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Περίληψη

Το άρθρο αυτό ασχολείται με τον ανθρώπινο εγκέ-
φαλο. Καταγράφει τα «άλματα»  που έγιναν ως προς τις
γνώσεις μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών  στο
θέμα του εγκεφάλου στον ίδιο χώρο, την  Κάτω Ιταλία,
σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους που απέχουν
μεταξύ τους 15 αιώνες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται
στις δύο  ιατρικές σχολές: του Κρότωνα1 (6ο έως τις
αρχές 4ου π.Χ αιώνα) και του Σαλέρνο2 (9ο μέχρι τον
13ο  μ.Χ. αιώνα). Στην πρώτη σχολή για πρώτη φορά
στον ελλαδικό χώρο διατυπώνεται η άποψη ότι  ο εγκέ-
φαλος είναι το  κέντρο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι
νοητικές λειτουργίες. Η δε Ιατρική Σχολή του Σαλέρνο
είναι το πρώτο λαϊκό Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη στην
οργάνωση του οποίου στηρίχτηκαν τα επόμενα πανεπι-
στήμια∙ και το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα της χριστιανι-
κής Ευρώπης. Στο νοσοσκομειακό αυτό ίδρυμα έγιναν
και χειρουργικές επεμβάσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ έπαιξαν οι: Αλκμαίων ο
Κροτωνιάτης και ο Πυθαγόρας για την πρώτη ιατρική
σχολή.  Για τη σχολή του Σαλέρνο, σημαντικό ρόλο, στον
τομέα της χειρουργικής του εγκεφάλου, διαδραμάτισε ο
Rugerius Salernitanius.

Λέξεις-κλειδιά: εγκέφαλος, Κάτω Ιταλία, Ιατρική Σχολή,
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1 σημερινή Crotone, παραλιακή πόλη στο νοτιότερο τμήμα της
Ιταλίας,  από τη μεριά του Ιονίου
2 Το Salerno, κι αυτή παραλιακή πόλη, πιο βόρεια από τον
Κρότωνα, από την πλευρά της Τυρρηνικής Θάλασσας
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Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ (= μακρά), ὁ δὲ
καιρὸς ὀξὺς ( =η περίπτωση είναι επείγουσα), 

ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ
μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα 

ποιεῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρεόντας,
καὶ τὰ ἔξωθεν.

Ιπποκράτης και Συλλογή Ιπποκρατικών,
Αφορισμοί, Τμήμα Πρώτο, Αφορισμός 1.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή

Καθώς μελετά κανείς τα επιτεύγματα της Σχολής του
Κρότωνα, διαπιστώνει ότι είναι αξιοπερίεργο που όλες
οι τολμηρές ιδέες για τον ρόλο του εγκεφάλου έκαναν
την εμφάνισή τους τον 6ο π.Χ. αιώνα στη γεωγραφική
περιφέρεια του ελληνικού κόσμου και όχι στην κυρίως
Ελλάδα, όπου άνθιζαν οι άλλες αποδεκτές επιστήμες,
όπως η φιλοσοφία.  Βλέπουμε δηλαδή να ασχολούνται
με τον εγκέφαλο πιο πολύ: στην Κάτω Ιταλία, στην Ιωνία
και στα νησιά του Αιγαίου3. Είναι πιθανό, οι ιδέες οι σχε-
τικές με τον εγκέφαλο  να αναπτύχθηκαν μόνο εκεί όπου
υπήρχε κοινωνική ανοχή στους πειραματισμούς και στις
ανατομές πτωμάτων. Νέες ιδέες και θεωρίες, λέει ο
Thomson, γεννιούνται μόνο αφού η εξέλιξη της υλικής
ζωής της κοινωνίας βάλει την κοινωνία μπροστά σε
νέους στόχους. Όταν όμως γεννηθούν οι ιδέες αυτές, γί-
νονται μια πανίσχυρη δύναμη που διευκολύνει την υλο-
ποίηση αυτών των νέων στόχων, γίνονται μία δύναμη
που διευκολύνει την πρόοδο της κοινωνίας (Thomson,
1987. σελ 269). Οι παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται ότι
ισχύουν σε μεγάλο βαθμό στην περιπτωση της Ιατρικής
Σχολής του Κρότωνα. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, στο θέμα
της ανάπτυξης των σχετικών με τον εγκέφαλο ερευνών
στον Κρότωνα  έπαιξαν και κάποιες ισχυρές προσωπι-
κότητες με αξιόλογο ερευνητικό έργο, όπως ο Αλκμαίων
ο Κρωτονιάτης και ο Πυθαγόρας.

3Κάποιες άλλες σπουδαίες ιατρικές Σχολές μέχρι τον 2ο μ.Χ
αιώνα δημιουργήθηκαν σε: Κυρήνη,  Κνίδο, Κω και Πέργαμο
(130  -   200 μ.Χ).



Ο Κρότων και ο Πυθαγόρας 

Ο Κρότων υπήρξε από τις αρχαιότερες ελληνικές πό-
λεις στις οποίες  μελετήθηκε ο εγκέφαλος. Η Πρώτη γρα-
πτή μαρτυρία ότι ο εγκέφαλος είναι το κέντρο της
ανθρώπινης λογικής βρίσκεται στον Πυθαγόρα4 (Καρα-
πέτσας, 2015) Και πρώτοι οι Κρωτονιάτες, Αλκμαίων και
Πυθαγόρας5 επεσήμαναν ότι  ο εγκέφαλος είναι  το κέν-
τρο των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου (Crivel-
lato, E. & Ribatti, D., 2007). Ήταν αρχαία ελληνική
αποικία στην ανατολική ακτή της Καλαβρίας, που ιδρύ-
θηκε περίπου το 708 π.Χ. από Αχαιούς. Εδώ, στον Κρό-
τωνα, τον 6ο αιώνα π.Χ. αναδείχθηκαν σπουδαίοι
άνδρες, εκτός από τον Πυθαγόρα και τον Αλκμαίωνα, ο
Δημοκήδης, οι γλύπτες Δαμέας και Πατροκλής αργό-
τερα, και πλήθος αθλητών, από τους οποίους διασημό-
τερος υπήρξε ο γιος του Διοτίμου, ο  Μίλων. Κάτω από
την αρχηγία του Μίλωνα, οι Κροτωνιάτες νίκησαν τους
Συβαρίτες το 510 π.Χ. και κατέστρεψαν την πόλη τους.
Αρχίζει από τότε η εποχή της ηγεμονίας τους στη Με-
γάλη Ελλάδα. Η κυριαρχία του Κρότωνα εκτείνεται στα
επόμενα χρόνια από την Αδριατική ως την Τυρρηνική
Θάλασσα. Οι κάτοικοί του, γενικά, φημίζονταν για τη σω-
ματική τους  δύναμη, για τις γυναίκες τους που ήταν
πολύ όμορφες, για τους αθλητές και τους πολεμιστές της
(Bostford & Robinson, 1985).  

Στον Κρότωνα εγκαταστάθηκε και ο Πυθαγόρας. Πα-
ραδίδεται ότι προβλέφτηκε από το Μαντείο των Δελφών
ότι ο Πυθαγόρας θα είναι πολύ ωφέλιμος για τους αν-
θρώπους και ότι τις διδαχές του τις παρέλαβε από το
Μαντείο των Δελφών6.

