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Περίληψη 

Η ιατρική και γενικότερα η ίαση ασθενειών ήταν από τα 

θέματα  που  απασχολούσαν  και  απασχολούν  όλες  τις 

ανθρώπινες  κοινωνίες.  Ο  βαθμός  ανάπτυξης  μιας  κοινωνίας 

είναι  ανάλογος  με  την  μέριμνα  θεμάτων  κοινωνικής  υφής, 

όπως εκείνα που έχουν σχέση με την  ίαση ασθενειών και  την 

ιατρική γενικότερα.  

Η  ήδη  διαμορφωθείσα  εικόνα  για  τη  Σπάρτη  και  την 

ευρύτερη  περιοχή  της  ήταν  ότι  επικρατούσε 

αντιπνευματικότητα  και  το  καθεστώς  ήταν  σκληρό  ‐ 

στρατιωτικό.  Ωστόσο  παραβλέπεται  το  γεγονός  ότι  στην 

κοιλάδα  της  Λακεδαίμονος  άνθισε  ένας  σημαντικός 

πρωτοελλαδικός,  μυκηναϊκός,  δωρικός  και  ελληνορωμαϊκός 

πολιτισμός  στο  πλαίσιο  του  οποίου  η  ιατρική  δεν  τέθηκε  σε 

δεύτερη μοίρα αντίθετα υπήρχε υψηλό αίσθημα αναφορικά με 

τη λειτουργία της ιατρικής και την αποστολή των ιατρών. 

 Η παραπάνω άποψη προκύπτει από  την  ευρεία λατρεία 

ιατρικών θεοτήτων με ιαματικό χαρακτήρα, από το πλήθος των 

ασκληπιείων  που  λειτούργησαν  στην  ευρύτερη  περιοχή  της 

Λακωνίας,  ενώ  σε  ένα  πιο  επιστημονικό  επίπεδο  από  την  

παρουσία και τη δράση Σπαρτιατών ιατρών στη  Ρώμη από τα 

πρώτα  βήματα  της  ιατρικής  στην  αιώνια  πόλη  ως  και  την 

περίοδο ακμής της. 
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Summary   

Generally medicine and the curing of illnesses was one of the 

subjects  that  occupied  and  occupy  all  human  societies. We  can 

assume  that  the degree of growth of  society  is proportional with 

the concern in social subjects such as those related to the curing of 

illnesses and medicine.   

      The established  image of Sparta and  its wider region  is one 

of a military and strict society. However it is overlooked that in 

the valley of  lacedaimona bloomed an  important civilization  in 

which medicine was not given second priority, on  the contrary 

to the lacedaimonians the operation of medicine and the role of 

doctors was of high importance.  

The  prior  opinion  results  from  evidence  of  the  wide 

adoration  of  medical  deities  in  Laconia,  from  the  number  of 

Asclepius  sanctuaries  that  functioned  in  the  wider  region  of 

Laconia  and, on  a more  scientific  level,  from  the presence  and 

the action of Spartan doctors  in Rome, from  the  introduction of 

medicine to the city up to its period of abundance.   
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Ευχαριστίες 

Η  διατριβή  αυτή  αποτελεί  προϊόν  ιστορικής  έρευνας  και 

μελέτης  της  ύπαρξης  και  της  υπόστασης  της  Σπάρτης  στο 

ιστορικό  ιατρικό  γίγνεσθαι.  Η  ιστορική  έρευνα  αποτελεί  μια 

κοπιώδη  και  μοναχική  διαδικασία  την  οποία  πάντα 

διευκολύνουν οι υποδείξεις πολλών ανθρώπων τόσο σε επίπεδο 

μεθοδολογίας όσο και κατευθύνσεων. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  οφείλω  να  ευχαριστήσω  και  να 

εκφράσω  τη  βαθιά  μου  ευγνωμοσύνη  στον  επιβλέποντα 

Καθηγητή     κ. Δημήτριο Σπαντίδο,   ο οποίος με το ερευνητικό 

και  οργανωτικό  του  πνεύμα  με  ενθάρρυνε  και  μου  έδειξε  το 

σωστό δρόμο μελέτης και έρευνας. 

Παράλληλα  εκφράζω  τις  θερμές  ευχαριστίες  μου  στους 

καθηγητές,  μέλη  της  τριμελούς  επιτροπής,  κ.  Θεοχάρη 

Δετοράκη  και  κ.  Ηλία  Κουρούμαλη  για  το  ενδιαφέρον  τους 

στην επίβλεψη της διδακτορικής  μου διατριβής. 

Ακόμα  θεωρώ  υποχρέωσή  μου  να  ευχαριστήσω  τον 

επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Σουρβίνο που με τη συνεργασία 

του άρχισε και ολοκληρώθηκε η διατριβή. 

Τέλος  ευχαριστώ  θερμά  τη  σύζυγο  μου  Ζαφειρία 

Δημοπούλου  για  την    ηθική  υποστήριξη  που  απλόχερα  μου 

προσέφερε  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  και  συγγραφής  της 

διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 Α.1.Ιστορικό πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου. 

Η  ευρύτερη περιοχή  της Σπάρτης,  όπως  και  ολόκληρη  η 

Λακωνία, έχει κατοικηθεί από τους νεολιθικούς χρόνους (6000 ‐ 

3000π.Χ.).  

Οι πρώτοι κάτοικοι ανήκαν στο φύλο των  Πελασγών και  

ειδικότερα στην περιοχή της Σπάρτης ονομάζονταν Λέλεγες, 

από  τον  ομώνυμο  πρώτο  μυθικό  βασιλιά  της  περιοχής 

Λέλεγα. 

   Με τη  μεγάλη μετανάστευση των ινδοευρωπαϊκών λαών 

Γύρω  στο  2000  π.Χ.  στην  Πελοπόννησο  εγκαταστάθηκαν 

Αχαιοί  και στη Λακωνία  ιδρύσαν  ένα από  τα πιο σημαντικά 

κέντρα, τη Σπάρτη. Η Σπάρτη της μυκηναϊκής περιόδου είναι  

η Σπάρτη που φτάνει σε  εμάς μέσα απ΄  τις   περιγραφές του 

Ομήρου.  Αρχαιολόγοι  την  τοποθετούν  σε  περιοχή  πλησίον 

της σημερινής και κλασσικής πόλης στα Μενελάϊα ενώ άλλοι 

ερευνητές στη μυκηναϊκή Πελλάνα. 

Δωρική Σπάρτη ‐ Ιστορικοί χρόνοι  

Στα  1200π.Χ.  αρχίζει  μια  νέα  μετανάστευση  λαών  προς 

την ανατολική Μεσόγειο. Οι Δωριείς κατεβαίνουν πιθανώς από 

την  Ήπειρο  ή  τη  Δωρίδα  και  εγκαθίστανται  κυρίως  στην 

Πελοπόννησο.  

         Τη  Σπάρτη  των  Δωριέων  συγκροτούν  τέσσερις 
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συνοικισμοί‐Κώμες, η Πιτάνη δυτικά της Ακρόπολης, οι Λίμνες 

ανατολικά μέχρι τον Ευρώτα, η Κυνόσουρα νοτιοανατολικά και 

η  Μεσόα  στο  μέσο  της  απόστασης  των  τριών  αυτών 

συνοικισμών, όπου βρίσκεται  το κενοτάφιο του Λεωνίδα ή ναός 

του  Καρνείου  Απόλλωνα.  Αργότερα  θα  προστεθεί  και  μια 

πέμπτη κώμη, οι Αμύκλες.   

Οι Δωριείς, αρχικά ένας μικρός αριθμός (τον 6ο π.Χ. είναι 

μόνο 8000 μάχιμοι άνδρες), είναι αναγκασμένοι να επιβιώσουν 

μέσα  σε  ένα  προδωρικό  πληθυσμό,  δυσανάλογα  μεγαλύτερο 

(200000  περίπου).  Η  ανάγκη  επιβίωσης  και  διατήρησης  της 

φυλετικής τους ταυτότητας τους οδήγησε στην στρατοκρατική 

οργάνωση  της  πολιτείας  τους.  Έπρεπε  να  είναι  τέλειοι 

πολεμιστές, να βρίσκονται σε διαρκή πολεμική ετοιμότητα και 

υπό αυτό το πρίσμα όρισαν την ιδιωτική και δημόσια ζωή τους.  

Γύρω  στα  μέσα  του  6ου  π.Χ.  αιώνα  κλείνει  μια  μακρά 

περίοδος της αρχαϊκής Σπάρτης. Η πόλη για να διατηρήσει το 

χαρακτήρα  της,  την  πολιτική  της  ταυτότητα  μέσα  στις  νέες 

κοινωνικοπολιτικές  συνθήκες,  αναγκάζεται  να  γίνει  όλο  και 

πιο  συντηρητική.  Τη  θέση  της  ποίησης  και  της  τέχνης,  που 

άνθισε στη δωρική Σπάρτη στους πρώτους αιώνες της ύπαρξης 

της,  διαδέχονται  οι  πολεμικές  ασκήσεις  και  τα  γυμνάσια. 

Ωστόσο απ΄ ότι αποδεικνύεται η άσκηση της ιατρικής διατηρεί 

μια συνεχή θέση στη σπαρτιατική κοινωνία. 
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 Κλασσικοί χρόνοι 

 Κατά  τους  κλασσικούς  χρόνους  και  μέχρι  το  371  π.Χ.  η 

Σπάρτη  αυξάνει  την  επιρροή  της  στον  αρχαίο  κόσμο 

εξελισσόμενη  παράλληλα  στη  μεγαλύτερη  δύναμη  πεζικού 

στρατού.  Έτσι  παράλληλα  με  την  Αθήνα,  η  Σπάρτη  θα 

πρωταγωνιστεί  στους  Περσικούς  πολέμους  στη  μάχη  των 

Θερμοπυλών υπό τον Λεωνίδα στις Πλαταιές με τον Παυσανία 

(479 π.Χ.) και στη ναυμαχία της Μυκάλης με τον Λεωτυχίδη.   

Ωστόσο  η  διεκδίκηση  της  «αρχής»  κατά  τον  Θουκυδίδη, 

δηλαδή του ελέγχου του αρχαίου κόσμου φέρνει αντιμέτωπη τη 

Σπάρτη  με  την  Αθήνα.  Η  σύγκρουση  των  δύο  μεγάλων 

κυριότερων  συνασπισμών  στον  ελληνικό  κόσμο,  αυτών  της 

Αθήνας και  της Σπάρτης  (431  ‐ 404π.Χ.),  έληξε με  τη νίκη  της 

Σπάρτης και των συμμάχων της, αλλά οδήγησε τις δύο πόλεις ‐

κράτη    ουσιαστικά  στη  παρακμή  τους,  ενώ  από  την  άλλη 

επέτρεψε  στους  Πέρσες  να  αναμειγνύονται  και  σε  μεγάλο 

βαθμό να καθορίζουν τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Η ήττα 

στην μάχη των Λεύκτρων το 371π.Χ. από τους Θηβαίους ήταν η 

επισφράγιση της παρακμής της αρχαίας Σπάρτης. 

Ελληνιστικοί –Ρωμαϊκοί χρόνοι 

Στον  3ο  π.Χ  αιώνα  η  ακαμψία  των  θεσμών  οδήγησε  τη 

Σπάρτη σε βαθιά εσωτερική κρίση. Μόνο 700 Σπαρτιάτες είχαν 

πολιτικά  δικαιώματα  και  από  αυτούς  μόνο  100  είχαν  γη.    Οι 

προσπάθειες  για  μεταρρυθμίσεις  των  βασιλέων  Άγη  (242  ‐ 
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241π.Χ.) και αργότερα του Κλεομένη (235 ‐ 221π.Χ.) δεν έφεραν 

αποτέλεσμα. Στην τελευταία μάχη που έδωσε η άλλοτε ένδοξη 

Σπάρτη στη Σελλασία  (222π.Χ)  νικήθηκε από τους Μακεδόνες 

του Αντίγονου Δώσωνα. Μια ακόμη προσπάθεια του Νάβη (207 

‐  192π.Χ.)  να  επιβάλει  προοδευτική  κοινωνική  πολιτική 

δημιούργησε  θύελλα  αντιδράσεων  από  τους  ευγενείς  και 

πλουσίους  Σπαρτιάτες  και  τελικά  προκάλεσε  την  επέμβαση 

της  Ρώμης  (195  π.Χ.  Τίτος  Φλαμινίνος).  Στην  περίοδο  της 

Ρωμαιοκρατίας  η  Σπάρτη  περιορίστηκε  στα  όρια  τις 

Λακεδαίμονος,  πλήρωνε  επαχθείς  φόρους  και  24  πόλεις  της 

νότιας Λακωνίας αποσπάστηκαν από αυτή και αποτέλεσαν το 

ʺΚοινό  των  Λακεδαιμονίωνʺ  αρχικά  και  «Κοινό  των 

Ελευθερολακώνων» μεταγενέστερα επί Αυγούστου  (το 22 π.Χ),  

μια ομοσπονδία δηλαδή πόλεων που είχαν την υποχρέωση να 

συνεισφέρουν στη Ρώμη χρήματα και στρατό.   

      Αργότερα με  την  επικράτηση  των  Ρωμαίων σε  όλο  σχεδόν 

τον  τότε  γνωστό  κόσμο  η  Σπάρτη  αφέθη  ελεύθερη  και 

αφορολόγητη  οδηγούμενη  έτσι  σε  μια περίοδο  ακμής  η  οποία 

κορυφώθηκε στα χρόνια του Αυγούστου (τέλη 1ου αι.π.Χ) εικόνα 

της  οποίας  μας  δίνει  ο  περιηγητής  Παυσανίας  γύρω  στα  160 

μ.Χ.  ο  οποίος  περιγράφει  τα  λαμπρά  οικοδομήματα  τους 

μύθους  τα  ήθη  και  τα  έθιμα  της  πόλης.  Σημαντική  πολιτική 

προσωπικότητα της εποχής με ισχυρές διασυνδέσεις στη Ρώμη 
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υπήρξε  ο  Γάϊος  Ιούλιος  Ευρυκλής,  πρόσωπο  τιμούμενο  ως 

ευεργέτης σε πολλές περιοχές της Λακωνίας.  

 

Α.2.Ανάπτυξη της Ιατρικής –Μύθος πρώιμη αρχαιότητα 

        Η  πρώτη  περίοδος  ανάπτυξης  της  ιατρικής  στην  αρχαία 

Σπάρτη ήδη από τους μυκηναϊκούς χρόνους σχετίζεται άμεσα 

με το μύθο, τις θεότητες καθώς και τους θεοποιημένους ήρωες 

που  ήταν  συνδεδεμένοι  στη  συνείδηση  του  λαού  με  την   

θεραπεία ασθενειών. 

 

Α.2.1.  Διόσκουροι 

Δυτικά της περιοχής της αρχαίας Σπάρτης τοποθετείται η 

Θεράπνη περιοχή αφιερωμένη στη Λατρεία  του Μενελάου και 

της Ελένης καθώς και των Διοσκούρων. 

Η  ονομασία  Θεράπνη  συγγενεύει  ετυμολογικά  με  την 

λέξη θεραπεία πράγμα που πιθανόν καταδεικνύει τον ιδιαίτερο 

λατρευτικό  χαρακτήρα  της  περιοχής.  Στην  Θεράπνη  λεγόταν 

πως υπήρχε ο τάφος των Διοσκούρων, επομένως και η λατρεία 

τους θα ήταν εκτεταμένη. 

Οι  Τυνδαρίδες Διόσκουροι  (γιοι  του  Τυνδάρεω)  τιμώνταν 

από τους Σπαρτιάτες όσο καμία άλλη θεότητα. Η  εκτεταμένη 

λατρεία  τους  και  η  φιλάνθρωπη  δράση  που  τους  αποδόθηκε, 

τους κατέστησε πανελλήνια θεότητα. Βοηθώντας τους Έλληνες 

σε  περιπτώσεις  ανάγκης  μνημονεύονται  ως  προστάτες  και 
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σωτήρες, ενώ απέκτησαν τεράστια φήμη για την πολεμική τους 

τέχνη,  την  πυγμαχία,  την  ιππική,  τη  μουσική,  το  χορό,  το 

κυνήγι,  τη ναυτοσύνη,  η  οποία  είναι και η κύρια  ιδιότητα που 

τους  αποδόθηκε  και  συνδέεται  άμεσα  με  το  θαλασσοπόρο 

ελληνικό λαό.  

Πέρα  από  το  πλήθος  των  ιδιοτήτων  που  τους 

αποδόθηκαν, η πλέον παραγνωρισμένη είναι αυτή των ιατρών. 

Ο  μύθος  τους  θέλει  μαθητές  του  κενταύρου  Χείρωνα1,  πλάι 

στον  οποίο  μαθήτευσαν  αρκετοί  ήρωες  της  αρχαιότητας 

(Ηρακλής,  Ιάσων,  Αχιλλέας),  συμπεριλαμβανομένου  και  του 

θεού αρχηγέτη των ιατρών Ασκληπιού2.  

Ο  κένταυρος  Χείρων  ήταν  ο  πλέον  γνωστός  του  γένους 

των  κενταύρων.  Ο  Όμηρος  τον  αποκαλεί  “δικαιώτατον 

Κενταύρων”.  Στην  Ιλιάδα  (Λ  832)  αναφέρει  ότι  ο  Αχιλλέας  

διδάχθηκε από τον Χείρωνα τη θεραπεία τραυμάτων. Το όνομά 

του  προέρχεται  από  το  “χείρ”,  δηλαδή  χέρι,  είτε  λόγω  της 

επιδεξιότητάς  του στην χειρουργική,  είτε ως “η χείρα η  οποία 

επιθετομένη εις τον ασθενή επιφέρει μαγικόν αποτέλεσμα3» . 

 Σε  γενικές  γραμμές  μπορούμε  να  πούμε  πως  οι 

Διόσκουροι  εντάσσονται  στις  αρχέγονες  θεότητες  στις  οποίες 

                                                 
1 Κένταυρος  (ετυμ.  “κεντώ”,  δηλαδή  κεντρίζω,  προκαλώ  πόνο  και  “ταύρος”).  Οι 
κένταυροι ήταν αυτοί που εμείς σήμερα ονομάζουμε βουκόλους. Πιθανότατα οδηγούσαν 
τα βόδια έφιπποι, για αυτό και ονομάστηκαν Κένταυροι. Οι απόγονοί τους διατήρησαν το 
όνομα του επαγγέλματός τους ως χαρακτηριστικό του γένους τους. 
2   Ξενοφών «Κυνηγετικός»:  ∙0ἱ Διόσκουροι ἐγένοντο μαθηταί τοῦ Κενταύρου Χείρωνος, ἔκ 
δὲ  τῆς  ἐπιμελείας  τῆς  ἔκ  τῶν  κυνῶν  καὶ  κυνηγεσίων  καί  ἔκ  τῆς  ἄλλης  παιδείας  πολύ 
διενεγκόντες τὰ κατά τήν ἀρετήν ἐθαυμάσθησαν». 
3 Ιάκωβος Πιλάλης: “Αι επιστήμαι παρά τοις Αρχαίοις Ελλησιν”. 
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αποδόθηκαν  ιατρικές  ικανότητες  γι’  αυτό  άλλωστε  και  ο 

μετέπειτα  αρχηγέτης  των  ιατρών  Ασκληπιός  συνδέεται 

γενεαλογικά με αυτούς , σύνδεση απαραίτητη για την παγίωση 

της λατρείας του Ασκληπιού.  

Μυθολογικές Μαρτυρίες 

Αναλύοντας  το  μυθολογικό  δένδρο  προέλευσης  της 

γενιάς  των  Τυνδαρίδων  βλέπουμε  πως  ο  αδελφός  του 

Τυνδάρεω, Λεύκιππος, βασιλιάς της Μεσσηνίας, είχε ‐ κατά τη 

μεσσηνιακή παράδοση ‐ εγγονό τον Ασκληπιό, από την ένωση 

της  κόρης  του,  Αρσινόης,  με  τον  θεό  του  φωτός  Απόλλωνα. 

Συνεπώς,  οι  Διόσκουροι  συνδέονται  γενεαλογικά  με  τον 

Ασκληπιό. 

Παράλληλα,  οι  Διόσκουροι  απεικονίζονται  συχνά  με  τη 

μορφή  φιδιού,  το  οποίο  είναι  ιερό  ζώο  του  Ασκληπιού4.  Πέρα 

απ΄  το  γεγονός  ότι  το  φίδι  συμβολίζει  τις  χθόνιες  θεότητες, 

είναι γνώστη η συμβολική του διάσταση με την ιατρική. Το φίδι 

με το να αλλάζει το δέρμα του, ανανεώνει την ζωτικότητά του 

κι  έτσι  γίνεται  σύμβολο  της  αθανασίας,  της  δύναμης,  της 

ανάκτησης  δυνάμεων  και  της  Ιατρικής.  Το  δέρμα  του  φιδιού, 

που  απορρίχνει  πίσω  του  καθώς  ανανεώνεται,  ονομάζεται 

                                                 
4  Ο «ιερός όφις» που συνοδεύει αρκετές απεικονίσεις των Διοσκούρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 
με  τη  λατρεία  του Ασκληπιού.  Στην  Επίδαυρο  υπήρχαν  ακίνδυνα  εξημερωμένα φίδια.  Ένα  από 
αυτά στάλθηκε το 293 π.Χ. στη Ρώμη όπου είχε ξεσπάσει μεγάλος λοιμός. Από τότε χρονολογείται 
και η λατρεία  του Ασκληπιού στην αιώνια πόλη. Στην Σικυώνα μεταφέρθηκε ο θεός  τον 5ο π.Χ. 
αιώνα με την μορφή ενός φιδιού πάνω σε άμαξα. Με τον ίδιο τρόπο ήρθε το 420 π.Χ. στην Αθήνα, 
όπου τον υποδέχτηκε ο τραγικός Σοφοκλής, ως ιερέας του ήρωα Αμύνου. 
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γήρας5. Όπως  λοιπόν  το φίδι  ανανεώνεται  και  απαλλάσσεται 

από τις ασθένειες αλλάζοντας το παλαιό του δέρμα, έτσι και η 

ιατρική  ανανεώνει  τον  άνθρωπο  με  τη  φαρμακευτική, 

ψυχολογική και λοιπή αρωγή που του παρέχει, γι΄ αυτό το λόγο 

άλλωστε συνδέθηκε και με τις ιατρικές θεότητες.   

 

Α.2.2.Διόσκουροι και φαρμακευτικά σκευάσματα 

Πέρα από τη γενεαλογική συγγένεια με ιατρικές θεότητες  

που  απέδωσε  ο  μύθος  στους  Διόσκουρους,  ανιχνεύεται 

σημαντική  σχέση  των  θεοτήτων  με  δύο  περιζήτητα 

φαρμακευτικά  παρασκευάσματα  της  αρχαιότητας,  το  Σίλφιο 

και το Καστόριο. 

Ι.  Το  Σίλφιο  ήταν  το  φυτό  που  ευδοκιμούσε  μόνο  στην 

αφρικανική  Κυρήνη  (αποικία  της  Σπάρτης)  και  της  απέδωσε 

απαράμιλλο πλούτο. Χαρακτηριστικό ήταν πως η τιμή του ήταν 

ανάλογη  με  αυτής  του  αργύρου.  Η  πόλη  της  Κυρήνης 

στηριζόταν  τόσο  πολύ  στην  εμπορία  του  Σιλφίου  ώστε  το 

απεικόνιζε στα νομίσματα της. 

                                                 
4  Το φίδι  γενικότερα θεωρήθηκε  και προστάτης  των ανθρώπων.  Ετυμολογικά  η  λέξη  όφις  είναι 
ομόριζη της οφθαλμός. Και οι δύο παράγονται από το θέμα *οπ‐ του ὁράω ‐ω: του βλέπω. Ο όφις 
απ’ την οπ‐ή του οπ‐τάζει (βλέπει). Είναι ο α‐όρατος προ‐ορός (=φρουρός) του σπιτιού. Η παράδοση 
για το ʺφίδι‐φύλακαʺ του σπιτιού, του ναού, του μύλου, της αποθήκης είναι πολύ παλαιά. Οι ʺθεές 
των όφεωνʺ φυλάνε τις μινωικές αποθήκες των ανακτόρων της Κνωσού (εκεί βρέθηκαν), όπως το 
ίδιο  φυλάει  ο  Σωσίπολις,  ο  σωτήρας  της  πόλης,  την  Ολυμπία.  Την  Αθήνα  την  προστατεύει  ο 
οικουρός  όφις,  που  ήταν  μια  ʺεπιφάνειαʺ  του  Εριχθονίου  φιδοήρωα  Ερεχθέως.  Όταν  μάλιστα  οι 
Πέρσες πλησίαζαν στην Αθήνα ‐ γράφει ο Ηρόδοτος‐ το ιερό φίδι χάθηκε κι έτσι ο λαός τάχτηκε με 
την άποψη ν’ αδειάσουν την πόλη (Ηρόδ. 8.41.2.). Ο Σωσίπολις και ο οικουρός όφις ταΐζονταν από 
τις ιέρειες με μελόπιτες, όπως αντίστοιχα οι παλαιοί μυλωνάδες της Σκύρου λ.χ. ʺ… ρίχνανε μεσ’ 
στην τρύπα του μύλου σταφίδες, σύκα, καρύδια, για να φιλέψουν το φίδι ‐στοιχειό του μύλου…ʺ (Γ. 
Μέγα, Ελλην. Εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, σ.65). 
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     Το γεγονός ότι  ευδοκιμούσε σύμφωνα με το Στράβωνα 

μόνο  στα  ξηρά  εδάφη  της  κυρηναϊκής6  και  το  πλήθος  των 

ιατρικών  και  όχι  μόνο  εφαρμογών  του  το  καθιστούσαν 

δημοφιλές  και  πολύτιμο,  αλλά  το  οδήγησαν  στην  εξαφάνιση 

ήδη  απ΄  τη  ρωμαϊκή  εποχή.  Όσες  προσπάθειες  έγιναν  να 

φυτευθεί  αλλού,  δεν  ευδοκίμησαν.  Χαρακτηριστικό  είναι  ότι 

στα  χρόνια  του  Πλίνιου  βρέθηκε  μόνο  ένας  βλαστός,  που 

προσφέρθηκε ως δώρο στον αυτοκράτορα Νέρωνα.  

Και  στις  τρεις  περιόδους  ανάπτυξης  της  ιατρικής  στον 

Ελλαδικό  χώρο7  φαίνεται  πως  η  αξία  του  σιλφίου  ήταν 

εγνωσμένη.  Η  πρώτη  γραπτή  αναφορά  βρίσκεται  στον 

Ηρόδοτο  (IV 169). Ωστόσο η κύλικα που βρέθηκε στη Λακωνία 

και  χρονολογείται  στα  560  π.Χ.,  καθώς  και  η  απεικόνιση  του 

σιλφίου  σε  νομίσματα  της  ίδιας  περιόδου  υποδηλώνουν  τη 

γνώση  του  σιλφίου  και  των  ιδιοτήτων  του  πολύ  πριν  τον 

Ηρόδοτο. 

Η κύλικα του Αρκεσίλα 

Στην  κύλικα  του  6ου  αι.  π.Χ.  που  ανακαλύφθηκε  στη 

περιοχή  της Λακωνίας  απεικονίζεται  ο  βασιλιάς  της  Κυρήνης 

Αρκεσίλας  να  επιβλέπει  τη  συγκομιδή,  συσκευασία  και 

αποστολή  του  σιλφίου.  Ίσως  στον  κύλικα  απεικονίζεται    ο 

Αρκεσίλας Βʹ (565/60‐ 555/50 π.Χ.), στην εποχή του οποίου έγινε 

η παράσταση, ωστόσο το  ίδιο πιθανό είναι να απεικονίζεται ο  
                                                 
6 Στράβων XVIII C 837.838 γεωγραφικά. 
7 Προϊπποκρατική , από τον 14ο αιώνα π.Χ. έως τον 5ο π.Χ., Ιπποκρατική, από τον 5ο π.Χ. έως τον 3ο 
π.Χ., Η Αλεξανδρινή και η Ελληνορωμαϊκή, από τον 3ο π.Χ. αιώνα έως και τον 4ο μ.Χ. 
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Αρκεσίλας  Αʹ  (599‐583  π.Χ.),  του  οποίου  η  βασιλεία  ήταν  πιο 

μακρά και επιτυχημένη από αυτή του Αρκεσίλα Β΄ 8.  

        Ο  κύλικας  απεικονίζει  το  σίλφιο,  το  οποίο  είναι 

τοποθετημένο  μπροστά  από  τον  βασιλιά  σε  άσπρους  σωρούς 

(θα  μπορούσε  με  αυτούς  να  εννοείται  ο  χυμός  του  σιλφίου‐

laser‐ που έχει ανακατωθεί με αλεύρι). Παράλληλα απεικονίζει 

την συσκευασία του σε σάκους και το ζύγισμα του από εργάτες 

υπό  την  επίβλέψη  ενός  επιστάτη.  Φαίνεται  ότι  εξαιτίας  ενός 

επεισοδίου κατά  το  ζύγισμα,  ένας από  τους άνδρες πρέπει  να 

λογοδοτήσει μπροστά στον βασιλιά.  

ΙΙ.Περιγραφή ‐Χρήσεις 

Βάσει  των  περιγραφών  και  των  απεικονίσεων  του 

Διοσκουρίδη  και  του  Πλίνιου  εικάζεται  ότι  το  σίλφιο  ήταν 

«σκιαδοφόρον»  (umbellifera)9. Από μια  σαρκώδη  ρίζα  βλάσταινε 

σʹ  έναν  κεντρικό  ρόδακα  ένας  γερός,  ραβδωτός  και  κοίλος 

βλαστός από τον οποίο εκφύονταν ζευγαρωτά φύλλα. Φούντες 

ξεπηδούσαν από τα θυλάκια των φύλλων και την κορυφή του 

βλαστού10.  

Όπως  είναι  εύλογο  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  σαφούς 

προσδιορισμού  του  φυτού  καθώς  και  ελέγχου  των 

                                                 
8  Αndje  Κrugg  Αρχαία  ιατρική  Επιστημονική  και  θεραπευτική  ιατρική  στην  αρχαιότητα.  Εκδόσεις 
Παπαδήμα, Αθήνα 1997. 
9 Τα  σκιαδοφόρα  (Apiaceae  ή Umbelliferae)  είναι  μεγάλη  οικογένεια  μεσογειακών  βοτάνων.  Σε 
αυτή την ομάδα ανήκουν ο μαϊντανός (Petroselinum crispum), ο ανθρίσκος (Anthriscus cerefolium), 
ο  άνιθος  (Anethum  graveolens),  το  κορίανδρον  (Coriandrum  sativum),  το  φοινόκιο  ή  μάραθο 
(Foeniculum vulgare), το κύμινο (Cuminum cyminum), το γλυκάνισο (Pimpinella anisum), το σέλινο 
(Apium graveolens), και το κάρο (Carum carvi). 
10  Αndje Κrugg  Αρχαία  ιατρική  Επιστημονική  και  θεραπευτική  ιατρική  στην  αρχαιότητα.  Εκδόσεις 
Παπαδήμα, Αθήνα 1997 
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φαρμακολογικών  του  ιδιοτήτων.  Το  μόνο  που  έχει 

προσδιοριστεί  είναι  το  υποκατάστατο  του  σιλφίου,  κατά  την 

αρχαιότητα,  το  λεγόμενο  κατά  την  αρχαιότητα  ʺσυριακό 

σίλφιοʺ.  Αυτό  έγινε  γνωστό  με  την  εκστρατεία  του  Μεγ. 

Αλέξανδρου και σήμερα ταυτίζεται με την narthex asa  foetida, η 

οποία  είναι  και  αυτή  «σκιαδοφόρον».  Το  συριακό  σίλφιο  σε 

αντίθεση  με  την  ευωδιαστή  μυρωδιά  του  κυρηναϊκού  σιλφίου 

μυρίζει  σαν  σκόρδο.  Γι΄  αυτό  το  λόγο  χρησιμοποιείτο 

αραιωμένο. Στην  ιατρική χρησιμοποιήθηκε ως καταπραϋντικό 

για  κράμπες,  ως  ηρεμιστικό  και  ως  διεγερτικό  της 

περισταλτικής κίνησης. 

Χρήσεις 

Ο  Ιπποκράτης  το  αναφέρει  στις  φαρμακευτικές  δρόγες, 

ενώ για τον ελληνιστικό και Ρωμαϊκό κόσμο οι αναφορές είναι 

πάμπολλες. 

Χαρακτηριστική  εικόνα  των  ιδιοτήτων  του  σιλφίου  μας 

δίνει   ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος στη φυσική ιστορία. Στο βιβλίο 

ΧΧΙΙ και κεφάλαιο 49 παραθέτει 39 θεραπευτικές συνταγές που 

έχουν βάση το πολύτιμο φυτό. 

Από  το  φυτό  αυτό  τα  φύλλα,  ο  βλαστός  και  οι  ρίζες 

τρώγονταν  ως  λαχανικό,  ενώ  ο  γαλακτώδης  χυμός  του 

(Laserpicium  ή  Laser)  χρησίμευε  ως  καρύκευμα  είτε  ξηρός  είτε 

ανακατεμένος σε χυλό με αλεύρι, επειδή δεν διατηρούνταν για 

μεγάλο  διάστημα  σε  νωπή  κατάσταση,  ως  θεραπευτικό  μέσο, 
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ως  καθαρτικό,  δυναμωτικό  του  στομάχου  και  γενικά  ως 

ιαματικό  για  κάθε  λογής  παθήσεις  με  πολλαπλές  ιατρικές 

εφαρμογές. Παράλληλα ήταν περιζήτητο και ως ζωοτροφή. 

 

ΙΙΙ. Διόσκουροι και Σίλφιο 

Οι Διόσκουροι συνδέονται ‐ σύμφωνα με το μύθο ‐ άμεσα 

με  το  σίλφιο,  καθώς  ο  Παυσανίας  στα  «Λακωνικά»  αναφέρει 

ότι  υπήρχε  στη  Σπάρτη  μια  οικία  όπου  πιστευόταν  ότι  ανήκε 

στους  Διόσκουρους.  Το  σπίτι  αυτό  αργότερα  το  απέκτησε 

κάποιος  Φορμίων  και  σε  αυτόν  ‐  σύμφωνα  με  το  μύθο  ‐ 

παρουσιάστηκαν  κάποτε  οι  Διόσκουροι  μεταμορφωμένοι  σε 

ξένους  εμπόρους  από  την  Κυρήνη.  Οι  ξένοι  ζήτησαν  να 

φιλοξενηθούν  στο  σπίτι  του  Φορμίωνα  με  την  απαίτηση 

ωστόσο  να  μείνουν  στο  δωμάτιο  το  οποίο  ο  μύθος  ήθελε  να 

είναι  το  δικό  τους.  Ο  Φορμίων  αρνήθηκε  καθώς  στο  ίδιο 

δωμάτιο έμενε η κόρη του. 

Ωστόσο το άλλο πρωί οι έμποροι και η κόρη του Φορμίωνα 

καθώς  και  τα  προσωπικά  της  είδη  είχαν  εξαφανιστεί.  Ο 

Φορμίων  βρήκε  στο  δωμάτιο  αγάλματα  των  Διοσκούρων  και 

ποσότητα  σιλφίου.  Το  γεγονός  αυτό  ερμηνεύτηκε  ως 

«επιφάνεια» των θεών, χωρίς βέβαια να λείπει και η κακόπιστη 

ερμηνεία,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  έμποροι  του  σιλφίου 

(σιλφιοφόροι)  πολύ  απλά  έκλεψαν  την  κόρη  του  Φορμίωνα 

αφήνοντας ως αντάλλαγμα το πολύτιμο φυτό. 
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Η  δεύτερη  ιστορία  διασώζεται  από  το  «Λεξικό  της 

Σούδας»  και  αναφέρεται  σε  έναν  ακόμη  Φορμίωνα  από  τον 

Κρότωνα  στην  Κάτω  Ιταλία,  πατρίδα  του  διάσημου  ιατρού 

Δημοκήδη . 

Ο  Φορμίωνας  τραυματίστηκε  βαριά  στη  μάχη  στον 

ποταμό Σάγρα11 (στον οποίο υπήρχαν βωμοί των Διοσκούρων).  

Το  τραύμα  του  αποδείχτηκε  εξαιρετικά  δυσίατο.  Έπειτα  από 

χρησμοδότηση  μετέβη  στην  Λακεδαίμονα,  όπου  σύμφωνα  με 

τους  μάντεις  ο  πρώτος  που  θα  τον  καλούσε  σε  δείπνο  θα 

γινόταν και ο ιατρός του. Ο  Φορμίωνας ταξίδεψε ως τη Σπάρτη 

και  εκεί  συνάντησε  έναν  νεαρό,  ο  οποίος  και  τον  κάλεσε  σε 

δείπνο.  Σύμφωνα  με  το  τυπικό  της  αρχαίας  ελληνικής 

φιλοξενίας, ο νέος αφού του προσέφερε δείπνο τον ρώτησε την 

αιτία  επίσκεψης  του  στη  Σπάρτη.  Μετά  την  απόκριση  του 

Φορμίωνα, ο νεαρός πήρε το δόρυ του, έξυσε λίγο την αιχμή και 

πασπάλισε με  το  ξύσμα  την πληγή. Όταν  τελείωσε  το  δείπνο 

στον  Φορμίωνα  φάνηκε  ότι  ανέβηκε  στο  άρμα  και  βρέθηκε 

υγιής πίσω στον Κρότωνα. 

                                                 
11  Στράβων  Γεωγραφικα  1,10  :  μετὰ  δὲ  Λοκροὺς  Σάγρα,  ὃν  θηλυκῶς  ὀνομάζουσιν,  ἐφʹ  οὗ  βωμοὶ 
Διοσκούρων,  περὶ  οὓς  Λοκροὶ  μύριοι  μετὰ  Ῥηγίνων  πρὸς  δεκατρεῖς  μυριάδας  Κροτωνιατῶν 
συμβαλόντες  ἐνίκησαν:  ἀφʹ  οὗ  τὴν παροιμίαν πρὸς  τοὺς ἀπιστοῦντας  ἐκπεσεῖν φασιν “ἀληθέστερα 
τῶν ἐπὶ Σάγρᾳ.” προσμεμυθεύκασι δʹ ἔνιοι καὶ διότι αὐθημερὸν τοῦ ἀγῶνος ἐνεστῶτος Ὀλυμπίασιν 
ἀπαγγελθείη  τοῖς  ἐκεῖ  τὸ  συμβάν,  καὶ  εὑρεθείη  τὸ  τάχος  τῆς  ἀγγελίας  ἀληθές.  ταύτην  δὲ  τὴν 
συμφορὰν αἰτίαν τοῖς Κροτωνιάταις φασὶ τοῦ μὴ πολὺν ἔτι συμμεῖναι χρόνον διὰ τὸ πλῆθος τῶν τότε 
πεσόντων ἀνδρῶν.  
Κοντά  στον  ποταμό  Σάγρα  (θηλ.  γένους),  δέκα  χιλιάδες  Λοκρίνοι  νίκησαν  τριάντα  χιλιάδες 
Κροτωνιάτες,  με  τη  βοήθεια  των  Ρηγίνων.  Η  ήττα  εκείνη  υπήρξε  η  αιτία  της  σταδιακής 
κατάπτωσης των Κροτωνιατών. Η κρίσιμη εκείνη μάχη για όλους τους Ιταλιώτες Έλληνες έγινε το 
500 ή το 530 π.Χ. και απʹ αυτήν προήλθε η παροιμία «αληθέστερα των επί Σάγρα», δηλαδή αυτά 
που  σου  λέω  μπορεί  να φαίνονται  απίθανα,  αλλά  είναι  πιο  αληθινά  απʹ  όσα  συνέβησαν  κοντά 
στον ποταμό Σάγρα.  
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Ο  Φορμίωνας  πάλι  έγινε  μάρτυρας  της  επιφάνειας  των 

θεών  όταν  τελούσε  τη  γιορτή  των  θεοξενείων.  Η  γιορτή  των 

θεοξενείων  γινόταν  για  να  τιμηθούν  οι  θεοί  προστάτες  του 

οίκου,  δηλαδή  οι  εφέστιοι  θεοί  όπως  άλλωστε  ήταν  και  οι 

Διόσκουροι. Το τυπικό της γιορτής επειδή ακριβώς πίστευαν ότι 

παρευρίσκονταν οι θεοί, περιελάμβανε την προσφορά φαγητού 

και ανακλίντρου στους Διόσκουρους όπως επίσης και αμφορείς 

πλήρεις καρπών και σπόρων. Έτσι όσοι τελούσαν τη γιορτή των 

θεοξενείων  θεωρούνταν  ομοτράπεζοι  των  Διοσκούρων,  ενώ 

εξασφάλιζαν  και  την  εύνοια  των  θεών.  Κατά  την  τέλεση  της 

γιορτής αυτής εμφανίστηκαν στον Φορμίωνα  οι Διόσκουροι και 

τον  κάλεσαν  στον  Βάττο,  στην  Κυρήνη.  Ο  ίδιος  ξύπνησε 

κρατώντας καυλό σιλφίου. 

Και  οι  δύο αυτές  ιστορίες,  αν και ανήκουν στο χώρο  του 

μύθου,  καταδεικνύουν  τόσο  τη  σύνδεση  του  σιλφίου  με  τους 

δίδυμους  θεούς  όσο  και  την  ευρεία  αντίληψη  των  αρχαίων 

Ελλήνων ότι επρόκειτο για θεότητες με θεραπευτικές ιδιότητες. 

Ωστόσο,  το  πλέον  ασφαλές  συμπέρασμα  που  εξάγεται  είναι 

πως οι θαλασσοπόροι θεοί Διόσκουροι μετέφεραν το σίλφιο στη 

Λακεδαίμονα με τα πλοία τους, δίχως να φείδονται κόπων και 

κινδύνων,  φθάνοντας  μέχρι  την  Κυρηναϊκή  και  τους 

Τυνδαρείους σκοπέλους12.  

 
                                                 
12 Οι Τυνδάρειοι σκόπελοι είναι θαλάσσια περιοχή της Κυρηναϊκής αναφέρεται από τον γεωγράφο 
Σκύλακα τον Καρυανδέα και πιθανότατα είχε λάβει το όνομα της από  τους θαλασσοπόρους γιους 
του Τυνδάρεω. 
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ΙV. Διόσκουροι και Καστόρειο 

Το  Καστόρειο,  αρκετά  διαδεδομένο  φαρμακευτικό 

σκεύασμα  της  αρχαιότητας,  παραγόταν  από  αδένες  κοντά 

στους  όρχεις  του  κάστορος.  Η  χρήση  του  ήταν  τόσο 

διαδεδομένη  ώστε  τόσο  ο  Αρχιγένης  όσο  και  ο  Γαληνός 

ασχολήθηκαν επισταμένα με τις ιδιότητες του.  

Την  διαδικασία  παρασκευής  του  και  τη  χρήση  του 

περιγράφει ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης διάσημος φαρμακολόγος 

της αρχαιότητας «Και ο όρχις του κάστορος  — το ζώο αυτό είναι 

αμφίβιο, το οποίο τρέφεται ως επί το πλείστον μέσα στα νερά με 

ψάρια και καβούρια ‐ ενδείκνυται στα δαγκώματα των  ερπετών,  

ενώ  προκαλεί  και  φτέρνισμα  και γενικά έχει ποικίλες χρήσεις∙ 

όταν πίνεται σε ποσότητα δύο δραχμών με φλισκούνι, προκαλεί 

την  έμμηνο  ρύση  και  αποβάλλει  τα  έμβρυα  και  το  ύστερο.  

Πίνεται και μαζί με ξίδι για τις φουσκώσεις, τους κολικούς, τους 

λόξιγκες,  τα  θανατηφόρα  δηλητήρια  και  τη  δηλητηρίαση  από 

«ίξια»  ∙  επαναφέρει  όσους πέφτουν σε λήθαργο και αυτούς που 

με  οποιονδήποτε  τρόπο  βυθίζονται  σε  νάρκη,  αν  γίνουν 

εξωτερικές πλύσεις με αυτόν μαζί  με  ξίδι  και  ροδόμυρο  και  αν 

εισπνευσθεί, ενώ και με υποκαπνισμούς έχει τις ίδιες ιδιότητες‐ 

ενδείκνυται  και  στις  τρεμούλες,  τους  σπασμούς  και  σε  κάθε 

πάθηση  των  νεύρων,  όταν  πίνεται  και  όταν  επαλείφεται,  και 

γενικά έχει θερμαντικές ιδιότητες. 
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Να προτιμάς πάντα τους όρχεις που είναι ενωμένοι με μία 

κοινή  αρχή  —γιατί  είναι  αδύνατον  δυο  κύστεις  ενωμένες  να  

βρεις   σε   έναν   υμένα —   και   αυτούς   που έχουν το εσωτερικό 

τους  όμοιο  με  κερί,  με  βαριά  και  βρομερή  μυρωδιά,  καυστικό, 

ερεθιστικό, εύκολο στο τρίψιμο και αυτό που περιέχεται μέσα σε 

φυσικούς  υμένες  χωρίς  διακοπή.  Τον  νοθεύουν  μερικοί 

εισάγοντας  σε  μια  κύστη  αμμωνιακό  ή  κόμμι  ανακατεμένο  με 

αίμα  κάστορα  και  ξηραίνοντας  την.  Εσφαλμένα  αναφέρεται  ότι 

το ζώο,  όταν το κυνηγούν, κόβει τους όρχεις του και τους πετά, 

γιατί  είναι  αδύνατον  να  τους  φτάσει,  καθώς  δεν  προεξέχουν 

πολύ, όπως του χοίρου. Πρέπει να αφαιρέσουμε το δέρμα και να 

πάρουμε  το  υγρό  μαζί  με  τον  υμένα  που  το  περιέχει,  υγρό  το 

οποίο είναι σαν μέλι στη σύσταση, και έτσι να το ξηράνουμε και 

να το φυλάξουμε13». 

Σε  γενικές  γραμμές  οι  ιδιότητες  του  συγκεκριμένου 

φαρμάκου  εντοπίζονται  σε  γυναικολογικές  παθήσεις,  στη 

θεραπεία  των  ληθαργικών,  στην  επιληψία,  στη  σκοτοδίνη  και 

ως  αφέψημα  κατά  της  γονόρροιας.  Μέχρι  και  τον  περασμένο 

αιώνα  χρησιμοποιείτο  ως  αντισπασμωδικό  φάρμακο  σε 

υστερικά άτομα, ενώ σήμερα ως υπακτικό. 

