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Ή ένασχόλησή μου μέ τά ιατρικά καί τά άλλα σημαντικά κείμενα τής 
έλληνικής Γραμματείας, πού είχαν γραφεί κατά τό 18ο αιώνα καί τίς δύο 
προεπαναστατικές δεκαετίες τοϋ 19ου αί., άρχισε μέ τή συγγραφή τής μελέ
της «Οί ιατρικές γνώσεις τού Ρήγα Βελεστινλή στό έργο του “Φυσικής 
άπάνθισμα”», Ύπέρεια, τόμ. 1, Αθήνα 1990. Ή άναζήτηση εν συνεχείς* τών 
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τής έπικοινωνίας αύτής ήταν νά εστιάσω τίς μελέτες μου στή διερεύνηση 
τών εντύπων βιβλίων τής έποχής τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού καί νά 
έξετάσω κατά πόσον ή ιατρική γνώση τής Ευρώπης μεταφέρονταν στόν 
έλληνικό χώρο.

Επακόλουθο βέβαια αύτής τής έρευνας ήταν νά γραφούν έπί μέρους 
μελέτες, oi όποιες συνέβαλαν νά λυθούν ορισμένα σημεία τής έξεταζομένης 
περιόδου καί έπί πλέον νά συμμετάσχω ώς συνεργαζόμενος έρευνητής στό 
πρόγραμμα τού Κέντρου Νεοελληνικών ’Ερευνών/ΕΙΕ, «’Επιδράσεις τής 
ευρωπαϊκής έπιστημονικής σκέψης στόν ευρύτερο Έλληνικό Βαλκανικό 
χώρο» κατά τήν προεπαναστατική έποχή μέ υπεύθυνο τού προγράμματος 
τόν κ. Γιάννη Καρά. Επιπρόσθετα ή επιμέλεια τής έκδοσης τών έργων τού 
επαναστάτη καί έθνεργέτη Ρήγα Βελεστινλή, μέ τή σύνταξη παράλληλα τών 
εύρετηρίων τους, μέ οδήγησε στήν έρευνα άγνωστων πτυχών τού έργου τού 
Ρήγα μέ άποτέλεσμα νά δημοσιευθούν γιά τό έργο του οί τρεις σημαντικό
τερες έρευνες τών τελευταίων δεκαετιών: Ή Γαλλική ’Εγκυκλοπαίδεια τών 
Diderot καί D’ Alambert, ένα πρότυπο τού βιβλίου «Φυσικής άπάνθισμα» 
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Ή παρούσα μελέτη κατά τό μεγαλύτερο μέρος ειχε εκπονηθεί ώς διδα
κτορική διατριβή, ή όποία ύποστηρίχθηκε τόν Ιούνιο τού 1996 στήν ’Ιατρι
κή Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών έποπτεύων καθηγητής ήταν ό κ. Σπ. 
Μαρκέτος, στόν όποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο ή άνθηση στήν Ελλάδα 
τών σπουδών τής Ιστορίας τής ’Ιατρικής, ή όποία, άς σημειωθεί, δεν διδα
σκόταν στή χώρα τού Ίπποκράτους γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόν κα
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ρευνών/Ε.Ι.Ε., τής Μπενακείου, τών Μηλεών Πηλίου, τής Άνδρίτσαινας, 
τής Καστοριάς.
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ρεύνηση τής μεταφοράς τής ιατρικής γνώσης στόν έλληνικό χώρο.

Τό βιβλίο άφιερώνεται στόν κ. Γιάννη Καρά, Ιστορικό τής Επιστήμης, 
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Α.Ε. γιά τή δημιουργία τής Σειράς Βιβλιοθήκη Ιστορίας τής Ιατρικής, στήν 
όποία έντάσσεται τό παρόν βιβλίο.
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Δρ. Δημήτριος Άπ. Καραμπερόπουλος



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άπό τίς απαρχές ακόμη τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού ή Νεοελληνι
κής Αναγέννησης1, πού έντοπίζονται στά μέσα τού 18ου αιώνος, καταβάλ
λεται προσπάθεια όπως ή έπιστημονική εύρωπαϊκή γνώση τών φυσικών-θε- 
τικών έπιστημών μεταφερθεί στόν έλληνικό χώρο2 μέ σκοπό τήν άνάπτυξη 
τής παιδείας καί τό φωτισμό τού Γένους. Ό ιατρός Σέργιος Ίωάννου3 στά 
1806 σχετικά παρατηρεί ότι «ή άείμνηστος αϋτη καθ’ ήμάς έποχή είναι έκεί- 
νη κατά τήν όποιαν τά φώτα τής φιλοσοφίας τοϋ δεκάτου όγδοου αιώνος 
άρχισαν νά λάμπουν εις τόν ήμέτερον ορίζοντα». Καί συνεχίζει νά επι
σημαίνει ότι «ό έμφυτος τών μαθημάτων έρως, όστις χαρακτηρίζει τό ήμέ
τερον γένος· οί φιλόμουσοι νέοι, οί όποιοι πλουτισθέντες άπό τάς έπιστή- 
μας εις τάς ’Ακαδημίας τής Ευρώπης έπέστρεψαν εις τήν μητρώαν γήν, διά 
νά τάς μεταδώσωσιν εις τό γένος· ό ζήλος τών φιλογενών πλουσίων, όσοι 
έπιθυμοϋσι τήν εις τά κρείττω τοϋ γένους έπίδοσιν όλα ταϋτα, λέγω, διεί- 
γειραν εις διαφόρους πόλεις τής ήμετέρας έπικρατείας σχολεία καί σπου
δαστήρια εις τά όποία έδιδάσκοντο αί Φυσικαί καί Μαθηματικαί έπι- 
στήμαι».

Επίσης ό ιατρός Αναστάσιος Γεωργιάδης4 στά 1810 τονίζει ότι «ση- 
μεΐον τής εις τάς τέχνας καί έπιστήμας προόδου ενός έθνους είναι, όταν 
πολλά τοιαϋτα βιβλία ύπό ομοεθνών ή έν τή πατρίφ αύτών γλώσση συγγρά-

1. Βλ. Κ. 0. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, τρίτη έκδοση, 1983, σελ. 14, Γιάννη Κα
ρά, Οί θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας), ’Αθήνα 1991 καί ιδιαίτερα 
τό κεφ. «Ό προεπαναστατικός αίώνας-αίώνας άφύπνισης καί διάδοσης τών γραμμάτων», σελ. 
81-130. “Οσον άφοράτόν όρο «Νεοελληνική ’Αναγέννηση» βλ. Γιάννη Καρά, «Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός ή Νεοελληνική ’Αναγέννηση», στό Τά Νέα τοϋ Κ.Ε.ΝΕ.Φ., τεϋχ. 5, 2000, σελ. 1-
8.

2. Ώς ελληνικός χώρος νοείται καί ό χώρος, στόν όποίο κατά τήν έξεταζομένη περίοδο 
υπήρχαν Ελληνικές Κοινότητες. Χαρακτηριστική είναι έν προκειμένψ ή έκφραση τοϋ Μοισιό- 
δακα, ό όποιος παρατηρούσε ότι «όταν λέγω Ελλάδα έννοώ όλας τάς διασποράς τών Ελλή
νων». Βλ. Ίωσήπου Μοισιόδακος, Ηθική φιλοσοφία, Τόμος Πρώτος, Ένετίησι 1761, σελ. δ".

3. Σεργίου Ίωάννου, Αναίρεσις Νοσοκομικής τίνος άναφοράς, Βιέννη 1806, σελ. 24. Πα
ρόμοια άναγράφει καί ό Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ερμής ό κερδώος, ήτοι Εμπορική Εγκυ
κλοπαίδεια, Βενετία 1815, Εισαγωγικά προλεγόμενα, σελ. δ'.

4. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, Πρόλογος, σελ. κγ'.
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φωνται, ή έξ άλλων διαλέκτων εις αυτήν μεταφέρωνται». Μάλιστα έπιση- 
μαίνει γιά τήν μεγάλη πρόοδο, πού είχε συντελεσθεΐ στήν έκδοση βιβλίων 
κατά τήν έξεταζόμενη χρονική περίοδο, ότι «άν γένη σύγκρισις τών συγ- 
γραφέντων ή μεταφρασθέντων βιβλίων έκ τοϋ καιρού τών περικλεών Εύγε- 
νίου καί Θεοτόκου, μέχρι τοϋ νϋν, προς έκεΐνα άπερ προ ταύτης τής έποχής 
κατά καιρούς έξεδίδοντο, έκαστος θέλει δυνηθή έξ άναλογίας νά συ- 
μπεράνη τήν έν ήμίσει αίώνι μεγάλην, ώςπρός τούς προτέρους χρόνους, έν 
τώ έθνει ήμών γενομένην πρόοδον».

Ή προσπάθεια γιά τή μεταφορά τής έπιστημονικής γνώσης επικεντρώ
νεται στήν έκπαίδευση τών 'Ελλήνων στά Πανεπιστήμια τής Ευρώπης5 καί 
στήν έκδοση έπιστημονικών βιβλίων μέ τή σύγχρονη τής έποχής γνώση. Οί 
'Έλληνες σπουδαστές τών εύρωπαϊκών πανεπιστημίων άφομοιώνουν τό 
πνεύμα τού Εύρωπαϊκού Διαφωτισμού καί στή συνέχεια τό μεταφέρουν 
στόν έλληνικό χώρο, όπου κατά κύριο λόγο έξασκούν τήν έπαγγελματική 
τους δραστηριότητα. Ό ιατρός Δημ. Πούλος6 στά 1806 σημειώνει γιά τήν 
προσπάθεια αύτή ότι «Νϋν ήδη νέοι καί ιεροί τινες άνδρες, άφίνοντες τήν 
φιλτάτην πατρίδα, σπεύδουσι μακράν, όπου έμφιλοχωροϋσιν αί Μοϋσαι,

5. Γιά τούς "Ελληνες φοιτητές τών ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων κατά τήν έξεταζόμενη πε
ρίοδο βλ. Γ. Ε. Τιπάλδου, «Οί έν τώ Πανεπιστήμια» τοϋ Παταβίου "Ελληνες σπουδασταί», Έ
πετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 6, 1929, σελ. 369-374, Γ. Σ. Πλουμίδη, «Αί πρά
ξεις έγγραφης τών 'Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Παδσύης (Μέρος A', Artist 
1634-1782)», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 37,1969-1970, σελ. 260-336, Γ. Σ. 
Πλουμίδη, «Οί "Ελληνες σπουδαστές τού Πανεπιστημίου τής Πάδοβας. Προσθήκες», Δωδώνη, 
τόμ. 12, 1983, σελ. 263-281, Α,ρ. Π. Στεργέλλη, Τά δημοσιεύματα τών Ελλήνων σπουδαστών 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας τόν 17ο καί 18ο αί., διδακτορική διατριβή, 1970, Ν. Β. Τω- 
μαδάκη, «Οί μεταξύ τών ετών 1789-1809 καί 1818-1841 Κεφαλλήνες Διδάκτορες Ιατρικής καί 
Νομικής τοϋ έν Πίση (Pisa) τής ’Ιταλίας Πανεπιστημίου», Κεφαλληνιακά Χρονικά, 1977, τόμ. 
2, σελ. 164-175, Ν. Β. Τωμαδάκη, «Σύμμεικτα Νεοελληνικά, 1. Έλληνες ιατροί σπουδάσαντες 
εις Πίσαν (1805-1824)», Μνημοσύνη, 1974-1975, τόμ. 5, σελ. 395-397, Ν. Β. Τωμαδάκη, «Τρια- 
νταεπτά "Ελληνες ιατροφιλόσοφοι σπουδάσαντες έν Πίση (Pisa) τής ’Ιταλίας (1780-1821), 
Παρνασσός, τόμ. 26,1984, σ. 212, Ζαχ. Τσιρπανλή, «Οί "Ελληνες φοιτητές στά Ευρωπαϊκά Πα
νεπιστήμια καί ή παρουσία τους στήν πανεπιστημιακή ζωή τής Νεώτερης 'Ελλάδας (1800- 
1850)», Παρνασσός, τόμ. 21, 1979, σελ. 321-346, Ί. Γ. Τυπάλδου-Λασκαράτου, Π. Δ. 
Καγκελάρη, «Οί Κεφαλλονΐτες σπουδαστές τού Πανεπιστημίου τής Πάδοβας καί τά οικόσημά 
τους», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 2, 1977, σελ. 83-110. Ί. Γ. Τυπάλδου-Λασκαράτου, «Οί 
Κεφαλλονΐτες σπουδαστές τού Πανεπιστημίου τής Πάδοβας καί τά οικόσημά τους άπό τόν 
άνέκδοτο κώδικα τοϋ Dell’ Ero», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 3, 1979, σελ. 164-180, Άθ. 
Γκιάλα, Ή ελληνική ιατρική παιδεία καί οί φορείς αύτής κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα, 
1977. Πρβλ. Φαίδ. Μπουμπουλίδου, «Συμβολή στήν έρευνα γιά τούς "Ελληνας ιατρούς τού ΙΗ' 
αιώνος (Βιβλιοκρισία)», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 43, 1977-1978, σελ. 
397-421.

6. Δημητρίου Πούλου, Λόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. ε'- στ'.
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κάκεί δαπανώσιν άφθονα χρήματα, μοχθοϋσι καί σπονδάζονσι νά μετακο- 
μίσωσιν οϋχι έν μικρά λάρνακι μικρά τινα ζώπυρα, άλλ ’ όλον αύτό τό σύν
ταγμα τών Μουσών, καί όσον οϋπω, αν Θεός θέλη, έλπίζεται εις τήν Ελλά
δα μία εύτνχής σύστασις παιδείας παντοδαπής».

Έπί πλέον αρκετοί λόγιοι συγγραφεΐς μεταφράζουν ευρωπαϊκά κείμε
να ή συνθέτουν δικά τους, τά όποια τυπώνουν μέ σκοπό ή νέα γνώση νά πε
ράσει σέ μεγαλύτερο άριθμό άνθρώπων καί νά άνατραπούν κατ’ αυτόν τόν 
τρόπο οί διάφορες προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, πού μάστιζαν τό λαό. Χα
ρακτηριστικά ό Γεώργιος Ζαβίρας7, στά 1787, παρατηρεί ότι «ήμεΐς όλιγώ- 
τατα συγγράμματα έχομεν περί ιατρικής» προσθέτοντας, ότι τήν έλλειψη 
αύτή προσπαθεί νά τήν άναπληρώσει μεταφράζοντας τό βιβλίο « Ίατρικαί 
παραινέσεις». Καί τά γράφει αύτά, διότι γνώριζε ότι πολύ λίγα σέ άριθμό 
έπιστημονικά έλληνικά ιατρικά βιβλία κυκλοφορούσαν κατά τά μέσα τού 
δεκάτου ογδόου αιώνος8, ένώ μεγάλη διάδοση εΐχαν τά διάφορα «’Ιατροσό
φια»9, τά όποια κατά κανόνα ήταν τής παραδοσιακής θεραπευτικής. Επί
σης ό ιατρός Ιωάννης Νικολίδης10 τονίζει ότι γιά τήν άντιμετώπιση τής νό
σου τής «μαλαφράντζας» (= συφιλίδος) καί γιά τή διαφώτιση τού λαού «δέν 
ή μπορεί ποτέ νά είναι άλλος κανένας καλλίτερος καί σιγουρότερος καί 
εύκολώτερος τρόπος, πάρεξ νά εϋγουν εις τό φώς παρόμοια βιβλία περί τής 
μαλαφράντζας καί περί τής θεραπείας της».

Ή ιατρική γνώση, ώς μέρος τών φυσικών-θετικών έπιστημών, άπό τά 
πρώτα βήματα τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού μεταφέρεται, όπως ήδη 
άναφέραμε, μέ τά έντυπα κυρίως βιβλία στόν έλληνικό χώρο άπό τούς λο- 
γίους συγγραφεΐς καί άπό τούς έπιστήμονές ιατρούς, οί όποιοι είχαν σπου
δάσει στις Ιατρικές Σχολές τών Πανεπιστημίων τής Εύρώπης. Σχετικά ό 
Κοραής11 στά 1803 σημειώνει ότι «ή αϋξησις αύτή τών βιβλίων οφείλεται κυ
ρίως εις τήν αϋξησιν τών φώτων καί τά βιβλία διαχυμένα ήδη εις τό πλήθος 
θέλουσι συντελέσει εις έπαύξησιν τών φώτων, καί εις διόρθωσιν τών ήθών

7. Γ. Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, προοίμιον του μεταφραστοΰ, σελ. [1],
8. Ό Δημ. Καταρτζής στά 1795 γιά τήν άνατομία καί τήν ιατρική παραθέτει στή «Διανομή 

τών ελληνικών μας διδασκαλικών βιβλίων πού έχουμε στής έπιστήμαις καί τέχναις» μόνο τέσ
σερα βιβλία άπό τά δώδεκα, πού είχαν έκδοθεΐ μέχρι τότε: τού ’Αντωνίου Στρατηγού, τοϋ Ίω
άννου ’Αδάμη καί δύο τού Tissot. Βλ. Δημητρίου Καταρτζή, Τά ευρισκόμενα, έκδοτης Κ. Θ. 
Δημαράς, ’Αθήνα 1970, σελ. 165-166.

9. Βλ. Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί έντυπα, τόμ. F, Οί 
επιστήμες τής ζωής, 1994.

10. Ίωάννου Νικολίδη, Έρμηνεία περί τον πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό Γαλλικόν Πά
θος ή γουν ή Μαλαφράντζα, Βιέννη 1794, Προοίμιον, σελ. 29.

11. ’Αδ. Κοραή, Memoire sur Γ etat actuel de la civilisation dans la Grece, 6 Janvier 1803, 
σελ. 57, καί στήν ελληνική μετάφραση,' Υπόμνημα περί τής παρονσης καταστάσεως τοϋ πολι
τισμού έν Έλλάδι, ’Αθήνα 1853, σελ. 52.
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τοϋ έθνους».
'Ωστόσο ό άριθμός τών Ελλήνων έπιστημόνων Ιατρών, οί όποιοι είχαν 

σπουδάσει σέ ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ήταν άνεπαρκής γιά νά καλύψει 
τίς ιατρικές άνάγκες τών κατοίκων τού έλληνικού χώρου. ’Αποτέλεσμα τού 
γεγονότος τούτου ήταν ένα μέρος τού πληθυσμού νά βρίσκει ιατρική φρο
ντίδα στούς πρακτικούς ιατρούς, οί όποιοι άποκαλούνταν στά κείμενα τής 
έποχής μέ διάφορα ονόματα: «ίατροκάπηλοι», «έμπειρικοί», «αυτοφυείς», 
«άγύρτες», «τσαρλατάνοι», «σακκουλιαραϊοι», «γόητες γιατροί» κ.λπ. Συγ
κεκριμένα, στό βιβλίο Νουθεσίαι εις τόν λαόν τον Τισσό, πού μετέφρασε ό 
Γεώργιος Βεντότης, άφιερώνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο μέ τίτλο «Περί κυκλο- 
φόρων ήτοι τζαρλατάνων»12. Διαβάζουμε έδώ ότι πρόκειται «διά μίαν φο
βερόν δυστυχίαν, ήτις προξενεί μεγαλήτερον άφανισμόν άπό τά πάθη» καί 
ότι «έρημώνουν τήν γήν». Ό συγγραφέας τούς διακρίνει σέ δύο κατηγορί
ες, στούς «τζαρλατάνους διαβατικούς καί στούς ψευδοϊατρούς τών χωρί
ων». Περιγράφει τή δράση τους, άλλά παράλληλα προτείνει, καί αύτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, τρόπους άντιμετώπισης τών τζαρλατάνων.

Στόν πρόλογο τού προαναφερθέντος βιβλίου Ίατρικαί παραινέσεις, ό 
Γεώργιος Ζαβίρας παρατηρεί ότι οί πρακτικοί αύτοί γιατροί άποτελούν 
πραγματική πληγή καί γίνονται «έπιζήμιοι καί λοιμοί εις τό δυστυχές γένος 
μας». Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «πολλοί τών ήμετέρωνβιαζόμενοι υπό 
τών άσθενειών, νά πίπτωσιν έλεεινώς εις τάς χείρας τινών νομιζομένων ια
τρών, ... κυκλοφόρους τούς λεγομένους κοινώς σακκουλιαραίους, οίτινεςώς 
άλλοι τινές πίθηκοι θέλοντες νά μιμηθώσι τούς όντως ιατρούς, έπαγγέλο- 
νται καί αύτοί άναιδώς καί άσυνειδήτως τά τής ιατρικής».

Στό «Προοίμιον» τού βιβλίου Έρμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θερα
πεύεται τό Γαλλικόν Πάθος ήγουν ή Μαλαφράντζα (Βιέννη 1794), ό Ιωάν
νης Νικολίδης τάσσεται καί αύτός κατά τών τζαρλατάνων καί τών «λωλών 
γυναικαρίων»η. Μάλιστα τονίζει ότι μέ τά διαφωτιστικά βιβλία γιά τό 
άφροδισιακό πάθος θά «θεατρισθοϋν ή ψευτιαΐς καί τά καμώματα τών πο- 
μπιωμένων τζαρλατάνων, διά νά τά ίξεύρη ό λαός καί νά άποφεύγη τά άτα
κτα καί τζαρλατάνικα ιατρικά τους, όπου δίδουν». Επίσης, ό ’Αδαμάντιος 
Κοραής σέ επιστολή του πρός τόν Νεόφυτον Βάμβα, στις 26 Νοεμβρίου 
1816, άναφέρει ότι στήν έκδοση έργων τού Ίπποκράτους άντί προλεγομέ- 
νων έβαλε προσφωνητική επιστολή πρός τούς σπουδάζοντας τήν Ιατρικήν

12. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι εις τόν λαόν, Βιέννη 1780, τόμ. Β', σελ. 193 κ. έξ.
13 Ίωάννου Νικολίδη, Έρμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό Γαλλικόν Πάθος 

ήγουν ή Μαλαφράντζα, Βιέννη 1794, Προοίμιον, σελ. 25 καί 31.
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"Ελληνες νέους έλπίζοντας ότι έτσι «θέλει σννεργήσειν ή έπιστολή αϋτη εις 
τό νά έλαττώση τόν άριθμόν τών γοήτων ιατρών, οί όποιοι θερίζονσι τήν 
Ελλάδα ίσα μέ τήν σκορ δούλαν» (= πανώλη)14.

Πρέπει έπίσης νά τονισθεϊ ότι αύτήν τήν εποχή κυκλοφορούσαν πολλά 
χειρόγραφα μέ ιατρικές συνταγές γιά διάφορες παθήσεις, τά λεγόμενα 
«Ιατροσόφια»15, τά όποία χρησιμοποιούσε ό λαός γιά νά καλύψει τίς θερα
πευτικές του άνάγκες. Περιέχουν συνταγές πού άποδίδονται κυρίως στούς 
μεγάλους ιατρούς τής άρχαιότητας, Ίπποκράτη, Διοσκουρίδη, Γαληνό, Ά- 
ρεταϊο, Παύλο Αίγηνίτη, Αλέξανδρο Τραλλιανό, Όρειβάσιο, Μελέτιο μο
ναχό κ. ά., πράγμα πού δείχνει ότι, πέραν όλων τών άλλων, ή παράδοση συν
εχίζεται καί μέσω τών ιατρικών κειμένων.

Τό επίπεδο τών ιατρικών γνώσεων, πού «κυκλοφορούσαν» στόν έλληνι
κό χώρο μέσω τών εντύπων βιβλίων16, ιδίως κατά τήν εποχή τού Νεοελληνι
κού Διαφωτισμού, όπότε άρχίζει ή μεγάλη έκδοτική προσπάθεια, ή όποία 
φθάνει στήν κορύφωση της κατά τίς δυό προεπαναστατικές δεκαετίες, μέ
χρι σήμερα δέν εΐχε συστηματικά17 διερευνηθεΐ. Μέ τήν παρούσα μελέτη 
παρουσιάζεται ή πραγματοποιηθεΐσα μεταφορά τής εύρωπαϊκής ιατρικής 
γνώσεως στόν έλληνικό χώρο μέ τά έντυπα έλληνικά βιβλία καί έπί πλέον 
δημιουργεΐται ή Ιατρική Βιβλιογραφία18 τής χρονικής αύτής περιόδου.

14. Βλ. Άδ. Κοραή, ’Αλληλογραφία, τόμ. 3, Ο.Μ.Ε.Δ., ’Αθήνα 1979, σελ. 517. Γιά τήν άντι- 
μετώπιση τής άγυρτείας στό ιδρυτικό διάταγμα τής Γραμματείας ’Εσωτερικών τού νεοϊδρυθέ- 
ντος Έλλήνικού κράτους μεταξύ άλλων ορίζονται διατάξεις «πρός κατάργησιν τών μετερχομέ- 
νων τήν ιατρικήν άμαθών και άνεξετάστων ιατρών καί ή σύστασις μαιευτικών καί χειρουρ
γικών σχολείων», βλ. Γερ. Πεντόγαλου, Σχολεία ιατρικής παιδείας, 1991, σελ. 20.

15. Τά χειρόγραφα αύτάτά άποκαλούμενα «’Ιατροσόφια» κατά κανόνα ήταν ανώνυμα καί 
περιγράφονται στό βιβλίο τού Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν τουρκοκρατία. Χειρόγραφα 
καί έντυπα, τόμ. F, Οί ’Επιστήμες τής Ζωής, ’Αθήνα 1994.

16. Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί Πρόλογοι τών ιατρικών βιβλίων τής έξε- 
ταζομένης έποχής, γιά τόν προβληματισμό σχετικά μέ τήν ιατρική καί τήν υγεία τού λαού, γιά 
τά θέματα τής γλώσσας, τής μετάφρασης, τής έκπαίδευσης καί γενικότερα τής ανάπτυξης τού 
Ελληνισμού. Σχεδιάζεται οί πρόλογοι αύτοί νά έκδοθούν καί σχολιασθούν μελλοντικά σέ ’ι
διαίτερο βιβλίο, γιά νά διαφανεΐ κατ’ αυτόν τόν τρόπο καί ό προβληματισμός τών ίατρών-συγ- 
γραφέων.

17. Στοιχεία ωστόσο θεραπευτικής κατά τήν περίοδο τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
καταγράφονται στήν Εισαγωγή εις τήν έλληνικήν θεραπευτικήν άπό τό 1453 μέχρι τών μέσων 
τοϋ 19ου αιώνος, Άθήναι 1985, τοϋ Άριστ. Εύτυχιάδου.

18. Τά ιατρικά βιβλία, πού έκδόθηκαν άπό τό 1822 μέχρι τήν 'ίδρυση τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών (1837), θά άποτελέσουν τή συντασσόμενη 'Ιατρική Βιβλιογραφία 1822-1836.





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ



Διερευνήθηκαν συστηματικά τά έντυπα ελληνικά βιβλία, πού έκδόθη- 
καν κατά τήν έποχή τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού κατά τό δεύτερο μισό 
τού 18ου αιώνος καί κατά τήν προεπαναστατική εικοσαετία καί διαπιστώ
θηκε ότι ιατρικές γνώσεις περιέχονται σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες έντυ
πων βιβλίων:

Α'. Στά βιβλία ιατρικού καθαρά περιεχομένου.

Β'. Στά βιβλία μή ιατρικού περιεχομένου (φυσικής, φιλοσοφίας, σχολι
κά εγχειρίδια κ. ά.) καί

Γ'. Στά προεπαναστατικά περιοδικά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'.

ΒΙΒΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ





Τά βιβλία μέ ιατρικό καθαρά περιεχόμενο καταχωρίζονται στό πρώτο 
μέρος τής μελέτης μέ τούς τίτλους καί τά θέματα, πού περιέχουν, καί, όπου 
είναι δυνατόν, άναγράφεται καί ό τίτλος τού ξενόγλωσσου βιβλίου, άπό τό 
όποιο έγινε ή μετάφραση τού ελληνικού βιβλίου. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο κα
ταγράφεται ή έλληνική ιατρική βιβλιογραφία τής έποχής τού Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού, ή όποία όχι μόνο άποτέλεσε τόν 'ιστό τής ιατρικής σκέψης τής 
έποχής αύτής, άλλά επηρέασε τή μετέπειτα συγγραφική ιατρική πορεία καί 
συνέβαλε ιδιαίτερα στή δημιουργία τής έλληνικής ιατρικής ορολογίας.

Αριθμός ιατρικών βιβλίων τής έποχής τοϋ 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Κατά τήν πραγματοποιηθεΐσα έρευνα άνευρέθηκαν 28 βιβλία ιατρικού 
καθαρά περιεχομένου, τά όποια έκδόθηκαν κατά τήν έξεταζόμενη περίοδο 
(1745-1821)1. Δύο βιβλία είχαν άπό δύο άκόμη έπανεκδόσεις. Στόν πίνακα 
1 δίνεται ή κατανομή τών βιβλίων κατά τό δεύτερο μισό τού 18ου αιώνος καί 
τών δύο προεπαναστατικών δεκαετιών, κατά τίς όποιες έκδόθηκε τό 53,5% 
τών βιβλίων, δηλ. περισσότερα άπό ό,τι σ’ ολόκληρο τό δεύτερο μισό τού 
18ου αιώνος.

Πίνακας 1
’Αριθμός ’Αριθμός

Χρονική περίοδος έκδόσεων έπανεκδόσεων Σύνολο

1745-1799 13 2 15

1800-1821 15 2 17

Σύνολο 28 4 32

1. Πριν άπό τό 1745 εντοπίσαμε κατά τήν μέχρι σήμερα ερευνά μας ένα Ιατρικό βιβλίο, 
συγγραφέας τοϋ οποίου είναι ό ιατροφιλόσοφος Σταΰρος Μουλαΐμης, έκδοθέν στή Βενετία τό 
1724 καί άναφερόμενο σέ οδηγίες κυρίως άντιμετώπισης τών δηγμάτων άπό ζώα καί έρπετά. 
Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Σταύρου Μουλάίμου, Αντιδοτάριον, Βενετία 1724. Τό πρώτο 
στά έλληνικά ιατρικό βιβλίο;», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 37, 2003, (ύπό έκτύπωση).



34 Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, 1745-1821

Πίνακας 2 μέ ΐά 28 ιατρικά βιβλία

1. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική..., Βενετία 1745
2. Αύγουστου Μαίηρ, Δαυίδ Μαδάϊ... Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων,
"Αλλη 1752
2α. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία περί ένεργείας ιατρικών..., 
"Αλλη 1756

3. Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων..., Λειψία 1757
4. Δημητρίου Καρακάσση, Περί τής φλεβοτομίας..., "Αλλη 1760
5. [Γεωργίου Βεντότη], Αυνανισμού έπιτομή..., Βενετία 1780
7. Χρήστου Σουγδουρή, Βιβλίον ιατρικόν περί ποδαλγίας, Νίζνη 1781
8. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Έγχειρίδιον...Τισσότου..., Βιέννη 1785
9. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παρενέσεις..., Πέστη 1787
10. [Γεωργίου] Ζαβίρα, ’Ονοματολογία βοτανική..., Πέστη 1787
11. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Διαιτητική..., Βιέννη 1794
12. Ίωάννου Νικολίδου, Έρμηνεία περί... γαλλικόν..., Βιέννη 1794
13. Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων..., Βενετία 1798
14. Γεωργίου Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική..., Βιέννη 1802
15. Διδασκαλία παραινετική περί χρήσεως τής δαμαλίδος, Βιέννη 1805
16. Σεργίου Ίωάννου, Άναίρεσις νοσοκομικής τίνος..., Βιέννη 1806
17. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, Βιέννη 

1810
18. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810
19. Βοσκυιλλωνίου, Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος, Παρίσι 1811
20. Κωνστ. Δαρβάρεως, Έγχειρίδιον υγείας στομάχου, Ιάσιο 1814
21. Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί..χολερικών πυρετών, Παρίσι 1815
22. Γ. Κ. Τυπάλδου, Περί τοϋ καθαρισμού τοϋ άέρος..., Παρίσι 1815
23. Πέτρου Ήπήτη, Αοιμολογία, Βιέννη 1816
24. ’Αδαμάντιου Κοραή, Ίπποκράτους, Τό περί άέρων..., Παρίσι 1816
25. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, Κωνσταντινούπολή 1818
26. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία..., Κωνσταντινούπολή 1818
27. Γερ. Καρούσου, Νουθεσίαι πρός τούς έγκατοίκους..., Κέρκυρα 1818
28. Σπυρίδωνος Βλαντή, Ύγιεινατάριον, Βενετία 1820

Έπανεκδόσεις Ιατρικών βιβλίων

’Από τά παραπάνω 28 ιατρικά βιβλία δύο είχαν καί έπανεκδόσεις. 
Ιδιαίτερα τό βιβλίο τού Δαβίδ Μαδάϊ είχε μεταφρασθεΐ δύο φορές· μία
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άπό τά γερμανικά τό 1752 καί τό 1756 άλλη μία άπό τά λατινικά, γεγονός τό 
όποιο δείχνει ότι κάλυπτε μία άνάγκη τής έποχής. Άναλυτικώτερα:

α. Δαυίδ Μαδάϊ, Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων, 1752, σέ με
τάφραση άπό τά γερμανικά, ένώ ή έκδοση του 1756 σέ μετάφραση άπό τά 
λατινικά καί μέ έπανέκδοση τό 17722.

β. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Διαιτητική, ής προτέτακται καί ιστορία 
συνοπτική τής Ιατρικής, Βιέννη 1794. Έπανεκδόθηκε στά 1809 καί 1819 
άπό τόν Σπ. Βλαντή στή Βενετία, χωρίς όμως τίς υποσημειώσεις τής πρώτης 
έκδόσεως.

Συγγραφείς τών Ιατρικών βιβλίων

Συγγραφεΐς τών 28 ιατρικών βιβλίων ήταν 23 τόν άριθμό, έκ τών όποιων 
έξι έξέδωσαν άπό δύο βιβλία (Κων. Μιχαήλ, Άναστ. Γεωργιάδης, Σέργιος 
Ίωάννου, Γ. Κ. Τυπάλδος, Γ. Ζαβίρας, Γ. Βεντότης). Εξετάζοντας τήν ιδιό
τητα τών συγγραφέων τών ιατρικών βιβλίων διαπιστώνεται ότι 14 ήταν ια
τροί καί 9 λόγιοι γενικής παιδείας.

Πίνακας 3

Κατανομή τών ιατρικών βιβλίων σύμφωνα μέ τήν ιδιότητα 
τού συγγραφέως κατά τίς δύο χρονικές περιόδους

Ιδιότητα
συγγραφέων 1745-1799 1800-1821 Σύνολο

Ιατροί 7 11 18

Λόγιοι 6 4 10

Σύνολο 13 15 28

Στόν πίνακα 3 διαπιστώνουμε ότι κατά τίς δυό προεπαναστατικές δεκαε
τίες παρατηρεΐται αύξηση τού άριθμού έκδόσεως τών βιβλίων άπό συγγρα
φεΐς ιατρούς συγκριτικά μέ τόν άριθμό τών βιβλίων άπό συγγραφεΐς λογίους.

2. Ή μετάφραση τοϋ Μαίηρ έπανεκδόθηκε στήν 'Άλλη τό 1842. Ευχαριστίες εκφράζονται 
στόν κ. Ullrich Moenning γιά τή γνωστοποίηση τής έκδόσεως καί τήν αποστολή σέ φωτοτυπί
ες τοϋ βιβλίου. Επίσης τοϋ ’Αδάμη ή μετάφραση έπανεκδόθηκε στήν "Αλλη τό 1847 καί τό 
1851. Βλ. Βίκυ Πάτσιου, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι στά έλληνικό. Αυτοτελείς έκδόσεις 
1800-1863, ’Αθήνα 2003 (υπό έκτύπωση).
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Ή διαπίστωση αύτή μαρτυρεί άφ’ ενός τήν αύξηση τών έπιστημόνων ιατρών 
καί άφ’ έτέρου τήν ενίσχυση τοϋ ένδιαφέροντος γιά ιατρικά βιβλία, τά 
όποια γράφονται άπό ειδικούς συγγραφεΐς-ίατρούς, οί όποιοι έξ άντικειμέ- 
νου έχουν ειδικότερες γνώσεις στά ιατρικά θέματα.

Οί ιατροί συγγραφεΐς τών ιατρικών βιβλίων:

1. Θωμάς Μανδακάσης
2. Δημήτριος Καρακάσσης
3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
4. ’Ιωάννης Νικολίδης
5. Κήρυκος Χαιρέτης
6. Γεώργιος Χρυσοβελόνης
7. Σέργιος Ίωάννου

8. ’Αναστάσιος Γεωργιάδης
9. Βοσκυιλλώνιος3

10. Κωνσταντίνος Δάρβαρις
11. Γ. Κ. Τυπάλδος
12. Πέτρος Ήπήτης
13. ’Αδαμάντιος Κοραής
14. Διονύσιος Πύρρος

Οί λόγιοι συγγραφεΐς τών ιατρικών βιβλίων:

1. ’Αντώνιος Στρατηγός
3. ’Ιωάννης ’Αδάμης
5. Χρήστος Σουγδουρής
7. (’Ανώνυμος)
9. Σπυρίδων Βλαντής

2. Αύγουστος Μαίηρ
4. Γεώργιος Βεντότης
6. Γεώργιος Ζαβίρας
8. Γεράσιμος Καρούσος

Τόπος έκδόσεως τών ιατρικών βιβλίων

Σχετικά μέ τόν τόπο έκδόσεως τών 28 ιατρικών βιβλίων καί τών 4 έπαν- 
εκδόσεων τους, παρατηρούμε στόν πίνακα 4 ότι έκδόθηκαν σέ πόλεις κυρί
ως τής Ευρώπης, όπου ήταν έντονη ή παρουσία τού παροικιακού Ελληνι
σμού. Άναλυτικώτερα έννέα βιβλία έκδόθηκαν στή Βιέννη, έπτά στή Βενε
τία, άπό τέσσερα στήν Άλλη καί τό Παρίσι, άπό δύο στήν Πέστη τής 
Ούγγαρίας καί τήν Κωνσταντινούπολη καί άπό ένα βιβλίο στή Νίζνη τής 
Ούκρανίας, τήν Λειψία, τήν Κέρκυρα καί τό Ιάσιο. ’Επίσης παρατηρεΐται 
μία μετατόπιση πρός άνατολάς τού τόπου έκδόσεως τών ιατρικών βιβλίων.

3. F. Μ. Bosquillon, (1744-1816), Γάλλος καθηγητής τής Ιατρικής καί τής ελληνικής γλώσ
σας.
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Πίνακας 4

Τόπος έκδόσεως 1745-1799 1800-1821 Σύνολο

Βιέννη 3 6 9

Βενετία 4 3 7

"Αλλη 4 - 4

Παρίσι - 4 4

Πέστη 2 2

Κωνσταντινούπολη - 2 2

Λειψία 1 1

Νίζνη 1 - 1

Κέρκυρα - 1 1

Ιάσιο - 1 1

Σύνολο 15 17 32

Πρωτότυπα καί μεταφρασμένα Ιατρικά βιβλία

Τό ήμισυ τού αριθμού τών έλληνικών ιατρικών βιβλίων τής περιόδου τού 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού είναι μεταφρασμένα άπό άντίστοιχα ευρωπαϊ
κά Ιατρικά βιβλία, στοιχείο πού δείχνει τήν άμεση μεταφορά τής ιατρικής 
γνώσεως στόν έλληνικό χώρο. Τά υπόλοιπα βιβλία, πού άποκαλούνται «πρω
τότυπα», είναι έρανίσματα ή συνθέσεις τών Ελλήνων συγγραφέων.

"Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο, πού παρατηρεΐται στόν πίνακα 5, είναι 
ότι, ενώ κατά τό δεύτερο μισό τού 18ου αίώνος τά περισσότερα ελληνικά ια
τρικά είναι μεταφρασμένα άπό άντίστοιχα ευρωπαϊκά, κατά τίς δύο προε
παναστατικές δεκαετίες παρατηρεΐται σημαντική αύξηση «πρωτότυπων» 
έργων τών Ελλήνων συγγραφέων (9 άπό τά 15).

Πίνακας 5

’Αριθμός πρωτοτύπων καί μεταφρασμένων βιβλίων

Βιβλία_________________1745-1799_______1800-1821______ Σύνολο
Μεταφρασμένα 8(*) 6(*) 14
Πρωτότυπα 5 9 14

Σύνολο 13 15 28
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Σέ τρία μεταφρασμένα βιβλία, όπου καί ό αστερίσκος (*), περιέχονται 
καί πρωτότυπα κεφάλαια τοΰ Έλληνα μεταφραστή. Συγκεκριμένα:

α) Ίωάννου Νικολίδου, Περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλι
κόν πάθος ήγουν ή μαλαφράντζα..., Βιέννη 1794. Άπό τίς 800 σελίδες 
τοΰ βιβλίου μόνον οί 165 είναι μεταφρασμένες, 

β) Διδασκαλία παραινετική περί τής χρήσεως τής δαμαλίδας..., Βιέννη 
1805. Τό δεύτερο μόνο μέρος τοΰ βιβλίου είναι μετάφραση άπό κείμε
νο τοΰ ίατροΰ Καρένου.

' γ) Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία..., Κωνσταντινούπολή 1818. Τό 
βιβλίο περιέχει καί πρωτότυπα κείμενα τοΰ 'Έλληνα συγγραφέα.

Συγγραφείς τών πρωτοτύπων ιατρικών βιβλίων

'Όπως διαφαίνεται στόν πίνακα 6, οί συγγραφείς τών «πρωτότυπων» 
ιατρικών βιβλίων κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 18ου αιώνος ήταν ιατροί, έκτός 
ένός λογίου. Οί ιατροί συγγραφείς, ιδιαίτερα κατά τίς δυό προεπαναστατι
κές δεκατίες, προσπαθούν νά μεταφέρουν στόν έλληνικό χώρο τίς γνώσεις, 
πού άπέκτησαν στίς Ιατρικές Σχολές τών εύρωπαϊκών Πανεπιστημίων, 
συγγράφοντας καί έκδίδοντας ιατρικά βιβλία στήν έλληνική, μέ σκοπό νά 
συμβάλουν στή διάδοση τής νέας γνώσεως στόν έλληνικό χώρο καί άντίσ- 
τοιχα νά καταπολεμήσουν τήν άμάθεια καί τίς δεισιδαιμονίες.

Πίνακας 6

Ιδιότητα συγγραφέων 1745-1799 1800-1821 Σύνολο
Ιατροί 4 9 13
Λόγιοι 1 - 1

Σύνολο 5 9 14

Στή συνέχεια άναγράφονται πιό άναλυτικά τά «πρωτότυπα» ιατρικά 
βιβλία καί οί συγγραφεΐς τους κατά τίς δύο χρονικές περιόδους.

Περίοδος 1745-1799

Ιατροί
1. Θωμάς Μανδακάσης, "Ομοια τών έλλειπόντων..., Λειψία 1757
2. Δημήτριος Καρακάσσης, Περί τής φλεβοτομίας..., "Αλλη 1760
3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διαιτητική..., Βιέννη 1794



ΒΙΒΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 39

4. Κήρυκος Χαιρέτης, Έγχειρίδιον τής τών ζώων..., Βενετία 1798

Λόγιοι
1. Γεώργιος Ζαβίρας, ’Ονοματολογία Βοτανική..., Πέστη 1787

Περίοδος 1800-1821 

Ιατροί
1. Γεώργιος Χρυσοβελόνης, Όμιλία φυσιολογική..., Βιέννη 1802
2. Σέργιος Ίωάννου, Άναίρεσις νοσοκομικής τίνος..., Βιέννη 1806
3. Αναστάσιος Γεωργιάδης, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810
4. Βοσκυιλλώνιος, ’Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος, Παρίσι 1811
5. Κων. Δάρβαρις, Έγχειρίδιον περί υγείας στομάχου, Ιάσιο 1814
6. Γ. Κ. Τυπάλδος, Περί τοϋ καθαρισμού τοϋ άέρος..., Παρίσι 1815
7. Πέτρος Ήπήτης, Αοιμολογία, Βιέννη 1816
8. ’Αδαμάντιος Κοραής, Ίπποκράτους Περί άέρος..., Παρίσι 1816
9. Σέργ. Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, Κωνσταντινουπόλις 1818

Κατανομή τών μεταφρασμένων βιβλίων 
σύμφωνα μέ τή γλώσσα τού αλλοδαπού βιβλίου

Στόν πίνακα 7 έπισημαίνεται ότι άπό πέντε βιβλία μεταφράσθηκαν άπό 
τήν ιταλική καί γαλλική γλώσσα, τρία άπό τή γερμανική καί άπό ένα άπό τή 
λατινική καί ουγγρική άντίστοιχα.

Πίνακας 7

Γλώσσα πρωτοτύπου 1745-1799 1800-1821 Σύνολο
’Ιταλική 2 3 5
Γαλλική 3 2 5
Γ ερμανική 2(*) 1 3
Λατινική ΐ(*) - 1
Ούγγρική 1 - 1

Σύνολο 9 6 15

(*) Τό βιβλίο τού Δαβίδ Μαδάϊ, Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων, με- 
ταφράσθηκε άπό τή γερμανική καί άπό τή λατινική γλώσσα άνεβάζοντας 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο τό συνολικό άριθμό τών μεταφράσεων άπό 14 σέ 15.
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Δίγλωσσα ιατρικά βιβλία

Άπό τά 28 έλληνικά ιατρικά βιβλία τέσσερα έκδόθηκαν σέ δίγλωσση 
μόρφη: Τρία σέ ελληνική καί λατινική καί ένα σέ έλληνική καί γαλλική 
γλώσσα.

α. Θ. Μανδακάση,"Ομοια τών έλλειπόντων..., 1757 (έλληνική-λατινική) 
β. Δημ. Καρακάσση, Περί τής φλεβοτομίας..., 1760 ( - )
γ. Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810 ( .. - )

δ. Βοσκοιλλωνίου, ’Απαγγελία περί τίνος..., 1811 (έλληνική-γαλλική)
/

Αναλογία ιατρικών βιβλίων καί βιβλίων θετικών 
επιστημών κατά τήν έξεταζόμενη εποχή

Τά Ιατρικά βιβλία, τά όποία έκδόθηκαν κατά τήν έποχή τοΰ Νεοελληνι
κού Διαφωτισμού, (1745-1881), κατέχουν τό 15% στό σύνολο τών 188 βιβλί
ων τών θετικών έπιστημών τής άνωτέρω περιόδου, πού έχουν έντοπισθεί 
καί άναφέρονται σέ πρόσφατη δημοσίευση4. Τό ποσοστό αυτό τών ιατρικών 
βιβλίων θεωρείται άρκετά σημαντικό γιά τήν έξεταζόμενη έποχή.

Ιατρικές διδακτορικές διατριβές 
στήν έλληνική γλώσσα

Τρία άπό τά 28 ιατρικά βιβλία είχαν κατατεθεί ώς διδακτορικές διατρι
βές5 άπό τούς Έλληνες συγγραφεΐς τους, στοιχείο τό όποιο δείχνει άφ’ ένός 
τό έπίπεδο τών Ιατρών τής έποχής τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού καί άφ’ 
ετέρου τό έπίπεδο τών ιατρικών γνώσεων, πού διοχετεύονταν στόν έλληνι
κό χώρο. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οί διατριβές αύτές τελούσαν ύπό τήν έπο- 
πτεία διασήμων ιατρών καθηγητών τής έποχής. Άναλυτικώτερα δύο διατρι
βές είχαν κατατεθεί κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 18ου αίώνος:

4. Βλ. Γιάννη Καρά, «’Έργα τών Φυσικών-Θετικών Επιστημών τής περιόδου τής Τουρκο
κρατίας», στό βιβλίο Έπιστημονολογική προσέγγιση στή Νεοελληνική έπιστημονική σκέψη, 
’Αθήνα 1995, σελ. 131-150.

5. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «’Ιατρικές Διδακτορικές διατριβές στήν έλληνική γλώσ
σα κατά τήν περίοδο τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού», 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συν
έδριο, ’Αθήνα 1994, στόν τόμο Περιλήψεων, σελ. 12.
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α) Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων ιάματα, Λειψία 
1757, μέ καθηγητή τόν διάσημο I. Ε. Hebenstreit6, ό όποιος έξέδωσε 
καί έργο τοΰ Άετίου. 

β) Δημητρίου Καρακάσση, Περί τής φλεβοτομίας... "Αλλη 1760, μέ καθη
γητή τόν Andr. Elia Buchner, ό όποιος ειχε τήν έποπτεία τών διδακτο
ρικών διατριβών καί άλλων Ελλήνων ιατρών, πού έκδόθηκαν όμως σέ 
άλλη γλώσσα7.

Κατά τίς δυό προεπαναστατικές δεκαετίες έκδόθηκε μόνο ή διατριβή τοΰ 
Ίωάννου Σεραφείμ, Περί χολερικών πυρετών, μεταφρασμένη άπό τόν Γ. Κ. 
Τυπάλδο, Παρίσι 1815.

Ωστόσο έπισημαίνεται ότι καί ό Π. Ήπήτης8 ειχε καταθέσει διατριβή μέ 
θέμα τήν πανώλη, ή όποία στή συνέχεια μέ τό ϊδιο περιεχόμενο έκδόθηκε 
τήν ϊδια χρονιά κατά τό 1816 μέ τίτλο Λοιμολογία. Θά πρέπει όμως νά ύπο- 
γραμμισθεΐ ότι έκτός τών τριών αυτών διατριβών άρκετοί "Ελληνες ιατροί 
είχαν έκδώσει σέ γλώσσα έκτός τής ελληνικής διδακτορικές διατριβές στά 
εύρωπαϊκά Πανεπιστήμια9.

Κατανομή τών 28 Ιατρικών βιβλίων ανάλογα μέ 
τό περιεχόμενό τους

Σύμφωνα μέ τό περιέχομενό τους τά 28 ιατρικά βιβλία κατανέμονται 
(βλ. πίνακα 8) σέ πέντε κατηγορίες. Τά περισσότερα, 12 τόν άριθμό, άνα- 
φέρονται στούς διάφορους πυρετούς καί γενικά σέ θέματα παθολογίας. Α
κολουθούν δέκα μέ ιατρικές οδηγίες, συμβουλές καί νουθεσίες, τρία μέ πε
ριεχόμενο φαρμακολογίας καί δύο άνατομίας-φυσιολογίας. Ένα βιβλίο 
έχει άντικείμενο τήν Ιστορία τής Ιατρικής, άν καί ή Διαιτητική τοΰ Κων

6. Jean Ernest Hebensteit, (1703-1757), Γερμανός καθηγητής, ό όποιος έξέδωσε έλληνικά- 
λατινικά τοϋ Άετίου Άμιδινού, τό "Ενατο βιβλίο, κεφ. 28, «Περί είλεοΰ καί χορδαψού». Βλ. 
Εύλογίου Κουρίλα, Ιστορική Βιβλιογραφία, τόμ. Α', ’Αθήνα 1938, σελ. 234, British Museum, 
General Catalogue of Printed Books, λήμμα «Hebenstreit J, Ε».’ Ας σημειωθεί ότι τήν έκδοση 
μνημονεύει καί ό Σκεύος Ζερβός στόν Δέκατο Τρίτο Λόγο τοΰ Άετίου Άμιδινού, «Περί δα- 
κνόντων ζώων καί ιοβόλων», περιοδ. Άθηνά, τόμ. 19, 1906, Εισαγωγή, σελ. 241-250. 
Μνημονεύεται έπίσης άπό τόν ιατρό ’Ιωάννη Άσάνη στόν Έρμη τό Λόγιο τού 1811, σελ. 92.

7. Θωμά Παπαδοπούλου, Έλληνική Βιβλιογραφία (1400ci-1800), 1986, τόμ. Β', άρ. 1102, 
άρ. 1115, καθώς έπίσης δημοσιεύεται έπιστολή τοϋ Elia Buchner στή διατριβή άρ. 1110.

8. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 403-410.
9. Θωμά Παπαδοπούλου, ό. π., τόμος Α", Αθήνα 1984 καί ιδιαίτερα στόν τόμο Β' (Συμπλή

ρωμα), Αθήνα 1986.
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σταντίνου Μιχαήλ στό πρώτο μέρος περιέχει καί μία «Συνοπτική ιστορία 
τής Ιατρικής».

’Αναφορές ώστόσο στήν Ιστορία τής ’Ιατρικής υπάρχουν καί σέ άλλα 
βιβλία τής εξεταζόμενης περιόδου10, όπως άπό τόν ’Αλέξανδρο Καγκελλά- 
ριο, ό όποιος συνοπτικά άναφέρεται στήν Ιστορία τής ιατρικής τών άρχαί- 
ων, άπό τόν ’Ιωάννη Άδάμη, ό όποιος παρέθεσε σύντομη ιστορία τής ια
τρικής στά προλεγόμενα τοΰ βιβλίου, πού μετέφρασε, καί άπό τόν ’Αναστά
σιο Γεωργιάδη, ό όποιος άφιέρωσε λίγες σελίδες στό βιβλίο Ίατροφιλοσο- 
φική άνθρωπολογία. Έπίσης ό Ιωάννης Νικολίδης γράφει γιά τήν ιστορία 
τοΰ γαλλικού πάθους, δηλ. τής συφιλίδος καί ό Π. Ήπήτης γιά τήν ιστορία 
τής πανώλους. Παράλληλα καί στόν Λόγιο Έρμή δημοσιεύονται μεταφρα
σμένα συνοπτικά άρθρα σχετικά μέ τήν ιστορία τής ιατρικής.

Πίνακας 8

Περιεχόμενο ιατρικού βιβλίου ’Αριθμός βιβλίων

Παθολογία 12
’Ιατρικές νουθεσίες, οδηγίες 10
Φαρμακολογία 3
Φυσιολογία-Άνατομία 2
Ιστορία τής Ιατρικής 1

Σύνολο 28

Άναλυτικώτερα τά 28 βιβλία κατανέμονται σύμφωνα μέ τό περιεχόμενό 
τους:

I. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

1. Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική..., 1745
2. Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων ιάματα..., 1757
3. Δημητρίου Καρακάσση, Περί τής φλεβοτομίας..., 1760
4. Γεωργίου Βεντότη, Αυνανισμού έπιτομή..., 1777
5. Χρήστου Σουγδουρή, Περί τής ποδαλγίας..., 1781
6. Κωνστ. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροΐς... Τισσότου, 1785

10. Δημ. Καραμπερόπουλου, Ή πρώτη Ιστορία τής Ιατρικής στήν έλληνική γλώσσα, ’Α
θήνα 1994, σελ. 26-27.
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7. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις..., 1787
8. Ίωάννου Νικολίδου, Έρμηνεία περί τοϋ... θεραπεύομεν..., 1974
9. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία.1810
10. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810
11. Γ. Κ. Τυπάλδου, Περί χολερικών πυρετών..., 1815
12. Πέτρου Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816

II. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι εις τόν λαόν, 1785
2. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794
3. Διδασκαλία παραινετική περί τήςχρήσεως τής δαμαλίδος, 1805
4. Σεργίου Ίωάννου, Αναίρεσις νοσοκομικής τινός άναφοράς..., 1806
5. Βοσκυιλλωνίου, Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος..., 1811
6. Κωνστ. Δαρβάρεως, Έγχειρίδιον περί συντηρ. ύγιείας στομάχου..., 1814
7. Γ. Κ. Τυπάλδου, Περί τοϋ καθαρισμού τοϋ άέρος..., 1815
8. ’Αδαμαντίου Κοραή, Ίπποκράτους Τό περί άέρος, ύδάτων, τόπων, 1816
9. Γ. Καρούσου, Νουθεσίαι πρός τούς έγκατοίκους..., 1818
10. Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, 1820

III. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

1. Αύγ. Μαίηρ, Σύντομος διήγησις.,.περί φαρμάκων, 1752
2. Γεωργίου Ζαβίρα, ’Ονοματολογία βοτανική, 1787
3. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818

IV. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ

1. Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798
2. Γ εωργίου Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, 1802

V. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας ’Ιατρικής, 1818
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Αποδοχή τής έκδόσεως τών Ιατρικών βιβλίων άπό 
διακεκριμένους ιατρούς καί καθηγητές

Χαρακτηριστικό τού έπιστημονικού έπιπέδου τών έλληνικών ιατρικών 
βιβλίων αποτελεί καί τό γεγονός, ότι ο'ι συγγραφείς τους πολλές φορές πρίν 
άπό τήν έκδοση τών βιβλίων τους είχαν καί τή σύμφωνη γνώμη διακεκριμέ
νων ιατρών, καθηγητών ή άλλων έγκριτων επιστημόνων. Συγκεκριμένα άπό 
τήν αναλυτική διερεύνηση διαπιστώνεται ότι:

1. Ή διδακτορική διατριβή τού Θωμά Μανδακάση είχε τήν έγκριση τού 
καθηγητού τής Λειψίας J. Ε. Hebenstreit, (1703-1757).

2. Έπίσης ή διδακτορική διατριβή τού Δημητρίου Καρακάσση ειχε τήν 
έγκριση τού καθηγητού Andr. El. Buchner11.

3. Ό Κωνσταντίνος Μιχαήλ στόν πρόλογο τού βιβλίου, πού έξέδωσε τό 
1785 μέ τίτλο « Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροίς σοφωτάτον Τισσότου...», [σελ. 
11], σημειώνει ότι τό χειρόγραφό του τό «έπρόσφερον εις πολλούς άξιολό- 
γονς άνδρας, οϊτινες ίδόντες αύτό μέ παρεκίνησαν νά τό έκδώσω εις τύ
πον...».

4. Ό Κήρυκος Χαιρέτης στό βιβλίο του « Έγχειρίδιον τής τών ζώων οι
κονομίας», σελ. 9, σημειώνει ότι τό χειρόγραφό του τό διάβασαν «μετά πό
σης έπιμελείας τε καί άκριβείας» ό Ιωάννης Χαρβούρης, καθηγητής τής 
«Πρακτικής θεραπείας» στό Τορίνο καί Παρίσι, ό Μάρκος Χαρβούρης12, 
καθηγητής τής Χημείας στήν Πάδοβα καί ό Βικέντιος Μαλακάρνε13 (V. 
Malacarne, 1744-1816), καθηγητής τής χειρουργικής στήν Πάδοβα, οί ό
ποιοι τού συνέστησαν τήν έκδοση τού βιβλίου καί στήν ιταλική γλώσσα.

11. Andr. El. Buchner, (1701-1769), Γερμανός ιατρός, καθηγητής στήν "Αλλη καί μέλος τής 
Ακαδημίας, συγγραφέας πολλών έργων πρός τιμήν τοΰ οποίου ό Λινναΐος έδωσε τό όνομά του 
σέ ένα φυτό. Σημειώνουμε ότι ό Κων. Μιχαήλ στήν «Ιστορία συνοπτική περί τής αρχής καί 
προόδου τής Ιατρικής Τέχνης» γράφει ότι «’Ανδρέας ό Βνχνήριος ό έκ τής Έρρορδίας έν
δοξον πόλεως τής Γερμανίας διά τήν ’Ακαδημίαν όπον έχει, εις τήν οποίαν καί διδάσκαλος έ- 
χρημάτισε, καί μετά ταϋτα είς τό Σχολεϊον τής Άλλης, ικανούς χρόνους έκάλλυνε τής ’Ιατρικής 
τήν καθέδραν». Βλ. Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, Βιέννη 1794, σελ. 131.

12. ’Ανθ. Μαζαράκη, Βιογραφίαι τών ένδοξων άνδρών τής νήσου Κεφαλληνίας, ’Εν Βενε
τία 1843, σελ. 176-189 γιά τόν ’Ιωάννη Χαρβούρη, (1722-1801), καί σελ. 190-233 γιά τόν Μάρ
κο Χαρβούρη, (1731-1808), καί Ήλία Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α', ’Αθήνα 
1904, σελ. 797-800 καί 808-813 άντίστοιχα. Έπίσης γιά τόν Μάρκο Χαρβούρη βΐ. Έμμ. ’Εμμα
νουήλ, Ιστορία τής Φαρμακευτικής, 1948, σελ. 378-382.

13. Τόν V. Malacarne μνημονεύουν ό ’Αναστ. Γεωργιάδης, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολο- 
γία, 1810, σελ. 9 καί ό Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 227.
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5. Ό ’Αντώνιος Στρατηγός στόν πρόλογο τοΰ βιβλίου του περί τών πυ
ρετών (σελ. XIV), πού μετέφρασε καί έξέδωσε τό 1745, σημειώνει ότι πα
ρακινήθηκε στή μετάφραση άπό τήν «μεγάλην έπιθνμίαν πολλών εύγενών 
σπουδαίων καί έξόχως Ίωάννου τοϋ Βαπτιστή Χαρβουρίου Κεφαλληνέως 
καί δόκτορος Γεωργίου Μόρμορη Κυθηρίου'4, νέων όντως μεγίστης προσ
δοκίας εις τήν ιατρικήν έπιστήμην».

6. Ή διατριβή τοΰ Ίωάννου Σεραφείμ, τήν όποία μετέφρασε ό Γ. Κ. Τυ- 
πάλδος, Περί τών χολερικών πυρετών... Παρίσι 1815, είχε τήν έγκριση τών 
καθηγητών τής ’Ιατρικής Σχολής τών Παρισίων, όπου μεταξύ αυτών ήταν οί 
Ph. Pinel, (1745-1826) καί J.-N. Corvisart, (1755-1821).

7. Γιά τό βιβλίο τοΰ Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, Βενετία 1820, ό τυπο
γράφος Μιχαήλ Γλυκύς σημειώνει στόν πρόλογο, ότι πρίν άπό τήν έκδοση 
τοΰ βιβλίου ειχε ζητήσει «μάλιστα καί τήν γνώμην τινών τών ένταϋθα έν ια
τρική περιβλέπτων».

Χρονική διαφορά τής έκδόσεως των μεταφρασμένων 
βιβλίων άπό τά πρωτότυπα τους

Άπό τά ιατρικά βιβλία, τά όποια μεταφράσθηκαν στήν έλληνική γλώσ
σα, σέ δώδεκα έντοπίσθηκε ή άντίστοιχη έκδοση τής ευρωπαϊκής τοιαύτης. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπο διαπιστώνεται, ότι ό μέσος όρος τής χρονικής άπο- 
στάσεως μεταξύ τής ευρωπαϊκής έκδόσεως καί τής άντίστοιχης ελληνικής 
μεταφράσεως ήταν 6,6 έτη μέ διακύμανση 0-20 έτη (βλ. πίν. 9). Τό χρονικό 
διάστημα τών 6,6 ετών θά πρέπει νά θεωρηθεί άρκετά ικανοποιητικό, γιατί 
δηλώνει ότι πολύ γρήγορα ή έπιστημονική ιατρική γνώση μεταφέρονταν 
στόν έλληνικό χώρο. Έπί πλέον ορισμένα ξένα βιβλία, όπως αυτά τοΰ 
Tissot, εΐχαν πολλές έπανεκδόσεις στή γλώσσα τοΰ πρωτοτύπου καί μετά 
τήν έκδοση άπό όπου έγινε ή έλληνική μετάφραση, στοιχείο τό όποϊο δεί
χνει τήν έπικαιρότητα τοΰ ευρωπαϊκού ιατρικού βιβλίου.

14. Γιά τόν Κυθήριο ιατρό Γεώργιο Μόρμορη (1720 - 1790), βλ. Διον. Τουλιάτου, Ή Έλ
ληνική ιατρική διά μέσον τών αιώνων, ΆΟήναι (χ. χ.), σελ. 330, Σπ. Εύαγγελάτου, «Γ. Μόρμο- 
ρης, ό ποιητής τοϋ “Άμύντα”», Ελληνικά, τόμ. 22, 1969, σελ. 173-182, Παναγιώτη 
Μιχαλόπουλου, «Ό “’Αμύντας” τοΰ Γεωργίου Μόρμορη καί τό πρότυπό του», Παράβαση, τόμ.
4, 2002, σελ. 253-271.
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Πίνακας 9

Έλληνική
Μεταφρασθέντα ιατρικά βιβλία μετάφραση Πρωτότυπο Διαφορά

1. Άντ. Στρατηγού, Διδασκαλία 1745 1734 11

2. Αύγ. Μαίηρ, Σύντομος διήγησις 1752 1746 6

3. Γ. Βεντότη, Αυνανισμού έπιτομή 1777 1777 15 0

4. Γ. Βεντότη, Νουθεσίαι εις τόν λαόν 1780 1774 16 6

5. Χρ. Σουγδουρή, Περί τής ποδαλγίας 1781 ; ;
6. Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον 1785 1784 17 1

7. Γ. Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις 1787 1778 9

8. Ίωάννου Νικολίδου, Έρμηνεία 1794 1789 5

9. Διατριβή Λουδοβίκου Καρένον 1805 1804 1

10. ’Αν. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική

άνθρωπολογία 1810 1790 20

11. Διον. Πύρρου, Φαρμακοποιία 1818 1811 7

12. Γ. Κ. Τυπάλδου, Περί χολερικών

πυρετών 1815 1815 0

13. Γ. Καρούσου, Νουθεσίαι 1818 1805 13

14. Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον 1820 > ’

Μέσος όρος: 6,6 έτη γιά τά δώδεκα βιβλία.

15. Ή έλληνική μετάφραση τοΰ βιβλίου έγινε πιθανόν άπό τήν τελευταία έκδοση, έφ’ όσον 
τό βιβλίο τοΰ Tissot έπανεκδιδόταν τότε σχεδόν κάθε χρόνο. Βλ. Antoinette Emch-Deriaz, 
Tissot, Physician of the Enlightenment, 1992, Appentix II, Bibliography of Tissot’s published 
works, σελ. 325.

16. Ή έλληνική μετάφραση, όπως δηλώνεται στόν τίτλο τοΰ βιβλίου, έγινε άπό ιταλική 
έκδοση, πού είχε πραγματοποιηθεί πρίν άπό τήν έλληνική έκδοση τού βιβλίου. Βλ. Antoinette 
Emch-Deriaz, ό. π., σελ. 329.

17. Ή γαλλική έκδοση τού βιβλίου, πρίν άπο τήν έλληνική, ήταν τό 1784. Βλ. Antoinette 
Emch-Deriaz, δ. π., σελ. 331.
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Συγγραφείς τών ξένων Ιατρικών βιβλίων 
πού μεταφράσθηκαν στήν έλληνική

1. Samuel Andre Tissot18, (1728-1797), διάσημος ιατρός τής Λωζάννης, ό 
όποιος είχε έκδόσει πολλά βιβλία, τά όποία μεταφράσθηκαν σέ άρκετές 
γλώσσες. Ήταν θιασώτης τού εύλογιασμοΰ, γιά τόν όποιο ειχε συγγράφει 
καί βιβλίο, στά 1754, πού έκτοτε έπανεκδόθηκε πολλές φορές μέχρι τό 1786 
στή γαλλική, γερμανική καί ιταλική γλώσσα αντίστοιχα.

2. Giovanni Domenico Santorini19, (1681-1737), Ιταλός άνατόμος, ό 
οποίος μεταξύ τών άλλων περιέγραψε τόν έπικουρικό πόρο τού παγκρέα- 
τος, πού φέρει τό όνομά του.

3. Samuel Madai, (1709-1780), ιατρός, μέλος τής ’Ακαδημίας τής "Αλλης, 
συγγραφέας πολλών ιατρικών βιβλίων.

4. Samuel Ratz, (1744-1807), διαπρεπής καθηγητής στήν Ούγγαρία, συγ
γραφέας.

5. Baron Anton Stoerk20, (1731-1803), καθηγητής τής ’Ιατρικής, άρχία- 
τρος στή Βιέννη, είσήγαγε στή θεραπευτική τή χρήση άρκετών βοτάνων, 
όπως κολχικό, ύοσκίαμο, άκόνιτο, στραμμώνιο κ. ά. Ό Κων. Μιχαήλ άφιε- 
ρώνει στόν Anton Stoerk τό βιβλίο του «Διαιτητική», Βιέννη 1794, όπου δη
μοσιεύει καί τά έργα του.

7. Luigi Careno, (1766-1810), ιατρός, 
ένθερμος οπαδός τής μεθόδου τού δαμαλι
σμού τού Ed. Jenner, τοΰ όποιου μετέφρασε 
στή λατινική τό βιβλίο του τόν έπόμενο χρόνο 
άπό τής δημοσιεύσεως, τό 1799, καθιστώντας 
γνωστό κατ’ αύτόν τόν τρόπο πολύ γρήγορα 
τόν δαμαλισμό στίς άλλες εύρωπαϊκές χώρες.
Ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης21 στή βιβλιογρα
φία του καταχωρίζει τό βιβλίο τοΰ L. Careno,
«Surla vaccine», Βιέννη 1801.

Ό τίτλος έξωφνλλον τής έργα- 
σίας τοϋ Jenner, στά λατινικά, μετα
φρασμένη άπό τόν Careno, στά 1799.

18. Βλ. F. Garrison, yin introduction to the History of Medicine, έπανεκτύπωση 4ης έκδοσης 
1961, σελ. 367, Antoinette Emch-Deriaz, Tissot, Physician of the Enlightenment, American 
University Studies. 1992.

19. Βλ. A. Castiglioni, 'Ιστορία τής Ιατρικής, ελληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 2, 
σελ. 526 καί 584.

20. Βλ. F. Garrison, ό. π., σελ. 365 και 392, Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794, ’Αφιέρωση καί 
σελ. 134.

21. ’Αναστ. Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 544. Πρβλ. British Museum, General 
Catalogue of Printed Books, τόμ. 4, λήμμα «Luigi Careno».

EDUARD! JENNER!.
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8. Luigi Brugnatelli, (1761-1818), Ιταλός ιατρός, χημικός καί συγγραφέ
ας, καθηγητής τής Χημείας στό Πανεπιστήμιο τής Παβίας, όπου ό Διονύ
σιος Πύρρος22 παρακολούθησε τά μαθήματά του. Μνημονεύεται στόν Έρμη 
τό Λόγιο τοϋ 1811, σελ. 8 καί 287, τοΰ 1813, περίοδος α', σελ. 89, τοΰ 1817, 
σελ. 301 καί τοΰ 1818, σελ. 475 καί 477.

9. Λάζαρος ντε Μόρδος23, (1744-1823), ιατρός, Ισραηλίτης τήν καταγω
γή, γεννήθηκε στήν Κέρκυρα, συγγραφέας πολλών εργασιών είσηγήθηκε 
τήν εφαρμογή τοΰ δαμαλισμού στούς κατοίκους τής Κέρκυρας.

Συνδρομητές τών Ιατρικών βιβλίων

Άπό τά 28 ιατρικά βιβλία μόνο δύο βιβλία περιέχουν κατάλογο συνδρο
μητών.

α). Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, Κωνσταντινούπολή, 1818. Δια
τίθενται 611 άντίτυπα. Συνήθως ό κάθε συνδρομητής αγοράζει άπό ένα 
άντίτυπο, σπάνια άπό δύο καί μόνο ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων άγοράζει 
έκατό άντίτυπα. Στούς συνδρομητές τοΰ βιβλίου άναγράφονται καί οί« Μα- 
θηταί τοϋ έν Σμύρνη Φιλολογικού Γυμνασίου». Τό βιβλίο τυπώθηκε σέ χί
λια άντίτυπα24. Τά μέρη όπου άποστέλλεται τό βιβλίο ήταν ή Κωνσταντινού
πολη, ή Σμύρνη, ή Άδριανούπολη, ή Μολδαβία, ή Σιληβρία, ή Πάτρα καί ή 
Γαστούνη. Κυρίως τό βιβλίο άπευθύνεται στούς μορφωμένους τών πε
ριοχών αύτών, άλλά καί άπλοί άνθρωποι συγκαταλέγονται μεταξύ τών συν
δρομητών, στοιχείο τό όποιο δείχνει τή διάχυση τής επιστημονικής ιατρικής 
γνώσεως στόν έλληνικό χώρο. Αρκετοί άπό τούς συνδρομητές ήταν κληρι
κοί καί αύτό οφείλεται στήν ιδιότητα τοΰ Διονύσιου Πύρρου ώς κληρικού. 
Στούς συνδρομητές άναγράφονται ιατροί τής Κωνσταντινούπολης, τής 
Σμύρνης καί τής Γαστούνης, καθώς καί τρεις φαρμακοποιοί τής Κωνσταντι
νούπολης.

22. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, 1818, σελ. ζ', όπου σημειώνεται «τοϋ περι- 
φήμου Χνμικοϋ Βροννιατέλου, τοϋ ήμετέρου σοφοϋ Διδασκάλου, τής έν Παυΐα Βασιλικής ’Α
καδημίας».

23. Στόν Έρμη τό Λόγιο, 1812, σελ. 191, άναφέρεται ότι στήν Ίόνιο ’Ακαδημία ό «Μόρδος 
διδάσκει τάς Μαίας (Professeur des Accouchements)». Γιά τόν Λάζαρο ντε Μόρδο βλ. Λ. Βρο- 
κίνη, Βιογραφικά σχεδιάρια, 1877, τεύχος Α', σελ. 383-395, Ί. Λασκαράτου, Σπ. Μαρκέτου, 
«Λάζαρος ντέ Μόρδος (1744-1823). Ό “Έπτανήσιος Ιπποκράτης” καί ή έποχή του», Materia 
Medica Greca, τόμ. 16, 1988, σελ. 93-98.

24. Βλ. Φ. Ήλιου, «Βιβλία καί άριθμοί. Ή μαρτυρία τών τραβηγμάτων», Τά ιστορικά, τόμ. 
8, τεύχη 14-15, 1991, σελ. 172.
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β). ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άνταπανάκεια, Βιέννη 1810. ’Αναγράφο
νται μόνο 32 συνδρομητές άπό τό Βουκουρέστι μέ 61 συνολικό άριθμό άντι- 
τύπων.

Μία παρατήρηρη καί όχι μόνο ποσοτικού περιεχομένου: Ένώ πολλά 
άπό τά βιβλία τών θετικών έπιστημών τής περιόδου 1745-1821 κυκλοφο
ρούν μέ συνδρομητές, μόνο 2 άπό τά 28 ιατρικά βιβλία έκδίδονται μέ συν
δρομητές. Αύτό πιστεύουμε δείχνει πέραν τών άλλων τή βεβαιότητα τών 
συγγραφέων-μεταφραστών τους, ότι τό βιβλίο θά πουληθεί άνταποκρινόμε- 
νο στό συνεχώς αυξανόμενο ένδιαφέρον γιά τήν ιατρική.

Διαφορά έντυπου καί χειρογράφου 
ιατρικού βιβλίου

Ο'ι διαφορές μεταξύ τού έντυπου καί τού χειρόγραφου ιατρικού βιβλίου 
είναι σημαντικές. Συγκρατούμε άπ’ αύτές τίς κυριώτερες:

Πρώτον, ή άκτίνα διαδόσεως τού χειρόγραφου έπιστημονικού βιβλίου 
εΐναι, όπως σημειώνει ό Γιάννης Καράς25, άρκετά περιορισμένη έξ αιτίας 
τού μικρού άριθμού άντιγράφων καί τοΰ ύψηλοΰ κόστους.

Δεύτερον, τά έντυπα ιατρικά βιβλία περιέχουν τή σύγχρονη τότε εύρω- 
παϊκή έπιστημονική γνώση, ένώ τά χειρόγραφα είναι ιατροσόφια, τά όποία 
πολλές φορές ή κατά κανόνα, περιέχουν θεραπείες κομπογιαννιτών.

25. Βλ. Γιάννη Καρά, Οί θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό χώρο (15ος - 19ος αιώνας), 
’Αθήνα (1992), σελ. 118 καί σελ. 169-170, έπίσης Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν Τουρκοκρα
τία. Χειρόγραφα καί έντυπα, τόμος Γ', Οί έπιστήμες τής ζωής, ’Αθήνα 1994.
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1. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θε- 
ωρικοπρακτική περί τών πυρετών, συναθροι- 
σθείσα έκ τοϋ έκδοθέντος ιταλικού συγγράμ
ματος τοϋ ποτέ Ίωάννου Δομίνικου Σαντορί- 
νου :Αρχιάτρου καί Ανατομικού τών Ένε- 
τιών καί εις άπλήν φράσιν μεθοδικώς συντε - 
θείσα πρός κοινήν ώφέλειαν τών φιλομαθών 
νέων τοϋ Ελληνικού Γένους παρά... τοϋ Κρη- 
τός πολίτου κατά τήν άρχήν Ενετού, Επιστά
του καί Διδασκάλου τοϋ έν τώ κλείνω Πατα- 
βίφ Κωττουνιανοϋ Έλληνομουσείου, Ένετίη- 
σι 174526.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
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ΘΕΩΡΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚ Η'

Περιεχόμενα

’Αντώνιος Στρατηγός τφ φιλομαθεΐ άναγινώσκοντι εΰ πράττειν, (σελ. 
XIII-XVI).

Πίναξ τών περιεχομένων, (σελ. XVII-XX).
Προγνωρίσματα περί τών πυρετών, ήγουν έρευναι τών αιτιών καί ένερ- 

γημάτων τής γλισχρότητος ή βραδύτητος τοϋ αϊματος, (σελ. 1-10).

26. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. I, σελ. 328. Ό τίτλος τής ιταλικής 
έκδόσεως είναι: Giovanni Santorini, Istruzione, intomo alle febri, Venetia 1734. Βλ. British 
Museum, General Catalogue of Printed Books, 1967, λήμμα «Santorini G. D». Ή χρονολογία 
έκδόσεως τοϋ ιταλικού βιβλίου 1734 άναφέρεται καί άπό τόν ’Αντώνιο Στρατηγό στή σελ. XIV. 
Γιά τόν ’Αντώνιο Στρατηγό (1691;-1758), ό όποιος τήν ’ίδια χρονιά είχε έκδόσει καί τό βιβλίο 
'"Ομήρου βατραχομυομαχία", βλ. Κων. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 505-506, 
όπου καί τά έργα του. Έπίσης, Κ. Θ. Δημαρά, «’Αντώνιος Στρατηγός, βιβλιογραφικές έρευ
νες», Ό Έρανιστής, τόμ. Ε', ’Αθήνα 1967, σελ. 1-8. [= Ιστορικά Φροντίσματα, ’Αθήνα 1992, 
σελ. 62-70], ’Άνθη Εύλαβείας, επιμέλεια Άθαν. Καραθανάση, Νέα Έλληνική Βιβλιοθήκη, 
’Αθήνα 1978, σελ. πστ'-πη', Αθανασίου Καραθανάση, Ή Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, 
δεύτερη έκδοση, 1986, σελ. 300-303. Σπ. Λάμπρου, «Αντωνίου Στρατηγού ανέκδοτα ποι
ήματα», Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 5, 1908, σελ. 440-442, ’Αριστείδη Στεργέλλη, Τά δημοσι
εύματα τών Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας τόν 17ο καί 18ο αί, ’Αθή
να 1970. Ό ’Αντώνιος Στρατηγός μνημονεύεται άκόμη άπό τόν Δημήτριο Προκοπίου, Έπι- 
τετμημένη έπαρίθμησις τών κατά τόν παρελθόντα αιώνα λογίων Γραικών, J. A. Fabricius, 
Bibliotheca Graeca, Hamburgi, 1808, τόμ. 11, σελ. 548, καί στό Λοκίμιον περί πολιτισμού τών 
Φαιάκων: Περί τέχνης, Γραμμάτων καί έπιστημών..., Κέρκυρα 1811, σελ. 102.
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Βιβλίον πρώτον

Περί τών πυρετών καί αυτών διαιρέσεως, (σελ. 11-12).
Κεφ. Πρώτον. Πρώτον γένος τών πυρετών, ήγουν, περί περιοδικών πυ

ρετών, (σελ. 13).
Άρθρον πρώτον, Κοινά παραγγέλματα περί τών περιοδικών πυρετών 

καί πρώτον περί τοϋ άμφημερινοϋ πυρετοϋ, (σελ. 14-15).
Άρθρον δεύτερον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τοϋ άμφημερινοϋ πυρε

τοϋ, (σελ. 15-16).
Άρθρον τρίτον, Κοινά παραγγέλματα περί τοϋ τριταίου πυρετοϋ, (σελ. 

16-18).
’Άρθρον τέταρτον, Κοινά παραγγέλματα περί τεταρταίου πυρετοϋ, 

(σελ. 18-19).
Άρθρον πέμπτον, Πρώτον είδος περιοδικών πυρετών, ήγουν, περί τών 

διαλειπόντων πυρετών, (σελ. 20-21).
Άρθρον έκτον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών διαλειπόντων πυρετών, 

(σελ. 21-24).
Άρθρον έβδομον, Δεύτερον είδος τών περιοδικών πυρετών, ήγουν, πε

ρί τών άνέντων πυρετών, (σελ. 25-26).
Άρθρον όγδοον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών άνέντων πυρετών, 

(σελ. 27).
Άρθρον έννατον, Τρίτον είδος τών περιοδικών πυρετών, ήγουν, περί 

τών όλεθρίων πυρετών, (σελ. 27-31).
Άρθρον δέκατον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών όλεθρίων πυρετών, 

(σελ. 31-36).

Κεφ. Δεύτερον. Δεύτερον γένος τών πυρετών, ήγουν, περί οξέων πυ
ρετών.

Άρθρον πρώτον, Πρώτον είδος τών οξέων πυρετών, ήγουν, περί οξέων 
άπλοϊκών ή εύγνωμόνων πυρετών, (σελ. 37-42).

Άρθρον δεύτερον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών όξέων άπλοϊκών ή 
εύγνωμόνων πυρετών, (σελ. 42-45).

Άρθρον τρίτον, Δεύτερον είδος τών όξέων πυρετών, ήγουν, περί τών 
όξέων σφοδρών πυρετών, (σελ. 45-46).

Άρθρον τέταρτον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών όξέων σφοδρών πυ
ρετών, (σελ. 47-50).

Άρθρον πέμπτον, Τρίτον είδος τών όξέων πυρετών, ήγουν, περί τών 
όξέων φλεγμαινόντων πυρετών, (σελ. 50-57).

Άρθρον έκτον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών όξέων φλεγμαινόντων 
πυρετών, (σελ. 58-63).
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Κεφ. Τρίτον. Τρίτον γένος τών πυρετών, ήγουν, περί τών χρονικών 
πυρετών, (σελ. 64-65).

’Άρθρον πρώτον, Πρώτον είδος τών χρονικών πυρετών, ήγουν, περί 
όρρωδών πυρετών, (σελ. 65-67).

Άρθρον δεύτερον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών χρονικών όρρωδών 
πυρετών, (σελ. 67-72).

Άρθρον τρίτον, Δεύτερον είδος τών χρονικών πυρετών, ήγουν, περί τών 
σκιρρωδών πυρετών, (σελ. 72-73).

Άρθρον τέταρτον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών χρονικών σκιρ- 
ρωδών πυρετών, (σελ. 73-75).

Άρθρον πέμπτον, Τρίτον είδος τών χρονικών πυρετών, ήγουν, περί τών 
έλκωδών πυρετών, (σελ. 76-84).

Άρθρον έκτον, Μέθοδος τής έπιχειρήσεως τών χρονικών έλκωδών πυ
ρετών, (σελ. 84-89).

Κεφ. Τέταρτον. ’Επακολουθήματα, ήγουν, περί τών κοινών ιαμάτων, 
(σελ. 90).

Άρθρον πρώτον, Περί διαφορήσεως, (σελ. 91-95).
Άρθρον δεύτερον, Περί διαίτης, (σελ. 95-105).

Βιβλίον Δεύτερον

Θεωρίαι τών ιαμάτων τής ιατρικής καί τής χειρουργίας, (σελ. 106).
Κεφ. Πρώτον. Θεωρία τών ιαμάτων τής ιατρικής, ήγουν, περί καθάρσε

ων, (σελ. 107-108).
Άρθρον πρώτον, Πρώτον είδος τών ιαμάτων, ήγουν, έμετικών, (σελ. 

109-110).
Άρθρον δεύτερον, Δεύτερον είδος τών ιαμάτων, ήγουν, περί κλυστή

ρων, (σελ. 110-111).
Άρθρον τρίτον, Τρίτον είδος τών Ιαμάτων, ήγουν, περί καθαρτικών, 

(σελ. 111-117).

Κεφ. Δεύτερον. ’Άλλα εϊδη ιαμάτων, (σελ. 118).
Άρθρον πρώτον, Περί άλλοιωτικών ιαμάτων, (σελ. 118-123).
Άρθρον δεύτερον, Περί ειδικών ιαμάτων, καί πρώτον περί κεφαλικών, 

(σελ. 123).
Άρθρον τρίτον, Περί καρδιακών, (σελ. 124-126).
Άρθρον τέταρτον, Περί στηθικών, (σελ. 126-127).
Άρθρον πέμπτον, Περί στομαχικών, (σελ. 127).
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Κεφ. Τρίτον. Θεωρία τών ιαμάτων τής χειρουργίας, (σελ. 128).
Άρθρον πρώτον, Περί μαλακτικών, (σελ. 128-129).
Άρθρον δεύτερον, Περί ξηραντικών, (σελ. 129-130).
Άρθρον τρίτον, Περί χαλαστικών ή λυτικών, (σελ. 130-133).
Άρθρον τέταρτον, Περί πεπτικών ή διαπυητικών, (σελ. 134).
Άρθρον πέμπτον, Περί διαβρωτικών, (σελ. 135).
Άρθρον έκτον, Περί στυπτικών, (σελ. 135-136).
Άρθρον έβδομον, Περί άνωδύνων, (σελ. 136).
Άρθρον όγδοον, Περί σαρκωτικών, (σελ. 137-138).
Άρθρον έννατον, Περί μερικών ιαμάτων, (σελ. 139-143).

Βραχεία εΐδησις περί νέας ζυγοστατικής καί μέτρων τών ιαμάτων, (σελ. 
144-146).

Σύνθεσις Αγγελική, (σελ. 147).
Κατάλογος τών έκλεκτοτέρων ιαμάτων τής Ιατρικής καί Χειρουργικής 

τέχνης, μέ μίαν βραχεΐαν καί άκριβή έξήγησιν τών μεταλλικών, ήμιμεταλ- 
λικών, σιδηρών, ρητινωδών, κομμιδωδών, χυλισμάτων, ριζών, ξύλων καί 
σπόρων, νεωστί προστεθεΐσαν συναριθμούμενα μόνον εις τούτα καί τά βό
τανα καί τά σύνθετα ιατρικά καί άλλα όπου είναι πολλά γνωστά. "Ολα έδώ 
βαλμένα κατά άλφάβητον εις κοινήν χρήσιν καί ώφέλειαν τών φιλομαθών, 
(σελ. 148-176).

2. Αύγουστου Θεοφίλου Μαίηρ, Δαβίδ 
Σαμουήλ Μαδάϊ, Σύντομος διήγησις περί 
φαρμάκων τινών εύδοκίμων τών έν "Αλλη τής 
Σαξονίας έν τώ Όρφανοτροφείφ διαπωλου- 
μένων οίς κατά πολλήν πείραν ού μόνον νό
σοι άσθενείς άλλά καί ίσχυραί σύν θεω 
εύτυχώς θεραπεύονται. Έκ τής Γερμανικής 
γλώσσης εις τήν Ελληνικήν μετέφρασεν ... 
τής Φιλοσοφίας διδάσκαλος, έν "Αλλη, έν τώ 
Όρφανοτροφείφ, έν έτει 175227.

27. Βλ. Νικ. Δελιαλή, Κατάλογος έντύπων τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Θεσσα
λονίκη 1948, άρ. 545 καί Ulrich Moenning. «Ό S. Schultze καί ό A. Fr. Woltersdorf πελάτες 
στό βιβλιοπωλείο τοϋ Bortoli στή Βενετία (1750), μέ προσθήκες καί συμπληρώσεις στήν Έλλη
νική Βιβλιογραφία», Μνήμων, τόμ. 15, 1993, σελ. 169-171, άρ. 8. Σημειώνουμε ότι ή έπαν-
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Περιεχόμενα

Πρόλογος (Δαβίδ Μαδάϊ), (σελ. 3-26).
Σύνοψις (περιεχόμενα), (σελ. 27-28).
Περί τής ενέργειας καί χρήσεως τών φαρμάκων σύντομος λόγος.
Κεφ. πρώτον. Περί τής έσσέντιας γλυκείας, (σελ. 1-14, μέ νέα σελιδα- 

ρίθμηση).
Κεφ. δεύτερον. Περί τής έσσέντιας πικράς, (σελ. 15-18).
Κεφ. τρίτον. Περί τής έσσέντιας άνθυποχονδριακής, (σελ. 19-24).
Κεφ. τέταρτον. Περί τών σφαιρίων πολυχρήστων, (σελ. 25-39).
Κεφ. πέμπτον. Περί τών σφαιρίων καθαρτικών, (σελ. 40).
Κεφ. εκτον. Περί τών σφαιρίων άντιστυπτικών, (σελ. 41-44).
Κεφ. έβδομον. Περί τής κόνεως βεζοαρδικής, (σελ. 45-47).
Κεφ. όγδοον. Περί τής κόνεως πρός δριμύτητα, (σελ. 48-49).
Κεφ. έννατον. Περί τής κόνεως άντισπασμοτικής, (σελ. 50-55).
Κεφ. δέκατον. Περί τής κόνεως βιωτικής, (σελ. 56-59).
Κεφ. ενδέκατον. Περί τοΰ βαλσάμου κεφαλικό-στομαχικό-νευρώδεος, ή 

τονικοΰ, (σελ. 60-63).
Επίλογος. Περί άλλων τινών φαρμάκων εύχρήστων, (64).
Κεφ. πρώτον. Περί τής κόνεως μελαίνης, (σελ. 65-66).
Κεφ. δεύτερον. Περί τής κόνεως κατωτερικής, (σελ.67-70).
Κεφ. τρίτον. Περί τοΰ έκλείγματος άντιφθισικοΰ, (σελ. 71-72).
Σύντομος λόγος περί τής κόνεως ήλιακής καί αύτής χρήσεως εις τό 

καθαίρειν τό αΐμα καί τόν όρρόν τοΰ αϊματος, (σελ. 73-98).
Έπίμετρον πρώτον. Περί τής έσσέντιας άλίνης, (σελ. 101-105). 
Έπίμετρον δεύτερον. Περί τής έσσέντιας κοράλλινης, (σελ. 106-108). 
Έπίμετρον τρίτον. Περί τίνος άκινδύνου καί ταχείας τοΰ τριταίου θερα

πείας, (σελ. 109-116).
’Έλεγχος τών άξιομνημονευτών τοΰ λόγου, μάλιστα τών νόσων, (χωρίς 

άρίθμηση, [σελ. 1-24]).

έκδοση τοΰ 1842, τής όποιας φωτοτυπία εύγενικά μάς πρόσφερε ό κ. Moenning, σελιδαριθμεί 
τό τελευταίο μέρος τοΰ ’Ελέγχου, σελ. 117-140.

Τίτλος τοΰ γερμανικού πρωτοτύπου: David Samuel von Madai, Kurtze Nachricht von dem 
Nutzen und Gebrauch einiger bewahrten Medicamenten, Welche zu Halle im Magdeburgischen 
in dem Waisenhause disoensiret werden, Und womit vermoge langer Erfahrung nicht nur 
geringe, sondern auch schwere Kranckheiten unter gottlichem Segen glucklich konnen curirel 
werden, herausgegeben von D. David Samuel Madai Hochfurstl. Anhalt-Cothenschen Hof- 
Rath und Leid-Medico, auch Practico beym Waisenhause zu Halle, Halle zu finden bey der 
Medicamenten-Expedition im Waisensehause, 1746. Ή πέμπτη έκδοση ήταν τού 1774 καί ή 
έβδομη τοΰ 1779.
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2α. Ίωάννου Άδάμη* Σύντομος έρμηνεία 
περί τής ένέργειας καί ώφελείας μερικών 
έκλεκτών καί δοκιμασμένων ιατρικών, όπου 
πιστώς καί ενστόχως συσκευάζονται, καί 
έτοίμως διαπωλοϋνται εις τό Όρφανοτρο- 
φείον τής έν τή Σαξονία Μαγδεβουργικής 
°Άλλης παρά τοϋ έξοχωτάτον έν ίατροίς καί 
έπιφανεστάτου κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μα- 
δάί... Μεταφρασθείσα άπό τό Λατινικόν εις 
τήν άπλήν τών σημερινών Γραικών διάλεκτον 
παρά τοϋ έλαχίστου έν σπουδαίοις..., Έν τώ 
Όρφανοτροφείφ τής ‘'Άλλης, 175ό28.

Περιεχόμενα

Πάσι τοΐς έντευξομένοις, τήν πολυπόθητον υγείαν καί τήν παρά Θεοΰ
σωτηρίαν, Έν τή Χάλλη πόλει τής Σαξονίας. Έτει τφ σωτηρίψ 1755. Ό 
έλάχιστος Μεταφραστής (τοΰ Ίωάν. Άδάμη, σελ. 1-14, χωρίς σελιδαρίθμη- 
ση).

Πρόλογος (Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ, έτος 1752, σελ. 1-28).
Σύνοψις τοΰ λόγου, (σελ. 29-30).
Περί τής ένεργείας καί τής χρήσεως τών τής "Αλλης φαρμάκων, Σύντο

μος λόγος.
Κεφ. πρώτον. Περί έσσέντζιας γλυκείας, (σελ. 31-48).
Κεφ. δεύτερον. Περί έσσέντζιας πικράς, (σελ. 49-54).
Κεφ. τρίτον. Περί έσσέντζιας άνθυποχονδριακής, ήτοι περί άναστομω- 

τηρίου τής σπλήνας, (σελ. 55-63).

28. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. I, άρ. 491. Ή έκδοση τοϋ 1772 στόν 
τόμ. II, άρ. 772. Ό Άνδρέα Horvath, Ονγγροελληνική Βιβλιογραφία, Βουδαπέστη, 1940, σελ. 
63, σημειώνει ότι γιά «τίς λατινικές καί γερμανικές έκδόσεις τού έργου βλ. Petrik II. 633, III 
224», έπίσης γιά τά «βιογραφικά τού Δ. Σ. Μαδάϊ βλ. Szinnyei: Magyar irok VIII.241-242». Έ
πίσης άναφέρει ότι «Γιά τή ζωή καί τά έργα τού Ί. Αδάμη πολύτιμα στοιχεία υπάρχουν στό 
άρθρο του Vecsey: Szazadok 28 (1884) 485-489». Υπάρχουν καί χειρόγραφα τού Ίωάννου Ά
δάμη: α) Σύνοψις φυσιολογική,.,,1709, β) Τερατολογία, διαλαμβάνουσα ώς έπίτό πολύ διαφό
ρων τεράτων καί παρασήμων μορφών άνθρωπίνων, όπού άναφέρουσι πολλάκις οί τε παλαιοί 
καί οί νεώτεροι, 1710. Σημειώνουμε ότι στό χειρόγραφο γράφει «Συνεγράψατο ό έλάχιστος 
Ιωάννης Άδάμης ό έξ Άρβαν.», δηλαδή έκ τού Αρβανιτοχωριού. Βλ. Γιάννη Καρά, Οί έπι
στήμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί έντυπα, τόμος Ε. Οί έπιστήμες τής ζωής, Αθήνα 
1993, σελ. 29-30. Έπίσης βλ. Αθανασίου Καραθανάση, L ’ Hellenisme en Transylvanie, Institute 
for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 82 κ. έξ.
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Κεφ. τέταρτον. Περί τών πολυχρήστων σφαιρίων, (σελ. 64-84).
Κεφ. πέμπτον. Περί τών καθαρτικών σφαιρίων, (σελ. 85-86).
Κεφ. έκτον. Περί σφαιρίων άντιστυπτικών, (σελ. 87-91).
Κεφ. έβδομον. Περί κόνεως βεζοαρδικής, (σελ. 92-96).
Κεφ. όγδοον. Περί κόνεως πρός δριμύτητα, (σελ. 97-99).
Κεφ. έννατον. Περί κόνεως αντισπασμωδικής, (σελ. 100-107).
Κεφ. δέκατον. Περί τής βιωτικής κόνεως, (σελ. 108-113).
Κεφ. ένδέκατον. Περί βαλσάμου, τοΰ κεφαλικο-στομαχικο-νευρώδους ή 

τονικοΰ, (σελ. 114-118).
Πρόσθεσις περί άλλων τινών χρησιμοτάτων ιατρικών ώς άκολουθά, 

(σελ. 119).
Κεφ. πρώτον. Περί κόνεως μελαίνης, ήγουν σκόνης μαύρης, (σελ. 120- 

122).

Κεφ. δεύτερον. Περί κόνεως κατωτερικής, (σελ. 123-128).
Κεφ. τρίτον. Περί έκλείγματος άντιφθισικοΰ, (σελ. 129-130).
Λόγος σύντομος περί τής ήλιακής κόνεως καί τής χρήσεως αύτής, (σελ. 

131-158).
Έπίμετρον τριπλοΰν ήγουν μία προσθήκη τρίπλιδος... προσετέθη εις 

τέλος τοΰ ελληνικού βιβλίου παρά τοΰ έξοχωτάτου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ, 
πρακτικού ίατροΰ τής Χάλλας, (σελ. 159).

Προσθήκη πρώτη διά τήν Άλίνην έσσέντζιαν, (σελ. 161-168).
Προσθήκη δεύτερα διά τήν Κοραλλίνην έσσέντζιαν, (σελ. 169-171).
Προσθήκη τρίτη διά κάποιαν άκίνδυνον καί ταχείαν θεραπείαν τοΰ 

τριταίου πυρετού, (σελ. 172-180).
Έλεγχος ήτοι πίναξ πλουσιώτατος πάντων τών άξιομνημονεύτων πρα

γμάτων, μάλιστα τών νόσων, καί τών φαρμάκων, καί άλλων λέξεων καί ονο
μασιών, τών έν τώ παρόντι βιβλίω περιεχομένων. Μετά έξηγήσεως άπλής, 
πρός κατάληψιν πάντων τών έντυχανόντων, (χωρίς σελιδαρίθμηση, [1-41]).

Ό Ιωάννης Αδάμης, μεταφραστής τοϋ βιβλίου τοϋ Μαδάϊ, δέν φαίνεται νά έχει σπου
δάσει ιατρική, όπως τεκταίρεται άπό ένδοκειμενικά στοιχεία τοϋ βιβλίου: α) Άποκαλεΐ τόν 
έαυτόν του «έλάχιστον έν σπουδαίοις», χωρίς νά άναφέρει ότι είναι ιατρός, καί β) στό λήμμα 
«’Έλεγχος ήτοι Πίναξ τών νόσων καί τών φαρμάκων...» σημειώνει ότι τό «Ιερόν όστοϋν. ’Ίσως 
είναι κώκαλον τοϋ κορμιού περί τό κάθισμα». Ή έπεξήγηση αύτή δείχνει ότι δέν έχει 
σπουδάσει άνατομία, διότι διαφορετικά δέν θά έθετε τό «’ίσως». Σημειώνουμε ότι ή έπεξήγηση 
αύτή είναι τοϋ Άδάμη καί δέν υπάρχει στήν έκδοση τοϋ 1752 τοΰ Μαίηρ. Όσον άφορά τά 
άναγραφόμενα ύπό τοΰ ’Ανδρ. Δημητρακόπουλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις εις τήν Νεο
ελληνικήν Φιλολογίαν Κωνσταντίνου Σάθα, Λειψία 1871, σελ. 106, ότι «ό Αδάμης ήν Μοσχο
πολίτης καί έσπούδασε περί τήν ’Ιατρικήν έν Χάλλη περί τό έτος 1770», παρατηρούμε ότι 
μάλλον γιά άλλον Άδάμη θά κάνει λόγο, διότι ό μεταφραστής τοΰ βιβλίου τοΰ Μαδάϊ, όπως ό 
’ίδιος άναγράφει στόν τίτλο τού βιβλίου, ήταν «ομοπάτριος τοϋ Ζαφύρη Δημητρίου τοϋ έξ 
Άλβανιτοχωρίου Τουρνόβου τής Βουλγαρίας».
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3. Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών 
έλλειπόντων όμοιων ιάματα, Λειψία 
175729.

Περιεχόμενα

Τούς έν Ληψία κατά τό παρόν δια- 
τρίβοντας έντιμοτάτους πραγματευτάς 
έκ τών Ελλήνων φίλους καί συμπατριώ- 
τας μου, ήδέως άσπάζομαι, (σελ. 3-6).

Κεφ. α. Τής κενεαγγείαςπράγματα 
καθ’ όλου, (σελ. 7-8).

Κεφ. β". Άδυναμίαι δι’ έμποδισμούς, (σελ. 9-11).
Κεφ. γ". ’Αδυναμία κατά κενεαγγείας λόγον, (σελ. 11-16).
Κεφ. δ". Ένδειξις πληρωτική δι’ ομοιότητας, (σελ. 16-20).

29. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. I, άρ. 507. Δίγλωσσο κείμενο στήν 
έλληνική καί λατινική, ή διδακτορική διατριβή τοϋ Θωμά Μανδακάση, (1709-1796), ύπό τήν 
έποπτεία τοΰ διαπρεπούς καθηγητού Ιο. Ernes. Hebenstreit. Πρβλ. British Museum, General 
Catalogue of Printed Books, 1967, λήμμα «Ιο. Er. Hebenstreit». Ό ιατροφιλόσοφος Θωμάς 
Μανδακάσης άσκησε τήν ιατρική στή Λειψία καί γιά λίγα χρόνια ενδιάμεσα στή γενέτειρά του 
τήν Καστοριά. Συνέγραψε έπίσης τό φιλοσοφικού περιεχομένου έργο Περί άοράτων διά τών 
ορατών έννοουμένων πραγμάτων καί περί τών άνλων διά τών ένεργειών αύτών, εις αίσθησιν 
πιπτότων καί γινωσκομένων πραγμάτων, Έν Λειψία 1760, (Ε. Legrand, Bibliographie Helle
nique, 18ου siecle, τόμ. I, άρ. 558), καί ένα άλφαβητάριο μέ τίτλο Φνλλάδα..., Έν Λειψία 1761, 
(Ulrich Moenning «'Ένα άβιβλιογράφητο άλφαβητάρι τού Θωμά Μανδακάση, Λιψία 1761», 
Τά 'Ιστορικά, τεύχ. 24-25, 1996, σελ. 121-128, όπου πληροφορίες γιά τή ζωή τού Μανδακάση 
καί σχετική βιβλιογραφία). Ό Μανδακάσης έπιμελήθηκε καί χρηματοδότησε αρκετά βιβλία 
όπως τοΰ Εύγενίου τού Βουλγάρεως., Ή Λογική, 1766 καί Τών Μαθηματικών στοιχείων, 1767, 
(Ε. Legrand, ό. π., τόμ. II, άρ. 645 καί άρ. 668), τού Καισαρίου Δαπόντε, Καθρέπτης Γυναικών, 
1766, Νικολάου Βελλαρά, Συλλογή διαφόρων ποιημάτων, 1777, Ιωσήφ Βρυεννίου, Τά Πα
ραλειπόμενα, 1784, (Ε. Legrand, ό. π., τόμ. II, άρ. 647, άρ. 898 καί άρ. 683 άντίστοιχα), τού 
Αναστασίου Γορδίου, Πονημάτιον περί ’Ορθογραφίας, 1777, (βλ. Θ. Παπαδοπούλου, 
Έλληνική Βιβλιογραφία, τόμ. Β", άρ. 749), τοΰ Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία Φυσικής, 1756- 
1757, (Ε. Legrand, ό. π., άρ. 652), τοϋ Σαμουήλ Ραββί, Πόνημα Χρυσοϋν, 1769, (Ε. Legrand, ό. 
π., άρ. 712). Ό Αδαμάντιος Κοραής στόν Πρόλογο τοΰ βιβλίου Σύνοψις τής Ίεράς Ιστορίας 
καί Κατηχήσεως, Βενετία 1783, γράφει περί «τού φιλτάτου μοι καί Έξοχωτάτου 
Ιατροφιλοσόφου, Κυρίου Θωμά τού Μανδακάση». Γιά τήν πνευματική του προσφορά «δίπλα 
στόν Βούλγαρη πρέπει νά μνημονευθεΐ ή ώχρή καί άκόμα θαμπή μορφή, τοϋ ιατρού Θωμά 
Μανδακάση, ό όποιος φαίνεται οπαδός τοϋ διαφωτισμένου δεσποτισμοϋ, καί άπετέλεσε ’ίσως 
τόν σύνδεσμο άνάμεσα στίς παλαιότερες κινήσεις τοϋ έλληνικοϋ Διαφωτισμού καί τόν 
Κοραή», σύμφωνα μέ τόν Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, τρίτη έκδοση, Αθήνα 
1983, σελ. 15.
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Διαίρεσις πέμπτη. Επακόλουθα καπά, όποΰ συμβαίνουν εις τάς 
γυναίκας άπό τήν μαλακίαν, (σελ. 65-76).

’Άρθρον Δεύτερον. Ή αίτίαις.
Διαίρεσις έκτη. Χρεία τοϋ σπέρματος, (σελ. 76-89).
Διαίρεσις έβδομη. Έξέτασις των περιστατικών, όποΰ συνακολουθοΰσι 

τήν χύσιν τοϋ σπέρματος, (σελ. 89-110).
Διαίρεσις όγδόη. Περιέχουσα τούς κινδύνους, όποΰ κατ’ έξοχήν προξε

νεί ή κατηραμένη μαλακία, (σελ. 111-134).

Πίναξ των κεφαλαίων τοΰ παρόντος βιβλιαρίου, (σελ. 135-136).

220). Όμοίως, στόν Έρμη τό Λόγιο, 1812, σελ. 73, άναφέρεται δτι ό Γεώργιος Βεντότης «με
τέφρασε καί έξέδωκεν ετι τάς τοϋ Τισσότ Ίατρικάς νουθεσίας εις τόν λαόν- έτι δέ καί τό περί 
Αυνανισμού σύγγραμμα τοΰ αύτοϋ έν Βενετία τφ 1780 είς 8».

Ό ιατρός Νικόλαος Σκουλιδάς, στόν όποιο είναι αφιερωμένο τό βιβλίο, άναγορεύθηκε 
διδάκτωρ τής Ίατροφιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας στίς 14 Αΰγούστου 
1743, όπως φαίνεται άπό τό διδακτορικό δίπλωμα, πού άπόκειται στό Τμήμα Χειρογράφων τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Βλ. Ά. Σταυρόπουλου, Ί. Λασκαράτου, Σ. Μαρκέτου, 
«Διπλώματα Ελλήνων σπουδαστών τού Πανεπιστημίου τής Πάδοβας (18ος-19ος αιώνας)», 
Δελτίον Έραλδικής καί Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, άρ. 8, 1992, σελ. 289-298. Σχετικά 
μέ τόν «Τεσταμπούζα», πεθερό τοϋ Νικολάου Σκουλιδά, μπορεί νά υποθέσουμε ότι είναι ό ια
τρός Θωμάς Τεσταβοϋζας, τοϋ όποιου επιστολή, πού βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τής Ακαδημί
ας τής Ρουμανίας, άπευθύνεται, στίς 12 Ίανουαρίου 1721, πρός τόν Σκαρλάτο Νικολάου Μαυ- 
ροκορδάτο. Βλ. C. Papacostea-Danielopoulou, «Manuscrits Italo-Grecs de la Bibliotheque de 
1’ Academie de la Republique Socialiste de Roumanie», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, άφιέρωμα 
στόν Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα 1980, σελ. 125-136. Γ ιός τοΰ Θωμά Τεσταβοϋζα θά πρέπει νά είναι 
καί ό ιατρός ’Αντώνιος Τεσταβοϋζας τού Θωμά, πού άναγορεύθηκε διδάκτωρ τής Ίατροφιλο- 
σοφικής Σχολής στήν Πάδοβα, στίς 12 Αύγουστου 1745, καί τοΰ οποίου συνταγή «τού σενιόρ 
Άντωνάκη Τεσταπούζα» άναγράφεται σέ ιατροσόφιο τής Βιβλιοθήκης τοΰ Ίασίου. Βλ. Α. 
Σταυρόπουλου..., ό. π., καί Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί 
έντυπα, τόμ. Γ', Οί έπιστήμες τής ζωής, 1994, σελ. 298.
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Κεφ. Ε'. Περί πλευρισίας, ήτοι πλευρίτου, ή πόντα, (σελ. 63-71).
Κεφ. ΣΤ. Διά τά πάθη τοΰ λαιμού, (σελ. 71-87).
Κεφ. Ζ'. Περί ρευμάτου, ήτοι φλουσιόνος, (σελ. 87-96).
Κεφ. Η". Περί πόνου τών όδόντων, (σελ. 96-102).
Κεφ. Θ'. Περί αποπληξίας, (σελ. 102-109).
Κεφ. Γ. Περί ήλιοκαΐας, ήγουν ήλιάσεως, (σελ. 110-117).
Κεφ. ΙΑ". Περί άρθρίτιδος, ήτοι ρευματικοΰ, (σελ. 117-131).
Κεφ. IB". Περί λύσσας, (σελ. 131-140).
Κεφ. ΙΓ'. Περί τών εύλογιών, (σελ.141-160).
Κεφ. ΙΔ'. Περί κοκκίνας, (σελ. 160-166).
Κεφ. ΙΕ'. Περί θέρμης καυστικής, (σελ. 166-170).
Κεφ. ΙΣΤ. Περί θέρμης σαπράς, ήτοι πούτριδα, (σελ. 170-177).
Κεφ. ΙΖ'. Περί θέρμης κακοηθοΰς, ήτοι μαλίγνας, (σελ. 177-187).
Κεφ. IFT. Περί θέρμης περιοδικής, (σελ. 187-201).
Κεφ. ΙΘ'. Περί έρυσιπελάτων, καί δαγκαμάτων καί κεντημάτων τών 

ζώων, (σελ. 201-210).
Κεφ. Κ'. Περί φλογώσεως τοΰ στήθους καί περί πλευρίτου νόθου, ή 

χολώδους, (σελ. 210-217).
Κεφ. ΚΑΛ Περί χολικής, ήτοι κόλικα, (σελ. 217-231).

Τόμος δεύτερος

Κεφ. ΚΕΓ. Περί ίλιακοΰ πάθους, ή χολέρας, (σελ. 3-12).
Κεφ. ΚΓ. Περί διαρροίας, ήτοι κινήσεως τής κοιλίας, (σελ. 12-14).
Κεφ. ΚΔ'. Περί δυσεντερίας, ήτοι ροή αίματος, (σελ. 14-24).
Κεφ. ΚΕ'. Περί ψώρας, (σελ. 24-28).
Κεφ. ΚΣΤ. Νουθεσίαι εις ταΐς γυναίκες. Περί έγγαστρίας. Περί γέννας. 

Περί λεχωνιάσματος, (σελ. 28-46).
Κεφ. ΚΖ'. Νουθεσίαι διά τά βρέφη. Περί μηχωνείου. Περί ξυνής δριμύ- 

τητος. Περί πλυσίματος τών βρεφών. Περί δοντίων. Περί σκουληκίων. Πε
ρί σπαραγμών. Εΐδησες γενικαΐς, (σελ. 46-68).