4Τον 6ο αι π.Χ.
5Τι αντιπροσωπεύει ο εγκέφαλος για τον καθένα χωριστά  Έλ-
ληνα  γιατρό  και φιλόσοσόφο από τον Ακμαίωνα  μέχρι τον 2ο
αιώνα μ.Χ.. : 
I. Την έδρα των αισθήσεων και  της νόησης, «το ηγεμονικόν»
(Αλκμαίων και Πυθαγόρειοι αρχή του 5ου αιώνα π.Χ)
II. Την  έδρα των αισθήσεων,  της  νόησης και της λογικής,  την
πηγή των  συναισθημάτων, χάρη σ’ αυτόν μπορούμε να δια-
κρίνουμε το  καλό από το κακό και το ηθικό από το αντίθετό
του  (Ιπποκράτης 5ος/4ος π.Χ)
III. Την  έδρα της λογικής ψυχής (Πλάτων 427-347 π.Χ)
IV. Το εργαλείο ψήξης  της θερμοκρασίας του σώματος (Αρι-
στοτέλης 384-322)
V. Το κέντρο διοίκησης του σώματος (Ηρόφιλος 335-280)
VI. Την  έδρα του «ηγεμονικού» (Γαληνός 129-216)
6 1. Η γέννησή του προβλέφτηκε από την Πυθία. Αυτή είπε ότι
ο Πυθαγόρας θα διαφέρει κατά την ωραιότητα και τη σοφία
από όλους τους ανθρώπους και θα καταστεί πάρα πολύ ωφέ-
λιμος  στο ανθρώπινο γένος. Ο Μνήσαρχος, ο πατέρας του,
ονόμασε το νεογέννητο Πυθαγόρα, καθώς είχε προφητευθεί
από τον Πύθιο Απόλλωνα (Διαθέσιμο στο Ίντερνετ:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE
%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 )

Ο Πυθαγόρας θέσπισε για τον Κρότωνα νόμους,
έδωσε νέα ώθηση στην πόλη και συνέβαλε στην πολιτι-
στική και κοινωνική πρόοδό της, αναμορφώνοντας τους
θεσμούς του. Ο Πυθαγόρας προσπάθησε να επιβάλει
τον ασκητικό τρόπο ζωής όχι μόνο στους οπαδούς του
αλλά και στους κατοίκους της περιοχής . απέτρεψε ορι-
στικά στάσεις και αναρχία στον Κρότωνα και στην εποχή
του αλλά και μεταξύ των απογόνων των μαθητών του .

οι διδαχές του διατηρήθηκαν για πολλές γενεές.  Αυτός
έκανε γνωστό το σοφό απόφθεγμα: "με κάθε τρόπο
πρέπει να διώχνεται και να καυτηριάζεται με φωτιά
και με σίδερο και με άλλες επινοήσεις η αρρώστια
από το σώμα, η πολυτέλεια από την κοιλιά, η επα-
νάσταση από την πόλη, η διχόνοια από το σπίτι και
απ' όλα μαζί η αμετρία"7. Καλλιέργησε τη διαιτητική και
την ιατρική και προσέθεσε σ’ αυτά μια ζωή με ηθική πει-
θαρχία και αυτοκυριαρχία. Η σχολή του ήταν μία μυστική
εταιρεία, η οποία πήρε στη συνέχεια πολιτική χροιά και
ανεβαίνοντας οι Πυθαγόρειοι στην εξουσία, προσπάθη-
σαν να κυβερνήσουν με το δικό τους πρότυπο κανόνα
ηθικής (Bostford & Robinson, 1985).  

Ο ίδιος o Πυθαγόρας δεν άφησε κανένα δικό του
γραπτό κείμενο8 και διατύπωνε τις απόψεις του χωρίς
να επιδέχεται συζήτηση για το αν αυτές είναι σωστές ή
όχι. Για το πού έχουν έδρα οι νοητικές λειτουργίες, μας
το παραδίδει ο Θεόφραστος, ο Πυθαγόρας διεκήρυττε
ότι: «το μεν ζωτικόν περί την καρδίαν το δε λογικόν
και νοερόν περί την κεφαλήν», η νοημοσύνη δηλαδή,
που έχει να κάνει με τη ζωή, έχει έδρα την καρδιά και ο
νους έχει έδρα τον εγκέφαλο9. Στα διασωθέντα δε απο-
σπάσματα που του αποδίδονται ως γνήσια, δικά του,
διαβάζουμε: «τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς στηρίγματα τέσσαρά
ἐστι, νοῦς, ἐπιστήμη, δόξα, αἴσθησις. Ψυχή γὰρ
ἀνθρώπου, φησὶν ὁ Πυθαγόρας, ἔστι τετράγωνον
εὐθυγώνιον» (<PYTHAGORAS>, Fragmenta.   {0632.
002} Page 165). 

2. <PYTHAGORAS>, Testimonia πιστοποιητικά.
{0632.006}.    DIOG. VIII 8 φησὶ δὲ καὶ Ἀριστόξενος [fr. 2
FHG II 272] λέγεται τὰ πλεῖστα τῶν ἠθικῶν δογμάτων λαβεῖν
τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς.  
7 Διαθέσιμο στο Ίντερνετ:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%C
E%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
8 Η αναμφίβολα ιστορική φυσιογνωμία του Πυθαγόρα είναι
πολύ δύσκολο να βιογραφηθεί, επειδή από πολύ νωρίς άρχισε
η δημιουργία θρύλων, γι αυτό και οι βιογραφίες που έχουμε
(του Διογένη του Λαέρτιου, του Πορφύριου και του Ιάμβλιχου)
έχουν πολύ μικρή αξία ως πηγές.  Δεν λείπουν, βέβαια, οι νο-
θεύσεις  των διαφόρων έργων, τα οποία παρουσιάζουν ως
συγγραφέα τον Πυθαγόρα, γι’ αυτό και είναι τόσο δύσκολο να
συλλάβουμε την πραγματική του διδασκαλία.(Kroh, Paul,
1996)
9 Οι  οπαδοί της εγκεφαλοκεντρικής θεωρίας μέχρι τον 2ο 
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Κατά τον Πυθαγόρα, οι Αιγύπτιοι πρώτοι μίλησαν για την
αθανασία της ψυχής, τη μετεμψύχωση και ότι η ψυχή
πρώτα πάει σε ζώα και στο τέλος στον άνθρωπο. Αυτός
ο κύκλος που κάνει η  ψυχή, από τα ζώα στον άνθρωπο,
διαρκεί τρεις χιλιάδες χρόνια10. Ο Πυθαγόρας  υποστή-
ριζε ότι όλα επανέρχονται, συνεπώς τίποτα από αυτά
που μας συμβαίνουν δεν είναι τελείως καινούργιο. Πί-
στευε ότι οι αριθμοί κρύβονται πίσω από καθετί στο
σύμπαν και ότι τα κοσμικά γεγονότα επαναλαμβάνονται
σε ένα κύκλο 10800 ετών.

Ο Πυθαγόρας, κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, σπού-
δασε ειδικά την ιατρική. Από τις περιηγήσεις του απέ-
κτησε τις παραδοξότατες ιδέες για τις αιτίες των νόσων,
τις οποίες απέδιδε πάντοτε σε δαίμονες ή υπεράνθρω-
πους . δεν έτρωγε κρέας . δεν ξέρουμε γιατί διακήρυττε
ότι δεν πρέπει να τρώνε οι οπαδοί του τα κουκιά. Μάλ-
λον κάνει λάθος ο Διογένης ο Λαέρτιος, όταν ερμηνεύει
τους κυάμους με τους όρχεις – θηλές μαστού, γι’ αυτό
και το χωρίο που λέει «καρδίας απέχεσθαι και κυά-
μων» δίνει  ο Λαέρτιος την εξήγηση: να αποφεύγετε τις
συγκινήσεις και τις συνουσίες.  Ο Πυθαγόρας συμβού-
λευε μεταξύ άλλων «την αποχή από κάθε γενετήσια
ορμή, όσο δεν είχαν ανάγκη να αδυνατίσουν» οι οπαδοί
του. Ήταν πολέμιος, επίσης κάθε κατάχρησης εργασίας
ή φαγητού. Μερικές άλλες απόψεις του ήταν:  ότι η σύλ-
ληψη του ανθρώπου γίνεται με την κάθοδο θερμού
ατμού από τον εγκέφαλο για να σχηματιστεί η ψυχή και
τα αισθήματα∙ το σώμα παράγεται από μάζα υγρών που
περιέχονται στη μήτρα∙ ο κόσμος γεννήθηκε από ένα
σπόρο που φύτεψε το Πέρας στο Άπειρο∙ η ψυχή έχει
έδρα της το κεφάλι και την καρδιά, τα πάθη την καρδιά,
το λογικό το κεφάλι (Bouillet, 1884. σελ 77).

