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Περίληψη

Κατά την διάρκειαν της υπερχιλιετούς λειτουργικής
ζωής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, το Ελληνικόν
πνεύμα συνυφάνθη αρμονικώς μετά της ορθοδόξου
πίστεως και εκυριάρχισεν επί της επιστημονικής σκέ-
ψεως, της φιλοσοφίας, των γραμμάτων, των τεχνών και
της συνειδήσεως των λαών του ανατολικού κόσμου,
έχον συγχρόνως άμεσον και αποφασιστικής βαρύτητος
επίδρασιν επί του δυτικού πολιτισμού. η ιατρική ενεφά-
νισεν ιδιαιτέραν άνθισιν εις τα μεγάλα μητροπολιτικά
κέντρα της αυτοκρατορίας, τας αθήνας, την αλεξάνδρει-
αν, την αντιόχειαν και ιδιαιτέρως την Κωνσταντινούπο-
λιν, ένθα εδιδάσκετο εις διασήμους σχολάς και ησκείτο
εις πρωτοποριακά διά την αρτιότητα της οργανώσεως
των νοσηλευτικά ιδρύματα. αι νευροεπιστήμαι εκαλλιε-
ργήθησαν ιδιαιτέρως επιτυχώς και απέδωσαν ευχύμο-
υς καρπούς, η ουσία των οποίων έθρεψεν την αραβικήν
ιατρικήν και μεταγγισθείσα επιτυχώς ανεγέννησεν τα
πανεπιστήμια της Δύσεως. Διαπρεπείς ιατροί και διδάσ-
καλοι της ιατρικής επιστήμης, ως ήσαν ο ορειβάσιος εκ
περγάμου, ο αέτιος εξ αμίδων, ο αλέξανδρος εκ τραλ-
λέων, ο παύλος ο αιγινήτης, ο Θεόφιλος πρωτοσπαθ-
άριος, ο Θεοφάνης νόννος, ο ιωάννης Ζαχαρίου, ο
νικόλαος μυρεψός συνθέτουν τον ευγενή χορόν των
διαπρεπών ιατρών, νευρολόγων και νευροεπιστημό-
νων του Βυζαντίου, οι οποίοι συναγωνίζοντο εις πρω-
τοτυπίαν σκέψεως, επιστημονικής προσφοράς και ιατρ-
ικής δεινότητος τους μεγάλους ιατρούς της Ελληνιστι-
κής περιόδου, τον γαληνόν, τον ηρόφιλον και τον
Ερασίστρατον, χωρίς ουδόλως να υπολείπωνται
αυτών. η άσκησις της ιατρικής και των κλάδων αυτής,
συμπεριλαμβανομένης της νευρολογίας και της Ψυχια-
τρικής, στηριζομένη εις την βαθείαν επιστημονικήν
γνώσιν, τον προβληματισμόν και την έρευναν διά νέας
θεραπευτικάς μεθόδους, διεπνέετο υπό των αρχών της
φιλανθρωπίας, του σεβασμού του ανθρωπίνου
προσώπου, της αξίας της ποιοτικής στάθμης της ζωής
και της ιατρικής ηθικής ως αύτη διεμορφώθη εντός της

επικρατούσης ατμοσφαίρας της ορθοδόξου πνευμα-
τικότητος. τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κων-
σταντινουπόλεως, ως ήτο ο Ξενών του παντοκράτορος,
ιδρυθείς υπό του αυτοκράτορος ιωάννου του ιι Κομ-
νηνού, το 1136, ενεφάνιζον οργάνωσιν συγχρόνων
πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Δύσεως, κατωχυρ-
ωθείσα υπό ευστόχως συντεταγμένων τυπικών, τα
οποία εγγυώντο την άψογον λειτουργικότητα αυτών  και
την ιατρικήν και νοσηλευτικήν περίθαλψιν των ασθενών
υπό των επιφανεστέρων ιατρών και του εμπειροτέρου
νοσηλευτικού προσωπικού. τα νοσοκομεία της Κων-
σταντινουπόλεως απετέλεσαν το πρότυπον διά την
οργάνωσιν και λειτουργίαν των νοσοκομείων του αρα-
βικού κόσμου και της Δύσεως και την ανεξάντλητον τρο-
φόν της συγχρόνου επιστημονικής σκέψεως και των
αρχών της ιατρικής ηθικής.

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή Νευρολογία, Νοσοκομεία
στην Κωνσταντινούπολη, Ιστορία της Νευρολογίας

Εισαγωγή
Κατά την υπερχιλιετή ιστορίαν της Βυζαντινής Αυτο-

κρατορίας(1) , το Ελληνικόν πνεύμα το οποίον συνυφ-
άνθη αρμονικώς μετά της Ορθοδόξου πίστεως, επε-
κράτησεν εις όλους τους τομείς της επιστημονικής σκέ-
ψεως, εις την θεολογίαν, την φιλοσοφίαν, τας φυσικάς
επιστήμας , τα μαθηματικά, την ιστορίαν, τα μαθηματι-
κά και την ιατρικήν. Μόνον εις το Δίκαιον και την οργά-
νωσιν του στρατού παρέμενεν ακόμη εεπ’ ολίγον ο
ρωμαϊκός απόηχος.

Αι νευροεπιστήμαι διακατείχον σημαντικήν θέσιν
εντός του όλου φάσματος της ιατρικής παιδείας και της
εφηρμοσμένης ιατρικής, δεδομένου ότι ο εγκέφαλος,
ως όργανον της σκέψεως και των συναισθημάτων,
εθεωρείτο ότι απετέλει το κέντρον της ψυχοσωματικής
υποστάσεως του ανθρώπου και τον κύριον ρυθμιστήν
της ανθρωπίνης συμπεριφοράς.

Η Βυζαντινή Νευρολογία κληρονομήσασα τας βασι-
κάς αρχάς της εκ της Ιατρικής των κλασσικών και των
ελληνιστικών χρόνων, επροχώρησεν περαιτέρω δια-
νοίγουσα πρωτοποριακήν οδόν, συμπληρώνουσα το
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επιστημονικόν και φιλοσοφικόν περίγραμμα αυτής διά
του πνεύματος της ορθοδόξου πνευματικότητος, η
οποία διεπότιζεν τον κύριον κορμόν αυτής και προσέδι-
δεν ιδιαιτέραν γλυκύτητα εις  τους ευχύμους καρπούς
της(2) . 

Το φιλοσοφικόν και πνευματικόν υπόβαθρον της
Βυζαντινής Νευρολογίας

Κατά τον Αριστοτέλην ο ανθρώπινος νους έχει θείαν
προέλευσιν και παραμένει ανεπηρέαστος από το γήρας
και την ασθένειαν. Ο άνθρωπος είναι προικισμένος διά
της κοινής αντιλήψεως, η οποία διέπει την συνειδητότ-
ητα αυτού. Όλαι αι λειτουργία και δραστηριότητες του
σώματος αποτελούν εκδηλώσεις των διεργασιών της
ψυχής. Κατά τον Αριστοτέλην το σώμα είναι διά την
ψυχήν ότι η όρασις διά τον οφθαλμόν(3).  Διά της
σοφίας δε εναρμονίζεται η λειτουργικότης του σώματος
μετά της ψυχής και αποφεύγονται αι αποκλίσεις και αι
ακρότητες(4) . 

Κατά τας αρχάς της ορθοδόξου πνευματικότητος ο
άνθρωπος συγκροτεί αρμονικήν ψυχοπνευματικήν
ενότητα. Το σώμα φέρει την ζώσαν ψυχήν, η οποία
αποτελεί τον βασικόν φορέα της ζωής. Το σώμα, η
ψυχή και το πνεύμα συμμετέχουν εις την γνώσιν κατά
ένα ιδιαιτέρως εξατομικευμένον τρόπον ήτοι το σώμα
διά μέσου των αισθήσεων, η ψυχή διά μέσου της λογι-
κής διεργασίας και το πνεύμα διά μέσου  της συνειδή-
σεως, η οποία διαθέτει ένα μυστικόν και εσωτερικόν
τρόπον αντιλήψεως, ο οποίος υπερβαίνει τας συνήθεις
λογικάς διεργασίας.

