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ΠΡΟΛΟΓΟ
«βήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν,είναι σα να σβήνει και ένα
αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον»
Γ. εφέρης

Η νόσος και το τραύμα συνόδευαν τον άνθρωπο πολύ πριν αρχίσει να του
συμπαραστέκεται η Ιατρική, η οποία για χιλιάδες χρόνια παρέμενε σε πρωτόγονη
κατάσταση. Μόλις τα τελευταία 100 χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης, σημαντικές
ανακαλύψεις στο χώρο των θετικών επιστημών, ώθησαν σε πρωτόγνωρα ύψη τις
δυνατότητες των ιατρικών παρεμβάσεων.
το παρόν πόνημα επιχειρήθηκε μια σύγκριση του χθές με το σήμερα, όσον αφορά
την αντιμετώπιση του τραύματος κεφαλής και τραχήλου στην αρχαία και τη σύγχρονη
Ελλάδα. τα πλαίσια αυτής της σύγκρισης καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και
σχολιάστηκαν

η

προσέγγιση

του

πολυτραυματία,

οι

χειρουργικές

μέθοδοι

αντιμετώπισης των τραυμάτων της κεφαλής και του τραχήλου και η μετεγχειρητική
παρακολούθηση και υποστηρικτική φροντίδα των ασθενών αυτών. τα πλαίσια αυτά
έγινε εκτενέστερη αναφορά και στη γενικότερη ιατρική παιδεία της περιόδου των
κλασσικών χρόνων.
Ανεκτίμητη βοήθεια σε κάθε βήμα αυτής της μακράς και επίπονης προσπάθειας,
μου προσέφερε η καθηγήτρια Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελένη
Ασκητοπούλου, την οποία υπερευχαριστώ.
ημαντική βοήθεια στην επεξεργασία των αρχαίων κειμένων μου προσέφεραν οι
καθηγητές φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου των Αθηνών κ.κ Εμμ. Μικρογιαννάκης και
Γ. Γιατρομανωλάκης τους οποίους ευχαριστώ θερμά.
την αρχαιολόγο κα Ε. Κονσολάκη – Γιανοπούλου, στον μελετητή αιγιακών
γραφών κ. Μ. Σσικριτσή, στον δημοσιογράφο κ. Ν. Χιλάκη, στο προσωπικό της
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Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και τους συναδέλφους της Γναθοπροσωπικής
Φειρουργικής κλινικής οφείλω θερμές ευχαριστίες για την βοήθεια τους.
Σέλος, με απέραντη ευγνωμοσύνη θα ήθελα να αναφερθώ στη μνήμη του γιατρού
Μανώλη Δετοράκη που με εισήγαγε στο πνεύμα της Ιστορίας της Ιατρικής.
Ελπίζω η προσπάθεια αυτή να άγγιξε το στόχο της.
Με σεβασμό στη γνώση
Ελένη Δημητρίου Κονσολάκη
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
την παρούσα μελέτη αναζητήθηκε η ιατρική αντιμετώπιση του τραύματος
κεφαλής και τραχήλου στην αρχαία Ελλάδα, με στόχο την καταγραφή, την ταξινόμηση
και την αξιολόγηση των ευρημάτων με βάση τη σύγχρονη γνώση επί του θέματος.

Οι

ενδείξεις ιατρικής παρουσίας στον Ελλαδικό χώρο, ανάγονται στην εποχή του χαλκού
(3000-1000 π.Φ.), ο διαχωρισμός του ιατρού από τον μάγο – θεραπευτή φαίνεται να
υφίσταται ήδη την εποχή του Σρωικού πολέμου, με τις βάσεις της σύγχρονης ιατρικής
του δυτικού κόσμου να τίθενται από τον Ιπποκράτη κατά την κλασσική περίοδο της
αρχαίας Ελλάδας.
Η μελέτη αρχίζει με εκτενή αναφορά στην ετυμολογία των ιατρικών όρων που
αφορούν το τραύμα, την κεφαλή και τον τράχηλο, ακολουθεί η ταξινόμηση τους ανά
χρονολογικές περιόδους και τις προκλητικές αιτίες των τραυμάτων αυτών και
ολοκληρώνεται με την λεπτομερή αναφορά στην χειρουργική και υποστηρικτική
αντιμετώπιση τους. Οι αναφορές στο τραύμα κεφαλής και τραχήλου περιλαμβάνουν
περιπτώσεις από την Μυθολογία, τους προϊστορικούς

χρόνους και την κλασσική

περίοδο.
Η ταξινόμηση του τραύματος κεφαλής και τραχήλου αναγνωρίζει ως αιτίες: το
πολεμικό τραύμα, το αθλητικό τραύμα και το τραύμα της καθημερινότητας.
Αναφέρονται

με

λεπτομέρειες

ορισμένες

ενδιαφέρουσες

περιπτώσεις

και

καταγράφονται οι άμεσες και απώτερες συνέπειες των τραυμάτων αυτών. Ιδιαίτερη
μνεία γίνεται στις δυσμορφίες που προκαλούν τα τραύματα του προσώπου.
Η έρευνα όσον αφορά την ισχύουσα ανά περίοδο θεραπευτική αντιμετώπιση των
τραυμάτων κεφαλής και τραχήλου έγινε με βάση τις μελέτες οστεοαρχαιολογικών
ευρημάτων και των γραπτών μνημείων των εποχών αναφοράς. Με βάση αυτές τις
πληροφορίες έγινε εκτενής αναφορά και παρουσίαση της κρανιοανάτρησης και της
αντιμετώπισης των κακώσεων του σπλαχνικού κρανίου. Επιχειρήθηκε δε όχι μόνο ο
σχολιασμός των δεδομένων αλλά έγινε και αναπαράσταση των ιατρικών θεραπευτικών
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παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει 30 απεικονίσεις. Σο κεφάλαιο της αντιμετώπισης
ολοκληρώνεται με την αναφορά σε 42 χρησιμοποιούμενες ουσίες και βότανα για τα
οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο παράρτημα της μελέτης.
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Τραύμα Κεφαλής & Τραχήλου
στην Αρχαία Ελλάδα
ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ
IΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
«…ηέρλε ηαηξηθή νύπσ ήλ έλ αλζξώπνηο αιι΄εκπεηξίαλ δε
ηηλα νη παιαηνί είρνλ θαξκάθσλ θαη βνηάλσλ»
Γαληνός1

τη σύγχρονη εποχή η Ιατρική ακολουθεί και αξιοποιεί τις ραγδαίες εξελίξεις της
τεχνολογίας. Με τη βοήθεια της, τα τελευταία 100 χρόνια οι μάγοι –γιατροί των πρώτων
ανθρώπινων κοινωνιών μετατράπηκαν σε γιατρούς– μάγους, οι οποίοι ανήκουν σε μια
γενιά ανθρώπων έτοιμη να αποικίσει άλλους πλανήτες ή και να (αυτο)καταστραφεί.
Η ενασχόληση με τη -θεραπευτική κυρίως- Ιατρική φαίνεται πως απασχόλησε από
πολύ νωρίς τον άνθρωπο, ως φυσική συνέπεια του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης
απέναντι στις διάφορες νόσους και το τραύμα.
Ήδη στις πρωτόγονες κοινωνίες (μερικές από τις οποίες διατηρούνται μέχρι
σήμερα), οι μάγοι όφειλαν το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης τους στην ικανότητα
τους να θεραπεύουν ή να προκαλούν νόσο ή ακόμα και θάνατο, χρησιμοποιώντας
διάφορες φαρμακευτικές ουσίες.
Η δημιουργία αστικών κέντρων οδήγησε στην ανάπτυξη σπουδαίων πολιτισμών
σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι μάγοι των αρχέγονων φυλών μετεξελίχθηκαν σε ιερείς,
φύλακες και παραγωγούς γνώσης, την οποία μετέδιδαν σε λίγους εκλεκτούς, μέσα σε
απρόσιτα για τους πολλούς θρησκευτικά - θεραπευτικά κέντρα.

1

Κ. Γαληνού. Εισαγωγή ή ιατρός βιβλίο 14, σελ 674 [1].
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τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου συνέρρεαν η γνώση και τα επιτεύγματα
από τις τρείς γειτονικές Ηπείρους. Οι Έλληνες, ανήσυχοι ταξιδευτές στο χώρο και στo
πνεύμα, γεύτηκαν, αύξησαν και διοχέτευσαν αυτή τη γνώση στα μέρη που αποικούσαν.
Ενδείξεις αυτής της αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιατρικών γνώσεων είναι τα
οστεολογικά ευρήματα με κρανιοανάτρηση που ανάγονται στην εποχή του Φαλκού,
προερχόμενα από 5 τουλάχιστον περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Είναι γνωστό ότι
πριν από τους Έλληνες την τεχνική αυτή εφάρμοσαν οι Αιγύπτιοι ιερείς – γιατροί.
Ακόμα μια επιβεβαίωση της ανταλλαγής ιατρικών γνώσεων μεταξύ Ελλάδος και
Αιγύπτου αποτελούν οι Αιγυπτιακοί πάπυροι με αναφορές σε ιατρικές συνταγές των
«Κεφτιού», όπως αποκαλούσαν τους Κρήτες της Μινωικής περιόδου οι Αιγύπτιοι [2,3].
Σην ιατρική παρουσία κατά τη Μυκηναϊκή εποχή επιβεβαιώνουν και ανασκαφικά
ευρήματα από το Μυκηναϊκό νεκροταφείο του Παλαμηδίου. τον τάφο Κ, βρέθηκαν
ιατρικά εργαλεία με εκπληκτική ακρίβεια κατασκευής που χρονολογούνται γύρω στο
1450-1400 π.Φ. [4].
Η πρώτη αναφορά της λέξης «ιατρός» περιέχεται σε επιγραφή γραμμικής Α πάνω
σε πιθάρι του 17ου αιώνα π.Φ. που βρέθηκε στην Υαιστό2 (εικόνα 1). την επιγραφή
αναγράφεται «si-ma ! i-ja-te» (σιμά ιατήρ) [5]. Η λέξη «sima» πιθανά να είναι το όνομα
της κτήτορος, δηλαδή

γυναίκας ιατρού με το όνομα Sima. H λέξη «i-ja-te» έχει

αναγνωσθεί από τους J-P Olivier και L. Godart με βάσει τα κοινά σύμβολα που
προσδιόρισαν μεταξύ γραμμικής Α και Β γραφής [6]. Οι Ventris και Chadwick
ταύτισαν τη λέξη «i-ja-te» της γραμμικής Β με το ομηρικό «ιητήρ», όπως και το κυπριακό
«i-ja-te-ra-ne», που εμφανίζεται σε πινακίδα (κυπρομινωϊκής γραφής) του 500 π.Φ.. από
το Ιδάλιον της Κύπρου [7]. Η επόμενη αναφορά στη λέξη «i-ja-te» βρίσκεται σε μια
πινακίδα γραμμικής Β από την Πύλο3 που αναφέρεται στα περουσιακά στοιχεία ενός
γιατρού με το όνομα Κλύμενος [8]. ε πινακίδα γραμμικής Β4 της Κνωσού υπάρχει το

Επιγραφή PH Zb4
Επιγραφή «ΡΤ Eq02»
4 ΚΝ Dg 1158
2
3
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ανθρωπωνύμιο «a-ni-ja-to» (ανίατο) το οποίο είναι παράγωγο του ρήματος ιώμαι και
δηλώνει τον ανήκεστο (αθεράπευτο) [9].
Εικόνα 1. Eπιγραφή PH Zb4 , 17ος αιώνας π.Φ. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

ημαντικές πληροφορίες για γιατρούς που έζησαν την εποχή του χαλκού μας δίνει ο
Ερατοσθένης (275-194 π.Φ..) ο οποίος διετέλεσε
Αλεξάνδρειας.

Πρώτος

βοτανολόγος

-

διευθυντής της Βιβλιοθήκης της

θεραπευτής

θεωρείται

κατά

τη

μυθολογική παράδοση, ο Αργείος θεραπευτής Μελάμπους, για τον οποίον ο
Ηρόδοτος αναφέρει [10]:
«…genÒmenon ¥ndra sofÕn mantik»n te ˜wutù sustÁsai ka• puqÒmenon ¢p' A„gÚptou
¥lla te poll¦ ™shg»sasqai».5

Ενώ ο Φείρων κατά τον Ερατοσθένη ήταν ο Πρώτος ιατρός στον Ελλαδικό χώρο
[11]:
«Oátoj doke‹ Ce…rwn eίnai Ð ™n tù Phl…J o„k»saj, dikaiosÚnV d•Øperenšgkaj
p£ntaj ¢nqrèpouj ka• paideÚsaj 'AsklhpiÒn te ka• 'Acillša».

Σο όνομα του πιθανολογείται ότι προέρχεται από τη λέξη χειρ, επειδή ήταν
επιδέξιος χειρουργός [12]. Ήταν επίσης καλός γνώστης των βοτάνων των βουνών τα
οποία αξιοποιούσε στη θεραπευτική του πρακτική. ύμφωνα με τη μυθολογία δίδαξε
την ιατρική μεταξύ των άλλων, στον Πηλέα, στον Αχιλλέα, στον Ηρακλή, στον Ιάσονα

5

Ηρόδοτος. Ιστορίαι, Βιβλ.2, κεφ.49
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(ίασις), και στον ίδιο τον Ασκληπιό ο οποίος θεοποιήθηκε, επειδή κατά τον Πίνδαρο
[13]:
«polup»monaj ¢nqrèpoisin „©sqai nÒsouj.....
toÝj mεn malaka‹j ™paoida‹j ¢mfšpwn,
toÝj dε prosanša p…nontaj,

À gu…oij per£ptwn p£ntoqen f£rmaka,
toÝj dε toma‹j œstasen ÑrqoÚj»6

Ο μηρος αναφέρεται με σεβασμό στους ιατρούς [14,15].7,8 την Ιλιάδα η
εξέχουσα θέση την οποία κατέχουν στο στράτευμα, φαίνεται από τη φράση του
Ιδομενέα:
«ηεηξόο γαξ αλήξ πνιιώλ αληάμηνο άιισλ».9

τα μεταγενέστερα ιατρικά δρώμενα, ο Ιπποκράτης ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε
τις βάσεις, τους στόχους και τους όρους άσκησης της ιατρικής επιστήμης στον Ελλαδικό
χώρο. Η παραλαβή αργότερα της σκυτάλης από τους Ελληνολάτρεις κοσμοκράτορες
Ρωμαίους συνέβαλε στη διάσωση αρκετών από τα έργα του Ιπποκράτη και των
μαθητών του τα οποία μας παρέχουν ανεκτίμητες πληροφορίες για το επίπεδο της
ιατρικής κατά την κλασσική περίοδο.

ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΚΨΕΙ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ
Η σημασία την οποία δίνουν οι άνθρωποι στο πρόσωπο, «προς ώπα», ως του πλέον
καθοριστικού στοιχείου όχι μόνον της ταυτότητας αλλά και της ίδιας της ύπαρξης τους,
φαίνεται από τις προσπάθειες που κάνουν για την αποθανάτισή του σε προτομές,
νομίσματα, πορτραίτα ή φωτογραφίες. Η ίδια αντίληψη των ανθρώπων διαφαίνεται
και στην προσπάθεια καταστροφής αυτής της εικόνας από τους εχθρούς τους ή ακόμα
και από τους ίδιους σε ένδειξη άφατης θλίψης και διάθεσης αυτοκαταστροφής, όπως

Πίνδαρος ωδή 3 Πυθιόνικοι, στ 83-95: «Ιαίνει των πολύπαθων ανθρώπων τις αρρώστιες… Άλλους με ξόρκια
μαλακά φροντίζοντάς τους και σ΄άλλους δίνοντας να πιούν πραϋντικά ελιξήρια, η αλείφοντας με φάρμακα τα μέλη
τους ολούθε κι άλλους με μια τομή τους έστηνε ορθούς». Μετ. Γιάννης Οικονομίδης.
7 Ιλιάδα Λ.833, Λ.514, Ν:213, Π: 28
8 Οδύσσεια γ.231
9 Ιλιάδα Λ.514
6
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χαρακτηριστικά απεικονίζεται στις ολοφυρόμενες μορφές κυκλαδικών ειδωλίων
(Εικόνα 2) [16].
Εικόνα 2. Κεφαλές ειδωλίων πρώιμης κυκλαδικής περιόδου, όπου δακρίνονται οι
σκαριφισμοί στο πρόσωπο τους οποίους τόνιζαν με κόκκινο χρώμα. Αριστερά,
Αρχαιολογικό Μουσείο Κοπενχάγης. Δεξιά, ειδώλιο από την Αμοργό, Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών. Μέσον, η συνήθεια της εκδοράς του προσώπου με τα νύχια σε βαθειά
θλίψη παραμένει ως τις μέρες μας.

Οι κακώσεις κεφαλής και τραχήλου, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάκωση του
εγκεφάλου, μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη ζωή αν συνοδεύονται από σοβαρή
αιμορραγία ή προκαλέσουν απόφραξη του αεραγωγού. τις μη απειλητικές για τη ζωή
περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν λειτουργικά προβλήματα ή σοβαρές δυσμορφίες.
Οι πρώτες ενδείξεις ιατρικής παρουσίας με την έννοια της θεραπευτικής
αντιμετώπισης νόσων και του τραύματος στον Ελλαδικό χώρο ανάγονται στην Εποχή
του Φαλκού [17]. Η παρουσία αυτή στηρίζεται σε οστεοαρχαιολογικά ευρήματα, αρχαία
κείμενα και σε άλλα ενδεικτικά ευρήματα. Σην ένδεια των απτών ευρημάτων αυτής της
περιόδου συμπληρώνει ο μηρος με την πληθώρα των πληροφοριών που δίδει με τις
περιγραφές πολεμικών κυρίως τραυμάτων, στις οποίες διαφαίνεται το επίπεδο των
ανατομικών γνώσεων της εποχής με παράλληλες αναφορές και σε απλές θεραπευτικές
πράξεις.
Οι επιπτώσεις

των κακώσεων κεφαλής και τραχήλου στους τραυματίες

των

προϊστορικών χρόνων δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν, επειδή οι πληροφορίες που
συλλέγονται από την αρχαιολογική σκαπάνη προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από
τη μελέτη σκελετών. τις περιπτώσεις αυτές ακόμα και το αρνητικό -οστικό- εύρημα
δεν αποκλείει την θανατηφόρο κρανιοεγκεφαλική κάκωση [18]. Επιπλέον, οι άνθρωποι,

18 ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ

σε αυτήν την προ –ασηψίας, προ –αντισηψίας και προ –αντιβιοτικών εποχή, πέθαιναν
όπως είναι λογικό, από πολύ ηπιότερες κακώσεις. Τπέρ της άποψης αυτής συνηγορούν
τα ανασκαφικά ευρήματα σκελετών στην περιοχή του Ελλαδικού χώρου (σύγχρονη
Ελλάδα και μεσογειακά παράλια της Σουρκίας).
Από τους 10 σκελετούς οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή της Λέρνας (οικισμός στη
νότια Αργολίδα της 2η χιλιετία π.Φ.) και έφεραν κατάγματα κρανίου, μόνον στους δύο
η αιτία θανάτου μπορεί να αποδοθεί σε αυτή την κάκωση. τις υπόλοιπες περιπτώσεις
η διαπιστωθείσα διαδικασία

επούλωσης του οστού απαιτούσε μια ικανή χρονική

διάρκεια επιβίωσης που απέκλειε την κάκωση σαν άμεση αιτία θανάτου [18,19].
την Ελλάδα των κλασσικών χρόνων οι αναφορές σε κακώσεις κεφαλής και
τραχήλου αφορούν συνήθως σε περιπτώσεις θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού
επιφανών ανδρών σαν συνέπεια πολεμικών συγκρούσεων ή σοβαρών ατυχημάτων, ή
περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων [20].
Με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, οι πληροφορίες για το τραύμα στην
αρχαιότητα αυξάνονται. Η καταγεγραμμένη γνώση άρχιζε σταδιακά να μεταδίδει την
ιατρική εμπειρία και να οργανώνει την ιατρική σκέψη. Σην ίδια περίοδο
δημιουργούνται οι πρώτοι θεραπευτικοί χώροι, βελτιώνονται ή εφευρίσκονται
χειρουργικά εργαλεία, καθιερώνεται η φαρμακευτική χρήση ορισμένων φυτών και
υιοθετούνται επεμβατικές και υποστηρικτικές θεραπευτικές πρακτικές.
Κύριος άξονας αναφοράς είναι ο Ιπποκράτης. Από τα βιβλία της Ιπποκρατικής
υλλογής και ιδίως τις πραγματείες Κατ΄Ιητρείον, Περί Σων Εν Ση Κεφαλή Σρωμάτων, Περί
Ελκών, Περί Άρθρων μπορούν να εξαχθούν αρκετά συμπεράσματα για τις γνώσεις της
εποχής σχετικά με την αντιμετώπιση των κακώσεων της κεφαλής και τραχήλου. Είναι
εντυπωσιακό ότι όσον αφορά τα κατάγματα του σπλαγχνικού κρανίου οι τεχνικές και
οι οδηγίες αντιμετώπισής τους λίγο διαφέρουν στη βάση τους από τις ακολουθούμενες
σήμερα θεραπευτικές πρακτικές.
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
κοπός της παρούσας μελέτης είναι η συστηματοποιημένη παρουσίαση και
κατάταξη των τραυματικών κακώσεων κεφαλής και τραχήλου στην αρχαία Ελλάδα,
όσον αφορά τις αιτίες, τις συνέπειες, την εφαρμοζόμενη θεραπεία και τα αποτελέσματα
της, με στόχο την σύγκριση των θεραπευτικών τεχνικών για τις κακώσεις κεφαλής και
τραχήλου κατά τους Ιπποκρατικούς κυρίως χρόνους, με τις σύγχρονες θεραπευτικές
μεθόδους.
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε επειδή: (α) αφορά μια λειτουργικά
και αισθητικά σημαντική περιοχή του ανθρωπίνου σώματος, (β) η περιοχή αυτή
υπόκειται συχνά σε τραυματισμούς, (γ) η θεραπευτική τους αντιμετώπιση στηρίζεται
κυρίως σε πρακτικές τεχνικές και λιγότερο σε άλλες υποστηρικτικές θεραπείες και τέλος,
(δ) υπάρχει σήμερα μεγάλη εμπειρία από την αντιμετώπιση κάθε είδους κακώσεων της
περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου, γεγονός που επιτρέπει τη σύγκριση της
σύγχρονης αντιμετώπισης με τις αρχαίες θεραπευτικές και φαρμακευτικές τεχνικές, που
αναπτύχθηκαν στους Ιπποκρατικούς κυρίως χρόνους
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα των κακώσεων της κεφαλής και του τραχήλου στην αρχαία Ελλάδα
βασίστηκε σε: (α) αρχαίες φιλολογικές πηγές (αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και κείμενα
της Ιπποκρατικής υλλογής), (β) συλλογές μη φιλολογικών παπύρων της Ελληνιστικής
και Ρωμαϊκής Αιγύπτου και (γ) αναφορές αρχαιολογικών ευρημάτων (ανθρωπολογικό
υλικό, επιγραφές, γλυπτά, αγγεία) από περιοχές του αρχαίου Ελλαδικού χώρου.
Οι κυριώτερες γραπτές πληροφορίες περιέχονταιι στην Ιπποκρατική υλλογή,
αλλά σταχυολογήθηκαν και άλλα κείμενα αρχαίων Έλληνων συγγραφέων, όπως ο
μηρος (8ος αιών π.Φ.)10, ο Πλάτων (428-347 π.Φ.), ο Θεόκριτος (ca 315-250 π.Φ.), ο
Απολλώνιος ο Ρόδιος (3ος αιών π.Φ.), ο Πλούταρχος (46-127 μ.Φ.), ο Αρριανός (95-175
μ.Φ.), ο Λουκιανός (2ος αιών μ.Φ.) κ.α. Οι συγγραφείς αυτοί παρέχουν πληροφορίες
είτε ως ποιητές (π.χ. μηρος, Θεόκριτος), είτε ως ιστορικοί (Αρριανός), είτε ως
καταγραφείς γεγονότων και συμβάντων της καθημερινής ζωής (π.χ. Λουκιανός).
Η αναζήτηση των αρχαίων ελληνικών κειμένων έγινε με τη χρήση της
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG), που περιέχει το
σύνολο της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας [21]. Αυτή η ηλεκτρονική βάση εκτός του
ό,τι περιέχει όλα τα διασωθέντα κείμενα, των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, παρέχει
επίσης επιλογές για συνδυασμένη έρευνα δίνοντας αυτόματα των αριθμό όλων των
σχετικών αναφορών και το αντίστοιχο κείμενο. λες οι παραπομπές μελετήθηκαν σε
μεταφρασμένα κείμενα. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: τραύμα, κεφαλή,
κρανίο, εγκέφαλος, αυχένας, τράχηλος, πρόσωπο, και οι υπόλοιποι ανατομικοί όροι της
κεφαλής και του τραχήλου. Για τα Ομηρικά Έπη χρησιμοποιήθηκαν ως κλειδιά επί
πλέον οι λέξεις: ωτειλή, ουτάμενος και βληθείς, καθώς η λέξη τραύμα δεν περιέχεται στα

10

Η εποχή του Ομήρου χρονολογείται τον 9ο αιώνα κατά τον Ηρόδοτο και τον 8ο αιώνα κατά νεώτερους
μελετητές.
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Ομηρικά κείμενα και έγινε επί πλέον ανάγνωση όλου του κειμένου τους για την
εξαντλητική συλλογή πληροφοριών.
Η έρευνα των μη φιλολογικών παπυρικών συλλογών της Ελληνιστικής και
Ρωμαϊκής Αιγύπτου βασίστηκε στη βάση δεδομένων «Greek Documentary Papyri and
Inscriptions» [22] και τον διαδικτυακό τόπο «Papyrological Navigator» [23]. Ψς λέξεις
κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν εκτός των ανατομικών όρων της κεφαλής και του τραχήλου
και οι λέξεις ουλή, εστιγμένος, τραύμα.
Η εξέταση των αρχαιολογικών ευρήματων από περιοχές του αρχαίου Ελλαδικού
χώρου βασίστηκε στη μελέτη των επιστημονικών συγγραμάτων και αρχαιολογικών
αναφορών που αναγράφονται στη βιβλιογραφία. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο
διαδικτυακός τόπος «Perseus Collection of Greek and Roman materials» [24].
Σα διάφορα βότανα και φάρμακα που αναφέρονται στην Ιπποκρατική υλλογή
περαιτέρω αναζητήθηκαν ως λέξεις κλειδιά στη βάση δεδομένων «Thesaurus Linguae
Graecae» προκειμένου να ανευρεθούν αναφορές στους μεταγενέστερους γιατρούς
Διοσκουρίδη (40-90 μ.Φ.), Γαληνό (129-179 μ.Φ.) κ.α.
τη συνέχεια έγινε ταξινόμηση των πληροφοριών για κακώσεις της κεφαλής και
του τραχήλου στην αρχαία Ελλάδα σε δύο βασικές ενότητες.
Α. Περιγραφή και αντικειμενικά ευρήματα των σχετικών τραυματισμών και
κακώσεων, που περιλαμβάνει τις αιτίες των κακώσεων, όπως τραύμα πολεμικό,
αθλητικό, καθημερινότητας.
Β. Θεραπευτική προσέγγιση των κακώσεων της κεφαλής και του τραχήλου, που
βασίστηκε στα βιβλία της Ιπποκρατικής υλλογής. Επίσης, έγινε σχεδιαστική
αναπαράσταση από τη συγγραφέα με σκοπό να γίνει περισσότερο κατανοητή η
αντιμετώπιση των κακώσεων.
Θεωρήθηκε σκόπιμο να προηγηθεί κεφάλαιο με την ετυμολογία των Ομηρικών
λέξεων που σχετίζονται με ανατομικούς όρους κεφαλής και τραχήλου που αποτελούν
τις πρώτες γραπτές αναφορές σε τραύματα της κεφαλής και τραχήλου.
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ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ
«¢rc¾ paideÚsewj ¹ tîn Ñnom£twn ™p…skeyij»
Επίκτητος, Διατριβαί Α, κεφ.17, παρ.12 [25]

ΟΜΗΡΙΚΨΝ ΑΝΑΣΟΜΙΚΨΝ ΌΡΨΝ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ
Η ονοματολογία των ανατομικών μορίων ανάγεται στον μηρο και με αυτήν
ασχολήθηκαν αργότερα οι Ιπποκρατικοί ιατροί, Ρούφος Εφέσιος (1ος αιώνας μ.Φ.),
Γαληνός (129-179 μ.Φ) Αρεταίος (2ος αιώνας μ.Φ.), Ορειβάσιος (4ος αιώνας μ.Φ.), οι
φιλόσοφοι (Αριστοτέλης (384 - 322 π.Φ. π.Φ.), αλλά και διάφοροι σχολιαστές σε
συγγράμματα μελέτης και ερμηνείας των ποιητικών λέξεων.
Ο Πλάτων είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ετυμολογία των λέξεων, στο
έργο του Κρατύλος, το οποίο αναφέρεται στην ορθότητα των ονομάτων [26]. Ο Ψρίων
τον 5ο αιώνα μ.Φ. συνέθεσε επίσης ένα ετυμολογικό λεξικό με σκοπό την ερμηνεία των
λέξεων από μόνο το όνομά τους και την αιτιολόγηση αυτού του ονόματος:
«Έtumolog…a ™st• tÕ ™x aÙtÁj tÁj toà pr£gmatoj Ñnomas…aj eØr…skein t¾n aÙtoà
˜rmhne…an ka• tÕ di¦ t… oÛtwj Ñnom£zetai…»
Wriwnνο Qhbaioπ, Per• ™tumologiîn kat¦ stoice‹on [27].

Η αναγκαιότητα της ιατρικής ορολογίας στην εκπαίδευση των γιατρών
αποδίδεται από τον ιατρό Ρούφο Εφέσιο στον Ιπποκράτη:
«Αλαγθαηόηαηλν νπλ ηνηο ηελ ηαηξηθήλ ηέρλελ καλζάλνπζη πξνδηδαρζήλαη ηελ ζηνηρείσζηλ
σο ρξε θαιείλ έθαζηνλ κόξηνλ ηνπ ζώκαηνο θαη γαξ ν ζεηόηαηνο Ιππνθξάηεο ελ ησ πεξί
ηόπσλ ησλ θαηά άλζξσπνλ θεζηλ νύησο Φύζηο δε ζώκαηνο αξρή ηνπ ελ ηεηξηθή ιόγνπ».
Ρνύθνο Εθεζίνο, Πεξί νλνκαζίαο ησλ ηνπ αλζξώπνπ κνξίσλ [28].

μως ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που υπέδειξε στους ιατρούς τη χρησιμότητα
της σωστής γνώσης της ιατρικής ορολογίας:
«…πξώηνο κελ ν Αξηζηνηέιεο ππέιαβε ην δηδάμαη ηε θαη ζπγγξάςαη αλαγθαίνλ δε θαη ηνηο
κεηαγελεζηέξνηο ηαηξνίο έδνμε θαη απηνίο ηα απηά πξαγκαηεύεζζαη όπσο κε ηελ ρείξα
επηθέξνληεο δεηθλύσζηλ έθαζηνλ ησλ κεξώλ ή ησλ κνξίσλ αιιά εθ ηεο νλνκαζίαο απηάξθε
έρσζη ηελ δήισζηλ απηώλ…».
Κιαύδηνπ Γαιελνύ εηζαγσγή ή ηαηξνο,θεθ η , ζει 699 [1]

Ο Daremberg ήταν εκείνος ο οποίος τo 1865, κατέγραψε για πρώτη φορά 132
ανατομικούς όρους οι οποίοι αναφέρονται στα Ομηρικά Έπη [29]. τους Πίνακες 1,2,3
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παρουσιάζονται οι προτάσεις ετυμολόγησης 35 ομηρικών λέξεων από λεξικά και άλλες
πηγές διαφόρων περιόδων, οι οποίες αναφέρονται σε ανατομικά μόρια της κεφαλής και
του τραχήλου. Πολλές λέξεις της σύγχρονης Ελληνικής και της διεθνούς ορολογίας
έχουν ως ρίζα τους τις ομηρικές λέξεις στις οποίες γίνεται αναφορά.
Πίνακας 1. Ετυμολογία των των Ομηρικών ανατομικών όρων της κεφαλής.
Πηγή
Κεφαλή

Ετυμολογία - Παρετυμολογία

Βιβλιογραφία

(Α) με την έννοια του ατόμου,
προσώπου:
Ιλ. Γ.227 Θ.281, Λ.55, . 82,
Οδ. λ.557, δ.262

από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα
*ghebh(e)l (κεφάλι)
ή
από το καρφαλή (κάρφεσθαι =
ξηραίνεσθαι), επειδή είναι ξηρά
και οστεώδης

Μελετίου, Περί της
κατασκευής, σελ. 52

*kšra (= qr…x), ¢pÕ toà
tetricîsqai
ή
*kr£ta (¢pÕ toà kr£toj), επειδή
κυβερνά (εκεί εδράζεται ο νούς
που κυβερνά την ψυχή)

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

*ker-∂- (κεφάλι), από το κραίνειν
(βασιλεύειν του όλου σώματος)
ή
από το κάρα = καρανείον

Etymologicum Graecae Linguae Gudianum
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Ζωναρά, Lexicon

βρέχω, το πρώτο μέρος της
κεφαλής που βρέχεται στη βροχή
ή επειδή το οστό αυτό
βραδύτερον οστεούται, ώστε είναι
υγρό και απαλό.

Chantraine, Dictionnaire etymologique,
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν,
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 34
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης

ο εν κεφαλή (εντός της κεφαλής)
ή
par¦ tÕ ™ke‹ ke‹sqai t¦ f£η (οι
οφθαλμοί)

Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 57

από τη ρίζα ΚΤ – σκύτος –
σκύλον = δέρμα, kat¦ met£qesin
toà l e„j n)
Επί+ σκύνια (= οφρύες) TÕ per•
t¦j Ñfràj dšrma
επί+σκύζω (= κατσουφιάζω)

Chantraine, Dictionnaire etymologique,
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Etymologicum Graecae Linguae Gudianum,
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

ισνίον εκ του ις
(πλατύ νεύρο, επειδή από εκεί

Etymologicum Graecae Linguae Gudianum,
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της

(Β) με τη σημασία της ζωής:
Ιλ. Δ.162, Ρ.242,
Οδ. Β.237

του

ανθρώπου

Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 81

Κάρα (η/το)
ιωνικός τύπος:
η κάρη = η κεφαλή)
Ιλ. Α.530, Γ.43, Λ.26

Μελετίου, Περί της του ανθρώπου
κατασκευής, σελ. 52

Κρανίον
Ιλ. Θ.8

Βρεχμός - Βρέγμα
Ιλ. Ε.586
Βατραχομυομαχία 231

Εγκέφαλος
Ιλ. Γ.300,
Οδ ι.290, ι.458,
Αριστοφάνους Νεφέλαι 1276

Επισκύνιον
Ιλ. Ρ.136,
Αριστοφάνους Βάτραχοι 823,
Θεοκρίτου Ειδύλλια 24

Ινίον
Ιλ. Ε.73, Ξ.495

24 ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ

περνούν οι ίνες, τα νεύρα)

Ελληνικής Γλώσσης
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 76

παρά την κόρσην (kÒrsafojkÒrτafoj-krÒtafoj)
ή
κρότος + επίθημα -φος
Óti kroÚousi t¾n ¡f¾n
pallÒmenoi,
ή
Óti Ð krouÒmenoj e„j aÙtÕn, t£fon
œcei, ka• œmplhktoj g…netai

Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν

μετ(α) + ωψ (= μάτι, όψη)
ή
εκ του Øpšrwpon = tÕ Øpεr toÝj
ðpaj Ôn

Μελετίου, Περί της του ανθρώπου
κατασκευής σελ. 54,

Κρόταφος
Ιλ. Δ.502, Ο.609,
Οδ. λ.319, σελ. 378

Μελετίου, Περί της του ανθρώπου
κατασκευής, σελ. 54
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

Μέτωπον
Ιλ. Ν.615, Ο.102, Π.70, Π.798,
Χ.396

Daremberg, La medicine dans Homere,
σελ. 40

Η λέξη κεφαλή απαντά και πριν τον μηρο, σε πινακίδες γραμμικής Β γραφής
όπως σε αυτή της Πύλου (Ta 722.2) σε πτώση οργανική

πληθυντικού «ka-ra-a-pi»

(κάραπφι), που σημαίνει «με κεφαλές».11 Άλλες Ομηρικές ονομασίες της κεφαλής είναι:
κύμβη12

(κεφαλή,

κρανίο),

κύμβαχος13

που

χρησιμοποιείται

με

τη

σημασία

«κατακέφαλα».
Η κοινή ρίζα «*ghebh(e)l» για την Κεφαλή πήρε διαφορετικές μορφές σε κάθε
Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. τη Λατινική έγινε «caput», στην Ιταλική «capo», στην αρχαία
Γερμανική «gebal», στην αρχαία κανδιναβική «gafl» (μέτωπο), στη Γοτθική «haubit»,
στην Αγγλική «head», στη Γερμανική «haupt».
τον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι προτάσεις ετυμολόγησης 19 ομηρικών λέξεων,
οι οποίες αναφέρονται σε ανατομικά μόρια του προσώπου.
Η λέξη πρόσωπο προέρχεται είτε από το «προς ώπα» (μπροστά στα μάτια), καθώς
είναι το πρώτο μέρος του ανθρωπίνου σώματος που φαίνεται, είτε από το «πρόσω τους
ώπας έχειν», επειδή το ανθρώπινο πρόσωπο έχει τους οφθαλμούς μπροστά και όχι στα
πλάγια.