  Πιθανότατα  ο  Κάστωρ  ήταν  αυτός  που  ανακάλυψε  το 

θαυματουργό  υγρό14  και  το  χρησιμοποίησε  στη  θεραπεία  των 

ασθενειών  της  μήτρας  και  γενικότερα  γυναικολογικών 

                                                 
13 Διοσκουρίδης «περί ύλης ιατρικής Β»΄21. 
14 Λεξικό Σταματάκου, λήμμα Καστόρειο. 
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παθήσεων.  Ουσιαστικά  λοιπόν  έχουμε  να  κάνουμε  με  τον 

πρώτο γυναικολόγο της αρχαιότητας. 

 Τα αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται να δώσουν έρεισμα 

στην παραπάνω άποψη, καθώς οι Διόσκουροι αρκετά συχνά σε 

δημιουργήματα  της  αρχαιοελληνικής  τέχνης  συνοδεύουν  την 

Ήρα η οποία επόπτευε τον γάμο, τους τοκετούς και κάθε είδους 

επιπλοκή  ή  γυναικολογικό  πρόβλημα  που  απορρέει  από 

αυτούς.  Οι  Διόσκουροι  ως  θεραπευτές  αντίστοιχων 

γυναικολογικών  προβλημάτων  έχουν  σαφώς  μια  θέση  δίπλα 

στη θεά ‐ προστάτιδα των γυναικών. 

 

 Α.2.3. Ιατρικές ονομασίες των Διοσκούρων 

Την  ιατρική φύση  των Διοσκούρων  ενισχύουν  ονομασίες 

που τους αποδόθηκαν στους Διόσκουρους κατά τους ιστορικούς 

χρόνους. 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο15, οι Διόσκουροι είχαν έρθει 

στην  Αθήνα  για  να  πάρουν  πίσω  την  αδελφή  τους,  ωραία 

Ελένη,  την  οποία  είχε  απαγάγει  ο Θησέας.  Οι  ΑΘηναίοι  τους 

ονόμασαν  Άνακες  (σωτήρες,  παραστάτες)  προς  έκφραση 

ευγνωμοσύνης,  γιατί  όταν  οι  δυο  αδελφοί  εισέβαλαν  στην 

Aττική  για  να  απελευθερώσουν  την  ωραία  Eλένη,  την  οποία 

είχε αρπάξει ο Θησέας, δεν προέβησαν σε καταστροφές, όπως 

συνήθιζαν οι επιδρομείς. 

                                                 
15 Πλουτάρχου Βιοι Θησέως και Νουμά 30,33,κ.ε. 
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Οι  Αθηναίοι  τελούσαν  τη  γιορτή  από  ευγνωμοσύνη  για 

τους Διόσκουρους κατά τη διάρκεια  της οποίας γινόταν θυσία 

τριών  ζώων,  κάπρου,  τράγου  και  κριού.  Παράλληλα  στο 

Πρυτανείο  παρέθεταν  γεύμα  προς  τιμή  τους,  στο  οποίο 

προσέφεραν  τυρί,  πλακούντα,  ελιές  και  πράσα.  Το  ιερό  των 

Διοσκούρων ονομαζόταν Ανάκειον . 

Πέρα απ την παραπάνω εκδοχή, μελετητές θεωρούν ότι οι  

Αθηναίοι  τίμησαν  τους  Διόσκουρους  σαν  θεούς  διότι  με  τις 

ιατρικές  τους  γνώσεις  έσωσαν  τους  πολίτες  από  μια  λοιμώδη 

ασθένεια,  τους  αυχμούς,  η  οποία  προξενούσε  ξηρότητα  στα 

γεννητικά όργανα16. 

Η  ετυμολογική προσέγγιση  της  ονομασίας  «Άνακες»,  με 

την οποία τιμούσαν οι Αθηναίοι τους Διόσκουρους, μας οδηγεί 

στην λέξη «πανάκεια», δηλαδή τη θεραπεία από κάθε νόσημα 

και με το «άκος», δηλαδή την ίαση και την ανακούφιση από τα 

νοσήματα. 

Α.2.4.Μουσικοθεραπεία 

Πέρα από τις όποιες άλλες ιατρικές ιδιότητες η ορχηστική 

ικανότητα  των  Διοσκούρων  συνδέεται  με  τη  χρήση 

μυστηριακών μουσικών σκοπών, των λεγόμενων επωδών. 

Οι  επωδές  είναι  κοινό  στοιχείο  κάθε  αρχέγονου 

πολιτισμού.  Ο  Όμηρος  περιγράφει  πως  ο  Οδυσσέας 

«..συγκράτησε το μαύρο αίμα με επωδές..»  (Οδύσσεια Τ456). Οι 

                                                 
16 Δαρβίρη Ευγενία, Διόσκουροι, οι πρώτοι ιατροί της ανθρωπότητας, Λακωνικά, τεύχος 219, Αθήνα 
Φεβρουάριος ‐ Μάρτιος 2006. 
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Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν πως η μουσικοθεραπεία είχε την 

έννοια  της  αποκατάστασης  στη  διαταραγμένη  αρμονία 

σώματος και ψυχής (νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεί), αντίληψη που 

δεν  απέχει  από  τις  σύγχρονες  αρχές  της  ιατρικής.  Οι 

Πυθαγόρειοι  χρησιμοποιούσαν  τη  μουσική  άλλοτε  για  να 

αποκαθιστούν  τα  πάθη,  τις  απελπισίες  και  τους  δυνατούς 

πόνους,  και  άλλοτε  για  την  οργή,  τους  θυμούς  και  για  κάθε 

παρέκκλιση  της  ψυχής  που  νοσεί.  Πρώτοι  αυτοί  εξέτασαν  τη 

σχέση μουσικών ήχων και αριθμών.  

Οι Ορφικοί  ισχυρίζονταν ότι οι επωδές τους είχαν τέτοια 

δύναμη  που  μπορούσαν  να  καθάρουν  ακόμη  και  αμαρτίες 

προγόνων. Ο Δημόκριτος πίστευε πως τα ηχητικά κύματα του 

αυλού επιδρούν θετικά στο πάσχον σημείο, λόγω της δόνησης 

στους πάσχοντες μυς.  

Ο  Πλάτων  στους  Διαλόγους  αναφέρει:  «..κοντά  στο 

φάρμακο  είναι  και  μερικές  επωδές,  τις  οποίες  αν  απαγγείλει 

κανείς και συγχρόνως παίρνει το φάρμακο, αυτό τον θεραπεύει 

τελείως..»  (Πλάτων, Χαρμίδης, 155e). Μπορεί  ο  Ιπποκράτης να 

είναι  ο  πατέρας  της  Ιατρικής,  ο  Πλάτων  όμως  και  ο 

Αριστοτέλης  θεωρούνται  οι  πρόδρομοι  της  μουσικοθεραπείας, 

με την έννοια ότι πρέσβευαν την ελεγχόμενη και όχι αλόγιστη 

χρήση της μουσικής17.  

Πέρα  από  τη  μεταφυσική  διάσταση  των  επωδών  που 

στόχο  έχουν  να  διώξουν  το  κακό  και  να  απομακρύνουν  την 
                                                 
17 Πλάτων Τίμαιος c,d,e, Αριστοτέλους, Πολιτικά θ7, 1342α, 1‐12. 
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ασθένεια,  υπάρχει  και  η  σύγχρονη  ρεαλιστική‐επιστημονική 

αντιμετώπιση  του  θέματος.  Σύμφωνα  με  αυτήν,  η  λεγόμενη 

μουσικοθεραπεία  συντελεί  στην  ρύθμιση  του  κυκλοφορικού, 

της  αρτηριακής πίεσης,  του  αναπνευστικού,  στην  μεγαλύτερη 

ανοχή  στον  σωματικό  πόνο,  στην  έκκριση  των  λεγόμενων 

ορμονών  της  ευτυχίας,  στην  μείωση  αγχολυτικών  και 

αναισθητικών φαρμάκων, στη ρύθμιση του κυκλοφορικού,  της 

αρτηριακής πίεσης, του αναπνευστικού, την μεγαλύτερη ανοχή 

στον σωματικό πόνο, την έκκριση των λεγόμενων ορμονών της 

ευτυχίας,  τη  μείωση  αγχολυτικών  και  αναισθητικών 

φαρμάκων, τη μείωση του προεγχειρητικού άγχους, καθώς και 

στην πιο γρήγορη ανάρρωση18. 

Φαίνεται  λοιπόν  πως  οι  Διόσκουροι  γνώριζαν  ή  

μυθολογικά  τους  αποδόθηκε  η  δυνατότητα  αυτή  της 

μουσικοθεραπείας,  με  τη  λογική  ότι  μπορεί  να  υπήρξαν  οι 

πρώτοι  διδάξαντες.  Παράλληλα  χαρακτηριστικό  της 

θεραπευτικής  διάστασης  της  μουσικής  είναι  το ψηφιδωτό που 

βρέθηκε στη Σπάρτη, το οποίο χρονολογείται στους ρωμαϊκούς 

χρόνους και απεικονίζει τον Ορφέα να παίζει κιθάρα και γύρω 

του να ηρεμούν άγρια ζώα. 

 

                                                 
18 Ταμπάκης Θ. «Μουσική και  Ιατρική», στο Δελτ Α΄Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 1994, 41:375‐379 
 Μαδένα  Λ.  «Η  εφαρμογή  της  μουσικής  θεραπευτικής  αγωγής  στην  Παιδιατρική»,  στο Χρονικά 
Παιδ Κλιν Πανεπ Θεσ/νίκης 1980, 1:93‐97. 
Dileo Ch., Music  Therapy  and Medicine:  Theoretical  and  Clinical  applications, American Music  Therapy 
Association Inc. 1999. 
Σαραφίδης  Κ,  Δρόσου‐Αγακίδου  Β.,«Ο  πόνος  και  η  αντιμετώπισή  του  στη  νεογνική 
ηλικία»,Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, 2001, 13:305‐315. 
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A.3.Ιατρικές θεότητες της Σπάρτης 

Πέρα  απ’  τους  Διόσκουρους,  στην  Σπάρτη  λατρευόταν 

πλήθος Ιατρικών Θεοτήτων, άλλες με πανελλήνια και άλλες με 

τοπική διάσταση. 

A.3.1.Ειλείθυια Άρτεμις 

Η  ευγονική  αποτελούσε  βασική  μέριμνα  για  τον  όλο 

αρχαίο κόσμο, και ειδικά για την Σπαρτιατική κοινωνία.  

Στο  πλαίσιο  αυτό  όπως  αναφέρει  ο  Παυσανίας,  στη 

Σπάρτη  λατρευόταν  η  Ειλείθυια  Άρτεμις,  προστάτιδα  του 

τοκετού και των βρεφών.  

Η Ειλείθυια θεωρείται, σύμφωνα με αρκετές μυθολογικές 

εκδοχές,  κρητική θεότητα, η λατρεία της οποίας απλώθηκε σε 

όλη την αρχαία Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του τότε γνωστού 

κόσμου.  Ήταν  από  τα  πανάρχαια  χρόνια  μία  ευεργετική 

θεότητα . 

Το  όνομα  της  προέρχεται  μάλλον  από  τη  φράση  ἐλθέ  –

ἐλθέ  που  συνόδευε  τις  εξωθήσεις  της  γέννας  ή  από  το  ρήμα  

εἴλω,  μια  απ΄  τις  σημασίες  του  οποίου  είναι  συστέλλω  και 

ωθώ19.  

Η  αρχαία  ελληνική  θρησκεία  την  θέλει  μια  ισχυρή 

θεότητα, η οποία συνδέεται με την Ήρα, προστάτιδα και αυτή 

του  τοκετού,  ενώ  είναι  παρούσα  στη  γέννηση  διαφόρων 

θεοτήτων.  Μύθοι  την  παρουσιάζουν  ως  θεότητα  πολύ 

αρχαιότερη από τον Δία και τον Κρόνο, καθώς λέγεται ότι ήταν 
                                                 
19 Γ. Μυλωνάκου, Γ.Σαϊτάκης, Ελληνική μυθολογία- Λακωνία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2006. 
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παρούσα  κατά  την  ώρα  της  γέννησης  του  Δία  στο  «Ιδαίον 

ʹΑντρον». 

Η λατρεία της Ειλείθυιας στη Σπάρτη 

Ο μύθος θέλει την καθιέρωση της λατρείας της θεάς στη 

Σπάρτη και της ίδρυσης του ιερού της να γίνεται ύστερα από το 

μήνυμα  που  δόθηκε  από  χρησμό  του  δελφικού  μαντείου.  Ο  

Πίνδαρος  αναφέρει  ότι  η  Ειλείθυια  συμπαραστάθηκε  τη 

δύσκολη  ώρα  της  γέννας  στην  Ευάδνη,  την  αγαπημένη  του 

Απόλλωνα  και  κόρη  της  Σπαρτιάτισσας  βασιλοπούλας 

Πιτάνης20.  Μάλιστα,  ο  ίδιος  ο  θεός  την  έστειλε  για  να 

διευκολύνει τον τοκετό. 

Στη  Σπάρτη  υπήρχαν  δύο  ιερά  της  θεότητας.  Το  ένα 

ταυτίζεται  με  το  ιερό  της  Ορθίας  ή  ήταν  σε  πολύ  κοντινή 

απόσταση,  καθώς  σύμφωνα  με  τον  Πίνδαρο  είχε  επιπλέον 

αρμοδιότητες  αυτές  της  προστασίας  και  της  ανατροφής  των 

νηπίων  μέχρι  και  την  παιδική  ηλικία21.  Από  την  παιδική  έως 

την  εφηβική  τα  προστάτευε  η Ορθία  και  γιʹ  αυτό  ίσως  οι  δυο 

θεότητες  λατρεύονταν  στον  ίδιο  ιερό  χώρο  (ιερό  της  Ορθίας 

Αρτέμιδος)  ή  σε  παραπλήσιο.  Το  δεύτερο  βρισκόταν  στη 

περιοχή  όπου  οι  Σπαρτιάτες  ασκούνταν  στο  τρέξιμο,  δηλαδή 

στον λεγόμενο ¨Δρόμο¨. 

Ενδεικτική  της  έκτασης  της  λατρείας  της  θεάς  είναι  η 

προσφορά  του  τυράννου  της Σπάρτης Μαχανίδα  το  209  π.Χ. 

                                                 
20 Πινδαρος ολυμπιονικοι VI 40 κ.ε. 
21 Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι VII 1‐2. 
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στην  Ειλείθυια  για  την  απόκτηση  παιδιών,  με  σκοπό  την 

σωτηρία  του  οίκου  του  ή  την  αντιμετώπιση  της  ολιγανδρίας 

που μάστιζε τη Σπάρτη ένα χρόνο αφού πήρε την εξουσία και 

δύο χρόνια πριν χάσει τη ζωή του απ΄ τον Φιλοποίμενα22. 

A.3.2.Άρτεμις Κυφαρισσιά 

Πρόσφατα  στη  Σπάρτη  ανακαλύφθηκαν  αναθήματα 

στην  Αρτέμιδα  Κυπ(φ)αρισσία  τα  οποία  έχουν  ιαματικό 

χαρακτήρα.  Ο Παυσανίας  δεν  αναφέρει  την  ύπαρξη  ναού  της 

Αρτέμιδος  κυπ(φ)αρρισσίας,  ωστόσο  η  ύπαρξη  τους  και  μόνο 

αναδεικνύει  τη  λατρεία  της θεότητας αυτής23. Πιθανότατα να 

συστεγαζόταν με το Ασκληπιείο στα Βοωνητά. 

Τα  αναθήματα  είναι  5  αιδοία,  5  άνω  και  5  κάτω  άκρα 

καθώς  και  2  γυναικείες  μορφές  και  χρονολογούνται  περίπου 

στον 1οαι π.Χ. Σχεδόν όλα έχουν το όνομα του ικέτη και όχι το 

πατρώνυμο.  Ωστόσο  μια  προσεκτική  μελέτη  των  ονομάτων 

δείχνει  πως  το  Ασκληπιείο  ‐  ιερό  της  θεάς  ‐  ήταν  αρκετά 

σημαντικό  καθώς  πολλά  απ΄  αυτά  προέρχονται  από  την 

περιοχή  της  Μεσσήνης,  της  Αμβρακίας  και  των  Φαρών. 

Συγκεκριμένα  στο  ανάθημα  αιδοίο  ΜΣ  6892  αναγράφεται  σε 

μάρμαρο  κακής  ποιότητας  «Ξενόι  εὐχάν».  Η  κατάληξη  του 

ονόματος  <‐όι>  δεν  συνηθίζεται  στη  Λακωνία.  Αντίθετα 

σύμφωνα  με  επιγραφή  συναντάται  στην  Αμβρακία24. 

                                                 
22 Helenistic and roman Sparta a tale of two cities, Cartledge and Spawforth,  Routledge, London ‐New 
York. 
23 Τα αναθήματα βρέθηκαν στη συμβολή των οδών 118 και Κων. Παλαιολόγου. 
24 Επιγραφή 3ου αι π.Χ. LG PU III A,334SV. 
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Παράλληλα  το  όνομα  στο  ανάθημα  ΜΣ  6893  «Νικηππία 

κυπαρισία  εὐχάν»  δεν  συναντάται  στη  Σπάρτη,  όπως  και  τα 

ονόματα Καλλίστη  και Ταχίππη  στα  αναθήματα ΜΣ  6904  και 

ΜΣ6907  αντίστοιχα.  Επιπλέον  η  κατάληξη  –ιν  στο  ανάθημα 

ποδιών,  ΜΣ  6895    «Δαμίν  εὐχάν  κυπαρισία»,  συναντάται  στη 

νοτιοανατολική  Λακωνία,  εκεί  που  βρισκόταν  το  ιερό  του 

Απόλλωνος  Υπερτελεάτα,  θρησκευτικό  κέντρο  των 

ελευθερολακώνων25. Είναι λοιπόν πιθανό  να προσέτρεχαν εκεί 

αναζητώντας την θεραπεία στην υπογονιμότητα και όχι μόνο 

γυναίκες  και άνδρες απ΄ την ευρύτερη περιοχή του κοινού των 

ελευθερολακώνων. 

A.3.3.Ορθία Άρτεμις 

Ήδη  απ΄  τους  μυκηναϊκούς  χρόνους  λατρευόταν  στη 

Σπάρτη  η  θεά  Όρθια  ή  Βωρθεία  ή  Βορθωσία,  η  οποία  στους 

ιστορικούς χρόνους ταυτίστηκε με την Άρτεμη. Αναθήματα που 

βρέθηκαν  στο  Ιερό  ταυτίζουν  την  Ορθία  με  τη  μεγάλη 

Κρητομυκηναϊκή θεότητα της Φύσεως και της Γονιμότητας, την 

Ποτνία  Θηρών.  Παράλληλα  οι  τελετές  της  «διαμαστίγωσης» 

των εφήβων που γίνονταν στο βωμό της ενισχύουν την άποψη 

ότι η Ορθία ήταν Θεά της Γονιμότητας. 

Ο  Παυσανίας  συνδέει  την  Ορθία  με  τη  θεραπεία 

επιδημίας  και  την  εξασφάλιση  κοινωνικής  ισορροπίας  στην 

πόλη της Σπάρτης. Συγκεκριμένα κατά την παράδοση το ξόανο 

                                                 
25  Ελένη Κουρινού,  Σπάρτη Συμβολή στη μνημειακή  τοπογραφία  της,  Εκδ. ΗΟΡΟΣ, Αθήνα 2000, 
σελ. 183‐184. 
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που φυλασσόταν  στο Ναό  της Ορθίας Αρτέμιδος  ήταν  εκείνο 

που  έκλεψαν  o  Ορέστης  και  η  Ιφιγένεια  από  την  Ταυρική 

Χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι 

το  ξόανο  της  θεάς  επειδή  υπήρξε  προϊόν  κλοπής,  έφερε 

συμφορά στους Σπαρτιάτες καθώς ξέσπασαν φονικές διαμάχες 

μεταξύ  των  τεσσάρων  κωμών  της  Σπάρτης,  ενώ  άγνωστη 

ασθένεια αποδεκάτισε τους κατοίκους. Τότε, κάποιος χρησμός 

τους  όρισε  να  ραντίζουν  το  βωμό  με  ανθρώπινο  αίμα  και 

θυσίαζαν  οποίον  καθόριζε  ο  κλήρος.  O  Λυκούργος 

αντικατέστησε  το  έθιμο  της  ανθρωποθυσίας  με  την 

«διαμαστίγωση» των έφηβων.  

Αυτό ωστόσο που  έχει  ιδιαίτερη σημασία για  τη λατρεία 

της Ορθίας είναι το γεγονός ότι και ο Ασκληπιός και η Άρτεμις  

της Επιδαύρου ονομάζονταν Όρθιος και Ορθία αντίστοιχα26. Η 

ταυτότητα της ονομασίας υποδηλώνει με σαφήνεια ότι ο όρθιος 

είναι  ο  υγιής,  επομένως  από  αυτό  προκύπτει  η  σχέση  της 

θεότητας με την υγεία και τη ίαση γενικότερα. 

A.3.4.Οφθαλμίτιδα Αθηνά 

Γενικότερα η Αθηνά θεωρείτο θεότητα συνδεδεμένη με 

την  ίαση  ασθενειών.  Άλλωστε  γι΄  αυτό  αποκαλείτο  Αθηνά 

Υγεία,  ενώ  είχε  ιδιαίτερη  σχέση  με  τη  στρατιωτική  ιατρική. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της θεϊκής της φύσης 

αποτελούν  οι  μύθοι  σύμφωνα  με  τους  οποίους  η  θεά 

θεράπευσε ήρωες που βρίσκονταν στον πόλεμο.  
                                                 
26 Fouilles d’ Epidaure,Cavvadias,38,σελ.147‐155. 



 35

Αναφορικά με την σχέση της θεάς με τους οφθαλμούς, η 

Αθηνά  είναι  αυτή  που  αφαίρεσε  την  όραση  από  τον  γνωστό 

από τους μύθους και την ελληνική τραγωδία Μάντη Τειρεσία. 

Ο  Τειρεσίας  είδε  τη  θεά  γυμνή  να  λούζεται  και  αυτή  του 

στέρησε  το  φως  του.  Για  αντισταθμίσμα,  του  αύξησε  την 

αίσθηση της ακοής, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνει ακόμη και 

τη  γλώσσα  των  πουλιών,  ενώ  του  χάρισε  ένα  μπαστούνι  που 

του εξασφάλιζε άνετη κίνηση27. 

I.Η λατρεία της Αθηνάς στη Σπάρτη 

 Μόνο  στη  Σπάρτη  η  θεά  Αθηνά  λατρευόταν  ως 

προστάτιδα  της  οφθαλμιατρικής  και  των  οφθαλμών.  Ο 

μύθος  λέει  πως  ο  ναός  της  κτίστηκε  από  τον  Λυκούργο,  ο 

οποίος στην προσπάθεια του να επιβάλλει τις νομοθετικές   

του  ρυθμίσεις  ήρθε  σε  αντιπαράθεση  με  τους  αριστοκράτες 

της  Σπάρτης  και  σε  ένα  καυγά  έχασε  το  ένα  του  μάτι  από 

έναν Σπαρτιάτη, τον Άρκανδρο.  

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο,  ο Λυκούργος τότε έκτισε το 

ναό  της  Οφθαλμίτιδας  Αθηνάς  ή  Οπτιλλέτειον,  είτε  γιατί 

θεραπεύτηκε  το  χτυπημένο  μάτι,  είτε  ως  προσφορά  στη 

θεά για να μην χάσει και το άλλο του μάτι 28.  

Η  Οφθαλμίτιδα  Αθηνά  ονομάζεται  και  Οπτιλέτις  ή 

Οπτιλίτις.  Το  επίθετο  προέρχεται  από  τη  λέξη  (ο)  οπτίλος,  η 

οποία στη δωρική διάλεκτο σημαίνει τον οφθαλμό.  

                                                 
27 Γ. Μυλωνάκου, Γ.Σαϊτάκης, Ελληνική μυθολογία‐ Λακωνία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2006. 
28 Πλουτάρχου βίοι Λυκούργου 11 & Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,18,2. 
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Η  λατρεία  της  οφθαλμιτιδος  Αθηνάς,  θεάς  της 

οφθαλμιατρικής  ήταν  ίσως  ανάλογη  με  αυτή  της  Αθηνάς 

Οξυδερκούς, της οποίας ναός υπήρχε στο Αργός. Το ιερό αυτό 

ήταν  αφιέρωμα  του  Διομήδη,  τον  οποίο  βοήθησε  η  θεά 

διώχνοντας την ομίχλη από τα μάτια του, ενώ πολεμούσε στην 

Τροία. 

A.3.5.Αμβογήρα Αφροδίτη 

 Ανάμεσα στις ιδιότητες που αποδόθηκαν στην Αφροδίτη 

αυτή που έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία είναι αυτή 

της Αφροδίτης αμβλογήρας, η οποία λατρευόταν στη Σπάρτη. 

Το επίθετο της Αφροδίτης προέρχεται29 από τον ποιητικό 

τύπο  «αμβολίη»,  δηλαδή  αναβολή.  Η  αμβλογήρα  Αφροδίτη 

είναι  αυτή  που  αναβάλει  το  γήρας  και  παρατείνει  στον 

άνθρωπο την επιθυμία για δημιουργία και ζωή. 

Ουσιαστικά  οι  Σπαρτιάτες  λάτρευαν  τη  θεότητα  που 

διατηρεί  τον  άνθρωπο  και  ειδικά  τον  πολίτη  της  Σπάρτης 

δυνατό  και  ακμαίο,  ιδιότητες  τόσο  απαραίτητες  για  την  πόλη 

της  Σπάρτης  που  μάστιζε  η  ολιγανδρία.  Η  λατρεία  της  

Αφροδίτης σχετίζεται άμεσα με τη  Γηριατρική. 

A.3.6.Μενελάειο‐Ελένη 

Στο Μενελάειο, στη θέση της αρχαίας Θεράπνης, υπήρχε 

κοινή λατρεία της Ελένης και του Μενέλαου30. Σε αυτό το χώρο, 

στο λόφο του Μενελάειου, στράφηκε ο Ερρίκος Σλίμαν μετά τις 

                                                 
29 Σύμφωνα με το λεξικό Σταματάκου. 
30 Παυσανίας, 3,19, 9. 
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μεγάλες  ανακαλύψεις  στην  Τροία,  τις  Μυκήνες  και  την 

Τίρυνθα, αναζητώντας το ιερό όπου λατρεύονταν οι δύο επικοί 

ήρωες,  αλλά  και  το  μυκηναϊκό‐ομηρικό  ανάκτορο.  Οι 

συστηματικές  ανασκαφές  οι  οποίες  έγιναν  από  τον  Χρήστο 

Τσούντα  (1889), υπό τη διεύθυνση του R. M. Dawkins (1909) και 

κατά τα έτη 1973‐1976 υπό τη διεύθυνση του H. Catling, έφεραν 

στο  φως  σημαντικά  ευρήματα  μαζί  με  αναθηματικές 

επιγραφές στον Μενέλαο και στην Ελένη: Δεινι[ς] τάδ’ ανέθεκε 

χάρι[.]  Fελέναι  ΜενελάFο  (β΄  τέταρτο  ή  μέσα  του  7ου  αι.),  Ται 

Fελέναι (6ος αι.), Ευθυκρενές ανέθεκε τοι Μενέλαι (5ος αι.), το]ι 

Μενέλαι (6ος αι.).  

Επίσης  ήρθε  στο  φως  τμήμα  οικισμού  των 

υστερομυκηναϊκών χρόνων (14ος ‐ 12ος αιώνας π.Χ.), καθώς και 

το  ιερό  του  Μενέλαου  και  της  Ελένης  απʹ  όπου  σώζεται 

μυκηναϊκή  κατασκευή,  στην  οποία  οδηγεί  μνημειώδης 

ανωφερής  οδός  (ράμπα)  και  η  οποία  περικλείεται  από 

περίβολο.  Χρονολογείται  από  τους  αρχαϊκούς  μέχρι  τους 

ρωμαϊκούς χρόνους. 

Είναι  πολύ  πιθανό  λοιπόν  το  Μενελάειο  να 

χρησιμοποιείτο  ως  χώρος  λατρείας  ήδη  από  τη  μυκηναϊκή 

περίοδο.  Φαίνεται  ότι  η  ίδια  θεότητα,  μία  τοπική  θεά  η  οποία 

προϋπήρχε  του  Μενέλαου,  εξακολούθησε  να  λατρεύεται  εκεί 

και  στην  αρχαϊκή  περίοδο  και  αργότερα  ταυτίστηκε  με  την 

ηρωική  μορφή  της  Ελένης.  Στους  κλασσικούς  χρόνους  ο 
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Μενέλαος και η Ελένη λατρεύονται όχι ως ήρωες αλλά ως θεοί. 

Η  Ελένη,  κόρη  του  Δία,  εξύψωσε  τον  θνητό Μενέλαο  σε  θεό. 

Σύμφωνα με τον  Ισοκράτη τιμώνταν στη Θεράπνη ως θεοί με 

θυσίες πατροπαράδοτες. 

Ι. Μενελάειο –Θεράπνη και θεραπείες 

Η  ίδρυση  του  Μενελάειου  εντάσσεται  σε  μια  συνήθη, 

εκείνη  την  εποχή  προσπάθεια  των  αναδυομένων  πόλεων‐

κρατών  να  συνδεθούν με  το  ηρωικό παρελθόν  τους μέσω  της 

ηρωολατρίας.  Στην  περιοχή  υπήρχε  ο  ναός  του  Ασκληπιού 

Κοτυλέως,  ο  οποίος  παράλληλα με  την  ύπαρξη  του  ιερού  του 

Μενέλαου και  της Ελένης  δηλώνει  το θρησκευτικό  –  ιαματικό 

χαρακτήρα των Θεραπνών31. Η Ελένη με βάση τα αναθήματα 

φαίνεται  ως  μια  παλιά  θεότητα  της  βλάστησης  αλλά  και 

προστάτιδα των μικρών παιδιών, όπως η Ορθία. Ο Ηρόδοτος32 

ονομάζει  το  Μενελάειο  ως  ιερό  της  Ελένης  και  διηγείται  την 

ιστορία μιας τροφού η οποία καθημερινά έφερνε το κακεχτικό 

και άσχημο κοριτσάκι που είχε αναθρέψει στο ιερό της Ελένης 

παρακαλώντας  την  να  το  απαλλάξει  από  την  ασχήμια.  Μια 

μέρα φεύγοντας από το ιερό συνάντησε μια άγνωστη γυναίκα 

η οποία, αφού άγγιξε  το κεφάλι  του παιδιού,  είπε στην τροφό 

ότι  θα  γίνει  η  πιο  όμορφη  γυναίκα  της  Σπάρτης,  όπως  και 

έγινε.  

                                                 
31 Ετυμολογικά η ονομασία Θεράπνη συγγενεύει με την λέξη θεραπεία. 
32 Ηροδότου ιστορίαι 6,61. 
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Παράλληλα  και  οι  Διόσκουροι  θεότητες  και  αυτοί  με 

ιατρικές  ιδιότητες  λατρεύονταν  στην  Θεράπνη  όπου  υπήρχε 

τάφος  και  ναός  τους.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  μετά  του 

μυκηναϊκούς  χρόνους  ο  λόφος  του  Μενελάειου  δεν 

ξανακατοικήθηκε,  αλλά  παρέμεινε  ως  αξιοσέβαστος  τόπος 

λατρείας και θεραπείας. 

A.3.7.Υγεία 

Στην  οικογένεια  του  Ασκληπιού  η  λατρεία  του  οποίου 

ήταν διαδεδομένη στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας ανήκε 

και η κόρη του Υγεία, που βέβαια δεν ήταν τίποτα παραπάνω 

από  τη  θεοποίηση  της  υγείας.  Χαρακτηριστικό  είναι  πως  στις 

απεικονίσεις ίασης ασθενειών από τον Ασκληπιό τον συνοδεύει 

σκύβοντας  πάνω  από  τον  ασθενή,  δηλώνοντας  έτσι  την 

σπουδαιότητα της θεϊκής της φύσης. 

Κοντά στις Βοίες ο Παυσανίας αναφέρει στην παλιά πόλη 

Ήτις33  την  ύπαρξη  φημισμένου  Ασκληπιείου  καθώς  και  ναού 

της Υγείας. «Τα  ερείπια  της Ήτιδος  απέχουν  από  τις  Βοίες  όχι 

περισσότερο  από  εφτά  στάδια.  Αριστερά,  καθώς  βαδίζει  κανείς 

προς  αυτά  υπάρχει  ένα φημισμένο  ιερό  του Ασκληπιού  και  της 

Υγείας34».  

                                                 
33  Οι  βοιαί  που  επισκέφθηκε  ο  Παυσανίας    ιδρύθηκαν  μετά  τη  συνένωση  των  πόλεων:  Ήτις 
,Αφροδισίας και Σίδης. 
34 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,22,13. 
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A.3.8.Ασκληπιεία 

Η λατρεία του Ασκληπιού ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στη 

Λακωνία.  Η  σύγχρονη  ιστορική  έρευνα  αποδεικνύει  πως  εκεί 

λειτούργησαν  τα  περισσότερα  από  οπουδήποτε  αλλού  στον 

γνωστό τότε κόσμο ασκληπιεία αναλογικά με την έκταση, τον 

πληθυσμό της περιοχής και την πυκνότητα τους. 

I.Ασκληπιός 

Ο Ασκληπιός, o μυθικός‐θεϊκός αρχηγέτης των Ελλήνων 

γιατρών,  είναι  ο  νεότερος  θεός  της  αρχαίας  Ελλάδας.  Η 

λατρεία  του  γενικεύτηκε  πολύ  γρήγορα  σε  ολόκληρο  τον 

ελληνικό  χώρο  και  αργότερα  ως  Αesculapius  εισήλθε  και  στον 

ρωμαϊκό  κόσμο.  Στη  μυθολογική  σκέψη  των  ελλήνων 

θεωρήθηκε  γιος  του  Απόλλωνα,  τον  οποίο  και  ξεπέρασε  στο 

ιατρικό  λειτούργημα  όπως  και  όλους  τους  άλλους  θεούς. 

Άλλωστε τα ευρήματα από τα ασκληπιεία στον Ελληνικό χώρο, 

στην  Μικρά  Ασία  και  τον  ευρύτερο  ευρωπαϊκό  χώρο 

αποδεικνύουν την έκταση της λατρείας του θεού.  

Οι  ιστορικοί  της  θρησκείας  και  της  ιατρικής  διαφωνούν 

σχετικά με την προέλευση του Ασκληπιού και τη λατρεία του. 

Ο Όμηρος αναφέρει το Ασκληπιό χωρίς να του αποδίδει θεϊκή 

υπόσταση, ως «Ἀμύμων Ἰητήρ»35,  δηλαδή ως εξαιρετικό  ιατρό, 

ενώ  η  θεοποίηση  του  μάλλον  έγινε  στα  τέλη  του  6ου  αι.  π.Χ. 

στην  Επίδαυρο,  όπου  λειτούργησε  το  σπουδαιότερο 
                                                 
35 Ομήρου Ιλιάδα  β 731,Δ 194,Λ 518. 
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Ασκληπιείο.  Οι  Edelstein,  ιστορικοί  της  ιατρικής  έθεσαν 

προβληματισμούς σχετικά με την ανθρώπινη ή θεϊκή φύση του 

Ασκληπιού  και  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  oτι  ο  Ασκληπιός 

πράγματι  υπήρξε  και  ως  ο  μεγαλύτερος  γιατρός  της 

Αρχαιότητας  επιλέχθηκε  από  τους  γιατρούς  των 

μεταγενέστερων  γενεών  να  είναι  προστάτης  τους.  Οι  γιατροί 

θεωρούνταν  απʹ  ευθείας  απόγονοι  του  ήρωα  Ασκληπιού  και 

ονομάζονταν Ασκληπιάδαι. Για τον Ιπποκράτη λέγεται ότι ήταν 

ο δέκατος όγδοος απόγονος του Ασκληπιού και μάλιστα κατά τη 

διαδοχή του γένους από την πλευρά του Ποδαλειρίου (γιος του 

Ασκληπιού).  

IΙ.Παγίωση της Λατρείας του Ασκληπιού 

Με  την  πάροδο  του  χρόνου  ο  προστάτης  των  γιατρών 

Ασκληπιός  ταυτιζόταν  όλο  και  περισσότερο  με  την  ιατρική. 

Κατά  το  τέλος  του  6ου  αιώνα  π.Χ.  ίσως  εξαιτίας  κάποιας 

μεγάλης ανάγκης για έναν προσωπικό και σε κάθε περίπτωση 

ευπροσήγορο θεό, ο Ασκληπιός αναβαθμίστηκε σε θεό. 

   Έχει  ιδιαίτερη σημασία πως η θεοποίηση του Ασκληπιού 

και οι εποχές ακμής της λατρείας του συνδέονται με τη χρονική 

περίοδο  που  στην  αρχαία  ελληνική  σκέψη  άρχισαν  να 

εμφανίζονται  τα  πρώτα  δείγματα  ορθολογισμού  και 

επικράτησης της λογικής36 (5ος –4ος αι π.Χ.). Οι εποχές ακμής της 

λατρείας  του  Ασκληπιού  αντιστοιχούν  με  την  ακμή  της 

                                                 
36 Η εισαγωγή της λατρείας του Ασκληπιού στην Αθήνα έγινε το 420 π.Χ. 
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ιατρικής  και  όχι  με  την  παρακμή  της,  όπως  παρατήρησε  ο 

Edelstein. 

Ουσιαστικά  η  λατρεία  του  Ασκληπιού  ήρθε  να  καλύψει 

την αδυναμία της τότε επιστημονικής  ιατρικής να θεραπεύσει 

όλα τα νοσήματα. Η ιατρική επιστήμη με τα εργαλεία της και τη 

θεωρητική  της  κατάρτιση  ήταν  σε  θέση  να  προσφέρει  ως  ένα 

ορισμένο βαθμό βοήθεια,  δεν μπορούσε όμως να θεραπεύσει τους 

πάντες και  κάθε μορφή ασθένειας. Αντίστοιχη με αυτό  ήταν μια 

βασική  αρχή  των  γιατρών,  που  δεν  αποτελούσε  μόνο 

χαρακτηριστικό  των  Ελλήνων.  Στον  πάπυρο  Smith,  συλλογή 

αιγυπτιακής  ιατρικής,  τα  περιστατικά  των  ασθενειών 

παρουσιάζονται σύμφωνα με ένα ορισμένο πρότυπο: ο άγνωστος 

συγγραφέας  περιγράφει  το  περιστατικό  (ανάμνηση),  καταλήγει 

σε  κάποιο  συμπέρασμα  για  τη  φύση  της  ασθένειας  (διάγνωση) 

και με μια τυπική διατύπωση αποφασίζει: ʺΎστερα λέω, θέλω να 

αναλάβω  αυτή  την  ασθένεια ,̋  ή  ʺΔεν  θα  αναλάβω  αυτή  την 

ασθένειαʺ. Αμέσως μετά ακολουθεί η θεραπεία.  

Ήταν  λοιπόν  σημαντική  η  απόφαση,  αν  ο  γιατρός 

επιθυμούσε να δοκιμάσει κάποια θεραπεία ή όχι. Παρόμοια στάση 

υπονοείται στο  ιπποκρατικό έργο ʺΠερί  ἰητρικής τέχνηςʺ  (κεφ. 3), 

όπου  ο  συγγραφέας  ξεκινά  από  το  ότι  ο  γιατρός  αρνείται  τη 

νοσηλεία στις περιπτώσεις που τις θεωρεί ανέλπιδες. Και από 

τον ιπποκρατικό όρκο απουσιάζει κάποια φράση που θα είχε τη 

σημασία του ότι ο γιατρός θα πρέπει να βοηθά κατά το δυνατό 
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οποιονδήποτε  έχει  ανάγκη  ιατρικής  βοήθειας,  έτσι  όπως 

ενυπάρχει σήμερα στις επαγγελματικές αρχές των γιατρών37.  

Πέρα  από  τα  παραπάνω,  η  οικονομική  ένδεια  και  η 

αδυναμία  των  φτωχών  κοινωνικών  στρωμάτων  να  τύχουν 

ουσιαστικής  ιατρικής φροντίδας   οδήγησε και την λατρεία του 

Ασκληπιού  σε  τέτοια  ύψη  όπως  και  την  ανάπτυξη  της 

θεοκρατικής  ιατρικής.  Άλλωστε  στην  Αθήνα  η  λατρεία  του 

θεού εισήχθη το 420 π.Χ. όταν η πόλη μαστιζόταν απ΄ τα δεινά 

του Πελοποννησιακού πολέμου.  

Βέβαια ούτε στα Ασκληπιεία οι υπηρεσίες προσφέρονταν 

χωρίς αντάλλαγμα (η συνηθισμένη εισφορά των φτωχών στον 

Ασκληπιό  ήταν  ένας  κόκορας,  ενώ  των πλουσίων πάντα  κάτι 

παραπάνω), ωστόσο ήταν χώροι όπου ο κάθε άπορος ασθενής 

θα μπορούσε να προστρέξει αναζητώντας αν όχι επιστημονική 

θεραπεία,  τουλάχιστον  τη  βοήθεια  του  θεού.  Άλλωστε  και  η 

ίδια  η  τοπογραφία  των  Ασκληπιείων,  συνήθως  μακριά  από 

πόλεις σε όμορφα φυσικά τοπία με πλήθος βοηθητικών χώρων 

(θέατρα γυμναστήρια κλπ), βοηθούσε στη τόνωση της ψυχικής 

κατάστασης των ασθενών. 

IΙΙ. Θεοκρατική –Επιστημονική ιατρική        

Ο Ασκληπιός  προσέφερε βοήθεια και θεραπεία σε όσους 

η τότε επιστημονική ιατρική αδυνατούσε για οποιοδήποτε λόγο 

να  θεραπεύσει.  Έτσι  αποτέλεσε  ένα  ουσιαστικό  συμπλήρωμα 

                                                 
37 Κrugg Αndje Αρχαία ιατρική Επιστημονική και θεραπευτική ιατρική στην αρχαιότητα. Εκδόσεις 
Παπαδήμα, Αθήνα 1997. 
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της  τότε  επιστημονικής  ιατρικής.  Ενώ  η  ιατρική  είχε  όρια  ο 

Ασκληπιός  τα  ξεπερνούσε  και  μπορούσε  να  προσφέρει 

βοήθεια, ακόμη και ενάντια σε κάθε λογική. Στην ουσία λοιπόν 

Ασκληπιός  και  επιστημονική  ιατρική  συνυπάρχουν, 

συμπορεύονται  και  αλληλοσυμπληρώνονται.  Στους  χώρους 

των  ασκληπιείων  εύρισκαν  εφαρμογή  και  συνταιριαζόταν  η 

θρησκεία με  την  εμπειρία  τις  θεραπείες πέρα και  έξω από  τη 

λογική. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  με  την  ανάπτυξη  των  τότε 

αστικών  κοινωνιών  οι  ασθένειες αποτελούσαν  όχι προσωπικό 

πρόβλημα  του  ασθενή,  αλλά  ευρύτερο  κοινωνικό  πρόβλημα 

πολιτικής  σημασίας.  Στην  κλασσική  εποχή  προβάλλεται 

έντονα το άτομο,  η  εξάρτηση και η υποταγή του στην πρόοδο 

του κοινωνικού συνόλου. Κανένας από τους παλιούς θεούς που 

ξεθώριαζαν  δεν  αφιέρωσε  με  τέτοια  αποκλειστικότητα  στο 

μεμονωμένο άτομο τις φροντίδες και  τα αισθήματα του όσο ο 

Ασκληπιός.  Αυτός,  ξεπερνώντας  τα  όρια  μιας  θεότητας  που 

εξυπηρετούσε  απλώς  ένα  σκοπό,  ήρθε  να  αντιμετωπίσει 

πρόθυμα τις αυξανόμενες ανάγκες  του ατόμου και  της πόλης 

κράτους. 

Όπως  προαναφέρθηκε  η  γενεαλογία  του  Ασκληπιού 

σύμφωνα  με  ένα  μύθο  συνδέεται  με  τη  Λακωνία,  πράγμα 

λογικό αφού εκεί υπήρχε εκτεταμένη λατρεία της θεότητας. 
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ΙV. Ασκληπιεία 

Οι  ναοί  του  θεού  –  θεραπευτήρια,  τα  ασκληπιεία  ήταν 

κτισμένα σε τοποθεσίες όμορφες και αμφιθεατρικές, συνήθως 

μακριά  από  κατοικημένες  περιοχές,  ενώ  στους  χώρους  τους 

υπήρχαν  και  άλλες  βοηθητικές  και  ψυχαγωγικές 

εγκαταστάσεις,  όπως  θέατρα,  ωδεία  και  γυμναστήρια  για  τη  

ψυχαγωγία  των  πασχόντων  και  των  συγγενών  τους.  Εκεί 

προσέτρεχαν  ασθενείς  επιζητώντας  την  βοήθεια  του  θεού. 

Βέβαια δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως οι  ιερείς του θεού 

παρείχαν  ορθολογιστικές  –επιστημονικές  ιατρικές  υπηρεσίες, 

αλλά  σίγουρα  στους  χώρους  τους  σύχναζαν  πολλοί 

περιπλανώμενοι  ιατροί,  οι  ονομαζόμενοι  Ασκληπιάδες. 

Υπολογίζεται  πως  στον  ευρύτερο  ευρωπαϊκό  χώρο,  στην 

Ελλάδα  και  την  Μικρά  Ασία  λειτούργησαν  περίπου  400 

Ασκληπιεία,  ενώ τα σπουδαιότερα εξ αυτών θεωρούνται αυτά 

της Επιδαύρου, της Κω και των Αθηνών. Μετά την Τρίκκη της 

Θεσσαλίας  (Τρίκαλα),  όπου  ιδρύθηκε  το  πρώτο  ασκληπιείο, 

ασκληπιεία  ιδρύθηκαν  στο  Κιέριον,  στη  Λάρισα,  στη 

Δημητριάδα,  στα  Φάρσαλα,  στο  Δίον  και  στη  συνέχεια 

εξαπλώθηκαν σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο. Από τα Βράκαρα 

(Ιβηρία)  μέχρι  τα  Γάδαρα  (Δεκάπολις)  και  την  Κυρηναϊκή 

(βόρεια  Αφρική)  μας  είναι  γνωστά  σήμερα  τετρακόσια 

Ασκληπιεία . 