Η εσωτερική ψυχοσωματική αρμονία του ανθρώπου
αλλοιώνεται μόνον υπό των παθών, τα οποία διατα-
ράσσουν την εσωτερικήν ειρήνην και μολύνουν την
καθαρότητα της καρδίας(5) . Τα πάθη διατιτραίνουν την
ψυχήν και το σώμα και διηθούν την υπόστασιν του
μεταβάλλοντα την ορθότητα και ισχύν της συνειδήσεως
του και δεσμεύοντα την ελευθερίαν του. Οι εμπαθείς
λογισμοί, τα συναισθήματα, αι επιθυμίαι και αι διάφορ-
οι αποφάσεις αποτελούν τους ουσιωδεστέρους φρα-
μούς εις την πορείαν προς την εσωτερικήν ειρήνην, την
αυτοκριτικήν και την απάθειαν η οποία αποτελεί «το
ένθεον πάθος».

H άσκησις της ιατρικής εντός του πνεύματος της
ορθοδόξου πνευματικότητος συνέβαλεν εις την κορυφ-
αίαν ανάπτυξιν της ιατρικής ηθικής(6) , εις την έκφρα-
σιν της κατά Χριστόν αγάπης, της φιλανθρωπίας και
του ελέους. Η φροντίς διά τον πάσχοντα δεν απετέλει

πλέον απλώς την εκτέλεσιν του ιατρικού καθήκοντος
διά τον θεράποντα ιατρόν αλλά έργον αγάπης και ευε-
ργετικής παρουσίας κατά τα πρότυπα των αγίων Ανα-
ργύρων Κοσμά και Δαμιανού και της πλειάδος των
αγίων ιατρών(7) οι οποίοι ηγωνίσθησαν, μετά μεγίστης
αγάπης, ουχί μόνον διά την σωματικήν ίασιν των ασθ-
ενών, αλλά και διά την κοινωνικήν αποκατάστασιν
αυτών, διά την ψυχικήν των υγείαν και διά την  πνε-
υματικήν εν Κυρίω αναγέννησιν αυτών.

Το επιστημονικόν υπόβαθρον της Βυζαντινής
Νευρολογίας

Το επιστημονικόν υπόβαθρον της Βυζαντινής Νευρ-
ολογίας εβασίζετο επί της εκτενούς εμπειρίας(8) της
αρχαίας Ελληνικής και της Ελληνιστικής Νευρολογίας,
η οποία είχεν κατατεθή εις την ευρείαν ιατρικήν βιβλιο-
γραφίαν εκ του πέμπτου προ Χριστού αιώνος έως τον
τρίτον μετά Χριστόν αιώνα, καλύπτουσα ούτω οκτώ
αιώνας συνεχούς επιστημονικής ακμής. 

Ο γνωστός και μεστός επιστημονικού κύρους και
σοβαρότητος Ιπποκράτειος κανών(9) κι αι πολυάριθμοι
και εκτεταμέναι διατριβαί του Γαληνού εφ’ όλων των
πεδίων της Ιατρικής(10) απετέλουν τα κύρια συγγράμ-
ματα και τας πηγάς γνώσεων διά τον Νευρολόγον και
Νευροεπιστήμονα από τας αρχάς ήδη της  Βυζαντινής
περιόδου. 

Αι μελέται του Ηροφίλου επί της κυκλοφορίας του
αίματος εις τον εγκέφαλον, η περιγραφή των αγγειακών
εγκεφαλικών παθήσεων και η συσχέτισις αυτών μετά
της υπερτάσεως και των καρδιακών αρρυθμιών συνέ-
βαλον τα μέγιστα εις την διαμόρφωσιν του ευρέος
πεδίου των πολλαπλών συσχετίσεων μεταξύ της καρ-
διακής λειτουργίας, της αιματώσεως του εγκεφάλου και
των εγκεφαλικών δυσλειτουργικών φαινομένων και
κατέδειξαν την σημαντικήν βαρύτητα της ευρείας κλινι-
κής εξετάσεως εις την διαγνωστικήν προσέγγισιν των
νευρολογικών συνδρόμων. 

Αι πολλαί σημαντικαί μελέται του Ερασιστράτου του
Χίου επί της Νευροανατομίας, αι οποίαι αναφέρονται
εις την μορφολογίαν των ελίκων και των αυλάκων των
εγκεφαλικών ημισφαιρίων και εις την εντόπισιν των λει-
τουργικών κέντρων της κινήσεως, των αισθήσεων και
του λόγου απετέλεσαν ουσιώδες βάθρον διά την
στοιχειοθέτησιν των βασικών αρχών της βυζαντινής
Νευρολογίας. Εκ παραλλήλου, αι γνώσεις εις το Βυζάν-
τιον επί της ουσιώδους συμβολής της παρεγκεφαλίδος
εις την αρμονίαν και πλαστικότητα των κινήσεων
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εστηρίχθησαν εν πολλοίς επί των απόψεων του Ερασι-
στράτου επί του ρόλου της παρεγκεφαλίδος εις την κιν-
ητικήν «ευταξίαν».

Ο Σορανός ο Εφέσιος, ο οποίος συνέγραψεν διατρ-
ιβάς επί της επιληψίας, της αποπληξίας, του ιλίγγου,
και του τετάνου προσεφέρεν πολύτιμον βιβλιογραφίαν
και απετέλεσεν ουσιώδη πηγήν διά την  Βυζαντινήν
Νευρολογίαν. 

Ο Αρεταίος ο Καππαδόκης, ο οποίος ήτο ο πρώτος
περιγράψας τον χιασμόν της πυραμιδικής οδού(11)
περιέγραψεν συγχρόνως μετά πολλών λεπτομερειών
τας κλινικάς εκδηλώσεις της μείζονος επιληπτικής
κρίσεως και τας πολυμόρφους «αύρας»(12) αι οποίαι
προηγούνται των κρίσεων ήτο είς εκ των πλέον σεβα-
στών συγγραφέων υπό των Νευρολόγων εις την Κων-
σταντινούπολιν.

Επιφανείς ιατροί μετά ευρείας γνώσεως και εμπει-
ρίας επί των Νευρολογικών παθήσεων εις το
Βυζάντιον

Εν μέσω των πλέον γνωστών ιατρών εις το Βυζάν-
τιον, οι οποίοι διεκρίθησαν διά τας ευρείας γνώσεις των
επί της Νευρολογίας και διά την θεραπευτικήν συμβο-
λήν των επί των Νευρολογικών παθήσεων ήσαν οι
κάτωθι αναφερόμενοι.
Ο Παντελεήμων εκ Νικομηδίας, ο οποίος ήτο εκ των
πρώτων χριστιανών ιατρών εξειδικευθείς εις τας οφθα-
λμολογικάς, ψυχιατρικάς και νευρολογικάς παθήσεις,
καταστάς διάσημος διά την ορθήν άσκησιν και διδασ-
καλίαν της Ιατρικής. Εχαρακτηρίζετο διά την αγάπην
προς τον πάσχοντα και την άμετρον φιλανθρωπίαν του,
ασκήσας την Ιατρικήν, αναργύρως, εν μέσω των
ενδεών κοινωνικών τάξεων κατά το πρότυπον των
Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και των ετέρων
αγίων ιατρών(13) . Διά την ευρείαν κοινωνικήν προσφ-
οράν του και την εκφραζομένην ευγνωμοσύνην των
ανθρώπων προεκάλεσεν τον φθόνον των ειδωλολα-
τρών οι οποίοι τον ωδήγησαν εις το μαρτύριον.
Ο Ορειβάσιος εκ Περγάμου (325-403 μ.Χ.). Ούτος
ήτο καθηγητής της Ιατρικής εις την σχολήν της Αλεξαν-
δρείας, χρηματίσας προσωπικός ιατρός του Αυτοκρά-
τορος Ιουλιανού του Αποστάτου (361-363 μ.Χ.). 