Em. Bennett and J.-P. Olivier, The Pylos Tablets, p.502, 578 [10]
Ιλιάδα Ε.586
13 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
11
12
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Πίνακας 2. Ετυμολογία των Ομηρικών ανατομικών όρων του προσώπου.
Αρχική αναφορά

Ετυμολογία - Παρετυμολογία

Πρόσωπο
Ιλ. Ν.212, Ι 373, . 24,
«προς ώπα» (μπροστά στα μάτια),
Ο.147,
ή
Οδ. σ.192, χ.405,
από το «πρόσω τους ώπας έχειν»
Ησιόδου Έργα και Ημέραι 62
Ανθερεών (ο υπό το γένειο τόπος)
Ιλ. Α.501,Γ.372,Ε.293
εκ του ανθέω, επειδή εκεί κυρίως
αυξάνουν (ανθούν) οι τρίχες του
γενείου.
Βλέφαρον (Δωρικός τύπος γλέφαρον)
Ιλ Κ.187,
εκ του βλέπω
Οδ. ι.389, ρ.490, ψ.33, υ.54,
À βλεπέαρον (βλέφαρον) από τις
Αισχύλου Αγαμέμνων 15,
λέξεις ««ron» + «blšpe[ij», επειδή
οφοκλέους Αντιγόνη 1302,
«a„roumšnou aÙtoà ™p• t¦ ¥nw
Ευριπίδου Κύκλωψ 673
blšpomen»
Γλήνη (η κόρη του οφθαλμού και όλος ο βολβός)
Ιλ. Ξ.494,
εκ του γλαύσσω (λάμπω)
Οδ. ι.390
γλαυκώπις ονομασία της
Αθηνάς, «η έχουσα λαμπερούς
οφθαλμούς» (Ιλ. Α.206, Β.166)
Γλώσσα
Οδ. γ.332, 341,
πιθανόν εκ του γλωχίς (αιχμή)
Ησιόδου Έργα και Ημέραι 707 ή
«ØpÕ gnîsin ¥gousa t¦ ™n tÍ
diano…v»
Γνάθος (ποιητικός τύπος γναθμός)
Οδ. σ. 29, υ.347,
πιθανόν από το γναμπτός
Ευριπίδου Μήδεια 1201
(καμπτός, η καμπτόμενη σιαγών)
Οδούς (στον μηρο και Ησίοδο απαντά ως έρκος οδόντων)
Ιλ. Δ.350, Ι.409,
από τη ρίζα ΔΑ
Οδ. α.64, γ.230
έδω (τρώγω)
ή
δαίω (χωρίζω, κομματιάζω)
Όμμα
Ιλ. Γ.217,
από τη ρίζα ΟΠ
Οδ. ε.492
όπμα – ομμάτιο - μάτι
Ους (Κρητ. & Λακων. αυς -αυτίον)
Ιλ. Μ.442, Λ.109, ΕΛ. 272,
εκ του αύω (φωνάζω),
Φ.454, Κ.535
aâaj - oâaj (κεηαηξνπή ηνπ a e„j o)
Οδ. μ.200,
τα ουτία - τα αφτιά
Αισχύλου Πέρσαι 605,
οφοκλέους Αντιγόνη 1188
Οφθαλμός
Ιλ. ω.204,
από τη ρίζα ΟΠ
Οδ. τ.211,
οφθαλμοί «οι των οπών θάλαμοι»
Αριστοφάνους Νεφέλαι 363

Βιβλιογραφία
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών σελ. 94

Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν,
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

Chantraine, Dictionnaire etymologique,
Μέγα ΕτυμολογικόνΛεξικόν,
Etymologicum Graecae Linguae
Gudianum

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν

Chantraine, Dictionnaire etymologique,
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Etymologicum Graecae Linguae
Gudianum
Ζωναράς, Lexicon
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν.
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης

Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
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Οφρύς
Ιλ. Π.740, Ν.88, Α.528,
Οδ. π.164

çpÒfruej
«oƒ toÝj ðpaj φρουρούν ¢pÒ te

tîn Ômbrwn ka• tîn
kataferomšnwn ƒdrètwn
ή çpofrÚej oƒ ™p• tîn çpîn
fuÒmenoi»
Παρειά
Ιλ. Γ.35,
Οδ. β 153
Αισχύλου Πέρσαι 400,
οφοκλέους Αντιγόνη
783,1239
Ρις
Ιλ. Ε.291,
Οδ. δ.445

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 117
Ζωναρά, Lexicon

εκ της προθέσεως «παρά + ειμί»
(το πλαϊνό του προσώπου)

Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης

εκ του ρέω
(διότι κατέρχονται τα
περιττώματα της κεφαλής)

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

εκ του τέμνω - tÒma - stόma
με δύο σημασίες: «di' aÙtoà
tšmnontai t¦ sit…α» À «tÕ mÒno
tetmhmšno mšroς tÁj Ôyewj»

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 145
Etymologicum Graecae Linguae
Gudianum
Ζωναρά, Lexicon

από των υπερώων
οικοδομημάτων (υπέρ την έραν =
γη)
ή υπέρ + ερωή = ορμή (από εκεί
ορμάται η τροφή)

Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 145,
155
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

τόμα (δωρικός τύπος στύμα)
Ιλ. Ξ.467,
Θεοκρίτου Ειδύλλια 29 στ. 25

Τπερώα
Ιλ. Φ.495

Τπώπιον
Ιλ. Μ.463

υπό + ωψ: το υπό τους
οφθαλμούς μέρος (ζύγωμα)

Υάεα (ομηρική ονομασία των οφθαλμών)
Οδ. π.15, ρ.39, τ.417
από τη ρίζα ΥΑ (φάω = λάμπω,
φέγγω) = οι λαμπεροί οφθαλμοί

Φείλος
Ιλ. Φ.495,
Οδ. σ. 21
Αριστοφάνους Αχαρνής 459
Ωψ (οφθαλμός, όψις)
Ιλ. Ι.373, Ο.147,
Οδ. χ.405

Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Etymologicum Graecae Linguae
Gudianum
Μελετίου, Περί της του ανθρώπου
κατασκευής σελ. 68

από τη ρίζα ΦΑ – χάζομαι
(χαίνω - χάσκω)
ή παρά το χαίειν λόγους

Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

όπτομαι (βλέπω)

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Liddell-Scott, Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης
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Εκτός από το «όμμα» άλλες Ομηρικές ονομασίες των οφθαλμών είναι: «ωψ–
ωπός»,14 και «υπώπιον»15. Σο υπό τους οφθαλμούς μέρος «όσσε»16 είναι ομηρική
ονομασία των οφθαλμών που συχνά απαντάται στον δυϊκό αριθμό. υγγενές προς τα
«οσσε» είναι το «όκκος» (οφθαλμός), από το οποίο προέρχονται το Λατινικό «occusoculus», το Γαλλικό «oeil», το Ιταλικό «occhio», το Αγγλικό «eye» και το Γερμανικό
«auge».
τον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι προτάσεις ετυμολόγησης 7 ομηρικών λέξεων, οι
οποίες αναφέρονται σε ανατομικά μόρια του τραχήλου.
Πίνακας 3. Ετυμολογία των Ομηρικών ανατομικών όρων του τραχήλου.
Αρχική αναφορά

Ετυμολογία Παρετυμολογία

Αυχήν
Ιλ. Η.12,
Οδ. κ.559,
Ησιόδου Έργα & Ημέραι
813

εκ του όχος (άρμα), εφ΄ου
οχείται η κεφαλή
ή από το aÙcmÕj (= ξηρός
τόπος), (αύω = ξηραίνω) –
aÙcm»n- aÙc¾n, Ð kat£xhroj
tÒpoj toà sèmatoj
ή παρά το αυχέω = καυχώμαι
Δειρή (ομηρική λέξη για το λαιμό)
Ιλ. Γ.371, Ν.202,
εκ του δέρω (γδέρνω)
Οδ. ψ.208
το μέρος όπου αρχίζει η
εκδορά των ζώων
Λαιμός
Ιλ. Ν 388, Σ 209,
Οδ. χ 15

εκ του λάμος (χάσμα,
βάραθρο)
ή
από το λάειν (απολαύειν)
ή
par¦ tÕ l£ptw=kat¦ d…yhj
flšgomai.
Λαυκανίη (ομηρική λέξη για το λαιμό)
Ιλ. Φ.325
από
τη
ρίζα
λαπ/λαφ
(λαφύσσω
=
καταπίνω
απλήστως) και (λαφυγμός =
λαιμαργία )
φόνδυλος
Iλ. Τ.483
από το εσφίχθαι

ΙλιάςΙ.373, Ο.147, και Οδύσσεια Φ.405
Ιλιάς Μ.463
16 Ιλιάς Ν.435, Ν.616, Μ.466, Χ.477, και Οδύσσεια Ζ.31
14
15

Βιβλιογραφία
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Ζωναρά, Lexicon
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Μελετίου, Περί της του ανθρώπου
κατασκευής σελ. 91
Etymologicum Graecae Linguae Gudianum
καρλάτου
Βυζαντίου,
Λεξικό
Ελληνικής Γλώσσης
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 94
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
καρλάτου
Βυζαντίου,
Ελληνικής Γλώσσης

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

Λεξικό

της

της
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Σράχηλος
Ευριπίδου Ικέτιδες στ. 716

εκ του τρέχω, λόγω των
ταχειών αυτού κινήσεων
ή εκ του τραχύς + ήλος (ο
τραχείς ήλους έχων), Ñstîdej
g¦r tÕ mšroj toàto

Etymologicum Graecae Linguae Gudianum,
Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν

Από τη ρίζα ΥΑΡ, φάρω =
σχίζω τη γη με άροτρο φάραγξ
ή από το φέρω (φέρεται το
πνεύμα)

Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν
Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν
Ψρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 161

Υάρυγξ
(Οδ. ι 373, τ 480,
Ευριπίδου Κύκλωψ 215)

Ο μηρος αποκαλεί τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο «νείατον αστράγαλον»17. Οι
Ιπποκρατικοί γιατροί αποκαλούν τον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο «κατά το ινίο
σπόνδυλον» κάνοντας αναφορά και στην ύπαρξη του «οδόντος» [30].
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση του όρου «καρωτίς», αν και είναι
μεταγενέστερος. Έτσι ονομάσθηκε η αρτηρία που φέρει το αίμα στο κεφάλι διότι κατά
την πίεση της ο άνθρωπος έμεινε άφωνος και καρώδης, νυσταλέος λόγω μη αιματώσεως
του εγκεφάλου «πιεζόντων καρώδεις και άφωνοι εγίνοντο»18.
Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος στο έργο του Παλίμψηστο του Ομήρου αναφέρει ότι
«Είμαστε ο μόνος σύγχρονος λαός που ανεβοκατεβαίνομε ως τον Όμηρο από την ανεμόσκαλα της
γλώσσας» [31].
Από τους 35 ανατομικούς όρους που αναφέρονται στους Πίνακες 1-3, οι 29
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα με παραπλήσια έννοια. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην
εμφανίζονται στη σύγχρονη ιατρική ορολογία με την ίδια μορφή, αλλά επιβιώνουν σε
διάφορους τύπους στην ιατρική και στην καθομιλουμένη γλώσσα.
Ψς παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ομηρική λέξη «ωψ», που έχει τη
σημασία του προσώπου αλλά και των οφθαλμών, απαντά δε μόνο σε αιτιατική πτώση
«εις ώπα ιδέσθαι»19 (να με δει στο πρόσωπο), «εις ώπα έοικεν»20 (μοιάζει στην όψη). Ο
τύπος αυτός εμφανίζεται σε πολλούς ιατρικούς όρους, π.χ. μύωψ (αυτός που μισοκλείνει

Ιλιάς Ξ.466
Ρούφου Εφεσίου, Περί ονομασίας των του ανθρώπου μορίων, 1554, σελ. 32
19 Οδύσσεια χ.405
20 Ιλιάς Γ.158
17
18
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τα μάτια), αλλά και στην καθομιλουμένη καλλωπίζω (φτιάχνω την όψη). Ο Ομηρικός
όρος δειρή για το λαιμό επιβιώνει στις σύγχρονες λέξεις περιδέραιο, εκδορά κ.ά. Ο όρος
φάεα δεν χρησιμοποιείται με τη σημασία των οφθαλμών, διατηρείται όμως στις λέξεις
αφανής, φαεινός. Επίσης, ενώ δεν αποκαλούμε αυδή τη φωνή, χρησιμοποιούμε όμως τη
λέξη άναυδος.

ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΛΕΞΗ ΣΡΑΤΜΑ
Η λέξη τραύμα -δωρικός και ιωνικός τύπος τρώμα- προέρχεται από τη ρίζα √ΣΕΡ,
απ΄ όπου προέρχεται το ρήμα «τείρω» που σημαίνει θλίβω, ταλαιπωρώ βασανίζω21
™tumologe‹tai δέ• par¦ tÕ «·šein di' aÙtoà tÕ aŒma» 22.
τα ομηρικά κείμενα δεν απαντάται

η λέξη τραύμα αλλά ο πρόσφατος

τραυματισμός αναφέρεται ως «'wteil¾», από το ρήμα «ουτάω»23 (τραυματίζω από
κοντά), ενώ η πληγή που προκαλείται από μακριά σχετίζεται με το «βάλλω».
Η λέξη τραύμα πρωτοεμφανίζεται στα κείμενα των τραγικών ποιητών «traàma

lÒgchj polem…wn ™dšxato»24 και του Ηροδότου «αποθνήσκουσι εκ των τρωμάτων»25.
το Etymologicum Graecae Linguae Gudianum γίνεται διάκριση μεταξύ έλκους,
ωτειλής, τραύματος, πληγής:
«“Elkoj çteil¾ traàma plhg¾ diafšrei·
›lkoj mεn g¦r tÕ crÒnion p£qoj mÒnon, ™k sid»rou ginÒmenon· œsq' Óte ka• ™k
taÙtom£tou. e‡rhtai d• par¦ tÕ dielkÚsqai t¾n s£rka.
çteil¾ dε ¹ ™k toà sÚnegguj sid»rou plhg»·
traàma dε trîsij sarkÕj ØpÕ sid»rou ginomšnh ™f' Øgioàj sèmatoj.
plhg¾ dε ¹ ™k ceirÕj plÁxij»26

Liddel HG, Scott R. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης.
Μέγα Ετυμολογικό λεξικό
23 «aÙt…ka d' œrreen aŒma kat' oÙtamšnhj çteilÁj», Ιλιάς Δ.140
24 Ευριπίδης Ικέτιδες στιχ. 848
25 Ηρόδοτος Ιστορία, Βιβλ. 2, κεφ. 63
26 Etymologicum Graecae Linguae Gudianum, σελ.458
21
22
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«…Ótan mεn oân paralÒgwj ¹ bl£bh gšnhtai, ¢tÚchma,
Ótan dε m¾ paralÒgwj, ¥neu dε• kak…aj, ¡m£rthma
e„dëj mεn m¾ probouleÚsaj dš, ¢d…khma…»
Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομαχείων, 1135b [32]

ΣΡΑΤΜΑ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ ΣΗ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ
Σο τραύμα γεννήθηκε με τον άνθρωπο. ύμφωνα με τη Βίβλο ο Κάιν, ο πρώτος
άνθρωπος που γεννήθηκε με τη διαδικασία του τοκετού, σκότωσε τον αδελφό του σε
φιλονικία, χτυπώντας τον στο κεφάλι με ένα χονδρό κόκκαλο [33]. την Ελληνική
Μυθολογία, ο Οφίων και η Ευρυνόμη, το ζευγάρι της δημιουργίας του σύμπαντος,
καυγάδισαν για τα πρωτεία. Με κλωτσιές στο πρόσωπο η Ευρυνόμη έσπασε τα δόντια
του Οφίωνα και τον εξόρισε σε σκοτεινές καταχθόνιες σπηλιές [34].
Οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν τους θεούς τους, αθάνατους, με υπερφυσικές
ικανότητες αλλά με φυσικές πλευρές και ανθρώπινες αδυναμίες. Οι μεταξύ τους έριδες
ήταν συχνές και αρκετές φορές οι κοινοί θνητοί πλήρωναν τις συνέπειες τους. Ένα
τραγικό περιστατικό θεικής διαμάχης ήταν ο θάνατος του νεαρού Τακίνθου.
τη διάρκεια ενός αθλητικού παιχνιδιού, ο Απόλλων και ο Τάκινθος έριχναν το
δίσκο. Ο Ζέφυρος, ένας απο τους θεούς του ανέμου –απο ζήλεια για τον έρωτα των δύο
νέων– άλλαξε την κατεύθυνση του δίσκου που κτύπησε στο κεφάλι και σκότωσε τον
άτυχο Τάκινθο, τον οποίο ο Δίας μεταμόρφωσε σε όμορφο λουλούδι.
Ο Τάκινθος, η έκφραση της θνήσκουσας και αναγεννώμενης θεότητας της
Μινωϊκής θρησκείας επιβίωσε στη Μυκηναϊκή και τη Δωρική λατρεία [35α] και πέρασε
στην κλασσική εποχή όπως φαίνεται από τους έξοχους στίχους 1465-1474 της Ελένης του
Ευριπίδη [36]:
«...Ã pou kÒraj ¨n potamoà

par' o•dma Leukipp…daj À prÕ naoà
Pall£doj ¨n l£boiο
crÒnwi xunelqoàsa coro‹j
À kèmoij `Uak…nqou

«…ή ηηο θόξεο ηνπ Λεύθηππνπ εθεί ζε λα
βξείο,
ζην ξέκα θνληά ηνπ Επξώηα ή κπξόο ζην
λαό ηεο Παιιάδαο,
ζκίγνληαο κεηά ηόζν θαηξό ζε ρνξνύο
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nÚcion ™j eÙfrosÚnan,
Ön ™xamillas£menoj
trocî tšrmoni d…skou
œkane Fo‹boj, t© Laka…na g©i boÚquton ¡mšran
Ð DiÕj epe sšbein gÒnoj»

ή ζε γιέληηα, ζε λύρηηεο γηνξηέο ηηκώληαο
ηνλ Τάθηλζν πνπ ν Φνίβνο ηνλ ζθόησζε
ζε δηζθνβνιίαο αγώλα
πνηνο ζα ξίμεη ηε ζθαίξα ηνπ δίζθνπ πην
πέξα,
θαη ηαύξνπο ηε κέξαλ απηήλ ζπζηάδνπλ
ζηε γή ηεο Λαθσλίαο
Καη ηνπ Δία ν γηόο είλαη πνπ όξηζε ηεξή
λα΄λαη ε κέξα απηή
Μεη. Ε. Χαηδεαλέζηεο

Ο πίνακας του Rubens (Εικόνα 3) πιθανά εμπνεύστηκε από την περιγραφή του
σκηνικού που δίνει ο Υιλόστρατος στις «Εικόνες» του [37α].
Εικόνα 3. Ο θάνατος του Τακίνθου από τον P.P.Rubens, 1636, Μαδρίτη Μουσείο του
Πράδο.

Ο ζωγράφος αποτυπώνει τον πόνο στο πρόσωπο του τραυματία αλλά και την
αγωνία στο πρόσωπο του Απόλλωνα, που κατά τον Βίωνα έδωσε τις πρώτες βοήθειες
στον φίλο του [38]:
«'Amfas…a tÕn Fo‹bon ›len tÒson ¥lgoj œconta.

d…zeto f£rmaka p£nta sof¦n d' ™pema…eto
tšcnan,
cr‹en d' ¢mbros…v ka• nšktari, cr‹en ¤pasan
çteil£n· moira‹a d' ¢nalqša traÚmata
p£nta»27

«Αφασία τότε κυρίευσε τον Απόλλωνα
βλέποντας το τραύμα σου. Έδωσε όλα τα
φάρμακα, καλώς δε είχε μάθει την τέχνη,
Επάλειψε με αμβροσία και νέκταρ
επασπάλισε Ανίατα όλα τα τραύματα.»

Εξιστορώντας τη Μυθολογία, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στο έπος του Αργοναυτικά,28
περιγράφει τις κακώσεις της κεφαλής που υπέστη ο γίγαντας Άμυκος– γιός του

27

Βίωνος Αποσπάσματα, απόσπασμα 1 «εις Τάκινθον».
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Ποσειδώνα και βασιλιάς των Βεβρύκων- απο το Διόσκουρο Πολυδεύκη σε ένα αγώνα
πυγμαχίας μεταξύ τους [39]. Η αιτία ήταν η άρνηση του Αμύκου– φύλακα της πηγής–
να δώσει προμήθεια νερού στους Αργοναύτες (Εικόνα 4).
Η σκηνή περιγράφεται και απο το δημιουργό της βουκολικής ποίησης Θεόκριτο
(3ος αιώνας π.Φ.), στο έργο του Ειδύλλια [40]:
«œsth d• plhga‹j meqÚwn ™k
d΄ œptusen aŒma
fo…nion oƒ d΄¤ma p£ntej

¢ristÁej kel£dhsan
æj ‡don ›lkea lugr¦ per•
stÒma te gnaqmoÚj te» 29

«ζα κεζπζκέλνο έγηλε απ΄ ηα ρηππήκαηά ηνπ,
θη έθηπλε απ΄ ην ζηόκα ηνπ ην βαζπθόθθηλν αίκα,
θη νη αλδξείνη απ ηελ Αξγώ
ηόηε όινη όηαλ είδαλ ηηο θνβεξέο ηνπ ηηο πιεγέο
γύξσ από ην ζηόκα θαη γύξσ απ΄ ηα ζαγόληα ηνπ
μεζπάζαλε ζε ύκλνπο»

Εικόνα 4. Ο Άμυκος, ητημμένος από τον Πολυδεύκη δεμένος σε βράχο, με τους
Αργοναύτες να προμηθεύονται το νερό της πηγής στην οποία ήταν φύλακας. Τδρία
420-400 π.Φ. Μουσείο Λούβρου.

Οι τραυματισμοί που δέχτηκε ο Άμυκος από τον Πολυδεύκη, εντοπιζόταν στο
γένειο (στίχοι 88-91), στόμα (στίχοι 100-126), γνάθους (στίχοι 95-100), οφθαλμούς
(στίχος 101), μύτη (στίχοι 102-105), δόντια (στίχος 126), κρόταφο (στίχοι 123-125), και σε
ολόκλληρο το πρόσωπο (στίχοι 110-111, 127-128).

28
29

Απολλωνίου Ροδίου. Αργοναυτικά, 2 , στιχοι 66 -110
Θεοκρίτου ειδύλ .22, στίχοι .98-101
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Παρόμοιο περιστατικό περιγράφει ο Υιλόστρατος στις Εικόνες του και αναφέρεται
στη πυγμαχία Απόλλωνα – Υόρβα. Ο Υόρβας, βασιλιάς των Υλεγύων είχε καταλάβει
το δρόμο από τους Δελφούς προς τη Υωκίδα. Μένει σε μια βελανιδιά και συλλαμβάνει
όσους πηγαίνουν προς το ιερό. τέλνει τους γέροντες και τα παιδιά στο κοινό των
Υλεγύων για να τους ληστέψουν και να τους κρατήσουν για λύτρα και υποχρεώνει τους
πιο ρωμαλέους σε αγώνα πυγμαχίας, τους νικά, κόβει τα κεφάλια τους και τα κρεμάει
στη βελανιδιά. Κανείς δε θυσιάζει πια στο θεό και δεν ακούγονται παιάνες στα ιερά
του.
Καθώς ο Υόρβας καυχιέται για τούτους τους αγώνες, φθάνει ο Απόλλων
μεταμφιεσμένος σε νεαρό πυγμάχο. Νικά και σκοτώνει τον Υόρβα. Υωτιά από τον
ουρανό κατευθύνεται προς τη βελανιδιά για να τυλίξει το φρικτό δένδρο στις φλόγες,
χωρίς όμως να σβήσει τις τραγικές αναμνήσεις που το συνδέουν, με αποτέλεσμα ο τόπος
να ονομασθεί «δρυός κεφαλαί»30 [37β].
Οι άδικοι φόνοι που διέπραξε ο Ηρακλής δεν ήταν λίγοι. την Εικόνα 5,
απεικονίζεται ο φόνος του Λίνου. Ο Λίνος, ο μεγάλος δάσκαλος της μουσικής
σκοτώθηκε από το μαθητή του τον Ηρακλή, επειδή τον εξόργισε με τις παρατηρήσεις
του την ώρα του μαθήματος. την παράσταση αυτή απεικονίζεται ο Ηρακλής να κτυπά
τον δάσκαλό του στο κεφάλι με ένα σκαμνί. Ο Λίνος, κρατώντας ακόμα τη λύρα στο
χέρι, τον ικετεύει να τον λυπηθεί, προσπαθώντας να αποφύγει τα κτυπήματα ενώ
απεικονίζεται η αιμορραγία στο κεφάλι του [41].

30

Υιλοστρατος εικόνες, «φόρβας» βιβλ.2, κεφ 19.
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Εικόνα 5. Ερυθρόμορφη στάμνος 480 π.Φ. όπου απεικονίζεται ο φόνος του Λίνου από
τον Ηρακλή. Μουσείο of Fine Arts στη Βοστώνη.

την Εικόνα 6 απεικονίζεται ο θάνατος του γίγαντα Σιτυού, που ήταν γιός του
Δία και κάποτε συνάντησε τη Λητώ και προσπάθησε να τη βιάσει.31,32 Η Λητώ ζήτησε τη
βοήθεια των παιδιών της, που τον σκότωσαν τοξεύοντάς τον, τον κατέβασαν στον Άδη
και εκεί τιμωρήθηκε με το να του τρώνε γύπες την καρδιά.
Εικόνα 6. Ο Απόλλων και η Άρτεμις τοξεύουν τον γίγαντα Σιτυό. Α. Ο γίγαντας
απεικονίζεται με το βέλος καρφωμένο στον οφθαλμό. Συρρηνικός αμφορέας 560 π.Φ.
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου [42]. Β. Ο ζωγράφος Πολύγνωτος παριστάνει τον γίγαντα
με το βέλος καρφωμένο στον αυχένα έτοιμο να σωριαστεί. Ερυθρόμορφη Πελίκη, 450440 π.Φ. Μουσείο Λούβρου.
Α
Β

31
32

Πίνδαρος πυθιόνικοι ωδή 4 στίχος 90
Απολλόδωρος ψεύδο βιβλιοθήκη κεφ 1, παρ 23
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«…ηὴλ ῾Ειιάδα πεπαίδεπθελ νὗηνο ὁ πνηεηὴο…»
Πλάτων33

Ο μηρος, η πιο σημαντική βάση δεδομένων για την Ελλάδα της εποχής του, ο
ποιητής που «έντυσε» με ανθρώπους την ιστορία του τόπου του, έζησε τον 8ο περίπου
αιώνα π.Φ. και μας μετέφερε στα δυό του έργα την αγωνία μιας πόλης (της Σροίας) και
ενός ανθρώπου (του Οδυσσέα) να επιβιώσουν.
Η μάχη της Σροίας έλαβε χώρα περί το 1200 π.Φ. [44]. Γεννημένος περίπου 400
χρόνια μετά τα γεγονότα, ο μηρος συνοψίζει και μελοποιεί τις αποσπασματικές
αναφορές των τροβαδούρων της εποχής του και μας περιγράφει με λεπτομέρειες τιςσχεδόν πάντα θανατηφόρες– κακώσεις που επέφεραν στους αντιπάλους τους οι
αντιμαχόμενοι. Σις περιγραφές των θανάτων τις κάνει ακόμα τραγικώτερες το γεγονός
ότι οι αντίπαλοι, στα 10 χρόνια που κράτησε η πολιορκία της Σροίας, γνώριζαν και
προκαλούσαν ο ένας τον άλλο με το όνομα και τη γενιά τους, όπως φαίνεται από τον
διάλογο μεταξύ του Διομήδη και του Πανδάρου:
«Γηέ ηνπ έλδνμνπ Σπδέα, θαξηεξόςπρε, αλδξεησκέλε,
αιήζεηα, δε ζε ζθόησζε ε γξήγνξε ξημηά κνπ,
ε πηθξή κνπ ζαίηα, ηώξα ζα δνθηκάζσ άιιε κηα θνξά
κε ην θνληάξη κνπ κήπσο ζε πεηύρσ...»

Ο Διομήδης απαντά:
«Αζηόρεζεο θη νύηε πέηπρεο, όκσο εζείο νη δπό ζαξξώ
πσο δε ζα παίμεηε πξνηνύ ν έλαο απ΄ηνπο δύν πέθηνληαο
ρνξηάζεη από αίκα ηνλ Άξε, ηνλ αζπηδόθξαρην πνιεκηζηή…»34

τους 15.693 στίχους της Ιλιάδας περιλαμβάνεται η περιγραφή τεσσάρων μαχών
και 114 θανάτων. Απο τους θανάτους αυτούς οι 39 οφείλονται σε 41 περιστατικά
κακώσεων της κεφαλής και του τραχήλου. Σα όπλα που χρησιμοποιούντο για την
εξόντωση των αντιπάλων ήταν κυρίως το ακόντιο, οι πέτρες και τα βέλη (Πίνακας 4).

Πλάτωνος. Πολιτεία, διάλογος 10ος, 606e [43].
34 Ιλιάς Ε.276-279, 286-289. Μετ. Ο. Κομνηνού-Κακριδή [14]
33
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Πίνακας 4. Κακώσεις Κεφαλής και Σραχήλου στην Ιλιάδα.
ημείο
κάκωσης
Όπλο
Κεφαλή
Μέτωπο (4)

πέτρα
4

ξίφος
5

δόρυ
18

(θανατηφόρα)
Π 740-44

(θανατηφόρα)

(17 θανατηφόρα)
Δ.457-62
Ζ.6-11
Λ.91-98
Δ.501-504
Τ.395-400
E.290-96
Ξ.486 – 98
Π.345-50
Π.404-10
Ρ.616-19
Ν.176-80
Ο.429-38
Τ.472-74
Ρ.288-303
Μ.182-6
Λ.350-57
Τ.379-92
E.72-5

Κρόταφος (4)

Ε.580-89
Ν.576 – 80
Ν.610 – 18

Πρόσωπο (7)

Αυτί (4)

Οστά
κρανίου (7)

Λ.109-10

Μ.378-86
Π.411-4
Π.577-80

Y.474-77

Ινίο (1)

Αυχένας τράχηλος

ύνολο

ύνολο
βέλος
27

3

8

12

2

(1 θανατηφόρο)
Π.586-7
Υ.403-08
Θ.320-330

(θανατηφόρα)
Κ.454-457(απ)
Π.330-34
Π.335-41
Τ.478-83
Λ.238-41
Λ.145-147
Λ.255-263
Υ.116-119

(10 θανατηφόρα)
Ε.655-59,
Ε.576-579
Η.11-12,
Ξ.465-9
Π.603-7
Τ.455-56
Ν.545-49
Η.260-265
Ν.383-391
Ν.540-544,
Ρ.47-50,
Φ.322-31

(θανατηφόρα)
Ν.671-2
Ο.442-453

7

13

30

2

25

52

Η μεγάλη συχνότητα επιλογής της κεφαλής και του τραχήλου ως στόχου των
αντιπάλων οφείλεται στη γνώση της μεγάλης θνησιμότητας, που επέφεραν οι κακώσεις
στην περιοχή αυτή και στην μικρότερη προστασία της κεφαλής που παρείχαν τα κράνη
και τα εξαρτήματα τους σε σχέση με την προστασία που παρείχαν ο μεταλλικός
θώρακας και η ασπίδα για τον θώρακα και την κοιλιά [45], όπως αποτυπώνεται στην
περιγραφή του θανάτου του Έκτορα [46]:
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«ηνπ δε θαη άιιν ηόζνλ κελ είρε ρξόα

c£lkea teÚcea kal£,
t¦ PatrÒkloio b…hn ™n£rixe
katakt£j
fa…neto d' Î klhτdej ¢p' êmwn
aÙcšn' œcousi
laukan…hn, †na te yucÁj êkistoj
Ôleqroj
tÍ ·' ™p• oŒ memaît' œlas' œgcei
d‹oj 'AcilleÚj,
¢ntikrÝ d' ¡palo‹o di' aÙcšnoj
½luq' ¢kwk»
oÙd' ¥r' ¢p' ¢sf£ragon mel…h t£me
calkob£reia,
Ôfr£ t… min protie…poi ¢meibÒmenoj
™pšessin».

“Μ’ άξκαηα πνπ΄ρε ην θνξκί θαη
κε ραιθό ληπκέλν
ζθνηώλνληαο ηνλ Πάηξνθιν, θη
είρε λεθξό γδπκέλν
κόλν ζηελ θιείδσζε, ιαηκό θαη
ηνπο ώκνπο όπνπ ελώλεη,
πιάη ζην ιαξύγγη, ήηαλ γπκλόο,
γνξγόο πνπ ηόλε δώλεη
ν ζάλαηνο ζαλ ρηππεζεί. Εθεί
θαζώο ηνπ ερίκα,
ηνλ θάξθσζε θαη ηεο δσήο ηνπ
΄θνςε επηύο ην λήκα”
Μεη. Γ. Ψπρνπληάθε

Ιι Χ.322-331

Ο Ευστάθιος, σχολιάζοντας αυτούς τους στίχους, αποδίδει ως σκόπιμη την
αναφορά του Ομήρου στα όπλα του Πατρόκλου, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι η μη
καλή εφαρμογή του θώρακα του Πατρόκλου στο σώμα του Έκτορα άφηνε ακάλυπτο
μεγαλύτερο μέρος του τραχήλου του τελευταίου, δίνοντας την ευκαιρία στον Αχιλλέα
να τον σκοτώσει [47a].
τις περιγραφές του Ομήρου είναι αξιοσημείωτες οι γνώσεις ανατομίας που είχε,
όπως φαίνεται από την περιγραφή του θανάτου του Αρχέλοχου από τον Αίαντα:
«tÒn œbalen kefalÁj te

ka• aÙcšnoj ™n
suneocmù,
ne…aton ¢str£galon, ¢pÕ
d' ¥mfw kšrse tšnonte
toà dε•polÝ protšrh
kefal¾ stÒma te ·‹nšj
te
oÜde plÁnt' ½ per knÁmai
ka• goàna pesÒntoj»
Ιι Ξ.461-468

«ζην ζβέξθν θη εύξελ ηνλ, εθεί
πνπ ελώλεη ην θεθάιη,
ζηνλ ηειεπηαίν ζπόλδπια, θαη
η΄απνθόβεη αθόκα
ην δπό ηα λεύξα ηα ρνληξά. Κη ε
κύηε ηνπ ζην ρώκα,
ην ζηόκα ην θεθάιη ηνπ, πιηά
παξά πξίλ βνπηήμαλ,
παξά θαη η΄αληηθλήκηα ηνπ θαη
γόλα ηνπ π΄αγγίμαλ»
Μεη. Γ. Ψπρνπληάθε

Ακόμα και στις περιπτώσεις που το αρχικό χτύπημα στο κεφάλι δεν ήταν
θανατηφόρο, ήταν συνήθως αρκετό να ζαλίσει τον αντιπαλο και να τον μεταβάλει σε
εύκολο θύμα σε έναν πόλεμο χωρίς αιχμαλώτους, εκτός αν οι φίλοι του (συμμαχητές του
ή θεοί) κατάφερναν να τον προστατέψουν.
ε ολόκληρη την Ιλιάδα περιγράφεται μόνο μια περίπτωση κάκωσης κεφαλής
χωρίς θανατηφόρο αποτέλεσμα, αυτή στην οποία ο Έκτωρ τραυματίζεται στο κεφάλι
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απο το δόρυ του Διομήδη. Σον σώζει η περικεφαλαία που του είχε κάνει δώρο ο
Απόλλωνας ο θεός του ήλιου και οι φίλοι του, που λιπόθυμο τον τραβούν μακριά απο
την μάχη.35
το Παράρτημα Ι περιγράφονται αναλυτικά οι 52 περιπτώσεις τραύματος
κεφαλής και τραχήλου που αναφέρονται στην Ιλιάδα. Σο έπος είναι συνυφασμένο με
την έννοια της νίκης και του θανάτου. Ενδιάμεσες καταστάσεις δεν έχουν χώρο. Ο
μηρος τονίζει την τραγικότητα του έπους με τις συχνές αναφορές του και τις υπερρεαλιστικές περιγραφές των κακώσεων αυτών και με την περιγραφή του θανάτου των
θυμάτων, με φράσεις που χρησιμοποιούνται ως σήμερα:
«Λàse dέ•gu‹a:»
«skÒtoj Ôsse k£luyeλ»:
«¢mf• dš q£natoj cÚto qumoraist»j»
«qumÕj õcet' ¢pÕ melšwn»..

«ηνπ ιύζεθαλ ηα γόλαηα»
«λύρηα ζθνηεηλή ηνπ ζθέπαζε ηα κάηηα»
«γύξσ ρύζεθε ν ζάλαηνο πνπ θόβεη δσέο»
«θαη γξήγνξα ε ςπρή έθπγε από ηα κέιε ηνπ»

Με τις εκφράσεις αυτές τονίζει την οξύτητα του θανάτου που διακρίνει τραύματα
κεφαλής και τραχήλου [47b]. ε πολλούς τραυματισμούς χρησιμοποιεί τη φράση: «βάλε
υπό γναθμοίο και ούατος» δηλαδή κάτω από τη Γνάθο και το αυτί. Ο ακαριαίος
θάνατος μπορεί να οφείλεται σε κάκωση του αεραγωγού, των μεγάλων αγγείων του
τραχήλου ή του εγκεφαλικού στελέχους36.
ε πολλές περιπτώσεις αναφέρει ότι η ψυχή φεύγει από τα μέλη. Υαίνεται ότι
στην Ελλάδα των αρχαϊκών χρόνων υπήρχε η αναγνώριση του εγκεφάλου ως κέντρου
των αισθήσεων και της ψυχής, κάτι που ήταν αντικείμενο αντιφάσεων στον αρχαίο
κόσμο.
τους 12.110 στίχους της Οδύσσειας [48] περιγράφεται το δύσκολο ταξίδι της
επιστροφής ενός ανθρώπου, που το όνομα του ταυτίστηκε με την περιπέτεια. το
10χρονο αυτό ταξίδι, όλοι του οι σύντροφοι χάθηκαν. Ένας μόνο θάνατος, αυτός του
Ελπήνορος, αποδίδεται σε κάταγμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και

35
36

Ιλιάς Λ.350-357
Ιλιάς Π.606-607, Ν.177-181, Ν.671-672
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τετραπληγία. Ο θάνατος αυτός ήταν ατύχημα (πτώση από ύψος) και όπως συχνά
συμβαίνει, προκλητικός παράγων ήταν το αλκοόλ:
«Κinumšnwn d' ˜t£rwn Ómadon

ka• doàpon ¢koÚsaj
™xap…nhj ¢nÒrouse ka•
™kl£qeto fres•n Îsin
¥yorron katabÁnai „ën ™j
kl…maka makr»n,
¢ll¦ katantikrÝ tšgeoj
pšsen ™k dš oƒ aÙc¾n
¢strag£lwn ™£gh, yuc¾ d'
”AηdÒsde katÁlqen»
Οδύσσεια κ.552-56

Μα αθνύγνληαο ην ζάιαγν πνπ
θεύγαλε νη ζπληξόθνη,
πεηηέηαη απάλσ, αζηόρεζε λα
θαηεβή απ' ηε ζθάια
μαλά ηελ αςειή, θη νκπξόο ίζηα
ηξαβώληαο πέθηεη
από ηε ζηέγε, ν ζβέξθνο ηνπ
έζπαζε απ' ηα ζθνληύιηα,
θη ακέζσο ζηνπ Άδε ηνπο βπζνύο
θαηέβεθε ε ςπρή ηνπ
Μετ. Α. Εφταλιώτη

Ο μηρος περιγράφει φρικιαστικά την τύφλωση του κύκλωπα Πολύφημου από τον
Οδυσσέα και τους συντρόφους του στην Οδύσσεια «™xšrus' Ñfqalmo‹o pefurmšnon

a†mati pollù»37. Αν και η πρώτη περιγραφή του οπτικού νεύρου αποδίδεται στον
Αλκαίωνα τον Κροτωνιάτη, τον 5ο αιώνα π.Φ., σε αυτό το στίχο της Οδύσσειας το ρήμα
«εξέρυσε» αποδεικνύει τη γνώση της «ρίζας» του οφθαλμού. το ίδιο περιστατικό της
τύφλωσης του Πολύφημου αναφέρεται και ο Ευριπίδης στο έργο του Κύκλωψ38. Η
σκηνή της τύφλωσης έχει απεικονιστεί από πολλούς ζωγράφους της αρχαιότητας, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 7.
Εικόνα 7. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του τυφλώνουν τον Πολύφημο. Α. Θραύσμα
κρατήρα 7ος αιώνας π.Φ Αρχαιολογικό Μουσείο Αργους. Β. Λεπτομέρεια από αμφορέα
660 π.X., Μουσείο Ελευσίνος.
Α
Β

37
38

Οδύσσεια ι.383-400
Κύκλωψ (στίχοι 630-648 ) [49].
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υχνά το τραύμα των οφθαλμών εθεωρείτο παραδειγματική τιμωρία από τους
λυρικούς ποιητές. την τραγωδία του Ευριπίδη «Εκάβη» [50] η Εκάβη τυφλώνει τον
βασιλιά της Θράκης Πολυμήστορα, ένοχο για το θάνατο του γιού της Πολύδωρου:
Αγακέκλσλ: «PolumÁstor ð
dÚsthne, t…j s' ¢pèlesen;
t…j Ômm' œqhke tuflÕn
aƒm£xaj kÒraj» ….
Po: `Ek£bh me sÝn gunaix•n
a„cmalwt…sin …
…. ™mîn g¦r Ñmm£twn

pÒrpaj laboàsai t¦j
talaipèrouj kÒraj
kentoàsin aƒm£ssousin»39

Αγακέκλσλ: «Ω δύζηπρε
Πνιπκήζηνξα πνηόο ζε ξήκαμε?
Πνηόο βύζηζε ζην αίκα ηηο θόξεο
ησλ καηηώλ ζνπ?
Πνιπκήζησξ: Η Εθάβε κε ηηο
γπλαίθεο ηηο αηρκάισηεο κ
άθάλεζαλ …
… θξαηώληαο κπηεξέο πεξόλεο
ηξππνύλ ηηο θόξεο ηηο θξηθηέο
ησλ νκκαηηώλ κνπ
θαη πιεκκπξίδσ αίκαηα»

Με τύφλωση τιμωρήθηκε από τις Μούσες, ο υπερόπτης κιθαρωδός Θάμυρης από
τη Θράκη, για τον οποίο κάνει αναφορά ο μηρος.40 Ο Θάμυρις έλεγε ότι υπερείχε των
Μουσών και τις προκάλεσε σε διαγωνισμό μουσικής, με τον όρο αν κέρδιζε θα
πλάγιαζαν μαζί του, αν έχανε θα του έπαιρναν ό,τι ήθελαν, αλλά όπως αναφέρει ο
Αισχύλος:
«sugcwrhqšntwn dε toÚtwn nikÁsai t¦j MoÚsaj ka• toÝj ÑfqalmoÝj ™xele‹n
[aÙ]tÒn».41

την περίπτωση του Οιδίποδα, το τραύμα των οφθαλμών το προξένησε ο ίδιος ως
αυτοτιμωρία. πως περιγράφεται στους στίχους του οφοκλή [51], ο Οιδίπους
αντικρύζοντας νεκρή τη σύζυγό και μητέρα του, ξεσπά:
«βγάζοντας απ΄ τα ρούχα της χρυσές καρφίτσες,
--στολίδια της ολάκριβα--, μ΄ αυτά τρυπάει
τις κόρες των ματιών του. Σότε λέγει
πως πλέον δεν θενά μπορή να βλέπη ποία
έπρεξε δεινά κι έπαθε…..
Σέτοιους θρήνους αφήνοντας συχνοκεντούσε
τα μάτια του με τις χρυσές αυτές καρφίτσες·
συνάμα οι αιματόβαφες των ματιών κόρες
εστάζανε και βρέχανε τα γένεια--ω φρίκη
όχι σταλιές αιματηρές, αλλά χαλάζι
αιματωπό, μαυρειδερό εσταζοβολούσαν·»

Eυριπίδης. Εκάβη στίχοι 1116-8, 170-2
Ιλιάς Β.594
41 Αισχύλος. Αποσπάσματα,Σετραλογία 10, απ.84
39
40

41

ΣΡΑΤΜΑ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΙΚΟΤ ΦΡΟΝΟΤ
Οι αναφορές σε κακώσεις κεφαλής και τραχήλου κατά την περίοδο αυτή
αφορούν στην πλειοψηφία τους τραυματισμούς -θανατηφόρους ή μη- επιφανών
ανδρών της εποχής του. Γίνεται αναφορά στις πιο ενδιαφέρουσες.
Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στον ασυνήθιστο τρόπο θανάτου του Αισχύλου,
πατέρα της αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας (524 – 455 π.Φ.). Ο Αισχύλος όταν ήταν 70
ετών, ενώ καθόταν στην αυλή του σπιτιού του απολαμβάνοντας τον ήλιο, ένας αετός
που κρατούσε στα νύχια του μια χελώνα θεώρησε το φαλακρό κεφάλι του για πέτρα και
την άφησε να πέσει απο ψηλά για να σπάσει το καύκαλο της. Με αυτόν τον τρόπο
επαληθεύτηκε ο χρησμός, ότι ο θάνατος του Αισχύλου θα προέλθει απο ένα βέλος που
θάρθει απο τον ουρανό [52, 53]:
«`Išrwni ka• to‹j Gelóoij timhqe…j, ™piz»saj tr…ton œtoj toàton ™teleÚta

tÕn trÒpon ¢etÕj celènhn ¡rp£saj, æj ™gkrat¾j genšsqai tÁj celènhj
tÁj oÙr©j oÙk ‡scuen, ¢f…hsi kat¦ petrîn, aÙtÁj sunql£sswn tÕ dšrma
¹ d΄ ™necqe‹sa kat¦ toà poihtoà foneÚei aÙtÒn. crhsmÕj dέ• Ãn aÙtù
doqe•j oÛtwj ‘’oÙr£niÒn se bšloj kataktane‹’’. ¢poqanÒnta dε
Gelùoi polutelîj ™n to‹j dhmos…oij mn»masi q£yantej ™t…mhsan megaloprepîj, ™pigr£yantej toÚtJ: ¢etoà ™x ÑnÚcwn bršgma tupe•j œqanen» 42.