 46

 V. Θεραπείες 

Οι θεραπείες των ασθενειών που τελούνταν στα ιερά του 

Ασκληπιού –ασκληπιεία,  ήταν δυο  ειδών. Απ΄  τη μια υπήρχε η 

θρησκευτική  θεραπεία  τελούμενη  από  ιερείς  υπό  καθεστώς  

μυστικότητας και απ΄ την άλλη η επιστημονική ή με βάση την 

εμπειρία  τελούμενη  από  τους  γιατρούς  ‐  ασκληπιάδες.  Οι 

μετέχοντες  στην  θρησκευτική  θεραπευτική  διαδικασία 

έπαιρναν όρκο σιωπής ότι δεν θα φανέρωναν τα ιατρικά ή άλλα 

μυστικά  τους.  Μόνο  οι  ανώτεροι  στην  ιεραρχία  σίγουρα  όχι 

γιατροί,  μυημένοι  στα  απόρρητα,  ασκούσαν  τις  θρησκευτικές 

θεραπείες.  Της  όλης  θεραπευτικής  διαδικασίας  προΐστατο  ο 

Πρωθιερέας ή Μεγάλος Ιερέας και τον βοηθούσαν οι Πυρφόροι, 

βοηθοί  στις  ιατρικές  εργασίες,  οι  Ιερομνήμονες  και  οι 

θεράποντες νοσοκόμοι. Ανάμεσα τους υπήρχαν και γυναίκες οι 

οποίες ανήκαν στην τάξη των Νακόρων ή Ζακόρων.  

Εκεί  λοιπόν  προσέτρεχαν  οι  πάσχοντες  από  νοσήματα 

ψυχικά,  οφθαλμικά,  δερματικές  παθήσεις,  χειρουργικά,  καθώς 

και  γυναίκες  με  προβλήματα  γονιμότητας.  Ο  συνηθέστερος 

τρόπος  θεραπείας  ήταν  η  εγκοίμηση  –  σε  συνδυασμό  με  την 

αυθυποβολή  που  πήγαζε  απ΄  την  πίστη  ότι  ο  θεός  θα 

θεραπεύσει  σίγουρα  τον  ασθενή  που  επισκέφθηκε  το 

ασκληπιείο  ‐  ειδικά  σε  ασθενείς  οι  οποίοι  είχαν  πίστη  στη 

διαδικασία.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  εγκοίμηση  δεν  είχε 

εφαρμογή  στο  σύνολο  των  αρρώστων,  αλλά  μόνο  σʹ  εκείνους 
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που  είχαν  μεγαλύτερη  πίστη  και  σεβασμό  προς  τα  δρώμενα, 

ήταν  δε  ευκολότερα  υποβολιμαίοι.  Αρκετοί  ασθενείς  δεν 

κρίνονταν κατάλληλοι για εγκοίμηση και αντιμετωπίζονταν με 

αλλά  μέσα.  Θυμίζουμε  και  την  απομυθοποιητική  των 

ʺδρωμένωνʺ στα Ασκληπιεία σάτιρα του Αριστοφάνη, ο οποίος 

στον  ʺΠλούτοʺ  βάζει  το  δούλο  του  Χρεμύλου  Καρίωνα  να 

διακωμωδεί  τη  νυχτερινή  επίσκεψη  του  πρωθιερέα  με  την 

εντυπωσιακή  ακολουθία  του  ανάμεσα  στους  κατακείμενους 

προσκυνητές‐ασθενείς.   

Η  εγκοίμηση  λάμβανε  χώρα  με  συγκεκριμένο 

τελετουργικό.  Μετά  τη  δύση  του  ηλίου,  οι  ασθενείς  έχοντας 

νηστέψει  από  κρασί  και  ορισμένες  τροφές  και  μετά  από 

σύντομο  καθαρτήριο  λουτρό  στο  Θόλο,  φορώντας  λευκό 

μανδύα προσέφεραν θυσία στον Ασκληπιό και εισερχόταν στο 

Άβατον,  όπου  λάμβανε  χώρα  η  εγκοίμηση.  Κατά  τη  διάρκεια 

της  νύχτας  ο  ιερέας‐ιατρός  ντυμένος  ως  θεός  Ασκληπιός 

επισκεπτόταν  και  θεράπευε  τους  μισοκοιμισμένους  πιστούς 

συνοδευόμενος  από  τις  κόρες  του,  βοηθούς,  υπηρέτες  και  ένα 

σκύλο  ή  φίδι,  που  συμμετείχαν  στη  θεραπευτική  τελετουργία 

π.χ. γλείφοντας τις πληγές του αρρώστου. 

Στα  Ασκληπιεία,  πέρα  από  την  εγκοίμηση,  βασικές 

θεραπευτικές  μέθοδοι  ήταν  η  δίαιτα,  τα  βότανα,  τα 

θεραπευτικά  λουτρά,  μαλάξεις  και  κινησιοθεραπεία,  ενώ από 

πλάκες  ‐  αναθήματα  στα  ασκληπιεία  Αθηνών  και  Κω 
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συμπεραίνεται ότι εκεί τελούνταν και χειρουργικές επεμβάσεις. 

Η  ψυχική  ευφροσύνη  που  ένιωθαν  οι  ασθενείς  από  την 

παραμονή  τους  σε  ένα  ευχάριστο  περιβάλλον  λειτουργούσε 

θετικά  στην  εξέλιξη  της  θεραπείας  τους.  Από  τα  ιστορικά 

ασθενών που περιέγραψε ο Παυσανίας και ανακαλύφθηκαν το 

1883  συμπεραίνουμε  ότι  η  θεραπεία  συντελούνταν  κυρίως  σε 

τυφλούς,  κωφούς,  παράλυτους,  σʹ  αυτούς  που  έπασχαν  από 

αϋπνίες  και  σε  άλλους  ασθενείς  που  σήμερα  θα 

συγκαταλέγονταν στη μεγάλη ομάδα των νευρωτικών και των 

πασχόντων  από  νευροφυτικές  διαταραχές.  Οι  ικανότεροι  από 

τους  ιερείς  του  Ασκληπιού  ήταν  έμπειροι  γνώστες  της 

ανθρώπινης  φύσης  και  γνώριζαν  άριστα  την  επίδραση  που 

ασκεί η ψυχή πάνω στο σώμα των ασθενών. Υπήρξαν, υπό μια 

ορισμένη  έννοια,  χωρίς  να  το  γνωρίζουν  ή  να  το  επιθυμούν, 

πρόδρομοι των σημερινών ψυχοθεραπευτών. 

Ο  θεϊκός  γιατρός  χάριζε  τη  θεραπεία  σε  πολλούς,  τους 

οποίους  οι  θνητοί  γιατροί  δεν  μπόρεσαν  να  βοηθήσουν.  Δεν 

πρέπει φυσικά να αμφισβητείται ότι στα Ασκληπιεία, όπως σε 

όλες  τις  εποχές  σε  διάφορους  τόπους  χάριτος  ή 

προσκυνήματος,  γίνονταν  πραγματικές  θεραπείες.  Εξίσου 

όμως  δεν  επιτρέπεται  να  μην  επισημανθεί  το  γεγονός  ότι  η 

λατρεία  του  Ασκληπιού  σε  κάποιους  τόπους  και  σε  κάποιες 

εποχές,  και  κυρίως  στην  ύστερη  Αρχαιότητα,  εκφυλίστηκε  σε 

μεγάλο βαθμό. Δίπλα στους ευλαβείς υπηρέτες του θεού, ιερείς 
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και  ιατρούς  ασκληπιάδες,  δραστηριοποιούνται  απατεώνες, 

υποκριτές, παρανοϊκοί και ακόμη παραχαράκτες χρήματος.  

Ωστόσο πέρα από την θρησκευτική ιατρική και θεραπεία 

που παρεχόταν στα ασκληπιεία, οι παρεχόμενες επιστημονικές 

θεραπείες  επισημάνθηκαν  από  τις  δυο  μεγαλύτερες  ιατρικές 

προσωπικότητες του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου, 

τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό. Ο μεν Ιπποκράτης ο οποίος υπό 

το πρίσμα  της  ιωνικής φιλοσοφικής φιλοσοφίας  έδωσε  καθαρά 

επιστημονική  υπόσταση  στην  ιατρική  αφαιρώντας  κάθε 

υπερβατικό  στοιχείο,  άντλησε  πολλά  πρακτικά  διδάγματα  της 

επιστήμης  από  πηγές  κρυμμένες  στα  Ασκληπιεία  και  από  την 

μελέτη των εκεί πινάκων και πλακών. Ο Γαληνός λέει ότι πριν 

από τον Ασκληπιό, η ιατρική ήταν απόλυτα εμπειρική και μόνο 

με φυτά θεραπεύονταν οι άνθρωποι, ενώ αυτός την ανύψωσε σε 

θεία επιστήμη38. 

A.4.Ασκληπιεία της Λακωνίας 

Με  βάση  την  μαρτυρία  του  περιηγητή Παυσανία  και  τα 

σημερινά  ανασκαφικά  δεδομένα  στην  ευρύτερη  περιοχή  της 

Λακωνίας  λειτούργησαν  17  ιερά  του  Ασκληπιού  και  ένα  του 

γιου του, Μαχάονα, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρχαν και άλλα 

τα  οποία  θα  φέρει  στο  φως  η  αρχαιολογική  σκαπάνη.  Ο 

αριθμός  των  ασκληπιείων  καταδεικνύει  την  μεγάλη  έκταση 

λατρείας του θεού, όπως και την αυξημένη αίσθηση φροντίδας 

                                                 
38 Γαληνού περί κρίσεων ΙΧ676. 
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του σώματος και της ψυχής  και κατ’ επέκταση τη σχέση με την 

υγεία που είχαν οι κάτοικοι της Λακωνίας. 

Στον  περιηγητή  Παυσανία  οφείλουμε  μεγάλο  μέρος  της 

γνώσης  μας  για  την  τοπογραφία  τα  ήθη  και  τα  έθιμα  των 

αρχαίων ελλήνων. 

Ο Παυσανίας έζησε στη Μικρά Ασία τον 2οαι.μ.Χ.. Είχε ήδη 

περάσει  τα πενήντα χρόνια  του όταν άρχισε  το περιήγηση του 

στην Ελλάδα. Έγραφε στην ελληνική γλώσσα και η συγγραφή 

του  έργου  του  διήρκησε  14  χρόνια.  Το  περιηγητικό  έργο  του 

Παυσανία  είναι  σημείο  αναφοράς  για  την  τοπογραφία  της 

αρχαίας  Ελλάδας,  τις  λατρευτικές  συνήθειες  και  τους 

κοινωνικούς θεσμούς των Αρχαίων Ελλήνων.   

Την  εποχή  της  περιήγησης  του  Παυσανία  στη  Λακωνία 

(περίπου  στα  160  μ.Χ.)  η  Σπάρτη  και  η  ευρύτερη  περιοχή  της 

ευημερούσε.  Ο  Παυσανίας  περιγράφει  πλήθος  λαμπρών 

οικοδομημάτων,  αρχαίων  και  νεώτερων  ρωμαϊκών  και  των 

αναρίθμητων  αξιόλογων  μνημείων.  Στην  πόλη  κατά  την 

περίοδο εκείνη ανθούσε η βιοτεχνία,  το εμπόριο, η φιλοσοφία 

και οι  τέχνες. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κατείχε τότε μεταξύ 

των  αρχαίων  πόλεων  την  Πελοποννήσου  και  ως  προς  τον 

πλούτο  και  ως  προς  τον  πληθυσμό  την  πρώτη  θέση.  Όλα  τα 

παραπάνω  ήταν  μια  πραγματικότητα,  χωρίς  ωστόσο  οι 

σπαρτιάτες  να αποκόπτονται απ’  το  ιστορικό παρελθόν    τους, 

τα ήθη, τα έθιμα και τους θεσμούς τους.  Στην ευρύτερη περιοχή 
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της Λακωνίας και στις πόλεις του κοινού των ελευθερολακώνων 

ο Παυσανίας αναφέρει 16  ιερά του Ασκληπιού και ένα του υιού 

του, Μαχάονα.  

A.4.1. Εν Αγιαδών ιερό του Ασκληπιού 

 
Πότε  εισήχθη  η  λατρεία  του  Ασκληπιού  στη  Λακωνία 

είναι  άγνωστο.  Ο  περιηγητής  Παυσανίας  αρχίζοντας  τα 

λακωνικά  του,  αφού  περάσει  την  περιοχή  των  Καρυών, 

εισέρχεται στην Σπάρτη, όπου πέρα από την αναφορά του στο 

μυθολογικό παρελθόν και  τα λοιπά αξιοθέατα περιγράφει  τα 

Ασκληπιεία  της  πόλης.  Ο  Παυσανίας  λοιπόν  αναφέρεται 

πρώτα στο εν Αγιαδών λεγόμενο ιερό του Ασκληπιού ως εξής: 

«Μια θέση στη Σπάρτη ονομάζεται Θεομηλίδα. Σʹ αυτό το μέρος 

της πόλης βρίσκονται οι τάφοι των Αγιαδών βασιλέων και κοντά 

σʹ αυτούς μία λέσχη των Κροτάνων. Οι Κροτάνοι είναι μέρος των 

πιτανάτων.  Κοντά  σε  αυτή  τη  λέσχη  υπάρχει  το  εν  Αγιαδών 

λεγόμενο ιερό του Ασκληπιού39».  

Σχετικά  με  τη  τοποθεσία  του  ιερού  δεν  είναι  πολλά 

στοιχεία γνωστά, σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που παρέχει 

ο  Παυσανίας  πρέπει  να  βρισκόταν  στην  κώμη  της  Πιτάνης, 

δηλαδή δυτικά της Ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης40. Η θέση 

της Πιτάνης στα βόρεια και  τα δυτικά του θεάτρου μπορεί να 

προσδιοριστεί  από  ενεπίγραφα  κεραμίδια.  Έτσι  μπορεί  να 

υποτεθεί  πως  η  Λέσχη  των  Κροτανών  και  οι  τάφοι  των 
                                                 
39 Παυσανία Λακωνικά ιιι,14,2. 
40 Νικ.Δ. Παπαχατζής ,Παυσανία Λακωνικά, Εκδοτική Αθηνών,  Αθήνα 1980, σελ .278, υποσ 2. 
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Αγιαδών  βρίσκονταν  στα  δυτικά  ή  βορειοδυτικά  του  θεάτρου, 

μέσα  στην  περιοχή  των  τειχών.  Κοντά  στο  δρόμο  Σπάρτης  ‐ 

Μαγούλας  και  στην  αρχή  του  προαστίου  αυτού  ο  Γ. 

Στάϊνχαουερ ανέσκαψε πρόσφατα θεμέλια από κατοικίες  των 

όψιμων  ρωμαϊκών  χρόνων  με  τα  συνήθη  ψηφιδωτά  δάπεδα. 

Ανήκαν  στην  Πιτάνη,  την  επισημότερη  συνοικία  της  αρχαίας 

Σπάρτης.  Οι  Κροτανοί  ήσαν  γέροντες  από  την  Πιτάνη  που 

συγκεντρώνονταν στη Λέσχη για ψυχαγωγία. 

A.4.2. Ιερό Ασκληπιού Αγνίτα 

Στη  συνέχεια  αναφέρει:  «..Το  μέρος  όπου  οι  νέοι  και  επί 

των  ημερών  μας  ασκούνται  στο  τρέξιμο  το  ονομάζουν  οι 

Λακεδαιμόνιοι  Δρόμο.....  Δεξιά  του  δρόμου  είναι,  το  ιερό  του 

Ασκληπιού Αγνίτα41 ο οποίος ονομάζεται έτσι γιατί το ξόανο του 

θεού  είναι  από  άγνον,  ένα  είδος  λυγαριάς  όμοια  με  τη  ράμνο. 

Κοντά στο ιερό του Ασκληπιού υπάρχει τρόπαιο που λένε πως το 

έστησε ο Πολυδεύκης για το φόνο του Λυγκέα.» Για τη θέση του 

Δρόμου  οι  αρχαιολόγοι  διαφωνούν,  με  βάση  όμως  άλλα 

κτίσματα   και  ιερά που περιγράφει ο Παυσανίας και τα οποία 

βρίσκονταν  πλησίον  του  Δρόμου  πρέπει  να  ήταν  δυτικά  της 

ακρόπολης  της  αρχαίας  Σπάρτης  και  μέσα  στο  ελληνιστικό 

τείχος42.  

 

 

                                                 
41 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,14,7. 
42 Νικ.Δ. Παπαχατζής ,Παυσανία Λακωνικά, Εκδοτική Αθηνών,  Αθήνα 1980, σελ 280, υποσ.3. 
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A.4.3.Ιερό Ασκληπιού Αγνίτα και ενδοκρινολογία στην 

αρχαία Σπάρτη 

Ένα απ’ τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε η 

κλασσική  Σπάρτη  ήταν  αυτό  της  ολιγανδρίας.  Συνεχείς 

πόλεμοι, κατατακτητικοί ή αμυντικοί, συνεχής και εξαντλητική  

εξάσκηση στο πεδίο των ασκήσεων, συνεχείς τραυματισμοί και 

πολλοί θάνατοι έκαναν το πληθυσμό των Σπαρτιατών ομοίων 

πολιτών,  όχι  των  ειλώτων  και  των  περιοίκων,  συνεχώς  να 

ελαττώνεται. 

Η  επίλυση  του  προβλήματος  επέφερε  την  ανάγκη  και 

λατρείας του θείου αλλά και άσκησης της τότε επιστημονικής 

ιατρικής.  

Αν  αναλογιστούμε  ότι  το  Ασκληπιείο  Αγνίτα  το  είδε  ο 

περιηγητής Παυσανίας στα 160 μ.Χ., σε μια εποχή δηλαδή κατά 

την  οποία  η  Σπάρτη  ευημερούσε,  θα  καταλάβουμε  ότι  ο 

προφανής  λόγος  για  τον  οποίο  το  ξόανο  του  θεού  φτιάχτηκε 

από  Άγνο  ήταν  οι  ιατρικές  ιδιότητες  του  φυτού  αφού  υπήρχε 

πληθώρα  υλικών  π.χ.  μάρμαρο.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  το 

άγαλμα  το  άγαλμα  της  Άρτεμης  στο  ιερό  της  ορθίας 

Αρτέμιδος43 έκτος του ονόματος «Όρθία» έχει και την ονομασία 

«Λυγοδέσμα»  επειδή  βρέθηκε  μέσα  σε  θάμνο  λυγαριάς 

(άγνου),  η  οποία  αφού  τύλιξε  τα  κλαδιά  της  γύρω  από  το 

                                                 
43 Το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος βρίσκεται στην περιοχή των Λιμνών, κοντά στον Ευρώτα. Ιδρύθηκε 
το 10ο αϊ π.Χ. Ο πρώτος ναός και βωμός οικοδομήθηκαν τον 8ο αι π.Χ. Ξαναχτίστηκαν στα μέσα 
του  6ου  αι.  π.Χ.,  ενώ  η  τρίτη  οικοδόμηση  του  ναού  χρονολογείται  στο  2ο  αι.  π.Χ.  Τον  3ο  αι.  μ.Χ. 
κατασκευάστηκε  το  μνημειώδες  αμφιθέατρο,  που  περιέβαλλε  τον  αύλειο  χώρο  του  κατά  τέτοιο 
τρόπο, ώστε o ναός είχε θέση προσκηνίου για τα λατρευτικά δρώμενα. 
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άγαλμα  «ἐποίηση  τό  ἄγαλμα  ὀρθόν44»,  δηλαδή  σήκωσε  το 

άγαλμα  όρθιο.  Ο  συμβολισμός  του  μύθου  όπως 

προαναφέρθηκε είναι σαφής: ο όρθιος είναι ο υγιής. 

Ι.Ιατρικές ιδιότητες του Άγνου 

Ανατρέχοντας  πίσω  στο  χρόνο  και  εξετάζοντας  την 

ιατρική  υπό  το  πρίσμα  της  ιστορικής  έρευνας  διαπιστώνουμε 

πως οι λειτουργίες  του Άγνου και η ρυθμιστική  επίδραση που 

ασκούν  στο  ανθρώπινο  σώμα  δεν  ήταν  άγνωστες,  αντίθετα 

εύρισκαν  εφαρμογή  σε  αρκετά  απ΄  τα  προβλήματα  που 

αντιμετώπιζε η φύση του ανθρωπίνου σώματος. Ο Ιπποκράτης, 

ο  Θεόφραστος  –  και  κυρίως  ο  Διοσκουρίδης,  είχαν  αναφερθεί 

στο  φυτό  ως  αντιαφροδιασιακό,  ενώ  ειδικά  ο  Διοσκουρίδης 

πρότεινε  λουτρά  με  αγνό  για  τη  θεραπεία  παθήσεων  της 

μήτρας  πράγμα  που  δεν  απείχε  πολύ  από  μεταγενέστερες 

αντιλήψεις.  Γενικά  βέβαια  στο πέρασμα  της  ιστορίας  το φυτό 

συνδέθηκε με τη σεξουαλική επιθυμία. Οι Αθηναίες, κατά την 

διάρκεια  των  Θεσμοφορείων,  έβαζαν  φύλλα  λυγαριάς  κάτω 

από το κρεβάτι τους για να μείνουν αγνές. Οι αρχαίοι έλληνες 

το χρησιμοποιούσαν  επίσης σαν  επουλωτικό σε πληγές,  αλλά 

και κατά των δαγκωμάτων από φίδια και ζώα. Στην Αγγλία, η 

καθολική  Εκκλησία  έβαζε  στις  τσέπες  των  νεοφώτιστων 

μοναχών  σπόρους  λυγαριάς,  για  να  κρατάνε  τους  όρκους 

αγνότητας.  Γι’  αυτό  άλλωστε  οι  καρποί  του  άγνου  είναι 

γνωστοί ως monk pepper. 
                                                 
44 Παυσ. Λακωνικά, 16,7‐11. 
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 Αν  και  η  ετυμολογία  της  λέξης  μας  παραπέμπει  στο 

επίθετο αγνός, τονίζει δηλαδή την κατασταλτική αναφορικά με 

την  σεξουαλική  επιθυμία  επίδραση  του  άγνου,  η  σύγχρονη 

επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι οι σπόροι και τα φρούτα 

του άγνου έχουν και  πλήθος ιατρικών δυνατοτήτων εκτός από 

τις  αντιαφροδισιακές,  όπως  αφροδισιακές,  γαλακτοφορικές,  

οφθαλμικές,  καταπραϋντικές,  στομαχικές.  Άλλωστε  η 

καταστολή της ερωτικής επιθυμίας, η χρήση δηλαδή του άγνου 

ως  αντιαφροδισιακό,  απασχολούσε  λιγότερο  την  σπαρτιατική 

κοινωνία  σε  σχέση  με  τις  άλλες  ιδιότητες  που  παρατίθενται 

αναλυτικά.  

Ειδικότερα  οι  καρποί  του  έχουν  μια  σειρά  ιατρικών 

ιδιοτήτων,  των  οποίων  ενδεχομένως  η  σημαντικότερη  είναι  η 

δυνατότητά  τους  να  αποκαθιστούν  τις  ορμονικές  διαταραχές 

που  προκαλούνται  από  αύξηση  των  οιστρογόνων  και 

ανεπάρκεια της προγεστερόνης45.  

Ενεργούν  στην  υπόφυση  και  μειώνουν  την  παραγωγή 

ορισμένων  ορμονών,  ενώ  αυξάνουν  την  παραγωγή  άλλων, 

μετατοπίζοντας  την  ισορροπία  υπέρ  των  ορμονών  με 

προγεσταγόνο  δράση.  Κατά  συνέπεια  έχουν  μια  ευρεία 

εφαρμογή  στις  δυσλειτουργίες  του  αναπαραγωγικού 

συστήματος της γυναίκας και έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη 

                                                 
45  British  Herbal  Pharmacopoeia  1996,  Vitex  Agnus  Castus(monograph).  British  Herbal  Medicinal 
Association,Bournemouth, Dorset, England. 



 56

επιτυχία στην αποκατάσταση της αμηνόρροιας46, στη ρύθμιση 

των εμμηνορυσιακών κύκλων, στη ρύθμιση της προλακτίνης47, 

αποκαθιστώντας τη γονιμότητα48. Επιπλέον ανακουφίζουν την 

προεμμηνορροϊκή ένταση και διευκολύνουν τις αλλαγές και τα 

συμπτώματα της εμμηνόπαυσης49. Παράλληλα το λάδι –χυμός 

του Άγνου ‐ έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες50. 

Στην  πραγματικότητα  οι  σπόροι  του  Agnus  castus, 

παράγουν  επιδράσεις  φαινομενικά  αντιφατικές,  γιατί  η 

λυγαριά  διεγείρει  και  «εξομαλύνει»  τη  λειτουργία  της 

υπόφυσης  και  ειδικότερα  της  προγεστερόνης,  με  συνέπεια  να 

δρα  εξισορροπιστικά  στις  ορμονικές  λειτουργίες.  Γι΄αυτό  το 

λόγο  άλλωστε  θεωρούνται  αφροδισιακό  και  αντιαφροδισιακό 

αφού  πιθανόν  αυξάνουν  τη  σεξουαλική  δραστηριότητα  σε 

εκείνους που δεν  είναι πολύ ενεργοί σε αυτόν  τον  τομέα,  ενώ 

ταυτόχρονα τη μειώνουν σε εκείνους που είναι πολύ ενεργοί.  

Ασχέτως με το αν τέτοιου είδους θεραπείες είναι σήμερα 

ευρέως αποδεκτές ή όχι,  οι σπαρτιάτες και ειδικά οι ιατροί της 

Σπάρτης  γνώριζαν  τις  θεραπευτικές  ιδιότητες  του  φυτού  και 

ιδιαίτερα  τη  λειτουργία  που  έχει  στο  γυναικείο  ορμονικό 

σύστημα στην αποκατάσταση της απούσας εμμηνόρροιας, στη 
                                                 
46 Probst V and Roth OA: On a plant extract with a hormone like effect. Dtsh Med Wschr 79: (935) 1271–4 
1954. 
47  Brown  D,  Herbal  Research  Review:  Vitex  agnus  castus  Clinical Monograph.  Quarterly  Review  of 
Natural Medicine Summer 1994. 
48 Christie  S, Walker AF,  1997‐1998 Vitex    agnus  castus L: A Review  of  Its Traditional  and Modern 
Therapeutic use. Eur J Herbal Med 3: 29‐45. 
49  Chaste  tree  (Vitex  agnus‐castus)‐‐pharmacology  and  clinical  indications. 
Phytomedicine. 2003 May;10(4):348‐57. WutkeW, Jarry H, Cristoffel V,SpenglerB,Seidlova ‐Wuttke D. 
50 Kuštrak D, Kuftinec J, Blažević N, 1992: The composition of essential oil of Vitex agnus castus. Planta 
Medica 52:Suppl 1: 681. 
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ρύθμιση  των  εμμηνορυσιακών  κύκλων  και  βέβαια  στην 

αποκατάσταση  της  γονιμότητας  που  τόσο  απασχολούσε  την 

σπαρτιατική  κοινωνία,  καθόσον  η  ευγονία  ήταν  το  βασικό 

μέλημα της. Αν και τα ιστορικά στοιχεία είναι ελλιπή, σίγουρα 

οι  Ασκληπιάδες  του  εν  λόγω  ασκληπιείου  προσέγγιζαν  την 

ενδοκρινολογία  καθότι  εφάρμοζαν  στην πράξη θεραπείες  της 

υπογονιμότητας51. 

A.4.4.Ασκληπιείο Βοωνητών 

Ύστερα  από  περιπλάνηση  στη  Σπάρτη,  ο  Παυσανίας 

επανέρχεται στην Αγορά και γράφει: «Από τα Ασκληπιεία των 

σπαρτιατών το επιφανέστερο και πιο φημισμένο είναι κοντά στα 

Βοώνητα  ‐  Ασκληπιείο  Βοωνητών52  (το  τρίτο  της  Σπάρτης), 

αριστερά  του  οποίου  υπάρχει  ηρώο  του  Τήλεκλου  βασιλιά  των 

Σπαρτιατών».  Αναφορικά  με  το  ασκληπιείο  των  Βοωνητών, 

αρχαιολόγοι  πιστεύουν  πως  βρισκόταν  στο  σημείο  που 

ανακαλύφθηκαν αναθήματα στην Αρτέμιδα Κυπ(φ)αρισσία, τα 

οποία  έχουν  ιαματικό χαρακτήρα. Ο Παυσανίας  δεν αναφέρει 

την  ύπαρξη  ναού  της  Αρτέμιδος  κυπ(φ)αρρισσίας,  αλλά  το 

σημείο  που  βρέθηκαν  τα  αναθήματα  ταυτίζεται  με  τον  χώρο 

όπου  πιθανώς  να  βρισκόταν  το  Ασκληπιείο  Βοωνητών, 

ανατολικά  δηλαδή  της  Αφεταϊδος  οδού53.  Πέρα  από  αυτά  δεν 

βρέθηκε  κάτι  άλλο  που  να  υποδηλώνει  την  ύπαρξη 

                                                 
51 Ioannis N.Tsoulogiannis,Demetrios A. Spandidos «  Endocrinology in ancient Sparta » Hormones Vol. 
6 Num. 1 January –March 2007. 
52 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,15,10. 
53 Τα αναθήματα βρέθηκαν στη συμβολή των οδών 118 και Κων. Παλαιολόγου. 
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Ασκληπιείου.  Ίσως  κατά  την  εποχή  της  περιήγησης  του 

Παυσανία στην Σπάρτη το ιερό της Κυπαρισσίας Αρτέμιδος να 

περιλαμβανόταν  στο  Ασκληπιείο  Βοωνητών54.  Ανάλογο 

παράδειγμα  έχουμε  απ΄  την  Μεσσήνη,  όπου  η  λατρεία  της 

Ορθίας  Αρτέμιδος  γινόταν  στο  ασκληπιείο55.  (λεπτομερής 

ανάλυση στα αναθήματα έγινε στην αναφορά  στην Αρτέμιδα 

Κυφαρισσία 

Ο  Νεστορίδης  στην  τοπογραφία  της  αρχαίας  Σπάρτης 

τοποθετεί το ασκληπιείο στην ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης, 

στο  μέρος  όπου  βρισκόταν  η  εκκλησία  του  Αγίου  Νικολάου. 

Σύμφωνα  με  τον  καθηγητή  Νεστορίδη,  τη  λατρεία  του 

Ασκληπιού διαδέχθηκε η λατρεία του Αγίου Νικολάου, αν και 

συνήθως  ιατρικές  θεότητες  αντικαθιστούν  αμιγώς  ιατρικές 

θεότητες.  Για  παράδειγμα  η  λατρεία  των  Διοσκούρων 

αντικαταστάθηκε από την λατρεία των Αγίων Αναργύρων56. 

 Α.4.5.Ιερό Ασκληπιού Κοτυλεως 

Στη   συνέχεια   ο   Παυσανίας παίρνει από τη   Σπάρτη το  

δρόμο    της Θεράπνης και αναφέρει: «Πριν από τη  διάβαση του 

Ευρώτα,  λίγο  πάνω  από  την  όχθη,  δείχνουν  ένα  ιερό  του 

πλούσιου  Δία.  Μετά  τη  διάβαση  του  υπάρχει  Ναός  του 

Ασκληπιού  Κοτυλέως57που  τον  ίδρυσε  ο Ηρακλής. Ονόμασε  τον 

                                                 
54  Ελένη Κουρινού,  Σπάρτη Συμβολή  στη  μνημειακή  τοπογραφία  της,  Εκδ ΗΟΡΟΣ,  Αθήνα  2000, 
σελ. 183‐184. 
55  Ελένη Κουρινού,  Σπάρτη Συμβολή  στη  μνημειακή  τοπογραφία  της,  Εκδ ΗΟΡΟΣ,  Αθήνα  2000, 
σελ. 183 υποσ.617. 
56, Νεστορίδου:Τοπογραφία της αρχαίας Σπάρτης. Επανέκδοση της εταιρείας Λακωνικών σπουδών, 
Αθήνα 1999,  σελ.71‐72. 
57 Παυσανία, Λακωνικά ΙΙΙ,19,7. 
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Ασκληπιό Κοτυλέα, γιατί θεραπεύτηκε από το τραύμα στο γοφό 

(κοτύλη)  που  του  είχε  προξενηθεί  κατά  την  πρώτη  μάχη  προς 

τον  Ιπποκόωντα  και  τους  γιους  του».  Μια  άλλη  εκδοχή  του 

ονόματος του ναού είναι ότι με το επίθετο αυτό ήταν γνωστός ο 

Ασκληπιός ίσως από το αγγείο κοτύλη που παριστάνονταν να 

κρατάει. 

A.4.6.Ασκληπιείο Πελλάνας  

Προχωρώντας  ο  Παυσανίας  βόρεια  της  Σπάρτης  φτάνει 

στην  Πελλάνα,  σημαντική  ομηρική  Πόλη  στην  οποία  είχε 

εγκατασταθεί ο Τυνδάρεως, όταν ζούσε μακριά από τη Σπάρτη. 

Ο περιηγητής αναφέρει: «Τα αξιοθέατα που είδα εδώ και έμαθα 

γιʹ αυτά είναι:Το ιερό του Ασκληπιού και η πηγή Πελλάνας58». Το 

ιερό  αυτό  του Ασκληπιού  βρίσκεται  με  αρκετή  βεβαιότητα  σε 

μικρή  απόσταση  νότια  της  Πελλανίδας  πηγής,  σε  επίπεδο 

χώρο, στα κράσπεδα του χωριού, και τη θέση του  επισημαίνουν 

σπόνδυλοι  ραβδωτών  κιόνων  που  βρίσκονται  πάνω  στα 

χωράφια59.  

Ι.Μυθολογία 

Σύμφωνα  με  τη  μυθολογία,  στην  Πελλάνα  κατέφυγε  ο 

Τυνδάρεως  όταν  ο  αδελφός  του  Ιπποκόωντας  διεκδίκησε  και 

πήρε από αυτόν το θρόνο της Σπάρτης. Ο Τυνδάρεως γέννησε 

στην Πελλάνα (ή στην Πέφνο ή την Θαλάμη όπως ισχυρίζονται 

                                                 
58 Παυσανία, Λακωνικά ΙΙΙ, 20, 11‐21,2. 
59  Σπυρόπουλος  Γ.  Θεοδ.,  Τοπογραφικά  Μυκηναϊκής  Πελλάνας,  Πελοποννησιακά  Παραρτ.9, 
Αθήνα 1982, σελ.113‐127. 
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οι  Μεσσήνιοι),  τους  Διόσκουρους,  την  Ελένη  και  την 

Κλυταιμνήστρα.  

 Ο  Ηρακλής  και  ο  Κηφέας  περνώντας  απ  την  Πελλάνα  

τάχθηκαν στο πλευρό του Τυνδάρεω και με σκληρό αγώνα τον 

βοήθησαν να πάρει πίσω το θρόνο του.  Κατά την διάρκεια του 

αγώνα  αυτού  αγώνα  τραυματίσθηκε  ο  Ηρακλής  και 

θεραπεύτηκε  από  τον  Ασκληπιό.   Ο  Ηρακλής  τότε  προς 

ανταπόδοση έκτισε το ναό Κοτυλέως Ασκληπιού. 

ΙΙ.Τοπογραφία 

Η  θέση  της  αρχαίας  Πελλάνας  εντοπίζεται  Β.Α.  του 

σημερινού  χωριού.   Καταλάμβανε  την  περιοχή  από  την 

σημερινή  πηγή  «Άσπρη  Βρύση»  και  εκτεινόταν  μέχρι  την 

σημερινή  τοποθεσία  του  λόφου  Παλιόκαστρο  και  Πελεκητή, 

όπου και βρίσκονται τεμάχια εγχρώμων και πήλινων αγγείων.  

  Η  σημερινή  Πελλάνα  είναι  κτισμένη  σε  λόφο,  που 

αποτελεί  προέκταση  του  ορεινού  και  επιβλητικού  όγκου  του 

Ταϋγέτου,  ενώ  στα  νότια  και  στα  ανατολικά  έχει  μια  εύφορη 

πεδιάδα.  Από  τα Β.Δ.  κατεβαίνει  το  ρεύμα  του  Ευρώτα,  που 

ενισχύεται στη διαδρομή του από πλουσιότατες πηγές.  Στο ίδιο 

ποτάμι  ρέουν  τα  νερά  της  Πελλανίδος  Κρήνης,  που  πηγάζει 

στους πρόποδες του λόφου, όπου είναι η σημερινή Πελλάνα. 

ΙΙΙ.Σημασία της θέσης 

 Η αρχαία Πελλάνα κτισμένη στην μοναδική ομαλή θέση 

προς την Αρκαδία φαίνεται πως κατά τους ιστορικούς χρόνους 
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πρέπει  να  ήταν  προκεχωρημένο  φυλάκιο  της 

Σπάρτης. Άλλωστε  μια  από  τις  δύο  σπουδαιότερες  οδούς  που 

συνέδεε τη Σπάρτη με την Αρκαδία, την Ηλεία και γενικά την 

Δυτική  και  Βόρεια  Πελοπόννησο  ήταν  ο  δρόμος  Σπάρτης  – 

Μεγαλόπολης  ο  οποίος  περνούσε  απ’  την  Πελλάνα. Η  οδός 

αυτή  ξεκινώντας από  την Σπάρτη,  κατευθυνόταν προς  Βορρά 

και  ακολουθούσε  την  δεξιά  όχθη  του  Ευρώτα,  διασχίζοντας 

ολόκληρη  την  κοιλάδα  του  ποταμού.  Η  σπουδαιότητα  του 

δρόμου  της  Πελλάνας  οδήγησε  τους  Λακεδαιμόνιους  στην 

οχύρωση  της  Πελλάνας  κατασκευάζοντας  το  λεγόμενο 

<<Χαράκωμα>>,  μεγάλο  Πύργο,  λείψανα  του  οποίου 

αναγνωρίζονται νότια της σημερινής Πελλάνας.   

Τον 4ο αιώνα π.Χ. η πόλη ήταν ορμητήριο του Αγησιλάου 

εναντίον  του  Επαμεινώνδα.   Ο  Ξενοφών  την  ονομάζει 

ʺΠελλήνηʺ  (Ελλ.  7,5,9),  ενώ  ο  Στράβων  μιλαέι  για  Λακωνικόν 

χωρίον τά Πέλλανα (VIII,5).  Πελλήνη ονομάζει την πόλη και ο 

Πλούταρχος (Άγις,8).   

Το  ασκληπιείο  της  Πελλάνας  ο  Παυσανίας  το  αναφέρει 

ως άξιο θέας. Ο χαρακτηρισμός αυτός για  το Ασκληπιείο από 

τον  περιηγητή  αν  μη  τι  άλλο  δηλώνει  πως  η  πατρίδα  των 

Διοσκούρων, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε ήταν  και ιατρικές 

θεότητες,  είχε ένα σημαντικό κέντρο λατρείας του Ασκληπιού 

εξυπηρετώντας  προφανώς  και  τις  γύρω  πόλεις.  Ωστόσο  στην 

πρώτη απ΄ τις δυο πλάκες με επιγραφές θεραπείας ασθενειών 
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από το ασκληπιείο της Επιδαύρου γίνεται αναφορά σε κάτοικο 

της  Πελλάνας.  Συγκεκριμένα  η  επιγραφή  μεταφρασμένη 

γράφει:  «Η  Ιθμονίκη  από  την  Πελλάνα  ήρθε  στο  Ιερό  (της 

Επιδαύρου) και παρακάλεσε τον θεό (Ασκληπιό) να μείνει έγκυος 

και  εκείνος  της  είπε  ότι  αυτό  θα  γίνει  και  ότι  άλλο  ήθελε 

ζητήσει.  Η  Ιθμονίκη  απάντησε  ότι  δεν  έχει  ανάγκη  από  τίποτα 

άλλο.  Εγκυμονούσε  επί  τρία  έτη  και  επανήλθε  στο  ιερό  να 

παρακαλέσει  το  θεό  να  γεννήσει.  Τότε  παρουσιάστηκε  πάλι  ο 

θεός και την ρώτησε μήπως δεν εκτέλεσε όσα της είπε αφού ήδη 

ήταν έγκυος και μετά αφού εξήλθε του ιερού γέννησε κορίτσι.» 

Το  γιατί  η  κάτοικος  της  Πελλάνας  προτίμησε  το 

Ασκληπιείο της Επιδαύρου από αυτό της Πελλάνας δεν μπορεί 

να  εξηγηθεί  πειστικά.  Δεν  πρέπει  παρόλα  αυτά  να  μας 

διαφεύγει  το  γεγονός πως  το ασκληπιείο  της  Επιδαύρου  ήταν 

το  πιο  άρτια  οργανωμένο  και  βέβαια  το  πιο  φημισμένο  της 

αρχαιότητας. 

ΙV.Αρχαιολογικά ευρήματα  

Τα  αρχαιολογικά  ευρήματα  και  τα  μνημεία  που  έφεραν 

στο  φως  οι  ανασκαφές  που  έγιναν  κατά  καιρούς  είναι  

μάρτυρες της λαμπρής ιστορίας του τόπου.  

Ο  πρώτος  που  αναφέρεται  στην  Πελλάνα  κατά  τα 

νεώτερα χρόνια είναι ο αρχαιολόγος Ληκ, ο οποίος εντόπισε το 

έτος  1805  ερείπια  τείχους  ελληνικής  πόλεως  στον  πετρώδη 

λόφο  που  υψώνεται  βόρεια  της  Πελλανίδας  πηγής.  
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Συγκεκριμένα  αναφέρει  «Εδώ  υπάρχουν  ερείπια  τείχους 

ελληνικής πόλεως».   

Στην  Πελλάνα  έσκαψε  για  πρώτη  φορά  ο  έφορος 

αρχαιοτήτων Ρωμαίος και στη συνέχεια ο έφορος αρχαιοτήτων 

Θ.  Καραχάλιος,  το  έτος  1926.   Κατά  την  διάρκεια  αυτών  των 

ανασκαφών  βρέθηκαν  στην  θέση  «Σπηλιές»  δύο  τάφοι 

λαξευμένοι  στο  βράχο,  στη  δυτική  πλευρά  ενός  χαμηλού 

υψώματος,  μήκους  100  μέτρων  και  αγγεία  που  φυλάσσονται 

στο  αρχαιολογικό  μουσείο  της  Σπάρτης. Στο  δάπεδο  του 

θαλάμου  βρέθηκαν  λαξευμένοι  τέσσερις  τάφοι  στους  οποίους 

υπήρχαν κόκκαλα σε αταξία.  Έτσι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν 

ότι  οι  τάφοι  φιλοξένησαν  πολλούς  νεκρούς  και  ότι 

λεηλατήθηκαν  σε  παλιότερες  εποχές.   Το  τελευταίο 

συμπέρασμα  ενισχύεται  και  από  το  γεγονός  ότι  τα  ευρήματα 

ήταν σκορπισμένα πάνω στο δάπεδο του θαλάμου. 

Συστηματικότερη  έρευνα  της  Μυκηναϊκής  Πελλάνας 

άρχισε το 1981 από τον έφορο αρχαιοτήτων κ. Θ. Σπυρόπουλο.  

Η  έρευνα  του  επικεντρώθηκε  στην  περιοχή  του  Μυκηναϊκού 

νεκροταφείου.   Στη  θέση  αυτή  βρέθηκε  Μυκηναϊκός  τάφος 

μεγάλων  διαστάσεων,  ο  οποίος  είναι  ο  δεύτερος  σε  μέγεθος 

τάφος  μετά  του  Αγαμέμνονα  στις  Μυκήνες.  Είναι  σίγουρα 

βασιλικός  και  κατά  πάσα  πιθανότητα  του  Τυνδάρεω  ή  του 

Μενελάου. Ο μεγάλος τάφος πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά 

από δύο όμοιους μικρότερους τάφους που κατά χαρακτηριστικό 
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τρόπο απέχουν ίση απόσταση από τον μεγάλο τάφο.  Στη θέση 

που  οι  σημερινοί  κάτοικοι  ονομάζουν  «Παλιόκαστρο» 

βρέθηκαν  επίσης  αρχαιολογικά  μνημεία.   Δεν  υπάρχει 

αμφιβολία ότι ο λόφος εκείνος ήταν η Ακρόπολη της Πελλάνας 

και ίσως εκεί να υπήρχαν τα ανάκτορα του Τυνδάρεω.  Κατά τη 

συνήθεια  της  προομηρικής  εποχής  οι  πόλεις  χτίζονταν  γύρω 

από  λόφο  πάνω  στον  οποίο  υπήρχε  η  Ακρόπολη  και  τα 

ανάκτορα των βασιλέων όπως π.χ. στις Μυκήνες.  

Άξιος  θέας  στα  χρόνια  του  Παυσανία  ήταν  ο  ναός  του 

Ασκληπιού  στην  Πελλάνα.   Βρίσκεται,  όπως  προαναφέρθηκε, 

νότια  της  Πελλανίδας  πηγής.   Απʹ  αυτόν  σήμερα  σώζονται 

σπόνδυλοι  ραβδωτών  κιόνων  και  κοντά  στην  πηγή  βρέθηκαν 

αγγεία  και  είδωλα,  αφιερώματα  μάλλον  στον  Ασκληπιό. 

Συγκεκριμένα  στη  δεκαετία  του  1950  και  κατά  τη  διάρκεια 

έργων  στην  πλατεία  της  Άσπρης  Βρύσης,  στη  θέση 

Μπεζεσθένεια  βρέθηκε  πλακόστρωτο  βυζαντινής  εποχής  και 

αρχαίοι  τάφοι.   Αργότερα  στην  ίδια  θέση  βρέθηκαν  αρχαία 

νομίσματα,  σπασμένα  αγγεία,  καθώς  και  δύο  αγάλματα  τα 

οποία  χάθηκαν.  Πιθανότατα  ήταν  αφιερωμένα  στο  Ναό  του 

Ασκληπιού.  