Κεφ. ΚΙΤ. Βοήθειαις διά τούς πνιγμένους, (σελ. 68-74).
Κεφ. ΚΣΤ. Περί τών σωμάτων όποΰ επιμένουν άνάμεσα εις τό στόμα, 

καί τό στομάχι, (σελ. 75-94).
Κεφ. Α'. Άρρωστίαι χειρουργικαί, καί έξωτερικαί. Περί καυμάτων. Πε

ρί λαβωματιών. Περί συντριμμάτων ή ζουλισμάτων καί σπαραγμών. Περί 
παγωμένων μελών. Διά ταΐς χιονίστραις. Περί έντεροκήλης, ήτοι σπάσιμον. 
Περί άνθράκων. Διά τάς παραννυχίδας. Διά ταΐς σκλείθραις, καί μητέρά 
σώματα, όποΰ έμβαίνουν εις τό δέρμα. Περί έλαιών. Περί τύλων, (σελ. 94- 
142).
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Κεφ. ΛΑ'. Διά κάποια περιστατικά όποΰ ζητοΰν μίαν πρόχειρον ία- 
τρείαν. Διά ταΐς λειποθυμίαις. Διά ταΐς λειποθυμίαις προξενημέναις άπό 
πολύ αίμα. Διά τήν λειποθυμίαν άπό άδυναμίαν. Διά ταΐς λειποθυμίαις 
όποΰ προέρχονται άπό τόν έμπερδευμόν τοΰ στομαχιού. Διά τάς λειποθυμί- 
ας, όποΰ προέρχονται άπό τάς άρρωστίας τών νεύρων. Διά τάς αιμορραγί
ας. Περί εισβολής πνήξεως. Διά τά άποτελέσματα τοΰ φόβου. Διά τά άπο- 
τελέσματα τοΰ καπνού, τών καρβούνων καί τοΰ κρασιού. Διά τά φαρμάκια. 
Διά τούς δριμεΐς πόνους, (σελ. 142-177).

Κεφ. ΛΞΓ. Διά τά ιατρικά όποΰ διατηρούν. Διά τό εΰγαλμα τοΰ αίματος. 
Διά τάς καθάρσεις, (σελ.177-193).

Κεφ. AF. Περί κυκλοφόρων, ήτοι τζαρλατάνων.
Κεφ. ΑΔ'. Ερώτησες εις τάς όποιας εΐναι χρειαζούμενον νά ήξεύρουν 

νά άποκραίνωνται όταν ζητοΰν συμβουλήν άπό τινά Ιατρόν. Αριθμός τών 
ιατρικών, (σελ. 193-245).

Έκ τοΰ Γεωπονικού, ώς άναγκαΐα τοΐς άνθρώποις γινώσκειν προσε- 
τέθησαν καί τά παρόντα κεφάλαια.

Κεφ. ΝΕ'. Περί συνθέσεως σώματος, (σελ. 246-248).
Κεφ. ΝΣΤ. Περί τού άέρος, (σελ.248-250).
Πίναξ τών κεφαλαίων καί πρώτων άρθρων όποΰ περιλαμβάνει τούτος ό 

δεύτερος τόμος, (σελ. 251-255).

7. Χρήστου Σουγδουρή, Βίβλίον περί τής ποδαλγίας, Νίζνη 178133.

33. Ε. Legrand, Bibliogr. Hellen., 18e siecle, τόμ. II, άρ. 354. Μέχρι σήμερα δέν έχει άνευ- 
ρεθεί αντίτυπο τοΰ βιβλίου. Ό Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 611 σημειώνει: 
«Χρήστος Σουγδουρής έξ ’Ιωαννίνων διατριβών έν Ρωσσία τώ 1781, μετέφρασεν έκ τοϋ γαλ- 
λικοϋ βιβλίον περί τής ποδαλγίας, τυπωθέν έν Νίζνη». Ό ’Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, 
Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1857, τόμ. 2, άρ. 170, σελ. 73 γράφει: «Βιβλίον ιατρικόν τής 
ποδαλγίας, όπερ έβαλεν είς δοκιμήν καί εις φώς έξέδωκεν ό Γ. Έμέριγον εις 8ον» καί σημειώ
νει ότι «Έτυπώθη είς Νίζναν, πόλιν τής Ρωσσίας, καί μεταφράσθη έκ τοΰ Γαλλικοΰ παρά τού 
Λογιωτάτου Κυρίου Χρήστου Σουγδουρή, τού έξ Ιωαννίνων, τό 1781 έτος, ώς ό ίδιος σημειώ
νει είς τό τέλος τού βιβλίου τούτου». Άς σημειωθεί ότι ό Σέργιος Ίωάννου, Πραγματείας Ια
τρικής, 1818, σελ. 322, μνημονεύει τόν "Έμεριγόν", λέγοντας ότι ή ρητίνη τού ξύλου γουαϊάκου 
«διεκηρύχθη παρά τού Έμεριγοΰ τού έκ Μαρτινίκας, ώς άντιφάρμακον τής ποδάγρας». ’Εν
διαφέρον παρουσιάζει ή μνεία τού βιβλίου περί ποδαλγίας στόν «Κατάλογο τών παρά 
Μαρκίδ. Πούλιου ευρισκομένων παλαιών καί νέων βιβλίων», πού δημοσιεύεται στήν Εφημε
ρίδα τους, 28 ’Οκτωβρίου 1974, άρ. τεύχ. 92, «ποδαλγίας. 12 κρ.[ιετσάρια]». Ή πληροφορία 
αυτή δείχνει, ότι τό βιβλίο είχε έκδοθεΐ καί έπωλείτο καί άρα κάπου θά πρέπει νά βρίσκεται 
σέ κάποια ιδιωτική πιθανόν βιβλιοθήκη. Πάντως μέσω τοΰ διαδικτύου (ευχαριστίες στό φίλο 
ιατρό κ. Σωτήριο Αδαμίδη γιά τήν βοήθεια) εντοπίσθηκε ή άγγλική έκδοση τού βιβλίου, τό
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8. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Έγχειρίδων τον έν 
ίατροϊς σοφωτάτον Τισσότον. Διαλαμβάνον περί 
τής τών πεπαιδευμένων τε καί άλλων άνθρώπων 
ύγιείας, συντεθέν μέν είς τήν γαλλικήν μεταφρα- 
σθέν δέ είς τήν κοινοτέραν τών νϋν Ελλήνων διά
λεκτον μετά τινων υποσημειώσεων παρά... τοϋ έκ 
Καστορίας τοϋ περί τά τής Ιατρικής ένασχολου- 
μένου μαθήματα, Έν Βιέννη 178534.

Περιεχόμενα

Τφ έκλαμπροτάτω, έξοχωτάτω τε καί σοφοτάτω έν ίατροϊς κυρίω κυρίω 
Κονράδω Σοχέρρ, έμοί δέ σεβασμιωτάτφ. (’Αφιέρωση τοΰ Κων. Μιχαήλ 
στή λατινική καί έληνική γλώσσα, χωρίς αρίθμηση, σελ. [1-10]).

Πρός τόν αναγνώστην (πρόλογος τοΰ μεταφραστοΰ, χωρίς αρίθμηση, 
σελ. [1-14]).

Περί τής τών πεπαιδευμένων ύγιείας καί τών τούτων άσθενειών, (σελ. 1- 
100).

Περί μέσων, εϊ τ’ ούν ιατρικών, (σελ. 101-206).
(Δέν αναγράφονται τίτλοι στίς 92 παραγράφους τοΰ κειμένου).

όποιο άποτελεϊται άπό είκοσι τέσσερις σελίδες σέ όγδοο σχήμα: «Imirigon of Martnique, Let
ters on the Gout, Printed by R. Burton, Dublin, 1781, 8o, 24p».

Στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων, υπάρχει τό ύπ’ άρ. 2856 χει
ρόγραφον, όπου στό φύλλο 177 καταχωρίζεται τό έξης: « Νέα έφεύρεσις ένός ιατρού Φραντζέ- 
ζου διά ίατρείας τής ποδαλγίας. Σύνθεσις καλωτάτη είς τό νά τήν μετέρχεται ό άσθενής διά 
μεγάλην ώφέλειαν». ’Ίσως νά άναφέρεται στό φάρμακο περί τής ποδαλγίας τού "Έμεριγόν". 
Πάντως τό χειρόγραφο είναι τής ίδιας εποχής. Ευχαριστίες εκφράζονται στήν Δ/ντρια τού 
Τμήματος Χειρογράφων κα Καίτη Κορδούλη γιά τή βοήθεια στή χρονολόγηση τού χειρογρά
φου.

34. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. II, άρ. 1156. Τίτλος τής γαλλικής 
έκδόσεως εΐναι "De la sante des gens de lettres". Οί τελευταίες γαλλικές έπανεκδόσεις τοΰ βι
βλίου, πρίν άπό τήν ελληνική, ήταν στή Λωζάννη τό 1783 καί 1784. Βλ. Antoinnete Emch- 
Deriaz, Tissot..., ό. π., σελ. 331. Γιά τόν Κων. Μιχαήλ, (1751-1816), βλ. Δημ. Καραμπερόπου- 
λου, Ή πρώτη ιστορία τής Ιατρικής στήν ελληνική γλώσσα, 1994, όπου καί ή σχετική βιβλιο
γραφία. Ό W. Leake, Researches in Greece, London 1814, σελ. 85, μνημονεύει τόν Κων. 
Μιχαήλ καί τά δύο του έργα.
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Κεφ. α. Περί πυρετοϋ.
Κεφ. β". Περί τοΰ συνεχούς ή καυστικού πυρετού.
Κεφ. γ'. Περί τού άπλοϊκοΰ συνεχούς ή καυστικού πυρετού. 
Κεφ. δ". Περί τού όξέως συνεχούς ή καυστικού πυρετού.
Κεφ. ε'. Περί κεγχριδίων καί ψυλίθρας.
Κεφ. στ". Περί τού σαπρού συνεχούς, ήτοι καυστικού πυρετού. 
Κεφ. ζ'. Περί φλογώσεως.
Κεφ. η". Περί φλογώσεως τής κεφαλής.
Κεφ. θ". Περί φλογώσεως τών οφθαλμών.
Κεφ. ι. Περί φλογώσεως τών ώτίων, ήτοι αύτίων.
Κεφ. ια'. Περί πόνου τού λαιμού.
Κεφ. ιβ'. Περί τού πλευρίτου.
Κεφ. ιγ'. Περί περιπνευμονίας.
Κεφ. ιδ'. Περί γαγγραίνης τού πνεύμονος.
Κεφ. ιε'. Περί αποστήματος τοΰ πνεύμονος.
Κεφ. ίστ'. Περί έλκους τού πνεύμονος.
Κεφ. ιζ'. Περί φθίσεως τοΰ πνεύμονος.
Κεφ. ιη". Περί τών τύλων καί σκίρρων τοΰ πνεύμονος.
Κεφ. ιθ'. Περί αίμοπτύσεως.
Κεφ. κ". Περί άσθματος.
Κεφ. κα. Περί τοΰ βηχός.
Κεφ. κβ'. Περί φλογώσεως τοΰ διαφράγματος.
Κεφ. κγ". Περί φλογώσεως τοΰ ήπατος (σικοτίου).
Κεφ. κδ'. Περί τοΰ σκληρού πρίσματος τοΰ ήπατος (σικοτίου). 
Κεφ. κε". Περί ίκτερου (κιτρινάδας).
Κεφ. κστ'. Περί πρίσματος τής σπληνός.
Κεφ. κζ'. Περί τοΰ σκληρού πρίσμαστος τοΰ μεσεντέρου.
Κεφ. κη'. Περί διαλείποντος πυρετού.
Κεφ. κθ'. Περί τής φλογώσεως τοΰ στομάχου.
Κεφ. λ'. Περί σπασμού τοΰ στομάχου.
Κεφ. λα". Περί έμετοΰ (ξερατού).

Ελλάς, ’Αθήνησι 1872, σελ. ζ'-ο', καί ’Αθήναι 1972, σελ. IV-XLVIII. Βλ. έπίσης, Fuves, Odon, 
«Hungarian-Greek medical relation in the 18-19th centuries», Balkan Studies, τόμ. 6, 1965, σελ. 
79-82, τοϋ ίδιου, «Remarques complementaires a la nouvelle edition de Γ oeuvre intitulee “Nea 
Hellas” de Georgios Zaviras», Μακεδονικά, τόμ. 13,1973, σελ. 427-433. Στήν ’Εθνική Βιβλιο
θήκη τής Ελλάδος άπόκειται καί χειρόγραφο, άρ. 2886, τών Ιατρικών παραινέσεων. Βλ. 
Γιάννη Καρά, Οί Έπιστήμες στήν τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί έντυπα. Οί έπιστήμες τής 
ζωής, τόμ. Γ, 1994, σελ. 50.
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Κεφ. λβ'. Περί τής κωλικής νόσου.
Κεφ. λγ'. Περί τής μεταλλικής κωλικής νόσου.
Κεφ. λδ'. Περί διαρροίας.
Κεφ. λε'. Περί δυσεντερίας.
Κεφ. λστ'. Περί δαγκάματος τοΰ λυσσασμένου σκυλίου.
Κεφ. λζ'. Περί τής ψώρας.
Κεφ. λη'. Περί δίψης.
Κεφ. λθ'. Περί τής θερμότητος.
Κεφ. μ". Περί τών πόνων.
Κεφ. μά'. Περί τής φλεβοτομίας.
Κεφ. μβ'. Περί τής καθάρσεως τοΰ στομάχου καί τών έντοσθίων.
Κεφ. μγ'. Περί καταψυκτικών βοτάνων.
Κεφ. μδ'. Περί τών μαλακτικών βοτάνων.
Κεφ. με". Περί τών άντισαπρωτικών βοτάνων.
Κεφ. μστ'. Περί έλμίνθων (λεβίθων).
Σημείωσίς τινων χαρακτήρων, ή λέξεων όποΰ συντομίας χάριν βάνομεν 

έδώ εις τά Γραμματεία, (σελ. 142).
Γραμματεία36, (σελ. 143-214).
Έλεγχός τινων έλληνικών ονομάτων, μετά έξηγήσεως άπλής πρός κα- 

τάληψιν τών άπλουστέρων37, (σελ. 215-224).

36. Καταχωρίζονται 183 συνταγές στά ελληνικά καί λατινικά γιά τίς παθήσεις πού άναφέ- 
ρονται στό κείμενο. Μάλιστα γιά νά γίνουν κατανοητές καί νά μπορεί ό καθένας νά τίς διαβά
ζει καί νά τίς έκτελεΐ, ό Γεώργιος Ζαβίρας συνέταξε καί τήν τετράγλωσση ’Ονοματολογία Βο
τανική. Διαπιστώνεται κατ’ αύτόν τόν τρόπο ή διαφωτιστική προσπάθεια τοΰ Γεωργίου Ζαβί- 
ρα καί στά θέματα υγείας τοΰ ελληνικού λαού.

37. Λεξιλόγιο, τό όποίο περιέχει 173 ιατρικές καί φαρμακολογικές λέξεις.
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10. [Γεωργίου] Ζαβίρα,5 Ονοματολογία βοτα
νική τετράγλωττος, ήγουν βιβλιάριον όποΰ περι
έχει τά ονόματα διαφόρων βοτάνων εις τέσσα- 
ρας διαφόρους διαλέκτους, τουτέστιν έλληνι- 
κήν, άπλήν, λατινικήν καί ούγγαρικήν. Συντεθέν 
έκ διαφόρων βοτανικών συγγραφέων παρά τού 
Κωνσταντίνου Ίωάννου Ζαβίρα εις ώφέλειαν 
τού Ελληνικού μας Γένους. Έν Πέστα 178738.

Περιεχόμενα

Τφ εύγνωμόνι άναγνώστη, (πρόλογος, χωρίς 
αρίθμηση, [σελ. 1-6]).

’Ονοματολογία βοτανική τετράγλωττος, (σελ. 1-63, όπου περιέχονται τά 
ονόματα 771 βοτάνων).

Index (λατινικά καί ούγγαρικά), (σελ. 64-87).

38. Ε. Legrand, Bibliogr. Hellen., 18e siecle, τόμ. II, άρ. 1199. Στόν πρόλογό του ό Ζαβίρας 
άναφέρεται καί στήν αιτία συγγραφής τοΰ βιβλίου, τό όποιο θεωρεί ώς τήν "πρώτη απόπειρα 
όπου έγινεν εις τό γένος μας περί Βοτανικής". Τό βιβλίο είναι έργο τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα καί 
όχι τοΰ άδελφοΰ του Κωνσταντίνου, όπως άναγράφεται στόν τίτλο τοΰ βιβλίου. Στόν Λόγιο 
Έρμή, 1811, σελ. 387-388, άναφέρονται τά έργα τοΰ Γεωργίου Ζαβίρα, στά όποια περιλαμβά
νεται καί ή "’Ονοματολογία Βοτανική". ’Επίσης ό ίδιος ό Ζαβίρας στό αΰτοβιογραφικό του ση
μείωμα στό έργο του "Νέα Ελλάς", περιλαμβάνει στά έργα του καί τήν ’’’Ονοματολογία Βοτα
νική". Διεξοδικά άναλύει τό θέμα ό Άνδρέα Horvath, Ή ζωή καί τά έργα τοϋ Γεωργίου Ζα
βίρα, Budapest 1937, σελ. 55-59, όπου μελέτησε τά χειρόγραφα καί τά βιβλία τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Ζαβίρα καί έκανε τίς σχετικές παραβολές μέ τά ξένα περί βοτανικής βιβλία καί καταλή
γει πώς «αυτός ό ίδιος καί όχι ό άδελφός του άπό τά 1764 μέχρι 1787 - δηλαδή κατά τή διάρ
κεια 23 έτών - προετοίμαζε τό βιβλίο μέ μεγάλη κι ’ ευσυνείδητη έπιστημονική έργασία, ώστε 
μ’όλο τό δίκιο τον έβαλε καί τούτο τό βιβλίο μεταξύ τών δικών τον έργων στήν αυτοβιογραφί
α τον». ’Επίσης βλ. Νίκου Βλάχου, «Υπάρχει φιλολογικό πρόβλημα γιά τήν "’Ονοματολογία 
Βοτανική" τοΰ Γ. Ζαβίρα;» Ό Έρανιστής, τόμ. 12, 1977, σελ. 17-27, όπου καί σχετική έπιχει- 
ρηματολογία καί άνάλογη βιβλιογραφία. Σημειώνουμε ότι τά λήμματα τής ’Ονοματολογίας 
Βοτανικής στήν άρχαία καί νέα έλληνική άναδημοσιεύονται άπό τόν Γ. Κουρνοΰτο, Λόγιοι τής 
τονρκοκρατίας, τόμ. Β', σελ. 250-266, Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 5.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΒΟΤΑ ΝΙΚΗ
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Περί κανόνων τινών, τούς οποίους περί τά φαγητά καθένας πρέπει νά 
παραφυλάττη, (σελ. 226-234).

Περί πιοτών, (σελ. 234-235).
Περί ΰδατος, ήτοι νερού, (σελ. 236-244).
Περί οίνου, ήτοι κρασιού, ένθα καί περί ρακής, (σελ. 244-250).
Περί ζύθου, ήτοι πήβας, (σελ. 250-252).
Περί τών ζεστών πιοτών, (σελ. 252).
Περί τού τέϊ, (σελ. 253-255).
Περί τού καφφέ, (σελ. 255-260).
Περί τού σοκκολάτου, (σελ. 260-262).
Περί τής νικοτιανής, ήτοι τουτουνίου ένθα καί περί πταρμικού τα

μπάκου, (σελ. 263-271).
Περί ύπνου καί αγρυπνίας, (σελ. 271-277).
Περί κινήσεως καί άναπαύσεως, (σελ. 277-291).
Περί άγώνος τού νοός, (σελ. 291-300).
Περί τών τής ψυχής παθών, (σελ. 300-303).
Περί λύπης, (σελ. 303-306).
Περί άγανακτήσεως, (σελ. 306-307).
Περί φθόνου, (σελ. 307-308).
Περί έντροπής, (σελ. 309-310).
Περί φόβου, (σελ. 310-311).
Περί έκπλήξεως, (σελ. 311-314).
Περί χαράς, εύθυμίας, τερπνότητος καί περιχαρίας, (σελ. 314-319). 
Περί γέλωτος, (σελ. 319-322).
Περί θυμού, (σελ. 322-326).
Περί έρωτος, (σελ. 326-342).
Περί σωματικών εκκενώσεων καί διαχωρημάτων τής κάτω κοιλίας, 

(σελ. 343-349).
Περί τού ούρους, (σελ. 349-356).
Περί τής άδηλου διαφορήσεως, (σελ. 356-361).
Περί ίδρώτος, (σελ. 361-363).
Περί τού σιάλου, (σελ. 364-365).
Περί σποράς καί συνουσίας, (σελ. 365-380).
Περί μαλακίας, (σελ. 380-390).
Περί λουτρών, (σελ. 390-398).
Περί φλεβοτομίας, (σελ. 399-407).
Περί καθαρτικών, (σελ. 407-423).
Πίναξ τών έν τή βίβλω έμπεριεχομένων, (χωρίς άρίθμηση, σελ. [4]).
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Προοίμιον. (Άναφέρεται στήν αιτία τής συγγραφής τοϋ βιβλίου. Παρα
θέτει σύντομη ιστορία τής μαλαφράντζας), (ιδιαίτερη αρίθμηση σελ. 7-48).

Πίνακας τών υποθέσεων, όποΰ περιέχονται μέσα εις τοΰτο τό βιβλίον, 
(χωρίς αρίθμηση, σελ. [4]).

Περί τοΰ γαλλικοΰ πάθους, ήγουν μαλαφράντζας έν γένει, (σελ. 1-17).
Περί τοπικών αρρωστιών τοΰ γαλλικοΰ πάθους, (σελ. 18).
Περί γονορροίας άφροδισιακής, ήγουν σκολαμέντου, καί θεραπείας, 

όπου καί περί φιμώσεως, καί παραφιμώσεως, καί κάγκρων, καί ύπερσαρ- 
κωμάτων, καί θεραπείας των, (σελ. 19-39).

Περί άφροδισιακών βουβώνων, καί θεραπείας των, (σελ. 40-45).
Περί θεραπείας τών άφροδισιακών πρισμάτων τών όρχιδίων, (σελ. 46).
Περί θεραπείας τών άποστημάτων εις τό περίναιον, (σελ. 47).
Περί γαγγραίνας τής ψωλής, τών άφροδισιακών βουβώνων, καί όρχιδί

ων, καί θεραπείας της, (σελ. 48).
Περί θεραπείας όλων τών λοιπών τοπικών αφροδισιακών άρρωστιών, 

(σελ. 49-50).
Περί θεραπείας τής άφροδισιακής κυνάγχης, καί οφθαλμίας, (σελ. 51- 

52).
Περί θεραπείας τών άφροδισιακών ελκών τοΰ λαιμοΰ, (σελ. 53).
Περί θεραπείας τών άφροδισιακών κονδυλωμάτων, (σελ. 54).
Περί θεραπείας τών άφροδισιακών έλκών τής μύτης, (σελ. 55).
Περί άλειπτικής θεραπείας, (σελ. 56).
Περί μικτής θεραπείας, (σελ. 57-59).
Περί θεραπείας τοΰ άφροδισιακοΰ συνεχούς πυρετού, καί τής άφρο- 

δισιακής φλεγμονής, (σελ. 60-69).
Περί θεραπείας τών άφροδισιακών άρρωστιών εις ταΐς γυναίκαις, (σελ. 

70-73).
Πίνακας τών άξιολογωτέρων πραγμάτων, όποΰ περιέχονται εις τούτην 

τήν Ερμηνείαν, (σελ. 74-81).
Ρετζέταις, όπού περιέχονται είς τούτην τήν Ερμηνείαν, (σελ. 82-165).
Περί κατασκευής μερικών ιατρικών, όποΰ έμβαίνουν είς ταΐς άνωτέρω 

ρετζέταις καί πρέπει νά τά έχη τινάς προετοιμασμένα είς τόν καιρόν τους, 
(σελ. 166-190).

Περί βαρυδίων, καί μέτρων τής Ιατρικής, (σελ. 191-193).
Κατάλογος όλων τών άπλών ιατρικών, χόρτων, ριζών καί τά εξής, όποΰ 

περιέχονατι μέσα είς ταΐς ρετζέταις, όποΰ εύρίσκονται μέσα είς τήν πα-

1996), Κοζάνη 1999, σελ. 119-141 καί σέ άνάτυπο. Λημ. Καραμπερόπουλου, «Παλαιά ιατρικά. 
Ή πρώτη Έλληνική “Άφροδισιολογία” τοϋ 1794», περιοδ. Αρεταϊος, τεϋχ. 22, Όκτ.-Δεκέμ. 
2002, σελ. 249-252.
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ροΰσιν Ερμηνείαν, συνθεμένος κατά άλφάβητον ρωμαίϊκα, καί λατινικά, 
(σελ. 194-199).

Περί τοϋ πότε πρέπει νά συνάζωνται τά χόρτα, αί ρίζαις, τά φύλλα, καί 
τά λοιπά, και πώς πρέπει νά ξηραίνωνται, καί νά φυλάγωνται, (σελ. 200- 
201).

Αεξικάκι κατά άλφάβητον, όποϋ περιέχει, καί έξηγεί σχεδόν όλαις ταΐς 
λέξεις, καί τά ονόματα, καί ταΐς φράσεις, όπού εύρίσκονται μέσα είς τήν 
παρούσαν Ερμηνείαν, καί ήμπορούν νά προξενήσουν μεγάλην δυσκολίαν 
είς τό νά καταλάβη καλά τό νόημα ένας, όπού δέν έσπούδαξε τά μαθήματα 
τής Ιατρικής, (σελ. 202-278).

Μέρος δεύτερον

Είς τό όποιον περιέχονται θεραπείαι πρακτικαί άρρώστων, όποϋ έπασ- 
χαν άπό τήν άφροδισιακήν γονόρροιαν τών άνδρών, καί τήν άφροδισιακήν 
λευκόρροιαν τών γυναικών. Αί όποίαι έξηγοϋν, καί θεραπεύουν κάθε ήμέ- 
ραν τό πάθος άπό τήν άρχήν έως είς τό τέλος του, καί ήμποροϋν νά είναι διά 
παράδειγμα, καί καθοδηγίαν είς κάθε άπλόν άνθρωπον, όποϋ θέλει νά 
μιμηθή, καί νά κάμη μέ όφελος αύτάς τάς θεραπείας ή είς τόν έαυτόν του, ή 
είς άλλον τινά.

Προοίμιον, (σελ. 281-284).
Θεραπεία πρακτική ένός άρρώστου, όπού έπασχεν άπό τήν άπλήν ά- 

φροδισιακήν γονόρροιαν, (σελ. 285-368).
Προφυλακτικόν διά τό μόλευμα, όπού γίνεται μέ τόν συνουσιασμόν, 

(σελ. 369-375).
Παραγγελία προφυλακτική διά κάθε άνθρωπον, (σελ. 376-393).
Θεραπεία πρακτική ένός άρρώστου, όπού έπασχεν άπό τήν φλεγμονώ

δη άφροδισιακήν γονόρροιαν, (σελ. 394-465).
Θεραπεία πρακτική ένός άρρώστου, όπού έπασχεν άπό τήν έξηλκωμέ- 

νην άφροδισιακήν γονόρροιαν, (σελ. 466-549).
Θεραπεία πρακτική μιάς άρρωστης, όπού έπασχεν άπό τήν άπλήν άφρο- 

δισιακήν λευκόρροιαν, (σελ. 550-600).
Θεραπεία πρακτική μιάς άρρωστης, όπού έπασχεν άπό τήν φλεγμονώ

δη άφροδισιακήν λευκόρροιαν, (σελ. 601-669).
Θεραπεία πρακτική μιάς άρρωστης, όπού έπασχεν άπό τήν έξηλκωμέ- 

νην άφροδισιακήν λευκόρροιαν, (σελ. 670-800). r
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13. Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής 
τών ζώων οικονομίας, τούτέστιν ή περί άνθρώ- 
πονς καί περί τά άλογα ζώα αιτία τοϋ ζήν, πο- 
νηθέν παρά τοϋ έξοχωτάτου ιατροφιλοσόφου 
κυρίου... τοϋ Κρήτος. Ένετίησι 179841.

?εγχειργδιον|
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Περιεχόμενα

Τφ έξοχωτάτφ καί έν ίατροίς άρίστψ κυ- 
ρίφ, κυρίφ μοί Δημητρίω Χαιρέτη τφ τιμαλ- 
φεστάτω θείω, τήν προσήκουσαν άποδίδωμι

2* Ν Ε Τ ΓΗ, 2 I. ΐ799.
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πρόσρησιν, (σελ. 3-7).
Τοΐς έντευξομένοις ό συγγραφεύς χαίρειν, (σελ. 8-12).
Κεφ. πρώτον. Περί άναπνοής, (σελ. 13-24).
Κεφ. δεύτερον. Περί πέψεως, (σελ. 24-47).
Κεφ. τρίτον. Περί τής τού αίματος κυκλοφορίας, (σελ. 48-67). 

Πρώτη κυκλοφορία τού αίματος.
Δευτέρα κυκλοφορία τού αίματος.
Τρίτη κυκλοφορία τού αίματος.

41. Γ. Λαδά - ’Α. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1796-1799, άρ. 104. Γιά 
τόν Κήρ. Χαιρέτη, 1756-1830, ό όποιος ε'ιχε διορισθεΐτό 1811 γιατρός τοϋ Σουλτάνου, βλ. Κων. 
Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 655-660, όπου καταχωρίζεται μεταξύ τών άλλων ή 
έλληνική μετάφραση τοϋ διπλώματος τού Χαιρέτη, 1797, τής Ιατρικής Σχολής τής Πάδοβας, 
άπό τόν καθηγητή Μαλακάρνε (Μ. V. Malacarne, 1749-1816), ό όποιος μάλιστα τό είχε μετα
φράσει καί στά ιταλικά, τουρκικά καί άραβικά, Κώστα Ν. Τριαντάφυλλου, Ή Βυζαντινή 
οικογένεια Χαιρέτη καί τό έν Πάτραις ’Αρχείον της, Πάτραι 1962, όπου γιά τόν Κήρυκο 
Χαιρέτη άφιερώνονται οί σελ. 13-19, στίς όποιες καταχωρίζονται μία προσωπογραφία του καί 
σχετικά έγγραφά του. Τό βιβλίο τοϋ Κηρ. Χαιρέτη, Έγχειρίδιον, θά πρέπει νά θεωρηθεί ώς τό 
πρώτο βιβλίο φυσιολογίας τής εποχής τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού καί τούτο διότι σ’ αύτό 
περιέχονται οί σύγχρονες απόψεις τής φυσιολογίας γιά τρία σημαντικά συστήματα τοΰ άνθρώ- 
πινου οργανισμού, τού άναπνευστικού, τού πεπτικού καί τοϋ κυκλοφορικού συστήματος. Βλ. 
Δημ. Καραμπερόπουλου, «Παρουσίαση τού πρώτου ελληνικού βιβλίου “Φυσιολογίας” τοϋ 
1798», 24° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1998, τόμ. Περιλήψεων, σελ. 24. Ό 
Κήρυκος Χαιρέτης άναγράφεται στούς «έν Κωνσταντινουπόλει φιλογενείς συνδρομητάς» τού 
βιβλίου τού Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, 1818, σελ. 254. Επίσης άναγράφεται 
συνδρομητής είς Κων. Κούμα, Χημείας έπιτομή, Βιέννη 1808, τόμ. Β', σελ. 285 καί Νεοφύτου 
Δούκα, Λεξικόν τών φράσεων είς τήν Ιστορίαν τοϋ Θουκυδίδου, Βιέννη 1806. Πρβλ. Στέργιου 
Μιχ. Μανουρά, «"Οί Κρήτες συνδρομηταί" ενός βιβλίου τοϋ 1806», Κρητολογικά Ρράμματα, 
τόμ. 15/16, 1999-2000, σελ. 125-131. Σημειώνουμε ότι ό Κήρυκος Χαιρέτης μετέφρασε άπό τή
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"Οτι τό ύδωρ γενικόν φάρμακον.
"Οτι είναι αναγκαία μία ακριβής ρευστότης είς τό αΐμα διά νά 

κυκλοφορή ίσόρροπον.
"Οτι ό Ιπποκράτης καί ό Γαληνός διωρίζουσι τό ύδωρ είς τούς 

πυρετούς.
"Οτι τό ψυχρόν ύδωρ ώφελεί είς τό άσθμα.

Πίναξ τών περιεχομένων έν τώ παρόντι βιβλίφ, (σελ. 68-72).

γαλλική τό βιβλίο ’Ιστορία περί τοϋ θανάτου τον βασιλέως τής Γαλλίας Αουΐτζη ΙΣΤ, Βενετία 
1793. Βλ. Γ. Λαδά - Α. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία τών έτών 1791-1795, άρ. 129, 
σελ. 248. Επίσης έπιμελήθηκε τίς εκδόσεις :

1) Διήγησις ’Αλεξάνδρου Μακεδόνος, Βενετία 1788. Βλ. Ε. Legrand, Bibliographie 
Hellenique, 18e siecle, τόμ. II, άρ. 1215, σελ. 484.

2) Θεοδώρου Γαζή, Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσερα, Βενετία 1792.
3) Ψαλτήριον Δαβίδ τοϋ Προφήτου καί βασιλέως, Βενετία 1793.
4) Ώρολόγιον τό Μέγα, Βενετία 1792.
5) Θειον καί 'Ιερόν Εύαγγέλιον, Βενετία 1793.
6) Μηνιαίον τοϋ ’Ιουλίου, Βενετία 1793.
7) Μηνιαίον τοϋ Σεπτεμβρίου, Βενετία 1793.
8) Θησαυρός Δαμασκηνού, Βενετία 1793.
9) Προσφώνημα πρός τό έκλαμπρότατον γένος τών τε Μαρουτσαίων καί Καραϊωαννίδων 

διά στίχων ιαμβικών, Βενετία 1793. Βλ. Γ. Λαδά - Α. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία, 
ό. π., άρ. 140, σελ. 263.

10) Βοσπορομαχία τοϋ Μόμαρς, β' έκδοση, Βενετία 1792. Βλ. Γ. Λαδά - Α. Χατζηδήμου, 
ό. π., άρ. 135. Απόσπασμα άπό τόν Πρόλογο τοΰ Χαιρέτη δημοσίευσε ό Κ. Σάθας, Νεοελλη
νική Φιλολογία, 1868, σελ. 543-544 καί ό Λ. Βρανοΰσης, Οί Πρόδρομοι, Βασική Βιβλιοθήκη, 
1956, άρ. 11, σελ. 31-32.

Πρβλ. Ν. Γ. Κοντοσοπούλου, «Τά έν Βενετία τυπογραφεία έλληνικών βιβλίων κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν», Άθηνά, τόμ. 58, 1954, σελ. 333-334. Πρόσφατα μέ έπιμέλεια - εισαγωγή - 
σχόλια τοΰ Μανώλη Ε. Δετοράκη έγινε άναστατική έκδοση τοΰ ’Εγχειριδίου τής τών ζώων 
οικονομίας, Ηράκλειο 2002.
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Ό έγκέφαλος πόθεν σύγκειται (6).
Εγκέφαλος κυρίως τί; (7).
Διαίρεσις τοΰ κυρίως έγκεφάλου (8).
Παρεγκεφαλίς τί; (10).
Ραχίτης μυελός τί; (11).
Μήνιγγες τρεις τόν έγκέφαλον περικαλύπτουσι (12).
Τό πεμπτημόριον τοΰ αίματος έπί τόν έγκέφαλον φέρεται (13).
Νεΰρα τί; Τούτων γένεσις; (15).
Συζυγία νεύρων τί; (16).
Συζυγίαι νεύρων 40 (17).
’Οσφραντικά νεύρα (18).
’Οπτικά νεΰρα. Τρίτη συζυγία νεύρων. Τετάρτη συζυγία νεύρων (19). 
Πέμπτη συζυγία νεύρων (20).
Έκτη συζυγία νεύρων. Συμπαθητική συζυγία (21).
’Ακουστικά νεΰρα (22).
Όγδοη συζυγία νεύρων (23).
Πόθεν σύγκειται τά νεΰρα τών βραχιόνων, καί τών ποδών, καί τών 

λοιπών τών τοΰ σώματος μερών (24).
Οί τρεις μήνιγγες τά νεΰρα περικαλύπτουσι (25).
Ένωσις τού νευρικού συστήματος (26).
Ότι διά μόνων τών νεύρων αίσθανόμεθα (27).
"Οτι διά μόνων τών νεύρων κινούμεθα. Ό έγκέφαλος πηγή αίσθήσεως 

(28).
Τά νεΰρα νυγέντα, μείζονα ποσότητα αίματος άνακαλοΰσιν έν τώ νυ- 

γέντι χωρίω (29).
Ή τών νεύρων εύεξία εύτροφίας αίτιον (30).
Διά τής αίσθήσεως έαυτούς έπιγινώσκομεν (31).
Αί κοιναί πέντε αισθήσεις, έν μια γενική περικλύονται τή άφή (33). 
'Αφή μερική (34). ’Όσφρησις (35). Γεΰσις (36). ’Ακοή (37). Όρασις 

(38).
Έμφυτος ή φιλαυτία (39).

ό. π., σελ. 810. Γιά τό βιβλίο τοΰ Γ. Χρυσοβελόνη, ό Νικόλαος Λογάδης γράφει σχετικά σέ κεί
μενο του, 2 Μαρτίου 1809: "Είμαι βέβαιος ότι ό Νίκανδρος, ό Ιπποκράτης καί ό Γαληνός βλέ- 
ποντες.,.καί τοϋ Χρυσοβελόνη τοϋ ιατρού Χίον τό ιατρικόν πονημάτιον ήθελον τό ύπεραρέση, 
λέγοντες Ιδού οί ήμέτεροι άπόγονοι, άμμες ποτ’ είμες άλκιμοι νεανίαι". Βλ. Ίωάννου Οικονό
μου Λαρισσαίου, Έπιστολαί διαφόρων (1759-1824), Αθήνα 1964, σελ. 149. ’ Ας σημειωθεί ότι 
σέ γερμανικό περιοδικό εγινε κριτική παρουσίαση τοΰ βιβλίου, στά 1803, βλ. Μαρία Στασινο- 
πούλου, «Ειδήσεις γιά τό 'Ελληνικό βιβλίο στό Γερμανόφωνο περιοδικό τύπο τού 19ου 
αίώνος», Μνήμων, τόμ. 12, 1989, σελ. 132. ’Επίσης βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ό έκ Χίου 
ιατρός Γεώργιος Χρυσοβελόνης καί τό βιβλίο του “’Ομιλία φυσιολογική”, Βιέννη 1802», 
Medicus Hippocraticus, Χίος 2003, τεύχος 5, σελ. 29-33.
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Ή άνισότης τών αισθήσεων έκ τοΰ τών αισθητηρίων άπήρτηται όργανι- 
σμοΰ (40). Ό κόρος κάκιστον (41). Ή μετριότης κάλλιστον (42).

Μόνη ή τοΰ καθαροΰ φωτός ένέργεια ούδένα κόρον τή υγιή όράσει 
μνηστεύεται (43).

Ή τών έκτός ημών σωμάτων ένέργεια άνερμηνεύτους μεταβολάς εμποι
εί τώ τών νεύρων συστήματι (44).

Αισχύνη τί; (45). ’Ασφαλές τό μή στέργειν τάς άνωφελεΐς ομιλίας (46).
Πώς έγείρονται τά τής ψυχής πάθη (49).
Αί διά τής όράσεως καί τής άκοής ίδέαι διά τής μνήμης άνανεούνται, 

ούδαμώς δέ διά τών λοιπών (51).
Εσωτερικά αισθητήρια τίνα. "Οτι ταΰτα τρεις δυνάμεις τή ψυχή δοθήναι 

γεγόνασιν αϊτια, μνήμην δηλονότι κρίσιν καί θέλησιν (52).
Ταΰτα εΐσίν έν τφ έγκεφάλφ (54). ’Αποπληξία τί; (56).
Φαντασία τί; Φυσική όρμή τί; (60).
Άπερ ταΐς έξωτερικαΐς αίσθήσεσι, ταύτά καί ταΐς έσωτερικαΐς συμβαί

νει (66).
Ή τών έσωτερικών αισθητηρίων ένέργεια λεπτότης καί όξύτης, 

ούδαμώς διαφέρει τής τών έξωτερικών (68).
Α'ι κλάσεις τών κράσεων έκ τής φυσικής τών οργάνων διαφοράς καθί

στανται (70).
"Οτι δύο οι βαθμοί τών κράσεων γενικώς. "Οτι άπειροι οί βαθμοί τών 

κράσεων μερικώς (70).
Κακώς τάς κράσεις είς τέτταρας διαιροΰσιν οί άρχαΐοι (71).
"Οσαι είσίν αί κεφαλαί, τοσαΰται είσί καί τών κράσεων αί διαφοραί 

(73).
Έξις τί; (77).
Αί συνεχείς μεταβολαί, μεγίστην τρικυμίαν έγείρουσιν έν τοΐς νεύροις 

(83).
Τά εξωτερικά αισθητήρια δούλα τών έσωτερικών ύπάρχουσι (85).
Σπασμός τί; ’Ατονία τί; (92).
Τά κοινώς λεγόμενα ψυχικά πάθη διά τοΰ έγκεφάλου ένεργοΰνται (94).
Ύγιεία τί; (126).
Τά παθήματα τοΐς άνθρώποις μαθήματα γίγνονται (127).

Σκέψις φυσιολογική τού αύτού περί συνειδήσεως, (σελ. 110-112).
Έτέρα φυσιολογική σκέψις τοΰ αύτού, περί άληθοΰς έλευθερίας, (σελ. 

112-117).
Έγχειρίδιον τού αύτού Γεωργίου Χρυσοβελόνη Χίου τοΰ ιατρού, περί 

ερμηνευτικής τέχνης, (σελ. 118-132).
Περί τής μερικής ερμηνευτικής τέχνης, (σελ. 132-137).
Πίναξ τών έν τή δε τή ομιλία, (χωρίς άρίθμηση, [9]).
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15. Διδασκαλία παραινετική περί τής χρή
σεως τής δαμαλίδος παρά τίνος φιλευσεβοϋς 
καί φιλανθρώπον άνδρός καί ή κατ’ αύτήν 
Διατριβή τον έξοχώτατου ιατροφιλοσόφου 
κυρίου Λουδοβίκου Καρένου. Τύποις έκδίδο- 
ται πρός κοινήν ώφέλειαν ινα διανέμηται δω
ρεάν τοίς έφιεμένοις. Έν Βιέννη 180543.

Περιεχόμενα

Διδασκαλία παραινετική περί τής χρήσε
ως τής δαμαλίδος παρά τίνος φιλευσεβοϋς 
καί φιλάνθρωπου άνδρός, (σελ. 3-16).

Διατριβή υπέρ τής δαμαλίδος τοΰ έξοχωτάτου έν ΐατροφιλοσόφοις κυρί
ου Λουδοβίκου Καρένου, περίφημου άνδρός έν Βιέννη τής Άουστρίας 
οίκοΰντος, πρός άπάντησιν τών γραφέντων τή αύτοΰ έξοχότητι παρά τοΰ 
έκλαμπροτάτου πεγζαδέ κυρίου κυρίου Δημητρίου Μουρούζη, έπί ταΐς δια- 
σπειρομέναις άμφιβολίαις παρά τινων έν Κωνσταντινοΰπολει περί τής σω- 
τηριώδους ταύτης πράξεως, μεταφρασθείσα κατά λέξιν άπό τοΰ Γαλλικοΰ, 
(σελ. 17-33).

Πίναξ παριστών τήν ώφέλειαν τοΰ διά τής δαμαλίδος φυλιάσματος.
Ευλογιά φυσική, (σελ. 34).

43. Φιλ. Ήλιου, Έλληνική Βιβλιογραφία, δ. π., άρ. 1805.27, σελ. 135. Τό γαλλικό κείμενο 
θά γράφτηκε τό 1804, όπως συμπεραίνεται άπό τή χρονολογία 1804, πού άναφέρεται στή σελ. 
19 τοϋ κειμένου. Ό Αναστάσιος Γεωργιάδης μνημονεύει στή βιβλιογραφία τού βιβλίου του 
"Αντιπανάκεια", 1810, σελ. 544, τόν τίτλο τού γαλλικού βιβλίου τοΰ L. Careno, Sur la vaccine, 
a Vienne 1801. Μέ τήν ευκαιρία έπισημαίνουμε ότι ό «Λουδοβίκος Καρένος» ό συγγραφέας 
τής «Διατριβής», πού περιέχεται στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου, είναι ό Luigi Careno (1766- 
1810) καί όχι ό «L. Carro», πού άναφέρεται άπό τόν Αριστ. Σταυρόπουλο, Τά νοσοκομεία καί 
ή νοσηλευτική..., 1984, σελ. 328, ΰποσημ. 25 καί έπαναλαμβάνεται άπό τόν Φ. Ήλιοΰ στήν 
Βιβλιογραφία τον, σελ. 135. Ό Jean de Carro, (1770-1857), είναι άλλος γιατρός, τόν όποιο ό 
Αναστάσιος Γεωργιάδης μνημονεύει μέ έργο του στήν Βιβλιογραφία του, όπως καί τόν Luigi 
Careno πού άναφέρθηκε παραπάνω. Σχετικά μέ τόν συγγραφέα τοΰ βιβλίου "Διδασκαλία 
παραινετική" ό Σοφοκλής Κ. Οικονόμου, Περί Μάρκου τοϋ Κυπρίου, 1843, σελ. 20, άναφέρει 
ότι τό βιβλίο γράφτηκε άπό λόγιο καί όχι άπό ιατρό. Χαρακτηριστικά σημειώνει, «....λόγιος 
ομογενής μή ιατρός μετέφρασεν εις άπλήν φράσιν τήν περί δαμαλίδος διατριβήν τού Καρένου, 
γράψας καί τινάς οδηγίας περί τής χρήσεως ταύτης». Έπίσης, ό Εύλόγιος Κουρίλας στήν «Ι
στορική Βιβλιογραφία», σελ. 280, σημειώνει ότι μεταφράσθηκε άπό τόν Γεώργιο Βεντότη. Τό
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Δι’ εύλογιάς φύλιασμα, (σελ. 34-35).
Διά δαμαλίδος φύλιασμα, (σελ. 35-40).
Πίναξ διδασκαλιών έπί τώ τής δαμαλίδος έγκεντρίσματι τού Σ. Ρέγκ.
Μέθοδοι τού έγκεντρίζειν, (σελ. 41-42).
Συμπτώματα τοπικά καί συστατικά, (σελ. 42-43).
Ή θεραπεία έν γένει, (σελ. 43-44).

16. Σέργιου Ίωάννου, Άναίρεσις νοσοκο- 
μικής τινός άναφοράς καί Σύντομος διήγησις 
τών έν τώ τοϋ Γαλατά τών Γραικών νοσοκομείφ 
άρτίως συμβάντων. Σνντεθείσαν υπό τοϋ φιλο- 
γενοϋς... καί τύποις έκδοθεϊσαι έπί τώ διάνε
με θή ναι δωρεάν τοΐς φιλογενέσι. Βιέννη 180644.

Περιεχόμενα

Άναίρεσις νοσοκομικής τινός άναφοράς,
(σελ. 3-16).

Σύντομος διήγησις τών έν τώ τού Γαλατά τών 
Γραικών νοσοκομεία) άρτίως συμβάντων, (σελ. 17-45, διαιρείται σέ τέσσε
ρα κεφάλαια, χωρίς όμως τίτλους).

κείμενο μάλλον θά γράφτηκε στήν Κωνσταντινούπολη, όπως αύτό συμπεραίνεται άπό τήν φρά
ση, σελ. 10, "ενταύθα έν Κωνσταντινουπόλει". Σχετικά μέ τή μετάφραση τού βιβλίου ό Κοραής 
γράφει σέ έπιστολή του, 8 Μαΐου 1805, πρός τόν'Αλ. Βασιλείου στή Βιέννη: «περισσότερον μ’ 
έλύπησε καί μέ άηδίασεν ή μετάφρασις τής Δαμαλίδος. Δέν είναι, φίλε, ό Ελληνισμός ώς καί 
άλλοτε τό ειπα, άλλ' ό Έλληνοχυδαϊσμός τό μέγα κακόν. Λύτη ή άκριτος μίξις άκράτων 
Ελληνικών φράσεων μέ τούς άχρειεστέρους χυδαϊσμούς τών υδροφόρων καί ξυλοφόρων είναι 
άληθής μακαρονισμός». Βλ. Άδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τόμ. Β' 1799-1809, σελ. 263- 
264. Γιά τόν Δημήτριο Μουρούζη, (1768-1812), βλ. Florin Marinescu, «Etude genealogique sur 
la famille Mourouzi», Τετράδια Εργασίας, τόμ. 12, 1987, σελ. 62-69.

44. Φιλ. Ήλιού, Έλληνική Βιβλιογραφία, ό. π., άρ. 1806, 6, σελ. 166-167. Άπό τόν Κ. Σά- 
θα μετετυπώθηκε στό περιοδικό Πανδώρα, τόμ. 20,1870, σελ. 241-248 καί 436-438. Επίσης γιά 
τό Νοσοκομείο Γαλατά βλ. Άρ. Σταυροπούλου, Τά νοσοκομεία καί ή νοσηλευτική πολιτική τής 
έλληνικής έθνότητας στήν Κωνσταντινούπολη (1453-1838), Αθήνα 1984, σελ. 195-248.
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Κεφ. Ζ". Περί άέρος, (σελ. 182-200).
Κεφ. Η". Περί ύδατος, (σελ. 200-206).
Κεφ. Θ". Περί έθους, (σελ. 206-224).
Κεφ. Γ. Περί φαρμάκων έν γένει. Σύγκρισις φαρμάκων καί βρωμάτων, 

(σελ. 226-232).
Κεφ. ΙΑ". Περί βρώσεως καί πόσεως έν γένει, (σελ. 232-260).

Μέρος Δεύτερον

Κεφ. Α". Ιατρός, (σελ. 262-274).
Κεφ. Β". ’Ασθενής, (σελ. 274-276).
Κεφ. F. Γένος, (σελ. 276-288).
Κεφ. Δ". Ηλικία, (σελ. 288-298).
Κεφ. Ε". Κράσις, (σελ. 298-300).
Κεφ. ΣΤ. Ιδιοσυγκρασία, (σελ. 300-308).
Κεφ. Ζ". Κατασκευή ή διάπλασις σώματος, (σελ. 308-322).
Κεφ. Η". Έξις, (σελ. 322-326).
Κεφ. Θ". ’Αγωγή, (σελ. 326-330).
Κεφ. Γ. Φαντασία καί πρόληψις, (σελ. 332-342).
Κεφ. ΙΑ". Πάθη ψυχής, (σελ. 342-362).
Κεφ. IB". Ιματισμός, (σελ. 362-374).
Κεφ. ΙΓ". Βίου προαίρεσις καί έπιτήδευμα, (σελ. 376-379).
Κεφ. ΙΔ". Συνεθισμοί, (σελ. 380-382).
Κεφ. ΙΕ". Βιοτεία, (σελ. 384-406).
Κεφ. ΙΣΤ". Κλίμα καί πατρίς, (σελ. 408-414).
Κεφ. ΙΖ". *Ωραι έτους, (σελ. 416-420).
Κεφ. ΙΗ". Φάρμακα έν είδει, (σελ. 422-454).
Κεφ. ΙΘ". Βρώσις καί πόσις έν ε’ίδει, (σελ. 454-476).
Κεφ. Κ". Περί διαφόρων πραγμάτων, (σελ. 478-526).
Σημειώσεις, (σελ. 528-536).
Συγγραφεΐς ών έπί τό πολύ μνεία έν τή βίβλω γίνεται, (Βιβλιογραφία, 

σελ. 537-545).

δοξασάντων, γραψάντων καί τύποις κοινωσάντων, ότι ονδείς τών νϋν τήν Ελλάδα οίκούντων 
άπόγονος τών αρχαίων Ελλήνων έστίν, Έν Αθήναις 1843, καί έπιμελήθηκε μέ σχολιασμό τοϋ 
Δημητρίου Μόσχου τοϋ Αάκωνος, Τό καθ’ Ελένην καί ’Αλέξανδρον, Έν Βιέννη 1833. 
’Έγραψε καί ποιήματα: Είδύλλιον ποιμενικόν κατά τήν άνάρρησιν εις τό τοϋ ιατρού άξίωμα 
τοϋ έν εύγενέσιν έξοχωτάτου κυρίου ’Αντωνίου Τιπάλδου Αλιφονσάττου τοϋ έκ Κεφαλληνίας, 
Έν Βιέννη 1807, καθώς καί γιά τόν βασιλέα Όθωνα: Όθωνιάς, ποιημάτων ηρωικόν..., Έν 
Ναυπλίω 1834, Στέφανος ’Όθωνος, ποίημα ηρωικόν..., Έν ’Αθήναις 1835, Ώδή Σαπφική..., Έν 
Άθήναις 1825, 'Ωδή πανηγυρική..., Έν ’Αθήναις 1835.
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19. Βοσκυιλλωνίου, ’Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος ού ή έπιγρα- 
φή «Άντιπανάκεια...», εις τήν τών έν Παρισίοις τής ’Ιατρικής Ζηλωτών Ε
ταιρίαν γαλλιστί άπαγγελθείσα, τή 7 Αύγουστον 1811. Παρά τοϋ κυρίου... 
Σοφοδιδασκάλου τής παλαιοτέρας σωτηριωδεστάτης ’Ακαδημίας τής έν 
Παρισίοις, τής Ελλάδος φωνής έν τφ αύτοκρατορικώ τών Γάλλων συνε
δρία) Διδασκάλου, καί τοϋ μεγάλου νοσοκομείου τοϋ έν Παρισίοις τακτού 
ιατρού, καί πρός τούτοις τών ιατρικών έν Παρισίοις καί έν Μονσπελία, καί 
έν Αίδιμβούργψ, καί έν Αμβιάνφ έταιριών κοινωνοϋ, καί έπειτα ύπό τοϋ 
αύτοϋ άπαγγελτήρος εις τήν Ελλάδα φωνήν, Ελλήνων χάριν, μεταφρα- 
σθείσα. Έν Παρισίοις, 181147.

(Χωρίς τίτλους κείμενο, σελ. 4-87).

R A P P O R T

* ANTIPANACEE,

Ό έλληνικός καί γαλλικός τίτλος τοϋ έξωφύλλου τοϋ βιβλίου, 1811.

47. Φιλ. Ήλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, ό. π., άρ. 1811. 56, 
σελ. 313. Δίγλωσσο κείμενο στά ελληνικά καί γαλλικά. Ό συγγρα
φέας Ε. F. -Μ. Bosquillon παρουσιάζει στήν Societe Medicale d’ 
Emulation de Paris τό βιβλίο "Αντιπανάκεια" τοΰ ’Αναστασίου Γε- 
ωργιάδου καί μεταφράζει τό κείμενό του, όπως σημειώνει (σελ. 
87), στήν έλληνική πρός χάριν τών Ελλήνων. Γιά τόν συγγραφέα 
γίνεται αναφορά στό Λόγιο Έρμή τοΰ 1817, Παράρτημα, σελ. 1, 
ότι ήταν έπόπτης στή γαλλική έκδοση τής 'ιστορίας τής Ιατρικής, 
1815, τοΰ Kurt Sprengel. Ειχε μεταφράσει καί έξέδωσε τοΰς Άφο- 
ρισμονς καί τό Προγνωστικόν τον Ίπποκράτους στά 1784, όπου 
καί τό πλήρες όνομά του, όπως φαίνεται καί στήν έναντι σελίδα τίτ
λου τοΰ βιβλίου.

ι Π Π ΟΚΡ Α το τ σ
ΑΦ·ΟΡΙΣΜΟΙ,

H I P P O C R A T I S
Α Ρ Η 0 R I S ΜΙ

Ρί,ΛΝΟΤΙΟΝϋΜ LIBER,

PARISHS,
IXCUDESAT J. Flu VAL
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20. Κωνσταντίνου Δάρβαρι, Έγχειρίδιον 
περί συντηρήσεως ύγιείας στομάχου. Νϋν 
πρώτον έκδοθέν... έπιμέλεια Μανουήλ Βερ
νάρδου τοϋ Κρήτος. Έν Ίασίφ 181448.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ν
κεξΙΥ,υντηξηϋεως ύγι- 

είας 'Στομάχου

Περιεχόμενα

Τ S εΰγενεςάτα Κξχον- 
τος μεγάλε Υϊος,ελνίκχ

Τφ εύγενεστάτω άρχοντι μεγάλω 
Ποστελνίκω κυρίω μοι Άλεξάνδρω Μαυ- 
ροκορδάτω, τήν ταπεινήν μοι απονέμω 
προσκύνησιν, (τοΰ Μ. Βερνάρδου, σελ. 3-6).

Κ υ (> ΐ 9 ν 

JAE2JNJPOT 
TQT Μ ΑΤΡ Ο ΚΟ*Ρ J ΑΤΟ Τ

ΐηιμεί,ΐίνβίαναήλ
τν Κλητός.

Β’Ν TJSI'JI 
Ε * τ;" Ε'UtjviHr, Tvnoygucpia

Πρώτον μέρος. Τό άπό τά ήθικά, (σελ. 8-12).
Δεύτερον μέρος. Τό άπό τά ύγιεινήν. Άπό τήν άρετήν τοΰ στομάχου. Ά

πό τήν άρετήν τών βρωμάτων καί πομάτων ή τών περί αύτά. Άπό τήν καλήν 
διττήν κένωσιν τού άχρήστου στερεού ή ύγροΰ περιττώματος. Άπό τήν βά- 
δισιν. Άπό τόν ικανόν ύπνον. Άπό μέτριον κόπον τοΰ πνεύματος καί τοΰ 
σώματος. Άπό τήν άποχήν τών ισχυρών παθών. Άπό τήν θαλπωρήν τών 
άμφιων. Άπό τήν ευκρασίαν τοΰ οικήματος, (σελ. 12-38).

Σαφήνεια λέξεων τινών, (σελ. 39).
Περί εύκρασίας τοΰ άέρος. Περί μέθης, (σελ. 40).

48. Φιλ. Ήλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, δ. π., άρ. 1814. 31, σελ. 394. Τό όνομα τοϋ συγ- 
γραφέως δηλώνεται άπό τόν έπιμελητή τής έκδοσης Μανουήλ Βερνάρδο στό άφιερωματικό 
κείμενό του. Γιά τόν Κων. Δάρβαρι βλ. "Εκτορος Σαραφίδου, Έλληνες ιατροί έν Ρουμανία, 
1940, σελ. 14, όπου όμως άποκαλείται ’Ιωάννης. ’Επίσης Θωμά Παπαδοπούλου, Έλληνική Βι
βλιογραφία, ’Αθήναι 1986, τόμ. 2 (Συμπλήρωμα), άρ. 792, όπου περιγράφεται ή διατριβή τού 
Δάρβαρι "De signis Contionis in Morbis", τήν όποία εΐχε έκδόσει στήν "Αλλη στά 1785, διορ
θώνοντας τά λάθη τοϋ Σαραφίδου.
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Τώ υψηλότατα) καί γαληνοτάτω αύθέντη καί ήγεμόνι Ούγγροβλαχίας 
Ιωάννη Καρατζά. Τώ Πανιερωτάτω Μητροπολίτη, καί Θεοφιλεστάτοις Έ- 
πιοκόποις, καί πάσιτοϊς άρχουσιν Ούγγροβλαχίας, (αφιέρωση τού Ί. Σερα
φείμ, σελ. I-IV).

Πρόλογος, (τού Ί. Σεραφήμ, σελ. V-XII).
Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών πυρετών.
Έκθεσις, ορισμός, γενική θεωρία, (σελ. 1-10).
Κεφ. Α". Περί τού γαστρικού οργασμού. Εισβολή, συμπτώματα, διαμο

νή, τέλος, ίάτρευμα, προγνωστικόν, (σελ. 11-27).
Κεφ. Β". Περί τού οργασμού τών έντέρων. Συμπτώματα, διαμονή, τέλος, 

ίάτρευμα, προγνωστικόν, (σελ. 27-34).
Κεφ. Τ'. Περί χολέρας. Περί τών προδιαθετουσών καί προσδιοριζουσών 

αίτιων, προσβολή, συμπτώματα, διαμονή, τέλος, ίάτρευμα, προγνωστικόν, 
(σελ. 34-43).

Κεφ. Δ". Περί τού συνεχούς χολερικού πυρετού. Επιδημία Λαυσάννης, 
έπιδημία τής Τεκελίας, έπιδημία Βισέτρας. Αίτίαι προδιαθέτουσαι καί 
προσδιορίζουσαι τόν πυρετόν, προσβολή, συμπτώματα, πορεία ή όδός τής 
νόσου, διαμονή, τέλος, συμπλοκή, περί προφυλακής, ίάτρευμα, περί τής 
υγιεινής, περί τής άναρρώσεως, προγνωστικόν, περί αύτοψίας, (σελ. 43-76).

Κεφ. Ε'. Περί καύσωνος51, (σελ. 77-80).
Κεφ. ΣΤ. Περί τοϋ κατά διακοπήν χολερικού πυρετού. Διαμονή, ίά

τρευμα, (σελ. 80-84).
Κεφ. Ζ". Περί τού κατά ειλικρινή άνεσιν πυρετού. Συμπτώματα, διαμο

νή, τέλος, ίάτρευμα, (σελ. 84-103).
Κεφ. Η". Σκέψεις τινές περί τής φύσεως τών γαστρικών πυρετών, (σελ. 

103-106).

51. Δηλαδή τοϋ πυρετοϋ.
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23. Πέτρου Ήπήτη, Λοιμολογία ή περί 
τής πανώλης, προφυλάξεως καί έξολοθρεύ- 
σεως αυτής. Μάλλον είς χρήσιν τών άνιάτρων 
παρά τοϋ... ιατρού καί μέλους τοϋ κατά 
Βιέννην Πανεπιστημείου. Έν Βιέννη 181653.

Περιεχόμενα

Πίναξ, (χωρίς άρίθμ. [1]).
Πρόλογος, (σελ. 2-18).
Τμήμα Α". Ιστορία τής πανώλης, (σελ. 19- 

40).
Τμήμα Β". 'Ορισμός τής πανώλης, (σελ. 41-48).
Τμήμα Γ". Αιτία τής πανώλης, (σελ. 49-56).
Τμήμα Δ". Διαίρεσις τής πανώλης, (σελ. 57-59).
Τμήμα Ε". Περιγραφή τής ομαλής πανώλης, (σελ. 60-67).
Τμήμα ΣΤ. Περιγραφή τής ανωμάλου πανώλης, τών έξανθημάτων αύ- 

τής καί τών λειψάνων. ’Εξανθήματα, φαινόμενα τών λειψάνων, (σελ. 68-74). 
Τμήμα Ζ . Κατάληξις καί πρόγνωσις τής πανώλης, (σελ. 75-80).
Τμήμα Η'. Θεραπεία τής πανώλης καί δίαιτα, (σελ. 81-91).
Τμήμα Θ'. Προφύλαξις τής πανώλης καί δυνατή έξολόθρευσις αύτής. 

Προφύλαξις ένός υποκειμένου καί μιας οίκογενείας, προφύλαξις χώρας, 
προφύλαξις πόλεως, δυνατή έξολόθρευσις τής πανώλης, (σελ. 92-110).

ΛΟΙΜΟΛΟΠΛ

II Α Ν Ω Λ II ϊ ,

53. Φιλ. Ήλιου, Έλληνική Βιβλιογραφία, δ. π., άρ. 1816. 59, σελ. 466. Κριτική παρουσία
ση τοϋ βιβλίου άπό τόν Δ. Άποστολίδη στόν Ερμή τό Λόγιο τοϋ 1816, σελ. 350-355. Τό βιβλί
ο μνημονεύεται έπίσης στόν Ερμή τό Λόγιο τοϋ 1817, σελ. 599, τοϋ 1821, σελ. 131 καί στόν Φι
λολογικό Τηλέγραφο, 1817, σελ. 20. Γιά τόν Πέτρο Ήπήτη βλ. Κ. Αμάντου, «Γράμμα τών Χί- 
ων πρός τόν Πέτρον Ήπήτην», Ελληνικά, Σύμμεικτα, τόμ. 7, 1934, σελ. 325, Γερ. Πεντόγαλου, 
Ό γιατρός Πέτρος Ήπήτης καί ό ρόλος του στους αγώνες γιά τήν κατάργηση τής Βαυαρικής 
Μοναρχίας στήν Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1987, Κων. Χατζόπουλου, «Οί έπαναστατικές προκη
ρύξεις τής "Μεσσηνιακής Συγκλήτου" τής Καλαμάτας καί ό Φιλικός Πέτρος Ήπήτης», 
Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., τόμ. 29, 1986, σελ. 35-98. Στό Τμήμα χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
βρίσκεται τό ’Αρχείο τού Π. Ήπήτη σέ πέντε φακέλλους, πού ό Γερ. Πεντογάλος προτίθεται 
νά τό παρουσιάσει.
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Περίοδος πρώτη

Κεφ. Α". Αί πρώται άρχαί τής Ιατρικής τέχνης μένουσι κεκρυμμέναι είς 
τά σκότη τών αιώνων, (σελ. 1-7).

Κεφ. Β'. Οί ιερείς τών παλαιών έθνών καί κατ’ έξοχήν τών Αίγυτπίων, 
διεδέχθησαν καί οίκειοποιήθησαν τήν Ιατρικήν τέχνην, (σελ. 8-15).

Κεφ. Τ'. Οί παλαιοί τών Ελλήνων Ηρώων έδοξάζοντο ώς έμπειρότατοι 
ιατροί... συνάγεται δέ ή τής Ιατρικής άρχαιότης καί έκ τών τοϋ Όμήρου 
ποιήσεων. ’Ασκληπιός. ’Ασκληπιεία, (σελ. 16-29).

Περίοδος δευτέρα

Κεφ. Α". Σχολή τής Μεγάλης Ελλάδος καί ό ταύτης άρχηγός Πυθαγό
ρας, (σελ. 30-36).

Κεφ. Β". Εμπεδοκλής, Άλκμαίων ό Κροτωνιάτης, (σελ. 36-44).
Κεφ. Τ'. Σχολαί τής κυρίως λεγομένης Ελλάδος. Ήρόδικος, (σελ. 45- 

51).

Περίοδος τρίτη

Κεφ. Α'. Ό θείος Ιπποκράτης, Δημόκριτος, Πλάτων, ’Αριστοτέλης, Θε- 
όφραστος, (σελ. 52-76).

Κεφ. Β". Οί μετά τόν Ίπποκράτην άκμάσαντες, Έρασίστρατος καί Ήρό
δικος. Αιρέσεις Ίατρικαί, (σελ. 77-87).

Κεφ. F. Μετάβασις τής τών Ελλήνων ’Ιατρικής είς τήν Ρώμην. Οί έν 
Ρώμη άκμάσαντες ίατροί, ’Ασκληπιάδης, Θεμίσων ό Λαοδικεύς, άρχηγός 
τής Μεθοδικής Αίρέσεως, Θεσσαλός, Κέλσος, Διοσκορίδης, Πλίνιος ό πρε- 
σβύτερος, ’Αρεταίος, Γαληνός, (σελ. 68-120).

Κεφ. Α'. ΟΙ μετά τόν Γαληνόν άκμάσαντες ίατροί. Καίλιος Αύριλιανός, 
Όριβάσιος, Άέτιος, ’Αλέξανδρος ό Τραλλιανός, Παϋλος ό Αίγινήτης, (σελ. 
121-134).

Περίοδος τετάρτη

Κεφ. Α". Έφοδος τών βαρβάρων είς τήν Δυτικήν Ευρώπην. ’Εποχή τών 
’Αράβων, (σελ. 135-145).

ιδιαίτερα άπό τό «άξιόλογον σύγγραμμα» τού Black, τό όποιο, όπως σημειώνει, «μετέφρασεν 
έκ τού Αγγλικού είς τό Γαλλικόν ιδίωμα ό φιλόμουσος Κοραής». Πρβλ. Αδ. Κοραή, Esquisse 
d’une Histoire de la Medecine et de la Chirurgie..., Παρίσι 1798.
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Κεφ. Β". Ιατροφιλόσοφοι καί συγγραφείς Άραβες, (σελ. 146-151).
Κεφ. Γ". Προδιαθετικά αϊτια τοϋ πολισμού56 καί φωτισμού τής Εύρώπης. 

Σταυροφορικοί πόλεμοι. Διάβασις τής τών Αράβων φιλοσοφίας εις τήν 
Εύρώπην. Έφεύρεσις τής τού χαρτιού κατασκευής. Έφεύρεσις τής θαλασ
σίου πηξίδος καί τής πυρίου κόνεως. Έμφάνισις τού άφροδισίου πάθους ή 
σιφιλίτιδος νόσου. Έμφάνισις τού θαλασσίου σκορβούτου, (σελ. 151-199).

Περίοδος πέμπτη

Κεφ. Α". Πρόοδος Ανατομής καί Φυσιολογίας. Άνακάλυψις τής τού 
αίματος περιφοράς [κυκλοφορίας]. Εΰρεσις τών γαλακτοφόρων ή χυλοφό- 
ρων άγγείων. Εΰρεσις τών κυρίως λεγομένων λυμφατικών άγγείων ή άνο- 
δοτικών. Έφεύρεσις τής λεπτής λεγομένης ανατομής διά τών μικροσκοπί
ων. Άνατόμοι καί φυσιολόγοι τού 18ου αιώνος, (σελ. 200-236).

Κεφ. Β". Περί προόδου Χημικής, Αλβέρτος ό μέγας, Ρογέρος Βάκων. 
Χημικοί ιατροί, Παράκελσος, Βανελμόντιος, (σελ. 237-267).

Κεφ. F. Περί προόδου Φυσικής, (σελ. 267-287).
Κεφ. Δ". Περί Παθολογίας καί Κλινικής. Οί κατά τόν ΙΣΤ αιώνα άκμά- 

σαντες. Οί κατά τόν ΙΖ' αιώνα άκμάσαντες, Συδενάμος. Οί κατά τόν ΙΗ' 
αιώνα άκμάσαντες, Βοερράβιος, Στάλλιος, Όφμάνος. Έφεύρεσις τού έγκεν- 
τρισμού ή έμφυλλιάσματος τών φλογιών. Εΰρεσις τής δαμαλίδος ή δαμαλι
σμού, κοινώς λεγομένης βακκίνας, (σελ. 287-320).

Κεφ. Ε'. Περί Ύλης Ιατρικής, (σελ. 321-335).
Σημειώσεις τινές πρός μείζονα διασάφησιν τών έν τή βίβλω περιεχομέ

νων, (σελ. 336-362).

56. «Πολισμός» άντί τοΰ όρου «πολιτισμός», τόν όποιο χρησιμοποίησε ό Αδ. Κοραής στά 
1804 γιά νά άποδώσει τόν γαλλικόν όρο «civilisation». Πάντως τόν όρο «πολιτισμό» άναφέρει 
καί ό Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος στά 1815. Βλ. Λημ. Καραμπερόπουλου, Ένα άβφλωγρά- 
φητο..., ό. π., σελ. 17.
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26. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γε
νική έκ τών πλέον νεωτέρων σοφών χυμικών 
καί φαρμακοποιών συγγραφέων τής Ευρώ
πης. Μάλιστα έκ τοϋ σοφοϋ χυμικοϋ Βρουνια- 
τέλου συνερανισθεΐσα παρά τοϋ σοφολογιω- 
τάτου διδασκάλου καί ίατροϋ... τοϋ Θεττα- 
λοϋ. Έν Κωνσταντινουπόλει 181857.

Περιεχόμενα

Έξοχώτατε κύριε Ραζή χαΐροις, (στόν φί
λο του ιατρό Δημήτριο Ραζή έπεξηγεϊ τά σχε
τικά μέ τή συγγραφή καί χρήση τής Φαρμακοποιίας του), (σελ. ε'-ια").

Λεξικόν τών πράξεων καί κατασκευών τής Πρακτικής Φαρμακοποιίας. 
'Ορισμοί καί πράξεις τής Φαρμακευτικής. ’Όργανα τής Χυμικής καί Φαρ
μακευτικής, (σελ. ιβ'-κ').

’Ανωνύμου τινός ’Αρχιερέως έπίγραμμα ιαμβικόν. Ν. Λογάδου, 
’Επίγραμμα Ήρωελεγεΐον, (σελ. κα'-κβ').

Μέθοδος τών κατασκευών καί συνθέσεων τών πλέον συνειθισμένων Ια
τρικών είς τήν Φαρμακίαν καί ’Ιατρικήν58, (σελ. 1-208).

Χυμική οικονομική, ήτοι περίεργα τινά τής Χυμικής καί ηδονικά είς 
τούς περιέργους τής φύσεως. Συνερανισμένα έκ τής όλης γενικής Χυμικής

57. Φιλ. Ήλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, ό. π., άρ. 1818. 99, σελ. 573. Γιά τόν ιατρό Διο
νύσιο Πύρρο τόν Θεσσαλό, (1777-1853), βλ. Ν. Κ. Βλάχου, «Θεσσαλοί Γιατροί (ΙΖ'-ΙΘ' αί.)». 
Αρχεϊον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. 3, 1974, σελ. 23-27, όπου καί σχετική βιβλιογραφία. Ε
πίσης, Αρ. Εύτυχιάδη καί Σπ. Μαρκέτου, «Ιπποκρατικές έπιδράσεις στό έργο τοϋ ίατροδι- 
δασκάλου Διονυσίου Πύρρου τοϋ Θεσσαλοΰ», Materia Medica Greca, τόμ. 20, 1992, σελ. 473- 
476. Γιά τόν ιατροφιλόσοφο Δημήτριο Ραζή σημειώνουμε ότι είχε μεταφράσει τήν Γεωμετρία 
τού Όκταβιανού Καμετίου, πού έκδόθηκε στή Βιέννη τό 1787. Δίδαξε στή Σχολή πού είχε 
ιδρύσει ό Διονύσιος Πύρρος στήν Αθήνα στή Μονή Πετράκη καί συνέβαλε στή δημιουργία 
«τακτικόν Σχολείον» γιά τό όποιο μετέπειτα «άνελθών δέ είς Κωνσταντινούπολή, έστερέωσεν 
αυτό διά τών Βασιλικών καί Πατριαρχικών Σιγιλίων» καί ήταν «ύπό τήν προστασίαν τής έξο- 
χότητός τον», όπως σημειώνεται στόν Λόγιο Έρμή. Σχετικά βλ. Ε. Legrand. Bibliographie 
Hellenique, 18 siecle, II, άρ. 1193, σελ. 469-470, Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, σελ. 284, Τρ. Εύαγ- 
γελίδου, Ή παιδεία κατά τήν τονρκοκρατία, 1936, τόμ. Α', σελ. 243, Ερμής ό Λόγιος, 1814, 
σελ. 92-93 καί 1816, σελ. 15. Σημειώνεται ότι ή Φαρμακοποιία τού Διον. Πύρρου έπανεκ- 
δόθηκε τό 1850. Βλ. Γ. Γκίνη - Β. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τόμ. 2,1840-1855, 
Αθήναι 1941, άρ. 5342 καί Βίκυ Πάτσιου, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι έλληνικά. Αυτο
τελείς έκδόσεις, 1800-1863, (ύπό έκτύπωση).

58. Καταγράφονται 168 φαρμακευτικές συνθέσεις.
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τοΰ σοφού Βρουνιατέλου, (σελ. 209-234).
Λεξικόν μερικών λέξεων τής παρούσης Φαρμακοποιίας, (σελ. 235). 
Πίναξ γενικός τής νέας Φαρμακοποιίας, (κατ’ αλφαβητική σειρά), (σελ. 

236-247).
(Κατάλογος συνδρομητών, σελ. 249-266).
(Πίνακας μέ όργανα τής Χημείας καί Φαρμακευτικής [1]).

Στό τέλος τοϋ βιβλίου Φαρμακοποιία γενική, 1818, Πίνακας μέ όργανα 
γιά τήν παρασκευή τών φαρμάκων.
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27. Γερασίμου Καρούσου, Νουθεσίαι 
πρός τούς έγκατοίκους τής έξοχης περί τών 
Φαρμακίων καταστρωθείσαι παρά τοϋ ια
τρού Λαζάρου ΛεΜόρδου μέλους τής 
ένταϋθα Ιατρικής Εταιρείας καί μεταφρα- 
σθείσαι έκ τού Ιταλικού εις τήν άπλοελληνι- 
κήν διάλεκτον παρά τοϋ πανοσιολογιωτάτου 
κυρίου..., Κορφοί 1818s9.

Περιεχόμενα

Πρός τούς κυρίους Χειρούργους τής Πε- 
διάδος καί πρός οίονδήποτε ζηλωτήν Πολίτην, ό συγγραφεύς, (σελ. 3-4). 

Προλεγόμενα, (σελ. 5).

Μέρος Πρώτον

Διά τά φαρμάκια τών άγκελωμάτων άπό ζωύφια καί σκωλήκια καί τά 
μέσα όμού διά νά προλαμβάνωνται καί νά θεραπεύωνται, (σελ. 7). 

Κανόνες προφυλακτικοί, (σελ. 8-11).

Μέρος Δεύτερον

Διά τά δαγκάματα καί διά μερικά φυτά φαρμακερά, (σελ. 12-13).
Διά τόν σκύλον τόν λυσσασμένον, (σελ. 13-16).
Διά τήν έχιδναν ή οχιάν, (σελ. 17-20).
Διά τό κρασί καί διά τά λοιπά πιοτά τά πνευματώδη, (σελ. 20-21).
Διά τούς μύκητας, ήγουν μανιτάρια, (σελ. 22-23).

59. Φιλ. Ήλιού, Έλληνική Βιβλιογραφία, άρ. 1818. 63, σελ. 557. Τίτλος τοϋ ιταλικού πρω
τοτύπου: "Awertimenti alia gente di campagna intorno ai veleni Estesi dal medico fisico colle- 
giato Lazzaro de Mordo umiliati, e dedicati all’ illustrissimo Magistrato alia Sanita Corfu, nella 
Stamperia nazionale, appresso Dionosio Sarandopoulo direttore, 1805". Βλ. E. Legrand, Biblio
graphie Ionienne, τόμ. I, άρ. 692, Θ. Παπαδόπουλου, Ίονική Βιβλιογραφία 16ος - 19ος αιώνας, 
Τόμος Πρώτος 1508 - 1850, Αθήνα 1998, άρ. 866, σελ. 141, καί Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες 
στήν Τουρκοκρατία, Χειρόγραφα καί έντυπα. Τόμος Τ', Οί έπιστήμες τής ζωής, Αθήνα 1994, 
σελ. 60. Έπίσης, Λ. Βροκίνη, Βιογραφικά Σχεδάρια, τεύχος Α', 1877, σελ. 385 κ. έξ. τό δέ βι
βλίο άναφέρεται στή σελ. 391. Έπίσης, βλ. I. Λασκαράτου, Σπ. Μαρκέτου, «Λάζαρος ντέ Μόρ
δος (1744-1823). Ό "Έπτανήσιος Ιπποκράτης" καί ή έποχή του», Materia Medica Greca, τόμ. 
16, 1988, σελ. 93-98.
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Διά τόν τιθύμαλλον, διά τόν άρον, διά τήν πικραγκουρίαν καί άλλα πα
ρόμοια, (σελ. 23).

Διά τόν ταμπάκον, (σελ. 24).

Μέρος τρίτον

Διά τά φαρμάκια τά μεταλλικά, καί διά μερικά φαρμάκια όποΰ γίνονται 
άπό τήν φθοράν, ή διάλυσιν τών ζώων, ή τών φυτών, (σελ. 25-28).

Διά τό άρσενικόν, διά τό όρπιμέντο καί διά τήν σανδράκαν, (σελ. 28-30).
Διά τό σολιμάτον καί τό πρετζιπιτόν τό κόκκινον, (σελ. 30-31).
Νερόν άπό άσβέστην δεύτερον, (σελ. 31-32).
Διά τό βερδεράμε, (σελ. 31-33).
Διά τό μολύβιον, (σελ. 33-34).
Διά τό ζέσον, διά τήν τζερούσαν καί διά τήν μίλτον ή μίνιον, (σελ. 34- 

35).
Διά τό γυαλίον, διά τό βελόνιον, ή διά κάθε άλλο πράγμα, όπού προξε- 

νή ξέσχισμα, (σελ. 35).
Διά τήν άσβέστην, (σελ. 36).
Διά ταΐς μυίγαις τής Ισπανίας ή διά πάσταν, όπού γίνονται τά βυζικατό- 

ρια, (σελ. 36).
Διά τήν άμφιβολίαν μήπως καί τινάς έπήρε φαρμάκιον (37). Διά τά μί- 

δια ή χυβάδια, καί διά τά άσπρόμιδα, (σελ. 37-38).
Διά τά αύγά, διά τά λεπτοκάρυα ή καρύδια τά τζαγκωμένα, καθώς καί 

διά τό παχύ, ή τό λάδι ομοίως τά τζαγκωμένα (σελ. 38).
Διά τά κρέατα καί τά όψάρια τά έφθαρμένα, (σελ. 39).

Μέρος τέταρτον

Διά ταΐς άσφυξίαις, διά ταΐς συγκοπαΐς, ήγουν διά ταΐς περίστασες, είς 
ταΐς όποίαις φαίνεται ένας άνθρωπος ώσάν άποθαμμένος καί διά τούς πνιγ
μένους, (σελ. 40-41).

Σημεία άσφυξίας καί τής συγκοπής, (σελ. 41-42).
Σημεία τού κακού άέρος, (σελ. 42-46).
Μέσα διά νά προφυλάγεται τινάς άπό ταΐς είδικαΐς καί ξεχωρισταΐς 

αίτίαις, όπού προξενούν τούς θανάτους κατ’ έπιφάνειαν, (σελ. 46-48).
Διά τούς πνιγμένους είς νερόν ψυχρόν ή θερμόν, (σελ. 48-50).
Διά τήν άσφυξίαν όπού προέρχεται άπό ψύχραν, (σελ. 50).
Διά τήν άσφυξίαν όπού προέρχεται άπό θερμασίαν, (σελ. 51).
Διά τόν κεραυνόν ή άστροπελέκιον, (σελ. 52).
Διά τούς καπνούς, (σελ. 54).
Διά ταΐς μεμφύτιδες, διά ταΐς άμάραις ή τόπους βρωμερούς καί διά ταΐς 

βαρέαις μυρωδίαις, (σελ. 54).
Διά τό γλεύκος ή μούστον, (σελ. 55).
Διά τά πάθη τά βίαια, (σελ. 55).
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Διά τήν ύστέρησιν τών καταμηνίων καί διά τά αποτελέσματα τών πλου- 
σιπαρόχων εκκενώσεων, (σελ. 56).

Διά ταΐς πεσοματίαις, (σελ. 56).
Διά ταΐς συγκοπαΐς, (σελ. 57).

28. Σπυρίδωνος Βλαντή, Ύγιεινατάριον 
ήτοι τέχνη διά νά ζήση ό άνθρωπος υγιής καί 
πολυχρόνιος. Νϋν πρώτον μεταφρασθέν έκ 
τής Ιταλικής γλώσσηςπαρά... Μετά πλείστων 
άξιολόγων σημειωμάτων έρανισθέντων έκ 
τοϋ Ίπποκράτους, Γαληνού καί Πλουτάρχου 
καί άλλων νεωτέρων ιατρών. Έν Βενετία 
182060.

Περιεχόμενα

Ό τυπογράφος Μιχαήλ Γλυκύς,
(σελ. ε'-στ').

Πρόλογος, (σελ. ζ'-κζ").
Ύγιεινατάριον ήτοι τέχνη διά νά ζήση ό άνθρωπος ύγιής καί πολυχρό

νιος, (σελ. 1-4).
Περί ψυχής, (σελ. 4-38).
Περί άέρος, (σελ. 39-58).
Περί τροφών, (σελ. 59-98).

60. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. I, άρ. 1288. Στόν Ερμή τό Λόγιο, 
1811, σελ. 50-51, άναγράφονται οί μέχρι τό 1810 έκδόσεις τοϋ Σπ. Βλαντή. Ό Μιχαήλ Γλυκύς 
σημειώνει ότι τό ιταλικό βιβλίο άπό όπου έγινε ή μετάφραση ήταν ανώνυμο, άλλά υποθέτει ότι 
ό συγγραφέας του θά ήταν «γέννημα μιάς τών Ιωνικών νήσων». Γιά τόν Σπ. Βλαντή, (1765- 
1830), ένδεικτικά βλ. Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 688-690, περιοδικό Πανδώρα, 1 
Ιουλίου 1857, τόμ. 8, σελ. 145-150, Άθ. Καραθανάση, Ή Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, 
δεύτερη έκδοση 1986, σελ. 134-137, Αθ. Καραθανάση, «Sp. Vlantis (1765-1830) et son oeuvre 
de traduction», Synthesis, τόμ. 6, 1979, σελ. 97-103, Ν. Γ. Κοντοσοπούλου, «Τά έν Βενετία 
τυπογραφεία έλληνικών βιβλίων κατά τήν Τουρκοκρατία», Λθηνά, τόμ. 58,1954, σελ. 225-342, 
όπου σημειώνεται ότι ό Σπ. Βλαντής «ύπήρξεν έκ τών σπουδαιότερων έν Βενετία διορθωτών 
έλληνικών βιβλίων, ώς δεικνύει τό πλήθος τών έργων, άτινα φέρουσι τό όνομα αύτού ώς 
διορθωτού, είργάσθη δέ σχεδόν άποκλειστικώς παρά τφ Γλυκεΐ», σελ. 335-336.
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’Αριθμός βιβλίων καί συγγραφείς τους

Κατά τή συστηματική διερεύνηση άνευρέθησαν 42 μή ιατρικά βιβλία 
(φυσικές, φιλοσοφικά, σχολικά έγχειρίδια κ. ά.), τά όποια έκδώθηκαν κα
τά τήν έξεταζόμενη περίοδο τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1745-1821) 
καί στά περιεχόμενα τών οποίων συναντήσαμε ιατρικά θέματα. Διαπιστώ
θηκε ότι άπό τά 42 βιβλία τό 35,7% κυκλοφόρησε κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 
18ου αιώνος, ένώ τό υπόλοιπο 64,3% κατά τίς δύο προεπαναστατικές δεκα
ετίες (βλ. πιν. 1).

Πίνακας 1
Χρονική περίοδος ’Αριθμός βιβλίων

1745-1799 15 (35.7%)

1800-1821 27 (64.3%)

Σύνολο 42

Συγγραφεΐς τών 42 βιβλίων ήταν 35, έκ τών οποίων έννέα ήταν ’ιατροί 
καί οί υπόλοιποι 26 λόγιοι διαφόρων τομέων τού έπιστητοΰ. 'Ορισμένοι 
έκδίδουν περισσότερα άπό ένα βιβλία, όπως ό Κ. Μ. Κούμας τέσσερα βι
βλία, ό Δημ. Δάρβαρις τρία καί άπό δύο ό Ίώσηπος Μοισιόδαξ καί ό Παν. 
Κοδρικάς. Οί ιατροί συγγραφεΐς μή ιατρικών βιβλίων μέ ιατρικές γνώσεις 
είναι: ’Αλέξανδρος Καγκελλάριος, ’Αναστάσιος Περδικάρης, Δημήτριος 
Καρακάσσης, ’Ιωάννης Δονάς, Θεοδόσιος Ήλιάδης, Ζήσης Κάβρας, Κων
σταντίνος Βαρδαλάχος, Μιχαήλ Χρησταρής καί Δημήτριος Ποΰλος.

Είδος βιβλίου όπου καταχωρίζονται Ιατρικές γνώσεις

Τό εΐδος τών μή ιατρικών βιβλίων, όπου καταχωρίζονται ιατρικές γνώ
σεις, δίδεται στόν πίνακα 2. Παρατηρούμε ότι κυρίως στά βιβλία φυσικής1, 
φιλοσοφικά καί σχολικά εγχειρίδια παρατίθενται κεφάλαια μέ ’ιατρικά θέ
ματα. ’Αλλο άξιοσημείωτο είναι ότι τά περισσότερα βιβλία τού τύπου αύτοΰ 
έχουν έκδοθεΐ κατά τίς δύο προεπαναστατικές δεκαετίες (27 έναντι 15).

1. Βλ. Δημ. Καραμπεροπούλου, «Ή ιατρική σκέψη μέσα άπό τά βιβλία φυσικής τής προε
παναστατικής περιόδου», Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου, Οί έπιστήμες 
στόν Έλληνικό χώρο, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ’Αθήνα 
1997, σελ. 223-248, καί σέ ανάτυπο.
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Πίνακας 2

Είδος βιβλίου Περίοδος έκδόσεως

1745-1799 1800-1821 Σύνολο

Φυσικές 4 6 10
Φιλοσοφικά 2 3 5
Σχολ. Εγχειρίδια 2 5 7
Χημείες - 2 2
Φυσικές ιστορίες - 2 2
Θρησκευτικά - 1 1
Ιστορικά 1 - 1
Κοσμογραφίες 1 - 1
Διάφορα 5 8 13

Σύνολο 15 26 42

Συγκεντρωτικός πίνακας τών 42 μή Ιατρικών 
βιβλίων μέ ιατρικές γνώσεις

Στόν πίνακα 3 παρατίθενται τά 42 μή ιατρικά βιβλία, πού περιέχουν ια
τρικές γνώσεις μέ τό όνομα τού συγγραφέως, τόν τίτλο, τόν τόπο καί έτος 
έκδόσεώς τους.

Πίνακας 3

1. Μεθοδίου ’Ανθρακίτη, Όδοϋ μαθηματικής, Βενετία 1749.
2. ’Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου, Παλαιό. Ιστορία, Βενετία 1750.
3. Ίωσήπου Μοισιόδακος, Ηθική φιλοσοφία, Βενετία 1761.
4. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. 2, Λειψία 1756-1757.

5. ’Αγαπίου Λάνδου, Γεωπονικόν, Βενετία 1772.
6. Ίωσήπου Μοισιόδακος, Απολογία, Βιέννη 1783.
7. Μιχαήλ Παπά Γεωργίου, Οικιακός διδάσκαλος, Βιέννη 1783.

8. ’Αναστασίου Περδικάρη, Αποφθέγματα, ύποθήκαι, Βιέννη 1785.
9. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790.
10. Παναγιωτάκη Κοδρικά, Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων, Βιέννη 1794.
11. Δημητρίου Καρακάσση, Ποιημάτια ιατρικά, Βιέννη 1795.

12. [Ί. Λιτίνου], Έγχειρίδιον μεταφυσικό-διαλεκτικόν, Βενετία 1796.
13. Στεφάνου Δημητριάδου, Απανθίσματα, Βιέννη 1797.
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14. Δημ. Δαρβάρεως, Εισαγωγή είς τήν έλλην. γλώσσαν, Βιέννη 1798.
15. Άνθ. Γαξή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799.
16. Γαβριήλ Καλλονά, Παιδαγωγία, Βιέννη 1800.
17. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον συμβουλευτικόν, Βιέννη 1801.
18. Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802.
19. [Ίωάννου Δονά], Επιστολή άπολογητική, Βενετία 1802.
20. Σπ. Δεστούνη, Ηθική τών παίδων, Μόσχα 1802.
21. Δημητρίου Δαρβάρεως, Έκλογάριον Γραικικόν, Βιέννη 1805.
22. Θεοδώρου Ράκου, Σύνοψις όλων τών έπιστημών, Βιέννη 1805.
23. Εύγ. τοΰ Βουλγάρεως, Τά άρέσκοντα το'ις φιλοσόφοις, Βιέννη 1805.
24. Δημητρίου Πούλου, Λόγος εισαγωγικός, Βενετία 1806.
25. ’Ανθίμου Παπά, 'Ονομαστικόν περί τοϋ παντός, Πέστη 1806.
26. Πολυζώη Κοντοΰ, Ποικίλη διδασκαλία, Βιέννη 1806.
27. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους τών μαθηματικών, Βιέννη 1807.
28. Γρηγορίου Βραγκοβάνου, Στοιχεία τής λογικής, Βιέννη 1808.
29. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, Βιέννη 1808.
30. Μιχαήλ Γεωργίου, ’Αποθήκη τών παίδων, Βιέννη 1809.
31. [Ζήση Κάβρα;], Φυσική δημώδης, Βενετία 1810.
32. Δημητρίου Δαρβάρεως, Σοφίας άπάνθισμα, Βιέννη 1811.
33. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, Βιέννη 1810-12.

34. Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812.
35. Κ. Μ. Κούμα, Σύνοψις φυσικής, Βιέννη 1812.
36. Δημητρίου Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, Βιέννη 1812.
37. Νικ. Παπαδοπούλου, Ερμής ό Κερδώος, Βενετία 1815.
38. Μιχαήλ Χρησταρή, Στοιχειώδες σύγγραμμα, Βιέννη 1816.
39. Δημητρίου Γοβδελά, Οικονομία πρακτική, Βιέννη 1816.
40. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, Βιέννη 1818.
41. Γεωργίου Γενναδίου, Πρώτη τροφή τοϋ ύγιοϋς, Μόσχα 1819.
42. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία τής μεταφυσικής, Βιέννη 1820.

Μεταφρασμένα μή ιατρικά βιβλία μέ 
ιατρικά θέματα

Πίνακας 4

Βιβλία 1745-1799 1800-1821 Σύνολο

Μεταφρασμένα
“Πρωτότυπα”

Σύνολο

6

9
13
14

19
23

15 27 42
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Στόν πίνακα 4 παρατηρούμε ότι άπό τά 42 βιβλία τά μισά σχεδόν είναι 
μεταφράσεις καί ότι κατά τίς δύο προεπαναστατικές δεκαετίες διπλασιάζε
ται ό άριθμός τών μεταφρασθέντων βιβλίων μέ Ιατρικές γνώσεις. Αύτό 
οφείλεται στό γεγονός ότι ή έκδοση τών βιβλίων τών θετικών κυρίως έπι- 
στημών (φυσικές, χημείες) τά χρόνια έκείνα ειχε σημαντικά αυξηθεί μέ 
σκοπό τήν προώθηση τής νέας έπιστημονικής γνώσεως στόν έλληνικό χώρο.

Κατανομή τών 19 μή Ιατρικών βιβλίων 
σύμφωνα μέ τή γλώσσα άπό όπου μεταφράσθηκαν

Καί στόν πίνακα 5 παρατηρούμε ότι ό μισός σχεδόν άριθμός τών βιβλί
ων μεταφράσθηκε άπό τή γαλλική γλώσσα καί μάλιστα τά περισσότερα έξ 
αύτών έκδόθηκαν κατά τίς δύο προεπαναστατικές δεκαετίες. ’Ακολουθούν 
πέντε βιβλία έκ τής ιταλικής καί άπό τρία έκ τής λατινικής καί γερμανικής 
γλώσσας.

Πίνακας 5

Γλώσσα 1745-1799 1800-1821 Σύνολο

Γαλλική 2 6 8
’Ιταλική 3 2 5
Λατινική 1 2 3
Γ ερμανική - 3 3
Σύνολο 6 13 19

Στόν πίνακα 6 άναγράφονται τά ονόματα τών μεταφραστών, οί τίτλοι 
τών βιβλίων καί ή γλώσσα τού πρωτοτύπου βιβλίου άπό όπου έγινε ή 
μετάφραση.
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Πίνακας 6

Αναλυτική κατάσταση τών μεταφραστών μέ τούς τίτλους 
τών βιβλίων καί τή γλώσσα τού πρωτοτύπου

’Όνομα μεταφραστού

Περίοδος 1745-1799 

Τίτλος βιβλίου Γλώσσα

1. Άλέξ. Καγκελλάριος Παλαιά ιστορία λατινική
2. Ίώσηπος Μοισιόδαξ Ηθική φιλοσοφία ιταλική
3. Παναγ. Κοδρικάς Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων γαλλική
4. Ρήγας Βελεστινλής Φυσικής άπάνθισμα γαλλική
5. [Ιωάννης Αϊτινός] Έγχειρίδιον μεταφυσικό διαλ. ιταλική
6. Άνθιμος Γαζής Γραμμ. φιλοσοφ. έπιστημών ιταλική

Περίοδος 1800-1821

1. Θεοδόσιος Ήλιάδης Χημική φιλοσοφία γαλλική
2. Ιωάννης Δονάς Επιστολή άπολογητική ιταλική
3. Δημήτριος Πούλος Αόγος εισαγωγικός ιταλική
4. Σπ. Δεστούνης Ηθική τών παίδων γαλλική
5. Θεόδωρος Ράκος Σύνοψις τών έπιστημών γαλλική
6. Άνθιμος Παπάς ’Ονομαστικόν περί τοϋ παντός λατινική
7. Γρηγ. Βραγκοβάνος Στοιχεία τής λογικής λατινική
8. Κων. Κούμας Σειράς Στοιχειώδους γαλλική
9. Κων. Κούμας Χημείας έπιτομή γαλλική

10. [Ζήσης Κάβρας] Φυσική δημώδης γερμανική
11. Μ.-Κ. Καπετανάκης Εικονολογία παιδική γερμανική
12. Μιχαήλ Χρησταρής Στοιχειώδες σύγγραμμα γαλλική
13. Γ. Γεννάδιος Πρώτη τροφή γερμανική

Αντικείμενο τών ιατρικών θεμάτων
στά μή Ιατρικά βιβλία

Άπό τήν ανάλυση τών ιατρικών θεμάτων στά έξεταζόμενα βιβλία φυ
σικής, φιλοσοφίας, κ.λπ. διαπιστώνεται ότι καταχωρίζονται κυρίως θέματα 
ανατομίας καί φυσιολογίας τού ανθρωπίνου σώματος. Μερικές φορές άνα-
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γράφονται καί διαιτητικά παραγγέλματα. Ή επιστημονική ιατρική γνώση 
περνά στόν έλληνικό χώρο κατ’ αύτόν τόν τρόπο καί μέ τά έντυπα αύτά βι
βλία. "Αν λάβουμε ύπ’ όψιν ότι καί τά σχολικά έγχειρίδια2 τής έποχής περι
έχουν γνώσεις άνατομίας καί φυσιολογίας, τότε μπορούμε νά καταλήξουμε 
στό συμπέρασμα, ότι ή ιατρική γνώση διαδίδεται σέ εύρύτερα στρώματα 
τού πληθυσμού.

2. Στά σχολικά προγράμματα άπό τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος είσάγσνται καί οί θετικές επι
στήμες, φυσική, χημεία, φυσική ιστορία, στίς όποιες περιέχονταν καί βασικές γνώσεις άνατο
μίας καί φυσιολογίας. Ενδεικτικά βλ. Έρμης ό Λόγίος, 1811, σελ. 5-6, 1813, σελ. 275-277 γιά 
τή Σχολή τοϋ Βουκουρεστίου καί τής Σμύρνης. Πρβλ. Αγγ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθη- 
ματάρια τών Ελληνικών Σχολείων κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Αθήνα 1994, σελ. 201 κ. έξ.



ΤΑ 42 ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ





1. Μεθοδίου Ανθρακίτη, 'Οδού μαθημα
τικής, τόμος τρίτος, Ένετίησιν 17493. ΟΔΟΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

Τ Ο Μ Ο Σ  Τ  Ρ Ι Τ Ο ί

Ιατρικά θέματα

«Περί κατασκευής οφθαλμού», (σελ. 356- 
358, όπου καί τό κατωτέρω σχήμα τοΰ οφθαλ
μού).

«Περί όράσεως άπλώς», (σελ. 369-435). 
«Περί τής τών δύο οφθαλμών όράσεως», 

(σελ. 436-463).

Η' **» Π*»** ΣΦ«>· Τί Χ*>»«

ΚΑΡΑ Ι'Λ Α' Ν Ν ΟΤ ΚΑΙ' ΜΑ.ΡΟΤΤΖΗ,

ΕΝΕΤ1Ή.ΣΙΜ ΕΤΕ1 ΤΟ,'ΧαΤΗΡΜ

EV τί ΤΑ ν·*»Λ(ΐν« τ»

«Τό διαφανές τοϋ 
κερατοειδοϋς, κερατοειδής, 
ραγοειδής, υδατοειδής, 
άραχνοειδής, κόρη, 
κρνσταλλοειδές, ύελώδες, 
νεϋρον οπτικόν»

3. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. I, άρ. 375. Γιά τόν Μεθόδιο 
’Ανθρακίτη, (1660-1748), ενδεικτικά βλ. Παναγ. Χρήστου, «Μεθόδιος ’Ανθρακίτης (Βίος, 
δράση, άνέκδοτα έργα)», Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Β', 1953, σελ. 329-344, 449-460, 580-586, 
683-690, 821-833, 943-950,1013-1019 καί σέ αυτοτελή έκδοση, ’Ιωάννινα 1953, Νικ. Ψημμένου, 
Ή έλληνική φιλοσοφία άπό τό 1453 ώς τό 1821. ’Ανθολογία κειμένων μέ εισαγωγή καί σχόλια, 

τόμ. Β', ’Αθήνα 1989, σελ. 29, 421-455 καί βιβλιογραφία στίς σελ. 524-525, Βασιλική Μπόμπου- 
Σταμάτη, «Ό Μεθόδιος ’Ανθρακίτης καίτά “Τετράδια”», Ελληνικά, τόμ. 45, 1995, σελ. 111- 
127, Κώστα Θ. Πέτσιου, Ή περί φύσεως συζήτηση στήν νεοελληνική σκέψη. Όψεις τής 
φιλοσοφικής διερεύνησης άπό τόν 15° ώς τόν 19' αιώνα, ’Ιωάννινα 2002, σελ. 231-245, Κώστα 
Θ. Πέτσιου, «Μεθόδιος ’Ανθρακίτης: Έργογραφική ανασυγκρότηση. "Ενα άγνωστο φιλοσο
φικό “Τετράδιο”: Ή Φυσική», στόν τόμο Ιο Πανελλήνιο ’Επιστημονικό Συνέδριο, Ή Λογιο
σύνη τοϋ ’Ανατολικού Ζαγορίου, ’Ιωάννινα 2002, σελ. 69-120.
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2. ’Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου, Παλαιά ιστορία τών Αιγυπτίων, Καρχη- 
δονίων, ’Ασσυριών, Βαβυλωνίων, Μήδων, Περσών, Μακεδόνων καί Ελλή
νων, είς τόμους δέκα καί έξ διηρημένη, συντεθεϊσα μέν είς γαλλικήν διάλε
κτον παρά κυρίου Ρολλίν4, νϋν πρώτον δέ είς τήν άπλήν ρωμαϊκήν διάλε
κτον μεταφρασθεϊσα καί μετ’ έπιμελείας διορθωθεΐσα παρά..., Ένετίησιν 
17505.

’Ιατρικά θέματα

Τόμος ΙΕ"

Κεφ. Τέταρτον
Παράγραφος Α". «Περί τής ιατρικής», (σελ. 352-386). 
Παράγραφος Β'. «Περί τής βοτανικής», (σελ. 386-395). 
Παράγραφος Γ". «Περί χυμικής», (σελ. 395-397). 
Παράγραφος Δ". «Περί τής άνατομίας», (σελ. 397-399).

4. Ό Γάλλος συγγραφέας είναι ό Rollin Charles, (1661-1741).
5. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, δ. π., τόμ. I, άρ. 396. Ή δεύτερη έκδοση τής 

Ιστορίας παλαιάς τού Ρολλίν, Βενετία 1773, άναγράφεται στήν Βιβλιογραφία τού Έρμη τοϋ 
Λογίοντού 1811, σελ. 13. Γιά τόν ιατροφιλόσοφο ’Αλέξανδρο Καγκελλάριο, συγγραφέα, με
ταφραστή καί «διευθυντή έπί τών εκδόσεων» τού τυπογραφείου Γλυκύ, (1728-1758), βλ. Γ. Βε- 
λουδή, Τό ελληνικό τυπογραφείο τών Γλυκήδων στή Βενετία (1670-1854). Συμβολή στή μελέ
τη τοϋ ελληνικού βιβλίου κατά τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, ’Αθήνα 1987, σελ. 45 καί 61, Νικ. 
Κοντοσοπούλου, «Τά έν Βενετία τυπογραφεία έλληνικών βιβλίων κατά τήν Τουρκοκρατίαν», 
Λθηνά, τόμ. 58, 1954, σελ. 327-328, όπου σημειώνεται ότι «ύπήρξεν έκ τών μεγαλυτέρων έν 
Βενετία διορθωτών έργασθείς παρά Σάρω, Γλυκεί, Βόρτολι καί Θεοδοσία) κατά τά έτη 1723- 
1760»,’Αννας Ταμπάκη, «Οί παιδαγωγικές άντιλήψεις στήν έλληνική μετάφραση τών Παραγ
γελμάτων διά τήν καλήν άνατροφήν τών παίδων τοϋ Charles Rollin», Ελληνικά, τόμ. 45, 1995, 
σελ. 75-84.
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3. Ίωσήπου Μοισιόδακος, Ηθική φιλοσο
φία μεταφρασθείσα έκ τοϋ Ιταλικού ιδιώμα
τος παρά..., τόμοι Α'+Β', Ένετίησι 1761- 
1762\

H‘ Θ I Κ Η’
ΦΙΛΟΣΌΦΙ Α.

Ιατρικά θέματα

ΙίΙΣΗ'ΠΟΤ ΓΕΡΟ ΔΙΑΚΟ NOT 
TOT* MOISIO’AAKOS,

Α Φ lEPSiQEl' Σ λ

Τω Γϊβιη'ρωτβτω, Σο^λ^ω^τω, * Θ·:?·
τψο^ΑΗτω ΜΗΐοτΓΟΑί'τκ Σμυουκί, 

ΚΤΡΙΏ. ΚΤΡΓΟ.

Τόμος πρώτος ΝΕΟΦΓΤΩ, τω; ε κ ΛΕ'ΡΟΤ. 
ΤΟ'ΜΟΖ ΠΡΩ-ΤΟΙ.

Κεψ. Α". «"Οτι άναγκαία καί χρήσιμος ή 
γνώσις τοϋ άνθρώπου», (σελ. 1-32), όπου ό
συγγραφέας γράφει γιά τήν «άρρωστία, νγεί- \ 
α», ότι «τά άσθενήματα τής ψυχής νά είναι 
έπικινδυνώτερα άπό τά άσθενήματα τοϋ σώματος».

Κεφ. Β'. «Περί τών άρχών τών άνθρωπίνων πράξεων καί κυρίως περί 
τοϋ σώματος, όπου έγχέει εις αύτάς», (σελ. 32-60). ’Αναφέρει τήν «πιτυαία 
βάλανο», δηλ. τήν υπόφυση, τόν εγκέφαλο, τήν παρεγκεφαλίδα, τή μήνιγγα, 
τό νωτιαίο μυελό, τά νεΰρα, τά όποία άποκαλεί «σχοινιά τής άνθρωπίνης 
μηχανής», τά «ζωτικά πνεύματα». Σημειώνει ότι τά «άσθενήματα τής ψυχής 
εΐναι έπικινδυνώτερα άπό τά άσθενήματα τοϋ σώματος». Μνημονεύει τίς 
διάφορες δοξασίες γιά τήν έδρα τής ψυχής, καθώς καί ότι είναι «περιφανέ
στεροι άνατόμοι ό Φαλόπιος Γαβριήλ, ό Μαλπίγγιος καί ό Ούίλης»1. ’Ανα
φέρει τόν άμφιβληστροειδή χιτώνα τού οφθαλμού, τόν «τυμπανίσκον τών 
ώτίων».

Κεφ. Γ". «Πώς τά ήθη τοϋ άνθρώπου ήμποροϋν έν μέρει νά κρέμωνται 
άπό τό σώμα, κατά τήν διαφοράν τών άνθρωπίνων κεφαλών», (σελ. 60-84). 
Γιά τήν άνομοιότητα τών ανθρώπων σημειώνει ότι «ήμποροϋμεν νά τήν 
άποσώσωμεν είς τή διάφορον ϋλην καί διάπλασιν Ζωτικών Πνευμάτων». 
Έπίσης άναφέρειτήν άδηλο διαπνοή. Σχετικά μέ τή γέννηση τών ζωντανών 
οργανισμών παρατηρεί ότι «μηδέ τά άλλα ζώα νά γεννώνται χωρίς συνδυα
σμόν, ή κάν χωρίς γεννήτορα, ήγουν άπό μοναχήν τήν σήψιν, καθώς μέ 
άπλότητα έπίστευαν οί άπερασμένοι καιροί».

6. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, ο. π., τόμ. II, άρ. 566. Συγγραφέας τοϋ ιταλικού 
πρωτοτύπου είναι ό Ludovico Antonio Muratori, (1672-1750). Γιά τόν Μοισιόδακα ένδεικτικά 
βλ. Πασχ. Κιτρομηλίδη, Ίώσηπος Μοισιόδαξ. Οί συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τοϋ 
18ον αί, Αθήνα 1985, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

7. Gabrielle Fallopio, (1523-1562), Marcello Malpigi, (1628-1694), Thomas Willis, (1621- 
1675).
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4. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής 
έκ νεωτέρων συνερανισθέντα υπό... Έκδο- 
θέντα σπουδή τε καί φιλοτίμφ δαπάνη τοϋ έλ- 
λογιμωτάτου καί έξοχωτάτου έν ίατροφιλο- 
σόφοις Θωμά Μανδακάσου, τοϋ έκ Καστο- 
ρίας. Λιορθωθέντα δε ύπό ’Αμβροσίου Ίερο- 
μονάχου τοϋ Παμπέρεως. Έν Λειψία, τόμ. Α' 
1766, τόμ. Β'1767s.

Ιατρικά θέματα

Τόμος Β'

Κεφ. Β". «Περί τής τοϋ όφθαλμοϋ κατασκευής», (σελ. 12-22).
Κεφ. F. «Περί τοϋ πώς όρώμεν», (σελ. 23-39).
Κεφ. ΙΕ". «Περί διοπτηρίων, μικροσκοπίων», (σελ. 124-129).
Κεφ. Κ. «Περί άέρος», όπου άναφέρεται περί άναπνοής, περί τής κυ

κλοφορίας τοϋ αίματος στά έμβρυα, (σελ. 173-175).
Κεφ. ΚΕΓ. «Περί ψόφου καί ψοφητικών σωμάτων», όπου γίνεται άναφο- 

ρά στήν τραχεία άρτηρία, τή γλωττίδα, τό φάρυγγα καί τίς φωνητικές χορ
δές, (σελ. 191-192).

Κεφ. ΚΔ'. «Περί ήχους καί ώτίου», όπου περιγράφεται ή άνατομική κα
τασκευή τοϋ ώτός, (σελ. 200-206).