Η δεύτερη περίπτωση περιγράφεται από τον Πλούταρχο και αναφέρεται στον
Αριδαίο. Ο αυταρχικός αυτός δυνάστης, που ζούσε ακόλαστο βίο ρώτησε το Μαντείο
του Αμφιλόχου πως θα μπορούσε να περάσει καλύτερο το υπόλοιπο μέρος της ζωής του.
Η απάντηση που πήρε ήταν:
«Ð d' ¢ne‹len Óti pr£xei bšltion,
Ótan ¢poq£nV.»43

«ζα δήζεηο θαιύηεξα κεηά
ηνλ ζάλαην ζνπ».

Λίγο αργότερα ο Αριδαίος έπεσε απο ύψος και κτύπησε στον αυχένα, τον ισθμό
και το όριο κατά τον Πλάτωνα44 μεταξύ της κεφαλής (την κατοικία του θεϊκού μέρους
της ψυχής) και του σώματος (την κατοικία του θνητού μέρους της). Παρά το γεγονός ότι
το χτύπημα δεν φαινόταν ιδιαίτερα βαρύ ο Αρριδαίος πέθανε. Σην τρίτη ημέρα απο
τον θάνατο του και λίγη ώρα πριν την ταφή του ο Αριδαίος ανέκτησε τις αισθήσεις του

Aelianus C. De natura animalium, βιβλ.7,παρ.16
Πλούταρχος. Peri Twn Upo Tou Qeiou Bradewο Timwroumenwn (De sera numinis vindicta) St.p.563, 4, 22
44 Πλάτων. Σίμαιος 9 , 69e
42

43

42 ΑΝΑΥΟΡΕ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ

και σταδιακά ανέκτησε και τις δυνάμεις του. Ο χαρακτήρας του όμως άλλαξε εντελώς
προς το καλύτερο τόσο που δύσκολα κανείς μπορούσε να το πιστέψει [54]. Αυτή η
αλλαγή της προσωπικότητας του Αριδαίου οφείλεται πιθανά στην κρανιογκεφαλική
κάκωση (εγκεφαλική διάσειση) που υπέστη.
Η τρίτη περίπτωση αφορά τον Υίλιππο τον Β‟ που στην πολιορκία της Μεθώνης το
354 π.Φ. (18 χρόνια πριν το θάνατό του) χτυπήθηκε στο δεξιό οφθαλμό από βέλος με
αποτέλεσμα την απώλεια του οφθαλμού του. Ο Διόδωρος ικελιώτης αναφέρει ότι [55]:
«™n tÍ poliork…v taÚtV sunšbh tÕn F…lippon e„j tÕn ÑfqalmÕn plhgšnta toxeÚmati
diafqarÁnai t¾n Órasin» 45

ταν ο Μ. Ανδρόνικος στη Βεργίνα το 1977 ανακάλυψε τον βασιλικό τάφο ΙΙ με
ενδείξεις ότι επρόκειτο για τον τάφο του Υιλίππου Β‟, τα τραύματα του σκελετού του
αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η εγκοπή που βρέθηκε στο δεξιό
υπερκόγχιο και η ασυμμετρία στους κόγχους ήταν ενδείξεις για την ταυτοποίηση του
κρανίου και με βάση αυτά τα οστικά ευρήματα έγινε η αναπαράσταση της κεφαλής του
όπως φαίνεται στην Εικόνα 8 [56a].
Εικόνα 8. Σα οστά του κρανίου του βασιλικού τάφου της Βεργίνας Α. Ο σκελετός του
μετωπιαίου (o δείκυης δείχνει το επουλωμένο κάταγμα στο υπερκόγχιο χείλος). Β.
Ανακατασκευή του κρανίου (είναι εμφανής η ασυμμετρία των οφθαλμικών κόγχων από
την παρεκτόπιση του κατάγματος του δεξιού ζυγωματικού). Γ. Κέρινο ομοίωμα της
κεφαλής του Υιλίππου Β΄ βάσει των οστικών ευρημάτων από τους J. Prag & R. Neave.
Α

45

Β

Διόδωρος ικελιώτης Ιστορική βιβλιοθήκη, 16, 34, 5

Γ
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Τπάρχει όμως και ο αντίλογος, ότι δηλαδή η ασυμμετρία και οι οστικές κακώσεις
που εντοπίσθηκαν σε αυτό το κρανίο οφείλονται στην καύση των οστών και ότι
πρόκειται, όχι για το σκελετό του Υιλίππου Β΄ αλλά του Υιλίππου Γ΄ του Αρριδέου [57].
Ο Πλούταρχος συγκρίνει το τραύμα του Υιλίππου με αυτό του Ετρούσκου βασιλιά
Πορσήνα [58]. το έργο του unagwgή istoriώn parallήlwn Εllhnikώn kai Ρwmaikώn
αναφέρει ότι τον Υίλιππο τόξευσε ο Ολύνθιος Αστήρ καθώς ο πρώτος, επιχειρούσε να
διαβεί τον άνδανο ποταμό: «'Ast¾r Fil…ppJ qan£simon pšmpei bšloj»46. Είκοσι
τουλάχιστον αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτόν τον τραυματισμό του
Υιλίππου ΙΙ [59], για τον οποίο όταν ρωτηθηκε ο ίδιος τι τον προκάλεσε απάντησε:
«εξσηεζείο t…j aÙtù tÕn ÑfqalmÕn ™xškoyen, eίpen Ð tÁj `Ell£doj œrwj»47.
Η τετάρτη περίπτωση αναφέρεται στο Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος φαίνεται να
τραυματίζεται αρκετές φορές κατά την εκστρατεία του με αποτέλεσμα όπως επισημαίνει
ο Πλούταρχος το σώμα του να είναι [61]:
«katatetrwmšnon· ™x ¥kraj kefalÁj ¥cri podîn diakškoptai ka• peritšqlastai
tuptÒmenon ØpÕ tîn polem…wn» 48.

τη μάχη της Κυρούπολης (329 π.Φ.), σε ηλικία 28 ετών κτυπήθηκε στον αυχένα
απο μία πέτρα. αν συνέπεια αυτής της κάκωσης παρουσίασε παροδική τύφλωση:
«…τ¦j Ôyeij ¢maurwqe•j ™f' ¹mšraj poll¦j ™n fÒbJ phrèsewj ™gšneto».49

Σο 1960, αυτή η κατάσταση αναγνωρίστηκε σαν ιδιαίτερη οντότητα και
ονομάστηκε σύνδρομο της παροδικής φλοιώδους τύφλωσης. Σο γεγονός αυτό
αναφέρεται απο τρείς διαφορετικούς ιστορικούς, τον Πλούταρχο, τον Αρριανό και τον
Quintus Curtius Rufus [62]. Ο Αλέξανδρος στάθηκε τυχερός και άλλες φορές.
Περιγράφονται 9 τραύματα από τα οποία 3 αφορούν την κεφαλή και τον τράχηλο. τη
μάχη του Ινδού ποταμού κτυπήθηκε με βέλος στο θώρακα πάνω από το μαστό και από
το τραύμα του έβγαινε αέρας με αίμα (τραυματικός αιμοπνευμοθώρακας),50 όμως πάλι
στάθηκε τυχερός και επιβίωσε [63].
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Πλούταρχος. unagwgή istoriώn parallήlwn Εllhnikώn kai Ρwmaikώn, 307, παρ.8
Gnomologium vaticanum 539 [60]
48
Πλούταρχος. περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, Sp341a
49 Πινύηαξρνο Πεξί της Αιεμάλδξνπ ηύρεο ή αξεηήο, Sp 341b [61]
50 Αρριανός Αλεξάνδρου Ανάβασις, βιβλ.6, κεφ 10, παρ.1
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Ο Μέγας Αλέξανδρος, εκτός από καλός συμπολεμιστής είχε και γνώσεις πρώτων
βοηθειών. ύμφωνα με τον Αππιανό51 όταν ο υπασπιστής του Λυσίμαχος
τραυματίζεται στο μέτωπο από αιχμή δόρατος και αιμορραγούσε, ο Αλέξανδρος επειδή
δεν είχε επίδεσμο, του έδεσε το τραύμα με το υφασμάτινο Περσικό διάδημα του. ταν ο
μάντης του Αλέξανδρου Αρίσταρχος είδε το Λυσίμαχο να μεταφέρεται με το ματωμένο
διάδημα, είπε ότι αυτός ο άνδρας θα βασιλέψει αλλά με κόπους και δυσκολίες.
Πράγματι βασιλεψε επί 40 χρόνια με κόπους και δυσκολίες και έπεσε οδηγώντας το
στρατό του μαχόμενος σε ηλικία 70 ετών [64].
Ο Κύρος, ο ατράπης της Υρυγίας, είχε εκστρατεύσει εναντίον του αδερφού του
Αρταξέρξη. τα Κούναξα (401 π.Φ.), παρά το γεγονός ότι με τη βοήθεια των Μυρίων
κέρδισε την μάχη ο ίδιος σκοτώθηκε από τον αδελφό του. Ο Ξενοφών αναφέρει εν
συντομία τον τραυματισμό του Κύρου [65]:
«… aÙtÕn ¢kont…zei tij paltù ØpÕ tÕn ÑfqalmÕn bia…wj» 52.

Ο Πλούταρχος μας μεταφέρει με λεπτομέρειες τα γεγονότα όπως τα διηγήθηκε ο
Κτησίας, διατηρώντας όμως τις επιφυλάξεις του για την αξιοπιστία του τελευταίου [66]:
«Πίπηεη δ ε ηηάξα ηνπ Κύξνπ από ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη ηξέρσλ πιεζίνλ απηνύ Πέξζεο
λεαλίαο νλόκαηη Μπζξηδάηεο ηνλ ρηππά δη αθνληίνπ εηο ηνλ θξόηαθνλ παξά ηνλ νθζαικόλ,
κε εμεύξσλ ηηο ήην. Εξξεπζε δε επζύο πνιύ αίκα από ηνπ ηξαύκαηνο θαη ν Κύξνο δαιηζζείο
θαη λαξθσζείο έπεζε». 53

Αργότερα αφού συνήλθε κάπως από το τραύμα και εβάδιζε πεζός, κάποιος από
τους Καυσίους τον χτύπησε με ακόντιο στο πόδι:
«… Καη εθόπε ηνπ πνδόο ε θιές, θηα πεζώλ ν Κύξνο θηππά εηο ιίζνλ ηνλ ηεηξσκέλνλ ηνπ
θξόηαθνλ θαη απνζλήζθεη».53

ε κάκωση κεφαλής και τραχήλου οφείλεται και ο σοβαρός τραυματισμός του
βασιλιά των Μολοσσών της Ηπείρου Πύρρου, κατά τη διάρκεια πολύνεκρης επίθεσης
στο Άργος το 272 π.Φ., όπως διηγείται ο Πλούταρχος. Δράστης της επίθεσης η μητέρα
ενός στρατιώτη η οποία φοβούμενη για το θάνατο του γιού της από τον επελεύνοντα
Πύρρο:

Αππιανός υριακή, 337 [64].
Ξενοφών Κύρου Ανάβασις, βιβλ 1, κεφ 8, παρ 28
53 Πλούταρχος Αρταξέρξης, κεφ 9, παρ 5
51
52
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«…aÛth tÒte qewmšnh t¾n m£chn ésper aƒ loipa• guna‹kej ¢pÕ toà tšgouj, æj

™pšgnw sunestîta tù PÚrrJ tÕn uƒÒn, ™kpaq¾j genomšnh prÕj tÕn k…ndunon, ¥rasa
keram…da ta‹j cers•n ¢mfotšraij ¢fÁken ™p• tÕn PÚrron. ™mpesoÚshj d• tÍ kefalÍ
kat¦ toà kr£nouj, ka• tîn sfondÚlwn prÕj t¾n b£sin toà trac»lou suntribšntwn,
a† t' Ôyeij sunecÚqhsan aÙtoà, ka• pro»kanto t¦j ¹n…aj aƒ ce‹rej».54

Βαρειά τραυματισμένος, ο Πύρρος, είναι εύκολο θύμα του Ζώπυρου ο οποίος τον
αποκεφαλίζει [67].

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΡΑΤΜΑ
«Εκέλα ηνλ Αληηγέλε ηνλ γην ηνπ σηίκνπ
ν Μίλσο κε θαηέβαζε ζηα λεζηά ησλ καθάξσλ
αθνύ άγξηα ηξαύκαηα δέρηεθα ζηνλ εγθέθαιν
θαη ην ζώκα κνπ ρηππήζεθε από ηηο αηρκέο ησλ δνξάησλ…»
Επηηύκβην Επίγξακκα55

Οι περισσότερες αναφορές σε πολεμικά τραύματα απαντώνται στην Ιλιάδα, όπως
καταγράφηκαν στον Πίνακα 4. Κατά την κλασσική περίοδο υπάρχουν αναφορές
κυρίως σε πολεμικά τραύματα επιφανών ανδρών (Πίνακας 5).
Πίνακας 5. Πολεμικά τραύματα κεφαλής και τραχήλου στην αρχαία Ελληνική
Γραμματεία.
υγγραφέας

Έργο

Περιγραφή τραυματισμού

Αρριανός

Αλεξάνδρου ανάβασις
βιβλ.1,κεφ15, παρ7
Αλεξάνδρου ανάβασις
βιβλ 6, κεφ10, παρ1
Αλεξάνδρου ανάβασις
βιβ.3, κεφ 28, παρ 1
Αλεξάνδρου ανάβασις
βιβ.4, κεφ3,παρ3
υριακά, παρ.337

Σραυματισμός του Μιθριδάτη στο πρόσωπο στη
μάχη του Γρανικού
Σραύμα προσώπου Αβρέα του διμοιρήτη από
βέλος
Θανατηφόρο τραύμα προσώπου του
ατιβαρζάνη με δόρυ από τον Ερίγυιο
Σραύμα Αλεξάνδρου στον αυχένα κατά την
πολιορκία της Κυρούπολης
Σραύμα μετώπου Λυσιμάχου
Αντιμετώπιση αιμορραγίας με επίδεση
Σραύμα οφθαλμού

Αππιανός

Bellum civile βιβλ.2,

Πλουτάρχου. Βίοι, Πύρρος κεφ 34
Για τον Αντιγένη τον ιό του ωτίμου που πέθανε από τραύματα της κεφαλής. Αρβανιτόπουλος,
Θεσσαλικά Μνημεία, σελ 128, αρ.10, [68] Μετάφραση Γ. Γιατρομανωλάκη (Προσωπική επικοινωνία).
54

55
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κεφ.9, παρ.60
Διόδωρος
Ιστορική βιβλιοθήκη ,
ικελιώτης
βιβλ.18, κεφ 31, παρ.5
Ιστορική βιβλιοθήκη ,
βιβλ.16, κεφ 34, παρ.5
τράβων
Γεωγραφία βιβλ.7,
κεφ1, παρ.22
Διδυμος
Υιλιππικών in
demosthenem p. berol.
col 12, line 43-64
Λουκιανός
Πως δει ιστοριαν
συγγράφειν παρ. 38
Δημοσθένης
Περί του τεφάνου, 67
Πλούταρχος
Αλέξανδρος
Κεφ.70, παρ.6
υναγωγή ιστοριών
παραλλήλων
Διονύσιος
Ρωμαική αρχαιόλογία
Αλικαρνασσεύς βιβλ.2,κεφ 43, παρ 2
Ηρόδοτος
Ιστορία βιβλ. 3 παρ.78
Ιστορία βιβλ. 9 παρ.22
Ξενοφών
Πλούταρχος

Παυσανίας

Κύρου Ανάβασις,
βιβλ. 1, κεφ 8, παρ 28
Αρταξέρξης,
κεφ. 9, παρ. 5
Αρταξέρξης,
κεφ. 11 , παρ. 5
Πύρρος, κεφ. 34
Πύρρος, κεφ. 7, παρ.7
Πύρρος κεφ.24, παρ.8
Αλέξανδρος, κεφ.45,
παρ.6
Αλέξανδρος, κεφ.63,
παρ.9
Ευμένης, κεφ.7, παρ.10
Ελλάδος περιήγηση,
βιβλ.4, κεφ.18

Θανατηφόρο τραύμα τραχήλου στο Νεοπτόλεμο
από τον Ευμένη
Σραύμα με απώλεια οφθαλμού Υιλίππου Β‟ κατά
την πολιορκία της Μεθώνης ( 354 π.Φ.)
«»
«»

«»
«»
«»
υγκρίνει το τραύμα οφθαλμού του Υιλίππου Β΄
με του ετρούσκου Πορσίνα
Σραύμα Ρωμύλου στον κρόταφο από πέτρα
Σραύμα Ινταφρενη στον Οφθαλμό – τύφλωση
Θανατηφόρο τραύμα Μασίστιου (πέρση διοικητή
ιππικού) στον οφθαλμό
Σραυματισμός Κύρου κάτω από τον οφθαλμό
Θάνατος Αρταγέρσου από τραύμα τραχήλου
Σραυματισμός του Κύρου στον κρόταφο-θάνατος
Σραύμα κεφαλής και ΑΜ - θάνατος Πύρρου
Σραύμα τραχήλου στον Πάνταυχο
Θανατηφόρο τραύμα κεφαλής βαρβάρου
Σραυματισμός Αλεξάνδρου με λίθο στον αυχέναπαροδική φλοιώδης τύφλωση
Σραύμα τραχήλου στον Αλέξανδρο κατά την
πολιορκία της χώρας των Μαλλών
Θανατηφόρο τραύμα τραχήλου στον Νεοπτόλεμο
από τον Ευμένη
Σραύμα του Αριστομένη (στρατηγού των
Μεσσηνίων) με πέτρα στο κρόταφο-εγκεφαλική
διάσειση

τον Πίνακα 6 καταγράφεται ο αριθμός κακώσεων κεφαλής και τραχήλου σαν
συνέπεια πολεμικού τραύματος στους Ομηρικούς και κλασσικούς χρόνους.
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Πίνακας 6. Πολεμικά τραύματα κεφαλής και τραχήλου.
Φρονική Περίοδος

Κεφαλή

Ομηρικοί χρόνοι

16
(15 θανατηφόρα)
7
(3 θανατηφόρα)

Κλασσικοί χρόνοι

πλαχνικό κρανίο Σράχηλος – αυχένας
11
(θανατηφόρα)
7
(1 θανατηφόρο)

25
(θανατηφόρα)
4
(1 θανατηφόρο)

Οι διαφορές στην αναφερόμενη θνησιμότητα των τραυμάτων κατά τους
Ομηρικούς και κλασσικούς χρόνους (Πίνακες 4 και 6) πιθανά οφείλονται στο γεγονός
ότι ο μηρος ως ποιητής περιέγραφε τα πιο δραματικά (άρα θανατηφόρα) τραύματα,
ενώ οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς κατέγραφαν τα τραύματα (έστω και επιπόλαια),
που αφορούσαν τους διάσημους άνδρες της εποχής τους.

Απεικονίσεις Πολεμικού Σραύματος
Οι πρώτες πολεμικές παραστάσεις χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή εποχή. Οι
ζωγραφικές και γλυπτικές παραστάσεις με πολεμικά θέματα είναι πολλές. ε αντίθεση
όμως με τα αθλητικά τραύματα, σπάνια απεικονίζονται τραυματισμοί.
Εικόνα 9. Παραστάσεις πολεμιστών σε Μυκηναϊκά δαχτυλίδια, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Α. Από τον ταφικό περίβολο Α των Μυκηνών, 12ος αιώνας π.Φ. Β: Από
βασιλικό τάφο του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών, 16ος αιώνας π.Φ. Γ. Από το
Βαφειό, όπου απεικονίζεται άνδρας να τοξεύεται στο πρόσωπο από γυναίκα, 15ος
αιώνας π.Φ.
Α
Β
Γ

την Εικόνα 9 απεικονίζοναι μονομαχίες πολεμιστών σε μυκηναϊκά δακτυλίδια.
Απεικονίζονται τα τρία είδη επιθετικών όπλων της μυκηναϊκής εποχής τα οποία
αναφέρονται και στα Ομηρικά Έπη. Σο Δόρυ «εγχεία», που είχε ειδικό σχήμα για να
τρυπά τη θωράκιση και να προκαλεί μεγάλα τραύματα, το ξίφος, το βασικό όπλο
χειρός, στη γραμμική Β γραφή αναφέρεται ως «φάσγανο», και το τόξο, από τα
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αρχαιότερα ανθρώπινα όπλα, του οποίου τα βέλη αναφέρονται στον μηρο ως «ιστοί»
ή «ιοί»56. Σο όπλο φαίνεται να κατευθύνεται στο πρόσωπο ή τον ακάλυπτο τράχηλο του
αντιπάλου, του οποίου το σώμα προστατεύεται από κιβωτιόσχημη ασπίδα.
Σο οδοντόφρακτο κράνος, που φέρουν οι πολεμιστές της Εικόνας 9Α και 9Β ήταν
συνηθισμένο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. Κατασκευαζόταν από δέρμα που έραβαν
κομμάτια από κόκκαλο ή δόντια αγριόχοιρου. Σο κράνος αυτό άφηνε ακάλυπτο το
πρόσωπο [69]. Η λέξη της γραμμικής Β για την περικεφαλαία είναι «κόρυς». Σο ρήμα
«κορύσσομαι» στον μηρο, σημαίνει οπλίζομαι57. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν η
περικεφαλαία ώστε να δώσει το όνομα της σε όλη την έννοια του «οπλίζομαι» [70].
Εικόνα 10. Σμήμα Αττικού μελανόμορφου κρατήρα, 520–510 π.Φ. Μουσείο Palermo.

Από τον 9ο αιώνα π.Φ. αρχίζει η χρήση του μετάλλου στην κατασκευή του
κράνους. τις μάχες των Ελλήνων εναντίον των Περσών φάνηκαν τα πλεονεκτήματα
του κράνους, ως προστατευτικού μέσου στα κτυπήματα της κεφαλής. Οι Πέρσες δεν
διέθεταν κράνη, γεγονός που τους έκανε πολύ τρωτούς. Από τον 5ο π.Φ. αιώνα οι
πολεμιστές προστατεύουν και το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου τους, με κορινθιακού
τύπου κράνη,

56
57

όπως οι πολεμιστές της Εικόνας 10. τόχος των πολεμίων ήσαν τα

Ιλιάς. Α46, Δ118, Ο 452 κ.α.
Ιλιάς Η 206, Κ 37
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ακάλυπτα μέρη του τραχήλου, λόγω της αναγκαστικής παράλειψης της θωράκισης του
λαιμού η οποία θα δυσχέραινε την κίνηση της κεφαλής [71].
τους πολέμους τα θύματα δεν είναι μόνο πολεμιστές στα πεδία της μάχης αλλά και
οι «παράπλευρες απώλειες» αθώων θυμάτων. Σο πρώτο αθώο θύμα του Σρωικού πολέμου,
ήταν η Ιφιγένεια. Από τα τελευταία, η Πολυξένη, κόρη του Πριάμου που θυσιάστηκε
στον τάφο του Αχιλλέα από το γιό του, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.
Εικόνα 11. Ο Νεοπτόλεμος θυσιάζει την Πολυξένη. Μελανόμορφος αμφορέας 570 –
560 π.Φ. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.

ύμφωνα με το μύθο, ο νεκρός Αχιλλέας, εμφανίστηκε στον ύπνο του
Νεοπτολέμου και ζήτησε να του θυσιάσουν μία από τις κόρες του Πριάμου (σύμφωνα
με μεταγενέστερες παραλλαγές του μύθου είχε ερωτευθεί την Πολυξένη). Οι Αχαιοί
αποδέχτηκαν το αίτημά του και την θυσίασαν.58
ε μελανόμορφο αμφορέα του 570 – 560 π.Φ. (Εικόνα 11) ο Νεοπτόλεμος θυσιάζει
την Πολυξένη, πάνω στον τάφο του Αχιλλέα.59 ε μεταγενέστερη αναπαράσταση του
480 π.Φ. σε Αττική υδρία (Εικόνα 12) ο Νεοπτόλεμος φαίνεται να σκοτώνει τον ήδη
τραυματισμένο στο κεφάλι Πρίαμο.

58
59

Ευριπίδης, Εκάβη στίχοι 107, 218, 521.
Ευριπίδης Σρωάδες 622-624
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Εικόνα 12. Ο Νεοπτόλεμος σκοτώνει με ξίφος τον Πρίαμο, που ήδη έχει δεχθεί
κτυπήματα στο κεφάλι και αιμορραγεί. Αττική υδρία γύρω στα 480 π.Φ., Museo
Archeologico Nationale, Νεάπολη.

ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ
«…tima• g¦r ka• «qla, delšata § Ð qeÕj œdwken ¢nqrèpoij,

meg£lwn pÒnwn ka• ƒdrètwn e„j ¢n£gkaj kaqist©sin.»
Antifώntα, Αpόζπαζκα 49, Peri Omonoίaο

Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τον αθλητισμό και οργάνωναν συχνά αγώνες. Η
κορυφαία των αθλητικών εκδηλώσεων ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες που κατά την
μυθολογία ιδρύθηκαν απο τον Κρήτα Ηρακλή (έναν από τους Κουρήτες) [35β].
Ατυχήματα μπορούσαν να συμβούν σε όλα τα είδη των αθλημάτων, όπως στην
πάλη, στη δισκοβολία, και στο παγκράτιο (Πίνακας 7). υνήθως, τα πιό σοβαρά
ατυχήματα συνέβαιναν κατά τις αρματοδρομίες, λόγω της υπερβολικής ταχύτητας και
της κλίσης που έπαιρναν τα άρματα κατά τη στροφή του σταδίου, η οποία λεγόταν
νύσσα. το σημείο αυτό οι αρχαίοι Έλληνες έστηναν βωμούς για να εξευμενίσουν τον
Σαράξιππο, το θεό που πίστευαν ότι τρόμαζε τα άλογα.
Ατυχήματα συνέβαιναν και εκτός του αγωνιστικού χώρου. πως αυτό ενός
παιδιού που έπαιζε κάτω απο ένα χάλκινο βόδι, έργο του Ερετριέως Υιλησίου, ανάθημα
των συμπατριωτών του που ήταν τοποθετημένο στην Άλτι. Σο παιδί χωρίς να προσέξει
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σήκωσε απότομα το κεφάλι του και το έσπασε κτυπώντας το στον χαλκό, και πέθανε
λόγω του τραυματισμού λίγες μέρες αργότερα. Οι Ηλείοι λοιπόν σκέφτηκαν να
βγάλουν έξω από την Άλτι το χάλκινο βόδι, επειδή έγινε αιτία να χυθεί αίμα. Ο θεός
όμως των Δελφών, τους έδωσε χρησμό να αφήσουν το ανάθημα επί τόπου, να κάνουν
όμως γι αυτό τους καθαρμούς που συνήθιζαν οι Έλληνες για τον ακούσιο φόνο60 [72].
Για τον ίδιο λόγο οι Θάσιοι είχαν πετάξει στη θάλασσα τον ανδριάντα του Ολυμπιονίκη
Θεαγένη, αλλά κατόπιν χρησμού τον ξανάστησαν.61 Ένας που ο Θεαγένης ήταν εχθρός
του, πήγαινε κάθε νύχτα στον χάλκινο ανδριάντα και τον μαστίγωνε. Ο ανδριάντας
όμως έπεσε πάνω του και έδωσε τέλος στην αισχρή του συμπεριφορά. Σα παιδιά του
νεκρού άρχισαν δικαστικό αγώνα κατά του ανδριάντα που τιμωρήθηκε (έστω και
προσωρινά) με εξορία [73].
Πίνακας 7. Αθλητικά τραύματα κεφαλής και τραχήλου στην αρχαία Ελληνική
Γραμματεία.
υγγραφέας

Έργο

Περιγραφή τραυματισμού

μηρος

Ιλιάς, Χ.391-397

Ανάχαρσις παρ.3
Θεών διάλογοι,
διαλ.16
Θηριακά, σχόλιο 903

Θλαστικά τραύματα Προσώπου του Ευμήλου κατά την
Αρματοδρομία
Σραύματα Προσώπου & Εγκεφαλική διάσειση του
Ευρυάλου στην Πυγμαχία με τον Επειό
Κάταγμα γνάθου+Εγκεφαλική διάσειση του Ίρου στην
πυγμαχία με τον Οδυσσέα
Κάταγμα Γνάθου πυγμάχου με απώλεια δοντιών
Θανατηφόρο τραύμα Κεφαλής Τακίνθου από τον
Απόλλωνα κατά τη Δισκοβολία
«»

Εικόνες σελ. 886
Εικόνες, βιβ.2,
κεφ.19, σελ.842

«»
Θανατηφόρο τραύμα στον Κρόταφο του Υόρβα, κατά
την Πυγμαχία με τον Απόλλωνα

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγηση,
Βιβλ.8, κεφ.40, παρ.2

τραγγαλισμός Πυγμάχου Αρραχίωνα κατά την 54η
Ολυμπιάδα

Θεόκριτος

Ειδύλλια , ειδ.22
τίχοι 88-127

Απολλώνιος
Ρόδιος

Αργοναυτικά,
βιβλ.2, στιχ.93-109

Πολλαπλά τραύματα Προσώπου & Εγκεφαλική
διάσειση Άμυκου κατά την Πυγμαχία με τον
Πολυδεύκη
«»

Ιλιάς, Χ.675-699
Οδύσεια, σ.94-100
Λουκιανός

χόλια
Νικάνδρου
Υιλόστρατος
νεωτερος

60
61

Παυσανίας Ελλάδος περιήγηση βιβλ. 5,κεφ 27
Παυσανίας Ελλάδος περιήγηση βιβλ. 5,κεφ 11
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Αιλιανός
Λουκίλλιος

Ποικίλη ιστορία
βιβλ.10, παρ.19
Ελληνική ανθολογία
επίγραμμα 75
Ελληνική ανθολογία
επίγραμμα 76
Ελληνική ανθολογία
επίγραμμα 77
Ελληνική ανθολογία
επίγραμμα 78
Ελληνική ανθολογία
επίγραμμα 81

Κάταγμα Γνάθων με εκγόμφωση δοντιών στον
πυγμάχο Ευρυδάμαντα
Παραμόρφωση Προσώπου πυγμάχου Ολυμπιακών
αγώνων
«»
Παραμόρφωση Προσώπου πυγμάχου τρατοφώντα
Πολλαπλά τραύματα Κεφαλής πυγμάχου
Απολλοφάντους
Πολλαπλά τραύματα & Εγκεφαλική διάσειση
πυγμάχου Ανδρόλεου

Λεπτομερείς περιγραφές αθλητικών αγώνων μας δίνει και ο μηρος. Αθλούμενοι
παρουσιάζονται κυρίως οι αρχηγοί και οι ευπατρίδες των Αχαιών και όχι οι απλοί και
άσημοι πολεμιστές, οι οποίοι αποτελούσαν τους θεατές. την Ιλιάδα, σε 638 στίχους62
περιγράφονται οι αγώνες που οργάνωσε και αθλοθέτησε ο Αχιλλέας, για να τιμήσει το
νεκρό φίλο του Πάτροκλο. Επρώτευσαν στο δρόμο ο Οδυσσέας, ο Αίας ο Σελαμώνιος
και ο Διομήδης στην ξιφασκία και στην ξιφομαχία, στο τόξο ο Μηριόνης. Ο
Αγαμέμνων, ο Οδυσσέας και ο Αίας αναδείκτηκαν στην πάλη ισόπαλοι στην πρώτη
θέση.
τους στίχους Χ.676-699 της Ιλιάδας περιγράφεται επεισόδιο Εγκεφαλικής
διάσεισης που υπέστη ο Ευρύαλος, από χτύπημα στο Πρόσωπο κατά τον αγώνα
πυγμαχίας με τον Επειό [14]:
«..™p• d' Ôrnuto d‹oj

'EpeiÒj,
kÒye d• papt»nanta
par»ηon oÙd' ¥r' œti
d¾n˜st»kein aÙtoà g¦r
Øp»ripe fa…dima gu‹a.
æj d' Óq' ØpÕ frikÕj Boršw
¢nap£lletai „cqÝj ε…n' ™n
fukiÒenti, mšlan dš ˜
kàma k£luyen,ìj plhge•j
¢nšpalt' aÙt¦r meg£qumoj
'EpeiÕj cers• labën
êrqwse. f…loi d' ¢mfšstan
˜ta‹roi,o† min ¥gon di'
¢gînoj ™felkomšnoisi

62

Ιιηάο Χ.257-895

Όρμησε τότε ο θείος Επειός και τον
χτύπησε στο μάγουλο, καθώς εκείνος
κοίταζε καλά καλά και ούτε μπόρεσε να
σταθεί πολλή ώρα στα πόδια του` γιατί
εκεί στον τόπο παράλυσαν τα λαμπρά
του πόδια και σωριάστηκε. Όπως ένα
ψάρι τινάζεται στην ακροθαλασσιά που
είναι γεμάτη φύκια, όταν ο Βοριάς τη
ρυτιδώνει , κι έπειτα το σκεπάζει το
μαύρο κύμα, έτσι πήδησε ψηλά κι
εκείνος καθώς χτυπήθηκε.
Όμως ο γενναίος Επειός πιάνοντας
τον με τα χέρια του τον σήκωσε όρθιο,
κι οι σύντροφοί του τον τριγύρισαν και
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pÒdessin
aŒma pacÝ ptÚonta k£rh
b£llonq' ˜tšrwse k¦d d'
¢llofronšonta met¦
sf…sin eŒsan ¥gontej»
Ιιηάο Φ.689-698

τον πήγαιναν κρατώντας τον μέσα από
την συγκέντρωση. Σα πόδια του
σέρνονταν, και έφτυνε αίμα πηχτό, και
είχε ρίξει το κεφάλι του από τη μια
μεριά. Σον έφεραν ανάμεσά τους και
τον έβαλαν να καθίσει λιγοθυμισμένο.
Μεη. Ο. Κνκλελνύ - Καθξηδή

την Οδύσσεια ο μηρος περιγράφει τον τραυματισμό του επαίτη Ιρου σε αγώνα
πυγμαχίας με τον Οδυσσέα:
«...d¾ tÒt' ¢nascomšnw Ð
mεn ½lase dexiÕn ðmon

’Iroj, Ð d' aÙcšn' œlassen
Øp' oÜatoj, Ñstša d' e‡sw
œqlasen
aÙt…ka d' Ãlqen ¢n¦
stÒma fo…nion aŒma,
k¦d d' œpes' ™n kon…Vsi
makèn,
sÝn d' ½las' ÑdÒntaj
lakt…zwn pos• ga‹an…»
Οδ. ζ.94-100

ηκώνουν χέρι, και χτυπάει στον
δεξιόν ώμο ο Ίρος.
τό ζνίχι κι ο Δυσσέας χτυπάει, κατά τ'
αυτί αποκάτου,
και μέσα σπάει τα κόκαλα· και κόκκινο
αίμα τρέχει από το στόμα.
Βόγγησε κι έπεσε χάμου ο Ίρος,
τα δόντια τρίζοντας καθώς τα χώματα
κλωτσούσε.
Μεηάθξαζε Αξγύξε Εθηαιηώηε

τους αθλητικούς αγώνες, δεν έλειπαν οι περιπτώσεις συμμετοχής των θεών υπέρ
του ενός ή του άλλου αθλητή. τη Ραψωδία Χ.391-397 της Ιλιάδος κατά τη διάρκεια
αρματοδρομίας προς τιμήν του νεκρού Πατρόκλου (Εικόνα 13), η Αθηνά οργισμένη
από την παρέμβαση του Απόλλωνα υπέρ ενός αθλητή, σπάζει το ζυγό του άρματος του
αντιπάλου του, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη του Εύμηλου, γιού
του Άδμητου:
«¿ d• met' Adm»tou uƒÕn

kotšous ™beb»kei,
†ppeion dš oƒ Ãxe qe¦ zugÒn
a‣ dš oƒ †ppoi
¢mf•j Ðdoà dramšthn ·umÕj d
™p• ga‹an ™lÚsqh
aÙtÕj d ™k d…froio par¦
trocÕn ™xekul…sqh
¢gkîn£j te peridrÚfqh
stÒma te ·‹n£j te
qrul…cqh d mštwpon ™p
ÑfrÚsi të dš oƒ Ôsse
dakruÒfi plÁsqen qaler¾ dš
oƒ œsceto fwn»»
Ιιηάο Φ.391-397

Οξγηζκέλε ηόλ πηό ηνπ Αδκήηνπ πξνθηάλεη
θη ε ζεά ηνπ ακαμηνύ ηόλ δπγό ηνύ
ζπληξίβεη.
Ερσξίζαλ ζηέο άθξεο ηνπ δξόκνπ νη
θνξάδεο σο ηξέραλ,
εηο ηή γε ηό ηηκόλη θνπβάξη εζύξζε
εγθξεκίζηε απ᾿ η' ακάμη ν ίδηνο
θη εθπιίζηεθε ζηή ξόδα ηνπ δίπια.
Αγθώλεο ηνπ γδάξζεθαλ ηόηε θαί ζηόκα θαί
κύηε
θαί ηό κέησπν ηνύ εηζαθίζζε εηο ηα θξύδηα
επάλσ.
Σνύ εγεκίζαλ ηα κάηηα από δάθξπα
θη ε κεγάιε ἡ θσλή ηνπ ἐπηάζζε.
Μεη. Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο

54 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ

Εικόνα 13. Θραύσμα μελανόμορφου αγγείου 580 π.Φ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα.

την Εικόνα 13 γίνεται αναπαράσταση των επιτάφιων αγώνων αρματοδρομίας
που οργάνωσε ο Αχιλλέας προς τιμή του Πατρόκλου. Διακρίνεται το άρμα που
πλησιάζει στο τέρμα, ενώ οι Αχαιοί καθισμένοι στα σκαλοπάτια του σταδίου (μεταξύ
των θεατών αναγράφεται το όνομα του Αχιλλέα) συμμετέχουν με ζωηρές εκδηλώσεις
στους αγώνες. τις ιπποδρομίες αυτές έπεσε και το πρώτο στοίχημα μεταξύ του Αίαντα
και του Ιδομενέα63 , ίσως και μεταξύ των θεατών αν κρίνομε από την έκδηλη ένταση στα
πρόσωπά τους. Ο αγγειογράφος επιγράφει το όνομά του: «οφίλος έγραφσεν» και το
θέμα: «„Αθλα επί Πατρόκλω».