Στην Κάτω Ιταλία τον 6ο αιώνα οι Πυθαγόρειοι προ-
σπάθησαν να κάνουν ομοσπονδία, η οποία απέτυχε
λόγω της σύγκρουσης Κρότωνα και Σύβαρης. Αυτή  η  

μ.Χ αιώνα, με τη σειρά που εμφανίστηκαν, είναι οι εξής: 
I. Αλκμαίων  - Πυθαγόρειοι.  6ος μέχρι τις αρχές του 5ου
αιώνα π.Χ
ΙΙ. Αναξαγόρας από Κλαζομενές Μ. Ασίας – Ίππων από τη
Σάμο – Διογένης από την Απολλωνία – Φιλόλαος από τον
Κρότωνα.  5ος/4ος π.Χ
ΙΙΙ. Ιπποκράτης από την Κω – Πλάτων.  5ος/ 4ος π.Χ
IV. Ηρόφιλος, ο Χαλκηδόνιος (πρώτα υποστήριξε καρδιοκεν-
τρική θεωρία) –  Ερασίστρατος από την Κέα.  3ος π.Χ
V. Γαληνός από την Πέργαμο.  2ος μ.Χ
10 <PYTHAGORAS>, Testimonia (=πιστοποιητικά).
{0632.006}
(1)   HEROD. II 123:  πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί
εἰσι οἱ εἰπόντες ὡς ἀνθρώπου ψυχὴ ἀθάνατός ἐστι, τοῦ σώμα-
τος δὲ καταφθίνοντος ἐς ἄλλο ζῶιον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται,
ἐπεὰν δὲ πάντα περιέλθηι τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θαλάσσια καὶ τὰ
πετεινά, αὖτις ἐς ἀνθρώπου σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν, τὴν πε-
ριήλυσιν δὲ αὐτῆι γίνεσθαι ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι.

απόπειρα της δημιουργίας ομοσπονδίας από τις πόλεις
αυτές της Μεγάλης Ελλάδας κάτω από τη διακυβέρνηση
των Πυθαγορείων έφερε αυτές τις πόλεις για ένα σύν-
τομο χρονικό διάστημα στην πρωτοπορία του ελληνό-
φωνου κόσμου. Την δε οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής μαρτυρούν και νομίσματα που βρέθηκαν σ’
αυτή. Πήραν, λοιπόν, την εξουσία οι Πυθαγόρειοι από
την γαιοκτημονική αριστοκρατία και τη χρησιμοποίησαν
για την προώθηση του εμπορίου. Στη συνέχεια, όμως,
φαίνεται ότι ακολουθούσαν μια εξαιρετικά συντηρητική
πολιτική (Thomson, 1987 σελ.266). Η δυσαρέσκεια του
κόσμου σ’ αυτή την πολιτική υποδαυλίστηκε και από κά-
ποια εγωπαθή άτομα τα οποία έφεραν βαρέως το γεγο-
νός ότι ο Πυθαγόρας δεν τους δέχτηκε στην κλειστή
αδελφότητα την οποία δημιούργησε. Έτσι εκδιώχθηκαν
από την περιοχή της Κάτω Ιταλίας οι Πειθαγόρειοι των
οποίων οι διδαχές σε πολλά τους σημεία είναι πάρα
πολύ ενδιαφέρουσες. Από τον Πυθαγόρα, του οποίου
πρέπει να υπήρξε μαθητής, επηρεάστηκε αποφασιστικά
στη  σκέψη του ο Αλκμαίων11. 

Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης (6ος-5ο αι. π.Χ), ο πρώτος
Έλληνας ο οποίος μελέτησε τον εγκέφαλο

Ο Αλκμαίωνας, βασισμένος σε μελέτες του, καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι έδρα των αισθήσεων και  της
νόησης είναι ο εγκέφαλος12. Ήταν,  λέει  ο  Δρ. Γιώργος 

11ALCMAEON Philosophus. Testimonia {0766.001} Frag-
ment 3 line 7 καὶ γὰρ ἐγένετο τὴν ἡλικίαν Ἀλκμαίων <νέος>
ἐπὶ γέροντι Πυθαγόραι, ἀπεφήνατο δὲ παραπλησίως τούτοις•
12 ALCMAEON Phil. Fragmenta {0766.002} : 1. ALCMAEON
Phil. Fragmenta {0766.002} Fragment 1: ΑΚΜΑΙΩΝΟΣ ΠΕΡΙ
ΦΥΣΕΩΣ Όλες οι αισθήσεις (κατά τον Αλκμαίωνα) είναι συναρ-
τημένες προς τον εγκέφαλο γι’ αυτό και παραλύουν, όταν κου-
νιέται ή αλλάζει τόπο,  διότι κλείνει τους πόρους, δια των
οποίων λειτουργούν οι αισθήσεις. Ο εγκέφαλος είναι εκείνος,
που παρέχει τις αισθήσεις, την ακοή και την όραση και την
όσφρηση, απ’ αυτές δε γεννιέται η μνήμη, κι από τη μνήμη και
τη γνώμη, σαν ηρεμήσουν, τότε γεννιέται η γνώση. Ο άνθρω-
πος διαφέρει από τα άλλα, στο ότι μόνος κατανοεί, τα άλλα
όμως, μ’ όλο που αισθάνονται, εν τούτοις δεν κατανοούν 2.
(Α5. 11. Β1α)4. ΑΣΤ. IV 17,1 (D. 407) Ἀλκμαίων ἐν τῶι
ἐγκεφάλῳ εἶναι τό ἡγεμονικόν. 3. PLATO Phaedo p. 96 A.
ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τάς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καί
ὁρᾶν καί ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δέ γίγνοιτο μνήμη καί δόξα,
ἐκ δέ μνήμης καί δόξης λαβούσης τό ἠρεμεῖν, κατά ταῦτα γί-
γνεσθαι ἐπιστήμην. ἄνθρωπος τῶν ἄλλων διαφέρει ὅτι μόνον
ξυνίησι, τά δ’ ἄλλα αἰσθάνεται μέν, οὐ ξυνίησι δέ. (Α 5. 11. Β
1α). 3. (1a) THEOPHRASTUS. de sensu. 25 [A 5] ἄνθρωπον
γάρ φησι τῶν ἄλλων διαφέρειν ὅτι μόνον ξυνίησι, τὰ δ’ ἄλλα
αἰσθάνεται μέν, οὐ ξυνίησι δέ 4. AËTIUS. IV 17, 1 (D. 407) Ἀ.
ἐν τῶι ἐγκεφάλωι εἶναι τὸ ἡγεμονικόν• τούτωι οὖν
ὀσφραίνεσθαι ἕλκοντι διὰ τῶν ἀναπνοῶν τὰς ὀσμάς.
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Παξινός13, ο πρώτος που ανακάλυψε την σχέση μεταξύ
εγκεφάλου και νου. «Από εκεί πιθανώς να μεταφέρθηκε
η σκέψη αυτή στην Κω, όπου εργαζόταν ο μεγαλύτερος
ιατρός της αρχαιότητας, ο Ιπποκράτης»14.  Ο Ακλμαίων
θεωρήθηκε πατέρας της ιατρικής πριν από τον Ιππο-
κράτη, λέει ο Μαρκέτος15. Το έργο του Αλκμαίωνα  συν-
δυάζει το φιλοσοφικό στοχασμό με την ιατρική έρευνα∙
είναι ο πρώτος, και κατά τον Χαλκηδόνιο, που επιχεί-
ρησε ανατομές και πειράματα σε ζώα16 (Μαρκέτος,
2002. σελ 46). Ως γιατρός επιδόθηκε στην έρευνα των
αισθητηρίων οργάνων∙ και πρέπει να ήταν ο πρώτος
που τόλμησε εγχειρήσεις στο μάτι. Σύμφωνα με τη δι-
δασκαλία του οι αισθητικές αντιλήψεις περνούν από το
μάτι και  το αυτί μέσω «πόρων» (μάλλον εννοούσε μέσω
δέσμης νεύρων) στον εγκέφαλο, που ο Αλκμαίων τον
πρόβαλε ως  το κεντρικό όργανο στο ανθρώπινο σώμα.
Υποστήριζε επίσης την αθανασία της ψυχής και τη θεϊκή
φύση των άστρων17. Στο έργο του Αλκμαίωνα, «Περί
Φύσεως», από το οποίο μας σώθηκαν αποσπάσματα,
βρίσκονται, εντελώς δίπλα δίπλα, οι θρησκευτικο-μυστι-
κιστικές διδασκαλίες του κύκλου των Πυθαγορείων και
τα καινούργια αποτελέσματα που προέκυψαν από μιαν
αυστηρά επιστημονική έρευνα στον φυσιογνωστικό
χώρο. 