Στό τέλος τοϋ τόμου παρατίθενται άνατομικά σχέδια τοϋ λάρυγγος, τοϋ 
έξω καί έσω ώτός, τά όποια πήρε, όπως έχει δείξει ή έρευνα, άπό τό βιβλί

8. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. II, άρ. 652. Ή Φυσική τοΰ Θεοτόκη 
μνημονεύεται στόν Έρμη τό Λόγω, 1812, σελ. 160. Γιά τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, (1731-1800), 
ενδεικτικά βλ. Ζ. Μπουρούτη-Γκενάκου, Ό Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) καί ή συμβολή 
αντοϋ είς τήν παιδείαν τοϋ Γένους, διδακτορική διατριβή, 1979, καί Γεωργίου Βλαχάκη, Ή Φυ
σική τοϋ Νικηφόρου Θεοτόκη σταθμός στήν έπιστημονική σκέψη τόν 18ο αιώνα, διδακτορική 
διατριβή, 1990. Στή διατριβή τοΰ Γ. Βλαχάκη έχουν ταυτισθεΐ οί πηγές καί τά πρότυπα τής Φυ
σικής τοϋ Νικηφόρου Θεοτόκη, άπό όπου πήρε καί τά ιατρικά θέματά του καί μάλιστα οί λα
τινικές καί ιταλικές εκδόσεις τους: Peter von Musschenbroek, Elementa Physicae, 1751 καί 
1752, Abbe Nollet, Lezioni di Fisica sperimentale, 1747. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ύπομνη- 
ματισμός τού “Περί τής τού οφθαλμού κατασκευής” τής Φυσικής τού Θεοτόκη, 1767, μέ κείμε
να άρχαίων Ελλήνων ιατρών», 26° Ετήσιο Πανελλήνιο ’Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2000, τόμ. 
Περιλήψεων, σελ. 34.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Φ Τ Σ I Κ Η Σ
Ni:ni I ΙΏΝ ΪΤ.ΝΕΡΛΝΙΣΘΕΝΓΛ 

ΜΚΙΙΦΟΡΟΤ IF.POMONAXOT
1U T  © ι  ο ΐ υ κ Ο Τ .

***** tar** T.*sy<Mi.rxw

Θ Λ Μ Α Μ Α Ν Δ Α Κ Λ 2 Ο Τ.

W a A f  t c i u ' - l t f t u t t i y . * .

Τ Ο Μ Ο Σ  Β .

'Ε* Afrji rS; Σιέηϊκ»
I, τί Tr*.yr«*> ri tfiir·

tre μ-ili
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ο τοΰ Abbe Nollet, Lezioni di Fisica, τόμ. 3. Επίσης καταχωρίζεται καί 
ανατομικό ίχνόγραμμα τοΰ όφθαλμοΰ.

TOM- 11! XI , , ' : "...

Πάνω ή σελίδα τίτλου τοϋ βιβλίου τοϋ Abate Nollet, Lezioni di Fisica, in Venezia 
1747, καί ή σελίδα μέ τά άνατομικά σχέδια ώτός, τραχείας καί λάρυγγος άπό τόν τρί
το τόμο, καί κάτω τά άντίστοιχα άνατομικά σχέδια τής Φυσικής, 1767, τοϋ Νικηφό
ρου Θεοτόκη.
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τά κρέατα. Διά τό κρέας τών άερίων πετεινών. Ποια κρέατα είναι καλλίτε
ρα. Διά τό άρνί. Περί τοϋ βοδίου. Τά έρίφια. Τό άγριόγιδον. Διά τό μουνου- 
χάρικον. Διά τό χοιρινόν. Διά τήν όρνιθα. Διά τόν λαγόν. Διά τό λάφι. Διά 
τά αύγά. Περί οσπρίων, καί γεννημάτων. Περί άρτον. Περί ρεβννθων. Πε
ρί τών κυάμων. Διά τά φασούλια. Διά τήν φακήν. Διά τό ρίζι. Περί βοτάνων. 
Διά τά σπαράγγια. Διά τά μποράντζενα. Διά τό ραδίκιον. Διά τό άντίδιον. 
Διά τό τραχόν. Περί μαλάθρον καί μαρουλίον. Διά τήν κάππαριν. Διά τό 
σπανάκι. Διά τήν άντράκλαν. Ή ροϋκα, καί κάρδαμον, καί σέλινον. Διά τό 
βάρσαμον. Διά τό σκόρδον. Διά τό κρόμμυον. Διά τό πράσον. Διά τό ρεπά
νι. Διά τά κραμβία. Περί σεύκλον. Περί κολοκύνθας. Περί πέπονος καί 
άγγονρίον. Διά ταίς άγγινάρας. Περί όπώρων. Διά τά σταφύλια. Διά ταίς 
έλαίαις. Περί κίτρων. Διά τά λεμόνια. Διά τά νεράντζια. Διά τά σύκα. Διά 
τά άπίδια. Διά τά κυδώνια. Διά τά ρόγδια. Διά τά καρύδια. Διά τά άμύγδα- 
λα. Διά τά μήλα. Διά ταίς αύγαραίς ήγουν σοϋρβα. Διά τά κάστανα. Διά τά 
ροδάκινα. Διά τά κεράσια. Διά τά βερύκοκκα. Διά τά μοϋσκλα καί δαμά
σκηνα. Διά τά ζίνζυφα. Διά τά μούρα ήγουν συκάμινα. Διά τά κούμαρα. Πε
ρί ιχθύων. Ό κέφαλος. Τό άχέλι. Τό φαγκρί. Όκταπόδια καί έτερα.

Έρμηνεία διά κίνησιν κοιλίας. Εις πόνον λαιμού. Εις πόνον όδόντων. 
Εις πονόμματον. Εις πόνον ώτίων. Εις πόνον κεφαλής. Εις πόνον τοϋ σώμα
τος. Εις βήχαν πολημέρειον. Διά νά άνοιξης άπόστεμα. Εις κίνησην κοιλί
ας. Εις ρϋσιν κοιλίας, φλοϋσσον. Περί έξωχάδων. Εις δυσουρίαν, ήγουν 
φιάγκο. Ιατρεία εις τόν πλευρίτην ή πόντα. "Οταν τίς σεληνιάζεται, καί πί- 
πτων κατά γής ταράσσει τά μέλη του. Εις κάθε λογίς πρίσμα. Εις δάκαμα 
όφεως ή άλλου ζώου φαρμακερού.

Διά νά άνοιξης πρίσμα. Νά ίατρεύσης καϊμάδα πυρός ή θερμού βρα
στού. Διά τήν κασίδαν ιατρεία άληθεστάτη θαυμάσιος. Διά νά φυτρώσουν 
τρίχες. Έτέρα έρμηνεία διά νά κάμης νά μαδήσουν αί τρίχες χωρίς βλάψη- 
μον. Είσέ πληγήν όταν δέν ή μπορεί νά σαλδάρη. Διά νά σταματήσης αίμα 
όπου τρέχει άπό τήν μύτην καί τό στόμα. "Οστις πέση άπό ύψηλόν τόπον καί 
πονεί ποθές. Εις πάσαν λογής ρευματικόν. Είσέ πρίσμα όρχιδίων. Είσέ ψώ
ραν. Διά νά μήν αισθάνεται πόνον τινάς, όταν κόπτουν τήν σάρκαν του... Νά 
έγνωρίσης άσθενή έάν άποθάνη ή όχι. Διά νά κάμης άνθρωπον νά κοιμηθή. 
Διά νά κλείσης πληγήν όγλήγορα. Διά νά μήν άσθενήσης έως ένα χρόνον. 
Διά νά θεραπεύσης σπάσμα, ήγουν κατέβασμα. Έάν είναι άποθαμμένον 
βρέφος εις τήν κοιλίαν τής μάννας του. Διά νά μήν άποβαλθή τό παιδί άπό 
τήν κοιλίαν τής μητρός πρό καιρού. Διά νά κάμη γάλα πολύ.

"Οταν κρατηθούν τών γυναικών τά συνήθεια. °Οταν έβγαίνει έξω ή μή
τρα της. Έτερον εις πάσαν άσθένειαν τής μήτρας. "Οταν εύγαίνη τοϋ παι- 
δός τό άντερον τοϋ άφεδρώνος. Εις σχίσμα όποϋ έχουσι τά χείλη ή άλλην 
άσθένειαν. Εις κάθε πόνον τοϋ σώματος. Εις κοιλίας κίνησιν. Νά κάμης ξύ
δι κινητικόν. Διά νά κάμης τά βυζιά τής κόρης νά μή μεγαλώσουν. "Οταν 
κοκκινήση τό πρόσωπον τοϋ άνθρώπου άπό τόν ήλιον. Είσέ σπλήναν».
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6. Ίωσήπου Μοισιόδακος, ’Απολογία, Έν 
Βιέννη 1780°.

Ιατρικά θέματα j β0_0_ίφ9^0β

Στίς σελίδες τοΰ βιβλίου μνημονεύεται τό |°
μικροσκόπιο, (σελ. 32 καί 142), ή «πιτναία ^ ^ I ΐ
βάλανος», (σελ. 102). Γίνεται αναφορά στή \
«φυσική», ή όποια έξετάζει τά μέρη τοΰ 1
ανθρώπου, (σελ. 109), καί περί γενέσεως, ΐ
(σελ. 110), «τίνα γεννώνται έκ σπέρματος, τί- ί
να έξ ώών, καί ότι ούδέν έκ τής σήψεως, κα- Ίωί»»'0«μά#γΤ$ hi TfiiriWf». jvjjo

θώς έπρέσβευεν ή έπιπολαιότης τών άρχαί- ■« ""gy
ων». ^

Σημειώνεται ή αρχή τής βιολογίας ότι «πάντα ζώντα είναι έκ σπόρων ή 
έξ ώών», (σελ. 143). Άναφέρονται οί όροι «πειραματική φυσιολογία» (σελ. 
142) καί «οργανισμός» (σελ. 109), καθώς καί ή άρρώστια «φθίσις» τού 
συγγραφέως μέ τίς αιτίες καί τά συμπτώματα, (σελ. 83).

7. Μιχαήλ Παπά Γεωργίου, Οικιακός καί πρόχειρος διδάσκαλος τών 
άρχαρίων τής έλληνικής γλώσσης... έρανισθέν παρά..., τοϋ Σιατιστέως..., 
Έν Βιέννη 178311.

Ιατρικά θέματα

«Μικρόν ονομαστικόν, Μέρος πρώτον».
Κεφ. Α". «Περί άνθρώπου καί τινών μερών αύτοϋ», (σελ. 1-11). Άναφέ- 

ρονται οί άνατομικοί όροι καί στήν λαϊκή έκφρασή τους, όπως «καρδία, 
άρτηρία, φλέψ. Μήνιγξ, ή μεμβράνα ήγουν ό υμένας όπου σκεπάζει τόν 
έγκέφαλον. Βρέγμα, ίνίον, ουρανίσκος, ύπερφα, έπιγλωττίς. Σπόνδυλος, 
κόκκαλο τής ραχέως. Μαστός, βυζί κυρίως τών γυναικών. Μαζός, βυζί κυ
ρίως τών άνδρών. Έπιγάστριον, ύπογάστριον. 7Ηπαρ, σικότι. Σπλήν, σπλή
να. Έπίπλοον, ή παχεία πάνα όποϋ σκεπάζει τήν κοιλίαν. Κύστις, ή φού
σκα. Ωλένη, βραχίων, πήχυς, άγκών, θέναρ, άντιθέναρ, όνυξ. Κενεών, λα- 
γόνι».

10. Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique, 18e siecle, τόμ. II, άρ. 1013. Στή μελέτη μας 
χρησιμοποιήθηκε ή έπανέκδοση τοϋ βιβλίου άπό τή Νέα Έλληνική Βιβλιοθήκη μέ έπιμέλεια 
καί εισαγωγή (σελ. α - πη') τού ’Αλκή ’Αγγέλου, ’Αθήνα 1976, στήν όποία καί παραπέμπουμε. 
'Ωστόσο ό Γαληνός περί γενέσεως ύποστήριζε ότι «πάντ’ έξ όντος τινός, έκ δέ τού μηδενός 
όντος ούδέν». Βλ. G. C. Kuhn, τόμ. X, σελ. 36.

11. Ε. Legrand, δ. π., άρ. 1115.
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ρί τής κυκλοφορίας τοϋ αίματος, περί τής αδήλου διαπνοής, περί παρα
σκευής τοϋ φωσφόρου άπό τά οΰρα τοϋ άνθρώπου, περί γενέσεως παρατη
ρήσεις τοϋ Χάρβευ, (William Harvey, 1578-1657).

10. Παναγιωτάκη Κοδρικά, Όμιλίαι περί 
πληθύος κόσμων τοϋ κυρίου Φοντενέλ.,.μετα- 
φρασθείσαι άπό τής γαλλικής διαλέκτου είς τήν 
καθ’ήμάς άπλήν ρωμαίϊκην γλώσσαν καί ύποση- 
μειωθ είσαι παρά..., Έν Βιέννη 179414.

Ιατρικά θέματα

Μνημονεύεται τό μικροσκόπιο, (σελ. 199, 
229, 230), άναφέρονται τά άόρατα ζωύφια ώς 
«μικρός κόσμος», (σελ. 200), καθώς καί τό άκα- 
ρι, «τό μικρότατον ζωύφιον άπό όσα μπορεί νά 
δει ή όρασίς μας όποϋ γεννάται... καί μέσα είς 
τό δέρμα τοϋ άνθρώπου», (σελ. 228).

Ο Μ I Λ I A I
ΠΛΗΘΥΌΣΚΟ'ΣΜΩΝ
tot κτργοτ '

Τίί*τ« Αικί^ώ.,««»{«,( Γ«λ- 
λκϊί, rj: τ» Ε,,ςφΟ,, τ* Εγ»·

KaMl, *« ίν «I

I'ftA'NNOT MIXAifA, ΚβΚΣΤΛΚΤ.
Σ Ο Y Τ Z Ο Y

ΒΛΕΒίΙ’ΔΑ.

Ύπέρεια, τόμ. 1, Πρακτικά Α' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστ'ινο-Ρήγας», Αθήνα 1990, σελ. 457- 
499. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή “Φυσικής άπάνθισμα” καί Γαλλική “Ency
clopedie”. Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, ένός προτύπου», Ύπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β' Συνε
δρίου «Φεραί-Βελεστΐνο-Ρήγας», Αθήνα 1994, σελ. 585-598. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ρήγας 
Βελεστινλής καί Encyclopedie. Πότε έγραψε τό Φυσικής ’Απάνθισμα», Θεσσαλικό Ημερο
λόγιο, τόμ. 29, 1996, σελ. 262-266. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή Γαλλική “Encyclopedie” ένα 
πρότυπο τού έργου τού Ρήγα “Φυσικής άπάνθισμα”», Ό Έρανιστής, τόμ. 21, 1997, σελ. 95- 
128. Κ. Πέτσιου, Εισαγωγή - Σχόλια στό Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, έκδοση 
Βουλής τών Ελλήνων, τόμος Δεύτερος, ’Αθήνα 2002, σελ. 9-33 καί 205-283.

14. Γ. Λαδά - Ά. Χατζηδήμου, Έλληνική Βιβλιογραφία τών έτών 1791-1795, άρ. 179. Τό 
βιβλίο μνημονεύεται στόν Έρμή τό Λόγιο, 1811, σελ. 389. Γιά τόν Παν. Κοδρικά, (1762-1827), 
βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Ό Κοραής καί ή εποχή του, Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 9, ’Αθήνα [1953], σελ. 
36-44, Κ. Θ. Δημαρά, «Προτομή τού Κοδρικά», στό Φροντίσματα, ’Αθήνα 1962, σελ. 67-87, Π. 
Κοδρικά, Εφημερίδες, έπιμέλεια ’Αλκή ’Αγγέλου, Νέα Έλληνική Βιβλιοθήκη, ’Αθήνα 1991, 
Άπ. Δασκαλάκη, Κοραής καί Κοδρικάς. Ή μεγάλη φιλολογική διαμάχη τών Ελλήνων: 1815- 
1821, ’Αθήνα 1966, Φαίδωνος Μπουμπουλίδου, «’Ανέκδοτοι έπιστολαί τού Παν. Κοδρικά πρός
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15. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσο
φικών έπιστημών, ή σύντομος άνάλνσις τής πει
ραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας κατ’ έρωταπό- 
κρισιν συγγραφείσα μέν παρά τοϋ Άγγλου Βε
νιαμίν Μαρτίνου..., τόμ. Α-Ε, Έν Βιέννη 1799ί9.

Ιατρικά θέματα

Τόμος Α'

Περιγράφεται τό μικροσκόπιο, (σελ. 25), 
άναφέρεται τό οξυγόνο ώς τό «χρήσιμον μέρος 
τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος», (σελ. 354).

Τόμος Β"

Κεφ. Ε', «Περί τοϋ άνθρωπίνου σώματος, καί περί τών στερεών, καί 
ρευστών αύτοϋ μερών...», (σελ. 537-579).

«Ποια είναι τά στερεά μέρη τοϋ άνθρωπίνου σώματος; Ποια τά σύνθε
τα όργανα τής ζωής; Ποια τά ρευστά μέρη τοϋ άνθρωπίνου σώματος; Τί έστί 
κόκκαλον καί πώς σχηματίζεται; Λέν είναι διάφορα είδη κοκκάλων; Είς τί 
ώφελοϋσι τά κόκκαλα; Πόσα κόκκαλα είναι είς τό σώμα τοϋ άνθρώπου; Τί 
δίδει ένα κόκκαλον όταν τό άναλύη τινάς είς τήν χυμικήν; Ποιον ονομάζε
τε χόνδρος (τραγανόν); Ποια είναι ή χρήσις αύτών; Ποιον ονομάζετε σύν
δεσμον; Τί έστί μϋς; Πόσα είδη μυών είναι; Ποιον τό όφελος τών μυών; Πώς 
γίνεται αϋτη ή κίνησις [τών μυών]; Πόσοι μϋες είναι είς όλον τό άνθρώπι- 
νον σώμα; Ποιον ονομάζετε τένοντα; Ποια είναι τά μέρη όπού ονομάζετε 
μεμβράνας; Είς τί ώφελοϋσιν αί μεμβράναι; Λέν είναι διάφορα είδη μεμ
βρανών; Ποιον ονομάζετε νεϋρον; Είς τί στοχάζεσθε ότι ώφελοϋσι τά 
νεϋρα; Πώς τά νεύρα άποκατασταίνουσι τά μέρη τοϋ σώματος αίσθαντικά; 
Πόσα νεϋρα είναι είς τό σώμα; Ποίας ονομάζετε άρτηρίας; Πόθεν συντίθε

19. Γ. Λαδά - Ά. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία τών έτών 1796-1799, άρ. 150. Ό τί
τλος τοϋ βιβλίου τοΰ Benjamin Martin, (1704-1782), εΐναι The Philosophical Grammar; being a 
view of the present state of experimented physiology, or natural philosophy, καί τοΰ οποίου ή έβδο
μη έκδοση ήταν στά 1777. Τό βιβλίο μεταφράσθηκε στά γαλλικά μέ δεύτερη έκδοση στά 1777 
καί άντίστοιχα στά Ιταλικά στά 1795. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας καί φυ
σιολογίας τοϋ Θεσσαλοϋ διδασκάλου τοϋ Γένους ’Ανθίμου Γαζή, Αθήνα 1993. όπου καί 
φωτοαναστατική έπανέκδοση τού άνωτέρω Κεφ. Ε', Δημ. Καραμπερόπουλου, «Περί ’Ανθίμου 
Γαζή καί ’Αγγέλου Μελισσηνοΰ (ιατρού)», περιοδ. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1997, τόμ. 
32, σελ. 167-171 καί σέ άνάτυπο, όπου τεκμηριώνεται τό έτος γεννήσεως 1764 τού ’Ανθ. Γαζή.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
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νται αύταί; Πόθεν προέρχεται αυτό τό κτύπημα όποϋ αίσθανόμεθα εις πολ
λά μέρη τών ήμετέρων σωμάτων; Ποια διαφορά μεταξύ άρτηριών καί 
φλεβών; Αιατί αί φλέβες δέν κτνποϋσι; Τί εννοείτε δι’ αύτών τών σωλήνων 
ή σοΑηνοειδών άγγείων, μέ τούς οποίους έτελειώσατε τήν διαίρεσιν τών 
στερεών μερών; Ποία είναι ή φύσις τοϋ έγκεφάλου; Ποία εΐναι ή χρήσις τοϋ 
έγκεφάλου; Ποία ή φύσις τών πνευμόνων; Ποία ή χρήσις τών πνευμόνων; 
Ποία εΐναι ή φύσις καί ή σύνθεσις τής καρδίας; Ποιον εΐναι τό καθολικόν 
όφελος τής καρδίας εις τό άνθρώπινον σώμα; Ποία εΐναι ή φύσις τοϋ στο
μάχου; Ποιον εΐναι τό όφελος τοϋ στομάχου; Ποία εΐναι ή σύνθεσις τοϋ ή
πατος ήτοι τοϋ συκοτίου; Ποιον εΐναι τό όφελος αύτοϋ; Ποία εΐναι ή φύσις 
καί ό σχηματισμός τοϋ σπληνός; Ποία εΐναι ή χρήσις τοϋ σπληνός; Ποιον 
ονομάζετε πάγκρεας; Εις τί χρησιμεύει τό πάγκρεας; Ποία εΐναι ή ουσία 
τών νεφρών; Δέν εΐναι ή χρήσις αύτοϋ εις τό νά χωρίζη τό οϋρος άπό τό 
αιμα; Ποία εΐναι ή φύσις καί ή σύνθεσις τών άδένων; Πόσην ποσότητα ύλης 
χάνομεν δι’ αύτής τής άνεπαισθήτου άναπνοής; Ποία εΐναι ή φύσις καί ή 
χρήσις τών έντέρων; Ποία εΐναι ή κατασκευή καί ή χρήσις τοϋ οφθαλμού; 
Πώς σχηματίζεται τό αίσθημα τής άκοής τοϋ ώτός; [Πώς γίνεται] τό αίσθη
μα τής οσμής ή όσφρήσεως διά τής μήτης; Πώς γίνεται τό αίσθημα τής γεύ- 
σεως όποϋ αισθάνεται ή γλώσσα; Πώς γίνεται τό γενικόν αίσθημα τής 
αίσθήσεως; Τί έστί χυλός; Τί έστίν αιμα; Ποία εΐναι ή ποσότης τής κινήσε- 
ως όποϋ έχει τό αιμα εις τό σώμα; Ή ταχύτης τοϋ αϊματος εΐναι ή ιδία εις 
τόν κορμόν καθώς εις όλους τούς κλόνους έκλαμβανομένους όμοϋ; Πόσον 
αΐμα εύρίσκεται εις τό άνθρώπινον σώμα; Έκ τίνων εύρίσκουσιν οί χυμικοί 
τό αΐμα σύνθετον; Κατά τίνα τρόπον παράγονται τά άλλα ρευστά τοϋ σώμα
τος; Περί τής φύσεως τής τριχός; Τί εΐναι τά όνύχια; Πώς γίνονται κατά 
πρώτην φοράν τά σώματα ήμών, καί πώς έπειτα σχηματίζονται εις τήν μή
τραν;»

«Περί υγείας καί άσθενείας, περί έγρηγόρσεως, ύπνου, ονείρων, πεί- 
νης, δείιρης καί περί θανάτου», (σελ. 635-640). Έπίσης καί ή «Ιστορία τοϋ 
άνθρωπίνου σώματος»20 άπό τό βιβλίο τοϋ Chr. With. Hufeland, (1762- 
1836), πού ειχε έκδοθεΐ μόλις πρίν άπό ένα χρόνο, τό 1798.

Καταχωρίζονται δύο άνατομικοί πίνακες τού άνθρωπίνου σώματος μέ 
τήν κυκλοφορία τού αϊματος καί τά σπλάχνα (βλ. στήν έπόμενη σελίδα), 
καθώς καί μέ τά εϊδη τών μυών.

20. Βλ. τόν τίτλο τοϋ βιβλίου καί στή βιβλιογραφία τοϋ ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπα- 
νάκεια, 1810, σελ. 542.
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τών οΰρων θά βοηθήσει στίς παθήσεις «τών άρθρων καί τών όστέων». Τό 
«παρέγχυμα τών όστέων» περιέχει άλατα «φωσφορίου τής τιτάνου». Γιά 
τήν άναπνοή άναφέρεται ότι «ένα μέρος τοϋ είσπνευθέντος οξυγόνου 
ένοϋται μέ τό αϊμα τών πνευμόνων».

ΕΠ12ΤΟΛΗ Α ΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ
Ε 'ΝΟΙ  ΜΛΡΚΠΪΝΟΣ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α’ΛΒΕΡΓΑΤΟΤ.
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ΚΑΤΑ THS E 'n iSTOAHS

ΚΤΡ ABBA ΚΟΜΠΑΓΝΑΝΟ-Τ

Ε’  β  Ρ  A  I  Λ  Ν  ΚΑΙ  Ε ’ΛΛΗΝΛΝ
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19. [Ίωάννου Δονα],Επιστολή άπολογη- 
τική ένός Μαρκίωνος Φραγκίσκου ’Αλβεργά
του Καπακέλλου κατά τής έπιστολής τοϋ κύρ 
άββά Κομπαγνώνου... Μεταφρασμένη έκ τής 
Ιταλικής γλώσσης είς τό άπλο-έλληνικόν, 
Ένετίησι 180224.

Ιατρικά θέματα

Τά οπτικά νεϋρα είναι «προσέτι τά πλέον 
γυμνά πάντων τών νεύρων», (σελ. 67). Υπο
στηρίζεται ότι ή κυκλοφορία τού αίματος ή
ταν γνωστή στούς άρχαίους "Ελληνες ιατρούς, 
παραθέτοντας καί σχετικά κείμενα, (σελ. 76-78). Μνημονεύεται ή άδηλος 
διαπνοή ώς «άναίσθητος διαπνοή», (σελ. 79).

E ' N E T I I J S l ,  ιίοι.

24. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. I, άρ. 128. Φιλ. Ήλιου, Έλληνική
Βιβλιογραφία, ο. π., άρ. 1802.21, σελ. 35, όπου σημειώνεται οτι είχε κυκλοφορήσει έπίσης
άνώνυμα στά ιταλικά τό 1793 μέ τόν τίτλο Letteza di un Marchese Francesco Alhergati Capacelli 
in Apologia alia letteza del Sig. Ab. Compagnoni quella che verte sulla conformila da lui ultimamente 
scoperta infra Ebrei e Greci, Lipsia [=Βενετία] 1793. Μνημονεύεται στόν Έρμη τό Λόγιο, 1811,
σελ. 388, «Γραμματεία Νεωτερική». Συγγραφέας είναι ό ιατροφιλόσοφος Ιωάννης Δονάς. Βλ. 
Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 608, όπου άναφέρεται ότιτό όνομα είναι πλαστώ- 
νυμο καί ότι είναι Κερκυραΐος ιατροφιλόσοφος, άναγράφοντας καί τόν τίτλο τής ιταλικής
έκδόσεως τού 1773. Έπίσης βλ. Σπ. Άσδραχά, «Ιωάννης Δονάς Πασχάλης (1761-1839), (δύο 
άγνωστες νεκρολογίες του)», Ό Έρανιστής, τόμ. 1,1963, σελ. 117-127.
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«κερατοειδής διαφανής χιτών (ΒΓΔ), σκιερός χαών ή τό λευκόν τοϋ οφθαλμού, 
χοροειδής ή ραγοειδής χιτών, κόρη, ’ίρις, κρυσταλοειδής χιτών, 
άμφιβληστροειδής χιτών, ύδατώδες ύγρόν, υαλοειδές υγρόν».

Κεφ. 12. «Περί τής όράσεως», (σελ. 204-215).
Κεφ. 19. «Περί μικροσκοπίου», (σελ. 285-286).

Τόμος όγδοος
Κεφ. 3. «Επιτομή τής άνατομής καί φυσιολογίας».

«Περί τών κατά τάς αισθήσεις οργάνων».
«Περί τών τής πέψεως οργάνων».
«Περί τών τής άναπνοής καί φωνής οργάνων». 
«Περί τών οργάνων τής τοϋ αίματος περιφοράς». 
«Περί τών χυμών καί οσμών», (σελ. 10-44).

άρ. 1807.58 καί 1807.60, σελ. 223. Γιά τόν Κων. Κούμα, (1777-1836), βλ. ένδεικτικά τοϋ ίδίου 
στό Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832, τόμ. 12, σελ. 583-599, Γιάννη Καρά, 
Καΐρης-Κούμας. Λυό πρωτοπόροι δάσκαλοι, 1977, Νίκου Ψημμένου, (Βιβλιοκρισία) «Maria 
A. Stassinopoulou, Weltgeschichte im Denken eines griechieschen Aufklarers-Konstantinos 
Michail Koumas als Historiograph», Δωδώνη, τόμ. 22, Μέρος Τρίτον, 1993, σελ. 343-350, όπου 
τονίζεται ότι στή διατριβή έχει ταυτισθεί τό πρωτότυπο έργο τού φιλοσόφου καί μαθηματι
κού Jean Claude Fontaine, (1715-1807), Cours encyclopedique et elementaire de Mathematiques 
et de Physique, πού τυπώθηκε στή Βιέννη στά 1799 καί 1800 καί ότι ό Κούμας τό μετέφρασε. 
’Έτσι διαπιστώνεται πόσο γρήγορα μεταφέρεται ή έπιστημονική γνώση στόν έλληνικό χώρο.
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Α. Τοϋ αίματος.
Β'. Υδατώδες υγρόν [τών λεμφαγγείων].
Γ'. Λίπος.
Α'. Περί τής ϋλης τής διαπνοής, τοϋ ίδρώτος καί τοϋ είς τάς έσωτερικάς 

κοιλότητας χυμοϋ.
Ε'. Περί τοϋ άρθρικοϋ ϋγροϋ.
ΣΤ'. Περί υμένων, τενόντων, άπονευρώσεων, συνδέσμων, δέρματος καί 

έπιδερμίδος.
Ζ. Περί μυών.
Η'. Περί τριχών καί ονύχων.
Θ'. Περί κοκκάλων», (σελ. 158-183).
«Κεφ. ΙΓ. Έξέτασις τών ούσιών, όσαι εύρίσκονται εις τινα ιδιαίτερον 

τόπον τοϋ σώματος.
Α'. Περί τής τοϋ έγκεφάλου ούσίας.
Β'. Περί τών ύγρών τοϋ οφθαλμού, δακρύων, κορύζης, σιέλου, τρυγάς 

όδόντων, κυψέλης», (σελ. 184-188).
«Κεφ. ΙΛ'. Περί γάλακτος», (σελ. 189-194).
«Κεφ. ΙΕ. Περί τών ύγρών γαστρικού καί παγκρεατικοϋ- έτι δέ περί 

χολής καί χυλοϋ.
Α'. Γαστρικόν ύγρόν.
Β. Παγκρεατικόν ύγρόν.
Γ .Χολή.
Λ'. Χυλός.
Ε. Περιττώματα.
ΣΤ. Οϋρον.
Ζ. Σπέρμα», (σελ. 195-206).
«Κεφ. ΙΗ. Περί χημικών φαινομένων είς τά ζώντα ζώα», (σελ. 214-216), 

περί τής αναπνοής.

mentaires de Chimie ά Γ usage des Lys0es, Παρίσι 1804. Άναφέρεται στόν Έρμη τό Λόγιο τον 
1811, σελ. 12. Βλ. Δημ, Καραμπερόπουλου, «Ή ιατρική γνώση στά πρώτα νεοελληνικά βιβλία 
Χημείας τής προεπαναστατικής περιόδου», Πρακτικά τοϋ Πανελληνίου Συμποσίου Ή έξέλιξη 
τής Χημείας στήν Ελλάδα, Αθήνα 1996, σελ. 137-151.
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(σελ. 189), τό άρσενικό ότι εΐναι δηλητήριο, (σελ. 184), τό διάφραγμα τής 
κοιλίας, (σελ. 330), φάρμακο γιά τό δήγμα έχίδνης, (σελ. 367), φάρμακα 
λαμβανόμενα άπό έντομα, (σελ. 373), φάρμακα κατά τής «ψώρας (κασί- 
δας)» τής κεφαλής τών μικρών παιδιών, (σελ. 366) καί οι χειρομαντικές 
γραμμές, (σελ. 334).

σκου, Τά έλληνικό προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια. Β'«Ερμής ό Λόγιος» 1811-1821. 
’Αθήνα 1976, σελ. 245. “Ομως έπισημαίνουμε δτι τό 1806, κατά τό όποιο μεταφράσθηκε ή 
Φυσική δημώδης, όπως άναγράφεται στόν Πρόλογο καί μάλιστα άναφέρεται καί στόν 
Κατάλογο έκδόσεων τοϋ Γλυκύ στή Βενετία, ό Στέφανος Κανέλλος, ό όποιος γεννήθηκε τό 
1792 στήν Κωνσταντινούπολη, ήταν 14 έτών. Δύσκολα μπορεί νά θεωρηθεί ότι σ’ αύτήν τήν 
ηλικία θά ήταν δυνατόν νά είχε μετεβεΐ στή Βενετία καί νά είχε μεταφράσει ένα τόσο μεγάλο 
βιβλίο. Έξ άλλου τό 1812 μετέβη στή Βιέννη γιά νά σπουδάσει ιατρική. 'Ωστόσο άπό τήν 
’Απολογία ίστορικοκριτική, Τεργέστη 1814, σελ. 216, ώς μεταφραστής τού βιβλίου θεωρείται ό 
ιατροφιλόσοφος Ζήσης Κάβρας έξ Άμπελακίων, ό όποιος έκτός άπό τή μετάφραση τών 
Στοιχείων άριΟμητικής καί άλγέβρας, Ίένα 1800, σημειώνεται ότι μετέφρασε καί «μίαν 
φυσικήν δημώδη». Έπίσης καί ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, Επανορθώσεις σφαλμάτων 
παρατηρηθέντων έν τή Νεοελληνική Φιλολογία τού Κ. Σάθα, Τεργέστη 1872, σελ. 43-44, 
άποδίδει στόν Κάβρα τό βιβλίο Φυσική δημώδης, σημειώνοντας ότι τό 1798 γράφτηκε στόν 
κατάλογο φοιτητών τής ’Ιατρικής τής Ίένας καί άναγορεύθηκε διδάκτωρ τής ’Ιατρικής στις 8 
Νοεμβρίου 1804. Μάς φαίνεται πιό λογικό ότι θά είναι δυνατόν ό Κάβρας νά είναι ό 
μεταφραστής τοϋ βιβλίου, διότι πιθανόν μετά τήν Ίένα νά πέρασε άπό τήν Τεργέστη, «δια
τριβών έν Τριεστίω», όπου μετέφρασε τή Φυσική δημώδη, άλλά όμως, όπως σημειώνεται στόν 
Πρόλογο, νά έφυγε ξαφνικά γιά τά Άμπελάκια «τοϋ μεταφραστοϋ άποδημήσαντος μετ’ ολίγον 
καί εις τήν έαυτοϋ ένδημήσαντος πατρίδα». Συμπληρωματικά τονίζουμε ότι τήν ’ίδια έποχή 
ύπήρχε καί άλλη πνευματική δραστηριότητα τού Κάβρα· μετέφρασε σέ συνεργασία μέ τόν 
Γρηγόριο Κωνσταντά καί έκδόθηκε στή Βενετία τό 1806 τό βιβλίο μέ τόν τίτλο Στοιχεία τής 
γενικής ιστορίας τοϋ Μιλλιότ, (βλ. Φιλ. Ήλιού, Έλληνική Βιβλιογραφία, άρ. 1806.70, σελ. 194). 
Άν μπορέσουμε νά έπισημάνουμε τήν παρουσία τού Κάβρα κατά τό 1806 στήν Τεργέστη καί 
πότε έγκαταστάθηκε στά Αμπελάκια, τότε οριστικά θά είναι δυνατόν νά θεωρηθεί ώς 
μεταφραστής τοΰ βιβλίου Φυσική δημώδης. Πάντως τό 1810 ό Κάβρας βρίσκεται στά 
Άμπελάκια. Βλ. Ίωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαί διαφόρων 1759-1824, ’Αθήνα 
1964, σελ. 157. Σημειώνουμε άκόμη ότι άπό τή διερεύνηση τών βιβλίων Στοιχείων άριθμητικής 
καί Φυσικής δημώδους δέν έντοπίσθηκαν ένδοκειμενικά στοιχεία, τά όποία θά μάς βοηθούσαν 
νά ταυτίσουμε τόν μεταφραστή. Γιά τόν Ζήση Κάβρα, βλ. Νικ. Βλάχου, «Θεσσαλοί γιατροί 
(ΙΖ'- ΙΘ' αι.)», Αρχεϊσν Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. F, Βόλος 1974, σελ. 16-19.
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δος Ινδική, πιστάκη», (άρ. 42), «τό γκουαγιάκι, ή κασκαρίλα», (άρ. 45), «μή- 
κων ό ήμερος, ή τραγάκανθα», (άρ. 49), «λειχήν ό Ισλανδικός ή ταράνδιον 
βρύον», (άρ. 46).

Τόμος 3
«Φυτά φαρμακερά τής Ευρώπης: Κώνειον τό μικρόν, κώνειον τό παρυ- 

δάτιον», (άρ. 20). «Φυτά τής Γερμανίας: Στρύχνος ό μανικός, στρύχνος ό 
κηπαίος», (άρ. 39).

Τόμος 5
«Φυτά ιατρικά: ’Αλόη ή κοινή, τό σίλφιον», (άρ. 2), «ή κιγχόνη ή πυρε

τοφλοιός (ή κίνα), ή ίαλάππη», (άρ. 18), «ή σασάφρα», (άρ. 29), «στύραξ ό 
βενζοΐνος, ξύλον τό καμπέχειον», (άρ. 43), «ή κοπαΐβα», (άρ. 48). «Δέρμα 
καί αίμα άνθρώπινον», (άρ. 12). «Τρίχες άνθρώπων καί ζώων», (άρ. 17).

Τόμος 6
«Φυτά ιατρικά: Εύφόρβιον τό ιατρικόν, κανέλλα ή λευκή», (άρ. 12), «τό 

όφιόστρυχνον, τό άγάλλοχον (ξυλαλόην)», (άρ. 17), «ή ζεδοαρία, κόκκοι οί 
παραδείσιοι», (άρ. 21), «ή μαγγοστάνη, τό ροτάγγον», (άρ. 26), «στρύχνος 
ό γλυκόπικρος, ή κοχλιάριά», (άρ. 43).

«Φυτά φαρμακερά: Έλλέβορος ό μελανός (σκάρφη ή μελανή), ύοσκία- 
μος ό μελανός (ό δυσκίαμος)», (άρ. 42), «τό τοξικόδενδρον, ή φερνησία», 
(άρ. 47).

«Θέσις τών έντοσθίων τοϋ άνθρωπίνου σώματος: Είκ. 1. Θέσις τών έντο- 
σθίων τοϋ στήθους καί τής κοιλίας. Είκ. 2. Δευτέρα έπιθεώρησις τής άνα- 
τομής τοϋ στήθους καί τής κοιλίας», (άρ. 45).

«Θέσις τών έντοσθίων τοϋ άνθρωπίνου σώματος: Είκ. 1. Τό στήθος καί 
ή κοιλία άνατετμημένα καί άφηρημένα πολλών έντοσθίων. Είκ. 2. Τό στή
θος καί ή κοιλία άνατετμημένα άλλέως», (άρ. 49).

«Σκελετός τοϋ άνθρωπίνου σώματος», (άρ. 28).

Τόμος 7
«Φυτά φαρμακερά τής Γερμανίας: Βατράχιοντό κακωτικόν, τό δαφνο- 

ειδές», (άρ. 7). «Φυτά ιατρικά: Ή σέννα (ή σιναμική), κουασία ή πικρά»,

Φυσικής του: «...καί έλαβα τό παράδειγμα (τό ομολογώ) άπό τούς Αύταδέλφους Καπετανάκη, 
οί όποιοι μέ τά συγγράμματά των σκοπόν έχουν τήν τών παίδων άνατροφήν άπ’ αύτής τής γεν- 
νήσεως καί έξ άπαλών ονύχων νά έμπνεύσουν τόν πρός τήν παιδείαν έρωτα είς τάς ψυχάς αύ- 
τών». Βλ. Κων. Βαρδαλάχσυ, Φυσική πειραματική, Έν Βιέννη 1812, Προοίμιον σελ. ζ'-η'.
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(άρ. 32), «ή γλυκύρριζα, ή κερατωνία (χαρούπια ή ξυλοκεράτιον)», (άρ. 
37), «τό κιχώριον, ή μίνθη», (άρ. 42).

Τόμος 8
«Σκώληκες έντόσθιοι: 1. Ταινία ή πολύαρθρος. 2. Πολυκέφαλος ό 

άνθρώπινος», (άρ. 39).

Τόμος 9
«Φυτά φαρμακερά τής Γερμανίας: Άρον τό κηλιδωτόν, τό κολχικόν», 

(άρ. 13).

Τόμος 10
«Φυτά ιατρικά: Ήχαλβάνη, ή γεντιανή ή πανονική», (άρ. 47).

Καταχωρίζονται έγχρωμες άνατομικές εικόνες μέ τόν άνθρώπινο σκε
λετό, προσθία καί όπισθία όψη, μέ τά σπλάχνα, σέ τέσσερα διαφορετικά 
άνατομικά παρασκευάσματα, μέ τήν άνθρώπινο τρίχα καί τήν ταινία τών 
έντέρων. Έπίσης καί έγχρωμες εικόνες μέ τά μνημονευόμενα φυτά.





ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 145

«Τί είναι ή άναπνοή καί μέ ποία όργανα έκτελείται», (σελ. 275).
«Όποιος είναι ό σκοπός τής άναπνοής», (σελ. 279).
«Περί τής κυκλοφορίας τοϋ αϊματος», (σελ. 277).
«Ή πέψις άναπληροί τήν άπώλειαν τοϋ άνθρακος καί τοϋ υδρογόνου», 

(σελ. 282).
«Τό κόκκινον χρώμα τοϋ αϊματος προέρχεται άπό τό ό'ξυγόνον», (σελ. 

283).
«Πόθεν προέρχεται τό έμφυτον θερμόν», (σελ. 284).
«Χρήσεις ίατρικαί τοϋ όξυγονικοϋ άέρος καί μέ ποιον τρόπον πρέπει νά 

τόν άναπνέωμεν», (σελ. 296.
«Σύνθεσις τών μερών τοϋ ζώου. Περί τών οργάνων τοϋ ζώου. Κόκκαλα, 

μϋες, άγγεία, αδένες, νεϋρα, δέρμα. Περί τής τών ζώων οικονομίας. Πέψις», 
(σελ. 346-352).

«’Αποτελέσματα τοϋ άέρος άπάνω εις τά ζώα», (σελ. 389-396).
«Περιγραφή τοϋ αύτίου. Πώς προχωρεί ό ήχος εις τό δργανον τής άκο- 

ής. Πόθεν προέρχεται ή κωφότης. Αυισχυρίζονται τινές, ότι ή μουσική έχει 
ίσχύν έπάνω εις τά πάθη καί εις τό δάγκαμα τής ταραντόλης», (σελ. 468-

«Περί όράσεως. Περί τοϋ οφθαλμού. Διαφορά τής όράσεως, Περί τοϋ 
καταρράκτου», (σελ. 690-696).

Στό τέλος τοϋ βιβλίου παρατίθεται τό κατωτέρω ανατομικό ίχνόγραμμα 
τοϋ όφθαλμοϋ.

116-119 καί 342-344, τοΰ 1817, σελ. 150. Γιά τόν Κ. Βαρδαλάχο ένδεικτικά βλ. Κων. Σάθα, Νε
οελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 691-692, Ελένης Κούκου, Βιογραφία Κων. Βαρδαλάχου 
1755-1830, ’Αθήνα 1964, 'Ελένης Κούκου, «Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος (1755-1830)», 
Byzantinisch - Neugriechische Jahrbiicher, τόμ. 19, 1966, σελ. 125-205, Μαρίας Μαντουβάλου, 
«"Αγνωστος έπιτάφιος εις Κωνσταντίνον Βαρδαλάχον», Παρνασσός, τόμ. 12, 1970, σελ. 667- 
675, Adr. Camariano - Cioran, Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs pro-

413).
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35. Κωνσταντίνου Μ. Κούμα, Σύνοψις 
φυσικής, είς χρήσιν τών πρωτοπείρων μα
θητών τοϋ φιλολογικού τής Σμύρνης Γυμνασί
ου ύπό..., Έν Βιέννη 181240.

Ιατρικά θέματα

Κεφ. ΣΤ «Περί φωτός», «όρασις», (σελ. 
63-69), όπου μνημονεύεται ή κατασκευή τοΰ 
οφθαλμού μέ καταχώριση άνατομικοΰ σχεδί
ου.

«σκληρός χιτών ή λευκόν τοϋ όφθαλμοϋ, 
(ΑΒΓΔ)
(ΑΕΛ) κερατοειδής χιτών, ’ίρις, 
κόρη τοϋ όφθαλμοϋ, 
χοροειδής χιτών, 
αμφιβληστροειδής χιτών, 
κρυσταλλοειδής φακός, υδατώδης χυμός 
υαλοειδής χυμός, οπτικόν νεϋρον».

Κεφ. Γ «Περί ήλεκτρισμοϋ», (σελ. 110 καί 113). ’Αναφορά στόν γαλβα
νισμό καί τίς χρήσεις του.

Κεφ. ΙΓ' «Στοιχεία έκ τών όποιων σύγκεινται καθέν άπό τά τρία τών σω
μάτων τής γής γένη...Ζώων», (σελ. 131-132). Γίνεται αναφορά στό λεύκωμα, 
στό ινώδες μέρος τοΰ α'ίματος, στό λίπος, στό σάκχαρο τοΰ γάλακτος καί 
στή σύσταση τών οστών.

fesseurs, 1974, σελ. 465-484, Γεωργίου Πρίντζιπα, Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος πρωτοπόρος δά
σκαλος τοϋ γένους, ’Αθήνα 1984, Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή ιατρική σκέψη μέσα άπό τά 
βιβλία φυσικής τής προεπαναστατικής περιόδου», Πρακτικά Πανελληνίου ’Επιστημονικού 
Συνεδρίου Οί έπιστήμες στόν έλληνικό χώρο, Κέντρο Νεοελληνικών ’Ερευνών - ’Εθνικού 
Ιδρύματος ’Ερευνών, ’Αθήνα 1997, σελ. 223-248 καί σέ άνάτυπο. ’ Ας σημειωθεί ότι ιατρικά 
θέματα περιέχει καί τό έργο τού Κ. Βαρδαλάχου, Μαθήματα διά τούς παίδας, τόμος πρώτος, 
περίοδος πρώτη, έν Όδυσσώ 1830. Συγκεκριμένα περιέχονται «Τά όργανα τής τροφής καί όσα 
φυλάττουσιν τήν ζωήν μας. Καί πρώτον τά όργανα τής χωνεύσεως», σελ. 198-200, 208-209, 
221-222, 227, «Φυσική Ιστορία. Ό άνθρωπος», σελ. 210-211, 222-223, «Περί τής άναπνοής», 
σελ. 241-244.

40. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, ό. π., τόμ. I, άρ. 732. Φιλ. Ήλιού, Έλληνική Βιβλιογραφία, ό. π., 
άρ. 1812.70, σελ. 347. Άναφέρεται στόν Έρμή τό Λόγιο τοϋ 1812, σελ. 314-315 καί τού 1817, 
σελ. 150.
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37. Νικολάου Παπαδοπούλου, Ερμής ό 
Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια,
Έν Βενετία 181542.

Ιατρικά θέματα 

Τόμοι Α" - Β'
«Λεξικόν τής Εμπορικής Ύλης» είς τό ό

ποιο μνημονεύονται κατά αλφαβητική σειρά 
πολλά φαρμακευτικά φυτά μέ τις ιατρικές 
τους χρήσεις: «Αγάλοχον», «Αγγελική, Συ- 
ριακή ρίζα», «Ακαγιοϋ», «Αλθαία», «Αλό
η», «Αμωμον», «Ανανάς», «Ανισον», «Ά- 
σαρον», «Ασπάλαθος», «Γάλβανον», «Γεντιανή», «Γλυκύριζα», «Δαϋκος», 
«Δάφνη», «Δίκταμον», «Δρακόντων», «Έλελίφασκος», «Έλλέβορος», 
«Έρμοδάκτυλον», «Ζιγκίβερι ή πιπερόριζα ή ζιντζιφύλλι», «Ζιγσεγκόν ή 
Ginseng», «Ίαλάπα», «Ίνδόδενδρον τό καμπέχιον», «Ίπεκακουάνα», 
«Κασσία», «Κεχρί», «Κεδρίς», «Κεράτιον», «Κίνα», «Κιννάνωμον», «Κνί- 
δα ή άκαλύφη», «Κόκκος τής Αύενιώνος ή πυξάκανθα», «Κοπάου βάλσα- 
μον», «Κοραλλίνα», «Κύαμος τοϋ Αγίου Ιγνατίου», «Λαβάνδα», «Λάβδα- 
νος ή ύποκυστίς», «Λεπτοκαρία», «Λιβανοτίς ή ροσμαρίνον», «Μανδραγό- 
ρας», «Μάραθρον», «Μελίλωτον», «Μέλισσα», «Λαϋδανον», «Πολύτριχον 
ή άδίαντον», «Ραβάρβαρον», «Σαρσαπαρήλα», «Σάσσαφρα», «Σατύριον ή 
κυνός όρχις ή σαλέπι», «Σέννα», «Σίλφιον ή μοσχοθυμίαμα», «Σκαμμωνία», 
«Σκύλλα», «Σπόρος άγιος», «Στύραξ», «Ταμάρινθος», «Ταμαρίκη».

42. Φιλ. Ήλιοϋ, Ελληνική Βιβλιογραφία τοϋ 19"' αιώνα, ό. π., άρ. 1815.43, 44. Περιοδικό 
Μέλισσα, τετράδιον τρίτον, Έν Παρισίοις 1821, σελ. 315-328, «Βίος τοϋ μακαρίτου Νικ. 
Παπαδοπούλου συγγραφείς ύπό τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει έμπορου κυρίου...». Ό Ερμής ό 
Κερδώος άνατυπώθηκε άπό τό Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989, τόμοι 
Α'- Δ'. Πρβλ. Τριαντ. Σκλαβενίτη, Τά έμπορικά έγχειρίδια τήςΒενετοκρατίας καί Τουρκοκρα
τίας καί ή Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια τον Νικολάου Παπαδοπούλου, ’Αθήνα 1991, σελ. 55-74, 
Δημ. Καραμπερόπουλου, Φαρμακευτικά φυτά στά έντυπα έλληνικάβιβλία (δεύτερο μισό 18ου 
αί. - άρχές 19ου αί.), ’Αθήνα 2000, σελ. 23-33.
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«Καπνίσεις διά τοϋ άπλοϋ άλικοϋ οξέος», (σελ. 199).
«Καπνίσεις διά τών θειωδών άτμών», (σελ. 202).
«Περί τοϋ δξους, ήτοι τοϋ οξειδίου καί τοϋ όξικοϋ οξέος, ώς έπιβοηθη- 

τικών μέσων πρός έκμολυσμόν», (σελ. 206).
«Περί τής ώφελείας τής καθαρότητος», (σελ. 207).
«Τίνι τρόπφ πρέπει νά προλάβωσι τό νοσώδες τών καταποντισθέντων 

κατοικιών», (σελ. 209).
«Διδασκαλία περί τής διατηρήσεως τής ύγιείας», (σελ. 215).
«Περί τών μέσων, δι ών προλαμβάνει τίς τάς άσθενείας», (σελ. 226). 
«Περί τής μακροζωίας», (σελ. 229).

40. Κωνσταντίνου Μ. Κούμα, Σύνταγμα φι
λοσοφίας, Τόμοι 1-4, Έν Βιέννη 1818-1820Α\

Ιατρικά θέματα

Τόμος πρώτος
Αναφορά στήν έξωτερική περιγραφή τοϋ 

σώματος, στόν έγκέφαλο, στίς μήνιγγες, στόν 
προμήκη καί νωτιαίο μυελό, στά νεϋρα, (σελ. 44- 
49).

«Περί αίσθήσεως», (σελ. 50-60).

Τόμος τρίτος
«Περί πλαστικής δυνάμεως καί ζωής καί θρέ- 

ψεως καί άναπλάσεως καί γεννήσεως», (σελ. 98-105). Αναφορά στό τί 
είναι ζωή, υγεία, άρρώστια, θρέψις, άνάπλασις, γέννησις.

του βλ. Ar. Camarino-Cioran, Les Academies Princieres du Bucarest et de Jassy et leurs pro- 
fesseurs, Θεσσαλονίκη 1974, έλληνική μετάφραση τοϋ κειμένου στό περιοδικό Θεσσαλικό Η
μερολόγιο, τόμ. 29, 1996, σελ. 115-128. Φαίδωνος Μπουμπουλίδου, «Ανέκδοτος έπιστολή τοϋ 
Δ. Γοβδελά περί τής Ιστορίας τής Χαονίας τού Κυρίλλου», Άθηνά, τόμ. 70,1968, σελ. 253-258, 
όπου καί σχετική βιβλιογραφία περί Δ. Γοβδελά.

45. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, ό. π., τόμ. I, άρ. 1097, τόμ. 3, άρ. 1199, τόμ. 4, άρ. 1280. Φιλ. Ήλιοϋ, 
Έλληνική Βιβλιογραφία, ό. π., άρ. 1818.89-90, σελ. 568-569 γιά τούς δύο πρώτους τόμους. Βι
βλιοκρισία στόν Έρμή τό Λόγιο τοΰ 1818, σελ. 409-417 καί άπάντηση τοΰ Κ. Κούμα, σελ. 489- 
495, τοϋ 1819, σελ. 377-379 καί στόν Φιλολογικό Τηλέγραφο, 5 Αύγούστου 1818, σελ. 141.
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Τόμος τέταρτος
«Περί σωματικής άγωγής», (σελ. 304-307). ’Αναφορά στήν σωματική 

αγωγή, στή διατροφή τοΰ βρέφους, στήν καθαριότητα τοΰ παιδιοΰ.

41. Γεωργίου Γενναδίου, Πρώτη τροφή 
τοϋ ύγιοϋς άνθρωπίνου νοός συγγραφείσα 
γερμάνιοτί παρά Καρόλου Τραϋγόττου 
Θείμη καί μεταφρασθείσα παρά..., Μόσχα 
1819*.

Ιατρικά θέματα

«Περί άνθρώπου», (σελ. 1-8). ’Αναφορά 
στήν έξωτερική περιγραφή τών μερών τοΰ 
άνθρώπου, στήν άδηλο διαπνοή, στίς πιό συ
χνές άρρώστιες καί στά σπλάχνα τοΰ σώμα
τος.

«Περί γενέσεως», (σελ. 37).

ΠΡϋΤΗ ΤΡΟΦΗ
ΤΟΤ ΤΓΙΟΤΣ

ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΝΟΟΣ,
βνγγ^αφάυα γιρμανιττΐ xap£

Κα$όλα Τςανγότΐα ®είμ·η

Γ .  ΓΕΝΝΑΔΙΟ Τ .

ΜΟΣΧΑ,
Tvjrt i f ,  Σ.  Ιελιζανόφαχη. 

484 9.

46. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, ό. π., τόμ. I, άρ. 119. Έπανεκδόσεις έγιναν κατά τά έτη 1833,1842, 
1845, 1851, 1854, 1878. Συγγραφέας είναι ό Thieme, Karl Trangott. Τό κείμενο περιέχεται στό 
δεύτερο τόμο τής έξάτομης Στοιχειώδους έγκυκλοπαιδείας τών παιδικών μαθημάτων, συντα- 
χθεΐσα έκ τών άριστων παιδικών βιβλίων τής Γερμανίας παρά Γ. Γενναδίου καί Γ. Λασσάνη 
έν Μόσκβςι 1819-1821. Γιά τόν Γ. Γεννάδιο, (1786-1854), βλ. Αριάδνη Καμαριανοΰ-Cioran, 
«Ή διείσδυση τών Φώτων τής Δύσης στίς Παραδουνάβιες ήγεμονίες σέ συγγράμματα πού με
τέφρασαν ή φιλοπόνησαν λόγιοι Ήπειρώτες», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Ή
πειρος, Κοινωνία-Οίκονομία, 15ος-19ος αί, Γιάννενα 1987, σελ. 357-364 καί Ar. Camarino- 
Cioran, Les Academies Princieres du Bucarest..., 1974, σελ. 518-524. Στό περιοδικό Πανδώρα, 1 
’Απριλίου 1855, τόμ. 6, σελ. 7-13, δημοσιεύεται τού Α. Ρ. Ραγκαβή, «Λόγος έκφωνηθείς είς τό 
μνημόσυνον τού Ί. Βενθύλου καί Γ. Γενναδίου, τής 19 Μαρτίου 1855».
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42. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία τής μετα
φυσικής, Έν Βιέννη 182041.

Ιατρικά θέματα

Κεφ. Α'. «Περί αισθήσεων καί κινήσεως», 
(σελ. 1-30). ’Αναφορά στά αισθητήρια όργανα, 
τήν αισθητικότητα, τόν εγκέφαλο, τά νεϋρα, τό 
νευρικό υγρό, τό τηλώδες σώμα ώς έστία τής 
αίσθητικότητος, τίς ακούσιες καί εκούσιες κι
νήσεις.

Κεφ. Β". «Περί τοϋ αιτίου τών αισθημάτων 
καί τής κινήσεως», (σελ. 30-37). ’Αναφορά 
στήν άδυναμία άποδείξεως ότι υπάρχει έντός 
τών νεύρων σωλήνας μέ νευρικό ρευστό.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Μ Ε Τ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ
ΠΑΡΑ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΪΒΙΟΪ.

47. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, Έλληνική Βιβλιογραφία, τόμ. I, άρ. 1271. Γιά τόν Βενιαμίν Λέσβιο, 
(1762-1824), βλ. Πρακτικά Πανελληνίου Συμποσίου Βενιαμίν Λέσβιος, ’Αθήνα 1985, G. Ρ. 
Henderson, The revival of greek thought, New York, 1970, σελ. 117-126, Ar. Camarino-Cioran, 
Les Academies Princieres du Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, 1974, σελ. 525-543.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ





I. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ή έρευνα τών ιατρικών θεμάτων στά έντυπα βιβλία τής εποχής τοΰ Νε
οελληνικού Διαφωτισμού έχει δείξει, ότι ορισμένοι συγγραφείς παραθέ
τουν στά βιβλία τους άνατομικούς πίνακες καί σχέδια, μέ σκοπό νά έπεξη- 
γήσουν τά ιατρικά θέματα καί κατ’ αύτόν τόν τρόπο νά γίνουν κατανοητά 
άπό τούς άναγνώστες τους. Υπογραμμίζουμε ώστόσο ότι τά ανατομικά σχέ
δια καί πίνακες βρίσκονται σέ ποσοστό 20% μόνο στά μη ιατρικά βιβλία 
(φυσικές, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, σχολικά έγχειρίδια), ενώ παρατη- 
ρεΐται παντελής έλλειψη στά έντυπα Ιατρικά βιβλία, στά όποία κατά κύριο 
λόγο άναμενόταν νά περιέχονται.

Συγκεκριμένα γιά τήν κατανόηση τής κατασκευής τοΰ οφθαλμού παρα
τίθενται άνατομικά σχέδια (ίχνογράμματα) άπό τόν Μεθόδιο ’Ανθρακίτη, 
τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, τόν Ευγένιο Βούλγαρη, τόν Κωνσταντίνο Κούμα 
καί τόν Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο1. Παρομοίως καί γιά τήν κατανόηση τής 
άνατομικής κατασκευής τοΰ ώτός ό Νικηφόρος Θεοτόκης στό βιβλίο του 
Στοιχεία Φυσικής, 1757, καταχωρίζει τέσσερα άνατομικά παρασκευάσματα 
τού έξω καί έσω ώτός μέ τά άκουστικά οστάρια, τούς ήμικύκλιους σωλήνες 
καί τήν εύσταχιανή σάλπιγγα, τόν κοχλία μέ τό ύμενώδες διάφραγμα καί τίς 
δυόμισυ σπείρες του.

Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί άνατομικοί πίνακες μέ τά σπλά
χνα καί τήν κυκλοφορία τοΰ αίματος, τούς όποιους ό ’Άνθιμος Γαζής παρέ
θεσε στό βιβλίο του, στά 1799. Οί άνατομικοί αύτοί πίνακες, όπως έχει 
ύποστηριχθεί σέ σχετική μελέτη2, άποτελοΰν καί τούς πρώτους άνατομικούς 
πίνακες στά έντυπα βιβλία τής έποχής τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού. ’Ε
πίσης κατά τό 1801 στό θρησκευτικού περιεχομένου βιβλίο τοΰ Νικοδήμου

1. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «’Ανατομικές εικόνες καί σχέδια στά έντυπα ελληνικά 
βιβλία τής περιόδου 1745-1821», 23° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, ’Αθήνα 1997, τόμ. 
Περιλήψεων, σελ. 26. Σημειώνεται ότι ιχνογραφήματα άνατομικής κατασκευής τοΰ όφθαλμοϋ 
άπαντώνται στό βιβλίο τοΰ Νεοφ. Δούκα, Ξυνωρίς ήτοι Φυσική καί Μεταφυσική, Έν Αίγίνη 
1834, καί στά χειρόγραφα παραδόσεως φιλοσοφίας τοϋ Άνδρέα Κάλβου. Βλ. Παναγή Άλιπρά- 
ντη, «’Άγνωστα καί άνέκδοτα τετράδια τών παραδόσεων Φιλοσοφίας τού Άνδρέα Κάλβου», 
πρόδρομη άνακοίνωση, περιοδ. Τό Δένδρο, άρ. 67-68, Άπρίλιος-Μάϊος 1992, σελ. 14-36.

2. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας καί φυσιολογίας τοϋ Θεσσαλικοϋ Δι
δασκάλου τοϋ Γένους ’Ανθίμου Γαζή (1758-1828), ’Αθήνα 1993, σελ. 26.
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'Αγιορείτου μέ τίτλο Περί τής φυλακής τών πέντε αισθήσεων, στό κεφάλαιο 
«Περί καρδίας», καταχωρίζονται δύο άνατομικές εικόνες τής καρδιάς καί 
τών άγγείων της, πού συνοδεύονται καί άπό επεξηγηματικό κείμενο τού 
Ανθίμου Γαζή. Μάλιστα τό κείμενο τού Ανθ. Γαζή μετά τήν μετάφραση τοϋ 
βιβλίου στή ρουμανική γλώσσα κατά τό 18263 θεωρείται ένα άπό τά πρώτα 
κείμενα, πού μετέφεραν τίς γνώσεις τής κυκλοφορίας τού αϊματος, ένώ τά 
δύο άνατομικά σχέδια τής καρδιάς θεωρούνται ώς τά πρώτα έπιστημονικά 
σχέδια, τά όποία δημοσιεύθηκαν σέ βιβλίο στή ρουμανική γλώσσα.

Στά 1810-1812 οί άδελφοί Καπετανάκη κυκλοφορούν τήν Εικονολογία 
παιδική, όπου παραθέτουν καί έγχρωμες εικόνες, μεταξύ τών όποιων τόν 
άνθρώπινο σκελετό, σέ πρόσθια καί οπίσθια όψη, τέσσερις εικόνες μέ άνα
τομικά παρασκευάσματα σπλάχνων τού θώρακος καί τής κοιλίας. Έπίσης 
δημοσιεύουν τή μικροσκοπική εικόνα τής τριχός, τών παρασίτων τού 
άνθρωπίνου σώματος, τής ταινίας τής μονήρους καί τής ύδατίδος κύστεως, 
ένώ παράλληλα καταχωρίζουν καί πολλές εικόνες μέ φαρμακευτικά φυτά 
(βλ. τίς εικόνες στά οικεία κεφάλαια τοϋ Δευτέρου Μέρους).

II. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Οί συγγραφεΐς τών ιατρικών θεμάτων στά έντυπα έλληνικά βιβλία τής 
έξεταζομένης περιόδου παραπέμπουν συχνά στήν πηγή προέλευσης τών 
κειμένων τους μέ σκοπό προφανώς νά επικυρώσουν τά γραφόμενά τους μέ 
τά ονόματα διαπρεπών εύρωπαίων ιατρών. Πολλές φορές άναφέρονται μό
νο τά ονόματα τών διακεκριμένων ίατρών-συγγραφέων, άλλοτε καί τά συγ- 
γράματά τους μέ σχετικά κείμενα τους. Συχνά γίνεται μνεία έπιστημονικών 
περιοδικών καί έφημερίδων τής έποχής. Από τήν έρευνα διαπιστώνεται ότι 
όλα σχεδόν τά ιατρικά βιβλία περιέχουν βιβλιογραφικές παραπομπές, οί 
οποίες κατά κανόνα είναι σύγχρονες. Ή βιβλιογραφική τεκμηρίωση στά 
έντυπα έλληνικά βιβλία τής έποχής τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού φανε
ρώνει τό ύψηλό έπίπεδο τής ιατρικής γνώσεως, πού μεταφερόταν μέσω τών 
βιβλίων αύτών στόν έλληνικό χώρο. Στή συνέχεια άναφέρονται ένδεικτικά 
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

3. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, δ. π., σελ. 42. Έπίσης, Virgil Candea, «William Harvey, 
Anthime Gazis et les debuts de la science Roumaine moderne», Balkan Studies, τόμ. 5, Θεσσα
λονίκη 1964, σελ. 77-88.
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1. Ό Νικηφόρος Θεοτόκης στό βιβλίο του Στοιχεία φυσικής, 1767, τόμ. 
Β", καταχωρίζει βιβλιογραφικές παραπομπές. Συγκεκριμένα στή σελ. 13 
παραπέμπει στήν «Ιστορία τής Βασιλικής ’Ακαδημίας» τοΰ 1721 γιά τό 
σχήμα τοΰ όφθαλμικοΰ κόγχου. Στή σελ. 22, γιά τούς οφθαλμικούς μύες καί 
τά άνατομικά σχήματά τους παραπέμπει στόν 29 πίνακα τοΰ Bartholomeo 
Eustacchio, (1520-1574), τοΰ όποιου ώς γνωστόν οί «Ανατομικοί πίνακες» 
δημοσιεύθηκαν τό 1714 καί θεωρούνται ώς οί πρώτες ιατρικές χαλκογρα
φίες4. Σχετικά μέ τόν κερατοειδή χιτώνα τοΰ οφθαλμού, στή σελ. 17 παρα
πέμπει στόν διάσημο Γάλλο χειρουργό τοΰ πρώτου μισού τού 18ου αίώνος 
J. L. Petit, (1674-1760), στήν Ιστορία τής Βασιλικής Ακαδημίας τον 1728. 
”Ας σημειωθεί ότι τό όνομα τοΰ Petit στήν ’Ανατομία φέρουν τό τρίγωνο με
ταξύ τής λαγωνίου άκρολοφίας, τοΰ έξω λοξού κοιλιακού μυός καί τού πλα
τέος ραχιαίου, καθώς καί ό πόρος στήν άκτινωτή ζώνη τοΰ οφθαλμού κο
ντά στόν κρυσταλλοειδή φακό5. Ό Νικηφόρος Θεοτόκης άναφερόμενος, 
(σελ. 34), στό γλαύκωμα καί τόν καταρράκτη παραπέμπει τόν άναγνώστη 
στά βιβλία τών διασήμων Γάλλων ιατρών Antoine Maitre-Jean, (1650-1730, 
Τναίίέ de maladies d’ oeil, 1706, καί τοΰ Michel Brisseau, (1677-1743), Traitέ 
de la cataracte et du gaucoma, 1709. Έπισημαίνεται ότι ό Antoine Maitre- 
Jean ήταν ό θεμελιωτής τής Γαλλικής ’Οφθαλμολογίας καί ό Μ. Brisseau 
άπέδειξε ότι ό καταρράκτης δημιουργεΐται άπό τή σκλήρυνση καί θόλωση 
τού φακού6.

2. Ό Εύγένιος Βούλγαρις έγραψε τό βιβλίο του Τά άρέσκοντα τοΐς φι- 
λοσόφοις κατά τά μέσα τού 18ου αίώνος, αλλά έκδόθηκε τό 1805. Στό κε
φάλαιο γιά τήν κατασκευή τού οφθαλμού άναφέρεται σέ άνατομικά σχήμα
τα άπό τούς Πίνακες τοΰ Bartholomeo Eustacchio καί συχνά παραπέμπει 
στίς Ιστορίες τής Βασιλικής Ακαδημίας τον 1721, 1726, 1728, 1730, 1735. 
Μνημονεύει τήν Ανατομική τού Thomas Bartholin, (1616-1680), καί τούς 
άνατόμους Ν. Steno7, (1638-1686), Μ. Malpighi, (1628-1694) καί J. L. Petit, 
(1674-1760).

3. Ό Κωνσταντινος Μιχαήλ στό βιβλίο του Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροϊς 
σοφωτάτου Τισσότου, Βιέννη 1785, καταχωρίζει πολλές παραπομπές. Συγ

4. Βλ. Arturo Castiglioni, Ιστορία τής Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 1, 
σελ. 402.

5. Βλ. Arturo Castiglioni, ό. π., τόμ. 2, σελ. 612.
6. Βλ. Arturo Castiglioni, ό. π., τόμ. 2, σελ. 620.
7. Τό όνομά του φέρει ό έκκριτικός άγωγός τοϋ παρωτιδικοΰ άδένος, πόρος τοϋ Στένον. 

Βλ. F. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 1961, σελ. 265.
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κεκριμένα, στίς σελ. 17, 35 καί 36, παραθέτει τοΰ Gerard van Swieten, 
(1700-1772), τά «Υπομνήματα είς τοϋ Βοερχαβίου τούς άφορισμούς», πού 
έκδόθηκαν σέ πέντε τόμους τό 1754-17588. Ό G. Van Swieten ήταν μαθητής 
τοΰ Η. Boerhaave, ό όποιος άπεκαλεΐτο «'Ολλανδός Ιπποκράτης»9. Έπίσης 
παραπέμπει στίς σελ. 34, 41, 82, στό θεμελιώδες έργο τής παθολογικής ανα
τομίας τοΰ G. Β. Morgagni, (1682-1771), «Περί τής έδρας καί αιτίας τών 
άρρωστιών» (De sedibus et causis morborum per anatonem indagatis), πού τυ
πώθηκε στή Βενετία τό 1761. Στή σελ. 37 υπάρχει παραπομπή στό κλασσι
κό έργο τοΰ Albert Haller, (1708-1777), «Στοιχεία φυσιολογίας τοϋ άνθρω
πίνου σώματος» (Elementa physiologie corporis humani), τό όποιο έκδώθηκε 
σέ οκτώ τόμους μεταξύ τών έτών 1757-1766. 'Ομοίως παραπέμπει, (σελ. 67), 
στό έργο τοΰ Anton von Haen, (1704-1776), «Θέσεις παθολογικαί περί τών 
αίμορροείδων», Βιέννη 1759.

4. Ό Κωνσταντίνος Μιχαήλ στό δεύτερό του έργο «Διαιτητική, ής προ- 
τέτακται καί ιστορία συνοπτική περί τής άρχής καί προόδου τής Ιατρικής», 
Βιέννη 1794, παραθέτει στό πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου 35 βιβλιογραφικές 
παραπομπές. Αναφέρεται σέ νεώτερα κείμενα, όπως στή Γαλλική Encyclo
pedie10, στίς Ιστορίες τής Ιατρικής τοΰ Daniel LeClerc, (1652-1728)11, τοΰ J. 
Freind, (1675-1728)12, στά «Προλεγόμενα τής φυσιολογίας» τοΰ Χάλλερ, 
στήν Ιστορία τής Χυμικής τοΰ Η. Boerhaave καί τοΰ J. Ε. Blumenbach, 
(1752-1840), «Introduction in historian medicine-literarian», Goettigae, 1786. 
’Αναφέρει κείμενο άπό βιβλίο τοΰ ίπποκρατιστή Ίταλοΰ ίατροΰ Giorgio 
Baglivi, (1668-1706), καί μνημονεύει τά βιβλία τοΰ Βιεννέζου ίατροΰ καί 
φαρμακολόγου Anton Stoerk, (1731-1803).

Στό δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου καταχωρίζει 45 βιβλιογραφικές παραπο
μπές άπό κλασσσικά έργα ιατρών τής έποχής του, όπως τοΰ J. G. 
Zimmermann, (1728-1795), έργο τοΰ 1763, τοΰ S. A. Tissot, (1728-1797), 
«Περί τής τών πεπαιδευμένων υγείας» (De la sante des gens des lettres), τό 
όποιο εΐχε μεταφράσει στήν έλληνική τό 1785 καί «Περί αυνανισμού». Συ
χνά άναφέρεται στό έργο τοΰ Γερμανού χειρουργού A. G. Richter, (1742-

8. Βλ. Arturo Castiglioni, ό. π., τόμ. 2, σελ. 603.
9. Βλ. Σπύρου Μαρκέτου, Γ. Π. Ρουσόπουλου, «Χέρμαν Μπούρχαβε (1668-1736)», Mate

ria Medica Greca, τόμ. 14, 1986, σελ. 105-108.
10. Encylopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers par Diderot et D’ 

Alambert... Paris 1751.
11. D. LeClerc, Histoire de la Medecine, Γενεύη 1696.
12. J. Freind, Histoire de la Medecine depuis Galien jusqu ’ au commencement du seizieme sic- 

cle, Leiden 1729.
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1812), «Praisepta diaetica» καί στό έργο τοΰ Maximilian Stoll, (1742-1787), 
«Praelections academiae in diversos morbos chronicos, Vol II, 1788».

5. Ό Ρήγας Βελεστινλής στό βιβλίο του 
Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, καί ειδικό
τερα στό εικοστό τέταρτο κεφάλαιο «Περί 
άνθρώπου ζώων καί έτέρων τινών», (σελ.
157), παραπέμπει γιά τήν κατασκευή τοΰ φω
σφόρου άπό τά άνθρώπινα ούρα στή Γαλλική 
Εγκυκλοπαίδεια τών Diderot καί D’ Alam- 
bert καί όπως ή έρευνά μας έχει άποδείξει13, 
ό Ρήγας Βελεστινλής όχι μόνο μνημονεύει τήν 
Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, άλλά χρησιμοποί
ησε αύτούσια κομμάτια άπό λήμματά της γιά 
νά γράψει τά ιατρικά θέματα: α) Περί τής κυ
κλοφορίας τού αϊματος, β) Περί τής άδήλου 
διαπνοής καί γ) Περί τής κατασκευής τοΰ φωσ
φόρου άπό τά άνθρώπινα ούρα.

6. Ό ’Άνθιμος Γαζής στό δεύτερο τόμο τού βιβλίου του Γραμματική τών 
φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, καί ιδιαίτερα στό πέμπτο κεφάλαιο, 
(σελ. 537 καί έξής), παραθέτει άρκετές βιβλιογραφικές παραπομπές. Συγ
κεκριμένα άναφέρειτή Φυσική Ίστορίατοϋ J. Β. Blumenbach, (1752-1840), 
τό έργο τοΰ S. Τ. von Sommerring, (1755-1830), Περί κατασκευής τοϋ 
άνθρωπίνου σώματος, τό όποιο έκδόθηκε σέ έξι τόμους άπό τό 1794 έως τό 
1801. Έπίσης παραπέμπει στό έργο τοΰ διάσημου 'Ολλανδού ιατρού Η. 
Boerhaave, (1668-1738), «Institutiones medicae», Leyden 1708. Μνημονεύο
νται οί άφορισμοί τοΰ Sanctorius καί καταχωρίζεται έκτενές κείμενο άπό 
έργο τοΰ C. W. Hufeland, (1726-1836), πού είχε έκδοθεΐ τό 1798 καί τό 
όποιο μνημονεύει ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης14 στήν βιβλιογραφία του. Πα
ραπομπές γίνονται καί στό περιοδικό Annales de Chymie, vol. 8. Συχνά άνα-

13. Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή “Φυσικής απάνθισμα” καί Γαλ
λική Encyclopedic. Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, ένός προτύπου», Ύπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β' 
Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστΐνο-Ρήγας», ’Αθήνα 1994, σελ. 585-598 καί D. Karaberopoulos, «Le 
Florilege de Physique (Φυσικής άπάνθισμα) de Rhigas Velestinlis et L’ Encyclopedie. Premiere 
identification d’ un modele», Bulletin de Laison, no 12, Centre D’ Etudes Balkaniques, Inalco, 
Paris, Decembre 1994, σελ. 129-139.

14. Βλ. Άναστ. Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 548.

ENCYCLOPEDIE,
D l C T I O N N A I I l l · :  J t A I S O N i N K

D Ε S S C I E N C E S ,
DES A R T S  E T  ΟΓ-S Μ t Τ ί t US,
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φέρεται ό άνατόμος καί κλινικός J. Chr. Reil (1759-1813)15. Παράλληλα ό 
’Άνθιμος Γαζής πρόσθεσε στήν έλληνική έκδοση καί δύο άνατομικούς πί
νακες τού άνθρωπίνου σώματος, τούς όποιους πιθανόν νά έλαβε άπό τήν 
άνατομική τού Sommerring, γιά νά δώσει στούς Έλληνες άναγνώστες πα
ρασταστικά τή νέα γνώση γιά τά σπλάχνα καί τήν κυκλοφορία τοΰ αϊματος. 
Οί άνατομικοί αυτοί πίνακες τοΰ άνθρωπίνου σώματος θά πρέπει νά θεω
ρούνται ώς οί πρώτοι άνατομικοί πίνακες σέ έλληνικό βιβλίο τής έποχής τοΰ 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού16.

7. Ό άνώνυμος λόγιος συγγραφέας τού βιβλίου Διδασκαλία παραινετι
κή περί τήςχρήσεως τής δαμαλίδος, Βιέννη 1805, συχνά μνημονεύει τόν ια
τρό Ed. Jenner, (1749-1823), καί τόν έμβολιασμό του κατά τής ευλογιάς. Στό 
δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου, πού περιέχεται τό κείμενο τού ιατρού L. 
Careno, γιά τά σημαντικά άποτελέσματα τού δαμαλισμού, παρατίθεται καί 
ένας στατιστικός πίνακας μέ τή θνησιμότητα τής εύλογιάς τών τελευταίων 
έτών στή Βιέννη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι άπό τό έτος εφαρμογής τού δαμα
λισμού παρατηρεΐται σημαντική μείωση τής θνησιμότητας τών παιδιών. Ό 
συγγραφέας μέ τά στατιστικά αύτά στοιχεία, πού γιά πρώτη φορά άπα- 
ντώνται σέ έλληνικό ’ιατρικό βιβλίο, προσπαθεί νά πείσει τούς "Ελληνες 
άναγνώστες μέ έπιστημονικές άποδείξεις γιά τή σημασία τού δαμαλισμού 
καί τήν άνάγκη έφαρμογής του στόν έλληνικό χώρο.

8. Ό Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος στό «Περί τοϋ καθαρισμού τοϋ άέ- 
ρος διά τοϋ άλικοϋ όξέος17», Παρίσι 1815, κείμενό του γιά τήν προστασία 
άπό τήν πανώλη μέ τή χρησιμοποίηση άερίων άπό τήν άντίδραση χημικών 
ουσιών, μνημονεύει (σελ. 111) τόν Γάλλο φυσιολόγο F. Vicq-d’ Azyr, 
«Instruction et avis, p. 24», τού «Γίμπερνατ μίαν έπιτομήν περί τοϋ πώς πρέ
πει νά έμποδίση τίς τόν μολυσμόν τής πανώλης καί έν γένει τών έπιδημικών 
λοιμών», (σελ. 113), πού άντιστοιχεΐ στό γαλλικό βιβλίο (Ch. de Gimber- 
nat), Instruction sur les moyenspropres a prevenir la contagion et arreter lespro- 
gres desfievres epidemiques, Strasbourg 1814, μεταφέροντας καί σχετικό κεί
μενο άπό τήν σελ. 67. Παράλληλα μνημονεύει τή μετάφραση τής Χημείας

15. Τό βιβλίο του Ueber die Erkenntnifs und Cur der Fieber, Halle 1805, βρίσκεται στή Βι
βλιοθήκη Μηλέων Πηλίου, πού πιθανόν νά ειχε άποσταλεί άπό τόν Άνθιμο Γαζή.

16. Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας καί φυσιολογίας, δ. π., ’Αθήνα 
1993, σελ. 26

17. Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, "Ενα βιβλιογράφητο κείμενο τοϋ 1815 γιά τήν προ
στασία άπό τήν πανώλη, ’Αθήνα 1994.
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τοΰ Adet άπό τόν Κων. Κούμα καί καταγράφει συνταγή τοΰ καθηγητοΰ τής 
Ιατρικής τοΰ Παρισιού Ph. Pinel, (1745-1826), γιά τόν «άλικό κάπνισμά». 
Τέλος κάνει μνεία, (σελ. 117), τής «’Αναφοράς περί τής προόδου τών έπι- 
στημών τοϋ φιλοσόφου Κυβιέρου», ή όποία αντιστοιχεί στό γαλλικό βιβλίο 
G. L. C. F. de Cuvier, (1769-1832), Rapport historique sur les progres des sci
ences Naturelles depuis 1789, Paris 181018.

9. Ό Πέτρος Ήπήτης στόν πρόλογο τοΰ βιβλίου του Αοιμολογία, Βιέν
νη 1816, μνημονεύει τή διατριβή τοΰ J. Seraphin, Dissertattion sur les fievres 
bilieuses, Paris 1815, τήν όποία μετέφρασε στήν έλληνική ό Γ. Κ. Τυπάλδος. 
Έπίσης στό πρώτο τμήμα τοϋ βιβλίου, όπου καταχωρίζεται ή ιστορία τής 
πανώλους, παραθέτει πλήθος βιβλιογραφιών καταγράφοντας μάλιστα καί 
τά ονόματα 664 «Λοιμογράφων», όσοι δηλ. είχαν γράψει, όπως παρατηρεί, 
γιά τήν πανώλη. Δυστυχώς όμως δέν μνημονεύονται οί τίτλοι τών βιβλίων, 
διότι, όπως σημειώνει,τό βιβλίο του θά ήταν ογκώδες καί δύσχρηστο μέ τήν 
παράθεση τόσων τίτλων.

10. Ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης στό βιβλίο του Αντιπανάκεια, Βιέννη 
1810, καταχωρίζει πάρα πολλές βιβλιογραφικές παραπομπές, γιά νά τεκμη
ριώσει τά γραφόμενά του. Ιδιαίτερα στό τέλος τοΰ βιβλίου παραθέτει καί 
τόν κατάλογο τής βιβλιογραφίας μέ 146 τίτλους βιβλίων τής εύρωπαϊκής ια
τρικής επιστήμης. Συγκεκριμένα άναγράφονται 58 τίτλοι γερμανικών βιβλί
ων, 40 λατινικών, 13 γαλλικών, 7 άγγλικών, 5 ιταλικών καί τέλος 23 τίτλοι 
έλληνικών βιβλίων κυρίως άρχαίων ιατρών. Τό βιβλίο ’Αντιπανάκεια τοΰ 
Γεωργιάδου, άπό όσο μέχρι τώρα εχει δείξει ή ερευνά μας, θά πρέπει νά 
θεωρείται ώς τό πρώτο έλληνικό βιβλίο τής έποχής τοΰ Νεοελληνικού Δια
φωτισμού μέ τήν πολυαριθμότερη βιβλιογραφία, ή όποία, άς σημειωθεί, 
είναι τής συγχρόνου έποχής.

Στή συνέχεια παρατίθεται ή βιβλιογραφία, τήν όποία καταχωρίζει στό 
βιβλίο του ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης, στά 1810, σελ. 537-545.

18. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, δ. π., σελ. 18, ύποσημείωση 15.





















ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΑΙΚΑ





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τά προεπαναστατικά περιοδικά*, τά όποια κυκλοφόρησαν κατάτή δεύ
τερη δεκαετία τοϋ 19ου αιώνα, μετέφεραν στις σελίδες τους τή σύγχρονη 
έπιστημονική ιατρική γνώση, όπως διαπιστώνεται άπό τή σχετική μελέτη 
τών δημοσιευμένων ιατρικών τους άρθρων. Λίγα ιατρικά θέματα περιέχουν 
τά περιοδικά, Άθηνά, Μέλισσα, ΜουσεΙον καί Φιλολογικός Τηλέγραφος. 
Ό Ελληνικός Τηλέγραφος, αν καί κυκλοφορήθηκε γιά πολλά χρόνια καί ή 
έκδοσή του συνεχίσθηκε καί μετά τό 1821, περιέχει κυρίως ειδήσεις γιά τίς 
έπιδημίες τής πανώλους.

Τά προεπαναστατικά περιοδικά 

Τίτλος Τόπος έκδόσεως Έτη κυκλοφορίας

Έρμης ό Λόγιος Βιέννη 1811-1821
Ελληνικός
Τηλέγραφος Βιέννη 1812-1821.
Φιλολογικός
Τηλέγραφος Βιέννη 1817-1821
Άθηνά Παρίσι 1819
Μέλισσα Παρίσι 1819-1821
ΜουσεΙον Παρίσι 1819

* Τό Ελληνικό Λογοτεχνικό καί Ιστορικό ’Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) μέ Διευθυντή τόν Μάνο Χα- 
ριτάτο στή Σειρά Τά Έλληνικά Περιοδικά. I. Προεπαναστατικά Περιοδικά άνατΰπωσε τά άκό- 
λουθα: 1. Μέλισσα ή Έφημερίς Έλληνική, μέ κείμενα Κ. Θ. Δημαρά, Τά Προεπαναστατικά πε
ριοδικά καί Αίκ. Κουμαριανοϋ, Εισαγωγικά στήν Μέλισσα, ’Αθήνα 1984. 2. Έρμης ό Λόγιος, 
μέ Πρόλογο τοϋ Κ. Θ. Δημαρά καί τοϋ Έμμ. Ν. Φραγκίσκου, Αθήνα 1988-1990. 3. Άθηνά ή Έ
φημερίς Φιλολογική, Έπιστημονική, Πολιτική καί Εμπορική, μέ Εισαγωγικά τής Αίκ. Κουμα- 
ριανοϋ, ’Αθήνα 1989. 4. ΜουσεΙον ή Έφημερίς Φιλολογική, Έπιστημονική, Πολιτική καί Τεχνι
κή, μέ Εισαγωγικά τής Αίκ. Κουμαριανοϋ, ’Αθήνα 1995.

’Επίσης τό Κέντρο Νεοελληνικών ’Ερευνών τοϋ Έθνικοϋ Ιδρύματος ’Ερευνών έξέδωσε 
στή σειρά Τά Έλληνικά Προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια: Α. Άθηνά - Καλλιόπη - Μέ
λισσα - Τό ΜουσεΙον. ’Επιμέλεια: ’Αγγελική Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου, ’Αθήνα 1971. Β'. Έρ
μης ό Λόγιος 1811-1921. Επιμέλεια: Έμμ. Φραγκίσκος, ’Αθήνα 1976. Γ". Ειδήσεις διά τά Ανα
τολικά Μέρη 1911, Ελληνικός Τηλέγραφος 1812-1836, Φιλολογικός Τηλέγραφος 1817-1821. ’Ε
πιμέλεια: Ρωξάνη ’Αργυροπούλου, ’Άννα Ταμπ;άκη, ’Αθήνα 1983.
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Τό κύριο προεπαναστατικό περιοδικό, τό όποιο μετέφερε άπό τίς σελί
δες του τήν επιστημονική ιατρική γνώση στόν έλληνικό χώρο, ήταν ό Έρμης 
ό Λόγιος, πού κυκλοφόρησε άπό τό 1811 μέχρι τήν έκρηξη τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως. Σκοπός τής έκδόσεως τού περιοδικού, όπως διατυπώνεται 
στήν άρχή τής έκδόσεως του, ήταν «νά δίδη ειδήσεις φιλολογικάς άναφερό- 
μενας κυρίως είς τάς γνώσεις τών έπιστημών καί μαθήσεων...είς τάς ειδή
σεις τών νεοφανών βιβλίων έλληνικών τε καί άλλογλώσσων, όσα έχουσιν 
σχέσιν τινά πρός τήν Ελληνικήν φιλολογίαν είς τάς νέας έφευρέσεις τών 
τεχνών καί έπιστημών»1. Δημοσιεύει καί ιατρικά θέματα διότι, όπως άναφέ- 
ρει, δέν κυκλοφορούνταν ιατρικά περιοδικά. Χαρακτηριστικά παρατηρεί 
ότι «έπειδή άκόμη δέν έφθάσαμεν είς τόν βαθμόν έκείνον τής παιδείας, 
καθ’ όν έμποροϋμεν νά έχωμεν έκάστης έπιστήμης ιδίαν έφημερίδα, ώς 
έχουσι τά σοφά τής δυτικής Εύρώπης έθνη, άναγκαζόμεθα νά έκδίδωμεν 
διά τοϋ Λ. Έ. πάν ό,τι ήθελε φέρει ώφέλειάν τινα είς τό γένος»2.

’Από τή διενεργηθείσα διερεύνηση διαπιστώνεται ότι τά προεπαναστατι
κά περιοδικά καί κυρίως ό Ερμής ό Λόγιος δημοσιεύουν άρθρα άνατομί- 
ας, φυσιολογίας καί ποικίλες πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου. Χαρα
κτηριστικό εΐναι ότι όλα τά ιατρικά κείμενα συνοδεύονται άπό σύγχρονες 
βιβλιογραφικές παραπομπές, στοιχείο τό όποιο δείχνει τό έπίπεδο ένη- 
μερώσεως τών Ελλήνων συγγραφέων τών σχετικών άρθρων τού Λογίου 
Έρμή. Ή έπιστημονική ιατρική γνώση διοχετεύεται στόν έλληνικό χώρο μέ 
τά προεπαναστατικά περιοδικά, τά όποία διακινούνται κυρίως μέσω τών 
Ελλήνων έμπορων στά κέντρα τού Ελληνισμού.

1. Έρμης ό Λόγιος, 1811, σελ. 3. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Σπ. Μαρκέτου, «Ιατρικές 
δημοσιεύσεις στόν Έρμή τό Λόγιο (1811-1821)», στόν τόμο Ιατρικά παλαίτνπα περιόδου 1525- 
1900, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 68-78 καί σέ ανάτυπο. Άλ. Παπαδημητρίου, «Ή διείσδυδη τής 
ευρωπαϊκής έπιστημονικής σκέψης στόν έλληνικό πνευματικό χώρο μέσω τοϋ Λόγιου Έρμή», 
στόν τόμο Ή έπιστημονική σκέψη στόν έλληνικό χώρο 18ος-19ος αί, 1998, σελ. 137-146.

2. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 578.
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Στίς σελίδες τοϋ Λογίου Έρμή καθ’ όλη τή διάρκεια τής κυκλοφορίας 
του (1811-1821) δημοσιεύονται ιατρικά θέματα, τά όποια κατά κανόνα 
εΐναι μεταφρασμένα άπό ευρωπαϊκά περιοδικά ή είναι δοκίμια Ελλήνων 
συγγραφέων. Χαρακτηριστικό όλων αυτών τών κειμένων άποτελεϊ ή παρά
θεση πολλών βιβλιογραφικών παραπομπών τής συγχρόνου έποχής.

Ποσοστό τών Ιατρικών θεμάτων στόν Έρμή τόν Λόγιο

Στόν κατωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι στά δέκα περίπου χρόνια τής 
κυκλοφορίας τοΰ Λογίου Έρμή καταχωρίζονται συνολικά 55 ιατρικά 
άρθρα καί 42 βιβλιοπαρουσιάσεις, δηλ. συνολικά περίπου δέκα ιατρικά θέ
ματα κάθε χρόνο. 'Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι κατά τά τελευταία τρία προ
επαναστατικά χρόνια αυξάνεται ό άριθμός τών ιατρικών θεμάτων στόν Έρ
μή τό Λόγιο, καθώς έπίσης καί τών βιβλίων πού παρουσιάζονται. Βέβαια 
καί ό άριθμός τών σελίδων τοΰ περιοδικού κατά τά έτη αυτά άντίστοιχα εΐχε 
αύξηθεΐ σημαντικά.

Πίνακας 1

’Έτος ’Ιατρικά θέματα Βιβλιοπαρουσιάσεις

1811 2 7
1812 4 -
1813 3 1

1814-15 3 -
1816 6 2
1817 4 6
1818 3 6
1819 8 -
1820 10 2
1821 6 18

Σύνολο 55 42

Εκείνο όμως πού παρουσιάζει ένδιαφέρον είναι τό ποσοστό τών σελί
δων μέ ιατρικά θέματα κατά τά χρόνια τής κυκλοφορίας τού Λογίου Έρμή.
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’Από τήν εξέταση διαπιστώθηκε ότι τό 10% τών σελίδων τοΰ Λογίου Έρμή 
είναι αφιερωμένο σέ ιατρικά θέματα καί βιβλιοπαρουσιάσεις. Τό ποσοστό 
10% τών σελίδων τοϋ Λόγιου Έρμή μέ ιατρικά θέματα εΐναι σημαντικό. 
Δείχνει τό ενδιαφέρον τοΰ "Ελληνα άναγνώστη τής έποχής τοΰ Νεοελληνι
κού Διαφωτισμού γιά έπιστημονική γνώση σχετικά μέ τά θέματα τής άνατο- 
μίας, τής φυσιολογίας καί γενικότερα τής υγείας του.

Ή θεματογραφία στόν Έρμή τόν Λόγιο ταξινομείται στίς κατωτέρω 
ένότητες:

Α". Θέματα ανατομίας καί φυσιολογίας

α). Σχετικά μέ τήν λειτουργία τού σπληνός ό Δ. Σχινάς3 αναφέρει τίς σύγ
χρονες αντιλήψεις, παραθέτοντας έπί πλέον καί ένα πείραμα τού “Αγγλου 
Everand Home, (1756-1822), άπό τήν έργασία του «On the structure and 
uses of the spleen», πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Philosophical Trans
actions τού 1808. ’Ακόμη άναφέρει όσα ακούσε στά μαθήματα τοΰ φιλέλλη- 
νος καθηγητού τής άνατομίας στήν Παβία Fattori, παραπέμποντας καί στό 
σύγγραμμά του «La sua guida della anatomia umana, Pavia 1807, τόμ. α σελ. 
272».

β). Ό Δημήτριος Νίτζου4 άπό τό Παρίσι δημοσιεύει ένα άρθρο μέ τίτλο 
«Γνώθι σ' αυτόν. Φυσική ιστορία τοϋ άνθρώπου», όπου μεταξύ τών άλλων

3. Έρμης ό Λόγιος, 1811, σελ. 298-301. Γιάννη Βλαχογιάννη, Ιστορικά ραπίσματα, Αθήνα 
1937, σελ. 95-96, Έλ. Μπελιά, «Οί λόγιοι άδελφοί Δημήτριος καί Μιχαήλ Γεωργίου Σχινά», 
Μνημοσύνη, τόμ. 2, 1968-1969, σελ. 174-181, Άπ. Βακαλοπούλου, «Συμπληρωματικά στοιχεία 
γιά τόν Δημήτριο Σχινά μεταξύ 1810-1817», Έλληνικά, τόμ. 29, 1976, σελ. 171-173, Στ. Φασου- 
λάκη, «'Ένα γράμμα τοϋ Δ. Σχινά πρός τόν Ά. Μουστοξύδη, Guilford καί “Τρις”», Μνημοσύ
νη, τόμ. 6, 1976-1977, σελ. 153-158.

4. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σελ. 325-333. 381-389. Ό Δημήτριος Νίτσος έξ Ιωαννίνων 
άναφέρεται ώς ιατρός στόν Έρμή τό Λόγιο, 1818, σελ. 689, όπου καί δημοσιεύονται κείμενά 
του. Στά άρχεΐα τού Πανεπιστημίου τής Πίζας ’Ιταλίας άνευρίσκουμε ότι στίς 30 Νοεμβρίου 
1819 άνακηρύχθηκε διδάκτωρ τής Ιατρικής Σχολής. Βλ. Νικ. Τωμαδάκη, «Τριάντα έπτά 
"Ελληνες ιατροφιλόσοφοι σπουδάσαντες έν Πίση (Pisa) τής Ιταλίας (1790-1821)», 
Παρνασσός, τόμ. 26,1984, σελ. 212-228, καί ’Αλόη Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές στό Πανεπιστήμιο 
τής Πίζας (1806-1861), ’Αθήνα 1989-1994, τόμ. Α', σελ. 306, τόμ. Β', σελ. 425, 499, 631. Κατά τό 
1847 δωρήθηκαν στήν Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος πεντακόσιοι τίτλοι βιβλίων τού Δημητρίου 
Νίτσου. Βλ. Τριαντ. Σκλαβενίτη, «’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος. Ιστορικό περίγραμμα», 
στό Οί Θησαυροί τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα 1999, σελ. μστ'. Μάλιστα σέ αυτοψία 
είδαμε ότι στή σελίδα τού τίτλου τού βιβλίου Sistema Complete di Polizia Medica di G. P. Frank, 
Milano 1807-1808, Vol. X, έφερε στρογγυλή σφραγίδα μέ τόν όφι στό κέντρο καί περιμετρικά 
στό έπάνω μέρος “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΟΣ” καί στό κάτω “ΑΣΚΛ. ΥΓΕΙΑ”, ένώ κάτω άπό τό
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παραθέτει τό αντικείμενο τής ανατομίας καί τών μερών της «αγγειολογίας», 
«σπλαχνολογίας», «νευρολογίας», «οστεολογίας», «συνδεσμολογίας», κα
θώς έπίσης τής «φυσιολογίας» καί τής «παθολογικής φυσιολογίας». ’Ανα
φέρει άκόμη τά οστά τοΰ άνθρωπίνου σκελετού μνημονεύοντας σέ μερικά 
καί τή γαλλική ονομασία τους. Σημειώνεται ότι στό άρθρο αυτό πρωτοπα- 
ρουσιάζονται, άπό όσο είναι μέχρι τώρα γνωστό, οί όροι «σπλαχνολογία» 
καί «παθολογική φυσιολογία».

γ). Άπό τά «Χρονικά τής Φυσικής τοϋ Γγλιλβέρτ (Gilbert’s Annales des 
physik)» δημοσιεύεται σέ περίληψη τό άρθρο, «Περί τής ζωικής θέρμης καί 
άναπνοής»5, όπου παρουσιάζονται οί πρόσφατες άπόψεις γιά τή δημιουρ
γία τής θερμότητος έντός τοΰ οργανισμού άπό τήν ένωση τού οξυγόνου μέ 
τό αιμα. Έπίσης παρατίθενται καί οί παρατηρήσεις τοΰ Άγγλου Sir Benj. 
Collins Brodie, (1783-1802), γιά τήν επίδραση τοΰ νευρικού συστήματος στή 
λειτουργία τής άναπνοής καί καταχωρίζεται σχετικό πείραμα σέ ζώα.

δ). Έπίσης άπό τό περιοδικό «Gilbert’s Annales der Physik» δημοσιεύε
ται άρθρο μεταφρασμένο άπό τόν Δ. Άποστολίδη6 μέ τίτλο «Φυσική έξήγη- 
ση τής είς τό ζωϊκό σώμα κυκλοφορίας τοϋ αίματος καί τών δυνάμεων διά 
τών όποιων γίνεται ή κυκλοφορία». Στό πρώτο μέρος τής μελέτης γίνεται 
περιγραφή τής καρδιάς καί τών άγγείων, ένώ στό δεύτερο μέρος δίδεται ή 
φυσιολογική εξήγηση τής λειτουργίας τους, παραθέτοντας καί βιβλιογραφι
κές παραπομπές, όπως ένδεικτικά σημειώνουμε, στό βιβλίο τοΰ C. Η. Parry, 
(1755-1822), An experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the 
arterial pulse and into certain other properties of the large arteries in animals 
with warm blood, London 1816, τήν Φυσιολογία τοΰ G. Proehaska, (1749- 
1820), Institutionum Physiologie Humanae, 1810, καί στήν τέταρτη έκδοση 
τής Φυσιολογίας τοΰ G. Hr. Hildenbandt, (1746-1816).

Τό άρθρο αύτό τοΰ Λογίου Έρμή, πού περιέχει όλες τίς γνώσεις τής 
συγχρόνου έποχής μέ πολλές βιβλιογραφικές παραπομπές, μπορεί νά θεω
ρηθεί ώς ή πληρέστερη παρουσίαση στήν έλληνική γλώσσα τής άνατομίας 
καί φυσιολογίας τής καρδιάς κατά τήν έποχή τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτι
σμού.

Vol. μέ σφραγίδα τό όνομά του “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΟΣ”. Έπίσης στήν Κέρκυρα τυπώθηκε 
άπό τόν Παναγιώτη Λαζαρά, Λόγος επιτάφιος έκφωνηθείς είς τήν κηδείαν τοϋ ίατροδιδάκτο- 
ρος Δημητρίου Νίτζου [...], Κέρκυρα 1846.

5. Έρμης ό Λόγιος, 1816. σελ. 82-87.
6. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 532-554.
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Β". Γιά τό δαμαλισμό καί τήν ανατροφή τοΰ βρέφους

1. Γιά τόν δαμαλισμό, γιά τόν όποίο λίγα χρόνια πρίν, τό 1798, άπό τόν 
’Άγγλο ιατρό Ed. Jenner, (1749-1823), ειχε παρουσιασθεΐ ώς μέθοδος πρό
ληψης γιά τήν ευλογιά, δημοσιεύεται άρθρο άπό τόν ιατρό Άγγελο Μελισ- 
σηνό7 μέ τίτλο «άγελαδινή ευλογιά», όπως άποκαλεΐ τόν δαμαλισμό. Έπι- 
σημαίνεται ότι ή θνησιμότητα άπό τήν εύλογιά ήταν «ένας τών δέκα είς 
όλους τούς νεογενείς παίδας» καί ότι πρώτη προσπάθεια γιά τήν προστασία 
άπό τήν εύλογιά ήταν «ή κέντρωση τής εύλογιάς», δηλ. ό εύλογιασμός, μέ 
καλά σχετικώς άποτελέσματα, χωρίς όμως ό συγγραφέας νά μνημονεύει 
τούς εισηγητές του Έμ. Τιμόνη καί Ίακ. Πυλαρινό. Στή συνέχεια κάνει 
λόγο γιά τήν «εύλογιά τής άγελάδος» καί τήν εφαρμογή τού δαμαλισμού με
τά άπό πολλά πειράματα άπό τον Ed. Jenner. Σημειώνει ότι ό δαμαλισμός, 
πού κατέστη σωτήριος, άρχισε νά έφαρμόζεται στήν ’Ιταλία τό 1800 μέ άπο- 
τέλεσμα κατά τό 1805 νά έχουν έμβολισθεΐ τέσσερα έκατομμύρια παιδιά. 
Περιγράφει έπίσης τόν τρόπο τού έμβολιασμού, καθώς καί τίς τοπικές καί 
γενικές εκδηλώσεις του.

2. Δύο έργασίες τοΰ Π. Ήπήτη8 γιά τήν «’Ανατροφή τών παιδίων», κα
ταχωρίζονται σέ σαράντα περίπου σελίδες καί δίδονται οί σύγχρονες συμ
βουλές, οδηγίες γιά τήν άνατροφή τού νεογνού καί βρέφους. Σημειώνεται 
ότι ό Ήπήτης μόλις είχε άνακηρυχθεϊ διδάκτωρ άπό τήν Ιατρική Σχολή τής 
Βιέννης. Αναγράφονται οδηγίες γιά τήν έγκυο, τήν τίκτουσα καί τή λε- 
χωίδα. Συνιστά μεταξύ τών άλλων νά έξετάζονται τά νεογνά γιά τήν περίπτω
ση «άτρησίας ένός φυσικού στομίου», τό όποίο είναι δυνατόν χειρουργικώς 
νά θεραπευθεΐ. Νά μήν πιέζουν, νά μή «στραγγαλίζουν τά φουσκωμένα βυ
ζιά» τών νεογνών, γιατί προκαλοΰνται φλεγμονές. Τονίζει ότι είναι έσφαλμέ- 
νη ή άντίληψη ότι τά έπταμηνιάτικα νεογνά έπιβιώνουν καλλίτερα άπό τά 
οκτώ μηνών, τονίζοντας ότι τά όργανα τών όκτώ μηνών είναι «ισχυρότερα».

Υποστηρίζει τήν άναγκαιότητα τού μητρικού θηλασμού9, ό όποιος είναι 
γιά τό καλό τής μητέρας καί τού παιδιού, μνημονεύοντας ώστόσο καί τά δυ
σάρεστα άποτελέσματα άπό τήν διακοπή τού θηλασμού. Τονίζει πώς «μήτε 
τών ζώων μήτε τής βυζάστρας τό γάλα δύναται νά έκπληρώσει άκριβώς τήν 
έλλειψιν τοϋ μητρικού». Δίνει οδηγίες καί γιά τίς περιπτώσεις άδυναμίας νά 
συνεχισθεΐ ό μητρικός θηλασμός, συστήνοντας νά δοθεί στό βρέφος γάλα

7. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 196-203.
8. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 279-291 καί 1817, σελ. 533-547, 569-578.
9. Εκτενέστερα βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «'Οδηγίες περί θαλασμοΰ στόν “Έρμή τόν 

Λόγιο” τοϋ 1816 καί 1817», ΛελτΑ Παιδιατρ Κλιν Πανεπιοτ ’Αθηνών, τόμ. 44, 1997, σελ. 209- 
213.
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άπό τήν τροφό ή βυζάστρα ή γάλα άπό ζώα, κυρίως άγελάδας. Έπίσης δί
νει οδηγίες γιά τόν απογαλακτισμό, τή διατροφή τοϋ παιδιοϋ καθώς καί 
συμβουλές γιά τή σωστή άγωγή του.

Οί σαράντα πέντε αυτές σελίδες τοϋ Λογίου Έρμή μέ τίς οδηγίες άνα- 
τροφής τοΰ βρέφους θά πρέπει νά θεωροΰνται άπό τά πρώτα «Παιδιατρικά 
κείμενα» στήν έλληνική τής περιόδου τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμοΰ.

Γ'. Θέματα σχετικά μέ τήν Ιστορία τής Ιατρικής

α). Ό ιατρός Ά. Αρσάκης10 δημοσιεύει σέ συνέχειες ένα άρθρο μέ τίτλο 
« Έκθεσις συνοπτική τής ιατρικής ιστορίας», στό όποιο άναφέρεται στήν ια
τρική τών άρχαίων λαών, Ελλήνων, Αιγυπτίων, Ιουδαίων καί Ινδών.

β). Μέ τίτλο «Βραχεία καί συνοπτική έκθεσις όλης τής ιστορίας τής ια
τρικής συγγραφείσα παρά τοϋ ευκλεούς Σπρεγγελίου καί μεταφρασθείσα 
άπό τήν γαλλικήν γλώσσαν» δημοσιεύεται τό άρθρο τοΰ Kurt Sprengel, πού 
μεταφράσθηκε άπό τόν ιατρό Αθανάσιο Πολίτη11.

γ). Ό Δημήτριος Νίτζου, πού ζεϊ στό Παρίσι, μεταφράζει άπό τό γαλλι
κό λεξικό τών Ιατρικών Επιστημών άρθρο τοΰ «περιφήμου Βυρεοϋ Virey», 
(Julien Joseph Virey, 1776-1847), μέ τίτλο «Περί Σχολείων τής Ιατρικής καί 
τών έν αύτοίς διαλαμψάντων διδασκάλων καί τών αιρέσεων», όπου άναφέ- 
ρονται τά διάφορα ιατρικά συστήματα καί Ιατρικές σχολές12.

δ). «Πλάτωνος θεωρία περί τών ψυχικών νοσημάτων»13 τοΰ Kurt Spren-

10. Έρμης ό Λόγιος, 1813, σελ. 123-129, 181-189, 197-202, 240-243. Γιά τόν ’Απόστολο 
Άρσάκη, (1792-1874) σημειώνουμε ότι σπούδασε Ιατρική στήν "Αλλη καί γιά τήν διατριβή του 
στά λατινικά «’Ανατομική περιγραφή τοϋ έγκεφάλου καί τοϋ νωτιαίον μυελού τών ιχθύων», 
1813, ό διάσημος συγκριτικός άνατόμος Johann Friedrich Meckel (1781-1833) τού έστειλε συγχα
ρητήρια έπιστολή στίς 7 ’Απριλίου 1813. Βλ. Άναστ. Γούδα, «’Απόστολος ’Αρσάκης», στό Βίοι 
παράλληλοι, τόμ. Β'. Έν ’Αθήναις 1870, σελ. 405. Παν. Παναγιωτάκου, Οί 'Έλληνες Αοκλη- 
πιάδαι, Άθήναι, 1953, σελ. 77. Έκτ. Σαραφίδου, Έλληνες ιατροί έν Ρουμανία, 1940, σελ. 18. 
Π. Άραβαντινού, Βιογραφική συλλογή λογίων τής τουρκοκρατίας, 1969, σελ. 15. Γ. Μπαμπι- 
νιώτη, «’Απόστολος ’Αρσάκης (1792-1874). Μιά άγνωστη μορφή τού Νεοελληνικού Διαφωτι
σμού», έφημ. Τό Βήμα, 1 Δεκεμβρίου 1991. Γιά τόν Meckel, βλ. F. Garisson, An Introduction 
to the History of Medicine, 1961, σελ. 34.

11. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σελ. 33-36.
12. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σελ. 608-638.
13. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 244-259. Ό Φραγκίσκος Κ. Μαύρος, φοιτητής τής ’Ιατρικής 

στή Γοτίγγη τής Γερμανίας, συχνά μνημονεύεται καί δημοσιεύονται μεταφράσεις του άπό τά 
γερμανικά στόν Έρμή τό Λόγιο. Συγκεκριμένα κατάτό 1817, σελ. 112, άναφέρεται ώς μαθητής 
τού Φιλολογικού Γυμνασίου τής Σμύρνης, κατά τό 1818, σελ. 385-412, δημοσιεύεται ένα μετα
φρασμένο θέμα Φυσικής, καί σελ. 417-419 άναδημοσιεύεται άπό τήν Φιλολογική Εφημερίδα
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gel, πού δημοσιεύθηκε τό 1818 στά γερμανικά, μεταφράζεται άπό τόν 
Φραγκίσκο Κ. Μαύρο μέ άρκετές υποσημειώσεις καί άναγραφή άρκετών 
όρων καί στά γερμανικά.

ε). «Περί τών είς τά συγγράμματα τοϋ Ίπποκράτους θεωριών·, μετά 
παρατηρήσεων περί τής γνησιότητος τών συγγραμμάτων τούτων»14 τού Η. F. 
Link, πού δημοσιεύθηκε στά γερμανικά τό 1815 καί μεταφράσθηκε άπό τόν 
Φραγκίσκο Μαύρο. Κριτική άπάντηση στίς θέσεις τού Γερμανού συγγρα- 
φέως δημοσιεύεται άπό τόν I. Κ. [=Άδ. Κοραής].

Δ". Γιά τήν άσκηση τών ιατρών καί τήν ήθική φιλοσοφία τους

α). Δημοσιεύεται σέ περίληψη άπό τά Ιταλικά μελέτη τού έκ Κέρκυρας 
ιατρού Λεονάρδου Βορδόνη15 σχετικά μέ τήν κατανομή τών ιατρών σέ κάθε 
έπαρχία σύμφωνα μέ τόν πληθυσμό, τή δημιουργία Ιατρικού Συμβουλίου 
σέ κάθε περιοχή, τήν ύπαρξη ιατρών τού κράτους, τή δημιουργία μικράς δυ- 
νάμεως νοσοκομείων σέ κάθε έπαρχία, τή δημιουργία «Ιατρικού συμβουλί
ου τής δικαιοσύνης». Τέλος δίνει καί τό κόστος αύτής τής οργάνωσης, πού 
προτείνεται. Ή έργασία αύτή τού Λ. Βορδόνη ειχε δημοσιευθεΐ στά ιταλι
κά, τό 1808, μέ τίτλο «Saggio per formare de buoni medici»16.