Ο Ορειβάσιος συνέγραψεν Εγκυκλοπαιδείαν της
Ιατρικής εις επτά τόμους εις την οποίαν περιέλαβεν εν
περιλήψει τα έργα του Ιπποκράτους και τας εκτενείς
διατριβάς του Γαληνού και των ετέρων διαπρεπών
ιατρών των Ελληνιστικών χρόνων. Το έργον του περιε-

λάμβανεν κεφάλαια επί των νευρολογικών παθήσεων,
ως είναι αι διαταραχαί της μνήμης και αι άνοιαι, η ημι-
κρανία και αι έτεραι μορφαί της κεφαλαλγίας, η μηνιγ-
γίτις και η εγκεφαλίτις, αι αγγειακαί παθήσεις του εγκε-
φάλου και αι τραυματικαί παθήσεις του νωτιαίου μυε-
λού(14) .
Ο Αέτιος Αμιδηνός, καταγόμενος εξ Αμίδης της μεσο-
ποταμίας (έζησεν τον έκτον μ.Χ. αιώνα).Ούτος
εσπούδασεν εις την Αλεξάνδρειαν και εχρημάτισεν
αρχίατρος της Αυτοκρατορικής αυλής εις την Κωνσταν-
τινούπολιν. Ούτος ήτο ο πρώτος ιατρός ο οποίος περι-
έγραψεν την παράλυσιν της μαλθακής υπερώας επί
διφθερίτιδος. Συνέγραψεν δέκα έξ ιατρικά συγγράμμα-
τα «Βιβλία ιατρικά εκκαίδεκα»(15) εις τα οποία αναφέρ-
ονται αι απόψεις των διαπρεπεστέρων προγενεστέρων
ιατρών εν παραλληλισμώ προς τας ιδικάς του ιατρικάς
γνώμας και περιλαμβάνονται πολλά θεραπευτικά
πρωτόκολλα. Ησχολήθη εν εκτάσει μετά των οφθαλμο-
λογικών παθήσεων, των νευρολογικών και των ψυχια-
τρικών παθήσεων και ιδίως μετά της θεραπευτικής
αυτών. Το έργον του εχαρακτηρίσθη ως έν εκ των πολ-
υτιμοτέρων και χρησιμωτέρων έργων της Βυζαντινής
περιόδου(16). 
Ο Αλέξανδρος εκ Τραλλέων (525-605). Ούτος περι-
έγραψεν την κεφαλαλγίαν εκ τάσεως, τα πολύμορφα
επιληπτικά φαινόμενα και πολλάς ψυχιατρικάς διαταρ-
αχάς. Κατά την διάρκειαν της ζωής του εταξίδευσεν εν
εκτάσει εις την Ελλάδα, την  Ιταλίαν, την Ισπανίαν και
την Γαλατίαν και εμελέτησεν εις βάθος πολλάς εκ των
νευρολογικών παθήσεων και ιδίως τας οφειλομένας εις
στερητικάς καταστάσεις και εις εξωγενή αίτια. Συνέγρα-
ψεν διατριβάς εις τας οποίας καταθέτει την προσωπι-
κήν εμπειρίαν του και εκφράζει πολλάς υποθέσεις επί
της παθογενείας των νευρολογικών παθήσεων(17) .
Ήτο εκ των ολίγων ιατρών, οι οποίοι είχον την τόλμην
να ασκήσουν κριτικήν επί των απόψεων του Γαληνού,
οσάκις αύται δεν συνέπιπτον μετά των ιδικών του παρ-
ατηρήσεων και απόψεων.  

Επιπροσθέτως ο Αλέξανδρος συνέγραψεν θερα-
πευτικόν εγχειρίδιον εις το οποίον περιελάμβανεν πολ-
υάριθμα θεραπευτικά πρωτόκολλα μεταξύ των οποίων
πολλά αναφέρονται εις τας νευρολογικάς και ψυχιατρι-
κάς παθήσεις.  current medical problems, including
brain and mental diseases. Έδωσεν ιδιαιτέραν έμφασιν
εις την θεραπευτικήν αξίαν των λουτρών διά τας παθή-
σεις του νευρικού συστήματος και τας ψυχιατρικάς δια-
ταραχάς. Ασχοληθείς εκ παραλλήλου μετά των παθή-
σεων των οφθαλμών συνέγραψεν διατριβήν επί της
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παθογενέσεως και της θεραπείας αυτών, η οποία δύνα-
ται να χαρακτηρισθή ως το πρώτον σοβαρόν επι-
στημονικόν πόνημα εις τον χώρον της Οφθαλμολογίας. 
Ο Παύλος ο Αιγινήτης (625-690), ήτο ο διαπρεπέστε-
ρος ιατρός του εβδόμου αιώνος, σπουδάσας εις την
Αλεξάνδρειαν εις την οποίαν ήσκησεν κατά το πλείστον
την ιατρικήν. Υπήρξεν ο σύμβουλος νευρολόγος εις τα
επτά νοσοκομεία, τα οποία ίδρυσεν εις την πόλιν της
Αλεξανδρείας ο πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων, ο
οποίος παρέμεινεν ως σύμβολον φιλανθρωπίας και
αγάπης εις τους αιώνας(18). 

Ο Παύλος ο Αιγινήτης δύναται να θεωρηθή ως ο
πρώτος παιδονευρολόγος, ο οποίος απέκτησεν ευρ-
είαν εμπειρίαν επί των νευρολογικών παθήσεων της
βρεφικής και παιδικής ηλικίας, περιγράψας αξιο-
σημείωτον αριθμόν δυσπλασιών του εγκεφάλου και του
νωτιαίου μυελού. Εκ παραλλήλου ήτο ο πρώτος νευρο-
επιστήμων, ο οποίος περιέγραψεν τα ανιόντα και τα
κατιόντα δεμάτια του νωτιαίου μυελού. Περιέγραψεν
επίσης την μηνιγγίτιδα και το πλήρες νευρολογικόν και
ψυχιατρικόν φάσμα των φαινομένων αυτής, την εγκεφ-
αλίτιδα μετά των κλινικών εκδηλώσεων και των
φυσικών σημείων αυτής υπογραμμίζων συγχρόνως την
τραγικήν πρόγνωσιν της πορείας του πάσχοντος. 

Ο Παύλος ο Αιγινήτης ήτο ο πρώτος ιατρός ο οποίος
περιέγραψεν την ψευδοάνοιαν επί μελαγχολίας και
επεσήμανεν τον αναστρέψιμον χαρακτήρα αυτής. 