5. Joannes STOBAEUS Anthologus Scriptor. Eccl. et  Theol.
Anthologium {2037.001} Book 1 chapter 53 sect. 2 : Ἀλκμαίων
ἀκούειν ἡμᾶς τῷ κενῷ τῷ ἐντὸς τοῦ ὠτός• τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ
διηχοῦν κατὰ τὴν τοῦ πνεύματος εἰσβολήν• πάντα γὰρ τὰ κοῖλα
ἠχεῖ.
13 Διαθέσιμο στο Ιντερνετ:
https://www.youtube.com/watch?v=1XPaSYXHGlw 
14 Ο Δρ. Γιώργος Παξινός είναι καθηγητής Ψυχολογίας και Ια-
τρικών Επιστημών στο Neuroscience Research Australia του
Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ.
15 Μαρκέτος, 2002
16 Κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν έκαναν οι Πυθαγόρειοι ανατομές,
γιατί πίστευαν στην μετεμψύχωση. Η άποψη ότι ο Αλκμαίων
έκανε ανατομές, λέει ο Bouillet, Jean, στηρίζεται μόνο στα
λόγια του Χαλκίδιου ο οποίος έζησε  900  χρόνια μετά από τον
Αλκμαίωνα. Άλλοι ιστορικοί δεν λένε τίποτα για το ζήτημα αυτό
(πρβ Πλούταρχο). Επειδή μάλιστα οι ανατομές ήταν αντίθετες
προς τις Πυθαγόριες αρχές (μετεμψύχωση), η υπόθεση αυτή
μένει τουλάχιστον αμφίβολη. Αλλά (πρβλ Διογένη Λαέρτιο και
Διόδωρο Σικελιώτη) οι οποίοι λένε ότι ο Αλκμαίων γνώριζε
πολύ καλά τον πόρο μέσα από τον οποίο επικοινωνεί το κοίλο
του τυμπάνου με τον φάρυγγα, άρα έκανε ανατομές.
17 1. CLEMENS ALEXANDRINUS Theol. Stromata
{0555.004} chapter 5 section 66 subsection 2: Κροτωνιάτης
Ἀλκμαίων θεοὺς ᾤετο τοὺς ἀστέρας εἶναι ἐμψύχους ὄντας. Οὐ
σιωπήσομαι τὴν τούτων ἀναισχυντίαν• 1
2. Joannes STOBAEUS Anthologus Scr. Eccl. et Theol. An-
thologium {2037.001} Book 1 chapter 49 section 1a:
Ἀλκμαίων φύσιν αὐτοκίνητον κατὰ ἀίδιον κίνησιν καὶ διὰ τοῦτο
ἀθάνατον αὐτὴν καὶ προσεμφερῆ τοῖς θείοις ὑπολαμβάνει.

Εκείνο που κάνει ακόμα πιο σπουδαίες τις ανακαλύ-
ψεις του Αλκμαίωνα και δείχνει ότι αυτές ήταν πρωτο-
ποριακές. Είχε και απάντηση στο πρόβλημα «γιατί
πεθαίνουν οι άνθρωποι»18. Όσα εκείνος διατύπωσε για
τον εγκέφαλο ήταν πολύ «μπροστά από την εποχή
τους», φαίνεται και από το γεγονός ότι και μετά τις ανα-
καλύψεις του Αλκμαίωνα πολλοί φιλόσοφοι θεώρησαν
ως κεντρικό όργανο της σκέψης και των αισθήσεων την
καρδιά19 κι όχι τον εγκέφαλο. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο
Αριστοτέλης. Η μετέπειτα σχετική με τον εγκέφαλο
έρευνα, φυσικά, δικαίωσε τον Αλκμαίωνα. 

