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Οι ιατρικές γνώσεις των Αρχαίων Ελλήνων χάνονται στα βάθη της Ιστορίας. Χειροπιαστές όμως 

αποδείξεις  πρακτικών ιατρικών γνώσεων στον ελλαδικό χώρο έχουμε ήδη από την παλαιολιθική 

περίοδο, όπου πολύ δύσκολα κατάγματα έχουν αναταχθεί και επουλωθεί σωστά. 

 

Η χρήση της μήκωνος υπνοφόρου, δηλ. του "οπίου", είναι ήδη γνωστή στην Κρήτη το 1500 π.Χ. 

και στο Παλαμήδι του Ναυπλίου της μυκηναϊκής περιόδου έχουν ανακαλυφθεί τα παλαιότερα 

χειρουργικά εργαλεία που βρέθηκαν στην Ευρώπη, τα οποία χρονολογούνται από το 1450 π.Χ. 

Επίσης, η πρώτη απεικόνιση στην Ευρώπη ασθένειας πάνω σε εδώλιο, ένα τυπικό λεμφοίδημα 

κάτω άκρου, βρέθηκε στην Κρήτη και φυλάσσεται στο Μουσείο του Ηρακλείου. 

 

Στον Όμηρο αναφέρονται ήδη δύο ειδικότητες ιατρών, που αντιπροσωπεύονται από τα παιδιά 

του Ασκληπιού Μαχάονα (χειρουργική) και Ποδαλείριο (παθολογία & υγιεινή). Στα δύο έπη του 

αναφέρονται 147 τραυματισμοί με διαφορετική θνητότητα αν προέρχονται από ξίφος (100%) 

ή από βέλος (42%). Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης ότι ενώ κάθε μάχη κρίνεται με την παρέμβαση 

των θεών, οι τραυματισμοί προκαλούνται πάντα από ανθρώπους. Μόνο το βέλος του Πάρι 

κατευθύνθηκε στην αχίλλειο πτέρνα του Αχιλλέα από τον Απόλλωνα. Κανένας δε τραυματισμός 

δεν θεραπεύεται από κάποιον θεό. Η ομηρική ιατρική, καίτοι εμπειρική, δεν εμπεριέχει κανένα 

θεουργικό στοιχείο. 

 

Μετά την ομηρική εποχή ακολουθεί η εποχή των Ασκληπιείων (600 π.Χ. έως 400 μ.Χ.). Ο 

Ασκληπιός, κατά το μύθο υιός του θεού της Ιατρικής Απόλλωνα και από το 600 π.Χ. ο ίδιος θεός 

της Ιατρικής, μαθήτευσε δίπλα στον Κένταυρο Χείρωνα, ο οποίος του μεταβίβασε όλες τις μέχρι 

τότε γνωστές ιατρικές γνώσεις και ιδίως τις θεραπευτικές ικανότητες των βοτάνων. Στους ναούς 

του θεραπευτή Ασκληπιού προστρέχουν χιλιάδες ασθενείς για να γιατρευτούν. Έτσι 



συγκεντρώνονται γνώσεις από πάρα πολλές διαφορετικές ασθένειες και οι ιατροί αποκτούν μία 

τεράστια ιατρική πείρα. Ανάλογα των περιοχών δημιουργούνται και μεγάλες Ιατρικές Σχολές 

όπως στη Νότια Ιταλία, την Μικρά Ασία και τον Ελλαδικό χώρο. 

 

Τη γνώση αυτή θα την καρπωθούν στον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ιπποκράτης, γέννημα και θρέμμα του 

Ασκληπιείου αλλά και της Σχολής της Κω, και τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο Γαληνός από την Πέργαμο. 

 

Πρώτος ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.) αναγνωρίζει την ανάγκη της καταγραφής των μέχρι τούδε 

γνώσεων και βγάζει την Ιατρική από την εμπειρία των καιρών του. Την καθιστά έτσι για πρώτη 

φορά καθαρά επιστημονική, απορρίπτοντας δεισιδαιμονίες και δογματισμούς και εισάγοντας την 

υψηλή αίσθηση ευθύνης και ηθικής που διαφαίνεται παντού και όχι μόνον στον γνωστό "Όρκο". 