ΣΡΑΤΜΑ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΑΓΨΝΕ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
Η κορυφαία εκδήλωση των αθλητικών αγώνων ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Αρχικά τα αθλήματα στα οποία συναγωνίζοντο οι αθλητές ήταν μόνον το στάδιο
(δρόμος ταχύτητας, σε απόσταση ενός σταδίου), ο δίαυλος (δρόμος ταχύτητας με διπλή
διαδρομή σταδίου) και ο δόλιχος

(δρόμος αντοχής 7-24 σταδίων). Αργότερα

προστέθηκαν η πάλη κατά την 18η Ολυμπιάδα, στην οποία νικητής ήταν ο Ευρύβατος
ο Λακεδαιμόνιος, η πυγμαχία κατά την 23η (νικητής ο Ονομαστός από τη μύρνη ), και

63

Ιιηάο Χ.482- 487.
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το παγκράτιο την 33η το 648 π.Φ. (νικητής ο Λύγδαμις ο υρακούσιος). Από το 200 π.Φ..
(145η Ολυμπιάς) στους αγώνες έπαιρναν μέρος και παιδιά64 [72].
Σο Παγκράτιο ήταν το πιο σκληρό και επικίνδυνο άθλημα, συνδυασμός πάλης και
πυγμαχίας με αντίστοιχα μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών. Σο μόνο που
απαγορευόταν ήταν η χρήση δοντιών και νυχιών «δάκνειν και ορύττειν» [74]. Ο
Πλούταρχος αναφέρει ότι οι παρτιάτες εφάρμοζαν τη σκληρότερη μορφή παγκρατίου,
επειδή χρησιμοποιούσαν το αγώνισμα ως πολεμική τέχνη και ο Παυσανίας65 μας δίδει
πληροφορίες για τον μοναδικό τρόπο εκπαίδευσης των Λακεδαιμονίων στον αγώνα
του Παγκρατίου [72]. Ο αντίπαλος θα έπρεπε να καταβληθεί μέχρι να «απαγορεύσει» (να
παραδεχθεί την ήττα του) ή να πεθάνει (Εικόνα 14). την 54η Ολυμπιάδα, το 572 π.Φ., ο
Αρριχίων στέφθηκε Ολυμπιονίκης μετά το θάνατό του, αφού ο αντίπαλός του είχε
παραδεχτεί την ήττα του [75].
Εικόνα 14. Αθλητής που «απαγορεύει» (ομολογεί την ήττα του σηκώνοντας το δείκτη)
αττικό μελανόμορφο αγγείο με σκηνή παγκρατίου, 5ος αιώνας π.Φ. Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

64
65

Παυσανίας « Ελλάδος περιήγησις», βιβλ.5, κεφ.8.
Παυσανίας « Ελλάδος περιήγησις», Λακωνικά βιβλ.3, κεφ 14, παρ.10

56 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ

την πάλη

επιτρέπονταν σχεδόν όλα, ακόμα και λαβές στραγγαλισμού και

σπάσιμο μελών [74]. «Οι Ηλείοι το άγχειν επαινούσιν» 66 (επαινούν το πνίξιμο), γράφει ο
Υιλόστρατος. Αυστηρά απαγορευόταν κάθε είδους χτύπημα και λαβές στα γεννητικά
όργανα καθώς και οι δαγκωματιές (Εικόνα15).
Εικόνα 15. Παράσταση Αττικής κύλικος (490-480 π.Φ.), όπου φαίνεται ο ένας αντίπαλος
να κλείνει την αναπνευστική οδό και ο άλλος να προσπαθεί να του βγάλει το μάτι, που
προκαλεί την επέμβαση του διαιτητή με ραβδισμό. Βρεττανικό Μουσείο, Λονδίνο.

Κατά τον 6ο π.Φ. αιώνα οι αγωνιζόμενοι στην πυγμαχία τύλιγαν στα χέρια τους
αρχικά λεπτά μαλακά δερμάτινα λουριά, τις «μειλίχες» Αργότερα αυτοί οι ιμάντες
αντικαταστάθηκαν από σκληρό δέρμα (ιμάντες οξείς) ώστε να καταφέρνουν δυνατά
χτυπήματα. Αυτοί είναι οι νεώτεροι ιμάντες που θεωρεί γνωστούς στην εποχή του ο
Παυσανίας.67 Με την πάροδο του χρόνου αντικαταστάθηκαν από όλο και πιο
σκληρούς, «τις σφαίρες», που συνιστά ο Πλάτων ως εξοπλισμό των πυγμάχων για το
μέγιστο των αγωνισμάτων, τον πόλεμο.68 Ση ρωμαϊκή εποχή οι ιμάντες ενισχύθηκαν με
σίδηρο και μολύβι (Εικόνα 16). Ήταν οι λεγόμενοι «caestus» και μεταμόρφωσαν το
αγώνισμα σε απάνθρωπη και θανατηφόρα αναμέτρηση [76].

Υιλόστρατος. Εικόνες, ΙΙ, 6
Παυσανίας. Ελλάδος Περιήγησις, βιβλίο 8, κεφ.40, παρ3
68 Πλάτων. Νόμοι Sp 830b
66
67
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Ο Αιλιανός αναφέρει ότι ο πυγμάχος Ευρυδάμας ο Κυρηναίος, κατάπιε τα δόντια
του

για

να

μην

ενθαρρυνθεί

ο

αντίπαλος

του

αντιλαμβανόμενος

την

αποτελεσματικότητα της γροθιάς του και κατάφερε τελικά να νικήσει [77]:
«EÙrud£maj Ð Kurhna‹oj pugm¾n ™n…khsen
™kkrousqe•j mεn ØpÕ toà ¢ntagwnistoà toÝj ÑdÒntaj
katapiën d• aÙtoÚj †na m¾ a‡sqhtai Ð ¢nt…paloj».69

Εικόνα 16. Α. Μαλακοί ιμάντες «μειλίχιαι» 5ος αι. π.Φ. Β. «Ιμάντες οξείς», Παναθηναϊκός
αμφορέας, 336 π.Φ., Βρετανικό Μουσείο. Γ. «Caestus» [76].
A

B

Γ

Σο φάσμα των τραυματισμών κατά την πυγμαχία, περιελάμβανε μώλωπες και
τραύματα από χτυπήματα, κατάγματα ρινικών, εγκεφαλική διάσειση, ακόμα και
θανατηφόρα τραύματα. Σα τραύματα αυτά άφηναν συχνά μόνιμες παραμορφώσεις
στα πρόσωπα των αθλητών [42].
Ο Λουκιανός στο έργο του Θεών Διάλογοι αναφέρει ότι ο Ερμής ξεχώριζε τον
πυγμάχο Πολυδεύκη από τον δίδυμο αδερφό του Κάστορα από την παραμόρφωση του
προσώπου του πρώτου από τα κτυπήματα που είχε δεχτεί στους διάφορους αγώνες70
[78]. Ο δε Λουκίλλιος σε σκωπτικό επίγραμμά του, περιγράφει τι έπαθε ένας πυγμάχος,
εξ αιτίας του παραμορφωμένου από τα κτυπήματα προσώπου του [79]. Ο άτυχος αυτός
άνδρας, λόγω των αλλοιωμένων χαρακτηριστικών του προσώπου του, δεν μπόρεσε να
αποδείξει την ταυτότητά του χάνοντας έτσι το μερίδιο της πατρικής περιουσίας από τον
σφετεριστή αδελφό του:

69

Αηιηαλόο Πνηθίιε ηζηνξία, βηβι. 10, παξ. 19 «περί καταπίοντος τους ιδίους οδόντας»

70

Λουκιανός «θεών διάλογοι» διάλογος 25
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«Oátoj Ð nàn toioàtoj
'OlumpikÕj eηce Sebastš
·‹na, gšneion, Ñfràn,

çt£ria, blšfara
Eίt
¢pogray£menoj
pÚkthj ¢polèleke p£nta
ést ™k tîn patrikîn
mhdέ labe‹n tÕ mšroj.
e„kÒnion g¦r ¢delfÕj
œcwn proen»nocen aÙtoà
ka• kškrit ¢llÒtrioj
mhdέn Ómoion œcwn».
Ειιεληθή Αλζνινγία bibl 11
Λνπθηιιίνπ επηγξάκκαηα, επηγξ.75

«Αύγνπζηε, ηνύηνο ν
Οιπκπηθόο, πνπ είλαη ηώξα
ηέηνηνο,
είρε θάπνηε κύηε, πεγνύλη,
θξύδη απηηά θαη βιέθαξα,
έπεηηα όηαλ γξάθηεθε ππγκάρνο
ηα έραζε όια,
ώζηε λα κε ιάβεη ην κεξίδην
ηνπ από ηελ παηξηθή πεξηνπζία
Γηαηί ν αδειθόο ηνπ είρε θαη
παξνπζίαζε έλα κηθξό πνξηξέην
ηνπ θαη ζεσξήζεθε μέλνο αθνύ
δελ είρε θακία νκνηόηεηα» [79].

Ο Γαληνός κατηγορώντας τους αθλητές και για να προτρέψει τους νέους προς τις
τέχνες, χρησιμοποιεί στα επιχειρήματά του και τις παραμορφώσεις από τα χτυπήματα
των πυγμάχων [80]:
«.. ™n…wn d ka• t¦ prÒswpa pant£pasin ¥morfa ka• duseidÁ

katšsthsan ka• m£lista tîn pagkr£tion À pugm¾n ¢skhs£ntwn»71

ταν δε γεράσουν, γίνονται «cwlo… te ·uso… te parablîpšj tε Ñfqalmè» (κουτσοί και
ζαρωμένοι και αλλήθωροι) εξηγώντας τα παραμελημένα κατάγματα των οφθαλμικών
κόγχων.
Πυγμάχος χωρίς παραμορφωμένα αυτιά δεν πρέπει να υπήρχε. Ο Αριστοφάνης
όταν αναφέρεται στους πυγμάχους χρησιμοποιεί τον όρο «ωτοκάταξις» 72 δηλαδή άτομα
με σπασμένα αυτιά [81] και ο Διογένης ο Λαέρτιος τον όρο «ωτοθλαδίας».73 Ο
Παυσανίας74 κάνει αναφορά στους «αμφώτιδες», που ήταν μεταλλικά προστατευτικά
καλύμματα των ώτων.
Σο κυριότερο γνώρισμα των πλαστικών απεικονίσεων των προσώπων των
πυγμάχων είναι η αποτύπωση των διογκωμένων ή παραμορφωμένων αυτιών, όπως
στην Εικόνα 17, όπου απεικονίζεται το αιμάτωμα του πτερυγίου του ωτός [82].

Γαληνός Προτρεπτικός επ Ιατρική, παρ. 11 -12
Αριστοφάνους αποσπάσματα , απόσπασμα 98, Βαβυλωνίοις,
73 Διογένης ο Λαέρτιος. Βίοι φιλοσόφων, βιβλ. 5, παρ.68
74 Pausan…αο. 'Attikîn Ñnom£twn sunagwg», παρ.1
71
72
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Εικόνα 17. «Ψτοκάταξις». Απεικόνιση αιματώματος του πτερυγίου του ωτός σε
μαρμάρινη κεφαλή πυγμάχου, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Σα ταλαιπωρημένα πρόσωπα των πυγμάχων αποτυπώνονται στα έργα των
καλλιτεχνών και σε σκωπτικά επιγράμματα όπως αυτά του Λουκιλλίου [79]:
«E„kosštouj swqšntoj 'Odussšoj e„j t¦ patrùa œgnw t¾n morf¾n ”Argoj „dën Ð

kÚwn. ¢ll¦ sÝ pukteÚsaj Stratofîn, ™p• tšssaraj éraj oÙ kus•n ¥gnwstoj,tÍ d•
pÒlei gšgonaj, Àn ™qšlVj tÕ prÒswpon „de‹n ™j œsoptron ˜autoà OÙk e„m•
Stratofîn aÙtÕj ™re‹j ÑmÒsaj».75

 Ελληνική Ανθολογία Λουκιλλίου επιγράμματα, Επίγρ. 77.
 ίδιος συγγραφέας σε άλλο επίγραμμα (Επίγρ. 81) περιγράφει τα βάσανα του
πυγμάχου Ανδρόλεου:
«P©san, Ósan “Ellhnej ¢gwnoqetoàsi ¤millan pugmÁj, 'AndrÒlewj

p©san ¢gwnis£man.
œscon dε ™n P…sV mεn εn çt…on, ™n d Plataia‹j εn blšfaron, Puqo‹ dε
¥pnooj ™kfšromai.
Damotšlhj dε Ð pat¾r karÚsseto sÝn poli»taij «ra… me stad…wn À
nekrÕn À kolobÒn.»76

Tραυματισμοί κατά τα αγωνίσματα της πυγμαχίας καταγράφονται και στις μέρες
μας. τους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου (2008), σε 406 αγώνες στους οποίους
έλαβαν μέρος 343 αθλητές από 51 χώρες, καταγράφηκαν 32 τραύματα σε 20 πυγμάχους

«..έπειτα από χρόνους είκοσι. Αφού γύρισε ο Οδυσσέας στην πατρική τη γή απ τη μορφή τον γνώρισε ο
σκύλος του ο Αργος. Όμως εσύ ω τρατοφών, έπειτα από τεσσάρων ωρών πυγμαχία έγινες αγνώριστος, όχι
στους σκύλους μόνο, αλλά και στην πόλη ολόκληρη. Αν θελήσεις να κοιτάξεις το πρόσωπό σου στον
καθρέφτη, και σύ ο ίδιος θα πάρεις όρκο λέγοντας: δεν είμαι ο τρατοφώντας».
76 «Εγώ ο Ανδρόλεως, αγωνίστηκα σε κάθε αγώνα πυγμαχίας που διοργανώνουν οι Ελληνες. την Ολυμπία
έμεινα με ένα αυτί, στις Πλαταιές με ένα μάτι, στους Δελφούς με έβγαλαν έξω αναίσθητο, ο Δημοτελής ο
πατέρας μου μαζί με τους συμπολίτες μου καλείτο από τους κήρυκες να με βγάλει από το στάδιο νεκρό ή
ακρωτηριασμένο».
75
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(9,3 τραύματα ανά 100 αθλητές και 7,9 τραυματα ανά 100 αγώνες), με πιο συχνή
εντόπιση (68,7%) το πρόσωπο και την κεφαλή [83].
Η βαρύτητα των τραυματισμών στο αγώνισμα αυτό εξακολουθεί να είναι σοβαρή,
με καταγεγραμμένους 659 θανάτους κατά την χρονική περίοδο 1918 - 1997, με ετήσιο
μέσο όρο περίπου 9 [84]. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην αρχαιότητα έχουν
καταγραφεί ελάχιστοι θάνατοι από αθλητικά ατυχήματα. Ένα στην πάλη, τέσσερα στην
πυγμαχία και ένα στο παγκράτιο.
την

πάλη, ο Σηλέμαχος στην 85-86 Ολυμπιάδα (440-436 π.Φ.) φόνευσε τον

(ανώνυμο) αντίπαλο, μάλλον προκαλώντάς του κάκωση στην ΑΜ. την πυγμαχία,
ο Κλεομήδης εφόνευσε τον Ικκο στην 71-72η Ολυμπιάδα (496-492 π.Φ.) με τραύμα στο
θώρακα, ο Διόγνητος ο Κρής, στην 73η Ολυμπιάδα 488 π.Φ., εφόνευσε τον Ηρακλή αλλά
δεν έλαβε στέφανο λόγω του ονόματος του αντιπάλου του, ο Δαμόξενος εφόνευσε τον
Κρεύγα με τραύμα στο θώρακα στα Νέμεα (~400π.Φ.) και ο Αγαθός Δαίμων εφονεύθη
στην Ολυμπία τον 2ο μ.Φ. αιώνα.
το παγκράτιο, ο Αρραχίων εφονεύθη από τον αντίπαλό του (564 π.Φ.) με
κάταγμα του αυχένα [85]. Προφανώς τα θύματα ήταν πολύ περισσότερα, σύμφωνα με
το σχολιαστή του Πινδάρου77, «ple‹stoi tîn ¢gwnizomšnwn ¢pšqanon ™n tù stad…J».
Αναγράφονται όμως μόνο τα θύματα, που εστέφθησαν νεκροί ως νικηταί (Ηρακλής,
Ίκκος, Κρεύγας, Αρραχίων και Αγαθός Δαίμων).

Απεικονίσεις Σραυμάτων κατά τα Αθλητικά Αγωνίσματα
Οι αθλητές ιδίως εκείνοι που αγωνίζονταν στην πάλη και στο παγκράτιο, εδέχοντο
όπως αναφέρθηκε πολλά χτυπήματα. Αυτά οι ζωγράφοι δεν δίστασαν να τα
παρουσιάσουν με ρεαλιστικό τρόπο, όπως ο ζωγράφος του Νικοσθένη (Εικόνα 18).
Πολύ συχνά απεικονίζεται η ρινορραγία στις σκηνές πυγμαχίας για να τονίσει τα
δυνατά κτυπήματα στο προσώπου, αλλά και την αντοχή και το πείσμα των αθλητών.

77

χόλια Πινδάρου, Χδή Ο5, ζρνιην34b
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Εικόνα 18. A. Μελανόμορφος αμφορέας 520-510 π.Φ., ζωγράφος του Νικοσθένη,
Βρετανικό Μουσείο. B. Λεπτομέρεια όπου απεικονίζεται η έντονη ρινορραγία.
A

B

ταν ο Αισχύλος παρακολουθούσε στα Ίσθμια αγώνα πυγμαχίας και οι θεατές
ζητούσαν να σταματήσει ο αγώνας επειδή ο ένας από τους αγωνιζόμενους είχε γεμίσει
αίματα στο πρόσωπο, ο μεγάλος τραγικός είπε να πάψουν με τα εξής λόγια: «βλέπετε τι
ψυχές διαμορφώνει ο αθλητισμός. Ο τραυματισμένος αγωνιστής σιωπά ενώ εσείς φωνασκείτε»78
[86].
Εικόνα 19. Α. Μελανόμορφος αμφορέας 510-490 π.Φ., Μusees Royaux de l‟art et
d‟histoire, Βρυξέλλες. Β. Σμήμα ερυθρόμορφου αγγείου 500 π.Φ, Antikensammlungen
Βερολίνο.
Α

78

Β

«Ð mεn g¦r A„scÚloj 'Isqmo‹ pÚktou plhgšntoj e„j tÕ prÒswpon ka• kraugÁj genomšnhj, oŒon eηpen ¹
¥skhs…j ™stin, oƒ qeèmenoi boîsin Ð d• plhge•j siwp´». Πλούταρχος. Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν,
29 F
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την Εικόνα 19.Α, διακρίνεται η έντονη ρινορραγία και στους δύο πυγμάχους με
τον δεξιό πυγμάχο να καλύπτει το πρόσωπό του για να προστατευτεί από το νέο
χτύπημα. την Εικόνα 19.Β ο δεξιός πυγμάχος παρά την αιμορραγία από τη μύτη και
το θώρακα δεν εγκαταλείπει τον αγώνα και ετοιμάζεται να ανταποδώσει το χτύπημα.
Εικόνα 20. Λεπτομέρεια από Αττική κύλικα, 490 π.Φ., Toledo museum of art.

Εκτός από τη ρινορραγία, η οποία αποτυπώνεται συχνά στις παραστάσεις των
αγώνων πυγμαχίας, ο ζωγράφος του Σριπτολέμου στην κύλικα της Εικόνας 20
απεικονίζει θλαστικά τραύματα στα πρόσωπα των πυγμάχων και ιδιαίτερα στην
περιοχή των ζυγωματικών και της κάτω γνάθου.
Εικόνα 21. Χηφιδωτό γύρω στα 175 μ.Φ. . Getty museum, Los Angeles
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το ψηφιδωτό της Εικόνας 21 παρουσιάζεται μία σκηνή πυγμαχίας από την
Αινειάδα.79 Ο Δάρης, ηττημένος από τον ΄Εντελο, εγκαταλείπει τον αγώνα με τραύμα
στο κεφάλι που αιμορραγεί.
Εκτός όμως από τα τραύματα κατά τη διάρκεια των αγώνων οι καλλιτέχνες
έχουν αποτυπώσει τις παραμορφώσεις στα πρόσωπα των αθλητών (κυρίως πυγμάχων),
οι οποίες είναι αποτέλεσμα των πολλαπλών τραυματισμών. Η ρεαλιστική απεικόνιση
στις πλαστικές τέχνες αρχίζει τον 4ο αιώνα π.Φ. Τπάρχουν όμως από την αρχαϊκή
εποχή, περιπτώσεις αποτύπωσης ιδιομορφιών του προσώπου σε σχέση μάλιστα με την
ιδιαίτερη επίδοση του κάθε ανθρώπου, όπως αυτή των πυγμάχων. Εξαίρετο δείγμα η
επιτύμβια στήλη πυγμάχου του 6ου αιώνα π.Φ. που βρίσκεται στο Μουσείο του
Κεραμεικού (Εικόνα 22). Υαίνονται τα αδρά χαρακτηριστικά, οι πλατειές επιφάνειες
του προσώπου, η παραμορφωμένη μύτη και τα πρησμένα αυτιά. Μάλλον πρόκειται
για την αρχαιότερη απεικόνιση τραυματικής δυσμορφίας [87].
Εικόνα 22. Επιτύμβια στήλη πυγμάχου 540 π.Φ. Μουσείο Κεραμεικού, Αθήνα.

την ίδια εποχή ανήκει και η μαρμάρινη κεφαλή (Rayet Head), που βρέθηκε
στον Κεραμεικό και εκτίθεται στη Ny Carlsberg Glyptotheki, στην Κοπεγχάγη (Εικόνα
23). Πιθανά ανήκει σε Κούρο στον οποίο αποτυπώνονται οι δυσμορφίες της κεφαλής
των πυγμάχων με χαρακτηριστικά διογκωμένα ζυγωματικά και πρησμένα αυτιά.
Τπάρχει η άποψη ότι σε πολλούς Κούρους η αποτύπωση των μη σχηματοποιημένων

79

Βιργίλιος. Αινειάς 5.365-484.
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διογκωμένων αυτιών δεν οφείλονται στην έλλειψη αναπαράστασης λεπτομερειών που
χαρακτηρίζει τα αρχαϊκά αγάλματα, αλλά πρόκειται για αναπαραστάσεις πυγμάχων
[88].
Εικόνα 23. Α. Κεφαλή «Rayet Head», πιθανά κεφαλή πυγμάχου 530 π.Φ. Ny Carlsberg
Glyptotheki, Κοπεγχάγη. Β. Λεπτομέρεια της ίδιας κεφαλής με παραμόρφωμένα αυτιά.
Α

Β

Από τον 4ο αιώνα π.Φ., η απεικόνιση των προσώπων γίνεται πιο ρεαλιστική και οι
παραμορφώσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου παρουσιάζονται με περισσότερη
λεπτομέρεια και έμφαση.
Εικόνα 24. Α. Πήλινο ομοίωμα κεφαλής αθλητή, από τη συλλογή Loeb, Munich. Β.
Μαρμάρινη κεφαλή του Υιλανδρίδα. Μουσείο Ολυμπίας. Γ. Φάλκινη κεφαλή πυγμάχου
330-320 π.Φ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.
Α
Β
Γ

την Εικόνα 24 απεικονίζεται το πήλινο ομοίωμα κεφαλής αθλητή από τη Loeb
Collection (24.Α) και μαρμάρινη κεφαλή από την Ολυμπία, ένα από τα πρώιμα έργα
του Λυσίππου (24.Β). Πιθανά υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των δύο. Η μαρμάρινη
κεφαλή ανήκει στον Υιλανδρίδα, Ακαρνάνα Παγκρατιαστή, νικητή στην 102α ή 103η
Ολυμπιάδα (372 ή 368 π.Φ.) με τα χαρακτηριστικά της κεφαλής των πυγμάχων. το
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πήλινο ομοίωμα πιθανά απεικονίζεται ο ίδιος αθλητή σε μικρή ηλικία [89]. την
Φάλκινη κεφαλή πυγμάχου (Εικόνα 24.Γ) παρατηρούνται τυπικά χαρακτηριστικά,
πλακωτή μύτη και ζυγωματικά από τα χτυπήματα, και παραμορφωμένα

αυτιά.

Πιθανά ανήκει στο άγαλμα του φημισμένου πυγμάχου ατύρου από την Ήλιδα, κατ'
επανάληψη νικητή στα Νεμέα, στα Πύθια και στους αγώνες της Ολυμπίας. Σον
ανδριάντα του ατύρου είχε φιλοτεχνήσει ο Αθηναίος χαλκοπλάστης ιλανίων,
περίπου το 330-320 π.Φ. [90].
τη Ρωμαϊκή εποχή στην παραμόρφωση του προσώπου των πυγμάχων, των
αθλητών, που από την Ελληνική παλαίστρα μεταπήδησαν στη Ρωμαϊκή αρένα,
προστίθεται μια ρεαλιστικά βάναυση έκφραση. Φαρακτηριστικές εικόνες το χάλκινο
άγαλμα του πυγμάχου επαγγελματία αθλητή (Εικόνα 25.Α) με παραμορφωμένο
πρόσωπο, σπασμένη μύτη, ζυγωματικά και παραμορφωμένα αυτιά από πολλαπλά
κατάγματα του χόνδρου, ενώ στους πυγμάχους της Εικόνας 25.Β και Γ, που
απεικονίζονται σε ψηφιδωτά αποτυπώνεται το κάταγμα ζυγωματικού που στην εικ. Β
πιθανά συνοδεύεται από πάρεση του προσωπικού νεύρου [91].
Εικόνα 25 Α. Φάλκινο άγαλμα πυγμάχου, Museo Nazionale, Ρώμη. Β & Γ. Πορτραίτα
πυγμάχων από τα λουτρά του Καρακάλλα, 211-217 μ.Φ. Museo Nazionale, Ρώμη.
Α
Β
Γ
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ΣΡΑΤΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ
Tα τραύματα κεφαλής και τραχήλου ανήκουν στις συχνές αιτίες κακώσεων της
καθημερινότητας. Οφείλονται συνήθως σε ατυχήματα, που προκαλούνται κυρίως από
πτώσεις, όπως ο τραγικός θάνατος του παιδιού από πτώση που περιγράφεται σε
επιτύμβια στήλη:
«Öj tÕ pr•n ™n zwÍ DionÚsioj

Ãn pan£restoj
uƒÕj 'Apollwn…ou, pa‹j [dš] toi
¹lik…V,
tÕn ™p' ¢llotr…hj cèrhj [Ð
p]at¾r Øpedšxato kÒlpoij
crhstomaqÁ, car…enta, f…l[o]n
ka• t…mion ¢sstro‹j,
›ndec' œth di»nuse Moirîn
™niautoÚj
™g
dšndrou
propesën
sfÒndulon ™xer£gh
ka• kefal¾n ½axe, patr[Õ]j
kÒlpouj ™nideÚsaj
a†matoj
o„ktrofÒnou
yucolip<¾>j not…sin»
Επηηύκβην επίγξακκα80

«Νά ο Διονύσιος ο πανάρετος ο πριν
ζωντανός,
ο γιός του Απολλωνίου, παιδί στην
ηλικία,
στην αγκαλιά τον δέχτηκε σε μακρινή
χώρα ο πατέρας του,
τον χρηστομαθή, τον χαριτωμένο,
τον αγαπητό και τον τίμιο.
Ένδεκα χρόνια της μοίρας του
πέρασε.
Πεσμένος από δέντρο, τον αυχένα του
σπάει
και το κεφάλι του συντρίβει.
την αγκαλιά του πατέρα του βούτηξε
νοτισμένος από το αίμα του οικτρού
θανάτου.»
Μεηάθξαζε Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο

Επίσης οι συμπλοκές ήσαν συχνές αιτίες τραυματισμών. Για τα ατυχήματα αυτά
είναι φυσικό να υπάρχουν ελάχιστες καταγραφές, και να σώζονται ακόμα λιγότερες
(Πίνακας 8). Οι αναφορές αυτές γίνονται για τους ίδιους λόγους που ισχύουν και
σήμερα. Σα τραύματα ή έγιναν με ασυνήθιστο τρόπο ή αναφέρονται σε επιφανή άτομα
ή αφορούν πολλούς ταυτόχρονα. τον Πίνακα 8, αναφέρονται 18 τραυματισμοί, από
τους οποίους οι 9 οφείλονται σε φιλονικίες (οι 7 κατά την διάρκεια συμποσίων), οι 3 σε
πτώσεις και οι 2 σε τραύματα κεφαλής που αφορούν θανάτους επιφανών ατόμων
(Αισχύλος και Ξενοκράτης). Οι ασυνήθιστες συνθήκες του θανάτου του Αισχύλου
περιγράφτηκαν στο κεφάλαιο «Σραύμα Κεφαλής και Σραχήλου στους Κλασσικούς
Φρόνους».

80

Διονύσιος υιός του Απολλωνίου πέθανε αφού έπεσε από δέντρο και έσπασε την κεφαλή και τον αυχένα
του [Smyrna doc 241.10].
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Πίνακας 8. Σραύματα καθημερινότητας κεφαλής και τραχήλου στις αρχαίες
φιλολογικές πηγές.
υγγραφέας

Έργο

Περιγραφή τραυματισμού

μηρος

Οδύσσεια, κ.552-560

Αιλιανός C.

De natura
animalium, βιβλ.7,
παρ.16
Βίοι φιλoσόφων
βιβλ.4, παρ.15
Ερμότιμος, παρ.12

Θανατηφόρο κάταγμα αυχένα του Ελπήνορος, από
πτώση από στέγη
Θάνατος Αισχύλου

Διογένης
Λαέρτιος
Λουκιανός

υμπόσιο, παρ.44

Ηρόδοτος
Πλούταρχος

recensio
Byzantina
poetica
Υιλόστρατος
Παυσανίας
Αχιλλεύς
Σάτιος
Αλκίφρων

Περί των υπό των
Θεών βραδέως
τιμωρουμένων
σελ.563, 4, κεφ.22
Ιστορία
βιβλ.3, παρ.154-157
Δίων, κεφ 34, παρ.5

Θανατηφόρο τραύμα μετώπου του Ξενοκράτη από
πτώση
Σραύμα κεφαλής Ευθύδημου (τραυματίστηκε με
κύπελλο από φιλοσοφικό του αντίπαλο)
Πολλαπλά τραύματα προσώπου σε 5 άτομα λόγω
διαπληκτισμού σε γαμήλιο γεύμα
Σραύμα κεφαλής και αυχένα από πτώση του
Αριδαίου. Σριήμερη απώλεια συνείδησης-κώμα

Εκτομή ρινός και ώτων του Ζωπύρουαυτοτραυματισμός, εθελοντική θυσία
Θλαστικό τραύμα κεφαλής ώσιδος,
αυτοτραυματισμός
Σραύμα τραχήλου του σοφιστή Νίγρου από
κατάποση άκανθας ιχθύος .
χειρουργική αφαίρεση, λοίμωξη, θάνατος
Θανατηφόρο τραύμα Λυσίου στον κρόταφο από
χτύπημα με κύλικα που δέχθηκε από τον Αλέξανδρο

Τγιεινά
παραγγέλματα,
σελ.131, παρ.1
Ιστορία Μεγάλου
Αλεξάνδρου
( cod. Marcianus 408,
στ.932)
Νέρων 642
Σραύμα τραχήλου στον Ηπειρώτη, ανταγωνιστή του
Νέρωνος στα Ίσθμια
Ελλ. Περιήγησις,
Θανατηφόρο τραύμα κεφαλής παιδός από χτύπημα
βιβλ.5, κεφ.27, παρ.6 σε άγαλμα
Λευκίππη και
Θανατηφόρο τραύμα προσώπου Φαρικλέα, από
Κλειτοφών, βιβλ.1,12 κλαδιά δέντρου, ενώ έτρεχε με το άλογο
Επιστολαί
Θλαστικά τραύματα προσώπου από χτύπημα με
παρασίτων
σπασμένο μπουκάλι

Ο Διογένης Λαέρτιος περιγράφει την αιτία θανάτου του φιλοσόφου Ξενοκράτη,
στη μνήμη του οποίου αναφέρεται με μεγάλο σεβασμό [92]:
«™teleÚta dε•nuktÕj lek£nV prospta…saj, œtoj ½dh gegonëj deÚteron ka•
ÑgdohkostÒn. famεn d ka• e„j toàton oØtws… calkÍ proskÒyaj lek£nV pot•ka•
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tÕ mštwpon pl»xaj ‡acen ð sÚntonon, e•t' œqanen, Ð p£nta p£nth Xenokr£thj
¢n¾r gegèj».81

Ο Αχιλλεύς Σάτιος (2ος αιώνας μ.Φ) στο μυθιστόρημα του Λευκίππη και Κλειτοφών
αναφέρει το τραύμα του νεαρού Φαρικλέα, όταν καλπάζοντας τραυματίζεται θανάσιμα
στο πρόσωπο από κλαδιά δέντρου. Απαρηγόρητος, τον θρηνεί ο πατέρας του [93] :
«Όταν πεθαίνουν άλλοι, τουλάχιστον τα ίχνη των χαρακτηριστικών τους διασώζονται, κι αν
κάποιος χάσει την ανθηρή ειδή του, διατηρεί ωστόσο το είδωλο της πρώτης του μορφής και τη
βαρειά μας λύπη μετριάζει. Η μοίρα σου όμως όλα τα κατάστρεψε και μου ΄χεις αποθάνει
θάνατο διπλό-και η ψυχή σου πάει και το σώμα σου. Ακόμη και το ίχνος της μορφής σου έχει
πεθάνει».

Αρκετά συχνά θα πρέπει να ήταν και τα τραύματα από φιλονικίες. Ο Λουκιανός
στο έργο του Ερμότιμος, προσπαθεί να ανατρέψει τις ιδεαλιστικές τάσεις του Ερμότιμου
που είναι οπαδός των στωϊκών φιλοσόφων, υπενθυμίζοντάς του ότι και ο γηραιός του
δάσκαλος δεν συμπεριφέρεται με ιδιαίτερα φιλοσοφικό τρόπο, αλλά προσπαθεί να
επιβάλλει επίμονα τις απόψεις του και επιτίθεται στους φιλοσοφικούς του αντιπάλους
όχι με επιχειρήματα αλλά κτυπώντας τους με βαριά κύπελλα [94]:
«…λένε πως ο Ευθύδημος δεν έφυγε αναίμακτα αλλά με τεράστιο τραύμα στο κεφάλι .
έτσι ο καλός σου δάσκαλος καθώς καθόταν δίπλα του του καταφέρνει ένα χτύπημα με
κύπελλο μεγάλο σαν του Νέστορα και έτσι επικράτησε».82

Ο ίδιος συγγραφέας περιγράφει τα κωμικοτραγικά γεγονότα μιας παρεξήγησης
«δι΄ασήμαντον αφορμήν» σε ένα γαμήλιο συμπόσιο [95]:
«Έρμων και ο Ζηνόθεμις άρχισαν τον καυγά για μια κότα…
Αλκιδάμας (φίλος του Ζηνόθεμι) συνέτριψε το σαγόνι του Έρμονος και κτύπησε στο
κεφάλι τον Κλεόδημο
Ο Κλεόδημος (φίλος του Έρμονος) έβγαλε το ένα μάτι και έκοψε την μύτη του
Ζηνόθεμι και με λάκτισμα έσπασε τα δόντια του Ισταίου
Εκσφενδονισμένο ποτήρι έσκισε το πρόσωπο του άτυχου γαμπρού…
Η αίθουσα του συμποσίου ήταν γεμάτη ταραχήν και θρήνον.» 83

Ο Υιλόστρατος Υλάβιος, αναφέρει μια παρωδία αγώνων μουσικής με τραγική
κατάληξη, εν πολλοίς αναμενόμενη, όταν ο ένας εκ των αντιπάλων ήταν ο Νέρων [96]:

«O Ξενοκράτης, αυτός ο τύπος της τελειότερης ανδροπρέπειας, σκόνταψε τη νύχτα σε μία χάλκινη
λεκάνη και χτύπησε στο μέτωπο, και με μία δυνατή κραυγή ξεψύχησε». Διογένης Λαέρτιος. Βίοι
Υιλoσόφων βιβλ.4, παρ15 [92].
82 Λουκιανός. Ερμότιμος παρ 12
83 Λουκιανός. υμπόσιο παρ .44, 47
81
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«ηα ίζζκηα ππήξρε λόκνο λα κελ γίλνληαη αγώλεο θσκσδίαο θαη ηξαγσδίαο. Όκσο ν
Νέξσλ απνθάζηζε λα ληθήζεη ζε δηαγσληζκό ηξαγσδίαο. Πήγαλ ινηπόλ πνιινί γηα λα
πάξνπλ κέξνο ζε απηόλ ηνλ αγώλα, όκσο θάπνηνο Ηπεηξώηεο πνπ είρε πνιύ σξαία θσλή
θαη ράξε ζ΄απηήλ είρε γίλεη νλνκαζηόο θαη ηνλ ζαύκαδαλ, ηξαγνύδεζε πνιύ θαιύηεξα, ήζειε
λα αλαθεξπρηεί ληθεηήο θαη έιεγε όηη ζα ππνρσξήζεη κόλν αλ ν Νέξσλ ηνπ δώζεη δέθα
ηάιαληα γηα λα ηνπ παξαρσξήζεη ηε λίθε. Εθείλνο αγξίεςε θαη έθαλε ζα ηξειιόο. Επεηδή νη
Έιιελεο θώλαδαλ ππέξ ηνπ Ηπεηξώηε, έζηεηιε ηνλ γξακκαηέα ηνπ γηα λα ηνλ δηαηάμεη λα
ππνρσξήζεη. Ο Ηπεηξώηεο ζπλέρηζε λα ζπκπεξηθέξεηαη αιαδνληθά θαη θηινληθνύζε ζαλ ίζνο
πξνο ίζν, γη απηό ν Νέξσλ έζηεηιε κε νθξίβαληεο ηνπο δηθνύο ηνπ ππνθξηηέο ζαλ λα
ηαίξηαδαλ ζηελ παξάζηαζε. Απηνί θξαηνύζαλ δίπηπρεο πηλαθίδεο από ειεθαληόδνλην .. ηηο
πξόβαιαλ ζαλ λα ήηαλ καραίξηα θαη αθνύ ζήθσζαλ ηνλ Ηπεηξώηε θαη ηνλ πήγαλ ζηνλ
θνληηλό θίνλα, ηνπ έζπαζαλ ην ιαηκό ρηππώληαο ηνλ θάζεηα κε ηηο πηλαθίδεο:
… tÕn 'Hpeirèthn ¢nast»santej prÕj tÕn ¢gcoà k…ona katšaxan aÙtoà t¾n f£rugga
pa…ontej Ñrqa‹j ta‹j dšltoij».

Από τις απεχθέστερες μορφές τραύματος της καθημερινότητας που περιγράφονται
στην αρχαία Ελλάδα, (αν και η λέξη τραύμα δεν ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση),
είναι η χάραξη συμβόλων ή των λέξεων «κάτεχε με, φεύγω» στο μέτωπο σκλάβων που
ήταν ύποπτοι φυγής, οι «Εστιγμένοι σκλάβοι». Ο χαρακτηρισμός εστιγμένος αναφέρεται
αρχικά από τον Αριστοφάνη [97]:
«E„ dε•tugc£nei tij Ømîn drapšthj ™stigmšnoj,
¢ttag©j oátoj par' ¹m‹n poik…loj kekl»setai».84

Εικόνα 26. κλάβοι σε ορυχείο. Κορινθικός πήλινος πίνακας, αρχές 6ου αιώνα π.Φ.

Η σκληρή καθημερινότητα των σκλάβων, για την οποία μας δίνει μια εικόνα η
αγγειογραφία της Εικόνας 26, περιγράφεται και στους στίχους του Ανδοκίδη (4ος
αιώνας π.Φ.):
«per• `UperbÒlou lšgein

84

Αριστοφάνης Όρνιθες, στίχος 760
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a„scÚnomai, oá Ð mεn pat¾r ™stigmšnoj œti ka•
nàn ™n tù ¢rgurokope…J douleÚei tù dhmos…J,
aÙtÕj dέ xšnoj ín ka• b£rbaroj lucnopoieί».85

Ο Αισχίνης αναφέρει στο έργο του Περί της παραπρεσβείας, τον όρο «εστιγμένος». Ο
σχολιαστής του Αισχίνη αναφέρει ότι μερικές φορές η στίξις γινόταν για την προστασία
των σκλάβων και των αυτομολούντων από τους αντιπάλους σε περίπτωση πολέμου:
«™stigmšnoj aÙtÒmoloj] ™peid¾ oƒ fug£dej tîn doÚlwn ™st…zonto
tÕ mštwpon, Ó ™stin ™pegr£fonto, k£tecš me· feÚgw. À Óti ™st…zonto oƒ aÙtÒmoloi, †na gnwr…zointo ka• m¾ ¢diko‹nto par¦ tîn polem…wn. À ™peid¾ Xšrxhj Qhba…ouj aÙtomol»santaj œstizen».86

ΑΝΑΥΟΡΕ ΣΡΑΤΜΑΣΨΝ Ε ΜΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΠΤΡΟΤ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από τη μελέτη παπυρικών εγγράφων (μη
φιλολογικού περιεχομένου) της Ελληνιστικής-Ρωμαϊκής περιόδου. Σο πρώτο μη
φιλολογικό παπυρικό κείμενο ανακαλύφθηκε τον 18ο αιώνα από το Δανό Nicolas
Schow που κατάφερε να διαβάσει έναν νέο τύπο Ελληνικής επισεσυρμένης γραφής, σε
ένα κύλινδρο 3,5 μέτρων. Ο κύλινδρος που περιείχε τα ονόματα των αρρένων κατοίκων
του χωριού Πτολεμαίς ρμου, που ήταν υποχρεωμένοι να εργαστούν στα αναχώματα
των διώρυγων του χωριού Σεβτύνις του Υαγιούμ το 192 μ.Φ. Η πρώτη δημοσίευση έγινε
από τον Ν. Schow τo 1787, στη Ρώμη. Μεταξύ 1891-1895 γίνονται οι περισσότερες
ανακαλύψεις παπύρων. Σαυτόχρονα κυκλοφορούν οι περισσότερες εκδόσεις Ελληνικών
παπυρικών κειμένων, όπως οι συλλογές U.P.Z (Urkunden der Ptolemaerzeit), B.G.U
(Berliner Griechishe Urkunden), C.P.R (Corpus Papyrorum Raineri). Οι πάπυροι
βρέθηκαν σε ανασκαφές, συνήθως σε σωρούς (ευρήματα που πιθανώς αντιπροσώπευαν
εκκαθαρίσεις τοπικών αρχείων), μέσα σε ερμάρια, σε αγγεία, ακόμη και ως περιτύλιγμα
σε μούμιες κροκοδείλων [98, 99].

85
86

Andocides. Fragmenta, fr3, sec 5 ex scholio ad. Ar. Vesp. 1007b
Scholia in Aeschinem, oration 2, sch 79.
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Εικόνα 27. Λίστα μελών συντεχνίας. Pap. Mich. Vol.5, doc.248 ca. 45-47 μ.Φ.