A.4.7.Ασκληπιείο Γυθείου 

Μετά  τη  βόρεια  διαδρομή  που  έκανε  ο  Παυσανίας  με 

αφετηρία  τη  Σπάρτη,  κατευθύνεται  προς  νότο  και  καταλήγει 

στο Γύθειο, όπου περιγράφει τα αξιοθέατα του και γράφει:. «Το 
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Γύθειο  απέχει  τριάντα  στάδια  από  τις  Αιγίες  και  είναι 

παραθαλάσσιο.  Ανήκει  ήδη  στους  ελευθερολάκωνες  που  ήταν 

άλλοτε  υπήκοοι  των  Λακεδαιμονίων  της  Σπάρτης  και  τους 

ελευθέρωσε  ο  Αυτοκράτορας  Αύγουστος.  Οι  Γυθεάτες 

ισχυρίζονται πως οικιστής της πόλεώς τους δεν υπήρξε κανένας 

άνθρωπος,  αλλά  ο  Ηρακλής  και  ο  Απόλλωνας  ίδρυσαν  από 

κοινού την πόλη μετά τη φιλονικία για την κατοχή του τρίποδα 

και  αφού  συμφιλιώθηκαν.  Και  υπάρχουν  στην  αγορά  τους 

αγάλματα  του  Απόλλωνα  και  του  Ηρακλή,  και  κοντά  σʹ  αυτά, 

του  Διονύσου…  Σʹ  άλλο  μέρος  υπάρχει  ένας  Απόλλωνας 

κάρνειος  και  ιερό  του  Άμμωνα,  και  ένα  χάλκινο  άγαλμα  του 

Ασκληπιού  σε  ναό,  ο  οποίος  δεν  έχει  στέγη  ,  και  μια  πηγή  του 

Θεού.  Επίσης  ένα  ιερό  της  Δήμητρας  άγιο  και  άγαλμα  του 

Ποσειδώνος  γαιαόχου...  Προχωρώντας  κανείς  αριστερά  του 

Γυθείου  τριάντα περίπου  στάδια,  γράφει  ο Παυσανίας,  συναντά 

στη  στεριά,  αριστερά,  τείχη  της  λεγόμενης  Τρινάσου,  η  οποία 

ήταν  κάποτε  οχυρό  μου  φαίνεται  και  όχι  πόλη.  Το  όνομα 

προήλθε,  πιστεύω,  από  τα  νησάκια  που  βρίσκονται  σʹ  αυτό  το 

μέρος, τρία τον αριθμό. 60»  

Στο Γύθειο υπήρξε ευρύτατη λατρεία των αυτοκρατόρων  

η  οποία  εξηγείται  από  την  ανέγερση    μεγάλου  ναού  για  τη 

λατρεία  των  Ρωμαίων  αυτοκρατόρων,  το  λεγόμενο 

«Καισάρειον».  Άλλωστε  εκεί  βρέθηκε  και  η  σημαντικότερη 

επιγραφή  γενικά  για  τη  λατρεία  των  αυτοκρατόρων  στην 
                                                 
60 Παυσανία, Λακωνικά ΙΙΙ,21,8. 
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Ελλάδα61.  Αυτή  περιγράφει  μια  πολυήμερη  γιορτή  με  αγώνα 

θυμελικό  (άσματος),  πομπή  και  θυσία,  στην  οποία  έπαιρνε 

μέρος  κοινό  και  ένας  ιερέας  του  θεού  Αυγούστου.  Η  γιορτή 

άρχιζε  στο  θέατρο  του  Γυθείου. Μπροστά  στα  αγάλματα  των 

θεών  καίγονταν  λιβανωτός  και  γίνονταν  ο  αγώνας  του 

άσματος. Παράλληλα μέρος της γιορτής αποτελούσε η πομπή 

από το ναό του Ασκληπιού προς το Καισάρειον, όπου γίνονταν 

θυσία  ταύρου.  Τα  πρόσωπα  αυτά  τιμώνταν  με  τη  γιορτή  ως 

σωτήρες, ευεργέτες, ελευθερωτές, θεοί62 

Νομίσματα  που  βρέθηκαν  στο  Γύθειο,  με  την  επιγραφή 

Ασκληπιός Γυθεατών καταδεικνύουν την έκταση της λατρείας 

του θεού στο Γύθειο. Σε αυτά εμφανίζεται ο θεός με το ιερό του 

ζώο  ,  το   φίδι να ελίσσεται στο ραβδί που κρατά στο αριστερό 

χέρι.  Ίσως  αναπαριστούν  το  χάλκινο  άγαλμα  του  Ασκληπιού 

που είδε ο Παυσανίας στο Γύθειο.  

 Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  στο  αρχαιολογικό  μουσείο 

Γυθείου  υπάρχει  ανάγλυφο  ανάθημα  σε  θεό  θεραπευτή,  

πιθανότατα στο Μαχάονα (αρ.123). Εικονίζεται το πόδι από την 

μέση  του  μηρού  έως  το  πέλμα  με  επιγραφή  [...]  ΑΝΕΘΗΚΕΝ 

από την αρχαία Καινή πόλη ή πόλη των Ταιναρίων (σημερινοί 

οικισμοί Άλικα και Κυπάρισσος της Μάνης) και χρονολογείται 

από την ύστερη Ελληνιστική περίοδο (3ος αιώνας π.Χ.). 

                                                 
61 Περιοδ. Ελληνικά 1928, 17κ.π. 
62 NiIsson Gesch. d. gr. ReI. 00, 169, δημ. 2 και 369. 
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Το  Γύθειο  έφτασε  στην  υψίστη  περίοδο  ακμής  του  κατά 

τους  ρωμαϊκούς  χρόνους  καθώς  προγενέστερα  λίγες  είναι  οι 

ιστορικές μαρτυρίες για την πόλη καθώς εκεί είχαν καταφύγει 

εύπορες  οικογένειες  Σπαρτιατών  και  ανθούσε  το  εμπόριο 

μαρμάρου,  πορφυρίτη  λίθου  και  βιομηχανικών  προϊόντων 

όπως  η πορφύρα,  όλα  επιστρατευμένα  στην  εξυπηρέτηση  της 

ρωμαϊκής  χλιδής  εκείνων  των  χρόνων63.  Το  375μ.Χ. 

καταστροφικός  σεισμός  έπληξε  την  νότια  Λακωνία, 

μεταβάλλοντας  έτσι  την  γεωγραφία  του  Γυθείου,  ενώ  το  394 

μ.Χ.  ο  Αλάριχος  ήρθε  να  ολοκληρώσει  την  καταστροφή. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να μην υπάρχουν σημαντικά 

και αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα. 

 

A.4.8.Ασκληπιείο Φιλολάου 

Η  πορεία  του  Παυσανία  συνεχίζεται  προς  την  αρχαία 

πόλη  του  Ασωπού.  Συγκεκριμένα  γράφει:  «Από  τις 

παραθαλάσσιες  πόλεις,  ο  Ασωπός  απέχει  από  τις  Ακριές  60 

στάδια.  Απʹ  αυτές  τις  πόλεις  του  Λακωνικού  κόλπου  ο  Ασωπός 

ήκμασε  κυρίως  κατά  την  εποχή  του  κοινού  των 

ελευθερολακώνων. Μέσα  στην πόλη  (του Ασωπού)  υπάρχει  ναός 

ρωμαίων  αυτοκρατόρων  και  στα  ενδότερα  απόσταση  δώδεκα 

περίπου  σταδίων,  υπάρχει  Ιερό  του  Ασκληπιού  που  τον 

ονομάζουν  Φιλόλαον.  Τα  κόκκαλα  που  τα  τιμούν  στο 
                                                 
63 Μανη, Γύθειον, Σπάρτη, Γερασίμου Καψάλη. Επιμέλεια Ευαγγέλου Γ. Καψάλη, Αθήνα 1993, σελ. 
146. 
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γυμναστήριο  έχουν  μέγεθος  πάνω  από  το  κανονικό,  είναι  όμως 

ανθρώπινα.  Στην  ακρόπολη  υπάρχει  και  ιερό  της  Αθηνάς,  της 

επονομαζόμενης  Κυπαρισσίας.  Στα  ριζά  της  ακρόπολης 

υπάρχουν ερείπια της πόλης που λέγεται των παρακυπαρισσίων 

Αχαιών. 64» . 

Τα  κόκκαλα  που  βρίσκονταν  στο  ασκληπιείο  Φιλολάον 

προφανώς  ανήκαν  σε  κάποιον  τοπικό  ήρωα  με  εντυπωσιακή 

σωματική κατασκευή. Η λατρεία των ηρώων γεννήθηκε από την 

πίστη  στη  συνεχιζόμενη  σωματική  ύπαρξη  μετά  θάνατο  ενός 

ισχυρού  ανθρώπου.  Ο  ήρωας  δρα  από  τον  τάφο  του  και  μόνο 

εκεί  όπου  βρίσκονται  τα  κόκκαλά  του.  Η  δύναμη  του  είναι 

αλληλένδετη με τα φυσικά του λείψανα. Η λατρεία των ηρώων 

ταυτίζεται με  τη  λατρεία  ισχυρών  νεκρών που η  δύναμη  τους 

εξαπλώνεται στο σύνολο της χώρας τους και σʹ όλο το λαό τους. 

Πρόκειται  για παγκόσμιες  ιδέες  σχετικές  με  τους  νεκρούς  που 

τιμώνται  από  τους  ζωντανούς,  σηκώνονται  από  τους  τάφους 

τους για να βοηθήσουν τους συγγενείς τους και να εκδικήθουν 

τους εχθρούς τους. 

 

I.Θέση Αρχαίου Ασωπού  

Υπάρχουν δύο απόψεις για τη θέση του αρχαίου Ασωπού. 

Η μία τον τοποθετεί στη σημερινή θέση Μποζάς και η άλλη στη 
                                                 
64 Παυσανία, Λακωνικά ΙΙΙ,22,9. 
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θέση  Πλύτρα.  Η  σύγχυση  προήλθε  γιατί  στην  ίδια  περιοχή 

υπήρχε  και  άλλη  αρχαία  πόλη  η  Κυπαρισσία.  Από  τα 

Λακωνικά  του  Παυσανία,  όπου  αναφέρει  τις  αποστάσεις  του 

Ασωπού από  τις Ακριές  (Κοκκινιά)  και  το Υπερτελέατον  (Βόρ. 

Φοινικίου) προκύπτει ότι η θέση της Πλύτρας ήταν η θέση του 

Ασωπού. Σήμερα στη θέση Κόκκινες στην Πλύτρα και στο βυθό 

της  θάλασσας  διακρίνονται  τα  ερείπια  πολλών  κτισμάτων, 

μώλων  και  κρηπιδωμάτων.  Πιθανολογείται  ότι  η  πόλη  έπαθε 

καθίζηση  από  ισχυρό  σεισμό  (ίσως  το  375  μ.Χ.),  στον  οποίο 

οφείλεται  και  ο  χωρισμός  του βράχου  της Μονεμβασιάς.  Κατ΄ 

άλλους  η  καθίζηση  μπορεί  να  έγινε  κατά  την  έκρηξη  του 

ηφαιστείου της Σαντορίνης.  

II.Ονομασία  

Για την προέλευση της ονομασίας Ασωπός υπάρχουν δύο 

εκδοχές. Η πρώτη ότι προέρχεται από το όνομα κάποιου ήρωα 

που κατέβηκε στην περιοχή με τους Ηρακλειδείς και η δεύτερη 

από τον ποταμό που διέσχιζε την πεδιάδα. Πιθανότερη είναι η 

δεύτερη  εκδοχή,  δηλαδή  ότι  η  ετυμολογία  της  λέξης  (κατά  το 

Ομηρικό  λεξικό  του  καθηγητή Πανταζίδη)  προέρχεται  από  το 

Άσις = Ιλύς και Όψις, κάτι που εξηγεί γιατί οι αρχαίοι Έλληνες 

είχαν θεοποιήσει τον Ασωπό σαν βοηθό του Ασκληπιού, αφού 

η  λάσπη  πολλών  ποταμών  πιστεύεται  ακόμη  και  σήμερα  ότι 
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έχει  θεραπευτικές  ιδιότητες65.  Γενικά  η  ονομασία  Ασωπός 

απαντάται σε πολλούς ποταμούς στην Κορινθία,  στην Αττική 

και στη Βοιωτία, ενώ ο Ασωπός θεωρείται ποτάμια θεότητα66.  

III.Ιστορία 

Ο  χρόνος  ίδρυσης  της  πόλης  του  Ασωπού  χάνεται  στην 

προϊστορική  εποχή  προ  της  καθόδου  των  Δωριέων,  οι  οποίοι, 

όταν κατέλαβαν την Λακωνία απαγόρευσαν την εγκατάσταση 

αποίκων. Απολάμβανε αυτονομιών, που δεν σήμαιναν βέβαια 

πλήρη  ανεξαρτησία,  διοικείτο  από  ιθαγενή  όργανα  και  λόγω 

ειδικού προνομίου είχε κόψει και δικά της νομίσματα που στη 

μια  όψη  απεικόνιζαν  τους  θεούς  Ποσειδώνα,  Αρτέμιδα  και 

Νέμεσι  και  στην  άλλη  την  επιγραφή  ΑΣΩΠΕΙΤΩΝ  ή  με  την 

κεφαλή  του  Διονύσου  στη  μια  όψη  και  στην  άλλη  τον 

Ποσειδώνα και την επιγραφή ΑΣΩΠΕΙΤΩΝ. Η πόλη σημείωσε 

μεγάλη  πρόοδο  κατά  τους  Ρωμαϊκούς  χρόνους,  όπου  μαζί  με 

άλλες  18  παραλιακές  πόλεις  της  Λακωνικής,  ήταν  μέλος  του 

Κοινού των Ελευθερολακώνων. 

 

                                                 
65 Λασποθεραπεία η οποία συνηθίζεται. 
66 Ο Ασωπός [Ασωπός] Ποτάμιος θεός, προσωποποίηση των ομώνυμων ποταμών στη Σικυώνα, τη 
Βοιωτία και τη Φλιασία. Αναφέρεται ότι ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Τυρώς ή του Δία και της 
Ευρυνόμης  ή  του  Ωκεανού  και  της  Τηθύος.  Με  τη  Μετώπη,  κόρη  του  ποτάμιου  θεού  Λάδωνα, 
απέκτησε δύο γιους, τον Ισμηνό και τον Πελάγοντα, και πολλές κόρες, από τις οποίες ξεχώριζαν οι 
Νύμφες Θήβη, Κλεώνη, Νεμέα, Τανάγρα, Εύβοια, Σαλαμίνα, Σινώπη και Αίγινα, που έδωσαν και 
τα ονόματά τους στις ομώνυμες πόλεις. 
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IV.Θέση Ασκληπιείου 

Στη  βυθισμένη  πόλη  του  αρχαίου  Ασωπού,  ερείπια  της 

οποίας είναι ορατά με γυμνό μάτι,  το Ασκληπιείο πιθανόν να 

βρισκόταν  στη  θέση  Καταφύγκι,  στα  ανατολικά  δηλαδή  της 

πόλης  πάνω  σε  λόφο  και  σε  μεγάλη  απόσταση  από  το 

ακρωτήριο  Ξυλί,  όπου  ελληνικά  όστρακα  δείχνουν  ότι 

βρισκόταν  η  ακρόπολη  του  Ασωπού67.  Στο  Καταφύγκι  έχουν 

βρεθεί  ορειχάλκινοι  ανδριάντες,  στιλπνά  μαύρα  αγγεία, 

ερείπια τείχους και όστρακα βάσει των οποίων οι αρχαιολόγοι 

τοποθετούν το ασκληπιείο, όπως επίσης και δύο επιγραφές που 

γράφουν ότι ο Γαϊός Ιούλιος Ευρυκλής και οι απόγονοι του ήταν 

ανώτεροι κληρονομικοί ιερείς των ρωμαίων68. 

V.Η σημασία του Ασκληπιείου 

Ο  Παυσανίας  μας  παραθέτει  πως  το  Ασκληπιείο 

ονομάζεται  Φιλόλαον.  Η  ετυμολογία  της  λέξης  είναι  απλή: 

φίλος –  λαός.  Χωρίς  λοιπόν να θέλουμε  να προχωρήσουμε σε 

επισφαλή  συμπεράσματα,  μπορούμε  να  υποθέσουμε  πως 

επρόκειτο για ένα ασκληπιείο με ιδιαίτερο και ουσιαστικό έργο 

προς το λαό, γι΄ αυτό άλλωστε  ονομαζόταν και Φιλόλαον. 

  

 
                                                 
67 Νικ.Δ. Παπαχατζής ,Παυσανίου Ελλάδος περιήγησης Κορινθιακά Λακωνικά, Εκδοτική Αθηνών, 
Αθήνα 1980, σελ. 336, υποσ. 3. 
68 Annual of the british school of Athens: XIV σελ 164. 
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A.4.9.Ιερό Ασκληπιού Υπερτελεάτα 

Η πορεία του συνεχίζεται προς τα ενδότερα της Λακωνίας 

και  συγκεκριμένα προς  το  ιερό  του Απόλλωνος Υπερτελεάτα, 

το  οποίο  ο  Παυσανίας  ονομάζει  Ασκληπιείο.  Συγκεκριμένα 

αναφέρει : «Πενήντα στάδια από τον Ασωπό υπάρχει και ένα ιερό 

Ασκληπιού.  Το  μέρος  όπου  είναι  το  Ασκληπιείο  το  λένε 

Ύπερτελέατον69».  Το  ιερό  βρίσκεται  νότια  του  χωριού  Φοινίκι. 

Αρχαιολογικές έρευνες εκεί  έχουν αποκαλύψει χάλκινα μικρά 

ειδώλια  και  χάλκινα  ελάσματα  με  επιγραφές:  «ιερέων  και 

πυρφόρων,  Απόλλωνος  Yπερτελεάτα70».  Εκεί  επομένως 

βρισκόταν το ιερό του Υπερτελεάτα που ο Παυσανίας ονομάζει 

Ασκληπιό,  οι  επιγραφές  όμως  Απόλλωνα.  Φαίνεται  πως 

υπήρχαν λατρευτικά ιερά και θεραπευτικά κέντρα και των δύο 

θεών ιατρών, ιερό του Ασκληπιού Υπερτελεάτα αρχαιότερο και 

ιερό του Απόλλωνα Υπερτελεάτα, καθώς αυτό ήταν σημαντικό 

θρησκευτικό  κέντρο  κατά  τους  ρωμαϊκούς  αυτοκρατορικούς 

χρόνους71. 

Το  Φοινίκι  πλησίον  του  οποίου  βρισκόταν  το  ιερό  του 

Ασκληπιού και μετέπειτα Απόλλωνος Υπερτελεάτα ‐ σύμφωνα 

με  τον  Κούρτιο72  ‐πήρε  την  ονομασία  του  από  τους  Φοίνικες 

«περί Μαλέαν φαίνεται επιπολάσαντες οι Φοίνικες.  ‘Έτι Δε και 

νυν  καλείται  Φοινίκη  το  μνημονευθέν  χωρίον».  Ο  οικισμός  θα 

                                                 
69 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,22,10. 
70 Πρακτικά αρχαιολογικής Εταιρείας 1885,31. 
71Annual of the british school of Athens 1907‐08, σελ.165 κπ. 
72 Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, σελ. 214. 
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ιδρύθηκε  τότε  που  η  θάλασσα  έφθανε  μέχρι  εκεί  ή  και  λίγο 

ψηλότερα  πριν  η  έκταση  με  τις  προσχώσεις  μεταβληθεί  σε 

πεδιάδα.  Οι  Φοίνικες  (το  850  π.Χ.  περίπου)  είχαν  ιδρύσει 

εμπορικό  σταθμό  για  την  μονοπωλιακή  εκμετάλλευση  των 

εξαιρετικής  ποιότητας  κοχυλιών  πορφύρας,  που  όπως 

αναφέρει  ο  Παυσανίας,  υπήρχαν  μόνο  στα  παράλια  της 

Λακωνικής, στην περιοχή του Φοινικίου αλλά και του Γυθείου. 

A.4.10.Ασκληπιείο Βοιών 

Συνεχίζοντας την περιήγηση του ο Παυσανίας φτάνει στη 

πόλη  Βοιαί  (Νεάπολη)  και  αναφέρει:  «Μετά  το  ακρωτήριο 

εισέχει στη στεριά ο λεγόμενος Βοιατικός κόλπος, και στο μυχό 

του κόλπου είναι η πόλη Βοιαί. Οικιστής της ήταν ο Βοιός, ένας 

από  τους  Ηρακλείδες,  ο  οποίος  λένε  πως  μάζεψε  σʹ  αυτή 

κατοίκους από τρεις  πόλεις, την Ήτιν, την Αφροδισιάδα και την 

Σίδην.73  Από  τις  αρχαίες  αυτές  πόλεις,  τις  δύο  λένε  πως  τις 

έχτισε  ο  Αινείας,  τον  οποίο  είχαν  απωθήσει  πʹ  αυτό  τον  κόλπο 

ισχυροί  άνεμοι,  όταν  έφευγε για  την  Ιταλία. Η Ητιάς λένε πως 

ήταν κόρη του Αινεία. Η τρίτη από τις πόλεις αυτές ονομάστηκε 

από  την  κόρη  του  Δαναού  Σίδη.  Όταν  λοιπόν  οι  κάτοικοι  των 

                                                 
73  Γεωγραφική θέση (τοπογραφία) των τριών πόλεων: Η πόλη Αφροδισιάς βρίσκονταν στη δυτική 
παραλία  της  Λακωνικής  χερσονήσου  του  Μαλέα,  βορειότερα  των  Βοιών  και  προς  νότον  της 
σημερινής  Δαιμόνιας.  Ο  Θουκυδίδης  αναφέρει  την  πόλη  αυτή  ως  γειτονική  με  την  επίσης 
παραλιακή  Κοτύρτα,  κοντά  στις  οποίες  οι  αθηναίοι  νίκησαν  κατά  τον  πελοποννησιακό  πόλεμο 
(424  π.Χ.)  μια  φρουρά  των  Λακεδαιμονίων  και  έστησαν  τρόπαιο  (Θ.4,56).  Η  Σίδη  ήταν  στους 
κλασσικούς  χρόνους  στην  ανατολική  παραλία  της  χερσονήσου  του  Μαλέα  (στο  λεγόμενο 
ʺΠεριπλουνʺ  του  Σκύλακα  αναφέρεται  βορειότερα  του  ακρωτηρίου  Μαλέα)  και  τοποθετήθηκε 
παρά το σημερινό χωριό Βελανίδια, κοντά στο οποίο υπάρχει και μικρό λιμάνι (ΒSΑ 1907/8, 174). Η 
τρίτη  από  τις  συνοικισμένες  πόλεις,  η  Ήτις,  ήταν  η  πλησιέστερη  στις  Βοίες.  Η  απόσταση  των 
ερειπίων  της  από  την  πόλη  των  Βοιών  που  δίνει  ο Παυσανίας  μόλις  είναι  μεγαλύτερη  από  ένα 
χιλιόμετρο (Νικ.Παπαχατζής). 
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πόλεων  αυτών  είχαν  ξεσπιτωθεί,  ζητούσαν  να  βρουν  πού  θα 

έπρεπε  να  εγκατασταθούν.  Υπήρχε  γιʹ  αυτούς  ένας  χρησμός, 

πως  η  Άρτεμης  θα  τους  δείξει  πού  να  κατοικήσουν.  Μόλις 

αποβιβάστηκαν  στην  ξηρά  παρουσιάστηκε,  λαγός,  τον  οποίο 

έκαναν  οδηγό  της  πορείας  τους.  Όταν  ο  λαγός  τρύπωσε  σε  μια 

μυρτιά,  έχτισαν  στο  μέρος  αυτά  πόλη  και  τη  μυρτιά  εκείνη  τη 

λατρεύουν  ακόμη  και  την  ονομάζουν  Αρτεμιν  σώτειραν.  Στην 

αγορά  των  βοιατων  υπάρχει  ναός  του  Απόλλωνα,  και  σʹ  άλλο 

μέρος  ναός  του  Ασκληπιού,  καθώς  και  του  Σάραπι  και  της 

Ίσιδας74». Αξίζει να σημειωθεί πως στη Νεάπολη βρέθηκε μικρό 

κεφάλι  από  αγαλμάτιο  Ασκληπιού.  Ο  Βοιατικός  κόλπος,  που 

έδωσε  το  όνομα  του  στο  σημερινό  τοπωνύμιο  Βάτικα,  είναι  η 

πλατιά  εσοχή  στα  νότια  της  χερσονήσου  του Μαλέα,  η  οποία 

στα δυτικά φράζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το σημερινό 

Ελαφονήσι,  την  παλιά  χερσόνησο  Όνου  γνάθον.  Λείψανα  των 

αρχαίων Βοιών διατηρούνται στο μυχό του κόλπου, όπου από τα 

1840  και  λίγο  πριν  είχε  αρχίσει  να  σχηματίζεται  η  σύγχρονη 

Νεάπολη  από  κατοίκους  του  χωριού  Φαρακλό,  προπάντων 

ναυτικούς,  που  ήθελαν  να  συνοικισθούν  παρά  τη  θάλασσα. 

Κίονες,  επιγραφές,  αγάλματα,  θεμέλια  οικοδομημάτων  των 

αρχαίων  Βοιών  βρίσκονται  άφθονα  κατά  το  χτίσιμο  της 

σημερινής  Νεάπολης,  καθώς  και  νομίσματα  αυτοκρατορικών 

χρόνων  με  παραστάσεις  της  Αρτέμιδος,  της  Ίσιδος,  του 

                                                 
74 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,22,13. 
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Ασκληπιού,  του  Ποσειδώνα75,  οικοδομικά  λείψανα  σπιτιών, 

δημόσιων  χτισμάτων  και  τειχών,  όλα  από  τους  ύστερους 

χρόνους της αρχαιότητας. Η αρχαία πόλη φαίνεται πως έφτασε 

στη  μεγαλύτερη  της  ακμή  όταν  μπήκε  στο  κοινό  των 

ελευθερολακώνων. Ήταν όμως και πολύ πριν αξιόλογο λιμάνι 

των Λακεδαιμονίων. 

A.4.11.Ασκληπιείο Ήτιδος 

Κοντά στις Βοίες ο Παυσανίας αναφέρει στην παλιά πόλη 

Ήτις76  την  ύπαρξη  φημισμένου  Ασκληπιείου  καθώς  και  ναού 

της Υγείας. «Τα  ερείπια  της Ήτιδος  απέχουν  από  τις  Βοίες  όχι 

περισσότερο  από  εφτά  στάδια.  Αριστερά,  καθώς  βαδίζει  κανείς 

προς  αυτά  υπάρχει  ένα φημισμένο  ιερό  του Ασκληπιού  και  της 

Υγείας77».  Η  Ήτις  κτίσθηκε  από  τον  Αινεία,  τον  ιδρυτή  της 

Ρώμης  κατά  τη  διάρκεια  επιστροφής  του  στην  Ιταλία.  Όμως 

πέφτοντας θύμα του αγριεμένου Ποσειδώνα στον Κάβο Μαλιά 

αναγκάσθηκε  να  προσορμισθεί  στο  μυχό  του  Βοιατικού 

κόλπου.  Εκεί  ίδρυσε  δύο  πόλεις,  την  Ήτιδα  και  την 

Αφροδισιάδα.  

Χωρίς  να  είμαστε  βέβαιοι  για  τη  θέση  της  Ήτιδος, 

μεγαλύτερες  πιθανότητες  υπάρχουν  να  βρισκόταν  κάπου 

κοντά στη Νεάπολη. Κατά τον Κούρτιο βρισκόταν στο σημερινό 

Παλαιόκαστρο,  ενώ  κατά  τον  Παυσανία  1300  μ.  Ν.Α.  της 

                                                 
75 Annual of the british school of Athens ,1907/8,168. 
76  Οι  βοιαί  που  επισκέφθηκε  ο  Παυσανίας  ιδρύθηκαν  μετά  τη  συνένωση  των  πόλεων  Ήτις, 
Αφροδισίας και Σίδη. 
77 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,22,13. 
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Νεάπολης.  Στη  θέση  Παλαιόκαστρο  έχουν  βρεθεί  ερείπια 

τοίχου  ελληνιστικής  εποχής  από  κάποιο  οικοδόμημα  50Χ60  μ. 

καθώς επίσης και ναός μήκους 16 μ. και πλάτους 9 μ. 

 

A.4.12.Ασκληπιείο Επιδαύρου Λιμηράς 

Η πορεία  του Παυσανία  συνεχίζεται  προς  την  Επίδαυρο 

Λιμηρά.  Συγκεκριμένα  γράφει:  «Οι  κάτοικοι  της  ισχυρίζονται 

πως ήταν Επιδαύριοι που έπλεαν από την Αργολίδα προς την Κω 

ως  απεσταλμένοι  του  κοινού  προς  τον  Ασκληπιό,  και 

προσήγγισαν  σʹ  αυτό  το  μέρος  γιατί  ένα  φίδι  που  είχαν  φέρει, 

από  την  πατρίδα  τους  Επίδαυρος  ξέφυγε  από  το  πλοίο  και 

τρύπωσε στη γη, όχι μακριά από τη θάλασσα. Έτσι το σημάδι του 

φιδιού και  τα  όνειρα που  είδαν τους  έκαμαν μείνουν για μόνιμη 

εγκατάσταση  εκεί.  Εκεί  που  τρύπωσε  το  φίδι  υπάρχουν  βωμοί 

του  Ασκληπιού  και  ελιές  γύρο  σ’  αυτούς.......Η  πόλη  που  δεν 

απέχει  πολύ  από  τη  θάλασσα  είναι  χτισμένη  σε  τόπο  ψηλό. 

Αξιοθέατα  σʹ  αυτή  είναι  ένα  ιερό  της  Αφροδίτης,  ένα  του 

Ασκληπιού  με  μαρμάρινο  άγαλμα  του  θεού  όρθιου78.»  Έχει 

ιδιαίτερη  σημασία  το  γεγονός  ότι  ο  Παυσανίας  ταυτίζει  την 

ίδρυση  της  πόλης  με  τη  λατρεία  του  Ασκληπιού.  Αυτό 

καταδεικνύει  το  βαθμό  της  λατρείας  των  Επιδαύριων  και 

γενικότερα  των  κατοίκων  της  χερσονήσου  του  Μαλέα  στον 

Ασκληπιό  και  την  πίστη  στις  θεραπευτικές  του  ιδιότητες. 

Βέβαια  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  στην  περιοχή  υπάρχουν 
                                                 
78 Του ιδίου ΙΙΙ,23,13. 



 77

ενδείξεις  για  νεολιθική  εγκατάσταση79,  ενώ  μυκηναϊκοί 

θολωτοί τάφοι που ανασκάφθηκαν στη περιοχή καταδεικνύουν 

την  ύπαρξη  της  πόλης  πριν  την  παγίωση  της  λατρείας  του 

Ασκληπιού.  Τα  τείχη  της  Επιδαύρου  Λιμηράς  ανήκουν  στους 

κλασικούς  χρόνους  και  μαρτυρούν  την  ιδιαίτερη  ακμή  της 

πόλης,  δεν  είναι  όμως  διόλου  απίθανο,  επειδή  η  πόλη  είχε 

επαφές  με  τους  Κρήτες,  Αργείοι  να  μετοίκισαν  σε  αυτή  την 

εποχή  ακμής  του  Άργους  και  του  μυκηναϊκού  πολιτισμού. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Επίδαυρος Λιμηρά κατά τη διάρκεια 

του  Πελοποννησιακού  Πολέμου  ήταν  με  το  πλευρό  των 

Σπαρτιατών και αυτό αποδεικνύεται από  την  διπλή λεηλασία 

της πόλης από τους Αθηναίους  ,το 424π.Χ. μαζί με τη Θυρέα80 

και  το  414π.Χ.    μαζί  με  τις Πρασιές81,  ενώ  το  375  μ.Χ.  επλήγη 

από τον καταστροφικό σεισμό που ερείπωσε τη νότια Λακωνία. 

Κοντά  στην  ακρόπολη  της  Επιδαύρου  Λιμηράς  και 

συγκεκριμένα  στην  σημερινή  Αγγελώνα  εντελώς  τυχαία 

βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα ενδείξεις για την ύπαρξη ιερού 

όπου  πιθανότατα  τιμόταν  κάποιος  τοπικός  ήρωας.  Ανάμεσα 

στα ευρήματα βρέθηκε και ένα ορειχάλκινο φίδ  ι(ιερό ζώο του 

Ασκληπιού  που  τον  συνοδεύει  σε  όλες  τις  απεικονίσεις  του) 

μήκους  31  εκ.  με  κομμένη  την  ουρά.  Η  παρουσία  φιδιού 

θεωρείται  ως  ένδειξη  για  την  ύπαρξη  Ασκληπιείου.  Παρόλα 

αυτά,  είτε πρόκειται για ασκληπιείο είτε όχι, σύμφωνα με την 
                                                 
79 Annual of the British school of Athens 1961, 130 κπ. 
80 Θουκ.4.56. 
81 Του ιδίου 6,105. 
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βρετανική αρχαιολογική σχολή που ανέσκαψε το χώρο,  ο ναός 

πρέπει να ήκμασε μεταξύ 5ου   και 3ουαι π.Χ. πολύ πριν δηλαδή 

από την περιήγηση του Παυσανία.82 

 

A.4.13.Ασκληπιείο Κυφάντων 

Συνεχίζοντας ο Παυσανίας την περιήγηση του αναφέρει: 

«Προχωρώντας  από  το  Ζάρακα  στην  ακροθαλασσιά  εκατό 

περίπου  στάδια  και  γυρίζοντας  κατόπιν  προς  τα  ενδότερα, 

συναντά  μετά  πορεία  δέκα  περίπου  σταδίων  τα  ερείπια  των 

λεγομένων Κυφάντων (σημερινό Κυπαρίσσι) και ανάμεσα σʹ αυτά 

μια  σπηλιά  αφιερωμένη  στον  Ασκληπιό83  και  άγαλμα  του 

μαρμάρινο.  Υπάρχει  και  κρήνη  με  κρύο  νερό  που  βγαίνει  από 

βράχο και λένε πως η Αταλάντη κυνηγούσε σε αυτό το μέρος και 

επειδή  υπέφερε  από  δίψα  ,χτύπησε  με  το  δόρυ  το  βράχο  και 

πήγασε  το  νερό».  Το  ονομαζόμενο  σπήλαιο  του  Ασκληπιού 

βρίσκεται στη θέση Βρύση σε απόσταση δέκα λεπτών ΝΔ του 

ομώνυμου  χωριού  της  κοινότητας  Κυπαρισσιού  της  επαρχίας 

Επιδαύρου  Λιμηράς,  συνδεόμενο  με  αυτό  με  δρόμο. 

Αποτελείται  από  σειρά  κοιλωμάτων πλάτους  50μ.  και  μήκους 

το μεν δεξιό τμήμα αυτού 8μ., το δε αριστερό 1μ.  Πρόκειται για 

μία  σειρά  έξι  σπηλαίων  που  χρησιμοποιούνταν  ως  χώροι  του 

ασκληπιείου,  ενώ  στο  ένα  κυρίως  σπήλαιο  υπάρχουν  μία 

μεγάλη  λαξευμένη  λεκάνη  διαστάσεων  130  Χ  80  και  βάθους 

                                                 
82 Κατσώρης Δημ., Η επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς, Δεύτερη έκδοση 1972, σελ.73‐76. 
83 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,24,2. 
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90εκ. και άλλη μια στη βάση του, καθώς και ένα σύστημα από 

μικρότερες στις οποίες συσσωρευόταν το νερό που έσταζε από 

τα τοιχώματα του σπηλαίου. Συνολικά 30  είναι ορατές σε όλο 

το σύμπλεγμα των σπηλιών. 

 

I.Περιγραφή 

Το  πρώτο  κοίλωμα  (από  τα  δεξιά  προς  τα  αριστερά) 

πλάτους  17μ.  και  μήκους  8μ.  είναι  σχηματισμένο  σε  δύο 

κλιμακωτά  ύψη.  Το  κάτω  τμήμα,  τύπος  εξώστη,  είναι 

χαμηλότερο  του  υπερκείμενου  κατά  3,5μ.  Λαξευτές  βαθμίδες 

στον  εξώστη  βοηθούν  στη  προσπέλασή  του.  Στο  κέντρο  του 

ψηλότερου τμήματος υπάρχει  η λαξευτή δεξαμενή στην οποία 

διοχετεύονται  από  πάνω  από  αυτή  τεχνητά  διευθετημένη 

υδρορροή.  Τα  νερά  αυτά  προέρχονται  από  τη  σχισμή  του 

βράχου  πάνω  από  αυτή  και  από  μικρούς  σταλακτίτες 

ελάχιστης  απόδοσης.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  στο  πλάτωμα,  

ακριβώς  πάνω  από  το  προαναφερθέν  σπήλαιο  στο  οποίο  η 

πρόσβαση  είναι  δύσκολη,  παρατηρούνται  συνολικά  10 

λαξεύματα  για  αναθήματα,  πράγμα  που  φανερώνει  την 

αντίστοιχή  λατρευτική  χρήση  και  του  πιο  πάνω  σπηλαίου.  

Δεξιότερα  της  δεξαμενής  σε  ολόκληρη  την  επιφάνεια  του 

δαπέδου  είναι  λαξευμένα  μικρά  κοιλώματα  συνδεδεμένα 

μεταξύ τους επίσης με λαξευτά στενά αυλάκια και καταλήγουν 

στο χείλος του δαπέδου, όπου διοχετεύουν το περισυλλεγμένο 
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από τη σταγονοροή νερό σε τεχνητή χτιστή δεξαμενή η οποία 

βρίσκεται  στη  δεξιά  πλευρά,  έξω  από  το  κοίλωμα  και  πολύ 

χαμηλότερα  από  αυτό.  Το  δεύτερο  κοίλωμα  έχει  πλάτος  18μ. 

μήκος 6μ. και ύψος 4μ., φέρει δε λαξεύματα στο δάπεδο για τον 

ίδιο  σκοπό.  Λαξεύματα  επίσης  υπάρχουν  κατά  μήκος  του 

βράχου  επί  του  τοίχου,  προφανώς  για  εναπόθεση 

αφιερωμάτων.  Μεταξύ  του  πρώτου  και  δεύτερου  κοιλώματος 

υπάρχει  βράχος,  ο  οποίος  εμποδίζει  την  άνετη  μεταξύ  τους 

επικοινωνία.  Το  επόμενο  κοίλωμα  είναι  πλάτους  6μ.  και 

μήκους  1μ.  Έχει  δάπεδο  λαξευμένο  κλιμακωτά  σε  όλο  το 

πλάτος  αυτού,  καθώς  επίσης  και  έξι  στρογγυλά  αβαθή 

λαξεύματα  συνδεόμενα  μεταξύ  τους  με  στενές  ρηχές 

αυλακώσεις.  Και  εδώ  υπάρχουν  λαξεύματα  στο  τοίχο  για 

αναθήματα.  Τα  κοιλώματα  συνεχίζονται  μέχρι  το  τέλος  του 

κατακόρυφου  βράχου,  ο  οποίος  σταματά  πάνω  σε  μια  πολύ 

ωραία χαράδρα με άφθονο νερό σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

Ακριβώς  απέναντι  από  τη  χαράδρα  βρίσκεται  ένα  μεγάλο 

σπήλαιο  στο  οποίο  παρατηρούνται  3  λαξευμένες  τρύπες  για 

αναθήματα, ενώ ακριβώς πάνω από αυτό άλλο κοίλωμα στους 

βράχους  δυσπρόσιτο  με  τα  ίδια  χαρακτηριστικά.  Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν 3 αναθηματικές τρύπες μεταξύ των 

δύο  σπηλαίων  συγκεκριμένα  στην  πρόσοψη  της  οροφής  του 

κάτω  σπηλαίου  και  σε  ύψος  περίπου  3,5  μ  από  το  έδαφος, 

πράγμα  που  δηλώνει  ότι  ίσως  η  είσοδος  του  σπηλαίου  αυτού 
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ήταν χτισμένη κάτι που θα διευκόλυνε την αναρρίχηση σε ένα 

τέτοιο  ύψος  και  την  δύσκολη  και  επίπονη  δουλεία  του 

λαξεύματος του βράχου84.  

Το Ασκληπιείο περιβάλλεται από επιμήκη τοίχο, λείψανα 

του  οποίου  παρατηρούνται  και  σήμερα  ακόμη.  Ο  τοίχος 

οριοθετεί  τον  ιερό  χώρο,  το  τεμένος,  και  δημιουργεί  την 

αντίθεση του ʺέξωʺ και του ʺέσωʺ του ιερού. Ο χώρος του ιερού 

διακρίνεται  από  το  κοσμικό  (βέβηλο).  Μέσα  εκεί  είναι 

επιτρεπτό  μόνο  το  καθαρό.  Γι’αυτό  και  στο  Ασκληπιείο  της 

Επιδαύρου  απαγορευόταν  καθετί  που  θα  μπορούσε  να 

προκαλέσει  μίασμα,  όπως  ερωτική  επαφή,  γέννηση,  θάνατος. 

Στον  χώρο  του  Ασκληπιείου  η  τελετουργία  και  η  ιατρική 

απαιτεί  την  καθαρότητα  του  σώματος  και  του  πνεύματος. 

Χαρακτηριστική  είναι  η  επιγραφή που ήταν χαραγμένη πάνω 

από  την  είσοδο  του  Ιερού  του  Ασκληπιού  στην  Επίδαυρο: 

ʺ...ἀγνείη  δʹ  ἐστί  φρονεῖν  ὅσιαʺ  (Αγνότητα  είναι  να  σκέφτεσαι 

με ευσέβεια ). 

II.Συμπεράσματα  

Από  την  όλη  εμφάνιση  του  σπηλαίου  εξάγεται  το 

συμπέρασμα  ότι  χρησιμοποιείτο ως  θεραπευτήριο‐Ασκληπιείο 

και ως τόπο λατρείας. Αυτό συνάγεται και από τα λαξεύματα 

πάνω  στο  τοίχο,  όπου  τοποθετούσαν  τα  αναθήματα  όσοι 

προσέρχονταν για λούσιμο ή και θεραπεία,  δεδομένου ότι στο 

συλλεγόμενο  από  τη  σταγονορροή  νερό  του  σπηλαίου 
                                                 
84 Βάση της παραπάνω περιγραφής είναι αυτή της Σπηλαιολόγου Κας Άννας Πετρόχειλου. 
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απέδιδαν  ιαματικές  ιδιότητες.  Η  μικτή  χρήση  του  σπηλαίου 

μπορεί  να  συσχετισθεί  με  τα  «αγιάσματα»  της  χριστιανικής 

περιόδου.  

 Η ύπαρξη του συστήματος συγκέντρωσης του νερού στο 

εν  λόγω  ασκληπιείο  καθώς  και  η  παρουσία  του  λαξευμένου 

λουτήρα οδηγεί στο συμπέρασμα πως ήταν ένα ασκληπιείο που 

λειτουργούσε με βάση  την υδροθεραπεία, πέρα από  τις άλλες 

ιατρικές  υπηρεσίες που πιθανώς  να προσφέρονταν.  Σύμφωνα 

με  τη  σπηλαιολόγο  κα Άννα Πετρόχειλου,  το  ασκληπιείο  στα 

Κύφαντα  έχει  αντιστοιχίες,  λόγω  των  λουτρικών 

εγκαταστάσεων,    με  το  ασκληπιείο  στη  αρχαία  Γόρτυνα 

Αρκαδίας. 

Κατά τους Wace και Hasluck, η ροή του νερού σταμάτησε 

μεταγενέστερα  εξ  αιτίας,  όπως  φαίνεται,  κάποιου  σεισμού.  Η 

παραπάνω  ερμηνεία  όμως  δεν  ευσταθεί,  διότι  το  φαινόμενο 

αυτό  είναι  συνηθισμένο  σε  όλα  τα  σπήλαια  στα  οποία 

υπάρχουν  σταλακτίτες.  Εφόσον  οι  τρύπες  των  σταλακτιτών 

είναι  ανοιχτές,  εξακολουθεί  η  σταγονορροή  και  η  αύξηση 

αυτών.  Όταν  κλείσουν  από  τα  άλατα  των  πετρωμάτων,  τα 

οποία  περιέχουν  διαλυμένα  οι  διερχόμενες  από  τις  τρύπες 

σταγόνες νερού, παύει και η σταγονορροή. Αυτό ίσως να εξηγεί 

γιατί  σταμάτησε  και  η  μετέπειτα  χριστιανική  λατρεία  στο 

χώρο.  Προφανώς  λοιπόν  με  την  παύση  της  σταγονορροής 

έπαυσε να θεωρείται και ο χώρος αυτός ιερός. 
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A.4.14.Ασκληπιείο Βρασιών 

Τελευταία πόλη των ελευθερολακώνων που επισκέπτεται 

ο  Παυσανίας  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  είναι  οι  Βρασιές  ή 

Πρασιές.  Ο  Παυσανίας  γράφει  «ιερά  υπάρχουν  εδώ  ένα  του 

Ασκληπιού και ένα του Αχιλλέα85».  

Οι  Πράσιαι  ήταν  μία  από  τις  7  πόλεις  της  αμφικτιονίας 

της  Καλαυρείας  (Πόρος).  Αναζητούνταν  στην  περιοχή  του 

Τυρού,  όπου  υπήρχε  και  ο  ναός  του  Τυρίτα  Απόλλωνα,  ενώ 

αναφορές  υπάρχουν  και  για  την  περιοχή  των  Αγίων 

Αποστόλων,  οπού  υπάρχουν  λείψανα  ακροπόλεως.  Ωστόσο 

σήμερα τοποθετούνται στην πλάκα Λεωνιδίου Κυνουρίας, θέση 

που  βρίσκεται  πολύ  πιο  κοντά  με  τα  Κύφαντα  όπου  ήταν  ο 

προηγούμενος  προορισμός  του  Παυσανία.  Στο  βουνό  που 

υψώνεται  απότομα  πάνω  από  την Πλάκα  σώζονται  μέρη  του 

οχυρωτικού  περιβόλου  της  ακρόπολης  με  πύργους,  χτισμένα 

πολυγωνικά και ισοδομικά.  

 

A.4.15.Ασκληπιείο Λας  

Ο  Παυσανίας  στη  συνέχεια  επιστρέφει  στο  Γύθειο  και 

συνεχίζει  την  πορεία  προς  τη Μάνη.  Αναφέρει  την  πόλη Λας 

που  είναι  χτισμένη  ανάμεσα  στα  βουνά  Ίλιον,  Ασία  και 

Κνακάδιον.   Σύμφωνα με τον Παυσανία, η αρχαία ερειπωμένη 

πόλη Λας  βρισκόταν  στο  όρος Ασία,  όπου  σήμερα  βρίσκονται 

τα  ερείπια  του  κάστρου  του  Πασσαβά.  Πάνω  στο  Ίλιον  όρος 
                                                 
85 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,24,3. 
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αναφέρει  ότι  υπάρχει  ναός  του  Διονύσου  και  στο  ψηλότερο 

μέρος  της  κορυφής  του  ναός  του  Ασκληπιού86.  Στη  βάση  του 

όρους  ο  Παυσανίας  αναφέρει  την  πηγή  γαλακώ,  η  οποία 

ονομάστηκε  έτσι  εξαιτίας  της  γαλακτωδους  υφής  του  νερού 

που  πηγάζει  απ’  αυτή.  Οι  σύγχρονοι  μανιάτες  ονομάζουν  τη 

γαλακώ  γαλακτόβρυση,  ενώ  ορισμένοι  προσέδιδαν    στο  νερό 

ιαματικές  ιδιότητες.  Επομένως,  το  Ίλιον  όρος  είναι  ένας  από 

τους δύο λόφους στα νότια του κάστρου του Πασσαβά.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει ο σχολιαστής του 

Παυσανία  Νικ.Παπαχατζης,  η  τοπωνυμία  αυτή  Λας  φαίνεται 

πως στην αρχαιότητα ήταν θηλυκού γένους: στον Θουκυδίδη η 

Λα, της Λας, τη Λα (8,91 και 92), στον ʹΟμηρο η Λάα, την Λάαν 

(Β585),  στον  Στράβωνα  η  Λας,  την  Λαν  (8,364).  Οι  κάτοικοι 

ονομάζονταν λαοί (σε νομίσματα Ρωμαϊκών χρόνων υπάρχει η 

επιγραφή ʺλαώνʺ) . 