β). ’Από τό γαλλικό Λεξικό τών Ιατρικών Επιστημών καταχωρίζεται σέ 
μετάφραση τό άρθρο «Ιατρική φιλοσοφία-ήθική φιλοσοφία τοϋ ίατροΰ»11. 
Στό άρθρο αυτό έπισημαίνεται ότι «ό ιατρός τότε είναι καί λέγεται φιλόσο
φος, ότε οδηγούμενος πάντοτε άπό τόν ορθόν λόγον καί τήν άκριβή κρίσιν 
διακρίνει τήν πλάνην άπό τήν άλήθειαν, καί σπουδάζει καί έξασκεΐ τήν τέ

τής Γοτίγγης κριτικό κείμενο γιά τό βιβλίο τοΰ Άδ. Κοραή, Ίπποκράτους τό Περί άέρων, ύδά- 
των, τόπων..., ένώ στίς σελ. 672-680 δημοσιεύεται ή μεταφρασθεΐσα «Σπουδή τής Παιδαγω
γικής». Κατά τό έτος 1819, σελ. 244-259, μεταφράζει τό κείμενο τοϋ Kurt Sprengel, ένώ κατά 
τό έτος 1820, σελ. 90, μνημονεύεται μέ τούς συμφοιτητές του Γ. Ίωαννίδη καί Δ. ’Αποστολίδη 
σέ επιστολή τοΰ δασκάλου του στή Σμύρνη Κωνσταντίνο Κούμα, καί στίς σελ. 134-144 καί 168- 
178 δημοσιεύεται τό κείμενο «Περί τών είς τά συγγράμματα τού Ίπποκράτους θεωριών, μετά 
παρατηρήσεων περί τής γνησιότητος τών συγγραμμάτων τούτων».

14. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 134-144, 168-178 καί 309-320.
15. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 289-301. Γιά τόν Λέανδρο Βορδόνη, (Κέρκυρα 1746 -1813 

Τεργέστη), βλ. Άρ. Σταυρόπουλου καί Σπ. Μαρκέτου, «’Αγνοημένα υγειονομικά σχέδια. Τό 
σύστημα ύγείας τού Κερκυραίου γιατρού Λεάνδρου Βορδόνη», έφημ. Ή καθημερινή, 8 ’Απρι
λίου 1984, σελ. 6, ’Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Ή έλληνική παροικία τής Τεργέστης, 1751-1830, 
’Αθήνα 1986, σελ. 245

16. Έρμης ό Λόγιος, 1814, σελ. 111-116, όπου δημοσιεύεται καί ή «Νεκρολογία» τοϋ 
Λεάνδρου Βορδόνη.

17. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 631-644. Τά παραθέματα είναι άπό τίς σελ. 633 καί 639.
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χνην τον μέ όλην τήν δυνατήν έπιμέλειαν...κινεί φρικτόν πόλεμον κατά τών 
σφαλερών φρονημάτων τής έποχής του...νομίζει όμως χρέος του άπαραίτη- 
τον τό νά κοινώση μέ τά συγγράμματά του τούς καρπούς τών κόπων τον, καί 
νά τούς καθνποβάλη είς τό κριτήριον τών μεταγενέστερων». Στό άρθρο αυτό 
υπάρχει άναφορά στή φιλοσοφική μέθοδο τοϋ Ίπποκράτους, τοΰ Άρεταίου, 
τοϋ Γαληνού καί τών ίπποκρατιστών ιατρών Guil. de Baillou, (1538-1616), 
Th. Sydenham, (1624-1689), καί Giorgio Baglivi, (1668-1707). Καί όσον 
άφορά τήν ήθική φιλοσοφία τού ιατρού, σημειώνεται ότι «ό ιατρός είς τά ήθη 
τον, είς τάς μέ τούς άσθενείς σχέσεις του, είς τήν χρήσιν τών διαφόρων ια
τρικών μέσων, καί είς άλλας τοιαύτας περιστάσεις, πρέπει νά φανή ύψηλός 
κατά τούς στοχασμούς, άνεξάρτητος κατά τήν γνώμην, αύστηρός κατά τάς 
άρχάς τής τέχνης του, καί πάντοτε έπεστηριγμένος είς τήν άρετήν, είς τήν δι
καιοσύνην, είς τήν εύκοσμίαν καί είς τήν χρηστοήθειαν τοϋ τιμίου άνθρώ
που». Ενδιαφέρον έχει νά τονισθεΐ ότι παρατίθεται καί τμήμα άπό τόν "Ορ
κο τού Ίπποκράτους.

Ε'. Θέματα γιά τόν μεσμερισμό ή ξωϊκό μαγνητισμό

Οί Έλληνες Ιατροί καί οί λόγιοι ήταν γενικά ένήμεροι σχετικά μέ τόν 
ζωικό μαγνητισμό ή μεσμερισμό18, όπως διαπιστώνεται άπό τά άρθρα κα
θώς καί τίς επιστολές ύπέρ ή κατά τής μεθόδου αυτής, πού δημοσιεύονται 
στόν Έρμή τό Λόγιο κατά τήν τριετία 1818-182019. Σκοπός τών άρθρων ήταν 
ή ένημέρωση τών «φιλομαθών» γιά τό σύγχρονο τότε θεραπευτικό ρεύμα 
τού μεσμερισμού, γιά τό όποίο γράφτηκαν άρκετά βιβλία. Καταχωρίζονται 
μερικές φορές καί οί τίτλοι πολλών βιβλίων, πού έκδόθηκαν έκείνα τά χρό
νια. Τά άρθρα είναι κυρίως μεταφρασμένα άπό τήν «Real Encyclopedic», τά 
«’Αρχεία τοϋ Ζωϊκοϋ Μαγνητισμού» καί συνοδεύονται άπό βιβλιογραφικές 
παραπομπές τής έποχής. Οί έπιστολές πού δημοσιεύονται σχετικά μέ τόν 
μεσμερισμό άποτελούν στοιχείο, τό όποίο δείχνει ότι οί Έλληνες λόγιοι 
ήταν ένήμεροι στίς τρέχουσες επιστημονικές άντιλήψειςτής έποχής. Άς ση
μειωθεί ότι ό Άν. Πολυζωίδης20, ό όποιος δημοσίευσε τό πρώτο άρθρο πε

18. Μεσμερισμός άποκλήθηκε άπό τό όνομα τοΰ είσηγητοΰ τής θεραπευτικής αυτής μεθό
δου Anton Mesmer, (1734-1815). «Περί ζωϊκοϋ μαγνητισμού» γράφει μεταγενέστερα καί τό 
περιοδικό ’Αποθήκη ώφελίμων γνώσεων, Νοέμβριος 1838, σελ. 165-167.

19. Ερμής ό Λόγιος, 1818, 1819, 1820. Βλ. Θανάση Καράβατου, «Ερμής ό Λόγιος: ένα 
βήμα διαλόγου γιά τή μετακένωση τού ζωικού μαγνητισμού-μεσμερισμού», Τά Ιστορικά, 
τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995, σελ. 299-316.

20. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 126. Αρνητική θέση έναντι τής χρησιμότητος τοΰ μαγνη
τισμού λαμβάνει ό Δημήτριος Δάρβαρις, Έπιτομή φυσικής, τόμ. Β', 1812, σελ. 223, ό όποιος 
χαρακτηριστικά γράφει ότι «πρό πολλών χρόνων άρχισαν πολλοί ίατροί νά μεταχειρισθώσι
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ρί τοΰ ζωϊκοΰ μαγνητισμού, παρατηρεί γιά τήν αξιοπιστία καί τήν έπιστημο- 
νικότητα τής νέας θεραπευτικής μεθόδου, ότι ό χρόνος «θέλει δείξει φρού
δα καί κενά ταντα πάντα ή σωτήρια καί χρήσιμα γιά τό άνθρώπινον γένος».

ΣΤ'. Διάφορα ιατρικά θέματα καί πληροφορίες

Στίς σελίδες τοΰ Λογίου Έρμή δημοσιεύονται καί διάφορα άλλα άρθρα 
όπως:

1). «Περί μεγαλοφνΐας»21 άρθρο τοΰ Ίωσήπου Δούκα22 μεταφρασμένο 
άπό τό Λεξικό τών Ιατρικών Επιστημών τοΰ Παρισιού, όπου άναφέρεται 
καί στήν άνατομική κατασκευή τοΰ έγκεφάλου.

2). «Περί φαρμακίας»23, δηλ. τής φαρμακευτικής, τοΰ Δημητρίου Νίτζου 
άπό τό Παρίσι, άπαντώντας σέ έρώτημα τών άδελφών του φαρμακοποιών 
στά Ιωάννινα γιά τό «Ποία είναι ή ένεστώσα κατάστασις τής Φαρμακίας 
εις τούς Παρισίονς». Σημειώνει ότι «έσύναξε» μεγάλο μέρος «άπό τό σύγ
γραμμα τοϋ πολυμαθέστατου» Γάλλου J. J. Virey, (1776-1847), δημοσιεύε
ται άκόμη ή ιστορία τής Φαρμακευτικής καί οί, κλάδοι της. Μάλιστα κατα
γράφεται γιά πρώτη φορά καί ό όρος «συσταλτικότης»24. Ωστόσο ό Δ. Νί
τζου στό έρώτημα τών άδελφών του, αν θά πρέπει νά οτείλουν νέον νά σπου
δάσει μέ έξοδα τους τήν Φαρμακευτική έπιστήμη στήν Ευρώπη καί άν θά 
είναι «ή καρποφορία άναλόγος τών έξόδων», άπαριθμεΐ τά όφέλη: θά άπο- 
κτηθεϊ ή έπιστημονική γνώση σέ λίγο χρονικό διάστημα καί μέ λίγα έξοδα 
τά φάρμακα «θέλουν σάς κοστίσΐ} άσυγκρίτως εύθυνώτερα, όταν μάθητε νά 
τά κατασκευάζητε μόνοι σας καί πιστώτερα διά τήν ύγείαν τής άσθενούσης 
άνθρωπότητος, τό όποιον εΐναι τό κυριώτερον» καί έπιπλέον «θέλετε έχει

τόν μαγνητισμόν εις θεραπείαν τών νόσων καί άρρωστιών, καί λέγουσι τινές ότι έθεράπευσαν 
κεφαλαλγίας, ρευματισμούς, οδονταλγίας καί άλλα πάθη. ’Αλλ’ αύταί αί θεραπείαι δέν έπιβε- 
βαίωθησαν άπό άλλους έμπειρους ιατρούς, μάλιστα δέ τό έναντίον του άπεδείχθησαν ψευδείς 
καί επίπλαστοι. Όθεν καί ό ζωικός μαγνητισμός παντελώς ήμελήθη καί τώ βυθώ τής λήθης 
παρεδόθη». Γιά τόν ’Αναστάσιο Πολυζωΐδη βλ. Κατερίνας Γαρδίκα, «Ό ’Αναστάσιος Πολυ- 
ζω'ίδης καί ή Έλληνική Επανάσταση», Μνήμων, τόμ. 1, 1971, σελ. 23-52.

21. Έρμης ό Λόγιος, 1818, σελ. 136-142, 188-193, 223-232, 313-319, 440-443.
22. Γιά τόν έκ Σάμου Ίώσηπο Δούκα, πού είχε σπουδάσει ιατρική στό Παρίσι ένδεικτικά 

βλ. Μανόλη Βουρλιώτη, «Ίώσηπος Μανουήλ Δούκας (1795-1831)», Σαμιακή Επιθεώρηση, 
τόμ. 10, 1990, σελ. 109-116.

23. Έρμης ό Λόγιος, 1818, σελ. 468-488.
24. Βλ. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, ’Αθήνα 1900, έπανέκδοση επιστασία 

Κ. Θ. Δημαρά, ’Αθήνα 1980, σελ. 968, όπου όμως ό όρος «συσταλτικότης» μνημονεύεται σέ με
ταγενέστερο σύγγραμμα τοϋ 1849.
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τήν δόξαν νά νομισθήτε οί Κάδμοι τής κατά τήν Ελλάδαν Φαρμακίας», διό
τι θά τούς μιμηθοΰν καί άλλοι ομογενείς, οί όποιοι «θέλουν τελειοποιήση 
τάς άναλόγους τέχνας των στέλλοντες καί αυτοί είς Εύρώπην νέους».

3). «Περί τοϋ Βροουνιακοϋ συστήματος» δημοσιεύεται άρθρο άπό τόν 
Ί. Άσάνη25γιά τό σύστημα τής ιατρικής τού Άγγλου ιατρού John Brown, 
(1735-1788), σύμφωνα μέ τό όποιο ή «μηχανή τοϋ άνθρωπίνου σώματος» 
έχει μία ιδιότητα τήν «διεγερσιμότητα», έπί τής όποιας επενεργούν οί εξω
τερικές δυνάμεις. Άπό τήν «ίσοσταθμία», τήν ισορροπία αύτών έξαρτάται 
ή υγεία, ένώ άπό τήν άνισορροπία ή νόσος. Στό άρθρο μνημονεύεται «ό 
άγχινούστατος πλήν κατά κοινήν δυστυχίαν όλιγοχρόνιος κλινικός τοϋ Πα- 
ταυΐου μακαρίτης Βονδιόλης ό Κερκυραϊος», ό καθηγητής Πέτρος Αντω
νίου Βονδιόλης, (1765-1808). Άς σημειωθεί ότι ό όρος «διεγερσιμότης»26, 
πού χρησιμοποιήθηκε άπό τόν Άσάνη, ίσως τότε είσάγεται στήν έλληνική 
γλώσσα.

4). Άναγγέλεται άπό τός άγγλικές εφημερίδες ή έφεύρεση ένός νέου 
φαρμάκου άπό τό χόρτο τό κατά Λινναίον ονομαζόμενο «Galium Aparine» 
γιά τό «φθοροποιόν πάθος καρκίνου λεγόμενον»27. Δίδεται καί ό τρόπος 
χρήσεως τοΰ φαρμάκου.

5). Ό βόραξ προβάλλεται στήν Αγγλία ώς τοπικό φάρμακο γιά τά «καρ
κινώδη έλκη» καί στήν θεραπεία τών «χοιραδικών οιδημάτων».

6). Γέννηση παιδιών μέ συγγενείς άνωμαλίες, όπως συνένωση δύο παι
διών κατά τό ιερόν όστοΰν28, γέννηση άκέφαλου παιδιού ή παιδιού χωρίς 
νεύρα29.

7). Τό έλαιόλαδο θεωρείται προφυλακτικό κατά τής πανώλους30, όπως 
γράφθηκε στήν «Gazette de Sante, 1819, Νοεμβρίου ιστ', καί Revue Ency- 
clopedique τής αυτής έποχής».

25. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 91-95 καί 113-118.
26. Βλ. Στ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σελ. 288.
27. Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 74. Τό «Galium Aparine» είναι γνωστό χόρτο μέ τό όνομα 

«κολλητσίδα», τό όποιο έχει πολύτιμες φαρμακευτικές ιδιότητες καί θεωρούμενο άριστο 
διουρητικό σύμφωνα μέ τόν Δημήτριο Καββάδα, Είκονογραφημένον Βοτανικόν - Φντολογικόν 
Λεξικόν, τόμ Β', ’Αθήνα, σελ. 1013-1014· είναι ή μνημονευόμενη «’Απαρίνη» άπό τόν Θεό- 
φραστο, Περί Φυτών ιστορίας, 7, 14, 3, και άπό τόν Διοσκουρίδη, Περί ϋλης ιατρικής, III, 90, 
δπου σημειώνεται οτι «ταύτης τό σπέρμα καί οί καυλοί καί τά φύλλα χυλισθέντα φαλαγγιοδή- 
κτοις καί έχιοδήκτοις βοηθεί μετ’ ο’ίνου πινόμενα, καί ωταλγίας ίάται ό χυλός έγχυματιζόμε- 
νος. Ή δέ πόα άναλημφθείσα όξυγγίψ διάφορε! χοιράδας».

28. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 256-257.
29. Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 141-142.
30. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 180. ’Εφαρμόσθηκε άπό τόν Ισπανό ιατρό Sola. Πρβλ. 

Άρ. Σταυρόπουλου, Τά νοσοκομεία καί ή νοσηλευτική πολιτική τής έλληνικής έθνότητας στήν 
Κωνσταντινούπολη, Αθήνα 1984, σελ. 329, ύποσ. 55.
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8). Άναφέρεται άπό τό Παρίσι νόθευση τοΰ ύλικοΰ παρασκευής τών κα
θετήρων31 τής ούροδόχου κύστεως, πού είχε ώς άποτέλεσμα τή θραύση 
αύτών έντός τής κύστεως καί στή συνέχεια τή χειρουργική αφαίρεση τών τε
μαχίων τών καθετήρων.

9). Θεραπεία τής «κωφότητος καί άλαλίας»32 μέ τή διάτρυση τού τυμπα- 
νικοΰ ύμένος τού άκουστικού πόρου.

10). Ή Belladona33 είναι προφυλακτικό φάρμακο κατά τής «σκαρλατί
νας», τής οστρακιάς, όπως άναφέρεται άπό τόν ιατρό τής Λειψίας «Hah
nemann», (S. C. F. Hahnemann, 1755-1843), καί έπιβεβαιώθηκε άπό τόν ια
τρό «Hufeland»34. Σημειώνεται άκόμη ότι στή Γαλλία γίνονται πειράματα 
γιά τήν έπιβεβαίωση τής δοξασίας αύτής.

11). Αναφορά στόν σακχαρώδη διαβήτη καί παρουσίαση περιπτώσεως 
παιδιού μέ τήν πάθηση αύτή καί δοκιμή νέας θεραπευτικής άγωγής.

12). Ό Άγγελος Μελισσηνός παρουσιάζει σέ εννέα σελίδες τή ζωή καί 
τή δράση ώς «Επιτάφιον» μέ τίτλο «Εγκώμιον Πέτρον ’Αντωνίου Βοντιό- 
λη Κερκνραίον... μέλονς τής έν ’Ιταλία Βασιλικής Εταιρείας, καί διαφόρων 
άλλων ένδοξων έταιρειών, Ίατροφιλοσόφον διδασκάλου τής Βολονιακής 
καί Πατανϊκής ’Ακαδημίας καί πατρός πλείστων κλασσικών συγγραμμά
των»35. Σημειώνει τό έτος γεννήσεως τού Βονδιόλη, τό 1765, καί παρουσιά
ζει τήν πνευματική του πορεία άπό τή νεανική ζωή, τότε πού θεωρούσε «ότι 
τό πρώτιστον χρέος τοϋ άνθρώπου ήτο νά άφιερωθή είς ευδαιμονίαν τών 
όμοιων του», τή φοίτησή του στό «έν Παταυΐφ Γραικικόν σπουδαστήριον» 
καί άργότερα στήν Ιατρική Σχολή τής Πάδοβας, όπου κατά τρία συνεχή έτη 
«άνέγνωσεν ίταλιστί τρεις διατριβάς» καί κατά τό εικοστόν τέταρτο έτος 
τής ήλικίας του έλαβε «μετά έπαίνων πολλών τόν ένδοξον στέφανον τής ’Ια
τρικής». Τό 1790 έξέδωσε τή μελέτη «Περί τής ποσότητος τών χιτώνων τοϋ 
όρχιδίου» καί «άνέγνωσε είς τήν έν Παταΐφ άκαδημίαν» μίαν άλλη «περί 
τοϋ παραδόξου φαινομένου τής βορινής Ήοϋς», μελέτη, ή όποια έντυπωσί- 
ασε τόσο πού ό «περίβλεπτος Βόλτας, τό καύχημα τής Ιταλίας καί τήςΕύρώ- 
πης όλης τό θαύμα», τήν έξέδωσε μέ ύποση με ιώσεις «είς τήν έφημερίδα τοϋ

31. 'Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 451.
32. Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 141.
33. Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 142.
34. Chr. With. Hufeland, (1762-1836). Ό ιατρός Σοφοκλής Οικονόμου παραθέτει τόν τίτλο 

τής σχετικής έργασίας. Βλ. Σοφ. Οικονόμου, Βίος Χριστοφόρου Βιλέλμου Ούφελάνδρον ια
τρού, Άθήνησιν 1838, σελ. 23.

35. Ερμής ό Λόγιος τ ον 1814, σελ. 117-123. «Πέτρος ’Αντώνιος Βονδιόλης» είναι τίτλος
άρθρου μεταφρασθέν άπό τήν ’Ιταλική ύπό «Βερβιτσιώτη» στήν Πανδώρα, τόμ. IF, 1 Ίανουα-
ρίου 1863, σελ. 465-467.
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κυρίου Μπρουνιατέλη31' έν τώ 1792». Παρακινηθείς ό Βονδιόλης όμως άπό 
τό «άξίωμα τό όποιον είπεν ό άθάνατος Ιπποκράτης ό πατήρ τής Ια
τρικής», ότι οί θεωρητικές γνώσεις «δέν εΐναι έπωφελείς εις τήν κλίνην τοϋ 
άσθενοϋς, άν δέν συντροφεύονται μέ συνεχώς έπανελλειμένας πείρας», 
άρχισε νά έπισκέπτεται τά διάφορα νοσοκομεία μέ σκοπό «νά παρατηρήση 
τάς διαφόρους μεθόδους θεραπείας». Μετέβη ώς άρχίατρος τοΰ Βενετοΰ 
πρέσβεως στήν Κωνσταντινούπολη καί κατά τήν έποχή τής παρουσίας τών 
γαλλικών στρατευμάτων κατά τό 1797 στήν πατρίδα του εγκαθίσταται στήν 
Κέρκυρα «διά νά έπιταχύνη τήν στερέωσιν τής ευτυχίας τών συμπατριωτών 
του, καί νά έμπνεύση πρός τήν νεολαίαν τόν έρωτα τής μαθήσεως καί πρός 
τά χρηστά ήθη μεταρρύθμισην αύτής». Μέ τήν άναχώρηση τών γαλλικών 
στρατευμάτων άπό τήν Κέρκυρα, ό Βονδιόλης έγκαθίσταται στό Παρίσι, 
όπου στήν Ιατρική Εταιρεία άνέγνωσε «μίαν διατριβήν περί τών κοινοτέ- 
ρων νόσων τών έν τή Ιταλία στρατιωτικών νοσοκομείων», καί συνέχεια 
έκλέχθηκε καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τής Βολονίας καί άργότερα τής Πά
δοβας, όπου άνακοίνωσε πολλές μελέτες. Όμως τό 1808 προσεβλήθη «άπό 
δεινήν γαστρικήν φλόγωσιν» καί άπεβίωσε πρόωρα σέ ήλικία 43 έτών.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Στίς σελίδες τοΰ Λογίου Έρμή παρουσιάζονται μέ σχετική κριτική ορι
σμένα βιβλία, μέ σκοπό νά γίνει γνωστό στούς άναγνώστες ή σημασία τοΰ 
παρουσιαζομένου βιβλίου. Μερικές μάλιστα φορές γίνονται συστάσεις 
στούς άναγνώστες γιά τή χρησιμότητα αύτών τών βιβλίων.

Ξενόγλωσσα βιβλία

1. Παρουσιάζεται τό βιβλίο τοΰ έκ Κεφαλληνίας ιατρού Αγγέλου Με- 
λισσηνοΰ, «Πονημάτιον έπάνω εις τήν κίναν-κίναν καί μεταχείρισιν αύτής 
εις τούς περιοδικούς πυρετούς»31, τό όποιο έκδόθηκε στό Μιλάνο στά ίταλι-

36. Ερμής ό Λόγιος, 1813, περίοδος α', σελ. 86-95. Ό μνημονευόμενος στή σελ. 89, 
«Μπρουνιατέλης» εΐναι ό καθηγητής τής Χημείας στήν Παυία Luigi Brugnatelli, (1761-1818), 
τοϋ όποιον κείμενα χρησιμοποίησε ό Διονύσιος Πύρρος στή Φαρμακοποιία γενική, πού 
έξέδωσε τό 1818.

37. 'Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 195-196. Γιά τόν Άγγελο Μελισσηνό, βλ. Ήλία Τσιτσέλη, 
Κεφαλληνιακά σύμμικτα, τόμ. Α", Αθήνα 1904, σελ. 387-389. Άς σημειωθεί ότι ό Δημήτριος 
Σχινάς αφιερώνει στόν Λόγιο Έρμή, 1818, σελ. 680-681, ένα επίγραμμα στόν Άγγελο Μελισ- 
σηνό καί Παναγιώτη Στεφανίδη μέ τήν εύκαιρία «τόν τής χειρουργίας στέφανον έν τώ τής 
Παυίας Πανεπιστημονίφ άναδεχομένοις».
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κά, τό 1811. Άπαριθμούνται τά πέντε κεφάλαια τής μελέτης καί σημειώνε
ται ότι ό καθηγητής τής Πάδοβας ’Άγγελος Δελλαδέτζιμας, θείος τοΰ συγ- 
γραφέως, «έφεϋρε» καί άλλα τέσσερα εϊδη τής «κίνας-κίνας». Έπίσης 
καθιστά γνωστό ότι τό «ηρωικόν βότανον», όπως τό άποκαλεΐ, γιά τήν άπό- 
κτηση κέρδους νοθεύονταν μέ άδρανεΐς φλοιούς. Στήν ϊδια σελίδα σημειώ
νεται ότι τό βιβλίο θά πρέπει νά τό διαβάσουν όσοι ένδιαφέρονται γιά τήν 
υγεία καί ιδιαίτερα όσοι «είς τήν ιατρικήν τέχνην άφιερώθησαν». Έπιση- 
μαίνεται ότι ό συγγραφέας Άγγελος Μελισσηνός ειχε άποστείλει ένα άντί- 
τυπο μέ Ιδιόχειρη άφιέρωση στόν Άνθιμο Γαζή, τό όποιο μετά δωρήθηκε 
στή Βιβλιοθήκη τής Μηλιώτικης Σχολής38. ’Ίσως ό Άνθιμος Γαζής νά ειχε 
λάβει στή Βιέννη τό βιβλίο άπό τόν Άγγελο Μελισσηνό καί έτσι σέ λίγους 
μήνες άπό τήν έκδοση έκρινε σκόπιμο νά τό 
παρουσιάσει τήν 1 Ιουλίου 1812. Τό κείμενο 
τής άφιέρωσης, διατηρώντας τήν ορθογραφία 
του, άναφέρει:

«ΓΊρός τών σεβασμ. Κρών.Κρών:
Άνθιμον Γαζή άρχιμανδρίτην 
ό σνγγραφεϋς διά σνμήον 
άγάπης καί εύλαβίας».

Ό τίτλος τού πρωτότυπου ιταλικού βιβλί
ου είναι «Dissertazione sopra la china-china 
ed il suo uso Nelle Febri peodiche di Angelo 
Melissimo da Cefallonia dottore in Medicina 
e Chirurgia, Milano 1811»39.

2. Ό Ιωάννης Ραστής40 παρουσιάζει σέ πέντε σελίδες τό «Dictionnaire 
des sciences Medicates par une societi des Midecins et Chirurgiens, Pans 
1812», σημειώνοντας ότι έχουν έκδοθεΐ ήδη 16 τόμοι. Αναφέρει καί ορι
σμένα άρθρα άπό τήν εισαγωγή τοΰ πρώτου τόμου, τονίζοντας ότι τό λεξι
κό σχηματίζει μία «ιατρικήν βιβλιοθήκην» διότι, όπως ύποστηρίζει, «δίδει

38. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Περί Ανθίμου Γαζή καί Αγγέλου Μελισσηνού», Θεα- 
σαλικό Ημερολόγιο, τόμ. 37, 1997, σελ. 167-171 καί σέ ανάτυπο σελ. 1-13.

39. Βλ. Ε. Legrand, Bibliographic Ionienne, άρ. 822 καί Δήμητρα Άνδριτσάκη - Φωτιάδη, 
Κατάλογος παλαιών έντυπων τής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηλέων Πηλίου, ’Αθήνα 1993, άρ. 
1072.

40. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 234-238. Ό ’Αδαμάντιος Κοραής γράφει σέ έπιστολή του, 
10 Ιουλίου 1816, πρός τόν ’Αλ. Βασιλείου «...είμαι υπογραμμένος (δι’ ίδίαν μου χρήσιν) καί είς 
τό Ιατρικόν Λεξικόν, Dictionnaires des Sciences Medicales, τοΰ όποιου έχω τόν 15ον τόμον 
άκόμη είς τό στοιχεΐον F». Βλ. Άδ. Κοραή, ’Αλληλογραφία, τόμ. Γ' 1810-1816, ’Αθήνα 1979, 
σελ. 484.
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έντελείς καί έκτεταμένας γνώσεις παντός είδους», γι’ αυτό καί συνιστά «νά 
άποκτήσωσι τοϋτο τό άξιόλογον σύγγραμμα», σύσταση τήν όποιαν κάνει, 
καθώς γράφει, καί ή «Ίατροχειρουργική έφημερίδα τοϋ Σαλτζβούργου». 
Τονίζεται ιδιαίτερα ή στροφή τής Κλινικής Ιατρικής τού Παρισιού πρός τίς 
άρχές τού Ίπποκράτους, ό όποιος «άποστρεφόμενος τά σοφίσματα καί τούς 
κομπαστικούς λόγους τών θεωριών έστερέωνε πάντοτε τάς μαρτυρίας του 
έπάνω εις τήν πείραν καί παρατήρησιν». Έπίσης τό Λεξικό μνημονεύεται 
καί στόν «Κατάλογο τών Γαλλικών βιβλίων», πού δημοσιεύεται στόν Λόγιο 
Έρμή τού 1817, σελ. 259-260. ’Ας σημειωθεί οτι άπό τό Λεξικόν τών Ια
τρικών Επιστημών άναδημοσιεύονται τά άρθρα «Περί Σχολείων τής ια
τρικής καί τών έν αύτοίς διαλαμιράντων διδασκάλων καί τών αιρέσεων»41, 
έπίσης σέ συνέχειες τό άρθρο μέ τίτλο «Διατριβή περί μεγαλοφνΐας»42 καί 
τέλος τό άρθρο μέ τίτλο «Ιατρική φιλοσοφία. Ηθική φιλοσοφία τοϋ ια
τρού»43.

3. Στόν «Κατάλογο διαφόρων Γαλλικών βιβλίων παλαιοτέρων καί νέων 
έκδόσεων έκ διαφόρων Γαλλικών Καταλόγων συνερανισθείς χάριν τών φί
λων τής Γαλλικής φιλολογίας Συνδρομητών τοϋ Αογίου Έρμου»44 παρου
σιάζεται τό βιβλίο «Histoire de la Medecine, depuis son origine jusqu’ au dix- 
neuvieme siecle, par Kurt Sprengel, traduite de Γ allemand, sur la seconde edi
tion... Paris 1815, 7 vol...», μέ ένα κριτικό κείμενο άπό τό Journal des Dibats, 
τής 8 Νοεμβρίου 1815. ’Ας σημειωθεί ότι συχνά στίς σελίδες τού Λογίου 
Έρμή γίνονται παραπομπές στήν Ιστορία τής Ιατρικής τον Sprengel45.

4. Έπίσης άναφέρεται τό βιβλίο τοΰ «Cabanis, Rapports duphysique et du 
moral de Γ homme (3edit. 1815, 2 vol)»46, μέ τήν παρατήρηση ότι «Τό περί- 
φημον καί μόνον εις τό είδος του φυσιοψυχολογικόν σύγγραμμα τοϋ 
Cabanis47, έπιγραφόμενον... εις κάθε ειδήμονα τής ’Ανατομίας καί Φυσιολο
γίας τοϋ άνθρώπου, αν όχι καί τών λοιπών θεωρητικών τής ’Ιατρικής μαθη

41.'Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 608-638.
42. 'Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 138 κ. έξ.
43.'Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 631-644.
44. 'Ερμής ό Λόγιος, 1817, στό Παράρτημα, σελ. 1.
45. 'Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 299, 927, καί τοΰ 1820, σελ. 543. Ό Kurt Polykarp Sprengel, 

(1766-1833), θεωρείται ό μεγαλύτερος ιστορικός τής Ιατρικής τοΰ 18ου αιώνος, τοΰ όποιου τό 
έργο «Versunch einer pragmatischen Geschichte der Medicin, 1792-1803», μεταφράσθηκε στά 
γαλλικά καί ιταλικά. Βλ. F. Garrison, yin Introduction to the History of Medicine, σελ. 371.

46. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 429.
47. Γιά τόν Jean-Georges Cabanis, (1757-1808), καί τό βιβλίο του πού θεωρείται πράγμα

τι ώς τό σπουδαιότερο έργο του, βλ. Eliz. Haigh, Xavier Bichat and the medical theory of the eigh
teenth century, Medical History, Supplement no 4, London 1984, σελ. 78-83.
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μάτων», είναι «ώφελίμώτατον». Στήν Βιβλιοθήκη τών Μηλέων Πηλίου βρί
σκεται ή δεύτερη έκδοση τού 180548.

5. Τό βιβλίο τού Ισπανού ιατρού Μ.- J. Β. Orfila, (1787-1835), Στοιχεία 
Ιατρικής Χημείας (Elements de Chimie medicale)49, πού έκδόθηκε στό Πα
ρίσι, παρουσιάζεται μέ τήν παρατήρηση ότι «τό βιβλίον έπαινέθη καί άπό 
άλλους, καί άπό τόν πολυμαθή Virey είς το Journal de Pharmacie et des 
Sciences accessoires»' παρατίθεται καί σχετικό κείμενο στά γαλλικά. Μάλι
στα τονίζεται μέ έμφαση ότι «καί είς ή μάς ομοίως θέ νά ήταν πολλά χρήσι
μον».

6. Ό ιατρός Ν. Πίκκολος50 μεταφράζει τό άρθρο γιά τό βιβλίο «Φιλοσο
φία ’Ανατομική. Περί τών άναπνευστικών οργάνων ώς πρός τόν προσδιορι
σμόν καί τήν ταυτότητα τών όστωδών αυτών μερών. Ύπό τοϋ κυρίου Γεο- 
φρούου Σαινθιλαίρου...», παραθέτοντας καί τόν γαλλικό τίτλο «Philosophic 
anatomique. Des organes respiratoires sous le rapport de la deteHmination et de 
V identite de leurs parties osseuses, par Mr. Geofrroy Saint-Hilaire...». Στό 
άρθρο αύτό γιά πρώτη ϊσως φορά έμφανίζεται ό όρος «βιωσιμότης», μετα
φράζοντας τόν γαλλικό όρο «viabilite». Επίσης καταχωρίζονται όροι όπως 
«σπονδυλώδης στήλη (colonne vertebrale)», ένώ οί πυρήνες όστεώσεως άνα- 
φέρονται ώς «σημεία τής κοκκαλώσεως (les noyaux osseux)». Τό βιβλίο έπί- 
σης μνημονεύεται καί στόν Λόγιο Έρμή τού 1820, σελ. 632.

7. Παρουσιάζεται ό πρώτος τόμος τής «Επιτομής Πρακτικής ’Ιατρικής» 
τού «φιλέλληνος ιατρού Ιακώβου Βαρτσελώτη»51, πού έκδόθηκε στήν Πίζα 
τό 1819, καί μέ τόν ιταλικό τίτλο τού βιβλίου: «Epitome di Medicina pratica 
nazionale del Dottoze Giacomo Barzelotti publico professore di essa nett’ Ime. 
e R. universitd di Pisa, e onorario in quella Reale di Francia, per norma dei suoi 
discepoli».

8. Στήν Ιατρική Βιβλιογραφία52 τού 1821 καταχωρίζονται οί τίτλοι τεσ
σάρων βιβλίων μετά τών σχετικών κριτικών κειμένων:

α. «Abregepratique des maladies de lapeu... par Thomas Bateman, traduit 
de Γ anglais par G. Bertrand, 2eme edition, un vol. Paris». Ό Λόγιος Ερμής 
συνιστά ιδιαίτερα άντί τοΰ μεγάλου συγγράμματος τοΰ «Alibert», τό όποιο

48. Βλ. Δήμητρα Άνδριτσάκη - Φωτιάδη, Κατάλογος..., δ. π., άρ. 943.
49. Έρμης ό Λόγιος, 1818, σελ. 425. Ό Orfila επίσης μνημονεύεται καί στούς τόμους τού 

1817, σελ. 138-139, τού 1820, σελ. 3 καί 1821, σελ. 229-230 καί 286.
50. Έρμης ό Λόγιος, 1819, σελ. 585-594 καί 721-730. Γιά τόν Ν. Πίκκολο, (1792-1865), βλ. 

Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, «Ό Νικόλαος Πίκκολος καί τό έργο του», Άθηνά, 1965, τόμ. 68, σελ. 81- 
114. Ρ. Αργυροπούλου, «Nicolas Piccolos et la philosophie neohellenique», Balkan Studies, τόμ. 
25, 1984, σελ. 235-242, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

51. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 388-391.
52. Έρμης ό Λόγιος, 1821, σελ. 283-286.
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ήταν άκριβό γιά τό βαλάντιο τών φοιτητών, τό βιβλίο γιά τίς ασθένειες τοΰ 
δέρματος τοΰ «Bateman»53, «τό όποιο φαίνεται αξιον άναγνώσεως καί μελε- 
τήσεως».

β. «I. Β. Morgagni, de sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, 
libri quinque, etc., nova editio, curantibus F. Chaussier et N. P. Adelon. Paris». 
Γιά τό θεμελιώδες αύτό έργο τής Παθολογικής ’Ανατομικής τοΰ Μοργκάνι, 
(Giovanni Battista Morgagni, 1682-1771), σέ σχετικό σχόλιο έπαινεϊ τούς 
δύο ιατρούς γιά τήν έπανέκδοσή του μέ τήν παρατήρηση, ότι ήταν δυσεύρε
το, άφοΰ ή πρώτη έκδοση τοΰ 1761 ήταν πλέον εξαντλημένη. Χαρακτηριστι
κά σημειώνεται ότι «Τό άπό τούς ιατρούς τιμώμενον τούτο σύγγραμμα κα- 
τεστάθη σπάνιον, διά τούτο καί μέ ηδονήν θέλει μάθει καθείς, ότι δύο πε
παιδευμένοι διδάσκαλοι τού σχολείου τής ιατρικής τών Παρισίων έπεχείρη- 
σαν νά έκδώσουν νέαν έκδοσιν αύτοϋ, τής όποιας καί ό β τόμος έδημοσιεύ- 
θη πρό ολίγου». ’Ας σημειωθεί ότι τό βιβλίο έκδόθηκε σέ οκτώ τόμους κατά 
τό 1820-22 καί ήδη ό Έρμης ό Λόγιος ενημερώνει τούς Έλληνες άναγνώστες 
του γιά τήν πρόσφατη σημαντική έπανέκδοσή. Έπί πλέον δίνεται ή 
πληροφορία, ότι τό σημαντικό αύτό βιβλίο μεταφράσθηκε καί στά γαλλικά καί 
προσφέρεται στούς συνδρομητές τοΰ Λογίου Έρμή οτήν τιμή τών 6 φράγγων.

γ. «Dictionnaire Abregi des Sciences medicates... 15 vol.». ’Αναγράφονται 
«τά ονόματα τών μεγάλων άνδρών», οί 77 συνεργάτες τοΰ επίτομου αύτοΰ 
λεξικού, τό όποιο θά μπορεί κανείς νά τό ονομάσει «Εγκυκλοπαίδεια τής 
ιατρικής, χειρουργίας καί φαρμακοποιίας». Γίνεται γνωστό ότι τό λεξικό 
αύτό είναι έπιτομή τοΰ Μεγάλου Λεξικού τών Ιατρικών Επιστημών, συστή- 
νονται στούς άναγνώστες καί τά δυό λεξικά.

δ. «Nouveau dictionnaire de termes de Medecine, Chirurgie, Pharmacie, 
Chimie, Histoire naturelle etc. par MM Birlard, Clomel, H. Cloquet, J. Cloquet, 
et Orfila». Γιά τό δίτομο αύτό λεξικό σημειώνεται ότι περιέχει πλήν τών «έ- 
τυμολογιών καί ορισμών» καί τήν άνατομικήν περιγραφήν τών οργάνων τοΰ 
άνθρώπινου σώματος, «σύντομον περιγραφήν τών νόσων καί τής θεραπεί
ας των καθώς καί τήν τών χειρουργικών έργασιών τήν έκθεσιν τών φυσικών 
χαρακτήρων, τών χημικών ιδιοτήτων καί τών φαρμακευτικών παρασκευών 
τών ιατρικών». Τέλος έπιση μαίνεται ότι «τίποτε δέν ήμελέθη εις τήν σύνθε- 
σιν τούτου τοϋ λεξικού διά νά κατασταθή χρήσιμον όσον τό δυνατόν» καί 
ότι τά ονόματα τών συγγραφέων «εΐναι άρκετά νά έμπνεύσωσι τήν μέγιστην 
υπόληψιν εις αύτό».

53. Jean-Louis Alibert, (1768-1837), Γάλλος ιατρός, Ιδρυτής τής συγχρόνου γαλλικής 
σχολής δερματολογίας. Thomas Bateman, (1778-1821), Άγγλος δερματολόγος, ό όποιος 
πρώτος περιέγραψε τή μολυσματική τέρμινθο καί τό έκθυμα. Βλ. F. Garrison, An introduction 
to the History of Medicine, 4η έκδ., άνατύπωση 1961, σελ. 471. L. Τ. Morton and R. J. Moore, A 
chronology of Medicine and related Sciences, 1998, σελ. 94 καί 105.
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Ελληνικά βιβλία

Στίς σελίδες τοϋ Λογίου Έρμή πρός ενημέρωση τών άναγνωστών του 
γίνεται κριτική παρουσίαση καί ελληνικών ιατρικών βιβλιών.

1. Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίωάννου Δανιήλου Μεσγέρου Ίατροφιλο- 
σοφική άνθρωπολογία, Βιέννη 181054.

2. Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, Βιέννη 181655.
3. Αδαμαντίου Κοραή, Ίπποκράτους, Τό περί άέρων, ύδάτων, τόπων, 

δεύτερον έκδοθέν μετά τής γαλλικής μεταφράσεως..., Παρίσι 181656.
Στους βιβλιογραφικούς καταλόγους επί πλέον άναφέρονται καί οί τίτλοι 

τών κατωτέρω βιβλίων:
α). Κωνσταντίνου Φιλίτη, Περί τοϋ μαρα

σμού τής γεροντικής ήλικίας (de Marasmo Senili) 
λατινιστί, έν "Αλλη πραγματεία, 180857.

β). Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Διαιτητική, Βιέν
νη 179458.

γ). Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ 
έν ίατροϊς σοφωτάτου Τισσότου, Περί τής τών 
παπαιδευμένων ύγείας, Βιέννη 178559.

δ). Γεωργίου Ζαβίρα, ’Ονοματολογία βοτα
νική τετράγλωττος, Πέστη 178760.

Ή σελίδα τίτλου τής διδακτορικής διατριβής στή λατινι
κή γλώσσα τοϋ Κων. Φιλίτη, De Marasmo Senili, Halae 1808.

54. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 27. Μνημονεύεται έπίσης κατά τό 1813, σελ. 125, 131, 354 
καί κατά τό 1820, σελ. 58.

55. 'Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 350-355.
56. 'Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 469-489, καί τοΰ 1818, σελ. 417-419, όπου άναδημοσιεύε- 

ται κριτική τής Φιλολογικής έφημερίδας τής Γοτίγγης, 20 Μάΐου 1818.
57. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 354. Βλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, Έλληνική Βιβλιογραφία 1800- 

1863, τόμ. 3, προσθήκες άρ. 10068. Φιλ. Ήλιοΰ, Έλληνική Βιβλιογραφία..., άρ. 1808.8, σελ. 232. 
Αντίτυπο τής λατινικής πραγματείας βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη Μηλέων Πηλίου. ”Ας σημειω
θεί ότι στό τέλος τής μελέτης καταχωρίσθηκαν στήν έλληνική γλώσσα συγχαρητήριες έπιστο- 
λές στόν συγγραφέα άπό τούς ’Αναστάσιο Γεωργιάδη, Νεόφυτο Δούκα, Στέφανο Κομμητά καί 
Ζαχαρία Μαυρουδή.

58. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 357.
59. 'Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 356.
60. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 388, όπου όμως λαθεμένα άναγράφεται ότι έξεδώθη τό 

1789.
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ε). Γεωργίου Βεντότη, Τισσότ Ίατρικαί νουθεσίαι εις τόν λαόν, Βενετία 
1780, καί Περί Αυνανισμού σύγγραμμα τοϋ Τισσότ, Βενετία 177761.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ Ο ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ

Στούς βιβλιογραφικούς καταλόγους τών φυσικών έπιστημών, πού δημο
σιεύονται στόν Λόγιο Έρμή πρός ένημέρωση τών αναγνωστών, μεταξύ τών 
άλλων άναγράφονται καί ιατρικά ξενόγλωσσα βιβλία. Συγκεκριμένα δημο
σιεύεται ένας κατάλογος βιβλίων62, στόν όποιο περιλαμβάνεται τό βιβλίο 
τού Γάλλου άνατόμου «Vicq-d Azyra, Περί άνατομίας τοϋ έγκεφάλου» καί 
στή σελ. 243 τού ίδιου έτους υπάρχει παραπομπή στό «Ouvres de Vicq-d’ Α- 
zyr, a Paris 1810», τόμοι 4. Έπίσης στόν «Κατάλογο διαφόρων Γαλλικών βι
βλίων...»64 περιλαμβάνονται έκτόςτής Ιστορίας τής Ιατρικής τοΰ Kurt Spre- 
ngel καί τά έργα:

α) Chambon-De-Montaux, Traite de la fievre maligne simple et des fievres 
compliquees de malignite, 4 vol.

ft) Avis au peuple sur un depuratif universel d’ une grande efficacite dans les 
diverses maladiesprovenant de vices ou d’ acrete dans le sang.

’Ακόμη δημοσιεύονται οί τίτλοι τών βιβλίων τού 'Έλληνα καθηγητού τής 
Ιατρικής στήν Πάδοβα ’Αγγέλου Δελλαδέτζιμα65, μεταξύ τών όποιων περι-

61. 'Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 73. «Γεώργιος Βεντότης έκ Ζακύνθου... Μετέφρασε καί 
έξέδωκεν έτι τάς τού Τισσότ ιατρικός νουθεσίας είς τόν λαόν- έτι δέ καί τό περί Αυνανισμού 
σύγγραμμα τού αύτού έν Βενετία τφ 1780 είς 8.».

62. Ερμής ό Λόγιος, 1813, σελ. 160.
63. Felix Vicq-d’ Azyr, (1748-1794), Γάλλος, ό μεγαλύτερος ίσως συγκριτικός άνατόμος τοΰ 

18ου αί., ό όποιος μελέτησε έκτός τών άλλων καί τή μορφολογία τοΰ έγκεφάλου, τών φωνητι
κών χορδών. Βλ. F. Garrison, An Introduction..., δ. π. σελ. 335. Άναφέρεται ό «περίφημος Βεν- 
δαζήρος» άπό τόν ιατρό Ιωάννη Ραστή στήν παρουσίαση τοΰ Λεξικού τών Ιατρικών Έπιστη
μών στόν Έρμή τόν Λόγιο τοΰ 1816, σελ. 236.

64. Ερμής ό Λόγιος, 1817, στό Παράρτημα.
65. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 337-339. Γιά τόν Άγγελο Δελλαδέτζιμα, (1752-1825), βλ. 

Άνθιμου Μαζαράκη, Βιογραφίαι τών ένδοξων άνδρών τής νήσον Κεφαλληνίας, Έν Βενετία 
1843, σελ. 234-270, Κων. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 634-644, Ήλία Τσιτσέλη, 
Κεφαλληνιακά Σνμμικτα. Σνμβολαί είς τήν Ιστορίαν καί Λαογραφίαν τής νήσον Κεφαλληνί
ας. Έν Άθήναις 1904, σελ. 93-101, Σπυρ. Ν. Άρδαβάνη-Λυμπεράτου, Έπτανήσιοι ιατροί δια- 
κριθέντες είς τήν πολιτική καί τά γράμματα, Κέρκυρα 1938, σελ. 25-26.
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έχονται καί τά άκόλουθα ιατρικά συγγράμματα, πού έκδόθηκαν στά ιταλι
κά καί λατινικά:

1) Περί διαφόρων φαρμάκων, 1784.
2) Έγχειρίδιον φυσικής ιστορίας καί ιατρικής ϋλης, Πάδοβα 1787.
3) Δύο λόγοι Περί τής ιατρικής ϋλης, Πάδοβα 1789.
4) Μετάφρασις έκ τοϋ άγγλικοϋ είς τό ιταλικόν τής Ιατρικής ϋλης τοϋ 

Κοϋλεν, μετά πολλών έξηγήσεων καί προσθηκών, Πάδοβα 1794, δεύτερη 
έκδοση 180066.

5) Κώδιξ τής χημικής φαρμακευτικής πρός χρήσιν τής Ιταλικής Βασιλεί
ας.

6) Καθολική Παθολογία.
7) Μερική Παθολογία.
8) Παρατήρηση είς τούς άφορισμούς τοϋ Ίπποκράτους.
9) ’Επιτομή υγιεινής.
10) Επιτομή ιατρικής ϋλης.

Έπίσης καταχωρίζονται δύο βιβλιογραφικοί κατάλογοι, οί όποιοι περι
έχουν καί ιατρικά βιβλία. Στόν πρώτο κατάλογο μέ τίτλο «Βιβλία νεώτα- 
τα»67 σημειώνονται τά έξης:

«Έξεδόθη ή όγδοη έκδ. τής φυσιολογίας τοϋ Richerand68 τοϋ όποιου 
άναμένεται έντός ολίγου καί τοϋ τής χειρουργίας ή ε' έκδ.

- Έξακολουθείται ή έκδοσις τοϋ έπισήμον συγγράμματος τοϋ Morgagni, 
de Sedibus et causis morborum, παρά τοϋ Chaussier ομοίως ή μετάφρασις είς 
τό γαλλικόν τοϋ αύτού συγγραφέως.

- Μετεφράσθη είς τό γαλλικόν καί ή ’Επιτομή τοϋ P. Frank69.
- Πρός τό παρόν έκδίδονται καί άλλα πολύ περίεργα βιβλία καί άξια 

σπουδής. Recherches anatomico-pathologiques sur Γ encephale et ses dipendan- 
ces, par Lallemand.

- Κατ’ αϋτάς έκβαίνει άπό τά πιεστήρια καί νέον ονομαστικόν όλων τών 
ιατρικών έπιστημών ύπό Beclard, Cloquet καί ΟφΙα. Έκδίδεται τώρα καί 
έφημερίς τής πειραματικής Φυσιολογίας παρά τοϋ Magendie.

66. ’Ας σημειωθεί ότι ή ’Ιταλική έκδοση άναφέραται στό Λόγιο Έρμή, 1811, σελ. 93.
67. Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 229-230.
68. Ή τέταρτη έκδοση τοϋ Balth. Anth. Richerand, Nouveawc elements de physiologie... 

1807, βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη Μηλέων, σταλθεΐσα ϊσως άπό τόν ’Ανθ. Γαζή, καθώς έπίσης 
καί ή δεύτερη έκδοση τού βιβλίου του «Nosographie chirurgie... tome... quatrieme... 1808».

69. Ό τίτλος τοΰ βιβλίου στή λατινική είναι Johann-Peter Frank, (1745-1821), De Curandis 
hominum morbis epitome, Liber V, Mannheim 1794.
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- Οί Beclard, Clomet, Glocket, Orfila, κ. α. έκδίδονν νέον λεξικόν τών 
ιατρικών έπιστημών, τό όποιον δέν θέλει ύπερβή τούς 20 τόμους τοϋ με
γάλου λεξικού τών ιατρικών έπιστημών εΐναι ήδη εις τόν τύπον τό Σ καί Τ, 
αύτό βέβαια θέλει φθάσει τούς 60 τόμους.

- Ό Broussais70 έτοιμάζει φυσιολογίαν παθολογικήν.
- OBlainville συγκριτικήν ανατομίαν.
- Ό Beclard γενικήν άνατομίαν.
- Gloquet (νέα έκδοσις) τής άνατομίας του, μιάς τών καλλιωτέρων όσον 

διά τάς περιγραφάς.
- Έτελείωσε καί ή γαλλική μετάφρασις τής παρά τοϋ Sprengel κλασ

σικής ιστορίας τής ιατρικής».

Στόν δεύτερο βιβλιογραφικό κατάλογο τού Λογίου Έρμή ύπό τόν τίτλο 
«’Ιατρική71» άναφέρονται οί τίτλοι τεσσάρων ιατρικών βιβλίων, τά όποια 
ήδη μνημονεύθηκαν καί τοϋ περοδικού τής Πειραματικής Φυσιολογίας μέ 
σχετικό σχολιασμό πρός ένημέρωση τών αναγνωστών, (βλ. παρακάτω).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στά ιατρικά θέματα τού Λογίου Έρμή παρατίθενται πολλές παραπο
μπές σέ ιατρικά βιβλία, τά όποια κατά κανόνα είναι συγχρόνων καί διαπρε
πών ιατρών. Ή παράθεση αύτών τών παραπομπών δείχνει τό έπίπεδο 
ένημέρωσης τών Ελλήνων συγγραφέων στά ιατρικά θέματα τής έποχής. Α
ναλυτικά οί παραπομπές κατανέμονται σέ:

1. Βιβλία άνατομίας - φυσιολογίας.
- Sommerring72, tom. VI, page 140.

70. F.- J.- V. Broussais, (1772-1838), Γάλλος ιατρός εισηγητής ιατρικού θεραπευτικού συ
στήματος, γιά τόν όποιο βλ. Jean-Fran^ois Braunstein, Broussais et le materialisme. Medecine et 
philosophie au XIXe siecle, Paris, Meridiens Klincksieck, 1986. Ό ’Αλέξανδρος Βογορίδης σέ 
επιστολή του άπό τό Παρίσι, 3 ’Απριλίου 1820, πρός τόν Ιγνάτιο άπό ’Άρτης, στήν Πίζα, 
μνημονεύει τό σύγγραμμα τοΰ Broussais, «Περί χρονικών φλογώσεων» καί γιά τό «Critique de 
la docrine medicale», αναφέρει ότι «εις τούτο έκθέτει τάς άρχάς τοΰ συστήματος του, άφοϋ 
άναιρεί όλα καί ιδού είς τί συνίσταται τό ίδικόν του». Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνική έπιστο- 
λογραφία, Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 43, ’Αθήναι (χ. χ.), άρ. έπιστολής 116, σελ. 140-141.

71. Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 283-286.
72. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 298. Ή παραπομπή θά άναφέρεται μάλλον στό έξάτομο 

έργο τοΰ άνατόμου S. Τ. von Sommerring, (1755-1830), πού έκδόθηκε στά 1791-96 μέ τίτλο 
«Vom Baue des menschlichen Korpers», στό όποιο παραπέμπει καί ό "Ανθιμος Γαζής «Περί 
κατασκευής τοϋ άνθρωπίνου σώματος». Βλ. F. Garrison, An introduction to the History of 
Medicine, 1961, σελ. 333, Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, 
τόμ. 2, σελ. 546.
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- Fattori, la sua Guida alio studio della anatomia umana, Pavia 1807, τόμ. 
α, σελ. 27273.

- Everand Home, (1756-1822), On the structure, and use of the spleen, 
Philosophical Transactions, 180874.

- Giacomo Tomassini, (1768-1846), Fisiologia e Patologia15.
- Π. Βοντιόλη, Περί τής ποσότητος τών χιτώνων τών όρχιδίων76.
- L. Μ. A. Caldani, Περί τοϋ κοινού έσωτερικοϋ χιτώνος τοϋ όρχιδίον11.
- G. Fr. Hildenbrandt, (1764-1816), Φυσιολογία, δ' έκδοση™.

Οί σελίδες τίτλον τών βιβλίων Φυσιολογίας άπό τήν Βιβλιοθήκη Μηλεών Πηλίου 
τοϋ G. Hildenbrondt, στό κάτω μέρος τοϋ οποίον αναγράφονται 

τά άρχικά Α. Γ. τοϋ Ανθ. Γαζή, καί τοϋ G. Prochaska, Βιέννη 1810.

73. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 300.
74. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 298. Ό Everard Home μνημονεύεται καί στόν Έρμή τό

Λόγιο, 1818, σελ. 227 καί 229, άναφέροντας έργασία του άπό τό περιοδικό Philosophical
Transactions τού 1814.

75. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 276 καί 280.
76. Ερμής ό Λόγιος, 1813, α' σελ. 89. Γιά τόν έκ Κερκύρας ιατρό καί καθηγητή τής Ια

τρικής Πέτρο Βονδιόλη, (1768-1808), βλ. Σπυρ. Ν. ’Αρδαβάνη-Λυμπεράτου, Έπτανήσιοι ία
τροί διακριθέντες είς τήν πολιτικήν καί τά γράμματα, Κέρκυρα 1938, σελ. 16-17, Λ. Βροκίνη, 
Βιογραφικά σχεδιάρια, Κέρκυρα 1877, τεύχος Α', σελ. 253-269.

77. Ερμής ό Λόγιος, 1813, α σελ. 89. Ό Leopoldo Caldani, (1776-1836), ήταν καθηγητής 
τής ’Ανατομίας καί διάδοχος τού Morgagni στήν Πάδοβα. 'Υπογράφει τό δίπλωμα τής Ιατρι
κής, στά 1797, τού Κηρύκου Χαιρέτη. Βλ. Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868, σελ. 657- 
659.

78. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 541. Ό ιατρός Ί. Ραστής γιά τόν Hildenbrandt σημειώνει 
ότι «Είς Βιένναν όμως άπό Δεχάεν [Anton de Haen] μέχρι τού νύν εύγενούς Χιλδεμβράνου 
άκολουθούν αϋοτηρότερον τήν παρατήρησιν καί τήν διαγραφικήν τών νόσων περιγραφήν», 
Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 237 καί 1818, σελ. 588, όπου σέ έπιστολή ό ιατρός Πέτρος Ήπήτης 
άναφέρει ότι ήταν «δάσκαλός» του ό «Χιλδενβράνδος» στό Νοσοκομείο τής Βιέννης.
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- Albreht Haller, (1708-1777), Μεγάλη Φυσιολογία79.
- G. Prochaska, Φυσιολογία, 1810, (Institutionum physiologiae humanae/0.
- Κ. Fr. Burdach, (1776-1847), Φυσιολογίά1.
- Herm. Fr. Autenrieth, (1772-1835), Φυσιολογία2.
- M. Lenhossek, Φυσιολογία, 5 τόμοι, Physiologia medicanalis83.
- Kurt Sprengel, (1766-1833), Φυσιολογία.
- J. Cuvier, (1769-1832), ’Ανατομικά μαθήματα, μεταφρασμένα άπό τόν 

διάσημο άνατόμο Johan Friedrich Meckel, (1781-1833).

2. Βιβλία περί τοϋ κυκλοφορικού συστήματος.
-W. Harvey’s Exercitatio anatomica de circu- 

latione sanguinis, ed. Albini, 173684.
- C. Hil. Parry, An experimental inquiry into 

the nature, cause and varieties of the arterial pulse.
London 181685.

- Κρευσίγου (Kreysing, Kr. der Herrens),
Περί άσθενειών τής καρδίας?6.

- J. J. C. Le Gallois, (1770-1814), Experiences 
sur la principe de la vie, notamment celui des 
mouvemens du coeur et sur le siege de ce principe.
Paris 181287.

- Jean-Nicolas Corvisart, (1755-1821), Ma
ladies du Coeur, 180688.

79. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 298, τοϋ 1816, σελ. 82,85, καί τοϋ 1820, σελ. 541. Εΐναι τό 
κλασσικό έργο τού Haller, Elementa physiologie corporis humani, 8 τόμοι, 1757-1782, τό όποιο 
μνημονεύεται καί στή βιβλιογραφία τού Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 539.

80. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 924, 1820, σελ. 541, 542, 548. Ό Geor. Prochaska, (1749-
1820), ήταν καθηγητής στή Πράγα τό 1785 καί στή Βιέννη τό 1791. Βλ. F. Garrison, An 
Introduction, ό. π., σελ. 326.

81. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 541.
82. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 548.
83. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 924, τοΰ 1820, σελ. 660. Άναφέρεται ότι ό Μ. Leohossek, 

(1773-1840), δίδασκε στήν Πέστη, ένώ στή δεύτερη παραπομπή γίνεται αναφορά στήν «πεντά
τομον φυσιολογίαν τοΰ πρώην μέν εις Πέσταν Προφέσορος, ήδη δέ είς τό Πανεπιστήμιον τής 
Βιέννης προβιβασθέντος κυρ. Leohossek».

84. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 541.
85. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 539, 551.
86. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 539.
87. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 546.
88. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 594, όπου καί παρατίθεται κείμενο στή γαλλική.
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3. Βιβλία Ιστορίας τής Ιατρικής.
- J. Η. Schulz, Histor. Med.w
- Le Clerc, Hist. De la medecine90.
- R. Scuderi, Introduzione alia stona della medicina, 179491.
- Kurt Sprengel, Geschicht. d. Med., Ιστορία τής ιατρικήςn.

4. Διάφορα βιβλία ιατρικής.
- C. W. Hufeland, (1762-1836), Μακροβιοτική (Makrobiotik)'α. Τονίζεται 

ότι «μετεφράσθη είς όλας τάς γλώσσας τών Ευρωπαίων, ώσαύτως καί είς 
τήν Ιταλικήν».

- Ph. Pinel, (1745-1826), Φιλοσοφική νοσογραφία (Nosographie Philoso- 
phiquef\

- Μ. J. Β. Orfila, (1787-1853), Elemens de Chimie midicale, 1818. Περί 
τοξικολογίας95. Ό τίτλος τοϋ βιβλίου είναι: Traite des poisons tires des 
regnes mineral vegetal et animal, ou toxicologie generate, consi deree sans les 
rapports de la physiologie de la pathologie et de la medicine legale, 2e edi
tion, Παρίσι 1818, τόμοι 1-2.

89. Έρμης ό Λόγιος, 1813, σελ. 183,189, 242, 243 καί τοϋ 1817, σελ. 615.
90. Ερμής ό Λόγιος, 1813, σελ. 186, 1820, σελ. 135.
91. Έρμης ό Λόγιος, 1812, σελ. 276.
92. Ερμής ό Λόγιος, 1813, σελ. 129, τοΰ 1820, σελ. 543. Γίνεται παραπομπή καί στήν 

Ιταλική έκδοση τής Ιστορίας τής Ιατρικής τού Kurt Sprengel στόν Έρμή τό Λόγιο, 1819, σελ. 
299.

93. Έρμης ό Λόγιος, 1819, σελ. 927 καί 1820, σελ. 467. Τό βιβλίο «Μακροβιοτική» έκδό- 
θηκε τό 1796. Γιά τό γιατρό C. W. Hufeland, βλ. Ν. Κ. Λούρου, Μακροζωία, πραποποριακές 
προσπάθειες, ’Αθήνα 1971, σελ. 13-172. ’Επίσης, Ν. Κ. Λούρου, «Ό Γερμανός ιατρός C. W. 
Hufeland καί ό απελευθερωτικός αγών τών Ελλήνων», Παρνασσός, τόμ. 13, 1971, σελ. 319- 
333. Άπό τόν Άναστ. Γούδα μεταφράσθηκε στήν έλληνική γλώσσα, άπό γαλλική έκδοση, τό 
βιβλίο του μέ τίτλο Έγχειρίδιον πρακτικής παθολογίας, Αθήνα 1846. Πρβλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέ
ξα, Έλληνική Βιβλιογραφία, άρ. 4484.

94. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 118, 1817, σελ. 483. Ό ’Ιωάννης Άσάνης, Περί τοϋ άρμο- 
διωτέρου τρόπου είς τό νά έμποδίζονται αί νποστροφαί τών περιοδικών πυρετών..., Έν Κων- 
σταντινουπόλει 1841, σελ. 2, παρατηρούσε γιά τό βιβλίο αύτό ότι «εύχής άξιον ήτο νά μετα- 
φρασθή τό πολύτιμον τούτο σύγγραμμα (Πέτρου Φράγκ, De morbis hominum), όμοΰ μέ τήν 
Φιλοσοφικήν Νοσογραφίαν τού Φιλίππου Πινέλ είς τήν γλώσσα μας».

95. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 425, τό χαρακτηρίζει ώς «περίφημον». Ό J. Β. Orfila, 
(1787-1853), άπό τή Μινόρκα ήταν χημικός καί φαρμακολόγος, τού οποίου τό «Έγχειρίδιον 
γενικής τοξικολογίας, 1813-15» ήταν κλασσικό γιά τή μελέτη τών άποτελεσμάτων τών δηλητη
ρίων. Βλ. Art. Castiglioni, Ιστορία τής Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, 1961, τόμ. 2, σελ. 750. 
Γιά τόν Orfila καί τό βιβλίο Elemens de Chimie Medicale γράφει σχετικά ό Κ. Νικολόπουλος 
στόν Έρμή τό Λόγιο, 1817, σελ. 517.
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- Georges La Faye, (1701-1781), Elements de la Chirurgie96.
- Βεϊκάρδ (Mel. Ad. Weikard, 1742-1803), Πρακτική ιατρική91.
- Ραζόρι (Giovanni Razori, 1766-1837), Ιστορία τής έπιδημίας τής 

Γένουας9*.
- Kurt Sprengel, Παθολογία, 4η έκδοση".
- Κοΰλλεν (W. Cullen, 1710-1790), Ιατρική ϋλη100. Αναγράφεται ότι με- 

ταφράσθηκε στά ιταλικά άπό τόν καθηγητή στήν Πάδοβα Άγγελο Δελ- 
λαδέτζίμα.

- Fr. Hoffman, (1660-1742), Medicina rationalis systematica, tom. 1, (1718)101.
- Jean Gaspar Lavater, (1741-1801), Φυσιογνωμικά102.
- Μπουχόν, (Guilleaume Buchan, 1729-1805), Οικιακή ιατρική (La 

medecine domestique)m.
- Θέρριος (Francois Thierry, 1718-1792), Odserv. dephusiq. Et. deMedec. 

en Espagne104, Paris 1791, άπό όπου παρατίθεται καί ένα κείμενο γιά τά επα
κόλουθα τών «άφροδισιακών παθών».

- J. G. Spurzheim, (1776-1832), Observations sur la phraenologie, 1818105.
- J. G. Gonradi, Grundriss der Pathologie106.
- Anton de Haen, (1704-1776), Ratio-medendi, Viennae 1759107.
- J. B. Lafond, Ιατρική φιλοσοφία10*.

96. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 150.
97. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 115. Άς σημειωθεί ότι ό ιατρός Κων. Νοσήμαχος σέ έπι- 

στολή του, 10 Δεκεμβρίου 1804, άπό τή Λάρισα μνημονεύει συνταγή τού Mel. Adam Weikard, 
(1742-1824). Βλ. Ίωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαί Διαφόρων (1759-1824), έκδ. 
Γιάννη Άντωνιάδη, ’Αθήνα 1984, σελ. 120.

98. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94. Ό τίτλος είναι Storia della febbre epidemica de Genova 
negli anni 1799 e 1800, Milano anno (IX) [1801].

99. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 554. Τήν τρίτη έκδοση μνημονεύει ό ’Αναστάσιος Γεωρ
γιάδης στήν Βιβλιογραφία του, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 543.

100. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 93, τού 1812, σελ. 339.
101. Ερμής ό Λόγιος τον 1813, σελ. 181.
102. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 67 καί 928.
103. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 524, όπου άναγράφεται ότι θά μεταφρασθεΐ στήν έλληνι

κή άπό τόν Πολυζώη Κοντό.
104. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 189.
105. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 413. Όμοίως ό ιατρός Spurzheim άναφέρεται στόν Έρμή 

τό Λόγιο τού 1818, σελ. 227, τού 1819, σελ. 142 καί τοϋ 1821, σελ. 285. Στό βιβλίο του πού 
μεταφράσθηκε άπό τόν Χρήστο Μ. Σχινά, Δοκίμιον περί τών στοιχειωδών άρχών τής ανα
τροφής, συντεθέν ύπό Γεωργίου Σπουτσέϊμ ίατροϋ, Έν Αίγίνη 1831, στήν Εισαγωγή, σελ. γ", 
κάνει άναφορά στό «Περί φρενολογίας» βιβλίο του.

106. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 554.
107. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 566. Επίσης ό De Haen μνημονεύεται καί στόν Έρμή τό 

Λόγιο τοϋ 1816, σελ. 237.
108. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 632.
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ΜΝΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟ ΛΟΓΙΟ

Στίς σελίδες τοΰ Λογίου Έρμή γίνεται αναφορά έκτός τών ιατρικών βι
βλίων καί σέ έπιστημονικά ιατρικά περιοδικά καί έφημερίδες, πού τότε κυ
κλοφορούνταν στόν ευρωπαϊκό χώρο, στοιχείο τό όποιο δείχνει έπί πλέον 
τό έπίπεδο άμεσης Ιατρικής ενημέρωσης τών συντακτών τοΰ Λογίου Έρμή. 
Συγκρατοΰμε ιδιαίτερα τό περιοδικό τής Πειραματικής Φυσιολογίας (Jou
rnal de physiologie experiementale) τοΰ F. Magendie, (1783-1855), τό όποιο 
κάνει τήν έμφάνισή του στίς άρχές τοΰ 1821, βραβευμένο άπό τήν Ακαδη
μία τών Έπιστημών τοΰ Παρισιού, καί παρουσιάζεται άπό τίς σελίδες τοΰ 
Λογίου Έρμή109 τόν έπόμενο μήνα άπό τήν έκδοση του. Χαρακτηριστικά 
σημειώνεται ότι ή πειραματική φυσιολογία θά πρέπει νά «κατασταθή μία 
άπό τάς πλέον έπωφελείς έπιστήμας», διότι, όπως έπισημαίνεται, στηρίζε
ται στήν παρατήρηση καί τό πείραμα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι τό νέο έπιστη- 
μονικό περιοδικό «χρεωστοϋμεν νά συοτήσωμεν καί εις τούς Ιδικούς μας 
Ιατρούς», γιά νά είναι ένημερωμένοι στίς πρόσφατες γνώσεις τής φυσιολο
γίας. ’Ας σημειωθεί ότι ό Magendie ήταν δάσκαλος τοΰ όνομαστοΰ φυσιο
λόγου Claude Bernard110, (1813-1878).

Μνημονεύονται άκόμη καί τά άκόλουθα ιατρικά περιοδικά:
1. Ή ιατρική περιοδική έφημερίς “Λσκληπιείον” έπιγραφομένη εις Γερ

μανικήν διάλεκτον111.
2. Journal de Pharmcie et des Sciences accessoires112.
3. Gazette de Sante, τής 5-5-1820113.
4. Journal Universel des Sciences Medicales114.
5. Meckel’s Annales fur die Physiologie115.
6. Philosophical Transactions τού 1807, 1808, 1814, 1815116.

109. Ερμής ό Λόγιος, 8 ’Απριλίου 1821, σελ. 284-285. Έπίσης ό F. Magendie μνημονεύεται 
στόν Έρμή τό Λόγιο τοϋ 1818, σελ. 473, τού 1819, σελ. 137-140, τού 1820, σελ. 545 καί τού 1821, 
σελ. 230.

110. Βλ. Σπ. Μαρκέτου, Claude Bernard, ’Αθήνα 1981, σελ. 74 καί 97.
111. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 84.
112. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 217 καί 425.
113. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 180.
114. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 87, όπου άναγγέλεται ή έκδοση τού περιοδικού μέ τήν 

άναγραφή τών συνεργατών.
115. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 545,545,551. Είναι τό πρώτο περιοδικό φυσιολογίας, πού 

έκδόθηκε τό 1795 μέ έκδοτη τόν J. C. Reil, (1759-1813). Βλ. Arturo Castiglioni, Ιστορία τής Ια
τρικής, έλληνική μετάφραση, 1961, τόμ. 2, σελ. 570.

116. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 298, τοΰ 1818, σελ. 229, τοΰ 1820, σελ. 546.
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Η ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟ ΛΟΓΙΟ 

1811

1. «Λόγος εισαγωγικός...περί τής αρχής καί προόδου τής Φυσικής Ιστο
ρίας...έν Βενετία 1807». (Κρίσεις γιά τή μετάφραση τοΰ βιβλίου τοΰ Δημη
τρίου Ποΰλου), (σελ. 23-25).

2. «Ιωάννου Δανιήλου Μεσγέρου, Ιατροφιλοσοφική ’Ανθρωπολογία... 
έν Βιέννη 1810». (Κρίσεις γιά τή μετάφραση τοΰ βιβλίου τοΰ Αναστασίου 
Γεωργιάδου), (σελ. 27).

3. « Έν τώ έν Βερολίνο) βιβλιοπωλείο) τοϋ Σάλφελδ έφάνη άπό τής αρχής 
τοϋ έτους 1811 μία ’Ιατρική περιοδική έφημερίς, Α σ κ λ η π ι ε ί ο ν ,  έπιγρα- 
φομένη, είς Γερμανικήν διάλεκτον καί δίς τής έβδομάδος έκδιδομένη, ήτις 
περιέχει ειδήσεις διαφόρους, ύπό πολλών σοφών ιατρών έκδιδομένας», 
(σελ. 84).

4. «’Ιατρική. Ιωάννου Ασάνη ιατρού. Άπάντησις είς τήν περί τοϋ Βρο- 
ουνιακοϋ συστήματος έρώτησιν», (σελ. 91-95,113-118).

5. «Δημητρίου Σχινά, Ήχρήσιςτοϋ σπληνός», (σελ. 298-301).
6. «Γραμματεία τών Νεωτέρων Ελλήνων άπό τοϋ ένεστώτος έτους καί 

άνατρέχουσα μέχρι τής άρχής τοϋ δεκάτου έκτου αίώνος», (σελ. 353-357, 
387-389). Περιλαμβάνονται μεταξύ τών άλλων καί τά άκόλουθα ιατρικά βι
βλία:

α. «Κωνσταντίνος Αναστασιάδης Φιλίτης, ιατρός Ήπειρώτης έξέδωκε 
λατινιστί, Πραγματείαν περί τοϋ Μαρασμού τής γεροντικής ήλικίας (de 
Marasmo Senili), έν "Αλη τής Σαξωνίας τώ 1808, είς 8».

β. «’Αναστάσιος Γεωργιάδης, ιατρός έκ Φιλιππουπόλεως, έξέδωκεν, 
«Άντιπανάκειαν», ήτοι περί αιτιών, αί τάς νόσους δυσιάτους ή άνίατους, μή 
τοιαύτας καθ’ έαυτάς οϋσας, ώς έπί τό πολύ άπεργάζονται, 1810, έν Βιέννη, 
Έλληνο-Λατινιστί είς 8». «Ό αύτός έξέδωκεν έτι καί τήν τής ’Ανθρωπολο
γίας μετάφρασιν I. Δ. Μεσγέρου· περί ής ΐδε έν σελ. 27 τοϋ παρόντος Λογ. 
Έρμοι]».

γ. «Κωνσταντίνος Μιχαήλ έκ Καστορίας, μεταφράσας τό τοϋ Τισσότ πε
ρί τής τών πεπαιδευμένων ύγείας Έγχειρίδιον, έξέδωκεν αύτό έν Βιέννη 
κατά τό 1785, είς 8. Ό αύτός έξέδωκε καί Δ ι α ι τ η τ ι κ ή ,  ής προσετάξατο 
καί ιστορίαν συνοπτικήν περί άρχής καί προόδου ’Ιατρικής, καί τινων περί 
αύτήν εύδοκιμησάντων άνδρών, τώ 1794, έν Βιέννη, είς 8».

δ. «Γεώργιος Ζαβίρας ό Σιατιστεύς συνέγραψε... ’Ονοματολογία Βοτα
νική τετράγλωττος, ήτις τύποις έξεδόθη έν Πέστη τώ 1789, παρά ’Ιωσήφ 
Λέτνερ, είς 8».
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1812

1. «Ιατρική. Ποιημάτων έπάνω είς τήν Κίναν-Κίναν καί μεταχείρησιν 
αυτής είς τούς περιοδικούς πυρετούς, γεγραμμένον είς τήν Ιταλικήν διάλε
κτον παρά Μελισσηνού ’Αγγέλου Κεφαλληνέως, στεφανωθέντος είς τήν Ία- 
τροχειρουργικήν τέχνην, 1811, είς όγδοον, φυλ. 171. Μεδιόλανα, έκ τοϋ τύ
που Αεστέφανης», (σελ. 195-196).

2. «Διαλέξις έπί τής άγελαδινής εύλογίας παρά ’Αγγέλου Μελισσηνού 
Κεφαλληνέως στεφανωθέντος, είς τήν ’Ιατρικήν καί Χειρουργικήν τέχνην», 
(σελ. 196-205).

3. «’Ιατρική. Δοκίμων μεθόδου τινός συντεινούσης είς τό νά άποβώσι 
καλοί ίατροί, παρά τοϋ Λ. Βορδονίου», (σελ. 289-301).

4. «Γραμματεία Νεωτερική». ( Κείμενο γιά τόν ’Άγγελο Δελλαδέτζιμα, 
καθηγητή στό πανεπιστήμιο τής Πάδοβας, τήν προσφορά του στους Έλλη
νες φοιτητές, αναγράφοντας καί τούς τίτλους τών 18 συγγραμμάτων του), 
(σελ. 337-339).

1813

1. «Έγκώμων Πέτρου ’Αντωνίου Βοντιόλη Κερκυραίου, σταυροφόρου, 
κοινωνοϋ τοϋ έλεκτοριακοϋ τών σοφών συνεδρίου, μέλους τής έν Ιταλία 
βασιλικής έταιρείας, καί διαφόρων ένδοξων έταιρειών ιατροφιλοσόφου 
διδασκάλου τής Βολονιακής καί Παταυϊακής ’Ακαδημίας καί πατρός πλεί- 
στων κλασσικών συγγραμμάτων. Παρά ’Αγγέλου Μελισσηνού Κεφαλληναί- 
ου. Παρίσια 12Δεκεμβρίου 1812», (α, σελ. 86-95)

2. «Ιστορία τής Βοτανικής», (παρά Π. Ήπήτη), (β", σελ. 69-74, 133-141, 
189-196).

3. «Έκθεσις συνοπτική τής ιατρικής ιστορίας ύπό Ά. Αρσάκη ιατρού 
καίχειρούργου», (β", σελ. 123-129,181-189,197-202, 240-243).

4. «Βιβλιογραφία... Περί άνατομίας τοϋ έγκεφάλου τ. 1, είς 4. σελ. 152, 
πίν. 40, παρά Vicq-d’ Azyr», ( β", σελ. 160).

1814

1. «Ιατρική. Αί Άγγλικαί έφημερίδες είδοποωϋσι τήν έφεύρεσιν ένός 
νέου ιατρικού έναντίον τοϋ φθοροποιού πάθους κ α ρ κ ί ν ο υ  λεγομένου. 
Τούτο τό θαυμάσων ιατρικόν είναι τόχόρτον τό κατά τόν Λινναίον Galium 

Aparine.. (Γάλων Απαρίνη) λεγόμενον, τοϋ όποιου ή χρήσις είναι ή άκό- 
λουθος... », (σελ. 74-75).
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2. «Νεκρολογία» (τού Λεονάρδου Βορδόνη, 1746-1813), (σελ. 111-116).
3. «Ό φώσφορος άλεξιφάρμακον τής φρικώδονς καί άνιάτου σχεδόν 

νόσου τοϋ διαβήτου». (Επιστολή τού ιατρού Ίωάν. Άσάνη άπό τό Ίάσιον. 
Περιγραφή περίπτωσης νέου μέ σακχαρώδη διαβήτη καί προσπάθεια θε
ραπείας του μέ φώσφορο), (σελ. 117-123).

1816

1. «Φυσιολογία. Περί τής ζωικής θέρμης καί άναπνοής». (Μετάφραση 
σέ περίληψη άπό τά «Χρονικά τής Φυσικής τοϋΝ. P. Gilbert, 1814», καί τήν 
«Νέαν Εφημερίδα περί Χημικής καί Φυσικής, 15 τόμ. 1 τέτρ. 1815» τού 
Seidel Schweigger), (σελ. 82-87).

2. «Εΐδησις. Απ’ άρχής τοϋ ένεστώτος χρόνου άρχισε νά έκδίδεται έν 
Παρισίοις ...μία νέα μεγάλης περιοχής καί αξίας έφημερίς υπό τό όνομα: 
Journal universel des Sciences Medicales. Συνεργάται εΐναι οί ιατροί καί τά 
μέλη τοϋ Ινστιτούτου, oPinel, Vauquelin, Alibert, Pariset, Chartel κλ», (σελ. 
111-112).

3. «Ιατρική. Dictionnaire des sciences Medicales par une societe des Mide- 
cins et Chrirurgiens. Paris 1812». (Κριτική παρουσίαση άπό τόν ιατρό Ιωάν
νη Ραστή τού Λεξικού τών Ιατρικών Έπιστημών), (σελ. 234-238).

4. « Φυσική άνατροφή τών παίδων, παρά τίνος ιατρού», (τού Π. Ήπήτη), 
(σελ. 279-291).

5. «Βιβλία νεοφανή. Λοιμολογία ή περί τήςΠανώλης, προφυλάξεωςκαί 
έξολοθρεύσεως αύτής· μάλλον εις χρήσιν τών Ανιάτρων παρά τοϋ Πετρά- 
κη Κ. Π. Ήπήτου ιατρού καί μέλους τοϋ κατά Βιέννην Πανεπιστημείου. ’Εν 
Βιέννη 1816, έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Χιρσφέλδ. Σελ. 110, εις 
8ον». (Βιβλιοπαρουσίαση άπό τόν Δ. Ά.119), (σελ. 350-355).

6. «Πρός τούς λογίους έκδότας τοϋ Λογίου Ερμοϋ, έκ Βιέννης... 0Κ.-Φ.-» 
(Επιστολή τού Κ. Φ. μέ περιγραφή τής τελετής καί παράθεσης τού λόγου 
(These) τοΰ Π. Ήπήτη στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης κατά τόν «εις τήν ’Ια
τρικήν προβιβασμόν» του (20 Σεπτεμβρίου 1816). Θέμα τού λόγου του «Οί

119. Μέ τά άρχικά «Δ. Α» πρέπει νά είναι ό «Δ. Αποστολίδης», όπως αύτό συμπεραίνε- 
ται άπό τή δημοσιευμένη στόν Έρμή τό Λόγιο επιστολής τοϋ Κων. Κούμα άπό τή Βιέννη πρός 
τόν Στέφανο Οικονόμου στή Σμύρνη, ότι στή Γοττίγγη σπουδάζουν Ιατρική καί δώδεκα Έλ
ληνες «Τρεις έξ αύτών είναι έκ τού ήμετέρου Γυμνασίου Γ. Ίωαννίδης, Φ. Μαύρος καί ό έκ 
Κρήτης Δ. ’Αποστολίδης». Βλ. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 90. Πρβλ. Έμμ. Φραγκίσκου, Τά 
Έλληνικά Προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια. Κ, «Ερμής ό Λόγιος», 1811-1821, ’Αθή
να 1976, σελ. 6.
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ιεροκήρυκες πρέπει νά ώσι προικισμένοι καί μέ φυσικάς καί νομικάς γνώ
σεις» γιά νά καταπολεμηθούν οί κακοδοξίες καί δεισιδαιμονίες τοϋ λαοϋ), 
(σελ. 403-410).

1817

1. «Ιατρική. Βραχεία καί συνοπτική έκθεσις όλης τής Ιστορίας τής Ια
τρικής συγγραφείσα παρά τοϋ ευκλεούς Σπρεγγελίου καί μεταφρασθείσα 
άπό τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Έκ Παρισίων παρά τοϋ κυρίου ’Αθανασίου τοϋ 
Πολίτου», (σελ. 33-36).

2. «ΙΣΤΟΡΙΑ. Ή Γενική λεγομένη Βιβλιοθήκη (Bibliotheque Universelle) 
περιέχει ύπό τό άρθρον: Ιστορία, (τόμ Δ', έτος Β', (1817), σελ. 22): 
Remarques sur Γ Histoire de la Charlatanerie Ancienne κ.τ.λ. ήτοι: Παρατηρή
σεις είς τήν ιστορίαν τής ά ρ χ α ί α ς  ά γ υ ρ τ ε ί α ς ,  έκ τών πρός τούς σπου
δάζοντας τήν ’Ιατρικήν νέους Έλληνας Προλεγομένων τοϋ ιατρού Κοραή, 
προηγουμένων είς τήν παρ’ αύτοϋ νέαν έκδοσιν τοϋ “Περί ’Αέρων, ύδάτων 
καί τόπων” συγγράμματος τοϋ Ίπποκράτους, έκδοθέντος έν Παρισίοις έν 
έτει 1816, είς 8ον. Φιλοτίμφ δαπάνη τών Χίων». (Μετάφραση άπό τά 
γαλλικά), (σελ. 240-251).

3. «Ειδήσεις περί Γαλλικών βιβλίων». (Μεταξύ αύτών περιλαμβάνεται): 
«Dictionnaire des sciences medicales, par une societe de Medecins et de 
Chirurgiens. Tome 1, a Paris», (σελ. 259-260).

4. «Γνώθι σαυτόν ήτοι φυσική ιστορία τοϋ άνθρώπου.
Κεφ. Πρώτον. Περί τής ειδικής συμμορφώσεως τοϋ άνθρώπου.
Κεφ. Δεύτερον. Ανάπτυξις τοϋ φυσικού καί ήθικοϋ άνθρώπου.
Κεφ. Τρίτον. Ποικιλότητες τοϋ άνθρωπίνου είδους... Δημήτριος Νίτζου 

ό έξ Ιωαννίνων», (σελ. 325-333, 381-389).
5. «Περί τής αύτομάτου άνάψεως τον άνθρωπίνου σώματος. Π. Ή.(πή- 

τχ\ς) ιατρός»120, (σελ. 443-459).
6. «’Αρχαία Έλληνική Γραμματεία. Ί π π ο κ ρ ά τ ο υ ς  τ ό  π ε ρ ί  ά έ -  

ρ ω ν ,  ύ δ ά τ ω ν ,  τ ό π ω ν ,  δεύτερον έκδοθέν μετά τής Γαλλικής μεταφρά
σεως· φ προσετέθη έκ τοϋ αύτοϋ Ίπποκράτους καί ό Νό μ ο ς ,  μετά τήςΓαλ-

120. Ό Π. Ήπήτης δημιουργεί τόν όρο «πυροφοριομόν», εξηγώντας πώς κατ’ αυτόν τόν 
τρόπο «τοϋ άνθρωπίνου σώματος έμπορον μεν νά όνομάσωμεν τήν ιδιότητα, τήν οποίαν έχουν 
μερικά σώματα ν’ άνάπτονν άφ’ έαντών». Σημειώνεται ότι ή εναίσιμος διατριβή τοΰ Παύλου 
Ίωάννου είχε ώς θέμα «Περί αύτομάτου άνθρωπίνου σώματος καύσεως» καί δημοσιεύθηκε 
στήν ’Ιατρική Μέλισσα, τόμ. 1858, σελ. 3-53, όπου καί μνημονεύεται άκόμη σχετικό άρθρο στήν 
’Αποθήκη τών ώφελίμων γνώσεων, Φεβρουάριος 1839.
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λικής μεταφράσεως καί τό τοϋ Γαληνού, Οτι άρ ι σ τ ό ς  ι α τ ρ ό ς ,  κ α ί  
φ ι λ ό σ ο φ ο ς .  Φιλοτίμφ δαπάνη τών ομογενών Χίων. Έν Παρισίοις, 1816. 
Σελ. 151». (Βιβλιοκρισία άπό τόν ιατρό Ιωάννη Ραστή, (σελ. 469-482).

7. (Σέ έπιστολή άπό τό Λονδίνο τοΰ Έλληνόφρωνος Σαλαμινίου [=Κων. 
Νικολόπουλος], άναγγέλεται ή κυκλοφορία τοΰ βιβλίου τοΰ Ίσπανοΰ ία- 
τροΰ Orfila «Elemens de Chimie midicale» (2 vol.). Συγχρόνως παρατίθεται 
στά γαλλικά κριτικό σημείωμα γιά τό βιβλίο άπό τό «Journal de Paris»), 
(σελ. 517).

8. «Φυσική άνατροφή. Διατριβή ιατρική παρά ιατρού πρός τούς γονείς. 
Φυσική καί ήθική άνατροφή τοϋ νηπίου», [Π. Ήπήτη], (σελ. 533-547, 569- 
578).

9. «’Άρθρον έκ τοϋ Λεξικού τών Ιατρικών έπιστημών. Σχολείον. Συντε- 
θέν ύπό τοϋ περιφήμου Βυρεοϋ (Virey) καί μετενεχθέν εις τήν ήμετέραν 
γλώσσαν ύπό Δημητρίου Νίτζιου τοϋ έξ Ιωαννίνων. Περί Σχολείων τής Ια
τρικής καί τών έν αύτοϊς διαλαμιράντων διδασκάλων καί τών αιρέσεων», 
«Σχόλια τοϋ μεταφραστοϋ», (σελ. 608-638).

10. «Κατάλογος διαφόρων Γαλλικών βιβλίων παλαιοτέρων καί νέων 
έκδόσεων έκ διαφόρων Γαλλικών Καταλόγων συνερανισθείς χάριν τών φί
λων τής Γαλλικής φιλολογίας συνδρομητών τοϋ Λογίου Έρμοϋ». (Μεταξύ 
αύτών περιλαμβάνονται):

α. «Histoire de la Medecine, depuis son origine jusqu’ au dix-neuvieme sie
cle, par Kurt Sprengel, traduite de V allemand, sur la seconde edition, parA.-J.-
I. Jourdan, Chevalier de Γ ordre de la Reunion, et revue par M. Bosquillon, 
doctuer-Rigent de la Faculte de Medecine de Paris, ancien Professeur, etc. Paris 
1815, 7 vol». (Καταχωρίζεται καί μία περικοπή άπό τήν κριτική τοΰ «Journal 
des Dibats», 8 Νοεμβρίου 1818).

β. «Chambon-De-Montaux. Traite de la Fievre maligne simple, etdesfievres 
compliquees de malignite, 4 vol».

γ. «Avis au peuple sur un Dipuratif universel d’ une grande efficacite dans 
les diverses maladies provenant de vices ou d’ acrete dans le sang», (μετά τή 
σελ. 650, σελ. 1-12).

1818

1. «Εϊδησις φιλολογική. Ό κατά τό Πανεπιστήμιον τής Λειψίας διδάσκα
λος τής Ιατρικής κύριος Κάρολος Γοττλόβιος, Κϋνος (Kuhn) έπιχειρίζεται 
τήν έκδοσιν όλων τών μέχρι τοϋδε σωζομένων ιατρικών Ελλήνων συγγρα
φέων». (Παρατίθεται τό σχέδιο τής έκδόσεως καθώς καί ό κατάλογος τών 
άρχαίων ιατρών συγγραφέων), (σελ. 122-123).
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2. «Φυσική. Eschenmeyer. Σκέψεις γενικαί περί τοϋ ζωϊκοϋ μαγνητισμού 
καί οργανικού αίθέρος. Έκ τοϋ Γερμανικοϋ μεταφρασθεΐσαι ύπό Αν. Πο- 
λυζωΐδου», (σελ. 125-131).

3. «Ανθρωπολογία. Διατριβή περί μεγαλοφυΐας». (Άρθρο τοϋ Virey 
στό «Λεξικό τών τεχνών καί έπιστημών τής Ιατρικής» μεταφρασμένο άπό 
τόν Ίώσηπο Δούκα).

«Κεφ. Πρώτον. Περί τών χαρακτήρων τής μεγαλοφυΐας».
«Κεφ. Δεύτερον. Φυσικαί τής μεγαλοφυΐας αίτίαι».
«Κεφ. Τρίτον. Φυσική καί ήθική κατάστασις τών μεγαλοφυΐαν προσαγ- 

γελλόντων παίδων».
«Κεφ. Τέταρτον. Έπίρροια τής ήβης ή τής νεότητος πρός τήν μεγαλο

φυΐαν».
«Κεφ. Πέμπτον. Αίτίαι άλλαι τής μεγαλοφυΐας».
«Κεφ. Έκτον. Περί τοϋ οίστρου τής διανοίας».
«Κεφ. Έβδομον. Έπίρροια τών διαφόρων διοικήσεων καί θρησκειών 

είς τήν γέννησιν τής μεγαλοφυΐας».
«Κεφ. ’Όγδοον. Ίατροφιλοσοφική άλληγορία τής μεγαλοφυΐας, άπό τόν 

μύθον τοϋ Προμηθέως». (Σέ συνέχειες, σελ. 136-142,188-193,223-232,313- 
319, 440-443).

4. «Φιλολογικαί Αγγελίαι». «Πολλά ιατρικά πονήματα τοϋ Στοιρκίου 
(Stork) καί τά στοιχεία τής Χειρουργικής παρά τοϋ Φαύου (De la Faye, 
Elemens de la Chirurgie), είναι έτοιμα είς τύπωσιν. Αμφότερα μετεφράσθη- 
σαν είς τήν Τουρκικήν γλώσσαν παρά τοϋ πολλών Έύρωπαϊκών γλωσσών 
έγκρατοϋς Μολλά Σανεσαδέ (Shanesade)», (σελ. 149-150).

5. «Φυσική. Nasse, Ueber das begriindende des sogenannten thierisch - mag- 
netischen Einflusses. Περί τοϋ αιτίου τής ζωϊκο-μαγνητικής έπιρροίας», (σελ. 
181-188).

6. «Φυσικαί έπιστήμαι. Χημεία. ’Αρχή καί προσαρμογή τής Χημείας είς 
τήν ’Ιατρικήν». (Άρθρο στό «Journal de Pharmacie» μεταφρασμένο άπό τόν 
Ίώσηπο Δούκα), (σελ. 217-222).

7. «Ιατρική. Γέννησις δύο βρεφών ηνωμένων καί ζώντων». (σελ. 256- 
259).

8. «Φυσικαί έπιστήμαι. Φυσική. Έκθεσις περί τοϋ ζωΐκοϋ μαγνητισμού». 
(Άπό τά ’Αρχεία τοϋ Ζωΐκοϋ μαγνητισμού, μεταφρασμένο άπό τόν Άν. Πο- 
λυζωΐδη), (σελ. 349-359).

9. «Θεραπεία σκληρύνσεως τοϋ ήπατος μιάς γυναικός ύπό de Lausanne», 
(μεταφρασμένο άπό τόν Άν. Πολυξω'ιδη), (σελ. 407-409).

10. «’Αρχαία Έλλ. Φιλολογία». (Βιβλιοκρισία τής Φιλολογικής Έφημε- 
ρίδος τής Γοττίγγης (20 Μαΐου 1818) γιά τή δεύτερη έκδοση τού Ίπποκρά
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τους Περί άέρων... τοΰ Άδ. Κοραή. Μετάφραση τοΰ Φραγκίσκου Μαύρου), 
(σελ. 417-419).

11. «Φιλολογικά». (Επιστολή τού Κ. Β. άπό Heidelberg μέ βιβλιοκρισία 
γαλλικών βιβλίων. Μεταξύ αύτών σημειώνονται):

α. «Ό Ισπανός Orfila, γνωστός διά τό περίφημον περί Τοξικολογίας 
σύγγραμμά του, έξέδωκεν είς δύο τόμους πρό μερικών μηνών Χημικήν μέ 
τήν έπιγραφήνElemens de Chemie Medicale (14fr.)· αύτό τό βιβλίον έπαινέ- 
θη καί άπό άλλους καί άπό τόν πολυμαθή Virey είς τό Journal de Pharmacie 
et des Sciences accessoires».

β. «Τό περίφημον καί μόνον είς τό είδος του φυσιο-ψυχολογικόν σύγ
γραμμα τοϋ Cabanis, έπιγραφόμενον, Rapports du physique et du moral de I’ 
homme (3 edit. 1815, 2 vol. in - 8. 14 fr.), είς κάθε ειδήμονα τής ’Ανατομίας 
καί Φυσιολογίας τοϋ άνθρώπου, άν όχι καί τών λοιπών θεωρητικών τής 
’Ιατρικής μαθημάτων, είναι ώφελιμώτατον», (σελ. 425 καί 429).

12. («Θέσπισμα» τού ήγεμόνος τής Μολδαβίας Σκαρλάτου ’Αλ. Καλλι- 
μάχη γιά τήν ιατρική περίθαλψη τών Μολδαβών. ’Ανταπόκριση άπό τό Ιά
σιο), (σελ. 434-436).

13. «Φυσικαί έπιστήμαι. Φαρμακία. Πρός τούς αύταδέλφους κυρίους 
Χριστόδουλον καί ’Αναστάσιον Νίτσους φαρμακοπώλας Ίωαννίτας. Ι
στορία τής φαρμακίας. Φαρμακία καί ορισμός αύτής. Φάρμακα δισυπόστα
τα άνοργανικά καί μεταλλικά. Φάρμακα τρισυπόστατα άνοργανικά. Πολυ
σύνθετα φάρμακα οργανικά καί τρισύνθετα. Φάρμακα πολυσύνθετα ζωϊκά. 
Φαρμακολογία. Φαρμακοποιία. Φαρμακομιξία ή συνθετοφαρμακία... 
Παρισίοις, Δημήτριος Νίτσος ό έξ ’Ιωαννίνων», (σελ. 469-488).

14. «Φυσικαί έπιστήμαι. Φυσική. Περί τής όξυδερκείας τών υπνοβατών 
ύπό Ducommum. Θεραπεία περιπεπλεγμένης τινός χρονικής άσθενείας 
ύπό de Lausanne». (’Άρθρα άπό τά «Annales du Magnetisme Animal a Paris» 
καί μεταφρασμένα άπό τόν Άν. Πολυζώιδη), (σελ. 505-511).

15. (Αναγγελία μεταφράσεως άπό τή γαλλική έκδοση τής «Οικιακής ια
τρικής (la M6decine Domestique) τοϋ σοφώτατου Ίατροΰ Μπουχάν τοϋ Άγ
γλου» (William Buchan) άπό τόν Πολυζώη Κοντό), (σελ. 524).

16. «Φυσικαί έπιστήμαι. Φυσική. Περί [ζωικού] μαγνητισμού». (Άρθρο 
τοΰ Διονυσίου Ζαγορίου μεταφρασμένο άπό τήν Real Encyclopedie τού 
1818), (σελ. 549-557, 605-613).

1819

1. «Κλαυδίου Γαληνού Περί άρίστης διδασκαλίας. Είς παράδειγμα τής 
νέας έκδόσεως τών Ελλήνων ιατρών παρά Καρ. Γοττλοβίου Κύνου (Kuhn),
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προφέσορος τής Χειρουργικής κ.τ.λ. Έν Λειψία, παρά Βεν. Γ. Φλεϊσχέρφ 
1818. Σελ. 44 εις 8», (σελ. 36).

2. «Βιογραφία. Βίος τοϋ Μεσμέρου μεταφρασθείς έκ τοϋ Γερμανικού 
παρά Διονυσίου Ζαγορίτου», (σελ. 63-72).

3. «’Ανατομία καί φυσιολογία» περιλαμβάνεται εις τό «Πρόγραμμα τοϋ 
έν Παρισίοις βασιλικού ’Αθηναίου μεταφρασθέν παρά Φ. ’Ιωαννίδου τοϋ 
έκ Σμύρνης». «Ό κύριος Μαγένδιος θέλει συγκρίνει τάς έπιστήμας τής Α
νατομίας καί τής Φυσιολογίας καί θέλει άναλύσει τά πολυάριθμα φαι
νόμενα, τών οποίων ή ένωσις διατηρεί τήν ζωήν», (σελ. 133-143).

4. «Ψυχική παθολογία. Πλάτωνος θεωρία περί τών ψυχικών νοσημάτων 
παρά τοϋ Διδασκάλου κυρίου Κουρτίου Σπρεγγελίου». (Μεταφρασμένο 
άπό τό γερμανικό κείμενο τοΰ 1818 άπό τόν Φραγκίσκο Μαύρο, (σελ. 244- 
259).

5. «Χημεία... Ιατρικήν, ήτις ένασχολεΐται περί τήν άκριβή άνάλυσιν τοϋ 
γάλακτος, τοϋ ούρους, τοϋ ίδρώτος, συνοβιακοϋ υγρού, σπέρματος, 
άμνιακών ύδάτων, σιέλου, αϊματος...». (Περιέχεται στό κείμενο τοΰ 
Δημητρίου Νίτσου μέ τίτλο «Χημεία»), (σελ. 296).

6. (Κατά τοΰ Ζωικού μαγνητισμού). «Επιστολή πρός τόν φίλον 
Δημήτριον Νίτσον Ίωαννίτην, έκ Παυΐας Νικόλαος Σεργίου», (σελ. 297- 
304).

7. (Παιδικά νοσήματα ιλαράς, κοκκύτου καί θνησιμότης τοΰ κοκκΰτου 
στήν Κέρκυρα, τοΰ 1818), (σελ. 357).

8. «Φυσικαί έπιστήμαι. Ζωολογία. Διαφορά τών ζώων άπό τά φυτά. Γε- 
νικαί φυσιολογικοί παρατηρήσεις εις τά ζώα. Ψυχικαί δυνάμεις ή δεξιότη
τες». (Κείμενο μεταφρασμένο άπό τό άρθρο «Ζωολογία» τής «Kleine ency- 
clopadische Bibliothek» ύπό τοΰ Γ. Ιωαννίδου, Σμυρναίου), (σελ. 361-373).

9. «Φιλοσοφία άνατομική. Περί τών άναπνευστικών οργάνων ώς πρός 
τόν προσδιορισμόν καί τήν ταύτότητα τών όστωδών αύτών μερών. Ύπό τοϋ 
κυρίου Γεοφροϋου Σαινθιλαίρου...». (Κριτική παρουσίαση τοΰ έργου τού 
Geoffroy Saint-Hilaire άπό τόν Γάλλον ιατρό Flourens121, πού μεταφράσθη- 
κε άπό τόν Ν. Πίκκολο), (σελ. 585-594, 721-730).

121. J. Μ. Flourens, 1794-1867, καθηγητής τής Συγκριτικής Ανατομίας στό Παρίσι. Συγ
γραφέας πολλών βιβλίων. ’Ενδεικτικά άναφέρεται ότι μέ πειράματα έδειξε ότι ή παρεγκεφα
λίδα έλέγχει τό συντονισμό τών κινήσεων. Βλ. Art. Castiglioni, Ιστορία τής Ιατρικής, έλληνι
κή μετάφραση, 1961, τόμ. 2, σελ. 672 καί F. Garrison, An introduction to the History of Medicine, 
έπανατύπωση τέταρτης έκδόσεως, 1961, σελ. 467. ’Ας σημειωθεί ότι τό βιβλίο του «De la 
longevite humaine et de la quantite de vie sur le globe», Παρίσι 1854, μεταφράσθηκε στήν έλλη
νική γλώσσα άπό τόν Μ. Ν. Βελονάκη, Περί τής μακροβιότητος τοϋ άνθρώπου καί περί τής 
ποσότητος τής ζωής έπί τής γής, ’Αθήνα 1856. Όμοίως έκδόθηκε άπό τήν τρίτη γαλλική έκδο
ση άπό τόν Λουκά Βουδούρη, τό 1860.
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10. «Ιατρική. Λόγος περί ώφελείας καί χρήσεως τής τοπογραφικής 
σπονδής, έκφωνηθείς είς τήν στέψιν τών έν Πίση ύποψηφίων μαθητών»122, 
(σελ. 830-837).

11. (Περί Ζωϊκοϋ μαγνητισμού) «Φνσική. Επιστολή πρός τόν Λημή- 
τριον Νίτσον παρά Λιοννσίον Ζαγορίτον άπό Βιέννης», (σελ. 921-930).

1820

1. «Πείραμα φνσικόν». (Μυϊκές συσπάσεις άπό τόν έρεθισμό νεύρων 
κατά τό πείραμα μέ τή βολταϊκή στήλη πάνω σέ σώμα μόλις φονευθέντος 
καταδίκου), (σελ. 19-20).

2. (Πρόταση τών έκδοτών τού Λογίου Έρμού νά μεταφρασθούν τά έρ
γα) τού καθηγητού τής Παθολογίας στήν Πίζα Giaccomo Barzellotti, «Poli- 
zia di Sanitd, per evitare i contagi e distruggerli, conservare la vita, la salute, e 
glinteressi dei popoli e delle nazioni», καθώς καί τό περί «άγελαδοβλογιάς», 
(σελ. 29).

3. «Περί τών είς τά σνγγράμματα τοϋ Ίπποκράτονς θεωριών, μετά πα
ρατηρήσεων περί τής γνησιότητος τών συγγραμμάτων τούτων. Μετάφρασις 
έκ τοϋ Γερμανικού ύπό Φραγκίσκον Κ. Μαύρου», (άρθρο τού Γερμανού Η. 
F. Link, πού δημοσιεύθηκε στίς 21 Δεκεμβρίου 1815), (σελ. 134-144, 168- 
178).

«Φιλολογία. Φίλε έκδοτα τοϋ Λογίον Έρμοϋ», (άπάντηση τού Άδαμα- 
ντίου Κοραή, ό όποιος ύπογράφει ώς «I. Κ.», στό προηγούμενο άρθρο), 
(σελ. 309-320).

4. «Τό έλαιόλαδον καλόν προφνλακτικόν έναντίον τοϋ θανατικού». 
(Είδησης γιά τήν προστασία άπό τήν πανώλη άπό τήν «Gazette de Sante», 
τής 16 Νοεμβρίου 1819 καί άπό τήν «Revue Encyclopedique τής αύτής έπο
χής», (σελ. 180-181).

5. «Θεραπευτική». (Είδηση άπό τήν ’Αγγλία ότι ό βόραξ είναι τοπικό 
φάρμακο γιά τά «καρκινώδη έλκη» καί τά «χοιραδικά οιδήματα»), (σελ. 
252).

6. (Βιβλιοκρισία τής ιταλικής έκδόσεως τού α τόμου τής Επιτομής πρα
κτικής ’ιατρικής τού φιλέλληνος καθηγητού τής Πίζας ’Ιακώβου Βαρτσελώ- 
τη. Ό τίτλος είναι «Epitome di Medicina pratica nazionale del Dottore 
Giacomo Barzellotti publico professore di essa nell’ Imp. e R. universitd di 
Pisa... 1819», (σελ. 388-391).

122. Συγγραφεύς τοϋ λόγου ήταν ό καθηγητής τής Παθολογίας οτήν Πίζα Ιάκωβος Βαρ- 
τελόττης (Giacomo Barzellotti). Βλ. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 29.
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7. (Είδηση άπό τήν «Gazette de Sante», τής 5 Μαΐου 1820, γιά τήν άντι- 
μετώπιση έγκαύματσς μέ τοποθέτηση βάμβακος στά καμμένα μέρη. Έπίσης 
άναγράφεται καί ή μέθοδος τής διαβροχής τών έγκαυμάτων μέ ψυχρό ΰδωρ 
καί στή συνέχεια έπάλειψη τών σημείων μέ «έλαιώδη άλοιφή»), (σελ. 412).

8. (’Αναφορά άπό τόν «Spurzheim (Gaspard) Observations sur la 
phraenologie, 1818, σελ. 217 καί 218», ότι τό δεξιό μέρος τοϋ άνθρωπίνου 
σώματος είναι ισχυρότερο άπό τό άριστερό), (σελ. 412-413).

9. (Πληροφορία άπό τό Παρίσι ότι έγινε νόθευση κατά τήν παρασκευή 
τών καθετήρων τής ουροδόχου κύστεως μέ άποτέλεσμα νά θραύονται έντός 
τής κύστεως καί νά άπαιτεΐται χειρουργική άφαίρεση τών θραυσμάτων), 
(σελ. 451).

10. «Παλαιά Γεωγραφία. Περί ’Αλεξάνδρειάς καί ’Αλεξανδρινής 
Σχολής. Μετάφρασις έκ τής Γερμανικής ’Εγκυκλοπαίδειας τών Έπιστημών 
καί Τεχνών ύπό Αν. Πολυζωΐδου». (Γίνεται άναφορά στούς ιατρούς τής 
’Αλεξανδρινής Σχολής καθώς καί στήν ιδιαίτερη άνάπτυξη τής ’Ανατομίας 
λόγω τής έλευθερίας νά διενεργούνται άνατομές καί σέ άνθρώπινα σώμα
τα), (σελ. 461-465).

11. «Φυσιολογία. Σύνοψις τών κυριωτέρων, όσα περιλαμβάνονται είς 
τήν διατριβήν τήν έπιγραφομένην Φ υ σ ι κ ή  έ ξ ή γ η σ ι ς  τ ή ς  ε ί ς  τ ό  ζ ω 
ι κ ό ν  σ ώ μ α  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  τ ο ϋ  α ϊ μ α τ ο ς ,  κ α ί  τ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν ,  
δ ι ά  τ ώ ν  ο π ο ί ω ν  γ ί ν ε τ α ι  ή  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α .

Α'. Σύντομος περιγραφή τής καρδίας καί τών άγγείων τοϋ αίματος.
Β. Φυσιολογική έξήγησις τοϋ άποτελέσματος τής καρδίας καί τών 

άγγείων είς τήν τοϋ αϊματος έκ τών οργάνων πρός τήν καρδίαν έπιστρο- 
φήν». (’Άρθρο άπό τό «Gilbert’s Annalen der Physik», μεταφρασμένο άπό 
τόν Δ. Άποστολίδη), (σελ. 539-554).

12. (Περί ζωικού μαγνητισμού-μεσμερισμού). «Φυσική. Απόκρισις πα
ρά τοϋ έν Παυΐα Νικολάου Σεργίου» (στόν Διονύσιο Ζαγορίτη), (σελ. 555- 
569).

13. «’Ιατρική φιλοσοφία. Άρθρον τοϋ κυρίου Bricheteau είς τό Λεξικόν 
τών ’Ιατρικών Έπιστημών. Ηθική φιλοσοφία τοϋ ίατροΰ». (Μετάφραση 
άπό τόν Κ. Ζωγράφο), (σελ. 631-644).

14. «Απάντησις είς τά κυριώτερα τών όσα κατά τοϋ συστήματος τοϋ 
Ζ.[ωϊκού] Μ[αγνητισμού] ό κύριος Ν.(ικόλαος) Χ(εργίου) διά τοϋ Λ. Έ. 
σελ. 555 έξέδωκεν. Έν Βιέννη παρά Διονυσίου» (Ζαγορίτου), (σελ. 654- 
661).



212 Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, 1745-1821

1821

1. «’Ανάμικτα. ’Ιατρική». (Περιέχει διάφορες ιατρικές πληροφορίες): 
α. «Ό Γάλλος ιατρός καίχειρονργοςDeleau ήλενθέρωσε δύο νέους άπό τήν 
κωφότητα καί άλαλίαν, διατρυπών τήν μεμβράναν τοϋ άκουστικοϋ άγω- 
γοϋ».
β. (Γέννηση άκεφάλου παιδιού. Περιγραφή τών εύρημάτων). 
γ. «Ό έν Λειψία ιατρός Hahnemann ηύρε νεωστί, ότι ή Belladona (Atropa 
Belladona) εΐναι προφυλακτική κατά τής Σκαρλατίνας». (Σημειώνεται ότι ό 
ιατρός Hufeland καθώς καί ιατροί στήν Γαλλία κάνουν παρόμοια πειράμα
τα).
δ. (Είναι σπάνιον νά γεννηθεί παιδί χωρίς νεύρα), (σελ. 141-142).

2. (Πληροφορία άπό τήν «Στατιστική τής Γαλλίας», ότι ή έφαρμογή τού 
δαμαλισμού ειχε ώς άποτέλεσμα νά μειωθεί κατά έξήντα τοίς έκατό ή θνη
σιμότητα τών παιδιών), (σελ. 172).