Εὔηπρν(ο) Εὐηύρν(π) ὡο (ἐηῶλ)λ, νὐιὴ γελί(ῳ) ἐμ ἀξ(ηζηεξῶλ), Παθῆβθηο ηγήξεσο ὡο
(ἐηῶλ) λϛ, νὐιὴ ὑπὲξ κῆιν(λ) δεμηὸ(λ) παξὰ θξόηαθνλ Δηόδσξνο ὡο δὲ ἐπί ηηλσλ
Παπνληῶο Κνιινύζνπ ὡο (ἐηῶλ) ιε, νὐι(ὴ) γαζηξνθλε(κίῳ) δεμηῷ θαὶ Υξάηεο
Ἀθνπζηιάνπ ὡο (ἐηῶλ) μ, νὐι(ὴ) κήιν(ηο) ἀκθν(ηέξνηο) θαὶ Ἡξαθιᾶο Ἁξπαήζηνο ὡο (ἐηῶλ)
θζ, νὐι(ὴ) δαθηύι(ῳ) (ηξίηῳ) ρεη(ξὸο ἀξ(Παεῦο Παεῦηνο ὡο (ἐηῶλ) ι, νὐιὴ
κεηώπ(ῳ)κέζ(ῳ) θαὶ Παλεζλενῦο Ἁξκηύζην(ο) ὡο (ἐηῶλ) ιβ, ν(ὐιὴ) ὀθξύη δεμηᾷ, Υξάηεο
Υαηξήκσλνο ην(ῦ) θαὶ Ὀλλόθξην(ο) ὡο (ἐηῶλ) κ, νὐι(ὴ) κεηώπ(ῳ ἐθ δεμηῶ(λ), θαὶ ηγῆξηο
Παθήβθηνο ὡο (ἐηῶλ) ιγ, νὐι(ὴ) κεηώπ(ῳ) ἐμ ἀξ(ηζηεξῶλ
Δηόδσξνο Κνιινύζνπ ἐςήθηζκαη. Υξάηεο Ἀθνπζηιάνπ ἐςήθηζκαη.
Ἡξαθιᾶο Ἁξπαήζηνο ἐςήθηζκαη.

Μελετήθηκαν

41

συλλογές

παπύρων

της

Αιγύπτου,

(Πίνακας

9),

που

περιλαμβάνουν είτε ιδιωτικά έγγραφα είτε αρχεία δημοσίων εγγράφων που
διασώθηκαν. Είναι γραμμένοι στην Ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν η επίσημη γλώσσα
της διοίκησης μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από το Μ. Αλέξανδρο και παρέμεινε
και μετά τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Οι πάπυροι αυτοί αποτελούν αποδεικτικά
δικαιοπραξιών, όπου η ταυτοπροσωπία τεκμηριώνεται με βάση τις ουλές στα ακάλυπτα
μέρη του σώματος. Αιτία της υποχρεωτικής καταγραφής υπήρξε η απαίτηση του
κράτους για φορολόγηση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που άρχισε από την
πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, από τον 3ο π.Φ. αιώνα, και συνεχίσθηκε μέχρι και τον 7ο
αιώνα [100]. Η καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών για την ταυτοποίηση
των ατόμων είναι συνήθης σε αυτά τα δημόσια έγγραφα (Εικόνα 27). Εκτός από τις
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ουλές καταγράφονται το χρώμα των ματιών, των μαλλιών και του δέρματος (πάπυρος
Εικόνας 28), ενώ άτομα χωρίς ουλές αναφέρονται ως άσημοι.
Πίνακας 9. Καταγραφή ουλών προσώπου & άκρων σε Παπύρους.
Πρόσωπο

Άνω
Άκρα

Κάτω
Άκρα

Φωρίς
Εντόπιση

Φωρίς
Ουλές
(Άσημοι)

ύνολο

CPR vol:1,6,7,18 (IBC-ADIII)

80

9

22

20

16

147

BGU1,2,3,4,6,10,11,13,15

85

45

32

17

48

227

PAmh 2 (IBC-ADII)

21

5

6

4

36

PAthen (ADI-II)

8

9

6

1

1

25

p Alex ( IBC)

4

3

4

1

1

13

pAustheming (IIBC)

18

PBatav (IIBC)

4

1

2

1

P.Berl.Frisk (AD II)

8

11

7

10

Pberl leihg:2 ( ADII)

6

20

5

5

3

39

Pbour. (ADII)

1

3

6

2

5

17

P Brook 7,8(AD II)

4

1

7

P Βrux 1,19. 1,5(ADII)

1

21

22

P.Cair.Goodsp (IIBC -ADIII)

1

Παπυρικές συλλογές

(IIBC-ADII)

5

2

2

23
1

9
36

1

4

10

12

P.Cair.Isid. (ADIII)

2

P.Cair.Zen 3,4 (IIIBC)

2

PCol vol 2, 7 (ADII-III)

7

13

5

P.Coll.Youtie (ADI)

3

2

1

P.Corn. (ADI-II)

3

2

2

P.Diog (AD II-III)

7

P.Dubl , doc 7,( ADI-II)

1

2

6

Pfam Tebt,( ADI-II)

21

3

13

4

41

P.Fay.24,36,39,90,91,92,94,97,

5

7

7

4

23

P Flor, vol 1,3 (ADII-III)

11

21

12

3

3

50

PFouad ,vol 8(AD I-II)

7

14

11

4

2

38

P.Freib.Vol 2,3,4 (AD II )

6

3

2

11

P.Gen.vol 1,2 (AD II-III)

6

1

5

1

13

P Grenf vol 1,2(AD I,II)

15

4

5

9

34

2
1

26
6

3

10
7
9

98,107 (ADI-III)

1

73

PHamb vol 1,3(AD II-III)

6

9

P Harr vol 2(AD III)

2

1

P Land vol 4(AD I-II)

1

2

P.IFAO,vol1,3 (AD I-II)

6

7

P.Kron (AD II)

10

30

P.Laur vol 1(AD II-III)

4

P.Lips (AD I-III)

4

3

4

PLond vol 2,3,7(ΙΙΙ BC-AD I)

16

7

6

4

P.Mert. vol 3 (AD I-II)

5

1

2

3

p.meyer. 7,9,13,4 (AD II)

4

4

3

1

4

16

158

101

92

17

7

375

PΜich 2,5,6,9,10,11,12(AD I-

6

3

24

2

5

2

5

3

4

20

18

2

6

66

3

7

2

13

12

45
11

II)
P Petr will (III BC)

77

P Ryl vol 2, (AD I)

31

15

16

12

2

76

PSI1,3,5,8,9,10,12,13(IIBC-

50

30

45

12

4

141

711

390

365

139

175

1780

12

89

ADII)
ύνολο

πως φαίνεται στον Πίνακα 10, στην πλειοψηφία τους οι ουλές εντοπίζονται στο
άνω τριτημόριο του προσώπου. Σο αποτέλεσμα δεν έχει στατιστική αξία επειδή υπάρχει
πιθανότητα να καταγράφονταν περισσότερο οι ουλές του άνω τριτημορίου επειδή εκεί
είναι πιο εμφανείς.
Πίνακας 10. Εντόπιση ουλών προσώπου.
ύνολο

ύνολο

Ανω
3μόριο
476
Δεξιό
Ημιμόριο
183

Μέσο
3μόριο
129
Αριστερό
Ημιμόριο
231

Κάτω
3μόριο
77
Μέσον

Πολλαπλές
Ουλές
29
Αδιευκρίνιστα

ύνολο

Αμφοτερόπλευρα

176

102

19

711

711

Δεν έχει μελετηθεί ακόμα από τι είδους τραύματα προέρχονται οι ουλές αυτές.
υχνά ήταν τα πολεμικά τραύματα και τα εργατικά ατυχήματα, καθώς πολλοί πάπυροι
περιέχουν λίστες εργατών, τεχνιτών, αλλά είναι πιθανόν να καταγράφονταν και στίξεις
δούλων. Τπάρχουν παπυρικά κείμενα με περιγραφές ή αγοραπωλησίες δούλων.87 Ψς

87

BGU 3 887, BGU 1 316 [101].
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γνωστό στις ποινές των δούλων περιλαμβανόταν και η στίξη στο μέτωπο [102] και
μερικές φορές οι δούλοι αναγράφονται ως «εστιγμένοι»88. τον πάπυρο Lille, του 3ου
αιώνα π.Φ. αναγράφεται Νόμος ο οποίος αναφέρεται στην ποινή της στίξης των
δούλων.
«... Ð • paral[abën tÕ ¢ndr£] podon mastigws[£tw

m¾ œ]lasson ˜katÕn 100 p[lhgîn ka•] stix£tw tÕ mštw[pon,
æj t¦ dia]gr£mmata ¢goreÚ[ei».89

την Εικόνα 27 παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από πάπυρο της συλλογής του
Michigan, στο οποίο καταγράφονται τα μέλη μιας συντεχνίας στον Αρσινοίτη νομό της
Αιγύπτου. Η καταγραφή γίνεται σύμφωνα με το όνομα, το πατρώνυμο και ως επί πλέον
χαρακτηριστικά αναγράφονται οι ουλές του προσώπου και των άκρων. Και τα εννέα
αναγραφόμενα μέλη έχουν ουλές.
Εικόνα 28. υμβόλαιο Δανείου. P.Mich.Vol.3, doc. 190 July 6, 172 B.C.
Θε[ν]θ[ιῆο ὡο (ἐηῶλ)
ν]ὐ(ιὴ) κε(ηώπση)
κέ(ζση) καθξνπξό(ζσπνο) νὐ(ιὴ) ρείιεη
ηῶη θά(ησ) ἐθ δε(μηῶλ).
Ἀξηζη[ν]θ[ιῆ]ο ὡ[ο (ἐηῶλ) νὐ(ιὴ)]
κε(ηώπση) κέ(ζση) ζηξνγγπ(ιν)πξό(ζσπνο)
ὑπόζθληθνο

Megistë æj (™tîn) æj (™tîn) 23 mšsh
leukÒcrw(j) Øpoc£ropoj

Η Εικόνα 28 φανερώνει ένα υμβόλαιο του 172 π.Φ., σύμφωνα με το οποίο, ο
Θεοκλής ο Μακεδών δανείζει στον Αριστοκλή τον Κορίνθιο το ποσόν των 3 ταλάντων
και 780 δραχμών για 13 μήνες με επιτόκιο 24%. το τέλος υπογράφουν τη συναλλαγή
ως:

«Θενθιήο ν καθξνπξόζσπνο κε κηα νπιή ζην θάησ ρέηινο, Αξηζηνθιήο ν

ζηξνγγπινπξόζσπνο κε

νπιή ζηε κέζε ηνπ πξoζώπνπ. Η Μεγηζηώ, ζύδπγνο ηνπ Αξηζηνθιή

ππνγξάθεη σο εγγπήηξηα».

88
89

UPZ (Urkunden der Ptolemaerzeit) Vol.1, doc 121
PLille,vol 1 doc29 rp2
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ΟΣΕΟΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ
Ο πραγματικός ανασκαφέας είναι συχνότατα σε θέση να εντοπίσει από
ιχνοστοιχεία μέσα στο χώμα ακόμη και την αλλοτινή ύπαρξη φθαρτών
υλικών, του ξύλου, της ψάθας, ίσως ακόμη και της σάρκας που
περιέβαλλε έναν σκελετό.
Γιάννης ακελλαράκης [103]

Οι οστεοαρχαιολογικές έρευνες παρέχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τους
τραυματισμούς, επειδή τα κατάγματα θίγουν τα οστά, τα πιο ανθεκτικά μέρη του
σώματος και είναι οι μόνες κακώσεις που μπορεί να αφήσουν αναγνωρίσιμα ίχνη
πολλά χρόνια μετά το συμβάν. την Ιλιάδα όλα σχεδόν τα τραύματα της κεφαλής είναι
θανατηφόρα (Πίνακας 4). Μία μελέτη που αφορά σκελετούς Αιγυπτίων στρατιωτών
που φονεύθηκαν κατά τη διάρκεια πολιορκίας το 2000 π.Φ., επιβεβαιώνει την υψηλή
θνησιμότητα των κρανιακών τραυμάτων. Πενηντα εννέα από αυτούς έφεραν
θανατηφόρα τραύματα κεφαλής από τα οποία 49 διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκαν από
πέτρες που ρίφθηκαν από τα τείχη, και τα υπόλοιπα 10 από βέλη που έπληξαν το θύμα
στο πρόσωπο [104].
Μέχρι την περίοδο των Ομηρικών επών, οι μόνες ενδείξεις για τραυματισμούς και
ιατρική παρέμβαση προέρχονται από την έρευνα ανθρώπινων σκελετών. Σο ποσοστό
των διαπιστωμένων καταγμάτων κεφαλής σε ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στον
αιγαιακό χώρο (ήταν της τάξης του 10%), όχι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με τον αριθμό
των σκελετών που βρέθηκαν. τις περιοχές όπου έχει εξεταστεί εμπεριστατωμένα το
ανθρωπολογικό υλικό ανήκουν η Λέρνα, και οι Μυκήνες στις οποίες ο ανθρωπολόγος
JL Angel μέτρησε 10 κρανία από τη Λέρνα με ενδείξεις τραύματος, εκ των οποίων τα
δύο έμοιαζαν θανατηφόρα [18]. τους υπόλοιπους 8 σκελετούς υπήρχαν ενδείξεις
επούλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι κακώσεις αυτές δεν ήταν άμεσα θανατηφόρες.
ε μια τουλάχιστον περίπτωση, η οποία αφορά ένα κρανίο ατόμου περίπου 30 ετών
υπάρχουν ενδείξεις ανεπιτυχούς μάλλον κρανιοανάτρησης [105].
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Εικόνα 29. Σο κρανίο Ζ 59 από τον ταφικό περίβολο Β των Μυκηνών. Διακρίνονται τα
επουλωμένα κατάγματα πάνω από τον αριστερό οφθαλμικό κόγχο [56b].

Μελετώντας τους σκελετούς του ταφικού περιβόλου Β όπου είχαν ενταφιαστεί οι
ηγεμόνες ή αριστοκράτες πολεμιστές των Μυκηνών, ο Angel διαπίστωσε 2 περιπτώσεις
κρανιακού τραυματισμού [56b]. τον σκελετό Ζ59 της Εικόνας 29, βρέθηκε
εκσεσημασμένο συμπιεστικό κάταγμα 2 cm πάνω από τον αριστερό οφθαλμικό κόγχο
και το αριστερό βρεγματικό. τον σκελετό 51 εντοπίστηκαν δύο τραύματα, ένα
συμπιεστικό στο δεξιό μετωπιαίο το οποίο είχε ιαθεί και ένα θανατηφόρο κάταγμα στο
αριστερό βρεγματικό για το οποίο είχε υποβληθεί σε ανεπιτυχή χειρουργική επέμβαση
[56b, 106].
Ανάλογα ευρήματα που χρονολογούνται από τη Νεολιθική έως τη γεωμετρική
περίοδο βρέθηκαν σε άλλες ανασκαφές, σε 11 διαφορετικές περιοχές του Ελλαδικού
χώρου τόν Πίνακα 11 αναφέρονται 35 περιπτώσεις κακώσεων κεφαλής, στις 23 από
τις οποίες τα άτομα φαίνεται ότι επιβίωσαν. Ο σκελετός από το σπήλαιο Υράγχθι
δείχνει ότι το άτομο έπεσε θύμα πέτρας ή ροπάλου. Οι ουλές όμως σε ορισμένα κρανία
της Εποχής του Φαλκού και του ιδήρου φαίνεται ότι οφείλονται μάλλον σε
διατιτραίνον όπλο [18]. τις 8 από τις 36 περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις θεραπευτικής
παρέμβασης, οι τρεις από τις οποίες ήταν επιτυχείς (δύο τρυπανισμοί και μια ανάταξη
κατάγματος της κάτω γνάθου).
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Πίνακας 11. Σραύματα κεφαλής σε οστεοαρχαιολογικά ευρήματα αρχαιότερα της
εποχής του Ομήρου.
Περιοχή ανασκαφής
(αρίθμηση)
Υράγχθι 1fr [107]
Υράγχθι 2fr [107]
Καράτας 522Ka [108]
Καράτας 165Ka [108]
Καράτας 189Ka [109]
Καράτας 259Ka [109]
Καράτας 260Ka [109]
Καράτας (276Ka [109]
Καράτας (287Ka) [109]
Καράτας 81Ka [109]
Καράτας 115Ka [109]
Μυκήνες: 59Myc [106]

Φρονολογία

Υύλο

7000 π.Φ.
7000 π.Φ.
2800-2000 π.Φ.
2800-2000
2800-2000
2800-2000
2800-2000
2800-2000
2800-2000
2800-2000
2800-2000
1650 π.Φ.

Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α

1650 π.Φ.

Α

Λέρνα: 18Ler [18]
Λέρνα:23Ler [18]
Λέρνα :66Ler [18]
Λέρνα 132Ler [18]
Λέρνα :8Ler [18]
Λέρνα:59Ler [18]
Λέρνα:179Ler [18]
Λέρνα :182Ler [18]
Λέρνα :181Ler [18]
Λέρνα 189Ler [18]
Λέρνα 50Ler [18]
Κεραμεικός 52 AK [110]
Κεραμεικός 50 AK [110]
Αθήνα-Αγορά 16AA
[110]
Αθήνα-Αγορά 23AA
[110]
Άργος :168Arg [18]
Άσσος:1Ass [18]
Άσσος: 2Ass [18]
Ασίνη 18EA [18]

2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
2000-1600
1150-1000 π.Φ.
1150-1000 π.Φ.
930-650 π.Φ.

Α
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α

10ος αι. π.Φ.
6ος αι. π.Φ.
3ος αι. π.Φ.
1400

Θ
Α
Α
Α

Catal Huyuk 86CH [18]
Catal Huyuk 108CH [18]
Κύπρος [111]
Αθήνα -Αγορά 288. AA
[112]

8000
8000
Όστερηχαλκού
Γεωμετρική
περίοδος

Θ
Θ

Μυκήνες 51Myc [106]

Α
Α

Α

930-650 π.Φ.

Α

Ανατομική περιοχή
κάκωσης
Πρόσθιο μέρος κρανίου
Κάτω γνάθο
Κρόταφος
Κρανίο
Κάτω γνάθο (γένειο)
Κορυφή κρανίου αρ.
Μετωπιαίο αρ.
Κρανίο
Ινιακό οστούν
Σρυπανισμός
Κρανίο δεξ
αρ. βρεγματικό & Οφθ.
κόγχος
Δ. μετωπιαίο & Α.
βρεγμα
Κρανίο + ρινικά
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
Κρανίο
ρινικά
Αρ. Ζυγωματ υποκόγχ
Σραύμα μετωπιαίου
5ος αυχενικός σπονδ.
Δεξιός οφθαλμικός
κόγχος & ρινικά
Κρανίο
Κρανίο +οφθ .κόγχος
ρινικά
Υατνιακή απόφυση &
ρινικά
Κάτω γνάθο
Κάτω γνάθο
Κάτω γνάθο
Πολλαπλά τραύματα
κρανίου

Πιθανή
Έκβαση
Θάνατος
Επιβίωση
Θάνατος
Επιβίωση
Επιβίωση
Θάνατος
Θάνατος
Θάνατος
Θάνατος
Επιβίωση
Επιβίωση
Θάνατος
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Θάνατος
Θάνατος
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Αποκεφαλισ
μός
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
Επιβίωση
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Η πρώτη γραπτή πηγή ιατρικής γνώσης προέρχεται από τους αρχαίους
Αιγυπτίους. Ο πάπυρος Edwin Smith, το αρχαιότερο ιατρικό ντοκουμέντο, γράφτηκε
γύρω στο 1600 π.Φ. και περιγράφει 48 περιπτώσεις πολεμικών τραυμάτων, 35 από τα
οποία αφορούν κακώσεις κεφαλής και τραχήλου. Περιλαμβάνει επίσης τις πρώτες
περιγραφές των ραφών του κρανίου, των μηνίγγων και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Αναφέρονται 27 κακώσεις κεφαλής, 6 κακώσεις τραχήλου, 2 κακώσεις αυχενικής μοίρας
, 3 κακώσεις βραχίονα, 8 κακώσεις στέρνου και πλευρών, μία κάκωση ώμου και μία
κάκωση σπονδυλικής στήλης.
Το κείμενο αυτό θεωρείται ότι είναι αντιγραφή ενός πολύ αρχαιότερου
προτύπου (ίσως και του 3.000 π.Φ.) και περιγράφει αυτά που ένας «επειγοντολόγος» ή
ένας στρατιωτικός γιατρός θα πρέπει να ξέρει. Κάθε περίπτωση παρουσιάζεται με ένα
λογικό

–και εξαιρετικά σύγχρονο– τρόπο. Σίτλος, φυσική εξέταση, διάγνωση και

θεραπεία [113, 114a].

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ

ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ ΦΑΛΚΟΤ

Κρανιοανάτρηση
την Ελλλάδα, δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα γραπτά κείμενα, τα οποία να
αναφέρονται στην αντιμετώπιση τραυμάτων κεφαλής και τραχήλου στην Εποχή του
Φαλκού, περιορίζοντας τις όποιες πληροφορίες μας στα οστεοαρχαιολογικά ευρήματα
που βρέθηκαν στον χώρο. Πρακτικά η μόνη θεραπευτική παρέμβαση η οποία μπορεί
να αναγνωρισθεί σήμερα είναι η κρανιοανάτρηση.
Ο Lisowski, το 1967, περιέγραψε τις διάφορες αρχαίες μεθόδους κρανιοανάτρησης
από τις οποίες οι 4 από τους 5 μεθόδους φαίνονται στην Εικόνα 30: (1) διάνοιξη οπής με
απόξεση, (2) δημιουργία αύλακας με μυτερό εργαλείο ώστε το κυκλικό τμήμα του
οστού να χαλαρώσει και να αφαιρεθεί, (3) πολλαπλές οπές, που ενώνονται μεταξύ τους
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με κοφτερό εργαλείο και (4) τέσσερς ευθείες τομές και αφαίρεση τετράγωνου τμήματος
οστού. Η 5η μέθοδος είναι η χρήση τρυπάνου γνωστή από τους Ιπποκρατικούς γιατρούς
και αναφέρεται στο κεφάλαιο

της χειρουργικής αντιμετώπισης των κακώσεων της

κεφαλής.
Εικόνα 30. Οι 4 από τους 5 μεθόδους εκτέλεσης κρανιοανάτρησης κατά τον Lisowski.

Αρχικά τα εργαλεία της κρανιοανάτρησης

ήταν κοφτερές πέτρες, όπως

οψιδιανός, αργότερα κατασκευάστηκαν πιο σκληρά και κοφτερά εργαλεία με τέτοιο
τρόπο κατασκευής ώστε να αποφεύγεται η απότομη είσοδος στην κρανιακή κοιλότητα.
Η αναισθησία που χορηγούσαν στηριζόταν στη χορήγηση οινοπνεύματος (κρασί από
σταφύλια ή από φοίνικα), ενώ οι Αιγύπτιοι επί πλέον γνώριζαν τις ιδιότητες του οπίου,
και οι Inca του φυτού coca [115].
Η χρήση της κρανιοανάτρησης ανάγεται στη Νεολιθική εποχή, σύμφωνα με τη
χρονολόγηση κρανίων στα οποία είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε διάφορες χώρες.
Η αρχαιότερη κρανιοανάτρηση

χρονολογείται γύρω στο 3000 π.Φ. σε κρανίο που

βρέθηκε στο Περού. Από το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή έχει βρεθεί ο μεγαλύτερος
αριθμός κρανίων με ενδείξεις τρυπανισμού , συμπεραίνεται ότι οι Inca πρέπει να είχαν
μεγάλη εμπειρία στην τεχνική αυτή [116].
Η κρανιοανάτρηση εφαρμοζόταν σε άσχετους χρονικά και χωρικά αρχαίους
πολιτισμούς, όπως στην προκολομβιανή νότια Αμερική και στην Νεολιθική Γαλλία [19,
115]. την Ελλάδα είναι γνωστές τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις κρανιοανάτρησης
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που τοποθετούνται χρονικά στην εποχή του χαλκού ή την Αρχαϊκή εποχή [18]. τον
Πίνακα 12 καταγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις χειρουργικών
παρεμβάσεων σε περιπτώσεις κακώσεων κεφαλής και τραχήλου και η πιθανή εξέλιξη
τους. Αναφέρονται συνοπτικά τα οστεοαρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στον
Ελλαδικό χώρο, σε περιπτώσεις κακώσεων κεφαλής στα οποία υπάρχουν ενδείξεις
χειρουργικής παρέμβασης.
Πίνακας 12. Ενδείξεις ιατρικής παρέμβασης σε κρανία την εποχή του χαλκού.
Περιοχή
ανασκαφής
(αρίθμηση

Φρονολογία

Παθολογικό αίτιο

Φειρουργική επέμβαση

Καράτας:
81Ka [108]
Μυκήνες
51Myc
[106] (εικόνα 31)
Κύπρος [111]
(θέση Σρύπες)
Καράτας
522Ka
[108]
Ασίνη 107As
[120, 121)
Αργος 16Arg
[18, 122]
Λέρνα 33Le
[105, 121]
Δελφοί
[121]
Αβδυρα [118]
(Εικόνα 32)
Αρχάνες [17,117]

2800-2000

(μή ένδειξη τραυματος)

Σρυπανισμός

1650 π.Φ.

Κάταγμα δεξ. μετωπιαίου & αρ.
Βρεγματικού(θανατηφόρο)
Κάταγμα κάτω γνάθου

Ανεπιτυχής
Σρυπανισμός
Επιτυχής ανάταξη

Κάταγμα Κροταφικού οστού

Ανεπιτυχής
Σρυπανισμός
Επιτυχής τρυπανισμός

Αρμένοι [117]

Yστερομινωικ
ή περιόδος

Αηλιάς [17,117]

Όστερη επο-χη
χαλκού
2800-2000
1650 π.Φ.

Κάταγμα κρανίου

900-850 π.Φ.

Λοίμωξη υπεροφρύου (θαν.)

1700 π.Φ.
1700 π.Φ.
700 π.Φ.
2300

1900 π.Φ.

Δεξί μετωπιαίο
(χωρίς ένδειξη τραύματος)
Δεξιό βρεγματικό
(χωρίς ένδειξη τραύματος)
Κάταγμα Ινιακού οστού
χωρίς ένδειξη τραύματος
Κυκλικό εμπίεσμα Μετωπιαίου
(πιθανά από τραυματικό
ανεύρυσμα)
Κυκλικό εμπίεσμα αρ.
Βρεγματικού οστού (πιθανά από
τραυματικό ανεύρυσμα)

ημιτελής
τρυπανισμός
Ανεπιτυχής
Σρυπανισμός
Επιτυχής τρυπανισμός
Επιτυχής τρυπανισμός
Αμφοτερόπλευρη
βρεγματικών
3 τομές χάραξης

χάραξη

7 τομές χάραξης

ε μερικές από τις περιπτώσεις αυτές ακολουθεί λεπτομερέστερη αναφορά.
την περιοχή Υουρνί των Αρχανών βρέθηκε από τους Ε. & Γ. ακελλαράκη ένα
Μινωϊκό κρανίο με επουλωμένα σημάδια στα βρεγματικά. Η χειρουργική επέμβαση
από τα σημάδια αφαίρεσης και επανατοποθέτησης στα βρεγματικά του οστά στο
ανθρώπινο κρανίο επιβεβαιώνει ότι από τα σημάδια στα οστά υπήρξε επούλωση, κατά
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συνέπεια ο ασθενής έζησε μετά την επέμβαση [18, 117].

Σο εύρημα αυτό ήλθε να

επιβεβαιώσει ότι τα διάφορα εργαλεία που έχουν βρεθεί πιθανόν να είχαν χειρουργική
χρήση. Η υψηλή τεχνολογία των Μινωιτών μπορεί να καταδειχθεί και από άλλα
ευρήματα όπως οι σφραγιδόλιθοι, στους οποίους οι τεχνίτες χάραζαν παραστάσεις με
λεπτά εργαλεία χρησιμοποιώντας μεγεθυντικούς φακούς.
Παρόμοιες

τομές

(σκαριφισμοί)

που

έχουν

γίνει

με

κοφτερό

εργαλείο

παρατηρήθηκαν από την McGeorge σε κρανίο της υστερομινωικής περιόδου από το
νεκροταφείο των Αρμένων, που ανήκει σε άνδρα 25 ετών και φέρει 3 τομές (των 17,5
mm, 11mm, και 16mm) στο μετωπιαίο οστό.
ε άλλο κρανίο που βρέθηκε στην Kρήτη στη θέση Αηλιάς (κοντά στην Κνωσό)
και χρονολογείται περίπου στο 1900 π.Φ. παρατηρείται κυκλικό εμπίεσμα διαμέτρου
16mm στον αριστερό βρεγματικό και δίπλα του 7 μικροί σκαριφισμοί μήκους 3-10 mm,
που μοιάζουν να έγιναν με κοφτερό εργαλείο. Αγγειογραφικές τεχνικές που
εφαρμόστηκαν απέδωσαν το εμπίεσμα σε ανεύρυσμα και τις τομές σε προσπάθεια
χειρουργικής αντιμετώπισης (πιθανά για έλεγχο του πονοκεφάλου). Παρόμοια
εμπιέσματα, που πιθανά οφείλονται σε τραυματικά ανευρύσματα ή μετατραυματικές
αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, βρέθηκαν σε 2 κρανία υστερομινωικής περιόδου στο
νεκροταφείο των Αρμένων και ανήκουν σε άνδρες 23 και 35 ετών [17, 117].
Σο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιμετώπισης τραύματος κεφαλής με
κρανιοανάτρηση θεωρείται το κρανίο αρ. γ-51 από τον Β‟ ταφικό περίβολο των
Μυκηνών (Εικόνα 31). Ανήκει σε κρανίο άνδρα ηλικίας 27 περίπου ετών στην κορυφή
του οποίου υπάρχει ωοειδές άνοιγμα 27X30mm με λοξοτομή, ώστε η εσωτερική
επιφάνεια να είναι ελαφρά μεγαλύτερη της εξωτερικής. Σο άνοιγμα αυτό θεωρείται ότι
είναι αποτέλεσμα τρυπανισμού.
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Εικόνα 31. Σο κρανίο Γ 51 από τον ταφικό περίβολο Β‟ των Μυκηνών με ευδιάκριτη
την οπή του τρυπανισμού [56c].

Ο Μυκηναίος χειρουργός χρησιμοποίησε κοπτικό εργαλείο ή σμίλη, και το οστό
κόπηκε με μεγάλη δεξιοτεχνία. το ότι ο τρυπανισμός δεν έγινε λόγω ψυχικής
ασθένειας συνηγορούν οι δύο γραμμές κατάγματος, που εκτείνονται από την οπή του
τρυπανισμού προς τη μετωπιαία χώρα. Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο ασθενής
έζησε μέχρι τουλάχιστον το τέλος της επέμβασης, σε αντίθεση με μία περίπτωση στο
Άργος γύρω στο 900 π.Φ. που η εγχείρηση εγκαταλείφθηκε πριν την απομάκρυνση του
οστού, πιθανά επειδή ο νέος άνδρας πέθανε κάτω από το χειρουργικό μαχαίρι [18,106].
τις ανασκαφές των Αβδήρων βρέθηκε σκελετός ενταφιασμένης γυναίκας που
χρονολογείται λίγο πριν τα τέλη του 7ου αιώνα π.Φ. και η οποία είχε υποβληθεί σε
κρανιοανάτρηση μετά από τραυματισμό [118]. Η γυναίκα

απεβίωσε από άγνωστη

αιτία περίπου 20 χρόνια αργότερα (Εικόνα 32). Σα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι οι
μέθοδοι και οι πρακτικές οι οποίες αναλύονται στο Ιπποκρατικό σύγγραμμα «Περί των
εν τη Κεφαλή Σρωμάτων» εφαρμοζόταν 2 και πλέον αιώνες πριν τη γέννηση του
συγγραφέα.
Αργότερα, κατά τη διάρκεια της Κλασσικής και της Ρωμαϊκής περιόδου ενώ
υπάρχουν αρκετές γραπτές πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις κρανιοανάτρησης στα
κατάγματα του θόλου του κρανίου, εν τούτοις, οι περιπτώσεις οστικών ευρημάτων με
σημάδια αυτής της χειρουργικής επέμβασης είναι σπάνιες [119].
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Εικόνα 32. Α. ψη του άνω μέρους του κρανιακού χώρου όπου διακρίνεται το
αποτύπωμα της χειρουργικής επέμβασης. Β. Λεπτομέρεια των αποτυπωμάτων της
χειρουργικής επέμβασης.
Α
Β

σον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων του σπλαχνικού
κρανίου κατά την εποχή του χαλκού δεν βρέθηκαν πληροφορίες, εκτός από ένα
Κυπριακό κρανίο που βρέθηκε στη θέση Σρύπες κοντά στη Δρομολάξια, όπου ο PM
Fischer διαπίστωσε κάταγμα της κάτω γνάθου με αξιοσημείωτα ικανοποιητική ανάταξη
[18,111]. Η σταθεροποίηση των καταγμάτων της κάτω γνάθου σύμφωνα με τις
Ιπποκρατικές μεθόδους περιγράφεται στο κεφάλαιο περί θεραπευτικής αντιμετώπισης
των κακώσεων κεφαλής και τραχήλου κατά την κλασσική περίοδο. Υαίνεται όμως ότι η
γνώση αυτή προυπήρχε.

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ ΣΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΈΠΗ
Ο Ιπποκράτης στο έργο του Περί Άρθρων, 8 αναφέρει ότι: «Καλώς ο Όμηρος
καταμεμαθήκει», θεωρώντας ότι οι πληροφορίες της προγενέστερης ιατρικής ήταν
πολύτιμες και στην εποχή του. Γενικά είναι αποδεκτό ότι στα Ομηρικά Έπη έχει
συσσωρευθεί γλωσσικό (ή γνωστικό)
αιώνες. Ένα ερώτημα που προκύπτει

υλικό το οποίο ανάγεται σε προγενέστερους
είναι σε ποια εποχή ανήκουν οι Ομηρικές

καταγραφές που έχουν σχέση με την ιατρική, τις θεραπείες και τα φάρμακα. Οι
περισσότεροι μελετητές πιστεύουν ότι αντιστοιχούν σε ένα αμάγαλμα γνώσεων της
περιόδου από τον 12ο έως τον 8ο αι. π.Φ. [44,123].
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Ο μηρος αναφέρεται στους γιούς του Ασκληπιού Μαχάονα90 και Ποδαλείριο οι
οποίοι συμμετείχαν στον Σρωικό πόλεμο και θεράπευσαν πολλούς τραυματίες. την
Ιλιάδα αναφέρεται και ο Παιήων91, ως ο μυθικός γιατρός των θεών, ο οποίος με διαταγή
του Δία γιάτρευσε τον Άρη τοποθετώντας στην πληγή του παυσίπονα βότανα. Ο
Απόλλωνας πήρε το προσωνύμιο Παιήων. τη πινακίδα της Κνωσού KNv52.2 σε
γραμμική Β‟ αναγράφεται το όνομα pa-ja-wo-ne - ΠαιάFων-ΠαιαFόνει, μαζί με τις θεότητες
Αθάνα πότνια, ΕνυFάλιος και του ΠοσειδάFων. Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει τη λατρεία
του Απόλλωνα ως ιατρού με το όνομα ΠαιάFων από το 14ο αιώνα π.Φ. [124]. Ετυμολογικά
η λέξη pa-ja-wo-ne έχει ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη ja-wo-ne - ‟ΙάFονες το οποίο σχετίζεται
με το ιάομαι (θεραπεύομαι), αφού ιαίνω σημαίνει αναζωογονώ, θερμαίνω. Είναι λογικό
λοιπόν ο θεός που φέρει στις ακτίνες του τις ιδιότητες του φωτός, σε σχέση με την υγιεινή
και θεραπεία, να είναι ιατρός με το όνομα ΠαιάFων[125].
Οι πρώτες πληροφορίες για την αντιμετώπιση του τραύματος βρίσκονται στα έπη
του Ομήρου όπου αναφέρεται η περίθαλψη των τραυματιών χωρίς όμως να γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά σε τραύματα κεφαλής. Η περίθαλψη των τραυματιών του Σρωικού
πολέμου στις απλές περιπτώσεις γινόταν στο πεδίο της μάχης, στις δε σοβαρώτερες σε
σκηνές ή σε ξύλινα παραπήγματα «ταις κλισίαις», κοντά στην ακτή, όπου οι τραυματίες
μεταφέροντο στα χέρια ή στην πλάτη των συμπολεμιστών τους ή και με άρματα92. τα
τραύματα του πολέμου η συνήθης πρακτική ήταν η διάνοιξη της πληγής με μαχαίρι. ταν
ο Πάτροκλος περιποιείται τον τραυματισμένο Ευρύπυλο αναφέρεται η μάχαιρα ως
χειρουργικό εργαλείο93. Ακολουθούσε η αφαίρεση του βέλους ή των ρύπων, πλύσιμο με
χλιαρό νερό επίθεση βοτάνων με αναλγητικές ιδιότητες, «ήπια φάρμακα», και τέλος
επίδεση [126]. την Ιλιάδα ο Ευρύπυλος πληγωμένος στο μηρό απο βέλος ζητάει
βοήθεια από τον Πάτροκλο:

Σο όνομα ma-ka-wo= ΜαχάFων αυτό διασώζεται στη γραμμική Β στην πινακίδα της Πύλου PY Jn
658.3 που αναφέρεται στο επάγγελμα χαλκεύς.
91 Ιλιάς Ε.900 «Wj f£to, ka• Pai»on' ¢nègein „»sasqai. tù d' ™p• Pai»wn Ñdun»fata f£rmaka p£sswn
ºkšsat' oÙ mεn g£r ti kataqnhtÒj g' ™tštukto. æj d' Ót' ÑpÕj g£la leukÕn peigÒmenoj sunšphxen ØgrÕn
™Òn, m£la d' ðka peritršfetai kukÒwnti, ìj ¥ra karpal…mwj „»sato qoàron ”Arha.»
92 Ιλιάς Ο:390-395, Ο.390-394, Λ.842, Θ.330
93 Ιλιάς Λ.842-850.
90
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«¢ll' ™m men sÝ s£wson ¥gwn
™p• nÁa mšlainan,
mhroà d' œktam' ÑηstÒn,
¢p' aÙtoà d' aŒma kelainÕn n…z'
Ûdati liarù,
™p• d' ½pia f£rmaka p£sse
™sql£, t£ se prot… fasin
'AcillÁoj dedid£cqai,

Ön Ce…rwn ™d…daxe dikaiÒtatoj
KentaÚrwn.
„htro• mεn g¦r Podale…rioj ºd
Mac£wn
tÕn men ™n• klis…Vsin Ñomai
›lkoj œconta crhzonta ka•
aÙtÕn ¢mÚmonoj „htÁroj ke‹sqai·
Ö d' ™n ped…J Trèwn mšnei ÑxÝn
”Arha »
Ιλιάς Λ.828-836

Εκέλα όκσο πήγαηλέ κε ζην ζην
καύξν κνπ θαξάβη. θαη γιύησζέ κε
θαη ηξάβεμε ηε ζαίηα από ην κεξί
κνπ, θαη πιύλε κε ριηαξό λεξό ην
καύξν αίκα από πάλσ ηνπ,
θαη παζπάιηζε κε καιαθηηθά
βνηάληα, σθέιηκα, πνπ ιέλε όηη ηα
έρεηο κάζεη από ηνλ Αρηιιέα,
πνπ ηνπ ηα έκαζε ν Υείξνλαο, ν πην
δίθαηνο από ηνπο Κεληαύξνπο
Γηαηί νη γηαηξνί καο Πνδαιείξηνο θαη
Μαράνλαο, ν έλαο ζαξξώ πσο
θείηεηαη πιεγσκέλνο
θαη έρεη θη απηόο αλάγθε από
θαιύηεξν γηαηξό, ν άιινο πάιη ζηνλ
θάκπν αληηθξύδεη ρσξίο λα θεύγεη
ηνλ άγξην πόιεκν ησλ Σξώσλ
Μετάφραση Ο. Κομνηνού-Κακριδή

Η χρήση των φυτών στα τραύματα αποσκοπούσε σε αναλγησία και αιμόσταση. ε
αντίθεση με τη γνώση χειρουργικών τεχνικών, που δε περιγράφονται στα Ομηρικά έπη,
το παραπάνω εδάφιο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει την αρχαιότερη αναφορά
φαρμακευτικής αιμόστασης [127]. το πλευρό των γιατρών αναφέρονται γυναίκες που
έχουν γνώσεις βοτάνων και γιατρικών, όπως η Αγαμήδη, η Πολυδάμνα η Αιγυπτία, η
Ελένη και η Κίρκη.
Σο αίμα συνοδεύεται από τα επίθετα «κελαινόν, μέλαν, πορφύρειον, φοίνιον».
Μεγάλη απώλεια αίματος επιφέρει «κελαινόν θάνατον». Για την αντιμετώπιση της
αιμορραγίας συνήθως εφάρμοζαν επιτιθέμενα στυπτικά φάρμακα, ή και πιεστικές
επιδέσεις (Εικόνα 33). Αναφέρεται η επίσχεση της αιμορραγίας του άνω άκρου του
Έλενου -γιού του Πριάμου- από τον Αγήνορα, με επίδεση με καλοστριμμένο αφράτο
μαλλί της χορδής της σφενδόνης, μετά τον τραυματισμό του από το Μενέλαο94. Ψς
τονωτικό στους τραυματίες χορηγείται κρασί «οίνος πράμνειος» με μέλι, και ο «κυκεών»95.
Ο κυκεών ήταν μίγμα από κόκκινο κρασί, τριμμένο κατσικίσιο τυρί, άλφιτα (κρίθινα
πίτουρα) και κρεμύδι. Η σύσταση αυτή αιτιολογείται από τον Ευστάθιο [47c]:

94
95

Ιλιάς N, 597-600.
Ιλιάς Ξ, 346
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«...mšlaj d• oίnoj pacÚnwn toÝj cumoÝj t¾n ™p• tÕ traàma sustšllei toà a†matoj
™p…rrusin, turÕj dš, fas…, brecÒmenoj galaktoàtai ka• g…neta…
όpwj tù g£lakti suggen»j, ¢f' oá ™k prèthj genšsewj tÕ sîma p»gnutai.
pacÚnei dš, fas…, ka• tÕ ¥lfiton t¦ Øgr£, æj ™k pefrugmšnhj kriqÁj.
TÕ dε•krÒmuon, ™pe• æj diourhtikÕn m£cetai tÍ flegmonÍ».96

Εικόνα 33. Ερυθρόμορφος κρατήρας όπου απεικονίζεται η επίδεση τραύματος από
συμπολεμιστή μετά τη μάχη, (380 π.Φ.), Museo Archeologico di Firenze.