3. GENNADIUS SCHOLARIUS Theol. Translatio commen-
tarii Thomae Aquinae De anima Aristotelis {3195.011}
Book 1 chapter 5: Ἀλκμαίων δὲ ἐκ τῶν οὐρανίων σωμάτων
αὐτὴν (την ψυχήν) συνίστησιν.
4. GENNADIUS SCHOLARIUS Theol. Translatio commen-
tarii Thomae Aquinae De anima Aristotelis {3195.011}
Book 1 chapter 5: Παραπλησίως δὲ τούτοις. Ἐνταῦθα, τρίτον,
τίθησιν τὴν δόξαν τοῦ Ἀλκμαίωνος ὅστις συνεφώνει τούτοις
ὅσον πρὸς τὴν κίνησιν μόνον, ὅστις ἔλεγε τὴν ψυχὴν εἶναι κι-
νητικώτατόν τι• ὅθεν διὰ τὸ ἀεὶ κινεῖσθαι ἀφωμοίωται τοῖς
ἀθανάτοις, δηλονότι τοῖς οὐρανίοις σώμασι• καὶ διὰ (125) τοῦτο
φησὶν αὐτὴν ἀθάνατον ὡς τὰ οὐράνια σώματα, ἅπερ ἀεὶ
κινοῦνται, ὥσπερ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ τὰ τοιαῦτα ἀθάνατά
εἰσιν.
5. SOPHONIAS Phil. In Aristotelis libros de anima para-
phrasis {4030.001} Page 14: παραπλησίως (30) δὲ τούτοις
καὶ Ἀλκμαίων ὁ Κροτωνιάτης, Πυθαγορικὸς ὤν, ὑπολαβεῖν
ἔοικε περὶ ψυχῆς• φησὶ γὰρ αὐτὴν ἀθάνατον εἶναι διὰ τὸ
ἐοικέναι τοῖς ἀθανάτοις, τοῦτο δ’ ὑπάρχειν αὐτῇ ὡς ἀεὶ
κινουμένῃ• κινεῖσθαι γὰρ καὶ τὰ θεῖα πάντα συνεχῶς ἀεί, σελή-
νην, ἥλιον, τοὺς ἀστέρας καὶ τὸν ὅλον οὐρανόν. τῶν δὲ φορτι-
κωτέρων καὶ ὕδωρ τινὲς αὐτὴν ἀπεφήναντο.
18 «Τούς ἀνθρώπους φησίν ο Ἀλκμέων διά τοῦτο ἀπόλλυσθαι,
ὄτι  οὐ δύνανται τήν ἀρχήν τῶ τέλει προσάψαι» (=οι άνθρωποι
πεθαίνουν, διότι δεν είναι σε θέση να συνδέσουν το τέλος της
ζωής τους με μία νέα αρχή). Εάν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος,
όταν φθάνει στη γεροντική του ηλικία, να επανέρχεται πάλι στη
βρεφική, διαρκώς θα έμπαινε σε νέο  κύκλο ζωής και ουδέποτε
θα πέθαινε. Είναι προφανές ότι για να διατυπώσει αυτή  τη
γνώμη του ο Αλκμαίων επηρεάστηκε από τη  μαθηματική θε-
ωρία  της  κυκλικής κίνησης. Κατά την κυκλική  κίνηση, κάθε
τελικό σημείο είναι και αρχικό. Γι’ αυτό, κατά τούς αρχαίους μα-
θηματικούς, μόνο  η  κυκλική κίνηση  είναι δυνατόν να συνεχί-
ζεται διαρκώς, επ’ άπειρον.
19 Α΄. Οπαδοί της Καρδιοκεντρικής θεωρίας μέχρι τον 1ο μ.Χ
αιώνα, με τη σειρά που εμφανίστηκαν, είναι οι εξής:
1. Φιλιστίωνας από τους Λοκρούς και η Σχολή της Κνίδου –
Αριστοτέλης – Διοκλής από την Κάρυστο – Πραξαγόρας
από την Κω.  4ος π.Χ.
2. Ζήνωνας από το Κίτιο – Χρύσιππος από τους Σόλους της
Κιλικίας. 3ος π.Χ
3. Στωικοί  - Ο συγγραφέας της Ιπποκρατικής πραγμα-
τείας “Περί καρδίης”. 2ος π.Χ.
4. Αθήναιος από την Αττάλεια. 1ος π.Χ.
Β΄. Μερικοί από τους λόγους, που έκαναν τους φιλοσόφους  
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Για τον Αλκμαίωνα η αληθινή γνώση δεν μπορεί να
είναι ανθρώπινη, αλλά θεϊκή, γιατί η πρώτη είναι σχετική
και περιορισμένη και καταλήγει μόνο σε υποθέσεις και
προσεγγίσεις. Παντογνώστες και αλάνθαστοι είναι μόνο
οι θεοί. Στην προσπάθεια του να δείξει τον περιορισμένο
ορίζοντα της ανθρώπινης γνώσης, παρατηρεί πως οι
θεοί έχουν ξεκάθαρη γνώση για τον αφανή και φανερό
κόσμο, ενώ οι άνθρωποι είναι σε θέση να συνάγουν
μόνο συμπεράσματα μέσω των παρατηρήσεων τους. Το
ενδιαφέρον του επικεντρώνεται και σε ζητήματα κοσμο-
λογικά και αστρονομικά. Αποφαινόταν ότι οι πλανήτες
κινούνται εκ δυσμών προς ανατολάς και ότι τα ουράνια
σώματα έχουν αιώνια φύση. Ο Αλκμαίων, οι Πυθαγό-
ρειοι  και άλλοι Προσωκρατικοί είχαν άποψη και για το
μέγεθος και το σχήμα του ήλιου .  

Το ενδιαφέρον του για την ιατρική και την φυσιολογία
τον οδήγησε στη διατύπωση ορισμένων πολύ σημαντι-
κών και πρωτότυπων απόψεων για την υγεία και την
ασθένεια. Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Μεταφυσικά»
παραδίδει έναν πίνακα αντιθέτων δυνάμεων που, όπως
αναφέρει, «δανείστηκε»  από τον ιατροφιλόσοφο Αλκ-
μαίωνα. Με βάση αυτές τις αντίθετες δυνάμεις, ο Αλκ-
μαίων όριζε την υγεία ως ισομερή μείξη και κατανομή
των σωματικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, ισχυριζόταν
πως η υγεία είναι  η  ισονομία των δυνάμεων21, δηλαδή 

να στρέψουν την προσοχή τους περισσότερο προς την καρδιά
κι όχι προς τον εγκέφαλο, ήταν και το ότι: η καρδιά αρχίζει να
χτυπά γρήγορα (προκειμένου να οξυγονώσει τον εγκέφαλο βέ-
βαια), όταν νοιώθουμε έντονα συναισθήματα, και επίσης ο άν-
θρωπος πεθαίνει αμέσως, αν στη μάχη χτυπηθεί στην καρδιά.
Από τέτοιες αρχαίες εποχές μας έχουν μείνει εκφράσεις στη
γλώσσα, όπως "σου εύχομαι από καρδιάς", "καρδιοκατακτη-
τής", κ.λπ.,ή στα αγγλικά: "to learn by heart", "heartfelt wishes",
κ.λπ.  
20 AËTIUS Doxograficum. De placitis reliquiae(=Περί των
αρεσκόντων τα λοιπά)  (Stobaei excerpta) {0528.001} Page
352 line 8 Περὶ μεγέθους ἡλίου.  Ἀλκμαίων πλατὺν εἶναι τὸν
ἥλιον. Οἱ Πυθαγόρειοι σφαιροειδῆ τὸν ἥλιον.(10)
(Ἀναξίμανδρος) ⟦καὶ⟧ τὸν μὲν (13) ἥλιον ἴσον εἶναι τῇ γῇ,  
211. ALCMAEON Phil. Fragmenta {0766.002} Fragmenta 4
— v 30 1 (D. 442) Ἀ. τῆς μὲν ὑγιείας εἶναι συνεκτικὴν τὴν
ἰσονομίαν τῶν δυνάμεων, ὑγροῦ, ξηροῦ, ψυχροῦ, θερμοῦ,
πικροῦ, γλυκέος καὶ τῶν λοιπῶν, τὴν δ’ ἐν αὐτοῖς μοναρχίαν
νόσου ποιητικήν• φθοροποιὸν γὰρ ἑκατέρου μοναρχίαν
2. Joannes STOBAEUS Anthologus Scr. Eccl. et Theol. An-
thologium {2037.001} Book 4 chapter 37 section 2:  ΠΕΡΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ.[Ἀλκμαίων] τῆς μὲν ὑγείας εἶναι συνεκτικὴν τὴν
ἰσονομίαν τῶν δυνάμεων, ὑγροῦ ξηροῦ <ψυχροῦ> θερμοῦ
πικροῦ γλυκέος, τῶν λοιπῶν, τὴν δ’ ἐν αὐτοῖς μοναρχίαν νόσου
παρασκευαστικὴν εἶναι.   
3. DIOCLES Medicus. Fragmenta {0664.002} Fragment 51b
line 251b) (Pseudo-)Plutarchus, Placita philosophorum
5.30 (1n) Περὶ ὑγείας καὶ νόσου καὶ γήρως (1)

το να έχουν ίσα δικαιώματα μέσα στο σώμα το υγρό, το
ξηρό, το ψυχρό, το θερμό, το πικρό, το γλυκό. Επιπλέον,
η μοναρχία ανάμεσα τους, δηλαδή η μεμονωμένη κυ-
ριαρχία – επικράτηση ενός από αυτά, δημιουργεί την
αρρώστια. Επίσης, τόνιζε ότι η υγεία είναι η συμμετρική
ανάμειξη των ποιοτήτων. Το ζωντανό σώμα είναι ένα σύ-
στημα, του οποίου οι βασικές συστατικές δυνάμεις, αν
και αντίθετες μεταξύ τους, πρέπει να είναι ισότιμες. Έτσι,
όταν αυτές βρίσκονται σε ισορροπία, το σύστημα λει-
τουργεί αρμονικά. Επομένως, θεωρούσε ότι η θεραπεία
έγκειται στην αποκατάσταση της διαταραχθείσης ισορ-
ροπίας. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να επαναφερθεί στην
τάξη η δύναμη που καταπάτησε την αρχή των ίσων δι-
καιωμάτων, εντός της μικρής «πολιτείας» του σώματος.
Η θεωρία αυτή επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους Ιππο-
κρατικούς γιατρούς, που διατύπωσαν την δική τους δι-
δασκαλία για τις «κράσεις», η οποία προϋποθέτει και
αυτή, ίση ανάμειξη των συστατικών του σώματος. Οι γε-
νικότερες δε φιλοσοφικές του απόψεις άσκησαν μεγάλη
επίδραση στον Πλάτωνα, ενώ τα αποτελέσματα των επι-
στημονικών του ερευνών υπήρξαν θεμελιακά για την ελ-
ληνική ιατρική. Πίστευε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από
τα ίδια  στοιχεία από τα οποία αποτελείται και ο μακρό-
κοσμος. Τον απασχόλησε ακόμα το πώς δημιουργείται
το ανθρώπινο σπέρμα, ως αιτία (το σπέρμα) δημιουρ-
γίας ζωής, το ίδιο, βέβαια, θέμα απασχόλησε και άλλους,
όπως τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον
Επίκουρο, τον Δημόκριτο, τον Λεύκιππο, τον Ζήνωνα
κ.λπ22.