3. (Πληροφορία σέ έπιστολή άπό τό Παρίσι, ότι έκδίδεται τό βιβλίο τού 
άνατόμου «Γάλ» Gall), «τό όποιον θά έπιφέρη μεγάλην μεταβολήν εις τήν 
άνατομίαν, τήν φυσιολογίαν καί τήν φιλοσοφίαν», (σελ. 176).

4. «Βιβλιογραφία», (μεταξύ αύτών καί ιατρικά βιβλία μέ τόν γενικό τί
τλο) «Βιβλία νεώτατα».

«Έξεδόθη... ή όγδόη έκδ. τής φυσιολογίας τοϋ Richerand, τοϋ όποιου 
άναμένεται έντός ολίγου καί τής χειρουργίας ή ε' έκδ. Έξακολουθεΐται ή 
έκδοσις τοϋ έπισήμου συγγράμματος τοϋ Morgagni, de Sedibus et Causis 
morborum παρά τοϋ Chaussier ομοίως ή μετάφρασις εις τό γαλλικόν τοϋ 
αύτοϋ συγγράμματος. Μεταφράσθη εις τό γαλλικόν καί ή έπιτομή τοϋ Ρ. 
Frank. Πρός τό παρόν έκδίδονται καί άλλα πολύ περίεργα βιβλία καί άξια 
σπουδής. Recherches anatomico-pathologiques sur V encephale et ses depen- 
dances, par Lallemand. Κατ’ αύτάς έκβαίνει άπό τά πειστήρια καί νέον ονο
μαστικόν όλων τών ιατρικών έπιστημών ύπό Beclard, Glocket, καί ΟφΙα... 
Έκδίδεται τώρα καί έφημερίς τής πειραματικής Φυσιολογίας παρά τοϋ 

Magendie. Ό έπίσημος φυσιολόγος Cuvier έτοιμάζει νέαν έκδοσιν τοϋ συγ
γράμματος του, sur les ossemens fossiles, άξίου τής μεγάλης του ύπολήψεως...

Οί Beclard, Chomel, Glocket, ΟφΙα κ. ά. έκδίδουν νέον λεξικόν τών ια
τρικών έπιστημών, τό όποιον δέν θέλει ύπερβή τούς 20 τόμους τοϋ μεγάλου 
λεξικού τών ιατρικών έπιστημών εΐναι ήδη εις τόν τύπον τό Σ καί Τ· αύτό 
θέλει φθάσει τούς 60 τόμους. Ό Broussais έτοιμάζει φυσιολογίαν παθολο
γικήν ό Blainville συγκριτικήν άνατομίαν ό Beclard γενικήν ’Ανατομίαν ό 
Glocket τής άνατομίας του, μιάς τών καλλιωτέρων όσον διά τάς περιγραφάς. 
Έτελείωσε καί ή γαλλική μετάφρασις τής παρά τοϋ Sprengel κλασικής ιστο
ρίας τής ιατρικής», (σελ. 229-230).
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5. «’Ανάμικτα (μεταφρ. άπό τό γαλλικόν)... ’Ιατρική. Παράδοξον φαινό- 
μενον». (Παρουσίαση περιπτώσεως παιδιού μέ πρόωρο ήβη), (σελ. 278- 
279).

6. «Βιβλιογραφία. Ιατρική». (Παρουσιάζονται τά κατωτέρω βιβλία μέ 
σχετικό σχολιασμό):
α. «Abrige pratique des malades de la peau, classees d’ apres le systeme noso- 
logique du docteur William; par Thomas Bateman, traduit de V anglais par Gui
llaume Bertrand, 2eme edition, un vol. Paris».
β. «J. B. Morgagni, p. p. p. p., de sedibus et causis morborum per anatomen 
indacatis, libri quinque, etc, nova editio, curantibus F. Chaussier et N. P. Ade- 
lon, Paris».
y. «Journal de physiologie experimentale; par F. Magendie». 
δ. «Dictionnaire Abrig0 des Sciences medicales.,.15 vol». (Καταχωρίζονται 
άλφαβητικώς τά ονόματα εβδομήντα συγγραφέων), 
ε. «Nouveau dictionnaire de termes de Medecine, Chirurgie, Pharmacie, 
Chimie, Histoire naturelle etc... par MM. Berlard, Chomel, H. Cloquet, J. 
Cloquet, et Orfila, Paris», (σέ δύο τόμους), (σελ. 282-286).
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2. ΑΘΗΝΑ 

1819

1. (Πείραμα προκλήσεως συσπάσεως 
μυών δι’ έρεθισμοΰ νεύρων διά βολταϊκής 
στήλης σέ σώμα καταδίκου πρό ολίγου άπο- 
θανόντος. Σέ ύποσημείωση παρατηρεΐται δτι 
τά φαινόμενα αύτά «ήσαν πρό πολλοϋ 
γνωστά είς τήν φυσιολογίαν»), (σελ. 143).

2. (Τό «Περί Μνήμης» άρθρο είναι άπό τό 
«Dictionnare des Sciences Medicales», άναφέ- 
ρεται ότι «ή μνήμη, καθώς καί όλαι αί άλλαι 
ψυχικαί δυνάμεις, φωλεύει είς τόν έγκέφα
λον». Παρατίθενται άπόψεις άνατόμων 
«Οϋϊλλις (Willis), Γάλλ (Gall), Μαλεκάρνης, 
(Malicame)», (σελ. 173-174).

3. ΜΕΛΙΣΣΑ123 

1819

«Περί τών άρχών τής φυσικής άνατροφής 
έν γένει». «Ό περίφημος Λώκκιος, είς τό 
σύγγραμμά του τό περί άνατροφής, έδωκε 
τούς άκολούθους ολίγους καί εύκολωτάτους 
κανόνας.
α'. Ελεύθερος άήρ καί γύμνασις, β. Ύπνος, 
γ. Τροφή, δ'. Ίμάτια, ε'. λουτρά, στ. Ιατρι
κά». (Τό κείμενο είναι μέρος άπό τό) «Α
πάνθισμα περί Ανατροφής, έκ τοϋ γενικού 
δοκιμίου τής φυσικής, ήθικής καί νοεράς ά- 
γωγής, συντεθέντος ύπό Ν. Α. Ίουλιανοϋ καί 
έκδοθέντος έν Παρισίοις έν έτει 1808». (Σέ 
ύποσημείωση άναφέρεται ότι ό συγγραφεύς 
Μ. Jullien είναι γενικός έφορος τής φιλολογικής έφημερίδος τής Revue 
Encyclopedique), (σελ. 53-54).

123. Βλ. Σπ. Καρατζά, «Ό Άγαθόφρων Λακαιδεμόνιος καί τό Παρισινό περιοδικό “Μέ
λισσα”», Πελοποννησιακά, τόμ. Γ'-Δ", 1958-1959, Άθήναι 1960, σελ. 241-262.
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4. ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

1819

«Κυριάκός Γεωργιάδης124, έκ Λουγούν- 
δου, τή 28 Μαΐου 1819. Έλλογιμότατε κ. Ίω- 
αννίδη». (Επιστολή περί τής ιατρικής επιστή
μης), (σελ. 19-26).

5. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ125

1817

(Βιβλιοπαρουσίαση). «Βιβλία νεοφανή. 
Αοιμολογία....», Πετράκη Ήπήτη, Βιέννη, 
1816, (σελ. 20).

1818

1. «Ιατρική». (Θεραπευτική μέθοδος τών 
κρυοπαγημάτων άπό τόν Jacob), (σελ. 20).

2. «Φιλολογικαί άγγελίαι». (Εκδόσεις 
όλων τών Ελλήνων συγγραφέων ιατρών άπό 
τόν Kiihn), (σελ. 32).

3. (Ιατρική. Τό ενυδρον πετάνευρον (alis- 
ma plantago) εναντίον τής λύσσας), (σελ. 36).

124. Ό Γεωργιάδης, Κυριάκός τοϋ Γεωργίου άναφέρεται ότι άνακηρύχθηκε διδάκτωρ τής 
Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τής Πίζας στίς 12 ’Ιουνίου 1817. Βλ. Νικ. Τωμαδάκη 
«Τριάντα έπτά "Ελληνες Ιατροφιλόσοφοι σπουδάσαντες έν Πίση (Pisa) τής ’Ιταλίας (1790-
1821)», Παρνασσός, τόμ. 26, 1984, σελ. 212-228 καί ’Αλόη Σιδέρη, ‘Έλληνες φοιτητές στό 
Πανεπιστήμιο τής Πίζας (1806-1861), ’Αθήνα 1989-1994, τόμ. Β', σελ. 423 καί 490.

125. ’Εκδότης τοΰ Φιλολογικού Τηλεγράφου, όπως καί τοΰ Ελληνικού Τηλεγράφου ήταν 
ό ιατρός Δημήτριος Άλεξανδρίδης γιά τόν όποιο βλ. Νικ. Βλάχου, «Ό Θεσσαλός λόγιος Δημ. 
Άλεξανδρίδης (Τυρναβίτης), έκδοτης τοϋ “Ελληνικού Τηλεγράφου” (1812-1836)», Παρνασ
σός, τόμ. 18, 1970, σελ. 201-219 καί 363-378.
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1819

1. «Φυσική Ιστορία». (’Αποσπάσματα άπό τό άνέκδοτο σύγγραμμα τού 
Joseph Sibthorp126 μέ παρατηρήσεις γιά τήν «ιατρική καί οικονομική χρήση» 
τών φυτών τής Ελλάδος μνημονεύοντας τίς ονομασίες τους), (σελ. 45-45. 
43-57, 66-68, 69-76, 77-79).

2. «Σύμμικτα». (Σύγγραμμα τού V. L. Brera γιά τίς έπιδημικές άρρώστι- 
ες), (σελ. 107-108).

3. «Σύμμικτα». (’Ιατρικές ειδήσεις· φάρμακο κατά τής υδροφοβίας καί 
γιά τήν θεραπεία τής λύσσας), (σελ. 147-148).

4. «Ιατρική». (Πειράματα κατά τής πανώλους άπό τόν Ισπανό ιατρό Σε- 
ραφίνο Σόλας), (σελ. 189-191).

5. «Ιατρική. Περί τοϋ λεγομένου κιτρύνου πυρετοϋ παρατηρήσεις τι- 
νές», (σελ. 217-221).

126. John Sibthorp, (1755-1796), Άγγλος καθηγητής τής Βοτανικής στήν ’Οξφόρδη, ό 
όποιος περιηγήθηκε μέρη τής 'Ελλάδος καί κατέγραψε τά φυτά. Γράφει σχετικά ή «Έφημερίς» 
τών άδελφών Πούλιου στή Βιέννη, 5 Μαΐου 1794, σελ. 395, «...ό περίφημος ιατρός Ίαν Σίπθορπ, 
ό καί βασιλικός διδάσκαλος εις τήν άκαδημίαν τής Όξωνίας. Οΰτος έπήγε πρό μερικών περι
διαβάζουν τήν Ελλάδα καί έξετάζων τά βότανά της. "Οθεν καταγίνεται νΰν μέ τήν έκδοσιν ένός 
συγγράμματος Άνθη τής Ελλάδοςκαλούμενον». Τά έργα του έκδόθηκαν μετέπειτα λόγω τοϋ 
προώρου θανάτου του. Τό κλασσικό πλέον γιά τήν έλληνική χλωρίδα έργο του «Flora Graeca», 
στό όποιο μάλιστα συσχετίζονται οί σύγχρονες τότε παραδοσιακές ονομασίες τών (ρυτών μέ τίς 
ονομασίες τής άρχαιότητος, άποτελεΐται άπό δέκα τόμους, πού έκδόθηκαν άπό τό 1806-1840. 
Οι παρατηρήσεις γιά τήν ιατρική καί οικονομική χρήση τών φυτών τής Ελλάδος περιέχονται 
στά έργα τοΰ Robert Walpole, Memoires relating European and Asiatic Turkey, London 1817, 
Travels in various countries of the East, London 1820. Πρβλ. Κυρ. Σιμόπουλου, Ξένοι Ταξιδιώτες 
στήν Ελλάδα, 1700-1800, τόμ. Β', τέταρτη έκδοση, Αθήνα 1984, σελ. 613-624, Έλευθ. Πλατά- 
κη, Ξένοι φυσιοδίφαι, γεωγράφοι καί περιηγητές περί Κρήτης κατά τούς ΙΕ-Ι& αιώνας, 1973, 
σελ. 33-38. Ανάτυπο άπό τό περιοδικό Αμάλθεια. Έπίσης βλ. Hope, Trevor J., «John 
Sibthorp’s last expedition to the Balkans: The accounts of Sibthorp and Dallaway about their 
travels in 1794», Revue Etudes Sud-Est Europ0enes, Bucarest, τόμ. 12, 1974, σελ. 87-102. Η. 
Walter Lack and David J. Mabberlay, The “Flora Graeca” Story Sibthorp, Bauer and Hawkins in 
the Levant, Oxford University Press, Oxford New York Tokyo 1999.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ





ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Τό επίπεδο τής επιστημονικής ιατρικής γνώσης στόν έλληνικό χώρο τεκ
μηριώνεται πιό συγκεκριμένα μέ τήν κατά θέματα άναλυτική παράθεσή της. 
Ιδιαίτερα καταχωρίζονται οί καινούριες γνώσεις, πού έκεΐνον τόν καιρό 
άνακαλύφθηκαν στόν τομέα τής ’Ανατομίας καί Φυσιολογίας καθώς καί οί 
νέες γνώσεις τών πειραμάτων, τά όποια δημοσιεύονται στά έπιστημονικά 
βιβλία καί περιοδικά τής Εύρώπης. ’Επίσης οί πρωτοεφαρμοζόμενες μέθο
δοι άντιμετώπισης σοβαρών νόσων, όπως γιά παράδειγμα τής παιδοκτόνου 
επιδημικής νόσου ευλογιάς μέ τήν εφαρμογή τού έμβολιασμού, τού άποκλη- 
θέντος δαμαλισμού. Κατ’ αυτόν τόν τρόπο διαπιστώνεται, ότι οί "Ελληνες 
συγγραφείς καταγράφουν στά ελληνικά βιβλία τους τή σύγχρονη εύρωπαϊ- 
κή ιατρική σκέψη καί γίνονται φορείς τής ιατρικής παιδείας στόν Έλληνικό 
χώρο.
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ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ή διδασκαλία περί οστών, τά όποια άπαρτίζουν τόν σκελετό, ονομάζε
ται «οστεολογία» κατά τόν ’Αναστάσιο Γεωργιάδη1 καί είναι μέρος τής Α
νατομίας. Σημειώνει ότι τά οστά τοΰ άνθρώπου είναι 245 τόν άριθμό μέ 63 
τής κεφαλής περιλαμβάνοντας τούς 32 όδόντες καί τό «ύοειδές ή ύψιλοει- 
δές όστοϋν», όπως τό άποκαλεί, 54 τής σπονδυλικής στήλης καί τών 
πλευρών, οί οποίες «είς έπτά άνωτέρω γνήσιας καί πέντε νόθας τάς κατω
τέρω διαιρούνται» καί άπό 64 τών άνω καί κάτω άκρων. Γράφει ότι «είκο- 
σιτέσσαρις είσίν οί σπόνδυλοι, έξ ών ό τράχηλος καί ή ράχις τοΰ άνθρώπου 
σύγκειται» καί ό μέν πρώτος σπόνδυλος «τή τον κρανίου οπή συμπέφυται, 
ό δέ έσχατος τώ ίερώ όστφ, φ καί τοϋ κόκκυγος λεγόμενον όστοϋν προσήρ- 
μοσται». Τά οστά διακρίνονται κατά τόν “Ανθιμο Γαζή2 σέ «κουφωτά καί 
γεμάτα άπό μυελόν», σέ «στερεά καί διαφανή», σέ «μικρά καί μεγάλα, 
στρογγυλά, έπίπεδα, ευθέα, κυρτά, κοίλα», ένώ σέ υποσημείωση τά διακρί
νει κατά τό σχήμα «α') είς κυλινδρικά, οΐον ό βραχίων, ό άντιβραχίων, ό μη
ρός κτλ. ών δηλ. τό μήκος έξαπερά τό πάχος, β) είς πλατέα, οΐον ή ώμοπλά
τη, τό στέρνον, κτλ. ών ή περίμετρος είναι ανάλογος τφ πάχει, γ) έπίμικτα, 
τά λοιπά, ιερόν όστοϋν, τό κόκκυγος, όδόντες, σπόνδυλοι, άκουστικά, τά 
τοϋ προσώπου, τά σησαμοειδή κτλ.».

Σχετικά μέ τόν άριθμό τών οστών τοΰ άνθρωπίνου σκελετοΰ ό Γαζής συμ
πληρώνει τόν άριθμό 245, πού μνημονεύει τό κείμενο, τό όποίο μεταφράζει 
καί γράφει ότι φθάνει ό άριθμός τών όστών «έως 259 ή 260», έπεξηγώντας 
ότι τούτο γίνεται «όταν δηλ. τό μέτωπον είναι διηρημένον διά τίνος ραφής,

1. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 533-4. Σημειώνουμε ότιτό 
ιερόν όστοϋν ώς «άγιον κόκκαλον» ονομάζεται άπό τόν ιατρό Κωνσταντίνο Νοσήμαχο σέ έπι- 
στολή του, 20 Δεκεμβρίου 1804. Βλ. Ίωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστσλαί διαφόρων 
1759 -1824, ’Αθήνα 1964, σελ. 122.

2. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 541-543. 
Γιά τόν άναφερόμενο όρο «σησαμοειδή» οστάρια, θά θέλαμε νά παρατηρήσουμε ότι ό Άνθι
μος Γαζής μάλλον θά άπέδωσε τόν όρο «sessamoidei» τοϋ βιβλίου τοϋ άνατόμου S. Τ. Som- 
merring, Della Fabrica del Corpo Umano, trattato della secondu edozione tedescu dal Pietro Be
tti, τόμ. I, Osteologia, Firenze 1818, σελ. 12, τοϋ όποιου τήν πρώτη έκδοση θά είχε μπροστά του, 
έφ’ όσον τό μνημονεύει στή σελ. 546 «Περί κατασκευής τοϋ άνθρωπίνου σώματος, τοϋ 
Sommerring». Έπισημαίνεται πάντως ότι τά «σησαμοειδή» όστά άναφέρονται στό έργο τού 
Γαληνού, Περί όστών τοΐς είσαγομένοις, βλ. C. G. Kuhn, Γαληνού "Απαντα, τόμ. II, σελ. 778, 
καί κατ’ αύτόν τόν τρόπο ό όρος «σησαμοειδή» όστά επανέρχεται στή νεοελληνική ιατρική 
ορολογία. Προσθέτουμε έπί πλέον, ότι γιά τά «κουφωτά» όστά χρησιμοποιείται ό όρος 
«συριγγώδη κόκκαλα» άπό τόν ’Ιωάννη Νικολίδη, Ερμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύ
εται τό γαλλικόν πάθος, 1794, σελ. 264.
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καί τό στερνόν ένίσταταί έκ δύω οστών, μετρουμένων έν τούτοις καί τών 
οσταρίων, τών έν τφ συνδέσμω ευρισκομένων μεταξύ τών κεράτων τοϋ ύο- 
ειδοϋς όστοϋ καί τοϋ θυρεοειδούς χόνδρου». ’Ακόμη μνημονεύει τόν «χόν
δρον τραγανόν» καί τή χρησιμότητά του καθώς έπίσης τό «περιόστεον» καί 
«περιχόνδριον» έπισημαίνοντας τήν έλλειψη περιοστέου στούς όδόντες καί 
περιχονδρίου στούς χόνδρους τών πλευρών, στόν «ξιφοειδή χόνδρο τοϋ 
στέρνου» καί τούς «ταρσούς τών οφθαλμών», όπως πολλές φορές έχουν λε
χθεί στά «άνατομικά θέατρα». Πολλά οστά τοΰ άνθρωπίνου σκελετού άπα- 
ριθμοΰνται ονομαστικά άπό τόν Δημήτριο Νίτζο3, ό όποιος άναγράφει με
ρικές φορές καί τόν άντίστοιχο γαλλικό όρο. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι ό 
άνθρωπος έχει τριάντα δύο «σπονδύλους (vertebres), έπτά τοϋ τραχήλου, 
δώδεκα τών νώτων, πέντε τών όσφύων, πέντε τοϋ ίεροϋ όστοϋ, τρεις τοϋ 
κόκκυγος». Δώδεκα ζεύγη πλευρών, έκ τών όποιων έπτά ένώνονται «εις τό 
στερνόν διά χονδρικών προσαυξημάτων» καί άποκαλοΰνται «άληθείς», ένώ 
οί υπόλοιπες πέντε «-ψευδείς ή άκανθαι χονδρώδεις, μαλθακαί πλευραί». 
Τό κρανίον έχει οκτώ οστά, ένα τοΰ «ίνίου (occipital)», δύο «τών κροτάφων 
(temperaux)», δύο τών «βρεγμάτων (parietaux)», ένα τοΰ «μετώπου (frontal)», 
«έν ηθμοειδές, έν σφηνοειδές». Γιά τά οστά τοΰ προσώπου σημειώνει ότι 
είναι δέκα τέσσερα, δύο «τών σιαγόνων, δύο τών ζυγωμάτων», τό όποιον 
ένοΰται μετά τής σιαγόνος «διά τίνος λαβής καλουμένης καμάριον ζυγωμα
τικόν», δύο τής «ρινός», δύο «τοϋ ούρανοϋ ή τοϋ ουρανίσκου», ένα «τοϋ ύνί- 
ου μεταξύ τών μυκτήρων», δύο «ίσθμοειδή οστά (comets du nez) ήτοι κωνο
ειδή τής ρινός εις τούς μυκτήρας», δύο τών «δακρύων (lacrymaux) εις τά έ- 
σωτερικά μέρη τών όπωπίων (orbites)», τών βολβών καί τό όστοΰν «τής κά
τω σιαγώνος». Ή «ώμοπλάτη εις τάς έσχατιάς τής άκανθίδος (epine de Γ 
omoplate)», έχει τό «άκρώμιον εις τό όποιον έφάπτεται ή κληΐς (clavicule)» 
καί τήν «έπίφυσιν κορακοειδή όνομαζόμενην, χρήσιμον εις τήν πρόσαψιν 
τινών μυών».

Τόν όρο οστεολογία μνημονεύει έπίσης ό Άνθιμος Γαζής4 στό Λεξικό 
του. Σημειώνουμε ότι γιά πρώτη φορά σέ έντυπο έλληνικό βιβλίο παρουσιά
ζεται εικόνα άνθρώπινου σκελετού (βλ. εικόνα στήν έπόμενη σελίδα), σέ 
προσθία καί όπισθία όψη, άπό τούς άδελφούς Καπετανάκη στό βιβλίο, πού 
μετέφρασαν κατά τό 1812. Ωστόσο συλλογές άνατομίας άποστέλλονται, 
στά 1815, στήν Κεφαλλονιά σύμφωνα μέ δημοσίευμα τοΰ Ελληνικού Τηλε
γράφου καί στά 1818 άπό τόν ιατρό Πέτρο Ήπήτη στή Σχολή τής Χίου με-

3. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σελ. 331-332.
4. ’Ανθίμου Γαζή, Λεξικόν Ελληνικόν, τόμ. 2, Βενετία 1812, λήμμα «οστεολογία», όρο τόν

όποιο μνημονεύει ό Ροϋφος ό Έφέσιος στό Περί όοτών, έκδ. Ch. Daramber - Emile Ruelle, 
Paris 1879, σελ. 186 καί Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, Βιέννη 1812, τόμ.
6, άρ. 28.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 225

Ό άνθρώπινος σκελετός σέ πρόσθια καί οπίσθια όψη.
Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 28.

ταξύ τών άλλων «χάριν τής διδασκαλίας τής φυσικής σκελετός καί κρανίου 
άνθρώπου»5. Σχετικά μέ τήν αιτία τής στερεός συστάσεως τών όστών, άπό 
τόν Θεοδόσιο Μ. Ήλιάδη καί Κ. Μ. Κούμα μεταφέρονται οί γνώσεις τών 
χημικών τής έποχής, ότι οφείλεται στό φωσφορικό άσβέστιο, τό όποιο άπο- 
καλούν «φωσφορική τίτανο». Ιδιαίτερα ό Κ. Βαρδαλάχος6 άναφέρει ότι τά 
οστά κατά τήν βρεφική ήλικία εΐναι ώς «ύμήν», δηλ. ύμενώδη, καί στήν πά
ροδο τού χρόνου έπικάθεται φωσφορικό άσβέστιο, δημιουργώντας τή σκλη
ρότητα τών όστών. Έπί πλέον προσθέτει ότι τά βρέφη λαμβάνουν τό άσβέ-

5. Ελληνικός Τηλέγραφος, 15 ’Απριλίου 1815, Κων. Άμάντου, «Σύμμεικτα», Ελληνικά, 
τόμ. 7, 1934, σελ. 325. Πρβλ. Γιάννη Καρά, Οί θετικές επιστήμες στόν έλληνικό χώρο (15ος- 
16ος αί.), ’Αθήνα 1991, σελ. 269.

6. Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802, σελ. 164, Κ. Μ. Κούμα, 
Σειράς στοιχειώδους, Βιέννη 1807, τόμ. 8, Έπίμετρον, σελ. 192, Χημείας έπιτομή, Βιέννη 1808, 
τόμ. 2, σελ. 133, Σύνοψις φυσικής, Βιέννης 1812, σελ. 132. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειρα
ματική, Βιέννη 1812, σελ. 348.
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στιο άπό τό γάλα καί τά «άλευρώδη» τρόφιμα. Οί πυρήνες όστεώσεως τών 
όστών καταγράφονται άπό τόν Ν. Πίκκολο7 ώς «σημεία τής κοκκαλώσεως», 
σέ μετάφραση τοϋ γαλλικού όρου «les noyaux ossewc». Ό Κ. Μ. Κούμας8 
στά 1808 μνημονεύει τό άρθρικό ύγρό καί τίς ίδιότητές του καί ότι άπό τά 
οστά λαμβάνεται ό φώσφορος, ένώ ό Σέργιος Ίωάννου9 άναφέρει τούς «μυ
ξώδεις άδένας» τών άρθρώσεων.

ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ό όρος «μυϊκόν σύστημα» χρησιμοποιείται κατά τήν έποχή τού Νεοελ
ληνικού Διαφωτισμού άπό τόν Ιωάννη Άσάνη στά 1811 καί άργότερα άπό 
τήν Π. Ήπήτη1 στά 1817, ένώ τόν όρο «μυολογία» άναφέρει ό Άν. Γεωργιά
δης2 στά 1810. Σχετικά μέ τό συνολικό άριθμό τών μυών τού άνθρωπίνου σώ
ματος ό Κων. Μιχαήλ3 σέ ύποσημείωση του παρατηρεί ότι οί «άνατομικοί 
περί τοϋ αύτοϋ άριθμοϋ άκόμι δέν συμφωνοϋσιν». Παράλληλα στό κείμενο 
τού Βενιαμίν Μαρτίνου (Benjamin Martin, 1704-1782), στό όποίο άναγρά- 
φεται ότι ό άριθμός τών μυών είναι 446, ό Άνθιμος Γαζής4 παρατηρεί, ότι 
«τώρα μετροϋμεν έως 600». Έχει ένδιαφέρον ότι ό Γαζής χρησιμοποιεί τό 
χρονικό έπίρρημα «τώρα», πού σημαίνει ότι παρακολουθεί τά σύγχρονα ια
τρικά συγγράμματα, όπως άποδεικνύεται καί άπό τήν σύσταση στόν άνα- 
γνώστη νά δει γιά τό σχετικό θέμα τόν τρίτο τόμο τού συγγράμματος τού 
Soemmerring, Περί κατασκευής τοϋ άνθρώπινου σώματοςτό όποιο έκείνα 
τά χρόνια έκδίδονταν σέ τόμους. Έπίσης γιά τή διαίρεση τού μυός σέ «κοι
λία, κεφαλή καί ούρά», τήν όποία άναφέρει καί ό Κων. Μιχαήλ6, ό Άνθιμος

7. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 722.
8. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, Βιέννη 1808, τόμ. 2, σελ. 174 καί 133.
9. Σέργιου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 224.
1. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94 καί τού 1817, σελ. 533.
2. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 534 καί Διονυσίου Πύρρου, Έγ- 

κόλπιον τών ιατρών, Ναύπλιον 1831, τόμ. 1, σελ. 284.
3. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροις σοφωτάτου Τισσότου, Βιέννη 1785, 

σελ. 47.
4. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 446.

5. Τό βιβλίο τού άνατόμου Sammuel Thomas von Sommerring, De corporis humani fabrica, 
έκδόθηκε σέ έξι τόμους άπό τό 1974 έως τό 1801. Βλ. British Museum, General Catalogue of 
Printed Books, 1967, λήμμα «S. T. von S5mmerring» καί Arturo Castiglioni, Ιστορία τής ’Ια
τρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 2, σελ. 580.

6. Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροις σοφωτάτου Τισσότου, Βιέννη 1785, 
σελ. 47.
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Πίνακας μέ τά εί'δη τών μυών τοϋ άνθρωπίνου σώματος άπό τό βιβλίο 
τοϋ ’Ανθίμου Γαζή, πού έξέδωσε τό 1799.

Γαζής7 παρατηρεί ότι δέν είναι σωστή καί προτείνει νά γίνεται ή διάκριση 
τοΰ μυός στά δυό άκρα καί στό μέσον του.

Τά εϊδη τών μυών τοΰ άνθρωπίνου σώματος διακρίνονται α) άνάλογα μέ 
τό σχήμα- ό Άνθιμος Γαζής παραθέτει τόν πίνακα, πού είχε τό πρωτότυπο 
βιβλίο μέ τά διάφορα εϊδη τών μυών, καί β) άνάλογα μέ τήν έπιτελοΰμενη 
κίνηση. Άν ύπακούουν στή θέληση τοΰ άνθρώπου ή όχι, οί μΰς διακρίνο- 
νται άπό τόν Γ. Ίωαννίδη8 σέ μΰες τής «προαιρετικής» καί σέ μΰες τής 
«αυτομάτου» κινήσεως, ένώ ό Βενιαμίν Λέσβιος9 διακρίνει τίς κινήσεις τών 
μυών σέ «ακούσιες» καί «εκούσιες». Χαρακτηριστικά άναφέρει ότι ακού
σιες είναι οί κινήσεις τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος, τής περισταλτικής κινή- 
σεως τών έντέρων καί τών έκκρίσεων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή δημοσίευση στά περιοδικά Άθηνάκαί Ερ
μής ό Λόγιος10 πειράματος, τό όποιο πραγματοποιήθηκε τό 1818 στήν Γλα- 
σκώβη άπό τόν ιατρό «Andres Ure», μέ έρεθισμό τών συστοίχων νεύρων σέ

7. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 446.
8. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 367. Ό όρος «προαιρετική κίνησις» απαντάται στόν Γαληνό, 

Περί τών πεπονθόντων τόπων, Βιβλίον A', C. G. Kiihn, Γαληνού Απαντα, τόμ. 8, Λειψία 1824, 
σελ. 59.

9. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία τής μεταφυσικής, 1820, σελ. 23.
10. Αθηνά, 1819, σελ. 143 καί Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 19-20. ’Ας σημειωθεί ότι ό Κου- 

μανούδης γιά τόν όρο «φρενικόν νεύρον» παραπέμπει στήν άνατομία τοΰ Δημ. Μαυροκορδά- 
του τοϋ 1836. Βλ. Στεφ. Κουμαδοΰδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σελ. 1086.
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σώμα μόλις έκτελεσθέντος καταδίκου. Συγκεκριμένα ό έρεθισμός τοΰ 
«φρενικού ή διαφραγματικοϋ» νεύρου προκαλοΰσε «άναπνοή δύσκολη», 
καθώς καί ό έρεθισμός τοΰ γόνατος ή τοΰ άγκώνος προκαλοΰσε συστολή 
τών μυών μέ αποτέλεσμα τήν κίνηση τοΰ σκέλους καί τών δακτύλων. Έπί
σης ό έρεθισμός τοΰ νεύρου τοΰ «έξερχομένου διά τής άνω τρύπας τών 
όπωπίων (nervus supraorbitalis)», όπως άποκαλεΐται τό ύπερκόγχιον τρήμα 
καί τό σύστοιχο νεύρο, προκαλοΰσε σύσπαση τών μυών τοΰ προσώπου. Πα
ρατηρούμε λοιπόν ότι ή νέα πειραματική γνώση άπό τά εύρωπαϊκά έπι- 
στημονικά περιοδικά μεταφέρεται στόν έλληνικό χώρο σέ ένα χρόνο (1817- 
1818).

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρχή τοΰ άναπνευστικού συστήματος είναι ό λάρυγγας, ό όποιος συνί- 
σταται άπό χόνδρους, όπως παρατηρεί ό Κ. Κούμας1 καί μάλιστα πέντε τόν 
άριθμό κατά τόν Κήρυκο Χαιρέτη2, τόν θυρεοειδή χόνδρο, ό όποιος σχημα
τίζει έμπροσθεν τό «μήλοντού Αδάμ», τόν κρικοειδή, τούς δύο άρυταινοει- 
δείς καί τήν έπιγλωττίδα. Τόν θυρεοειδή χόνδρο άναφέρουν καί οί άδελφοί 
Καπετανάκη3 στό έγχρωμο άνατομικό παρασκεύασμα, πού δημοσιεύουν. Ή 
έπιγλωττίδα κατά τήν κατάποση καλύπτει τήν γλωττίδα, δηλ. τό στόμιο τού 
λάρυγγος, όπως σημειώνουν οί άνωτέρω συγγραφεΐς καί ό Δημήτριος Δάρ- 
βαρις4. Ό Χαιρέτης5 μνημονεύει τό «υοειδές όστούν» καί ό Νικηφόρος Θε- 
οτόκης6 παραθέτει έπί πλέον τό άνατομικό σχέδιο τοΰ λάρυγγος καί τής 
τραχείας άρτηρίας, σημειώνοντας πώς τά πέρατα τής γλωττίδος σχηματί
ζουν τίς φωνητικές χορδές, οί όποιες δημιουργούν τούς ήχους, όταν πλήττο
νται άπό τόν διερχόμενο άέρα.

Συνέχεια τοΰ λάρυγγος εΐναι ή τραχεία άρτηρία, ή όποία άποτελε'ιται 
άπό χόνδρους, όπως άναφέρουν ό Κ. Κούμας7, ό Κήρ. Χαιρέτης8 καί ό Κυρ.

1. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 8, 1807, σελ. 26.
2. Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 16. Ό Γαληνός 

μνημονεύει τήν έκ χόνδρων κατασκευή τού λάρυγγος καθώς καί τούς μύς. Πρβλ. Ε. A. Sopho
cles, Greek Lexicon of Roman and Byzantine period, Boston 1870, λήμμα «άρυταινοειδής (άρύ- 
ταινα) shape like a ladle, Galen, IV, 462Β».

3. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 49.
4. Δημητρίου Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, 1813, τόμ. 3, σελ. 129.
5. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., σελ. 16.
6. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, 1767, τόμ. Β', σελ. 192.
7. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, ό. π., σελ. 26.
8. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., σελ. 17.
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CJC · Ζ·

’Ανατομικό σχέδιο τοϋ λάρυγγος καί τής τραχείας άρτηρίας 
δημοσιευμένο άπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, στά 1761.

καί Μαν. Καπετανάκης9. Οί χόνδροι εΐναι σάν δακτύλιοι, πού τό πρόσθιο 
μέρος είναι χόνδρινο καί τό οπίσθιο άποτελεΐται άπό μυώδεις ινες, οί 
όποιες κατά μήκος καί πλαγίως φερόμενες εΐναι άπαραίτητες γιά τίς κινή
σεις τής τραχείας άρτηρίας10. Κατά τήν είσοδό της στή θωρακική κοιλότητα 
διαιρείται σέ δυό στελέχη, όπως γράφει ό Χαιρέτης11, γιά τούς δυό πνεύμο
νες καί στή συνέχεια, έχοντας πάντα τήν ϊδια κατασκευή μέ τήν τραχεία 
άρτηρία, διαιρείται δεξιά σέ τρία καί άριστερά σέ δυό μικρότερα στελέχη 
βρόγχων γιά τούς λοβούς τών πνευμόνων. Στούς λοβούς συνεχίζεται ή διαί
ρεση τών βρόγχων, τά άκρα τών όποιων καταλήγουν στίς «φουσκαλίδες», 
όπως άποκαλεΐ ό Χαιρέτης τίς κυψελίδες τών πνευμόνων12, καί οί όποιες συν- 
ίστανται μόνο άπό ύμένες. Ό Άνθιμος Γαζής13 τίς άποκαλεΐ «φυσκαλίδες» 
παρατηρώντας ότι είναι στρογγυλές καί στήν έπιφάνειά τους έκτείνονται 
«ώς δίκτνον τά αιματώδη άγγεία». Έπίσης ό Δημήτριος Δάρβαρις14 άναφέ- 
ρει ότι ό πνεύμων συνίσταται άπό σπογγώδη ούσία, ή όποία έχει πολλές μι
κρές «φούσκες». Άς σημειωθεί ότι τό σημερινό όρο «κνψελίς» χρησιμο
ποιεί στά 1836 ό Δημήτριος Μαυροκορδάτος15.

Ό Χαιρέτης16 ώστόσο σημειώνει ότι μεταξύ τών λοβών τού πνεύμονος 
διέρχονται κλάδοι τής πνευμονικής άρτηρίας καί φλεβός, νεύρα καί «ύδρο-

9. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, ο. π., άρ. 49.
10. Ό Γαληνός παρατηρεί ότι οί χόνδροι τής τραχείας άρτηρίας μοιάζουν μέ C, δπου λεί

πει ένα τμήμα, μέ τό κυρτόν πρός τά έξω, πού ψηλαφάται, καί τό κοίλον έσωτερικά. Γαληνού, 
"Απαντα, έκδ, Kuhn, Λειψία 1822, τόμ. 3, σελ. 519.

11. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, 6. π., σελ. 19.
12. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., σελ. 18.

13. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 554.
14. Δημητρίου Δαρβάρεως, ’Επιτομή φυσικής, 1813, τόμ. Γ, σελ. 135.
15. Δημ. Μαυροκορδάτου, ’Ανατομία τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 1836, σελ. 554.
16. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδσν, 1798, σελ. 19.
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φόρα άγγεία» δηλ. λεμφαγγεία καί επί πλέον αρτηρίες καί φλέβες, τά 
όποια άποκαλεΐ «βρογχικά άγγεία»11, διά τών όποιων «ζωογονείται» ό 
πνεύμων.

Γιά τή θωρακική κοιλότητα οί συγγραφείς άναφέρουν ότι έμπροσθεν 
ορίζεται άπό τό στέρνο, όπισθεν άπό τούς θωρακικούς σπονδύλους, τούς 
όποιους ό Κ. Κούμας18 χαρακτηρίζει ώς «δώδεκα νωηαίους σπονδύλους» 
καί ό Χαιρέτης19 ώς «δώδεκα σπονδύλους κοινώς ραχοκόκκαλον» καί εκα
τέρωθεν άπό τίς δυό πλευρές. Τό κάτω μέρος τής θωρακικής κοιλότητος 
άφορίζεται άπό τό «διάφραγμα», όπως τό άποκαλεΐ ό Κούμας20 καί ό Χαι
ρέτης21 ή «φρένες καί διάφραγμα», όπως τό άποκαλούν οί άδελφοί Καπετα- 
νάκη22.

Ό ύμένας, ό όποιος έπενδύει τίς πλευρές καί τά σπλάχνα τής θωρακικής 
κοιλότητος καί έχει τήν ϊδια ούσία μέ τό περιτόναιο, άποκαλειται άπό τόν 
Κούμα μέ τό σύγχρονο όρο «ύπεζωκώς»23, ένώ ώς «πλεϋρα» τόν άποκαλούν 
ό ’Αντώνιος Στρατηγός, ό Ιωάννης Αδάμης καί ό Χαιρέτης24. 'Ωστόσο ώς 
«πλευρά» τόν όρο μνημονεύουν ό Γεώργιος Βεντότης25 καί ό Διονύσιος 
Πύρρος26. Έπί πλέον ό Κούμας καί ό Χαιρέτης σημειώνουν ότι έκ τού ύπε- 
ζωκότος δημιουργούνται οί «διαφράττοντες υμένες», οί όποιοι καταφύο- 
νται στούς θωρακικούς σπονδύλους καί έμπροσθεν στό στέρνο, δημιουργώ
ντας τούς δυό χώρους γιά τούς δύο πνεύμονες.

17. Ό όρος «βρογχικά άγγεία» ιοως γιά πρώτη φορά άπαντάται. Πρβλ. Στεφ. Κουμα- 
νούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σελ. 229, όπου γίνεται παραπομπή σέ μεταγενέστερα ια
τρικά κείμενα.

18. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 25.
19. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., σελ. 14.
20. Κ. Μ. Κούμα, ό. π., σελ. 25, Δ. Δαρβάρεως, ό. π., σελ. 134.
21. Κηρ. Χαιρέτου, ό. π., σελ. 20.
22. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45.
23. Κ. Μ. Κούμα, ό. π., σελ. 25. Παρατηρούμε ότι ό Κούμας χρησιμοποιεί τόν όρο 

«ύπεζωκώς», πού μνημονεύεται άπό τόν Γαληνό, όπως γιά παράδειγμα στό «Περί άνατομικών 
εγχειρήσεων», Βιβλίον Πέμπτον, κεφ. η', «άπασαν ούν έκατέραν τού θώρακος ύπεζώκασι τήν 
ένδον χώραν οί ύμένες, άπλοι τήν φύσιν ύπάρχοντες, ώσπερ άράχνια- καλούνται δέ κατά μέν 
τάς πλευράς ύπεζωκότες, ένθα δ’ όρθιοι μέχρι τής σφαγής άναφέρονται, διαφράττοντες», C. 
G. Kuhn, Γαληνού 'Άπαντα, τόμ. 2, σελ. 522. Αντίθετα οί άλλοι συγγράφεις άναγράφουν τούς 
όρους «πλεύρα» καί «πλευρά», ίσως μεταφέροντας αύτούσια τήν γαλλική λέξη «plevre» ή τήν 
ιταλική «pleura».

24. Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 60, Ίωάννου Άδάμη, 
Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 147, Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, 1798, σελ. 15. ’Ας σημειωθεί 
ότι ό ίδιος όρος άναφέρεται καί στό ’Ανωνύμου, Εισαγωγή άνατομική, Παρίσι 1744, σελ. 70.

25. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, 1780, τόμ. Α', σελ. 64.
26. Διονυσίου Πύρρου, Έγκόλπιον τών ιατρών, 1831, τόμ. Α', σελ. 293.
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Λειτουργία τής αναπνοής. Ή είσοδος τοΰ άέρος στόν πνεύμονα ονομά
ζεται άπό τούς συγγραφεΐς «εισπνοή» καί άντίστοιχα ή έξοδος έκπνοή, ένώ 
ώς «άναπνοή» άναφέρονται καί οί δυό λειτουργίες27. Ή εισπνοή καί έκπνοή 
προκαλεΐται άπό τήν έκταση καί συστολή τοΰ θώρακος μέ τή βοήθεια τών 
μυών καί τοΰ διαφράγματος. Σημειώνουμε ότι στά βιβλία τής έποχής τοΰ 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού καταχωρίζονται οί νέες απόψεις φυσιολογίας 
γιά τήν άναπνοή, οί όποιες άνακοινώθηκαν άπό τούς εύρωπαίους έπιστήμο- 
νες καί δημοσιεύθηκαν σέ κλασσικά τής έποχής συγγράμματα καί περιοδι
κά.

Οί άντιλήψεις, πού έπικρατοΰσαν μέχρι τά τέλη τοΰ 18ου αιώνος, ήταν 
ότι ό είσπνεόμενος άέρας προσφέρει στούς πνεύμονες τήν «έλαστικήν δύ- 
ναμιν» κατά τόν Νικοφόρο Θεοτόκη28 καί τό «ζωτικόν πνεύμα» κατά τόν 
Βενιαμίν Μαρτίνο (Benjamin Martin, 1704-1782)29. "Ομως άπό τό 1799 ό 
Άνθιμος Γαζής30 σέ υποσημείωσή του στό βιβλίο τοΰ Μαρτίνου, πού μετέ
φρασε, παρατηρεί ότι τό χρήσιμο μέρος τού άέρος γιά τόν οργανισμό είναι 
τό οξυγόνο, τό όποιο έκεΐνα τά χρόνια άνακαλύφθηκε καί άπό τόν Λαβουα- 
ζιέ (A. L. Lavoisier, 1743-1794), άποδείχθηκε ώς άπαραίτητο στοιχείο γιά 
τήν άναπνοή τού άνθρώπινου οργανισμού. Καί άπό όσο είναι μέχρι σήμερα 
γνωστό, ή άναφορά αύτή τοΰ Γαζή31 στό οξυγόνο, ώς άπαραίτητο στοιχείο 
στήν άναπνοή, γιά πρώτη φορά καταγράφεται στά έντυπα βιβλία τής 
έξεταζόμενης έποχής.

Έπίσης ό Θεοδόσιος Μ. Ήλιάδης32 στά 1802 γράφει ότι τό οξυγόνο τοΰ 
είσπνεομένου άέρος ένοΰται μέ τό αιμα τών πνευμόνων καί ό Αναστάσιος 
Γεωργιάδης33 στά 1810 παρατηρεί ότι τό οξυγόνο έπί πλέον δημιουργεί τήν 
έρυθρά χροιά τού αίματος καί μεταφέρεται σέ όλο τό σώμα. Παρόμοια

27. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, 1767, τόμ. Β', σελ. 174, Κηρ. Χαιρέτου, Έγχει
ρίδιον, 1798, σελ. 14, Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 8.

28. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, Λειψία 1767, τόμ. Β', σελ. 174.
29. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 

554. Ό Benjamin Martin κυκλοφόρησε τό πρωτότυπο βιβλίο στήν ’Αγγλική γλώσσα κατά τά 
μέσα τού 18ου αίώνος καί ή τελευταία έκδοση στή Γαλλική γλώσσα ήταν στά 1777 καί στήν ’Ι
ταλική ατά 1795. Πρβλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας καί φυσιολογίας 
τοϋ Θεσσαλοϋ Διδασκάλου τοϋ Γένους ’Ανθίμου Γαζή (1758-1828), ’Αθήνα 1993, σελ. 7-8.

30. ’Ανθίμου Γαζή, ό. π., σελ. 555.
31. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Γνώσεις..., 6. π., σελ. 25.
32. Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802, σελ. 166.
33. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 190, όπου μεταφράζεται ό 

γαλλικός όρος «oxygene» σέ «όξυγένιον». Έπίσης τό ’ίδιο μεταφράζεται καί στό βιβλίο τού 
Γάλλου καθηγητού (F. Μ. Bosquillon) Βοσκυαλλωνίου, Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος 
ου ή έπιγραφή, Αντιπανάκεια, Παρίσι 1811, σελ. 26-27.
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εκφράζεται καί ό Κων. Βαρδαλάχος34, ό οποίος παραθέτει καί πειράματα, 
τά όποια δεικνύουν ότι τό οξυγόνο τού άέρος, πού βρίσκεται στούς πνεύμο
νες, διά τών τοιχωμάτων πνεύμονος-άρτηρίας διέρχεται στό αιμα. Χαρα
κτηριστικά γράφει ότι «έβαλαν είς μίαν κύστιν αίμα φλεβώδες καί είς άλλην 
όξυγόνον, καί έφεραν τάς κύστεις πλησίον άλλήλονς καί τό αίμα μετεβλήθη 
είς άρτηριώδες». Ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης35 άναφέρει τίς παρατηρήσεις 
τού G. Dupuytren, (1777-1835)36, καί άλλων πού δημοσιεύθηκαν στήν Ία- 
τροχειρουργική εφημερίδα τού Σάλτσουργκ τού 1808, ότι στήν λειτουργία 
τής άναπνοής συμβάλλουν καί τά είς τόν πνεύμονα νεύρα, κλάδοι τής όγδο
ης εγκεφαλικής συζυγίας καί τού συμπαθητικού, πού δημιουργούν τό πρό
σθιο καί οπίσθιο νευρικό πλέγμα τού πνεύμονος. ’Ακόμη άναφέρει ότι σέ 
πειράματα, πού έγιναν σέ ίππους καί σκύλους, ή τομή ή πίεση αύτών τών 
νεύρων είχε ώς άποτέλεσμα τό αιμα τών άρτηριών νά γίνεται «μελανώτα- 
τον», ένώ τών φλεβών «υπέρυθρον καί ύπομέλαν». Έπί πλέον στό περιοδι
κό Έρμης ό Λόγιος37 άναφέρεται ότι ή ένωση τού οξυγόνου μέ τόν άνθρα
κα καί τό ύδρογόνο γίνεται στό αιμα, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργούνται 
άνθρακικό οξύ καί «υδατώδεις άτμοί», δηλ. ύδωρ, πού άποβάλλονται μέ τήν 
έκπνοή. ’Ιδιαίτερα σέ άρθρο άπό τό περιοδικό Journal de Pharmacie τονί
ζεται ότι ή άναπνοή είναι τό κυριώτερο χημικό φαινόμενο τού οργανισμού 
κατά τόν Λαβουαζιέ, διότι άπορροφάται οξυγόνο γιά τή δημιουργία τής 
θερμότητος.

Σχετικά μέ τό «έμφυτον θερμόν», τή δημιουργία τής θερμοκρασίας τού 
οργανισμού, μέχρι τά τέλη τού 18ου αίώνος ύποστηριζόταν ή θεωρία ότι ή 
θερμότητα, ή «φλογιστική ύλη»™, δημιουργεΐται άπό τήν κίνηση τού αϊματος 
στήν καρδιά καί τά άγγεία καί στή συνέχεια τό αιμα «καταψύχεται» διά τής 
άναπνοής. Κατά τίς δυό όμως προεπαναστατικές δεκαετίες μεταφέρεται ή 
σύγχρονη γνώση τής φυσιολογίας τού αϊματος καί τής άναπνοής, σύμφωνα 
μέ τήν όποία έπέρχεται μεταβολή «τοϋ ζωτικού άέρος έν τοΐς πνευμόνοις 
καί ή ένωσις αύτού μετά τοϋ αϊματος έν τώ άναπνέειν». Χαρακτηριστικά ό 
Κων. Βαρδαλάχος παρατηρεί ότι «πρώτος ό Λαουϊσιήρος (Λαβουαζιέ) 
είπεν ότι ή θερμότης προέρχεται άπό τόν όξυγονικόν άέρα. Εΐναι άναμφί-

34. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812, σελ. 279 κ. έξ.
35. Αναστασίου Γεωργιάδου, ό. π.
36. Ό G. Dupuytren μνημονεύται καί στόν Έρμή τό Λόγιο τοϋ 1814, σελ. 118, γιά «νέας 

συζητήσεις καί έξετάσεις είς τόν σακχαρώδη διαβήτην».
37. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 82 κ. έξ., τοϋ 1818, σελ. 220. Έπίσης σχετικά άναγράφο- 

νται στόν Έρμή τό Λόγιο τοϋ 1817, σελ. 326 καί τού 1819, σελ. 365.
38. Οί άντιλήψεις περί φλογιστικής ϋλης καταγράφονται άκόμη άπό τόν Κήρυκο Χαιρέτη, 

Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, Βενετία 1798, σελ. 13 καί τόν Κ. Μ. Κούμα, Σειράς 
στοιχειώδους, Βιέννη 1807, τόμ. 8, σελ. 27.
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βολον ότι ό όξυγονικός άήρ, όταν θέλη νά ένωθή μέ τόν άνθρακα καί μέ τό 
ύδρογόνον τοϋ αϊματος, διά να άποτελέση τό άνθρακικόν οξύ καί τό ύδωρ, 
πρέπει ν' άφήση εις τούς πνεύμονας, μέσα εις τούς όποιους γίνεται ή ρηθει- 
σα σύνθεσις, ποσότητα τινά θερμαντικού, τό όποιον διαχυνομένου άδιαλεί- 
πτως εις τό αίμα διατηρεί τό έμφυτον θερμόν» Έπίσης ό ’Αναστάσιος Γε
ωργιάδης39 άναφέρει, ότι τό οξυγόνο ένούμενο μέ τόν άνθρακα καί τό υδρο
γόνο δημιουργεί τό «θερμαντικόν», τό όποιο μεταφέρεται διά τής κυκλοφο
ρίας σέ όλο τό σώμα συμβάλλοντας κατ’ αύτόν τόν τρόπο στή «ζωώδη θερ
μότητα». Γιά τό ϊδιο θέμα στόν Έρμή τό Λόγιο δημοσιεύεται άρθρο μέ τί
τλο «Φυσιολογία. Περί τής ζωικής θέρμης καί άναπνοής»40, τό όποιο μετα
φέρει νέες γνώσεις καί πειραματικά δεδομένα γιά τήν συμμετοχή τού νευ
ρικού συστήματος στή δημιουργία τής θερμότητος, πού δημοσιεύθηκαν σέ 
έπιστημονικά περιοδικά τής Γερμανίας κατά τό 1814 καί 1815.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ό συνηθέστερος όρος, πού χρησιμοποιείται κατά τήν έξεταζόμενη πε
ρίοδο, είναι «κυκλοφορία τοϋ αϊματος», ένώ άπαντώνται καί άλλοι όροι, 
όπως «περικύκλωση» άπό τόν ’Αντώνιο Στρατηγό1, «περιδρομή» άπό τόν 
’Ιωάννη Άδάμη2 καί «περιφορά» άπό τόν Κ. Κούμα3. Ό όρος «κυκλοφορι
κόν σύστημα» καταγράφεται, άπό όσο είναι μέχρι σήμερα γνωστό, γιά πρώ
τη φορά στόν Λόγιο Έρμή4, όπου άναφέρεται καί ό όρος «άγγειακό σύστη
μα»5. Παράλληλα έχουν χρησιμοποιηθεί οί όροι «άγγειώδες σύστημα» άπό 
τόν Γ. Κ. Τυπάλδο6 καί άπό τόν Σπ. Βλαντή7 «άρτηριώδες καί φλεβώδες σύ
στημα». Σημειώνεται ότι οί γνώσεις γιά τήν άνατομία τής καρδιάς καί τών 
άγγείων καθώς καί γιά τήν κυκλοφορία τού αϊματος, άπό όσο μέχρι τώρα 
έχει δείξει ή έρευνά μας, καταγράφονται στά γενικής φύσεως βιβλία καί 
όχι στά καθαρώς ιατρικά βιβλία.

39. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 284, ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Α- 
ντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 192.

40. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 82-87. Γιά τό περιοδικό «Τά χρονικά τής Φυσικής τοϋ Γκιλ- 
βέρτ» (Ν. P. Gilbert), πού μνημονεύει, σημειώνει ότι «είναι άναγκαΐα εις όλους τούς σπουδαί
ους ομογενείς, όσοι είναι ειδήμονες τής σοφής τών Γερμανών γλώσσης».

1. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, Βενετία 1745, σελ. 1.
2. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία..., 'Άλλη, 1756, σελ. 60.
3. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, Βιέννη 1807, τόμ. 8, σελ. 30.
4. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94 καί 1814, σελ. 327.
5. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 533.
6. Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί τών χολερικών πυρετών, Παρίσι 1815, σελ. 78.
7. Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, Βενετία 1820, σελ. 7.
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Καρδιά. Σχετικά μέ τήν άνατομική κατασκευή οί συγγραφείς8 άναφέ- 
ρουν ότι ή καρδιά ομοιάζει μέ άνεστραμμένο κώνο, τοϋ όποιου ή βάση είναι 
στραμμένη πρός τό δεξιό μέρος τοϋ θώρακος, ένώ ή κορυφή πρός τό άρι- 
στερό μέρος στήν περιοχή τοϋ άριστεροϋ μαστοϋ, όπου δημιουργεί καί τήν 
ώση τοϋ θωρακικοϋ τοιχώματος. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι ή ώση εντοπί
ζεται στήν έκτη γνήσια πλευρά ή όπισθεν τοϋ χόνδρου τής 5ης καί 6ης 
πλευράς9. Ή καρδιά βρίσκεται μεταξύ τών δυό πνευμόνων καί περιβάλλε
ται άπό έναν υμένα, τό περικάρδιον10, ή έσωτερική έπιφάνεια τού όποιου, 
κατά τόν Άνθιμο Γαζή11 είναι λεία, ένώ ή έξωτερική έχει παρέγχυμα καί λί
πος. Τό περικάρδιο συνδέεται διά τού «διαφράττοντος ύμένος» μέ τό στέρ
νο, μέ μερικούς σπονδύλους καί μέ τό μεσαίο τμήμα τού διαφράγματος. Ό 
Κήρ. Χαιρέτης12 έπιπροσθέτως άναφέρει καί τίς διαστάσεις τής καρδιάς.

Γιά τά τοιχώματα τής καρδιάς οί συγγραφείς γράφουν ότι συνίστανται 
άπό «δυνατωτάτας Ινας», ένώ τό έσωτερικό μέρος τών κοιλιών άπό «μι
κρούς μέν άλλά δυνατούς καί σχεδόν στυλοειδεϊς μύας»'3. Ωστόσο ό Άνθι
μος Γαζής14 παρατηρεί ότι οί μυϊκές ΐνες τής καρδιάς «άποτελοϋσι διάφορα 
στρώματα καί είναι διαφόρως μετ’ άλλήλων πλεγμέναι». 'Ομοίως καί ό Δ. 
Άποστολίδης15 σημειώνει ότι ή καρδιά συνίσταται άπό «μυώδεις ινας σφι- 
γκτάς καί κατά διαφόρους θέσεις συμπλεγμένας», παρατηρώντας όμως ότι 
τό τοίχωμα τής δεξιάς κοιλίας είναι λεπτότερο άπό τό τοίχωμα τής άρι- 
στεράς. Έπεξηγεΐ ώστόσο ότι αύτό συμβαίνει, διότι τό έργο της είναι νά 
στέλνει τό αΐμα στούς πνεύμονες, ένώ τής άριστεράς κοιλίας νά τό ώθήσει 
σέ όλες τίς άρτηρίες τού σώματος16.

Κοιλότητες τής καρδιάς. Τό έσωτερικό τής καρδιάς διαιρείται κατά 
μήκος άπό τή βάση πρός τήν κορυφή δι’ ένός ύμένος, τού «διαφράττοντος

8. Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 48, Νικοδήμου 
'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυλακής τών πέντε αισθήσεων, 1801, σελ. 289, δπου καί ή 
ύποσημείωση τοϋ ’Ανθίμου Γαζή, Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 29, 
Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 277.

9. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 549.
10. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., σελ. 49, Κων. Βαρδαλάχου, ό. π., σελ. 277, Ερμής 

ό Λόγιος, 1820, σελ. 549, Δημητρίου Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, τόμ. F, 1813, σελ. 135.
11. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυλακής..., ό. π., σελ. 28.
12. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., σελ. 50.
13. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, 6. π., σελ. 52.
14. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, ό. π., σελ. 289.
15. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 539.
16. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 549.
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νμένος»11 ή «μεσόφραγμα»1&, σέ δυό μέρη, τό αριστερό καί τό δεξιό. Τό κα
θένα έξ αυτών πάλι διαιρείται σέ κόλπο πρός τή βάση τής καρδιάς καί σέ 
κοιλία πρός τήν κορυφή. Μεταξύ τού κόλπου καί τής κοιλίας ύπάρχει επι
κοινωνία διά τής καλούμενης «φλεβικής όπής»19.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ορολογία τών κοιλοτήτων τής καρδιάς, 
πού έχει καταχωρισθεΐ στά διάφορα έντυπα βιβλία τής έποχής τού Νεοελ
ληνικού Διαφωτισμού. Τό σύγχρονο όρο «κόλπος» τής καρδιάς χρησιμο
ποίησε ό Δημήτριος Νίτζου20 στά 1817, ένώ οί άλλοι συγγραφείς άναφέ- 
ρουν τούς όρους «ούς»21, «ώτίον»22, «ώτίδιον»23, «ώτίδα»24, «αυτί»25, «αντά- 
κι»26 καί «προαύλων»21. Άς σημειωθεί ότι ό Δημήτριος Μαυροκορδάτος28, 
πρώτος καθηγητής τής ’Ανατομίας τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, χρησιμο
ποιεί τόν όρο «άνωτέρα κοιλία όπου καταλήγει τό τυφλόν ώτίον». Τό σύγ
χρονο όρο «κοιλία» τής καρδιάς χρησιμοποίησε ό Κ. Μ. Κούμας29 καί ό Δ. 
’Αποστολίδης30, ένώ άλλοι συγγραφείς τούς όρους «θάλαμος»31, «γά-

17. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 51.
18. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 549, Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ.

277.
19. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 549.
20. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 325.
21. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 29, Κων. Βαρδαλάχου, ό. π., σελ. 

277, Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 540.
22. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, ό. π., 1798, σελ. 51, Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυ

σικής, 1757, τόμ. Β', σελ. 175, ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, Βι
έννη 1810, σελ. 65, Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45, 
όπου μεταφράζουν ώς «ώτίον» τόν γαλλικό όρο «oriellete».

23. Ύποσημείωση ’Ανθίμου Γαζή στό Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυ
λακής τών πέντε αισθήσεων, 1801, σελ. 292.

24. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β", σελ. 556.
25. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, 5. π., σελ. 290.
26. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 154, όπου μεταφράζει τό γαλ

λικό όρο «oriellete» τής Γαλλικής ’Εγκυκλοπαίδειας. Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ρή
γα Βελεστινλή “Φυσικής άπάνθισμα” καί Γαλλική Encyclopedie. Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, 
ένός προτύπου», Ύπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστινο-Ρήγας», ’Αθήνα 
1994, σελ. 585-598.

27. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον, δ. π., σελ. 289 κ. έξ.
28. Δημ Μαυροκορδάτου, ’Ανατομία τοϋ άνθρωπίνου σώματος, ’Αθήνα 1836, σελ. 350.

29. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 30.
30. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 540.
31. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β", σελ. 445 καί 

στήν υποσημείωσή του είς Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον, 1801, σελ. 289, κ. έξ., ’Ανα
στασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 529, καί Ίατροφιλοσοφική άνθρωπο
λογία, Βιέννη 1810, σελ. 65, Δημητρίου Δαρβάρεως, ’Επιτομή φυσικής, 1813, τόμ. 3, σελ. 135, 
καθώς καί Διονυσίου Πύρρου, Έγκόλπιον τών ιατρών, 1831, τόμ. Α', σελ. 248. Στό λεξικό Κι
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στρη»32, «γαστέρα»33, «γαστρίδιον»34. ’Ακόμη χρησιμοποίησαν τούς όρους 
«κόλπος»35, «σάκκος»36 καί ό Δ. Μαυροκορδάτος37τόν όρο «κατωτέρα κοιλί
α».

Βαλβίδες τής καρδιάς. Ό Κούμας38 άποκαλεΐ «τριγλώχινες» τίς βαλβί
δες τής καρδιάς, οί όποιες βρίσκονται μεταξύ δεξιού κόλπου καί δεξιάς κοι
λίας, έπισημαίνοντας όμως ότι μεταξύ τού άριστερού κόλπου καί άριστεράς 
κοιλίας άπαριθμούνται δύο βαλβίδες. Επίσης άποκαλεΐ «σιγμοειδείς»39 τίς 
τρεις βαλβίδες, οί όποιες βρίσκονται στίς κοιλίες, στήν άρχή τών άρτηριών 
πνευμονικής καί άορτής. Ό Δ. Άποστολίδης40 άποκαλεΐ τίς σιγμοειδείς 
βαλβίδες καί «μηνοειδείς». Ωστόσο ό Άνθιμος Γαζής41 γράψει μόνο γιά τά 
«τενώδη στόματα τών άρτηριών», τά όποια λαμβάνουν τήν άρχήν τους άπό 
τήν καρδιά καί ό Κήρυκος Χαιρέτης42 άναφέρει άπλά ότι υπάρχει ενας 
«άπονενρωτικός νμήν, θυρίς καλούμενος, ώσάν μία πορτοποϋλα, ή όποία 
αύτή θυρίς έμποδίζει τήν έπιστροφήν τοϋ αίματος», έπισημαίνοντας ότι υ
πάρχουν τρεις υμένες χωρίς όμως νά τίς άποκαλεΐ σιγμοειδείς. Παράλληλα 
ό Νικόδημος Αγιορείτης43 μνημονεύει τίς βαλβίδες ώς «θύρες».

βωτός τής ελληνικής γλώσσας, 1819, τόμ. Α', λήμμα «άορτή» χρησιμοποιείται ό όρος «θάλα
μος» καί «κόλπος».

32. Δημητρίου Πούλου, Λόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. 29 μεταφράζοντας τόν ιταλικό όρο 
«ventrical del cuere».

33. Κ. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 277.
34. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 154, όπου μεταφράζει τό γαλ

λικό όρο «ventricule». Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή...», ό. π., σελ. 591, 
’Ανθίμου Παππά, ’Ονομαστικόν, 1806, σελ. 41, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 325, Γρηγορίου 
Βραγκοβάνου, Στοιχεία τής λογικής, 1808, σελ. 208. 'Ως «γαστρίδιον» έπίσης μνημονεύεται καί 
στό άρθρο «Περί καρδίας καί κυκλοφορίας τού α'ίματος» τοϋ περιοδ. Αποθήκη τών ώφελίμων 
γνώσεων, Σεπτ. 1837, σελ. 138-139 καί Μάρτιος 1838, σελ. 46-47.

35. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 51, Νικοδήμου ‘Α
γιορείτου, Έγχειρίδιον..., 1801, σελ. 281.

36. Γρηγορίου Καλλιρρόη, Παραγγελίαι..., 1829, σελ. 222.
37. Δημ Μαυροκορδάτου, ’Ανατομία..., 1826, σελ. 349.
38. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 30.
39. Άς σημειωθεί ότι άποκαλούνται «σιγμοειδείς» καί άπό τόν Γαληνό. Βλ. Γαληνού, "Α

παντα, Περί χρείας τών έν άνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Ζ', κεφ. ιδ', έκδ. Kuhn, 1822, τόμ. 
3, σελ. 477. Μάλιστα σημειώνεται ότι «ή σύνθεσις αύτών έοικε άκίδων γλωχίνων» καί γιά τίς 
διγχώχινες βαλβίδες άναφέρει ότι «έπί τούτφ μόνφ τώ στόματι δύο γεγόνασιν ύμένες», Γαλη
νού, ό. π., σελ. 478.

40. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 540.
41. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 556.

42. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 53.
43. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., ό. π., σελ. 292.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 237

Λειτουργία τής καρδιάς. Σχετικά μέ τή λειτουργία τής καρδιάς ό Άνθι
μος Γαζής44 σημειώνει ότι ή καρδιά άποτελεΐ τήν αιτία τής κυκλοφορίας τοϋ 
αϊματος, ό Χαιρέτης45 ότι είναι τό «κέντρο τής κυκλοφορίας», ό Ρήγας Βε
λεστινλής46 ότι εΐναι τό «πρώτον δργανον» τής κυκλοφορίας καί ό Νικόδη
μος 'Αγιορείτης47 ότι ή «καρδία είναι τό πρώτον δργανον καί ή ρίζα καί ή 
πηγή καί ή αρχή τής ζωής τοϋ άνθρώπου καί τής έν τή ζωή διαμονής τε καί 
συντηρήσεως». Μάλιστα ό Γ. Ίωαννίδης στόν Λόγιο Έρμή48 άναφέρει σέ 
σχετικό άρθρο του μεταφρασμένο άπό τά γερμανικά, ότι ό μύς τής καρδιάς 
κινείται «έξ άρχής έως τέλους τής ζωής αυτομάτως καί άδιακόπως» χωρίς 
πόνο καί κάματο.

Οί συγγραφείς49 σημειώνουν ότι ή καρδιά έχει δύο κινήσεις, τή συστολή 
καί τή διαστολή. Μέ τή συστολή οί ΐνες τοϋ καρδιακού μυός συστέλλονται 
μέ άποτέλεσμα τή σμίκρυνση τών κοιλοτήτων τής καρδιάς καί προώθηση 
τού αϊματος, ένώ κατά τήν διαστολή έπιτελείται διεύρυνση τών κοιλοτήτων 
καί είσοδος τού αϊματος. Σχετικά μέ τήν αιτία τής συστολής τής καρδιάς ό 
Δ. Αποστολίδης50 παρατηρεί ότι δέν έχει έξακριβωθεί, άν οφείλεται στίς 
μυϊκές ΐνες τής καρδιάς ή εις τά νεύρα, τά όποια εισέρχονται σ’ αυτές. Γι’ 
αύτό τό θέμα παραπέμπει σέ δύο έργασίες51, οί όποιες δημοσιεύθηκαν στά 
1812 καί 1815. Ή πρώτη έργασία είναι τού LeGallois, Experiences sur le 
principe de la vie, notamment celui des mouvemens de coeur et sur le siege de 
ce principe, Paris 1812. Ή δεύτερη έργασία τού Phillips δημοσιεύθηκε στό 
«Philosophical Transactions for 1815, p. 1. pag. 65-67, p. II, pag. 224-246 καί 
εΐναι μεταφρασμένη εις τοϋ Meckel’s Archiv. fur die Physiologic». Έπίσης ση
μειώνει ότι τό αΐμα, πού εισέρχεται στήν καρδιά, άποτελεΐ τόν «υλικόν ερε
θισμόν» γιά τή συστολή της52.

44. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, ο. π., σελ. 557.
45. Κηρ. Χαιρέτου, ό. π., σελ. 48.
46. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 154.
47. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., ό. π., σελ. 293.
48. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 367.
49. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 154, ’Ανθ. Γαζή, Γραμματική..., δ. π., 

σελ. 557. Ή διαστολή άποκαλεΐται «πλατυσμός» άπό τόν Διον. Ζαγορίτη σέ μεταφρασμένο 
κείμενο άπό τά γερμανικά, βλ. Έρμης ό Λόγιος, 1819, σελ. 69.

50. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 546.
51. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 547. Σημειώνεται ότι ό J.- J.- C. Le Gallois, (1170-1814), μέ 

τήν έργασία του «Experiences sur le principe de la vie, notamment celui des movements de 
coeur et sur le siege de ce principe, Paris 1812» είναι ό πρώτος μετά τόν Borelli, πού άναβίωσε 
τήν νευρογενική θεωρία τής καρδιακής λειτουργίας. Σχετικά βλ. F. Garrison, An Introduction 
to the History of Medicine, έπανέκδοσή τέταρτης έκδοσης, 1961, σελ. 466-467.

52. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 547.
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Ό σφυγμός τών αρτηριών, όπως παρατηρεί ό ’Αναστάσιος Γεωργιά
δης53, ψηλαφάται στίς ύπό τού δέρματος ευρισκόμενες άρτηρίες, καί δη- 
μιουργεΐται άπό τήν έκταση τών άρτηριών μέ τή βοήθεια τής καρδιάς. Τά 
’ίδια άναφέρουν ό Άνθιμος Γαζής, ό Κήρ. Χαιρέτης καί ό Κ. Μ. Κούμας54. 
Ό Δ. ’Αποστολίδης55 συγκεκριμένα γράφει ότι ό σφυγμός ψηλαφάται αν πι
έσουμε μέ τό δάκτυλο τήν «άρτηρία τής κερκίδας» στό όστούν τής κερκίδος. 
Ό Δημήτριος Δάρβαρις56 σημειώνει ότι οί άρτηρίες καί ή καρδιά έχουν τό 
κοινό, ότι πάντοτε ταυτοχρόνως συστέλλονται καί διαστέλλονται μέ άποτέ- 
λεσμα νά δημιουργείται ό σφυγμός, διά τού όποιου βοηθεΐται ή κυκλοφορία 
τού αϊματος. Γιά τόν αισθητό στό θωρακικό τοίχωμα παλμό τής καρδιάς, ό 
Δ. Αποστολίδης57 παρατηρεί ότι είναι άποτέλεσμα τής συστολής τής καρ
διάς.

Όσον άφορά τόν άριθμό τών σφυγμών σέ κάθε λεπτό τής ώρας, ό Κ. Μ. 
Κούμας58 καί ό Νικόδημος Αγιορείτης59 άναφέρουν ότι είναι 64, ένώ ό ’Α
ναστάσιος Γεωργιάδης60 παρατηρεί ότι ό άριθμός τών σφυγμών στά νεογνά 
εΐναι 100, στούς ένήλικες 70-80 καί στούς ήλικιωμένους 60. Ωστόσο ό Δ. 
’Αποστολίδης61 άναφέρει 80 σφυγμούς γιά τούς ήλικιωμένους καί ό Γ. Ζα- 
βίρας62 άντίστοιχα 60-70, παρατηρώντας ότι στά παιδιά οί σφυγμοί εΐναι πε
ρισσότεροι. ’Επίσης καί ό Δημήτριος Δάρβαρις63 άναφέρει ότι ό άριθμός 
τών σφυγμών εΐναι 70 σέ ένα λεπτό.

Κυκλοφορία τοϋ αίματος. "Ολοι σχεδόν οί συγγραφεΐς τής έξεταζόμε- 
νης περιόδου, πού άναφέρονται στήν κυκλοφορία τού αϊματος, μνημο
νεύουν τόν W. Harvey, (1578-1657), ό όποιος τό 1628 δημοσίευσε τό έργο

53. Άναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. 63.
54. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους 1807, τόμ. 8, σελ. 32, Ανθ. Γαζή, Γραμματική τών 

φιλοσοφικών έπιστημών, 6. π., σελ. 550, Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., ό. π., σελ. 54.
55. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 547.
56. Δημητρίου Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, 1813, τόμ. Υ, σελ. 156.
57. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 547.
58. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, ό. π., σελ. 34.
59. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυλακής τών πέντε αισθήσεων, 1801, 

σελ. 293.
60. Άναστ. Γεωργιάδου :Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 224.
61. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 547.
62 Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, Πέστη 1787, σελ. 1.
63. Δημ. Δαρβάρεως, Έκλογάριον Γραικικόν, 1804, σελ. 204. Επισημαίνουμε ότι ό άριθ

μός τών σφυγμών «2000» σέ μία ώρα, πού ό Ρήγας Βελεστινλής άναγράφει στό Φυσικής άπάν- 
θισμα, 1790, σελ. 155, ήταν λάθος τού προτύπου πού μετέφρασε, τής Γαλλικής Εγκυκλοπαί
δειας, όπως έχουμε δείξει στίς μελέτες μας. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή 
“Φυσικής απάνθισμα”...», ό. π., σελ. 592.
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σχετικά μέ τήν κυκλοφορία τοΰ αϊματος, μέ άποτέλεσμα, όπως χαρακτηρι
στικά σημειώνει ό Κων. Μιχαήλ64, «άθάνατον φήμην άπέκτησεν έπειδή ή 
έφεύρεσις αϋτη μεγάλη είς τήν Ιατρικήν καί Χειρουργίαν προσέφερε τήν 
ώφέλειαν».

Πρώτη περιεκτική καταγραφή τής κυκλοφορίας τοΰ αϊματος στήν 
έλληνική γλώσσα θά πρέπει νά θεωρείται αύτή τοΰ Ρήγα Βελεστινλή65, δπως 
έχει ύποστηριχθεΐ σέ σχετική έργασία μας66. Ό Ρήγας ιδιαίτερα γράφει: 
«Τό φυσικόν άποτέλεσμα τής παντοτινής κινήσεως αυτής είναι ότι ή καρδία 
δέχεται καί διώχνει τό αίμα άλληλοδιαδόχως. Τό διωγμένον αίμα άπό τό 
δεξιόν γαστρίδιον πρέπει νά φερθή άπό τήν πνευμονικήν άρτηρίαν εύγαί- 
νουσαν είς τό πνευμόνι, άφ’ ότου νά μετακομισθή πάλιν άπό τής πνευμο- 
νικής φλέβας είς τό άριστερόν αύτάκι της, καί απ' έκεϊ είς τό άριστερόν γα
στρίδιον. Άφ’ ού τό αΐμα ξαναγυρισθή έκεΐ, κουντείται άπό τήν συστολήν 
τοϋ γαστριδίου τούτου είς τήν άρτηρίαν λεγομένην Αόρτην, ήτις τό διαμοι
ράζει είς όλον τό έπίλοιπον σώμα, καί έκεϊθεν έπιστρέφεται έπειτα είς τό 
δεξιόν αύτάκι της άπό τήν φλέβα λεγομένην κοίλην, ήτις τελειώνει τήν κυ
κλοφορίαν». Τό κείμενο αύτό τοΰ Ρήγα Βελεστινλή γιά τήν κυκλοφορία τοΰ 
αίματος είναι αυτούσια μεταφορά τής έπιστημονικής ιατρικής γνώσης άπό 
τή Γαλλική Encyclopedic τών Diderot καί D’ Alambert στόν έλληνικό χώρο, 
όπως έχει δημοσιευθεΐ σέ σχετική μας μελέτη67. Ωστόσο μία σύντομη ανα
φορά γίνεται άπό τόν ’Αλέξανδρο Καγκελλάριο68, «...έτζι ονομάζεται έκεί- 
νη ή κίνησις, όποϋ πολλαϊς φοραϊς τήν ήμέραν φέρνει τό αΐμα άπό τήν καρ- 
δίαν είς όλα τά μέρη τοϋ σώματος διά μέσου τών άρτηριών καί μέ τήν όποι
αν γυρίζει άπό έκεΐνα τά ίδια μέρη είς τήν καρδίαν διά μέσου τών φλεβών». 
Επίσης καί ό Νικηφόρος Θεοτόκης69 άναφέρει ότι τό αίμα στά έμβρυα «φέ-

64. Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, Βιέννη 1794, σελ. 125. Σημειώνεται δτι ό όρος «κυκλοφορία» 
τοϋ αίματος χρησιμοποιήθηκε τό 1559 άπό τόν Andrea Cesalpino (1524-1603) σύμφωνα μέ τόν 
Art. Castiglioni, Ιστορία τής Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, 1961, τόμ. Α', σελ. 412.

65. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1979, σελ. 154.
66. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ιατρικές γνώσεις τού Ρήγα Βελεστινλή στό έργο του “Φυ

σικής άπάνθισμα”», Ύπέρεια, τόμ. 1, Πρακτικά Α' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», ’Α
θήνα 1990, σελ. 457-499.

67. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή “Φυσικής άπάνθισμα” καί Γαλλική Ency
clopedie. Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, ένός πρότυπου», Ύπέρεια, τόμ. 2, ’Αθήνα 1994, σελ. 585- 
598. Πρβλ. D. Karaberopoulos, «Le Florilege de Physique «Φυσικής άπάνθισμα» de Rhigas 
Velenstinlis et L’ Encyclopedie. Premiere identification d’ un modele», Bulletin de Liaison, no 
12, Centre d’ Etudes Balkaniques, INALCO, Paris, Decembre 1994, σελ. 129-139. Δημ. Καρα
μπερόπουλου, «Η Γαλλική “Encyclopedie” ένα πρότυπο τοϋ έργου τού Ρήγα Βελεστινλή “Φυ
σικής άπάνθισμα”», Ό Έρανιστής, τόμ. 21, 1997, σελ. 95-128.

68. ’Αλεξάνδρου Καγκελλάριου, Παλαιά ιστορία, 1750, τόμ. ΙΕ', Περί άνατομής, σελ. 300.
69. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, 1767, τόμ. Β', σελ. 175.
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ρεται έκ τοϋ δεξιού τής καρδίας μικρού ώτίου εις τό αριστερόν διά τοϋ υπό 
τών άνατομικών καλουμένου ώοειδοϋς πόρου».

Στά 1798 ό Κήρ. Χαιρέτης70 στό βιβλίο του, πού θεωρείται πρωτόλειο 
εγχειρίδιο «φυσιολογίας» γιά τά τρία συστήματα άναπνευστικού, πεπτικού 
καί κυκλοφορικού, άφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο γιά τήν κυκλοφορία τού 
αϊματος, όπου περιγράφει τή μικρή καίτή μεγάλη κυκλοφορία τού αϊματος, 
καθώς καί τήν κυκλοφορία τού αϊματος στόν καρδιακό μύ. Ό ’Άνθιμος 
Γαζής 71 στά 1799 γράφει γιά τήν κυκλοφορία τού αϊματος καί «διά περισ- 
σοτέραν κατάληψιν τής έσωτερικής κατασκευής τοϋ άνθρωπίνου σώματος» 
άπό τούς άναγνώστες τού βιβλίου του δημοσιεύει σχετικό άνατομικό πίνα
κα, όπου στήν μία εικόνα είναι «ή έξάπλωσις τοϋ αϊματος εις όλον τό σώμα 
διά τών άρτηριών καί ή έπάνοδος αύτοϋ διά τών φλεβών αϋθις εις τήν καρ- 
δίαν». Ό άνατομικός αύτός πίνακας, όπως έχουμε ύποστηρίξει σέ σχετική 
μελέτη μας72, άποτελεΐ τήν πρώτη εικόνα ανατομικού παρασκευάσματος, 
πού έχει δημοσιευθεΐ σέ έντυπο έλληνικό βιβλίο.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό θεολογικό βιβλίο τού Νικοδήμου Α
γιορείτου73, ό όποιος άφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο μέ τίτλο «Περί καρδί
ας», όπου δημοσιεύονται καί δύο άνατομικά σχέδια τής καρδιάς. Τήν έπι- 
μέλεια τής έκδόσεως τού θεολογικού αύτού βιβλίου εΐχε ό Άνθιμος Γαζής, 
ό όποιος πρόσθεσε μία έκτενή ύποσημείωση περί τής κυκλοφορίας τού 
αϊματος. Παράλληλα άναφέρει καί περιγράφει τήν «μικρόν» καί «μεγά- 
λην»14 κυκλοφορία τού αϊματος καί παραθέτει έπεξηγηματικό πίνακα γιά τά 
δύο άνατομικά σχήματα τής καρδιάς, Έπισημαίνεται ότι οί γνώσεις άνατο
μίας τής καρδιάς καί τής κυκλοφορίας τού αϊματος μετά τή μετάφραση τού 
βιβλίου στά 182675 στή ρουμανική γλώσσα είχαν έπίδραση στήν έπιστημονι
κή σκέψη τής νεωτέρας Ρουμανίας καί οί δυό άνατομικές εικόνες τής κυ
κλοφορίας τού αϊματος τού βιβλίου άποτελούν τά πρώτα έπιστημονικά σχέ
δια, πού δημοσιεύθηκαν στή Ρουμανία.

70. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 56 κ. έξ. Δημ. 
Καραμπερόπουλου, «Παρουσίαση τοϋ πρώτου ελληνικού βιβλίου “Φυσιολογίας” τού 1798», 
24ο Ετήσιο Πανελλήνιο ’Ιατρικό Συνέδριο, ’Αθήνα 1998, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 24.

71. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β", σελ. 175.
72. Δημ. Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας καί φυσιολογίας τοϋ Θεσσαλοϋ διδασκά

λου τοϋ Γένους ’Ανθίμου Γαζή (1758-1826), ’Αθήνα 1993, σελ. 556.
73. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυλακής τών πέντε αισθήσεων...έπιστα- 

σία τοϋ άρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, 1801, σελ. 284-294.
74. Τούς όρους «μικρά ή πνευμονική» καί «μεγάλη ή γενική» κυκλοφορία τού αίματος χρη

σιμοποιεί αργότερα ό καθηγητής τής ’Ανατομίας τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών Δημ. Μαυρο- 
κορδάτος, ’Ανατομία τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 1836, σελ. 323.

75. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας..., ό. π., σελ. 42. Πρβλ. Virgil Candea, 
«William Harvey, Anthimos Gazis et les debuts de la science Roumaine moderne», Balkan 
Studies, τόμ. 5, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 77-88.
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Ό Κ. Μ. Κούμας76 εκτενέστερα περιγράφει στά 1807 τήν κυκλοφορία 
τού αϊματος παραθέτοντας καί πειράματα γιά τήν κατανόησή της, όπως τό 
πείραμα περίδεσης τού βραχίονος μέ τό όποιο «έμπεδοϋται ή τοϋ αϊματος 
κυκλοφορία». Επίσης γράφει καί περί τριχοειδών, τά όποια άποτελούν, 
όπως παρατηρεί, τήν άναστόμωση μεταξύ τών άρτηριών καί τών φλεβών. 
'Ομοίως περί κυκλοφορίας τού αϊματος γράφει ό Κ. Βαρδαλάχος77, ένώ 
λίγα στοιχεία παραθέτουν ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης78, ό Δημήτριος Δάρ- 
βαρις79, ό ’Ιωάννης Νικολίδης80 καί ό Δημήτριος Νίτζου81. Ακόμη τήν κυκλο
φορία τού αϊματος άναφέρουν ό Άνθιμος Παπάς82 σέ σχολικό έγχειρίδιο, 
οί άδελφοί Καπετανάκη83 στήν Εικονολογία παιδική, όπου μάλιστα κατα
χωρίζονται οί πρώτες έγχρωμες άνατομικές εικόνες μέ τήν καρδιά, τά 
άγγεία καί άλλα όργανα.

Ό Δ. Άποστολίδης84 δημοσίευσε στό Λόγιο Έρμή σέ μετάφραση άπό τό 
«Gilbert Annals des Physik» ένα λεπτομερές άρθρο γιά τήν κυκλοφορία τού 
αϊματος, τό όποίο μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς τό πιό έμπεριστατωμένο κεί
μενο γιά τήν κυκλοφορία τού αϊματος, πού δημοσιεύθηκε σέ έντυπο έλληνι
κό βιβλίο τής έποχής τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ό Γρηγόριος Βρα- 
γκοβάνος85 σέ υποσημείωσή του παρατηρεί ότι τήν κυκλοφορία τού αϊματος 
μνημονεύουν πρίν άπό τόν W. Harvey «ό Παύλος Σάρπιος καί Ανδρέας 
Καισαλπίνος»86. Έπί πλέον σημειώνει ότι καί ό Ιπποκράτης εΐχε ιδέα τής 
κυκλοφορίας τού αϊματος, παραπέμποντας στό «Περί Διαίτηςβιβλ. Η & ια', 
Περί φυσών & κά, Περί τροφής & δ', Περί τών άνθρώπου μερών & στ». 
Όμοίως ό Σέργιος Ίωάννου87 καί ό Ιωάννης Δονάς88 παρατηρούν ότι καί οί 
άρχαΐοι ίατροί δέν άγνοούσαν τήν κυκλοφορία τού αϊματος. Ενδιαφέρον

76. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 30 κ. έξ.
77. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 277 κ. έξ.
78. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 528, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπο- 

λογία, 1810, σελ. 62.
79. Δημ. Δαρβάρεως, Έκλογάριον Γραικικόν, 1804, σελ. 204.
80. Ίωάννου Νικολίδου, Ερμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πά

θος ήγονν ή μαλαφράντζα, Βιέννη 1794, σελ. 236.
81. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 327.
82. Ανθίμου Παππά, ’Ονομαστικόν περί τοϋ παντός, 1806, σελ. 41.
83. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1811, τόμ. 6, άρ. 49.
84. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 539-554.

85. Γρηγορίου Βραγκοβάνου, Στοιχεία τής λογικής καί ήθικής φιλοσοφίας, 1808, σελ. 208.
86. Πρβλ. Artuto Castiglioni, Ιστορία τής ’Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, 

τόμ. I, σελ. 406.
87. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας ’Ιατρικής, 1818, σελ. 215.
88. Ίωάννου Δονά, Επιστολή άπολογητική ένός Μαρκίωνος Φραγκίσκου ’Αλβεργάτου 

Καπακέλλου κατά τής έπιστολής τοϋ κύρ. Αββά Κομπαγνώτου, 1802, σελ. 76-79.
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παρουσιάζει καί ή άποψη, πού σχετικά διατυπώνει ό Κοραής89, ότι ή κυκλο
φορία τού αϊματος δέν ήταν άγνωστος στούς άρχαίους Έλληνες. Μάλιστα 
τονίζει ότι οί μεταφραστές στά λατινικά τού έργου «Τίμαιος, 70», τού Πλά
τωνος, δέ μετέφρασαν σωστά τή λέξη «περιφερομένου», μέ τόν άντίστοιχο 
λατινικό όρο «circumacti» ή «circumlati», άλλά μέ τή λέξη «manantis», μέ 
άποτέλεσμα νά μήν γίνει γνωστή ή άντίληψη τού Πλάτωνος γιά τήν κυκλική 
περιφορά τού αϊματος. Όμοίως καί ό Γάλλος συγγραφέας Μ. L. Dutens, 
(1730-1812)90, ύποστηρίζει τήν ϊδια άποψη, παραθέτοντας τά σχετικά κείμε
να άπό τούς άρχαίους συγγραφεΐς στή μελέτη του, πού πρωτοκυκλοφόρησε 
τό 1766 καί στήν όποία παραπέμπει ό Κων. Βαρδαλάχος91.

Ό ιατρός Νικ. Πίκκολος92 στά 1824 μετέφρασε καί έξέδωσε τό βιβλίο 
τού Καρτεσίου (R. Descartes, 1596-1650) «Λόγος περί μεθόδου», όπου πε- 
ριγράφεται ή κυκλοφορία τού αϊματος. Ό Καρτέσιος έγραψε τό βιβλίο του

89. Βλ. ’Αδαμάντιου Κοραή, Πυρετολογίας σύνοψις. Προλεγόμενα μετέφρασις έκ τοϋ Λα
τινικού ύπό Θεαγένους Λιβαδά, έκδοσις Δ. Θερειανοΰ, Αδαμάντιος Κοραής, Τεργέστη 1890, 
τόμ. 3, σελ. ι', όπου άναφέρει καί τήν φράση τοϋ Πλάτωνος άπό τό έργο του Τίμαιος, 70: «Τήν 
δέ δή καρδίαν άμα τών φλεβών καί πηγήν τού περιφερομένου κατά πάντα τά μέλη σφοδρώς 
αϊματος»· τό ελληνικόν τούτο κείμενον μετήνεγκεν εις τήν λατινικήν ό έρμηνευτής ώδε· cor 
vero venarum originem fontemque sanguinis per omne corpus impetu quodam manantis». Καί 
ό Κοραής συνεχίζει νά διαμαρτύρεται ότι «ή τού αϊματος κυκλοφορία, άρκούντως διά τών 
όρων εκείνων δεδηλωμένη, δέν θά ήμφεσβητειτο, άν ό έρμηνευτής έφαίνετό πως άκριβέστε- 
ρος· ούδείς ούδέποτε παρά τούτον έρμήνευσε τό π ε ρ ι φ ε ρ ο μ έ ν ο υ  διά τοΰ manantis, διότι 
μόνοι οί περί τά έλληνικά γράμματα άμβλεΐς άγνοοΰσιν, ότι ή έλληνική μετοχή άκριβώς καί κα
τά στάθμην άντιστοιχεΐ πρός τήν λατινικήν circumacti ή circumlati». Πρβλ. ’Αδ. Κοραή, 
Esquisse d’ une Histoire de la Medecine et de la Chirurgie..., Paris 1798, ύποσημείωση σελ. 244.

90. Βλ. M. L. Dutens, Origine des decouvertres attribuees aux modemes, πρώτη έκδοση τοΰ 
1766 καί τέταρτη έκδοση, Παρίσι 1812, τόμ. Β", σελ. 3-24. Ή έκδοση αύτή μέ υπογραφή τού 
’Ανθίμου Γαζή βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τών Μηλέων Πηλίου. Ό Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 
223-224, γιά τό βιβλίο αύτό γράφει ότι θά πρέπει νά γίνει γνωστό στούς "Ελληνες καί γι’ αύτό 
προτρέπει εκείνους, οί όποιοι γνωρίζουν τήν γαλλική, νά τό μεταφράσουν.

91. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 278, όπου σημειώνεται ότι «ό Άρ- 
βέϋος έλαβε τήν δόξαν ώς έφευρετής πρώτος τής τοϋ αϊματος κυκλοφορίας, μ’ όλον ότι ό μέ- 
γας Ιπποκράτης καί άλλοι άπό τούς παλαιούς τήν έγνώρισαν, ώς άπέδειξεν ό πολυμαθής Δυ- 
τένσιος. Dutens, Origine des decouvertes attribuees aux modemes».

92. Ρενάτου Καρτεσίου, Λόγος περί μεθόδου, τοϋ όδηγείν καλώς τόν νοϋν, καί ζητεϊν τήν 
άλήθειαν εις τάς έπιστήμας έκ τοΰ Γαλλικού μεταφρασθείς ύπό Ν. Πίκκολου, Διδασκάλου τής 
Φιλοσοφίας εις τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν, έν Κερκύρα 1824, σελ. 44-52. Πρβλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέ
ξα, Έλληνική Βιβλιογραφία...., τόμ. I, άρ. 1465. Ό Ν. Πίκκολος αφιέρωσε τό βιβλίο του στόν 
ιατρό ’Ιωάννη ’Ασάνη. ’Ενδιαφέρον έχει τό γεγονός ότι στή μετάφραση καταχωρίζει τή σύγ
χρονη ορολογία «πνευμονική άρτηρία», καί «πνευμονικές φλέβες», γιά τούς όρους «άρτηριώ- 
δης φλέβα» καί «φλεβώδης άρτηρία», πού ειχε τό πρωτότυπο. Τό γαλλικό κείμενο βρίσκεται 
στήν έκδοση τοΰ έργου άπό τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών μέ εισαγωγή, σημειώσεις, μετά
φραση τού Χρ. Χρηστίδη, ’Αθήνα 1948.
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λίγα χρόνια μετά τή διατριβή τοΰ W. Harvey. Συμπληρώνουμε άκόμη ότι ή 
γνώση τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος έχει καταγραφεΐ μάλλον προγενέστε
ρα άπό τά έντυπα βιβλία σέ χειρόγραφο τοΰ 18ου, πού είναι άνώνυμο καί 
φέρει τόν τίτλο «Περί τοϋ μικρόκοσμου καί τής κυκλοφορίας αύτοϋ καί πώς 
γίνεται ή κυκλοτερής κίνησις τοϋ αϊματος ολίγα τινά»93. Έπισημαίνεται ότι 
τό χειρόγραφο είναι σέ άπλή γλώσσα γραμμένο γιά νά γίνει κατανοητή ή 
νέα έπιστημονική γνώση τής κυκλοφορίας τοΰ αϊματος άπό τούς άνθρώ- 
πους, πού δέν είχαν ιατρικές γνώσεις.

Κυκλοφορία τοΰ αϊματος καί άναπνοή. Μέχρι τά τέλη τοΰ 18ου αί. γι
νόταν άναφορά στό «ζωτικόν πνεύμα» τοΰ άέρος, τό όποιο ήταν άπαραίτη- 
το γιά τή διατήρηση τής ζωής. 'Όμως τό 1790 άπό τόν Ant.- L. Lavoisier, 
(1743-1794), δόθηκε έπιστημονική άπάντηση, ότι τό εϊσπνεόμενο οξυγόνο 
ήταν τό άπαραίτητο στοιχείο τού άέρος γιά τήν άναπνοή τοΰ ζωντανού 
οργανισμού94, γνώση ή όποία πολύ σύντομα, τό 1799, μεταφέρεται γιά πρώ
τη φορά ϊσως στόν έλληνικό χώρο. Ό Ανθ. Γαζής χαρακτηριστικά σημειώ
νει ότι «τό μέρος τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος όπου είναι χρήσιμον είς ανα
πνοήν» είναι τό οξυγόνο καί ό ιατρός Μανουήλ Σαρής Τενέδιος παρατηρεί 
ότι «ό αήρ όν άναπνέομεν άναλύεται έν τώ πνευμόνι καί μέρος τοϋ έν αύτώ 
όξυγόνφ ένοϋμενον μέ τό έκ τοϋ αϊματος άνθρακικόν έκπνέεται μετά τοϋ 
άζωτικοϋ, έν ώ τό λοιπόν όξυγόνον μένει ένδον»95. Ακόμη ό Γαζής συμπλη
ρώνει καί τονίζει ότι «τό όξυγόνον ένώνεται μέρος μέν μέ τό αΐμα, όπου 
εύρίσκεται είς τόν πνεύμονα (πλεμόνι), όθεν γίνεται κόκκινον»96.

Ή γνώση ότι τό έρυθρό χρώμα τοΰ αϊματος οφείλεται στήν έπαφή τοΰ 
άναπνεομένου οξυγόνου μέ τό αιμα, πού έπιτυγχάνεται στόν πνεύμονα, πα
ρουσιάζεται σέ σχετικά πειράματα, τά όποια άναφέρονται άπό τόν Κων.

93. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Παρουσίαση χειρογράφου τοΰ 18ου αίώνος περί κυκλοφο
ρίας τοΰ αίματος», 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17 Μαΐου 1997, 
Τόμος Περιλήψεων, άρ. 98, σελ. 27. Πρβλ. Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν Τουρκοκρατία. 
Χειρόγραφα καί έντυπα. Τόμος Υ, Οί έπιστήμες τής ζωής, ’Αθήνα 1994, σελ. 325-327, όπου ση
μειώνεται ότι ένα χειρόγραφο έναπόκειται στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης καί έτερο στή 
Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας.

94. Βλ. Arturo Castiglioni, Ιστορία τής ιατρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 
2, σελ. 600. F. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, έπανατύπωση τετάρτης 
έκδόσεως, 1961, σελ. 329.

95. ’Ανθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 555 
καί Μανουήλ Σαρή Τενεδίου, Περί ζυμώσεως, στό ’ίδιο βιβλίο, σελ. 657. Πρβλ. Δημ. Καραμπε
ρόπουλου, Ό ιατρός Μανουήλ Σαρής Τενέδιος (1778-1802) καί τό διαφωτιστικό του έργο. 
Συμβολή στήν Έλληνική Βιβλιογραφία, ’Αθήνα 1999, σελ. 25 καί 38.

96. Ανθ. Γαζή, Γραμματική..., ό. π., τόμ. Α', σελ. 359.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 245

Βαρδαλάχο97. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι «είναι άπορία, ότι τό αΐμα, όταν 
φθάση εις τούς πνεύμονας, εύρίσκεται κλεισμένον εις τήν άρτηρίαν, καί ό 
άήρ ομοίως εις τήν τραχεϊαν τά δύο ταϋτα άγγεΐα δέν έχουν καμμία κοινω
νίαν άναμεταξύ των, ώστε νά περά ό άήρ εις τό αΐμα». Καί στήν έρώτηση 
«πώς λοιπόν γίνεται ή χημική αϋτη σύνθεσις;» άπαντά, ότι σύμφωνα μέ «τάς 
γενομένας παρατηρήσεις» τό οξυγόνο διέρχεται μέσω τών τοιχωμάτων τών 
«ρηθέντων άγγείων». Μάλιστα άναφέρει καί σχετικό πείραμα στό όποιο 
«έβαλαν εις μίαν κύστιν αΐμα φλεβώδες καί εις άλλην όξυγόνον καί έφεραν 
τάς κύστεις πλησίον άλλήλων καί τό αΐμα μετεβλήθη εις άρτηριώδες». 'Ο
μοίως καί ό Άναστ. Γεωργιάδης98 σημειώνει ότι «τό όξυγένιον», όπως άπο- 
καλεΐ τό οξυγόνο, προσδίδει τήν έρυθρά χροιά στό αίμα, άλλά συμπληρώ
νει πώς σ’ αύτό συμβάλλει καί «ό έν τώ αϊματι ένυπάρχον σίδηρος».

Εμβρυϊκή κυκλοφορία τοΰ αίματος. Ή κυκλοφορία τού αίματος κατά 
τήν έμβρυϊκή ήλικία μνημονεύεται άπό τόν Κήρ. Χαιρέτη99, ό όποιος άναφέ- 
ρει ότι τό περισσότερο αιμα διέρχεται άπό τόν δεξιό κόλπο διά τής «ώοει- 
δούς οπής» στόν άριστερό, ένώ τό υπόλοιπο διά τής δεξιάς κοιλίας προω
θείται εις τήν πνευμονική άρτηρία, άπό όπου διά τού «άρτηριακού σωλή- 
νος», δηλ. τού άρτηριακού ή βοτταλείου πόρου, διά τού όποιου άναστο- 
μούται μέ τήν άορτή, φέρεται σ’ όλο τό σώμα τού έμβρύου. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο μικρή ποσότης αίματος εισέρχεται εις τόν πνεύμονα, όση εΐναι άρκε- 
τή νάτόν «ζωογονή». Μετάτή γέννηση καί τήν έκπτυση τού πνεύμονος άνα- 
πτύσσεται ή μικρή κυκλοφορία τού αϊματος καί ολίγον κατ’ ολίγον κλείνο- 
νται ή «ώοειδής οπή» καί ό «άρτηριακός σωλήν».

Ό Νικηφόρος Θεοτόκης100 άναφέρει ότι στά έμβρυα τό αΐμα μεταφέ- 
ρεται άπό τόν δεξιό κόλπο διά τού «ώοειδούς πόρου» στόν άριστερό κόλ
πο. Ό Αναστάσιος Γεωργιάδης101 παρατηρεί απλώς, ότι ή κυκλοφορία τοϋ 
αϊματος στά έμβρυα εΐναι διάφορος άπό ότι μετά τή γέννηση. Σημειώνεται 
ότι ό ομφάλιος λώρος, τόν όποιο άποκαλεΐ «ομφαλικόν σχοινίον», περιέχει 
μία φλέβα, ή όποία φέρει τό αΐμα άπό τόν πλακούντα στό έμβρυο καί δυό 
άρτηρίες, πού άντίστοιχα φέρουν τό αΐμα άπό τό έμβρυο στόν πλακούντα. 
Ό ’Άνθιμος Γαζής102 μνημονεύει τήν «ομφαλική άρτηρία τών έμβρύων». Α
ξίζει νά σημειωθεί ότι ή Δημήτριος Μαυροκορδάτος103 χρησιμοποιεί τούς

97. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812, σελ. 280.
98. Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 190.
99. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 59 κ. έξ.
100. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, 1767, τόμ. Β', σελ. 175.
101. Άναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 533.

102. Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 552.
103. Δημ. Μαυροκορδάτου, Ανατομία τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 1836, σελ. 355.
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όρους, οί όποιοι πλέον έχουν καθιερωθεί, «ώοειδές τρήμα» καί «βοττά- 
λειος πόρος».

Περί αγγείων. Οί αρτηρίες καί οί φλέβες άποκαλούνται «αίματοφόρα 
άγγεία» άπό τόν ’Αντώνιο Στρατηγό104, τόν Κήρυκο Χαιρέτη105, τόν Κωνστα
ντίνο Βαρδαλάχο106, τόν Θ. Μ. Ήλιάδη107 καί τόν ’Αναστάσιο Γεωργιάδη108· 
ό τελευταίος σημειώνει άκόμη ότι τό μέρος τής άνατομίας, τό όποιο μελετά 
τά άγγεία ονομάζεται «άγγειολογία», έχοντας έτσι εισαγάγει καί τόν όρο 
αύτό στήν έλληνική ορολογία. Σχετικά μέ τήν κατασκευή τών άρτηριών ό 
Άνθιμος Γαζής109 παρατηρεί ότι οί άρτηρίες συνίσταται άπό τρείς χιτώνες, 
«μεμβράνες», όπως τίς χαρακτηρίζει. Ή πρώτη, ή έξωτερική, εΐναι πλήρης 
άγγείων καί νεύρων, ή δεύτερη εΐναι μυώδης μέ τίς ΐνες κατά στιβάδες «κυ- 
κλοειδείς ή έλικοειδεΐς». Ή έσωτερική είναι «λεπτή, συμπαγής καί διαφα
νής μεμβράνα», ή όποια έρχεται σέ επικοινωνία μέ τό αιμα. Ωστόσο ό Δ. 
Άποστολίδης110 άναφέρει ότι οί άρτηρίες άποτελούνται άπό τέσσερες 
χιτώνες καί άπό τρεις οί φλέβες, οί όποιες είναι μαλακώτερες καί συνήθως 
τούς λείπει ό μυώδης χιτών. Γιά τό θέμα αύτό παραπέμπει τόν άναγνώστη 
σέ πρόσφατο σύγγραμμα, παραθέτοντας καί τόν άγγλικό τίτλο, τού «Παε- 
ρυϊου (Parry)111, An experimental inquiry into the nature, cause and varieties of 
the larges arteries in animals with warm blood, London 1816 μεταφρασμένο 
παρά Embden, Hannover, 1817, σελ. 41 καί 46». ’Επίσης παραπέμπει καί 
στό σύγγραμμα τού «Κευσίγου (Fr. L. Kreysig), Περί άσθενειών τής καρ
διάς, τόμ. 3, σελ. 38».

Γιά τίς βαλβίδες τών φλεβών ό Κήρ. Χαιρέτης112 σημειώνει ότι οί φλέβες 
εσωτερικά κατά τή μεγαλύτερη έκτασή τους έχουν «υμένας, θυρίδας καλου- 
μένας», σέ σχήμα, όπως χαρακτηριστικά γράφει, «μικρών πορτοπούλων»113, 
πού έμποδίζουν τήν έπιστροφή τού αϊματος. ’Επίσης ό Δ. Άποστολίδης114 
άναφέρει ότι οί φλέβες στούς μεγάλους κλάδους έχουν έσωτερικώς «ύμέ-

104. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 51.
105. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 49.
106. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 349.
107. Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802, σελ. 1.
108. ’Αναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 534 καί Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 

325. Πρβλ. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή ν,έων λέξεων, Αθήνα 1900, σελ. 5.
109. ’Ανθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 550.
110. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 539.
111. Caleb Hillier Parry, (1755-1822), ’Αγγλος ιατρός, ό όποιος μεταξύ τών άλλων περιέ

γραψε στά 1786 τήν έξόφθαλμο βρογχοκήλη. Βλ. F. Garrison, An Introduction to the History of 
Medicine, σελ. 360.

112. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., ό. π., 1798, σελ. 55.
113. Ή λέξη «πορτοπούλα» σημαίνει μικρή πόρτα, μικρή θυρίδα.
114. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 539.
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νας», σάν «σακκία», πού βρίσκονται άνά δύο μαζί, έχοντας τό «στόμα των 
πρός τήν καρδίαν έστραμμένην» καί χρησιμεύουν ώς «δικλίδες», γιά νά 
έμποδίσουν τήν κίνηση τού αϊματος πρός τήν περιφέρεια.

Τά τριχοειδή άγγεία, τά όποια συνδέουν τίς άρτηρίες μέ τίς φλέβες, μνη
μονεύονται άπό τόν Άνθιμο Γαζή115, τόν Δημήτριο Νίτζου116, τόν Δ. Άπο- 
στολίδη117, ένώ ό Αντώνιος Στρατηγός118 τά άναφέρει ώς «λεπτότατα καλα
μάκια τών υστερινών κλωναρίων τών άρτηριών» καί ό Κ. Μ. Κούμας119 τά 
άποκαλεί «σίφωνες τριχοειδείς», πού διαφεύγουν άπό τήν όρασή μας έπει- 
δή είναι πολύ μικρά.

Λεμφικά άγγεία. Άποκαλούνται «λυμφατικά», διότι περιέχουν τήν «λύμ- 
φον». Ό Ιωάννης Νικολίδης120 σημειώνει ότι «άγγεία λυμφατικά λέγονται 
αί λεπταίς φλέβες, διά μέσου τών οποίων δέν κυκλοφορεί κόκκινον αΐμα 
άμή λύμφα, ήγουν ένα άσπρον υγρόν», ένώ ό Χαιρέτης121 τά άποκαλεί «υ
δροφόρα άγγεία». Παράλληλα ό Κωνσταντινος Μιχαήλ122 παρατηρεί ότι τά 
λεμφικά άγγεία είναι «λεπτοί καί κοίλοι σωλήνες» διεσπαρμένοι σέ όλα τά 
μέρη τού σώματος καί περιέχουν τή «λύμφον». Έπίσης τά λεμφικά άγγεία 
μνημονεύονται άπό τόν Κ. Μ. Κούμα123, ό όποιος σημειώνει ότι περιέχουν 
τό «υδατώδες υγρόν», τόν Αναστάσιο Γεωργιάδη, τόν Π. Ήπήτη124, τόν 
Δημ. Νίτζου125, τόν Δ. Άποστολίδη126 καί τόν Άνθιμο Γαζή127. Ό Δημήτριος

115. Άνθ. Γαζή, Γραμματική..., ό. π., σελ. 551.
116. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 327.
117. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 546. Τά «τριχοειδή άγγεία» μνημονεύονται καί άπό τόν 

λόγιο Στέφανο Δούγκα στό χειρόγραφο έργο του «Περί φυσικής φιλοσοφίας», γραμμένο πε
ρίπου τήν ’ίδια έποχή. Βλ. τή σχετική αναφορά στό Γιάννη Καρά, Γερμανικές έπιδράσεις στή 
σκέψη τών χρόνων τής Νεοελληνικής ’Αναγέννησης. Στέφανος Δούγκας ή Περί φυσικής φιλο
σοφίας, ’Αθήνα 1993, σελ. 222.

118. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί τών πυρετών, 1745, σελ. 3.
119. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 33. ’Ας σημειωθεί ότι τά τριχο

ειδή άγγεία μνημονεύονται άπό τόν Όρειβάσιο. Βλ. Άριστ. Εύτυχιάδη, Φύση καί πνεύμα.
Συμβολή στήν ίατρικό-φιλοσοφική σκέψη, ’Αθήνα 1995, σελ. 82.

120. ’Ιωάννη Νικολίδου, Έρμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πά
θος, 1794, σελ. 203.

121. Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 36.
122. Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροις σοφωτάτου Τισσότου, 1785, σελ. 27.

123. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, σελ. 169.
124. Άναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 248, Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, Βιέννη 

1816, σελ. 54.
125. Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 119, καί τού 1817, σελ. 324.
126. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 545.
127. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 551.
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Πούλος128 σημειώνει ότι τά «λυμφατικά άγγεία» ανακαλύφθηκαν άπό τόν 
«Ρονδβέκ Rudbeck» καί άπό τό «Θωμά Βαρτολίνο (Bartolino)»m. Τά ϊδια 
άναφέρει καί ό Σέργιος Ίωάννου130, ό όποιος όμως προσθέτει ότι τά λεμφι
κά άγγεία έχουν βαλβίδες, όπως καί οί φλέβες, ότι τίς άνεκάλυψε ό «Φρει
δερίκος Ρουάσκιος» (Fr. Ruysch, 1638-1731) καί ότιτά λεμφικά άγγεία βρί
σκονται σέ όλα τά σπλάχνα καί τίς κοιλότητες τοϋ σώματος άκόμη καί στό 
δέρμα. Άς σημειωθεί ότι ό Διονύσιος Πύρρος131 στήν «Φαρμακοποιία» τον 
χρησιμοποίησε γιά τά λεμφικά άγγεία τόν όρο «λυμφατικό σύστημα» καί 
στόν Έρμή τό Λόγω χρησιμοποιείται ό όρος «λυμφαγγείον».