Η σημαντικοτέρα συμβολή του Παύλου εις την
Βυζαντινήν ιατρικήν βιβλιογραφίαν υπήρξεν η «Επιτο-
μή» αυτού, η οποία αποτελεί αληθή εγκυκλοπαιδείαν
της Ιατρικής, περιλαμβάνουσα και νευρολογικάς παθή-
σεις εν μέσω των πολλών νοσολογικών περιγραφών
και αναφορών. Εις το έκτον κεφάλαιον του εν λόγω
συγγράμματος, το οποίον αποτελεί πόνημα χειρουργι-
κής, περιγράφονται πολλαί νευροχειρουργικαί τεχνικαί.
Το όλον έργον εξετιμήθη υπό των συγχρόνων και μετα-
γενεστέρων ιατρών και επί αιώνας απετέλει πολύτιμον
εγχειρίδιον διά τους ιατρούς και τους σπουδάζοντας την
ιατρικήν επιστήμην.
Ο Άγιος Ευστάθιος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο
Μεγαλοοικονόμος ο Κατάφλωρος (1174 /75 – 1196
ή 1199). Ούτος εγεννήθη εις την Κωνσταντινούπολιν.
Εξελέγη αρχικώς Μητροπολίτης Μύρων της Λυκίας,
αλλά τη απαιτήσει του Αυτοκράτορος Μανουήλ Α’, επα-
νεξελέγη εις την χηρεύουσαν μητρόπολιν της Θεσσα-
λονίκης, ένθα παρέμεινεν έως της κοιμήσεώς του 1196
ή το 1199(19) . Διεκρίθη διά την σοφίαν και την αγιότ-
ητα του βίου του. Υπήρξεν πολυγραφότατος, του έργου

αυτού εκτεινομένου εις την ιστορίαν, την φιλολογίαν,
την φιλοσοφίαν, την λογοτεχνίαν και την ιατρικήν. Εν
μέσω των ιατρικών στοιχείων του έργου του υπάρχει η
περιγραφή της φωτοφοβικής επιληψίας και της γελα-
στικής επιληψίας. 
Ο Θεόφιλος Πρωτοσπαθάριος (9ος αιών) Ούτος έφε-
ρεν τον τίτλον του πρωτοσπαθαρίου και συγχρόνως
ήτο αρχίατρος, μοναχός και φιλόσοφος(20). Εχαρακ-
τηρίσθη ως ο πλέον επιφανής νευροανατόμος της
εποχής του. Συνέγραψεν διατριβήν υπό τον τίτλον ¨Επί
της δομής του ανθρωπίνου σώματος», η οποία
ήσκησεν σημαντικήν επίδρασιν εις την εκπαίδευσιν και
συγκρότησιν επί της ανατομίας των ιατρών της Βυζαν-
τινής περιόδου. Συνέγραψεν εκ παραλλήλου διατριβάς
“επί του σφυγμού’, “ επί των ούρων”, “επί των
εκκρίσεων” και έν σχόλιον επί των Αφορισμών του
Ιπποκράτους(21). Ενεπνεύσθη βαθύτατα υπό των χρι-
στιανικών αρχών υποστηρίζων τας αρχάς της αγιότητος
της ανθρωπίνης ζωής και της ιερότητος του σώματος.  
Ο Θεοφάνης ο “Νόννος” (10ος αιών). Ο Θεοφάνης
υπήρξεν είς εκ των διαπρεπεστέρων ιατρών της μακε-
δονικής αναγεννήσεως(22) εις την Κωνσταντινούπολιν. 

Ο Θεοφάνης συνέγραψεν Εγχειρίδιον Ιατρικής το
οποίον ωνόμασεν Σύνοψιν, το οποίον περιελάμβανεν
τριακόσια κεφάλαια αναφερόμενα εις την εσωτερικήν
παθολογίαν, την γυναικολογίαν, την νευρολογίαν και
την φαρμακολογίαν(23).
Ο Ιωάννης Ζαχαρίου Ακτουάριος(24). Ούτος ήτο εκ
των πλέον καταξιωμένων νευρολόγων και ψυχιάτρων.
Υπήρξεν ο προσωπικός ιατρός του Ανδρονίκου του
III(25)  Του ανετέθη η διεύθυνσις του τμήματος εσωτερ-
ικής παθολογίας και νευρολογίας εις τον Ξενώνα του
Παντοκράτορος και το Νοσοκομείον της Μανγκάνα
κατά τον  14ον αιώνα.

Αι απόψεις του επί της ανθρωπίνης ψυχής εκτίθεν-
ται εις το έργον του υπό τον τίτλον «Περί ενεργειών και
παθών του ψυχικού πνεύματος και της κατ' αυτό
διαίτης » 
Νικόλαος Μυρεψός, Ακτουάριος. Ούτος υπήρξεν ιδι-
αιτέρως γνωστός διά την συγκρότητσιν του επί της
φαρμακολογίας και της θεραπευτικής. Εχρημάτισεν
προσωπικός ιατρός του Αυτοκράτορος Ιωάννου του III
του Βατάτζη(26). Επί βασιλείας Θεοδώρου Β΄ Λασκάρ-
εως, υιού του Ιωάννου έχαιρεν ιδιαιτέρας εκτιμήσεως,
χαρακτηριζόμενος υπό του Αυτοκράτορος ως ο
εξοχώτερος των ιατρών. Συνέγραψεν εγχειρίδιον Φαρ-
μακολογίας, καλέσας αυτό «Δυναμερόν» εις το οποίον
κατέγραψεν 2600 φάρμακα ή φαρμακευτικού χαρακ-
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τήρος ουσίας εν μέσω των οποίων περιελάμβανον
φαρμακευτικοί παράγοντες χορηγούμενοι εις νευρολο-
γικάς και ψυχιατρικάς παθήσεις. Ως ιατρός και φαρμα-
κολόγος ήσκησεν μεγάλην επίδρασιν επί της Αραβικής
ιατρικής και επί της ιατρικής της Δύσεως(27).

Νοσοκομεία της Κωνσταντινουπόλεως, έχοντα
νευρολογικήν μονάδα

Εις το Βυζάντιον η άνθησις της Νευρολογίας κατέ-
στη μεγίστη διά της ιδρύσεως Νοσοκομείων και
νοσηλευτικών μονάδων τόσον εις την Κωνσταντι-
νούπολιν, όσον και εις άλλας πόλεις της Αυτοκρατο-
ρίας(28).

Τα νοσοκομεία της Κωνσταντινουπόλεως είχον γνή-
σιον επιστημονικόν χαρακτήρα, διαθέτοντα καλώς
ωργανωμένας παθολογικάς, χειρουργικάς, και μαιευτι-
κάς κλινικάς. Πολλά εξ αυτών διέθετον μονάδας διά
νευρολογικούς και ψυχιατρικούς ασθενείς, βιβλιοθήκην
φαρμακείον, αναγνωστήριον και παρεκκλήσιον. Πολλά
εκ των νοσοκομείων της Κωνστατινουπόλεως εφήρμο-
ζαν, φυσικοθεραπείαν, μουσικοθεραπείαν και εργασι-
οθεραπείαν. Ωρισμένα εκ των νοσοκομείων είχον πανε-
πιστημιακόν χαρακτήρα συνδεόμενα μετά της Μαγ-
ναύρας, του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπό-
λεως(29). 

Εν μέσω των πολυαρίθμων νοσηλευτικών ιδρυμά-
των της Κωνσταντινουπόλεως τα πλέον γνωστά και
ευρείας αναγνωρίσεως διά το παρεχόμενον ιατρικόν
και φιλανθρωπικόν έργον ήσαν (α) ο ξενών(30) του
Παντοκράτορος, (β) ο ξενών του Σαμψώνος(31) , (γ)  ο
ξενών του Ευβούλου, (δ) ο ξενών της Αγίας Ειρήνης ,

(ε) ο ξενών των αγίων Κοσμά και Δαμιανού ή
Κοσμίδιον, (ς) ο ξενών του Χριστοδότου, (ζ) ο ξενών
του Ναρσή (η) ο ξενών των τεσσαράκοντα μαρτύρ-
ων(32) (θ) ο ξενών του Μαρκιανού.

Περιγράφομεν κυρίως τον ξενώνα του Παντοκράτο-
ρος, του οποίου το τυπικόν διασωθέν επέτρεψε να
γνωρίσωμεν την οργάνωσιν και την λειτουργίαν αυτού
και κατ’ επέκτασιν την λειτουργίαν των πλείστων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κωνσταντινουπόλεως, τα
οποία εστηρίζοντο επί των ιδίων αρχών.  

