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Τίποτε δεν είναι γνωστό για το βίο της Μητροδώρας.
Εικάζεται ότι η πραγματεία της ‘Περί των γυναικείων
παθών της μήτρας’ γράφτηκε  το πρώτο μισό του δέκα-
του αιώνα. Το χειρόγραφο από το οποίο αντλούνται οι
πληροφορίες για την παρούσα μελέτη βρίσκεται στην
Laurentian βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας, παρουσιάσθηκε
δε για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη Κούση της Ακα-
δημίας Αθηνών το 1945 τυπώθηκε δε σε βιβλίο στην Ιτα-
λία από τον De Guerra το 1953. 

λδ’     Προς γυναίκα φθαρείσαν δοκείν είναι παρθέ-
νον

Σύμφυτον βοτάνην λειώσας ή στυπτηρίαν σχιστήν
μετά δάφνης φύλλων ζέσας προσκλυζέσθω 

λε’      Προς γνώναι γυναίκα εάν εστί παρθένος
Βαλών εις αγγείον καινόν φακόν, ποίησον την γυ-

ναίκα ουρήσαι εν αυτώ και εάν φυσηθώσι παρθένος
εστίν, ει δε μη έφθαρται.

Άλλο. Γαγάτην λίθον κάπνισον και εάν ουρήση
εαυτήν εφθαρμένη ει δε μη ουχί

λς’      Προς γυναίκα ίνα μηκέτι πορνεύει
Χολήν ιχθύος του λεγομένου καύρου άλειψον το

φυσικόν σου και συγγενού μετ’ αυτής και ουκέτι πορνεύ-
σει εις άλλον.

Άλλο δια πείρας. Γρασκόνου ωά όκλασον και
άλειψον το μόριον σου και συγγενού μετ’ αυτής. Εάν δε
τούτου ιχθύος του καύρου χρήση, ουκέτι συμμιγνύσεται
μετ’ αυτής άνθρωπος.

λζ’    Προς ομολογήσαι τους μοιχούς αυτής
Μαγνήτην λίθον τρίψας δος  πιείν μετά οίνου ακρά-

του και τη ημέρα εκείνη μη λούσεται, και τη εσπέρα, ότε
υπάγη καθεύδειν δος αυτά  πιείν και μηκέτι ετέρω γεύ-
σεται, και τη νυκτί κάθευδε μετ’ αυτής και ομολογήσει
τους μοιχούς αυτής.   

Άλλο. Ορριψίου του ημέρου το δίκρανον οστούν
θες επί την καρδίαν αυτής κοιμωμένης και ομολογήσει
τίνος φρονεί και τις αυτών έσχηκεν, το αυτό δε ποιεί και
η άλυσσος βοτάνη
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μα’      Προς μασθούς διατηρήσαι μικρούς 
Μελισσίαν βοτάνην λειώσας εις έμπλαστρον επι-

τίθει κατά το  μασθόν μόνον και μη εν πλείω τόπω, ή
κώνειν καταπλασσόμενον επι ημέρας γ’, ή μηκώνου
σπέρμα συν ύδατι ομβρίω εψηθέν και λειωθέν και κατα-
πλασθέν επί ημέρας γ’ επιδεσμών φάσκια.

μβ’      Προς μασθούς κεχαλασμένους ορθώσαι
Λαβών γην, ην οι γναφείς χρώνται, έστω επιλύμ-

ματα, μέρος α’, μέλιτος βραχύ λειώσας κατάχριε ή ψιμ-
μύθιον αναλαβών χυλώ υοσκυάμου, επιβαλών ελαίου
σχοινίνου το αρκούν, επίχριε τους μασθούς. 

μγ’      Προς μασθούς διατηρήσαι μικρούς και ορθούς 
Λαβών ψύλλιον ρίζαν, σελήνης ληγούσης, τοις μα-

σθοίς συμφασκίωσον. Ει δε θέλεις πειράσαι, κριώ ή
μόσχω περίαψε κατά των κεράτων και ει μεν εφύησαν
τα κέρατα, μένουσιν εν αυτώ και ουκ αύξουσιν, ει δε ουκ
εφύησαν, ου προέλθωσιν, το αυτό ποιεί και η μελισσία
βοτάνη.

μδ’    Άλλο. Κώνειον λειώσας κατάπλαττε, στυπτηρίαν
σχιστήν β’, κηκίδος ομφακίνης β’, κόψας λεία, μίξας οίνω
αυστηρώ μέλανι και ποιήσας κηρωτής πάχος,διάχριε
τους μασθούς κύκλω και επίπλασσε γην σαμίαν και κι-
μωλίαν ή ψιμμίθιον. 

με’   Μασθούς ποιήσεις στιλβούς και καλούς
Ορόβων οίνω ευώδει διαλυσας, κατάπλασσε, ή τή-

λεως αποζεομένης οίνω και λελειωμένης κατάπλασσε,
ή λινόσπερμον λειώσας ομοίως ή πτισάνης χυλόν ή σι-
μιδάλεως συν οίνω ή αμύλω ομοίως ή ψιμμίθιον και λι-
θάργυρον συν οίνω λειώσας κατάπλασσε.

νς ’   Πρόσωπον ποιήσεις λευκόν και στιλβόν
Στυπτηρίαν λευκήν, ύδατι λειώσας, επίχριε, οψέ

και πρωί νίπτε ή χίαν γην ή κιμωλίαν ή νίτρον ή λιθάρ-
γυρον ίσα λειώσας συν όξει επίχριε, οψέ και πρωί.



νζ’    Πρόσωπον λαμπρόν ποιήσαι
Τούτο εχρήσατο Βερονίκη η βασίλισσα της Αιγύ-

πτου η μετακληθείσα Κλεοπάτρα. Ελάφειον κέρας βα-
λούσα εις χύτραν καινήν, ώπτησεν εις κάμινιον, και
εξελούσα εύρε κατάλευκον. Τούτο λειώσα(σα) μετά γά-
λακτος εχρίετο.    

Άλλο. Μελάνθιον και τη τήλην και λινόσπερμον
λειώσας συν οίνω ευώδει κατάπλασσε.   

νθ’      Πρόσωπον ποιήσαι στιλβόν  
Άμυλον και όροβον και σεμίδαλιν μετά ωού το

λευκό επίχριε, χυλόν χόνδρου και χυλόν πτισάνης μετά
μέλιτος επίχριε. 
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