Περί αίματος. Ή ποσότητα τού αϊματος ένός άνθρώπου μέ σώμα μέτρι
ου άναστήματος είναι 10 λίτρα σύμφωνα μέ τόν Κ. Μ. Κούμα132 καί τόν Νι
κόδημο 'Αγιορείτη133. 'Όμως ό ’Ανθ. Γαζής στήν υποσημείωση του στό 
βιβλίο τού Νικοδήμου γράφει ότι εΐναι 28-30 λίτρα, ένώ στό βιβλίο του 
Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών σημειώνει 13-25 λίτρα, ποσότητα 
τήν όποια άναφέρει ό Δ. Αποστολίδης134 καί ό Δημήτριος Δάρβαρις135. Γιά 
τήν θερμοκρασία τού αϊματος, ό Θ. Μ. Ήλιάδης136 σημειώνει ότι αυτή εΐναι 
32 βαθμοί Κελσίου, ένώ ό Αναστάσιος Γεωργιάδης137 γράφει ότι εΐναι 90- 
100 βαθμοί «φαρενάϊτ» καί ό Λόγιος Ερμής138 έπίσης 100 βαθμούς. Τά 
έρυθρά α'ιμοσφαίρια τού αϊματος γιά πρώτη φορά μνημονεύονται σέ έλλη
νικό βιβλίο άπό τόν Θωμά Μανδακάση139, ό όποιος τά χαρακτηρίζει ώς 
«τοΐς έρυθροίς τοϋ αϊματος σφαιριδίοις», όπως έχει δείξει σχετική ερευνά 
μας, ένώ ό Αντώνιος Στρατηγός140 στά 1745 σημειώνει ότι τά «σωμάτια κο-

128. Δημητρίου Πούλου. Λόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. 26.
129. Γιά τόν Olof Rudbeck, (1630-1702), καί τόν Thomas Bartholin, (1616-1680), βλ. 

Arturo Castiglioni, Ιστορία τής Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 2, σελ. 503.
130. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 222.
131. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, 1818, σελ. 191.
132. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 34.
133. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυλακής τών πέντε αισθήσεων, 1801, 

σελ. 291. Βλ. έπίσης καί τήν ύποσημείωση τοϋ ’Ανθίμου Γαζή στό Ιδιο βιβλίο.
134. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 551.
135. ’Ανθ. Γαζή, Γραμματική...., ό. π., σελ. 574, Δημητρίου Δαρβάρεως, Έκλογάριον Γραι- 

κικόν, 1804, σελ. 204.
136. Θ. Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 155.
137. Αναστ. Γεωργιάδου, Λντιπανάκεια, 1810, σελ. 206-208 καί Ίατροφιλοσοφική άν- 

θρωπολογία, 1810, σελ. 64.
138. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 365

139. Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων ιάματα, 1757, σελ. 28. Πρβλ. 
Δημ. Καραμπερόπουλου, Γνώσεις άνατομίας καί φυσιολογίας τοϋ... ’Ανθίμου Γαζή, 1993, σελ.

41.
140. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί τών πυρετών, 1745, σελ. 5.
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λυμβοϋν» στό «υδατώδες υγρόν» τοΰ αϊματος. Ώς «σφαιρίδια έρυθρά» 
άναφέρονται άπό τόν Ιωάννη Λίτινο141 καί ώς «κόκκινα σφαιρίδια» άπό τόν 
’Άνθιμο Γαζή142 καί τόν Κήρ. Χαιρέτη143. ’Επίσης ώς «έρυθρά τοϋ αϊματος 
μόρια» τά μνημονεύει ό Γεώργιος Χρυσοβελόνης144 καί άπλά ώς «σφαιρί
δια» ό Γ. Ίωαννίδης14' καί οί άδελφοί Καπετανάκη146. Ό Κ. Μ. Κούμας147 
χρησιμοποίησε τόν όρο «πυρώδη μερίδια» καί άργότερα τόν όρο «πυρρά αι
μοσφαίρια» ό Λουκάς Παπαϊωάννου, καθηγητής τής Άνατομίας τού Παν
επιστημίου Αθηνών148.

Σύσταση τοΰ αϊματος. Τό αιμα κατά τόν Θ. Μ. Ήλιάδη149 είναι «υπό- 
γλυκυ, πήζει εις τό ψύχος» καί χωρίζεται «σχεδόν αύτομάτως» σέ τρεις 
ουσίες, άναφέροντας άκόμη καί τόν άντίστοιχο γαλλικό όρο, «τόν ορρόν 
(serrum blanc), τό έρυθρόν (serum rouge) καί ινώδες μέρος (matiere fi- 
breuse)», καί ότι τό έρυθρό μέρος τοΰ αϊματος περιέχει «όξύδιον σιδήρου». 
Τήν παρουσία τοΰ σιδήρου στό αΐμα μνημονεύει καί ό Κων. Κούμας150 «ό 
άνθραξ αύτοϋ περιέχει σίδηρον». ’Επίσης ό Αναστάσιος Γεωργιάδης151 πα
ρατηρεί ότι ό ένυπάρχον σίδηρος είναι τό αϊτιο τής έρυθρότητος τού αίμα
τος. Τό «υδατώδες ύγρόν» τού αϊματος μνημονεύουν ό Αντώνιος Στρατη
γός καί ό Ιωάννης Αδάμης152. Οί άδελφοί Καπετανάκη153 στό δίγλωσσο 
έργο τους Εικονολογία παιδική άναφέρουν ότι τό αΐμα συνίσταται άπό δύο 
στοιχεία, τό κυρίως κόκκινο μέρος τοΰ αϊματος, τό όποιο άποκαλούν «ειαρ» 
καί τόν «ορρόν ή ίχώρα», μεταφράζοντας τούς γαλλικούς όρους «rouge» καί 
«serum», προσθέτοντας ότι τό «ειαρ»154, τό κόκκινον μέρος τοΰ αϊματος, «σύγ- 
κειται έκ μικροτάτων σφαιριδίων», πού φαίνονται διά τοΰ μικροσκοπίου.

141. Ίωάννου Λιτίνου, Έγχειρίδιον μεταφνσικο-διαλεκτικόν ή έπιτομή άκριβεοτάτη τοϋ 
δόγματος τοϋ κυρίου Αοκκίου, 1796, σελ. 103.

142. Ανθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 555.
143. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., 1798, σελ. 42.
144. Γεωργίου Χρυσοβελόνη, 'Ομιλία φυσιολογική, Βιέννη 1802, σελ. 13.
145. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 365. Σημειώνεται δτι ώς «αίματοσφαιρίδια» άποκαλούν- 

ται άπό τόν Δαμιανό Γεωργίου, Έγχειρίδιον φυσιολογίας τοϋ άνθρώπου μεταφρασθέν έκ τοϋ 
γερμανικού, Αθήνα 1848, σελ. 152.

146. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 5, άρ. 12.
147. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 35.
148. Λουκά Παπαϊωάννου, Ανατομία τοϋ άνθρώπου, ’Αθήνα 1896, τόμ. 1, σελ. 133. Ή λέ

ξη «πυρρός» σημαίνει έρυθρός.
149. Θ. Μ. Ήλιάδη, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 155.
150. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, σελ. 162.
151. Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ.190.
152. Αντωνίου Στρατηγού, Λιδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 5 καί Ίωάννου Άδά

μη, Σύντομος έρμηνεία..., 1756, σελ. 109.
153. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 5, άρ. 12.
154. «ΕΙαρ» σημαίνει «όπός, χυμός». Βλ. Η. G. Liddell - R. Scott, Μέγα λεξικόν τής ελλη

νικής γλώσσης, έλληνική μετάφραση, έκδοτης I. Σιδέρης, Αθήνα.
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’Ανανέωση τοΰ αϊματος. Ή ανανέωση τοϋ αϊματος, όπως σημειώνει ό Θ. 
Μ. Ήλιάδης155, έπιτελείται μέ τό «χυλό», ό όποιος διά τών χυλοφόρων άγ
γείων καί στή συνέχεια διά τοϋ χυλοφόρου άγωγοϋ χύνεται μέσω τής ύπο- 
κλειδίου φλεβός στήν κυκλοφορία καί στή συνέχεια στούς πνεύμονες, όπου 
ύφίσταται τή σχετική μεταβολή. Τά ’ίδια έπίσης διατυπώνονται άπό τόν Σέρ
γιο Ίωάννου156. Άς σημειωθεί ότι ό Θωμάς Μανδακάσης157 στά 1757 χρησι
μοποιεί τόν όρο «αίματοποίησις», ένώ άργότερα τόν όρο «αίματοποιΐα» 
άναγράφουν ό Σέργιος Ίωάννου καί ό Δημήτριος Μαυροκορδάτος158.

’Ονοματολογία αρτηριών καί φλεβών. Στά έντυπα βιβλία τής έποχής τού 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού μνημονεύονται πολλά αγγεία τού κυκλοφορι
κού συστήματος καί ένδιαφέρον παρουσιάζει ή σχετική ονοματολογία τους. 
Τό μεγάλο κλάδο, ό όποιος έξέρχεται άπό τήν άριστερή κοιλία τής καρδιάς, 
ο'ι συγγραφείς τόν άποκαλούν «άορτή», ένώ ό Ρήγας Βελεστινλής159 καί ό 
Κήρ. Χαιρέτης160 τόν ονομάζουν «άόρτην», ό ’Αντώνιος Στρατηγός καί οί 
άδελφοί Καπετανάκη161 «μεγάλην άρτηρίαν». Ωστόσο ώς «άόρταν άρτηρί
αν ή μεγάλην άρτηρίαν» άναφέρεται καί στό χειρόγραφο τού 18ου Περί κυ
κλοφορίας τοϋ αϊματος162. Πρώτος κλάδος τής άορτής είναι οί στεφανιαίες

155. Θ. Μ. Ήλιάδη, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 156.
156. Σέργιου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 219, Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, 

Βιέννη 1794, σελ. 143, Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., 1798, σελ. 42 καί Δημητρίου Δαρβάρε- 
ως, Επιτομή φυσικής, 1813, τόμ. Γ', σελ. 135.

157. Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων ιάματα, 1757, σελ. 57.
158. Ό όρος «αίματοποιΐα» τοϋ Σέργιου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής 1818, σελ. 219, 

θά πρέπει νά θεωρείται ώς πρώτη καταγραφή. Πρβλ. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέ
ξεων, 1900, σελ. 25, όπου όμως μνημονεύεται ό Δ. Μαυροκορδάτος.

159. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790,”σελ. 154. Μάλλον ό Ρήγας μετέφερε 
στήν έλληνική γλώσσα κατά τή μετάφραση τοΰ σχετικού κειμένου τό γαλλικό όρο «aorte» ώς 
«άόρτη». Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή, “Φυσικής άπάνθισμα” καί Γαλλική 
Encyclopedie. Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, ένός πρότυπου», Ύπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β' Συνε
δρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», ’Αθήνα 1994, σελ. 591. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Γαλλική 
“Encyclopedie” ένα πρότυπο τού έργου τού Ρήγα “Φυσικής άπάνθισμα”», Ό Έρανιστής, τόμ. 
21, 1997, σελ. 95-128.

160. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 51.
161. Άντ. Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική..., 1745, σελ. 78, Κυρ. καί Μαν. Κα

πετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45.
162. «Περί τού μικρόκοσμου καί τής κυκλοφορίας αύτού, καί πώς γίνεται ή κυκλοτερής κί

νησης τού αίματος όλίγα τινά». Βλ. Γιάννη Καρά, Οί επιστήμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγρα
φα καί έντυπα. Τόμ. Γ'. Οί έπιστήμες τής ζωής, ’Αθήνα 1994, σελ. 325-327 καί Δημ. Καραμπε
ρόπουλου, «Παρουσίαση χειρογράφου τού 18ου α’ιώνος περί κυκλοφορίας τού αϊματος», 23ο 
Ετήσιο Πανελλήνιο ’Ιατρικό Συνέδριο, ’Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997, Τόμος Περιλήψεων, άρ. 98, 
σελ. 27.
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άρτηρίες, οί όποιες άποκαλούνται άπό τόν Κήρ. Χαιρέτη163 «στεφανϊταί 
άρτηρίαι» καί τοΰτο διότι, όπως παρατηρεί, περικυκλώνουν τήν καρδιά «έν 
ειδει στεφανίου», διαιρούμενες μετά σέ δύο κυρίους κλάδους.

Τό άορτικό τόξο άποκαλεΐται ώς «τής άορτής τόξον» άπό τόν ’Άνθιμο 
Γαζή164 καί τούς άδελφούς Καπετανάκη. Άναφέρονται έπίσης καί οί άρτη- 
ριακοί κλάδοι τοϋ άορτικοΰ τόξου, ή «άνώνυμος άρτηρία», ή όποια δίδει 
τήν «δεξιάν υποκλείδιον» καί τήν «δεξιάν καρωτίδα» καί άντίστοιχα τήν 
«άριστεράν υποκλείδιον» καί τήν «άριστερόν καρωτίδα». Ό Γαζής μνημο
νεύει καί τήν «κατιοϋσα άορτήν»165. Ό Νικόδημος Αγιορείτης166 σημειώνει 
ότι είς τόν έγκέφαλον εισέρχονται «αί άρτηρίαι καρωτίδες» καί «αί άρτηρί- 
αι είς τούς σπονδύλους», όπως άποκαλεΐ τίς σπονδυλικές άρτηρίες, τίς 
όποιες ό Γρηγόριος Βραγκοβάνος167 άποκαλεΐ «συνεστραμμένες άρτηρίες». 
Ό Άνθιμος Γαζής168 άναφέρει ώς «ύπομασχάλειο άρτηρία» τήν μασχα
λιαία άρτηρία καί ώς «άρτηρία είς τούς βραχίονας» τήν βραχιόνιο. Ό Ανα
στάσιος Γεωργιάδης169 μνημονεύει ώς «ύποκάρπιο άρτηρία» τήν κερδική 
άρτηρία, τήν όποια, όπως παρατηρεί, ψηλαφά κανείς γιά νά έξετάσει τούς 
σφυγμούς. Γιά τήν έξερχόμενη άπό τήν δεξιά κοιλία τής καρδιάς άρτηρία 
χρησιμοποιείται ό σύγχρονος όρος «πνευμονική άρτηρία» άπό τόν Ρήγα 
Βελεστινλή170, τούς άδελφούς Καπετανάκη171, ένώ άπό τόν Νικόδημο Αγιο
ρείτη172 ώς «άρτηρία πνευμονική» καί τόν Άνθιμο Γαζή173, ό όποιος όμως 
καί ώς «τοϋ πνεύμονος άρτηρία» τήν άποκαλεΐ, καθώς ό Κήρ. Χαιρέτης174 
καί ό Κ. Μ. Κούμας175.

163. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., ό. π., σελ. 50.
164. ’Ανθ. Γαζή σημείωση είς Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., 1801, σελ. 298 καί 

294, Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 6. π. Σημειώνουμε δτι οί όροι «άνώ
νυμος άρτηρία» καί «υποκλείδιος άρτηρία» καταγράφονται άπό τόν ’Άνθιμο Γαζή στά 1801, 
στήν άνωτέρω σημείωση, σελ. 293, ένώ ό Στεφ. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, 
σελ. 1052, τόν όρο «υποκλείδιος άρτηρία» τόν άποδίδει στόν Δημ. Μαυροκορδάτο, στά 1836.

165. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 552.
166. Νικοδήμου Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., δ. π., σελ. 290.
167. Γρηγορίου Βραγκοβάνου, Στοιχεία τής λογικής, 1808, σελ. 209.
168. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, δ. π., σελ. 572.
169. Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 224.
170. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 154.
171. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45.
172. Νικοδήμου Αγιορείτου, Έγχειρίδιον περί τής φυλακής τών πέντε αισθήσεων, 1801, 

σελ. 291.
173. Άνθ. Γαζή, Γραμμ. τών φιλοσοφικών έπιστημών, τόμ. Β', 1799, σελ. 552.
174. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον...., 1798, σελ. 19.
175. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 29.
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Σχετικά μέ τήν ονοματολογία τών φλεβών παρατηρούμε ότι ό Ρήγας Βε
λεστινλής176 χρησιμοποιεί γιά έκεΐνες, πού φέρνουν τό αιμα άπό τόν πνεύ
μονα στόν άριστερό κόλπο τής καρδιάς, τό σύγχρονο όρο «πνευμονικαί 
φλέβες», ένώ ώς «πνεύμονος φλέβες» άναφέρονται άπό άλλους συγγρά
φεις177, όπως τόν Νικόδημο 'Αγιορείτη, τόν Άνθιμο Γαζή, τόν Κ. Μ. Κούμα 
καί τόν Κήρ. Χαιρέτη. Μάλιστα ό Γαζής τίς άπαριθμεΐ ώς «τέσσαρες τοϋ 
πνεύμονος φλέβες». "Οσον άφορά τή φλέβα, ή όποία φέρει τό αίμα στό δε
ξιό κόλπο άπό τούς συγγραφεΐς άποκαλεΐται «κοίλη φλέβα», γιά τήν όποία 
ό Νικόδημος Αγιορείτης178 σημειώνει ότι εΐναι «ή μεγαλυτέρα πασών τών 
φλεβών». Ό Κ. Μ. Κούμας179 άναφέρει τήν «άνω καί κάτω κοίλη φλέβα», 
ένώ ό Άνθιμος Γαζής180 ώς «άνιοϋσα καί κατιοϋσα κοίλη φλέβα». Ωστόσο 
ό Γαζής μνημονεύει τίς σφραγίτιδες φλέβες181, οί όποιες έκβάλλουν στήν 
άνω κοίλη φλέβα, στήν όποία ομοίως έκβάλλει, όπως σημειώνει, καί ή «άζυ- 
γος φλέψ». Τήν άζυγο φλέβα άναφέρει καί ό Κήρυκος Χαιρέτης182, ένώ τή 
δεξιά καί άριστερά «σύζυγο φλέβα» τού στήθους καταχωρίζουν οί άδελφοί 
Καπετανάκη183. Έπίσης ό Γαζής184 άναγράφει τόν λατινικόν όρο τής κοίλης 
φλέβας «Vena cava» καί μνημονεύει τίς «βραχίονος φλέβες». Τή «σφραγί- 
τιδα φλέβα» άναφέρει καί ό Κήρ. Χαιρέτης185.

Τήν ύποκλείδιο φλέβα κατονομάζουν ό Κούμας186 ώς «τήν ύπό τήν άρι- 
στεράν κλείδα φλέβα» καί ό Χαιρέτης187 ώς «άριστερά ύποκατακλεΐδα φλέ
βα». Τήν πυλαία φλέβα ό Άνθιμος Γαζής188 τήν χαρακτηρίζει ώς «θυρωρό 
φλέβα». Ή λαγόνιος φλέβα άπό τούς άδελφούς Καπετανάκη189 μνημονεύε
ται ώς «άριστερά καί δεξιά φλέβα τών λαγάνων».

176. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 154.
177. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., 1801, σελ. 291 καί Ανθίμου Γαζή στήν υπο

σημείωσή του, σελ. 291 καί 292, Κ. Μ. Κούμα, Σειράς... ό. π., σελ. 30, Κηρ. Χαιρέτου, Έγχει
ρίδιον... ό. π., σελ. 19.

178. Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., δ. π., σελ. 291.
179. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς..., δ. π., σελ. 29.

180. Ανθ. Γαζή ύποσημείωση εις Νικοδήμου 'Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., δ. π., σελ. 292.
181. Άς σημειωθεί δτι οί σφραγίτιδες φλέβες μνημονεύονται άπό τόν Ίπποκράτη. Βλ. Ιπ

ποκράτης, 'Άπαντα τά έργα, έκδοτης Άθ. Μαρτίνος, Αθήνα τόμ. Γ «Περί φυσών», σελ. 276.
182. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 41.
183. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45.
184. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β", σελ. 552.
185. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον...., 1798, σελ. 42.
186. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 25.
187. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1748, σελ. 42.
188. Άνθ. Γαζή, Γραμματική..., ό. π., σελ. 559.
189. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 49.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 253

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ό όρος πεπτικό σύστημα ή γαστρεντερικό σύστημα δεν απαντάται, 
όπως τά άλλα συστήματα τού σώματος, στά έντυπα βιβλία τής έποχής τοϋ 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ό Ιατρός Κήρυκος Χαιρέτης1 θεωρεί ώς άρχή 
τού πεπτικού στό «Περί πέψεως» κεφάλαιο τή στοματική κοιλότητα, περι
γράφει τή γλώσσα, τούς όδόντες καί τούς σιελογόνους άδένες. Γιά τή γλώσ
σα άναφέρει ότι τό πρόσθιο μέρος της άποκαλεΐται «αιχμή», ένώ τό οπίσθιο 
«βάσις» καί συνδέεται διά μυών μέ τό «υοειδές»2 όστούν, μέ τήν κάτω σια
γόνα καί μέ τήν «στνλοειδή» άπόφυση3. ’Ακόμη παρατηρεί ότι κάτωθεν τού 
προσθίου μέρους τής γλώσσας βρίσκονται «δύο τού σιέλου άγγεΐα», όπως 
άποκαλεΐ τά υπογλώσσια φύματα4 (βαρθολίνεια), όπου έκβάλλουν οί «ύπο- 
γλώσσιοι άδένες». Έπίσης σημειώνει ότι στή στοματική κοιλότητα έκκρίνε- 
ται ό σίελος άπό τούς άδένες, τούς «παρωτικούς», «σιαγωνικούς» καί τούς 
«ύπογλωσσίους». Ό Κ. Μ. Κούμας5 άποκαλεΐ τούς άδένες «πτυαλώδεις 
άδένες» καί «πτύαλος» τό έκκριμά τους, ένώ ό Κων. Μιχαήλ6 άντίστοιχα 
«σιαλικούς άδένας» καί «σίαλος». Παράλληλα ό Γεώργιος Βεντότης7 ανα
φ έ ρ ε ι  ότι οί άδένες, πού παράγουν τόν σίελο, είναι οί δύο «παρωτίδες» καί 
οί δύο «σιαγωνικοί ή μασελλάροι», όπως άποκαλεΐ τούς ύπογναθίους άδέ
νες. Όμοίως καί ό ’Άνθιμος Γαζής8 παρατηρεί, ότι ό σίελος έκκρίνεται διά 
τών «παρωτίδων άδένων» καί άπό τούς «άδένας τών σιαγόνων».

Στόμαχος. Ό Κήρ. Χαιρέτης9 σχετικά μέ τήν κατασκευή τού στομάχου 
σημειώνει, ότι τό τοίχωμά του συνίσταται άπό τέσσερις «ύμένας». Ό πρώ

1. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 26.
2.Ώς υοειδές άναφέρεται άπό τόν Ροΰφο Έφέσιο, Περί ’Ονομασίας τών τοϋ άνθρώπου 

μορίων, έκδ. Ch. Daremberg - Ch. Ruelle, Παρίσι, 1889, σελ. 155.
3. Ώς «στυλοειδής άπόφυσις» ονομάζεται καί άπό τόν Δημήτριο Μαυροκορδάτο, ’Ανατο

μία..., 1836, σελ. 543. Αργότερα άποκαλεΐται μέ τή σημερινή ονομασία «βελονοειδής άπόφυ- 
σις» άπό τόν Λουκά Παπαϊωάννου, ’Ανατομική τοϋ άνθρώπου, ’Αθήνα 1896, τόμ. Α', σελ. 317. 
”Ας σημειωθεί ότι ό Γαληνός μνημονεύει τήν «στυλοειδή άπόφυσιν», τήν όποία άποκαλεΐ 
άκόμη «βελονοειδή καί γραφοειδή». Βλ. Γαληνού, Περί όστών, έκδοσις C. G. Kuhn, Γαληνού 
Απαντα, Λειψία 1821, τόμ. 2, σελ. 745.

4. Πρβλ. Γ. Άποστολάκη, Έγχειρίδιον άνατομικής τοϋ άνθρώπου, 1968, τόμ. Α', σελ. 167.
5. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 21.

6. Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροις σοφωτάτου Τισσότου, 1785, σελ. 178.
7. Γ. Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, 1780, τόμ. Α', σελ. 81.

8. 'Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 574.
9. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 32.
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τος, ό έξωτερικός, άποκαλεΐται «υμενώδης» καί είναι μέρος τοϋ περιτοναί
ου, ό δεύτερος ονομάζεται «σαρκώδης», ό τρίτος «νευρώδης» καί ό τέταρ
τος, ό βλεννογόνος, άποκαλεΐται «βελλουλώδης». ‘Ομοίως καί ό Άνθιμος 
Γαζής10 μνημονεύει τέσσερις χιτώνες τού τοιχώματος τού στομάχου άποκα- 
λώντας τόν έσωτερικό «άδενώδη χιτώνα»' επί πλέον άναφέρει ότι ό μυώδης 
χιτών άποτελεΐται άπό «ευθείς καί κυκλοειδεΐς ινας», άπαραίτητες γιά τίς 
συστολές τού στομάχου. Ό Σπ. Βλαντής11 μνημονεύει τήν περισταλτική κίνη
ση τού στομάχου καί τών έντέρων, ή όποία εΐναι άπαραίτητος γιά τήν «χώ- 
νευσιν καί έκκρισιν τών ύγρών».

Σημειώνεται ότι άπό τό βλεννογόνο τού στομάχου έκκρίνεται τό «γα
στρικόν ύγρόν», όπως τό άποκαλεΐ ό Κούμας12 χρησιμοποιώντας τό σύγχρο
νο όρο, μέ τήν παρατήρηση ότι εΐναι οξύ, τό όποιο διαλύει τίς τροφές13. ’Άλ
λοι συγγραφείς χρησιμοποιούν τούς όρους «γαστρικός χυμός», όπως ό Κ. 
Βαρδαλάχος14, «γαστρικός χυλός» ό Δημ. Δάρβαρις15 καί «χυλός στομαχι
κός» ό Αναστάσιος Γεωργιάδης16.

’Έντερα. Γιά τό τοίχωμα τών έντέρων οί μνημονευθέντες συγγραφείς 
άναφέρουν ότι άποτελεΐται ομοίως άπό τέσσερις χιτώνες. ’Ιδιαίτερα ό Κήρ. 
Χαιρέτης17σημειώνει ότι ό βλεννογόνος τών έντέρων περιέχει καί άδένες, 
οί όποιοι περιεγράφησαν, όπως γράφει ό Σέργιος Ίωάννου18, άπό τόν J. C. 
Peyer, (1653-1712).

Ήπαρ. Ό Χαιρέτης19 σημειώνει ότι τό ήπαρ κεΐται ύπό τοΰ διαφράγμα
τος στό «δεξιόν ύποχόνδριον» μεταξύ τοΰ περιτοναίου καί έμπροσθεν τοΰ 
στομάχου, έχει χρώμα έρυθρό καί εΐναι πλήρες άγγείων. Αναφέρει ότι 
«είναι μέγας άδήν, κατεσκευασμένος άπό διαφόρους άλλους άδένας όμοϋ 
συνηνωμένους κατά τόν έν Παρισίοις περίφημον Ανατόμον κύριον Σαβα-

10. Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 558.
11. Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, 1820, σελ. 32.
12. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, τόμ. Β', σελ. 195.
13. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 21.
14. Κ. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 351.
15. Δημ. Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, 1812, τόμ. Γ', σελ. 132.
16. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. 68.
17. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 40.
18. Σέργιου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 221. Πρβλ. F. Garrison, An Intro

duction to the History of Medicine, σελ. 250, 265.
19. Κηρ. Χαιρέτου, ό. π., σελ. 31.
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τιέρον»20. Ό Άνθιμος Γαζής21 παρατηρεί ότι «ή ύλη τον ήπατος φαίνεται 
ότι εΐναι σύνθετος άπό μικρούς άδένας κωνικούς τό σχήμα καί προσκολλη- 
μένονς όμού μέ μίαν μεμβράναν εις αύτούς εις πολλούς λοβούς», οί όποιοι, 
όπως χαρακτηριστικά γράφει, αίωρούνται ώς άλλα σταφύλια άπό τούς κλό- 
νους τών άγγείων, τήν «θυρωρό φλέβα»22, δηλ. τήν πυλαία καί τήν κοίλη.

Οί συγγραφεΐς σημειώνουν ότι έργο τού ήπατος εΐναι νά διαχωρίζει τή 
χολή άπό τό αΐμα. Μετά ή χολή συγκεντρώνεται στή «χοληδόχον κύστιν» 
καί διά τού «χοληδόχου πόρου» φέρεται στό δωδεκαδάκτυλο, δίπλα στόν 
«παγκρεατικόν άγωγόν». Τόν όρο «χοληδόχος κύστις» άναφέρουν ό Κήρ. 
Χαιρέτης, ό Κων. Κούμας, ό Δημ. Δάρβαρις, ό όποιος παρατηρεί ότι έχει 
σχήμα «άπιδίου», καί οί άδελφοί Καπετανάκη23. Ό Γαζής τήν άποκαλεί 
«φυσκαλίδα τής χολής» καί ώς «χολική κύστις» μνημονεύεται άπό τόν Κων. 
Μιχαήλ καί τόν Π. Ήπήτη24. Σχετικά μέ τή χημική σύσταση τής χολής, οί 
σύγχρονες γνώσεις τής έποχής μεταφέρονται στόν έλληνικό χώρο μέ τά βι
βλία τοΰ Fourcroy25 καί τού P. A. Adet26, πού μεταφράζονται δέκα καί τέσ
σερα χρόνια άντίστοιχα άπό τήν πρώτη γαλλική έκδοση.

Οί άδελφοί Καπετανάκη27 μνημονεύουν τόν «στρογγύλον σύνδεσμο τοϋ 
ήπατος» καί τήν «άρτάνη τοϋ ήπατος» μεταφράζοντας τούς γαλλικούς 
όρους «le ligament rond de foie» καί «le ligament suspensoire de foie» αντί
στοιχα. Ενδιαφέρον έχειτό γεγονός ότι ό όρος στρογγύλος σύνδεσμος χρη
σιμοποιήθηκε άπό τούς μετέπειτα συγγραφεΐς, όπως ένδεικτικά άναφέρου- 
με τόν Δημ. Μαυροκορδάτο καί τόν Λουκά Παπαϊωάννου28 καί έκτοτε κα
θιερώθηκε στήν έλληνική άνατομική ορολογία μέχρι σήμερα. Αντίθετα γιά 
τόν όρο «άρτάνη τοϋ ήπατος» χρησιμοποιήθηκε ό όρος «κρεμαστήρ σύν

20. Ό Σέργιος Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 232, αναφέρει ότι ό «Σαβατι- 
έρος Sabatier» συγκαταλέγεται «εις τόν κατάλογον τών άξιολόγων άνατόμων τοϋ 18ου 
αιώνος».

21. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 559.
22. Ώς «φλέβα τής πόρτας» τήν άποκαλεί ό Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τον σοφωτάτον έν 

ίατροΐς Τισσότον, 1785, σελ. 54.
23. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον, 1798, σελ. 31, Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδονς, 1807, 

τόμ. 8, σελ. 22, Δημ. Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, 1812, τόμ. F, σελ. 132, Κυρ. καί Μαν. Κα
πετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45.

24. Άνθ. Γαζή, ό. π., σελ. 560, Κων. Μιχαήλ, ό. π., σελ. 54, Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816, 
σελ. 74.

25. Θ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, 1802.
26. Κων. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808.
27. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, ό. π.
28. Δημ. Μαυροκορδάτου, ’Ανατομία τοϋ άνθρώπινον σώματος, 1836, σελ. 580, καί Λουκά 

Παπαϊωάννου, Άνατομική τοϋ άνθρώπον, 1888, τόμ. Β', σελ. 168.
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δεσμός» άπό τούς άνωτέρω δύο συγγραφείς, ένώ όμως σήμερα χρησιμο
ποιείται ό όρος «δρεπανειδής σύνδεσμος»29.

Σπλήν. Ό σπλήν κεΐται σύμφωνα μέ τόν Κήρ. Χαιρέτη30 κάτω τοϋ δια- 
φάγματος εις τό «άριστερόν ύποχόνδριον» κατά τό άριστερό μέρος τού στο
μάχου. Ή λειτουργία του εΐναι νά «λεπταίνει» τό αΐμα καί νά βοηθάει είς 
τήν προετοιμασίαν τής χολής. Μάλιστα ό Άνθιμος Γαζής31 γι’ αύτό τό θέμα 
παραπέμπει στό έργο τού Βοερχαβίου (Boerhaave) «Institutiones», σελ. 139. 
Τά ϊδια άναφέρονται άπό τόν Δημ. Δάρβαρι32 καί τούς άδελφούς Καπετα
νάκη33. Σχετικά μέ τή σύσταση τού σπληνός ό Γαζής34 παρατηρεί, ότι ό 
σπλήν συντίθεται άπό «ένα άπειρον άριθμόν μεμβρανών, αί όποίαι σχη- 
ματίζουσι μακρά κελλία καί κοιλότητας διαφόρως τό μέγεθος καί τό σχήμα, 
τά όποια κοινωνοϋσι τό έν μέ τό άλλο καί εΐναι πάντοτε γεμάτα αΐμα». Ό 
Δημήτριος Σχινάς35 κάνει έκτενή άναφορά στόν Έρμή τό Λόγιο γιά τόν 
σπλήνα, παραθέτοντας τά σχετικά δημοσιεύματα περί τής χρήσεως τού 
σπληνός, όπου έπί πλέον καταχωρίζονται τού Everad Home σχετικά πειρά
ματα σέ σκύλους. Έπίσης άναφέρει γιά τό ίδιο θέμα καί τήν άποψη τού 
Φαττόρι, καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου τής Παυΐας, τοΰ όποιου ήταν άκρο- 
ατής στό «άνατομικόν άμφιθέατρον» καί άπό τό σύγγραμμά του καταχωρί
ζει σχετική παραπομπή, «Fattori La sua guida alio studio della anatomia 
umana, Pavia 1807, τόμ. α', σελ. 272».

Πάγκρεας. Γιά τό πάγκρεας ό Κήρ. Χαιρέτης καί ό Άνθ. Γαζής36 άνα- 
φέρουν ότι εΐναι ένας μεγάλος άδένας εύρισκόμενος «πρός τό κάτω καί έξω 
μέρος τοϋ στομάχου». Παρασκευάζει τόν «παγκρεατικόν χυμόν», ό όποιος 
διά τού παγκρεατικού πόρου φέρεται στό δωδεκαδάκτυλο έντερο γιά τήν 
πέψη. Ό Κων. Κούμας37 έπί πλέον παρατηρεί, ότι ή σύσταση τοΰ παγκρεατι-

29. Γ. Μ. Άποστολάκη, Έγχειρίδιον άνατομικής τοϋ άνθρώπου, Αθήνα 1968, τόμ. Β', σελ.
95.

30. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 31.
31. Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 560.
32. Δημητρίου Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, 1812, τόμ. Γ', σελ. 133.
33. Κυρ. καί Μαν. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 49.
34. Ανθίμου Γαζή, ό. π.
35. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 298-301.
36. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 37, ’Ανθίμου Γαζή, 

Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 561,
37. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 21, Χημείας έπιτομή, 1808 σελ. 

196. Ή γνώση αυτή τής ομοιότητας τοΰ παγκρεατικού ύγροΰ μετά τού σιέλου αποδίδεται άπό 
τόν Γαληνό στόν Ήρόφιλο. Πρβλ. Heinrich von Staden, Herophilus. The art of Medicine in early 
Alexandria, 1989, σελ. 208.
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κοΰ υγροί] είναι ανάλογος τής ουοτάσεως τοΰ σιέλου. Ό Σέργιος Ίωάννου38 
άναφέρει ότι τόν παγκρεατικό πόρο άνακάλυψε ό άνατόμος Georg. 
Wirsung, (1600-1643), καί ό Johann Conred Brunner, (1653-1727), «έδίδα- 
ξεν τήν τούτου χρήσιν».

Λειτουργία τής πέψεως. Ό Κ. Μ. Κούμας39 μεταφέρει στά 1807 τίς νέες 
άντιλήψεις περί πέψεως άναφέροντας ότι ή λειτουργία τής πέψεως άρχίζει 
μέ τή μάσηση καί τήν άνάμειξη τών τροφών μέ τό σίελο καί συνεχίζεται 
στόν στόμαχο μέ τό γαστρικό υγρό καί μετέπειτα μέ τό παγκρεατικό ύγρό 
καί τή χολή. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο οί τροφές μεταβάλλονται σέ «χυλό»' ή 
λειτουργία αυτή άποκαλεΐται «χύλωσις». Ό χυλός στή συνέχεια άπορρο- 
φάται άπό τά «Vasa lymphatica seu lactea», τά όποια μεταφράζει ώς «άνα- 
δοτικά άγγεΐα». Ό Κήρ. Χαιρέτης40 τά άποκαλεΐ «γαλακτοφόρα», ό Κων. 
Μιχαήλ41 καί ό Γαζής42 ώς «γαλακτώδεις φλέβες», ένώ ό Διον. Πύρρος καί 
ό Σέργιος Ίωάννου43 ώς «χυλοφόρα άγγεΐα». Ό Χαιρέτης44 ιδιαιτέρα περι
γράφει λεπτομερώς τήν άνατομική θέση τής χυλοφόρου δεξαμενής καί τοΰ 
θωρακικοΰ πόρου, τόν «θωρακικόν άγωγόν», έως τήν έκβολή του στήν άρι- 
στερά υποκλείδιο φλέβα. Σημειώνουμε ότι ό Κ. Μ. Κούμας μεταφράζει τόν 
όρο «ductus thoracicus» ώς «θωρακικός πόρος», πού έκτοτε είσάγεται στήν 
έλληνική ιατρική ορολογία.

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ό όρος «ουροποιητικόν σύστημα» χρησιμοποιήθηκε άπό τόν ’Αναστά
σιο Γεωργιάδη1 στά 1810 καί έκτοτε εισέρχεται στήν έλληνική ιατρική ορο
λογία, ένώ ώς «ούρικόν σύστημα» άπαντάται στόν Έρμή τό Λόγιο2. Ό Δη
μήτριος Δάρβαρις3 περιγράφει τήν άνατομική θέση τών νεφρών σημει

38. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 222.
39. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 23-25.
40. Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον τής τών ζώων οικονομίας, 1798, σελ. 41.
41. Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροις σοφωτάτου Τισσότου, 1785, σελ. 123, όπου 

έπίσης γράφει γιά «τήν τοϋ χυλού δεξαμενήν» καί τόν «θωρακικόν άγωγόν».
42. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 551.

43. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 151, Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας 
Ιατρικής, 1818, σελ. 218.

44. Κηρ. Χαιρέτου, ό. π., Κ. Μ. Κούμα, Σειράς..., ο. π., σελ. 25.
1. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 110. Πρβλ. Στεφάνου Κου- 

μανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, ’Αθήνα 1900, σελ. 748, όπου άναφέρεται ότι ό όρος πρωτο- 
χρησιμοποιήθηκε στά 1836.

2. Ερμής ό Αόγιος, 1814, σελ. 119.
3. Δημητρίου Δαρβάρεως, Επιτομή φυσικής, τόμ. Γ, Βιέννη 1813, σελ. 133.
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ώνοντας, ότι είναι «δύο υπέρυθρα μέρη ύποκάτω τοϋ ήπατος καί τής σπλη
νός όπίσω άπό τό ραχοκόκκαλον, έχουσι τό σχήμα ένός κυάμου ή κοκκίου, 
όμως είναι πολύ μεγάλείτεροι».

Στόν έλληνικό χώρο ή γνώση τής ύφής τοϋ νεφρού περνά άπό τόν Άν
θιμο Γαζή4, ό όποιος άναφέρει ότι ή «κρεατώδης ούσία», όπως άποκαλεί 
τήν φλοιώδη ούσία τού νεφρού, άποτελεΐται άπό «μικρούς άδένες», δηλ. τά 
μαλπιγιανά σωμάτια, πού σχηματίζονται άπό τήν «συμπλοκήνμικρών τριχο
ειδών», σάν ενα δίκτυο άπό όπου εξέρχεται «ένας σωλήν μακρός καί λε
πτός». Γράφει έπίσης ότι οί σωλήνες αύτοί πλησιάζουν πρός τήν κοιλότητα 
τού νεφρού καί σχηματίζουν τήν «έσωθεν ούσίαν» τού νεφρού, δηλ. τήν μυε
λώδη ούσία. Ακόμη σημειώνει ότι ή λειτουργία τών νεφρών είναι νά «χω
ρίζει τό ούρος» άπό τό αΐμα, τό όποιο φέρεται διά τών άρτηριών στά νεφρά, 
όπου «στραγγίζονται τά όρρώδη καί άλμυρά μέρη» του καί έκκρίνονται διά 
τών «ούρητήρων»5 στήν ούροδόχο κύστη καί διά τής ούρήθρας άποβάλλο- 
νται άπό τό σώμα. Ό όρος «ουροδόχος κύστις»6 χρησιμοποιείται άπό τόν 
Δημ. Πούλο, τόν Κων. Κούμα, τόν Δημ. Δάρβαρι, ό όποιος παρατηρεί ότι 
βρίσκεται στό «κατώτατον καί έμπροσθινώτατον μέρος τής κάτω κοιλίας», 
καί άπαντάται στόν Λόγιο Έρμή. Τόν όρο «ούρική κύστις»7 μεταχειρίζεται 
ό Π. Ήπήτης ένώ άλλοι συγγραφεΐς τόν όρο «φούσκα»*, όπως ό Άντ. Στρα
τηγός, ό Ίωάν. Αδάμης, ό Ρήγας Βελεστινλής καί ό Κων. Μιχαήλ. Ό Ανα
στάσιος Γεωργιάδης9 άποκαλεί τήν ουρήθρα μέ τόν όρο «οχετός» παρατηρώ
ντας, ότι στίς γυναίκες εΐναι «βραχύτερος, πλατύτερος καί ορθότερος» συ
γκριτικά μέ τού άνδρός, μέ άποτέλεσμα οί λίθοι τής ούροδόχου κύστεως νά 
άποβάλλονται εύχερέστερα. Έπίσης τόν όρο «ούρήθρα» χρησιμοποιούν ό 
Διον. Πύρρος, ό Σέργιος Ίωάννου10, ό οποίος έπί πλέον γράφει ότι σύγκει- 
ται άπό σπογγώδη ούσία καί ότι ή βάλανος τού πέους εΐναι συνέχεια αύτής τής 
ούσίας. Ωστόσο ό Ίωάν. Νικολίδης11 στό «Λεξικάκι» του έπεξηγεΐ τόν όρο

4. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β", σελ. 561.
5. Συνήθως άπό τούς συγγραφείς δέν μνημονεύονται οί ούρητήρες.
6. Δημητρίου Πούλου, Λόγος εισαγωγικός, Βενετία 1806, σελ. 56, Κ. Μ. Κούμα, Χημείας 

έπιτομή, Βιέννη 1808, τόμ. 2, σελ. 204, Δημητρίου Δάρβαρι, Έπιτομή φυσικής, ό. π., σελ. 133 
καί Λόγιο Έρμή, 1820, σελ. 451.

7. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 533.
8. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 82, Ίωάννου Άδάμη, 

Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 82, Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 
131 καί Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, Βιέννη 1794, σελ. 207.

9. Άναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 280.
10. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 58, Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας 

’Ιατρικής, 1818, σελ. 227.
11. Ίωάννου Νικολίδου, Έρμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πά

θος ήγουν ή μαλαφράντζα, 1794, σελ. 245.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 259

στήν άπλή γλώσσα τοϋ λαοϋ γράφοντας δτι «ουρήθρα λέγεται ή κατουρή- 
θρα ήγουν τό σωληνάρι τής ψωλής, άπό τό όποιον τρέχει έξω τό κάτουρον». 
Ό Αναστάσιος Γεωργιάδης12 άναφέρει γιά τά νεφρά ότι «έκκρίνουσιν» τό 
περιττό νερό, τό όποιο περιέχει «έλαιώδη καί άλατώδη μόρια».

Ούρα. Σχετικά μέ τή σύσταση τών ούρων παρατηρούμε, ότι στά έντυπα 
βιβλία τής προεπαναστατικής έποχής μεταφέρεται ή σύγχρονη γνώση τών 
χημικών, οί όποιοι είχαν κάνει άναλύσεις τών ούρων καί άνακάλυψαν με
ρικές ούσίες τους. Έτσι ό Θεοδόσιος Μ. Ήλιάδης13 μεταφέρει στόν έλληνι
κό χώρο τίς γνώσεις, οί όποιες άποκτήθηκαν μέ τά «νεώτερα πειράματα 
τών χημικών», όπως παρατηρεί, καί σύμφωνα μέ τά όποια τά ούρα περιέ
χουν «φωσφορικόν νάτριον», «φωσφορικόν οξύ», φωσφορικό άμμώνιο, 
«βενζοϊκόν οξύ», φωσφορικό ασβέστιο, τό όποιο άποκαλεΐ «φωσφορία τής 
τιτάνου»14 καί ένα ιδιαίτερο οξύ, τό όποίο ονομάσθηκε «ούρικόν ή λιθικόν 
οξύ»15. Τό οξύ αύτό δημιουργεί, όπως παρατηρεί, τούς «ούρικούς» λίθους 
τών νεφρών καί τής ουροδόχου κύστεως.

Σχετικά μέ τό φωσφορικό οξύ τών ούρων ό Ρήγας Βελεστινλής16 άναφέ- 
ρει, ότι έξ αύτού παρασκεύαζαν τόν φώσφορο, γνώση πού μεταφέρεται άπό 
τήν Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια τών Diderot καί D’ Alambert, όπως έχει άπο- 
δειχθεΐ σέ σχετική έργασία μας. Έπίσης ό Άνθ. Γαζής καί ό Κων. Κούμας17 
γράφουν σχετικά γιά τήν παρασκευή τού φωσφόρου άπό τά ούρα. Άναφέ- 
ρεται άκόμη ή ούρια τών ούρων, πού άποκαλεΐται «ούρική ύλη», καί ή 
όποια εΐναι ένα «έκκριμα πλήρες μέ άζωτον», διά τής όποιας τό σώμα έλευ- 
θερούται άπό τό «ύπέρμετρον πλήθος αύτής τής ζωτικής ϋλης».

12. Άναστ. Γεωργιάδου, Ιατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, Βιέννη 1810, σελ. 69.
13. Θ. Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802, σελ. 159-161.
14. «Τίτανος» όνομάζετο τό άσβέστισ, έξ ου καί ή λέξη, πού χρησιμοποιείται στήν ιατρική 

ορολογία, «άποτιτάνωσις».
15. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό γαλλικό κείμενο τοΰ Φουρκροά άναγράφει μόνο τόν όρο 

λιθικό όξύ, ένώ ό Ήλιάδης άναφέρει δύο όρους «λιθικόν ή ούρικόν όξύ». Ό όρος ούρικό όξύ 
έκτοτε καθιερώνεται στήν ιατρική βιβλιογραφία. Βλ. A. F. Fourcroy, Philosophic chemique, sec- 
onde edition, Παρίσι, 1795, σελ. 151. ’Αντίτυπο τοΰ βιβλίου μέ υπογραφή τοΰ ’Ανθίμου Γαζή 
βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη Μηλέων Πηλίου.

16. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 156, Δημητρίου Καραμπε
ρόπουλου, «Ρήγα Βελεστινλή “Φυσικής άπάνθισμα” καί Γαλλική Encyclopedie. Ταύτιση, γιά 
πρώτη φορά, ένός προτύπου», Ύπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρή- 
γας» ’Αθήνα 1994, σελ. 585-598 καί Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή Γαλλική Encyclopedie. "Ενα 
πρότυπο τού έργου τού Ρήγα “Φυσικής άπάνθισμα”», Ό Έρανιστής, τόμ. 21, 1997, σελ. 118.

17. ’Ανθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 575, Κ. 
Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, Βιέννη 1808, Μέρος Α', σελ. 201-204.
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Έπίσης καί ό Κ. Μ. Κούμας18 μεταφέρει τίς γνώσεις, οί όποιες απο
κτήθηκαν μέ τά πειράματα καί είχαν δημοσιευθεΐ στό βιβλίο τού Άδήτου, 
πού κυκλοφόρησε μόλις τέσσερα χρόνια πριν άπό τήν έλληνική έκδοση. ’Α
ναφέρει ότι ή ούρια, τήν όποία άποκαλεΐ «ούρώδη ϋλη», προσδίδει στά 
ούρα «τό χρώμα, τήν οσμήν καί μέρος τής γεύσεως» καί ότι «σύγκειται έξ 
άζώτον, ύδρογόνον, άνθρακος καί οξυγόνου». Μνημονεύει τίς χημικές με
ταβολές μέ τά άντιδραστήρια καί γράφει γιά τό «λιθικόν ή ούρικόν οξύ», ότι 
είναι «μία τών συνηθεστέρων ουσιών τών λίθων τής ουροδόχου κύστεως».

Ό Θ. Μ. Ήλιάδης19 παρατηρεί ότι τά ούρα τών πασχόντων άπό σακχα
ρώδη διαβήτη σύμφωνα με τίς «παρατηρήσεις τοϋ κυρίου Φράνκ» (J. Ρ. 
Frank, 1745-1821), έχουν γλυκεία γεύση καί περιέχουν μεγάλη ποσότητα 
«σακχαρώδους ούσίας». Ενδιαφέρον παρουσιάζει άκόμη ή παρατήρηση 
ότι είναι εύμετάβλητος «ό λόγος τών συστατικών μορίων» τών ούρων, όπως 
καί τών στοιχείων τού σώματος. Γ ι’ αύτό καί σημειώνει ότι «ήμπορεϊ έκ τού
του νά μάς χρησιμεύση ώς ένας κανών είς τό νά διορίσωμεν τήν ύγειά καί 
άσθενή κατάστασιν τοϋ σώματος», όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί, «είς 
τά πάθη τών άρθρων καί τών όστέων», δηλ. στίς παθολογικές καταστάσεις 
τών όστών καί τών άρθρώσεων. Άς σημειωθεί ότι ό ’Ιωάννης Νικολίδης20 
στά 1794 χρησιμοποιεί τόν όρο «διούρησις», ένώ ό Στ. Κουμανούδης21 τόν 
άποδίδει σέ σύγγραμμα τού 1876.

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τά γεννητικά όργανα τού άνδρός καί τής γυναικός ονομάζονται γενικώς 
«αιδοία», ένώ άπό τόν Άναστ. Γεωργιάδη1 μνημονεύεται «ό τής παρθενίας 
ϋμην, ό όποιος είναι σαρκώδης τίς κρίκος έν τή είσόδψ τών γυναικείων 
αιδοίων» καί ότι βρίσκεται «έν τή τής θήκης είσόδφ ύπό τή ούρήθρα κείμε
νος... περί τό μέσον ή άνω μέρος οπήν τινά έχων», σημειώνοντας ότι δυνα
τόν νά υπάρξει καί άτρησία τού παρθενικού ύμένος. Οί ωοθήκες τής γυναι- 
κός άπό τόν Δημήτριο Πούλο2 άποκαλούνται μέ τόν ’ίδιο όρο, ένώ τά ώοθυ-

18. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπι,τομή, 1808, Μέρος Β', σελ. 201-204.
19. Θ. Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 159-160.
20. Ίωάν. Νικολίδου, 'Ερμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πάθος 

ήγουν ή μαλαφράντζα, 1794, σελ. 33.
21. Στ. Καυμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, ‘Αθήνα 1900, σελ. 296.
1. Άναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. 78 καί ’Αντιπανάκεια 

1810, σελ. 532.
2. Δημ. Πούλου, Αόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. 37. ’Ίσως γιά πρώτη φορά είσάγεται ό 

όρος «ωοθήκη» στήν έλληνική ιατρική ορολογία.
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λάκια, πού έκείνη τήν έποχή ένομίζοντο ότι εΐναι τά ώάρια, τά άποκαλούσε 
«σωμάτια ή φούσκες». Ό Σέργιος Ίωάννου3 έπίσης χρησιμοποιεί τόν όρο 
«ώοθήκη». ’Άλλοι συγγραφείς χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους, όπως 
ό Ρήγας Βελεστινλής4 «αύγοθήκη» καί «αυγά» άντίστοιχα, ένώ ό Αναστά
σιος Γεωργιάδης5 καί ό Άνθιμος Γαζής6 άποκαλούν τά ώάρια «ώίδια». Οί 
σάλπιγγες άναφέρονται μέ τόν ίδιο όρο άπό τόν Άναστ. Γεωργιάδη7, ένώ 
ώς «σωλήνες τοϋ Φαλλοπίου» άπό τόν Δημήτριο Πούλο8, ώς «υδραγωγός 
τοϋ Φαλλοπίου ή ώοδόχα άγγεία» άπό τόν Άνθιμο Γαζή9 καί ώς «ώαγω- 
γοί» άναφέρονται άπό τόν Δημ. Μαυροκορδάτο10. Οί συγγραφεΐς χρησιμο
ποιούν τόν όρο «μήτρα», ένώ τόν κόλπο ό Άναστ. Γεωργιάδης άποκαλεί 
«θήκη» καί ό Ίωάν. Νικολίδης11 άντίστοιχα «φηκάρι τής μήτρας», έξηγώ- 
ντας στό «Λεξικάκι» του ότι «λέγεται ό πόρος τής γυναικός μέσα εις τόν 
όποιον χώνεται ή ψωλή τοϋ άνδρός εις τόν συνουσιασμόν».

Γιά τά γεννητικά όργανα τού άνδρός ό Ίωάν. Νικολίδης12 άναφέρει ότι 
τά δύο «όρχίδια» βρίσκονται μέσα στό «όσχεον ή σακκοϋλα τών όρχιδίων» 
καί ό Κων. Μιχαήλ13 μνημονεύει έκτός άπό τούς «όρχεις», «τάς σπερματι
κός κϋστεις» ή «σακκουλάκι» κατά τόν Ρήγα Βελεστινλή14, όπου άθροίζεται 
ή «σπορά» ή «σπέρμα», δηλ. τό σπερματικό ύγρό. Τό πέος άναφέρεται ώς 
«καυλός» άπό τόν Άναστ. Γεωργιάδη καί ώς «ψωλή» άπό τόν Ίωάν. Νικο- 
λίδη15, ό όποιος προσθέτει άκόμη μέ γραφή άπλοϊκή, γιά νά εΐναι κατανοη
τή άπό τούς μή γνωρίζοντες ιατρική, πώς ή «βάλανος λέγεται τό κεφάλι τής 
ψωλής. Κορόνα ή στεφάνι τής βαλάνου λέγεται ή όπισινή της άκρα, ή ό 
γύρος πρός τόν λαιμόν τής ψωλής, όπου φαίνεται άφ’ ου τραβήξει τινάς τήν 
άκροβυστίαν όπίσω εις τήν ρίζαν τής ψωλής». Άς σημειωθεί ότι ό όρος 
«σπερματικόν ύγρόν» μνημονεύεται άπό τόν Γεώργιο Βεντότη16, ένώ οί

3. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 224.
4. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 143.
5. Αναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. 77.
6. Άνθ. Γαζή, Γραμματική..., 5. π., σελ. 579.
7. Άναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. 77.
8. Δημ. Πούλου, Λόγος εισαγωγικός.., 5. π., 1801, σελ. 38.

9. Άνθιμου Γαζή, Γραμμ. τών φιλοσοφικών..., δ. π., Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 579.
10. Δημ. Μαυροκορδάτου, ’Ανατομία τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 1836, σελ. 622.
11. Ίωάν. Νικολίδου, Έρμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πάθος 

ήγουν ή μαλαφράντζα, 1794, σελ. 269.
12. Ίωάν. Νικολίδου, Ερμηνεία..., 6. π., σελ. 251.
13. Κωνστ. Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794, σελ. 82. Έπίσης «σπερματικός κύστεις» τίς άνα- 

φέρει καί ό Διον. Πύρρος, Έγκόπλιον τών ιατρών, τόμ. Α', 1831, σελ. 296, όπου μάλιστα πε
ριγράφει τά όργανα τών γεννητικών οργάνων άνδρός καί γυναικός.

14. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 146.
15. Ίωάν. Νικολίδου, Έρμηνεία ..., ό. π., σελ. 212.
16. Γεώργιο Βεντότη, Αυνανισμού έπιτομή, 1777, σελ. 76.
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άλλοι συγγραφείς γράφουν άπλώς «σπορά». Τά εντός τοΰ σπερματικού 
ύγροΰ σπερματοζωάρια άποκαλοΰνται «σκονληκάκια» άπό τόν Ρήγα Βελε
στινλή17, ώς «σπερματικά σκουλήκια ή ζωύφια» άπό τόν Δημήτριο Ποΰλο, 
ώς «μικρά ζώα» άπό τόν ’Άνθιμο Γαζή18 καί άπλώς «σπερματικά ζωύφια» 
άπό τόν Σέργιο Ίωάννου19.

Στά έντυπα βιβλία τής έποχής καταγράφονται καί οί έπιστημονικές άπό- 
ψεις σχετικά μέ τόν τρόπο συλλήψεως τοΰ άνθρώπου, πού δημοσιεύονται 
στά άλλοδαπά βιβλία. Έτσι ό Ρήγας Βελεστινλής20 δημοσιεύει τίς δύο άπό- 
ψεις γιά τήν σύλληψη, τοΰ προσχηματισμού καί τής έπιγενέσεως, άναφέρο- 
ντας μάλιστα καί τά σχετικά πειράματα τού William Harvey. Έπίσης παρό
μοια γράφει καί ό Δημήτριος Πούλος21.

Σχετικά με τήν άλλαγή τής φωνής, τών γενείων, τοΰ μύστακος στούς 
εύνούχους ό Γεώργιος Βεντότης22 σημειώνει ότι «τούτο εΐναι έν πρόβλημα 
τοϋ όποιου ή λύσις δέν εΐναι άκόμη φανερά». Αντίστοιχα ό Ρήγας Βελε
στινλής23 προσπαθεί νά δώσει μία έξήγηση γιά τή σωματική κατακευή τών 
εύνούχων, οί όποιοι είναι «πλέον παχείς καί μεγαλόσωμοι, άδυνατώτεροι 
όμως».

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κατά τήν προεπαναστατική έποχή καθιερώνονται καί στό νευρικό σύ
στημα όροι, οί όποιοι έκτοτε είσήχθησαν στήν έλληνική ιατρική ορολογία. 
Ό όρος «νευρικόν σύστημα» άναφέρεται στά 1802 άπό τόν Γεώργιο Χρυ
σοβελόνη1 καί άργότερα άπό τόν Αναστάσιο Γεωργιάδη2, τόν Έρμή τό Λό
γιο3, τόν Διονύσιο Πύρρο4 καί τόν Βενιαμίν Λέσβιο5. Έπίσης χρησιμοποιεΐ-

17. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 143.
18. Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 577.

19. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 225.
20. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 143-144 καί 161-163.
21. Δημήτριο Πούλου, Λόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. 37-39.
22. Γεωργίου Βεντότη, Αυνανισμού έπιτομή, Βενετία 1777, σελ. 88.
23. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 145.
1. Γεωργίου Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, Βιέννη 1802, σελ. 19.
2. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 534, καί Ίατροφιλοσοφική 

άνθρωπολογία, 1810, σελ. 76.
3. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94, τοϋ 1816, σελ. 84, τοϋ 1817, σελ. 533, τοϋ 1818, σελ. 185 

καί 1819, σελ. 367.
4. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, Κωνσταντινούπολή 1818, σελ. 79.
5. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, Βιέννη 1820, σελ. 24.
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ται καί ό όρος «νενρολογία» άπό τόν Άναστ. Γεωργιάδη καί τόν Έρμή τό 
Λόγιο6, ώς μέρος τής Ανατομίας, πού εξετάζει τά νεΰρα.

Γιά τήν ούσία τοΰ έγκεφάλου ό Κων. Μιχαήλ7 σημειώνει, ότι άποτε- 
λείται άπό τήν εξωτερική τή «φλοιώδη» καί τήν εσωτερική τή «μυελώδη» 
ούσία, όροι πού καί σήμερα χρησιμοποιούνται. Ιδιαίτερα ό Άνθιμος 
Γαζής8 άναφέρει ότι ή φλοιώδης ούσία τοΰ έγκεφάλου εΐναι μαλακή καί 
στακτόχρους καί ότι άπό αύτήν τήν ούσία ξεκινούν πολυάριθμες ΐνες, οί 
όποιες ένούμενες σχηματίζουν τή μυελώδη ούσία τοΰ έγκεφάλου, καθώς 
έπίσης τήν ούσία τών νεύρων καί τοΰ νωτιαίου μυελού. Τήν παρεγκεφαλί
δα άποκαλεΐ «μικρόν έγκέφαλον» σημειώνοντας ότι έχει τήν ϊδια σύσταση 
μέ τόν έγκέφαλο. Στόν Έρμή τό Λόγιο ή παρεγκεφαλίδα άποκαλεΐται «όπι
σθεν έγκέφαλος» καί «έγκεφαλίσκος»9. Σύμφωνα μέ τόν Χρυσοβελόνη10 ό 
έγκέφαλος κατά τό πρόσθιο μέρος έχει δύο κοιλίες, τίς όποιες άποκαλεΐ 
«πρόσθια γαστρίδια» καί δύο μικρότερες κατά τό οπίσθιο μέρος, πού περι
έχουν ένα λεπτότατο «χυμόν», δηλ. τό έγκεφαλονωτιαΐο ύγρό, τό όποιο, 
όπως σημειώνει, άνανεοΰται συνεχώς. Μνημονεύεται καί τό «τηλώδες 
σώμα», τό όποιο εΐναι λευκότερο καί σκληρότερο. Χαρακτηριστικά ό Βε
νιαμίν Λέσβιος11 άναφέρει ότι ό έγκέφαλος συνίσταται άπό δύο «ημισφαί
ρια» μεταξύ τών όποιων υπάρχει ένα «σωμάτιόν τι λευκόν, έπίμηκες, στε
ρεόν κατά τι, σχεδόν κεχωρισμένον τών λοιπών μερών τοϋ έγκεφάλου, ου 
τίνος ή ϋλη εΐναι μυελώδης καί τοϋτο εΐναι τό τηλώδες σώμα», όπως άποκα
λεΐ τό μεσολόβιον τοΰ έγκεφάλου. Παρόμοια γράφει καί ό Κ. Μ. Κούμας12. 
Τό μέρος τοΰ έγκεφάλου τό άποκαλούμενο «γέφυρα» τό μνημονεύει ό Α
ναστάσιος Γεωργιάδης13 ώς «γέφυρα τοϋ Βαρολίου» άπό τό όνομα, όπως 
σημειώνει, τοΰ άνατόμου, πού πρώτος τήν περιέγραψε, Constanzo Varolio14,

6. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 534 καί Ερμής ό Λόγιος, 
1817, σελ. 325.

7. Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον τοϋ έν ίατροϊς σοφωτάτου Τισσότου, Βιέννη 1785, σελ. 40.
8. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμμ. τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 553. Ή 

παρεγκεφαλίς άποκαλεΐται «μικρός έγκέφαλος» στό περιοδικό Άθηνά, 15 Μάίου 1819, σελ. 
174, καί στό Λεξικόν, 1826, τοϋ Κων. Κούμα.

9. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 227 καί τοΰ 1821, σελ. 142. Σημειώνουμε ότι οί όροι 
«όπισθεν έγκέφαλος» ή «έγκράνιον» ή «παρεγκεφαλίς» μνημονεύονται άπό τόν Γαληνό στό 
Περί ανατομικών έγχειρήσεων, Βιβλίον έννατον, κεφ. β'. Βλ. C. G. Kuhn, Γαληνού "Απαντα, 
τόμ. 2, σελ. 714.

10. Γεωργίου Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, 1802, σελ. 9. Ό Ίώσηπος Δούκας στόν 
Έρμή τό Λόγιο, 1818, σελ. 227 καί 229, χρησιμοποιεί τόν όρο «κοιλίδια» τοΰ έγκεφάλου.

11. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, 1820, σελ. 17.
12. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, 1818, τόμ. 1, σελ. 43.
13. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική ανθρωπολογία, 1810, σελ. 49.
14. Βλ. Arturo Castiglioni, Ιστορία τής ιατρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 1, 

σελ. 406 καί Γεωργίου Σκλαβούνου, Ανατομική τοϋ άνθρώπου, τόμ. 3, τρίτη έκδοση, ’Αθήνα 
1934-1938, σελ. 610.
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(1543-1575). Τόν «προμήκη μυελό» άναφέρει ό Κων. Μιχαήλ15 καθώς έπί
σης καί ό Κούμας16, ό όποιος ύποστηρίζει ότι έκφύεται άπό τόν έγκέφαλο 
«ύποτραχυνό μένος καί φθάνον εις τήν τρύπαν τού ίνίου». Ωστόσο ό Άν. 
Γεωργιάδης17 χρησιμοποιεί τόν όρο «μακρύς έγκέφαλος».

Γιά τά έγκεφαλικά νεύρα ό Άνθιμος Γαζής χρησιμοποιεί τόν όρο «ζεύ
γη», ένώ ό Γ. Χρυσοβελόνης τόν όρο «συζυγίαι», τόν όποιο συναντούμε καί 
σέ άλλους συγγραφεΐς καί έκτοτε καθιερώνεται σην έλληνική ιατρική ορο
λογία. Σχετικά μέ τόν άριθμό τών έγκεφαλικών συζυγιών ορισμένοι συγ
γραφεΐς άναφέρουν ότι είναι έννέα, όπως ό Χρυσοβελόνης, ό Κούμας, ό Γ. 
Ίωαννίδης καί ό Άναστ. Γεωργιάδης18, ό όποιος έπιπλέον γράφει ότι ή 
διαίρεση είναι σύμφωνα μέ τή διαίρεση τού «μεγάλου 'Άλλέρου» (Albrecht 
von Haller, 1708-1777). Άλλοι συγγραφεΐς ύποστηρίζουν ότι οί έγκεφαλι- 
κές συζυγίες είναι δέκα, όπως ό Άνθιμος Γαζής, ό Βενιαμίν Λέσβιος καί ό 
Σέργιος Ίωάννου19, ό όποιος χαρακτηριστικά παρατηρεί ότι ό Βαρθο
λομαίος Εύστάχιος (Bartholomeo Eustachio, 1520-1574) «έπερίγρα-ψε τάς 
δέκα συζυγίας τών νεύρων τών έξερχομένων άπό τοϋ έγκεφάλου διά δια
φόρων οπών». Τίς έγκεφαλικές συζυγίες καί τή διανομή τους καταγράφει 
άναλυτικά ό Γεώργιος Χρυσοβελόνης, ένώ μερικές άναφέρει ό Βενιαμίν 
Λέσβιος. Γιά τό «συμπαθητικόν νεϋρον» ό Αναστάσιος Γεωργιάδης20 ση
μειώνει ότι είναι «αύθύπαρκτον» καί συνάπτεται μέ τόν έγκέφαλο καί τή 
θωρακική μοίρα τού νωτιαίου μυελού καί μέ άλλα νεύρα διά «νηματίων», 
δηλ. κλαδίσκων νευρικών. Έπίσης άναφέρει ότι κλαδίσκοι τού συμπαθητι
κού νεύρου εισερχόμενοι στόν πνεύμονα συμμετέχουν στήν λειτουργία τής 
άναπνοής καί τήν οξυγόνωση τού αϊματος. Άς σημειωθεί ότι στά 1802 ό Γ. 
Χρυσοβελόνης21 μνημονεύει τό «συμπαθητικόν νεϋρον».

Ό Γ. Ίωαννίδης22 σέ άρθρο, πού μεταφράζει άπό τήν Kleine encyclopa- 
dische Bibliothek, άπαριθμεί τά τριάντα ζεύγη νεύρων, τά έξερχόμενα άπό

15. Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον..., ό. π., σελ. 40.
16. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, 1818, τόμ. 1, σελ. 43. Έπίσης ό Κούμας στό 

Λεξικό του, 1826, τόμ. Α', αναφέρει «τά διδύμια, τέσσερα στρογγύλα έξέχοντα ώς αδένες εις 
τόν έγκέφαλον».

17. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 534, καί Ίατροφιλοσοφική άν
θρωπολογία, 1810, σελ. 49.

18. Γεωργίου Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, Βιέννη 1802, σελ. 15, Κ. Μ. Κούμα, 
Σειράς στοιχειώδους, 1807, τόμ. 8, σελ. 16, Έρμης ό Λόγιος, 1819, σελ. 368, καί Αναστασίου 
Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 534.

19. Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 
549, Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, Βιέννη 1820, σελ. 9, καί Σεργίου Ίωάννου, 
Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 225.

20. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 192 καί 534.
21. Γεωργίου Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, 1802, σελ. 16, όπου ϊσως γιά πρώτη φο

ρά καταγράφεται ό όρος «συμπαθητικόν νεύρον» στήν έλληνική ιατρική ορολογία.
22. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 368.



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 265

τόν «ακανθώδη», δηλ. τόν νωτιαίο μυελό, «7 τοϋ αύχένος, 12 τής ράχιος, 5 
τής ίξύος καί 5 ή 6 τοϋ ίεροϋ όστοϋ», χρησιμοποιώντας μάλιστα τόν άρχαίο 
όρο «ίξύς» γιά τήν όσφύ. Τό «φυτικόν νευρικόν σύστημα» καί τή διάκρισή 
του άπό τό «έγκεφαλικόν σύστημα» άναφέρει ό Έρμης ό Λόγιος2*. Σημειώ
νεται ότι τό φυτικό σύστημα έντοπίζεται στό «ύπογάστριον» καί σχηματίζει 
διάφορα νευρικά πλέγματα, έκ τών όποιων τό μεγαλύτερο είναι τό λεγόμε
νο «ήλιακόν διάπλεγμα ή άκτινοειδές», δηλ. τό ηλιακόν πλέγμα, τό όποιο 
βρίσκεται πέριξ τού στομάχου. Έπίσης ότι κατά τήν διάρκεια τής έγρηγόρ- 
σεως υπερισχύει τό «έγκεφαλικόν νευρικόν σύστημα», ένώ κατά τόν ύπνο 
τό «φυτικόν νευρικόν σύστημα», δηλαδή τά δυό νευρικά συστήματα βρίσκο
νται σέ άνταγωνισμό μέσω τών «συμπαθητικών νεύρων».

Γιά τήν αίμάτωση τοϋ έγκεφάλου ό Χρυσό βελόνης24 σημειώνει ότι τό 
ένα πέμπτο τού έκπεμπομένου αϊματος έκ τής καρδίας φέρεται στόν έγκέ- 
φαλο, ένώ ό Γρηγ. Βραγκοβάνος25 άναφέρει ότι τό ένα τρίτο πηγαίνει στόν 
εγκέφαλο μέ τίς καρωτίδες καί τίς «συνεστραμμένες άρτηρίες», όπως άπο
καλεΐ τίς σπονδυλικές άρτηρίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παρατήρηση 
τού Ίωσήπου Δούκα26, ότιτό αΐμα φέρεται στόν έγκέφαλο μέ τίς καρωτίδες 
καί τίς «σπονδυλικές άρτηρίες»27, οί όποιες συνοδεύονται καί άπό κλάδους 
τού «τρισπλαχνικοϋ νεύρου»28, πού ρυθμίζουν τήν άρτηρική κυκλοφορία, 
άναφέροντας καί σχετικές έπιστημονικές έργασίες τού Αγγλικού περιοδι
κού Philosophical Transactions τού 1814.

Τά τελευταία προεπαναστατικά χρόνια άρχίζει νά καταγράφεται ή 
άμφιβολία, άν έσωτερικώς τά νεύρα είναι κοϊλα γιά τή μεταφορά τών έρε- 
θισμάτων μέ τό διερχόμενο «νευρικόν ρευστόν». Ό σχετικός έπιστημονικός 
προβληματισμός καταγράφεται άπό τόν Κ. Μ. Κούμα29, ό όποιος χαρα
κτηριστικά παρατηρεί ότι δέν έχει δοθεί «έως τήν σήμερον» άπάντηση καί 
ότι στό μέλλον ή πειραματική άπόδειξη θά είναι δύσκολο νά μάς πληροφο
ρήσει. Έπίσης ό Βενιαμίν Λέσβιος30 σημειώνει ότι «ούδεμία παρατήρησις 
μέχρι τής σήμερον έδυνήθη νά άνακαλύψη... οϋτε τήν ύπάρξιν τών είρημέ- 
νων σωληνάριων, ούτε τό έν αύτοϊς ρευστόν».

23. Έρμης ό Λόγιος, 1818, σελ. 611. ’Ας σημειωθεί ότι τό φυτικό νευρικό σύστημα μνημο
νεύεται καί κατά τό 1817, σελ. 326.

24. Γ. Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, Βιέννη 1802, σελ. 13.
25. Γρηγορίου Βραγκοβάνου, Στοιχεία τής λογικής, 1808, σελ. 209.
26. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 229.
27. Ό όρος «σπονδυλική άρτηρία» άπαντάται ίσως γιά πρώτη φορά στόν Έρμή τό Λόγιο, 

1818, σελ. 299. Πρβλ. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, ’Αθήνα 1900, σελ. 920.
28. ’Έτσι ονομάζεται τό συμπαθητικό νεύρο.
29. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, 1818, τόμ. 1, σελ. 36.
30. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, Βιέννη 1820, σελ. 24.
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ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Ή ανατομική κατασκευή τοΰ έξω καί έσω ώτός καί ή λειτουργία τής 
άκουής περιγράφονται άπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη1, τόν Άνθ. Γαζή2, τόν 
Κ. Μ. Κούμα3 καί τόν Κων. Βαρδαλάχο4. Μνημονεύεται ό «άκουσηκός πό
ρος» ή «τής άκουής πόρος» κατά τόν Θεοτόκη, μέ τήν «οστεώδη καί χον- 
δρώδη» μοίρα, πού καταλήγει στόν «ύμένα τοϋ τυμπάνου». ’Όπισθεν τοΰ 
ύμένος υπάρχει μία κοιλότης όνομαζομένη «τύμπανον ή κοιλότης τοϋ τυ
μπάνου» μέ τά τέσσερα οστάρια, τά όποια ό Θεοτόκης ονομάζει: «1 Περι
φερές ονομάζεται, τό δέ 2 Στάπες5 (οί Λατίνοι οϋτω καλείν αύτό είώθασι), 
τό δέ 3 Άκμων καί Σφύρα, τό δέ 4 Λαβή μέρος όν τής Σφύρας», στήν όποι
α προσηλώνονται «τρεις μυώνες» έκ τών όποιων ένας εΐναι « ό τοϋ Τυμπά
νου ύμήν τεινόμενος καί άνιέμενος», όπως τόν άποκαλεΐ. Όπως έχουμε δεί
ξει σέ έργασία6 μας μέ τήν παράλληλη παράθεση τών κειμένων, ό Θεοτόκης 
έχει πάρει τό κείμενο καί τό σχέδιο περί ώτός άπό τοΰ Abate Nollet, Lesioni 
de Fisica sperimentale, Βενετία 1747, τόμ. 3, σελ. 318. Oi υπόλοιποι συγγρα
φείς ονομάζουν τά άκουστικά οστάρια «σφύρα, άκμων, άναβολεύς καί πε
ριφερές», τά όποια μνημονεύει καί ό Άναστ. Γεωργιάδης7 στά 1810. Ή κοι
λότης τοΰ έσω ώτός διά τής λεγόμενης άπό τόν Θεοτόκη «εύσταθειανής 
σάλπιγγος», «σάλπιγγος τοϋ Εύσταχίου»8 άπό τόν Γαζή, «Εύσταθίου σάλ- 
πιγξ» άπό τόν Βαρδαλάχο καί «άκουστικής σάλπιγγος» άπό τόν Κούμα, 
έπικοινωνεΐ μέ τή στοματική κοιλότητα.

Τά άλλα μέρη τοΰ έσω ώτός είναι ό «πρόαυλος» ή «προπύλαιον», ό «λα
βύρινθος», ό «κοχλίας», οί «ήμικυκλοειδεΐς σωλήνες», κατά τόν Βαρδαλά
χο, ή «ώώδης θύρα», όπου έφαρμόζεται ή βάσις τοΰ άναβολέως, ή «στρογ
γυλή θύρα, ή όποία εΐναι κλεισμένη μ’ ένα λεπτόν ύμένα καί δέν άφίνει νά 
περάση ό άήρ άπό τήν κοιλότητα τοϋ τυμπάνου είς τόν λαβύρινθον». Άκό-

1. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β', Λειψία 1767, σελ. 202 κ. έξ., Κεφ. «Πε
ρί ήχους καί ώτίου».

2. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 566-568.
3. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 8, Βιέννη 1807, σελ. 14-15.
4. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812, σελ. 468-473.
5. Λατινική ονομασία «la staffa» γιά τό ονομαζόμενο «άναβολεύς».
6. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή ιατρική σκέψη μέσα άπό τά βιβλία Φυσικής τής προεπα

ναστατικής περιόδου», στόν τόμο τών πρακτικών Οί έπιστήμες στόν Έλληνικό χώρο, 
ΚΝΕ/Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1987, σελ. 223-248 καί σέ άνάτυπο.

7. Άναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, Βιέννη 1810, σελ. 73, ύποσημ. 3.
8. Bartholomeo Eustachio, (1524-1574), Ιταλός άνατόμος, ό όποιος έκτός τών άλλων περι

έγραψε τήν εύσταχιανή σάλπιγγα, ή όποία φέρει τό όνομά του. Βλ. F. Garrison, An Introduction 
to the History of Medicine, άνατύπωση τής 4ης έκδ. 1961, σελ. 221-222.
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μη αναφέρει τό λιθοειδές όστοΰν, τό όποιο άποκαλεί «πετρώδες όστοϋν», 
καθώς καί τήν διανομή τοϋ άκουστικού νεύρου, τό όποιο τό διακρίνει σέ 
«άπαλόν μέρος» στό έσω ούς καί τά «σκληρότερα μέρη», πού διανέμονται 
είς τό έξω ούς.

Ό Άνθιμος Γαζής9 σχετικά μέ τό όργανον τής άκοής μεταφέρει τίς πρό
σφατες γνώσεις τής έποχής του στήν ιδιαίτερη υποσημείωσή του. Συγκεκρι
μένα γιά τόν άριθμό τών άκουστικών οσταρίων παρατηρεί, ότι αύτά είναι 
τρία «σφύρα, άκμων, άναβολενς» καί όχι τέσσερα, όπως σημειώνουν άλλοι 
συγγγραφεΐς10, καί ότι τό άναφερόμενο ώς τέταρτο οστάριο, τό κυκλοειδές 
ή οστάριο τού Συλβίου11, άπό τόν άνατόμο πού τό περιέγραψε, είναι «μέρος 
τον άκμωνος καί έπίφυσις τής μικροτέρας αύτοϋ άποφύσεως». Έπίσης έπι- 
σημαίνει ότι έντός τής κοιλότητος τού έσω ώτός δέν ύπάρχει άέρας σύμφω
να μέ τίς τότε άνατομικές γνώσεις12, άλλά ύδωρ, τό όποιο διϋλίζεται έκ τών 
άγγείων τού περιοστέου. Έπίσης καί ό Γ. Χρυσοβελόνης13 μετά άπό τρία 
χρόνια άναφέρει ότι τό έσω οΰς περιέχει άέρα καί ύδωρ.

’Ανατομικό παρασκεύασμα τοϋ ώτός μέ τά οστάρια, τόν κοχλία καί τά υπόλοιπα 
όργανα δημοσιεύεται άπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη14 στά 1767.

9. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', σελ. 567.
10. Τέσσερα ακουστικά οστάρια άναφέρονται άπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, Στοιχεία φυ

σικής, Λειψία 1757, τόμ. Β', σελ. 203, Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 8, Βιέννη 1807, 
σελ. 15, Αναστάσιο Γεωργιάδη, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, Βιέννη 1810, σελ. 73 καί 
Κωνστ. Βαρδαλάχο, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812, σελ. 469.

11. Πρβλ. Γεωργίου Σκλαβούνου, Άνατομική τοϋ άνθρώπου, τρίτη έκδοση, Αθήνα 1934- 
38, τόμ. 3, σελ. 1146.

12. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, ό. π., τόμ. Β', σελ. 204, Κωνστ. Βαρδαλάχου, 
ό. π., σελ. 470.

13. Γ. Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, Βιέννη 1802, σελ. 33.
14. Νικηφόρου Θεοτόκη, ό. π., στούς πίνακες στό τέλος τού τόμου.
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ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ

Γιά τήν κατανοήση τής λειτουργίας τής όράσεως καταχωρίζονται κυρί
ως στά βιβλία Φυσικής1 στοιχεία τής άνατομικής κατασκευής καί τής λει
τουργίας τοΰ όφθαλμοϋ, συνοδευόμενα μάλιστα μέ άντίστοιχα άνατομικά 
ίχνοδιαγράμματα καί τοΰτο διότι, όπως σημειώνει ό Κ. Βαρδάλαχος «διά νά 
καταλάβωμεν πώς ένεργεί ή δρασις πρέπει νά περιγράψωμεν τήν κατασκευ
ήν τοϋ όφθαλμοϋ». Συγκεκριμένα ό Μεθόδιος ’Ανθρακίτης2 καί ό 
Νικηφόρος Θεοτόκης3 άφιερώνουν κεφάλαιο μέ τίτλο «Περί κατασκευής» 
καί «Περί τοϋ πώς όρώμεν», ό Ευγένιος Βούλγαρις4 μέ τίτλο «Υπογραφή 
τοϋ όφθαλμοϋ», ό Κων. Βαρδαλάχος5 «Περί όράσεως» καί παρόμοια ό Κ. 
Μ. Κούμας6 σέ δύο βιβλία. ’Ακόμη γιά τήν άνατομική κατασκευή τού 
οφθαλμού γράφει ό Άνθιμος Γαζής7 καί ό Δημήτριος Δάρβαρις8.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΧΟΣ

Σχετικά μέ τή μικροσκοπική μορφολογία τής 
τριχός, ό Άνθιμος Γαζής1 γράφει γιά τήν έσωτερι- 
κή της κατασκευή καί τήν «στρογγυλήν βολβώδη ρί
ζαν».

Οί άδελφοί Καπετανάκη2 άναφέρονται στήν 
άνατομική καί μικροσκοπική εικόνα τής άνθρώπι- 
νης τρίχας καταχωρίζοντας μάλιστα καί σχετική έγ
χρωμη άνατομική παράσταση, (βλ. τή διπλανή εικό
να), όπου έπισημαίνεται ή έντός τής έπιδερμίδος 
ρίζα τής τριχός, καθώς καί ότι ή τρίχα έσωτέρικά 
έχει αύλό γιά τήν κυκλοφορία τών θρεπτικών 
ύγρών.

1. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή ιατρική σκέψη μέσα άπό τά βιβλία Φυσικής τής 
προεπαναστατικής περιόδου», στόν τόμο Οί Επιστήμες στόν Ελληνικό χώρο, 1997, σελ. 223- 
248.

2. Μεθοδίου Ανθρακίτη, Όδοϋ Μαθηματικής, τόμ. Τρίτος, 1749, σελ. 356-358.
3. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β', Λειψία 1767, σελ. 12-39.

4. Ευγενίου Βουλγάρεως, Άρέσκοντα τοΐς φιλοσόφοις, Βιέννη 1805, σελ. 404-431.
5. Κωνστ. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812, σελ. 690-696.
6. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 6, Βιέννη 1807, σελ. 197-204, καί Σύνοψις φυ

σικής, Βιέννη 1812, σελ. 63 κ. έξ.
7. Άνθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 565-566.

8. Δημητρίου τοϋ Δαρβάρεως, ’Επιτομή φυσικής, τόμ. Β', σελ. 1812, σελ. 180-214.
1. Ανθ. Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Β', σελ. 576.
2. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 5, άρ. 17.
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Σ’ αύτό τό κεφάλαιο άναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές παθολογι
κές καταστάσεις, γιά τίς όποιες ή έπιστημονική ιατρική γνώση μεταφέρεται 
στόν έλληνικό χώρο μέ τά έντυπα βιβλία.

Πλευρΐτις. Στά 1745 ό ’Αντώνιος Στρατηγός1 σημειώνει ότι ό «πλευρί
της» είναι ένα «πάθος τής πλευράς»2, δηλ. τοΰ ύπεζωκότος. ’Αναφέρει τά 
συμπτώματα καί χαρακτηριστικά παρατηρεί ότι ό πόνος είναι δυνατόν νά 
έντοπίζεται στήν κοιλιά παρά στό στήθος. Έπεξηγεΐ πώς όποιος γνωρίζει τό 
σχήμα τοΰ πνεύμονος καί τή θέση τοΰ διαφράγματος καταλαβαίνει ότι ό πό
νος είναι άπό τό «οπίσθιο κάτω μέρος τον πνεύμονος» ’Ιδιαίτερα σημειώνει 
ότι ή σύσταση τοϋ πλευριτικοΰ ύγροΰ είναι «χυλώδης» καί αιματώδης. Τήν 
πάθηση άναφέρουν ό ’Ιωάννης ’Αδάμης3, ό Γεώργιος Βεντότης4, ό Γεώργιος 
Ζαβίρας5, ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης6, ό όποιος τονίζει ότι «σννεχέστερον 
μέν προσβάλλει τούς ή βόσκοντας, σπανιώτερον δέ τούς γέροντας, τά δέ 
νήπια σπανιότατα». Ό Διονύσιος Πύρρος7 μνημονεύει τόν υδροθώρακα 
καί ό Αύγουστος Μαίηρ8 τόν όρο «πλενρϊτις».

Πνευμονία. Ό όρος «περιπνευμονία» εΐναι σέ χρήση αύτήν τήν έποχή, 
ένώ ό όρος «πνευμονία» καταγράφεται ’ίσως γιά πρώτη φορά άπό τόν Δη- 
μητριάδη9 στά 1797. Γιά τό άπόστημα τοΰ πνεύμονος, ώς άποτέλεσμα τής 
πνευμονίας, ό Βεντότης10 άναφέρει ότι ή «έπίκρουσις» εΐναι διαγνωστικό 
μέσο γιά τόν έντοπισμό τής θέσεως τοΰ άποστήματος, έπισημαίνοντας ότι 
«όπου εΐναι τό άπόστημα, ό κτύπος είναι ξηρός καί κουφός ώσάν νά έκτυ- 
πείτο ένα κομμάτι κρέας, εις καιρόν όποϋ κτυπώντας εις τό άλλο μέρος, ό 
κτύπος εΐναι δυνατός, ώσάν νά έκτνπείτο μία κασέλα». Παρατηρούμε ότι 
λίγα χρόνια μετά τήν περιγραφή τής μεθόδου11 τής έπικρούσεως, ώς δια

1. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί τών πυρετών, 1745, σελ. 60.
2. Ό ύπεζωκώς ονομαζόταν «πλευρά» καί έξ αύτού ’ίσως ή φλεγμονή ονομάστηκε «πλευ

ρΐτις».
3. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 147.
4. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι εις τόν λαόν, 1780, τόμ. Α', σελ. 63-71.
5. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 43.
6. Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 290.
7. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 41.
8. Αύγούστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 41.
9. Στεφάνου Δημητριάδου, ’Απανθίσματα, 1797, σελ. 34.
10. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι εις τόν λαόν, 1780, τόμ. Α', σελ. 51.
11. Ό Βιεννέζος ιατρός Leopold Auenbrugger, (1722-1809), στά 1751 δημοσίευσε τή χρη

σιμοποίηση τής διαγνωστικής μεθόδου τής έπικρούσεως στά νοσήματα τού θώρακος. Βλ. F. 
Garrison, yin Introduction to the History of Medicine, σελ. 352.
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γνωστικής μεθόδου, είσάγεται στήν έλληνική ιατρική ορολογία ό όρος κα
θώς καί ώς κλινική διαγνωστική έξέταση.

Άσθμα. Τό «άσθμα σπασμώδες» άναφέρει ό Ιωάννης Άδάμης12, ένώ ό 
Π. Ήπήτης13 τό άποκαλεΐ «σπασμωτικόν άσθμα, τό λεγόμενον τον 
Μιλλαρίον», δηλ. τοΰ John Millar, (1733-1805), πού τό περιέγραψε τό 1769. 
Ωστόσο ό Γεώργιος Ζαβίρας14 στό περί άσθματος κεφάλαιο έπισημαίνει 
ότι ό άσθενής άναπνέει μέ άνοιχτό τό στόμα, ξύνει τή μύτη, τό στήθος καί 
τό μάτι καί σέ κάθε άναπνοή άκούγεται συριγμός. Ό Γεωργιάδης15 παρατη
ρεί ότι τό όξύ άσθμα προσβάλλει τά νήπια, άλλά οί έφηβοι δυσχερώς θερα
πεύονται, ένώ οί ήλικιωμένοι ούδέποτε.

Φυματίωση. Ή συνήθης ορολογία τής νόσου κατά τήν έποχή τοΰ Νεο
ελληνικού Διαφωτισμού είναι «φθίσις», όρος, ό όποιος άναφέρεται στά 
έργα τοΰ Ίπποκράτους. Ό Γεώργιος Ζαβίρας16 σημειώνει έπί πλέον ότι θά 
πρέπει νά γίνεται διάκριση μεταξύ τής αίμοπτύσεως καί τής αίματεμέσεως. 
Χαρακτηριστικά έπισημαίνει ότι «είς τήν αίμόπτυσιν ενγαίνει μέ τό βήχα 
άπό τόν πνεύμονα εύμορφον, κόκκινον καί κνματώδες αΐμα· έξ έναντίας είς 
τόν αιματώδη έμετον εύγαίνει άπό τόν στόμαχον μαϋρον αΐμα χωρίς βήχα, 
άλλά μέ ναντίαν καί έμετον». Ό Αναστάσιος Γεωργιάδης17 έπίσης άναφέ- 
ρει ότι ή «φθίσις καί ή αίμόπτυσις» είναι πιό συχνή σέ νέους άνθρώπους καί 
σέ έργαζόμενους σέ χώρους όπου εισπνέουν σκόνη, όπως στούς μαρμαρά
δες, στούς άρτοποιούς κλπ., έπισημαίνοντας κατ’ αύτόν τόν τρόπο τήν έπαγ- 
γελματική έπιβάρυνση στήν άνάπτυξη τής νόσου.

Τέτανος. Ό τέτανος θεωρείται στόν Έρμή τό Λόγιο18 άσθένεια «φρικω- 
δεστάτη, ήτις ώς έπί τό πλεΐστον είς όλίγας ήμέρας θανατώνει τόν πάσχο- 
ντα» καί ότι προσβάλλει, όπως σημειώνει ό Άναστ. Γεωργιάδης19, πιό συ
χνά τίς γυναίκες, είναι συχνός στίς θερμές χώρες καί «έν ήμέραις ένδεκα ώς 
έπί τό πλείστον έπάγων τόν θάνατον». Τή νόσο μνημονεύει καί ό Διονύσιος 
Πύρρος20.

12. Ίωάννου ’Αδάμη, Σύντομος διήγησις, 1756, σελ. 151.
13. Π. Ήπήτου, Λοιμολογία, 1816, σελ. 44, Έρμης ό Λόγιος, 1818, σελ. 587. F. Garrison, 

An introduction to the History of Medicine, σελ. 370.
14. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 72-80.
15. Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 292.
16. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 105.
17. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 290 καί 378.
18. Έρμης ό Λόγιος, 1820, σελ. 568.
19. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 278 καί 414.
20. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 56.
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Έρυοΰιελας. Τό έρυσίπελας κατά τόν ’Αντώνιο Στρατηγό21 είναι «φλό- 
γωσις» τοΰ δέρματος μέ έρυθρότητα, πόνο, κνησμό καί πυρετό, σημειώ
νοντας έπιπλέον, ότι τό έρυσίπελας τοΰ προσώπου δυνατόν νά έπεκταθεΐ 
στόν εγκέφαλο, τό φάρυγγα, τόν πνεύμονα καί τότε εΐναι μεγάλος κίνδυνος 
γιά τόν άσθενή. Ό ’Ιωάννης ’Αδάμης22 αναφέρει ότι εΐναι φλεγμονή τού 
δέρματος καί ότι ονομάζεται «άνεμοπνρωμα»23 καί «φουσκοπύρωμα» καί ό 
Άναστ. Γεωργιάδης24 παρατηρεί ότι εΐναι πιό συχνό στίς γυναίκες.

Σκορβούτο. Ό Αντώνιος Στρατηγός25 άναφέρει ώς αιτία τοΰ σκορβού
του «τά ξεροαλατισμένα φαγητά, τά μακρινά ταξίδια καί τόν θαλασσινό αέ
ρα». Στίς έκδηλώσεις τής νόσου περιλαμβάνει τούς «σκορβοντικούς πυρε
τούς», τά φουσκουμένα καί αιματηρά ούλα, κίτρινα καί μελανά σημάδια, 
πόνους στά πόδια καί μικρά πρίσματα έπάνω στά κόκκαλα καθώς καί έσπε- 
ρινούς ή νυχτερινούς πόνους. Ό Ιωάννης Άδάμης26 χρησιμοποιεί γιά τήν 
νόσο τόν όρο «στομακακία» καί «σκελοτύρβη», ένώ οί άδελφοί Καπετανά
κη καί ό Δημ. Γοβδελάς27 «στομακάκη ή σκορβοϋτον». Ό Αναστάσιος Γε
ωργιάδης28 έπιπροσθέτως άναφέρει, ότι ό C. G. Gruner, (1744-1815), θεω
ρεί ώς σκορβούτο τήν χαρακτηριζόμενη ύπό τού Ίπποκράτους πάθηση «μέ- 
λας σπλήν». Ό Π. Ήπήτης29 παρατηρεί ότι ή πάθηση προκαλεΐ μελανές κη- 
λίδες στό δέρμα καί άποδίδει τό λατινικό όρο «scorbutus» μέ τόν ελληνικό

21. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί τών πυρετών, 1745, σελ. 55.
22. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 38.
23. Στά χειρόγραφα ιατροσόφια άπαντάται κατά κανόνα ό όρος «άνεμοπύρωμα». Βλ. 

Γιάννη Καρά Οί επιστήμες στήν Τουρκοκρατία, Χειρόγραφα καί έντυπα, τόμ. Γ, Οί έπιστήμες 
τής ζωής, ’Αθήνα 1994. Ό Ιπποκρατικός όρος «έρυσίπελας» άρχίζει νά καθιερώνεται πλέον 
στή νεοελληνική ιατρική ορολογία μέ τά έπιστημονικά ’ιατρικά κείμενα. Ενδεικτικά άναφέρε- 
ται μία παραπομπή στό «Προγνωστικόν, 23» τού Ίπποκράτους γιά τόν όρο «έρυσίπελας». 
Πρβλ. Ιπποκράτης, "Απαντα τά έργα, έκδοτης Α. Μαρτίνος, ’Αθήνα [1967], τόμ. Α', σελ. 218.

24. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 160 καί 278.
25. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 67.
26. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος διήγησις, 1756, σελ. 49. Άς σημειωθεί ότι οί όροι «στομα- 

κάκη» καί «σκελοτύρβη» άναφέρονται άπό τόν Στράβωνα, Γεωγραφικά, 14, 4, 24. Πρβλ. 
Kenneth J. Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C, Cambridge University Press, 1986, 
σελ. 30 κ. έξ.

27. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 45. Δημ. Γοβδελά, 
Οικονομία πρακτική, 1816, σελ. 214. Σέ ένα άλλο βιβλίο τους οί άδελφοί Καπετανάκη, 
Εισαγωγή γενική τής Γεωγραφίας, Βιέννη 1816, τόμ. Β', σελ. 122, μνημονεύουν τά ιαματικά φυ
τά «τής ναυτικής νόσου στομακάκης, τά ονομαζόμενα άντισκορβούτια», τά όποία είναι παντού 
διαδεδομένα όπως «τό κάρδαμον, τό σέλινον, τό πετροσέλινον, ή κοχλιάριά, ό σόγχος κ. ά.».

28. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 150, παραπέμποντας στό βιβλίο 
τού πολυγραφότατου στήν Ιστορία τών άσθενειών C. G. Gruner, Morborum Antiquitates, 1779, 
σελ. 132.

29. Π. Ήπήτη, Αοιμολογία, 1816, σελ. 60.
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«πελίωσις». Ό Σέργιος Ίωάννου30 άφιερώνει στήν Ιστορία του ιδιαίτερο 
κεφάλαιο γιά τό σκορβούτο, τό όποιο άποκαλεί καί μέ τόν έλληνικό όρο 
«στομακάκη». Γιά τή θεραπεία έδιναν τά ονομαζόμενα άντισκορβουτικά 
φάρμακα, όπως τήν «πικρή έσσεντζία», πού περιγράφει ό Ιωάννης Άδά- 
μης.

Παρατηρούμε ότι οί Έλληνες συγγραφεΐς προσπαθούν νά άποδώσουν 
μέ έλληνικό όρο τήν νέα νοσολογική οντότητα. Βέβαια κανείς άπό τούς 
προταθέντες όρους δέν έπεκράτησε στήν έλληνική ιατρική ορολογία, άν καί 
ό προταθείς όρος ύπό τού Ήπήτη «πελίωσις» θά ήταν δυνατόν νά καθιερώ- 
νετο.

Λύσσα. Ή λύσσα μεταφέρεται κατά τόν Γεώργιο Βεντότη31 άπό τό σκυ
λί στόν άνθρωπο, μέσω τού σιέλου καί γιά τήν άντιμετώπιση τής νόσου κα
ταχωρίζονται έπί πλέον άρκετές οδηγίες σέ ορισμένα έντυπα βιβλία τής πε
ριόδου, όπως τού Γεωργίου Ζαβίρα32, τού Π. Ήπήτη33 τού Γ. Καρούσου, 
καθώς καί στόν Φιλολογικό Τηλέγραφο34.

Κίτρινος Πυρετός. 'Ως «ώχρός πυρετός» μνημονεύεται άπό τόν Άν. Γε
ωργιάδη35, ένώ στό περιοδικό Φιλολογικός Τηλέγραφος γίνονται μερικές 
παρατηρήσεις «Περί τοϋ λεγομένου κιτρύνου πυρετοϋ», όπου μεταξύ τών 
άλλων άναφέρεται ή συμπτωματολογία τής νόσου, πού «συνίσταται εις 
πυρετόν, μέ άδυναμίαν, κιτρινάδα καί χολέραν ήτοι μαϋρον πυρετόν, καί 
ονομάζεται διά τά παρακολουθοϋντα συμπτώματα μέ τήν ονομασίαν τϋφος 
ίκτερώδης ή κίτρινος πυρετός». Έπίσης στό περιοδικό Ελληνικός Τηλέ
γραφος γίνεται άναφορά σέ «έπιδημία τής λεγομένης κίτρινης θέρμης» σέ 
στρατεύματα στήν Ισπανία, πού έπεκτάθηκε καί σέ πόλεις μέ άποτέλεσμα 
«άπέθανον 45.000 άνθρωποι» καί γιά τήν άντιμετώπιση τής έπιδημίας άπα- 
γόρευσαν «πάσαν έπιμιξίαν». Παράλληλα ό Δημήτριος Γοβδελάς έπι- 
σημαίνει, ότι μέ τή χρησιμοποίηση ώς άπολυμαντικού μέσου τών «καπνί- 
σεων» τού «άλικοϋ όξέως», δηλ. τού υδροχλωρικού όξέος, «ήδυνήθησαν οί 
ιατροί εις τό Λαζαρέτον τής Μασσαλίας νά έξαλείψωσιν διόλου τήν 
κίτρινην θέρμην, ήτοι τόν Δυτικόν τϋφον (είδος πανούκλας τής ’Αμερικής) 
κατά τό 1804 έτος»36.

30. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 195-199.
31. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι εις τόν λαόν, τόμ. Α", σελ. 131-140.
32. Γ εωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 127.
33. Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816, σελ. 76.
34. Γερ. Καρούσου, Νουθεσίαι πρός τούς έγκατοίκους, 1818, σελ. 13-17, Φιλολογικός Τη

λέγραφος, άρ. 17, 1 Σεπτ. 1819.
35. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 150.

36. Φιλολογικός Τηλέγραφος, 1819, σελ. 217-221, Ελληνικός Τηλέγραφος, 14 Ίανουαρίου
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Χολέρα. Ή διδακτορική διατριβή μέ τίτλο «Περί τών έν γένει χολε
ρικών πυρετών» τοΰ ίατροΰ Ί. Σεραφείμ, ή όποία έγκρίθηκε τό 1815 άπό 
τήν Ιατρική Σχολή τών Παρισίων, μεταφράσθηκε στήν έλληνική γλώσσα 
άπό τόν Γ. Κ. Τυπάλδο37. Κατ’ αυτόν τόν τρόπο ή έγκυρη έπιστημονική ια
τρική γνώση τής έποχής γιά τή χολέρα μεταφέρεται στόν έλληνικό χώρο. Έ
πίσης καί ό Γ. Βεντότης38 ειχε γράψει τό 1780 γιά τή χολέρα.

Τύφος. Ό Π. Ήπήτης39 περιγράφει τό «τυφώδες εξάνθημα» καί ό Τυ- 
πάλδος40 μνημονεύει τόν «έπιδημικόν τύφον».

Λέπρα. Ό ’Αντώνιος Στρατηγός41 άναφέρει ότι ή «φλόγωσις τής λέ
πρας» είναι χωρίς πυρετό, άλλά μέ κνησμό καί έρυθρότητα καί ό Π. Ήπή
της μνημονεύει τό «μίασμα τής λέπρας»42.

Σηπτική σπληνίτις. Ό Π. Ήπήτης43 τήν άναφέρει ώς νόσο τών ζώων, 
πού είναι δυνατόν νά μεταδοθεί στόν άνθρωπο. Περιγράφει τά συμπτώμα
τα «κάματος, φρίκη, τρόμος, άλυσμός, έμεσις, έφίδρωσις ύπερβολική, 
άνθρακας κ έπιφέρει είς 2-4 ή μέρας τόν θάνατον». Σημειώνεται ότι ό όρος 
«σπληνίτις» μνημονεύεται άπό τόν Αύγουστο Μαίηρ44 στά 1752.

1812, σελ. 42 καί 25 Φεβρουάριου 1812, σελ. 63. Δημητρίου Γοβδελά, Οικονομία πρακτική, 
1816, σελ. 197.

37. Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών πυρετών, 1815. Γιά τή χολέρα 
μεταφράσθηκαν καί έκδόθηκαν μεταγενέστερα μερικά βιβλία, στοιχείο πού δείχνει τή σοβα
ρότητα καί τήν συχνότητα τής άσθένειας στόν έλληνικό χώρο. ’Ενδεικτικά σημειώνεται ότι με
ταφράσθηκε καί έκδόθηκε στήν Κέρκυρα τό βιβλίο τοϋ Καίσαρος Ούζιλίου (C. Usiglio), Νου
θεσία πρός χρήσιν τοϋ Ίονικοϋ λαοϋ σχετικώς πρός τήν δίαιταν τής ζωής καί νά προφυλαχθή 
άπό τήν χολέραν, Κορφοί 1835, τό όποιο έπανεκδόθηκε μέ έπιμέλεια τοΰ A. I. Κλάδου στήν 
’Αθήνα τό 1836. ’Επίσης τήν ϊδια χρονιά τυπώθηκε στήν ’Αθήνα μεταφρασμένο άπό τή γερμα
νική γλώσσα άπό τόν I. ’Αχελωίδη, Βέβαια ϊασις τής ’Ασιατικής χολέρας, ’Εν ’Αθήναις 1836, 
Π. Σοφιανοπούλου, Έγκόλπιον περί χολέρας ή χολορροίας είς γλώσσαν συνήθη, χάριν τοϋ λα
οϋ, ’Εν ’Αθήναις 1849.

38. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, τόμ. Α', 1780, σελ. 131-140.
39. Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816, σελ. 44. Πρβλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «’Ιατρική έκ

θεση τοΰ 1833 γιά μία έπιδημία τύφου», Άγκυρα, Δελτίο τής Καϊρείου Βιβλιοθήκης, ’Άνδρος, 
τόμ. 1, 2001, σελ. 67-76.

40. Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών πυρετών, 1815, σελ. VII.
41. Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 54.
42. Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816, σελ. 55.
43. Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816, σελ. 20-21.
44. Αύγούστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 107.
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Καρκίνος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή είδηση άπό τήν Αγγλία, πού δη
μοσιεύεται στόν Έρμή τό Λόγιο45, σχετικά μέ τήν «έφεύρεσιν ένός νέου ια
τρικού έναντίον τοϋ φθοροποιού πάθους καρκίνου λεγομένου». Τό νέο 
φάρμακο είναι τό χόρτο «Galium Aparine»46, γιά τό όποίο δίνει έπί πλέον 
καί οδηγίες πώς νά τίθεται στίς καρκινωματώδεις πληγές τού δέρματος καί 
νά πίνεται ό χυμός του. Συνιστάται διάρκεια θεραπείας τρεις μήνες περί
που. Στό μαθηματάριό του ό Δ. Δάρβαρις47 άναφέρει ότι ό καρκίνος είναι 
άνίατος νόσος. Όμοίως ό Σπ. Δεστούνης48 παρατηρεί ότι ό καρκίνος δη- 
μιουργεΐται καί άπό έξωτερικά έρεθίσματα, όπως «τό σκάλισμα, ή σύντρι- 
ψις, τό συχνόν ξύσιμο, ή παρόμοια άχρηστα κινήματα». ’Ας σημειωθεί ότι 
ό όρος καρκίνος άπαντάται κυρίως στά έντυπα έπιστημονικά βιβλία ένώ

f t  r s / i f  r  f  e  /  4Qστα χειρόγραφα, τα ιατροσοφια, αναφερεται κατα κανόνα ως «φαγουσα» .

Μεταλλική κωλική νόσος. Ό Γεώργιος Ζαβίρας50 άναφέρει τή «μεταλ
λική κωλική νόσο», ή όποία παρουσιάζεται σέ άνθρώπους άσχολουμένους 
μέ μέταλλα, όπως εΐναι οί χρυσοχόοι, χρυσοποιοί, ζωγράφοι καί άλλοι τε
χνίτες, έπισημαίνοντας ότι ή πάθηση προέρχεται άπό τό μόλυβδο καί άπό 
άλλα μέταλλα, όπως χαλκό καί υδράργυρο. Τονίζει άκόμη ότι προκαλεΐται 
καί άπό τά χάλκινα σκεύη, όταν δέν είναι κασσιτερωμένα. Συνιστά στούς 
έργαζόμενους τήν πόση τού γάλακτος. Όμοίως καί ό ’Αναστάσιος Γεωργιά
δης51 μνημονεύει τή νόσο ώς «χρονική κωλική νόσο».

Έντερικοί σκώληκες. Ό Γεώργιος Ζαβίρας52 στό κεφάλαιο «Περί τών 
έλμινθών (λεβίθων)» παρατηρεί ότι «τά βεβαιότατα σημεία» τής παθήσεως 
είναι, άν «βγήκαν άπό τόν άνθρωπο έλμίνθες (λεβίθαι), ή κοιλία εΐναι με
γάλη, ή μύτη κνήθει καί ό άσθενής συχνάκις βηχά» καί έπί πλέον παραπο- 
νεΐται γιά πόνους στήν κοιλιά. Ό ’Ιωάννης ’Αδάμης53 σημειώνει ότι λατινι

45. Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 74.
46. Είναι τό γνωστό χόρτο «κολλητσίδα». Βλ. σχετικά τήν ύποσημείωση 27 στό Κεφ. γιά τά 

Προεπαναστατικά περιοδικά.
47. Δ. Δαρβάρεως, Εισαγωγή είς τήν έλληνικήν γλώσσα, 1798, σελ. 169.
48. Σ. Δεστούνη, Ηθική τώνπαίδων, 1802, σελ. 16-17.
49. Βλ. Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν Τουρκοκρατία, τόμ. F, ’Αθήνα 1994, σελ. 107, 

168, 211.
50. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 113-119.
51. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 378.
52. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 141. Πρβλ. Σκεύου Ζερβού, Ή 

έλμινθολογία τοϋ Ίπποκράτους, Άθήναι 1940, όπου μέ τήν καταχώριση τών σχετικών χωρίων 
δείχνει ότι ό Ιπποκράτης είχε διακρίνει καί τό τρίτο είδος, τό όποιο ονόμασε «άσκαρίδας».

53. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 124 καί στό λήμμα «έλμίνθες» τοϋ 
«Πίνακος».
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κά ονομάζονται «έλμινθεςLubHci» καί μνημονεύει «έλμινθαγωγόν φάρμα- 
κον». Ό Σέργιος Ίωάννου έπίσης άναφέρει άντίδοτο «κατά τών έλμίνθων 
καί μάλιστα τοϋ πλατ έως», καί ό Ρήγας Βελεστινλής54 τό «σκουλήκι τενία», 
πού βρίσκεται στά έντερα τοΰ άνθρώπου καί έχει μήκος «έξι ώς εις ταίς 
ένδεκα όργυιαίς», «καθώς λέγουν δλοι οί ιατροί». Ό Διονύσιος Πύρρος55 
μνημονεύει τίς άσκαρίδες, έλμινθες καί ότι ή ταινία έχει «τεσσαράκοντα 
πήχες μήκος». Παράλληλα ό Γεωργιάδης56 άναφέρει ότι οί έλμινθες συχνά 
βρίσκονται στά παιδιά καί οί άδελφοί Καπετανάκη δημοσιεύουν δύο 
έγχρωμες εικόνες (βλ. τίς σχετικές εικόνες) μέ τήν ταινία τή μονήρη, τήν 
όποία άποκαλοΰν, μεταφράζοντας τόν όρο άπό τά γαλλικά, ώς ταινία ή πο- 
λύαρθρος καί τήν ύδατίδα κύστη τοΰ έχινοκόκκου, ώς «γιγαντιαία έλμις», 
πού συνήθως βρίσκεται στό ήπαρ.

Στήν εικόνα παριστάνεται ή τανία μονή
ρης (1) μέ τήν «κεφαλή» (α) καί τήν «προβο
σκίδα» (β) της. Άναφέρεται ότι ή ταινία εΐναι 
«δυσεξάλειπτος», έπειδή ή κεφαλή της παρα
μένει στό έντερο, παρά τή χρησιμοποίηση τών 
φαρμάκων. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, 
Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 8, άρ. 39.

Ή ταινία μονήρης μέ τόν άριθμό 7 καί ή 
ύδατίς κύστις, άντίστοιχα μέ τόν 8. Σημειώνεται 
ότι ή ύδατίς κύστις «προσκολλάται» κατ’έξοχήν 
εις τό «σκότι» καί «φαίνεται ώς μία φούσκα». 
Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία 
παιδική, 1812, τόμ. 2, άρ. 12.

54. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 120.
55. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 12 καί 208.
56. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 288.
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Άσκίτης - ύδρωψ. Γιά τή δημιουργία τοΰ «ϋδρωπος» γράφει σχετικά ό 
Π. Ήπήτης57 στόν Έρμή τό Λόγιο ότι «έάν τό έκ τών άρτηριών καί φλεβών 
έξατμηθέν ύγρόν δέν άπορροφηθεί πάλιν άπό τά λυμφατικά άγγεία μένει 
εις τόν ιστόν καί άποτελεΐ τόν νδρωπα». Ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης58 συν- 
ιστά όπως κατά τήν παρακέντηση τοΰ άσκίτου, νά μήν άφαιρεΐται όλη ή πο- 
σότης τοΰ ύγροΰ τήν ϊδια στιγμή, άλλά κατά διαστήματα, γιά τήν άποφυγή 
τών «δεινών» άπό τήν ταχεία κένωση τοΰ άσκιτικοΰ ύγροΰ. Τήν «υδρωπικία 
άνασάρκα», όταν «τά μόρια τοϋ κορμιού πολλά πρίσκονται καί φουσκώ
νουν» μνημονεύει ό Ιωάννης Άδάμης59. Ό Διονύσιος Πύρρος60 έπίσης άνα- 
φέρει τόν άσκίτη.