Ο Ξενών του  Παντοκράτορος

Εκ των πλέον ανεγνωρισμένων νοσηλευτικών ιδρ-
υμάτων της Κωνσταντινουπόλεως ήτο ο Ξενών του
Παντοκράτορος),ιδρυθείς υπό του Αυτοκράτορος Ιωάν-
νου ΙΙ Κομνηνού(33) το 1136.  Ο εν λόγω Ξενών
ευρίσκετο εις την βορειοανατολικήν πλευράν ενός
λόφου, πλησίον του Κερατίου κόλπου (34, 35). 

Από της ιδρύσεως του ο Ξενών προορίζετο να λει-
τουργήση ως Γενικόν Πανεπιστημιακόν Νοσοκομείον,
εις το οποίον θα παρείχαν το λειτούργημα των 50 ιατρ-
οί και ικανός αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού, φαρ-
μακοποιοί, διαιτολόγοι, φυσικοθεραπευταί, τεχνικοί και
ιερείς.

Οι ιατροί, οι οποίοι επελέγοντο διά να επαν-
δρώσουν το Νοσοκομείον προείρχοντο εκ των αρίστων
όλης της αυτοκρατορίας, εθεωρείτο δε υψίστη τιμή η
ένταξις των εις το ιατρικόν σώμα αυτού. Οι σπουδασταί
της Ιατρικής, παρηκολούθουν τας δραστηριότητας των
τμημάτων, υπό την επίβλεψιν και καθοδήγησιν καθη-
γητών και εξειδικευμένων εσωτερικών ιατρών. Εις εκ
των καθηγητών πλήρους απασχολήσεως παρέμενεν
διαρκώς εις το Νοσοκομείον, διά να διδάσκει συνεχώς
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τους σπουδαστάς και να κατευθύνη τους νεωτέρους
ιατρούς. Ούτος ήτο και ο υψηλότερον αμειβόμενος εκ
των ιατρών.

Υπήρχεν καλώς ωργανωμένη βιβλιοθήκη, η οποία
ήτο η μεγαλυτέρα ιατρική βιβλιοθήκη της Βυζαντινής
περιόδου. Αύτη προορίζετο τόσον διά τους σπουδα-
στάς, όσον και διά τους ιατρούς και το νοσηλευτικόν
προσωπικόν. Εν μέσω των συγγραμμάτων υπήρχον αι
Ιπποκράτειοι συλλογαί, αι διατριβαί του Γαληνού, τα
έργα του Ερασιστράτου και του Ηροφίλου, αι διατριβαί
του Σορανού και όλα τα συγγράμματα των βυζαντινών
ιατρών.

Οι σπουδασταί ησκούντο εις την εσωτερικήν παθο-
λογίαν, την χειρουργικήν, την παιδιατρικήν, την οφθα-
λμολογίαν, την μαιευτικήν και γυναικολογίαν, την νευρ-
ολογίαν και την ψυχιατρικήν. Το Νοσοκομείον, παραλ-
λήλως προς τας μονάδας της νευρολογίας και της
ψυχιατρικής, διέθετεν εργαστήρια νευροανατομίας και
νευροφυσιολογίας. 

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου έφερεν το
οφφίκιον του άρχοντος Ακτουαρίου και ήτο κατά κανό-
να προσωπικός ιατρός του Αυτοκράτορος. Η οργάνω-
σις και η λειτουργία του Ξενώνος του Παντοκράτορος
απετέλεσεν πρότυπον διά την οργάνωσιν των νοσοκο-
μείων εις τον Αραβικόν κόσμον(36).

Ο Ξενών του Παντοκράτορος περιελάμβανεν πέντε
τμήματα(37). Εις το πρώτον τμήμα υπήρχον θάλαμοι
νοσηλείας, εις τους οποίους ενοσηλεύοντο χειρουργικοί
ασθενείς, πάσχοντες συνήθως εκ νεοπλασμάτων,
αιματωμάτων, τραυματικών κακώσεων και καταγμά-
των. Εις το δεύτερον τμήμα υπήρχον θάλαμοι
νοσηλείας, εις τους οποίους ενοσηλεύοντο ασθενείς

φέροντες παθήσεις αναφερομένας εις τον χώρον της
εσωτερικής παθολογίας ή της οφθαλμολογίας. Εις το
τρίτον τμήμα, το οποίον εχαρακτηρίζετο ως τμήμα
μητρότητος υπήρχον μαιευτικοί θάλαμοι και θάλαμοι
γυναικολογικών παθήσεων, οι οποίοι είχον δώδεκα
κλίνας. 

Δύο θάλαμοι ενοσήλευον ασθενείς, πάσχοντας εκ
νευρολογικών και ψυχιατρικών παθήσεων.

Εις το Νοσοκομείον υπήρχεν καλώς ωργανωμένη
μονάς εντατικής παρακολουθήσεως, περιλαμβάνουσα
έξ κλίνας, προοριζομένας δι’ βαρέως πάσχοντας,  η
οποία ήτο η πρώτη εις τον κόσμον ανάλογος μονάς,
φέρουσα ειδικόν τεχνολογικόν και φαρμακευτικόν εξοπ-
λισμόν και εξασφαλίζουσα συνεχή παρακολούθησιν και
φροντίδα των ασθενών. 

Το Νοσοκομείον διέθετεν φαρμακείον εις το οποίον
προσέφερον τας γνώσεις των τρείς φαρμακοποιοί, οι
οποίοι εξετέλουν τας συνταγάς, τας αναγραφομένας
υπό των ιατρών, παρέχοντες εις τα τμήματα νοσηλείας
τους καταλλήλους φαρμακευτικούς παράγοντας, διά
την ορθήν θεραπευτικήν αντιμετώπισιν των ασθενών.
Άπαξ της ημέρας εγένετο η τακτική επίσκεψις των
ιατρών εις τους θαλάμους των ασθενών κατά τους χει-
μερινούς μήνας, ενώ από της ανοίξεως και κατά την
διάρκειαν του θέρους αύτη ετελείτο δις της ημέρας. Το
Νοσοκομείον διέθετεν εξωτερικά ιατρεία, τα οποία
εκάλυπτον όλας τας αναπτυχθείσας έως τότε ειδικότ-
ητας της ιατρικής.

Συμφώνως προς το Τυπικόν του Νοσοκομείου (38)
επί κεφαλής εκάστου παθολογικού θαλάμου ετίθεντο
δύο ιατροί καλούμενοι πρωτομηνίται, εξειδικευμένοι εις
την εσωτερικήν παθολογίαν. Κατ’ αντιστοιχίαν την
ευθύνην των χειρουργικών θαλάμων είχον δύο χειρο-
υργοί, οι οποίοι προέβαινον εγκαίρως και εις τας απαι-
τουμένας χειρουργικάς επεμβάσεις. Οι θάλαμοι της
μητρότητος ήσαν υπό την ευθύνην τριών ιατρών, δύο
ανδρών και μίας γυναικός, «της ιάτραινας», το δε
νοσηλευτικόν προσωπικόν συνίστατο εξ ολοκλήρου εκ
νοσηλευτριών.

Αι μονάδες της νευρολογίας και της ψυχιατρικής
ήσαν υπό την ευθύνην δύο ιατρών, οι οποίοι είχον εξει-
δικευθή επαρκώς εις τα νευρολογικά και ψυχιατρικά
νοσήματα. Έκαστος των ειδικών συνηργάζετο μετά
τριών τακτικών εσωτερικών ιατρών, οι οποίοι εχαρακ-
τηρίζοντο ως «υπουργοί  έμβαθμοι» και μετά δύο μη
τακτικών βοηθών ιατρών, οι οποίοι εχαρακτηρίζοντο ως
«υπουργοί περισσοί». 