Βέβαιο θεωρείται πως το όνομα προήλθε από το πετρώδες 

έδαφος  του  λόφου  που  χρησίμευε  ως  ακρόπολη  (ο  λάας,  το 

λάος  ή  με  συναίρεση  ο  λας  έχει  την  ίδια  ρίζα  με  τη  λατινική 

λέξη  Iapis, πέτρα). Η αρχαία πόλη βρισκόταν στους πρόποδες 

του ψηλού λόφου που στέφεται από  το μεσαιωνικό οχυρό  του 

Πασσαβά,  σʹ  απόσταση  10  περίπου  χιλιομέτρων  νοτιοδυτικά 

του  Γυθείου,  στο  δρόμο  προς  την  Αρεόπολη.  Το  μεσαιωνικό 

κάστρο  κατέχει  την  πιο  επιβλητική  θέση  στο  στενό  πέρασμα 

προς τα ενδότερα της Μάνης. Στη δυτική παραλία της Μάνης, 
                                                 
86 Του ιδίου ΙΙΙ,24,8. 
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απέναντι  από  τον  Πασσαβά,  υπήρχε  δεύτερο  μεσαιωνικό 

φρούριο, το γνωστό ως κάστρο της Κελεφάς, κοντά στο Οίτυλο. 

Από το δεύτερο αυτό κάστρο μπορούσε να ελέγχεται ο δυτικός 

δρόμος της καθόδου προς τα νότια της χερσονήσου. Αν κανείς 

κατείχε με επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις και τα δύο κάστρα, 

μπορούσε  να  ελέγχει  από  ξηράς  ολόκληρη  τη  Μάνη.  Η 

σημασία  των  δύο  θέσεων  φαίνεται  ήδη  από  τον  ʹΟμηρο,  ο 

οποίος τις αναφέρει μαζί στον ίδιο στίχο: ʺοι τε Λάαν είχον, η δ 

Οίτυλον αμφενέμοντοʺ (Ιλ. Β 585). Στην ανατολική πλευρά μια 

εξόρμηση  για  την  κατοχή  της  χερσονήσου  μπορούσε  να  γίνει 

μόνο από το φρούριο του Πασσαβά,  το οποίο κατά μια άποψη 

πήρε  το  όνομά  του  από  το  γαλλικό  πολεμικό  σύνθημα  της 

φραγκοκρατίας ʺpasse avantʺ. Το κάστρο αυτό είχε χτιστεί από 

τον γάλλο άρχοντα του Μοριά Jean de NeuiIIy στα 1254. 

 

A.4.16.Ασκληπιείο Υψών 

Στη  συνέχεια  αναφέρει:  «Προχωρώντας  κανείς  από  τον 

κάρνειο(Απόλλωνα)  τριάντα  περίπου  στάδια,  συναντά  σε  μια 

θέση  Ύψοι,  στα  σύνορα  ήδη  των  Σπαρτιατών  ένα  ιερό  του 

Ασκληπιού  και  της  Άρτεμης  της  ονομαζόμενης  Δαφναίας87».  Η 

θέση Υψοί δεν έχει προσδιοριστεί,  ενώ τα στοιχεία που δίνει ο 

Παυσανίας  δεν  είναι  ικανά  για  έναν  –  έστω  και  κατά 

προσέγγιση ‐ γεωγραφικό προσδιορισμό της. Πάντως δεν ήταν 

μακριά απ΄ την πόλη Λας. 

                                                 
87 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,24,3. 
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A.4.17.Ασκληπιείο Λεύκτρων 

Τελευταίο  Ασκληπιείο  που  αναφέρει  ο  Περιηγητής  στη 

Λακωνική γη είναι το Ασκληπιείο των Λεύκτρων. Ο περιηγητής 

γράφει:  «Υπάρχει  εκεί  ένα  μαρμάρινο  άγαλμα  του  Ασκληπιού 

και  ένα  της  Ινούς  σʹ  άλλη  θέση88».  Παρότι  ο  Παυσανίας  δεν 

αναφέρει  την  ύπαρξη  ναού  του  Ασκληπιού  στα  Λεύκτρα,  οι 

κάτοικοι  τιμούσαν  ιδιαίτερα  το θεό πράγμα που  επιβεβαιώνει 

και  αναθηματική  επιγραφή  των  ρωμαϊκών  αυτοκρατορικών 

χρόνων89  με  αφιέρωση  «Ασκληπιώ»  από  κάποιον  Τιβέριο 

Κλαύδιο Λεωνίδα. 

A.4.18.Ιερό του Μαχάονα στη Γερήνια 

Η πορεία του Παυσανία συνεχίζεται προς τη Γερηνία, της 

οποίας οι κάτοικοι ήταν Μεσσήνιοι, ανήκαν όμως στο κοινό των 

ελευθερολακώνων. Εκεί ο Παυσανίας κάνει λόγο για τον τάφο 

και  το  ιερό  του  γιου  του Ασκληπιού Μαχάονα.  Συγκεκριμένα 

γράφει:  ʺΜια  πόλη  που  έχει  το  όνομα  Ενόπη  στο  έπος  του 

Ομήρου και που οι κάτοικοι της είναι Μεσσήνιοι. αλλά ανήκουν 

στο  κοινό  των  ελευθερολακώνων,  την  έχουν  μετονομάσει  σε 

Γερηνία  (Η  Γερηνία  πιστεύεται  σήμερα  πως  βρίσκονταν  στο 

κάστρο  της  Ζαρνάτας).  Εδώ,  στη  Γερηνία,  υπάρχει  τάφος  του 

ιατρού  Μαχάονα,  του  γιου  του  Ασκληπιού,  και  ιερό  άγιο.  Οι 

άνθρωποι  βρίσκουν από  το Μαχάονα Θεραπεία των ασθενειών 

τους.  Τον  ιερό  χώρο  τον  λένε  Ρόδον.  Υπάρχει  και  άγαλμα  του 

                                                 
88 Παυσανία Λακωνικά ΙΙΙ,26,5. 
89 Annual of the British school of Athens: 1903‐1904,177. 
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Μαχάονα  όρθιου  με  στεφάνι  στο  κεφάλι,  που  οι  Μεσοήνιοι 

στην τοπική διάλεκτο το λένε κίφος. Ο ποιητής του έπους της 

ʺΜικρός  Ιλιάδοςʺ  λέει  ότι  το  Μαχάονα  τον  σκότωσε  ο 

Ευρύπυλος,  Γιʹ  αυτό    και  γίνεται  το  εξής  στο Ασκληπιείο  της 

Περγάμου,  όπως  ο  ίδιος  ξέρω    αρχίζουν  τους  ύμνους  από  τον 

Τήλεφο, για τον Ευρύπυλο όμως ούτε ύμνο έχουν ούτε θέλουν νʹ 

αναφέρουν καθόλου το όνομα του μέσα στο ναό, γιατί ξέρουν πως 

υπήρξε ο φονέας του Μαχάονα. Τα κόκκαλα του Μαχάονα λένε 

πως τα έφερε στην πατρίδα ο Νέστορας.90.  

Οι γιοι του Ασκληπιού Μαχάων και Ποδαλείριος μετείχαν 

στην εκστρατεία της Τροίας ως γιατροί και ως πολεμιστές στο 

στρατό των αχαιών εναντίον των Τρώων. Ο γιος του Τήλεφου 

Ευρύπυλος  πολεμούσε  κατά  των  Αχαιών  ως  σύμμαχος  των 

Τρώων  και  σκότωσε  τον Μαχάονα.  Ο Μαχάονας  πολέμαρχος 

και  εξαιρετικός  ιατρός  αντιπροσωπεύει  τη  χειρουργική  και  ο 

Ποδαλείριος  την  παθολογία.  Τον  Μαχάονα  τον  βλέπουμε  να 

θεραπεύει  τον  πληγωμένο  Μενέλαο91,  ενώ  όταν  ο  ίδιος 

τραυματίζεται  στη  μάχη  οι  Αχαιοί  θορυβούνται,  όπως  μας 

παραθέτει ο ¨Όμηρος στην Ιλιάδα (Λ 504‐520). 

Σε μετάφραση Ν. Καζαντζάκη ‐ Ι. Θ. Κακριδή: 

ʺΜα κι έτσι οι Αργίτες οι αρχοντόγεννοι δε θάʹ στρεφαν να 

φύγουν αν της Ελένης της ωριόμαλλης το ταίρι, ο Πάρης πάνω 

στο δεξιόν ώμο δεν ελάβωνε με τρίκοχη σαγίτα 

                                                 
90 Παυσανία, Λακωνικά ΙΙΙ,26,9. 
91  Ομήρου Ιλιάδα Ραψ δ 191‐219. 
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το ρήγα το Μαχάονα, κόβοντας την περισσήν αντρεία του. 

Κι ο φόβος έζωσε τους άτρομους Αργίτες όλους τότε. 

μη γείρει η ζυγαριά του πόλεμου κι οι Τρώες τους τον 

σκοτώσουν. 

Κι ευθύς ο Ιδομενέας στο Νέστορα το θείο μιλάει γυρνώντας: 

Γιε του Νηλέα, ρηγάρχη Νέστορα, των Αχαιών η δόξα. 

ομπρός, ανέβα πα στο αμάξι σου και το Μαχάονα πάρε 

μαζί, και τρέξε τα μονόνυχα τʹ άτια στα πλοία με βιάση. 

Τί ένας γιατρός αξίζει σίγουρα πολλούς ανθρώπους άλλους. 

Σαγίτες ανασπάει και βότανα μαλαχτικά απιθώνειʺ. 

Αυτά είπε, κι ο γερήνιος Νέστορας ακούει ο αλογολάτης, 

κι ευτύς στο αμάξι ανέβη παίρνοντας και το Μαχάονα δίπλα, 

τον Ασκληπιό πού ʹχε, τον άψεγο το γιατρευτή, πατέρα. 

Δίνει βιτσιά μεμιάς στʹ αλόγατ’, που πρόθυμα πέταξαν 

στα βαθουλά τραβώντας άρμενα, καθώς κι αυτά το θέλανʺ.          

Ο  Στραβών92  αναφέρει  το  ιερό,  ως  ιερό  του  Τρικκείου 

Ασκληπιού.  Σε  ψήφισμα  όμως  των  Γερηνών  προς  τιμή  των 

Ιππολαίων αναφέρεται ως ιερό του ασκληπιάδη Μαχάονα93. Η 

Γερηνία  ‐  σύμφωνα  με  την  άποψή  των  περισσοτέρων 

μελετητών  ‐  βρισκόταν  στη  περιοχή  του  κάστρου  της 

Ζαρνάτας94, ενώ άλλοι την τοποθετούν στις σημερινές Κιτριές. 

                                                 
92 Στράβων, Γεωγραφικά 8,36. 
93 Annual of the british school of Athens: 1903/4 ,177 «αναγράψαι δε τους εφόρους τους περι τους περι 
φιλωνιδαν ταν προξενιαν εις το ιερον του μαχάονος,γραψαι δε και αντίγραφον τας προξενιας και 
αποστειλαι γράμματα ποτι ταν πολιν των  ιππολάιων και τους εφόρους επι τηι αναγραφήι εις το 
ιερόν του Ποσιδανος του επι ακρώι». 
94 Annual Of The British School Of Athens: 1957,336‐338. 
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A.4.19.Ιερό του Ασκληπιού στο Έλος 

Το  Έλος  επίνειο  των  Αμυκλών  τη  2η  χιλιετία  π.X., 

επιβίωσε στον 5ο αι. π.X. ως μικρή λακωνική πόλη. H θέση της 

εικάζεται  ανατολικά  του  Αγίου  Στεφάνου,  στην  περιοχή  των 

χωριών  Bλαχιώτη,  Bεζάνι  (Γλυκόβρυση)  και  Kοκκινιά,  όπου  

βρίσκονται αρχαία λείψανα σε  διάφορες θέσεις. Ο Παυσανίας 

δεν αναφέρεται σε ιερό του Ασκληπιού στο Έλος, παρόλα αυτά 

αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν 

την ύπαρξη Ασκληπιείου. 

Στην  εύφορη  περιοχή  του  Έλους  αρκετοί  εύποροι 

Σπαρτιάτες ειδικά τον 2ο και 3ο αι μ.Χ. διατηρούσαν σχέσεις και 

ισχυρούς  δεσμούς  ιδιαίτερα  λόγω  οικονομικών  συμφερόντων. 

Συγκεκριμένα  ο  εγγονός  του  υπάρχου  της  Σπάρτης  Βρασίδα 

ήταν  κληρονομικός  ιερέας  της  Δήμητρας  στο  Έλος,  ενώ  η 

εγγονή του ιερέα αυτού ήταν κληρονομική  ιέρεια του ιερού του 

Ασκληπιού Σχοινάτα95  στο Έλος και  της Άρτεμις Πατριώτιδος 

στην  Πλεία96.  Παραθέτουμε  το  κείμενο  της  επιγραφής: 

<Πονπωνίαν  Καλλιστονείκην  Ἁριστέου  ἰέρειαν  διά  βίου  καὶ  διὰ 

γένους  τῆς  ἐπιφανεστάτης  θεοῦ  Ἀρτέμιδος  Ὀρθείας  και  τῶν 

συνκαθιδρυμένων  αὐτῆ  θεῶν  και  μοιρῶν  ,λαχέσεως  και 

Ἀφροδίτης  ἐνοπλίου  και  Ασκληπιοῦ  Σχοινάτα  ἐν  τῶ  Ἐλει  κα 

Ἀρτέμιδος  Πατριότιδος  ἐν  Πλέιαις  και  Διοσκούρων  καὶ  τοῦ 

                                                 
95 Helenistic and roman Sparta a tale of two cities, Cartledge and Spawforth,  Routledge, London ‐New 
York  1989 σελ 137.  
96 Εντοπίζεται σε ύψωμα  νοτιοδυτικά της σημερινής Απιδιάς όπου υπάρχουν ίχνη εγκατάστασης 
νεολιθικών και αρχαϊκών χρόνων. 
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ἀγῶνος τῶν σεμνοτάτων διοσκουρείων προσδεξαμένης το αξίωμα 

τῆς  ἀξιολογοτάτης  και  σωφρονεστατης  μητρός  αὐτῆς Κλαυδίας 

Πώλλης  τῆς  Εὐδάμου97>.    Εκτός  από  τις  παραπάνω  ιστορικές 

μαρτυρίες  που  γεννούν  βάσιμες  υπόνοιες  για  την  ύπαρξη 

Ασκληπιείου στο Έλος, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στη 

επιφάνεια  επιγραφές  του  Ελεάτη  Ασκληπιού  και  του  Ελεάτη 

Απόλλωνα  που  τεκμηριώνουν  την  ύπαρξη  ιερού  του 

Ασκληπιού. 

Συμπέρασματα      

Από  όσα  πιο  πάνω  αναφέρθηκαν,  αποδεικνύεται  πως  ο 

Ασκληπιός  κάθε  άλλο  παρά  δευτερεύουσα  θεότητα  ήταν  στη 

Λακωνία.  Η  εκδηλώσεις  τιμής  σ’  αυτόν  και  τα  αναθήματα 

δηλώνουν  πως  η  υγεία  ήταν  μια  κυριαρχική  φροντίδα  των 

κατοίκων της Λακωνίας στους κλασσικούς αλλά κυρίως στους 

ελληνιστικούς  και  στους  ρωμαϊκούς  χρόνους,  άποψη  που 

ενισχύεται από το γεγονός ότι από τα 400 περίπου ασκληπιεία 

που λειτούργησαν στον ελληνικό και μετέπειτα ρωμαϊκό κόσμο 

τα 19  (συμπεριλαμβανομένου και  του ναού  του Μαχάονα στη 

Γερηνία)  λειτούργησαν  στη  Λακωνία.  Βέβαια  δεν  είχαν  την  

αίγλη των ασκληπιείων της Επιδαύρου της Κω ή της Περγάμου, 

πλην  όμως  το  έργο  της  αρχαιολογικής  σκαπάνης  που  θα 

μπορούσε  να  αναδείξει  τη  σημασία  του  δυσκόλευσαν  οι 

                                                 
97 IG V1 1107α. 
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καταστροφές  του  Φουρμόντ98,  οι  λεηλασίες,  οι  σεισμοί  και  οι 

καταστροφές  γενικά που  έπληξαν  την πόλη  της Σπάρτης  και 

τα περίχωρα. 

Αναφορικά με την τοπογραφία των Ασκληπιείων, για όσα 

τοποθετούνται  με  ακρίβεια  μπορούμε  να  πούμε  πως  δεν 

ξέφευγαν  από  το  γενικό  κανόνα  ανέγερσής  τους.  Βρίσκονταν 

σε χώρους με άφθονα νερά, στα οποία αποδίδονταν ιαματικές 

ιδιότητες  (βλ.  Κύφαντα,  Πελλάνα,  Λας)  και  γενικά  σε  ένα 

μαγευτικό  κατάφυτο  τοπίο  με  εξαίρετη  θέα,  το  οποίο 

λειτουργούσε  συμπληρωματικά  στην  επιτυχή  έκβαση  της 

θεραπείας του ασθενούς. 

 

                                                 
98 Ο  Γάλλος αββάς Fourmont,  γεννήθηκε  το  έτος 1690  και  ήταν αδελφός  του ανατολιστή Etienne 
Fourmont. Διδάχθηκε την Ελληνική, Εβραϊκή και Συριακή γλώσσα και το έτος 1720 χειροτονήθηκε 
κληρικός και εν συνεχεία έγινε καθηγητής της Συριακής στο Γαλλικό Κολλέγιο (College de France) 
και διερμηνέας στη Βασιλική Βιβλιοθήκη. Βοήθησε τον αδελφό του στις σινολογικές μελέτες του 
και  το 1724 κατάφερε ν’ ανακηρυχθεί μέλος της Ακαδημίας Επιγραφών και Καλών Τεχνών. Στις 
αρχές  του  1729,  ο  Fourmont  έφτασε  στην  Κωνσταντινούπολη  και  εφοδιάσθηκε  με  φιρμάνι  του 
Σουλτάνου Αχμέτ του Γ, με το οποίο αποκτούσε το δικαίωμα να ερευνήσει και να μελετήσει όσους 
αρχαιολογικούς  χώρους  ήθελε  εντός  της  επικρατείας  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Έχοντας 
εξασφαλίσει  την προστασία  των Τούρκων,  ο   Γάλλος  ιερωμένος κατέστη κυριολεκτικά ασύδοτος 
και  επί  δύο  περίπου  έτη  διήλθε  την  κυρίως  Ελλάδα,  όχι  μελετώντας  αλλ’  αντίθετα 
καταστρέφοντας συστηματικά σπάνιες αρχαιότητες.  
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Κεφάλαιο Β  

Β.1. Σπαρτιατική ευγονική‐Καιάδας 

Γενικά  στην  ιστορία  και  στην  κοινή  αντίληψη  η  Σπάρτη 

έχει συνδεθεί με την επιδίωξη της ευγονικής και του φυλετικού 

διαχωρισμού. 

Η  αντίληψη  ότι  οι  Σπαρτιάτες  εξέθεταν  τα  βρέφη  τους 

στον  Καιάδα  ή  στους  Αποθέτες  χαρακτηρίζει  τη  Σπάρτη  ως 

απάνθρωπη  και  αδίστακτη  κοινωνία  απόλυτα 

προσανατολισμένη στην ευγονική. 

Η μοναδική φιλολογική μαρτυρία σχετικά με την έκθεση 

βρεφών  στην  Σπάρτη  ανήκει  στον  Πλούταρχο99:  «Τὸ  δὲ 

γεννηθὲν  οὐκ  ἦν  κύριος  ὁ  γεννήσας  τρέφειν,  ἀλλ’  ἔφερε λαβὼν 

εἰς τόπον τινὰ λέσχην καλούμενον, ἐν ᾧ καθήμενοι τῶν φυλετῶν 

οἱ πρεσβύτατοι  καταμαθόντες  τὸ παιδάριον,  εἰ  μὲν  εὐπαγὲς  εἴη 

καὶ ῥωμαλέον, τρέφειν ἐκέλευον, κλῆρον αὐτῷ τῶν ἐνακισχιλίων 

προσνείμαντες·  εἰ  δ’  ἀγεννὲς  καὶ  ἄμορφον,  ἀπέπεμπον  εἰς  τὰς 

λεγομένας Ἀποθέτας, παρὰ Ταΰγετον βαραθρώδη τόπον, ὡς οὔτε 

αὐτῷ ζῆν ἄμεινον ὂν οὔτε τῇ πόλει τὸ μὴ καλῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 

πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην πεφυκός». «Το γεννημένο παιδί  (...) αν 

όμως  ήταν  ασθενικό  και  κακόμορφο,  το  έστελλαν  στις 

λεγόμενες Αποθέτες, βαραθρώδη τόπο πλησίον του Ταϋγέτου, 

διότι φρονούσαν, ότι παιδί που δεν είχε ευθίς εξαρχής γεννηθεί 

υγιές ούτε εύρωστο, ήταν συμφερότερο και για το  ίδιο και για 

την πόλη να μη ζεί». 
                                                 
99 Πλουτάρχου Λυκούργος 16,1‐3 . 
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Ωστόσο  δεν  πρέπει  να  μας  διαφεύγει  το  γεγονός  ότι  η 

έκθεση  βρεφών  ήταν  μια  συνηθισμένη  πρακτική  στην 

αρχαιότητα,  χωρίς  να  άπτεται  μόνο  κάποιας  γενετικής 

δυσπλασίας  ή  τερατογένεσης,  αλλά  πολλές  φορές 

υπαγορευόμενη από οικονομικούς λόγους. 

 

Ι.Τα εκτιθέμενα βρέφη στην αρχαιότητα 

Στη  λογική  οργάνωση  της  πόλης  κράτους,  ο  οίκος  –η 

οικογένεια είχε  ιδιαίτερη σημασία. Μέσα στον οίκο ο πατέρας 

ως αρχηγός της οικογένειας και εκπρόσωπος της οικογενειακής 

θρησκείας  είχε  δικαιώματα  αναγνώρισης  ή  έκθεσης  του 

νεογέννητου,  πώλησης  (η  εκποίηση  απαγορεύθηκε  αργότερα 

από  τον  Σόλωνα  με  την  εξαίρεση  της  ατιμίας  των  αδελφών 

θηλέων,  οι  οποίες  ήταν  δυνατόν  να  εκποιηθούν  από  τον 

πατέρα ή από τους αδελφούς100), αποκήρυξης,  εάν αυτό έπεφτε 

σε κολάσιμη πράξη και στιγμάτιζε το όνομα της οικογένειας101.  

Εάν ο πατέρας με τη γέννηση του παιδιού το αποδεχόταν στην 

αγκαλιά του, θεωρείτο πως το αναγνώριζε και αναλάμβανε τις 

δαπάνες  ανατροφής  του.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  παιδί 

αρτιμελές ή μη εκτίθετο στο δρόμο ή στο ύπαιθρο και γινόταν 

συχνά βορά αγρίων ζώων.   

                                                 
100 Πλούταρχου Σόλων 91. 
101 Δημοσθ. Προς Βοιωτ. Ι 39. 
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Παράλληλα  στην  Αθήνα  την  5η  ημέρα  από  της 

γεννήσεως  του  βρέφους  τελούνταν  τα  Αμφιδρόμια.  Κατά  την 

εορτή αυτή ο πατέρας αποφάσιζε αν θα κρατήσει το παιδί στο 

σπίτι ή αν θα το εκθέσει. Αν αποφάσιζε να το εκθέσει, τότε το 

τύλιγε με πολυτελή σπάργανα και διάφορα κοσμήματα και το 

παρέδιδε σε ένα δούλο ο οποίος με την σειρά του το εξέθετε στα 

σκαλιά  ενός  ναού  ή  σε  ένα  ιερό  σπήλαιο.  Αν  το  αποδεχόταν 

στην γιορτή των αμφιδρομίων, τότε δεν είχε πια το δικαίωμα να 

το εκθέσει. 

Πέρα  από  την  αναγνώριση  αυτή  στο  πλαίσιο  της 

οικογένειας, απαραίτητη ήταν η αναγνώριση από την πλευρά 

της πολιτείας. Στην τριήμερη εορτή των Απατουρίων ο πατέρας 

όφειλε  κατά  την  τρίτη  ημέρα  που  ονομαζόταν  Κουρεώτις,  να 

εμφανίσει  τα  νόμιμα  παιδιά  που  γεννήθηκαν  μέσα  στο  έτος 

στα μέλη της Φατρίας του και να ορκισθεί περί της γνησιότητας 

τους.  Εάν  τότε  δεν  αντέλεγε  κανείς,  το  παιδί  αναγραφόταν 

στους φρατορικούς καταλόγους102. 

Σε  περίπτωση  που  το  βρέφος  εξετίθετο,  πολύ  συχνά 

βρίσκονταν  κάποιος  φιλάνθρωπος,  κάποια  γυναίκα  που  δεν 

μπορούσε  να  αποκτήσει  παιδιά  ή  κάποιος  έμπορος  παιδιών  ο 

οποίος συνέλεγε τα εκτεθειμένα βρέφη. 

                                                 
102 Δημοσθ. Προς Ευβουλιδ. 24,25,2\13,115, Ισαίου περί Μυστηρ. 126, περί Κίρωνος 19 
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Σε  γενικές  γραμμές  η  έκθεση  των  παιδιών  ήταν  τόσο 

διαδεδομένη  ώστε  ιστορικοί  αποδίδουν  την  παρακμή  της 

αρχαίας  Ελλάδας  σε  αυτό  το  γεγονός.  Συνήθως  στους  

κλασσικούς  χρόνους  απορρίπτονταν  τα  εξώγαμα  βρέφη,  τα 

νεογέννητα,  την  πατρότητα  των  οποίων  αμφισβητόυσε  ο 

πατέρας,  βρέφη με  ελαττωματική  σωματική  διάπλαση,  θήλεα 

βρέφη  τα  οποία  ήταν  ανεπιθύμητα  εφόσον  δεν  συνέχιζαν  το 

οικογενειακό  δέντρο  και  ούτε  κατείχαν  ιδιαίτερη  θέση  μέσα 

στην  οικογένεια.  Τέλος  ιδιαίτερα  συνηθισμένη  ήταν  η  έκθεση 

βρεφών  για  οικονομικούς  λόγους,  όταν  δηλαδή  οι  γονείς  δεν 

μπορούσαν  να  αναλάβουν  το  κόστος  ανατροφής  τους. 

         Οι αιτίες που οδηγούσαν κάποια οικογένεια στην  έκθεση 

ενός  αρτιμελούς  παιδιού  ήταν  συνήθως  κοινωνικές  και 

οικονομικές, ενώ διαφέρουν από πόλη σε πόλη και από εποχή 

σε εποχή ως προς τις διαστάσεις και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Χαρακτηριστικό είναι πως η έκθεση του βρέφους και ο φυσικός 

του θάνατος από ασιτία δεν θεωρείτο φόνος, καθώς το βρέφος 

δεν  είχε  ενταχθεί  στην  κοινωνία,  δεν  είχε  πάρει  όνομα  και 

κοινωνική υπόσταση.  

Ωστόσο  η  έκθεση  των  παιδιών  με  κάποια  γενετική 

δυσπλασία  ή  δυσμορφία  αποτελούσε  κοινή  πρακτική  και  δεν 

παρατηρούνται διακρίσεις ή πολυνομία από πόλη σε πόλη και 

από εποχή σε εποχή. 
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ΙΙ.Η Έκθεση των Παιδιών στη Σπάρτη 

Στη Σπάρτη υπήρχε  νομοθετικά γενικότερη μέριμνα για 

την  ευγονική.  Σύμφωνα  με  τον  Ξενοφώντα,  ο  γάμος  ήταν 

υποχρεωτικός  βάσει  αρχών  που  εξασφάλιζαν  τη  γέννηση 

υγιών τέκνων καθώς ο Λυκούργος διέταξε ότι οι γάμοι έπρεπε 

να  γίνονται  στην  καλύτερη  ηλικία  για  τη  γέννηση  παιδιών. 

Επίσης  υπήρχε  ένας  νόμος  που  απαγόρευε  στον  άντρα  να 

παντρευτεί  σε  μεγάλη  ηλικία,  να  κάνει  κακό  γάμο  ή  να  μην 

παντρευτεί103.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  ο  βασιλιάς  της 

Σπάρτης  Αρχίδαμος  τιμωρήθηκε  με  πρόστιμο  από  τους 

εφόρους γιατί παντρεύτηκε γυναίκα αρκετά μικρότερη του και 

έτσι «θα γ ννού ε όχι βασιλείς αλλά βασιλίδιαε σ » ι 

                                                

104 . Ο γυναίκες 

γυμνάζονταν  με  σκοπό  την  σωματική  υγεία  και  βέβαια  τη 

γέννηση  υγιών  παιδιών.  Παράλληλα,  δια  νόμου,  είχαν  τη 

δυνατότητα επαφής με άνδρες και εκτός γάμου, αν αυτοί ήταν 

εύρωστοι και υπήρχε η προοπτική γέννησης υγιών παιδιών.  

ΙΙΙ.Αξιολόγηση των παιδιών 

Πολύ  πριν  τον  Πλούταρχο,  ο  Πλάτωνας  στην  Πολιτεία 

κάνει λόγο για ευγονική, η οποία είχε προληπτικό χαρακτήρα 

με  την  επιλογή  των  γονέων  των  παιδιών,  αλλά  και  με  την 

 
103 Πλουτ. Λυσ. 30.7 ‐ἦν γάρ ὡς ἔοικεν ἐν Σπάρτῃ και ἀγαμίου δίκη καί ὀψιγαμίου καί κακογαμίου. 
Ταύτη δʹ ὑπῆγον μάλιστα τούς ἀντί τῶν ἀγαθών και οἰκείων τοῑς πλουσίοις κηδεύοντας. «Υπήρχε, 
όπως  φαίνεται,  στη  Σπάρτη  ένα  είδος  δίκης  γιατί  δεν  παντρεύτηκε  κανείς  και  για  το  ότι 
παντρεύτηκε αργά και για το ότι δεν έκανε καλό γάμο. Σε αυτήν υπόκεινταν ιδιαίτερα αυτοί που 
κάναν συμπεθεριό με πλούσιους όχι με τους καλούς ή τους συγγενείς».  
104 Πλουτάρχου Βίοι Αγησίλαος Β΄. 
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έκθεση  των  δύσμορφων  παιδιών105.  Ο  Πλάτωνας  συνδέει  την 

ευγονία με την έκθεση και εισάγει στη διαδικασία της έκθεσης 

μια  ειδική  επιτροπή  «αξιολόγησης»  των  νεογέννητων. 

Παράλληλα,  αποκλείει  την  έκθεση  των  υγιών  παιδιών  και 

επικεντρώνει  την  προσοχή  και  το  ενδιαφέρον  του  στα 

δύσμορφα.  Τη λογική αυτή κατάταξη του θέματος,  καθώς και 

τον  τρόπο  περιγραφής  της  διαδικασίας  της  έκθεσης  από  τον 

Πλάτωνα,  τη  συναντάμε  στον Πλούταρχο  για  την  περίπτωση 

της Σπάρτης. 

 Δεδομένης της λειψανδρίας και των αναγκών της πόλης 

της  Σπάρτης  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  λόγω  των  συνεχών 

κατακτητικών  ή  αμυντικών  πολέμων,  πολύ  δύσκολα  θα 

γινόταν  έκθεση  υγιών  παιδιών.  Στη  Σπάρτη  πιθανότατα 

εκτίθονταν  τα  εξαιρετικά  δύσμορφα  παιδιά  και  μόνο  αυτά 

(συνήθεια που δεν έχει εκλείψει ακόμη και σήμερα, απλά έχει 

μετατεθεί  σε  ένα  διάστημα πριν  τη γέννηση με  την άμβλωση 

παιδιών  με  γενετικές  ή  χρωμοσωματικές  ανωμαλίες).  Ας  μην 

ξεχνάμε, άλλωστε, πως ο Βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος, ο 

οποίος βασίλευσε 41  χρόνια,  ήταν  εκ γενετής χωλός,  ενώ  είχε 

συμμετάσχει στη διαδικασία της αγωγής.  

Ωστόσο είναι γεγονός ότι λόγω του κλειστού χαρακτήρα 

της  Σπαρτιατικής  κοινωνίας  γίνονταν  πολλές  ενδογαμίες, 

αυξάνοντας έτσι πιθανότατα τα ποσοστά τερατογενέσεων. Ας 

                                                 
105 Πολιτεία Πλατωνος 459 Ε,460C. 
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σημειωθεί πως ο ίδιος ο Λεωνίδας είχε νυμφευθεί την κόρη του 

ετεροθαλούς αδερφού του, Κλεομένη, τη Γοργώ.  

     Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την διαδικασία εξέτασης των 

παιδιών  απ΄  τους  φυλέτες,  οι  μανάδες  οι  ίδιες  εξέταζαν  την 

κράση  των  παιδιών  τους.  Σύμφωνα  με  μαρτυρία  του 

Πλούταρχου,  οι γυναίκες έπλεναν τα νεογνά όχι με νερό, αλλά 

με κρασί, βάζοντας σε δοκιμασία την κράση τους. Θεωρείτο ότι 

τα  επιληπτικά  και  τα  άρρωστα  καταλαμβάνονταν  από 

σπασμούς εξαιτίας του ανέρωτου κρασιού, ενώ τα υγιή μάλλον 

σκλήραιναν  και  δυνάμωνε  η  κατάσταση  τους:  ʺἘν  Σπάρτῃ, 

οὐδέ  ὕδατι  τά  βρέφη,  αλλʹ  οἴνω  περιέλουον  αἱ  γυναίκες, 

βάσανόν  τινα  ποιούμεναι  τῆς  κράσεως  αὐτῶν.  Λέγεται  γὰρ 

ἐξίστασθαι  τά  ἐπιληπτικά  καιί  νοσώδη  πρός  τόν  ἄκρατον 

ἀποσφακελιζόντα,  τά  δʹ  ὑγιεινά  μᾶλλον  στομοῦσθαι  καί 

κρατύνεσθαι τήν ἕξινʺ106. 

   Οι Σπαρτιάτες, λοιπόν, βασιζόμενοι στην αρχή πως κάθε 

υγιές  παιδί  είναι  συγχρόνως  και  ένας  μελλοντικός  πολίτης 

απομακρύναν  μόνο  τα  δύσμορφα.  Το  γεγονός  πως  ο 

Σπαρτιάτης με  την  ιδιότητα  του πατέρα παρουσιάζει  το παιδί 

στους  φυλέτες,  προϋποθέτει  ένα  προηγούμενο  στάδιο 

αναγνώρισης του βρέφους εκ μέρους του (κάτι αντίστοιχο με τη 

γιορτή  των  Αμφιδρομίων  στην  Αθήνα).  Ο  πατέρας  δηλαδή 

έφερνε στη λέσχη μόνο όσα παιδιά επιθυμούσε να αναθρέψει. 

                                                 
106  Πλουτάρχου: Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος 16. 
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Η  διαδικασία  εξέτασης  του  παιδιού  από  τους  φυλέτες, 

τους γεροντότερους, συνδυαζόταν με την απονομή του κλήρου 

από  τον  πατέρα.  Το  γεγονός  αυτό  είχε  ιδιαίτερη  σημασία  για 

την κοινωνία της Σπάρτης καθώς Σπαρτιάτης δίχως κλήρο δεν 

λογιζόταν Όμοιος.  

Β.1.2.Καιάδας  

Στη  νεότερη  και  σύγχρονη  ιστοριογραφία  επικρατεί  η 

άποψη  που  ταυτίζει  τους  Αποθέτες  με  τον  Καιάδα.  Ο 

Πλούταρχος,  όπως  και  καμιά  άλλη  μαρτυρία,  δεν  συσχετίζει 

τους Αποθέτες με τον Καιάδα.  

Είναι  βέβαιο  ότι  η  ρίψη  στον  Καιάδα  αφορά  τους 

καταδικασμένους σε θάνατο ή τα πτώματα τους και όχι τα εκ 

γενετής  δύσμορφα  παιδιά.  Από  έρευνες  που  έγιναν  στο 

σπηλαιοβάραθρο  του  Καιάδα  σύμφωνα  με  τον  καθηγητή 

Πίτσιο, προέκυψαν τα κατωτέρω συμπεράσματα: 

1. Ο  εντοπισμός  ανθρώπινων  οστών,  πρακτικά,  σε  όλη  την 

έκταση  του  σπηλαιοβαράθρου,  κατά  κανόνα  δευτερογενών 

επιφανειακών συγκεντρώσεων τους, και σε λίγες περιπτώσεις 

αρχικής,  αποκαλύψεως  παλαιο  ανθρωπολογικών  ευρημάτων, 

τα  όποια  υποδεικνύουν  διαφορετικές  φάσεις  και  περιόδους 

εναποθέσεως  τους  ή  μεταβολής  των  αρχικών  συνθηκών 
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εναποθέσεως  των  ανθρώπινων  σκελετικών  ευρημάτων  του 

σπηλαιοβαράθρου. 

2.  Η  διαπίστωση  στο  συνολικό  επιφανειακό  ανθρώπινο 

σκελετικό υλικό, πού έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα από το 

σπηλαιοβάραθρο,  της  παρουσίας  ενός  ελάχιστου  αριθμού 

είκοσι  έξι  ατόμων.  Η  αναγνώριση  σε  αυτό  κυρίως  ανδρών, 

βιολογικής  ηλικίας  18  έως  35  ετών,  μικρού  αριθμού  ατόμων 

ηλικίας  μεγαλύτερης  των  35  ετών,  καθώς  και  2‐3  ατόμων 

εφηβικής ηλικίας 12 έως 17 ετών. 

3. Η  αδυναμία  εντοπισμού  οστών  βρεφών  ή  μικρών  παιδιών 

κατά  την  επιτόπια  επιφανειακή  ερευνά  και  την  εργαστηριακή 

αναγνώριση  του  συνολικού  δείγματος  ανθρώπινων  οστών  πού 

συγκεντρώθηκαν από το σπηλαιοβάραθρο. 

4. Η  επιβεβαίωση  της  παρουσίας  σκελετικών  ευρημάτων 

ενηλίκων  ατόμων,  τα  όποια  είχαν  επιβιώσει  της  πτώσεως  στο 

εσωτερικό  του  σπηλαιοβαράθρου,  σε  ακόμη  μεγαλύτερο  ύψος 

(έως 20μ.) από το σημερινό του δάπεδο. 

5. Η περιστασιακή  παρουσία  οστών  ζώων  στο  σπηλαιοβάραθρο, 

σε  αντίθεση  με  το  μεγάλο  πλήθος  επιφανειακών  και 

στρωματογραφημένων ανθρώπινων οστών107.   

Όλα  τα  παραπάνω  επιβεβαιώνουν  την  μαρτυρία  του 

Παυσανία  για  τη  μυθιστορηματική  απόδραση  του Μεσσήνιου 

                                                 
107  Θ.  Πίτσιου,  Καιάδας  ‐  Ανθρωπολογική  έκθεση,  παρά  Π.  Θέμελη,  Αρχαιολογικά  Ανάλεκτα 
Αθηνών, ΧΩ, 2 (1984) 187‐194. 
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ήρωα  και  επαναστάτη  Αριστομένη  από  τον  Καιάδα,  όπου  οι 

Λακεδαιμόνιοι  τον  είχαν  ρίξει  ζωντανό  μαζί  με  πενήντα 

Μεσσήνιους  αιχμαλώτους.  Η  δράση  του  Αριστομένη,  κατά 

τον  Παυσανία,  τοποθετείται  στον  δεύτερο  Μεσσηνιακό 

πόλεμο, τον όποιο χρονολογεί μεταξύ 685 και 668 π.Χ.108. 

Στον Καιάδα φαίνεται πως είχε αποφασιστεί να πεταχτεί 

και  το  πτώμα  του  καταδικασμένου  σε  θάνατο,  βασιλιά  της 

Σπάρτης Παυσανία  (467 π.Χ.), ο οποίος όμως τελικά θάφτηκε 

έξω  από  το  βάραθρο,  ενώ  αργότερα  τα  οστά  του 

μεταφέρθηκαν και ενταφιάσθηκαν στη Σπάρτη. 

Στον  Καιάδα  λοιπόν  που  βρίσκεται  στον  Ταΰγετο,  βουνό 

ιδεολογικά και πρακτικά  δεμένο με την Σπαρτιατική αγωγή, 

οι  Σπαρτιάτες  τιμωρούσαν  ή  έριχναν  τα  πτώματα  των 

καταδικασμένων  για  εσχάτη  προδοσία.  Αν  υπήρχαν 

αποθέτες,  τότε  θα  προορίζονταν  για  τα  δύσμορφα  βρέφη, 

συνήθεια  διαδεδομένη  σε  πολύ  ευρύτερη  κλίμακα  στον 

αρχαίο  κόσμο  σε  σχέση  με  τη  Σπάρτη.  Άλλωστε  ας  μην 

ξεχνάμε πως στη Σπάρτη υπήρχαν θεσμοθετημένα κατώτερα 

κοινωνικά  στρώματα  που  ίσως  υποδέχονταν  το  εκτιθέμενο 

παιδί. 

 

 
                                                 
108 Π.  Θέμελη, Καιάδας, Αρχαιολογία, 15 (1985), σελ. 55‐60. 
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Β.2.Επιστημονική Ιατρική 

Υποστηρίζεται  από  πολλούς  μελετητές  πως  η  Σπάρτη 

κατά  τους  κλασσικούς  χρόνους  χρησιμοποιούσε  ξένους 

ιατρούς.  Η  περίπτωση  του  Κνίδιου  Κτησία  που  θα 

πραγματευτούμε  παρακάτω  ίσως  επιβεβαιώνει  αυτή  την 

άποψη. Απ΄ την άλλη όμως εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για 

το κατά πόσο μια κλειστή κοινωνία με αυστηρό σχεδιασμό και 

οργάνωση  τουλάχιστον  κατά  τους  κλασσικούς  χρόνους,  μια 

κοινωνία  που  έκανε  ξενηλασίες,  θα  επέτρεπε  την  ύπαρξη 

ξένων  ιατρών  και  θα  εμπιστευόταν  σε  αυτούς  την  θεραπεία 

ασθενειών και  τραυμάτων  των πολεμιστών  της.  Στο  ερώτημα 

που  προκύπτει  για  την  άσκηση  επιστημονικής  ιατρικής  στη 

Σπάρτη  η  ύπαρξη  τόσων  ασκληπιείων  όπου  γινόταν 

συγκερασμός  επιστημονικής‐εμπειρικής  και  θεοκρατικής 

ιατρικής δίνει καταφατική απάντηση. 

Β.2.1 Στρατιωτική ιατρική 

Είναι  πιθανόν  ο  Λεωνίδας  στις  Θερμοπύλες  να 

ακολουθείτο  από  ομάδα  ιατρών,  οι  οποίοι  πιθανότατα 

διέγνωσαν  την  οφθαλμοπάθεια  των  δυο  συντρόφων  του. 

Παράλληλα ο κάθε στρατιώτης θα έπρεπε να γνωρίζει τρόπους 

επούλωσης πληγών ή έστω  παροδικής θεραπείας.  

Απ΄ την άλλη ο Αγησίλαος, ο εκ γενετής χωλός βασιλιάς 

της Σπάρτης, το 377π.Χ. ενώ ήταν σε εκστρατεία υπέφερε από 

φλεβίτιδα  στο  πόδι.  Οι  ιατροί  στο  πεδίο  της  μάχης  πρώτα 
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προσπάθησαν να τον θεραπεύσουν προκαλώντας αιμορραγία. 

Οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και ο Αγησίλαος στάλθηκε 

στη  Σπάρτη  για  αποθεραπεία.  Κατά  τη  διάρκεια  της 

αποθεραπείας  οι σπαρτιάτες υπό την ηγεσία του Κλεόμβροτου 

ηττήθηκαν  επανειλημμένως  απ΄  τους  Θηβαίους  και 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εκστρατεία.  

Ο  Ξενοφώντας  στη  Λακεδαιμονίων  Πολιτεία109  γράφει 

πως ο Λυκούργος πρώτος όρισε ιατρούς στο στρατό δια νόμου. 

Τους  έδωσε  μάλιστα  μια  ισχυρή  θέση  στη  δομή  του 

στρατεύματος,  καθώς  ‐  όπως  ο  Ξενοφώντας  αναφέρει  ‐  ο 

Λυκούργος όρισε οι ιατροί να είναι σύσκηνοι  του βασιλιά, όπως 

βέβαια και οι υπόλοιποι άρχοντες του στρατού, οι αυλητές και 

οι μάντεις110. «…οὕς δὲ ἐπὶ τούτοις τετάχθαι ὁ πρεσβύτατος τοὺς  

περὶ δημοσίων συντάττει,εἰσὶ δὲ οὗτοι ὅσοι ἄν σύσκηνοι ὦσι τῶν 

ὁμοίων  καὶ  μάντεις  και  ἰατροὶ  καὶ  αὐληταὶ,οἱ  τοῦ  στρατοῦ 

ἄρχοντες  καὶ  ἐθελούσιοι,  οἵτινες  πάρεισιν,  ὥστε  τῶν 

νενομισμένων γίγνεσθαι». 

Δεν  μπορούμε  να  γνωρίζουμε  με  βεβαιότητα  την 

αναλογία  στρατιωτών  και  ιατρών  στο  στρατό  της  Σπάρτης. 

Ωστόσο, απόσπασμα από την Κύρου Ανάβασις του Ξενοφώντα 

μας δίνει ένα έρεισμα σκέψης και συμπερασμάτων: [3.4.29] ἐπεὶ 

δ᾽  οὗτοι  ἐγένοντο  ὑπὲρ  τῶν  ἑπομένων  πολεμίων,  οὐκέτι 

                                                 
109 Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία IV.XIII.6.7. 
110 Τόσο οι μάντεις όσο και οι αυλητές είχαν ένα ιδιαίτερο ρόλο στις σπαρτιατικές εκστρατείες. Οι 
μάντεις  εξαιτίας  της  υπερβολικής  θρησκοληψίας  των  Σπαρτιατών  και  οι  αυλητές  λόγω  της  
εμψυχωτικής τους δράσης στο στράτευμα. 
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ἐπετίθεντο  οἱ  πολέμιοι  τοῖς  καταβαίνουσι,  δεδοικότες  μὴ 

ἀποτμηθείησαν  καὶ  ἀμφοτέρωθεν  αὐτῶν  γένοιντο  οἱ  πολέμιοι. 