Πανώλης. Γιά τήν πανώλη δημοσιεύεται άπό τόν Π. Ήπήτη τό βιβλίο μέ 
τίτλο «Λοιμολογία». Τήν ϊδια χρονιά εΐχε παρουσιάσει τό αύτό θέμα καί 
στήν ’Ιατρική Σχολή τής Βιέννης61. Αναφέρεται διεξοδικά στήν 'ιστορία τής 
νόσου, τίς έκδηλώσεις, τόν τρόπο θεραπείας καί προφυλάξεως. ’Ενδιαφέ
ρον έχει τό γεγονός ότι μνημονεύονται έξακόσιοι έξήντα τέσσερις συγγρα
φείς, οί όποιοι είχαν γράψει περί πανώλους, χωρίς όμως νά παρατίθενται 
οί τίτλοι τών μελετών τους. Διαπιστώνεται ότι μέ τήν έργασία τοΰ ιατρού Π. 
Ήπήτη μεταφέρεται στόν έλληνικό χώρο ή σύγχρονη τής έποχής έπιστημο
νική γνώση σχετικά μέ τήν πανώλη.

Γιά τήν προστασία άπό τή νόσο ό Γ. Κ. Τυπάλδος62 δημοσιεύει καί κά
νει γνωστή τή μέθοδο τοΰ Γάλλου χημικού Guyton-Morveau, ή όποία συνί- 
στατο στή χρησιμοποίηση κοινού άλατος, θειϊκοΰ οξέος καί «όξυγωνομένου 
μαγγανησίου», δηλ. ύπερμαγγανικοΰ καλιού, ή άντίδραση τών όποιων άνα- 
δίδει άτμούς μέ άπολυμαντικές ιδιότητες. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άνα- 
φορά στή γνώμη τού διασήμου τότε Γάλλου Cuvier, ό όποιος ύποστήριζε ότι 
ή ανακάλυψη τοΰ L. Β. Guyton-Morveau, (1737-1816), ίσοδυναμεΐ μέ αύτήν 
τού δαμαλισμού. Ό Τυπάλδος γιά νά ένισχύσει τίς άπόψεις του παραθέτει 
τή σύγχρονη βιβλιογραφία. Γιά τήν προστασία άπό τήν πανώλη οδηγίες

57. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 457.
58. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 216.
59. Ίωάννου ’Αδάμη, Σύντομος διήγησις, 1756, σελ. 61.
60. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 41.
61. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 403-410.
62. Γ. Κ. Τυπάλδου, Περί τοϋ καθαρισμού τοϋ άέρος διά τοϋ άλικοϋ οξέος. Ή μελέτη αυτή 

περιέχεται μέ τήν ϊδια σελιδαρίθμηση στό βιβλίο, πού μετέφρασε άπό τή γαλλική μέ τίτλο Δια
τριβή περί τών έν γένει χολερικών πυρετών, Παρίσι 1815, σελ. 107-122. Πρβλ. Δημητρίου Κα
ραμπερόπουλου, Ένα άβιβλιογρόφητο κείμενο τοϋ 1815 γιά τήν προστασία άπό τήν πανώλη, 
’Αθήνα 1994.
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παραθέτει καί ό Δημήτριος Δάρβαρις63 στό έμμετρο κείμενό του «Κανόνες 
προφυλαχτικοί τής υγείας», όπου συνιστά νά καπνίζουν τά δωμάτια μέ 
θειάφι ή «νίτρον νά ξατμίζει». Έπίσης τή μέθοδο τοΰ Guyton-Morveau άνα- 
φέρουν ό Σέργιος Ίωάννου64, ό Κ. Μ. Κούμας65, ό Κ. Βαρδαλάχος66, ό Δη
μήτριος Γοβδελάς67 καθώς καί ή «Διδασκαλία παραινετική περί τήςχρήσε- 
ως τής δαμαλίδος»68. Άς σημειωθεί ότι στήν Κωνσταντινούπολη πραγματο
ποιούνταν πειράματα γιά άνοσοποίηση κατά τής πανώλης69.

Ψώρα. Σύμφωνα μέ τόν ’Αντώνιο Στρατηγό70 ή ψώρα δέν έχει πυρετό, 
άλλά κνησμό καί έρυθρότητα τοΰ δέρματος. ’Αργότερα ό Γεώργιος Βεντό- 
της71 παρατηρεί ότι εΐναι κολλητική καί μεταδίδεται έγγίζοντας τόν άσθενή 
ή τά ένδύματά του καί όχι διά τού άέρος καί ότι άρχίζει άπό τά χέρια «άνά- 
μεσα είς τά δάκτυλα».

Παρόμοια ό Γεώργιος Ζαβίρας72 γράφει ότι ή ψώρα έχει κνησμό καί μι
κρές φούσκες άναμέσα στά δάκτυλα, ένώ ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης73 πα
ρατηρεί ότι ή νόσος είναι συχνή στά παιδιά, συσταίνοντας γιά τήν άντιμέ- 
τωπισή της τήν έπανειλλημένη άλλαγή τών ένδυμάτων. Σημειώνει ότι σπά
νια άπαντάται στά σπίτια τών πλουσίων, σέ άντίθεση μέ τή μεγάλη συχνό
τητα πού παρατηρεΐται στά δωμάτια τών πενήτων, τών στρατοπέδων καί

63. Δημητρίου τοϋ Δαρβάρεως, Σοφίας άπάνθισμα, 1811, σελ. 165 κ. έξ.
64. Σεργίου Ίωάννου, Άναίρεσις νοσοκομικής τίνος άναφοράς, 1805, σελ. 36, όπου σέ 

ύποσημείωση άναφέρεται ότι «έκ τοϋ μετάλλου όπερ καλείται παρά τοΐς Νεωτέροις Μαγνή- 
σιον, έξ άλατος κοινού, ϋδατος καί όξυθειϊκοϋ... αί έκ τοϋ μίγματος άναφερόμεναι άτμίδες άγ- 
νίζουσι τόν μεμολυσμένον άέρα», παραπέμποντας στό «Traite des moyens de desinfecter I’ air par 
L. B. Guyton-Morveau».

65. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, τόμ 2, σελ. 211.
66. Κ. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 312.
67. Δημητρίου Γοβδελά, Οικονομία πρακτική, 1816, σελ. 193.
68. Διδασκαλία παραινετική περί τήςχρήσεως τής δαμαλίδος, 1806, σελ. 25. Σημειώνουμε 

ότι ή άπολυμαντική μέθοδος τού Guyton-Morveau μέ τούς άτμούς «χλωρίου» συνιστάται καί 
μεταγενέστερα άπό τόν Ξ. Λάνδερερ στό «Περί μιασμάτων» άρθρο του. Βλ. Αποθήκη τών 
ώφελίμων καί τερπνών γνώσεων, άρ. 8, Φεβρ. 1848, σελ. 43-45.

69. Ελληνικός Τηλέγραφος, 12 Φεβρουάριου 1817. Πρβλ. Αρ. Σταυρόπουλου, Τά Νοσο
κομεία καί νοσηλευτική πολιτική..., 1984, σελ. 315-329. Σημειώνουμε ότι ό Διον. Πύρρος στά 
1831 σχετικά μέ τό αίτιο τής πανώλης παρατηρεί ότι «ίσως είναι καί ζώσα ώς ζωΰφιον τι μι
κρόν, ή όποία αύξάνει καί πολλαπλασιάζεται μέ τήν κοινωνίαν, ολιγοστεύει καί χάνεται μέ τήν 
προφύλαξιν καί πάστραν». Βλ. Διον. Πύρρου, Έγκόλπιον τών ιατρών, τόμ. Α", σελ. 161.

70. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 54.
71. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, 1780, τόμ. Β', σελ. 24-28.
72. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 128 κ. έξ.
73. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 288.
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τών νοσοκομείων. Ό Π. Κοδρικάς74 σέ υποσημείωση παρατηρεί ότι τό άκα- 
ρι «γεννάται... καί μέσα είς τό δέρμα τοϋ άνθρώπου». Ό Π. Ήπήτης75 κάνει 
μνεία τοΰ «μιάσματος» τής ψώρας, ένώ οί άδελφοί Καπετανάκη76 σημειώ
νουν πώς τά «άκάρεα ζώσιν... είς τά σώματα καί τών άνθρώπων» καί συμ
πληρώνουν συσχετίζοντας τήν παρουσία τους στό δέρμα μέ τή ψώρα ότι 
«πολλάκις γεννώνται πάμπολλα τοιαϋτα ύπό τό δέρμα τών άσθενών άνθρώ
πων, καί προξενοϋσι ξυνούς χυμούς, καθώς συμβαίνει είς τούς φθισικούς 
καί τούς ψωραλαίους πένητας» δημοσιεύοντας καί μία μικροσκοπική εικό
να τών άκάρεων.

’Αφροδίσια νοσήματα. Ό ιατρός ’Ιωάννης Νικολίδης77 στά 1794 μεταφέ
ρει τήν έπιστημονική γνώση γιά τά άφροδίσια νοσήματα μέ τήν έκδοση τοΰ 
πολυσέλιδου βιβλίου του, τό όποιο θά πρέπει νά θεωρείται ώς ή πρώτη 
έλληνική άφροδισιολογία. Στό πρώτο μέρος μεταφράζει άπό τά γερμανικά 
τήν «Ίατρικοπρακτική διδασκαλία περί τοϋ γαλλικού πάθους, ήγουν μαλα-

74. Παναγ. Κορδικά, Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων, 1794, σελ. 228, όπου παρατηρείται 
ότι τό άκαρι είναι τό μικρότερο όρατό διά γυμνού οφθαλμού. Άς σημειωθεί ότι τό άκαρι άνα- 
φέρεται άπό τόν “Αριστοτέλη, Περί ζώων ίστορίαι, Ε', 32. Ό όρος σχηματίσθηκε άπό τό «άκα- 
ρης», πού σημαίνει μικρός, όξύς, πού δέν είναι δυνατόν πλέον νά κοπεί, νά τμηθει (τό στερη
τικό α καί τό ρήμα κείρω πού σημαίνει κόπτω). Βλ. Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν όλης τής 
έλληνικής γλώσσας, ’Αθήνα 1953, τόμ 1, λήμμα “άκήρης”.

75. Π. Ήπήτη, Λοιμολογία, 1816, σελ. 55.
76. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 4, άρ. 40.
77. Ίωάννου Νικολίδου, Ερμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πά

θος ήγουν ή μαλαφράντζα, Βιέννη 1794. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή Έλληνική “Άφροδισιο- 
λογία” τού 1794», 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Έλληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής καί Προα
γωγής τής Υγείας, Ρίο Πάτρας, 18-20 Μάίου, τόμ. Περιλήψεων, σελ. 74, καί «Παλαιά Ιατρικά. 
Ή πρώτη έλληνική “Αφροδισιολογία” τού 1794», Άρεταίος, τόμ. 6, τεύχ. 22,2002, σελ. 249-252.

Εικόνα παρασίτων ψώρας σέ 
μεγένθυνση μέ μικροσκόπιο 

άπό τήν «Εικονολογία παιδική»,
τοϋ 1812.
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φράντζα» τοΰ Anton Stoerk, (1731-1803), καθηγητού τής Ιατρικής Σχολής 
τής Βιέννης. Ή έρευνά μας έχει άποδείξει ότι τό κείμενο αύτό ό Νικολίδης 
τό μετέφρασε άπό τό σχετικό κεφάλαιο περί «Αφροδισιακής λύμης», πού 
περιέχεται στό βιβλίο τοΰ Stoerk. ’Έχει γίνει παραβολή με τή λατινική με
τάφραση πού έκδόθηκε στή Βιέννη τό 1791, τήν όποία έχουμε ύπ’ όψιν μας, 
καί άντίτυπό της βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τών Μηλεών Πηλίου78. Ό Αύ
γουστος Μαίηρ καί ό Ιωάννης Αδάμης79 χρησιμοποιούν τόν όρο «άφροδι- 
σιακή νόσος ή λϋμη ήγουν μαλαφράντζα», καταχωρίζοντας καί τόν λατινι
κό όρο «Morbus gallicus». Αναφέρουν ότι ή νόσος προσβάλλει τά οστά καί 
ότι ό ύδράργυρος συνιστάται ώς θεραπευτικό μέσο. Ό Αναστάσιος Γεωρ
γιάδης80 παραπέμπει στά συγγράματα τού Peter Frank, (1745-1821), «’Ιατρι
κή Αστυνομία» καί τοΰ Jean Astruc, (1685-1766), «Περί άφροδισίων νοση
μάτων». Ό Ίώσηπος Δούκας στόν Έρμή τό Λόγιο σημειώνει ότι ό «Θιέρ- 
ριος», Francois Thiery, εις τάς σοφάς παρατηρήσεις του περί άφροδισιακών 
παθών λέγει ότι «ή άσθένεια αϋτη διαφθείρει τόν γόνο όστις δέν γεννά 
πλέον παρά τέκνα έχοντα άδύνατα τά κυριώτερα όργανά του, κυρίως τόν 
έγκέφαλον», παραπέμποντας στό βιβλίο του «Observ. De Physiq. Et de 
Medec. En Espagne, Paris 1791, tom. 2, p. 235». Ό όρος «συφιλϊτις νόσος» 
άναφέρεται, ϊσως γιά πρώτη φορά, άπό τόν Σέργιο Ίωάννου81 στό ίδιαίτε-

78. Τό κεφάλαιο, τό όποιο μετέφρασε ό Νικολίδης, επιγράφεται «De lue venerea» καί βρί
σκεται στό βιβλίο τοϋ Anton L. Β. de Stoerk, Praecepta Medico-Practica in usum Chimrgomm 
castrensim et ruralium Ditionum Austriacarum, Βιέννη 1791, τόμ. 2, σελ. 231-286. Βλ. Δημ. Κα
ραμπερόπουλου, «Ιωάννης Νικολίδης καί Anton Stoerck. Ταύτιση κειμένου τής “Ερμηνείας 
περί τού πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πάθος ήγουν ή μαλαφράντζα”, Βιέννη 1794», 
στόν τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μιας νέας έρεννητικής συγκομιδής), 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου (Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996), Κοζάνη 1999, σελ. 119-141 
καί σέ άνάτυπο 31 σελ. Άς σημειωθεί ότι γιά τό βιβλίο αύτό τοϋ Stoerk, ό Γεώργιος Ζαβίρας, 
Νέα Ελλάς, άνατύπωσις Α' έκδόσεως ’Αθήνα 1972, σελ. 366, σημειώνει ότι ό Νικολίδης «τούτο 
τό άριστον βιβλίον ήθέλησεν .... νά έκδώση εις φώς, άλλ’ ή χλιαρά περί τά τοιαϋτα προθυμία 
τοϋ γένους ήμών, μή άνταποκριθείσα εις τήν προθυμίαν αύτοϋ, μάς έστέρησεν άπό ένα το- 
σοϋτον άξιόλογον καί χρήσιμον βιβλίον». Γι’ αύτό ίσως ό Νικολίδης τό κεφάλαιο περί «’Αφρο
δισιακής λύμης» τό μετέφερε αύτούσιο στό βιβλίο του, πού έξέδωσε τό 1794.

79. Αύγούστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 16, Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρ
μηνεία..., 1756, σελ. 50 καί 139. Ό Gerhard van Swieten, 1700-1772, θεωρείται «ώς ό εφευρέ
της τού άντισυφιλιδικού διαλύματος τής άχνης ύδραργύρου Liquor van Swieten», Έμμ. Εμμα
νουήλ, Ιστορία τής Φαρμακευτικής, 1948, σελ. 367.

80. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 48. Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 
189. Σημειώνεται ότι ό Francois Thiery είχε περιγράψει τή νόσο πελλάγρα κατά τό 1755. Βλ. 
F. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, έπανατύπωση Α"- έκδ. 1961, σελ. 369.

81. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας ’Ιατρικής, 1818, σελ. 176-194. «Μεταξύ τών 
συγγραφέων περί συφιλίδος ό Φρακαστόρο κατέχει μία έξέχουσα θέση. Σ’ αύτόν οφείλεται τό 
όνομα τής νόσου, πού προέρχεται άπό τό ποίημα «Σύφιλις ή γαλλική νόσος» (Syphillis sive 
Morbus Gallicus, 1530), πού έγινε γρήγορα δημοφιλές καί έδημοσιεύθη σέ πολλές έκδόσεις
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ρο κεφάλαιο «Έμφάνισις τοϋ άφροδισίου πάθους ή συφιλίτιδος νόσου», 
πού άφιερώνει στήν Ιστορία τής Ιατρικής του, στήν όποία έπίσης στή σελ. 
291 γράφει ότι «ό Φρακαστόριος ό έκ Βερώνης, έξέδωκεν τό περίφημον 
ποίημα Συφιλλίς, ή περί άφροδισίου νόσου ποίημα». Μνημονεύονται καί τά 
άλλα άφροδίσια νοσήματα όπως ή «γονόρροια» καί ό «λευκός ροϋς» τών 
γυναικών.

Ελονοσία. Ή νοσολογική αύτή όντότης γνωστή άπό άρχαιοτάτων χρό
νων στούς πληθυσμούς τών πεδινών κυρίως περιοχών, άποδίδεται μέ τούς 
όρους «περιοδικοί πυρετοί», «διαλείποντες πυρετοί» καί «θέρμη περιοδι
κή»82. Ό ’Αντώνιος Στρατηγός83 άφιερώνει ’ιδιαίτερο κεφάλαιο στούς περιο
δικούς ή διαλείποντες πυρετούς, τούς όποιους διακρίνει σέ τρεις κατηγορί
ες, λέγοντας ότι «ό πυρετός όποϋ ξαναγυρίζει ύστερον άπό μία ημέραν κα
λείται άμφημερινός», «έκεΐνος όποϋ ξαναγυρίζει ύστερον άπό τρεις ή μέ
ρας, κράζεται τεταρταίος». Ό Ιωάννης Άδάμης τούς διαλείποντες πυρε
τούς τούς άποκαλεΐ καί μέ τόν όρο «κρυμώδεις»8\ στούς όποιους περιλαμ
βάνεται ό «καθημερινός», ό «τριήμερος ή τριταΐος» καί ό «τεταρταίος ή

καί γλώσσες. Διηγείται τίς περιπέτειες ένός πλουσίου καί ώραίου βοσκού, τοϋ Συφίλου, πού 
ειχε προσβάλλει τόν ’Απόλλωνα. Ό θεός τόν έξεδικήθη έπιβάλλοντάς του μία τρομερή άρρώ- 
στια, οί έκδηλώσεις τής όποιας περιγράφονται σέ ώραίους στίχους», Arturo Castiglioni, Ιστο
ρία τής ’Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, 1961, τόμ. 1, σελ. 429.

82. ’Έχουν χρησιμοποιηθεί καί οί όροι: α) «Έλειογενεΐς πυρετοί» άπό τόν Γαληνό, βλ. 
Kuhn, τόμ. 17Α, σελ. 889. Ν. Κωστή, Έγχειρίδιον Φαρμακολογίας, Έν Άθήναις 1855, σελ. 291. 
Ό Ί. Καρδαμάτης γράφει Πραγματεία περί έλειογενών νόσων, ’Αθήνα 1909. β) «Ελώδεις πυ
ρετοί». Τό 1905 ειχε συσταθεϊ έπιστημονικό σωματείο μέ τίτλο «Σύλλογος πρός περιστολήν 
τών Ελωδών νόσων», πού έξέδωσε γιά τόν σκοπό αύτό μερικές έκδόσεις όπως Όδηγίαι πρός 
προφύλαξιν άπό τών έλωδών πυρετών, ’Αθήνα 1905, Στεφάνου Ζωγραφίδη, Προφύλαξις άπό 
τών έλωδών πυρετών διά τής καταπολεμήσεως τών κωνώπων κατά Ronald Ross, Άθήναι 1906, 
Άριστ. Κούζη, Τί εΐναι οί ελώδεις πυρετοί καί πώς δυνάμεθα νά προφυλαχθώμεν άπό αύτούς, 
(διάλεξις διά τόν λαόν), Έν Άθήναις 1936. Σημειώνουμε ότι τόν όρο «έλώδης πυρετός» χρη
σιμοποιεί άργότερα καί ό Μικές Παϊδούσης, «Πέντε περιπτώσεις ελώδους έντερορραγίας», 
Έλληνική ’Ιατρική, έτος 8ον, τεύχ. 4ον, 1934, σελ. 1-8. Και γ) «Ελονοσία» πού καθιερώθηκε τε
λευταία, όπως μπορεί κανείς ένδεικτικά νά δει στό περιοδικό Ή Μελέτη τοϋ 1907: Κωνστ. 
Σάββα, «Ό κατά τής έλονοσίας άγών. Ronald Ross», σελ. 22-26, τοΰ ίδίου «Ή καταπολέμησις 
τής έλονοσίας δι’ άπλών μέσων», σελ. 367-371, «Ή έκθεσις τού Δρος Ronald Ross περί τής 
έλονοσίας έν Έλλάδι», σελ. 26-31.

83. Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί τών πυρετών, 1745, σελ. 13-
36.

84. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία περί τής ένεργείας καί ώφελείας μερικών έκλε- 
κτών καί δοκιμασμένων ιατρικών, Άλλη 1756, σελ. 95 καί 172-180. Ό όρος «κρυμώδης» έκ τοϋ 
«κρυμός», πού σημαίνει ύπερβολικό κρύο, παγετός, άναφέρεται είς τήν Ιπποκρατική Συλλο
γή, Περί Νούσων τό Τέταρτον, 52 καί 53, Περί διαίτης τό Δεύτερον, 65.
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καρτάνα» χρησιμοποιώντας καί τόν άντίστοιχο ιταλικό όρο. Ό Γεώργιος 
Βεντότης85 κάνει λόγο «Περί θέρμης περιοδικής», τονίζοντας ότι ένα άπό τά 
συμπτώματα, πού τήν χαρακτηρίζουν, εΐναι καί ή έμφάνιση στό τέλος τής 
εισβολής τού πυρετού ούρων «κόκκινα καί έχουν ένα άποκάθημα όποϋ πα
ρομοιάζει τό τούβλον τριμμένον». Έπίσης ό Γεώργιος Ζαβίρας γράφει 
«Περί τοϋ διαλείποντος πυρετού» μέ τήν συμπτωματολογία του καί ό ’Ανα
στάσιος Γεωργιάδης86 παρατηρεί ότι στήν πατρίδα του τή Φιλιππούπολη με
τά τήν καλλιέργεια τής όρύζης, όταν άποξηραίνεται ή περιοχή, παύουν καί 
οί διαλείποντες πυρετοί.

Σχετικά μέ τήν θεραπεία τής έλονοσίας οί άνωτέρω μνημονευθέντες 
συγγραφείς ύποστηρίζουν ώς τό καλλίτερο φάρμακο τήν «κίνα-κίνα» ή «πε
ρουβιανό φλοιό», πού είσήχθη άπό τήν ’Αμερική τόν 17ο αιώνα, όπως πα
ρατηρεί ό Σέργιος Ίωάννου, ό όποιος διεξοδικά γράφει γιά τό φάρμακο 
αύτό, ένώ έγχρωμη εικόνα τής «κιγχόνης ή πυρετοφλοιοϋ (κίνας)»:Π δημο
σιεύεται στό έγκυκλοπαιδικό βιβλίο τού 1812. Έπιπροσθέτως ειδική μελέ
τη μέ τίτλο «Πονημάτιον έπάνω είς τήν Κίναν-κίναν καί μεταχείρισιν αύτής 
είς τούς περιοδικούς πυρετούς», 1811, τού έκ Κεφαλληνίας ιατρού ’Αγγέλου 
Μελισσηνού παρουσιάζεται άπό τόν Άνθιμο Γαζή στόν Έρμή τό Λόγιο88.

Μετάγγιση αϊματος. Γιά τά πειράματα μετάγγισης τού αϊματος, πού 
εΐχαν πραγματοποιηθεί κατά τό παρελθόν, γράφει ό Σέργιος Ίωάννου89 καί 
ό Σπ. Βλαντής90, οί οποίοι χρησιμοποιούν τούς όρους «μετάγγισις» καί

85. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, 1780, τόμ. Α', Κεφ. ΙΗ', σελ. 187-201, «Πε
ρί θέρμης περιοδικής. Θέρμη τής Άνοίξεως καί Φθινοπώρου».

86. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 90-95, ’Αναστασίου Γεωργιάδου, 
Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 413.

87. Σέργιου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 323-324. Μαν. καί Κυρ. Καπετα
νάκη, Εικονολογία παιδική, τόμ. 5, Βιέννη 1812, άρ. 18. Σημειώνουμε ότι τό φυτό άπό όπου 
λαμβάνονταν ό «περουβιανός φλοιός» ή «κίνα» ονομάσθηκε άπό τόν Λινναιο «κιγχόνη» άπό 
τό όνομα τής συζύγου τού άντιβασιλέως τού Περού, πού θεραπεύθηκε άπό τούς «έλειογενεις 
πυρετούς». Κατά τό 1820 άποχωρίσθηκαν δύο άλκαλοειδή ή κιγχονίνη καί κινίνη. Βλ. Ν. Κω- 
στή, Έγχειρίδιον Φαρμακολογίας, Έν ’Αθήναις 1855, σελ. 281-283, Σπυρ. Α. Δοντά, Φαρμα
κολογία, τόμ. Α', Έν ’Αθήναις 1912, σελ. 390-393, Π. Γ. Γενναδίου, Λεξικόν Φυτολογικόν, 
1914, [1997], σελ. 506.

88. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 195-196. Πρβλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Περί Άνθιμου 
Γαζή καί ίατροϋ Αγγέλου Μελισσηνού, ’Αθήνα 1998, καί στό περιοδ. Θεσσαλικό Ημερολό
γιο, τόμ. 32, 1997, σελ. 167-171.

89. Σέργιου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 296.
90. Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, 1820, σελ. κ'. Ό όρος «μεταγγισμός» άναφέρεται καί άπό 
τόν Ί. Όλύμπιον, Έγχειρίδιον Χειρουργικής, 1857, σελ. 322, ένώ «μετάχυσις τού αϊματος»
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«μεταγγισμός» αντίστοιχα. Άναφέρουν ότι τά πειράματα δημοσιεύθηκαν 
στό περιοδικό τοΰ Λονδίνου Philosophical Transactions καί, ένώ ή μέθοδος 
άπαγορεύθηκε, παρατηροΰν ότι «ευχής άξιον ήτον νά μήν ήθελε παραιτηθή 
τόσον όγλήγωρα αύτή ή μέθοδος, καί νά γίνωνται άκολούθως τά πειράμα
τα εις τάς άπελπισμένας άρρωστίας». Ωστόσο ό Αναστάσιος Γεωργιάδης 
σημειώνει, ότι «κατά τόν καιρό τοϋ Συδενάμου [Th. Sydenham, 1624-1689] 
συνέλαβον τόν αυθάδη σκοπόν τοϋ έγχέειν τά ιατρικά εις τά αίματοφόρα 
άγγεία διά νά άνανεώσωσι γεροντικά σώματα διά τοϋ έγχεομένου νέου αί
ματος, πλήν ή φύσις άντέτεινεν εις αύτάς τάς βιαίας προσβολάς» '.

Περιτονΐτις, γαστρίτις, διαφραγματίτις. Γιά τίς νοσολογικές αύτές 
οντότητες ό Γ. Κ. Τυπάλδος92 χρησιμοποιεί, ϊσως γιά πρώτη φορά κατά τήν 
έποχή τοΰ Νεοελληνικοΰ Διαφωτισμοΰ, τούς όρους «περιτονϊτις», «γα
στρίτις», «διαφραγματίτις», «έντερίτης». Θά πρέπει όμως νά σημειωθεί ότι 
στά έργα τοΰ Ίπποκράτους93 μνημονεύονται ορισμένοι όροι όπως «πλευρί- 
τις, ήπατίτις, σπληνϊτις, νεφρίτις».

Νεφρίτις. Ό όρος «νεφρίτις» άναφέρεται άπό τόν Αύγουστο Μαίηρ94 
στά 1752, ένώ ό Ιωάννης Αδάμης95 μεταφράζει τόν όρο ώς «ό νεφρίτης», 
καί άποδίδεται είς τήν «τών νεφρών φλεγμονήν».

χρησιμοποιείται άπό τόν Κων/νο Ζαβιτζιάνο, Πραγματεία θεωρητικοπρακτικής Μαιευτικής, 
Κέρκυρα 1849, σελ. 182.

91. Αναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. 129. Έπίσης παρό
μοια γράφονται στήν Ιατρική Μέλισσα, τόμ. Α', 1853, σελ. 290, «καί έπί τών καθ’ ήμάς χρόνων 
ή άνθρωπίνη ματαιότης ένόμισεν ότι έφθασεν, ή ότι είναι δυνατόν νά φθάση είς τό ποθητόν 
τούτο άποτέλεσμα (άθανασίας) διά τής μεταγγίσεως αϊματος άκμαίου είς οργανισμόν γεγηρα- 
κότα». Ενδιαφέρουσα ώστόσο είναι ή παρατήρηση τού Γαληνού γιά άντικατάσταση τού «διε
φθαρμένου» αϊματος: «άρ ’ συν οϋτω δυνατόν έν άνθρώπου σώματι κενώσαι μέν τό διεφθαρμέ- 
νον αΐμα, χρηστόν δέ άντεγχέειν παραχρήμα τοίς έκείνου μορίοις, άξιον τούτο», C. G. Kuhn, 
Γαληνού Άπαντα, τόμ. 18Α, σελ. 283. Επιπροσθέτους ενδεικτικά βλ. Art. Castiglioni, Ιστορία 
τής Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, 1961, τόμ. 2, σελ. 535, Διονυσίου Τουλιάτου, Άρρώστιες- 
γιατροί καί φάρμακα, ’Αθήνα [1955], σελ. 374 κ. έξ.

92. Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών πυρετών, 1815, σελ. 17, 29 καί
37. Πρβλ. Στεφάνου Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, όπου οί άνωτέρω όροι μνημο
νεύονται σέ μεταγένεστερα έργα.

93. Βλ. Ίπποκράτους, Άπαντα τά έργα, έκδοση Α. Μαρτίνου ’Αθήνα [1967], τόμ. Γ', «Περί 
νούσων, τό πρώτον, 3», σελ. 296.

94. Αύγούστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 5.
95. Ίωάννου Αδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 38 καί 45.
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Σακχαρώδης διαβήτης. Στόν Έρμή τό Λόγιο96 γίνεται έκτενής άναφορά 
καί παρουσίαση ένός περιστατικού σακχαρώδους διαβήτου μέ προσπάθεια 
θεραπείας του. Ή πάθηση ορίζεται ώς άκολούθως: «Διαβήτης λέγεται πα
ρά τών Νοσολόγων ή ύπερβολική έκρυσις γλυκίον οϋρους, μετά δίψης 
άσβέστον, όρέξεως άπλήστον καί μαρασμού». Συγχρόνως σέ ύποσημείωση 
παρατηρεΐται ότι ή πολυουρία δυνατόν νά είναι καί άπό άλλες αιτίες. Άνα- 
φέρεται ότι στά 1778 ό William Cullen97, (1710-1790), «άνακάλνψε τήν 
έμπεριεχομένη σάκχαριν είς τό τών διαβητικών οϋρος» καί ότι ονομάζεται 
καί «σακχαρώδης φθισονρία». Έπίσης ότι πολλές έρευνητικές έργασίες 
έχουν κάνει οί διάσημοι τής έποχής «οί κύριοι Τενάρ καί Διυπουϋτρέν»%. 
Παράλληλα γίνεται άναφορά στήν αιτιολογία τού σακχαρώδους διαβήτου, 
ότι δηλαδή οφείλεται στή βλάβη τών «χνλοφόρων άγγείων» καί, άν ό 
άναγνώστης θέλει περισσότερες πληροφορίες γιά τήν περιγραφή καί θερα
πεία τοΰ σακχαρώδους διαβήτου, «άς άναγνώση τόν Π. Φράνκ καί τάς Μο
νογραφίας», (Peter Frank, 1745-1821). Στή συνέχεια παρουσιάζεται περί
πτωση νέου 14 έτών, ό όποιος τό 1813 είχε έκδηλώσει σακχαρώδη διαβήτη 
καί έγινε προσπάθεια θεραπείας του μέ τόν «φώσφορον». Γιά τήν παρου
σία τοΰ σακχάρου στά ούρα ό Θεοδόσιος Μ. Ήλιάδης99 σημειώνει ότι οί πα
ρατηρήσεις τού «κυρίου Φράνκ» έδειξαν, ότι τά ούρα έχουν γλυκεία γεύση 
άπό μία σακχαρώδη ούσία. Ό Θωμάς Μανδακάσης100 χαρακτηρίζει τόν σακ
χαρώδη διαβήτη ώς «ό είς άμίδα καλούμενος ύδρωψ ή διαβήτης». Έπίσης 
ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης101 άναφέρει ότι ή νόσος είναι άνίατος καί ότι 
άπό τόν ιατρό Αλέξανδρο Τραλλιανό, (525-605 μ. X.), ονομάζεται «διάρ
ροια είς ούρα» καί «ϋδερος είς άμίδα». Ό Διονύσιος Πύρρος102 άναγράφει 
καί φάρμακο γιά τόν «διαβίτην».

96. Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 118. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Παρουσίαση 
περίπτωσης σακχαρώδους διαβήτη στό περιοδικό “Έρμης ό Λόγιος τοϋ 1814», Παιδιατρική, 
τόμ. 66, 2003, σελ. 232-235.

97. Ό William Cullen πρόσθεσε στή πάθηση τού διαβήτη τό «mellitus» (σακχαρώδης). Βλ. 
Ν. S. Papaspyros, The History of diabetes mellitus, London 1952, σελ. 15.

98. Luis Jac. Thenar, 1777-1857, Γάλλος χημικός καί φαρμακοποιός, Guill. Dupuytren, 
1777-1835, Γάλλος χειρουργός. Βλ. Έμμ. Εμμανουήλ, Ιστορία τής Φαρμακευτικής, Αθήναι 
1948, σελ. 415 καί F. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, σελ. 488.

99. Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 159.
100. Θωμά Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων ιάματα, 1757, σελ. 14.
101. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 172.
102. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 94.
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Βρογχοκήλη. Οί αδελφοί Καπετανάκη103 στά 1812 μεταφράζουν τό γαλ
λικό όρο «goitre» μέ τό «χοιράς», σημειώνοντας ότι κατά τήν πάθηση αύτή 
διογκώνεται ό «θνροειδής άδήν», τοΰ όποιου δείχνουν καί τήν άνατομική 
θέση του στήν εικόνα τών σπλάχνων πού παρουσιάζουν. Στόν Έρμή τό Λό
γιο104 άναφέρεται θεραπεία «βρογχοκήλης» διά χειρομαλάξεων.

Δυστοκία. Ό Ιωάννης Αδάμης105 άναφέρει τή «δυστοκία ήγουν δυσκο
λία τής γέννας», ή όποία έπισυμβαίνει, όταν τό έμβρυο εΐναι μεγάλο καί δέν 
λαμβάνει τήν άνάλογη θέση στή μήτρα τής μητέρας. Ό Ρήγας Βελεστινλής106 
μνημονεύει τίς άνώμαλες θέσεις τοΰ έμβρύου, οί όποιες έχουν ώς άποτέλε
σμα τή δυσκολία τοΰ τοκετού. Σέ περίπτωση δυσαναλογίας, γιά νά σωθεί ή 
μητέρα, συνιστά τή συντριβή τής κεφαλής τοΰ έμβρύου, δηλ. τήν κρανιοτο- 
μία καί έμβρυοτομία, ένώ στόν Έρμή τό Λόγιο107 συνιστάται γιά τή σωτηρία 
τού παιδιού νά γίνεται ή «γαστροτομία» καί «υστεροτομία». Ωστόσο άνα- 
φέρεται γιά τίς δύσκολες περιπτώσεις έγκυμοσύνης καί τό «έπινοηθέν έρ- 
γαλεΐον»108, δηλ. ό εμβρυουλκός, πού ή χρησιμοποίησή του ειχε ώς άποτέλε
σμα νά σωθούν πολλά παιδιά. Ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης109 άποκαλεΐ τόν 
έμβρυουλκό «έμβρυολαβίδα» καί συνιστά νά χρησιμοποιείται, όταν ή είσο
δος καί έξοδος τής λεκάνης τής γυναικός εΐναι στενοτέρα. Αναφέρει έπί
σης ότι, όταν τό έμβρυο εΐναι νεκρό, τότε θά πρέπει πρώτα νά συνθλίψει κα
νείς τήν κεφαλή τοΰ έμβρύου. Ακόμη σημπληρώνει ότι χρησιμοποιείται ή 
χειρουργική μέθοδος τής. «υστεροτομίας» ή άλλιώςτής «καισαρικής τομής», 
τήν όποία χαρακτηρίζει «δεινήν καί άλγεινοτάτην καί έπικίνδυνον χειρουρ- 
γίαν».

Ραχίτις. Ό Κωνστ. Βαρδαλάχος110 γιά τή νόσο «ραχίτις», πού εΐναι τό 
«κύρτωμα τής ράχεως», σημειώνει ότι «ή άσθένεια αϋτη προέρχεται άπό τό

103. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1812, τόμ. 6, άρ. 49. «Αί χελώναι 
άλλως χελώνια, έλληνιστί δέ χοιράδες καί βρογχοκήλη», έπεξηγεΐ ό Αδαμάντιος Κοραής σέ 
άρθρο του στό περιοδικό ’Αποθήκη τών ώφελίμων γνώσεων, Αύγουστος 1840, σελ. 122-123.

104. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 557.
105. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 37.
106. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 148.
107. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 536.
108. Διδασκαλία παραινετική περί τήςχρήσεως τής δαμαλίδος, 1805, σελ. 26.
109. Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 314-316.
110. Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, Βιέννη 1812, σελ. 182. Ή νόσος 

ραχίτις άποκαλεΐται καί «άγγλική νόσος» άπό τόν Άνθ. Γαζή, Λεξικόν Ελληνικόν, τόμος 
τρίτος Ρ-Ω, Έν Βενετία, 1816, στήλη 18, καί άπό τόν Κων. Κούμα, Λεξικόν, 1826, τόμ. Β', σελ. 
319.
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έλλάτωμα τοϋ φωσφορικού όξέως, τοϋ όποιου ή ένωσις μέ τήν τιτανώδη ζω
ικήν γήν, άποτελεϊ τήν βάσιν τών κοκκάλων, καί τά κάμνει στερεά». Συμ
βουλεύει τόν ιατρόν νά χορηγείται ή «φωσφορική τίτανος», δηλ. φωσφορι
κό άσβέστιο, σέ συνδυασμό μέ «φωσφορικήν σόδαν» μέ σκοπό «νά διορθώ- 
ού] τάς φυσικάς άναλογίας τών κοκκάλων καί νά ταχύνη τήν θεραπείαν». Ό 
Θεοδ. Ήλιάδης111 παρατηρεί ότι σέ παθήσεις τών άρθρώσεων καί τών 
όστών έπισυμβαίνει μεταβολή τού «φωσφορίου τής τιτάνου» τών ούρων, 
γνώση πού μπορεί νά άποτελέσει «ένα άξιόλογον μέσον», ώστε νά οδηγή
σει «είς μίαν βέβαια αύτών θεραπείαν».

Κυριώτερα σημεία θανάτου. Ό Ίώσηπος Δούκας112 δημοσιεύει στόν 
Έρμή τό Λόγιο τά κυριώτερα σημεία τού θανάτου, γιά νά εΐναι δυνατόν οι 
άνθρωποι νά διακρίνουν τόν «άληθή θάνατον» καί νά παρατηρούν μέ προ
σοχή τούς «νομιζομένους νεκρούς», ώστε «νά έξορίσωσιν άπό τήν πατρίδα 
μας, αύτήν τήν κακήν συνήθειαν τοϋ νά θάπτωσι τούς άνθρώπους εύθύς ότε 
δεικνύουσι σημεία θανάτου». Τονίζει ότι δέν θά πρέπει «όλίγας μόνον 
ώρας μετά τόν θάνατον νά θάπτουν τούς νεκρούς, άλλά όπως είς τήν 
φωτισμένην Εύρώπην» μετά άπό 24 καί 48 ώρες. Τά σημεία θανάτου εΐναι: 

«α'). Έάν άπομακρύνωσι τήν κάτω σιαγόνα άπό τήν άνω, ή έάν άνοίξω- 
σι τά βλέφαρα καί αύτά τά μέρη μένουσιν ούτως άνοιχτά- 

β'). ή παλάμη καί τό πέλμα εΐναι χρώματος κίτρινου- 
γ'). έάν πλησιάσαντες τούς δακτύλους είς τά πλάγια αύτών μέρη τούς 

άντιθέσωσιν είς τό φώς, δέν πηρρησιάζουσι πλέον έκείνην τήν διαφάνειαν, 
τήν όποιαν συνήθως έχουσιν είς τόν ζώντα άνθρωπον

δ'), τέλος, έάν πλησιάσωσιν είς τό δέρμα τό πϋρ, δέν άποτελείται τό φυ- 
σκάλημα (vesication) καθώς τοϋτο συμβαίνει, όταν ό άνθρωπος δέν έπαυ- 
σεν έτι τοϋ ζήν άν καί νά φαίνεται νεκρός».

111. Θεοδοσίου Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802, σελ. 160.
112. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 258-259. Έπίσης τά σημεία θανάτου άναφέρει καί ό Διο

νύσιος Πύρρος, Έγκόλπιον τών Ιατρών, τόμ. Α', 1831, σελ. 254, καθώς καί τό «Ελληνικόν 
Ίατροδυνέδριον» εΐχε άνακοινώσει στίς 11 Ιουνίου 1835 συγκεκριμένα «Παραγγέλματα πρός 
τούς Νεκροσκόπους». Βλ. Φ. Ήλιου, «Έλληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες. 
Συμπληρώσεις», Τετράδια Εργασίας 4, 1983, άρ. 483, σελ. 95.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ





Τό ένδιαφέρον γιά τήν έπιστημονική ένημέρωση σχετικά μέ τή φαρμα
κευτική άντιμετώπιση τών άσθενειών κατά τήν έποχή τοΰ Νεοελληνικοΰ 
Διαφωτισμού άποδεικνύεται άπό τή μετάφραση, ήδη άπό τό 1752, τοΰ βιβλί
ου τοΰ Sam. Madai1, καθηγητοΰ στήν "Αλλη τής Γερμανίας. Τό βιβλίο αύτό 
έπίσης μεταφράσθηκε σέ άπλοΰστερο ΰφος τέσσερα χρόνια άργότερα άπό 
τόν Ιωάννη Άδάμη μέ σκοπό, όπως σημειώνεται στόν πρόλογο, τό κείμενο 
νά εΐναι κατανοητό στούς άπλούς άνθρώπους, δείγμα καί αύτό τοΰ ένδια- 
φέροντος γιά ύπεύθυνη ένημέρωση τοΰ λαού. Έπισημαίνεται ότι ή μετά
φραση τοΰ Αδάμη έπανεκδόθηκε τό 1772, γεγονός τό όποιο δείχνει τό έν
διαφέρον γιά τήν ένημέρωση στήν φαρμακευτική άντιμετώπιση τών ά- 
σθενειών.

Αναφορά σέ φαρμακευτικά φυτά2 καί ούσίες γίνεται καί σέ άλλα βιβλία 
τής έποχής. Συγκεκριμένα ό ’Αντώνιος Στρατηγός3 στά 1745 παραθέτει 
έναν «Κατάλογο τών έκλεκτοτέρων ιαμάτων τής Ιατρικής καί Χειρουρ
γικής τέχνης μέ βραχείαν καί άκριβή, έξήγησιν... είς κοινήνχρήσιν καί ώφέ- 
λειαν τών φιλομαθών». Έπίσης ό Γεώργιος Βεντότης4 στά 1780 παραθέτει 
τοΰ Tissot τά φάρμακα καί ό Γεώργιος Ζαβίρας5 καταχωρίζει 183 συνταγές, 
στήν έλληνική καί λατινική, καθώς έπίσης δημοσιεύει καί τήν τετράγλωσση 
’Ονοματολογία Βοτανική, γιά νά εΐναι σέ θέση οί άναγνώστες νά γνωρίζουν 
τά βότανα, τά όποια γράφουν στά συνταγολόγιά τους οί γιατροί. Ή ’Ονο
ματολογία βοτανική τον Ζαβίρα θεωρείται ώς πρώτη έργασία στό εΐδος του 
στή νεοελληνική φιλολογία6. Καταγράφει 750 περίπου βότανα μέ φαρμα
κευτικές ιδιότητες σέ τέσσερις γλώσσες, άρχαία έλληνική, νέα έλληνική, 
λατινική καί ούγγρική.

1. Αύγουστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, καί Ίωάννου Αδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 
1756. Ένδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός ότι ή μετάφραση τού Μαίηρ έπανεκδόθηκε καί με
τά άπό 90 χρόνια στά 1842, καί τού Άδάμη λίγα χρόνια άργότερα τό 1847 καί 1851.

2. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Φαρμακευτικά φυτά στά έλληνικό βιβλία, δεύτερο μισό 
18ου αί. - άρχές 19ου αί., Αθήνα 2000.

3. Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική, 1745, σελ. 148-176.
4. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, 1780, τόμ. Β', σελ. 177-245.
5. Γεωργίου Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 178, σελ. 143-214 καί 'Ονοματολογία Βοτανι

κή, 1787.
6. Βλ. Ν. Κ. Βλάχου, «Υπάρχει φιλολογικό πρόβλημα γιά τήν “’Ονοματολογία Βοτανική” 

τού Γ. Ζαβίρα;» Ό Έρανιστής, τόμ. 12,1977, σελ. 17-27. Άς σημειωθεί ότι στά 1780 ό γιατρός
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Ή πρώτη σελίδα τής ’Ονοματολογίας Βοτανικής, 1785, 
μέ τά τέσσερα ονόματα τοϋ κάθε βοτάνου.

Γιά τά άφροδίσια νοσήματα ό Ιωάννης Νικολίδης7 δημοσιεύει 76 συντα
γές στή λατινική καί έλληνική γλώσσα τού καθηγητού τής Βιέννης Anton 
Stoerk καί καταχωρίζει ιδιαίτερο κεφάλαιο μέ τίτλο «Περί κατασκευής με
ρικών ιατρικών». Ό Διονύσιος Πύρρος8 στά 1818 τυπώνει τήν Φαρμακο
ποιία γενική, πού προέρχεται κυρίως άπό έργο τού Ιταλού καθηγητού στήν 
Παβία Luigi-Gasparo Brugnatelli, (1761-1818). Τό βιβλίο τού Πύρρου πρέ
πει νά θεωρείται ώς ή πρώτη έλληνική Φαρμακοποιία.

Έπίσης ό Σέργιος Ίωάννου9 παραθέτει τά φάρμακα τής «Ιατρικής Ύ
λης», ή όποία, όπως έπεξηγεί, περιγράφει τά «άπλά ιατρικά, βότανα καί τάς 
τούτων ιδιότητας καί δυνάμεις», ένώ ή «Φαρμακεία», δηλ. ή Φαρμακευτική, 
«καταγίνεται είς τήν σύνθεσιν καί σκευασίαν τών φαρμάκων» ή, όπως ση
μειώνει, μέ τά «σύνθετα» φάρμακα, τά όποια κατασκευάζονται «διά τών 
χημικών μεθόδων». Ό Δημήτριος Νίτσου στόν Έρμή τό Λόγιο10 δημοσιεύει 
άρθρο γιά τή φαρμακευτική σχετικά μέ τήν «ένεστώσα κατάστασή» της στή

Δημήτριος Άγκύραμος ειχε γράψει ένα «Βοτανικόν Λεξικόν ελληνικόν, λατινικόν, γαλλικόν, 
άραβικόν, περσικόν καί τούρκικον», τό όποιο όμως έμεινε άνέκδοτο καί δυστυχώς δέν έχει 
σωθεί. Βλ. Γιάννη Καρά, Οί έπιστήμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί έντυπα. Τόμ. Γ', 
Οί έπιστήμες τής ζωής, 1994, σελ. 33.

7. Ίωάννου Νικολίδου, Έρμηνεία περί τοϋ πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πά
θος, ήγουν ή μαλαφράντζα, 1794, σελ. 82-165 καί 166-190.

8. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, 1818.
9. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 321-333.
10. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 469-488.
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Γαλλία, μνημονεύοντας τά τέσσερα μέρη της, τή γνώση, τήν εκλογή, τήν κα
τασκευή καί τή μείξι τών φαρμάκων, δηλ. τή «φαρμακογνωσία», τή «φαρ
μακολογία», τή «φαρμακοποιία» καί τή «φαρμακομιξία». ’Απαριθμεί παρά
λληλα καί τά φάρμακα τών διαφόρων κατηγοριών. Οί άδελφοί Καπετανά
κη11 δημοσιεύουν 34 «Φυτά ιατρικά» μέ έγχρωμη απεικόνιση έκάστου έξ 
αύτών καί τή σχετική Ιατρική τους χρήση. Ενδεικτικά παρουσιάζονται 
μερικές εικόνες μέ τά ιατρικά φυτά «γουαγιάκον», «κασκαρίλα», «άκόνι- 
τον», «στραμόνιον»12, «τοξικόδενδρον», «φερνησία», «όφιόστρυχνον», 
«άγάλλοχον», «εύφόρβιον τό ιατρικόν», «κανέλλα ή λευκή», «μήκων ό 
ήμερος», «τραγάκανθα», «κιγχόνη ή πυρετοϋ φλοιός» καί «ίαλάππα». ’Ακό
μη ό Νικόλαος Παπαδόπουλος13 στό «Λεξικόν τής Εμπορικής Ύλης» τού 
βιβλίου του Ερμής ό Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια μνημονεύ- 
ει τή χρήση στήν ιατρική διαφόρων ούσιών φυτικών, ζωικών καί ορυκτών.

Παρατηρούμε ότι στόν έλληνικό χώρο μεταφέρεται ή σύγχρονη έπιστη
μονική γνώση σχετικά μέ τά φάρμακα τών διαφόρων άσθενειών, έφ’ όσον 
πολύ γρήγορα μεταφράζονται στήν έλληνική αντίστοιχα εύρωπαϊκά βιβλία. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή έπιστημονική γνώση τής φαρμακευτικής θεραπεί
ας τών ασθενειών διαχέεται στόν έλληνικό χώρο καί άντικαθιστά τήν παρα
δοσιακή θεραπευτική.

11. Μαν. καί Κυρ. Καπετανάκη, Εικονολογία παιδική, 1811-1812.
12. Πρβλ. ’Αθ. Διαμαντοποΰλου καί Μ. Μαρσέλλου, Παλαιό φαρμακοδοχεία, 1993, σελ.

146.
13. Νικ. Παπαδοπούλου, Ερμής ό Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια, Έν Βενετία 

1815, τόμ. Α" καί Β', άνατύπωση άπό τό Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, ’Αθήνα 1989.
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Ιατρικά φυτά άπό τήν Εικονολογία παιδική τών αδελφών Καπετανάκη, Βιέννη 1811-1812

4 \iiF 
mr, if

Πρώτη εικόνα:
1. «Τό γουαγιάκο»
2. «Ή κασκαρίλα»

Λεύτερη εικόνα:
1. «Τό άκόνιτον»
2. «Τό στραμόνιον»

Τρίτη εικόνα:
1. «Τοξικόδενόρον>
2. «Ή φερνησία»

Τέταρτη εικόνα:
1. «Τό όφιόστρυχνον»
2. «Τό άγάλλοχον»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ. 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ





Στά έντυπα βιβλία τής εξεταζόμενης περιόδου καταχωρίζονται λίγα 
στοιχεία σχετικά μέ τήν παιδική ηλικία, όπως οδηγίες γιά τήν περιποίηση 
τοϋ νεογνού καί τόν τρόπο διατροφής στίς διάφορες περιόδους, γιά άσθέ- 
νειες καί μερικές παθολογικές καταστάσεις. Τά περισσότερα περιλαμβάνο
νται στό περιοδικό Έρμης ό Λόγιος καί ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιά
ζουν τά δύο άρθρα τού ιατρού Π. Ήπήτη, ό όποιος μόλις είχε λάβει τό πτυ
χίο του άπό τό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης καί γράφει σχετικά μέ τήν περι
ποίηση τού νεογνού, τό θηλασμό καί τή διατροφή κατά τά διάφορα στάδια 
άναπτύξεώς του. Τό πρώτο άρθρο φέρει τόν τίτλο «Φυσική άνατροφή τών 
παίδων, παρά τίνος ίατροϋ»1 καί τό δεύτερο «Φυσική άνατροφή. Διατριβή 
Ιατρική παρά ίατροϋ πρός τούς γονείς»2. Οί οδηγίες αύτές τού Π. Ήπήτη θά 
πρέπει νά άποτελούν ένα άπό τά πρώτα συγκροτημένα παιδιατρικά κείμενα 
τής προεπαναστατικής έποχής3. Στή συνέχεια άναπτύσσονται μερικά παι
διατρικά θέματα.

Θηλασμός. Ό Ήπήτης4 σημειώνει ότι ή «φυσική τροφή τοϋ νεογεννηθέ- 
ντος εΐναι τό μητρικό γάλα» καί ότι «μήτε τών ζώων, μήτε τής βυζάστρας τό 
γάλα δϋναται νά έκπληρώση άκριβώς τήν έλλειψιν τοϋ μητρικού», ένώ 
παράλληλα ψέγει τίς γυναίκες τών πλουσίων, πού άφήνουν «τό γλυκύτατον 
καθήκον τοϋ θηλάσματος»5. Γιά τό θηλασμό γράφει συνοπτικά καί ό Κ. Μ.

1. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 279-291.
2. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σελ. 533-547 καί 569-578. Έπιση μαίνεται ότι ό ιατρός Πέτρος 

Ήπήτης καταγράφει τό 1817 τόν όρο «τελειοποίησις» γιά τόν οργανισμό, όρο πού ό Στέφ. 
Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σελ. 984, τόν αποδίδει σέ μεταγενέστερα τοϋ 
1821 καί 1830 κείμενα τού Άδ. Κοραή. Μέ τήν εύκαιρία συμπληρώνουμε ότι ό Ήπήτης σέ προ
γενέστερο άρθρο του, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 445, δημιούργησε καί τόν όρο «πυροφο- 
ρισμός», λέγοντας ότι μέ τόν όρο αύτό «ήμπορούμεν νά όνομάσωμεν τήν ιδιότητα, τήν οποίαν 
έχουν μερικά σώματα άνθρώπων ν’ άνάπτουν άφ’ εαυτών».

3. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «'Οδηγίες περί θηλασμού στόν Έρμή τό Λόγιο τού 1816 
καί 1817», ΛελτΑ' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθήνων, τόμ. 44,1997, σελ. 209-213.

4. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 286 καί 1817, σελ. 540.
5. Ό Κωνσταντάς σημειώνει τήν παρατηρούμενη κατά τήν έποχή του κατάχρηση νά τρέ

φουν τά βρέφη μέ ξένο γάλα. Βλ. Γρ. Κωνσταντά, Στοιχεία τής λογικής, μεταφυσικής καί 
ηθικής νεωτέρα τινι μεθόδω συνταχθέντα μέν είς ’Ιταλικήν διάλεκτον ύπό Φραγκίσκου Σοαϋ- 
ιου μεταφρασθέντα παρά...., έκδοσις Β', Βενετία 1818, τόμ. 4, σελ. 291. Έπίσης ό J. J. Rousseau 
τονίζει τήν ανάγκη τού μητρικού θηλασμού στό βιβλίο του Αιμίλιος, τό όποιο πρωτοεκδόθη- 
κε στά 1762. Βλ. Έλληνική μετάφραση, έκδ. Άναγνωστίδη, ’Αθήνα (χ. χ.), τόμ. 1, σελ. 51 κ. έξ. 
Γιά τό μητρικό θηλασμό στήν περιοχή τής Βλαχίας ό ιατρός Κ. Καρακάσας παρατηρεί ότι «αί 
νέαι μέθοδοι, αί όποίαι κατά δυστυχίαν έφευρεθεΐσαι είς τήν Εύρώπην συνίστανται είς τό νά
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Κούμας6, ό όποιος παραθέτει καί τή χημική ανάλυση τού γάλακτος στό βι
βλίο τής Χημείας του. Ό Ήπήτης άπαγορεύει νά δίνουν σακχαρόνερο στά 
νεογέννητα, όπως ήταν συνήθεια, άλλά νά τούς δίνουν τό μητρικό γάλα άμέ- 
σως μετά τή γέννησή τους. ’Αναφέρει ότι οί πρώτες σταγόνες τού μητρικού 
γάλακτος μετά τόν τοκετό ονομάζονται «κολώστρον ή τροφαλίς», τό όποιο 
βοηθάει τήν κένωση τού «μηκωνίου»1. Τονίζει ότι ή μητέρα πρέπει νά θηλά
ζει, όποτε τό μωρό θέλει, δηλ. 4-5 φορές τήν ήμέρα καί 1-2 φορές τή νύχτα8. 
Σχετικά μέ τή διάρκεια τού θηλασμού συνιστά νά γίνεται έως τόν έκτο ή 
έννατο μήνα καί όχι πάνω άπό τό 12 μήνα, διότι προδιαθέτει τά βρέφη σέ 
ραχίτιδα9.

Σχετικά μέ τή διακοπή τού θηλασμού ό Ήπήτης συνιστά νά γίνεται, όταν 
ή μητέρα έχει «στηθόπονον, βήχαν, αίματόπτυσιν, φθίσιν, αίματέμεσιν, 
καρκινώματα, χοιράδας, ποδάγραν, σφορδά υστερικά, έπιληψίαν.,.καί δσαι 
είσίν έπιρρεπείς εις θυμόν ή άλλα σφοδρά ψυχικά πάθη», καθώς καί όσες 
μητέρες πάσχουν ύπό «φθίσεως, ραχίτιδος, έρπητος, χοιράδων, νεφρίτιδος, 
άρθρίτιδος καί άλλων παθών διαδιδόμενων διά τοϋ γάλακτος»10.

Σχετικά μέ τό θηλασμό καί «τής άπολαύσεως τοϋ έρωτος», σημειώνει 
ότι θά πρέπει νά είναι «άποφευκτέαι αί αύστηραί παραγγελίαι τών Πα
λαιών»11, πού τήν άπαγόρευαν, άρκεί «ή μετριότης καί φρόνημος υπουργία 
μεταξύ τοϋ συζυγικού χρέους καί τοϋ γαλακτισμοϋ». Έπίσης ό Ήπήτης πα
ρατηρεί ότι ό θηλασμός δέν θά πρέπει νά διακόπτεται στίς περιπτώσεις τής 
εμμήνου περιόδου καί τής νέας κυοφορίας12.

τρέφωσι τά βρέφη μέ άλλην τροφήν καί όχι μέ τό μητρικό γάλα, είναι είς αυτούς άγνωσται». 
Βλ. Κων. Καρακάσα, Τοπογραφία τής Βλαχίας καί άνθρωπολογικαί παρατηρήσεις άναφο- 
ρικώς πρός τήν υγείαν καί τάς νόσους τών κατοίκων αυτής, Βουκουρέστι 1830, σελ. 146.

6. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τόμ. 4, 1820, σελ. 305. Γιά τή χημική άνάλυση τού 
γάλακτος βλ. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, Βιέννη 1808, σελ. 189-194.

7. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 540. Άς σημειωθεί ότι ό Π. Ήπήτης χρησιμοποιεί γιά τό 
πρώτο γάλα τής γυναικός τόν λατινικόν όρο «κολώστρον, colostra» καί τόν ελληνικό «τροφα
λίς». Έξ αύτών ό λατινικός όρος έπεκράτησε στήν έλληνική ιατρική ορολογία.

8. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 569.
9. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 570.
10. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 286 καί τού 1817, σελ. 542.
11. Ίσως ό Ήπήτης νά ειχε ύπ’ όψιν του τά όσα σημειώνει ό Σωρανός, Γυναικείων Β, 19, 

11, ότι «αί συνουσίαι μέν γάρ μετά τού τήν πρός τό τρεφόμενον φιλοστοργίαν άποψύχειν πε
ρισπασμό) τής έκ τών άφροδισίων ηδονής έτι καί φθείρουσι τό γάλα καί μειούσιν ή τελείως 
άφανίζουσιν, τάς διά τής μήτρας έρεθίζουσαι καθάρσεις ή συλλήψεις άποτελούσαι».

12. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 544.
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Περί βυζάστρας ή τροφού. Στήν περίπτωση, κατά τήν όποία ή μητέρα 
άδυνατεΐ νά θηλάσει, ένας τρόπος γιά νά έπιβιώσει τό βρέφος ήταν νά τοΰ 
δοθεί γάλα άπό μία «βυζάστρα ή τροφό». Άπό τόν Π. Ήπήτη13 δίδονται σα
φείς οδηγίες γιά τήν υγεία τής βυζάστρας, τήν ήλικία της, καθώς καί ότι θά 
πρέπει τό δικό της μωρό νά είναι άνάλογης ήλικίας μέ τό μωρό που θηλά
ζει. Κατακρίνει ώστόσο τήν τάση πού έχουν νά έξετάζουν τό γάλα τής τρο
φού, άν είναι θρεπτικό, τονίζοντας ότι άσφαλέστερη άπόδειξη θά πρέπει νά 
άποτελεΐ ή καλή κατάσταση τοΰ βρέφους, τήν όποία διαπιστώνει «ό μαιευ- 
τήρ ή ό έξησκημένος ιατρός»14. Έπίσης γιά τήν έκλογή βυζάστρας γράφει 
καί ό Άναστ. Περδικάρης15.

Διατροφή μέ «τεχνικό γαλακτισμό». Στίς περιπτώσεις όπου δέν βρίσκε
ται βυζάστρα γιά τό θηλασμό τοΰ βρέφους, τότε συνιστάται νά δοθεί γάλα 
ζώου. Ό Ήπήτης16 άναφέρει καί τίς νέες γνώσεις τής χημείας· σύμφωνα μέ 
τίς χημικές άναλύσεις τό γάλα «τής όνου ή φοράδας» είναι άνάλογο μέ τό 
γάλα τής γυναικός. Ό Μανουήλ Σαρής ό Τενέδιος17 στά 1799 σημειώνει ότι 
«ή ϊππος δίδωσι τό γλυκήτατον γάλα άπό όλα τά ζώα, μετ’ αυτήν ή όνος καί 
ταύτη έπεται ή γυνή». Σχετικά μέ τό γάλα τής άγελάδος ό Ήπήτης παρατη
ρεί ότι έχει διαφορετική σύσταση άπό τό γάλα τής γυναικός. Εΐναι «πλέον 
βουτυρώδες καί τυρώδες», γι’ αύτό καί δέν θά πρέπει νά δίνεται άκρατο 
γάλα στό νεογνό, άλλά άραιωμένο μέ άλλο ύγρό ή νερό, έως τόν έκτο μήνα, 
όπότε θά εΐναι δυνατόν νά τοΰ δοθεί άκρατο γάλα. Μεταφράζει τή γαλλική 
λέξη «biberon» ώς «ύελοβυζίον» ή «βυζοαγγείον»ι%, διά τοϋ όποιου θά γί
νεται ό τεχνικός «γαλακτισμός» ή γαλουχία. Έπίσης συνιστά καί τή μικτή 
διατροφή μέ γάλα καί μέ «καλοβρασμένον ζωμίον» μέ άλεΰρι, λίγη σάκχα-

13. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 287 καί τοΰ 1817, σελ. 541-545. ”Ας σημειωθεί ότι σχετικά 
μέ τήν έκλογή τής τροφοΰ ή βυζάστρας ό ιατρός Σωρανός, 1ου αί. μ. X. παραθέτει οδηγίες στό 
κεφάλαιο μέ τίτλο «Περί έκλογής τιτθής». Βλ. Σωρανοΰ, Περί γυναικείων, Β 19.

14. «Περί δοκιμασίας γάλακτος» είναι τό κεφάλαιο πού αφιερώνει ό Σωρανός, Γυναικεί
ων, Β, 22, 4.

15. Άναστ. Περδικάρη, ’Αποφθέγματα, νποθήκαι καί προγνμνάσματα, Βιέννη 1785, σελ.
102. Πρβλ. Γρηγορίου Καλλιρρόη, Παραγγελίαι περί υγείας καί μακροβιότητος, Βενετία 1829, 
σελ. 16-18, όπου παρατίθεται καί σχετικό άπόσπασμα άπό τόν Άέτιο, Βιβλίων ’Ιατρικών, βι
βλίο Δ', κεφ. δ'. ’Επίσης Ίωάννου ’Ολυμπίου, Έγχειρίδιον περί σωματικής ανατροφής τών παι
διών, Αθήνα 1837, σελ. 75-85.

16. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 287 καί τοΰ 1817, σελ. 545-547.
17. Στό Άνθιμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, Βιέννη 1799, τόμ. Β', 

σελ. 659.
18. Έπισημαίνεται ότι ή άπόδοση τοϋ γαλλικού όρου “biberon” ώς “ύελοβυζίον” ή “βυζο- 

αγγεΐον” άπο τόν ιατρό Π. Ήπήτη δέν έπεκράτησε στήν έλληνική ορολογία. Ερμής ό Λόγιος, 
1816, σελ. 288 καί 1817, σελ. 546.
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ρη τονίζοντας ότι δσο πιό μικρό είναι τό βρέφος τόσο πιό άραιό θά πρέπει 
νά γίνεται τό χυλώδες αύτό παρασκεύασμα.

Διατροφή μετά τόν έκτο μήνα. Μετά τόν έκτο μήνα ό Ήπήτης19 συνιστά 
νά δίνουν στό βρέφος «ολίγον κατ'ολίγον» «κρεατοζωμίον κατασκενασμέ- 
νον μέ ψωμίον» τέσσερες φορές τήν ήμερα σέ διορισμένες ώρες, χωρίς 
όμως βία ούτε όταν κάθε φορά κλαίει.

’Απογαλακτισμός. Ό άπογαλακτισμός20 συνιστάται νά γίνεται σταδια
κά, διότι ό αιφνίδιος απογαλακτισμός είναι έπιζήμιος στή θηλάζουσα καί 
στό βρέφος. Ό θηλασμός θά έλαττώνεται μέχρις ότου τό μωρό θηλάζει μία 
φορά τήν ήμέρα καί στή συνέχεια κάθε δύο, τρεις ήμέρες έως νά φθάσει 
στήν «λησμόνησιν του», άντικαθιστώντας τον «είς τόν αυτόν χρόνον καί 
άναλογίαν τήν δόσιν τών φαγητών».

Κίνδυνοι άπό τήν άποφυγή τοϋ θηλασμού. Ό Ήπήτης έπισημαίνει 
ιδιαίτερα τούς κινδύνους, τούς όποιους διατρέχει ή γυναίκα άπό τήν άπο- 
φυγή τού θηλασμού τονίζοντας ότι «αί μή θηλάζουσι λεχούσαι είσίν ύποκεί- 
μεναι είς πολλοτάτας άρρωστίας». Άναλυτικώτερα «τά κοινώτερα κακά 
είναι πόνος, φλεγμονή, έμπύησις, σκληρότης, καρκινώματα τών βυζίων ή 
τής μήτρας, πυρετός, θανάσιμοι μεταστάσεις είς τόν έγκέφαλον ή είς τόν 
πνεύμονα»21. Τονίζει άκόμη ότι ή άποφυγή τού θηλασμού έχει έπακόλουθα 
στά νεογνά όπως «ίκτερος, άτροφία, έκτηξις, αφθαι, έμφράξεις, διάρροι
αν». Ωστόσο παρατηρεί ότι «τών πλουσιωτέρων αί γυναίκες» άποφεύγουν 
νά θηλάσουν τά παιδιά τους «όχι άπό φυσικά έμπόδια, άμμή άπό φόβον μή 
μαρανθούν σύγκαιρα τά βυζία των»22.

Επιβίωση όκταμηνιάτικων-έπταμηνιάτικων νεογνών. Ή δοξασία, ότι 
τά γεννηθέντα έπτά μηνών παιδιά ζούν, ένώ άντιθέτως τά οκτώ μηνών άπο- 
βιώνουν, καταπολεμείται άπό τόν Ρήγα Βελεστινλή23, ώς μία «άπάτη καί

19. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 288.
20. Έρμης ό Λόγιος, 1817, σελ. 570.
21. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σελ. 286.
22. Ό περιηγητής Bierre Augustin Guys στά 1748 σημειώνει δτι οί πλούσιες Έλληνίδες πα

ρέδιδαν τά μωρά τους σέ βυζάστρες, γιατί θεωρούσαν τόν θηλασμό ότι καταστρέφει τό στήθος 
τους. Βλ. Κυρ. Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα, τόμ. 2,1700-1800, τέταρτη έκδοση, 
’Αθήνα 1984, σελ. 236.

23. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, Βιέννη 1790, σελ. 150. "Ας σημειωθεί ότι ή δο
ξασία αύτή έχει τίς ρίζες της σέ άρχαΐες αντιλήψεις. Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ια
τρικές γνώσεις τού Ρήγα Βελεστινλή στό έργο του “Φυσικής άπάνθισμα”», Ύπέρεια, τόμ. 1, 
Πρακτικά Α' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», ’Αθήνα 1990, σελ. 465.
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πλάνη τοϋ κοινού λαού». Αιτιολογεί τήν άποψή του μέ τό έπιχείρημα ότι τό 
στήθος τής μητέρας εΐναι δυσανάλογα μεγάλο μέ τό στόμα τοΰ νεογνού, μέ 
άποτέλεσμα νά μήν λαμβάνουν τήν απαραίτητη ποσότητα γάλακτος. Έπί 
πλέον παραθέτει τήν πληροφορία ότι στό Νοσοκομείο τών Παρισίων έντε- 
ταλμένοι χειρουργοί εξέταζαν τά όκταμηνιάτικα νεογνά καί τά έδιδαν σέ 
άνάλογες βυζάστρες μέ άποτέλεσμα, όπως σημειώνει, μόνο έπτά στά έκατό 
όκταμηνιάτικα έκτοτε πέθαιναν. Έπίσης καί ό Π. Ήπήτης24 άναφέρεται στό 
ίδιο θέμα σημειώνοντας ότι «άμαθείς καί δεισιδαίμονεςμαϊαι καταπείθουν 
συχνάκις τούς γονείς νά πιστεύσουν ότι τά έπταμηνιαΐα νήπια έμποροϋν νά 
ζήσουν, τά όκτωμηνιαία όμως όχι», μέ άποτέλεσμα οί γονείς νά μή τά φρο
ντίζουν καί νά στερούνται, όπως παρατηρεί, τά παιδιά στά όποία «ή φύσις 
είχε χαρίσειν τελειότερα καί ισχυρότερα όργανα διά νά άντισταθοϋν είς 
τήν έπίρροιαν τοϋ έξω κόσμου».

Θνησιμότης. Σχετικά μέ τήν βρεφική θνησιμότητα ό ’Αναστάσιος Γεωρ- 
γιάδης25 σημειώνει ότι τό είκοσι πέντε τοΐς έκατό τών γεννηθέντων βρεφών 
άποθνήσκουν κατά τό πρώτο έτος, ένώ τό πενήντα τοίς έκατό μέχρι τοΰ πέμ
πτου έτους, παραθέτοντας καί τή σχετική βιβλιογραφία. Ό Π. Ήπήτης26 πα
ρατηρεί γενικά ότι «σχεδόν τό ήμισυ τών παιδιών άποθνήσκουν είς τήν τρυ- 
φεράν ήλικίαν των».

Περιποίηση νεογέννητου. Γιά τήν περιποίηση τοΰ νεογέννητου ό Π. Ή
πήτης27 συμβουλεύει νά μή δένουν τόν όμφαλό κοντά στό δέρμα, γιά νά μή 
δέσουν καί τήν ύπάρχουσα «ομφαλοκήλη». Έπίσης νά περιποιούνται τόν 
όμφαλό, γιά νά άποφευχθεΐ ή «φλόγωσις», «ή έμπύησις τοϋ περιτοναίου», 
«αίμοραραγία δυσεμπόδιστος» ή «θανάσιμος πρόπτωσις τών έντέρων». Συν
ιστώ άκόμη νά έξετάζουν τό νεογέννητο, άν έχει «άτρησία» κανενός φυσι
κού στομίου, τό όποΐο μέ τή «χειρουργική τομή» δυνατόν νά διορθωθεί. Ά-

24. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 284.
25. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 108. Ό Ευγένιος Βούλγαρις γνω

στοποιεί τή βρεφική θνησιμότητα τής Ευρώπης τοϋ 1742 σημειώνοντας ότι πέθαιναν κατά τόν 
πρώτο χρόνο τής ζωής τών βρεφών τό 25%, ένώ μέχρι τόν τρίτο χρόνο τό 50%. Βλ. ’Αριστ. 
Εύτυχιάδου, Εισαγωγή είς τήν Ελληνικήν Θεραπευτικήν άπό τοϋ 1453 μέχρι τών μέσων τοϋ 
19ου αίώνος, ’Αθήναι 1985, σελ. 134. Σημειώνεται ότι σέ μιά στατιστική στά 1823-24, πού άνα- 
φέρεται στήν Λευκάδα, ή θνησιμότης γιά τό πρώτο έτος τής ζωής άνέρχεται στό 22%, ένώ γιά 
τά πέντε πρώτα χρόνια τής ζωής στό 45%. Βλ. Ν. Σιδέρη, «’Αρρώστιες καί άρρωστοι στή Λευ
κάδα τόν 19ο αιώνα», Τά Ιστορικά, τεύχος 1,1983, σελ. 101-120. Πρβλ. Γιάννη Λασκαράτου, 
Πρόληψη τής άρρώστιας καί κοινωνική προστασία στά Επτάνησα έπί Αγγλοκρατίας (1815- 
1864), ’Αθήνα 1984, σελ. 44.

26. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 281.
27. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 284-285.
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παγορεύει νά κόπτουν τό χαλινό τής γλώσσης, «τό υπογλώσσιον νήμα» 
όπως τό άποκαλεΐ, διότι δυνατόν νά προκληθεΐ αιμορραγία, «φλόγωσις τής 
γλώσσας», μέ άποτέλεσμα νά έμποδισθεί ό θηλασμός. Έπίσης δέν συνιστά 
νά πιέζουν τούς διογκωμένους μαστούς τών νεογνών, ένώ ό Ρήγας Βελε- 
στινλής28άπλώς άναφέρει τή συνήθεια νά θλίβονται οί μαστοί τοΰ νεογέννη
του γιά τήν έκροή γάλακτος.

Ό Ήπήτης29 άντιτάσσεται στήν διατυπωθεΐσα άποψη άπό τόν «Λώκκιο 
καί Ρουσσώ»30, ότι θά πρέπει τά άρτιγέννητα βρέφη νά πλένονται μέ ψυχρό 
νερό πρός «δυνάμωσίν των». Παρατηρεί ότι τό ψυχρό ύδωρ είναι έχθρός 
τοΰ «άρτιγεννήτου νηπίου» καί συνιστά τά χλιαρά λουτρά. Μάλιστα παρα
τηρεί ότι μέ τό πλύσιμο τοΰ χλιαρού νερού θά προφυλαχθεΐ άπό τις «έκθλί- 
ψεις (excoriations)», παραθέτοντας καί τό γαλλικό όρο, όπως άποκαλεΐ τό 
παράτριμμα. Έπίσης προτρέπει κατά τό πλύσιμο μέ χλιαρό νερό νά προσ
τίθεται στό σφουγγάρι κρασί ή «έγχυσις άρωματική», γιά νά προστατευθεΐ 
άπό τούς «ψύλλους, τάς φθείρας, καί κόρυζας, τά διάφορα είδη τών φυμά
των τοϋ λαιμού, πλάκας τής κεφαλής, καί έξανθήματα είς τό πρόσωπον, 
κοινώς ονομαζόμενα δροσίλια», μέ άποτέλεσμα τό δέρμα νά διατηρείται 
καθαρό καί νά έχει καλή λειτουργία τής άδήλου διαπνοής31.

Ιατρική έξέταση βρεφών. Ό Π. Ήπήτης32 συνιστά στούς γονείς όπως τά 
παιδιά τους έξετάζονται άπό έπιστήμονες ιατρούς, τονίζοντας ότι είναι λα
θεμένη ή διαδεδομένη άντίληψη πώς οί ίατροί δέν γνωρίζουν νά «κυττά- 
ςουν μικρά παιδία» μέ άποτέλεσμα νά τά «άφίνουν είς τήν πρόνοιαν καί είς 
έπφδάς γραϊδίων». Παράλληλα προτρέπει τούς ιεροκήρυκες καί πνευματι
κούς πατέρες, ώς «κοινοί παιδευταί τών έθνών» νά καταβάλλουν προσπά
θειες νά «έξαλείψουν» αύτές τίς προλήψεις. Έπίσης ό Γεώργιος Βεντότης 
στά 1780 συμβουλεύει νά έξετάζουν τά βρέφη «έμπειροι ίατροί», οί όποιοι 
μπορούν νά καταλάβουν τή «διάλεκτον τών βρεφών»33. Ιδιαίτερα ό Άνα-

28. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ. 153.
29. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 571.
30. J. J. Rousseau, Αιμίλιος, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα (χ. χ.), τόμ. 1, σελ. 55. Στήν τα

κτική αύτή ειχε άντιταχθεϊ καί ό ιατρός Σωρανός, ό όποιος παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι 
«Μετά δέ τήν όμφαλοτομίαν οί πολλοί τών βαρβάρων, ώς οί Γερμανοί καί Σκύθαι, τινές δέ καί 
τών Ελλήνων είς ψυχρόν ύδωρ καθιάσι τό βρέφος στερεοποιήσεωςχάριν». Καί συνεχίζει «Τό 
ψυχρόν μέν γάρ διά τήν πολλήν καί άθρόαν πύκνωσιν, ής άμέτοχον ήν τό γεννηθέν, πάντα βλά
πτει, τής δέ έξ αύτοϋ βλάβης τό άποτέλεσμα λανθάνει μέν έπί τών δυσπαθεστέρων, έλέγχεται 
δέ ύπό τών εύπαθών σπασμοίς καί αποπληξίας άλισκομένων». Βλ. Σωρανοϋ, Γυναικείων Β, 12, 
1-2. Παρόμοια σημειώνει καί ό ’Αριστοτέλης, Πολιτικά, Ζ, 1336α.

31. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 539 καί 571.
32. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 289.
33. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, τόμ. Β', Βενετία 1780, σελ. 47.
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στάσιος Γεωργιάδης σημειώνει τή δυσχέρεια στή διάγνωση καί θεραπεία 
τών άσθενειών τών βρεφών καί τούτο διότι, όπως παρατηρεί, τά βρέφη δέν 
εΐναι δυνατόν νά έκφραστοΰν καί συχνά «αποπτύουν» τά φάρμακα34.

Διάφορες οδηγίες. Ό Ήπήτης35 συνιστά νά άποφεύγονται τά «σφικτά 
δεσίματα», διότι εμποδίζεται ή κυκλοφορία τοϋ αϊματος, ή έλεύθερη κίνη
ση τών μελών καί εΐναι δυνατόν νά «στρεβλωθούν» τά «τρυφερά καί άδύ- 
νατα παιδία». Παρόμοια γράφει καί ό Κωνσταντάς36 πώς εΐναι κατάχρηση 
νά σφίγγουν τά μωρά μέ τίς φασκιές. ’Ακόμη ό Ήπήτης σημειώνει ότι θά 
πρέπει νά άποφεύγεται ή λίκνηση τοϋ βρέφους καί νά ζεΐ σέ καθαρό δωμά
τιο, όπου δέν θά κοιμοϋνται πολλοί άνθρωποι. Ό Κ. Μ. Κούμας37 άναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι «εΐναι βλαβερά τά αιωρήματα καί κουνίσματα είς βρέ
φη τουλάχιστον εύερέθιστα». Νά άποφεύγεται ή τριβή τών ούλων τού βρέ
φους μέ τό «λυκόδοντον καί τοιαύτα», διότι εΐναι δυνατόν νά προκληθεί 
φλεγμονή, σκληρότητα τών ούλων καθώς καί «δυσοδοντίασις»38.

Σχετικά μέ τή βάδιση τού μωρού ό Ήπήτης συμβουλεύει τούς γονείς νά 
μή βιάζονται νά περπατήσει κρεμόντας το μέ μανδήλια άπό τίς μασχάλες 
του σέ ειδικές «μηχανές». Συνιστά νά τό άφήνουν στό πάτωμα, σέ χώρο πε
ρικυκλωμένο μέ άντικείμενα γιά νά μπορεί νά πιαστεί καί νά σηκωθεί 
τονίζοντας ότι «ή φύσις εΐναι ό κάλλιστός περιπατικός διδάσκαλος». Πα
ράλληλα τούς ένημερώνει πώς θά πρέπει νά άποφεύγουν νά δίνουν στά μι
κρά παιδιά βαμμένα παιχνίδια καί αύγά μέ διάφορα χρώματα, διότι ή βα- 
φή είναι κατασκευασμένη άπό «φαρμακερά μέταλλα» καί τά παιδιά τά 
φέρνουν στό στόμα μέ άποτέλεσμα τή δηλητηρίασή τους. Ό Κούμας39 ιδιαί
τερα τονίζει τήν κατάχρηση χορηγήσεως «υπνωτικών φαρμάκων» στά παι
διά καί προτείνει νά «έξορισθούν» αύτά τά φάρμακα άπό τήν άνατροφή 
τών παιδιών. Τέλος τόν κωλικό τών βρεφών μνημονεύει ό Διον. Πύρρος40.

Δίδυμη κύηση. Στόν Έρμή τό Λόγιο41 άναφέρεται ότι ή δίδυμη, «διττή», 
κύηση παρατηρεΐται σέ κάθε πεντακόσιες γεννήσεις, ένώ οί πολλαπλές 
σπανιώτερα.

34. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 296.
35. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 288-289 καί τοϋ 1817, σελ. 539 καί 574.
36. Γρηγ. Κωνσταντά, Στοιχεία τής λογικής..., 18L8, σελ. 291.
37. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, τόμ. 4, 1820, σελ. 306.
38. Ό όρος «δυσοδοντίασις» τού Π. Ήπήτη μάλλον δέν έχει καταγραφεΐ, άπό όσο γνωρί

ζουμε, στά λεξικά.
39. Κ. Μ. Κούμα, ό. π.
40. Διονυσίου Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, 1818, σελ. 7.
41. Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 381
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Δεξιοχειρία παιδιών. Σύμφωνα μέ τόν Έρμή τό Λόγιο42 τά περισσότερα 
παιδιά είναι δεξιόχειρα σέ ποσοστό, όπως άναγράφει, δέκα παιδιών μόλις 
τρία είναι άριστερόχειρα. Ό Π. Ήπήτης43 συμβουλεύει όπως τά παιδιά έξα- 
σκηθούν νά χρησιμοποιούν καί τά δύο χέρια σάν νά είναι «άμφιδέξια».

Διάκριση παιδικών νόσων. Ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης44 διακρίνει τρεις 
κατηγορίες παιδικών νόσων:

α) τίς άσθένειες, οί όποιες έπισυμβαίνουν στό έμβρυο κατά τή διάρκεια 
τής κυοφορίας καί τίς άποδίδει μέ τόν όρο «συγγενικαί ή σύμφυτοι νόσοι», 

β) τίς κληρονομικές, τίς μεταβιβαζόμενες άπό τούς γονείς στά τέκνα καί 
γ) τίς έπίκτητες.

Συγγενείς διαμαρτίες, α) Γέννηση σιαμαίων διδύμων. Ό Ίώσηπος Δού
κας μεταφέρει στόν Έρμή τό Λόγιο45 προσωπική πληροφορία ιατρού νοσο
κομείου εύρισκομένου πλησίον τού Παρισιού γιά τή γέννηση δύο βρεφών, 
τά όποια ήταν ένωμένα κατά τό ιερόν όστούν έχοντας κοινά γεννητικά 
όργανα καί πρωκτό. Έπίσης μνημονεύει καί τήν άναφερόμενη ύπό τού 
Buffon περίπτωση διδύμων κοριτσιών μέ κοινό πρωκτό.

β) Γέννηση άκέφαλου παιδιού. Έπίσης στόν Έρμή τό Λόγιο46 καταγρά
φεται πρόσφατη περίπτωση συγγενούς διαμαρτίας τού νευρικού συστήμα
τος, πού συνέβη στή Γαλλία. Γίνεται περιγραφή τής περιπτώσεως, στήν 
όποία έλειπε ό έγκέφαλος μέ μεγάλο μέρος τού κρανίου, καθώς καί ή πα
ρεγκεφαλίδα. Ή σπονδυλική στήλη, άναφερόμενη ώς «ραχιτικός σωλήν», 
ήταν άνοιχτή μέχρι τό δεύτερο οσφυϊκό σπόνδυλο, χωρίς τό νωτιαίο μυελό. 
Παρουσίαζε άνωμαλίες στά ώτα καί τούς οφθαλμούς. Τό υπόλοιπον μέρος

42. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 413.
43. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 290.
44. Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 152-154. Ό δρος «σύμφυτος νό

σος» άναφέρεται άπό τόν Ίπποκράτη στό έργο του «Κωακαί προγνώσεις» 502, Ιπποκράτης, 
Απαντα τά έργα, έκδ. Α. Μαρτίνος, τόμ. 3, σελ. 154.

45. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 256-257. Γιά τά φημισμένα δίδυμα άπό τό Σιάμ 
(Ταύλάνδης), (1811-1874), άπό τά όποια δόθηκε τό όνομα στή συγγενή αύτή άνωμαλία, γίνεται 
άναφορά στό περιοδικό Αποθήκη τών ώφελίμων καί τερπνών γνώσεων, άρ. 3, Σεπτέμβριος 
1847, σελ. 34-36, «Οί δίδυμοι τού Σιάμ». Έπίσης βλ. G. Ε. Lascaratos, «Α surgical operation 
performed on Siamese Twins in the tenth century in Byzantium», Bull Hist. Med., τόμ. 59,1984, 
σελ. 99-102, Ε. Καράντζαλη καί P. J. P. McGeorge, «Σιαμαία δίδυμα στή Ρόδο», στόν τόμο 
Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου Ρόδος 2400 χρόνια. Ή πόλη τής Ρόδου άπό τήν 'ίδρυσή της 
μέχρι τήν κατάληψη άπό τούς Τούρκους (1523), τόμ. Α', ’Αθήνα 1999, σελ. 153-162, όπου καί 
σχετική βιβλιογραφία.

46. 'Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 141-142.
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τοΰ σώματος «εύρίσκετο είς καλήν κατάστασιν». Παράλληλα καυτηριάζο
νται οί προλήψεις τών άνθρώπων γιά τή γέννηση τών «τεράτων», τά όποια 
έντόνως τονίζεται ότι είναι άνθρώπινα πλάσματα «διαφέροντα μόνον, κατ’ 
ελλειψιν ή περίσσειαν, ή μέγεθος». Άναφέρεται καί μία σπανία περίπτωση 
παιδιοΰ μέ έλλειψη «άπό κάθε είδους νεύρων», πού παρουσιάστηκε στήν 
Αγγλία.

Ιλαρά. Ό Ιωάννης Αδάμης47 στά 1756 προσπαθεί νά δώσει ένα έλλη
νικό όρο στή νόσο, άναφέροντας καί τούς άντίστοιχους ξένους όρους. Ση
μειώνει ότι «τά έρυθρά έξανθήματα, κοινώς άστράκα λεγάμενα, λατινικά 
δέ morbilli, ίταλιάνικα rossettoli, νέμτζικα (γερμανικά) massem» καί παρα
τηρεί ότι «δέν έχομεν πώς άλλιώς νά τά όνομάσωμεν». Άς σημειωθεί ότι 
καί ό Αύγουστος Μαίηρ48, ό όποιος μετέφρασε τό ϊδιο βιβλίο, έρμηνεύει τόν 
όρο «morbilli» μέ τόν έλληνικό όρο «έξανθήματα έρυθρά». Ό Γεώργιος Βε
ντότης49 άφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο μέ τίτλο «Περί κοκκίνας», όπου πε
ριγράφει λεπτομερώς τά πρόδρομα συμπτώματα καί τήν έμφάνιση τοΰ 
έξανθήματος, τό όποιο στή συνέχεια άπολεπίζεται. Είναι σημαντικό ότι πε- 
ριγράφεται πλήρως ή ιλαρά σέ ένα βιβλίο τό όποιο είχε λαϊκή άπήχηση. Ό 
Μιχαήλ Γεωργίου50 στό μαθηματάριό του άναφέρει τίς συνηθέστερες 
άσθένειες τοΰ άνθρώπου καί μία έξ αύτών είναι «αί κοκκινίτζαι ήτοι άστρα- 
κιά». Ό Αναστάσιος Γεωργιάδης51 μνημονεύει τή νόσο ώς «μορβίλα» καί 
παρατηρεί ότι τό παιδί μία φορά άσθενεί άπό αύτήν τήν έξανθηματική νό
σο καί μετά είναι «άνεπηρέαστο», δηλ. άνοσο. Ό Π. Ήπήτης52 χρησιμοποιεί 
τόν όρο «φοινικισμός», δηλ. έρυθρότης, ερμηνεύοντας τόν λατινικό όρο 
«morbilli» καί παρατηρώντας ότι είναι «έξανθηματικό κολλητικό πάθος».

47. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία περί, τής ενέργειας καί ώφελείας μερικών έκλε- 
κτών καί δοκιμασμένων ιατρικών, 1756, σελ. 59 καί 142.

48. Αύγουστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων τινών ευδόκιμων, 1752, σελ. 84.
49. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, τόμ. Α', 1780, σελ. 160-166. Δημ. Καρα- 

μπερότΐουλου, «Πρώτη περιγραφή τής Ιλαράς στά έλληνικά, 1780», 39ο Πανελλήνιο Παι
διατρικό Συνέδριο, Creta Maris Hotel, Κρήτη, 1-3 Ιουνίου 2001, Τόμος Περιλήψεων.

50. Μιχαήλ Γεωργίου, Αποθήκη τών παίδων είς μεταχείρισιν τών μανθανόντων τήν κοι
νήν Γραικικήν γλώσσαν, 1809, σελ. 26.

51. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 224.
52. Π. Ήπήτη, Αοιμολογία, 1816, σελ. 46, όπου εισάγει τόν όρο «φοινικισμός» γιά νά δη

λώσει τήν έρυθρότητα τής νόσου. «Περί φοινικίδος καί εμβολιασμού αύτής» ειχε τίτλο ή 
έπιστημονική άνακοίνωση τού Ά. Χαιρέτη στήν Ιατρική Εταιρεία Αθηνών τό 1836. Βλ. Γερ. 
Ρηγάτου, Ή Ιστορία τής Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 1835-1985, Αθήνα 1985, σελ. 40.
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Γιά πρώτη ϊσως φορά ό σύγχρονος όρος «ιλαρά» άναγράφεται τό 1794 άπό 
τόν Ιωάννη Νικολίδη στό «Λεξικάκι»53 του, όπου σημειώνει «άστράκα ή
γουν ή ϋλερη» καί άργότερα άπό τόν Σέργιο Ίωάννου, ό όποιος παρατηρεί 
χαρακτηριστικά ότι ό Th. Sydenham, (1624-1689), «συνέγραψεν καί περί 
ιλαράς». Έπιπροσθέτως σημειώνουμε ότι σέ λεξικά τού 1796 καί 1825 
άναγράφεται ώς «ήλερη ή (αί ήλεραις) die Maseru, la rosolia» καί «ήλερη, 
λελέραις, die Masem»5\

’Οστρακιά. Ό Π. Ήπήτης55 άναφέρει ότι έξανθηματικό κολλητικό πά
θος είναι καί ό «πορφυρισμός (scarlatina)», μεταφράζοντας τόν ιταλικό 
όρο, τόν όποίο καί παραθέτει, όπως έπίσης καί ό Κ. Μ. Κούμας56 σέ έπιστο- 
λή του, 8 Ίανουαρίου 1816, χρησιμοποιεί τούς ίδιους όρους «άσθένεια τοϋ 
πορφυρίσματος ή σκαρλατίνας» γιά τήν άσθένεια τού Ιατρού Στεφάνου 
Οικονόμου, τήν όποία ώστόσο τήν άναφέρουν καί ώς «κοκκινάδα»57. Παράλ
ληλα στόν Έρμή τό Λόγιο58 δημοσιεύεται ή πληροφορία ότι «ή Belladona 
(Atropa Belladona) είναι προφυλακτική κατά τής Σκαρλατίνας» καί ότι άπό 
τόν ιατρό Chr. Hufeland, (1762-1836), δοκιμάσθηκε μέ έπιτυχία σέ άρρώ- 
στους καί ότι στή Γαλλία «καταγίνονται είς παρόμοια πειράματα».

53. Ίωάννου Νικολίδου, Ερμηνεία περί τον πώς πρέπει νά θεραπεύεται τό γαλλικόν πά
θος ήγουν ή μαλαψράντζα, Βιέννη 1794, σελ. 224. Ώς «ϊλερις» άναφέρεται στήν ’Ανθολογία 
τών κοινοφελών γνώσεων, Έν Άθήναις 1837, σελ. 120 καί ώς «έρυθϊτις ή ϊλερη (rougeole)» 
άπό τόν Σ. Άρχιγένη, Στοιχεία Παθολογικής Ιατρικής, Έν Παρισίοις 1843, σελ. 98. Πρβλ. 
Στεφάνου Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σελ. 487, όπου άναφέρονται 
μεταγενέστερα έργα.

54. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας ’Ιατρικής, 1818, σελ. 295. Karl Weigal, Αεξικόν Απλο- 
ρωμαϊκόν Γερμανικόν καί ’Ιταλικόν, Λειψία 1796, σελ. 435. Αεξικόν Απλο-ελληνικόν καί 
Γερμανικόν, τόμ. Α', Λειψία 1825, σελ. 165 καί 225.

55. Π. Ήπήτη, Αοιμολογία, 1816, σελ. 46. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός ότι ό ια
τρός Π. Ήπήτης προσπαθεί νά πλάσει επιστημονικούς όρους γιά νά ορίσει τίς έξανθηματικές 
άσθένειες ώς «φοινικισμό» καί «πορφυρισμό» γιά τήν ιλαρά καί τήν οστρακιά.

56. Κωνσταντίνου Οικονόμου τού έξ Οικονόμων, ’Αλληλογραφία, τόμος πρώτος 1802- 
1817, Αθήνα 1989, έπιμέλεια Κώστα Λάππα - Ρόδη Σταμούλη, σχόλιο τής έπιστολής 121, σελ. 
365, όπου ό Κωνσταντινος Οικονόμου χαρακτηρίζει τήν άσθένεια ώς «κοκκινάδα».

57. Ώς «κοκκινάδα» άναφέρεται καί τό 1837 στό περιοδικό Ανθολογία τών κοινοφελών 
γνώσεων, άρ. 8, Μάίου, Έν Άθήναις 1837, σελ. 120. Σημειώνεται πάντως ότι ώς «άνθρακία 
(scarlatine)» άναφέρεται άπό τόν Σ. Άρχιγένη, Στοιχεία Παθολογίας ’Ιατρικής, Έν Παρισίοις 
1843, σελ. 99.

58. Ερμής ό Αόγιος, 1821, σελ. 142. Έπίσης στό περιοδικό Ή έν Αθήναις Ιατρική Μέλισ
σα, τόμ. 5, 1857, σελ. 425, σημειώνεται ότι στήν οστρακιά, «φημίζεται ώς προφυλακτικήν ιδιό
τητα έχουσα καί ή εύθαλία (Belladona)», γίνεται μάλιστα άναφορά στόν ιατρό Hufeland.
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Κοκκύτης. Στόν Έρμή τό Λόγω59 παρατίθεται στήν παραδοσιακή ονο
μασία «κάρκαλος ή καρκαλέτζης» καί ή ξένη ορολογία «Γαλ. Conqueluche, 
tullis convulsiva Όφφεμάνου», δηλαδή τοΰ Er. Hoffmann, (1660-1742), 
καθώς καί ή στατιστική πληροφορία γιά τή θνησιμότητα τής νόσου κατά τήν 
έπιδημία κοκκΰτου στήν Κέρκυρα στά 1818, ότι «άπέθαναν» 12-15 τοΐς έκα- 
τό τών πασχόντων παιδιών στά χωριά καί 6-7 τοΐς έκατό στήν πόλη. Ό 
Άναστ. Γεωργιάδης στή βιβλιογραφία του, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 545, 
άναγράφει τό βιβλίο τοΰ J. Millar, Observations on the asthma, and on the 
hooping cough, London 1769.

Εύλογιά. Γιά τήν ονομασία τής έπιδημικής νόσου ευλογιάς ό Ιωάννης 
Άδάμης σημειώνει ότι ονομάζεται στά λατινικά «variolae», στά ιταλικά 
«variole» καί στά γερμανικά «pocken»60. Ό Γεώργιος Βεντότης61 στά 1780 
στό κεφάλαιο περί ευλογιάς αναφέρει ότι μολύνει κυρίως βρέφη καί ότι μία 
φορά μολύνεται ό άνθρωπος, ένώ μετά μένει άνεπηρέαστος, έχοντας 
δηλαδή άποκτήσει άνοσία. Τά ϊδια παρατηρεί καί ό Αναστάσιος Γεωργιά
δης στά 181062. Σχετικά μέ τή θνησιμότητα τής εύλογιάς ό Βεντότης63 ση
μειώνει ότι τό «ένα έβδομον άπό τούς μολυσμένους άποθνήσκει», δηλ. 14%, 
ό ιατρός Άγγελος Μελισσηνός στόν Έρμή τό Λόγιο64 άναφέρει ότι ένα στά 
δέκα παιδιά άποθνήσκουν, δηλ. 10% καί ό Γεωργιάδης65 άνεβάζει τό ποσο
στό άπό 10 έως 30%, ό όποιος έπιπροσθέτως παραπέμπει γιά βιβλιογραφι
κή τεκμηρίωση στίς έργασίες τοΰ J. de Caro, Observations et experiences sur 
la vaccination, a Vienna 1802, σελ. 102 καί Lud. Careno, Sur la vaccine, a 
Vienna, 1801, σελ. 14. Στή Διατριβή ύπέρ τής δαμαλίδος άναφέρεται άπό 
τόν Lud. Careno ότι ή εύλογιά έξαφανίζει «τό έκτημόριον τοϋ άνθρωπίνου

59. Ερμής ό Αόγιος, 1819, σελ. 357. Ώς «σπασμωδικός βήξ ή κοκκύτης» άναφέρεται τό 
1836 στό «Διάταγμα περί έμποδισμοΰ τής μεταδόσεως τών μολυσματικών (κολλητικών) άρρω- 
στιών», Έφημερίς τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος, άρ. 83,31 Δεκεμβρίου 1836, 
σελ. 426-429. Έπίσης ώς «κοκκύτης βήξ» μνημονεύεται ή μολυσματική καί μεταδοτική νόσος 
στό περιοδικό ’Ανθολογία τών κοινοφελών γνώσεων, άρ. 8, Μάϊος 1837, σελ. 120.

60. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία..., 1756, σελ. 59 καί 224.
61. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, Βενετία 1780, τόμ. Α', σελ. 141-151.
62. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 224.
63. Γεωργίου Βεντότη, Νουθεσίαι είς τόν λαόν, 1780, τόμ. Α', σελ. 141. Γιά τήν έπίπτωση τής 

εύλογιάς στή Θεσσαλονίκη άναφέρεται, ότι μία έπιδημία της τό 1757 ήταν ή αιτία θανάτου 3.500- 
4.000 παιδιών. Βλ. Ν. Svoronos, he commerce de Salonique au XVIIle siecle, Παρίσι 1956, σελ. 136, 
μνημονεύεται άπό τόν Γιάννη Καρά, Οί θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό χώρο, Αθήνα 1991, 
σελ. 277.

64. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 197.
65. Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 46.
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γένους»66, δηλ. 17 περίπου τοΐς έκατό. Ό Σέργιος Ίωάννου67 ώστόσο άνα- 
φέρει θνησιμότητα 30 έως 50 τοΐς έκατό.

α. Εύλογιασμός. Γιά τήν προστασία άπό τήν ευλογιά έφαρμόσθηκε κα
τά τόν 18ο αιώνα ό εύλογιασμός, δηλ. ό έμβολιασμός τού παιδιού μέ τό ύγρό 
άπό φλύκταινες τής φυσικής εύλογιάς. Γιά τά καλά άποτελέσματα άπό τό 
«κέντρισμα τών ευλογιών», όπως άποκαλεΐται ό εύλογιασμός, στή πόλη Βα
σιλεία τής Ελβετίας άναφέρεται ό Tissot68 στό βιβλίο του, τό όποιο έκδόθη- 
κε καί στήν έλληνική γλώσσα τό 1777. Έπίσης ό Στέφανος Δημητριάδης69 
χρησιμοποιεί τόν όρο «φίλιασμα τών ευλογιών», παρατηρώντας ότι «αυτή ή 
ευτυχής άνακάλυψις βάζεται είς πράξιν τήν σήμερον» καί τονίζει ότι θά 
έπρεπε νά ειχε δημιουργηθεΐ γιά τήν άντιμετώπιση τής εύλογιάς ειδικός 
«οίκος τοϋ φιλιάσματος τών ευλογιών».

Ό εύλογιασμός άποκαλεΐται άπό τόν Lud. Careno70 ώς «δι’εύλογιάς φύ
λιασμα», ένώ άπό τόν Σέργιο Ίωάννου71 ώς «έγκεντρισμός ή έμφυλλίασμα». 
Μάλιστα σημειώνει ότι ή μέθοδος αύτή «έμετρίασε τήν τοϋ πάθους κακοή- 
θειαν καί λύμην». Ενδιαφέρον έχει τό γεγονός ότι ό Σέργιος Ίωάννου άνα- 
φέρει ότι ό Εμμανουήλ Τιμόνης ήταν ό «ιατρός έν Κωνσταντινουπόλει, 
όστις πρώτος έγραψε περί αύτής τής μεθόδου είς Λόνδραν τώ έτει 1713

66. Διδασκαλία παραινετική περί τής χρήσεως τής δαμαλίδος...καί ή κατ’ αυτήν διατριβή 
Λουδοβίκου Καρένον, Βιέννη 1805, σελ. 34. Τό ϊδιο ποσοστό αναφέρει καί ό Βολταΐρος στήν 
ενδέκατη επιστολή του στό έργο του Lettres philosophiques. Βλ. Voltaires, Melanges, Paris 1981, 
σελ. 28-32. Πρβλ. Λαίδη Μονταγκίου, Τό οδοιπορικόν τριών Ηπείρων, έκδ. Στοχαστής, ’Αθήνα 
1994, σελ. 53.

67. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας ’Ιατρικής, 1818, σελ. 313.
68. Αυνανισμού έπιτομή, Βενετία 1777, σελ. 28. Ώστόσο ό ’Ιωάννης Άδάμης χρησιμοποιεί 

τό ρήμα «εΰλογιάζω» γιά τόν εμβολιασμό μέ τή φυσική ευλογιά. Βλ. Ίωάννου Άδάμη, Σύντομος 
έρμηνεία, Άλλη 1756, Πίναξ, λήμμα «βόαι ή πορφύρα». Γιά τήν έφαρμογή τοϋ εύλογιασμού στά 
Επτάνησα βλ. Ί. Λασκαράτου καί Σπ. Μαρκέτου, «Νεώτερα στοιχεία διά τήν έφαρμογήν τοϋ 
έμβολιασμού κατά τής εύλογιάς είςτά Επτάνησα», Materia Medica Greca, τόμ. 9,1981, σελ. 104- 
109, μέ πλούσια βιβλιογραφία, όπου δημοσιεύεται καί σχετικό έγγραφο τοϋ 1779, μέ τό όποιο 
διατάζονται οί ιερείς τής νήσου Κερκύρας νά συμβουλεύσουν τούς πιστούς νά έμβολιασθοϋν.

69. Στεφάνου Λημητριάδου, Απανθίσματα, Βιέννη 1797, σελ. 11.
70. Διδασκαλία παραινετική περί τής χρήσεως τής δαμαλίδος, Βιέννη 1805, σελ. 34.

71. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας ’Ιατρικής, 1818, σελ. 309-320. Έπισημαίνεται ότι οί 
Έλληνες ιατροί Έμμ. Τιμόνης καί ’Ιάκωβος Πυλαρινός μνημονεύονται στήν Γαλλική Εγκυ
κλοπαίδεια τών Diderot καί D’ Alambert στό λήμμα «Inoculation», τόμ. 8, σελ. 755 κ. έξ., όπου 
όμως τούς άναφέρει ώς Ιταλούς καί όχι ώς "Ελληνες τήν καταγωγή. Βλ. Δημ. Καραμπερό- 
πουλος, «Ή πρώτη επιστημονική έφαρμοφή τού εμβολιασμού κατά τής εύλογιάς άπό τούς Ια
τρούς Έμμ. Τιμόνη καί Ίάκ. Πυλαρινό, (άρχές 18ου αί.)», 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέ
δριο, Θεσσαλονίκη 2002, Τόμος Περιλήψεων, άρ. 109, σελ. 59.
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πρός τόν ιατροφιλόσοφον Woodward». Προσθέτει άκόμη ότι έγραψε έπι- 
στολή στήν «Εταιρείαν τής Λόνδρας» περί τής μεθόδου τοϋ εύλογιασμού 
καί ότι ή σύζυγος τοϋ ’Άγγλου πρέσβεως λαίδη Μοντάγκιου (Lady Wothley 
Montagu) έμβολίασε τό γιό της καί ότι συνήργησε στό νά γνωστοποιηθεί 
στήν Αγγλία ή νέα μέθοδος. Άκόμη ό Σέργιος Ίωάννου σημειώνει καί τίς 
άντιδράσεις, πού παρουσιάσθηκαν στήν Εύρώπη έναντίον τής νέας μεθό
δου τού έμβολιασμού, γεγονός τό όποιο αναφέρει καί ό Άγγλος ιατρός 
William Black στήν Ιστορία τής ’Ιατρικής, τήν όποία μετέφρασε στή γαλλι
κή ό Άδαμ. Κοραής72 τό 1798. Ωστόσο άξιον παρατηρήσεως είναι καί τό 
γεγονός ότι στά έντυπα ελληνικά ιατρικά βιβλία τής έποχής τού Νεοελληνι
κού Διαφωτισμού αγνοείται ή προσφορά τού Έλληνος ιατρού Ιακώβου 
Πυλαρινού73, (1659-1718), ό όποιος στά 1715 δημοσίευσε στή Βενετία παρό
μοια έργασία.

72. Ad. Coray, Esquisse d’ un Histoire de la Medicine..., Παρίσι 1798, σελ. 363.
73. Βλ. Ήλία Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α', ’Αθήνα 1904, σελ. 557-560, Κ. 

Άλιβιζάτου καί Γ. Κ. Πουρναροπούλου, «Τό περί “εύλογιασμού” έργον τοΰ Έλληνος ίατροΰ τοΰ 
ΙΗ' αίώνος ’Ιακώβου Πυλαρινοΰ», Πρακτικά τής :Ακαδημίας Αθηνών, Συνεδρία 12 ’Ιουνίου 
1952, σελ. 287-307, όπου δημοσιεύεται στά λατινικά ή έργασία τοΰ Πυλαρινοΰ μέ άντίστοιχη 
μετάφραση στά έλληνικά. Έπίσης Κωνστ. Ν. Άλιβιζάτου, «Ή συμβολή τών Κεφαλλήνων ια
τρών είς τήν έπιστήμην καί είς τόν Εθνικόν Αγώνα», περιοδ. Ήώς, άρ. 59-60,1962, σελ. 80-
81.

Άς σημειωθεί ότι ή συμβολή τών δύο Ελλήνων ιατρών στήν άντιμετώπιση τής εύλογιάς 
άγνοεΐται άπό τήν Γενική Ιστορία τών Έπιστημών, έπιμ. Στ. Παπαδάκη, Άθήναι 1958, τόμ. Β', 
σελ. 252. Ιδιαίτερα όξύς εΐναι ό Παϊδούσης, ό όποιος σημειώνει χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
Ελλήνων συγγραφέων νά άγνοοΰν ή νά θεωροΰν αλλοδαπούς τούς δύο "Ελληνες εισηγητές 
τοΰ εύλογιασμού. Γράφει σχετικά: « Αφοϋ Έλληνες συγγραφείς θεωρούν άλλοδαπούς τόν Τι- 
μόνην καί Πυλαρινόν ή τούς άγνοοϋν δέν πρέπει νά μάς έκπλήττη ή διεθνής λήθη ή όποία έκά- 
λυψε τά ονόματα τών πρωτοπόρων αύτών τής Επιστήμης». Βλ. Μικέ Παϊδούση, «Χίοι ίατροί», 
Περιοδικόν τοϋ έν Χίφ Συλλόγου Αργέντη, Αθήνα 1939, τόμ. 2, σελ. 122. Πρβλ. Albert S. 
Lyons-R. Joseph Petrucelli, Medicine, An Illustrated History, New York 1987, σελ. 493, όπου στό 
κεφάλαιο «The discovery of vaccination» άναφέρεται μόνο ή Lady Mary Worthly Montagu καί 
άγνοούνται οί ίατροί Έμμ. Τιμόνης καί Ίάκ. Πυλαρινός, οί όποιοι δημοσίευσαν καί άνακοίνω- 
σαν τήν μέθοδο τοΰ έμβολιασμού. Πρβλ. Christos S. Bartsocas and Spyros G. Marketos, 
«Emmanouel Timonis, Jakovos Pylarinos and smallpox inoculation», Journal of Medical Bio
graphy, τόμ. 5, 1997, σελ. 122-123.

Έπιση μαίνεται όμως ότι στήν Ιστορία τής ’Ιατρικής τον Άγγλου W. Black, τήν όποία ό 
Κοραής μετέφρασε στή γαλλική γλώσσα, γίνεται έκτενής άναφορά στήν έφεύρεση τού έμβο- 
λιασμού κατά τής ευλογιάς άπό τούς 'Έλληνες ιατρούς Έμμ. Τιμόνη καί Ίάκ. Πυλαρινό. Βλ. 
Ad. Coray, Esquisse d’ un Histoire de la Medicine..., Παρίσι 1798, σελ. 361 κ. έξ. Πρβλ. Werner 
Schreiber and Friedrich Karl Mathys, Infectio. Infectious Diseases in the History of Medicine, 
1987, σελ. 123, όπου άναφέρεται ή προσφορά τοΰ Πυλαρινοΰ. Έπίσης ό Τιμόνης καί Πυλαρι- 
νός μνημονεύονται ώς οί εισηγητές τού έμβολιασμού στήν Εύρώπη σέ βιβλίο πού έκδόθηκε στή 
γαλλική κατά τό 1801. Βλ. J. L. Moreau, Traite Historique et Pratique de la Vaccine, a Paris, an 
IX (1801), σελ. 102.
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Σχετικά μέ τήν άποτελεσματικότητα τής μεθόδου τοΰ εύλογιαομοΰ ό 
Σέργιος Ίωάννου σημειώνει ότι «έκ τών έκατόν έμφνλλιασθέντων μόλις 
άπέθνησκον δύο, πολλάκις δέ είςπρός τριακοσίονς», δηλ. ποσοστό 0, 9 έως 
2%, προσθέτοντας ότι οί περισσότεροι άπό τούς προστατευθέντες δέν εί
χαν τίς γνωστές δυσμορφίες τής εύλογιάς. Έπίσης ό ’Αναστάσιος Γεωργιά
δης74 άναφέρει ότι ή θνησιμότητα μέ τήν έφαρμογή τού εύλογιασμού έπεσε 
στό θ.3-0.5%, ένώ ό Πυλαρινός τονίζει ότι δέν παρατηρήθηκε θάνατος άπό 
τόν έμβολιασμό τού εύλογιασμού μέχρι τής δημοσιεύσεως τής έργασίας του.