Οι τακτικοί ιατροί, εις το έργον των συνεπικουρ-
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ούντο υπό πολλών ειδικευομένων ιατρών, σπουδα-
στών της Ιατρικής και νοσηλευτών.

Είναι άξιον θαυμασμού, ότι κατά την διάρκειαν των
επισκέψεων εις τους θαλάμους των ασθενών, οι ιατροί
εξήταζον πλήρως τους ασθενείς, ανέλυαν τας περι-
πτώσεις της ασθενείας των, συνεζήτουν, εν εκτάσει,
επ΄ αυτών, προβαίνοντες εις διαφορικήν διάγνωσιν,
ενώ συγχρόνως εμελετάτο η ψυχολογική κατάστασις
εκάστου ασθενούς και τα κοινωνικά προβλήματα
αυτού, η δε τελική απόφασις διά την εφαρμογήν του
καταλλήλου θεραπευτικού πρωτοκόλλου ελαμβάνετο
μετά πολλής περισκέψεως υπό του ειδικού, του έχον-
τος την ευθύνην του τμήματος(39). 

Εις τα πλαίσια των θεραπευτικών πρωτοκόλλων διά
τας νευρολογικάς και ψυχιατρικάς παθήσεις περιελαμ-
βάνετο η υποβολή των ασθενών εις συχνά λουτρά (40),
η χρήσις αλοιφών, η αποφυγή του κρέατος εις την δίαι-
ταν των ψυχιατρικών ασθενών  και η εφαρμογή διαίτης
3.300 θερμίδων εις τους Νευρολογικούς ασθενείς, η
εφαρμογή της μουσικοθεραπείας της φυσικοθερα-
πείας, της ψυχοθεραπείας, η χορήγησις πολλών φαρ-
μακευτικών ουσιών και η πνευματική στήριξις των ασθ-
ενών. 

Οι ασθενείς μετείχον της θείας λειτουργίας, η οποία
ετελείτο εις τους δύο ναούς του νοσοκομείου, είς διά
τους άνδρας και έτερος διά τας γυναίκας, και προ-
σήρχοντο εις τα μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως
και της Θείας Μεταλήψεως. Έκαστος ναός είχεν ιερέα
και αναγνώστην, της θείας λειτουργίας τελουμένης
τετράκις της εβδομάδος, ήτοι καθ’ εκάστην Τετάρτην,
Παρασκευήν, Σάββατον και Κυριακήν, της ιεράς εξομο-
λογήσεως δε δυναμένης καθ’ εκάστην. 

Συμπερασματικώς

Εις την οργάνωσιν, την  λειτουργίαν, την διοίκησιν
και την εν γένει φιλοσοφίαν των νοσοκομείων της Κων-
σταντινουπόλεως και των ετέρων μεγάλων πόλεων της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εις την ιατρικήν παιδείαν,
εις την διαγνωστικήν προσέγγισιν των ασθενών και εις
την εφαρμογήν των καταλλήλων θεραπευτικών πρω-

τοκόλλων, διακρίνομεν τα ουσιώδη γνωρίσματα και τας
βασικάς αρχάς της συγχρόνου ιατρικής. 

Η μεθοδική και συστηματική ανάλυσις των κλινικών
φαινομένων και σημείων, η εμβάθυνσις εις τα
συμπτώματα των νόσων, εν συνδυασμώ προς την ανα-
πτυχθείσαν πειραματικήν έρευναν, συνθέτουν ήδη από
της εποχής του Βυζαντίου το επιστημονικόν περίγραμ-
μα της συγχρόνου ιατρικής. 

Η δίψα διά την γνώσιν, η θεωρητική ενατένισις νέων
οριζόντων, ο ευγενής ανταγωνισμός, η έφεσις προς
έρευναν και αναζήτησιν νέων διαγνωστικών και θερα-
πευτικών μεθόδων, αι προσδοκίαι εκ της πειραματικής
ερεύνης, η μετά ευλαβείας εφαρμογή των αρχών της
ιατρικής ηθικής και η άμετρος φιλανθρωπία ανήγαγον
τους ιατρούς των Βυζαντινών χρόνων εις υψηλότατον
βάθρον, και έθεταν αυτούς, ως φωτεινάς πηγάς,
σελαγίζοντας το επιστημονικόν κάλλος και την ιερότητα
της ιατρικής εις Ανατολήν και Δύσιν. 

Εις την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν αι νευροεπιστή-
μαι ήνθισαν κατά τα πρότυπα της Ιπποκρατείου και της
Ελληνιστικής ιατρικής και διεισέδυσαν βαθύτερον εις
τον μυστικόν χώρον της μελέτης του εγκεφάλου και εις
το πεδίον της διαγνώσεως και θεραπείας των νευρολο-
γικών παθήσεων. Αι πολύτιμοι γνώσεις της Νευρο-
λογίας μετεδόθησαν εκ της Κωνσταντινουπόλεως εις
τον Αραβικόν κόσμον της Ανατολής και της Δύσεως και
εις τον λατινικόν κόσμον της δύσεως, εκείθεν δε εις την
βόρειον Ευρώπην. Το Βυζάντιον απετέλεσεν το ισχυρ-
όν βάθρον της Νευρολογίας επί του οποίου εναποτίθ-
ενται συνεχώς, ως εύχυμοι καρποί, τα επιτεύγματα των
συγχρόνων νευροεπιστημών (41). 

Επί πλέον τα νοσοκομεία της Κωνσταντινουπόλεως
και αι νευρολογικαί και ψυχιατρικαί μονάδες αυτών
μετέδιδον εμπράκτως, εις όλον τον ιατρικόν κόσμον,
τας αξίας και αρχάς της αφοσιώσεως, της μεθέξεως,
του σεβασμού, της αυταπαρνήσεως,  της αγάπης των
ιατρών και των νοσηλευτών διά τον πάσχοντα, και
εδίδασκον διά της ζωής και του έργου των, την ανα-
τείνουσαν βίωσιν της ιερότητος του ανθρωπίνου
προσώπου.
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(1)Το Βυζάντιον ήτο μία εκ των πολλών Ελληνικών αποικιών εις το

Βόσπορον, ιδρυθέν υπό του Μεγαρέως Βασιλέως Βύζαντος το

658 π.Χ. Το 478 π.Χ το Βυζάντιον εγένετο μέλος της αμφικτιονίας

και το 334 ενετάχθη εις το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το

324 μ.Χ απεφασίσθη υπό του Μεγάλου.Κωνσταντίνου να  καταστή

η πρωτεύουσα του κράτους του, θεσπισθείσα ούτως επισήμως

την 11ην  Μαΐου του 330. Η Κωνσταντινούπολις κατέστη η πλέον

ακμάζουσα και ωραία πόλις του κόσμου αποτελούσα το πολιτικόν

και πολιτιστικόν κέντρον της Δύσεως και της Ανατολής. Η γλώσσα,

η πολιτιστική και φιλοσοφική ατμόσφαιρα, η παιδεία και αι επιστή-

μαι έφερον την ελληνικήν σφραγίδα. Η πίστις ήτο Ορθόδοξος.