Ἀλκμαίων τῆς μὲν ὑγείας εἶναι συνεκτικὴν <τὴν> ἰσονομίαν τῶν
δυνάμεων, ὑγροῦ θερμοῦ ξηροῦ ψυχροῦ πικροῦ γλυκέος καὶ
τῶν λοιπῶν• τὴν δ’ ἐν αὐτοῖς μοναρχίαν νόσου ποιητικήν•
φθοροποιὸν γὰρ ἑκατέρου μοναρχία• καὶ νόσων αἰτία ὡς μὲν
ὑφ’ οὗ, ὑπερβολῇ θερμότητος ἢ  (5) ψυχρότητος• ὡς δ’ ἐξ ἧς,
διὰ πλῆθος <τροφῆς> ἢ ἔνδειαν• ὡς δ’ ἐν οἷς, ἢ αἷμα ἔνδον ἢ
ἐγκέφαλος• τὴν δὲ ὑγείαν τὴν σύμμετρον τῶν ποιῶν κρᾶσιν.
221. Αστ. V3.3(D.417) Ἀλκμαίων: ἐγκεφάλου μέρος (εἶναι το
σπέρμα). 2. σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν
ἑαυτῇ ἀτμὸν θερμόν • ταύτην δὲ προσφερομένην τῇ μήτρᾳ ἀπὸ
μὲν τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προΐεσθαι, ἐξ ὧν
σάρκας τε καὶ   νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τρίχας καὶ τὸ ὅλον συνίστα-
σθαι σῶμα • ἀπὸ δὲ  τοῦ ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν.
μορφοῦσθαι δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραις τεσσαρά-
κοντα, κατὰ δὲ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους ἐν ἑπτὰ ἢ ἐννέα ἢ
δέκα τὸ πλεῖστον μησὶ τελειωθὲν ἀποκυΐσκεσθαι τὸ βρέφος •
3. Pseudo-PLUTARCHUS Biogr. et Phil. Placita
philosophorum (874d-911c) {0094.003} Stephanus page
905 section A:

Τίς ἡ οὐσία τοῦ σπέρματος;
Ἀριστοτέλης • σπέρμα ἐστὶ τὸ δυνάμενον κινεῖν ἐν ἑαυτῷ εἰς
τὸ ἀποτελέσαι τι τοιοῦτον, οἷόν ἐστι τὸ ἐξ οὗ συνεκρίθη.
Πυθαγόρας ἀφρὸν τοῦ χρηστοτάτου αἵματος τὸ σπέρμα, πε-
ρίττωμα τῆς τροφῆς, ὥσπερ τὸ αἷμα καὶ μυελόν. 
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Άλλοι Πυθαγόρειοι23

Ο Εμπεδοκλής ήταν διακεκριμένος δημοκρατικός,
μάντης και θαυματοποιός. Υποστήριζε ότι ήταν ενσαρ-
κωμένος θεός. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιατρική και
μολονότι θα πρέπει να ήξερε καλά το έργο της σχολής
του Κρότωνα, δεν το προχώρησε παραπέρα, αλλά αν-
τίθετα οπισθοδρόμησε σε σχέση με τον Αλκμαίωνα.
Ενώ ο Αλκμαίωνας είχε κάνει τη διάκριση ανάμεσα στη
σκέψη και την αίσθηση και είχε εντοπίσει τον εγκέφαλο
σαν όργανο της σκέψης, ο Εμπεδοκλής δεν έκανε τέτοια
διάκριση και πίστευε ότι ο άνθρωπος σκέφτεται με το
αίμα του (Thomson, George. [1987]. H Αρχαία Ελληνική
Κοινωνία. σελ. 320).

Ο Δημοκήδης

Γεννήθηκε στον Κρότωνα και πατέρας του ήταν ο
Καλλιφών, ιερέας στην υπηρεσία του Ασκληπιού. Φαί-
νεται ότι υπηρέτησε ως ιατρός στην αρχαία Αθήνα και
την Αίγινα. Αργότερα, και ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία
του Πολυκράτη το 522 π.Χ., συνελήφθη από τον Οροίτη
και στάλθηκε στα Σούσα, στην υπηρεσία του Δαρείου Α'.
Φαίνεται πως έγραψε βιβλίο για την ιατρική που χρησι-
μοποιήθηκε και σε έργα μεταγενεστέρων του.

Ήδη από τα τέλη του 6ου αιώνα η φήμη των Ελλή-
νων γιατρών είχε εξαπλωθεί και έξω από τα ελληνικά
σύνορα. Ο βασιλιάς Δαρείος είχε προκρίνει ως ιδιαίτερο
γιατρό του τον Δημοκήδη από τον Κρότωνα. Έλεγαν ότι
οι Κροτωνιάτες γιατροί ήταν οι πρώτοι στην Ελλάδα, και
οι Κυρηναίοι δεύτεροι. Ο Δημοκήδης ήταν ο πλέον επι-
δέξιος γιατρός της εποχής του σύμφωνα με τον Ηρόδο-

Ἀλκμαίων ἐγκεφάλου μέρος.
Πλάτων μυελοῦ τοῦ νωτιαίου ἀπόρροιαν. 
Ἐπίκουρος ψυχῆς καὶ σώματος ἀπόσπασμα. 
Δημόκριτος ἀφ’ ὅλων τῶν σωμάτων καὶ τῶν κυριωτάτων
μερῶν, οἷον ὀστῶν σαρκῶν καὶ ἰνῶν.    

Εἰ σῶμα τὸ σπέρμα;
Λεύκιππος καὶ Ζήνων σῶμα• ψυχῆς γὰρ εἶναι ἀπόσπασμα.
Πυθαγόρας, Πλάτων, Ἀριστοτέλης ἀσώματον μὲν εἶναι τὴν
δύναμιν τοῦ σπέρματος ὥσπερ νοῦν τὸν κινοῦντα, σωματικὴν
δὲ τὴν ὕλην τὴν προχεομένην. 
Στράτων καὶ Δημόκριτος καὶ τὴν δύναμιν σῶμα• πνευματικὴ
γάρ.
23Δίνουμε έναν κατάλογο με τους  κυριότερους Πυθαγόρειους
και  την πόλη από την οποία καταγόταν ο καθένας απ’ αυτούς:
Ίππασος από το Μεταπόντιο 7ος-5ος αιώνας π.Χ., Πέτρων
από την Ιμέρα 6ος ή 5ος αιώνας π.Χ. Ίππων από Σάμο 5ος
αιώνας π.Χ, Φιλόλαος από Κρότωνα 477- 388 π.Χ., Εύρυτος
από Κρότωνα 5ος/4ος αιώνας π.Χ., Ικέτας από Συρακούσες
5ος αιώνας π.Χ., Έκφαντος από Συρακούσες 5ος αιώνας π.Χ.,
Αρχύτας από τον Τάραντα 5ος π.Χ.αιώνας.