την Οδύσσεια αναφέρονται και οι επωδές ως συμπλήρωμα της θεραπείας για
επίσχεση της αιμορραγίας σε τραύμα του Οδυσσέα:
«çteil¾n d' 'OdusÁoj

¢mÚmonoj ¢ntiqšoio dÁsan
™pistamšnwj, ™paoidÍ d'
aŒma kelainÕn œsceqon»97

« θαη ηελ πιεγή ηνπ δέλνπζη,
΄πηδέμηα ηε ηπινύζη, ην καύξν
αίκα κε γεηεηέο θαηόπη
ζηακαηνύζη»
Μεη. Γ. Ψπρνπληάθε [128]

Αναφορά θεραπευτικών μεθόδων στα τραύματα της κεφαλής δεν βρέθηκε στα
Ομηρικά έπη πιθανώς λόγω της μεγάλης θνησιμότητος αυτών των τραυματισμών.
ύμφωνα με τον Πίνακα 4 επιβίωση αναφέρεται μόνο σε 4 από τους τραυματισμούς της
κεφαλής και τραχήλου.

96
97

Ευστάθιος χόλια Ιλιάδος, βιβλ.3, σχόλιο Λ639
Οδύσσεια τ.457
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τους κλασσικούς χρόνους, οι συνθήκες είχαν ωριμάσει ώστε η έννοια του γιατρού
ή θεραπευτή, να διαφοροποιηθεί από αυτήν του ιερέα του Ασκληπιού. Ση νέα εποχή
σηματοδοτεί ο Ιπποκράτης και η σχολή την οποία δημιούργησε. Σο «θρησκευτικόμαγικό» στοιχείο διατηρήθηκε, όχι από φόβο προς το ανεξήγητο, αλλά προς χάριν της
θεραπευτικής δύναμης που αυτό κρύβει μέσα του! (Εικόνα 34).
Η ιατρική των κλασσικών χρόνων, αποκλίνει από τις μαγικές και τελετουργικές
θεραπείες, προς όφελος της ορθολογικής επιστήμης, κατάφερε όμως να συνδυαστεί
επιτυχημένα με τη συνεχιζόμενη λατρεία του Ασκληπιού, χρησιμοποιώντας τα
Ασκληπιεία, όπως περίπου τα σύγχρονα νοσοκομεία.
Εικόνα 34. Ανάγλυφο στο οποίο απεικονίζεται ο ιατρός να χειρουργεί έναν ασθενή
στο κεφάλι ενώ ο Ασκληπιός τον παρακολουθεί, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα.

Με βάση τα κείμενα που έχουν διασωθεί επιχειρείται μια σκιαγράφηση της
παροχής της επείγουσας ιατρικής φροντίδας αυτή τη περίοδο. Οι περιγραφές
περιλαμβάνουν την οργάνωση του ιατρείου, τον βασικό του εξοπλισμό σε εργαλεία,
υλικά και φάρμακα και την αντιμετώπιση των κακώσεων που αφορούν το σπλαχνικό
κυρίως κρανίο εκτός της κρανιοανάτησης (για την οποία έγινε λεπτομερής αναφορά
στο κεφάλαιο περί ιατρικής στην εποχή του χαλκού).
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ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΟΤ ΙΑΣΡΕΙΟΤ ΣΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
τις Εικόνες 35 και 36 επιχειρείται απεικόνιση του εσωτερικού ιατρείου της
Ιπποκρατικής περιόδου με βάση τα σχετικά κείμενα. το Περί Ιητρού περιγράφεται ο
προσανατολισμός του ιατρείου:
«De‹ d• prîton m•n
tÒpon œcein o„ke‹on,
œstai d toàto
™¦n m»te pneàma ™j
aÙtÕn paraginÒmenon
™noclÍ m»q' ¼lioj À
aÙg¾ lupšV» 98

«κατάλληλος είναι ο χώρος
όταν ο άνεμος δεν είναι
ενοχλητικός, ο ήλιος και το φως
δεν στενοχωρούν τον
επισκέπτη»

Εικόνα 35. Ιατρείο Ιπποκρατικής περιόδου (αναπαράσταση από τη συγγραφέα).

το κέντρο του ιατρείου βρίσκεται το χειρουργικό τραπέζι με τα χειρουργικά
εργαλεία της εποχής. το πάτωμα υπάρχουν καλάθια με θεραπευτικά βότανα και
λεκάνες που δέχονται το αίμα από τις φλεβοτομίες. τη γωνιά καίει η φωτιά που
εξαγνίζει και αποστειρώνει. τα ράφια είναι τοποθετημένα δοχεία με θεραπευτικά
υγρά, βρόχινο νερό, λάδι, μέλι, κρασί, ξύδι. τους τοίχους κρέμονται εργαλεία και
βεντούζες. Και στη σειρά των παπύρων βρίσκεται αποθηκευμένη η πολύτιμη γνώση
(Εικόνα 36).

98

Περί Ιητρού 2 [129].
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ύμφωνα με τον συγγραφέα των Αφορισμών:
«Όζα λνζήκαηα δε ζεξαπεύνληαη δηα θαξκάθσλ, ζεξαπεύνληαη δηα ρεηξνπξγηθώλ
επεκβάζεσλ. Όζα ε ρεηξνπξγηθή δε ζεξαπεύεη, ε θαπηεξίαζηο ζεξαπεύεη. Όζα θαη ε
θαπηεξίαζηο δε ζεξαπεύεη, απηά θαη΄αλάγθε δένλ λα ζεσξνύληαη αλίαηα.»99

Εικόνα 36. Αναπαράσταση του ιατρείου με τους βασικούς Ιπποκρατικούς αφορισμούς.
Όζα δε πύρ οσκ
ιήηαι,ηαύηα τρή
νομίζειν ανίαηα

Οκόζα
Φάρμακα
οσκ ιήηαι
οσκ οοο
Οσκ ιήηαι

Όζα ζίδηρος οσκ
ιήηαι, πύρ ιήηαι

Σίδηρος ιήηαι

Φειρουργικά Εργαλεία
Ο συγγραφέας του Περί Αρχαίης Ιητρικής περιγράφει τα εργαλεία που είναι
«αναγκαία για να ασκηθεί ο σπουδαστής»:
«T¦ mεn oân kat' „htre‹on ¢nagka‹a Ôrgana, ka• per• § de‹

tecnikÕn eŒnai tÕn
manq£nonta, taàt' ™st…n Ñdont£grVsi g¦r ka• staful£grVsi crÁsqai tÕn tucÒnta
™st…n ¡plÁ g¦r ¹ crÁsij aÙtîn eŒnai doke‹».100

Ο συγγραφέας δίνει συστάσεις για τα απαραίτητα εργαλεία, τονίζοντας και την
ανάγκη για οικονομία. Σα μοναδικά μεταλλικά αντικείμενα που υπάρχουν στο ιατρείο,

99

Αφορισμός 87 [129].

100

Περί Αρχαίης Ιητρικής, 9 [129].
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είναι συνήθως κατασκευασμένα από χαλκό και σπανιώτερα από σίδηρο (Εικόνα 37). Ο
συγγραφέας του Περί Ιητρού συμβουλεύει: «Φάλκινα αντικείμενα εκτός από τα εργαλεία να
μην χρησιμοποιείτε. Γιατί η χρησιμοποίηση τέτοιων συσκευών είναι περιττή πολυτέλεια».101 Ο
χαλκός στην αρχαιότητα αλλά και στους μετέπειτα χριστιανικούς χρόνους φαίνεται να
έχει εξαγνιστική δύναμη. Οι σχολιαστές του Θεόκριτου αναφέρουν ότι ο χαλκός είναι
«καθαρός και απελαστικός των μιασμάτων»102 [130].
Εικόνα 37. Μήλες, καυτήρες, λαβίδες, Μουσείο Επιδαύρου.

Ο συγγραφέας Περί Ιητρού δίνει και τις προδιαγραφές για τα χρησιμοποιούμενα
νυστέρια. υγκεκριμμένα, αιχμηρά μαχαίρια για λεπτές τομές στα μέρη που
αιμορραγούν, φαρδιά για τα μέρη που δεν αιμορραγούν:
«to‹j dε• macair…oij Ñxšsi te crÁsqai ka• platšsin oÙk ™p• p£ntwn Ðmo…w
paraggšllomen».103

την Εικόνα 38.Α απεικονίζονται χειρουργικά εργαλεία από έναν ρωμαϊκό τάφο
(100-150 μ.Φ.) γιατρού στο Bongen, (Ρηνανία-Παλατινάτο), που κατά τον τ.
Γερουλάνο αντιστοιχούν σε παρόμοια εργαλεία της Αλεξανδρινής εποχής (τέλος του 4ου
αιώνα π.Φ.) [131]. Σα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μαχαιρίδια ήταν κυρτό μαχαιρίδιο
απλού χείλους, στηθοειδές και μαχαιρίδιο διπλού κοψίματος (φλεβοτόμος ή κατειάς)
(Εικόνα 38.Β). Σα απαραίτητα εργαλεία, ο γιατρός τα μεταφέρει μαζί του μέσα σε
φορητή εργαλειοθήκη (Εικόνα 38.Γ).

Περί Ιητρού, 2: «Calkèmati d• pl¾n tîn Ñrg£nwn mhden• cr»sqw kallwpismÕj g£r tij eŒna… moi doke‹
fortikÕj skeÚesi toioutšoisi crÁsqai».

101

102
103

χόλια Θεοκρίτου, βουκολικά, ποίημα 2, παρ.35.
Πεξί Ιεηξνύ, 6.
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Εικόνα 38. Α. ετ μαχαιριδίων, 4ος αιώνας
μαχαιρίδιο απλού χείλους, στηθοειδές και
εργαλειοθήκη. Αναθηματικό ανάγλυφο
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.
Α

π.Φ., Μουσείο Λούβρου, Παρίσι. Β. Κυρτό
μαχαιρίδιο διπλού κοψίματος. Γ. Υορητή
από το Ασκληπιείο Αθηνών. Εθνικό
Β

Γ

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ
«Από ηα ηξαύκαηα ηα πην επηθίλδπλα είλαη εθείλα ησλ κεγάισλ
αγγείσλ ηνπ ηξαρήινπ θαη ησλ βνπβώλσλ, έπεηηα ηνπ εγθεθάινπ θαη
ηνπ ήπαηνο, ύζηεξα εθείλα ησλ εληέξσλ θαη ηεο θύζηεο. Αιιά δελ
είλαη ηόζν αζεξάπεπηα όζν θαίλνληαη»
Ιπποκράτους, Προρρητικόν 12

Αντιμετώπιση Θλαστικών Σραυμάτων
την αντιμετώπιση όλων των θλαστικών τραυμάτων τονίζεται η μεγάλη σημασία
που πρέπει πάντα να δίνεται στον επιμελή καθαρισμό του τραύματος. Σην «άκραν
καθαριότητα»

επανειλημμένα

τονίζει

ο

Ιπποκράτης

παραγγέλνοντας

να

χρησιμοποιούνται «επιδέσματα καθαρά, οθόνια καθαρά, κηρωτή καθαρά»,104 διότι όπως
επιβεβαιώνει μεταγενέστερα ο Γαληνός [132]:
«¹ tÁj „£sewj t£xij ¢pÕ tÁj ¢nairšsewj toà ·Úpou t¾n ¢rc¾n œcei»105

ύμφωνα με το συγγραφέα του Περί Ελκών: «Σα ακαθάριστα τραύματα δεν μπορούν να
συγκολληθούν ακόμη και αν ενώσει κανείς τα χείλη τους».106 Ψς αντισηπτικά μέσα για τον
καθαρισμό (Εικόνα 39) προτείνει το κρασί και το ξύδι: «Δεν πρέπει να υγραίνει κανείς τα

104

105
106

Κατ΄ ιητρείον, 10-12.
Γαληνού Θεραπευτικής μεθόδου βιβλ Α, τόμ. 10, σελ 218.
Περί Ελκών, 8: «Elkea oÙ kekaqarmšna oÙk ™qšlei xunišnai xunagÒmena, oÙd' aÙtÒmata
xunšrcetai».
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τραύματα, παρά μόνο με κρασί, γιατί το στεγνό βρίσκεται πιο κοντά στην υγεία και το υγρό πιο
κοντά στην ασθένεια».
Εικόνα 39. Σο πρώτο στάδιο αντιμετώπισης του τραύματος είναι πάντα ο καλός
καθαρισμός.

«Elkea xÚmpanta oÙ

cr¾ tšggein, pl¾n o‡nJ,
tÕ g¦r xhrÕn toà Øgišoj
™ggutšrw ™st•, ka• tÕ
ØgrÕn toà m¾ Øgišoο»
Περί Ελκών 1

Ψς προς τη χρήση του νερού δεν προτείνεται απλά το όμβριον ύδωρ, αλλά «το
όμβριον ύδωρ βεβρασμένον».107 Λόγω της απουσίας αποσταγμένων οινικών παραγώγων οι
Ιπποκρατικοί ιατροί χρησιμοποιούσαν ως αντισηπτικό μέσο τον ερυθρό οίνο και
μάλιστα βρασμένο. Έχει αποδειχτεί ότι οι πολυφαινόλες που έχουν αντισηπτικές
ικανότητες βρίσκονται 7-10 φορές σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κόκκινο κρασί σε
σχέση με το λευκό [114b,133]. Άλλο αντισηπτικό μέσο με ευρεία εφαρμογή όπως
αναφέρει ο Διοσκουρίδης είναι το αλάτι [134]:
««η ¤lej dÚnamin œcousi koinîj Ôntej polÚcrhstoi stuptik»n te ka• smhktik¾n
ka• ¢pokaqartik¾n ka• diacutik»n, œti dε• katastaltik¾n ka• ™scarwtik»n».108

Ο Ιπποκράτης αναγνώρισε την αντισηπτική αξία του άλατος μετά τη διαπίστωση
της γρήγορης επούλωσης στα έλκη των αλιέων.109 Η χρήση του εξακολουθεί μέχρι
σήμερα είτε με τη μορφή υπέρτονου διαλύματος στην ιατρική ή στην κοκκώδη μορφή
του ως επίθεμα στο δέρμα των νεογνών στη λαϊκή ιατρική [135].
Μετά τον καλό καθαρισμό η συνέχεια της αντιμετώπισης εξαρτάται από το είδος

107

108
109

Περί Αέρων Τδάτων Σόπων, 8.

Διοσκουρίδης. Περί Ύλης Ιατρικής, βιβλ.5, κεφ.109
Περί Τγρών Φρήσεως, 3.
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του τραύματος και τον τρόπο πρόκλησής του. Βάσει αυτών ο συγγραφέας του «Περί
ελκών» διακρίνει δύο βασικές κατηγορίες θλαστικών τραυμάτων. Σραύματα που
προκλήθηκαν από μυτερό αντικείμενο και τραύματα όπου οι ιστοί έχουν υποστεί
θλάση ή βαθειά τομή.

Πρόσφατα Σραύματα από Μυτερό Αντικείμενο
ε πρόσφατα τραύματα τα οποία προκλήθηκαν από μυτερό αντικείμενο η
αιμορραγία πρέπει να σταματήσει και η διαπύηση να αποφευχθεί. τα τραύματα αυτά
συνιστάται η χρήση αιμοστατικού (έναιμου) φαρμάκου και κάποιας ξηραντικής ουσίας
που εμποδίζει τη διαπύηση. Η αντιμετώπιση του θλαστικού τραύματος αρχίζει με τον
επιμελή καθαρισμό και τη διερεύνηση (Εικόνα 40). ύμφωνα με το συγγραφέα του
συγγράμματος Περί Σων Εν Ση Κεφαλή Σρωμάτων [129]:
«...Θα πξνζπαζήζεηε λα εμαθξηβώζεηε εάλ ην θόθαιν έρεη απνγπκλσζεί θαη αλ θαίλεηαη
είλαη εύθνιν, δηαθνξεηηθά ζα γίλεη εμέηαζε κε ηε κήιε».

Η μήλη ήταν ένα εργαλείο που είχε μεγάλη χρήση την Ιπποκρατική εποχή. Γιαυτό
δικαιολογείται και η μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος και στο σχήμα της απόληξης. τις
περισσότερες περιπτώσεις το ένα άκρο είχε σχήμα πυρήνος (κουκουτσιού ελιάς), ενώ το
άλλο άκρο ήταν διαμορφωμένο έτσι ώστε να χρησιμεύει ως σπάτουλα, ως κοχλιάριο ή
ξέστρο [19,136].
Εικόνα 40. Αντιμετώπιση του θλαστικού τραύματος. Διερεύνηση με μήλη

«peir©sqai e„dšnai s£fa, e‡

™sti yilÕn tÕ Ñstšon tÁj
sarkÕj, À oÜ ka• Àn mεn
katafanεj
Ï
to‹sin
Ñfqalmo‹si tÕ Ñstšon yilÒn·
e„ de• m¾, tÍ m»lV skšptesqai»
Περί Σων Εν Ση Κεφαλή Σρωμάτων
10

94 ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ

Μετά τον καλό καθαρισμό, και εάν το τραύμα είναι στεγνό, μπορεί να
ακολουθήσει η συρραφή του (Εικόνα 41). Η συρραφή αναφέρεται μόνον 2 φορές στα
βιβλία της Ιπποκρατικής συλλογής110.
Εικόνα 41. υρραφή του τραύματος.

«Ósa ·apt¦»
Περί Eλκών 3

«su¸·£yai p£lin t¾n ·‹na,
„Ásqai tÕ ›lkoj»
Περί Nούσων το δεύτερο 36

Πιθανά η ραφή να γινόταν με μάλλινη ή λινή κλωστή. Φάλκινες βελόνες ραφής
με γωνιώδη ή στρογγυλεμένη τομή και μερικές φορές κυρτές έχουν διασωθεί σε πολύ
μεγάλο αριθμό. Επειδή όμως οι βελόνες εχρησιμοποιούντο και για το ράψιμο
επιδέσμων, η ακριβής χρήση τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Αργότερα ο Γαληνός
συστήνει

ράμματα

ζωικής

προέλευσης

για

την

απολίνωση

των

αγγείων,

κατασκευασμένα στη Γαλλία, καθοδηγεί μάλλιστα σε ποια οδό της Ρώμης επωλούντο
ευθηνά, και τονίζει ότι πρέπει να είναι κατασκευασμένα «™x Ûlhj duss»ptou» από
ισχνές χορδές (catgut):
« ™klšgou t¾n ¢shptotšran Ûlhn, o†a pšr ™stin ¹ tîn „scnîn cordîn».111

Αφού το τραύμα καθαρισθεί και έχουν συμπλησιάσει τα χείλη του, τοποθετούνται
ξηραντικά αντισηπτικά «έναιμα φάρμακα» (Εικόνα 42). Ο συγγραφέας του συγγράμματος
Περί Ελκών συμβουλεύει:
«Οη μεξέο νπζίεο εκπνδίδνπλ ηε δηαπύεζε ησλ πξνζθάησλ ηξαπκάησλ. Παίξλεηε ηξηκκέλν
κνιύβη ςηινθνκκέλν καδί κε ηε ζπνδό ηεο Κύπξνπ θαη παζπαιίδεηε ην ηξαύκα».

Η σποδός της Κύπρου είναι το οξείδιο του χαλκού. Σα σκευάσματα του χαλκού
ήταν τα κυριώτερα συστατικά των «εναίμων φαρμάκων», δηλαδή των επιτιθεμένων στα
110
111

Περί Νούσων, το δεύτερο, 36 και Περί Ελκών 3
Γαληνός Θεραπευτικής μεθόδου βιβλ.Α, σελ.942
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πρόσφατα τραύματα, όπως σήμερα τα ιωδιούχα σκευάσματα. Σα φάρμακα αυτά κυρίως
ήταν ξηραντικά αντισηπτικά [135].
Εικόνα 42. Σοποθέτηση ξηραντικών αντισηπτικών.
«καθαρήν ποιήσαι (τη σάρκα) ως
μάλιστα καί ξηρή»
Πεξί ησλ ελ Κεθ. Τξσκ. 15

«Xhr¦ ¢potršpei t¦ neÒtrwta
diapuίskesqai, À Ôxei

¢pon…yaj, À o‡nJ
¢pospogg…saj. TÕn mÒlibon
tÕn le‹on xÝn tÍ spodù tÍ
kupr…V leanqšnta ™pip£ssein
καί τήν λεπίδα toà χαλκoà.»
Περί Ελκών, 13

Μετά το στέγνωμα και την περιποίηση του τραύματος ακολουθεί τοποθέτηση
πιεστικού σπόγγου. Ο συγγραφέας του συγγράμματος Περί Ελκών, (Εικόνα 43)
συμβουλεύει: «Ύστερα από τη ροή του αίματος θα τοποθετήσετε σφουγγάρι συμπαγές και
μαλακό, κομμένο, μάλλον στεγνό παρά υγρό».
Εικόνα 43. τοποθέτηση πιεστικού σπόγγου
«Xumfšrei dέ• met¦ t¾n

toà a†matoj ¢po¸·o¾n ™p•
tîn toioÚtwn ˜lkšwn ka•
spÒggon ™pide‹n puknÕn
ka• malqakÕn,
tetmhmšnon, xhrÒteron À
ØgrÒteron»
Πεξί Ειθώλ, 2

Ο σπόγγος καλύπτεται με πολλά φύλλα συνήθως κισσού : «επάνω από το σπόγγο θα
βάλετε πολλά φύλλα» (Εικόνα 44).
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Εικόνα 44. Επικάλυψη του τραύματος με φύλλα.

«κa• ™p• tù spÒggJ

¥nwqen fÚlla
sucn¦ t…qesqai»
Πεξί Ειθώλ 2

Η σημασία που είχε η επικάλυψη με φύλλα δεν είναι ακριβώς γνωστή. Πιθανά
αποσκοπούσε στην απομόνωση του τραύματος και στην αποφυγή της εξάτμισης των
φαρμάκων (κυρίως του οίνου) [114b]. το τέλος τοποθετείται επίδεσμος για
συγκράτηση. (Εικόνα 45). Η επίδεση πρέπει να γίνεται με ταχύτητα, αποφυγή πόνου,
άνεση και κομψότητα.
Εικόνα 45. Επίδεση του τραύματος

'Epidšsmata kaqar¦,
koàfa, malqak¦, ιept£ »
«

«Epidšsioj ' ergazÒmenon,
tacšσj, ¢pÒnwj, eÙpÒrwj,
eÙrÚqmwj»
Κατ΄Ιητρείον 7, 10
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ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΟΠΟΤ ΟΙ ΙΣΟΙ ΈΦΟΤΝ ΤΠΟΣΕΙ ΘΛΑΗ ‘H ΒΑΘΕΙΑ ΣΟΜΗ
Σα τραύματα αυτά θα φλεγμανθούν λιγώτερο εάν η διαπύηση γίνει όσον το
δυνατό ενωρίτερα. Η θεραπεία πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαπύηση να
είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη.112 Η αντιμετώπιση των τραυμάτων αυτών αρχίζει με
τον καθαρισμό και το στέγνωμα, ακολουθεί η τοποθέτηση αποιδηματικών ουσιών και
αν χρειάζεται γίνεται νεαροποίηση του τραύματος.
Ο συγγραφέας του συγγράμματος «Περί Ελκών» προτείνει «να μην τοποθετεί
κανείς τα φάρμακα, προτού ξεράνει εντελώς το τραύμα. Σότε μόνο πρέπει να γίνεται η
τοποθέτηση. Αφού το τραύμα καθαριστεί πολύ καλά με σφουγγάρι, στεγνώνεται
πιέζοντας από πάνω ένα στεγνό και καθαρό πανί (Εικόνα 46).
Εικόνα 46. Καθαρισμός και στέγνωμα του τραύματος.
«OÙ cr¾ oÙd' ™mpl£ssein t¦

f£rmaka, pr•n ¨n p£nu
xhrÕn poi»sVj tÕ ›lkoj,
tÒte dε• de‹ prostiqšnai,
¢naspogg…zein dε• tÕ ›lkoj
poll£kij spÒggJ, ka• aâqij
ÑqÒnion xhrÕn ka• kaqarÕn
pros…scwn poll£kij, oÛtw
dε• ™piqe•j tÕ f£rmakon tÕ
dokšon xumfšrein, ™pide‹n À
m¾ ™pide‹n».
Πεξί Ειθώλ 4

Ακολουθεί τοποθέτηση αποιδηματικών σκευασμάτων (Εικόνα 47) περιφερικά του
τραύματος. Σα διάφορα σκευάσματα που συστήνονται σε περιπτώσεις τραυμάτων με
θλάση , μώλωπες και οιδήματα, αναγράφονται στο βιβλίο της Ιπποκρατικής υλλογής
Περί Ελκών 11,12. Προτείνονται περισσότερες από είκοσι συνταγές παρασκευής
μαλακτικών καταπλασμάτων, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν περιφερικά στα
μέρη που φλεγμαίνουν ώστε να μαλακώσουν και το πύον να έχει διέξοδο από το

112

Περί Ελκών, 1
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τραύμα. Μερικές από αυτές τις αποιδηματικές ουσίες παρουσιάζονται στο Παράρτημα
ΙΙ.
Εικόνα 47. Σοποθέτηση αποιδηματικών ουσιών.
«“Osa dέ• piptÒntwn À ¥llJ tJ

trÒpJ diakÒptetai ka• fl©tai,
ka• ¢noid…sketai t¦ perišconta
tÕ ›lkoj, ka•, diapu»santa, pàon
¢pÕ tîn o„dhm£twn ¢pocwršei
kat¦ tÕ ›lkoj, tîn toioÚtwn Ó ti
¨n dokšh de‹sqai katapl£sioj, oÙ
cr¾ aÙtÕ tÕ ›lkoj katapl£ssein,
¢ll¦ t¦ perišconta, Ókwj tÕ pàon
¢pocwšV, ka• t¦ sklhrunÒmena
lapacqÍ ™peid¦n dέ• lapacqÍ,
ka• ¹ θlegmas…h paÚshtai»
Περί Ελκών 10

ε περίπτωση που υπάρχουν αποκολλημένοι νεκροί ιστοί πρέπει να αφαιρεθούν
για να αποφευχθεί η σήψη (Εικόνα 48).
Εικόνα 48. Νεαροποίηση , αλλαγή σχήματος τραύματος
«Tîn ˜lkšwn t¦ kukloterša
Àn ØpÒkoila Ï, ™n kÚklJ
p£nth ™pit£mnein cr¾ t¦
¢festeîta, À p£nta, À t¦
¹m…sea toà kÚklou, kat¦
mÁkoj tÁj fÚsioj toà
¢nqrèpou»
Περί Ελκών 8

«Από ηα ζηξνγγπιά ηξαύκαηα,
εάλ είλαη βαζνπιά, πξέπεη λα
θόςεηε παληνύ ηξηγύξσ ηα
απνθνιιεκέλα κέξε ηνπο, όια ή
ηα κηζά, αλάινγα κε ην κήθνο
ηνπ αλαζηήκαηνο ηνπ
αξξώζηνπ.»

Η νεαροποίηση αυτή των χειλέων του τραύματος σε περιπτώσεις στρογγυλών
τραυμάτων αποσκοπεί συγχρόνως στην αλλαγή του σχήματος σε επίμηκες (Εικόνα 48),
γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι τα επιμήκη τραύματα έχουν την καλύτερη επούλωση
[137].

99

ε περιπτώση που το τραύμα δεν στεγνώνει και εξακολουθεί να φλεγμαίνει
χρειάζεται παροχέτευση (Εικόνα 49). πως αναφέρει ο συγγραφέας του Περι Ελκών:
«Οταν το τραύμα δεν μπορεί να συγκολληθεί,το εμπόδιο είναι η υγρασία της σάρκας και πρέπει να
αφαιρεθεί. Η τομή πρέπει να γίνεται με τη μήλη προς το στόμιο του τραύματος, ώστε να
διευκολύνεται η ροή των υγρών» [129].

Η μήλη κατευθύνεται προς το κέντρο του

τραύματος πιθανόν για να αποφευχθεί η διασπορά της λοίμωξης.
Εικόνα 49. Παροχέτευση του τραύματος.
«“O ti d' ¨n m¾ dÚnhtai prostÁnai,

¹ s¦rx Øgr¾ ™oàsa a„t…h ™st…n
taÚthn ™kb£llein. –Hn ØpÕ baqe…V
sark• tÕ ›lkoj œV, kat' ¥mfw k¢k
tÁj ™pidšsioj k¢k toà
prospišzontoj Øpokirsoàtai tÕ d¾
toioàton ½n tij t£mnV, prÕj m»lhn,
Àn ™ndšchtai, eÜroon ¢pÕ toà
stÒmatoj tÕ ›lkoj ¢nat£mnein»
Περί Ελκών 8

Ακολουθεί η κάλυψη του τραύματος (Εικόνα 50) με μαλλιά προβάτου «οισυπούντα»
(δηλαδή με το φυσικό τους λίπος), που δρούν ως μαλακτικό και πιθανά αιμοστατικό. Ο
συγγραφέας του Περί Ελκών συμβουλεύει: «κάνετε πλύσεις με ξύδι και φροντίζετε να μην
αφήνετε θρόμβους αίματος ανάμεσα στα κενά των τομών. Μετά αλείφετε το μέρος με κάποιο
έναιμο φάρμακο, τοποθετείτε μαλλιά προβάτου με το φυσικό τους λίπος, χτενισμένα, μαλακά,
διαποτισμένα με λάδι και κρασί και τα συγκρατείτε με έναν επίδεσμο».
Ο Γαληνός σχολιάζει την ωφέλεια των οισυπηρών ερίων:
«”Eria t¦ mεn œti ·upar¦, ka• di¦ toàto kaloÚmena prÒj tinwn o„suphr¦, crhs…mwj

dšcetai t¦j kat¦ tîn teqlasmšnwn À Ðpwsoàn peplhgÒtwn mor…wn ™pibroc¦j,
sunergazÒmena prÕj t¾n ™x aÙtîn çfšleian di¦ tÕn o‡supon. t¦ dέ• peplumšna ka•
mhkšti œconta tÕn o‡supon Ûlh tij ™pit»deioj g…netai prÕj tÕ dšxasqai t¦j
™pibrecomšnaj ØgrÒthtaj».113

113

Γαληνού Περί Κράσεως Και Δυνάμεως Σων Απλών Υαρμάκων 1, 12, σελ 348.
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Εικόνα 50. Κάλυψη τραύματος και επίδεση.
‘’Ôxei d• katan…zein, ka•

qrÒmbon a†matoj ™n to‹si
sc£smasi m¾ ™´n
™gkatale…pesqai,
katacr…saj tù ™na…mJ
farm£kJ, e‡ria
o„supoànta katexasmšna
malqak¦ ™pidÁsai, ·»naj
o‡nJ ka• ™la…J’’
Περί Ελκών 24

Επούλωση κατά δεύτερο σκοπό Σραυμάτων με Έλειμμα Ιστού
τις περιπτώσεις όπου στο τραύμα υπάρχει έλειμμα ιστού, η βοήθεια της
επούλωσης κατά δεύτερο σκοπό γίνεται με τοποθέτηση ενσαρκωτικών φαρμάκων
(Εικόνα 51) αντισηπτικών επιθεμάτων και επίδεση.
Εικόνα 51. Σοποθέτηση «ενσαρκωτικού» φαρμάκου.
Plhro‹ d m£lista t¦
ko‹la t¦ kaqar¦, po…h, Î
lagèpuroj ka• pras…ou
tÕ fÚllon, sÝn ™la…J.
“Eteron „sc£doj tÕ e‡sw,
tÕ p‹ar, tÕ melitoeidέj,
æj xhrot£thj, Ûdatoj dÚo
mo…raj, ka• l…nou karpoà
frÚxaj m¾ sfÒdra æj
leptot£tou mo…ran m…an.
”Allo tÁj „sc£doj, ka•
¥nqoj calkoà Ñl…gon
leptÕn, ka• sukÁj ÑpÒn.
Περί Ελκών 15

Πάνω από το φάρμακο τοποθετούνται επιθέματα διαποτισμένα με ξύδι για
αντισηψία και στη συνέχεια σφουγγάρι το οποίο θα πρέπει να ασκεί ελαφρά πίεση και
να εξασφαλίζει την επαφή του φαρμάκου με το νεόπλαστο ιστό (Εικόνα 52).
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Εικόνα 52. Σοποθέτηση αντισηπτικών επιθεμάτων.

«“Otan toÚtwn tin•

cršV tîn farm£kwn,
splÁnaj ¥nwqen
ÑxhroÝj ™piqe•j,
spÒggon ¥nwqen tîn
splhnîn ™p…qej,.»
Περί Ελκών, 15

Σέλος τοποθετείται επίδεσμος για συγκράτηση (Εικόνα 53).

Εικόνα 53. Σοποθέτηση πιεστικού επιδέσμου.

‘’™p…dei, ka• prosp…esai
Ñl…gJ m©llon’’
Περί ελκών: 15
«έπεηηα δέλνπκε ην ηξαύκα
θαη ζθίγγνπκε θάπσο
πεξηζζόηεξν»

Κατά τον συγγραφέα του έργου Κατ΄ Ιητρείον, 18, η στερεότητα της επίδεσης θα
πρέπει να εξαρτάται από τον αριθμό των επιδέσμων και όχι από τη δύναμη της πίεσης.
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ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΕΥΑΛΗ & ΠΛΑΦΝΙΚΟΤ ΚΡΑΝΙΟΤ
Διαγνωστική Προσέγγιση Κακώσεων Κεφαλής
Ιστορικό και φυσική εξέταση
Θεμελειώδης αρχή της ιατρικής όπως και σήμερα ήταν η λήψη ιατρικού ιστορικού,
η οποία στην περίπτωση σοβαρού τραύματος αρχίζει από την αναζήτηση διαταραχών
επαφής [138]:
«Punq£nesqai dε• cr¾ ™p• p©si to‹sin ¢x…oij lÒgou trèmasin, Àn œti neÒtrwtoi aƒ
plhga• œwsin, e„ bl»mata e‡h, À katšpesen αnqrwpoj, À e„ ™karèqh Àn g£r ti

toÚtwn Ï gegonÕj, fulakÁj ple…onoj de‹tai, æj toà ™gkef£lou ™sakoÚsantoj toà
trèmatoj». 114
«ε όλα τα τραύματα της κεφαλής πρέπει να εξακριβώνετε εάν ο τραυματισμένος
έχασε τις αισθήσεις του. Εάν έχει γίνει κάτι από αυτά χρειάζεται μεγαλύτερη
επιμέλεια γιατί ο εγκέφαλος έχει δεχτεί τον αντίκτυπο του τραύματος» [129].

Ο συγγραφέας επεξηγεί ότι στην περίπτωση που δεν φαίνονται μωλωπισμοί και
ρήξεις στα οστά, που όμως υπάρχουν, μόνο από την απάντηση του τραυματία θα
διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια επικίνδυνη κάκωση.115
Μετά το ιστορικό ακολουθεί λεπτομερής φυσική εξέταση της κεφαλής:
«'All¦ cr¾ prÕj tÍ Ôyei tÍ ˜wutšou, ka• ™rèthsin poišesqai p£ntwn toutšwn
Àn Ð trwqe•j karwqÍ, ka• skÒtoj pericuqÍ, ka• d‹noj œcV, ka• pšsV».116
«Εθηόο όκσο από ηελ εμέηαζε πνπ ζα θάλεηε νη ίδηνη ζε όηη κπνξείηε λα δείηε από ην
ηξαύκα, πξέπεη λα θάλεηε εξσηήζεηο θαη λα δεηήζεηε λα κάζεηε άλ ν ηξαπκαηίαο έραζε ηηο
αηζζήζεηο ηνπ από ην ρηύπεκα, άλ έλνησζε ζθνηνδίλε, ίιηγγν ή άλ έπεζε θάησ».

Οι Ιπποκρατικοί γιατροί ήσαν γνωστές της ετερόπλευρης σημειολογία σε βλάβη
του εγκεφάλου, όσον αφορά τα εγκεφαλικά ημισφαίρια:
«`OkÒsoisi krÒtafoj t£mnetai, spasmÕj ™k tîn ™nant…wn tÁj tomÁj ™pig…netai».117

Επίσης, επισημαίνεται η σοβαρότητα των ρωγμωδών καταγμάτων και η καλύτερη
πρόγνωση των συντριπτικών καταγμάτων του κρανίου.

Προρρητικόν, 14
Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων, 10
116 Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων, 11
117
Κωακαί Προγνώσιες 488
114
115
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«KefalÁj kat£gmata Àn mέn tÕ Ñstšon katagÍ ka• xuntribÍ, ¢k…ndunon ka• „©sqai
cr¾ toàton Øgra…nousi farm£koisin Àn dε•·agÍ ka• ·wgm¾ ™ggšnhtai,
™pik…ndunon»118
«Αλ ην νζηνύλ ζπάζεη θαη θνκκαηηαζηεί δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Αλ ζπάζεη θαη ζρεκαηηζηεί
ξσγκή, ε πεξίπησζε απηή είλαη επηθίλδπλε».

Η εμφάνιση πυρετού σε τραύματα κεφαλής την τέταρτη ημέρα, ή την έβδομη ή την
ενδέκατη είναι ολέθρια:
«”Arxasqai d• puretÕn ™p• kefalÁj trèsei tetarta…J, À ˜bdoma…J, À ˜ndekata…J,
qanatîdej m£la».119

Επίσης ως κακό προγνωστικό σημείο για την έκβαση του τραυματισμού
αναγνωρίζεται η σύγχυση και η διέγερση (παραφροσύνη) του ασθενούς:
«'Ep• plhgÍ ™j t¾n kefal¾n œkplhxij À parafrosÚnh, kakÒn».120

Διαγνωστικά Μέσα Κατάγματος Κεφαλής
πως είναι φυσικό τα διαγνωστικά μέσα της εποχής ήταν ελάχιστα. Μια απλή
δοκιμασία που εφάρμοζαν οι Ιπποκρατικοί γιατροί για τη διάγνωση καταγμάτων
κεφαλής ήταν η εξής. Έδιναν στον ασθενή να μασήσει ένα κοτσάνι του φυτού
ασφόδελου ή νάρθηκα και παρακολουθούσαν αν παράγεται κάποιος θόρυβος από
σπασμένο οστό (Εικόνα 54).
Εικόνα 54. Διαγνωστικά μέσα κατάγματος κεφαλής με μάσηση του φυτού νάρθηκα.
ε πεξίπησζε πνπ ακθηβάιιεη θαλείο εάλ
ππάξρεη θάηαγκα ή όρη, κπνξεί λα βεβαησζεί,
εάλ δώζεη λα καζήζεη από ηε κία θαη ηελ άιιε
κεξηά έλα θνηζάλη αζθνδέινπ ή λάξζεθα,
ζπληζηώληαο λα πξνζέμεη εάλ ην νζηνύλ ηνπ
θαίλεηαη πσο θάλεη ζόξπβν. Πξαγκαηηθά ηα
ζπαζκέλα νζηά δίλνπλ ηελ εληύπσζε πσο
θάλνπλ θάπνην θξόην
Κωακαί Προγνώσιες, 491

υμπληρωματικά αυτό που μπορούσε να γίνει ήταν η διερεύνηση του τραύματος
της κεφαλής όπως αναλύεται στις Εικόνες 55-60.