Κατά τα έτη του Ιουστινιανού του Α΄ (527-565)  ο πληθυσμός 
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της Κωνσταντινουπόλεως υπερέβαινεν τους 500,000 κατοίκους.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έζησεν 1.130 έτη. Εις τας 29 Μαΐου
του 1453 η Κωνσταντινούπολις εάλω υπό του Μωάμεθ του Β΄
μετά από την ηρωϊκήν μέχρις εσχάτων αντίστασιν των κατοίκων
της και τον ηρωϊκόν και ένδοξον θάνατον επί των επάλξεων του
τελευταίου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου  XI του Παλαιολόγου.    
(2)Ο Πλάτων επίστευεν ότι ο άνθρωπος αποτελεί σύνθεσιν της
αθανάτου και αιωνίου ψυχής μετά του θνητού και φθαρτού σώμα-
τος, το οποίον ενεργοποιείται υπό της ψυχής. Τα πάθη και αι
αδυναμίαι της ψυχής εκδηλούνται διά της ανθρωπίνης συμπεριφ-
οράς. Κατά τον Πλάτωνα η φιλοσοφία επενεργεί ως η ιατρική
καθ’ όσον η λογική και ο διάλογος, ο οποίος οδηγεί εις την κάθα-
ρσιν, αποτελούν τας πλέον αποτελεσματικάς μεθόδους διά την
θεραπείαν της ψυχής. Η περισυλλογή, η αυτοανάλυσις, η αυτο-
κριτική και ο αυτοέλεγχος δύνανται να θεραπεύσουν τα τραυματι-
κά βιώματα της ψυχής.
(3)Αριστοτέλης. Περί Ψυχής 413 b 26.
(4)Αριστοτέλης Ηθ. Νικομ. 1104 a 12
(5)Mατθ.5,8
(6)Baloyannis SJ: Bioethics from the Orthodox viewpoint. In  S.J.
Baloyannis (Editor)  Proceedings of 7th International Congress
on the Improvement of the Quality of life on Dementia,
Parkinson’s disease,Epilepsy, MS, Muscular Disorders and
Neuroethics. Thessaloniki 29th  January-1st February 2009 Pub.
Medimond (Bolognia) 2009.pp.1-3.
(7)Οι άγιοι ιατροί δεν περιορίζονται μόνον εις την Βυζαντινήν
περίοδον. Εις τον εικοστόν αιώνα η ζωή του Αγίου Λουκά, Μητρ-
οπολίτου Συμφερουπόλεως, διαπρεπούς χειρουργού και πανεπι-
στημιακού διδασκάλου, συγγραφέως δε εξαιρέτων ιατρικών
συγγραμάτων επί της χειρουργικής και λαμπρών θεολογικών
πονημάτων, ο οποίος αντέστη μετά ηρωισμού τας ταλαιπωρίας,
τας φυλακίσεις, τας βασάνους, τους εμπαιγμούς, τας απειλάς,
τους ευτελισμούς, τας εξορίας διά την αγάπην του Κυρίου, ευερ-
γετών πάντοτε τους πάσχοντας, παρέχει και σήμερον αναλλοίω-
τον την ζώσαν εικόνα της αγιότητος εις τον χώρον της ιατρικής
επιστήμης. Βλέπε Maruschak, Vasiliy, The Blessed Surgeon: The
Life of St. Luke of Simferopol, Divine Ascent Press,2002. 
(8)Bloch Iwan : Byzantinische Medizin”, Handbuch der
Geschichte der Medizin, Max Neuburger und Julius Pagel,Vol. 2
Jena: G. Fischer, 1902, 1:492—588.
(9)Ο Ιπποκράτης ο Κώος (460-370 π.Χ), ο οποίος υπήρξεν ο
Πατήρ της Ιατρικής επιστήμης, καθιερωθείς διεθνώς διά της
συστηματικής και μεθοδικής εργασίας του εφ’ όλου του φάσματος
του ιατρικώς σκέπτεσθαι, συνέβαλεν ουσιωδώς εις την γνώσιν
και θεραπευτικήν αντιμετώπισιν των νευρολογικών παθήσεων. Ο
Ιπποκράτης πρώτος έγραψεν ότι η Επιληψία δεν ήτο «Ιερά
Νόσος» αλλά ήτο εγκεφαλική πάθησις έχουσα ευρύ παθογενε-
τικόν υπόβαθρον, επιφέρουσα κατά το πλείστον σημαντικήν