[3.4.30]  οὕτω  τὸ  λοιπὸν  τῆς  ἡμέρας πορευόμενοι,  οἱ  μὲν <ἐν>  τῇ 

ὁδῷ  κατὰ  τοὺς  γηλόφους,  οἱ  δὲ  κατὰ  τὸ  ὄρος  ἐπιπαριόντες, 

ἀφίκοντο  εἰς  τὰς  κώμας·  καὶ  ἰατροὺς  κατέστησαν  ὀκτώ· πολλοὶ 

γὰρ ἦσαν οἱ τετρωμένοι111. Συγκεκριμένα ο Ξενοφώντας γράφει, 

για  την  εκστρατεία  των  υπό  σπαρτιατική  ηγεσία  ‐  επομένως 

και  οργάνωση  ‐  Ελλήνων,  πως στο  τέλος μιας πορείας  επειδή 

υπήρχαν πολλοί τραυματίες ήταν σε ετοιμότητα 8 ιατροί για να 

τους  περιποιηθούν.  Η  άμεση  ετοιμότητα  των  ιατρών  σε 

συνδυασμό με τον αριθμό των τραυματιών και με τη διαίρεση 

και  οργάνωση  του  Σπαρτιατικού  στρατού112  μας  οδηγεί  στο 

συμπέρασμα πως για κάθε μονάδα 50 ανδρών ‐ γενικά και όχι 

μόνον  για  το  στρατό  της  αρχαίας  Σπάρτης  ‐  πιθανότατα  να 

υπήρχε και ένας στρατιωτικός ιατρός, ο οποίος είχε την ευθύνη 

φροντίδας και χειρουργικής αντιμετώπισης των τραυμάτων. 

                                                 
111  Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις 3.4.29‐3.4.30. 
112 Ξενοφώντα Λακεδαιμονίων Πολιτεία :Αφού λοιπόν κατʹ αυτόν τον τρόπο τους είχε εξοπλίσει με 
τα απαραίτητα, τους διαίρεσε σε έξι τάγματα ιππικού και  σε έξι πεζικού. Το κάθε τάγμα πεζικού 
έχει  1  πολέμαρχο,  4  λοχαγούς,8  διοικητές  50  ανδρών  και  16  ενωμοτάρχες.  Και  απʹ  αυτά  τα 
τάγματα  με  τη   μεταβίβαση  κάποιου  συνθήματος,  συγκροτούνται  άλλοτε  σε  3  και  άλλοτε  σε  6 
ενωμοτίες 
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Β.3.Ιατροί στη Λακωνία 

Β.3.1.Κτησίας ο Κνίδιος 

Σύμφωνα με το λεξικό της Σούδας, ο ιατρός  Κτησίας  (5‐ 4 

αι  π.χ.)  ήταν  γιος  του  ιατρού  Κτησίαρχου  και  εγγονός  του 

ιατρού Κτησίοχου από  την Κνίδο. Η Κνίδος  ήταν αποικία  των 

Σπαρτιατών στα μικρασιατικά παράλια και  έδρα  της Δωρικής 

εξάπολης  που  αποτελείτο  εκτός  απ΄  την  Κνίδο,  από  την  Κω, 

την Αλικαρνασσό,την Ιαλυσό, την Κάμειρο και τη Λίνδο. 

Η  πόλη  της  Κνίδου  ευημερούσε  χάρη  στο  

διαμετακομιστικό  εμπόριο,  αφού  το  απάνεμο  λιμάνι  της 

επέτρεπε  σε  όλα  τα  πλοία  ανεξαρτήτως  κατεύθυνσης  να 

αγκυροβολήσουν, και στα μανοαδικά προϊόντα της. Στο λιμάνι 

γινόταν  εμπορία  γραφικών  καλάμων,  κρεμμύδιων,  καρπών 

άσπρης  λεύκας  ως  πρώτη  ύλη  για  αρώματα.  Παράλληλα  οι 

Κνίδιοι εμπορεύονταν «κνιδίους κόκκους» (= καρποί του φυτού 

θυμελαία  –  Daphne  cnidium),  που  ήταν  αρχαιότατο 

θεραπευτικό μέσο, κρασί, όπως επίσης διάφορα «βιομηχανικά» 

προϊόντα (πήλινα αγγεία και μικρά αγάλματα). 

Στην  Κνίδο  λειτουργούσε  μια  απ’  τις  πιο  φημισμένες 

ιατρικές  σχολές  της αρχαιότητας,  αρχαιότερη πιθανότατα  και 

από αυτήν της Κω. Τόσο στην Κω όσο και στην Κνίδο οι γιατροί 

κατείχαν  θέση  με  μεγάλη  επιρροή.  Λεγόταν  ότι  έλαβαν  την 

εξουσία και την ιατρική τους τέχνη από τον γιο του Ασκληπιού 

Ποδαλείριο.  Ωστόσο  θεωρείται  πως  η  άσκηση  ιατρικής  στην 
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πόλη  είχε  πολύ  παλιότερες  ρίζες  από  την  εισαγωγή  και 

παγίωση της λατρείας του Ασκληπιού που έγινε περίπου τον 6ο 

αι.π.Χ.  Άλλωστε  οι  ιατροί  των  σχολών  αυτών  αντιμετώπιζαν 

την  ιατρική  περισσότερο  επιστημονικά  παρά  θεοκρατικά  και 

πάσχιζαν  να  δώσουν  επιστημονική  υπόσταση  στην  πρακτική 

τους. 

Ι. Βίος και έργο του Κτησία 

Ο  Κτησίας  έλαβε  μέρος  στην  εκστρατεία  των  δέκα 

χιλιάδων  (μυρίων)  Ελλήνων  στρατιωτών  του  Κύρου  του 

νεότερου,  κατά  του  αδερφού  του  και  βασιλιά  των  Περσών 

Αρταξέρξη Βʹ του Μνήμονα (404‐359 π.Χ.). Η νίκη των Ελλήνων 

στη  μάχη  κοντά  στα  Κούναξα,  βόρεια  της  Βαβυλώνας  (401 

π.Χ.), συνοδεύτηκε από το θάνατο του  Κύρου. Αυτό το γεγονός 

είχε ως  αποτελέσματα  την  εγκατάλειψη  της  εκστρατείας  από 

τους Έλληνες και την προσπάθεια επιστροφής στην Ελλάδα113.  

Ο Κτησίας συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Πέρσες και 

υπηρέτησε  επί  δέκα  επτά  έτη  τον  Μεγάλο  Βασιλιά  και  την 

βασιλομήτορα Παρυσάτιδα∙ κοντά τους ο Κτησίας εξ αιτίας της 

ιατρικής  ικανότητας  του  απέκτησε  πολύ  μεγάλη  εύνοια. 

Αργότερα  στάλθηκε  πολλές  φορές  από  το  βασιλιά  ως 

πρεσβευτής  σε  διπλωματικές  αποστολές.  Το  398,  ο  Κτησίας 

εξασφάλισε για τον εαυτό του μια  διπλωματική αποστολή στη 

                                                 
113  Τα  γεγονότα  αυτά  της  επιστροφής  αναφέρονται  από  τον  Ξενοφώντα  στο  έργο  του  Κύρου 
Ανάβασις. 
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Σπάρτη και από το ταξίδι αυτό δεν επέστρεψε ποτέ πλέον στην 

Περσία. 

Στη  Σπάρτη  προφανώς  αφοσιώθηκε  στην  άσκηση  της 

ιατρικής  και  τη  συγγραφή  ιατρικών  και  ιστορικών  βιβλίων. 

Έπειτα  από  την  εμπειρία  του  σχετικά  με  τα  ζητήματα  της 

Ασίας και τη μελέτη των ʺβασιλικών διφθέρωνʺ του Διοδώρου 

έγραψε  σε  ιωνική  διάλεκτο  το  έργο  ʺΠερσικάʺ  σε  23  βιβλία, 

επιτομή  του  οποίου  διέσωσε  ο  Φώτιος.  Τα  πρώτα  έξι  βιβλία 

αναφέρονταν στην ιστορία των Ασσυρίων και των Μήδων, ενώ 

τα άλλα στην περσική ιστορία ως το 398. Σε άλλο έργο του, στα 

ʺΙνδικάʺ, έδινε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη Ινδία και 

κυρίως  για  τα  ζώα  και  τα φυτά  της.  Εξάλλου αναφέρεται  και 

ένα  γεωγραφικό  έργο  του  Κτησία  με  το  τίτλο  ʺΠερίπλους  ή 

Περίοδοςʺ.  

Ιατρικό  έργο  που  αποδίδεται  στο  Κτησία  είναι  το  περί 

ελλεβόρου  που  ασχολείται  με  τη  δοσολογία  και  τη  χρήση 

φαρμάκων που έχουν βάση τον ελλέβορο. Ο Κτησίας απέδωσε 

τη  θανατηφόρα  δράση  του  λευκού  ελλέβορου,  διαδεδομένου  

φαρμάκου  της  εποχής  του  και  των  προγόνων  του,  στη  

λανθασμένη  δοσολογία.  Υποστήριξε  ότι  οι  γιατροί  έπρεπε  να 

μάθουν  πρώτα  την  ακίνδυνη  εφαρμογή  του  ελλέβορου  και 

μετά  να  το  χορηγούν.  Τη  δοσολογία  του  λευκού  και  μέλανα 

ελλέβορου  πραγματεύτηκαν  αρκετοί  ιατροί  μετά  τον  Κτησία, 

όπως και ο Αγαθίνος, στον οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω. 
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 Παράλληλα,  όπως  ο  Γαληνός  αναφέρει,  άσκησε  κριτική 

στην  άποψη  του  Ιπποκράτη,  ότι  ένας  μηρός  με  διαπιστωμένο 

εξάρθρημα  στο  ισχίο  μπορούσε  να  αναταχθεί  με  μόνιμη 

επιτυχία114. 

Β.3.2.Περίανδρος 

Για  τον  ιατρό  Περίανδρο  υπάρχουν  λίγα  ιστορικά 

στοιχεία. Το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τον Πλούταρχο,  είναι 

ότι  άσκησε  την  ιατρική  στη Σπάρτη  επί  βασιλείας Αρχιδάμου 

του Γ΄, δηλαδή το 360‐338π.Χ. 

Συγκεκριμένα ο Πλούταρχος αναφέρει τα εξής λόγια του 

Αρχίδαμου «Περιάνδρου δε του ιατρού αξιόλογου κατά τέχνην 

όντος  και  επαινουμένου  ες  τα  μάλιστα,  φαύλα  δε  ποι‐ 

ήματα  γράφοντος,  ʺτί  δήποτε,  ὦ  Περίανδρεʺ  εἶπεν,  ʺἀντί 

χαριέντος ἰατροῦ κακός ποιητής καλεῖσθαι ἐπιθυμεῖς;ʺ 

Όπως  συνάγεται  από  το  παραπάνω  απόσπασμα,  ο 

Περίανδρος  ήταν  αξιόλογος  ιατρός  αλλά  κακός  ποιητής.  Ο 

Aρχίδαμος  ο  Γ΄  επισημαίνει  το  πάθος  του  με  την  ποίηση  και 

σκωπτικά  τον  παρατηρεί  για  την  εμμονή  του  αυτή  ενώ  είναι 

αξιόλογος ιατρός. 

                                                 
114 Γαληνός, Υπόμνημα εις Ιπποκράτους, Περί άρθρων. 
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Β.3.3.Δημόσιοι Ιατροί 

Στη Σπάρτη βάσει επιγραφικών δεδομένων μαρτυρείται η 

παρουσία  και  η  ύπαρξη  δημοσίων  ιατρών,  χωρίς  ωστόσο 

περαιτέρω  στοιχεία  εκτός  του  ότι  αποκτούσαν  πλούτο  και 

δύναμη. 

Οι  δημόσιοι  ιατροί  δεν  ήταν  δεσμευμένοι  να  παρέχουν 

ελεύθερη  ιατρική  φροντίδα  στους  φτωχούς,  αλλά  μάλλον  να 

εξασφαλίσουν  τη  διαθεσιμότητα  της  ιατρικής  υπηρεσίας στην 

κοινότητα στην οποία υπηρετούσαν σε αξιόπιστη και σταθερή 

βάση. Αρκετά συχνά πόλεις παρείχαν στους ιατρούς ένα μικρό 

μισθό, μια επιδότηση, χωρίς ωστόσο αυτή να συνοδεύεται από 

την υποχρέωση της δωρεάν παροχής υπηρεσιών. Έτσι οι ιατροί 

πληρώνονταν  από  τους  ασθενείς  χωρίς  να  δείχνουν  μέριμνα 

για  τους  φτωχούς  ή  τους  αναξιοπαθούντες.  Φαίνεται  δηλαδή 

πως  ενώ σε αρκετές πόλεις  χορηγίες  δίνονταν για θεάματα ή 

και  για  την  συμμετοχή  στα  κοινά  (π.χ.  στην  Αθήνα),  το 

καθεστώς  των  δημόσιων  ιατρών  δε  λειτουργούσε  σε  αυτή  τη 

βάση. 

Άλλωστε  και  σε  αρκετά  ιπποκρατικά  αποφθέγματα 

συνιστάται  στους  ιατρούς  πριν  προβούν  σε  θεραπεία  να 

ελέγχουν  την  οικονομική  κατάσταση  τους  ασθενούς, 

επισημαίνοντας παράλληλα περιπτώσεις όπου ο ιατρός έπρεπε 

να  προσφέρει  δωρεάν  ιατρικές  υπηρεσίες.  Παράλληλα  η 

Πολιτεία  του  Πλάτωνα  περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  των 
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χωριστών προτύπων  της  ιατρικής  φροντίδας  για φτωχούς  και 

πλούσιους.  Για  παράδειγμα  ο  ξυλουργός  αναμενόταν  να  έχει 

μικρή  διάρκεια  βίου  καθώς  είχε  ελάχιστες  ιατρικές φροντίδες, 

εξαιτίας  της  κακής  του  οικονομικής  του  κατάστασης,  ενώ  ο 

εύπορος  εξασφάλιζε  μακροβιότητα  από  την  παρατεταμένη 

ιατρική φροντίδας που του εξασφάλιζε ο πλούτος του. Ωστόσο 

υπήρχαν ιατροί που λειτουργούσαν βάσει ηθικών αρχών, χωρίς 

να υποχρεώνονται από κανένα νόμο115. 

Β.3.4.Δαμιάδας 

Ο  Σπαρτιάτης  δημόσιος  ιατρός  Δαμιάδας116  αποτελεί 

εξαίρεση στην ηθική των ιατρών της εποχής του. 

Σε επιγραφή που βρέθηκε στο Γύθειο και χρονολογείται 

το 70 π.Χ., γίνεται τιμητική αναφορά στον εν λόγω Σπαρτιάτη 

δημόσιο  ιατρό.  Σύμφωνα  με  αυτήν,  οι  Γυθεάτες  επί  επάρχου 

Φλίνου  (74  π.Χ)  εκτιμώντας  τις  ιατρικές  του  ικανότητες  και 

εξαιτίας του γεγονότος ότι οι προηγούμενοι ιατροί δεν είχαν την 

απαραίτητη  επιστημονική  επάρκεια,  κάλεσαν  τον  Δαμιάδα 

έπειτα από συμβούλιο. Αυτός παρέμεινε αρχικά στην πόλη του 

Γυθείου  δύο  χρόνια,  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  παρείχε 

ιατρικές υπηρεσίες με προσοχή, επιμέλεια και ευγένεια σε όλους 

τους  πολίτες,  ανεξαρτήτως  κοινωνικής  και  οικονομικής  θέσης, 

δείχνοντας  έτσι  ότι  είναι  άνθρωπος  με  παιδεία  «Ανήρ 

πεπαιδευμένος», όπως τον αποκαλούσαν οι Γυθεάτες. 

                                                 
115 Cohn‐Haft, Louis: The Public Physicians of Ancient Greece, Smith College Studies in History. XLII, 1956. 
116 Δάμος =δήμος (δωρική διάλεκτος). 
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Επί  επάρχου  Βιάδα  (73‐72π.Χ)  το  κατά  το  μήνα  Λάφριο 

(Απρίλιος‐Μαιός) σημαντική οικονομική κρίση έπληξε την πόλη 

του  Γυθείου.  Ο  Δαμιάδας  τότε  συνέχισε  να  προσφέρει  τις 

ιατρικές  του  υπηρεσίες  δωρεάν  μέχρι  το  τέλος  της  χρονιάς. 

Γι΄αυτό  το  λόγο,  οι  πολίτες  του  Γυθείου  τον  τίμησαν 

παραχωρώντας  οικία  και  τους  τίτλους  του  πρόξενου  και 

ευεργέτη μαζί με όλα τα προνόμια που αυτοί είχαν.  

Το  γεγονός  για  το  οποίο  ο  Δαμιάδας  αποτελεί  εξαίρεση 

είναι  το  ότι  οι  ιατροί  της  εποχής  του  ελάχιστα  τηρούσαν  τις 

φιλάνθρωπες αρχές του Ιπποκρατικού όρκου117. Αντίθετα με τον 

Δαμιάδα  ο  οποίος  πιθανότατα  πίστευε  στην  κοινωνική  και 

φιλάνθρωπη δράση της ιατρικής, αυτό που ενδιέφερε κυρίως την 

πλειονότητα των δημόσιων ιατρών ήταν η πρόοδος της ιατρικής 

με οποιοδήποτε κόστος καθώς και η εξοικονόμηση χρημάτων.  

Β.3.5..Η Λακωνική χώρος Διδασκαλίας της Ιατρικής. 

Από  επιγραφή  που  βρέθηκε  στα  Κύθηρα  το  1963  και 

χρονολογείται το 2αι. μ.Χ. συνάγεται ότι η Σπάρτη και ευρύτερα 

η Λακωνία υπήρξε ένας χώρος διδασκαλίας της ιατρικής ή έστω 

ότι  υπήρχε  πλήθος  ιατρών  που  δίδασκαν  την  ιατρική.  Ο 

Κυθήριος  νέος  που  αναφέρεται  στην  επιγραφή  σπούδασε  την 

ιατρική  τέχνη  στη  Σπάρτη  και  στις  Βοίες.  Ωστόσο  κατά  την 

επιγραφή, μετά την επιστροφή στην πατρίδα του δεν μπόρεσε να 

θεραπεύσει τον ίδιο του τον εαυτό. 

                                                 
117  The moral  basis  of  Graeco‐Roman medical  practice  Journal  of  Religion  and Health  Volume  22, 
Number 1 / March, 1983. 

http://www.springerlink.com/content/1573-6571/
http://www.springerlink.com/content/n876556h3pk6/
http://www.springerlink.com/content/n876556h3pk6/


 112

....................αγ]αλλο [μ]ενος 

η[μεν] ενι Σπαρτη(ι) δεδιδαγμενος ηδ ενι Βοιαις 

π[αντ] ας ακεστοριη(ι) προφρονι παρφθανενος. 

σπευδων δ εν πατρια(ι) γαιη(ι) μεγα κυδος αρεσθαι, 

ουκ ελαβεν καρπος των [ι]διων καματων. 

Στη Σπάρτη με το πλήθος των Ασκληπιείων σίγουρα θα 

βρήκε ανταπόκριση στην ανάγκη του για μάθηση της ιατρικής 

τέχνης  είτε  σπουδάζοντας  την  ιατρική  τέχνη  σε  ένα 

Ασκληπιείο,  είτε  πλάι  σε  κάποιον  ιατρό  της  περιοχής,  όπως 

συνήθως γινόταν. 

 

Β.4.Σπαρτιάτες Ιατροί στη Ρώμη 

Β.4.1.Το Status quo της Ιατρικής στη Ρώμη  

Στη  Ρώμη,  σύμφωνα  με  το  Σενέκα,  δεν  είχε  καμία 

επιστημολογική βάση: «H ιατρική του παλιού καιρού συνίστατο 

μόνο στη γνώση κάποιων βοτάνων, οι όποιες σταματούσαν την 

αιμορραγία  και  επούλωναν  τα  τραύματα»118.  Η  ιατρική  τους 

περιοριζόταν  σε  παραδοσιακά  πρακτικά  φάρμακα, 

πρωτόγονους  χειρουργικούς  χειρισμούς  και  μαγικό‐

θρησκευτικές  διαδικασίες.  Αυτές  οι  ιατρικές  υπηρεσίες 

προσφέρονταν  κατά  κύριο  λόγο  από  τον  «pater  familiae»,  τον 

αρχηγό της οικογενείας, ενώ έπονταν γυναίκες και σκλάβοι.  

 Όπως  είναι  εύλογο,  σύμφωνα  με  την  αντίληψη  των 

Ρωμαίων,  στις  χρόνιες  ασθένειες  και  στις  αιφνίδιες  επιδημίες 

                                                 
118 Lucius Annaeus Seneca,Epistulae 95,1,5. 
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όλα  εναπόκεινταν  στην  ευγενική  και  ευπροσήγορη  διάθεση 

των θεών. 

Β.4.2.Ιατρική Των Ελλήνων Στη Ρώμη 

Α)Θρησκευτική 

Η ελληνική ιατρική θρησκευτική σκέψη έκανε από νωρίς 

την  εμφάνιση  της  στη  Ρώμη.  Το  461  π.Χ  αφιερώθηκε  στον 

θεραπευτή θεό Απόλλωνα ένα ιερό στη Ρώμη, εξαιτίας κάποιου 

καταστρεπτικού  λοιμού,  ενώ  το  293  π.Χ.  εισήχθη  στη  Ρώμη  ή 

λατρεία του Ασκληπιού η οποία περιγράφεται από τον Οβίδιο 

στις Μεταμορφώσεις:  

«Κάποτε  ο  αέρας  του  Λατίου  μολύνθηκε  με  φρικτά  δηλητήρια∙ 

ανίατη  νόσος  κατέτρωγε  το  αίμα  και  έκανε  τα  σώματα  ωχρά, 

καθιστώντας τα αποκρουστικά. όταν, στο τέλος κουρασμένοι από 

τις  ταφές,  (οι  Ρωμαίοι)  αντιλήφθηκαν  ότι  όλες  οι  ανθρώπινες 

προσπάθειες ήταν μάταιες και οι τέχνες των γιατρών άχρηστες, 

αναζήτησαν  την  ουράνια  βοήθεια,  και  έστειλαν  απεσταλμένο 

στους  Δελφούς,  που  βρίσκονται  στον  ομφαλό  του  κόσμου,  στο 

μαντείο του Φοίβου, και ικέτευσαν τον θεό, με σωτήριο χρησμό να 

προφυλάξει  την  ταλαίπωρη  περιοχή  και  να  βάλει  τέλος  στις 

συμφορές  της  περίφημης  πόλης  (δηλαδή  της  Ρώμης).  Αμέσως 

σείστηκε  το  μέρος  (οί  Δελφοί)  και  ή  δάφνη  και  ή  φαρέτρα  του 

θεού, και από το άδυτο ό μαντικός τρίποδας έδωσε την απάντηση 

και τάραξε τις φοβισμένες ψυχές τους: Αυτό πού αναζητάς εδώ, 

Ρωμαίε, θα έπρεπε να το ψάξεις πιο κοντά∙ ακόμα και τώρα ψάξʹ 
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το σε κοντινότερο τόπο. Για τον σκοπό σου δεν έχεις την ανάγκη 

του Απόλλωνα,  άλλα  στην  πραγματικότητα χρειάζεσαι  τον  γιο 

του Απόλλωνα. Πήγαινε με αίσιους οιωνούς να επικαλεστείς τον 

γιο μου119». 

Έτσι ο θεός με τη μορφή φιδιού, μεταφέρθηκε στη Ρώμη 

και απάλλαξε τον λαό της από την αρρώστια. Την  λατρεία του 

Ασκληπιού  ακολούθησε  η  λατρεία  της  Αθηνάς  (Marvina),  η 

οποία θεωρήθηκε προστάτιδα των ιατρών. 

Β)Επιστημονική ιατρική 

Γενικά  δεν  πρέπει  να  αμφισβητείται  και  η  ύπαρξη 

Ρωμαίων  ιατρών,  ωστόσο  αυτό  που  τίθεται  σε  αμφισβήτηση 

είναι το μέγεθος της επιρροής όπου άσκησαν στην εποχή τους, 

καθώς και η αποτελεσματικότητα των ιατρικών τους γνώσεων.  

Ήδη  από  τον  τρίτο  αι.  μ.Χ  εκτοπίζονται  από  τους  Έλληνες 

ιατρούς που μεταναστεύουν στη Ρώμη. 

Είναι  πολύ  πιθανό  ότι  μάντεις  και  οι  οιωνοσκόποι  της 

πρώιμης  εποχής της Ρώμης (753‐509 π.Χ.) να εκμεταλλεύτηκαν 

τις ανατομικές γνώσεις τους και ως τραυματολόγοι120.  

Παράλληλα  Ρωμαίοι  βασιλείς  εξέδωσαν  νόμους  για  την 

υγεία, οι οποίοι προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας τάξης γιατρών. 

Ο  Νουμάς  Πομπίλιος,  ο  σύμφωνα  με  τον  μύθο  δεύτερος 

βασιλιάς  της  Ρώμης  μετά  τον  Ρωμύλο,  διέταξε  το  715  π.Χ.: 

«Καμιά  έγκυος  γυναίκα  που  πέθανε  να  μη  θάπτεται,  αν 
                                                 
119 Οβίδιος Μεταμορφώσεις 15,626-640. 
120 Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσέας μνημονεύει γιατρούς κατά την περιγραφή μιας επιδημίας του 451 
π.Χ.. 
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προηγουμένως δεν έχει αφαιρεθεί το έμβρυο από το σώμα της∙ 

οποίος πράξει διαφορετικά, πρέπει να θεωρείται δολοφόνος». Η 

τομή  αυτή  που  έγινε  με  διαταγή  του  Καίσαρος  ονομάστηκε 

καισαρική. Παράλληλα θεσπίστηκαν νόμοι που όριζαν πλήθος 

ιατρικών  θεμάτων,  όπως  τη  διάρκεια  της  κύησης,  την 

κηδεμονία των διανοητικά αρρώστων από τους συγγενείς τους, 

το  εμπόριο  τροφίμων και απαγόρευαν  την κατανάλωση οίνου 

από  τις  γυναίκες.  Παράλληλα  στον  Ακυληϊκό  νόμο 

καθορίζονται  οι  ευθύνες  του  ιατρού  για  την  μετεγχειρητική 

πορεία του ασθενούς,  ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τον 

θάνατο  χειρουργημένων  ασθενών,  σε  περίπτωση  που  θα 

επιδείξει μετεγχειρητική αμέλεια121. 

Δεν  είναι  απίθανο  η  γνωριμία  των  Ρωμαίων  με  την 

ελληνική  ιατρική  να  έγινε  δια  μέσω  των  ελλήνων  σκλάβων 

τους (σκλάβοι ιατροί) ή και ύστερα δια μέσω  των θεραπευτών 

που  μετανάστευσαν  στη  Ρώμη  ανάμεσα  στους  οποίους 

υπήρχαν και άτομα που αυτοτιτλοφορούνταν  ιατροί και είχαν 

ανύπαρκτη ή χαμηλής ποιότητας παιδεία. 

  Η  ανάπτυξη  της  ελληνικής  ιατρικής  ήταν  τέτοια  στη 

Ρώμη, ώστε τον 1ο αι. μ.Χ. το 90% των ιατρών στη Ρώμη να είναι 

Έλληνες, ποσοστό που το 2ο αι ήταν  75% και τον 3ο αι 66%122. 

                                                 
121  Kurt Pollak  Η ιατρική στην αρχαιότητα, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2005. 
122 Vivian Nutton, The Medical Profession in the Roman Empire from Augustus to Justinianʹ, Ph.D. diss. 
(Cambridge University, 1970). 
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 Αυτός  ο  αριθμός  ελλήνων  ιατρών  στη  Ρώμη  μπορεί  να 

θεωρηθεί αποτέλεσμα της ίδιας της επέκτασης της κυριαρχίας 

της αιώνιας πόλης. Η επέκταση των συνόρων και ο θεσμός  της 

δουλείας  επέφερε την εισαγωγή νέων  πολιτισμικών στοιχείων 

στη  Ρώμη.  Πέρα  από  κέντρο  πολιτικής  επιστήμης  και 

φιλοσοφίας  έγινε  τόπος  όπου  οποιοσδήποτε  μπορούσε  να 

αποκτήσει  φήμη  και  περιουσία.  Έτσι  στη  Ρώμη,  όπως 

προαναφέρθηκε,  προσέτρεξαν  ιατροί,  ριζοτόμοι,  άλλοτε 

υψηλής και άλλοτε ανύπαρκτης μόρφωσης. Ωστόσο δεν πρέπει 

να μας διαφεύγει το γεγονός ότι πλήθος των ελλήνων ιατρών 

ήταν δούλοι  ή απελεύθεροι σε ποσοστό 80% τον 1ο αι. μ.Χ., 50% 

τον  2ο  και  25%  τον  3ο  αι.  μ.Χ.,  ενώ  βέβαια  μικρότερο  ποσοστό 

ήταν peregrini, δηλαδή ελεύθεροι ξένοι ιατροί. 

Παράλληλα  ένας  δεύτερος  παράγοντας  που  συνετέλεσε 

στην  κυριαρχία της ελληνικής ιατρικής ήταν τα προνόμια που 

απολάμβαναν οι έλληνες ιατροί, όχι βέβαια χωρίς αντιδράσεις. 

Πιο  συγκεκριμένα  ο  Γαιός  Ιουλίος  Κάισαρας  (100‐44  π.Χ.) 

εκτιμώντας  τις  ιατρικές  ικανότητες  κυρίως  των  Ελλήνων 

χορήγησε  σε  όλους  τους  ελεύθερους  ιατρούς  τον  τίτλο  του 

Ρωμαίου πολίτη. Η ενέργεια αυτή ανέβασε το επίπεδο παροχής 

ιατρικών  υπηρεσιών  στη  Ρώμη  καθώς  πολλοί  καλά 

μορφωμένοι  ελεύθεροι  γιατροί  από  την  Ελλάδα 

παρακινήθηκαν  να μεταναστεύσουν στη Ρώμη.  
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Ο  αυτοκράτορας  Αύγουστος  (63  π.Χ.‐14  μ.Χ.)  εξομοίωσε 

νομικά  όλους  τους  απελεύθερους  γιατρούς  με  τους  Ρωμαίους 

που  είχαν  πλήρη  πολιτικά  δικαιώματα.  Είναι  γνωστό  ότι  με 

αφορμή  έναν λοιμό  εξεδίωξε από  τη Ρώμη όλους  τους  ξένους 

και τους σκλάβους, με μόνη εξαίρεση τους ιατρούς. 

Κατά  την  εποχή  των  αυτοκρατόρων  Βεσπασιανού  (69‐79 

μ.Χ.),  Τραϊανού  (98‐117  μ.Χ.)  και  Αδριανού  (117‐138  μ.Χ.)  οι 

γιατροί απέκτησαν πλήρη «ασυλία», η οποία περιελάμβανε τα 

ακόλουθα προνόμια: 

‐ Απαλλαγή από τα τιμητικά αξιώματα (διεύθυνση αθλητικών 

γηπέδων, ιερατική υπηρεσία, θητεία στο αξίωμα του ταμία). 

‐ Απαλλαγή από προσωπικές υπηρεσίες (δικαστικής, ανάληψη 

πρεσβειών,  κηδεμονία,  αγορά  σιτηρών  και  λαδιού  για 

λογαριασμό της πόλεως). 

‐Απαλλαγή από φόρους. 

‐Απαλλαγή από το καθήκον της στρατιωτικής υπηρεσίας.  

‐Δικαίωμα  για  συγκρότηση  σωματείου,  η  οποία  έδωσε  το 

έναυσμα για τη δημιουργία συλλόγων. 

‐Ασυλία,  ειδικά  στα  ιερά  με  τα  οποία  οι  ιατροί  σύναπταν 

σχέσεις συνεργασίας. 

‐Προστασία από  την  χλεύη  και  τις προσβολές  του  κόσμου. Οι 

παραβάτες τιμωρούνταν με βαριά χρηματικά πρόστιμα.  

Έτσι  οι  Έλληνες  ιατροί  δρούσαν  στη  Ρώμη  έχοντας 

πληθώρα  δικαιωμάτων  και  βέβαια  αρκετές  φορές 
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συμπεριλαμβάνοντας  στο  πελατολόγιο  τους  και  τους  ίδιους 

τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, γεγονός που επέφερε πλούτο και 

δόξα στους ιατρούς123 γενικότερα. 

Όλα  αυτά  βέβαια  ενδυνάμωσαν  την  ήδη  υπάρχουσα 

αποστροφή των Ρωμαίων προς τους Έλληνες και την ελληνική 

ιατρική στη Ρώμη, με αποτέλεσμα σταδιακά να επέλθει η άρση 

αρκετών προνομίων.  

  Χαρακτηριστική  της  αποστροφής  των  Ρωμαίων  προς 

τους Έλληνες είναι η επιστολή του Μάρκου Πορκίου Κάτωνος, 

(πολιτικός  κτηματίας  και  συγγραφέας  234‐149  π.Χ.),  μανιώδη 

εχθρού του Ελληνισμού, προς τον γιο του: «Σχετικά με αυτούς 

τους  Έλληνες  θα  κάνω  λόγο,  γιε  μου,  στο  κατάλληλο  σημείο, 

ποια  εμπειρία  είχα  στην  Αθήνα  και  πόσο  καλό  είναι  να 

συμβουλευόμαστε  τα  γραπτά  τους,  άλλα  να  μην  τα 

αποστηθίζουμε. Εγώ θα καταραστώ αυτό, το να γίνει κύριος μας 

ο απαίδευτος συρφετός, και κάποτε θα ομολογήσεις, ότι αυτό το 

είπε ένας προφήτης. Όπου φτάνει ο  λαός αυτός με τα βιβλία του, 

τα καταστρέφει όλα, και ειδικά τότε, όταν στέλνει τους γιατρούς 

του.  Ορκίστηκαν  μεταξύ  τους  να  σκοτώνουν  ασκώντας  την 

Ιατρική τους όλους τους βαρβάρους, και παίρνουν γιʹ αυτό πολλά 

χρήματα,  προκειμένου  οι  άνθρωποι  να  τους  εμπιστεύονται. 

Ακόμη  και  εμάς  μας  θεωρούν  βαρβάρους  και  μας  προσβάλλουν 

                                                 
123 Nutton, ʹHealers in the medical market placeʹ, 39 
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πολύ  πιο  χυδαία,  όταν  μας  αποκαλούν  παλιομοδίτες.  Σου 

απαγορεύω κάθε επικοινωνία με τους γιατρούς»124. 

Β.4.3.Αρχάγαθος 

Ο πρώτος Έλληνας  ιατρός που μαρτυρείται στη Ρώμη το 

219π.Χ.  είναι  ο  Σπαρτιάτης  Αρχάγαθος,  γιος  του  Λυσανίου. 

Αυτός  εισήγαγε  νέες πρακτικές στη θεραπεία  τραυμάτων στο 

ιατρικό  γίγνεσθαι  της  Ρώμης  και  πρέπει  να  ήταν  ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός,  καθώς  οι  Ρωμαίοι  τον  υποδέχτηκαν  με 

ενθουσιασμό. Του δόθηκε ο τίτλος του Ρωμαίου πολίτη καθώς 

και το προσωνύμιο (Vulnerarius =Τραυματολόγος). Παράλληλα 

δημοσία  δαπάνη  κτίστηκε  γι΄  αυτόν  θεραπευτήριο‐ιατρείο  σε 

πολυσύχναστη  πλατεία  της  Ρώμης.  Ο  ίδιος,  πιθανότατα 

ενθαρρυμένος  από  την  φήμη  του  και  τη  δημοτικότητα  του, 

επιχειρούσε όλο και μεγαλύτερες επεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να 

δείχνει  μεγάλη  επιμέλεια  στους  καυτηριασμούς  και  στην 

αποθεραπεία  των  ασθενών.  Έτσι  η  κοινωνία  της  Ρώμης  που 

του  είχε  αποδώσει  τον  τίτλο  του Vulnerarius,  αμφιβάλλοντας 

για τις αρχές και την ηθική του τον ονόμασε Carnifex (=δήμιος, 

εκδορεύς)125. Ο Αρχάγαθος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

πόλη  ως  φυγάδας,  ουσιαστικά  όμως  σε  μεγάλο  βαθμό  είχε 

καταδείξει  την  ανωτερότητα  της  ελληνικής  ιατρικής.  Ο 

Ασκληπιάδης ο Βυθίνιος, ο οποίος έκανε την ελληνική ιατρική 

αποδεκτή απ τους Ρωμαίους, επηρεασμένος ίσως απ΄ την τύχη 

                                                 
124 Κατων στον Πλίνιο,Naturalis Historia 29,14(7). 
125 Celsus “ de arte medica” V 19,27. 
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του Αρχάγαθου παρουσιάστηκε στη Ρωμαϊκή κοινωνία πρώτα 

ως ρήτορας και μόνο αφού απέκτησε ισχυρές γνωριμίες άσκησε 

την ιατρική.  

Ι.Στρατιωτικός ιατρός  

Αυτό  που  συνάγεται  ως  συμπέρασμα,  συνεξετάζοντας 

και τα επιπλέον στοιχεία που υποδηλώνουν την ανάπτυξη της 

ιατρικής στη Σπάρτη είναι πως ο Αρχάγαθος πιθανότατα ήταν 

ένας ασκληπιάδης που μετέφερε στη Ρώμη μια προϋπάρχουσα 

ιατρική  κουλτούρα  και  πρακτική,  η  οποία  πήγαζε  απ΄  τη 

Σπάρτη και τον τρόπο ζωής της.  

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει  το γεγονός ότι η παρουσία 

του Αρχάγαθου στη Ρώμη μαρτυρείται το 219 π..Χ., τρία χρόνια 

δηλαδή  μετά  την  ήττα  του  Κλεομένη  από  τον  Αντίγονο 

Δώσωνα  στη  μάχη  της  Σελλασίας  (222π.Χ.)  και  την  επέλαση 

του  τελευταίου  στη  Σπάρτη.  Αυτή  συνοδεύτηκε  από  την 

κατάργηση  των  πολιτειακών  μεταβολών  που  είχε  επιβάλει  ο 

Κλεομένης   καθώς και την κατάργηση του θεσμού της διπλής 

Βασιλείας  στη  Σπάρτη.  Ουσιαστικά  σήμανε  το  τέλος  εποχής 

της κλασσικής Σπάρτης. 

Πιθανότατα  ο  Αρχάγαθος  να  ήταν  στρατιωτικός  ιατρός 

στη Σπάρτη, ίσως και να συμμετείχε στην μάχη της Σελλασίας. 

Εξίσου  πιθανό  είναι  ότι  ο  ίδιος  δυσαρεστημένος  από  την 

εξέλιξη των πραγμάτων, να εγκατέλειψε τη Σπάρτη, όπου είχε 
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εγκατασταθεί βοιωτική φρουρά, σε αναζήτηση μιας καλύτερης 

τύχης  στη πόλη των ευκαιριών. 

 Σε  συσχετισμό  με  τα  παραπάνω  ιδιαίτερης  ανάλυσης 

χρήζει  το  προσωνύμιο  “Vulnerarius”,  ήτοι  τραυματολόγος.  Ο 

Αρχάγαθος  ονομάστηκε  έτσι  γιατί  πιθανότατα  ήταν  αγωγός 

στη Ρώμη  της μεγάλης γνώσης της Σπάρτης στη θεραπεία των 

τραυμάτων πολέμου. Άλλωστε η χρήση στη γλώσσα γενικά του 

κατεξοχήν σχήματος,  δηλώνει κάποια ξεχωριστή  ιδιότητα π.χ. 

η  Πόλη=η  Κωνσταντινούπολη,  ο  Νους=ο  Αριστοτέλης.  Ο 

Αρχάγαθος, λοιπόν, ήταν ο Τραυματολόγος. 

Ωστόσο  δεν  μπορούμε  να  παραβλέψουμε  πως  ο 

Αρχάγαθος πιθανόν να διακρινόταν από τυχοδιωκτισμό. Ίσως 

εγκατέλειψε  την  περιοχή  της  Σπάρτης  καθώς  οι  ιατρικές  του 

υπηρεσίες  δεν  ήταν  υψηλού  επιπέδου.  Στη  Ρώμη που  ήκμαζε, 

χωρίς  ωστόσο  η  ιατρική  να  έχει  φτάσει  σε  υψηλά  επίπεδα, 

βρήκε  περισσότερο  και  πιο  γόνιμο  έδαφος  εξάσκησης  της 

ιατρικής κέρδη και φήμη. 

Β.5.Κλαύδιος Αγαθίνος   

Ο  Σπαρτιάτης  Ιατρός  Κλαύδιος  Αγαθίνος  είναι  μια  από 

τις μορφές  της  ιστορίας που  το  έργο  τους  κάλυψε  η λήθη  του 

χρόνου όχι απαραίτητα εξαιτίας της ασημαντότητας του.  

Γεννήθηκε στη Σπάρτη, αλλά έδρασε στη Ρώμη, κατά την 

περίοδο 50 μ.χ ‐100μ.Χ., όπου σπούδασε, δίδαξε και άσκησε την 

ιατρική. Το προσωνύμιο Κλαύδιος το οφείλει είτε στον Νέρωνα 
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που  του  το  έδωσε  ως  επιβράβευση  της  επιστημονικής  του 

προσφοράς,  είτε  επειδή  άνηκε  σε  εύπορο  αριστοκρατικό  οίκο 

της  Σπάρτης126.  Πιθανότατα  λοιπόν  είχε  αποκτήσει  τον  τίτλο 

του Ρωμαίου πολίτη. 

Δάσκαλός  του  στην  φιλοσοφία  ήταν  ο  στωικός 

Κορνούτος127  και  στη  ιατρική ο Αθηναίος ο Ατταλεύς,  ιδρυτής 

της πνευματικής σχολής, η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με 

τη  διδασκαλία  των  στωικών.  Άλλωστε  γενικά  οι  επιστήμες 

τόσο  κατά  τους  κλασσικούς,  τους  ελληνιστικούς  και  τους 

ρωμαϊκούς  χρόνους  ήταν  άρρηκτα  συνδεδεμένες  με  τη 

φιλοσοφία. 

Ο  Αγαθίνος  αρχικά  άνηκε  στην  πνευματική  σχολή  που 

ίδρυσε  ο  Αθηναίος  ο  Ατταλέυς,  αργότερα  όμως  αποσπάστηκε 

και  ίδρυσε την εκλεκτική ή επισυνθετικη αίρεση  (σχολή), όπως 

την ονομάζει ο Γαληνός. 

Β.5.1.  Ιστορικά  –  προέλευση  της  ιατρικής σχολής  των 

πνευματικών 

Η  ανάπτυξη  της  ιατρικής  κατά  την  ιπποκρατική  και 

αλεξανδρινή περίοδο της ιατρικής, δηλαδή συνολικά από τον 5ο 

αι.  π.Χ  εως  τον  4ο  αι.  μ.Χ.,  καθορίστηκε  κατά  κύριο  λόγο  από 

                                                 
126 Helenistic and roman Sparta a tale of two cities, Cartledge and Spawforth,  Routledge, London ‐New 
York 1989. 
127  Κορνούτος  Λεύκιος  Ανναίος  (Cornutus  Lucius  Annaeus,  περ.  10  ‐  περ.  80),  γραμματικός  και 
στωϊκός  φιλόσοφος  του  1ου  μ.Χ.  αιώνος.  Γεννήθηκε  στην  πόλη  Leptis  της  Βορείου  Αφρικής  και 
υπήρξε  διδάσκαλος  της  Ρητορικής  και  Φιλοσοφίας  στην  πόλη  της  Ρώμης.  Μαθητές  του  ήταν  οι 
ποιητές Λουκανός και Πέρσιος τα ποιήματα των οποίων επιμελήθηκε και εξέδωσε μαζί με το έργο 
του Καίσιου Βάσσου. Περί το έτος 65, ο Κορνούτος εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Νέρωνα, αλλά 
επέτυχε όπως φαίνεται να επιστρέψει στη Ρώμη μετά τον θάνατο του τελευταίου. Συνέγραψε περί 
Γραμματικής, Ρητορικής, και Φιλοσοφίας, τα τελευταία στην Ελληνική γλώσσα.  
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συγκεκριμένες  σχολές  ‐ιατρικά  συστήματα,  οι  βασικές  αρχές 

των οποίων συνοπτικά δίδονται παρακάτω. 

α) Η Ιπποκράτειος Σχολή: Ο Ιπποκράτης και οι θιασώτες της 

σχολής  του  ακολουθούσαν  πέντε  βασικές  ιατρικές  αρχές:  την 

αιτιολογία,  τη  διάγνωση,  την πρόγνωση,  τη  διαιτητική  αγωγή 

και τη θεραπεία. Σύμφωνα με το  ιπποκρατικό δόγμα, η νόσος 

οφείλεται  στην  κακή  ανάμειξη  των  4  χυμών  του  σώματος, 

δηλαδή  του  αίματος,  του  φλέγματος  και  της  κίτρινης  και 

μελαίνης χολής. Τα   αντικειμενικά ευρημάτα, η εξέταση και η 

μελέτη  των  εκκριμάτων  του  ασθενούς  σε  συνδυασμό  με  την 

μελέτη  του  ιστορικού  του  αποτελούν  τα  κυριότερα  εργαλεία 

διάγνωσης  της  ασθένειας.  Στη  Σχολή  αυτή  χρησιμοποιούσαν 

τις  τέσσερις  γνωστές  και  σήμερα  κλινικές  εξεταστικές 

μεθόδους,  δηλαδή  την  επίκρουση,  την  επισκόπηση,  την 

ακρόαση και την ψηλάφηση. 

β) Η δογματική Σχολή: Ιδρύθηκε από τους άμεσους  διαδόχους 

του Ιπποκράτη, τους γιους του Θεσσαλό και Δράκοντα και τον 

σύζυγο  της  κόρης  του  Ιπποκράτη,  Πόλυβο.  Αυτοί  

απομακρύνθηκαν  από  τις  βασικές  εμπειρικές  αρχές  της 

ιατρικής του  Ιπποκράτη και προσκολλήθηκαν στην θεωρητική 

βάση των ιδεών του Κώου ιατρού.   

γ) Η επιστημονική ή αλεξανδρινή Σχολή:   Ιδρύθηκε από τον 

Ηρόφιλο, ιδρυτή της ανατομίας και τον Ερασίστρατο ιδρυτή της 
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φυσιολογίας.  Γνώρισε  μεγάλη  πρόοδο  χάρη  κυρίως  στην 

φιλοπρόοδη και φιλομαθέστατη δυναστεία των Πτολεμαίων, οι 

οποίοι  δημιούργησαν  τις  ανάλογες  συνθήκες  επιστημονικής 

προόδου.  Η  πνευματική  της  δραστηριότητα  διήρκησε  περίπου 

300  χρόνια  και  ταυτίζεται  με  τη  χρονική  διάρκεια  της 

δυναστείας  των  Πτολεμαίων  (περίπου  300π.Χ.  έως  30μ.Χ.). 