το24.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Ιατρική Σχολή του Σαλέρνο 

(ήκμασε από τον 9ο έως τον 13ο, μ.Χ. αι.)

Με την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας όλη η
παράδοση και οι ιατρικές γνώσεις κλείστηκαν στα βουβά
κελιά των μοναστηριών. Αρχισαν όμως δειλά να εμφα-
νίζονται και τα πρώτα σημάδια μοντέρνας ιατρικής. Ένα
τέτοιο παράδειγμα είναι και η ιατρική σχολή στο Σαλέρνο
της νότιας Ιταλίας που στηρίχθηκε στη διδασκαλία των
Πυθαγορείων25, στους μετά τους Πυθαγόρειους έλλη-
νες ιατρούς, στην αραβική και εβραϊκή ιατρική, κυρίως.
Η σχολή, που βρήκε την αρχική της βάση στο φαρμα-
κείο ενός μοναστηριού ιδρυμένου τον 9ο αιώνα, έφτασε
στο αποκορύφωμα της ακμής της μεταξύ του 9ου και
του 13ου αιώνα.

Στο Σαλέρνο, που ήταν ανοικτό στις επιρροές του
αραβικού και βυζαντινού κόσμου, η Σχολή βρήκε πρό-
σφορο έδαφος για να αναβιώσει την τέχνη της ιατρικής26

. στηρίχτηκε αφενός μεν στα συγγράμματα του Ιππο-
κράτη και του Γαληνού, αφετέρου δε στις ιατρικές γνώ-
σεις των Αράβων . υπήρχαν σ’ αυτή χειρουργοί ικανοί να
πραγματοποιούν τρυπανισμούς και ανατάξεις των κα-
ταγμάτων του κρανίου και να ράβουν φλέβες με νήματα
από μετάξι. Τα τρυπάνια που χρησιμοποιούσαν είχαν
ξύλινη λαβή και αιχμηρό άκρο από σκληρό υλικό, συνή-
θως το δόντι κάποιου ζώου ή κατάλληλα κατεργασμένη
πέτρινη αιχμή. Συνηθισμένο ήταν επίσης το τόξο τρυ-
πανισμού, που σχηματιζόταν από μία σκληρή ξύλινη
λαβή γύρω από την οποία τυλιγόταν δερμάτινη χορδή.
Ο θεραπευτής τοποθετούσε το αιχμηρό άκρο της λαβής
στο κρανίο και κρατώντας το άλλο άκρο σταθερό, περιέ-
στρεφε το τρυπάνι με τη βοήθεια της χορδής.

24Thesaurus Linguae Graecae, HERODOTUS Hist. Histo-
riae {0016.001} Book 3 section 132: 
(132) Τότε δὴ ὁ Δημοκήδης ἐν τοῖσι Σούσοισι ἐξιησάμενος
Δαρεῖον οἶκόν τε μέγιστον εἶχε καὶ ὁμοτράπεζος βασιλέϊ
ἐγεγόνεε, πλήν τε ἑνός, τοῦ ἐς Ἕλληνας ἀπιέναι, πάντα τἆλλά
οἱ παρῆν. Καὶ τοῦτο μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἰητρούς, οἳ βασιλέα
πρότερον ἰῶντο, μέλλοντας ἀνασκολοπιεῖσθαι ὅτι ὑπὸ
Ἕλληνος ἰητροῦ ἑσσώθησαν, τούτους βασιλέα παραιτησάμε-
νος ἐρρύσατο• τοῦτο δὲ μάντιν Ἠλεῖον Πολυκράτεϊ
ἐπισπόμενον καὶ ἀπημελημένον ἐν τοῖσι ἀνδραπόδοισι
ἐρρύσατο. Ἦν δὲ μέγιστον πρῆγμα Δημοκήδης παρὰ βασιλέϊ.
25 Μαρκέτος, 2002 σελ. 158
26 Ήταν μια οργανωμένη ιατρική σχολή, είχε ακόμα και τελικές
εξετάσεις. Οι απόφοιτοι της σχολής αντί το μέχρι τότε συνηθι-
σμένο medicus, άρχισαν να χρησιμοποιούν το doctor (=μορ-
φωμένος).Τέτοια ήταν η αίγλη της σχολής που ο Αυτοκράτορας
Φρειδερίκος II  δεν  επέτρεπε σε κανένα να εξασκήσει ιατρική 
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Η Σχολή που δημιουργήθηκε ήταν η πρώτη οργανω-
μένη Ιατρική Σχολή στην Ευρώπη, το πρώτο νοσηλευ-
τικό ίδρυμα της χριστιανικής Ευρώπης, και φιλοξένησε
τους πιο σημαντικούς γιατρούς της εποχής όπως τον
Κωνσταντίνο τον Αφρικανό, το Ρογήρο Βάκωνα (Roger
Bacon), τον Rugerius Salernitanius, τον Θεόδωριτς της
Σερβίας, τον Αλβέρτο το Μέγα (μέσα του 13ου αι.) που
ασχολήθηκε και με τη Βοτανική27, τον Maestro Salerno
και άλλους. Είναι πολύ πιθανό ότι,στη Σχολή του Σα-
λέρνο, οι καθηγητές πληρώνονταν από τους μαθητές28

κι αυτός είναι ένας από τους λόγους της παρακμής της,
όταν δηλαδή τα νέα Πανεπιστήμια που δημιουργήθηκαν
προσήλκυσαν το ενδιαφέρον των φοιτητών, οι οικονο-
μικοί πόροι της σχολής ακολούθησαν τη μείωση των μα-
θητών  και τελικά και οι καθηγητές της Σχολής πήγαν και
αυτοί στα Πανεπιστήμια. Η σχολή τελικά παρήκμασε με
αποτέλεσμα να κλείσει από τον Ναπολέοντα το 181129.

Η Σχολή αυτή δημιούργησε δική της βιβλιογραφία με
γνωστότερο έργο της το «Σαλέρνιο Σύνταγμα Υγείας»30,
μια συλλογή αφορισμών, που για την κοινή συνείδηση
αποτελούσε το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα των πρα-
κτικών κατευθύνσεών της. Στη συλλογή αυτή (εκτός από
τα θέματα της δίαιας, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έφαση)
δεν υπάρχουν πρωτότυπες παρατηρήσεις31.

αν δεν είχε πιστοποιητικό από το Σαλέρνο. Να ληφθεί υπόψη
ότι  ο ιατρός  τον Δυτικού Μεσαίωνα  τελείωνε τις προπτυχιακές
σπουδές  στην ηλικία των 20. Στη διάρκεια των σπουδών του
διάβαζε και ερμήνευε ελληνικά και αραβικά κείμενα. Μάθαινε
να σκέπτεται και ήξερε να χρησιμοποιεί τα επιστημονικά βιβλία
ως πηγή γνώσεων. Ο φοιτητή τέλειωνε τις σπουδές με τα βι-
βλία και χωρίς να έρχεται σ' επαφή με τους αρρώστους. Οι
γνώσεις του, δηλαδή, ήταν μόνο θεωρητικές. Η πρακτική
άσκηση γινόταν μετά τη λήψη του πτυχίου, οπότε για ένα ολό-
κληρο χρόνο συνόδευε ένα έμπειρο πρακτικό γιατρό στα σπί-
τια των αρρώστων (Μαρκέτος, 2002. σελ 157). Ακόμα το 1224
ο Φρειδερίκος με διάταγμα κατέστησε υποχρεωτική τη μελέτη
της ανατομίας στους χειρουργούς.
27Διαθέσιμο στο Ίντερνετ.
http://enneaetifotos.blogspot.gr/2013/02/blog-post_6110.html
28Διαθέσιμο στο Ίντερνετ.
http://historymed.blogspot.gr/2008/08/blog-post_6021.html
29Η ιστορία της ιατρικής και της τεχνολογίας της 
http://www.eng.ucy.ac.cy/cpitris/courses/ECE001/Notes/Ch01-
2005.pdf
30Ιστορία της Ιατρικής :
http://historymed.blogspot.gr/search/label
31Γράφτηκε στις αρχές του 12ου αιώνα. Το «Σύνταγμα» π.χ.
έγραφε πως «αν θέλεις να ζήσεις δίχως βάσανα, γερός, διώξε
τις βαριές τις στενοχώριες και πείσου ότι το να τις παίρνεις σο-
βαρά είναι μεγάλο κακό». Κι αλλού «μη νομίζεις πώς αξίζει λίγο
ένας περίπατος αμέσως μετά το φαγητό». Υπάρχουν όμως κι
οι αφορισμοί, που σχετίζονται με την ηθική του ιατρικού επαγ-
γέλματος. Ένας από αυτούς είναι η περίφημη αρχή του Ιππο-
κράτη: «ωφελέειν, μη βλάπτειν».