αλλοίωσιν εις το συναίσθημα και  την προσωπικότητα του
πάσχοντος. Ο Ιπποκράτης περιέγραψεν την επιληπτικήν αύραν
και τα πολύμορφα επιληπτικά φαινόμενα. Υπεγράμμησεν εκ παρ-
αλλήλου ότι επί ετεροπλεύρων επιληπτικών σπασμών η οργανι-
κή βλάβη εντοπίζεται εις το αντίστοιχον εγκεφαλικόν ημισφαίριον.
Ο Ιπποκράτης ήτο ο πρώτος ο οποίος ενετόπισεν επί του εγκεφ-
άλου τα κέντρα της κινητικής εκφράσεως, του λόγου, των αισθή-
σεων και των νοητικών λειτουργιών. Εδίδασκεν ότι τραυματικαί
βλάβαι εις τον φλοιόν του εγκεφάλου και εις υποφλοιώδεις περ-
ιοχάς, αιμορραγίαι ή όγκοι προκαλούν παράλυσιν εις το ετερόπ-
λευρον ημιμόριον του σώματος, της οποίας προηγούνται πολλά-
κις αίσθημα αιμωδίας και αισθητικαί διαταραχαί. Ο Ιπποκράτης
επεσήμανεν ότι η δεξιά ημιπληγία συνωδεύετο κατά το πλείστον
υπό κινητικής αφασίας ή αφημίας, δεδομένου ότι το κέντρον του
προφορικού λόγου κατ’ αυτόν εντοπίζεται εις το πρόσθιον
ημιμόριον του αριστερού ημισφαιρίου. Ο Ιπποκράτης περιέγρα-
ψεν επίσης τας κλινικάς εκδηλώσεις της υπαραχνοειδούς αιμορρ-
αγίας. Ο Ιπποκράτης επίστευεν ότι το πνεύμα, το οποίον
ευρίσκεται εις τον εγκέφαλον ζωογονεί το σώμα είτε φερόμενον
διά του αίματος, το οποίον διέρχεται διά του εγκεφάλου και διά
της υποφύσεως είτε διά των κρανιακών και των περιφερικών
νεύρων. Ο Ιπποκράτης ως νευροανατόμος περιέγραψεν τον
διαχωρισμόν των εγκεφαλικών ημισφαιρίων υπό του δρεπάνου
της σκληράς μήνιγγος και την σύνδεσιν αυτών διά του μεσο-
λοβίου. Περιέγραψεν ότι η λειτουργία του λόγου αποτελεί ιδιαιτέρ-
αν και σύνθετον διεργασίαν διά τον εγκέφαλον, το κέντρον της
οποίας εντοπίζεται εις το πρόσθιον ημιμόριον του αριστερού ημι-
σφαιρίου επί δεξιοχείρων ατόμων. Ο Ιπποκράτης περιέγραψεν
την μανίαν ως ψυχιατρικήν νόσον, χαρακτηριζομένην υπό εξάρ-
σεως του συναισθήματος, απωλείας του αυτοελέγχου και επιθε-
τικότητος. Ήτο ο πρώτος, ο οποίος περιέγραψεν τα φαινόμενα
της ανοίας όπως εκδηλούνται ταύτα εις την νόσον του Alzheimer,
περιγράψας επίσης ανοϊκά φαινόμενα επί υποθυρεοειδισμού.
(10)Ο Γαληνός εκ Περγάμου (130 π.Χ) υπήρξεν η υψηλοτέρα
μορφή της Ιατρικής κατά τα Ελληνιστικά έτη και την αρχικήν
Ρωμαϊκήν περίοδον ασκήσας ιδιαιτέραν επίδρασιν επί της αραβι-
κής ιατρικής και της ιατρικής της δύσεως κατά την Αναγέννησιν
και τους νεωτέρους χρόνους. Έγραψεν περί τας 400 διατριβάς
εφ’ όλων των πεδίων της Ιατρικής. Το έργον του εκφράζει την
ευρείαν επίδρασιν την οποίαν υπέστη υπό του Ιπποκράτους και
του Αριστοτέλους. Ο Γαληνός επί του εγκεφάλου και του νωτιαίου
μυελού επίστευεν ότι αμφότεροι προσλαμβάνουν αισθητικάς
πληροφορίας, τας οποίας αναλύουν και απαντούν διά κινητικών
εκδηλώσεων. Ο Γαληνός περιέγραψεν ότι ημιδιατομή του
νωτιαίου μυελού επιφέρει σύστοιχον ημιπληγίαν, σύστοιχον δια-
ταραχήν της εν τω βάθει αισθητικότητος και αντίστοιχον διαταρ-
αχήν της επί πολλής αισθητικότητος, φαινόμενα τα οποία πολ-
λούς αιώνας αργότερον περιέγραψεν εις την διδακτορικήν διατρι-
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βήν του o Brown Sequard. Ο Γαληνός υπεγράμμιζεν ότι εάν η
κινητικότης των μιμικών μυών του προσώπου προσβάλλεται
συστοίχως προς την ημίπληκτον πλευράν, η προκαλούσα αυτήν
βλάβη ευρίσκεται εις τον εγκέφαλον και ουχί εις τον νωτιαίον
μυελόν, ιδίως εάν συμμετέχουν εις την κινητικήν έκπτωσιν και
έτερα κρανιακά νεύρα. Επίστευεν επίσης ότι ο νωτιαίος μυελός
αποτελεί την επέκτασιν του νευρικού ιστού εντός του σπονδυλι-
κού σωλήνος και ότι ούτος εκτελεί τας διαταγάς, αι οποίαι επιβάλ-
λονται υπό του εγκεφάλου. Ο Γαληνός διεπίστωσεν ότι το φρε-
νικόν νεύρον το οποίον αναδύεται εκ του τρίτου αυχενικού μυελο-
τομίου νευροί το διάφραγμα και συμβάλει τα μέγιστα εις την
αναπνοήν. Εκ των πρωτοποριακών διαπιστώσεων του Γαληνού,
μετά από πολλάς ανατομικάς παρατηρήσεις, ήτο ότι το παλίνδρο-
μον λαρυγγικόν νεύρον, το οποίον είναι κλάδος του πνευμονογα-
στρικού, νευροί τας φωνητικάς χορδάς και είναι υπεύθυνον διά
την παραγωγήν της φωνής, επί ετεροπλεύρου βλάβης δε αυτού
ευλόγως επέρχεται δυσφωνία, ενώ επί αμφοτεροπλεύρου βλά-
βης αφωνία. Τα νωτιαία νεύρα, διεπίστωσεν ο Γαληνός ότι
αναδύονται εκ δύο ριζών, της προσθίας και της οπισθίας, εκ των
οποίων η μία συνδέεται μετά της προωθήσεως των αισθητικών
πληροφοριών, η έτερα δε μετά της αγωγής των κινητικών
ώσεων. Επί των επιληπτικών φαινομένων ο Γαληνός επίστευεν
ότι οι τονικοκλονικοί σπασμοί οφείλοντο εις ερεθισμόν του εγκεφ-
άλου ή εις απόφραξιν των κοιλιών, Η αύρα δε είναι έν παράδο-
ξον  ασύνηθες επιγαστρικόν κυρίως φαινόμενον το οποίον προη-
γείται συνήθως των σπασμών και γενικώτερον των κινητικών
φαινομένων των επιληπτικών κρίσεων. Ο Γαληνός επίσης προέ-
βη εις σαφή διάκρισιν μεταξύ των κρίσεων της επιληψίας και
αυτών της υστερίας. Επί της κεφαλαλγίας ο Γαληνός περιέγρα-
ψεν την ημικρανίαν ή ετεροκρανίαν η οποία προέρχεται από
επιφανειακά ερεθίσματα της κεφαλής ή από ερεθισμόν των βαθυ-
τέρων δομών και ιδίως των μηνίγγων. Εκ παραλλήλου υπεγράμ-
μισεν ότι η κεφαλαλγία εκ τάσεως συνδέεται μετά του άγχους και
αποτελεί ψυχοσωματικόν φαινόμενον. Η απώλεια της συνειδή-
σεως περιγραφείσα ως συγκοπή ή λιποθυμία οφείλεται κατά τον
Γαληνόν εις την διακοπήν της αρμονικής συνεργασίας του εγκεφ-
άλου μετά της καρδίας και των πνευμόνων. Ο Γαληνός περιέγρα-
ψεν τον λήθαργον ως  ασυνήθη κατάστασιν, χαρακτηριζομένην
από θόλωσιν της συνειδήσεως  και οξείαν παροδικήν διαταραχήν
των νοητικών λειτουργιών, ως είναι η μνήμη, η μάθησις και η κρι-
τική ικανότης. Το κώμα κατά τον Γαληνόν αποτελεί την πλέον
σοβαράν κατάστασιν της συνειδησιακής διαταραχής, διακρινόμε-
νον κατ’ αυτόν εις  (α) απώλειαν της συνειδήσεως, του ασθενούς
έχοντος τους οφθαλμούς κλειστούς και (β) απώλειαν της συνειδή-
σεως , του ασθενούς έχοντος τους οφθαλμούς ανοικτούς, απο-
καλών τούτο «άγρυπνον κώμα». Ο Γαληνός περιέγραψεν επίσης
ωρισμένα ασυνήθη κλινικά φαινόμενα ως είναι η «κατάληψις», η
«κατοχή», η  «καταφορά». Ως κατάληψιν περιέγραψεν την ημικω-

ματώδη κατάστασιν, την συνδυαζομένην μετά τιτανικής ή υστερι-
κής δυσκαμψίας και συχνάκις μετά εμπυρέτου παραληρήματος.
Ο Γαληνός περιέγραψεν τας κλινικάς εκδηλώσεις των εξωπυρα-
μιδικών συνδρόμων και ιδίως της περιγραφείσης, πολλούς
αιώνας αργότερον, υπό του Parkinson νόσου ως «Paralysis
Agitans». Ο Γαληνός υπεγράμμισεν το φαινόμενον του τρόμου,
της δυσκαμψίας, την βραδύτητα των κινήσεων, την νοητικήν
έκπτωσιν και το ανέκφραστον προσωπείον των ασθενών, εις
τους οποίους μόνον η τεθλιμμένη έκφρασις των οφθαλμών παρ-
αμένει, οι οποίοι εμφανίζουν σαφή ελάττωσιν του σκαρδαμισμού.
Ο Γαληνός είχεν διακρίνει την νοητικήν διαταραχήν εις δύο επί
μέρους καταστάσεις, ήτοι (α) εις το παραλήρημα άνευ πυρετικής
κινήσεως, το οποίον εκάλεσεν παραφροσύνην και (β) εις το παρ-
αλήρημα μετά πυρετού, το οποίον εκάλεσεν φρενίτιδα.Τα κύρια
διαγνωστικά κριτήρια της παραφροσύνης ήσαν αι ψευδαισθησίαι,
αι παρανοϊκού τύπου σκέψεις και αι διαταραχαί της συμπεριφο-
ράς. Η φρενίτις αντιθέτως συνδέεται μετά εμπυρέτων καταστά-
σεων και οφείλεται εις τον ερεθισμόν του εγκεφάλου υπό του
πυρετού και των τοξικών «χυμών», οι οποίοι κυκλοφορούν εις το
σώμα. Εις σοβαράς περιπτώσεις η φρενίτις εμφανίζεται ως
προθανάτιον φαινόμενον. Ο Γαληνός περιέγραψεν την νοητικήν
διαταραχήν ως μώρωσιν ή μωρίαν. Η μώρωσις αποτελεί την
ηπιοτέραν έκφρασιν της ανοίας. Η άνοια καθ’ εαυτήν χαρακ-
τηρίζεται υπό του Γαληνού ως έκφρασις διαταραχής της μνήμης
και της κριτικής ικανότητος του πάσχοντος. Ισχυρίζεται ότι η
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