Περί τόπων των κατά άνθρωπο, 31
Προρρητικόν, 14
120 Αφορισμοί 7, 14
118
119

104 ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ

Εικόνα 55.Tομή και αλλαγή σχήματος σε περίπτωση στρογγυλού τραύματος.
«T¦ d¾ toiaàta tîn ˜lkšwn tomÁj
de‹tai. Ka• ¨n mεn tÕ Ñstšon
yilwqÍ tÁj sarkÕj, ØpÒkoila dε•

Ï ™j pl£gion ™pipolÝ,
™panat£mnein tÕ ko‹lon, Ókou m¾
eÙcerεj tù farm£kJ ™fikšsqai,
Ðko…J ¥n tini crÍ ka• t¦
kukloterša tîn ˜lkšwn ka•
ØpÒkoila ™p• poulÝ ka• t¦
toiaàta, ™panat£mnwn tÕn kÚklon
dicÁ kat¦ mÁkoj, æj pšfuken
άnqrwpoj, makrÕn poišein tÕ
›lkoj».
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 13

Αρχικά γίνεται τομή για καλύτερη διερεύνηση της βλάβης. Σα τραύματα που
έχουν ανάγκη τομής είναι εκείνα που το οστούν έχει απογυμνωθεί και το τραύμα είναι
βαθύ ώστε με τη διεύρυνση του τραύματος τα φάρμακα να φτάνουν ευκολώτερα σε
βάθος. τα κυκλοτερή τραύματα η τομή γίνεται στα δύο αντίθετα σημεία της
περιφέρειας τους ανάλογα πάντα με το ανάστημα του ανθρώπου, ώστε να γίνει το
τραύμα επίμηκες (Εικόνα 55). τη συνέχεια αποκολλάται το περιόστεο και ελέγχεται το
οστό αν έχει βλάβη (Εικόνα 56).
Εικόνα 56. Αποκόλληση περιοστέου.
«“Otan oân t£mnVj ›lkoj ™n

kefalÍ Ñstšwn e†neka tÁj
sarkÕj ™yilwmšnwn, qšlwn
e„dšnai e‡ ti œcei tÕ Ñstšon
kakÕn ØpÕ toà bšleoj, À ka•
oÙk œcei, t£mnein cr¾ tÕ
mšgeqoj t¾n çteil¾n, Ósh ¨n
dokšV ¢pocrÁnai. T£mnonta
dε• cr¾ ¢naste‹lai t¾n
s£rka ¢pÕ toà Ñstšou, Î prÕj
tÍ m»niggi ka• prÕj tù
ÑstšJ»
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 14
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Για περισσότερη όμως διερεύνηση και αναζήτηση κατάγματος, τοποθετείται
πωματισμός στο τραύμα για μία ημέρα (Εικόνα 57):
«Έπειτα θα πωματιστεί το τραύμα με μοτόν (ξαντό), που την άλλη μέρα, θα έχει διευρύνει το
τραύμα, με ελάχιστο πόνο. Αφού πωματιστεί θα σκεπαστεί το τραύμα, όσο χρόνο διατηρεί το
ξαντόν με ένα κατάπλασμα από πολτό παρασκευασμένο από ψιλοκομμένο κριθαρένιο αλεύρι,
ζυμωμένο με ξίδι ή βρασμένο και καμωμένο όσο το δυνατόν γλοιώδες».121

Εικόνα 57. Πωματισμός του διευρυμένου τραύματος.

«œpeita diamotîsai tÕ ›lkoj

p©n motù, Óstij eÙrÚtaton tÕ
›lkoj paršxei ™j t¾n
Østera…hn xÝn ™lac…stJ pÒnJ
motèsanta d• katapl£smati
crÁsqai, Óson ¨n crÒnon ka•
tù motù, m£zhn ™k leptîn
¢lf…twn ™n Ôxei diam£ssein, À
›yein ka• gl…scrhn poišein æj
m£lista»
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 14

Σην επομένη ημέρα αφού αφαιρεθεί ο πωματισμός γίνεται απόξεση του οστού για
έλεγχο κατάγματος (Εικόνα 58). ε περίπτωση υποψίας βλάβης στο Περί των εν Κεφαλή
Σρωμάτων (14) συστήνεται περαιτέρω διερεύνηση:
«την περίπτωση που θα υποψιαστείτε ότι το οστούν διερράγει ή συνεθλάσθει,
μαθαίνοντας από τον τραυματία ότι το χτύπημα ήταν δυνατό, ότι το βλήμα που τον χτύπησε
ήταν από τα επικίνδυνα κι ότι ο τραυματίας ένοιωσε σκοτοδίνη, ότι λιποθύμησε κι ότι έπεσε
κάτω, σ΄αυτή λοιπόν την περίπτωση πρέπει, χύνοντας απάνω στο οστούν το πολύ μελανό
διάλυμα, να επαλείψετε το τραύμα δια του μέλανος διαλυομένου φαρμάκου».122

121
122

Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 14
Σα συστατικά του μέλανος φαρμάκου αναφέρονται στο έργο Περί γυναικείων Α, 96
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Εικόνα 58. Επάλειψη οστού με μελανό φάρμακο
«–Hn d ØpopteÚsVj mεn tÕ

Ñstšon ™¸·wgšnai, À pefl£sqai, À
¢mfÒtera taàta, tekmairÒmenoj,
Óti „scurîj tštrwtai ...
... œpeita tÕn ¥nqrwpon Óti d‹nÒj
te œlabe ka• skÒtoj, ka• ™karèqh
ka• katšpesen toÚtwn d• oÛtw
gignomšnwn.Àn m¾ diaginèskVj e„
œ¸·wge tÕ Ñstšon, À pšflastai, À
ka• ¢mfÒtera taàta, m»te Ólwj
Ðr´n dÚnV, de‹ d¾, ™p• tÕ Ñstšon
tÕ thktÕn tÕ mel£ntaton
deÚsanta, tù mšlani farm£kJ tù
thkomšnJ ste‹lai tÕ ›lkoj»
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 14

Μετά την επάλειψη του ανοικτού τραύματος με το μέλαν φάρμακο, ακολουθούν
πωματισμός του τραύματος με μαλακτικά επιθέματα και συγκεκριμένα πανί αλειμμένο
με λάδι, εφ όσον στο λάδι ως γνωστό δεν αναπτύσσονται βακτηρίδια. Από πάνω
κλείνεται στεγανά με πολτό από αλεύρι και κριθάρι που συγκρατούνται με επίδεσμο
(Εικόνα 59 ).
Εικόνα 59. Πωματισμός με μαλακτικά επιθέματα

«Øpote…nanta ÑqÒnion, ™la…J
tšgxanta, eηta katapl£santa
tÍ m£zV ™pidÁsai»
«Όστερα απ΄αυτό, θα βάλετε
ένα πανί αλειμμένο με
έλαιον, κι έπειτα θα
τοποθετήσετε ένα
κατάπλασμα από πολτό
αλεύρου κριθής και θα
επιδέσετε την πληγή»
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων
14
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Μετά την παρέλευση μιας μέρας αφαιρείται ο πωματισμός και γίνεται απόξεση του
οστού για την ανακάλυψη πιθανού ρωγμώδους κατάγματος (Εικόνα 60).
Εικόνα 60. Απόξεση οστού αποκάλυψη ρωγμής
«Σην άλλη μέρα, θα αφαιρέσετε
αυτά, θα καθαρίσετε το τραύμα
και θα το αποξέσετε. Εάν το
οστούν δεν είναι υγιές αλλά έχει
διαρραγεί και συνθλασθεί, το μεν
άλλο υγιές μέρος του οστού μετά
την απόξεση θα είναι λευκό, ενώ
η ρωγμή και η θλάση,
διαποτισμένες από το μελανό
φάρμακο που έχει διαλυθεί, θα
έχουν πάρει μαύρο χρώμα και θα
διακρίνονται από τα άλλα μέρη
του οστού που θα παραμείνουν
λευκά».
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 14

Με τον τρόπο αυτό γίνεται σχολαστική διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη ρωγμής και
του βάθους αυτής. Αν η ρωγμή εξαφανιστεί με το ξέστρο, εμπνέει λιγώτερο φόβο και
έχει μικρότερες συνέπειες. Εάν αντίθετα εισχωρεί σε βάθος ώστε δεν εξαφανίζεται με το
ξέστρο, τότε έχει ανάγκη από

ανάτρηση, η οποία τονίζεται ότι πρέπει να γίνει

γρήγορα:
«Àn mεn dokšV ™j pr…sin

¢f…kein ¹ trîsij toà Ñstšou,
pr…ein cr¾, ka• oÙ de‹ t¦j
tre‹j ¹mšraj m¾ Øperb£llein
¢pr…wton, ¢ll' ™n taÚtVsi
pr…ein, ¥llwj te ka• tÁj
qermÁj érhj, Àn ™x ¢rcÁj
lamb£nVj tÕ ‡hma»

«Άν νομίζετε ότι η βλάβη του επιβάλλει
ανάτρηση, τότε να την κάνετε. Δεν πρέπει
να αφήσετε να περάσουν οι τρεις πρώτες
μέρες, χωρίς να κάνετε αυτή την εγχείρηση,
αλλά να την εκτελέσετε μέσα σ΄αυτές
ιδιαίτερα άν η εποχή είναι ζεστή και έχετε
αναλάβει από την αρχή τη θεραπεία του
τραυματία»
Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων, 14

Ενδείξεις Κρανιοανάτρησης
Ο συγγραφέας του έργου Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων συστήνει άμεση
κρανιοανάτρηση όταν υπάρχουν οι ακόλουθες βλάβες στα οστά της κεφαλής: ρωγμές
φανερές ή όχι και θλάσεις ή εγκοπές από το όργανο τραυματισμού τις οποίες αποκαλεί
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«έδρες». Κατάγματα με παρεκτόπιση και εμβύθιση των οστικών τμημάτων σπάνια
χρειάζονται ανάτρηση. Και μάλιστα όσο πιο συντριπτικό ή παρεκτοπισμένο είναι το
κάταγμα, τόσο μικρότερη είναι και η ένδειξη χειρουργικής θεραπείας.123
Οι κλινικές ενδείξεις για την κρανιοανάτρηση σε δεύτερο χρόνο είχαν σχέση με
την παρουσία πυρετού, ημιπληγίας και διαταραχών του επιπέδου συνείδησης:
«'All¦ cr¾, e„ ™nnoo…hj tÕn

puretÕn ™pilamb£nonta, ka•
tîn ¥llwn ti shme‹on toÚtJ
prosgenÒmenon, (θa• spasmÕj
™pilamb£nei toÝj ple…stouj t¦
™p• q£tera toà sèmatoj Àn mεn
™n tù ™p' ¢rister¦ tÁj
kefalÁj œcV tÕ ›lkoj, t¦ ™p•
dexi¦ toà sèmatoj Ð spasmÕj
lamb£nei E„s• d' o‣ ka•
¢pÒplhktoi g…nontai.), m¾
diatr…bein, ¢ll¦ pr…santa tÕ
Ñstšon prÕj t¾n m»nigga, À
kataxÚsanta tù xustÁri
(eÜpriston dε g…netai ka•
eÜxuston)»
Περί των εν τη Κεφαλή
Σρωμάτων, 19

«Μόλις αντιληφθήτε τον
πυρετό ή κάποιο άλλο
σύμπτωμα (συνήθως σπασμοί
από τη μία πλευρά του
σώματος, και άν το τραύμα
αριστερά οι σπασμοί
εμφανίζονται στο δεξιό μέρος
του σώματος, μερικοί
τραυματίες παραλύουν
κιόλας), δεν πρέπει να
καθυστερήσετε, αλλά να κάνετε
ανάτρηση του οστού μέχρι τη
μήνιγγα ή απόξεση με το
ξέστρο (γιατί τότε είναι εύκολο
να πριονιστεί ή να ξυστεί).»

Πρόγνωση των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων
Εκτός από το κύριο σύγγραμμα «Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων» σε αρκετά
ακόμα βιβλία της Ιπποκρατικής συλλογής υπάρχουν αναφορές για την πρόγνωση των
Κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων:
«“Osoisin ¨n Ð ™gkšfaloj

seisqÍ, ka• ponšsV
plhge‹sin À ¥llwj, p…ptousi
paracrÁma, ¥fwnoi g…nontai,
ka• oÜte Ðrîsin, oÜte
¢koÚousi, ka• t¦ poll¦
qn»skousin».

σοι παθαίνουν διάσειση
εγκεφάλου, πέφτουν
αμέσως κάτω, χάνουν τη
φωνή τους, και δε βλέπουν
ούτε ακούν. υνήθως αυτοί
πεθαίνουν

Κωακαί Προγνώσιες, 489

Μέχρι πρόσφατα, η θεραπεία των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, ελάχιστα
διέφερε από την ιπποκρατική πρακτική. Η βασική χειρουργική αντιμετώπιση

123

Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων, 14
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περιοριζόταν στην κρανιοανάτρηση και η συντηρητική αγωγή σε μια ασαφή και
αμφίβολη υποστηρικτική θεραπεία. ημαντικές πρόοδοι στη θεραπευτική αντιμετώπιση
των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων έγιναν πρακτικά τα τελευταία 20 – 30 χρόνια.

Οδηγίες για τη Φειρουργική Αντιμετώπιση Κακώσεων Κεφαλής
Σα τέσσερα βασικά εργαλεία που αναφέρονται στα βιβλία της Ιπποκρατικής
υλλογής για χειρουργική αντιμετώπιση των τραυμάτων της κεφαλής είναι η «μήλη»
που χρησιμοποιήται για εξέταση της επιφάνειας του τραυματισμένου οστού και για τον
έλεγχο του βάθους του τρυπανισμού, η ράσπα «ξυστήρ» για απόξεση και απογύμνωση
του οστού από τους υπερκείμενους ιστούς, το «τρύπανον» και ο «πρίων».
Εικόνα 61. Α. Είδη τρυπάνων [112, 129]. Β. Φρήση τρυπάνου με τόξο, Τδρία. 490 π.Φ.,
Μουσείο Καλών Σεχνών, Βοστώνη.
Α
Β

Ο «πρίων ή χοινικίς» ήταν ένας μεταλικός κύλινδρος, που η κάτω πλευρά του είχε
δόντια πριονιού (Εικόνα 61.Α). το μέσον βρισκόταν μία κινητή άκανθα που
σταθεροποιούσε το τρυπάνι, έως ότου τα δόντια άγγιζαν το οστό. Σα τρυπάνια φαίνεται
ότι

δεν

περιστρεφόταν με το χέρι αλλά

με

χορδή [139]. Σα συνηθέστερα είδη

τρυπάνων κρανιοανάτρησης ήταν όμοια με αυτά των ξυλουργών (Εικόνα 61.Β). Η
ονομασία αργότερα του πρίονος ήταν «Φοινικίς»124, στα λατινικά «Μodiolus» και στην
Αγγλική «Trephine» [140]. Σο Σρύπανο (ή ο Πρίων) περιστρεφόταν με τη χορδή, έτσι

124

Γαληνός των Ιπποκράτους Γλωσσών εξήγησις βιβλ 19,σελ129
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βυθιζόταν βαθμιαία στο οστό (Εικόνα 62). το μεταξύ έπρεπε να ψύχεται συχνά με
νερό. Η κατάσταση του οστού εξεταζόταν όλη τη διάρκεια της ανάτρησης με μία λεπτή
μήλη. ταν η βλάβη του οστού εντοπίζεται στις ραφές οπότε έχει και δυσμενέστερη
πρόγνωση η ανάτρηση δεν πρέπει να γίνει πάνω στην ίδια τη ραφή αλλά στο γειτονικό
τμήμα του οστού.125
Εικόνα 62. Φειρουργική τεχνική
«Per• dέ• pr…sioj, Ótan

katal£bV ¢n£gkh pr…sai
¥nqrwpon, ïde ginèskein·
Àn ™x ¢rcÁj labën tÕ
‡hma pr…Vj, oÙ cr¾
™kpr…ein tÕ Ñstšon prÕj
t¾n m»nigga aÙt…ka oÙ
g¦r sumfšrei t¾n m»nigga
yil¾n εŒnai toà Ñstšou
™p• poulÝn crÒnon
kakopaqoàsan, ¢ll¦
teleutîs£ ph ka•
diemÚdhsen. ”Esti dέ• ka•
›teroj k…ndunoj, Àn
aÙt…ka ¢fairšVj prÕj t¾n
m»nigga ™kpr…saj tÕ
Ñstšon, trîsai ™n tù œrgJ
tù pr…oni t¾n m»nigga».
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων 21

Ο συγγραφέας του συγγράμματος Περί Ελκών δίνει οδηγίες σχετικά με την
χειρουργική τεχνική: «χετικά με την κρανιοανάτρηση, όταν υπάρχει ανάγκη να
χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχετε υπ΄όψη τα εξής: Εάν έχετε αναλάβει την θεραπεία από την αρχή
κι έχετε πάρει την απόφαση να κάνετε την εγχείρηση αυτή, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το οστούν
ευθύς έως τη μήνιγγα. Γιατί δεν είναι καλό για τη μήνιγγα, να μένει απογυμνωμένη από το
οστούν επί πολύν καιρό και να κακοπαθήσει, γιατί θα μπορούσε τελικά και να νεκρωθεί. Τπάρχει
ακόμη και ένας άλλος κίνδυνος, εάν αφαιρέσετε αμέσως το ανατρηθέν οστούν έως τη μήνιγγα, ο
κίνδυνος να τραυματίσετε τη μήνιγγα με το τρύπανο κατά την εγχείρηση».

125

Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων, 12
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Κατά την κρανιοανάτρηση, μεγάλη σημασία δίνεται στην διατήρηση της
ακεραιότητας της σκληράς μήνιγγας:
« ….cr¾ pr…onta, ™peid¦n Ñl…gon p£nu dšV diapepr…sqai,ka• ½dh kinšhtai tÕ
Ñstšon, paÚsasqai pr…onta, ka• ™´n ™p• tÕ aÙtÒmaton ¢postÁnai tÕ Ñstšon»
«Εκείνο που πρέπει να κάνετε, όταν δε μένει παρά λίγη ώρα ακόμη για να τελειώσει
η ανάτρηση και όταν το οστούν έχει αρχίσει να μετακινείται από τη θέση του, είναι
να διακόψετε την εγχείρηση και να αφήσετε το κομμάτι του οστού που έχετε
ανατρήσει να αποσπασθεί και να αποπέσει μόνο του»

Σο ίδιο και όταν γίνεται χρήση του απλού τρυπάνου:
«Hn dε•trup£nJ crÍ, prÕj dε t¾n m»nigga m¾ ¢fiknšesqai, ¢ll' ™pilipe‹n toà Ñstšou
lepton». 126

Για τον ίδιο λόγο

σε περιπτώσεις εμπιεστικού κατάγματος δεν συνιστάται

κρανιοανάτρηση, ούτε προσπάθεια άμεσης αφαίρεσης των θραυσθέντων τμημάτων
αλλά αναμονή πρώτα να χαλαρώσουν και έτσι να αναταχθούν εύκολα.127
Η κρανιοανάτρηση με μικρό τρυπάνι συνιστάται και στα παιδιά για διέξοδο του
αίματος:
«...¢fe‹nai toà a†matoj trupînta tÕ Ñstšon smikrù trup£nJ».128

το

σύγγραμμα

Περί

Επιδημιών

αναφέρονται

πέντε

περιπτώσεις

εφαρμογής

τρυπανισμού σε παιδιά.129 Γενικά στα βιβλία περί επιδημιών αναφέρονται 7
περιπτώσεις θεραπείας με κρανιοτομή (Πίνακας 13). Από αυτές στη μία η ανάτρηση
απέβη σωτήρια (ασθενής με κάκωση από οπλή αλόγου130), στις υπόλοιπες που η
ανάτρηση αναφέρεται ως ατελής ή καθυστερημένη, ο θάνατος επήλθε 9-24 ημέρες από τον
τραυματισμό.131
Η φιλοσοφία της Ιπποκρατικής αντιμετώπισης των καταγμάτων του κρανίου είναι
να μην επιχειρήται πλήρης ανάτρηση ή αφαίρεση οστικών τμημάτων, από φόβο τρώσης
της μήνιγγας παρέμεινε ως τον 1ο αιώνα μ.Φ. Διάφορες παρεμβάσεις και συμπληρώσεις
έγιναν στις Ιπποκρατικές μεθόδους σχετικά με την χειρουργική τραυμάτων της κεφαλής

Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων, 21
Περί των εν Κεφαλή Σρωμάτων, 17
128
Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων, 18
129 Επιδημιών IV:11, V:28, VII:35
130 Επιδημιών V,16
131 Επιδημιών IV:11, V:27, V:28, V:II35, V:II35, V:II35
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όπως τον τον 1ο μ.Φ. αιώνα , όταν ο ιατρός Μηνόδωρος ο άμιος εισήγαγε νέα τεχνική
στα εμπιεστικά κατάγματα του κρανίου, τέμνοντας και εξάγοντας τα οστικά τμήματα
που είχαν εισχωρήσει στο εσωτερικό του εγκεφάλου.132
Σον 2ος μ.Φ. αιώνα,

ο Εύδημος ο Περγαμηνός (δάσκαλος του Γαληνού στη

χειρουργική) αναφέρεται ότι επενόησε δική του μέθοδο ανάτρησης του κρανίου με
τοποθέτηση ειδικής αλοιφής που ονόμαζε «ίσιν»133 επάνω στη μήνιγγα και από πάνω
τοποθετούσε οξύμελι [132].
Σο Ιπποκρατικό σύγγραμμα «Περί των εν τη Κεφαλή Σρωμάτων», ήταν το πιο
διαδεδομένο και μελετημένο από την Ελληνιστική περίοδο έως την Αναγέννηση, και
συνέχισε να διδάσκεται έως τις αρχές του 20ου αιώνα [142].

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΨΝ

ΣΟΤ ΠΛΑΦΝΙΚΟΤ

ΚΡΑΝΙΟΤ

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου στα βιβλία της
Ιπποκρατικής συλλογής και ειδικώτερα στο «Περί Άρθρων» εστιάζεται στα κατάγματα
Ρινικών και κάτω Γνάθου.

Κατάγματα Ρινικών Οστών
Σα τραύματα της ρινός συνοδεύονται συνήθως από αιμορραγία. Για πρώτες
βοήθειες ως αιμοστατικά χρησιμοποιούνται μαλλί μουσκεμένο σε γάλα συκιάς, ή
τοποθετείται στα ρουθούνια βύσμα από πυτιά.134 Παράλληλα συστήνεται κάθαρση με
όνειο γάλα, ξύρισμα της κεφαλής και ψυχρά επιθέματα.135

132

Ορειβάσιος Ιατρικαί υναγωγαί, βιβλ. 46, κεφ.11 [141]
Γαληνός Θεραπευτικές Μέθοδοι βιβλ.10. σελ.454
134 Πιθανόν συσχετίζεται η πήξη του γάλακτος που προκαλείται από αυτές τις ουσίες, με την πήξη του
αίματος Ο συσχετισμός αυτός γίνεται και από τον μηρο όταν ο Παιήων γιατρεύει τον πληγωμένο
Άρη. (Ιλιάς Ε.900-905)
135 Περί Διαίτης Οξέων, 27
133
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Σα ρινικά οστά μπορούν να διαμορφωθούν εύκολα, ακόμα και αν συνοδεύονται
από τραύμα ή αφαίρεση οστικών τεμαχίων, αρκεί η αντιμετώπιση να γίνει την ίδια
ημέρα ή λίγο αργότερα [143]:
«Egë men oân oÙdem…hn pou ·‹na eidon, ¼tij oÛtw kateage‹sa oÙc o†h te
diorqwqÁnai, aÙt…ka pr•n pwrwqÁnai xunanagkazomšnh»136
Δελ είδα πνηέ κύηε ζπαζκέλε πνπ λα κε κπνξεί λα δηνξζσζεί αξθεί ε αλάηαμή ηεο λα
γίλεη ακέζσο, πξίλ πσξσζνύλ ηα νζηά.

Η ανάταξη του κατάγματος των ρινικών οστών (Εικόνα 63) όπως περιγράφεται
από τον συγγραφέα του συγγράμματος Περί Άρθρων δεν διαφέρει από τις σύγχρονες
μεθόδους, αφού και η κλειστή μέθοδος ανάταξης των ρινικών οστών κερδίζει συνεχώς
έδαφος [144].
Εικόνα 63. Ανάταξη του κατάγματος των Ρινικών με παρεκτόπιση προς τα έσω
«`OkÒsoisi mέn oân ·•j ™j tÕ k£tw

ka• ™j tÕ simÕn ·špousa kateagÍ,
Àn mεn ™k toà œmprosqen mšreoj
kat¦ tÕn cÒndron †zhtai, oŒÒn tš
™sti ka• ™ntiqšnai ti diÒrqwma ™j
toÝj muktÁraj Àn d• m¾, ¢norqoàn
mεn cr¾ p£nta t¦ toiaàta, toÝj
daktÚlouj ™j toÝj muktÁraj
™ntiqšnta, Àn ™ndšchtai Àn d• m¾,
pacÝ Øp£leiptron m¾ ™j tÕ
œmprosqen tÁj ·inÕj ¢n£gonta
to‹si daktÚloisin, ¢ll' Î †drutai
œxwqen d• tÁj ·inÕj œnqen ka•
œnqen ¢mfilamb£nonta to‹si
daktÚloisi, xunanagk£zein te ¤ma
ka• ¢nafšrein ™j tÕ ¥nw.» 137
Πεξί Άξζξσλ 37

Κατά τον Ιπποκρατικό συγγραφέα ο καλύτερος τρόπος για την ανάταξη του
κατάγματος των ρινικών οστών είναι με την τοποθέτηση των δακτύλων μέσα στα

136

REF
την περίπτωση που η σπασμένη μύτη παρουσιάζει μια τάση προς τα κάτω και φαίνεται σιμή, μπορεί κανείς
εαν η καθίζηση έχει γίνει μπροστά, κατά την περιοχή του χόνδρου, να βάλει κάτι μέσα στα ρουθούνια για να
τη σηκώσει. Διαφορετικά, σε όλες τις περιπτώσεις, για να μπορέσει κανείς να τη διορθώσει, πρέπει να βάλει τα
δάκτυλά του μέσα στα ρουθούνια, άν η κοιλότης τους είναι αρκετά μεγάλη, ή σε αντίθετη περίπτωση να
περάσει εκεί μία μεγάλη μήλη που θα την κατευθύνει στο μέρος του κατάγματος. Σότε πιάνοντας με τα
δάκτυλα απ΄εξω τη μύτη και από το ένα μέρος και από το άλλο θα πιέζει τα κατεαγότα οστά, σπρώχνοντάς τα
προς τα άνω ταυτόχρονα [129].
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ρουθούνια, επειδή τα δάκτυλα προσαρμόζονται με φυσικότερο τρόπο στη μύτη.
Καλύτερα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δάκτυλα ενός παιδιού ή μιας γυναίκας που
είναι λεπτά και μαλακά. Ο τρόπος αυτός ανάταξης μπορεί να φαίνεται πρωτόγονος.
τη σύγχρονη όμως βιβλιογραφία αναφέται ανάταξη κατάγματος ρινικών οστών με το
μικρό δάκτυλο με πολύ καλύτερα αποτελέσματα παρά με τα σύχρονα εργαλεία. Και
αυτό γιατί έχει το πλεονέκτημα να ψηλαφάται καλύτερα το κάταγμα από την
εσωτερική πλευρά της ρινός και ακόμη δεν δημιουργεί τραύμα στο ρινικό βλεννογόνο
ώστε μειώνει τον κίνδυνο διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αιμορραγίας [145].
Εικόνα 64. Πωματισμός σε κάταγμα ρινικών οστών.
«Ka• Àn mεn p£nu ™n tù œmprosqen

tÕ k£thgma œV, oŒÒn tš ti ka• œsw
tîn mukt»rwn ™ntiqšnai, ésper ½dh
e‡rhtai,
À ¥cnhn t¾n ¢f' ¹mitub…ou, À ¥llo
ti toioàton ™n Ñqon…J eƒl…ssonta,
m©llon dε•™n karchdon…J dšrmati
™¸·£yanta, schmat…santa tÕ
¡rmÒsson scÁma tù cwr…J, †na
™gke…setai.»
Πεξί Άξζξσλ 37

Αφού γίνει η ανάταξη του κατάγματος, εάν το κάταγμα εντοπίζεται στο πρόσθιο
τμήμα των ρινικών, τοποθετείται πωματισμός για να συγκρατήσει τα οστά στη θέση
τους ώστε να μη γίνει η μύτη σιμή (Εικόνα 64). Για πωματισμό μπορεί να τοποθετήσει
κανείς ένα βύσμα μέσα στα ρουθούνια είτε ξαντό από λινό ύφασμα (Εικόνα 64), είτε
άλλο παρόμοιο υλικό που θα τα τυλίξει σε μία ταινία, ή καλύτερα θα τα ράψει σε
Καρχηδόνιο δέρμα, δίνοντας σ΄αυτό το βύσμα ένα σχήμα κατάλληλο για το μέρος όπου
πρόκειται να τοποθετηθεί.138 Εξωτερικά τοποθετείται επίθεμα με κηραλοιφή ή κολλώδη
ζύμη (Εικόνα 65). «Είναι αρκετό να βάλει κανείς πάνω στο τραύμα ένα επίθεμα αλειμμένο με
κηραλοιφή. Ο καλύτερος επίδεσμος είναι αυτός: με αλεύρι από σιτάρι δύο μηνών, πλυμένο, θα
παρασκευάσει μία κολλώδη ζύμη. από αυτήν, θα πάρει μία μικρή ποσότητα και θα την τοποθετήσει

138

Περί Αρθρων 37, Μοχλικόν, 2
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σαν κατάπλασμα πάνω στο τραύμα. Εάν το αλεύρι είναι από καλό σιτάρι και κολλάει,θα
μεταχειρίζεται κανείς από αυτό σε κάθε περίπτωση. Εάν δε κολλάει τόσο καλά θα διαλύσει μέσα σε
νερό λίγη σκόνη από λιβάνι, όσο το δυνατόν λεπτότερη και θα ζυμώσει το αλεύρι με αυτό το νερό,
ή θα ανακατώσει με το αλεύρι μία πολύ μικρή ποσότητα από κόμμι».139
Εικόνα 65. Ακινητοποίηση κατάγματος ρινικών οστών εξωτερικά.
«Αrkšei dέ• ™p• mεn tÕ fl£sma

splhn…on ™pite…nanta kekhrwmšnon…. '
Ar…sth mšntoi „htre…h, tù ¢l»tJ, tù
sitan…J, tù plutù, gl…scrJ,
pefurhmšnJ, Ñl…gJ, katapl£ssein t¦
toiaàta· cr¾ d•, Àn mέn ™x ¢gaqîn œV
tîn purîn tÕ ¥lhton ka• eÙÒlkimon,
toÚtJ cršesqai ™j p£nta t¦ toiaàta
Àn dε• m¾ p£nu Ólkimon œV, Ñl…ghn
m£nnhn Ûdati æj leiot£thn dišnta,
toÚtJ fur´n tÕ ¥lhton, À kÒmmi p£nu
Ñl…gon æsaÚtwj m…sgein».
Πεξί Άξζξσλ, 36

το κεφάλαιο «Μοχλικόν» συστήνεται επάλειψη με αλοιφή από κερί, σκόνη από
λιβάνι και θειάφι.140 Σα επιθέματα αυτά τοποθετούνται για συγκράτηση και προστασία
του κατάγματος. Επίσης είναι μαλακτικά και αντισηπτικά για το δέρμα σε περίπτωση
που υπάρχει θλάση, ή και ανοικτό τραύμα.
ε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση της κορυφής της ρινός,
ανάταξη

πρέπει να

αφού γίνει η

διορθωθεί η θέση του χόνδρου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια

δερμάτινων ιμάντων και κηραλοιφής (Εικόνα 66). «Έπειτα παίρνει κανείς Καρχηδόνιο
δέρμα κομμένο σε λωρίδα πλάτους μεγάλου δακτύλου και το προσκολλά απ΄ εξω από το ρουθούνι
που έχει αποκλίνει. Κατόπιν τεντώνει τη λωρίδα όσο χρειάζεται ώστε να φέρει τη μύτη στη σωστή
θέση. Σέλος τη φέρνει κάτω από το αυτί και γύρω από την κεφαλή. Μπορεί να κολλήσει κανείς
την άκρη της λωρίδας στο μέτωπο.»141 Η μέθοδος αυτή, από τη μια μεριά συγκρατεί
κανονικά την ανάταξη των οστών, και από την άλλη είναι εύχρηστη, και μπορεί κανείς

Πεξί Άξζξσλ, 36 [129].
Μοχλικόν, 2
141 Πεξί Άξζξσλ, 38 [129]
139
140
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να ρυθμίσει όπως θέλει την έλξη της ρινός αντίθετα προς την κατεύθυνση που έχει
αποκλίνει.
Εικόνα 66. Διόρθωση απόκλισης της κορυφής της ρινός.
«”Epeita cr¾ karchdon…ou

dšrmatoj lopÕn, pl£toj æj toà
meg£lou daktÚlou tetmhmšnon,
À Ókwj ¨n xumfšrV,
proskollÁsai ™j tÕ œktosqen
prÕj tÕn muktÁra tÕn
™kkeklimšnon k¥peita
katate‹nai tÕn ƒm£nta, Ókwj ¨n
xumfšrV m©llon d• Ñl…gJ
te…nein cr¾, [À] éste Ñrq¾n ka•
¢partÁ t¾n ·‹na eίnai. ”Epeita
k£twqen toà çtÕj ¢gagÒnta
aÙtÕn, ¢nagage‹n per• t¾n
kefal»n ka• œxesti mεn kat¦ tÕ
mštwpon proskollÁsai t¾n
teleut¾n toà ƒm£ntoj»
Πεξί Άξζξσλ, 38

Κατάγματα Κάτω Γνάθου
Σα κατάγματα της κάτω γνάθου περιγράφονται ιδιαίτερα στο Ιπποκρατικό έργο
Περί Άρθρων, και διακρίνονται σε κατάγματα ατελή ή τέλεια, χωρίς ή με παρεκτόπιση
[146]. Κατά τον Ιπποκρατικό συγγραφέα στα κατάγματα της κάτω γνάθου φαίνεται η
επιδεξιότητα και η κρίση του ιατρού:
«Tîn d• „htrîn oƒ m¾ xÝn

nÒJ eÜceirej, toioàto…
e„si ka• ™n gn£qwn
kat»xesin ™pidšousi g¦r
gn£qon kateage‹san
poik…lwj ka• kalîj ka•
kakîj. P©sa g¦r
™p…desij gn£qou oÛtw
katage…shj ™kkl…nei t¦
Ñstša t¦ ™j tÕ k£thgma
·šponta m©llon, À ™j t¾n
fÚsin ¥gei».
Περί Άρθρων, 33

Οι γιατροί που διαθέτουν
επιδεξιότητα, όχι όμως και κρίση,
φαίνονται στα κατάγματα της
γνάθου. Γιατί τοποθετούν
διάφορους επιδέσμους πότε σωστά
πότε λάθος. Έτσι κάθε επίδεσμος
δίνει στα σπασμένα οστά κλίση
προς το μέρος του κατάγματος
αντί να τα επαναφέρει στη φυσική
τους θέση
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Η ανάταξη των καταγμάτων της κάτω γνάθου γίνεται διά των χειρών και η
ακινητοποίηση επιτυγχάνεται με περίδεση των δοντιών (Εικόνα 66), συγκολλητικές
ουσίες (κόμμι, κηραλοιφή) και ιμάντες (Εικόνες 67 και 68).
Εικόνα 66. Ενδοστοματική προσπέλαση σε κάταγμα κάταγμα κάτω γνάθου
Ανάταξη

Ακινητοποίηση

ταν το κάταγμα της κάτω Γνάθου δεν έχει μεγάλη παρεκτόπιση, αρκεί η
ενδοστοματική ανάταξη και ακινητοποίηση των δοντιών (Εικόνα 66.) το κάταγμα της
κάτω γνάθου η ανάταξη πρέπει να γίνει ακουμπώντας τα δάχτυλά στη γλωσσική
επιφάνεια της γνάθου και πιέζοντας απ΄εξω όσο πρέπει:
«–Hn dε• kateagÍ ¹ k£tw gn£qoj, Àn men m¾ ¢pokaulisqÍ pant£pasin, ¢ll¦

xunšchtai tÕ Ñstšon, ™kkeklimšnon d• œV, katorqîsai men cr¾ tÕ Ñstšon, par£ ge
t¾n glîssan plag…hn Øpe…ranta toÝj daktÚlouj, tÕ d• œxwqen ¢ntere…donta, æj ¨n
xumfšrV».142

Μεγάλη σημασία δίνεται στην ακινητοποίηση των δοντιών για να εξασφαλισθεί
η σταθερότητα της ανάταξης:
«ÐkÒtan tÕ Ñstšon

katorqwqÍ, zeàxai toÝj
ÑdÒntaj cr¾ prÕj
¢ll»louj, m¾ mÒnon
toÝj dÚo, ¢ll¦ ka•
plšonaj, m£lista mεn
crus…J, œst' ¨n
kratunqÍ tÕ Ñstšon, e„
dέ• m¾, l…nJ»
Περί Άρθρων, 32

142

Περί Άρθρων, 32

«Μετά την ανάταξη πρέπει
να δέσει κανείς τα δόντια
το ένα με το άλλο και όχι
δύο μονάχα αλλά και
περισσότερα, έως oτου
στερεωθεί το οστούν, κατά
προτίμηση χρυσή ή αλλιώς
λινή κλωστή»
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ε

περίπτωση

κατάγματος

κάτω

γνάθου

με

παρεκτόπιση,

αφού

γίνει

ενδοστοματικά η ανάταξη και ακινητοποίηση των δοντιών, θα χρειαστεί και
εξωστοματικά διόρθωση των οστικών τμημάτων που αποκλίνουν (Εικόνα 67).

Εικόνα 67. Ανάταξη κατάγματος κάτω Γνάθου εξωστοματικά
«”Epeita cr¾ dšrmatoj karchdon…ou,
tamÒnta dε•cr¾ eâroj æj

trid£ktulon, À Ókwj ¨n ¡rmÒzV,
Øpale…yanta kÒmmi t¾n gn£qon
(eÙmenšsteron g¦r), kÒllV
proskollÁsai tÕ dšrma ¥kron prÕj
tÕ ¢pokekaulismšnon tÁj gn£qou,
¢pole…ponta æj d£ktulon ¢pÕ toà
trèmatoj À Ñl…gJ plšon toàto mεn ™j
tÕ k£tw mšroj ™cštw dε• ™ntom¾n
kat¦ t¾n ‡xin toà gene…ou Ð ƒm¦j, æj
¢mfibeb»kV ¢mf• tÕ ÑxÝ toà gene…ou.
“Eteron dε•ƒm£nta toioàton,
proskollÁsai cr¾ prÕj tÕ ¥nw mšroj
tÁj gn£qou, ¢pole…ponta ka• toàton
¢pÕ toà trèmatoj, Ósonper Ð ›teroj
¢pšlipen ™sc…sqw d• ka• oátoj Ð ƒm¦j
t¾n ¢mf• tÕ oâj per…basin».
Περί Άρθρων, 33

Η ανάταξη γίνεται διά των χειρών και με τη βοήθεια των ιμάντων. «Κόβετε λουρίδα
Καρχηδονίου δέρματος πλάτους τριών δαχτύλων, αλείφετε τη γνάθο με κόμμι και στερεώνετε την
άκρη της λουρίδας στο σημείο του κατάγματος, αφήνοντας απόσταση ενός δαχτύλου.Η λουρίδα
αυτή θα περάσει κάτω από το σαγόνι. Πρέπει να έχει τομή προς την κατεύθυνση του γενείου για να
περάσει από τη μυτερή άκρη του. Άλλη ταινία πρέπει να κολληθεί προς το πάνω μέρος της γνάθου
και αυτή θα χωρίζεται από το τραύμα με την ίδια απόσταση.»143 Αφού γίνει ανάταξη του
κατάγματος της Γνάθου, οι ιμάντες δένονται στην κορυφή της κεφαλής για συγκράτηση
( Εικόνα 68).

143 Πεξί Άξζξσλ, 33 [129]
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Ευρεία χρήση στην αντιμετώπιση τωντραυμάτων και καταγμάτων του προσώπου
έχει η χρήση της κηρωτής. Η κηρωτή ήταν μίγμα κηρού και ελαίου σε διάφορες
αναλογίες:
«E„ men oŒa t¦ kaloÚmena ¥kopa cr…smata boÚloio poiÁsai, tetrapl£sion ™mbale‹j
toà khroà tÕ œlaion· e„ d' o†an ™p• tîn katagm£twn t¾n Øgr¦n khrwt¾n ™rgazÒmeqa,
dipl£sion· e„ dε tÕ f£rmakon ™mplastîdej poiÁsai boulhqe…hmen, tÒte tù khrù
m…xomen ‡son tÕ έlaion…».144

Εικόνα 68. Ακινητοποίηση κατάγματος κάτω γνάθου.
«”Epeita kakate…nanta cr¾ ka•

toàton tÕn ƒm£nta m©llon dš

ti tÕn per• tÕ gšneion, æj Óti
m£lista m¾ ¢pomull»nV ¹
gn£qoj, xun£yai toÝj ƒm£ntaj
kat¦ t¾n koruf¾n».
«Έπειτα τεντώνετε τις λωρίδες,
κάπως περισσότερο αυτή που
περνάει γύρω από το πιγούνι,
για να αποφύγετε όσο είναι
δυνατό το διάστρεμμα του
σαγονιού και τις δένετε στην
κορυφή του κεφαλιού.»
Περί Άρθρων, 33

Κατά την παρασκευή της κηρωτής μπορούσαν να προστεθούν διάφορα έλαια ή
ροδόνερο και διάφορες ρητινώδεις ουσίες όπως μαστίχα, πίσσα (πισσηρή Κηρωτή).
Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ως μαλακτικό έμπλαστρο στα τραύματα, είτε ως μέσο
επίδεσης των καταγμάτων ως συγκολλητικό των ταινιών, έχοντας το ρόλο του
σημερινού γύψινου επιδέσμου. Η κηρωτή αναφέρεται αρχικά από τον Αριστοφάνη145, η
λέξη δε παραμένει μέχρι σήμερα ως «Σσιρότο».
Σην ακινητοποίηση των καταγμάτων της κάτω γνάθου συμπληρώνει η περίτεχνη
επίδεση (Εικόνα 69).