Ασχολήθηκαν  με  τη  χειρουργική,  τη  μαιευτική,  τη 

γυναικολογία κλπ. 

δ) Η εμπειρική Σχολή  : Ιδρύθηκε μεταξύ του 270 π.Χ.   και 220 

π.Χ.  από  μαθητές  του  Ηρόφιλου  και  του  Ερασίστρατου,  οι 

οποίοι  διαφωνούσαν  με  τις  ιατρικές  τους  πρακτικές. 

Θεωρούσαν  την  εμπειρία  κι  όχι  το  λόγο  (το  δόγμα)  ως  πηγή 

γνώσης.  Έτσι  τον  πρώτο  λόγο  είχε  η  εμπειρία  και  η 

παρατήρηση,  οι  οποίες  έδιναν  τη  λύση  στα  ιατρικά 

προβλήματα. Ιδρυτής της ήταν ο Φιλινός ο Κώος ή ο Σεραπίων. 

Η σχολή αυτή ήταν μακροβιότατη καθώς  διήρκησε 450 περίπου 

χρόνια ως το θάνατο του Σέξτου του Εμπειρικού (205 μ.Χ.).  

ε)  Η  μεθοδική  Σχολή:  Ιδρυτής  της  σχολής  αυτής  είναι  ο 

Θεμίσσων  (90‐50  π.Χ.)  από  τη  Λαοδικεία,  μαθητής  του 

Ασκληπιάδη ή ο Θεσσαλός από τις Τράλλεις της Μικράς Ασίας. 

Οι  οπαδοί  της  ακολούθησαν  μια  μέση  οδό  μεταξύ  του 

εμπειρισμού και του δογματισμού. Σε αδρές γραμμές πίστευαν 

ότι  η  ασθένεια  είναι  αποτέλεσμα  μιας  κατάστασης  έντασης 
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(συστολή των πόρων) ή χαλάρωσης (διαστολή των πόρων). Με 

την  θεραπεία  προσπαθούσαν  να  αποφύγουν  την  υπερβολική 

συστολή ή διαστολή των πόρων. Κύριος εκπρόσωπος της ήταν ο 

Σωρανός ο Εφέσιος ο οποίος ωστόσο δεν ακολούθησε πάντοτε 

πιστά το μεθοδικό δόγμα, ενώ φανατικός πολέμιος τους υπήρξε 

ο  Γαληνός  ο  οποίος  αντιδρούσε  στη  μηχανιστική  προσέγγιση 

της  ιατρικής  από  τους  δογματικούς.  Η  πρόοδος  της  σχολής 

πιθανότατα οφειλόταν στην έλλειψη ιατρών στη Ρώμη. Ωστόσο 

χαρακτηριστικό  της  ιατρικής  τους  σκέψης  ήταν  η  άποψη  που 

εξέφραζαν μέλη της σχολής, ότι δηλαδή 6 μήνες είναι αρκετοί 

για να γίνει κάποιος ιατρός. 

στ)  Πνευματική  σχολή:  Το  ιατρικό  σύστημα  των  μεθοδικών  

και  η  δυσαρέσκεια  που  αυτό  προκάλεσε  ήταν  η  αιτία 

δημιουργίας  της  πνευματικής  σχολής.  Οι  θεωρίες  της  νέας 

σχολής  και  οι  θεραπευτικές  μέθοδοι  συνδέονται  άρρηκτα  με 

την διδασκαλία των στωικών128. 

Δάσκαλος  του  Αθηναίου,  ιδρυτή  της  σχολής,  ήταν    ο 

Ποσειδώνιος  από  την  Απάμεια  της  Συρίας  (135‐51  π.Χ.) 

διανοητής  της  Μέσης  Στοάς,  που  άσκησε  μεγάλη  επίδραση 

                                                 
128  Ο  Ζήνων  από  το  Κίτιο  της  Κύπρου  (332‐262  π.Χ.)  το  310  π.Χ  ίδρυσε  στην  Αθήνα  τη  Στοά 
(φιλοσοφική  σχολή).Έτσι  διαδόθηκε  και  παγιώθηκε  στην  Αθήνα  ο  στωικός  φιλοσοφικός 
στοχασμός. Οι στωικοί θεωρούν τη ζωή σύμφωνα με τη φύση τη μόνη ηθική – λογική ζωή για τον 
άνθρωπο  που  προσφέρει  ευδαιμονία.  Σκοπός  της  αρετής  είναι  η  απάθεια,  ενώ  γενικά  όλος  ο 
στοχασμός  της  πνευματικής  σχολής  δομείται  σε  ανθρωπιστικές  αρχές  –  στην  αγάπη  και  το 
σεβασμό  προς  το  συνάνθρωπο  ανεξαρτήτως  καταγωγής  (Έλληνας  ή  βάρβαρος)  ή  κοινωνικής 
θέσης  (ελέυθερος ή δούλος). Παράλληλα στη στωική Φυσική οι δρώσες δυνάμεις και η παθητική 
ύλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους με το πνεύμα∙ αυτό διεισδύει ως πνοή σε ολόκληρο το 
σύμπαν. 
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στην  φιλοσοφική  και  επιστημονική  σκέψη  της  εποχής  του.  Η 

φήμη  του  ήταν  μεγάλη  καθώς  ακροατές  της  σχολής  του  στη 

Ρόδο υπήρξαν ο Κικέρων και ο Πομπήιος.  

Αντίθετα απ’ τους Μεθοδικούς, οι Πνευματικοί επεδίωκαν 

την επιστημονική τεκμηρίωση της διδασκαλίας τους. Κατά τον 

Αθηναίο  η  ιατρική  διακρίνεται  σε  πέντε  τομείς:  Φυσιολογία, 

Παθολογία,  Διαιτητική,  Φαρμακολογία  και  Θεραπευτική,  ενώ 

αποδέχεται τους τέσσερις χυμούς του Ιπποκράτη. 

Στη  διδασκαλία  του  πνεύματος,  θερμής  πνοής  που 

κυκλοφορεί  στο  σώμα  και  έχει  έδρα  την  καρδιά,  δομήθηκε    η 

Φυσιολογία  και  η  Παθολογία  της  σχολής.  Την  ύψιστη 

ρυθμιστική  δράση  στην  υγεία  ασκεί  το  πνεύμα,  το  όποιο 

συνεχώς  ανανεώνεται  με  τον  εισπνεόμενο  αέρα  και  το  οποίο  

ορίζεται  ως  η  ζωτική  εκείνη  δύναμη  που  εισέρχεται  στον 

οργανισμό  δια  της  αναπνοής  και  διαχέεται  σε  όλο  το  σώμα 

διαμέσω  των φλεβών,  για  να  καταλήξει  στον  εγκέφαλο  όπου 

ορίζει και τροφοδοτεί τη σκέψη. 

 Παράλληλα  η  διαγνωστική  της  Πνευματικής  σχολής 

χαρακτηρίζεται  από  μια  λεπτολογικά  οικοδομημένη  θεωρία 

των  σφυγμών.  Στη  θεραπεία  κυριαρχούσαν,  κατά  τον  ίδιο 

τρόπο όπως και στους Μεθοδικούς, τα διαιτητικά‐φυσικά μέσα, 

ενώ τα φάρμακα εκτιμούνταν λιγότερο. 
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Β.5.2.Εκλεκτικοί 

Κατά την περίοδο που έδρασε ο Αγαθίνος 60μ.X.‐100μ.Χ. η 

τάση  στην  ιατρική  και  την  φιλοσοφία  ήταν  ο  εκλεκτικός 

συμβιβασμός.  Αυτή  ακριβώς  την  πορεία  ακολούθησε  και  η 

σχολή  των  εκλεκτικών  που  ίδρυσε  ο  Αγαθίνος129,  δηλαδή  το 

δανεισμό και την επιλογή θεωριών και θεραπευτικών μεθόδων 

από  τις  άλλες  σχολές  της  ιατρικής.  Είναι  προφανές  ότι  έτσι 

επιτυγχάνετο  σφαιρικότερη  και  καθολικότερη  αντιμετώπιση 

των  ασθενειών.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  ήταν  η  τελευταία 

ελληνική ιατρική σχολή.  

  Οι άμεσες επιρροές της εκλεκτικής σχολής ανιχνεύονται 

στους  πνευματικούς,  χωρίς  ωστόσο  να  απορρίπτονται  άλλες 

κατευθύνσεις,  όπως  η  εμπειρική  ή  η  μεθοδική.  Άλλωστε  ο 

Αρχιγένης,  άμεσος  μαθητής  του  Αγαθίνου,  άλλοτε 

χαρακτηρίζεται  εκλεκτικός,  άλλοτε  εμπειρικός  και  κυρίως 

πνευματικός. Ο Κudlien130 σημειώνει πως ο χαρακτηρισμός της 

εκλεκτικής  σχολής ως  εκτική  (έξις=συνήθεια)  υποδηλώνει  τον 

εμπειρικό  της  προσανατολισμό.  Παράλληλα  σε  άλλο 

απόσπασμα οἱ περί τον Ἀγαθίνον, δηλαδή αυτός και οι μαθητές 

του, ονομάζονται μεθοδικοί131. Εκτός αυτού, η  ίδια η ονομασία 

                                                 
129 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim  1964‐1965)  Γαληνός  ὅρ.ίατροι  14  [χιχ  3536‐8  ]:δοκεῖ    δὲ  καὶ  τεταρτην  αἵρεσιν 
ἐξευρεῖν Ἀγαθίνος  ὁ  Λακεδαιμόνιος,ἥν  ὠνόμασεν  ἐπισυνθετικήν,ἔνιοι  δε  ἐκλεκτικήν  ,ἕτεροι  την 
ἕκτικήν. 
130  F.  Kudlien  “  Pneumatische  Arzte”  Real‐encyclopadie  der  alterumwissenschaft.suppl.XI  (1968) 
στ.1098. 
131  Συνέσιος,Περί  πυρετών.3  σελ.112,10‐13.  J.S.Bernard,Synesius,De  febribus,quem  nunc  primum  ex 
codice  ms.Bibliothecae  Lugduno  batavae  editit,vertit  notisque  inlustravit  J.S.B.Accedit  Viatici 
Constantino Africano interprete lib.VII.pars,Amstelodami 1749. 
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της σχολής ως επισυνθετική υποδηλώνει τη σύνθεση θεωριών 

των άλλων ιατρικών σχολών. 

Η σχολή που ίδρυσε ο Αγαθίνος είχε μεγάλη απήχηση και 

διάρκεια.  Ορισμένα  απ’  τα  σπουδαιότερα  ιατρικά  πνεύματα 

άνηκαν  στην  σχολή  των  εκλεκτικών,  όπως  ο  Αρχιγένης  εξ 

Απαμείας και ο Ηρόδοτος,  ο Λεωνίδης ο Αλεξανδρεύς, άμεσοι 

μαθητές  του  Αγαθίνου,  ενώ  πέρα  απ  αυτούς  ακολούθησαν 

πιστά το εκλεκτικό δόγμα ο Μαρκέλλίνος ο Σιδίτης (Σίδη 2ος αι 

μ.Χ.),  ο  Σάτυρος  ο  Περγαμηνός,  δάσκαλός  του  Γαληνού 

(Πέργαμός 2ος αι.μ.Χ.), ο Αρεταίος ο Καππαδόκης, ο Φιλούμενος 

(Ρώμη 3ος αι μ.Χ.) και φυσικά ο Γαληνός (Πέργαμος –Ρώμη 128‐

200μ.Χ.),  η  μεγαλύτερη  πνευματική  μορφή  του  ελληνικού 

κόσμου μετά τον Ιπποκράτη.  

Στους  εκλεκτικούς  διαμορφώθηκαν  δύο  τάσεις.  Απ΄  τη 

μία  ήταν  αυτοί  που  ασχολούνταν  με  ιδιαίτερους  τομείς  της 

ιατρικής και απ΄την άλλη αυτοί που προσπάθησαν να δώσουν 

στην  ιατρική  μία  ευρύτερη  θεωρητική  βάση,  όπως  οι 

προαναφερθέντες. Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της πρώτης 

τάσης ήταν η επισταμένη ενασχόληση με την φαρμακολογία, η 

οποία, ως ξεχωριστός κλάδος ιδρύθηκε απ΄ τους εμπειρικούς. Η 

επιστήμη αυτή είναι εμπειρική και η πρακτική των εμπειρικών 

υποβοηθούσε στην μελέτη των συνεπειών του κάθε φαρμάκου 

και  κατ΄  επέκταση  στην  εξέλιξη  της  εμπειρικής 

φαρμακολογίας.  Ωστόσο  κατά  τους  ρωμαϊκούς  χρόνους 
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εξαιτίας  του  γενικότερου  κλίματος  τρυφής  και  πολυτέλειας, 

αναπτύχθηκαν  και  άλλα  δευτερευούσης  σημασίας 

φαρμακευτικά  σκευάσματα,  τα  οποία  κάλυπταν 

εκλεπτυσμένες και ειδικές ανάγκες132.  

Β.5.3.Αγαθίνος‐εργογραφία 

Δυστυχώς  δεν  σώθηκαν  έργα  του  Αγαθίνου  παρά  μόνο 

μερικά  αποσπάσματα  απ΄  τα  οποία  εξάγονται  γενικά 

συμπεράσματα  για  την  ιατρική  πρακτική  του.  Από 

αποσπάσματα  και  έμμεσες  αναφορές  συμπεραίνεται  ότι 

μελετούσε  επισταμένα  την φύση  των  σφυγμών,  ενώ πρότεινε 

υδροθεραπείες σε όλες τις εποχές του έτους ακόμη και σε μικρά 

παιδi;a.  Έργα  του  θεωρούνται  «περι  ἡμιτριταίων»,  «Περί 

σφυγμών»,  «περί  ελλεβόρου»,  «περί  θερμολουσίας  και 

ψυχρολουσίας» 

Ο σύγχρονος μελετητής αντλεί πληροφορίες για το έργο 

του απ΄ τις αναφορές στο όνομα του που γίνονται κυρίως απ΄ 

τον  Γαληνό  και  σχετίζονται  τόσο  με  τον  ίδιο  όσο  και  με  τους 

άμεσους μαθητές του. 

Η σημαντικότερη αναφορά στην ιατρική πρακτική και το 

έργο του Αγαθίνου γίνεται απ ΄τον αρκετά μεταγενέστερο του 

Ορειβάσιο, όπου παρατίθενται απόψεις του άμεσου μαθητή του 

Αρχιγένη  για  τον  δάσκαλο  του,  Αγαθίνο  «ἀκριβής  ὤν  και  ο‐

πιστεύων  τῆ  ἐκλογῃ,  ἀλλά  καὶ  πείρας  εἰς  ἀσφάλειαν 

                                                 
132 Kurt  Pollak  Η  ιατρική  στην  αρχαιότητα  .Ελλάδα  Ρώμη  Βυζάντιο.Η  ιατρική  στη  Βίβλο  και  το 
Ταλμούδ.Μετ.Αιμίλιος Δ. ΜαυρουδήςΕκδόσεις Παπαδήμα ,Αθήνα 2005, σελ.277‐284. 
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δεόμενος….ἐτίθετο  οὖν  τήν  πείραν  ἐν  ἀσφαλεῖ»133.  Ήταν 

ακριβής  λοιπόν  προσεκτικός  και  είχε  ως  χρήσιμο  όπλο  στη 

διάγνωση και θεραπεία, την εμπειρία. 

Ο  Γαληνός  εκτιμούσε  τον  Αγαθίνο.  Αυτό  άλλωστε 

δείχνουν οι συχνές αναφορές στο έργο του . 

Ι. Περί σφυγμών 

Η  ενασχόληση  με  τους  σφυγμούς  ήταν  η  κύρια 

διαγνωστική  μέθοδος  των  πνευματικών,  σχολή  στην  οποία 

ανήκε  αρχικά  ο  Αγαθίνος.  Ο  Αγαθίνος  ασχολήθηκε 

επισταμένως  με  το    σφυγμό  σύμφωνα  με  τις  μαρτυρίες  του 

Γαληνού,  ο  οποίος  άλλωστε  αναφέρει  ότι  ‘ο  γοῦν 

Ἀγαθῖνος…ὅμως  καὶ  αὐτός  ἕν  ἔγραψεν  ὅλον  βιβλίον  τό  πρῶτον 

περί  σφυγμῶν,ἐξηγούμενος  ἕκαστον  τῶν  ἐν  τοῖς  σφυγμοῖς 

ὀνομάτων  ἄμα  τοῖς  οἰκείοις  ὅροις  τῶν    πραγμάτων134.  Ο 

Αγαθίνος  λοιπόν  έγραψε  ένα  ολόκληρο  έργο  σχετικά με  τους 

σφυγμούς  όπου  στο  πρώτο  μέρος  ή  τόμο  επεξηγούσε  την 

ονομασία των σφυγμών135. Αυτό βέβαια προκύπτει και από το 

αντίστοιχο έργο του μαθητού του Αρχιγένη στον οποίο άσκησε 

μεγάλη  επιρροή.  Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  το  έργο  αυτό  το 

αφιέρωσε στον άμεσο μαθητή  του Ηρόδοτο  εξ Απαμείας,  ενώ 

                                                 
133 ‘Oρειβάσιου ἰατρικαί συναγωγαί8,2. 
134 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) Γαληνού περί διαφοράς σφυγμών 4,10 [VIII749,13‐18Κ]. 
135 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην  αυτοκρατορική  Ρώμη.  Ακαδημία  Αθηνών  Κέντρο  εκδόσεως  Ελλήνων  Συγγραφέων,  Αθήνα 
2000, σελ. 96‐97. 
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αυτό το πρώτο μέρος αποτέλεσε τη βάση του αντίστοιχου έργου 

του Γαληνού «περί διαφοράς σφυγμών». 

Σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  του  Γαληνού,  ο  σφυγμός 

ορίστηκε  ποικιλότροπα  από  τον  Αγαθίνο,  το  ίδιο  άλλωστε 

συνέβη  με  τον  μαθητή  του  Αρχιγένη  και  τον  δάσκαλό  του 

Αθηναίο  ως  «διαστολή  καί  συστολή  ἀρτηριῶν  καρδίας».  Ο 

Αθηναίος  έγραψε  «σφυγμός  ἐστί  διαστολή  καί  συστολή  κατά 

διαπνοίας καρδίας και ἀρτηριῶν», ενώ ο Αρχιγένης «καρδίας και 

ἀρτηριῶν διαστολή φυσική τε και συστολή φυσική». Οι διαφορές 

στους ορισμούς λοιπόν είναι μικρές, ωστόσο υποδηλώνουν την 

επισταμένη  ενασχόληση  με  τη  θεωρία  των  σφυγμών  που 

ξεκίνησε  απ΄  τους  πνευματικούς  και  επεκτάθηκε  στους 

εκλεκτικούς. 

Σε  βάθος  με  τη  θεωρία  των  σφυγμών  ασχολήθηκε  ο 

σημαντικότερος  μαθητής  του  Αγαθίνου,  Αρχιγένης  ο  οποίος 

στο έργο του περί σφυγμών άμεσα πρέπει να επηρεάστηκε από 

το  δάσκαλό  του  καθώς  στον  ορισμό  του  σφυγμού  απλά 

προσθέτει την έννοια της φυσικής διαστολής και συστολής των 

αρτηριών. 

Ο  Αρχιγένης  στο  έργο  του,  έτσι  όπως  αυτό  παραδίδεται 

από  τον  Γαληνό136,  διαχώρισε  τους  σφυγμούς  σύμφωνα  με  το 

μέγεθος,  τη  σφοδρότητα,  την  ταχύτητα,  την  πυκνότητα,  την 

πληρότητα, την τάξη ή αταξία, την ομαλότητα ή την ανωμαλία 

                                                 
136 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) περί διαφοράς σφυγμών 4,12[VIII754,6‐9]. 
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και το ρυθμό. Ο Γαληνός επαινεί τον Αρχιγένη για την εργασία 

του πάνω στους σφυγμούς  και θεωρεί πως μετά  τον Ηρόφιλο 

αυτός  ήταν  που  συνέβαλλε  ουσιαστικά  στην  μελέτη  των 

σφυγμών.  Ωστόσο  δεν  μπορούμε  να  παραβλέψουμε  την 

επιρροή  που  σίγουρα  άσκησε  η  ανανεωτική  σκέψη  του 

δασκάλου του Αρχιγένη, Αγαθίνου σχετικά με τους σφυγμούς. 

Άλλωστε  ο  ίδιος  ο  Γαληνός  σημειώνει  πως  στο  ορισμό  του 

δασκάλου  του  ο  Αρχιγένης  προσέθεσε  τη  λέξη  φυσική137. 

Ανάλογο  ορισμό  με  αυτόν  του  Αγαθίνου  για  τους  σφυγμούς 

έδωσε και ο Ασκληπιάδης ο Βιθυνός138. 

Ωστόσο δεν λείπουν και οι διαφορές μεταξύ δασκάλου και 

μαθητή. Ο Γαληνός139 αναφέρει ότι και οι δύο γιατροί εξέτασαν 

τη  σφοδρότητα  και  αμυδρότητα  των  σφυγμών  καταλήγοντας 

ωστόσο  σε  διαφορετικά  συμπεράσματα.  Ίσως  επειδή  ο 

Αρχιγένης  εξέτασε  το  ζήτημα  των  σφυγμών  πιο  επισταμένα 

απ’ τον δάσκαλο του, αφού αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο 

στο έργο του περί σφυγμών για την σφοδρότητα τους140. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  απόψεις  των  εκλεκτικών  περί  

των  σφυγμών  όπως  εκφράστηκαν  από  τον  Αγαθίνο  τους 

διάσημους μαθητές του και βέβαια τον Γαληνό παρέμειναν σε 

                                                 
137 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) περί διαφοράς σφυγμών 4,12[VIII754,9‐10]. 
138 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) περί διαφοράς σφυγμών 4,15 [viii757,12‐14]. 
139 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) περί διαγνώσεως σφυγμών 4,2[viii 938,11‐14k.]. 
140 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήνα 
2000, σελ.296. 
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χρήση  μέχρι  και  τον  17ο  αι.  Με  επιφύλαξη  ο William Harvey 

διατύπωσε τη δική του θεωρία περί σφυγμών στα 1628, η οποία 

διαφοροποιείτο από τις αρχές των εκλεκτικών και του Γαληνού. 

ΙΙ. Περί  ημιτριταίων 

Ο  Γαληνός  τόσο  στο  έργο  του  περί  τύπων  όσο  και  στο 

έργο του περί διαφοράς πυρετών αναφέρεται στον Αγαθίνο και 

στον άμεσο μαθητή του Αρχιγένη. Όπως προκύπτει,  εκφράζει 

τη  διαφωνία  του  και  ασκεί  κριτική  σχετικά  με  την  ελλιπή 

ανάλυση  των  πυρετών  από  τους  δύο,  χωρίς  ωστόσο  να 

απορρίπτει  τις  απόψεις  του  Αγαθίνου,  τον  οποίο  άλλωστε 

χαρακτηρίζει  όχι  τυχαίο  ιατρό141.  Αντίθετα  η  αναφορά  του 

Γαληνού  στον  Αγαθίνο  επιβεβαιώνει  ακόμη  μια  φορά  το 

μέγεθος του Σπαρτιάτη ιατρού, αφού ο ίδιος ο Γαληνός βασική 

αρχή  για  την  πρόοδο  της  επιστήμης,  ως  οπαδός  του 

εκλεκτικισμού θεωρούσε την εξέλιξη σημαντικών θεωριών και 

απόψεων  παλαιότερων  ιατρών.  Χτίζει  δηλαδή  το  μέλλον  με 

βάση  το  παρελθόν.  Ουσιαστικά  βέβαια  η  ενασχόληση  με  τον 

τριταίο  και  ημιτριταίο  είναι  αρκετά  παλαιότερη  και  φτάνει 

μέχρι και τον Ιπποκράτη, ο οποίος συγκαταλέγει τον ημιτριταίο 

στους οξείς και χρόνιους πυρετούς,  ενώ και  ο  ίδιος  ο Γαληνός 

τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επικίνδυνο. 

Το  έργο  του  Αγαθίνου  περί  ημιτριταίων  πιθανόν  να 

εντάσσεται  σε  ένα  ευρύτερο  σύγγραμμα  περί  πυρετών. 

                                                 
141 Γαληνού προς τους περί τύπων γράψαντας 489, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία οι Έλληνες, Αθήνα 
2000. 
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Χαρακτηριστικά  ο  Γαλήνός  αναφέρει  «Αγαθίνῳ  γοῦν  ὅλον  

βιβλίον  γέγραπται  [τοῦ  περί  πυρετῶν  τό]  πρῶτον    περί 

ἡμιτριταίων,το  σημαινόμενον  νῦν  ὑπὸ  τῆς  προσηγορίας  ταύτης 

ἐπεξηγουμένῳ142»,  όπως  επίσης  και  «ὅπου  γὰρ  Ἀγαθῖνος. 

...βιβλίον  ὅλον  ἐγραψε  τὸ  πρῶτον  περί  ἡμιτριταίου  ,το 

σημαινόμενον ἐκ τῆς προσηγορίας ζητῶν ἐν αὐτῳ143». 

Ο  Γαληνός  αναφέρεται  στο  βιβλίο  περί  ημιτριταίων  του 

Αγαθίνου εκτενώς στο  έργο  του περί  διαφοράς πυρετών,  όπου 

διατυπώνει την δική του άποψη  σχετικά με την ονοματολογία 

και των χαρακτηρισμό των πυρετών. Αναλυτικότερα ο Γαληνός 

στο  έργο  του  περί  διαφοράς  πυρετών  αναζητά  τις  ειδοποιούς 

διαφορές μεταξύ των πυρετών, οι οποίες βέβαια μας δίνουν και 

τα διαφορετικά είδη  των πυρετών. Αρχικά λοιπόν με διαιρετική 

βάση,  τα  αίτια  που  προκαλούν  πυρετό  τους  χωρίζει  σε 

εφήμερους, όσους δηλαδή προκαλούνται από κούραση, θυμό ή 

λύπη  και  γενικότερα  εξωγενή  αίτια,  και  σηπτικούς,  οι  οποίοι 

οφείλονται  σε  παθολογικά  αίτια.  Βασική  διαίρεση  των 

σηπτικών πυρετών γίνεται με βάση την ύλη η οποία σήπτεται. 

Αν  σήπτεται  στερεά  ύλη  του  σώματος,  ο  πυρετός  ονομάζεται 

εκτικός (ἔξις) και η θεραπεία του είναι δύσκολη. Αν η ύλη που 

σήπτεται  είναι  οι  χυμοί  του  σώματος,  τότε  ο  πυρετός 

ονομάζεται  ἐπί σήψει χυμῶν . 

                                                 
142 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) Υπόμν. Εις Ιπποκρατ. Επιδημ.Α΄2,25 [CMG V 10/1,σ.62,13‐15]. 
143 C.G.Kuhn Κλάυδιου Γαληνού Απαντα/Claudii galena opera omnia [MGO I‐XX],Lipsiae, 1821‐1823 
(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965) Υπόμν. Εις Ιπποκρατ. Επιδημ.Α΄3,5  [CMG V 10/1, σ.115,3‐6]. 
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Ένα  βασικό  χαρακτηριστικό  των  πυρετών  ἐπί  σήψει 

χυμῶν είναι η περιοδικότητα. Βάσει του χαρακτηριστικού αυτού 

χωρίζονται  σε  διαλείποντες  και  συνεχείς.  Οι  διαλείποντες 

παρουσιάζουν  ένα  περιοδικό  παροξυσμό  και  εν  συνεχεία 

πλήρη απυρεξία. Οι συνεχείς ωστόσο παρουσιάζουν και αυτοί 

περιοδικούς παροξυσμούς χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από 

πλήρη απυρεξία. 

Οι διαλείποντες ανάλογα πάλι με την περιοδικότητα τους 

χωρίζονται σε αμφημερινούς  (καθημερινούς), τριταίους, με μια 

δηλαδή  απύρετη  ημέρα  μεταξύ  των  δυο  παροξυσμών,  και 

τεταρταίους, όταν ο πυρετός εμφανίζεται κάθε τέταρτη ημέρα 

αφήνοντας  ένα  κενό  δύο  ημερών  απυρεξίας.  Οι  συνεχείς 

πυρετοί  χωρίζονται  στους  σύνοχους,  αυτοί  δηλαδή  που  δεν 

παρουσιάζουν  διαστήματα  απυρεξίας  και  στους  επιμέρους 

συνεχείς,  κατά  τους  οποίους  ο  πυρετός  παρουσιάζει 

διαστήματα κάμψης χωρίς όμως αυτά να χαρακτηρίζονται από 

πλήρη  απυρεξία.  Ο  Γαληνός  διαχωρίζει  τους  επιμέρους 

συνεχείς  σε  συνεχείς  τριταίους,  αμφιημερινούς  συνεχείς  και 

συνεχείς τεταρταίους. 

Ο  ημιτριταίος,  ο  οποίος  όπως  μας  αναφέρει  ο  Γαληνός 

απασχόλησε  τον  Αγαθίνο,  ανήκει  σύμφωνα  με  τον  πρώτο 

στους σύνθετους πυρετούς, σε αυτούς δηλαδή που προκύπτουν 

από  συμπλοκή  και  ανάμειξη  δύο  διαφορετικών  ειδών  

παροξυσμών πυρετών. Ο ημιτριταίος λοιπόν προέρχεται από το 
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συνδυασμό  ενός  τριταίου  και  ενός  αμφημερινού  συνεχούς. 

Επομένως  είναι  συνεχής  και  παρουσιάζει  παροξυσμούς  κάθε 

ημέρα , όχι όμως όμοιους. 

Ο Γαληνός διαφωνεί με τον Αγαθίνο στον χαρακτηρισμό 

του ημιτριταίου πυρετού. Ο ίδιος υποστηρίζει πως ο ημιτριταίος 

προέρχεται  από  το  συνδυασμό  ενός  τριταίου  και  ενός 

αμφημερινού συνεχούς.  

Ο Αγαθίνος θεωρεί  ότι  ο  ημιτριταίος πήρε  το  όνομα  του 

λόγω  του  ότι  προστίθεται  στον  ανά  τριήμερο πυρετό,  γιατί  οι 

παροξυσμοί  και  των  δυο  εμφανίζονται  κάθε  τρεις  ημέρες. 

Θεωρεί παράλληλα ότι δεν μπορεί να οριστεί απόλυτα από την 

περιοδικότητα  των  παροξυσμών  και  των  διαλειμμάτων,  γιατί 

και  τα  δύο  έχουν  απροσδιόριστο  μέγεθος.  Έτσι  και  αυτός 

εμφανίζεται  σε απροσδιόριστο  χρονικό  διάστημα,  ενώ οι ώρες 

διάρκειας  του  είναι  και  αυτές  απροσδιόριστες.  Ο  Αγαθίνος 

λοιπόν  εντάσσει  το  ημιτριταίο  στους  τριταίους  πυρετούς  και 

δίνει ως ειδοποιό διαφορά το μέγεθος του παροξυσμού144. 

Το  έργο  του  περί  ημιτριταίων  σίγουρα  άσκησε  επίδραση 

στην  ιατρική  σκέψη  της  εποχής.  Όπως  χαρακτηριστικά 

αναφέρει  ο  Γαληνός  «περί  δή  τοῦδε  καἰ  μετ΄ὀλίγον  εἰρήσεται 

μάλιστα  διά  τούς  περί  Ἀγαθίνον  τε  και  Ἀρχιγένην145»,  θα 

απαντήσει λοιπόν σε αυτούς που πρόσκεινται στις απόψεις του 

Αγαθίνου  και  του  άμεσου  μαθητή  του  Αρχιγένη.  Παράλληλη 

                                                 
144 Γαληνού περι διαφοράς πυρετών β .369, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  οι Έλληνες, Αθήνα 2005. 
145 Γαληνού περί διαφοράς πυρετών β.359, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  οι Έλληνες, Αθήνα 2005. 
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επίδραση πρέπει να εντοπιστεί και στο έργο του μαθητού του 

Αρχιγένη «περί τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως»146, ενώ με βάση 

τα  προαναφερθέντα  η  επίδραση  του  στο  Γαληνό  θεωρείται 

δεδομένη. 

Ωστόσο  όπως  σημειώθηκε  το  έργο  του  Αγαθίνου  περί 

ημιτριταίων  λογικά  εντάσσεται  σε  ένα  ευρύτερο  σύγγραμμα 

που αφορούσε τη φύση και  τις διαφοροποιήσεις  των πυρετών. 

Ασχέτως  με  το  αν  ο  ημιτριταίος  θεωρείτο  ένας  απ΄  τους  πιο 

επικίνδυνους  πυρετούς  είναι  μάλλον  απίθανο  ο  Αγαθίνος  να 

ασχολήθηκε  μόνο  με  αυτόν.  Ο  Συνέσιος  στο  έργο  του  περί 

πυρετών147 χαρακτηρίζοντας τον Αγαθίνο και τους μαθητές του 

μεθοδικούς  γράφει  ότι  υποστηρίζουν  πως  ο  ακριβής  τριταίος 

πυρετός  το  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα  που  καταλαμβάνει 

(παροξυσμού;)  είναι  δώδεκα  ώρες.  Αυτό  αποτελεί  μια  μικρή 

ένδειξη  ευρύτερης  ενασχόλησης  με  τους  πυρετούς,  αλλά  και 

την  ύπαρξη  ενός  εκτενέστερου  συγγράμματος.  Στο  ίδιο 

συμπέρασμα  μας  οδηγεί  και  μία  επιπλέον  αναφορά  του 

Γαληνού148, ο οποίος εκφράζει την έκπληξη του σχετικά με τον 

Αγαθίνο,  γιατί  ο  τελευταίος  ενώ  μιλά  για  εκτεταμένους 

αμφημερινούς και τεταρταίους, δεν τηρεί την ίδια αναλογία για 

τον  τριταίο,    αλλά  όταν  αυτός  εμφανίζει  εκτεταμένο 

                                                 
146 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων. Αθήνα 
2000, σελ.293. 
147  Συνέσιος,  Περί  πυρετών.3  σελ.112,10‐13.  J.S.Bernard,Synesius,De  febribus,quem nunc primum  ex 
codice  ms.Bibliothecae  Lugduno  batavae  editit,vertit  notisque  inlustravit  J.S.B.Accedit  Viatici 
Constantino Africano interprete lib.VII.pars,Amstelodami 1749. 
148 Γαληνού περι διαφοράς πυρετών β.373, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  οι Έλληνες, Αθήνα 2005. 
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παροξυσμό τον χαρακτηρίζει ημιτριταίο. Η αναφορά αυτή του 

Γαληνού  δείχνει  μια  επιπλέον  ενασχόληση  του  Αγαθίνου  με 

τον πυρετό, καθώς και την ύπαρξη ενός συγγράμματος αφού οι 

απόψεις  του  Αγαθίνου  (60‐100μ.Χ.)  στον  Γαληνό  (130‐201μ.Χ.) 

θα μπορούσαν να φτάσουν με την μορφή βιβλίου ή προφορικά 

μέσω των μαθητών του.  

Ο  Γαληνός  πάλι  στο  έργο  του  πρός  τούς  περί  τύπων 

γράψαντας    ἤ  περί  περιόδων  καταφέρεται  εναντίον  όσων  με 

μαθηματικούς  υπολογισμούς  και  όχι  με  βάση  τη  λογική 

βρίσκουν  το  είδος  των  πυρετών.  Ανάλογα  δηλαδή  με  την 

περιοδικότητα  του  κάθε  είδους.  Ωστόσο  αποδέχεται  την 

διαδικασία  αυτή  και  την  περιγράφει  μόνο  και  μόνο  επειδή  ο 

Αγαθίνος  ακολουθούσε  την  ίδια  πρακτική  τον  ο  οποίο  ο 

Γαληνός, όπως προειπώθηκε, χαρακτηρίζει άνδρα όχι τυχαίο149. 

Ο  ίδιος  ο  Γαληνός  αποδίδει  μια  χρησιμότητα  σε  αυτή  την 

μέθοδο, αν και στο τέλος του βιβλίου την χαρακτηρίζει χάσιμο 

χρόνου, αφού πραγματεύεται μόνο την πρόβλεψη παροξυσμών 

και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση τους. Παραταύτα 

αποδεικνύεται  η  εκτίμηση  του  Γαληνού  στο  πρόσωπο  του 

Αγαθίνου και οι επιρροές που δέχτηκε από αυτόν, όπως επίσης 

και η επισταμένη ενασχόληση του Αγαθίνου με τους πυρετούς. 

 

 

                                                 
149 Γαληνού προς τους περί τύπων γράψαντας 489. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία οι Έλληνες, Αθήνα 
2000. 
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ΙΙΙ. Περί Ελλέβορου 

Κατά  τον  Caelius  Aurelianus,  ιατρό  του  5ου  μ.Χ.,  ο 

Αγαθίνος  έγραψε  σύγγραμμα  για  το  ελλέβορο  και  τη  χρήση 

του150,  ο  οποίος  άλλωστε  ήταν  συνηθισμένο  διαχρονικά 

φαρμακευτικό φυτό της αρχαιότητας.  

Γενικότερα  ο  Ελλέβορος  είναι  φυτό  ποώδες  με  ρίζωμα 

πολυετές,  που  ζει  στα  ορεινά.  Από  τα  ένδεκα  είδη  ελλέβορου 

που  υπάρχουν  σε  όλη  την  Ευρώπη,  στην  Ελλάδα  φυτρώνει 

μόνο ο Ελλέβορος ο κυκλόφυλλος (Helleborus cyclophyllus). Τον 

βρίσκουμε στα ξέφωτα των ορεινών δασών, τα άνθη του έχουν 

χρώμα  ανοιχτό  κιτρινοπράσινο  και  εμφανίζονται  νωρίς  την 

άνοιξη,  μετά  το  λιώσιμο  του  χιονιού.  Είναι  κοινά  γνωστός ως 

Σκάρφι, Κάρπη, Καρπί, ακόμη και αγλέουρας κ.ά. 

Ελλέβορος και θεραπευτικές ιδιότητες 

Οι  θεραπευτικές  ιδιότητες  του  φυτού  ανάγονται  στην 

ελληνική  μυθολογία,  συγκεκριμένα  ο Μελάμπους,  ο  μεγάλος 

μάντης  και  θεραπευτής  χρησιμοποίησε  αυτό  το  φυτό  σαν 

βότανο  για  να  θεραπεύσει  την  τρέλα  των  θυγατέρων  του 

βασιλιά του Άργους Πρόετου,  όπως και άλλων γυναικών, που 

είχαν χάσει  τα μυαλά τους και περιπλανιόνταν σκορπισμένες 

ανάμεσα στα βουνά και στην  έρημο  της Τύρινθας νομίζοντας 

ότι  είναι  αγελάδες.  Αυτός  και  ο  αδερφός  του  ο  Βίας,  αφού 

θεράπευσαν πριγκίπισσες, τις παντρεύτηκαν. 

                                                 
150 Celerum sive acutarum passionum  libri  III 3,16.I  .E Drabkin,Caelius Aurelianus,On Acute Diseases 
and On Chronic Diseases Edited and translated,Chicago 1950. 
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Ο Ιπποκράτης περιγράφει τον λευκό ελλέβορο  (Veratrum 

album)  και  τον  μέλανα  (Helleborus  officinalis)  ως  ιατρικά 

καθαρτικά,  πταρμικά  και  καυστικά.  Ωστόσο  δεν  είναι  ο 

Ιπποκράτης  αυτός  που  κάνει  την  επανάσταση  στην 

φαρμακογνωσία,  γι΄αυτό  και  τα  φάρμακα  που  περιγράφει 

παρουσιάζουν  ασάφεια.  Η  απαρχή  της  φαρμακογνωσίας 

γίνεται από τον Θεόφραστο και τον Πεδάνιο Διοσκουρίδη . 

Ο  τελευταίος  στο  5ο  βιβλίο  του  περί  ιατρικής  ύλης 

αναφέρει  οίνους,  ορυκτά  και  ανόργανα  φάρμακα.  Ο 

ελλεβορίτης  οίνος  από  μέλανα  ελλέβορο  χρησιμοποιείται  ως 

εκτρωτικό.  Παράλληλα  στο  4ο  βιβλίο  του151  αναφέρει  και 

περιγράφει  λεπτομερώς  τον  λευκό  και  μέλανα  ελλέβορο.  Ο 

λευκός χρησιμεύει ως καθαρτικό και οφθαλμικό φάρμακο, ενώ 

ο  μέλανας  έχει  πλήθος  ιδιοτήτων,  πέρα  από  το  ότι  είναι 

καθαρτικό,  όπως  κατά  της  μελαγχολίας,  της  επιληψίας  της 

μανίας,  της βαρυκοίας ακόμη και των πονοδόντων. Και οι δύο 

ελλέβοροι είναι εκτρωτικά και παράλληλα δηλητηριώδεις. 

Ο Αρχιγένης ‐ σύμφωνα με τον Ορειβάσιο ‐ χρησιμοποιεί 

τον  Ελλέβορο  κατά  της  μανίας152,  ενώ  αναφέρει  και  την  

προετοιμασία  του  ασθενούς  για  την  παροχή  του  ελλέβορου, 

όπως  επίσης  και  τα  τρία  είδη  του που  χρησιμοποιούνταν,  τον 

Οἰταῖο, το Γαλατικό και το Σικελικό. 

                                                 
151 Διοσκουρίδης Περι ύλής Ιατρικής 4.148,149,162. 
152 Ορειβάσιος ,Ιατρικαι συναγωγαι 8,2 «Τούς δέ μαινομένους αἱ παρακοπαί ἀποστρέφουσιν ὑπό τέ 
τοῦ απειθεῖν ὑπό τε τοῦ ὑποπτεύειν ἀδικαίως το βοήθημα τοῦτον». 
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 Πέρα  βέβαια  απ’  όλα  αυτά  μέχρι  το  τέλος  του  19ου 

αιώνα,  στην  λαϊκή  ιατρική  από  ελλέβορο  παρασκευάζονταν 

φάρμακα  για  τη  θεραπεία  της  μανίας,  της  μελαγχολίας,  της 

υποχονδρίας,  ακόμη  και  της  επιληψίας.  Τον  χρησιμοποιούσαν 

επίσης  κατά  της  υδρωπικίας  και  σε  χρόνια  δερματικά 

νοσήματα. Η χρήση του γινόταν με μορφή σκόνης ή βάμματος. 

Ο Αρχιγένης στο έργο του  περί τῆς δόσεως τοῦ Ἐλλέβορου 

χρησιμοποίησε  το  σύγγραμμα  του  Αγαθίνου153.  Ο  Ορειβάσιος 

παραθέτει  αυτούσιο  το  κείμενο  του  Αρχιγένη,  ο  οποίος 

αδρομερώς  περιγράφει  την  πειραματική  χορήγηση,  από  τον 

Αγαθίνο,  του  ελλέβορου  σε  σκύλο  για  να  παρατηρήσει  τη 

συχνότητα  και  την  ένταση  του  εμετού  που  προκαλεί  ο 

τελευταίος154.  Έτσι  ο  Αρχιγένης  αναφέρει  πως  ο  Αγαθίνος  

χωρίς  να  κάνει  τυχαίες  κινήσεις  και  πράξεις,  αλλά 

οδηγούμενος  από  την  πείρα  σε  ασφαλή  συμπεράσματα, 

μπορούσε  να  χορηγήσει  την  ανάλογη  ποσότητα  σε  άνθρωπο, 

ώστε να έχει τα αναμενόμενα καθαρτικά αποτελέσματα χωρίς 

να  εκδηλωθούν  οι  παρενέργειες  του  ελλέβορου,  καθότι  σε 

μεγάλη δόση προκαλεί  διάρροια, πόνους στα πεπτικά όργανα, 

παράλυση και τελικά τον θάνατο. 

                                                 
153 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων. Αθήνα 
2000, σελ.296. 
154  Ὀρειβάσιου  ἰατρικαι  συναγωγαι  8,2  «  Διο  κυνί  παρέβαλεν  Ἀγαθῖνος,πάντα  ἀκριβής  ὤν  καὶ  οὐ 
πιστεύων τῇ ἐκλογή, ἀλλά καὶ πείρας εἰς ἀσφάλειαν δεόμενος,ὅπως ἄν ἐμέσαι ὁ κύων.Οὕτωςκαὶ ὁ 
ἄνθρωπος λαβῶν ἐκαθαίρετο’ἐτίθετο οὖν τἠν πείραν ἐν ἄσφαλεῖ. 
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  Αν και οι πηγές είναι περιορισμένες ώστε να συνάγουμε 

ένα  ασφαλές  συμπέρασμα,  είναι  προφανές  ότι  ο  Αγαθίνος 

χρησιμοποιούσε  τον  Ελλέβορο  ως  καθαρτικό,  χωρίς  ωστόσο 

αυτό  να  αποκλείει  άλλες  χρήσεις,  οι  οποίες  είτε  προϋπήρχαν 

είτε προέκυψαν στην τότε επιστημονική έρευνα. 

ΙV. Υδροθεραπεία 

Ο  Ορειβάσιος  αναφέρει  την  ύπαρξη  συγγράμματος  του 

Αγαθίνου «περί θερμολουσίας και ψυχρολουσίας», στο οποίο ο 

Αγαθίνος  πρότεινε  υδροθεραπείες  καθόλη  τη  διάρκεια  του 

έτους155. 

Β.5.4.Άμεσοι Μαθητές του Αγαθίνου 

Αρχιγένης 

I. Βίος 

Ο Αρχιγένης ήταν μια σημαντική ιατρική προσωπικότητα 

του  ρωμαϊκού  κόσμου  και  άμεσος  μαθητής  του  Αγαθίνου.  Το 

Λεξικό  της  Σούδας  τον  αναφέρει  ως  γιο  του  Φιλίππου  και 

μαθητή  του  Αγαθίνου,  ενώ  η  ιατρική  του  ακμή  τοποθετείται 

στα  χρόνια  του  αυτοκράτορα  Τραϊανού.  Ο  ίδιος  πιθανότατα 

γεννήθηκε όχι πριν από το 54μ.Χ. και πέθανε γύρω στα 117 μ.Χ. 

Σε  νεαρή  ηλικία  μάλλον  ήταν  στρατιωτικός  ιατρός,  ενώ 

αργότερα  ήταν  υπεύθυνος  των  valetudinarii  της  περιοχής  της 

Ρώμης. Δεν συμμετείχε δηλαδή σε εκστρατείες αλλά παρέμενε 

στο  νοσοκομείο  και  μετά  την  αποχώρηση  των  στρατευμάτων 

                                                 
155 Ορειβάσιος Ιατρικαί συναγωγαί  X 7,394 ff. 
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έχοντας  τη  γενικότερη  ευθύνη  της  ιατροφαρμακευτικής 

μέριμνας.  Πιθανότατα  τιμήθηκε  και  με  τον  τίτλο  του 

αρχιάτρου.  Ο  τίτλος  αυτός  δινόταν  γενικά  στους  ιατρούς  της 

αυτοκρατορικής  οικογένειας,  στους  ιατρούς  που  είχαν  

συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο  του Ρωμαϊκού κράτους, 

καθώς και στους διαπρεπείς ιατρούς της εποχής. 