Πάνω από 70 βιβλία του μεγάλου αυτού ιατρού καταφέρνουν να συλλέξουν 50 χρόνια μετά τον 

θάνατό του οι Αλεξανδρινοί βιβλιοθηκάριοι. Τα κείμενά του αυτά θα μεταφραστούν σε όλες της 

γλώσσες του Δυτικού Κόσμου και θα επηρεάσουν την Ιατρική μέχρι σήμερα. Από τις 

εναπομείναντες γραπτές αναφορές που συμπεριλαμβάνει η <<Ιπποκρατική Συλλογή>> 

διαβλέπετε καθαρά ο ολιστικός προσανατολισμός στην αντιμετώπιση του ασθενούς, τόσο 

διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Διαγνωστικά, το ιστορικό, η παρατήρηση, η επισκόπηση, η 

ακρόαση, η ψηλάφηση,  η διατροφή, ο τρόπος ζωής, κλπ, και η ταξινόμηση και η ερμηνεία των 

διαταραχών, αποβλέπουν στη σύνθεση της εξατομικευμέvης παθολογικής εικόνας - 

ιδιοσυγκρασίας του ασθενούς σαν σύστημα όλον πάσχον. Είναι "... αδύνατον να κατανοήσουμε 

τη φύση του σώματος χωρίς να κατανοήσουμε τη φύση του όλου" και " ...και αύ το την κεφαλήν 

οίεσθαι αν ποτέ θεραπεύσαι αυτήν εφ' εαυτής άνευ όλου του σώματος πολλήν άνοιαν είναι" 

αναφέρει ο Πλάτων στον "Φαίδωνα" και στον "Χαρμίδη" αντίστοιχα, καταδεικνύοντας την 

Ιπποκρατική ιατρική αντίληψη της εποχής του. Αλλά και ο ίδιος ο Ιπποκρατικός συγγραφέας στο 

"Προγνωστικόν" δεν επικεντρώνεται στα επιμέρους άρρωστα όργανα ή σημεία αλλά στο πως 

αντιδρά ολόκληρος ο οργανισμός σαν σύνολο : "...ου γαρ του όλου σώματος σημείον, αλλ' αυτής 

καθ'εωυτήν...". Είναι κάτι που παραμένει μέχρι σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της διαγνώσεως και 

θεραπείας μιας ασθένειας. 

Η Αλεξανδρινή περίοδος που ακολουθεί θα θέσει με τον Ηρόφιλο τις βάσεις της Ανατομίας, 

καθώς στην Αίγυπτο επιτρέπονταν οι νεκροτομές, με τον Ερασίστρατο της Παθοφυσιολογίας, και 

με τον Σωρανό της Γυναικολογίας.  Δεν υπάρχει κλάδος της Ιατρικής στον οποίο δεν σημειώθηκαν 

θεαματικές θετικές και πρωτότυπες εξελίξεις. Η Ιατρική απογειώνεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα. 

Μέχρι την πτώση της Αλεξανδρείας στα χέρια των Αράβων η Ιατρική Σχολή της θα παραμείνει η 



πιο φημισμένη στο κόσμο. 

 

Την ελληνιστική αυτή Ιατρική θα συνοψίσει τον 2ο αιώνα μ.Χ. στα 300 περίπου βιβλία που 

έγραψε ο Γαληνός από την Πέργαμο (129-200 μ.Χ). Από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα γύρω στα 

100. Ο Γαληνός έφθασε την αρχαία Ελληνική Ιατρική στον κολοφώνα της δόξας της. Είναι μέγας 

θαυμαστής του Ιπποκράτη. Τα κείμενά του μεταφράστηκαν σε όλες τις τότε γνωστές γλώσσες και 

δέσποζαν για 1300 συνεχή χρόνια στην βυζαντινή, λατινική, αραβική και εβραϊκή Ιατρική. Μέχρι 

τα τέλη του 17ου αιώνα τα κείμενά του διδάσκονταν σε όλα τα Πανεπιστήμια της Δύσης. 

 

Για να κατανοήσει κανείς το ύψος της Ελληνικής Ιατρικής δεν έχει παρά να μνημονεύσει την 

απόφαση της 11ης Ιουλίου 1607, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης των 

Παρισίων, η οποία καθιστά ως επίσημα βιβλία διδαχής τη Χειρουργική του Παύλου Αιγινήτη (7ος 

αι. μ.Χ.) και την Φαρμακολογία του Νικολάου Μυρεψού (13ος αι.), που λίγο νωρίτερα είχαν 

τυπωθεί για πρώτη φορά στα ελληνικά και μεταφράζονται αμέσως στα λατινικά. Αυτά 

παραμένουν για 200 χρόνια δίπλα στα βιβλία του Ιπποκράτη και του Γαληνού ως επίσημα 

εγχειρίδια διδαχής των Γάλλων φοιτητών μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, μεταφράζονται δε 

αμέσως μετά στα γαλλικά (1820), καθώς μετά την γαλλική επανάσταση οι φοιτητές δεν γνώριζαν 

πια Αρχαία Ελληνικά. Το 1840 μεταφράζονται και στα αγγλικά για τους φοιτητές των αγγλικών 

Πανεπιστημίων. 

 

Κλείνοντας ας μην παραβλέψουμε ότι οι φοιτητές της Ιατρικής του 97% των Πανεπιστημίων των 

ΗΠΑ ορκίζονται ακόμα πάνω σε μικρές παραλλαγές του Όρκου του Ιπποκράτη. 