144
145

Ορειβάσιος, Synopsis ad eustathium filium, βιβλ. 2, κεφ.57
Αριστοφάνης, Αχαρνείς, στίχος 1176, και Αποσπάσματα, 321

120 ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ

Εικόνα 69. Οι δύο συχνότεροι τύποι επίδεσης κεφαλής, ρόμβος και ημίρομβος [114b].
«Η πεξηνρή ηνύηε
επηδέρεηαη κηθξό θαη
πνηθηιόκνξθν επίδεζκν,
γηαηί ε δηακόξθσζε
ρσξίο λα είλαη
θπιηλδξηθή, σζηόζν
παξνπζηάδεηαη θάπσο
θπιηλδξηθή.»
Πεξί Άξζξσλ, 33,34

Η διαγναθική ακινητοποίηση στα κατάγματα των γνάθων, δηλαδή η τοποθέτηση
ναρθήκων στις γνάθους και στη συνέχεια η ακινητοποίηση των δοντιών της άνω και της
κάτω γνάθου με συρμάτινες ή ελαστικές έλξεις σε θέση σύγκλεισης, αποτελεί μέχρι
σήμερα την κυριώτερη μέθοδο αντιμετώπισης. Πρωταρχικός σκοπός αντιμετώπισης των
καταγμάτων των γνάθων είναι η αποκατάσταση της οδοντικής σύγκλεισης. Αυτή η
μέθοδος

φαίνεται

χρησιμοποιούσαν

να

εφαρμόστηκε

περιδέσεις

στα

αρχικά

δόντια

με

στους
χρυσό,

Ετρούσκους,

οι

οποίοι

για προσθετικές

κυρίως

αποκαταστάσεις, αλλά πρέπει να είχαν και εφαρμογή σε κατάγματα των γνάθων [147].
Ο συγγραφέας του έργου Περί Άρθρων περιγράφει την ακινητοποίηση των
δοντιών σε κατάγματα της κάτω γνάθου και τονίζει τη σημασία της και σε κατάγματα
φατνιακών αποφύσεων (ώστε να διατηρηθούν τα δόντια που χαλάρωσαν) ως και σε
κατάγματα χωρίς μεγάλη παρεκτόπιση για συγκράτηση των κατεαγόντων τμημάτων
μεταξύ τους, ενώ όταν υπάρχει μεγάλη παρεκτόπιση συμπληρώνεται με εξωτερική
επίδεση. τα Ιπποκρατικά κείμενα η ακινητοποίηση των δοντιών προτείνεται να γίνει
με λινή ή καλύτερα με χρυσή κλωστή, αλλά μόνο στα δόντια της μίας γνάθου. Από την
αναφορά αυτή καθίσταται φανερό, ότι η συρμάτινη περίδεση, που περιγράφεται δεν
αντιστοιχεί σε ένα νάρθηκα με την ίδια έννοια, που θεωρούμε σήμερα τους
συρμάτινους νάρθηκες. την πραγματικότητα πρόκειται για μία ναρθηκοποίηση των
χαλαρωμένων δοντιών η οποία επίσης εξυπηρετεί στη σταθεροποίηση του κατάγματος
[148].
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Πιθανά οι Ιπποκρατικοί ιατροί δεν εφάρμοζαν τη διαγναθική ακινητοποίηση από
φόβο εισρόφησης ή εξάντλησης των ασθενών πιθανόν δε και επειδή συνέστειναν
συγχρόνως και την κάθαρση146. Η διαγναθική ακινητοποίηση εφαρμόστηκε μόλις το
1474 από τον Guglielmo Saliceto που πρότεινε τη σύνδεση των δοντιών της υγιούς
γνάθου με τα δόντια της τραυματισμένης ώστε να επιτευχθεί ακινητοποίηση [149].
Οι διάφοροι νάρθηκες που επινοήθηκαν στη συνέχεια στηρίζονταν πάντα στη
διαγναθική ακινητοποίηση. H ακινητοποίηση των γναθοπροσωπικών καταγμάτων
με νάρθηκες υπήρξε για πολλά χρόνια η μέθοδος επιλογής . Η απώλεια όμως
λόγω εισρόφησης Βρεττανών στρατιωτών με διαγναθική ακινητοποίηση κατά τη
μεταφορά τους με πλοία κατά τον Α‟ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε καθοριστική.
Έτσι κατά τον Β‟ Παγκόσμιο Πόλεμο επινοήθηκε η εξωτερική οστεοσύνθεση με
καρφίδες και στη συνέχεια η ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση αντικατέστησε ή
μείωσε το χρόνο της διαγναθικής ακινητοποίησης και αποτέλεσε τη σύγχρονη μέθοδο
αντιμετώπισης των καταγμάτων της γναθοπροσωπικής περιοχής [150].

Κατάγματα Ζυγωματικών Οστών
την Ιπποκρατική υλλογή δεν αναφέρεται αντιμετώπιση των καταγμάτων του
ζυγωματικού συμπλέγματος, ίσως επειδή η αντιμετώπιση τους στηριζόταν στην
εφαρμογή των επιδέσμων. Μάλλον το ζυγωματικό οστούν δεν εθεωρείτο ξεχωριστή
οντότητα αλλά τμήμα της άνω γνάθου ή του κροταφικού οστού. υνήθως τα
κατάγματα αυτά συνοδεύονται από έντονα αιματώματα και η αντιμετώπισή τους
περιοριζόταν στη θεραπεία τους με καταπλάσματα και επιδέσεις, που αναφέρονται
εκτενέστατα στα Ιπποκρατικά κείμενα. Ειδική αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων
περιγράφηκε μόλις το 1751 από τον Verney, ενώ ο

Lang το 1889, περιέγραψε το

κάταγμα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου (κάταγμα blow-out) [149].

146

Περί Ελκών, 3
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ΣΡΑΤΜΑΣΑ ΣΡΑΦΗΛΟΤ
Αν και τα τραύματα του τραχήλου και του αυχένα και ειδικά των μεγάλων
αγγείων του τραχήλου, θεωρούνται ως τα πιο επικίνδυνα, δεν αναφέρεται η
θεραπευτική τους αντιμετώπιση, πιθανά επειδή η εφαρμογή των επιδέσμων είναι
εύκολη στις περιοχές αυτές.
Η σημασία της αντιμετώπισης του τραύματος φαίνεται από την αναγνώριση που
έτυχε ο ιατρός Μητρόδωρος από το λαό του Ιλίου. Ο Μητρόδωρος Αμφιπολίτης (2ος
π.Φ. αιώνας), προσωπικός γιατρός του Αντιόχου του μεγάλου, τον θεράπευσε από
τραύμα στον τραχήλο και η πόλις του Ιλίου για την υπηρεσία του αυτή τον ονόμασε
«πρόξενο» όπως αναφέρεται στο τιμητικό ψήφισμα :
«™peid¾ Ð basileÝj 'Ant…ocoj ™<f>šstalken, Óti traumat…aj genÒmenoj

™n tÁi m£chi e„j tÕn tr£chlon qerapeuq<e…>h ØpÕ Mhtrodèrou toà
„atroà ¢kindÚn<w>j, ™fšstalken <dέ•> per• aÙtoà ka• Melšagroj Ð strathgÕj proorèmenoj tÕ tÁj pÒlewj sumfšron, dedÒcqai tÁi boulÁi
ka• tîi d»mwi ™painšsai mεn MhtrÒdwron Timoklšouj 'Amfipol…thn ¢retÁj ›neken ka• eÙno…aj tÁj e„j toÝj basilšaj
'Ant…ocon ka• Sšleukon ka• tÕn dÁmon eίnai d΄• aÙtÕn ka• prÒxenon ka• eÙergšthn tÁj pÒlewj dedÒsqai d' aÙtîi ka• polite…an
ka• <œg>kthsin ka• œfodon ™p• t¾n boul¾n ka• tÕn dÁmon prètw<i>
met¦ t¦ ƒer£ ™xe‹nai d' aÙtîi ka• e„j ful¾n ka• fratr…an ¿n ¨n boÚlhtai
e[„selqe‹n».147

Ο Πλούταρχος στo έργο του Τγιεινά Παραγγέλματα148 περιγράφει μια χειρουργική
επέμβαση στον τράχηλο με κακή έκβαση [151,152]:
«Ο Νίγξνο όηαλ έθαλε ην ζνθηζηή ζηε Γαιαηία έηπρε λα θαηαπηεί αγθάζη από ςάξη. Όηαλ
εκθαλίζηεθε όκσο από ην εμσηεξηθό άιινο ζνθηζηήο πνπ έδηλε δηαιέμεηο, ηξέκνληαο κήπσο
θαλεί όηη ηνπ παξαρσξεί ηε ζέζε ελώ αθόκε είρε ζθελσκέλν ην αγθάζη ζην ιαηκό, έδσζε
δηάιεμε κε κπνξώληαο λα αληέμεη ηνλ πόλν από ηε κεγάιε θαη επίκνλε θιεγκνλή,
ππνβιήζεθε ζε βαζεηά εμσηεξηθή ηνκή. Σν αγθάζη βγήθε από ηελ ηνκή, ην ηξαύκα όκσο πνπ
κνιύλζεθε θαη έηξερε ( ραιεπόλ θαη ξεπκαηηθόλ) πξνθάιεζε ηνλ ζάλαηό ηνπ».

Δεν υπάρχουν παρόμοιες αναφορές επιπλοκών από τραύματα τραχήλου και δεν
είναι γνωστή η αντιμετώπιση σε περιπτώσεις οιδήματος και ασφυξίας. Πιθανόν ο

147

Mysia and Troas: Scamander und Nebentader 193, 2 CIG (corpus inscriptions Graecorum

3596)
148Πλούταρχος

υγιεινα παραγγέλματα 131
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Αρεταίος από την Καππαδοκία (80-160 μ.Φ.) να ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε την
τραχειοστομία [153].

ΕΠΙΔΕΜΟΙ
την αρχαιότητα πρέπει να υπήρχε μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή των
επιδέσμων που είναι ο πλέον εύκολος τρόπος για έλεγχο της αιμορραγίας και πρόχειρη
ανάταξη κατάγματος. Η επίδεση τις περισσότερες φορές στα πολεμικά τραύματα
γίνεται από τους συμπολεμιστές. Ο επίδεσμος από σφενδόνη (στριμμένο μαλλί
προβάτου από τη χορδή της σφενδόνης) αναφέρεται αρχικά από τον μηρο αλλά και ο
Ιπποκράτης αναφέρει τον όρο «σφενδόνη» στις επιδέσεις149.
Μεγάλη σημασία δίνεται από την Ιπποκρατική σχολή στη σωστή εφαρμογή των
επιδέσμων, «η επίδεσις άλλοτε επιφέρει την θεραπεία, άλλοτε δε την υποβοηθάει». Για τα
τραύματα της κεφαλής περιγράφονται 6 είδη επιδέσεως «απλούν, σκέπαρνον, σιμόν,
οφθαλμός, ρόμβος, ημίτομον».150 Οι επίδεσμοι έχουν ένδειξη περισσότερο στα τραύματα
του μετώπου. τα κατάγματα του προσώπου οι επίδεσμοι ελάχιστα ωφελούν και όταν
δεν τοποθετηθούν σωστά, ιδίως σε κατάγματα ρινικών ρινικών οστών και κάτω γνάθου,
μπορεί να προκαλέσουν δυσμορφίες. Ο Ιπποκράτης κατακρίνει τις φιγουράτες και
θεατρινίστικες επιδέσεις που τις θεωρεί ενοχλητική επίδειξη που σε πολλές περιπτώσεις
βλάπτει.151
Οι μεταγενέστεροι του Ιπποκράτους ασχολούνται αρκετά με επινόηση επιδέσμων
κεφαλής. Μόνον ο Μαντίας τον 3ο π.Φ. αιώνα προτιμά τους παραδοσιακούς
Ιπποκρατείους επιδέσμους και ασκεί κριτική σε έναν γιατρό που εφήρμοσε πολύπλοκο
επίδεσμο με αποτέλεσμα ο ασθενής να χάσει τα μάτια του:
«ππό θαξκαθνπώινπ επηδεδεκέλνπ ηηλά πνηθίιε επηδέζεη ηελ θεθαιήλ θαη ην πξόζσπνλ δηα
ηεο επηδέζεσο νη Οθζαικνί πξνζέπεζαλ».152

Περί Άρθρων, 16, Περί Οστέων Υύσιος, 17
Κατ΄ Ιητρείον 7
151 Περί Ιητρού 4
152 Γαληνός Χεύδο. Περί των Επιδέσμων, 18α, σελ.770
149
150
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Αναφέρονται γιατροί που ασχολήθηκαν με την επίδεση και οι προτάσεις τους. Ο
Γλαυκίας ο Σαραντίνος 2ος π.Φ.αιώνας (από τους διασημότερους της εμπειρικής
σχολής), περιέγραψε επιδέσμους για τραύματα κεφαλής όπως αναφέρει ο Ορειβάσιος
[141]:
«Glauke…ou ·Òmboj f£lara. oátoj Ð ™p…desmoj eÙqete‹ prÕj ™p…desin tîn ζiagÒnwn
ka• tîn Ñfqalmîn».153

Ο Μόλπις ο Σαραντίνος τον 3ο αιώνα π.Φ. επινόησε επίδεσμο κεφαλής, με το
όνομα θαίς, για κατάγματα και εξαρθρήματα κάτω γνάθου, τον οποίο αναφέρει ο
Γαληνός στο έργο του Περί Επιδέσμων.154 Ο Αμύντας ο Ρόδιος, 2ο αιώνα π.Φ. (άσκησε την
ιατρική στην Αλεξάνδρεια), περιέγραψε επιδέσμους για τα κάταγματα των ρινικών
οστών [149]. Ο Απολλώνιος ο Οφις, τον 1ο αιώνα π.Φ.

περιγράφει επίδεσμο για

θεραπεία καταγμάτων με την ονομασία μόνωψ.155 Ο Ηλιόδωρος ο Αλεξανδρεύς, τον 2ο
μ.Φ. αιώνα, που άσκησε το ιατρικό επάγγελμα στη Ρώμη, ασχολήθηκε με τα τραύματα
της κεφαλής και με τον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής επιδέσμων.156 Ο ωρανός ο
Εφέσιος, (1ος-2ος αιώνας μ.X.), από τη σχολή της Αλεξάνδρειας που ασκησε το
επάγγελμα του στη Ρώμη, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα είδη των επιδέσμων της κεφαλής.
Έγραψε ολόκληρο σύγγραμμα Περί Επιδέσμων, όπου περιγράφει 27 είδη επιδέσμων που
αφορούν εφαρμογές στο κρανίο και το πρόσωπο [154].

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
Η συμπληρωματική αγωγή του ασθενούς περιελάμβανε τις ακόλουθες οδηγίες.

Σωστή παρακολούθηση του ασθενούς
«Να αθήλεηε έλα βνεζό ζαο (ζπνπδαζηή ) θνληά ζηνλ αζζελή λα επηβιέπεη αλ εθηειεί ηηο
παξαγγειίεο ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν, θαη λα θάλεη αθξηβώο όηη έρεηε παξαγγείιεη. Θα
δηαιέμεηε έλαλ πνπ ζα είλαη ηθαλόο λα πξνζζέζεη θάηη ρξήζηκν ζε νξηζκέλε πεξίζηαζε θαη
λα δώζεη κε αζθάιεηα ηελ ηξνθή. Θα βξίζθεηαη εθεί επίζεο ώζηε ηίπνηα απ΄όζα ζπκβαίλνπλ

Ορειβάσιος. Ιατρικαί υναγωγαί, 48,45
Γαληνός Χεύδο «Περί των Επιδέσμων» βιβλ.18α, σελ.792
155 Ορειβάσιος Ιατρικαί συναγωγαί Βιβλ 48, κεφ 41
156 Ορειβάσιος Ιατρικαί συναγωγαί βιβλ 46, κεφ. 7-21 & βιβλ 48, κεφ 20
153

154

125

λα κε ζαο δηαθεύγεη θαηά ηα δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνύλ κεηαμύ ησλ επηζθέςεσλ ζαο. Δε
ζα αλαζέζεηε ηίπνηα από απηά ζε θακία πεξίπησζε ζε άηνκα άζρεηα κε ηελ ηαηξηθή».157

Συχνή τοποθέτηση δροσιστικών καταπλασμάτων στα τραύματα
Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα καταπλάσματα ήταν σέσκουλα νερόβραστα,
σέλινο, φύλλα ελιάς, κουφοξυλιάς, φύλλα γαλατσίδας, λυγιάς, φλισκούνι, πράσα,
λουλακιά, φασκομηλιά και αλεύρι ζυμωμένο με νερό και κρασί (Παράρτημα ΙΙ).158

Ελαφρά Δίαιτα, κυρίως υγρά και ανά τακτά διαστήματα
υνήθως συστήνεται χυλός από κριθάρι, υδρόμελι (νερό με μέλι), οξύμελι (ξύδι με
μέλι), γάλα, επίσης επιτρέπεται και το κρασί [155].

Αποιδηματική Αγωγή
υνήθως εφαρμόζεται η κάθαρση της κάτω κοιλίας η οποία ενδείκνυται:
ε ηξαύκαηα ηεο θεθαιήο, ζε όζα κπνξνύλ λα γίλνπλ ξαθέο, ζε ηξαύκαηα δηαβξσηηθά ή
εξππζηηθά θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί επίδεζκνο.159

Καθαρτικά φάρμακα
Ψς καθαρτικά αναφέρονται περίπου 60 διαφορετικά ποτά τα συνηθέστερα από
τα οποία ήταν γλυκό κρασί, υδρόμελι, γάλα όνου, αφέψημα πεπονιού, κράμβη και τα
δραστικώτερα το καστορέλαιο και ο μαύρος ελλέβορος (Παράρτημα ΙΙ).160

Βότανα και θεραπευτικά σκευάσματα
τα βιβλία της Ιπποκρατικής υλλογής αριθμούνται περίπου 300 φυτικά
φάρμακα, χωρίς όμως να υπάρχει περιγραφή του κάθε βοτάνου. Πιθανώς

τα

θεωρούσαν γνωστά από λίστες φυτών που υπήρχαν από τους Αιγυπτίους ή από τους
βοτανολόγους [156]. Μερικά από τα βότανα και τα θεραπευτικά σκευάσματα που έχουν
εφαρμογή στα τραύματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Περί Ευσχημοσύνης, 17
Περί Παθών 38
Περί Ελκών, 3
Περί Παθών, 40

157
158
159
160
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Αναλγητική αγωγή
τα Ιπποκρατικά κείμενα ενώ δεν γίνεται αναφορά για την αντιμετώπιση του
πόνου κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις, εν τούτοις αναφέρονται φυτά που έχουν
υπνωτικές, ναρκωτικές ή δηλητηριώδεις ιδιότητες, όπως ο μανδραγόρας, ο υοσκύαμος,
ο στρύχνος και ειδικά η μήκων [157].
το έργο Περί Διαίτης Οξέων, ο Ιπποκρατικός συγγραφέας προτείνει το μαύρο
ελέβορο και το πέπλιο ως καθαρτικά που σταματούν τον πόνο σε συνδυασμό με δαύκο,
σέσελι, άνιθο και χυμό από σίλφιον.
Ο Διοσκουρίδης συστήνει τον οπό της μήκωνος ως «υπνοποιό κατάπλασμα» στο
μέτωπο:
«e„ ¢potemnÒmenÒj tij À kaiÒmenoj ¢nant…lhmptoj ™qel»seie tîn ¢lghdÒnwn
g…nesqai».161

Επίσης προτείνει τη χρήση του μεμφίτη λίθου μαζί με τη μήκωνα την υπνοφόρο, το
μανδραγόρα και τον υοσκύαμο, για την εκτέλεση χειρουργικών πράξεων και
καυτηριασμών:
«l…qoj Memf…thj eØr…sketai ™n A„gÚptJ kat¦ Mšmfin, œcwn y»fwn mšgeqoj, liparÕj

ka• poik…loj. oátoj ƒstore‹tai katacrisqe•j le‹oj ™p• tîn mellÒntwn tšmnesqai À
ka…esqai tÒpwn ¢k…ndunon ¢naisqhs…an ™pifšrein».162

Ο Γαληνός χρησιμοποιεί τον υοσκύαμο, το όπιο και το μανδραγόρα, κάνει ωστόσο και
συνδυασμό ουσιών. Αργότερα, στην αναισθητική συνταγή γίνεται ανάμειξη μανδραγόρα,
οπίου, υοσκύαμου, κώνειου και θρίδακα [158]. Ο Γαληνός αναφέρει ως ανώδυνα φάρμακα:
«Ósa di' Ñpoà m»kwnoj, À Øosku£mou spšrmatoj, À mandragÒrou ·…zhj, À stÚrakoj,
½ tinoj toioÚtou suntiqšasin».163

Διοσκουρίδης, Περί Απλών Υαρμάκων Α, 11
Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής. Ε, 140, 1
163 Γαληνός. Θεραπευτικής μεθόδου 14, 10, 816
161
162
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ΘΝΗΣΟΣΗΣΑ ΚΑΚΨΕΨΝ ΚΕΥΑΛΗ & ΣΡΑΦΗΛΟΤ ΣΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ
το Ιπποκρατικό σύγγραμμα Επιδημίες περιγράφονται 315 περιπτώσεις αθενών
που αντιμετώπισε ο ιατρός στα ταξίδια του (επιδημίες) ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός
από το όνομα του ασθενούς και τη θεραπεία που ακολούθησε, αναγράφεται η έκβασή
της και σε πολλές περιπτώσεις γίνονται σχόλια [159].
τις 16 περιπτώσεις αντιμετώπισης ασθενών με τραύματα κεφαλής και τραχήλου
που περιλαμβάνονται στις Επιδημίες διαφαίνεται η (αναμενόμενη) μεγάλη θνητότητα
των κακώσεων αυτών.
Πίνακας 13. Σραύματα κεφαλής και τραχήλου που αναφέρονται στις Επιδημίες
θύμα
κάκωση
θεραπεια
εκβαση
Κεφ
V, 11

Τιος
Μητροφάντους

Σραύμα κεφαλής απο
όστρακο

ανάτρηση

V, 16

Ιπποκόμος του
Παλαμήδη

Σραύμα μετώπου από
κλωτσιά αλόγου

V, 27

Αυτόνομος

Σραύμα κεφαλής από
ρίψη πέτρας–κάκωση
ραφών βρέγματος

Ανάτρηση,
καυτηρίαση,
κάθαρση
Καθυστερημένη
ανάτρηση

V, 2 8

Παιδίσκη
12ετής

Σραύμα κεφαλής από
θύρα-κάκωση ραφων

Ατελής ανάτρηση

Θάνατος μετά 14
ημέρες

Σραύμα από βέλος στο
πίσω τμήμα του
τραχήλου
Σραύμα βλεφάρου,
παραμονή βέλους

Αφαίρεση

Απόφραξη,
ΟπισθότονοςΘάνατος
Ίαση

V, 47

V, 49

V, 50

Κόρη του
Νερίου 20 ετ.

Αφαίρεση βέλους

Θάνατος

Ίαση

Θάνατος μετά 16
ημέρες

Σραύμα βρέγματος από
το χέρι της φίλης τηςΕγκ. Διάσειση

Ροή πύου από τ΄αυτί
σπασμοί - Θάνατος
την 3η ημέρα

V, 60

Σραύμα κεφαλής με
πέτρα

ύγχυση - Θάνατος
την 4η ημέρα

VII, 32

Σραύμα αρ κροταφου
από πέτρα

Απώλεια
όρασης,
παράλυση,αφασία
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VII, 35

Παιδί της
Υιλίας
Παιδί του
Υανίου

Απογύμνωση τμήματος
μετωπιαίου οστού
Απογύμνωση τμήματος
μετωπιαίου οστού

Ανάτρηση

VII, 35

Παιδί του
Ευέργου

Απογύμνωση τμήματος
μετωπιαίου οστού

Ανάτρηση

VII, 35

Παιδί του
Θεοδώρου

VII, 35

Παιδί του
Εξαρμόδου

Μικρή απογύμνωση
οστού του κρανίου
Έκθεση στον ήλιο την 9η
ημέρα
Κάταγμα κρανίου

VII, 35

Ποσειδοκρέων

Κάταγμα κρανίου

VII, 35

Παιδί του
Ισαγόρα

Κάταγμα στο πίσω μέρος
του κρανίου

VII, 35

Ανάτρηση

Θάντατος την 5 η
Πυρετός την 9 ημ
-θάνατος
Πυρετός την 9 ημ
Θάνατος
Πυρετός την 9 ημ
Θάνατος
Πυρετός τη 10 ημ
Διόγκωση κοιλιάς την
20η ημ.
Θάνατος την 23η
Πόνος στον αντίθετο
μηρό και τράχηλο,
πυρετός Θάνατος
πασμοί την 3ηημ
πυρετός
Θάνατος τη 18ημ.
Δεν έγινε νέκρωση
οστού-Ίαση

ΑΚΛΗΠΙΕΙΑ
Η Ιπποκρατική

ορθολογική ιατρική

διεκδικούσε σαφώς τη γνώση

για τη

διάγνωση, αλλά δεν αξίωνε να έχει το μονοπώλιο της θεραπείας. Πολλώ δε μάλλον σε
μια εποχή όπου η φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού ήταν άγνωστη, τα
διαγνωστικά μέσα ανύπαρκτα και τα θεραπευτικά μέσα πρωτόγονα.
Για την κάλυψη αυτών των κενών επιστρατεύεται το Θείον. Η θεραπευτική δράση
της πίστης ως εικονικό υποκατάστατο (placebo effect) και οι αναμφισβήτητες ιατρικές
γνώσεις των ιερέων του Ασκληπιού οδήγησαν στην ανάπτυξη της ιατρικής των ναών με
την δημιουργία ιδιότυπων θεραπευτικών κέντρων, των Ασκληπείων.
Από τους κλασσικούς έως τους χριστιανικούς χρόνους (426 με διάταγμα του
Θεοδοσίου Β΄), άνθισαν πάνω από τριακόσια θεραπευτικά ιερά αφιερωμένα στον
Ασκληπιό ή σε δευτερεύουσες θεότητες. Εκεί οι ασθενείς προσδοκούσαν τη θεική
παρέμβαση με ακράδαντη πίστη. μως τα κατά τόπους ευρήματα (ιατρικά εργαλεία,
σκεύη κ.α) και το επιγραφικό υλικό ωθούν στην υπόθεση ότι το ιερατικό προσωπικό
δεν ήταν άσχετο ιατρικών γνώσεων.
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Οι μαρτυρίες που υπάρχουν για τις θεραπείες στα Ασκληπιεία προέρχονται από
τρείς κυρίως πηγές: (α) τα αναθήματα που άφησαν οι ασθενείς, τα οποία απεικονίζουν
το θεραπευμένο μέλος ή τμήμα του σώματος (Εικόνα 70), (β) τις ενεπίγραφες στήλες οι
οποίες αφηγούνται το ιστορικό των θεραπειών και (γ) τις αναφορές στα κείμενα των
αρχαίων συγγραφέων.
Σο πιο συχνό ανάθημα, όπως φαίνεται στους καταλόγους που υπάρχουν, είναι οι
Οφθαλμοί, που πιθανόν να σημαίνει ότι στην αρχαία Ελλάδα οι οφθαλμολογικές
παθήσεις ήταν πολύ διαδεδομένες [160] ή πιο απλά την προσπάθεια θεραπείας από μια
τραγική αναπηρία.
Εικόνα 70. Α. Μαρμάρινο άνω τμήμα προσώπου από το Ασκληπιείον των Αθηνών, 350
π.Φ. Β. τερεωμένο σε λαξευμένη κόγχη στον πώρινο κυβόλιθο. Η χαραγμένη στον
κυβόλιθο επιγραφή αναφέρει ότι πρόκειται για ανάθημα του Πραξία στον Ασκληπιό
για τη θεραπεία της γυναίκας του.
Α
Β

Οι κύριες μαρτυρίες απαντούν σε δύο από τις έξι στήλες που βρίσκονταν στο
Ασκληπιείο της Επιδαύρου και τις οποίες αναφέρει ο Παυσανίας.164 Οι ανασκαφές το
1883 έφεραν στο φως αυτές τις λίθινες πλάκες, τοποθετημένες στον τοίχο μιας στοάς και
στις οποίες αναγράφονταν περιστατικά θεραπείας μετά από εγκοίμηση. Σα «Ιάmata toπ

164

Παυσανίας. Κορινθιακά 27, 3
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'ApÒllwnoj ka• toπ 'Asklεpioύ» χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Φ.
[161,162].

[„£]mata toà 'ApÒllwnoj ka• toà 'Asklapioà
Από τα 43 ιάματα, 28 άνδρες, 11 γυναίκες, 3 παιδιά, τα περισσότερα αναφέρονται
σε ψυχοσωματικές διαταρραχές, άλλα είναι εκφοβιστικά ή μαντικά. Οι μέθοδοι
θεραπείας, που αναγράφονται, είναι η χειρουργική, η φαρμακευτική, η υπνωτική
αγωγή, που αναφέρεται ως «εγκοίμηση» και μπορεί να ονομαστεί θαυματουργική
θεραπεία. ε 15 περιπτώσεις φαίνεται ότι εφαρμόστηκε κάποια θεραπευτική παρέμβαση
[159]. Οι τρεις από αυτές αναφέρονται σε τραύματα προσώπου.

Θεραπεία τραύματος οφθαλμών
(XXXII) 'A[.3k]r£thj Kn…dioj ÑfqalmoÚj. oátoj œn tini m£cai ØpÕ dÒ[ra]toj pla[ge•]j
di' ¢mfotšrwn tîn Ñfqalmîn tuflÕj ™gšneto ka• t¦n lÒgcan [par]oàsan (ενιαυτόν)
™n tîi prosèpwi perišfere· ™gkaqeÚdwn [d]• Ôyin e•de· ™d[Òke]i oØ corr. oƒ tÕn qeÕn
™xelkÚsanta tÕ bšloj e„j t¦ b[lš]fara t¦j kaloum[šn]aj kÒraj p£lin ™narmÒxai.
¡mšraj d genomšnaj Øgi¾j ™xÁlq[e].
«Ο Α......ο ηηο ηξσζείο έλ ηηλί κάρε ππό δόξαηνο επί ακθνηέξσλ ησλ νθζαικώλ, εηπθιώζε
θαη έθεξε ηελ ιόγρελ (εκπεξπαξκέλελ) ελ ησ πξνζώπσ απηνύ επί έλ έηνο. Εγθνηκεζείο δε
είδελ όλεηξνλ. Τνπ εθάλε όηη ν ζεόο εμειθύζαο ην βέινο πξνζήξκνζελ εηο ηα βιέθαξα
ηαο θαινπκέλαο( θόξαο) ....όηαλ δε εμεκέξσζελ εμήιζε πγηήο.|

Τιμωρία περιέργειας, αλλά ευτυχής θεραπεία
(XI) A„sc…naj ™gkekoimismšnwn ½dh tîn ƒket©n ™p• dšndreÒn ti ¢mb¦j Øperškupte e„j
tÕ ¥baton. katapetën oân ¢pÕ toà dšndreoj per• skÒlop£j tinaj toÝj Ñpt…llouj
¢mfšpaise· kakîj d diake…menoj ka• tuflÕj gegenhmšnoj kaqiketeÚsaj tÕn qeÕn
™nek£qeude ka• Øgi¾j ™gšneto.
«Ο Αηζρίλεο, ελώ νη ηθέηαη είρνλ εγθνηκεζεί, αλαβάο εηο δέλδξνλ ηη θαη αλαζεθσζείο επ
απηνύ πξνέβαιε ην ζώκα ηνπ πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ Αβάηνπ ( όπσο ίδε ηα ελ απηώ)
αιιά πεζώλ από ηνπ δέλδξνπ επί ηηλσλ παζζάισλ επιήγσζε βαξέσο ηνπο νθζαικνύο ηνπ.
Επξηζθόκελνο δε εηο θαθήλ θαηάζηαζηλ θαη ηπθιόο γελόκελνο, θαζηθεηεύζαο ηνλ ζεόλ
ελεθνηκήζε θαη έγηλελ πγηήο».

Χειρουργική αφαίρεση λόγχης από τη γνάθο
(XII) «EÜippoj lÒgcan œth ™fÒrhse žx ™n t©i gn£qwi· ™gkoitasqšntoj d' aÙtoà
™xelën t¦n lÒgcan Ð qeÕj e„j t¦j cÁr£j oƒ œdwke· ¡mšraj dε•genomšnaj Øgi¾j
™xÁrpe t¦n lÒgcan ™n ta‹j cers•n œcwn.»

131

Ο Εύηππνο έθεξελ εληόο ηεο παξεηάο απηνύ (επί) έμ (όια) έηε ιόγρελ. Τνύηνπ
θαηαθιηζέληνο (ελ ησ Αβάησ) εμεγαγώλ ηελ ιόγρελ ν ζεόο, έδσζελ απηήλ εηο ηαο ρείξαο
ηνπ. Όηαλ δ ΄εμεκέξσζελ εμήιζελ έξπσλ, θξαηώλ ηελ ιόγρελ εηο ηαο ρείξαο απηνύ
(εμήξπε).

Σο ίαμα αυτό αναφέρει καθαρά χειρουργική επέμβαση του ιερέως. Ο πάσχων
φέρων τεμάχιο λόγχης εμπεπηγμένον εντός της παρειάς , ουδέν παρέχει το σπάνιο ή
παράδοξο κατά τους χρόνους εκείνους. Ενώ δε βαθέως εκοιμάτο υπό το κράτος
αναισθητικού ίσως φαρμάκου, ο χειρουργός ιερεύς επιδεξίως εγχειρήσας, εξήγαγε το
ξένο σώμα εκ της παρειάς αυτού.
την ουσία στα Ασκληπιεία –τα πρώτα νοσοκομεία της ανθρωπότηταςδιαφυλάχτηκε το πνεύμα της ιατρικής επιστήμης και αναπτύχθηκαν οι πρώτες δομές
νοσηλείας των ασθενών, οι οποίες είχαν θαυματουργικό χαρακτήρα αλλά κατ΄ουσία
ήταν μια πραγματική παροχή ιατρικών υπηρεσιών υπό τη μορφή φυσικών μέσων,
προσωπικού, χορήγησης φαρμάκων, ψυχολογικών μεθόδων και χειρουργικών
επεμβάσεων [163].

ΕΠΙΜΕΣΡΟΝ
«Όσο πιο πίσω μπορούμε να κοιτάξουμε, τόσο πιο μπροστά θα μπορέσουμε
να δούμε»165
Winston Churchill

πως γράφει η Ελένη Ασκητοπούλου αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της
μελέτης της Ιστορίας της Ιατρικής [164]. Να βοηθήσει στην κατανόηση της διαχρονικής
εξέλιξης της ιατρικής σκέψης, που θα οδηγήσει σε καινούργιους δρόμους αναζητήσεων.
Να διερευνήσει την πορεία των πρωτοπόρων που έβαλαν τη σφραγίδα τους στους
μικρούς και μεγάλους σταθμούς της Ιατρικής. Να δείξει τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που αυτοί συνάντησαν στα πρώτα, και μετέπειτα, κρίσιμα χρόνια
ανάπτυξης. Να καταγράψει τα επιτεύγματα εκείνα που ξεκίνησαν και τελικά

165

“The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see”
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συνέβαλαν στην εντυπωσιακή πρόοδο του σήμερα. Να αναδείξει το πώς η σύγχρονη
Ιατρική κτίστηκε σταδιακά πάνω σε εμπειρικές γνώσεις. Γνώσεις που ξεκίνησαν πριν
από αρκετές χιλιετηρίδες, προοδευτικά αναπτύχθηκαν και θα συνεχίζουν να
αναπτύσοονται, επιτυγχάνοντας επιτεύγματα που σήμερα ούτε να φανταστούμε
μπορούμε.
ύμφωνα με τον Καθηγητή πύρο Μαρκέτο: «Η σπουδή της Ιστορίας της Ιατρικής
έχει δύο ισχυρούς επιστημονικούς προβολείς. Ο ένας στρέφεται προς το παρελθόν. Ο άλλος
φωτίζει το μέλλον» [165].
Σο γνωστό απόσπασμα του Αμερικανoύ οικονομολόγου Robert Heilbroner (1919 2005) για την ιστορία: «Zούμε την ιστορία. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μπορούμε μόνο
να μην το συνειδητοποιούμε»,166 τονίζει ότι η γνώση του παρελθόντος βοηθάει στο να
προγραμματίσουμε καλύτερα το μέλλον για τις επόμενες γενηές [166].
το πόνημα αυτό αναφέρθηκαν οι βασικές γνώσεις του χτές όσον αφορά το
τραύμα κεφαλής και τραχήλου και έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι επεμβατικές
και υποστηρικτικές ιατρικές πράξεις της εποχής. Η μελέτη αυτή θα θεωρηθεί ότι πέτυχε
τον στόχο της αν καταφέρει να μας προσδώσει σιγουριά για το παρόν και περηφάνεια
για το παρελθόν της χώρας μας.

166

“We cannot help living in history. We can only fail to be aware of it”
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SUMMARY
In the present study a search was conducted regarding the medical
treatment of head and neck injury in Ancient Greece , aiming towards the
recording , classification and validation of the findings based on the current
knowledge of the subject .
The first signs of medical intervention in the Hellenic region dates back to
the Bronze Age ( 3000-1000 B.C ) , although the distinction of the identity of doctor
from the magician-health provider seems to exist from the age of the Trojan war
, with the cornerstones of modern western medicine being established during the
classic period of ancient Greece .
The study begins with an extended reference of the etymology of medical
terms dealing with trauma , the head and

the neck , following by their

classification according to time periods and their provoking causes and is being
completed with a detailed report of their surgical and supportive treatment .
The reports in head and neck injury include cases from Mythology , the
prehistoric age and the classic period .
Classification of head and neck trauma identifies the following causes : the
war injury , the athletic trauma , and trauma of everyday practice .
Some interesting cases are referred in detail and the direct and distant
consequences of these injuries are being recorded . Special attention is drawn in
dysmorphies as a result of facial injuries .
The search regarding the time-related therapeutic treatment of head and
neck injuries conducted with respect to osseous-archaeological findings and the
written monuments of the reference periods .
Based on these informations an exhausted report and presentation of cranial
trephination and facial skeleton injuries was done .

134 SUMMARY

Apart from an attempt to annotate the findings , a representation of the
medical therapeutic interventions was done including 30 illustrations .
The chapter of treatment is completed with a report of 42 used substances
and herbs for which a more extended description will be found in the appendix
of this study .
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Τώρα όσο καμμιά άλλη φορά μάζεψε όσα και όποια βότανα μπορείς και στείλτα σε μένα
για έναν άνδρα που αξίζει όσο ολόκληρη πόλη γιατί μπορεί να είναι Αβδηρίτης αλλά είναι ο
Δημόκριτος. ….
….Θαύμασα πολλές φορές σε σένα την αξία των βοτάνων, καθώς και τη φύση και τη
διάταξη όλων των πραγμάτων και το ιερότατο έδαφος της γης που δίνει και τα ζώα και τα φυτά
και τις τροφές και τα πράγματα και την περιουσία και τον ίδιο τον πλούτο.
Εσύ προς το παρόν μάζεψε μου βοτάνια, κυρίως εκείνα που φυτρώνουν στα ορεινά και
στους ψηλούς λόφους. Γιατί αυτά είναι πιο στέρεα από εκείνα που φυτρώνουν στα υγρά λιβάδια
και πιο ισχυρά μάλλον επειδή το έδαφος είναι πυκνό και ο αέρας ελαφρύς. Έτσι ότι έλκουν έχει
περισσότερη ζωή. Προσπάθησε όμως να μαζέψεις και από εκείνα που φυτρώνουν σε ελώδεις
περιοχές κοντά σε λίμνες , κοντά σε ποτάμια, σε κρήνες και σε πηγές, που είμαι σίγουρος πως
είναι αδύνατα, δεν έχουν τόσο ισχυρές επιδράσεις και βγάζουν γλυκό χυμό. Όλα όσα είναι χυμοί
και οποί ρευστοί να μεταφερθούν σε γυάλινα αγγεία. Όσα πάλι είναι φύλλα ή άνθη ή ρίζες, σε
καινούργια πήλινα δοχεία καλά σφραγισμένα για να μη χάσουν με την επίδραση του αέρα τη
φαρμακευτική τους δύναμη, όπως κάποιος που λιποθυμά. Αλλά στείλε μου όλα τούτα γρήγορα.
Γιατί και η εποχή είναι κατάλληλη και καθώς μιλούν για μανία το πράγμα είναι πολύ επείγον. Σε
κάθε τέχνη η αναβολή είναι ξένη, πιο πολύ όμως στην ιατρική όπου η αναβολή βάζει σε κίνδυνο τη
ζωή του αρρώστου.
Επιστολή Ιπποκράτους προς Κρατεύα
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