Κωνσταντίνος ο Αφρικανός (1015-1087 μ.X. ) 

Ήταν ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Σχολής
του Σαλέρνο τον 11ο αιώνα. Στην καταγωγή του ήταν
Άραβας από την Καρχηδόνα και Χριστιανός στο θρή-
σκευμα. Σε αυτόν οφείλεται η μετάφραση των Αραβικών
Ιατρικών κειμένων στην Λατινική γλώσσα και η διαδοση
των  έργων του Ιπποκράτη και του Γαληνού στα Ιατρικά
Πανεπιστήμια που μόλις είχαν ιδρυθεί. Ο Κωνσταντίνος
επανέφερε τις ανατομές σε πειραματικό επίπεδο σε χοί-
ρους. 

Maestro Salerno πρόεδρος της Scuola Salernitana
από το 1140 ως το 1165

Ασχολήθηκε με την  αναισθησία. Η επιθυμία του να
μετριάσει τον πόνο στις χειρουργικές επεμβάσεις ήταν
έντονη και έτσι ασχολήθηκε με το να παρέχει αναισθη-
τικά μέσα. Στο δοκίμιο Catholica είναι σημαντική η ανα-
φορά στο αποσταγμένο νερό και στη χρήση του
βρασμένου λαδιού με το βότανο ήρα, που προκαλεί
αναισθησία του χειρουργημένου μέλους κατά την επέμ-
βαση. Με την αναισθησία ασχολήθηκε και ο  Μιχαήλ
Σκοτ, ο οποίος  χρησιμοποιούσε γάζες βουτηγμένες σε
όπιο και άλλα αναισθητικά.

Rugerius Salernitanius32 (έδρασε περί τα μέσα του
12ου αιώνα)

Ο Rugerius Salernitanius ή Roger Frugardi του Σα-
λέρνο ήταν καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Σαλέρνο
και ιδρυτής της Χειρουργικής της Σχολής, την εποχή που
αλλού την τέχνη αυτή εξασκούσαν με μέσα αποκλειστικά
εμπειρικά. Με μέθοδο πρωτοποριακή για την εποχή,
εφαρμόζει τρυπανισμούς κρανίου με ουσίες όπως όπιο,
υοσκύαμο (=είδος δηλητηριώδους φυτού, χρησιμοποι-
ούνταν σε νευραλγίες και ως αντισπασμωδικό κατά του
τετάνου33), μανδραγόρα, κώνειο και κισσό. Από τη μια
ως την άλλη πλευρά του τραύματος γίνονται όσες οπές
κρίνονται απαραίτητες. Στη συνέχεια, με μια σπάτουλα
γίνονται τομές από τη μια ως την άλλη πλευρά του κρα-
νίου, έτσι ώστε να μπορεί να βυθιστεί ένα λεπτότατο με-
ταξωτό πανί και να αφαιρείται η σήψη που σχηματίζεται
στον εγκέφαλο. Για την επιληψία χρησιμοποίησε τρυπα-
νισμούς ως τρόπο χειρουργικής θεραπείας. Ασχολήθηκε
ειδικά με τα κατάγματα κρανίου.

32Σύρμος, Ν. (2007)
33Μυρωνίδου-Τζουβελέκη, Μ., Καλούσης, Κ., Χριστοπούλου-
Αλετρά, Ε. (2009).  Η αναλγητική αγωγή από την Ομηρική
στην Ιπποκρατική Ιατρική. Στο Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
2009, 26(1):124-129
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Είναι ο πρώτος που συνέγραψε χειρουργικά κείμενα
στην Ιταλία (1160). Στο έργο του «Pratica Chirurgica»
περιγράφει μεθόδους και τεχνικές χειρουργικής. Άλλο
του έργο η «Χειρουργική Bamberg»34 (χειρόγραφο που
αποδίδεται σε αυτόν, μεταφράστηκε πρόσφατα - απο-
τελεί σύνοψη της χειρουργικής που χρησιμοποιούσαν
στη Σχολή του Σαλέρνο). 

Θεόδωριτς της Σερβίας ή Theodoric Borgognoni
(1205-1298 μ.X. )

Ήταν σπουδαίος χειρουργός πρωτοπόρος στην αν-
τισηψία. Υποστήριξε πρώτος αυτός ότι η αφαίρεση ορι-
σμένων τμημάτων εγκεφαλικής ουσίας δεν επηρεάζει
την νευρολογική εικόνα και ότι οι κακώσεις της σκληράς
μήνιγγος μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις και σπα-
σμούς. Χρησιμοποιεί για θεραπεία επίθεμα από «υπνω-
τικό σπόγγο» (εμποτισμένο με διάφορες ουσίες).

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως στη σκο-
τεινή περίοδο του Μεσαίωνα η Σχολή του Σαλέρνο απο-
τελεί το πρώτο λαϊκό πανεπιστήμιο, και εννοούμε ότι
αποτέλεσε τον πρόδρομο των πραγματικών μετέπειτα
πανεπιστημίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτέλεσε τόπο
πολυεθνικής δραστηριότητας και συνεργασίας. Ανέδειξε
πρωτοπόρους γιατρούς, επιστημονικά καταρτισμένους
και απομακρυσμένους από προλήψεις και δεισιδαιμο-
νίες και καινοτομεί προτείνοντας νεωτεριστικές μεθό-
δους αναισθησίας και χειρουργικής, αλλά και απλές
συμβουλές για μια μακρόχρονη ζωή. Η διδασκαλία της
Σχολής του Σαλέρνο αποτέλεσε μια πρώτη βάση, στην
οποία στηρίχτηκαν οι Ιατρικές Σχολές του Παρισιού, του
Μονπελλιέ και της Μπολόνια, καθώς και οι μετέπειτα
επιστήμονες, στην προσπάθειά τους να διευρύνουν τις
ιατρικές τους γνώσεις και να καταστήσουν την ιατρική
σημαντική επιστήμη. 

Συνεχίζοντας την έρευνα για τον εγκέφαλο βλέπει κα-
νείς ότι με την Αναγέννηση ανακαλύπτονται εκ νέου οι
αρχαίοι συγγραφείς και οι ανατόμοι ενώ η τεχνολογία
επιτρέπει νέες προσπελάσεις (π.χ. το υδραυλικό μον-
τέλο αντανακλαστικών του Καρτέσιου το 1649 και η
«Cerebri anatome» του Thomas Willis το 1664).

34Η ιστορία της ιατρικής και της τεχνολογίας της στο:
http://www.eng.ucy.ac.cy/cpitris/courses/ECE001/Notes/Ch01-
2005.pdf                                     
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