 

II.Έργο – δράση συσχετισμός με το έργο του Αγαθίνου. 

Όπως  και  ο  δάσκαλος  του,  έδρασε  στην  Ρώμη  και 

ακολούθησε  την  εκλεκτική  ή  επισυνθετική  σχολή  του 

Αγαθίνου, χωρίς ωστόσο να συμφωνεί με τον δάσκαλο του σε 

όλες  τις  αντιλήψεις  του.  Από  πολλούς  μελετητές  θεωρείται 

πνευματικός,  δεν  πρέπει  όμως  να  μας  διαφεύγει  η  φύση  της 

εκλεκτικής  σχολής,  δηλαδή  του  συγκερασμού  όρων  και 

απόψεων από όλες τις ιατρικές σχολές της αρχαιότητας. 

Υπήρξε  πολυγραφότατος  και  πρέπει  να  χρησιμοποίησε 

τα  συγγράμματα  του  δασκάλου  του  Αγαθίνου  στα  έργα  του 

Περί τῆς τῶν πυρετῶν σημειώσεως, περί σφυγμῶν και περί τῆς 

δόσεως τοῦ ἐλλεβόρου156. 

Συγκεκριμένα  ο  Γαληνός  στο  έργο  του  περί  διαφοράς 

πυρετών αναφέρει ότι θα μιλήσει για αυτούς (τους ιατρούς) που 

πρόσκεινται  στις  απόψεις  του  Αγαθίνου  και  του  Αρχιγένη 

                                                 
156 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήνα 
2000, σελ.295‐296. 
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σχετικά  με  τους  ημιτριταίους157.  Είναι  χαρακτηριστικό  λοιπόν 

ότι ταυτίζει τις απόψεις των δύο ιατρών. Λίγο πιο κάτω στο ίδιο 

σύγγραμμα158  αναφέρει  και  την  διαφωνία  των  δύο  ιατρών 

σχετικά  με  τη  φύση  του  ημιτριταίου.  Χαρακτηριστικά  λοιπόν 

αναφέρει  ότι  ο  Αρχιγένης  θεωρούσε  πως  προκύπτει  απ΄  τον 

τριταίο  διαλείποντα  και  τον  αμφημερινό,  ξεχνώντας  ότι 

μιλούσε για διαλείποντα πυρετό, ενώ ο Αγαθίνος εντάσσει τον 

ημιτριταίο  στους  τριταίους  πυρετούς  και  δίνει  ως  ειδοποιό 

διαφορά το μέγεθος του παροξυσμού.  

Αναφορικά  με  το  έργο  του  περί  σφυγμών  ο  ίδιος  ο 

Γαληνός έγραψε πως ο Αρχιγένης ακολούθησε το δάσκαλό του 

δίνοντας  αρκετούς  επιμέρους  χαρακτηρισμούς  και  ονομασίες 

στους  σφυγμούς159.  Παράλληλα,  όπως  προαναφέρθηκε,  στον 

ορισμό του Αγαθίνου για το σφυγμό προσέθεσε μόνο την λέξη 

φυσική.  Αγαθίνος:  διαστολή  καί  συστολή  ἀρτηριών  καρδίας. 

Αρχιγένης:  καρδίας  καί  ἀρτηριών  διαστολή  φυσική  τέ  καί 

συστολή φυσική. Και οι δύο ιατροί ασχολήθηκαν με τον σφοδρό 

και  αμυδρό  σφυγμό  διατυπώνοντας  ωστόσο  διαφορετικές 

απόψεις160.  Αναφορικά  με  το  έργο  του  Αγαθίνου  περί  της 

                                                 
157Γαληνού  περι διαφοράς πυρετών β.359 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία οι Έλληνες.Αθηνα2005:περὶ 
μὲν δὴ τοῦδε καὶ μετ΄ὀλίγον είρήσεται μάλιστα δία τούς περί τον Ἀγαθῖνον και τον Ἀρχιγένην. 
158 Γαληνού περι διαφοράς πυρετών β .369 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  οι Έλληνες.Αθηνα 2005 
159  C.G.Kuhn  Κλάυδιου  Γαληνού  Απαντα/Claudii  galena  opera  omnia  [MGO  I‐XX],Lipsiae,  1821‐
1823(ανατυπ.Hildesheim  1964‐1965)περί  διαφοράς  σφυγμών  4,11[VIII752,6‐8  Κ.]Φαίνεται  γαρ  καὶ  ὁ 
Ἀρχιγένης ἠκολουθηκέναι κατὰ τοῦτο τῷ διδασκάλῶ πολλαχῶς οἰόμενος λέγεσθαι τόν σφυγμόν. 
160  C.G.Kuhn  Κλάυδιου  Γαληνού  Απαντα/Claudii  galena  opera  omnia  [MGO  I‐XX],Lipsiae,  1821‐
1823(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965)Γαληνός  .Περι διαγνώσεως σφυγμῶν4,2[VIII938 κ] ἆρ’οὖν ὁ μἐν 
Ἀγαθῖνος  οὕτως  ἐξηγήσατο  τὰ  τῆς  ἁφῆς  πάθη,κατά  γε  τοὺς  σφοδρούς  σφυγμοὺς  καὶ  τοὺς 
ἀμυδρούς,ὁ δὲ Ἀρχιγένης ἑτέρως. 



 145

δόσεως  του  ελλεβόρου και  του αντίστοιχου  έργου  του μαθητή 

του Αρχιγένη έγινε λόγος πιο πάνω. 

Ο Αρχιγένης έγραψε την δική του ξεχωριστή ιστορία στην 

αρχαία ιατρική. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η ιδιαίτερη 

σχέση  του  με  τον  δάσκαλο  του  Αγαθίνο  σε  προσωπικό  και 

επιστημονικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόνο ο 

Αγαθίνος161  και  ο  Αρχιγένης162  δίνουν  τον  χαρακτηρισμό 

ἐξεριστικός αναφορικά με τους σφυγμούς πράγμα που δείχνει 

το  βαθμό  εξάρτησης  της  επιστημονικής  σκέψης  του Αρχιγένη 

από  τον  Αγαθίνο163.  Παράλληλα  ο    ιατρός  Αέτιος  Αμιδηνός 

(6οςαι.μ.Χ.)  θέλοντας  να  δείξει  την  θεραπευτική 

αποτελεσματικότητα  των  καταιονήσεων,  περιγράφει  ένα 

ιατρικό  περιστατικό  στο  οποίο  ο  Αγαθίνος  άρρωστος  από 

εμπύρετο  παραλήρημα  εξαιτίας  υπερβολικής  μελέτης, 

θεραπεύτηκε  από  τον  μαθητή  του  Αρχιγένη,  ο  οποίος  του 

έκανε  καταιονήσεις  με  ζεστό  λάδι164.  Οπωσδήποτε  λοιπόν  η 

μαθητεία  του Αρχιγένη  δίπλα στον  δάσκαλό  του,  μαζί με  τον 

οποίον σχεδόν πάντα αναφέρεται στα κείμενα του Γαληνού, θα 

                                                 
161  C.G.Kuhn  Κλάυδιου  Γαληνού  Απαντα/Claudii  galena  opera  omnia  [MGO  I‐XX],Lipsiae,  1821‐
1823(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965)περί διαφοράς σφυγμῶν 4,2[VIII,936,2—938,11κ. 
162  C.G.Kuhn  Κλάυδιου  Γαληνού  Απαντα/Claudii  galena  opera  omnia  [MGO  I‐XX],Lipsiae,  1821‐
1823(ανατυπ.Hildesheim 1964‐1965περί διαφοράς σφυγμῶν 3,3 [VIII,651,12‐14]. 
163 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήνα 
2000, σελ.296. 
164  Αέτιος  Αμιδηνός,  Λόγοι  ιατρικοί  3,172  [Corpus  Medicorum  Graecorum.Ediderunt  Academiae 
Berolinensis,Hauniensis,lipsiensis{lipsiae et Berolini,1947 Berolini) VIII/1,s. 345,9‐11] «Ἀρχιγένης δὲ τον 
ἑαυτοῦ  διδάσκαλον  Ἀγαθίνον  ἐν  ἀγρυπνίᾳ  παρακοπτικῇ  καταιονήσας  ἐλαίῳ  πολλῷ  θερμῷ  τὴν 
κεφαλὴν παραχρῆμα καὶ τῆς παρακοπῆς ἔπαυσε καὶ τῆς άγρυπνίας». 
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υπήρξε  γόνιμη  και  δημιουργική.  Το  συμπέρασμα  αυτό 

επιβεβαιώνει η μετέπειτα εξέλιξη του Αρχιγένη. 

 B5.5.Ηρόδοτος εξ Απαμείας (1/2ος αι.μ.Χ) 

Ο  Ηρόδοτος  ήταν  σχεδόν  σύγχρονος  του  Αρχιγένη  και 

απέκτησε και αυτός μεγάλη φήμη στην Ρώμη όπου και έδρασε 

στα τέλη του 1ου αι. μ.Χ. έως τις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. Ο Κρίτων, 

προσωπικός ιατρός του αυτοκράτορα Τραϊανού, είναι ο πρώτος 

ιατρός που αναφέρει συνταγή του.  

Μεταξύ  Ηροδότου  και  Αρχιγένη  παρατηρείται  έντονος 

συσχετισμός και αλληλεπίδραση. Αυτό βέβαια εξηγείται απ΄ το 

γεγονός ότι και οι δύο μαθήτευσαν πλάι στον Αγαθίνο, ενώ    ‐

όπως  προαναφέρθηκε  ‐  έδρασαν  σχεδόν  την  ίδια  χρονική 

περίοδο.  

I.Έργο ‐ Δράση 

Ο  Ηρόδοτος  θεωρεί  ότι  η  νόσος  χωρίζεται  σε  4  στάδια 

αρχή, επίδοση, ακμή, παρακμή. 

Αν  και  κανένα  έργο  του  δεν  σώθηκε  ‐  σύμφωνα  με  τον 

Γαληνό,  έγραψε  ένα  σύγγραμμα  με  τον  τίτλο    ἱατρός165,  ενώ 

άλλο  έργο  του  Ηροδότου  είναι  το  περί  βοηθημάτων,  το  οποίο 

χωρίζεται σε τρία μέρη περί κενουμένων, περί ποιουμένων, περί 

τῶν  ἔξωθεν  προσπιπτόντων.  Στο  πρώτο  μέρος  πραγματεύεται 

τις  εμπύρετες  καταστάσεις  και  τα  συμπτώματα  τους,  όπως 

αϋπνία,  υπνηλία,  ανορεξία,  δίψα.  Προτείνει  για  την  διάρροια 

αλάτι  και πιπέρι,  γιατί θεωρεί  ότι γιατρεύουν  την δυσεντερία. 
                                                 
165 Γαληνός XVIIA 999. 



 147

Στο  δεύτερο  μέρος  αναφέρει  και  πραγματεύεται  την  αξία  της 

ιππασίας και των θαλάσσιων ταξιδιών κατά του πυρετού, ενώ 

αναλύει  τις  ιδιότητες του μητρικού γάλακτος. Στο τρίτο μέρος 

εξετάζει διαφόρων ειδών λουτρά και τις επιδράσεις τους, όπως 

θαλάσσια, αμμόλουτρα, ηλιόλουτρα. 

Άλλο  έργο  που  αποδίδεται  στον  Ηρόδοτο  είναι  αυτό  με 

τίτλο Διάγνωσις  περί  των  οξέων  και  χρόνιων  νοσημάτων, όπου 

γίνεται  λεπτομερής  περιγραφή  των  συμπτωμάτων  των 

ασθενειών166. 

 

B.5.6.Λεωνίδης ο Ἀλεξανδρεύς 1/2ος αι.μ.Χ. 

Ήταν ο διαπρεπέστερος χειρουργός της αρχαιότητας και 

άμεσος  μαθητής  του  Αγαθίνου.  Ηλικιακά  πρέπει  να  ήταν 

μεγαλύτερος  απ΄  τους  δύο  άλλους  άμεσους  μαθητές  του.  Αν 

και  δεν  έχει  σωθεί  κανένα  απ΄  τα  συγγράμματα  του  λέγεται 

πως  έγραψε  όπως  και  αλλοί  πνευματικοί  ιατροί  τα 

χειρουργούμενα167. Αρχιγένης και Λεωνίδης σχετίζονται κυρίως 

στη θεράπεια του καρκίνου του μαστού επηρεασμένοι ίσως απ΄ 

το Φιλόξενο. 

                                                 
166  Σχετικά  με  τον  Ηρόδοτο,Wellmann,die  pneumakatische  schule  bis  auf  Archigenes  in  ihrer 
Entwickelung Philologische untersuchunsen 14 berlin 1895.σελ.14‐16,59,213. 
Herodots Werk περί τῶν ὀξέων και χρόνιων νοσημάτων,Ηermes 40 (1905)580‐604. 
Clifford t.Allbutt,Greek medicine in Rome,London 1921,Ανατυπ.Νεα Υόρκη 197 σελ.286. 
167 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων.   Αθήνα 
2000.σελ.316,υποσημ.310. 
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Όπως αναφέρει ο Αέτιος Αμιδηνός168, ο Λεωνίδας από την 

Αλεξάνδρεια  διακρίνει  δύο  είδη  κακοηθών  παθήσεων  στον 

μαστό,  τον  σκίρο  και  τον  καρκίνο.  Είναι  ο  πρώτος  που 

περιγράφει το χαρακτηριστικό κλινικό σημείο της εισολκής της 

θηλής σε ανάπτυξη καρκινώματος του μαστού. Σε αντίθεση με 

την συμβουλή του Ιπποκράτη (που την ακολούθησαν οι γιατροί 

για  πολλούς  αιώνες),  σύμφωνα  με  την  οποία  πρέπει  να 

αποφεύγεται  η  θεραπεία  των  εξηλκωμένων  καρκίνων,  ο 

Λεωνίδης διαφοροποιείται και τους χειρουργεί.  

Ο Αέτιος από την Αμίδα καταγράφει στο σύγγραμμά του 

ʺπερί  των  εν  μήτρα  παθώνʺ  την  χειρούργηση  καρκινωμάτων  

του μαστού κατά τον Λεωνίδη ως μία πορεία αφαιρέσεων του 

όγκου  και  συνεχών  καυτηριασμών  ώστε  να  ανασχεθεί  η 

αιμορραγία. Αναφέρει δε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρεί  

τους όγκους χωρίς καυτηριασμό,  όταν θέλει να μελετήσει  την 

ανάπτυξη του καρκινώματος169. 

Παράλληλα  ασχολήθηκε  και  με  τα  κατάγματα  του 

κρανίου  τα  οποία  διαχώρισε  σε  8  είδη  καθώς  και  με  την 

χειρουργική θεραπεία των αιμορροΐδων170.  

                                                 
168 Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι ιατρικοί 16,42[σσ.60,1 και εξής Ζ] Περί τῶν ἐν μαστοῖς καρκινωμάτων ἐκ 
τῶν Ἀρχιγένους καὶ Λεωνίδου. 
Αέτιος  Αμιδηνός,  Λόγοι  ιατρικοί  16,96[σσ.143,3  και  εξής.Ζ.]Περί  τῶν  καρκινωμάτων  ἐν 
μήτρᾳ.Αρχιγένους. 
169 Σκεύου Γ. Ζερβού: ΑΕΤΙΟΥ, Περί τῶν ἐν μήτρᾳ παθῶν, ἥτοι λόγος ἐκκαιδέκατος καί τελευταῖος. 
Λειψία 1901). 
170  Για  τον Λεωνίδη: Wellmann,die pneumakatische  schule bis auf Archigenes  in  ihrer Entwickelung 
Philologische untersuchunsen 14 berlin 1895.σελ 16‐17. 
Τ.Clifford Allbutt,Greek medicine in Rome,London 1921,Ανατυπ.Νεα Υόρκη 1970 σελ.229 και 408‐409. 
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Οι  τρεις  γνωστοί  άμεσοι  μαθητές  του  Αγαθίνου 

εξελίχθηκαν  σε  επιφανείς  και  πρωτοπόρους  ιατρούς  και 

χειρουργούς. Αναμφισβήτητα,  αν  και  εν μέρει αναπόδεικτη,  η 

επίδραση  της  διδασκαλίας  του Αγαθίνου θα προκαθόρισε  την 

επιστημονική  τους  εξέλιξη  και  πορεία  που  τους  ενέταξε 

ανάμεσα  στους  ιατρούς  που  τιμούνταν  λόγω  της 

επιστημονικής τους κατάρτισης171. 

 

B.5.7.Η Επίδραση της σχολής των Εκλεκτικών 

Όπως  αναφέρθηκε  λαμπρά  ιατρικά  πνεύματα 

ακολούθησαν το εκλεκτικό δόγμα. Οι επιδράσεις επομένως της 

ιατρικής  σκέψης  των  εκλεκτικών  μέσω  του  Αρεταίου,  του 

Γαληνού,  του  Αρχιγένη,  σίγουρα  ήταν  απ΄  τους  βασικούς 

παράγοντες  που  καθόρισαν  την  ιατρική  σκέψη  τουλάχιστον 

μέχρι το μεσαίωνα. 

I.Εκλεκτικοί και θεραπεία του καρκίνου του μαστού 

Οι  ιατρικές  σχολές  της  αρχαιότητας  με  πρώτη  την 

ιπποκράτειο  σχολή  ασχολήθηκαν  επισταμένα  με  βάση  τα 

δεδομένα της εποχής με την θεραπεία του καρκίνου. Απ αυτόν 

τον κανόνα δεν εξαιρείται ούτε η εκλεκτική σχολή . 

 

 

 
                                                 
171 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων.   Αθήνα 
2000, σελ.35‐44. 
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II.Ιστορικό υπόβαθρο 

Ο Πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος (484‐426π.Χ.) αναφέρει τον 

καρκίνο του μαστού, από τον οποίο έπασχε η Άτοσσα, η μητέρα 

του  Βασιλιά  των  Περσών  Δαρείου,  την  οποία  θεράπευσε  ο 

Έλληνας γιατρός Δημοκήδης172. 

Ο  Ιπποκράτης  (460‐377π.Χ.),  ο  επιφανέστερος  Έλληνας 

ιατρός,  πρώτος  χρησιμοποίησε  σε  γραπτά  κείμενα  τον  όρο 

«καρκίνος» ή «καρκίνωμα». Θεωρούσε ότι ήταν καλύτερα να μη 

δίδεται  θεραπεία σε «κεκρυμμένο»  καρκίνο. Αυτό σήμαινε  ότι 

μόνο  ελκωτικοί  καρκίνοι  θα  μπορούσαν  να  θεραπευτούν  με 

εγχείρηση,  πιθανόν  ως  ανακουφιστική  θεραπεία. 

Χαρακτηριστικά  ο  Ιπποκράτης  είχε  γράψει  για  τον  καρκίνο: 

«Είναι  προτιμότερο  να μην  εφαρμόζεται  καμιά  θεραπεία.  Και 

αυτό, γιατί αν λάβει θεραπεία η ασθενής θα πεθάνει σύντομα, 

ενώ  αν  αφεθεί  χωρίς  θεραπεία  μπορεί  να  ζήσει  για  μεγάλο 

χρονικό διάστημα173». 

 

III.Ασκληπιεία 

Παράλληλα  προσπάθειες  θεραπείας  του  μαστού 

λάμβαναν  χώρα  και  στα  Ασκληπιεία  καθώς  αναθήματα  που 

απεικονίζουν  μαστούς  βρέθηκαν  στα  Ασκληπιεία  Επιδαύρου, 

Κω,  Τρίκκης  και  Κορίνθου,  που  άλλοτε  ήταν  ιερά  του 

                                                 
172 Karpolizos A.Pavlidis N. The treatment of cancer in Creek antiquity. Eur J Cancer 2004, 40:2033‐2040. 
173  Ιπποκράτους  Αφορισμοί:6,38  IV  572,5‐7L.  ὅκόσοι  κρυπτοί  καρκίνοι  γίνονται  μή  θεραπεύειν 
βέλτιον.Θεραπευόμενοι γάρ ἀπόλλυνται  ταχέως, μή θεραπευόμενοι δε πολύν χρόνον διατελούσιν. 
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Ασκληπιού, Θεού της Ιατρικής, δείχνοντας ότι οι παθήσεις του 

μαστού αποτελούσαν μια από τις πλέον συχνές νόσους για τις 

οποίες οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια. Σε ορισμένα από αυτά 

απεικονίζονται  όγκοι  μαστού  και  σε  ένα  τουλάχιστον 

εξελκωμένος όγκος μαστού . 

IV.Εκλεκτικοί 

Μετά τον Ιπποκράτη μπορούμε να θεωρήσουμε βάσει των 

ιστορικών  δεδομένων  πως  η  σχολή  των  εκλεκτικών  που 

ιδρύθηκε απ τον Αγαθίνο έδωσε νέα διάσταση στη προσπάθεια 

καταπολέμησης και θεραπεία του καρκίνου του μαστού. 

Πηγές 

Αναφορικά  με  την  θεραπεία  του  καρκίνου  από  τους 

εκλεκτικούς,  οι  βασικότερες  πηγές  είναι  ο  Αέτιος  ο  Αμιδηνός 

(6ος  αι.  Κωνσταντινούπολη),  χριστιανός  αρχίατρος  της 

αυτοκρατορικής  αυλής  επί  βασιλείας  Ιουστινιανού,  ο 

Ορειβάσιος (Πέργαμος, 325 ‐ 403μ.Χ.) και ο Παυλός ο Αιγινήτης 

(Αίγινα, 625‐ Αλεξάνδρεια 690). 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Ο  ιδρυτής  της σχολής Αγαθίνος  δεν άφησε κανένα  έργο 

που  να  αποδεικνύει  ενασχόληση  του  με  τον  καρκίνο,  ωστόσο 

λογικά  όντας  ιατρός,  όχι  τυχαίος  όπως  τον  χαρακτηρίζει  ο 

Γαληνός174, δύσκολα δεν θα είχε ασχοληθεί με τον καρκίνο. 

 
                                                 
174 Γαληνού προς τους περί τύπων γράψαντας 489.Αρχαία Ελληνική Γραμματεία  οι Έλληνες, Αθήνα 
2000. 
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I.V.α.Λεωνίδης ο Ἀλεξανδρεύς1/2ος αι.μ.Χ  

Όπως  προαναφέρθηκε,  ο  Λεωνίδης  ήταν  ο 

διαπρεπέστερος  χειρουργός  της  αρχαιότητας  και  άμεσος 

μαθητής του Αγαθίνου, ο οποίος ασχολήθηκε επισταμένως με 

τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Ο Αέτιος από την Άμιδα 

καταγράφει  στο  σύγγραμμά  του  ʺπερί  των  εν  μήτρα  παθώνʺ 

την  χειρούργηση  καρκινωμάτων  του  μαστού  κατά  τον 

Λεωνίδη175.  Συγκεκριμένα  αναφέρει  «τῆς  πασχούσης  ὕπτιας 

ἐσχηματισμένης, ὑπέρ τό καρκίνωμα διαιρῶ τό μέρος τοῦ μαστοῦ 

τό  ὑγιές,  καὶ  τό  διηρημένον  ὑποκαίω  καυστηρίοις,  ἕως  ὅτου 

ἐσχαρωθέντων  τῶν  σωμάτων  ἐπισχεθή  ή    αἰμορραγία.  Εἶτα 

πάλιν τέμνω, περιχαράσσων ἄμα καί βαθυτομών τόν μαστόν, καί 

πάλιν τά τετμημένα καίω. Καί πλειστάκις τοῦτο ποιῶ τέμνων καί 

μετά  ταῦτα  καίων  πρός  ἐποχήν  τῆς  αἰμορραγίας.  και  ἐστί 

ἀκίνδυνος  ή  αἰμορραγία  αὔτη.  Μετά  δέ  τήν  τελείαν  ἀποκοπήν 

πάλιν  ἐπικαίω  τά  μέρη  τά    ὅλα  ἕως  ἀναξηρασμού,  τό  μέν  γαρ 

πρῶτον  καὶ  δεύτερον  πρός  τήν  τῆς  αἰμορραγίας  ἐποχήμἐνην, 

ἔσχατον  δὲ μετά τήν τελείαν ἀποκοπήν τὰ καυτήρια προσάγειν 

πρός τήν τοῦ πάθους ὅλου ἀνασκευήν. Εἴωθα δε πότε καί χωρίς 

καύσεως  ἐνεργεῖν,  ὅταν  ὄγκος  γένηται  περί  τόν  μαστόν 

χοιρώδης,  μελετῶν  τήν  τοῦ  καρκινώματος  γένεσιν.  Τοιούτου 

τοίνυν ὄντος τοῦ πάθους, ἔξεστιν ἀρκεσθῆναι τῆ ἀπό τῶν ὑγιών 

                                                 
175 Σκεύου Γ. Ζερβού: ΑΕΤΙΟΥ, Περί τῶν ἐν μήτρᾳ παθῶν, ἥτοι λόγος ἐκκαιδέκατος καί τελευταῖος. 
Λειψία 1901. 
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μερών  ἐκτομῆ  τοῦ  μαστοῦ.  Οὐδέ  γάρ  σφοδρά  γίνεται  ἐπί  τῶν 

τοιούτων αἰμορραγία.»176.ʺ 

Στη  συνέχεια  η  ασθενής  μεταφερόταν  σε  θερμό  μέρος 

(καθώς  το  κρύο  φερόταν  να  αναστέλλει  την  ανάρρωση)  και 

στην  πληγή  τοποθετούνταν  έμπλαστρα  φτιαγμένα  από 

διάφορα  βότανα,  όπως  το  αρνόγλωσσον,  το  πολύγονον  ή  το 

σήσαμον. H  σύνθεση  του  εμπλάστρου,  το  οποίο  καλυπτόταν 

εξωτερικά  με  φύλλα  αμπέλου,  άλλαζε  κατά  τη  διάρκεια  της 

επούλωσης  του  τραύματος.  Γενικότερα  οι  μετα‐ιπποκρατικοί 

ιατροί  χρησιμοποιούσαν  στις  συνταγές  τους  τερεβινθέλαιο, 

λιβάνι, όπιο, ροδόνερο, κρόκο αβγού, καδμεία γη, μέλι αλλά και 

γάλα γυναικός. 

I.V.β Αρχιγένης ο Απαμεύς 

Απ’  την  άλλη  ο  Αρχιγένης  ο  Απαμεύς  (98‐115μ.Χ.), 

διάσημος  ιατρός της εποχής του, ασχολήθηκε συστηματικά με 

τον  καρκίνο  του  μαστού,  όπως  προκύπτει  από  κείμενα  του 

Ορειβασίου,  του  Αετίου  και  του  Παύλου  Αιγινήτη,  όπου 

αναφέρονται  απόψεις  του  Αρχιγένη  τόσο  για  την  παθολογία 

της νόσου όσο και για  τη θεραπευτική αντιμετώπιση της. Στη 

θεραπευτική  των  κρυπτών  καρκίνων  και  του  καρκίνου  της 

μήτρας ο Αρχιγένης ακολουθούσε την Ιπποκρατική άποψη ότι 

είναι  προτιμότερο  να  μην  εφαρμόζεται  καμία  θεραπεία177.  Ο 

                                                 
176 Ο.π. 
177Αέτιου  Λόγοι  ιατρικοί  16,96  σ143,3‐22  .Ζ  περί  τῶν  καρκινωμάτων  ἐν  μήτρᾳ  Ἀρχιγένους.Τῶν 
καρκινωδῶν ὄγκων ἀνίατος δέ ἐστίν ἡ τοῦ καρκινώματος  διάθεσις,¨ὡς Ἰπποκράτης φησίν. 
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Αέτιος  γράφει  για  τον Αρχιγένη  και  τις  απόψεις  του περί  της 

φύσης  του  καρκίνου  των  μαστών  και  της  μήτρας,  οι  οποίες 

ταυτίζονται  σε μεγάλο  βαθμό με αυτές  του Λεωνίδη,  πράγμα 

που  οδήγησε  πολλούς  μελετητές  στην  άποψη  ότι  πηγή  του 

Αρχιγένη υπήρξε ο Λεωνίδης178. 

Αναφορικά  με  τη  χειρουργική  των  καρκινωμάτων  από 

τον  Αρχιγένη,  σύμφωνα  με  τον Ορειβάσιο,  γίνεται  λόγος  στο 

σύγγραμμα  του  Αρχιγένη  περί  των  αφαιρεθησόμενων  μερών, 

όπου  πρώτα  εκτίθενται  οι  λόγοι  που  οδηγούν  στον 

ακρωτηριασμό και ύστερα η διαδικασία179. Ωστόσο ο Παύλος ο 

Αιγινήτης  γράφει  ότι    σύμφωνα με  τη  γνώμη  του Αρχιγένη  ο 

καρκίνος παροξύνεται με το άγγιγμα και την θεραπεία180. 

Ανάμεσα  στις  σωζόμενες  θεραπευτικές  υποδείξεις  του 

Αρχιγένη  περιλαμβάνονται  και  αρκετά  καταπλάσματα  είτε 

δικά  του  είτε  δανεισμένα  από  άλλους  γιατρούς,  τα  οποία 

σχετίζονταν  για  τη  θεραπεία  του  καρκίνου  του  μαστού  ή  του 

καρκίνου γενικότερα. 

                                                                                                                                            
 Ιπποκράτους  Αφορισμοί:6,38  IV  572,5‐7L.  ὁκόσοι  κρυπτοί  καρκίνοι  γίνονται  μή  θεραπεύειν 
βέλτιον.Θεραπευόμενοι γάρ ἀπόλλυνται  ταχέως, μή θεραπευόμενοι δε πολύν χρόνον διατελούσιν. 
178  Αέτιου  Λόγοι ιατρικοί 16,42 σς60,1 κ.ε Ζ Περί τῶν ἐν μαστοῖς καρκινωμάτων ἔκ τῶν Ἀ ρ χ ιγ έ ν ο 
υ  ς  καί  Λ  ε  ω  ν  ί  δ  ου  ...  ...  Δύο  δέ  καρκινωμάτων  εἰσίν  αἱ  ἀνώτεροι  διαφοραί,  τά  μέν  γάρ  αὐτῶν 
ἀνέλκωτα γίνεται, το δέ ἠλκομένα. Ἀνελκώτου μέν ὄντος καρκίνου. 
ὄγκος καταλαμβάνεται ἐν τῶ μαστῶ διαφέρων μεγέθει, ἀντίτυπος, ἀνώμαλος, ... 
τεφρώδης τέ ἐστί καί πορφορίζον καί ὑποπέλιος τῆ χρόα, …. 
Αέτιου    Λόγοι  ιατρικοί  16,96  σσ  143,3  κ.ε  Ζ Περί  καρκινωμάτων  ἐν  μήτρᾳ  Ἀρχιγένους.  Τῶν  
καρκινωδῶν  ὄγκων  τά  μέν  ἀνέλκωτά  εστι,τά  δέ  ἠλκωμένα,καθώς  ἐν  τῶ  περί  μαστωῶν  τόπῳ 
προείρηται.Τῶν  μέν  οὗν  ἀνέλκωτων  καρκινωμάτων  ἡ    σημείωσίς    ἥδε.ὄγκος  εὑρίσκεται    περί    τό  
στόμα    τῆς  μήτρας,    σκληρός,    ἀντίτυπος  ,ἀνώμαλος  δὲ  και    ὀχθώδης,χροιά  τρυγώδης, 
ἀνερευθής,ὑποπέλιος. 
179 Αιμ.Δημ.Μαυρουδής. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο  βίος  και  τα  έργα  ενός  έλληνα γιατρού 
στην αυτοκρατορική Ρώμη. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων.   Αθήνα 
2000, σ.139‐140. 
180 Αέτιου  Λόγοι ιατρικοί 16,42[ σσ 60,1κε.Ζ. ]. 
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Συγκεκριμένα  ο  Αέτιος  γράφει181  ότι  ο  Αρχιγένης 

χρησιμοποιεί καταπραϋντικό επίθεμα για τον καρκίνο που του 

έχει κληροδοτηθεί και το χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο, ενώ ο 

Παύλος  ο  Αιγινήτης182  κάνει  αναφορά  σε  συνταγή 

καταπλάσματος  του  Αρχιγένη  σχέτικα  με  τα  καρκινώδη  και 

κακοήθη έλκη. 

I.V.γ.ΓΑΛΗΝΟΣ 

Η  ιατρική  πρακτική  του  Γαληνού  και  η  βαθιά  γνώση 

προγενέστερων μεθόδων και μαρτυριών τον κατέταξε ανάμεσα 

στους  οπαδούς  της  εκλεκτικής  σχολής  σύμφωνα  με  αρκετούς 

μελετητές. 

Αυτός  έγραψε  ότι  η  θεραπεία  του  καρκίνου  του  μαστού 

μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Στα πρώιμα στάδια 

έχει μεγαλύτερη επιτυχία η συντηρητική θεραπεία, ενώ όταν ο 

όγκος έχει μεταβληθεί σε μια μεγάλη μάζα μόνο η χειρουργική 

επέμβαση  μπορεί  να  προσφέρει  ελπίδες  ίασης.  Ο  Γαληνός 

περιγράφει  ο  ίδιος  μαστεκτομή  και  περιγράφει  τη  διαδικασία 

της  εγχείρησης για  τον καρκίνο  του μαστού183.  Τερεβινθέλαιο, 

λιβάνι, όπιο, ροδόνερο, κρόκο αβγού, καδμεία γη, μέλι αλλά και 

γάλα  γυναικός  εμπλουτισμένα  με  τέφρα  από  κελύφη 

καβουριών  και  οστράκων αποτέλεσαν  τη  βάση  συνταγών  του 

Γαληνού για την αντιμετώπιση του καρκίνου γενικότερα.  

                                                 
181 Αέτιου  Λόγοι ιατρικοί 16, 48 [σ. 66, 4‐18 Ζ.]: ἠλκωμένου καρκίνου ἐπιμέλεια. ἠλκωμένονί κακοήθει 
πραότατον‐ἐπίθεμα ὅμοιον κειμήλιόν ἐστί‐ παράλαβε τοῦτο, φησίν Ἀρχιγένης, ὅ καί ἔχει οὔτως. 
182 Έπιτ. Ιατρ. 4, 26, 4 [ΟΜΟ ΙΧ/1, σ. 349, 14‐17]: ʹΑρχιγένους προς καρκινώδη και κακοήθη έλκη. ... 
183 GALEN. In Hippocratis aphorismos commentarius, 38. In: Kuhn (ed), vol 28/1, 59‐61, 1821‐1833. 
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     Στο έργο του Γαληνού γίνεται μια συστηματικοποίηση των 

καρκίνων και των συμπτωμάτων τους, ενώ επιχειρείται και μια 

προσπάθεια ανίχνευσης  της αιτιολογίας  τους. Έτσι,  ο  γιατρός 

από την Πέργαμο μιλά για «φαγέδαινα» για να περιγράψει μια 

εξέλκωση  η  οποία  κατατρώει  τον  ιστό,  για  «έρπητα»  όταν  η 

εξέλκωση  επεκτείνεται  σαν  ένα  έρπων  ζώο,  ή  «πολύποδα» 

όταν ο όγκος μοιάζει να έχει πολλά πόδια. Ο Γαληνός απέδωσε 

τη διατροφή και τις κλιματολογικές συνθήκες με την εμφάνιση 

του  καρκίνου.  Στο  έργο  του  σημείωνε  ότι  οι  καρκίνοι  είναι 

σπάνιοι  στον  Βορρά  και  ανύπαρκτοι  μεταξύ  των  Σκυθών,  οι 

οποίοι  πίνουν  γάλα.  Αντιθέτως,  η  κατανάλωση  σαλιγκαριών, 

αλατισμένου  κρέατος  και  βρώμης  από  τους  Αλεξανδρινούς 

ήταν κατά τον Γαληνό η αιτία για συχνά κρούσματα καρκίνου. 

Για  την  αντιμετώπιση  ορατών  καρκίνων  ο  Γαληνός  συστήνει 

επάλειψη  με  χυμό  του  φυτού  στρύχνου,  ονομασία  η  οποία 

αποδίδεται σε περισσότερα του ενός είδη φυτών. Εκτός από τη 

σκόνη  κοχυλιών,  οι  συνταγές  του,  οι  οποίες  επέζησαν 

παραλλαγμένες  ως  τον  Μεσαίωνα,  περιλαμβάνουν  μέταλλα 

και προϊόντα κοιτασμάτων, όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου, 

ο χαλκός, ο μόλυβδος και η καδμεία γη184.  

 

 

 
                                                 
184 Κarpolizos A, Pavlidis N. The treatment of cancer in Creek antiquity. Eur J Cancer, 40:2033‐
2040,2004. 
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Επιδράσεις  των  Εκλεκτικών  στη  μεταγενέστερη 

θεραπευτική πρακτική του καρκίνου του μαστού 

I.V.δ Βυζάντιο 

Στη Βυζαντινή περίοδο, ο Αέτιος ο Αμιδηνός  (6ος αιώνας 

μ.Χ.)  επιχειρεί  μια  πλήρη  περιγραφή  της  μαστεκτομής, 

στηριζόμενος σε αυτά που είχαν γραφεί από τον Αρχιγένη, το 

Λεωνίδη και το Γαληνό. 

Ο  Παύλος  ο  Αιγινήτης  (625‐690  μ.Χ.)  συνιστά  και  αυτός 

μαστεκτομή,  κάνοντας λεπτομερείς αναφορές στη μέθοδο του 

Αρχιγένη και του Λεωνίδη. Η μέθοδος αυτή αντιγράφεται από 

τους  Άραβες  και  από  εκεί  περνάει  αργότερα  στη  Δύση.  Η 

μέθοδος  του  Λεωνίδη,  όπως  προαναφέρθηκε,  είναι  η  πρώτη 

αναφορά    εγχείρησης  καρκίνου  μαστού  χωρίς  την  αφαίρεση 

του  οργάνου.  Μετά  από  μικρή  τομή  καυτηριάζεται  ο  όγκος, 

κάτι  ανάλογο  με  τη  σημερινή  μέθοδο  ογκεκτομής  και 

ακτινοβολίας185. 

I.V.ε. ΑΡΑΒΕΣ 

Ο Αbulcasis  (936‐1013 μ.Χ.), Άραβας γιατρός, ασχολήθηκε 

με τις παθήσεις του μαστού και είχε εμπνευστεί από τον Παύλο 

τον Αιγινήτη186. Άλλος Άραβας γιατρός, ο Αβικέννας (10ος‐11ος 

αιώνας μ.Χ.), συμφωνούσε με τον Ιπποκράτη και το Γαληνό και 

δεν συνιστούσε τη μαστεκτομή. 
                                                 
185 Aeginus P. The  seven  books. Book VI, vol  II, Adams F, Translator. The Sydenham Society, London, 
1847:333. 
186 Abulcasis. La chirurgie dʹAbulcasis. Vol II, chapter 53. Traduite par Leclerq L, Paris, 1861. 
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I.V.στ. Αναγέννηση 

Κατά  την  περίοδο  της  Αναγέννησης,    ο  Παρέ  (1509‐1590 

μ.Χ.), αρχικά κουρέας στο επάγγελμα, που σπούδασε αργότερα 

ιατρική  στην  Ιατρική  Σχολή  των  Παρισίων  και  στη  συνέχεια 

έγινε  στρατιωτικός  γιατρός,  ακολουθεί  στη  χειρουργική  του 

μαστού τις αρχές του Αρχιγένη και του Λεωνίδη. Πίστευε ότι οι 

επιφανειακοί  όγκοι  θα  έπρεπε  να  αφαιρούνται,  αλλά  δεν 

μπορούσε να ανεχθεί τη φρίκη του ακρωτηριασμού του μαστού 

και  προσπάθησε  να  τους  θεραπεύσει  εφαρμόζοντας  πλάκες 

μολύβδου, αλλά με πενιχρά αποτελέσματα. Ο ίδιος περιέγραψε 

και  τη  διήθηση  του δέρματος και  των  επιχώριων λεμφαδένων 

στις προχωρημένες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. 

Ο Φελόπιο (1523‐1563μ.Χ.) ο σπουδαιότερος ανατόμος της 

εποχής του από τη Μόντενα χειρουργεί εξελκωμένους όγκους 

μαστού,  όπως  ο  Λεωνίδης.  Η  κλινική  περιγραφή  του 

προσβεβλημένου μαστού από τον Φελλόπιο είναι περισσότερο 

λεπτομερής  από  εκείνη  του  Παρέ.  Παρόλο  που  είχε  γίνει 

κατανοητό  ότι  ο  καρκίνος  του  μαστού  θα  μπορούσε  να 

συνοδεύεται  με  οιδήματα στη μασχάλη,  ακόμα  δεν  είχε  δοθεί 

έμφαση στο φαινόμενο της μετάστασης187. 

 

 

 
                                                 
187 TsoulogiannisIN,SpandidosDA . Eclectics and breast cancer. J. BUON 2007 Apr‐Jun; 12(2) :185‐8. 
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Συμπεράσματα 

Δυστυχώς  η  Σπάρτη  στην  ύστερη  ρωμαϊκή  εποχή  και 

στους  πρωτοβυζαντινούς  χρόνους  δεν  είχε  καμία  σημαντική 

υπόσταση.  Μετά  τις  καταστροφές  των  Γότθων,  των  Ερούλων 

και  τους  καταστροφικούς  σεισμούς  το  375  περίπου,  η  άλλοτε 

κραταιά  πόλη  σε  στρατιωτικό  επίπεδο  κατά  τους  κλασσικούς 

χρόνους  και  σε  οικονομικό  –  πνευματικό  κατά  τους  

ελληνιστικούς  ρωμαϊκούς χρόνους  περιέπεσε σε αφάνεια. 

Ωστόσο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την  ιδιαίτερη 

ανάπτυξη  της  ιατρικής  στην  πόλη  της  Σπάρτης  και  στην 

ευρύτερη  περιοχή  της  Λακωνίας.  Όλα  αυτά  επιβεβαιώνονται 

πρώτα  απ’  όλα  απ΄  τον  αριθμό  των  ασκληπιείων  που  είναι 

μεγαλύτερος  από  οποιαδήποτε  άλλη  περιοχή  του  αρχαίου 

κόσμου  και  βέβαια  την  ευρύτερη  λατρεία  της  θεότητας  στην 

περιοχή  της  νοτιοανατολικής  Λακωνίας.  Παράλληλα 

αποδεικνύεται πως το Ασκληπιείο στην περιοχή των Βοωνητών 

στη  Σπάρτη  είχε  ιδιαίτερη  επίδραση  στον  αρχαίο  κόσμο  και 

ήταν πράγματι το πιο φημισμένο, όπως ο Παυσανίας αναφέρει.  

Στο ιερό του Ασκληπιού Αγνίτα  το ξόανο του θεού ήταν 

από  Άγνο,  φυτό  που  έχει  θεραπευτικές  ιδιότητες,  οι  οποίες 

σχετίζονται  άμεσα  με  το  ενδοκρινολογικό  σύστημα  του 

ανθρώπου  και  τη  γονιμότητα  που  πάντα  απασχολούσε  την 

αρχαία Σπάρτη. 
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Γενικότερα η θεμελίωση της λατρείας του Ασκληπιού και 

ο αριθμός  των ασκληπιείων δε  δηλώνουν μόνο  την ανάπτυξη 

της  ιατρικής,  αλλά  και  την  διδασκαλία  της  ιατρικής  που 

συνηθιζόταν  στα  ασκληπιεία,  όπως  δηλώνει  άλλωστε  η 

επιγραφή που βρέθηκε στα Κύθηρα.  

Παράλληλα διαφαίνεται και άλλη μια σημαντική  μυθική 

ιδιότητα  των  Διοσκούρων,  θεών  που  είναι  γέννημα  της 

Λακωνίας,  αυτή  της  ιατρικής.  Οι  θεοί  στο  μύθο  της  Σπάρτης 

συνδέονται  με  το  σίλφιο  και  το  καστόρειο,  διάσημα φάρμακα 

της αρχαιότητας, ενώ πιθανότατα και με την γυναικολογία. 

Οι  υπόλοιπες  ιατρικές  θεότητες  καταδεικνύουν  την 

ύπαρξη  ιατρικής  σκέψης  στη  Σπάρτη  τόσο  γενικά  όσο  και 

στους  επιμέρους  τομείς  της  οφθαλμιατρικής  και  της 

γηριατρικής. 

Αναφορικά  με  την  άσκηση  επιστημονικής‐εμπειρικής  

ιατρικής στη Σπάρτη έγινε προσπάθεια καθορισμού με βάση το 

χωρίο του Ξενοφώντα,  του αριθμού των στρατιωτικών  ιατρών 

και την κατανομή τους στο στράτευμα. Παράλληλα οι γραπτές 

πηγές έδωσαν τη βάση για την ύπαρξη αξιόλογων ιατρών στη 

Σπάρτη. 

Αυτό που ίσως έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως η απαρχή 

της  ελληνικής  ιατρικής  στη  Ρώμη,  έστω  και  αν  όχι  εντελώς 

επιτυχημένα, σχετίζεται με τον Αρχάγαθο τον τραυματολόγο. 

Επιπλέον η ανάλυση του έργου του Αγαθίνου και της ιατρικής 
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αίρεσης  που  ίδρυσε  στη  Ρώμη  ‐  αυτής  των  εκλεκτικών  ή 

επισυνθετικών‐, όπως επίσης και των αμέσων μαθητών του και 

οπαδών  του  αποδεικνύουν  την  σημαντικότητα  της 

προσωπικότητας  του  και  την  επίδραση  που  άσκησε  στην 

ιατρική σκέψη μέχρι και το Μεσαίωνα. 

Ο  εκλεκτικισμός,  δηλαδή  η  υιοθέτηση  των  σωστότερων 

στοιχείων  θεραπευτικής  θεωρίας  και  πράξης  από  την  κάθε 

σχολή,  αποτέλεσε  την  υπέρβαση  στα  ιατρικά  πράγματα  και 

απεγκλώβισε  την  ιατρική  από  την  πιστή  τήρηση  στη  

θεραπευτική  διαδικασία  του  δόγματος  της  κάθε  επιμέρους 

σχολής  που  δεν  ήταν  δυνατό  να  είναι  πάντοτε  επιτυχής.  Υπ΄ 

αυτό  και  μόνο  το  πρίσμα  αν  εξετάζαμε  την  σχολή  του 

Αγαθίνου,  θα  μπορούσαμε  να  υποστηρίξουμε  πως  η 

συνεισφορά του στη διαμόρφωση της ιατρικής σκέψης του τότε 

και του σήμερα είναι τεράστια. 
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