β. Δαμαλισμός. Κατά τά τέλη τοΰ 18ου αιώνος, στά 1798, ό Ed. Jenner, 
(1749-1823), μετά άπό παρατηρήσεις καί πειράματα έτών δημοσίευσε στό 
Λονδίνο τήν έργασία του «An inquiry into the causes and effects of the vario- 
lae vaccinae»75, γιά τήν προστασία άπό τήν εύλογιά. Ή νέα μέθοδος 
προστασίας περνά γρήγορα στόν έλληνικό χώρο76. Έπτά χρόνια άπό τήν 
άνακοίνωση τού Jenner, «παρά τίνος φιλευσεβοϋς καί φιλανθρώπου άν
δρός» δημοσιεύεται στή Βιέννη ή «Διδασκαλία παραινετική περί τής χρή
σεως τής δαμαλίδος», όπου στό δεύτερο μέρος καταχωρίζεται ή «Διατριβή 
ύπέρ τής δαμαλίδος» τού Lud. Careno, ό όποιος μας πληροφορεί ότι τό 1800 
έγινε ή πρώτη δοκιμή τού δαμαλισμού στήν Κωνσταντινούπολη77. Άς ση
μειωθεί ότι ή νέα μέθοδος τού δαμαλισμού γρήγορα πέρασε καί στήν ύπό- 
λοιπο Ελλάδα, όπως διαπιστώνεται άπό έπιστολή άπό τήν Τσαριτσάνη

74. Αναστασίου Γεωργιάδου, Άντιπανάκεια, 1810, σελ. 46.
75. Arturo Castiglioni, Ιστορία τής Ιατρικής, έλληνική μετάφραση, ’Αθήνα 1961, τόμ. 2, 

σελ. 632, W. R. Le Fanu, A Bio-Bibliography of Edward Jenner, 1749-1823, London 1951, σελ. 22 
κ. έξ., Derrick Baxby, Vaccination Jenner’s Legacy, Berkeley 1994.

76. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Ή διδασκαλία περί δαμαλισμού σέ έλληνικό βιβλίο τοΰ 
1805», 36ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, 1998, Τόμ. Περιλήψεων, άρ. 308, σελ. 162. Δημ. 
Καραμπερόπουλου, «Δαμαλισμός (1798): Οί πρώτες δημοσιεύσεις στά έλληνικά», Δελτ Α 
Παιδιατρικής Κλιν Πανεπ ’Αθηνών, τόμ. 46, 1999, σελ. 224-230.

77. Διδασκαλία παραινετική..., Βιέννη 1805, σελ. 21. ’Επίσης τήν ’ίδια ήμερομηνία άναφέ- 
ρει καί ό Γεώργιος Άλβέρτης, Έκθεσις περί τής δαμαλίδος καί τής έν τή Έλλάδι προόδου αυ
τής, άπό τοϋ έτους 1805 τής εισαγωγής της μέχρι τοϋ έτους 1840, ’Εν ’Αθήναις 1840, σελ. 7. Σχε
τικά μέ τήν εισαγωγή τού δαμαλισμού στό Βουκουρέστι ό ιατρός Κ. Καρακάσας γράφει: «Κα
τά τό 1800 έτος καθ’ όν καιρόν ύπέστρεψα είς τήν πόλιν ταύτην τοϋ Βουκουρεστίου διδαχθείς 
τήν ’Ιατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον τής Βιέννης, έπεχειρίσθην μετ' ού πολύ τόν κεντρισμόν τής 
Δαμάλεως (vaccine) άνευ τίνος άντιστάσεως τών κατοίκων ώστε τώ 1802 ήταν κοινός ό κεντρι- 
σμός ούτος είς όλην τήν πόλιν καί είς άλλας κωμοπόλεις». Βλ. Κ. Καρακάσα, Τοπογραφία τής 
Βλαχίας καί άνθρωπολογικαί παρατηρήσεις άναφορικώς πρός τήν υγείαν καί νόσους τών κα
τοίκων αύτής, Βουκουρέστι 1830, σελ. 262.
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Θεσσαλίας, 10 Μαρτίου 1803, τοΰ ίατροΰ Μιχαήλ Περδικάρη78 πρός τόν Κ. 
Μ. Κούμα. 'Ωστόσο στά 1801 οί Προβλεπτές τής Υγείας στήν Κέρκυρα συν- 
ιστοΰν στούς γονείς νά έμβολιάσουν τά παιδιά τους καί στά 1803 συστήθη- 
κε τό «Κεντρικόν Κομιτάτον διά τόν έμβολιασμόν τών κατοίκων τής Επτά
νησου»79. Ο ιατρός Άγγελος Μελισσηνός80στό άρθρο του μέ τίτλο «Διάλε- 
ξις έπί τής άγελαδινής εύλογιάς» άναφέρει ότι στήν Ιταλία ό δαμαλισμός 
άρχισε νά εφαρμόζεται τό 1800.

Σχετικά μέ τόν όρο, πού χρησιμοποιήθηκε γιά νά άποδωθεΐ ή νέα μέθο
δος προστασίας άπό τήν εύλογιά, σημειώνουμε ότι ό όρος «δαμαλισμός» 
καταγράφεται μάλλον γιά πρώτη φορά τό 1802 στόν «Κανονισμό τοϋ Ίονί- 
ου Ιατρικού Κολλεγίου»81, άργότερα άπό τόν Αναστάσιο Γεωργιάδη82, ό 
όποιος παρατηρεί ότι ή έως τότε χρησιμοποιηθεΐσα ορολογία «δαμαλίς», 
πού άναφέρεται στό βιβλίο «Διδασκαλία παραινετική περί τής χρήσεως τής 
δαμαλίδος...Βιέννη 1805», δέν άπέδιδε σωστά τή σημασία τοΰ έγκεντρι- 
σμοΰ, πού άποδίδεται μέ τόν γαλλικό όρο «vaccination». Ό Σέργιος Ίωάν
νου83 χρησιμοποίησε τούς όρους «έγκεντ,ρισμός», «ψύλλιασμα» καί «βακκί-

78. Ίωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαί Διαφόρων 1759-1824, έκδοτης Γιάννης 
Αντωνιάδης, Αθήνα 1964, άρ. επιστολής 72, σελ. 90. Ό Γεώργιος Αλβέρτης, ό. π., άναφέρει 
ότιτό 1804 είσήγαγε τόν δαμαλισμό στήν υπόλοιπο 'Ελλάδα. Ή άποτελεσματικότητα τοΰ δαμα
λισμού έκανε τούς Δημογέροντες τών ’Αθηνών στά 1825 νά ζητήσουν άπό ιατρό, ό όποιος πρό
σφατα ειχε έρθει άπό τό Παρίσι καί «έφερε μαζή του τό τόσον ώφέλιμον διά τήν άνθρωπότητα 
έμβόλιασμα (vaccina)», νά έμβολιάσει τά παιδιά τών ’Αθηνών. Μάλιστα σημειώνεται ότι οί κάτοι
κοι τών ’Αθηνών κατά τό παρελθόν «έζήτησαν άπό πολλά μέρη τής Ελλάδος καί άπό τά Ίονικά 
νησιά αυτήν τήν ϋλην, δέν ήμπόρεσαν νά έπιτύχουν», Γ. Ψύλλα, Έφημερίς ’Αθηνών, άρ. φύλ. 102- 
103, 26 ’Οκτωβρίου 1825, σελ. 2.

79. Γιάννη Λασκαράτου, Πρόληψη τής άρρώστιας καί κοινωνική προστασία στά ’Επτάνησα 
έπί Αγγλοκρατίας, 1984, σελ. 24-25, Σπυρ. Ν. Άρδαβάνη-Λυμπεράτου, Έπτανήσιοι ιατροί δια- 
κριθέντες είς τήν πολιτικήν καί τά Γράμματα, Κέρκυρα 1936, σελ. 19-20.

80. Ερμής ό Αόγιος, 1812, σελ. 200.
81. Στό άρθρο 22 τοΰ Κανονισμού άναφέρεται ότι τό Ιατρικό Κολλέγιο « Ασχολείται περί 

τών φροντίδων τών άσκητέων κατά τήν φυσικήν άγωγήν, δηλαδή κατά τούς κανόνας τών κυήσε
ων, τών γεννήσεων, τών λοχειών, τοϋ δαμαλισμού καί έν γένει είς πάν ό,τι τείνει νά κάμη ύγειά 
καί εϋρωστα τά παιδιά». Ό «Κανονισμός τού Ίονίου ’Ιατρικού Κολλεγίου» δημοσιεύθηκε στή 
μελέτη τοΰ Γεωργίου Κεφαλλονίτου, Ιστορία τού ’Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Κέρκυρα 
1940, σελ. 43 κ. έξ.

82. ’Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 528. Βέβαια χρησιμοποίησε καί τούς 
όρους «έμφυλλιασμός» καί «έγκεντρισμός», σελ. 46. Ώατόσο ό όρος δαμαλισμός χρησιμοποιήθη
κε στόν «Κανονισμό τού Ίονίου Ιατρικού Κολλεγίου» τοΰ 1802, άρθρο 22. Βλ. Γεωργίου Κεφαλ
λονίτου, Ιστορία τοϋ "Αστικού Νοσοκομείου Κερκύρας, 1940, σελ. 45 καί Ί. Λασκαράτου, Σπ. 
Μαρκέτου, «Νεώτερα στοιχεία διά τήν έφαρμογήν τοΰ έμβολιασμοΰ κατά τής εύλογιάς είς τά Ε
πτάνησα», Materia Medica Greca, τόμ. 9,1981, σελ. 107.

83. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 316.
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Βιέννη, όπου παραστατικά δεικνύεται ότι μετά τήν έφαρμογή τού δαμαλι
σμού παρατηρεΐται σημαντική πτώση τού αριθμού θανάτων. Έπί πλέον μέ 
τόν στατιστικό αύτό πίνακα προσπαθεί ό συγγραφέας νά πείσει καί τούς 
άμφιβάλλοντες ή έκείνους, πού άντιδρούν στήν έφαρμογή τοϋ δαμαλισμού, 
γιά τήν έπιστημονική άλήθεια τών έπιχειρημάτων υπέρ τού δαμαλισμού. 
Σημειώνεται ότι ή έφαρμογή τοϋ δαμαλισμού στή Γαλλία θεωρήθηκε ώς 
ένας άπό τούς παράγοντες, πού συνέβαλε στήν αύξηση τού πληθυσμού σύμ
φωνα μέ τήν «Στατιστική τής Γαλλίας», ή όποία δημοσιεύθηκε στόν Έρμή 
τόν Λόγιο81.

Ώς γνωστόν τό βιβλίο τής «Παραινετικής διδασκαλίας» γράφτηκε στήν 
Κωνσταντινούπολη, διότι εΐχαν κυκλοφορήσει άπόψεις κατά τής έφαρ- 
μογής τού δαμαλισμού, μέ άποτέλεσμα ό Δημήτριος Μουρούζης88, Μέγας 
Διερμηνέας τής Υψηλής Πύλης, νά ζητήσει άπό τον Βιεννέζο ιατρό Lud. 
Careno μία μελέτη του γιά τόν δαμαλισμό. Άς σημειωθεί ότι ό Careno ειχε 
κατά τό 1799 μεταφέρει τίς άπόψεις τού Jenner στήν ύπόλοιπο Εύρώπη, τόν 
επόμενο δηλαδή χρόνο άπό τήν δημοσίευση τών άποτελεσμάτων του στήν 
’Αγγλία.

87. Έρμης ό Λόγιος, 1821, σελ. 172. Έπιση μαίνεται δτι ό όρος «στατιστική» καταγράφεται 
ϊσως γιά πρώτη φορά στήν έλληνική γλώσσα. Βλ, Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 
1900, [1980], σελ. 922.

88. Γιά τόν Δημήτριο Μουρούζη, (1768-1812), τοϋ όποιου οί «προσπάθειες γιά τήν άνανέω- 
ση τής νοσοκομειακής πολιτικής στήν Κωνσταντινούπολη υπήρξαν καθοριστικές», βλ. Άριστ. 
Σταυροπούλου, Τά νοσοκομεία καί ή νοσηλευτική πολιτική, 1984, σελ. 174 καί 525-536, ’Επαμ. 
Σταματιάδου, Βιογραφίαι τών Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων τοϋ ’Οθωμανικού κράτους, 1865, 
σελ. 160-161, ’Α. Γοΰδα, Βίοι Παράλληλοι, 1874, τόμ. 6, σελ. 68 κ. έξ., Αδαμαντίου Κοραή, ’Αλλη
λογραφία, τόμ. 2, Αθήνα 1966, όπου δημοσιεύεται σέ επιστολή τοΰ Δωροθέου Πρωΐου, 30 Νοεμ
βρίου 1804, πρός τόν Κοραή γιά τόν Μουρούζη. Έπίσης Florin Marinescu, «Etude genealogique 
sur la famille Mourouzi», Τετράδια Εργασίας, τόμ. 12,1987, σελ. 62-69.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. 
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Τό πείραμα καί ή πειραματική έρευνα τοΰ φυσικού κόσμου αποτελούν 
συστατικά στοιχεία τής προεπαναστατικής σκέψεως. Τό πείραμα, ώς άπα
ραίτητο στοιχείο τής νέας έπιστημονικής γνώσεως, εισέρχεται στόν έλληνι
κό χώρο. Οί Έλληνες συγγραφεΐς τής έποχής τονίζουν τήν άνάγκη τής πει
ραματικής διδασκαλίας τών φυσικών έπιστημών, γιά τήν έμπέδωση τής νέ
ας έπιστημονικής γνώσεως1. Γιά τόν σκοπό αύτό άπευθύνονται στήν Εύρώ- 
πη γιά τήν άγορά «τών άπαιτούμενων έργαλείων διά τήν πειραματικήν τών 
έπιστημών τούτων διδασκαλίαν» στά Σχολεία. Σχετικά μέ τή σημασία τοΰ 
πειράματος στήν πρόοδο τής ιατρικής ό Ιωάννης Ραστής2 διακηρύσσει 
άπό τίς σελίδες τού Λογίου Έρμή, ότι «έκεΐνος ό τρόπος τοϋ φιλοσοφειν 
είναι ορθός, τοϋ οποίου οί στοχασμοί εΐναι στηριγμένοι είς τήν πείραν καί 
τήν άναλυτικήν παρατήρησιν» καί ότι «τοιαϋτα εΐναι τά θεμέλια όλων τών 
έπιστημών καί τής Ιατρικής».

Στά έντυπα βιβλία τής έποχής τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού παράλ
ληλα μέ τά πειράματα φυσικής καί χημείας καταχωρίζονται καί πειράματα 
φυσιολογίας, τά όποια ύποδηλώνουν ότι καί ή έπιστημονική ιατρική γνώση 
εισέρχεται στόν έλληνικό χώρο. Τά πειράματα φυσιολογίας, τά όποία έχουν 
καταγραφεΐ στά έντυπα βιβλία, κατανέμονται άναλυτικώτερα σέ όκτώ κα
τηγορίες:

1. Πειράματα σχετικά μέ τήν έμπέδωση τής γνώσεως τής κυκλοφορίας 
τού αίματος. Συγκεκριμένα ό Κ. Μ. Κούμας3 άναφέρει ότι «έάν ζώου, έτι 
ζώντος, φλέψ τίς μεγάλη έξορύχθη», άφού δηλ. άποκαλυφθεΐ καί «νήματι 
δεθή», τότε «τό μεταξύ τής καρδίας καί τοϋ δεσμού μέρος τής φλεβός έμφυ- 
ηθήσεται, τό δ 'έπέκεινα τοϋ δεσμού τό μάλλον τής καρδίας άπέχον οίδηθή- 
σεται», συμπληρώνοντας ότι έάν «νυχθή» τότε θά τρέξει αΐμα άφθονον μέ
χρι νά άποθάνει τό ζώον. Έπίσης ό Δημήτριος Δάρβαρις4 σημειώνει ότι ό 
άναγνώστης μπορεί νά διακρίνει τίς άρτηρίες άπό τίς φλέβες, άν δέσει ένα

1. Σχετικά βλ. Γιάννη Καρά, Οί θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό χώρο (15ος-19ος αί.), Α
θήνα 1991, σελ. 97 κ. έξ. Διεξοδική παρουσίαση τών πειραμάτων τής έποχής τοΰ Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού έπιχειρεΐται στή διδακτορική διατριβή τοΰ Χρ. Ξενάκη, Τό πείραμα ώς μέθοδος 
έρευνας καί γνώσης στά έργα τών λογιών τής προεπαναστατικής περιόδου, Ιωάννινα 1994.

2. Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 276. Ό Ιωάννης Ραστής ήταν τριτοετής φοιτητής τής Ια
τρικής στήν Παυΐα καί άπέστειλε τήν επιστολή στόν Λόγιο Έρμή, όπου έκφράζει άπόψεις γιά 
τήν πρόοδο τών έπιστημών καί τής φιλοσοφίας καθώς καί τόν τρόπο μελέτης των.

3. Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 8, 1807, σελ. 33.
4. Δημητρίου Δαρβάρεως, Έπιτομή φυσικής, 1812, τόμ. Γ', σελ. 156.
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μέλος του καί «έκεΐναι μέν όπου φουσκώνουσιν υποκάτω τής δέσεως είναι 
φλέβες, έκεΐναι δέ όποϋ φουσκώνουσιν ύπεράνω τής δέσεως εΐναι άρτηρί- 
αι».

2. Σχετικά μέ τά πειράματα μεταγγίσεως τοϋ αίματος, ό Σέργιος Ίωάν
νου5 παρατηρεί δτι αύτά διεξήχθηκαν άρχικά σέ σκύλους καί έπειτα σέ 
άνθρώπους. Γράφει ότι διανοίγεται πρώτα ή άρτηρία τού ένός σώματος καί 
ή φλέβα τού άλλου σώματος καί διά λεπτού σωλήνος έπιτελείται ή σύνδε
σή τους, μέ άποτέλεσμα τή ροή τού αϊματος άπό τήν άρτηρία τού ένός σώ
ματος στήν φλέβα τού άλλου. Σημειώνεται ότι ό όρος «μετάγγισις τοϋ αίμα
τος» χρησιμοποιείται ϊσως γιά πρώτη φορά στήν έλληνική ιατρική ορολο
γία. Όμοίως καί ό Σπ. Βλαντής6 μνημονεύει τά πειράματα τού «μεταγγι- 
σμοϋ» παραπέμποντας καί στό ’Αγγλικό περιοδικό Philosophical Transa
ctions. Παράλληλα σημειώνει γιά τήν άπαγόρευση τών σχετικών πειραμά
των, ότι «ευχής άξιον ήτον νά μήν ήθελε παραιτηθή τόσον όγλίγωρα αύτή ή 
μέθοδος» καί συμπληρώνει πώς ϊσως «τά νέα ταϋτα τολμηρά πειράματα» 
έπαναληφθούν σέ μία άλλη γενεά.

3. Πειράματα σχετικά μέ τήν άναπνοή.
α). Ό Νικηφόρος Θεοτόκης7 άναφέρει τό πείραμα μέ τήν τοποθέτη

ση ζώων στήν πνευματική άντλία καί τήν άφαίρεση τού άέρος. Δίνεται ή 
έξήγηση τών άποτελεσμάτων σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής έποχής.

β). Ό Κων. Μιχαήλ8 περιγράφει τό πείραμα τού «Βοερχαδίου» 
(Herm. Boerrhaave, 1668-1738), ό όποιος ήθελε νά βεβαιωθεί «διά τήν 
ένέργειαν καί άποτέλεσμα τοϋ καθ’υπερβολήν ζεστοϋ άέρος» στίς έκδηλώ- 
σεις τού μικρού πτηνού σέ κλεισμένο κλουβί καί τοποθέτηση του σέ θερμό 
περιβάλλον. Δίδεται έξήγηση σύμφωνα μέ τίς άντιλήψεις τής έποχής γιά τήν 
γρήγορη άναπνοή καί τή διακοπή τής ζωής τού πτηνού.

γ). Γιά τήν συμμετοχή τών νεύρων στήν άναπνοή καί τήν έρυθρότη- 
τα τού αϊματος, ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης9 άναφέρει ότι σέ πειράματα, 
πού διενεργήθηκαν «έν ζώσιν ιπποις τε καί κυσίν», ή πίεση ή τομή τών νεύ
ρων τών δυό πλεγμάτων «έκ τής όγδοης έγκεφαλικής συζυγίας καί κλαδί

5. Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 296.
6. Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, 1820, σελ. κ'.
7. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β', 1767, σελ. 174.
8. Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794, σελ. 145. Έπίσης άναφέρεται καί άπό τόν Νικηφόρο 

Θεοτόκη..., ό. π., σελ. 174.
9. ’Αναστασίου Γεωργιάδη, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 190-192.
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σκων τοϋ συμπαθητικού» ειχε ώς άποτέλεσμα τό αιμα τών άρτηριών νά γί
νεται «μελανώτατον», τών δέ φλεβών «ύπέρυθρόν τε καί ύπομέλαν» παρα- 
πέμποντας καί στήν «Ίατροχειρουργική έφημερίδα τοϋ Σάλσμπουργκ τοϋ 
1808, άρ. 6, σελ. 169».

δ). Στόν Έρμή τό Λόγιο10 γίνετα άναφορά σέ πειράματα τής Φυσιο
λογίας τοΰ Χάλλερ (Albrecht von Haller, 1708-1777), κατά τά όποια «όταν 
δεθούν τών πλευρών τά νεϋρα» έπροκαλείτο άπώλεια τής φωνής καί τής 
άναπνοής καί έπαναφορά αύτών μετά τή λύση τοΰ δεσμού.

ε). Σχετικά μέ τήν άποψη, ότι ή άναπνοή είναι βραδεία καύση, ό 
Κων. Βαδραλάχος11 σημειώνει ότι ό άναγνώστης μπορεί νά τό άντιληφθεΐ 
μέ πείραμα σέ «άγγεΐα» φιάλες μέ άτμοσφαιρικό άέρα τοποθετώντας μία 
άναμμένη λαμπάδα καί άντίστοιχα ένα ζώο. Σέ λίγο θά σβησθεϊ ή λαμπάδα 
καί τό ζώο θά άποθάνει «καθ’ όσον δαπανάται ό όξυγονικός άήρ»' έτσι 
έρμηνεύεται καί ό τρόπος σχηματισμού τών παραγώγων τής καύσεως καί 
τής άναπνοής.

4. Πειράματα σχετικά μέ τό οξυγόνο τού αϊματος. Ή έρυθρότητα τού 
αϊματος σύμφωνα μέ τόν Κων. Βαρδαλάχο12 προκαλείται άπό τό οξυγόνο 
καί άποδεικνύεται μέ τό έξής πείραμα: «Βάλε αΐμα είς τήν πνευματικήν 
άντλίαν, ή είς τόπον, όπου δέν εΐναι όξυγόνον, καί θέλεις ίδεΐ, ότι άποκτά 
μαϋρον χρώμα. Έάν δέ τό βάλης είς άνοικτόν άέρα, ή μάλλον είς τό όξυγό
νον λαμβάνει χρώμα έρυθρόν». Έπίσης άναφέρει πειράματα τού χημικού J. 
Priestley, (1733-1804), ό όποιος είχε βάλει «αΐμα κριού είς όξυγόνον, είς 
άτμοσφαιρικόν άέρα, καί είς άλλους άέρας, καί εΐδεν, ότι τά πλέον μαύρα 
μέρη έκοκκίνιζον είς τόν άτμοσφαιρικόν άέρα, καί τό χρώμα τό κόκκινον 
ήτον άνάλογον μέ τήν ποσότητα τοϋ οξυγόνου». Όμοίως «έβαλεν αΐμα είς 
κύστιν, καί τήν άφησεν είς άνοικτόν άέρα· τό μέρος έκείνο ό,που ήγγιζε τάς 
πλευράς τής κύστεως έκοκκίνισε, τό δέ λοιπόν έμεινε μαϋρον». Γιά τό ϊδιο 
θέμα ό Κ. Μ. Κούμας13 σημειώνει ότι οί χημικοί θεώρησαν τό οξυγόνο ώς 
αϊτιο τής έρυθρότητος τού αϊματος. ’Αναφέρει ότι αύτή ή ύπόθεση «βε
βαιώνεται πραγματικώς», όταν ό πλακούς τού αϊματος τεθεί σέ άτμοσφαι- 
ρικό άέρα κοκκινίζει, ένώ όταν τεθεί στόν «ύδρογονικόν άέρα, καί είς τό 
άνθρακικόν οξύ, λαμβάνει ίοειδές τί χρώμα».

10. Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 84, στό άρθρο Φυσιολογίας «Περί τής ζωικής θέρμης καί 
άναπνοής».

11. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812, σελ. 280.
12. Κων. Βαρδαλάχου, ό. π., σελ. 280 καί 283.
13. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, μέρος δεύτερον, σελ. 162.
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5. Στόν Έρμή τό Λόγιο, ό Δημήτριος Σχινάς14 δημοσιεύει ένα άρθρο 
σχετικά μέ τή «χρήση τοϋ σπληνός», όπου παραθέτει τίς πρόσφατες τότε ά- 
πόψεις, καθώς καί τά πειράματα σέ σκυλιά τού Άγγλου Everard Home, τά 
όποια δημοσιεύθηκαν στό περιοδικό Philosophical Transactions τού 1808. 
Υποστήριζε ότι ό σπλήν άπορροφά έκ τής καρδιακής μοίρας τοΰ στομάχου 
τά πλεονάζοντα ύγρά καί πρός άπόδειξη τών άπόψεών του σέ πειράματα 
άνοιγε τήν κοιλιά ζώντος ύγιούς κυνός, έκλεινε τόν πυλωρό τοΰ στομάχου 
καί ένέχυε έντός τοΰ στομάχου τή χρωστική ούσία τοΰ ραβενίου. Μετά δια
πίστωνε ότι ή χρωστική ούσία άνευρίσκετο στήν ούροδόχο κύστη καί τόν 
σπλήνα καί όχι στό ήπαρ, καταλήγοντας στό συμπέρασμα ότι ή μεταφορά 
τής χρωστικής δέν έγίνετο μέ τά χυλοφόρα άγγεία, άλλά μέ τόν σπλήνα.

6. Ό Δ. Άποστολίδης15 δημοσιεύει στόν Έρμή τό Λόγιο πειράματα σχε
τικά μέ τήν «άμεσο άναμύζηση τών φλεβών» άπό τό περιοδικό «Meckel’s 
Archiv fur die Physiologie» τών φυσιολόγων «Magendie καί Delille». Γράφει 
σχετικά ότι «οντοι έδεσαν έν κομμάτιον τοϋ λεπτού έντέρον ένός σκύλου 
καλά σφιγκτά, τό έχώρισαν άπό τά λοιπά έντερα, άπεμάκρυναν έπίσης όλα 
τά είς αύτό ύπάγοντα λυμφατικά άγγεία, τό άφησαν δέ νά σννέχηται μόνον 
μέ μία άρτηρίαν καί μίαν φλέβα τοϋ μεσεντερίον. Είς τοϋτο τοϋ έντέρον τό 
κομμάτιον μέσα έχυσαν φάρμακον (Upasgift), έπειτα τό έπέστρεψαν περι- 
καλνμμένον μέ λεπτόν πανίον μέσα είς τήν κοιλίαν. Είς 6 λεπτά έφάνησαν 
αί ένέργειαι τοϋ φαρμάκον». Έπίσης περιγράφει τό ϊδιο πείραμα στό πόδι 
τού σκύλου, όπου άπέκοπτον, άφήνοντας μόνο γιά τήν αίμάτωση μία φλέβα 
καί μία άρτηρία. Μετά τό φάρμακο ένίετο καί παρετηρεΐτο ότι «έγειναν δέ 
αί αύταί ένέργειαι έπίσης γρήγορα». Συμπερασματικά ό Δ. Άποστολίδης 
σημειώνει ότι «έκ τούτον σννάγονσιν οί φνσιολόγοι οντοι, ότι τά λνμφατι- 
κά άγγεία δέν εΐναι ό μόνος δρόμος, διά τοϋ όποιον ήμπορεί ξένον σώμα νά 
φθάση είς τό σύστημα τών άγγείων τοϋ αϊματος· ότι ύπάρχει άμεσος άναμύ- 
ζησις τών φλεβών, όθεν έξηγείται ή ταχύτης τών άποτελεσμάτων τοϋ φαρ
μάκου, διότι φθάνει είς τό σύστημα τών άγγείων άμέσως». Έπίσης παρατη
ρεί, ότι έάν πίεζαν τήν έξερχόμενη φλέβα, όπου τό φάρμακο ένίετο, έπαυε 
ή ένέργεια τού φαρμάκου καί συνεχίζονταν ή ένέργειά του μετά τήν άπομά- 
κρυνση τής περιδέσεως.

7. Γιά τήν προσαρμογή τοΰ άνθρωπίνου οργανισμού στήν περιβαλλοντι
κή θερμότητα, ιδιαίτερα τού ΰδατος, άναγράφεται σχετικό πείραμα άπό τόν

14. Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 298-301.
15. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 545.
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’Αναστάσιο Γεωργιάδη16, κατά τό όποιο θερμαίνονταν πολλά δωμάτια μέ 
σταδιακή αύξηση τής θερμότητος. Ή είσοδος τού άνθρώπου σέ καθένα άπό 
αυτά στή σειρά είχε ώς άποτέλεσμα τήν προσαρμογή τού άνθρωπίνου οργα
νισμού στίς υψηλές θερμοκρασίες.

8. Σχετικά μέ τά άποτελέσματα τής διατομής ένός νεύρου δημοσιεύονται 
πειράματα σέ ζώα άπό τόν Κ. Μ. Κούμα17, ό όποιος σημειώνει ότι τά «κά- 
μνουσιν είς σκύλον ή άλλον ζωόν, κόπτοντες ή δένοντες τό νεϋρον τοϋ σκέ
λους του, καί βλέποντες ότι πάσα αισθησις λείπει άπό τό κάτω τής τομής ή 
δέσεως μέρος τοϋ ποδός του». Παρόμοια γράψει καί ό Βενιαμίν Λέσβιος18. 
Έπίσης πειράματα έρεθισμού διαφόρων νεύρων μέ τή βολταϊκή στήλη σέ 
σώμα μόλις φονευθέντος καταδίκου καταγράφονται στά περιοδικά Ά- 
θήνά19 καί Ερμής ό Λόγιος20. Συγκεκριμένα άναφέρουν ώς πρώτο πείραμα 
τόν έρεθισμό τού γόνατος μέ άποτέλεσμα τήν έκταση τού σκέλους, ένώ «είς 
τό δεύτερον πείραμα έγγίζωντας τό φρενικόν νεϋρον τοϋ αύχένος» παρατη
ρήθηκε έναρξη άναπνευστικών κινήσεων τού θώρακος. Στό τρίτο πείραμα, 
όταν άγγιζαν κλάδο τού προσωπικού νεύρου καί συγκεκριμένα τόν έξερχό- 
μενο άπό τόν ύπερκόγχιο τρήμα «nervus supraorbitalis», όπως τό σημειώ
νουν, τότε προκαλούνται συσπάσεις τών μυών τού προσώπου. Τέλος κατά 
τόν έρεθισμό τοΰ άγκώνος έπιτελείτο άντίστοιχα σύσπαση τών δακτύλων 
τής χειρός.

16. Αναστασίου Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 208.
17. Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, τόμ. Α', 1818, σελ. 46.
18. Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, 1820, σελ. 11.
19. Άθηνά, 1819, σελ. 143.
20. Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 19-20.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ





Ένα άπό τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής έποχής τοϋ Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού είναι ή προσπάθεια δημιουργίας έλληνικής επιστημονικής ο
ρολογίας1. Οί Έλληνες λόγιοι κατά τή συγγραφή τών βιβλίων τους προσπα
θούν νά πλάσσουν νέους όρους γιά νά άποδώσουν τίς πρόσφατες έπιστημο- 
νικές γνώσεις. Ό ’Αντώνιος Στρατηγός2 στά 1745 άπευθυνόμενος στόν άνα- 
γνώστη ύπογραμμίζει, ότι ή «συγχισμένη ονομασία τών παθών, τών ιαμάτων 
καί τών φυτών», πού παρατηρείται κατά τήν έποχή του, είναι αιτία νά χρη
σιμοποιεί «πολλάς έλληνικάς [άρχαίας] λέξεις, καί άλλοτε άκόμη Ίταλικάς» 
κατά τή μετάφραση τού βιβλίου του. Ό Ίώσηπος Μοισιόδαξ3 έξ άλλου ση
μειώνει στά 1761, ότι κατά τήν μετάφραση τού βιβλίου Ηθική φιλοσοφία, 
«πολλάς λέξεις όπου δέν γνωρίζουν μητέρα τήν έλληνικήν τάς άπέρριψα, 
ώσάν τόσας νόθας όπού έμαυρώνουν τήν ευγένειαν τής προφοράς». 'Ωστό
σο στά 1799 ό Άνθιμος Γαζής4 τονίζει τό «πόσον δύσκολον εΐναι νά με
ταφέρει τίς είς μίαν διάλεκτον νέας ιδέας», καί κατά τήν έπιμέλεια τής έκ- 
δόσεως τής Χημικής φιλοσοφίας τον Θεοδοσίου Ήλιάδου, ό ίδιος παρατη
ρεί ότι ό μεταφραστής δέ θά πρέπει νά κατηγορηθεί, γιατί «έμεταχειρίσθη 
είς τήν μετάφρασιν καινουργείς λέξεις», καί τούτο, διότι, συμπληρώνει, 
«κάθε έπιστήμη.,.έχει τάς ιδίας της τεχνικάς λέξεις».

Ό Αδαμάντιος Κοραής5 στά 1804 συνιστούσε στούς Έλληνες τή μελέτη 
τής έλληνικής γλώσσας τονίζοντας, ότι «σήμερον μάλιστα παρά ποτέ εΐναι 
χρεία νά μελετάτε ταύτην τήν γλώσσαν, σήμερα όπόταν, άναγκαζόμενοι νά 
μεταγλωττίζετε τών Εύρωπαίων τά σοφά συγγράμματα κινδυνεύετε νά γε
μίσετε τήν κοινήν ήμών διάλεκτον άπό ιδιωματισμούς τών άλλων έθνών» μέ 
άποτέλεσμα, συμπληρώνει, νά εμποδίσουν τήν κοινή γλώσσα νά προσλάβει 
«χωρίς βίαν άπό τήν μητέρα της τήν έλληνική» τούς νέους έπιστημονικούς

1. Χαρακτηριστικά ό Κ. Θ. Δημαράς παρατηρεί ότι «μία άπό τίς πιό ώραΐες στιγμές τής 
παιδείας μας ε'ιναι όταν ό ελληνισμός, τόν ΙΗ' αιώνα, στήν θέληση του νά εύθυγραμμισθεΐ μέ 
τίς έξελίξεις τοϋ δυτικοϋ κόσμου, προσπαθεί ψηλαφητά νά αποκτήσει τό άντίστοιχο λεξιλόγιο 
του: εϊτε πλάθοντας όρους, εϊτε έφαρμόζοντας τόν νεολογισμό στίς έννοιες πού προϋπήρχαν». 
Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Δημήτριος Καταρτζής, Δοκίμια, ’Αθήνα 1974, σελ. μα'. Πρβλ. Μιχ. Στεφα- 
νίδη, Αί φυσικαί έπιστήμαι έν Έλλάδι πρός τής Έπαναστάσεως, ’Αθήνα 1928, σελ. 54.

2. ’Αντωνίου Στρατηγού, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί τών πυρετών, 1745, σελ. XVI.
3. Βλ. Π. Κιτρομηλίδη, Ίώσηπος Μοισιόδαξ, ’Αθήνα 1985, σελ. 334.
4. ’Ανθίμου Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 1799, τόμ. Α', τοΐς έντευξομέ- 

νοις, σελ. VIII καί Θεοδοσίου Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, 1802, πρόλογος ’Ανθίμου Γαζή, 
σελ. XII.

5. Άδαμαντίου Κοραή, Ήλιοδώρου Αίθιοπικών, 1804, μέρος Α', σελ. νγ'.
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όρους, πού πρέπει νά δημιουργηθούν γιά τίς νέες γνώσεις. Έπίσης ό Ανα
στάσιος Γεωργιάδης6 στά 1810 έπισημαίνει, ότι κατά τή μετάφραση τής 7α- 
τροφιλοσοφικής άνθρωπολογίας «έπλασε» μερικές λέξεις έκ τής άρχαίας 
έλληνικής γιά νά άποδώσει τίς νέες έπιστημονικές γνώσεις, συμπλη
ρώνοντας ότι κατέβαλε προσπάθεια νά άποφύγει «τάς ξένας λέξεις».

Παρομοίως καί ό Κ. Μ. Κούμας7 συνιστά στούς συγγραφεΐς γιά τήν έπι
στημονική ονοματολογία νά καταφεύγουν στή «θείαν γλώσσαν τών προπα- 
τέρων μας άπό τήν οποίαν έμποροϋμεν νά λαμβάνομεν πλουσίως ή νά πλάτ- 
τωμεν άναλόγως τής συνήθειας ό,τι όνομα μάς χρειάζεται». Ό Βενιαμίν Λέ- 
σβιος8 έπίσης στά 1818 σέ λόγο του στό Λύκειο τού Βουκουρεστίου τόνιζε 
ότι ή «έλληνική διάλεκτος» έχει τό προτέρημα νά «έξηγεΐ τάς ιδέας διά τής 
συνθέσεως τών λέξεων καί έπομένως ή γνώσις αύτής εΐναι τρόπον τινά συν- 
δεδεμένη μέ τήν γνώσιν τών έπιστημών». Ό Γρ. Ζαλίκογλου9 στά 1809 το
νίζει πώς θά έπρεπε άπό τούς σπουδάζοντες στά πανεπιστήμια τής Εύρώ- 
πης νά «έχωμεν ίδιασύνθετα βιβλία στοιχειώδη έκάστου μέρους τών έπι
στημών καί τεχνών», ώστε νά μεταφέρονται στόν έλληνικό χώρο οί νέες 
γνώσεις, τονίζοντας έπί πλέον μέ έμφαση ότι «όσα έγράφησαν είς τήν 
γλώσσαν μας μόνα έκείνα μένουσι θησαυρός τής πατρίδος άφθαρτος». 
Ωστόσο μέ πικρία παρατηρεί ότι «τή άληθεία δέ άπορίας άξιον εΐνε πώς 
τοσοϋτοι νέοι σπουδάζοντες έν τή ξενιτεία, καί μάλιστα τήν ιατρικήν, δέν 
προβλέπουσιν ότι τό νά έκδώση έκαστος είς φώς βιβλίον άνήκον είς τί ών 
έμαθεν», καί συμπληρώνει ότι τό έργο, αύτό πού θά έχουν έκδώσει, θά «εΐ
νε τό ίσχυρότερον συστατικόν καί μαρτυρικόν ότι δέν έφθειραν ματαίως 
ούτε τήν ήλικίαν των, ούτε τά χρήματα τής πατρίδος μακράν αύτής· άλλά τώ 
όντι έπεμελήθησαν είς άπόλαυσίν τίνος έπιστήμης, τινός καλού».

Τήν έλλειψη τών έλληνικών ιατρικών όρων έπισημαίνει στά 1830 ό Δη
μήτριος Μπίρδας10 καί στά 1836 ό Δημήτριος Μαυροκορδάτος11, ό όποιος

6. Αναστασίου Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 1810, σελ. η'. Στά 1809 ό 
Νικόλαος Λογάδης σέ έπιστολή του γράφει ότι «ή κοινή μας γλώσσα άδυνατεΐ νά έκφράση ι
δέας έπιστημονικάς... καί χρήζει πάντοτε νά δανείζεται λέξεις καί φράσεις άπό τήν Ελληνι
κήν, τήν μητέραν της». Βλ. Ίωάννου Οίκονόνου Λαρισσαίου, Έπιστολαί διαφόρων, (1759- 
1824), Αθήνα 1964, άρ. έπιστ. 123, σελ. 138.

7. Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, εισαγωγή, σελ. λβ". Μάλιστα ό Κούμας άπέστειλε 
στό Κοραή μακροσκελή κατάλογο όλων τών άνθρωπίνων άσθενειών γιά μετάφραση τών έπι- 
στημονικών όρων, γιατί ήθελε νά έκδώσει μία Νοσογραφία. Βλ. Γιάννη Καρά, Καΐρης-Κού- 
μας. Δυό πρωτοπόροι δάσκαλοι, Αθήνα 1977, σελ. 124.

8. Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 204. Βλ. έπίσης 'Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 15, όπου συν- 
ιστάται γιά τήν ορολογία νά καταφεύγει κανείς «είς τήν πλουσίαν άποθήκην τών προγόνων 
μας, είς δέ τήν σύνθεσιν θέλει όδηγηθή άπό τόν όρθόν λόγον».

9. Γρηγ. Ζαλίκογλου, Λεξικόν τής Γαλλικής Γλώσσης, 1809, σελ. δ' καί στ'.
10. Δημητρίου Μπίρδα, Διατριβή έναίσιος ιατρική, 1830, προοίμιον.
11. Δημ. Μαυροκορδάτου, ’Ανατομία τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 1836, σελ. λγ'.
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σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «είς τήν ονοματολογία, άπήντησα μεγάλας 
δυσκολίας» καί ότι πρώτος αύτός έξέδωσε «άνατομικήν ονοματολογίαν 
χρήσιμον όχι μόνον είς τούς σπουδάζοντας, άλλά καί είς έκείνους οιτινες 
θέλουν νά έκφράσωσι τάς ιδέας των είς τήν πάτριόν των γλώσσαν». Άς ση
μειωθεί όμως ότι ό Ιωάννης Βοΰρος12 στά 1836 εΐχε προτείνει στήν Ιατρι
κή Εταιρεία ’Αθηνών «νά συσταθεΐ έπιτροπή ϊνα συνάξει λέξεις ίατρικάς 
καί οϋτω νά σχηματίσει άν όχι ιατρικόν λεξικόν, τούλάχιστον έλεγχον 
ιατρικών λέξεων διά νά διευκολυνθεί ή ιατρική γλώσσα». Ακόμη τό 
πρόβλημα τής ιατρικής ορολογίας άπασχόλησε τήν ’Ιατρική Σχολή τής Ίο- 
νίου ’Ακαδημίας13 καί τούς συγγραφείς τών ιατρικών βιβλίων μετά τήν ίδρυ
ση τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όπως ένδεικτικά άναφέρουμε τόν Δαμιανό 
Γεωργίου14, τόν Ξαΰέριο Λάνδερερ15, τόν Ν. Κωστή16.

Οί συγγραφείς ιατρικών θεμάτων στά έντυπα βιβλία τής έποχής τοΰ Νε
οελληνικού Διαφωτισμού κατέβαλαν προσπάθειες νά άποδώσουν στήν έλ
ληνική γλώσσα τούς νέους ’ιατρικούς όρους17, τούς όποιους έμαθαν κατά τή 
διάρκεια τών σπουδών τους στά εύρωπαϊκά πανεπιστήμια. Προσπαθούν νά 
άποδώσουν τόν ξενόγλωσσο ιατρικό όρο στήν έλληνική μέ άποτέλεσμα γιά 
ένα ιατρικό όρο νά δημιουργοΰνται πολλοί ελληνικοί όροι, όπως διαπιστώ
νεται στά έπί μέρους θέματα τής μελέτης μας. Έπίσης δημιουργούν νέους 
όρους, όπως «δυσοδοντίασις» (Κ. Μ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, τόμ. 4, 
1820, σελ. 306), «στατιστική» (Ερμής ό Λόγιος, 1821, σελ. 172), «μονογρα
φία» (’Ιωάννη Ασάνη, Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 119), «οργανισμός» 
(Ίωσ. Μοισιόδακος, Απολογία, 1780, έπανέκδοση 1976, σελ. 109).

Μερικές φορές προσπαθούν νά άντικαταστήσουν τούς ξενόγλωσσους 
όρους μέ ελληνικούς, πού όμως δέν καθιερώθηκαν. Ενδεικτικά άναφέρου
με ότι γιά νά άποδοθεΐ ό όρος «scorbutus» δημιουργήθηκαν οί όροι «πελίω- 
σις», «στομακάκη» καί «σκελοτύρβη», γιά τόν όρο «biberon» πλάσθηκαν ά
πό τόν Π. Ήπήτη, (Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 288), οί όροι «ύελοβυζείον» 
καί «βυζαγγείον», γιά τή νόσο «scarlatina» ό όρος «πορφυρισμός», γιά τήν

12. Βλ. Γερ. Ρηγάτου, Ή ιστορία τής Ιατρικής Εταιρείας 'Αθηνών, 1835-1985, ’Αθήνα 
1985, σελ. 39.

13. Βλ. Γερ. Πεντόγαλου, Ή Ιατρική Σχολή τής Ίονίου Ακαδημίας, 1980, σελ. 111 καί 163.
14. Βλ. Δαμ. Γεωργίου, Μ. I. Ούεβήρου έρμηνεία είς τόν Ανατομικόν Ατλαντα, 1843, σελ. 

α’-β’.
15. Ξ. Λάνδερερ, Έγχειρίδιον Ίατρικό-Φαρμακεντικής ζωολογίας, 1844, σελ. 5.
16. Ν. Κωστή, Έγχειρίδιον Μαιευτικής, 1848, σελ. δ'. Άς σημειωθεί ότι ό Λουκάς Παπα- 

ϊωάννου παρατηρεί ότι «τών δυσχερεστάτων δ’ άναντιρρήτως είνε ή ονοματοθεσία έν τή το- 
σοϋτον ήδη προηγμένη άνατομική· διότι πλείστοι όσοι ξενικοί, πλημμελείς, πάντη άμουσοι, καί 
ώς τά πολλά ήμελημένοι παρεισήχθησαν ε’ική καί ώς έτυχεν είς αυτήν». Βλ. Λ. Παπαϊωάννου, 
Ανατομική τοϋ άνθρώπου, 1896, τόμ. Α', σελ. ιβ'.

17. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «Έλληνική ιατρική ορολογία: ’Απόπειρες καθιέρωσής 
της κατά τήν έποχή 1745-1821», 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, ’Αθήνα 2000, τόμ. 
Περιλήψεων, σελ. 35.
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νόσο ιλαρά «morbili, rossettoli» πλάθεται ό όρος «φοινικισμός» έρμηνεύο- 
ντας τόν λατινικό όρο «morbili». ’Ακόμη ό ιατρός Δ. Νίτζου (Έρμης ό Λό
γιος, 1817, σελ. 605) πλάθει τόν όρο «πτωματοτομία», ό όποιος άργότερα 
άντικαταστάθηκε άπό τόν όρο «νεκροτομή». Σημειώνουμε άκόμη ότι μερι
κοί όροι άπαντώνται στούς άρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ιδιαίτερα στόν 
Γαληνό, άπό τούς όποιους πιθανόν νά παρελήφθησαν, όπως ενδεικτικά 
άναφέρουμε τούς όρους «ραχίτις», «σησαμοειδή οστά», «ύπεζωκώς», «προ
αιρετική κίνησις», «τριγλώχινες», «σιγμοειδείς», «μηνοειδείς» βαλβίδες, 
«υοειδές όστοϋν».

Ώστόσο ορισμένοι ελληνικοί όροι, οί όποιοι δημιουργήθηκαν κατά τήν 
περίοδο αύτή καί παρατίθενται κατωτέρω, καθιερώθηκαν έκτοτε στήν έλ
ληνική ιατρική γραμματεία καί άπετέλεσαν κατ’ αύτόν τόν τρόπο τή βάση 
τής Έλληνικής Ιατρικής 'Ορολογίας, άν καί άρκετοί όροι άποδίδονται άπό 
τόν Στέφανο Κουμανούδη18 σέ μεταγενέστερα συγγράμματα.

Ιατρικοί όροι, πού δημιουργήθηκαν κατά τήν εποχή τού Νεοελληνικού
Διαφωτισμού καί διατηρούνται μέχρι σήμερα. Εντός παρενθέσεως ή 

έντοπισθεΐσα πρώτη άναφορά.

1. ’Αγγειολογία, (’Ιωάννη Δονά, Επιστολή άπολογητική, 1802, σελ. 78).
2. Αίματοφόρα αγγεία, (Άντ. Στρατηγού, Διδασκαλία, 1745, σελ. 51).
3. Αίμόπτυσις, (Αύγούστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 13).
4. Αίματέμεσις, (Π. Ήπήτη, Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 286).
5. Αίμοπτυσία, (Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., 1798, σελ. 30).
6. Αίσθητότης, (Π. Ήπήτη, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 572).
7. Αίσθητικότης, (Κ. Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας, 1818, τόμ. Α", σελ. 

46).
8. Άντιπαραλυτικός, (Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 120).
9. ’Ανθρωπολογία, (Αν. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία, 

1810).
10. Άντιπυρετικός, ((Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί..., 1815, σελ. 98).
11. ’Αντισηπτικός, (Θ. Μανδακάση, "Ομοια τών έλλειπόντων όμοιων ιά

ματα, 1757, σελ. 13).
12. ’Αντισπασμωδικός, (Ί. Άδάμη, Σύντομος έρμηνεία, 1756, σελ. 33).
13. ’Ανώνυμος άρτηρία, (Άνθ. Γαζή σημείωση στό Νικοδήμου Αγιορεί

του, Έγχειρίδιον..., 1801, σελ. 290).
14. Άποκάρωσις, (Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή περί..., 1815, σελ. 80).

18. Βλ. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, ’Αθήνα 1900.
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15. Αρθρικόν ύγρόν, (Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, Μέρος δεύτε
ρον, σελ. 174).

16. ’Ατρησία, (Π. Ήπήτη, Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 285).
17. Αύνανισμός, (Γ. Βεντότη, Αυνανισμού έπιτομή, 1777).
18. Αύτοσυνείδησις, (Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 357, όπου παρατίθεται 

καί ό γερμανικός όρος «selbustbewusstsein»).
19. Βιωσιμότης, (Ν. Πίκκολου, Ερμής ό Λόγιος, 1819, σελ. 593, όπου πα

ρατίθεται καί ό γαλλικός όρος «viabilite»).
20. Βλεννώδεις μεμβράναι, (Στ. Κανέλλου, Ερμής ο Λόγιος, 1817, σελ. 

583, αποδίδοντας τόν γαλλικό όρο «membranes musqueus»).
21. Βρογχικά άγγεία, (Κηρ. Χαιρέτου, Έγχειρίδιον...; 1798, σελ. 19).
22. Βρογχοτομία, (Γ. Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ. 37, 217).
23. Γαλακτοσάκχαρον, (Θ. Ήλιάδη, Χημικη φιλοσοφία, 1802, σελ. 94).
24. Γαλακτικόν όξύ, (Θ. Ήλιάδη, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 94).
25. Γαλβανισμός, (Παραινετική διδασκαλία περί τής δαμαλίδος, 1805, 

σελ. 26)
26. Γαστρικόν ύγρόν, (Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, Μέρος Β", 

σελ. 195).
27. Γαστρίτις, (Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή..., 1815, σελ. 29).
28. Γαστροκνήμιος, (Γ. Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1785, σελ. 14).
29. Γεννητικά όργανα, (Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794, σελ. 385).
30. Γέφυρα τού Βαρολίου, (Άναστ. Γεωργιάδου, Ίατροφιλοσοφική άν- 

θρωπολογία, 1810, σελ. 49).
31. Δαμαλισμός, (Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 48).
32. Λιεγερσιμότης, (Ίωάννου Άσάνη, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 328).
33. Αιούρησις, (Ίωάνν. Νικολίδη, Ερμηνεία περί..., 1794, σελ. 3).
34. Αυσκοιλιότης, (Διον. Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 107).
35. Εγκεφαλικόν νευρικόν σύστημα, (Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 611).
36. Είσοδος καί έξοδος τής λεκάνης, (Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανά- 

κεια, 1810, σελ. 314).
37. Έλμινθαγωγόν φάρμακον, (Αύγ. Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 

68).

38. Έπιξωοτία, (Σεργίου Ίωάννου, Αναίρεσις..., 1806, σελ. 15).
39. Έπίκρουσις, (διαγν. εξέταση), (Γ. Βεντότη, Νουθεσίαι..., 1780, σελ. 

15).
40. Έρεθιστικότης, (Άνθ. Γαζή, Γραμματική φιλοσοφικών έπιστημών, 

1799, σελ. 637).
45. Εύρωτίασις, (Ν. Παπαδόπουλου, Ερμής ό Κερδώος, 1815, τόμ. Ά, 

σελ. 275).
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41. Εύσταχιανή σάλπιγξ, (Νικ. Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β', 1757, 
σελ. 203.

42. Ηλιακόν (διά)πλέγμα, (Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 611).
43. Ημισφαίρια έγκεφάλου, (Βενιαμίν Λεσβίου, Στοιχεία μεταφυσικής, 

1820, σελ. 17).
44. Ημικρανία, (Αύγ. Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 5 καί 125, με

ταφράζοντας τόν όρο «migraine»).
45. Ήμιπληκτικός, (Σεργίου Ίωάννου, Αναίρεσις, 1806, σελ. 16).
46. Θωρακικός πόρος, (Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 8, 1807, 

σελ. 25).
47. Ίατροχειρουργική τέχνη, (Ερμής ό Λόγιος, 1812, σελ. 195).
48. Ιδιοσυγκρασία, (Σπ. Βλαντή, Ύγιεινατάριον, 1820, σελ. 25).
49. Ιλαρά, (Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, σελ. 552).
50. Ιστός, (Π. Ήπήτη, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 455).
51. Κατιοΰσα αορτή, (Ανθ. Γαζή, Γραμμ. φιλοσ. έπιστ. 1799, σελ. 552).
52. Κυκλοφορικόν σύστημα, (Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94).
53. Λεκάνης όστά, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 328 μετα

φράζοντας τόν όρο «bassin»).
54. Λυμφαγγείον, (Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 237).
55. Μεγάλη καί μικρά κυκλοφορία τοΰ αίματος, (Ανθ. Γαζή, στό Νικοδή

μου Αγιορείτου, Έγχειρίδιον..., 1801, σελ. 289-294).
56. Μετάγγισις τοΰ αϊματος, (Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 

1818, σελ. 296).
57. Μηνορραγία, (Διον. Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 109).
58. Μυελώδης ούσία έγκεφάλου, (Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον..., 1785, σελ. 

40).
59. Μυϊκόν σύστημα, (Ίωάννου Ασάνη, Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94).
60. Μυολογία, (Αναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 534).
61. Μυωπία, (Νικ. Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β", 1767, σελ. 31).
62. Νευρασθένεια, (Ιωάννη Ασάνη, Ερμής ό Λόγιος, 1811, σελ. 94).
63. Νευρικόν σύστημα, (Γ. Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολογική, 1802, σελ.

19).
64. Νευρολογία, (Κωνστ. Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794, σελ. 180).
65. Νοσολογία, (Άναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 124).
66. ’Ομφαλική άρτηρία, (Άνθ. Γαζή, Γραμμ. φιλοσ. έπιστ., 1799, τόμ. Β', 

σελ. 552).
67. Όξυγόνον, (Άνθ. Γαζή, Γραμμ. φιλοσ. έπιστ., 1799, τόμ. Β", σελ. 556).
68. ’Οργανισμός, (Ίωσ. Μοισιόδακος, ’Απολογία, 1780, σελ. 109).
69. Ούρία, (Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ. 118).
70. Ούρικόν οξύ, (Θ. Ήλιάδου, Χημική φιλοσοφία, 1802, σελ. 158).
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71. Ουροδόχος κύστις, (Δημ. Πούλος, Λόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. 56).
72. Ουροποιητικόν σύστημα, (Άναστ. Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, 1810, 

σελ. 110).
73. Ουρογεννητικά όργανα, (Π. Ήπήτης, Έρμης ό Λόγιος, 1818, σελ. 188).
74. ’Οφθαλμίατρος (Δ. Άλεξανδρίδης, Λεξικόν πρόχειρον τής Γραικικής 

καί Τουρκικής διαλέκτου, Βιέννη 1812, σελ. 274). ’Οφθαλμίατρός, 
(Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 463).

75. Παγκρεατικόν υγρόν, (Κ. Μ. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 8, 
1807, σελ. 24).

76. Παθογνωμονικά σημεία, (Άν. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 
316).

77. Παθογνωμονικόν φαινόμενον, (Σεργίου Ίωάννου, Άναίρεσις.., 1806, 
σελ. 10).

78. Παθογνωμονικά συμπτώματα, (Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή..., 1815, σελ. 
7, μεταφράζοντας τόν γαλλικό όρο «syptomes pathognomoniques»)19.

79. Παθολογία, (Δημ. Καρακάσση, Περί τής φλεβοτομίας, 1760, σελ. 26).
80. Παθολογική ανατομία, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 631).
81. Παθολογική φυσιολογία, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 

326).
82. Πειραματική φυσιολογία, (Ίωσήπου Μοισιόδακος, ’Απολογία, 1780, 

έπανέκδοση 1976, σελ. 140).
83. Περιτονΐτις, (Γ. Κ. Τυπάλδου, Διατριβή..., 1815, σελ. 16):
84. Πετέχιαι, (Αύγούστου Μαίηρ, Σύντομος διήγησις, 1752, σελ. 20, μετα- 

γράζοντας τόν λατινικό όρο «petechiae»).
85. Πήκτωμα, (Κ. Μ. Κούμα, Χημείας έπιτομή, 1808, σελ. 160, μεταφράζο

ντας τούς όρους «gelatine»).
86. Πνευμονία, (Στ. Δημητριάδου, Απανθίσματα, 1191, σελ. 34).
87. Πνευμονική αρτηρία, (Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, 

σελ. 154).
88. Πνευμονική φλέβα, (Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής άπάνθισμα, 1790, σελ.

154).
89. Πρεσβυωπία, (Νικ. Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β', 1161, σελ. 31).
90. Προμήκης μυελός, (Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον...11^5, σελ. 40).
91. Ρευστότης αϊματος, (Κηρύκου Χαιρέτου, Έγχειρίδιον..., 1798, σελ. 63).

19. Ώστόσο σημειώνουμε ότι ό Γαληνός μνημονεύει τόν όρο στό έργο του «Πρός 
Πατρόφιλον Περί συστάσεως Ιατρικής», κεφ. «V «όσα μέν ούν έξ άνάγκης έπεται τώ νοσήματι 
συμπτώματα, παθογνωμικά προσαγορεύεται, καί ταΰθ’ ήγεΐσθαι χρή γνωρίσματα βέβαια τών 
νοσημάτων ύπάρχειν», (G. C. Kuhn, Γαληνού 'Άπαντα, τόμ. 1, σελ. 273).
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92. Σακχαρώδης διαβήτης, (Ίωάννου ’Ασάνη, 'Ερμής ό Λόγιος, 1814, σελ.
118). ;·■«: '

93. Σπερματική κύστις, (Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, 1794, σελ. 82).
94. Σπλαχνολογία, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 325).
95. Σπονδυλική άρτηρία, (Ίωσήπου Δούκα,, Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 

229). ■··■''> V :" , '
96. Στεατικόν όξύ, (Ανθ. Γαζή, Γραμμ. φιλοσ, έπιστ., 1799, τόμ. Β", σελ. 

678). ; ,
97. Στρογγύλος σύνδεσμος τοΰ ήπατος, (Ανθ. Γαζή, Γραμμ. φιλοσ. έπιστ.,

1799, τόμ. Β", σελ. 552).
98. Συνδεσμολογία, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 325).
99. Συμπαθητικόν νευρικόν σύστημα, (Γ. Χρυσοβελόνη, Όμιλία φυσιολο

γική, 1802, σελ. 16).
100. Συσταλτικότης, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 474).
101. Συφιλίτις νόσος, (Σεργίου Ίωάννου, Πραγματείας Ιατρικής, 1818, 

σελ. 176). ' ■'
102. Τελειοποίησις οργανισμού, (Π. Ήπήτου, Ερμής ό Λόγιος, 1817, σελ. 

533).
103. Τοξικολογία, (Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 425).
104. Τριχοειδή άγγεία, (Ερμής ό Λόγιος, 1820, σελ. 542).
105. Ύδροθώραξ, (Διον. Πύρρόυ, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. 41).
106. Υπογλώσσιοι αδένες, (Κηρ. Χαιρέτου, Εγχειρίδιον..., 1798, σελ. 28).
107. Υποκλείδιος άρτηρία,'(Άνθιμου Γαζή, σημείωση στό Νικοδήμου Α

γιορείτου, Έγχειρίδιον..., 1801, σελ. 290).
108. Υπνοβασία, (Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 187).
109. 'Υστεροτομία, (Άναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 316).
110. Φαρμακογνωσία, (Γ. Ζαβίρα, Ίατρικαί παραινέσεις, 1787, σελ..
111. Φαρμακολογία, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 471).
112. Φαρμακοποιός, (Άναστ. Γεωργιάδου, ’Αντιπανάκεια, 1810, σελ. 38).
113. Φαρμακευτική, (Διον. Πύρρου, Φαρμακοποιία, 1818, σελ. ιβ').
114. Φαρμακευτική Χημεία, (Δημ. Νίτζου, Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 471).
115. Φλεβώδες, άρτηριώδες αίμα, (Ερμής ό Λόγιος, 1816, σελ. 84).
116. Φλοιώδης ούσία τού έγκεφάλου, (Κων. Μιχαήλ, Έγχειρίδιον..., 1785, 

σελ. 40).
117. Φρενικόν νεύρον, (Αθηγά, 1819, σελ. 143).
118. Φυτικόν νευρικόν σύστημα, (Ερμής ό Λόγιος, 1818, σελ. 611).
119. Φωνητικαί χορδαί, (Νικ. Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. Β", 1767, 

σελ. 192).
120. Ωοθήκη, (Δημ. Πούλου, Λόγος εισαγωγικός, 1806, σελ. 38).



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ





Μέ τήν παράθεση καί ανάλυση τοΰ περιεχομένου τών 28 ιατρικών βιβλί
ων, τών 42 μή ιατρικών βιβλίων καί τών Προεπαναστατικών περιοδικών μέ 
ιατρικά θέματα συνοπτικά μπορεί νά λεχθεί ότι κατά τήν έποχή τοΰ Νεοελ
ληνικού Διαφωτισμού παρατηρούνται τά ακόλουθα:

1. Κατά τίς δυό προεπαναστατικές δεκαετίες έκδόθηκε τό 54% τών ια
τρικών βιβλίων καί τό 64% τών μή ιατρικών βιβλίων μέ ιατρικά θέματα, δηλ. 
περισσότερα άπό όσα στό δεύτερο μισό τοΰ 18ου αίώνος, διαπίστωση πού 
δείχνει τό αύξημένο ένδιαφέρον γιά τή γνώση τής εύρωπαϊκής ιατρικής επι
στήμης κατά τήν προεπαναστατική περίοδο.

2. Τό ήμισυ τού άριθμού τών ιατρικών βιβλίων είναι μετάφραση αντι
στοίχων εύρωπαϊκών. ’Αξιοσημείωτο είναι ότι μέ τήν έρευνα διαπιστώθηκε 
ότι σέ 6.6 χρόνια κατά μέσο όρο τά αντίστοιχα εύρωπαϊκά βιβλία μεταφρά
ζονται στήν έλληνική γλώσσα, διαπίστωση ή όποία φανερώνει τό πόσο γρή
γορα μεταφέρεται στόν έλληνικό χώρο ή ευρωπαϊκή ιατρική γνώση.

3. Τό έπιστημονικό έπίπεδο τών ιατρικών βιβλίων είναι άρκετά ύψηλό, 
άν λάβουμε ύπ’ όψιν ότι τά βιβλία πού μεταφράζονται είναι βιβλία διασή- 
μων ιατρών τής έποχής καί μέ πολλές έκδόσεις στίς εύρωπαϊκές γλώσσες. 
Έπίσης τήν έκδοση τών ελληνικών ιατρικών βιβλίων συνιστοΰν διακεκριμέ
νοι καθηγητές εύρωπαϊκών πανεπιστημίων ή έγκριτοι έπιστήμονες τών Ελ
ληνικών Κοινοτήτων. Ιδιαίτερα τρία ιατρικά βιβλία είχαν κατατεθεί ώς δι
δακτορικές διατριβές στά Πανεπιστήμια τής Λειψίας, τής "Αλλης καί τοΰ 
Παρισιού.

4. Μέ τήν έρευνα διαπιστώνεται ότι στά μή ιατρικού περιεχομένου βι
βλία καταχωρίζονται σχήματα καί εικόνες μέ άνατομικά παρασκευάσματα 
τού άνθρωπίνου οργανισμού. Ή καταχωρισθείσα άνατομική εικόνα άπό 
τόν Άνθιμο Γαζή στό βιβλίο Γραμματική τών φιλοσοφικών έπιστημών, 
1799, θά πρέπει νά θεωρείται ώς ή πρώτη δημοσιευμένη άνατομική εικόνα 
στά έντυπα βιβλία τής έποχής τού Νεοελλήνικοΰ Διαφωτισμού. Έπίσης άπό 
τούς άδελφούς Καπετανάκη στά 1812 δημοσιεύονται οί πρώτες έγχρωμες 
άνατομικές εικόνες μέ τό σκελετό καί τά σπλάχνα.

5. Ιδιαίτερα τονίζεται ή περίπτωση τού προεπαναστατικού περιοδικού 
Ερμής ό Λόγιος, στό όποιο άφιερώνεται, όπως διαπιστώθηκε άπό τήν έ
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ρευνα μας, τό 10% τών σελίδων του γιά τή δημοσίευση ιατρικών άρθρων 
κατά κανόνα μεταφρασμένων άπό έγκυρα ιατρικά περιοδικά τής Εύρώπης. 
Δημοσιεύονται γιά τό θηλασμό καί τήν άνατροφή τοΰ βρέφους άρθρα, τά 
όποια πρέπει νά θεωροΰνται άπό τα πρώτα «Παιδιατρικά κείμενα» τής έ- 
ξεταζομένης περιόδου.

6. Σχετικά μέ τή βιβλιογραφία, ή όποία περιέχεται στά βιβλία καί στόν 
Έρμή τό Λόγιο, διαπιστώνεται ότι καταχωρίζεται ή σύγχρονη τότε ιατρική 
βιβλιογραφία, στοιχείο πού δείχνει τό έπίπεδο ένημέρωσης τών Ελλήνων 
συγγραφέων καίτή μεταφορά τής επίκαιρης έπιστημονικής ιατρικής γνώσε- 
ως. Παρουσιάζονται τά έπιστημονικά περιοδικά, όπως αύτό τής Πειραμα
τικής φυσιολογίας τοΰ F. Magendie. Ιδιαίτερα τό βιβλίο τοΰ ’Αναστασίου 
Γεωργιάδη, Αντιπανάκεια, 1810, θά πρέπει νά θεωρείται ώς τό βιβλίο, τό 
όποιο παραθέτει τήν πλουσιότερη βιβλιογραφία κατά τήν έποχή τής Νεοελ
ληνικού Διαφωτισμού.

7. Μέ τά έντυπα βιβλία μεταφέρεται στόν ελληνικό χώρο ή νέα μέθοδος 
τού έμβολιασμοΰ, γιά τήν προστασία άπο τήν εύλογιά. Έπτά χρόνια άπό τήν 
άνακοίνωση τού Ed. Jenner καί έξι άπό τή λατινική μετάφραση τού βιβλίου 
του δημοσιεύεται σχετικό βιβλίο γιά τά άποτελέσματα τού δαμαλισμού, στό 
όποιο καταχωρίζεται καί ιδιαίτερος στατιστικός πίνακας μέ τούς θανάτους 
τών τελευταίων έτών στή Βιέννη, όπου μέ τήν ψυχρή γλώσσα τών άριθμών 
διαπιστώνεται ή θεαματική πτώση τής παιδικής θνησιμότητας άπό τήν εύλο- 
γιά μετά τό 1800, όπότε άρχισε νά έφαρμόζεται ό δαμαλισμός.

8. Έπίσης μέ τά έντυπα βιβλία μεταφέρεται καί ή έπιστημονική γνώση 
τής φυσιολογίας μέσω καί τών πειραμάτων, πού δημοσιεύονται στά βιβλία 
καί στά προεπαναστατικά περιοδικά. Ή άνάγκη γιά πειραματική έπιβεβαί- 
ωση τών δεδομένων μεταφέρεται κατ’ αύτόν τόν τρόπο καί στόν ελληνικό 
χώρο.

9. Οί συγγραφείς τών ιατρικών θεμάτων μεταφέρουν τίς νέες ιατρικές 
γνώσεις καί συγχρόνως, στήν προσπάθεια τους νά άποδώσουν στά ελληνι
κά τά νέα ιατρικά δεδομένα, δημιουργούν τή βάση τής έλληνικής ιατρικής 
ορολογίας. Ακόμη άπό τήν ερευνά μας διαπιστώθηκε ότι ιατρικοί όροι, οί 
όποιοι τότε είσήχθησαν άπό τούς συγγραφείς, διατηρούνται μέχρι σήμερα 
στήν έλληνική ιατρική ορολογία.

10. Τέλος οί ίατροί συγγραφείς τών ιατρικών βιβλίων καί τών ιατρικών 
άρθρων στά περιοδικά διαδραματίζουν ενα διαφωτιστικό ρόλο στήν όλη 
άναγεννητική προσπάθεια τού ύποδούλου Γένους κατά τήν έποχή τοΰ Νεο-
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ελληνικού Διαφωτισμού, διότι μεταφέρουν τήν έπιστημονική ιατρική γνώση 
καί συμβάλλουν κατ’ αύτόν τόν τρόπο στή μόρφωση τών κατοίκων τού ελλη
νικού χώρου.





SUMMARY





The medical European knowledge in the Greek region, 
1745-1821

In comparing and analyzing the contents of 28 medical printed books, 42 
non-medical books which include medical subjects and the pro-revolutionary 
journals synoptically can be said that, during the epoch of Neo-Hellenic 
Enlightenment the following was observed:

1. During the pre-revolutionary decades 54% of the medical texts and 
64% of the non-medical books with medical subjects published, more than 
those published on the second half of the 18th century, a creditation which 
shows the growing interest in the knowledge of European medical science.

2. Half the number of medical books is a translation of the corresponding 
European areas. The research proved that in about 6.6 years, the correspon
ding European books were translated into Greek. A fact, which shows how 
fast European medical knowledge was being transmitted to Greek col
leagues.

3. The scientific level in the medical books is quite good, if we take into 
consideration the fact that the translations are made from publications of 
famous doctors of that time, and with many publications in other European 
languages.

Also, the publications of Greek medical texts are recomended by distin
guished professors-lecturers of European Universities and of Greek scien
tists. Three medical books were commended for doctoral Thesis at the 
Universities of Leipsie, Halle and Paris.

4. During the research it was made certain that in the non-medical con
tent books, anatomical figures and photos with components of human organ- 
ismus were inserted.

The interest anatomical figures by Anthimos Gazis, in 1799, must be con
sidered as the first of its kind published in the books of the Neo-Hellenic 
Enlightenment. Also, in 1812 anatomical figures with sceleton and internal 
organs were published in colour, by Kapetanakis brothers.

5. Distinguishing is the case of the pre-revolutionary journal «Hermes the 
Logious» in which is devoted, as we ascertained by our research, 10% of the
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pages of the publication of medical articles, mostly translated from valid 
medical European journals. Published articles about breastfeeding and 
upbringing of the infant, which must be considered as one of the first pedi- 
atrical texts of the era of Neo-Hellenic Enlightenment.

6. In relevance to the bibliography which is contained in the books and 
«Hermes the Logious» is certain that the then enterned contemporary medical 
bibliography which shows the level of awareness of Greek writers in convey
ing up-to date scientific medical knowlege. Scientific periodicals such as the 
one by F. Magendie «Experimental Physiology». In particular, the book by 
Anastasios Georgiades «Antipanaceia», Vienna 1810, must be considerd as 
the book with the richest bibliography during the Neo-Hellenic Enlighten
ment.

7. Through those books the new method of vaccination for the protection 
of small-pox is brought to Greece. Relevant book published seven years after 
the announcement of Ed. Jenner and six after the latin translation about the 
results of vaccination. Also, it contains a statistics index with the death of 
later years in Vienna, which shows, in the language of numbers, the spectacu
lar drop in infant mortality from smallpox, after 1800, since vaccination 
began.

8. Knowledge of physiology is transferred through the experiments, 
which are published in Greek books and the pre-revolutionary journals. The 
need for experimental assurance of the findings is transferred in this manner 
to the Greek region.

9. The authors of medical subjects transport the new medical knowlege 
and simultaneously create the basis of Greek medical terminology. Also, 
from our research, it was made clear that one hundred and twenty five medi
cal terms, which were indroduced by the authors are used today in Greek 
medical termonology.

Finally, the doctor authors of medical books and medical subjects in jour
nals, transport the scientific medical knowledge, thus contributing in the 
education of the Greek public and playing an enlightening role in the Re
naissance of Greece.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

* Στόν κατάλογο τής Βιβλιογραφίας δέν περιλαμβάνονται τά 28 ιατρικά καί 42 μή ιατρικά 
βιβλία τής έποχής τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού, τά όποία άναφέρονται καί μελετώνται στά 
οικεία κεφάλαια τού βιβλίου.
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139
άνθρωπολογία 202, 207, 330 
άνθρωπος 77, 81, 84-86, 99, 100, 131, 

146
άπλός 76, 291 

άνθρώπου γνώσις 113 
μέλη 134 
μέρη 118 
περιγραφή 151 
φυσική ιστορία 84 

άνθρωπότης 184, 313 
άνισον 148 
άνισορροπία 185 
άνισότης 81
άνομοιότης άνθρώπων 113 
άνοσία 309
άνοσοποίηση πανώλη ς 279 
άντερον παιδός 117 
άντιβραχίων 223 
Άντιδοτάριον 33
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αντίδοτο 277 
άντιδραστήριο 260 
άντιθέναρ 118 
άντιλήψεις304 

αρχαίες 302 
έποχής 320 

Άντιπανάκεια 87, 161, 202, 338 
άντιπαραλυτικός 330 
άντιπυρετικός 330 
άντισηπτικός 330 
άντισπασμωδικός 330 
άντίστασις κατοίκων 312 
άντλία πνευματική 320, 321 
ανωμαλίες συγγενικές 185 
άορτή 236, 239, 243, 250 

κατιοΰσα 251, 332 
άόρτη 250 
Άούστρια 74, 82
Απαγγελία περί τίνος συγγράμματος 

87
Άπάκη Κ. 364
άπανθίσματα 122
άπαρίνη 185, 203, βλ. καί γάλιον
άπάτη 302
άπίδιον 255
άπλο-έλληνικόν [ιδίωμα] 129 
άπογαλακτισμός 181, 302 
Αποθήκη τών παίδων 139 
Αποθήκη τών ώφελίμων γνώσεων 183, 

205, 236, 279, 286, 347 
Αποθήκη τών ώφελίμων καί τερπνών 

γνώσεων 306 
άποκάθημα 283 
άποκάρωσις 330 
Απόλλων 282
Απολογία ίστορικοκριτική 118, 139, 

140
άπονεύρωσις 138 
αποπληξία 65, 81, 304 
άπόστεμα 75, 117 

πνεύμονος 69

’Αποστολίδης Δ. 92,182,179, 204, 211, 
234-238, 242, 246, 247, 248, 332 

Μυρτίλος 85, 347 
’Αποστολόπουλος Δ. Γ. 348 

Φώτης 121 
άποτιτάνωσις 259
Αποφθέγματα ύποθήκαι καί προγυ- 

μνάσματα 119 
άπόφυσις βελονοειδής 253 

στυλό ειδής 253 
αποχή 88
’Αραβαντινός Π. 181, 348 
Άραβες 94, 95
Άρβαΐος 243, βλ. καί Harvey William 
Άρβανιτοχώριον 58 
Άργέντης Φίλιππος Π. 348 
Άργυροπούλου Ρωξ. 149,190, 348 
Άρδαβάνης-Λυμπεράτος Σ. Ν. 193, 

196, 313,348 
Άρεταίος 27, 94, 183 
άρετή 79, 183 
άρθρα [=άρθώσεις] 129 

άρθρων πάθη 260 
άρθρα ιατρικά 338 
άρθρικό υγρό 138 
άρθρίτις 65, 300, βλ. καί ρευματικό 
άρθρωσις 226, 260

άρθρώσεων παθήσεις 287 
’Αριστοτέλης 94, 280, 304 
’Αρμένιος 91 
άρον 99, κηλιδωτόν 143 
άρρώστια 127,150, 151, 184, 282 

επιδημική 216 
άρρωστία 62, 113, 149, 284, 302 

λαού 64 
άρρωστος 76, 149 
Άρσάκης Άπ. 181, 203 
άρσενικό 99, 140 
άρτάνη ήπατος 255 
άρτηρία 124, 125, 230, 232, 232, 234, 

238, 239, 241, 242, 245-247, 258, 
278, 319, 320, 321
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ανώνυμος 251, 330 
βραχιόνιος 251 
κερκιδική 251 
μασχαλιαία 251 
μεγάλη 250, βλ. καί αορτή 
ομφαλική έμβρύου 245, 332 
πνευμονική 229, 236, 239, 243, 

245, 251, 333 
σπονδυλική 251, 334 
στεφανιαία καρδιάς 250 
στεφανίτις 251 
συνεστραμμένη 251 
τραχεία 228, 229, 245 
ύποκάρπιος 251 
υποκλείδιος 251, 334 
ύπομασχάλειος 251 
φλεβώδης 243 

αρτηριών μαμβράνες ή χιτώνες 246 
ονοματολογία 250 
τενώδη στόματα 236 

άρτοποιός 272 
άρτος 117 
άρχαιότης 94
!’Αρχεία Ζωικού Μαγνητισμού 183, 

207
’Αρχείο Π. Ήπήτη 92 
άρχιατρός 116 
Άρχιγένης Σ. 308, 348 
άρχοντες 90
Άσάνης Ιωάννης 41, 198, 202, 204, 

226, 243, 329, 331, 332, 334 
άσαρον 148 
άσβέστης 99
άσβέστιο 259, βλ. καί τίτανος 259 

φωσφορικό 225, 259 
Άσδραχάς Σπ. 129, 348 
άσθένεια 26, 32, 125, 135, 139,150, 

275, 281, 286, 291, 306, 293, 299, 
308 

έπιδημική 91
μολυσματική ή κολλητική 309

πεπαιδευμένων 67 
άσθενειών γνώσις 89 
ασθενή ματα σώματος 113 

ψυχής 113 
άσθενής 86 
άσθμα 69,78, 272 
άσκαρίς 276, 277 
άσκίτης 278 
Άσκληπιάδης 94 
άσκληπιεΐα 94 
’Ασκληπιός 94 
άσπάλαθος148 
άσπασμός 79 
άσπρόμιδα 99 
’Ασσύριοι 112
άστράκα 307, 308, βλ. καί ήλερη 
άστρακιά 307, βλ. καί κοκκινίτζα 
άσφυξία 99 
άτμοί 278

θειώδεις 150 
υδατώδεις 232 
χημικοί 91 

άτονία 81
άτρησία 180, 302, 303, 331 
αύγά 99, 261, βλ.καί ωάρια 261 
αυγοθήκη 261, βλ. καί ώοθήκη 
αύθέντης 90
αυνανισμός 62, 130,193, 331 

αυνανισμού σύγγραμμα 63 
Αυνανισμού έπιτομή 62 
αύτί, βλ. ούς 
αυτοβιογραφία 71 
αύτοσυνείδησις 331 
Αυτοσχέδιοι στοχασμοί 89 
αύτοχειρία 84 
αύχήν 323 
άφανισμός 26 
άφεδρών 117 
άφή 80 
άφθα 302
Αφορισμοί Ίπποκράτους 87



ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 381

Σανκόριου 159 
Άφροδισιολογία έλληνική 280 
αφροδίσιον πάθος 26, 95, βλ. καί συ- 

φιλΐτις νόσος 
Άχελωίδης I. 275
άχνη υδραργύρου 281, βλ. καί liquor 

van Swieten

Β αβυλώνιοι 112 
βάδιση 88, 305 
Βακαλόπουλος Άπ. 178, 348 
βακκίνα 95, 313-314, βλ. καί δαμαλίς, 

δαμαλισμός 
Βάκων Ρογέρος 95 
βάλανος πέους 258, 261, βλ. καί κεφά

λι ψωλής 
βαλβίδες καρδιάς 236 

λεμφικών άγγείων 248 
μηνοειδείς 236, 330 
τριγλώχινες 236, 330 
σιγμοειδείς 236, 330 
φλεβών 246 

βάλσαμο κεφαλικο-στομαχικο-νευρώ- 
δες 57, 59 

βάμβαξ 211 
Βάμβας Νεόφυτος 26 
Βανελμόντιος 95
Βαρδαλάχος Κων. 103, 105, 141, 142, 

144, 155, 225, 232, 242-246, 254, 
266, 268, 279, 286, 321, 348 

Βαρτολίνος 133,248, βλ. καί Bartholin 
Βαρτσελιώτης Ιάκωβος 190 
βαρύδια ιατρικής 75 
Βασιλεία 310 
βασιλεία Ιταλική 194 
Βασιλείου Άλ. 83, 84, 91, 188 
βατράχιον κακωτικόν 142 
βαφή 305 
Βέη Μ. Ν. 64, 348 
Βελλαράς Νικόλαος 60 
Βελονάκης Μ. Ν. 209

βελόνιο 99 
Βελουδής Γ. 112, 348 
Βενετία 36, 37, 72,100,140, 311 
Βενιαμίν Λέσβιος 105,152 
Βεντότης Γεώργιος 26, 34-36, 42, 43, 

46, 62-64, 82, 193, 230, 253, 261, 
262, 271, 274, 275, 279, 283, 291, 
304, 307, 309, 331 

Βερβιτσιώτης 186 
βερδεμάρε 99 
Βερνάρδος Μανουήλ 88 
Βερολίνο 85
Βερτούχ 141, βλ. καί Bertuch 
Βερυγάκκη ’Άννα ιατρός 68 
Βερώνη 282 
βήξ 69, 117, 272, 300

σπασμωδικός ή κοκκύτης 309 
βιβλίο-α 63, 71, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 

89, 280, 291, 293, 299, 328, 300, 
307, 311, 313, 314, 315 

άγγλικά 161
άνατομίας, φυσιολογίας 195 
γαλλικά 82,161, 205, 208 
γενικής φύσεως 233 
γερμανικά 161 
διαφωτιστικά 26 
έγκυκλοπαιδικό 283 
έλληνικά 30, 33, 59, 100, 161, 126, 

156, 192, 219, 224, 241, 242, 248 
έντυπα 27, 235, 244, 250, 253, 259, 

262, 271, 274, 276, 319, 329, 338, 
329, 337 

έπιστημονικά 49, 219 
ευρωπαϊκό ιατρικό 45 
θεολογικό 240, 241 
θετικών έπιστημών 40, 49,106 
θρησκευτικά 155
ιατρικά 25, 44, 51, 155, 160, 194, 

195, 198, 200, 202, 212, 233, 311, 
μεταφρασμένα 46 

Ιστορίας ιατρικής 198
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ιταλικά 100, 161 
κυκλοφορικού συστήματος 197 
λατινικά, 161 
μεταφρασμένα 105 
μή Ιατρικά 101 κ. έξ., 109 κ. έξ., 

155,
νεοφανή 204, 215 
νεώτατα 212
ξενόγλωσσα 33, 187,193 
φιλοσοφικά 103, 107, 155 
φυσικής 103,107, 155, 268 
σχολικά έγχειρίδια 103,107,155 

βιβλίων ιατρικών άποδοχή 44 
έπανεκδόσεις 34
ιατρικών έλληνικών παρουσίαση 

192
ιατρικών παρουσίαση 85 
κατανομή 35, 41 
μή ιατρικών κατανομή 106 
περιεχόμενο 42 
συγγραφείς 35 

βιβλιάριο 71
βιβλιοθήκη 66, 68, 71, 205

Ακαδημίας Ρουμανίας 63, 244 
Ίασίου 63 
ιατρική 188
Δημοτική Κοζάνης 244 
ιδιωτική 66
Μηλεών Πηλίου 133, 141, 160, 

190, 192, 194,196, 243, 259, 281 
Μηλιώτικης Σχολής 188 

βιβλιοκρισία 150, 206, 207, 208, 187, 
210

Βιβλίον καλούμενον γεωπονικόν 116 
περί τής ποδαλγίας 66 

βιβλιοπαρουσίαση 177, 178, 187, 204, 
215

Βιεννέζος ιατρός 271, 315 
Βιέννη 36, 37, 47, 82, 91, 92, 96, 173, 

180, 188, 197, 204, 215, 216, 278, 
281, 292, 299, 312, 312, 315, 338

βιογραφία 209 
βιολογία 118 
βίος 86 
βιοτεία 86 
Βισέτρα 90 
βιωσιμότης 190, 331 
Βλαντής Σπ. 34-36, 43, 46, 72, 100, 

139, 233, 254, 283, 320, 332 
Βλαστός ’Αλ. Μ. 348 
Βλαχάκης Γεώργιος 114,132, 348 
Βλαχία 299, 300 
Βλαχογιάννης Γιάννης 178 
Βλάχος Νικ. 71, 96, 140, 215, 292, 349 
βλεννογόνος 254 
βλέφαρα 287
βόαι 310, βλ. καί πορφύρα 
Βογορίδης ’Αλέξανδρος 195 
Βοερράβιος 95, 256, 320, βλ. καί 

Boerhaave 
βοήθεια πνιγμένων 65 
Βολταίρος 310 
Βόλτας 186
Βονδιόλης Πέτρος 185, 187, 196, 186, 

203
βόραξ 185, 210
Βορδόνης Λέανδρος 182, 204, 203 
Βοσκυιλλώνιος 34, 36, 39, 40, 43, 85, 

87, 231, βλ. καί Bosquillon 
βότανο-α 47, 56, 71,123, 216, 291, 292 

άντισαπρωτικά 70 
ηρωικόν 188 
καταψυκτικά 70 
μαλακτικά 70 

Βοτανική 71, 112, 131, 133, 216 
βουβώνες άφροδιασιακοί 75 
Βουδούρης Λουκάς 209 
Βουκουρέστι 49, 89,108,121, 312,328 
Βουλγαρία 59
Βούλγαρις Ευγένιος 60,105,132,155, 

157, 268, 303 
Βουρλιώτης Μαν. 184, 349
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Βοϋρος Ιωάννης 329, 349 
Βραγκοβάνος Γρηγ. 105,107,137,242, 

251
Βρανούσης, Λέανδρος 60, 61, 78,121, 

135, 349 
βραχίων 80, 118, 223

βραχίονος περίδεση 242 
βραχυβιότης 85
βρέγμα 118, 224, βλ. καί parietaux 
βρέφος 180, 207, 225, 300, 301, 302, 

305, 306, 309 
άποθαμμένο 117 
άρτιγέννητο 304 

βρέφους άνατροφή 151 
άσθένειαι 305 
διάλεκτος 304 
διατροφή 151 
ενδυμασία 127 
έξέταση ιατρική 304 
πλύσιμο 65 

βρογχοκήλη 286, βλ. καί goitre 
εξόφθαλμος 246 

βρόγχος 229 
βρογχοτομία 331 
Βροκίνης Λ. 48, 98,196, 349 
βροουνιακό σύστημα 185, 202 
Βρουνιατέλος 96, βλ. καί Brugnatelli 
Βρυέννιος Ιωσήφ 60 
βρώμα 86, 88, 116 
βρώσις 84, 86
βυζάστρα 119, 181, 180, 299, 301-303, 

βλ. καί τροφός 
βυζί 117, 118, 130, 302 
βυζικατόριο 99
βυζοαγγεΐον 301, 329, βλ. ύελοβυζίον 

301
Βυρεός 181, 206, βλ. Virey

γ άγγραινα πνεύμονος 69 
ψωλής 75

Γαζής Άνθ 105, 107, 124, 126, 127, 
133, 141, 155, 156, 159, 160, 188,

194-196, 223, 224, 226, 227, 231, 
234, 236-238, 240, 241, 243-249, 
251-259, 261, 262, 266-268, 283, 
286, 327, 331-334, 337, 349 

Γάλ 212, 214, βλ. καί Gal 
γάλα 116, 117, 128,138, 180, 181, 209, 

226, 276, 301, 303, 304 
άγελάδος 301 
άκρατο 301 
γυναικός 301 
ζώου 301 
μητρικό 299, 300 

γαλακτισμός 300
τεχνικός 301, 300, 301 

γαλακτοσάκχαρο 331 
Γαλατάς 83
γαλβανισμός 139, 146, 147, 331 
γάλβανον 148
Γαληνός 27, 78, 80, 91, 93, 94, 100, 

118, 121, 183, 206, 208, 223, 227, 
229, 230, 236, 253, 256, 282, 284, 
330, 333

γάλιο 203, βλ. καί άπαρίνη, galium 
Γαλλία 212, 293, 306, 308, 315 
γαλλική γλώσσα 39, 40, 89, 106, 107, 

130, 205 
διάλεκτος 64, 112,119, 120 
Εγκυκλοπαίδεια 158,159,235,238, 

239, 259 
γαλλικό ιδίωμα 131 
Γαλλικό Ινστιτούτο ’Αθηνών 243 
γαλλικόν πάθος 26, 42, 74, 75, βλ. καί 

μαλαφράντζα 
Γάλλος άνατόμος 193

ιατρός 157,195, 212, 278 
καθηγητής 231 
συγγραφέας 243 
φαρμακοποιός 285 
φυσιολόγος 160 
χειρουργός 157, 285 
χημικός 278, 285



384 Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, 1745-1821

γαλουχία 301
Γαρδίκα Κατερίνα 184, 349 
Γαστούνη 48 
γάστρη [=κοιλία] 134 
γαστρικό ύγρό 138 
γαστρίτις 282, 331 
γαστροκνήμιος 331 
γαστροτομία 286 
Γεδεών Μανουήλ 135, 349 
γέλως 73 
γενεά 320, 286 
γένειο 262
γένεσις 118, 120, 128, 133, 151 
γέννα 65
Γεννάδιος Γεώργιος 105, 107, 151, 

283, 349 
γεννήματα 117
γέννηση 113, 150, 300, 305-307, 313 
γεννήτωρ 113 
γένος 23, 26

γένους φωτισμός 23 
ώφέλεια 68 

γεντιανή 143,148
Γερμανία 44, 45, 130, 181, 233, 291 
γερμανική γλώσσα 39, 56, 106, 107, 

139, 275 
Γερμανοί 130, 304 
Γερμανών γλώσσης 233 
γέρων 271
γεύση 80, 125, γλυκεία 260, 285 
γέφυρα Βαρολίου 331 
γεωμετρία 96 
Γεωπονικόν 66
Γεωργιάδης Άναστ. 23, 34-36, 39, 40, 

43, 44, 46, 47, 49, 82, 84, 85, 87, 
125, 159, 161, 192, 197, 199, 202, 
223, 231-233, 238, 242, 245, 246- 
249, 251, 254, 257-262, 266, 271- 
274, 276-278, 281, 283-286, 303, 
305, 307, 309, 312, 313, 320, 323, 
328, 330, 332-334, 338, 349

Κυριάκός 215 
Γεωργίου Δαμιανός 249, 329, 349 

Μιχαήλ 139, 307 
γή ζωική τιτανώδης 287 
Γιομπλάκης Άθ. 123, 349 
Γκανιάτσας Κων. 350 
Γκιάλας Άθ. 24, 350 
Γκίνης Δ. 72, 96,100, 350 
γκουαγιάκι 142 
Γλασκώβη 227 
γλαύκωμα 157 
γλεΰκος 99 
γλυκύρριζα 143, 148 
Γλυκύς Μιχαήλ 45, 62, 100, 112, 140 
γλώσσα 125, 253, 304, 328 

άπλή 244 
αρχαία 291 
γαλλική 231, 311
γερμανική 39, 56, 106, 107, 139, 

275 
γραικική 139
έλληνική 209, 239, 275, 291, 292, 

310, 315, 327-329, 337 
ευρωπαϊκή 207, 337 
ιατρική 329 
ιταλική 231 
κοινή 327, 328 
λαού 259 
λατινική 291, 292 
ουγγρική 39, 291 
παλαιάς Ελλάδος 133 
πάτριος 329 
προπατόρων 328 
ρουμανική 241 
ρωμαίϊκη 120 
συνήθης 275 
τουρκική 207 

γλώσσης (άνατ.) αιχμή 253 
βάσις 253
χαλινός 304, βλ. νήμα υπογλώσσιο 

γλωττίς 114, 228
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γνώση 319, 328 
άνατομίας 108 
άνθρώπου 113 
άσθενειών 89
επιστημονική 24, 49,106,136,184, 

278, 280, 293, 319, 327, 328 
έπιστημών 328 
εύρωπάϊκή 23, 27, 219 
ιατρική 25, 30, 173, 174, 271, 275, 

319, 337, 338, 338 
σύγχρονη 259 
φυσιολογίας 108, 200, 232 
χημείας 301 

Γοβδελάς Δημ. 105,149,150,273,274, 
279

γονείς 299, 303, 304 
γονόρροια 282

αφροδισιακή 75, 76, βλ. καί σκο- 
λαμέντο 

γόνος 281
γόνυ 228, γόνατος έρεθισμός 323 
Γόρδιος ’Αναστάσιος 60 
Γοτίγγη 93, 181,182, 204 
γουαγιάκο 293, 294 
Γούδας Αναστ. 132,181,198, 315, 350 
Γουϊτον-Μορβώ 149, βλ. καί Guyton- 

Morveau 
γρα'ίδια 304
γραικικόν σπουδαστήριον 186 
Γραικών άπλή διάλεκτος 58 
γραμματεία 70

άρχαία έλληνική 205 
έλληνική ιατρική 330 
νεωτερική 203 
νεωτέρων Ελλήνων 202 

Γραμματεία Έσωτερικών Ελληνικού 
κράτους 27 

Γραμματική τών φιλοσοφικών έπι- 
στημών 124, 248 

Γριτζόπουλος Τάσος 68, 350 
γυαλίον 99

Γυμνάσιο Σμύρνης 204 
γύμνασις 214
γυναίκα 63, 260, 272, 282, 286, 299, 

302, 273 
γνναικός γάλα 301

δάγκαμα 98 
ζώων 65
λυσσασμένου σκυλίου 70 
δφεως 117 
ταραντόλης 145 

δάκρυα 138
δάκτυλα 228, 238, 279, 287

δακτύλων χειρός συσπάσεις 323 
Δαλλαδέτζιμας Αγγελος 133, βλ. καί 

Δελλαδέτζιμας 
δαμάλη 314
δαμαλίδος έγκέντρισμα 83 

φύλιασμα 82 
χρήσις 314 

δαμαλίς 82, 79, 309, 312, 313, 314, βλ.
καί δαμαλισμός, βακκίνα 

δαμαλισμός 47, 48, 95, 160, 180, 212, 
278, 312-315, 331, 338, βλ. καί 
δαμαλίς ή βακκίνα 

Δαπόντες Καισάριος 60 
Δάρβαρις Δημ. 103,105,123,131,141, 

147, 183, 228, 229, 238, 242, 248, 
254, 255-258, 268, 276, 279, 319, 
350

Δάρβαρις Κων. 34, 36 39, 43, 88 
Δασκαλάκης Απ. 120, 350 
δάσκαλος 196 
δαύκος 148 
δάφνη 148
Δέ Κιγάλλας Ιωσήφ 350 
δεισιδαιμονία 25, 38, 205 
δεϊψα 125
Δελιαλής Νικόλαος 56, 61, 350 
Δελλαδέτζιμας Άγγελος 188, 193, 

199, 203, βλ. καί Δαλλαδέτζιμας
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δεξαμενή χυλοϋ 257 
χυλοφόρος 257 

δεξιότης 209 
δεξιοχειρία 306
δέρμα 65,120, 138, 142,145, 238, 248, 

273, 273, 276, 280, 287, 303 
δέρματος έρυθρότης 273, 279 
δεσίματα 305 
δέσις 320, ποδός 323 
δεσμός 319, 321
δεσποτισμός διαφωτισμένος 60 
Δεστούνης Σπ. 105, 107, 130, 276 
Δετοράκης Μαν. 78, 350 
δήγματα 33 
δηλητήριο 140 , 198 
δηλητηρίαση 305
Δημαράς Κ. Θ. 23, 25, 53, 60, 84,120, 

173, 184, 195, 327, 350 
Δημητρακόπουλος Άνδρ. 59,140, 351 
Δημητράκος Δ. 280 
Δημητριάδης Ναούμ 351

Στέφανος 104, 122, 271, 310, 333 
Δημητρίου Ζαφύρης 59 
Δημογέροντες Αθηνών 313 
Δημόκριτος 94 
δημοσιεύματα 256 
διαβήτης 128, 285

σακχαρώδης 186, 204 232, 260, 
285, 334 

διαβητικός 285 
δίαιτα 55, 64,135 

υγιεινή 72 
διαιτητικά παραγγέλματα 72,108,131 
διαιτητικές οδηγίες 139 
Διαιτητική 72, 84, 202 
διαιτητικοί κανόνες 84 
διάλεκτος 24, 327

άπλή 62, 68, 71, 122, 131 
βρεφών 304 
γερμανική 200, 202 
έλληνική 328

κοινή 327
κοινοτέρα Ελλήνων 67 
ούγγαρική 71 
ρωμαϊκή άπλή 112 
σημερινών Γραικών 58 

διάλυμα άντισυφιλιδικό 281 
Διαμαντόπουλος Άθ. 293, 351 
διαμαρτίες συγγενείς 306 
διάνοια 207 
διάπλαση 113 

σώματος 86 
διαπνοή 138

άδηλος 113,120,129,151,159, 304 
αναίσθητος 129 

διάρροια 65, 70, 302, βλ. καί κίνησις 
κοιλίας 

είς ούρα 285 
διασάφησις 95 
διαστολή 237
διατριβή 82, 88, 91, 136, 207, 312 
διδακτορική 40, 41, 44, 60, 61, 89,192, 

275
έναίσιμος 205 
ιατρική 206, 299 

Διατριβή περί τών έν γένει χολερικών 
πυρετών 89 

διατροφή 299, 301, 302 
βρέφους 151 
μικτή 301 
παιδιού 181 

διάτρυση τυμπανικού ύμένος 186 
διαφάνεια 287 
διαφόρησις 55

άδηλος 73, βλ. καί διαπνοή 
διάφραγμα 69, 230, 231,234, 254, 256, 

271 
κοιλίας 140 

διαφραγματΐτις 284 
διαφώτιση 25
Διαφωτισμός εύρωπαϊκός 24 
διαφωτιστική προσπάθεια 70
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διαχωρήματα κάτω κοιλίας 73 
διδακτορικό δίπλωμα 63 
διδάκτωρ 79, 180, 215 

Ιατρικής 140 178 
διδασκαλία 83, 150 

πειραματική 319 
Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί 

πυρετών 53 
παραινετική περί τής χρήσεως τής 

δαμαλίδος 82, 279 
διδάσκαλος 96, 305 
δίδυμα σιαμαία 306 
Διδύμου Μανουήλ 351 
διεγερσιμότης 185, 331 
διέλευσις φωτός 132 
διερεύνηση 103 
Διερμηνέας Μέγας 315 
δικαιοσύνη 183 
δικλίς 247 
δίκταμος 148 
διοίκησις 207 
διοπτήριον 114 
διόρθωσις 139 
διορθωτής 100 
Διοσκορίδης 27, 94, 185, 351 
διούρησις 260, 331 
διουρητικό 185 
δίπλωμα 77
Διυπουϋτρέν 285, βλ. καί Dupuytren 
δίψα 285 
δόγμα 122
δοκίμια Ελλήνων συγγραφέων 177 
Δονάς Ιωάννης 103, 105, 107, 129, 

242, 330 
Δοντάς Σπυρ. 283, 351 
δοξασία 302 
Δούγκας Στέφανος 247 
Δούκας Ίώσηπος 184, 207, 281, 287, 

306, 334 
Νεόφυτος 77, 155, 192, 351 

δρακόντων 148

δροσίλια 304 
δύναμις ελαστική 231 

ζωώδης 84 
ψυχική 84, 209, 214 

δυνάμωσις 304 
δυσαναλογία 286 
δυσεντερία 65, 70

δυσεντερίας έπιδημία 68 
δυσκίαμος 142, βλ. καί ύοσκίαμος 
δυσποιλιότης 331 
δύσμορφα 134 
δυσοδοντίασις 305, 329 
δυσουρία 117, βλ. καί φιάγκο 
δυστοκία 286
δωδεκαδάκτυλο έντερο 255 
δωματίου αερισμός 130 
δώρημα 91

έ γγαστρία 65 
έγκάτοικοι έξοχης 98 
έγκαυμα 211
έγκεντρισμός 95 310, 313, βλ. καί 

έμφυλλιασμός 310 
έγκεφαλονωτιαΐο ύγρό 137 
έγκέφαλος 80, 81, 113, 118, 125, 127, 

131, 150, 152, 214, 251, 273, 281, 
302, 306

έγκεφάλου άνατομική κατασκευή 184 
ήμισφαίρια 332 
μορφολογία 93 
ούσία 138, 

μυελώδης 332, 
φλοιώδης 334 

Εγκυκλοπαίδεια απλοελληνική 131 
γαλλική 310 
Εμπορική 293
τής ιατρικής, χειρουργίας καί φαρ

μακοποιίας 191 
τών Έπιστημών καί Τεχνών 211 

έγκυμοσύνη 286 
έγκυος 180
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έγρήγορσις 84,125 
έγχειρίδιο 81 

σχολικό 242 
φυσιολογίας 241 

Έγχειρίδιον γενικής τοξικολογίας 
198

μεταφυσικο-διαλεκτικόν 122 
περί συντηρήσεως ύγιείας στομά

χου 88 
συμβουλευτικόν 127 
τής τών ζώων οικονομίας 77 
τοϋ έν ίατροις σοφωτάτου Τισσό

του 67 
έγχυσις 304
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος 69, 91, 

178
Τμήμα Χειρογράφων 63, 67 

έθνος 23, 26, 94, Ευρώπης 174 
έθος 86
εϊαρ [=όπός ή χυμός] 249 
ειδήσεις ιατρικές 216 
εικόνα άνατομική 337 

καρδιάς 156 
έγχρωμη 141, 242 

Εικονολογία παιδική 141, 249 
Εισαγωγή είς τήν έλληνικήν γλώσσαν 

123 
εισβολή 90 
εισπνοή 231
εκθλίψεις 304, βλ. excoriations 
έκθυμα 191
εκκενώσεις 99, σωματικαί 73 
έκκρισις 227

υγρών στομάχου 254 
έκλειγμα άντιφθισικό 57, 59 
Έκλογάριον γραικικόν 131 
έκμολυσμός 150 
έκπαίδευση 27 
έκπληξις 73 
έπνοή 231, 232 
έκροή 304

έκτηξις 302 
έλαιόλαδο 185, 210 
έλαιον 116 
έλαιών 65 
Ελβετία 310 
έλελίφασκος 148 
έλευθερία 79, 81 
έλκη καρκινώδη 185, 210 

άφροδισιακά 75 
λαιμού άφροδισιακά 75 
πνεύμονος 69 

Ελλάς 23, 25, 27, 86, 94,185, 216, 312, 
313,

Ελλάδος φωνή 123,137 
φυτά 216 

έλλέβορος 148
μελανός 142, βλ. καί σκάρφη 

Έλληνας άναγνώστης 178,191, 
καθηγητής ιατρικής 193 
μεταφραστής 38 

Έλληνες 23, 24, 27, 60, 87, 89, 112, 
119,160,181, 202, 204, 205, 243, 
302, 304, 327 

αρχαίοι 86, 243 
έμποροι 174 
ήρωες 94
ιατροί 26, 41, 121, 129, 183, 208, 

215,311 
λόγιοι 183,327,
συγγραφείς 37, 38, 40, 174, 195, 

206, 219, 274, 311, 319, 330, 338 
φοιτητές 203 

Ελλήνων άπλή φράσις 64 
έλληνικά σχολεία 131 
ελληνικές κοινότητες 23 
έλληνική γλώσσα 36,40,45,47,56, 67, 

68, 118, 123, 134, 179, 185, 192, 
198, 209, 328 

διάλεκτος 71,134, 131, 141 
φιλολογία 174 

Έλληνική Επανάσταση 174
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ελληνικό γένος 71, 53 
Έλληνικό Λογοτεχνικό 'Ιστορικό 

Αρχείο 173 
ελληνικοί διάλογοι 123 
Ελληνικός Διαφωτισμός 60 
Ελληνικός Τηλέγραφος 141,173, 224, 

225, 274, 351 
έλληνικός χώρος 23-27, 37, 40, 45, 48, 

74, 106, 108, 136, 156, 160, 174, 
219, 228, 255, 258, 259, 244, 271, 
275, 278, 293, 312, 319, 328, 338, 
339

Ελληνισμός 27, 83, 174, 327 
παροικιακός 36 

Έλληνόφρων Σαλαμίνιος 206, βλ. καί 
Νικολόπουλος Κων. 

έλληνοχυδαϊσμός 83 
έλμινθολογία 276
ελμινς 276, 277, 277, βλ. καί λεβίθες 

έντόσθιος 141 
πλατύς 277 
γιγαντιαία 141, 277 

έλονοσία 282, 282
έλονοσίας θεραπεία 283 

έμβόλιασμα 313
έμβολιασμός 160, 180, 219, 310, 312, 

313, 338 
έμβολιασμοϋ άντιδράσεις 311 

μέθοδος 311 
εφεύρεση 311 

έμβρυο 114, 119, 239, 245, 286, 306 
εμβρύου άνάπτυξη 119 

θέσεις 286 
έμβρυολαβίς 286 
έμβρυοτομία 286 
εμβρυουλκός 286 
Έμεριγόν 66, 67 
έμεσις 275 
εμετικά 55
εμετός 69, 272, βλ. καί ξερατό 
Εμμανουήλ Έμμ. 44, 281, 285, 351

έμμηνος περίοδος 300 
Εμπεδοκλής 94 
εμποδισμός 60, 309 
έμπύησις 302, 303 
έμφραξις 302
έμφυλλίασμα φλογιών 95, βλ. καί έγ- 

κέντρισμα φλογιών 
έμφυλλιασμός 313, βλ. καί έγκεντρι- 

σμός 
έμφυτο θερμό 145 
ένδύματα 279 
ένέργειαι γενών 84 

ζωτικαί 84 
ζωώδεις 84 
φυσικαί 84 

ενημέρωση 291 
ιατρική 200 
φαρμακευτική 291 

έντερΐτις 284 
έντερο 125, 254, 277 

δωδεκαδάκτυλο 256 
λεπτό 322 

έντερου περισταλτική κίνησις 227 
πρόπτωσις 303 

έντομο 140 
έντόσθια 123

άνθρωπίνου σώματος 142 
στήθους 142 
κοιλίας 142 

έντοσθίων κάθαρσις 70 
έξάνθημα 92, 304, 307 

τυφώδες 275 
έξέταση κλινική διαγνωστική 272 
έξήγησις 291 
έξις 81, 86 
έξολόθρευσις 92 
έξωχάδες 117 
έπακολουθήματα 55 
έπαρχία 182
επιβάρυνση έπαγγελματική 272 
έπιγάστριο 118
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έπιγένεσις 262 
έπιγλωττίς 118, 228 
έπίγραμμα 96 

ήρωελεγεΐον 68 
έπιδερμίς 138, 268 
έπιδημία 85,274, 309 

Βισέτρας 90 
δυσεντερίας 68 
Λαυσάνης 90 
Τεκελίας 90 

έπιζωοτία 331 
έπίκρουσις 271, 331 
έπιληψία 300 
επιμέλεια 327 
επιμελητής έκδοσης 88 
επιμιξία 274 
έπίπλοον 118
έπιπολαιότης άρχαίων 118 
έπίρροια 207, 303

ζωϊκο-μαγνητική 207 
επίσκοπος 90 
επιστασία 139 
έπιστήμες θετικές 108 

μαθηματικές 23
φυσικές-θετικές 23, 25, 193, 207, 

208, 209 
επιστήμη 174, 328 

ευρωπαϊκή 337 
ιατρική 215 

έπιστημών θεμέλια 319 
επιστήμονες εύρωπαίοι 231 
έπιστητό 103
έπιστολή 83, 84, 91, 183, 204, 209, 215 

προσφωνητική 26 
Επιστολή άπολογητική 129 
έπιτήδευμα 86
Επιτομή πρακτικής ιατρικής 190, 210 

φυσικής 147 
έπίφυσις κορακοειδής 224 
Επτάνησα 310, 313 
έπωδή 304

έρανίσματα 37 
Έρασίστρατος 94 
έραστής σοφίας 79 
έργαλεΐο 286 
έργασίες έρευνητικές 286 
ερέθισμα 276 
έρεθισμός γόνατος 323 

υλικός 237 
έρεθιστικότης 331 
έρευνα 281

πειράματική 319 
Ερμηνεία περί τοϋ πώς θεραπεύεται 

τό γαλλικόν πάθος 26, 74, 76 
Ερμής ό κερδφος ήτοι Εμπορική Εγ

κυκλοπαίδεια 148, 293, 331, 
Ερμής ό Λόγιος 38, 44, 85, 87, 93, 94, 

100, 107, 112, 114, 120, 128, 129, 
135, 137-139, 141, 144, 146, 147, 
149,173 κ. έξ,. 227,232,233, 237, 
242, 248, 256-258, 262, 272, 276, 
278, 283, 285- 287, 292, 299, 305, 
306, 308, 322, 323, 330, 332-334, 
337, 309, 315, 319, 321, 329 

έρμοδάκτυλον 148 
έρπετό 33 
έρπης 300
έρυθΐτις 308, βλ. καί ϊλερη 
έρυθρότης 275, 307 
έρυρίπελας 65, 273 
έρως 73

έρωτος άπόλαυσις 300 
έσσέντζια άλίνη 57, 59 

άνθυποχονδριακή 57, 58 
γλυκεία 57, 58 
κοράλλινη 57, 59 
πικρά 57, 58, 274 

Εταιρεία Βασιλική Ιταλίας 186, 203 
Ιατρική Ζηλωτών 87 
Λόνδρας 311 
Όρυκτολόγων 84 
Φύσεως περιέργων 84
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Εύαγγελάτος Σπ. 45 
Εύαγγελίδης Τρ. 96, 351 
εύεξία 80 
εύθαλία 308 
εύθυμία 73 
εύκοσμία 183 
ευκρασία 88, άέρος 88 
ευλογιά 65, 122, 123, 160, 180, 219, 

309-314, 338 
άγελαδινή 180, 203, 313, 314 
άγελάδος 180 
άνθρώπινη 314 
φυσική 82, 310 

ευλογιάς δυσμορφίες 312 
οίκος φυλιάσματος 122 
προστασία 313 

εύλογιασμός 47,180, 310-312 
εύλογιασμού εισηγητές 311 

έφαρμογή 312 
εύμάθεα 135 
εύνούχος 119, 262 
εύρωπαϊκές χώρες 47 
Εύρωπαΐοι 327
Εύρώπη 36, 94, 96, 184-186, 219, 299, 

303, 311, 315, 319, 328, 338 
φωτισμένη 287 

Εύρώπης ’Ακαδημία 23 
Πανεπιστήμια 24 
φωτισμός 95 

εύρωτίασις 331 
εύσταχιανή σάλπιγγα 155 
Εύστάχιος 266, βλ. καί Eustachio 
εύτροφία 80
Εύτυχιάδης Αριστ. 27, 96, 247, 303, 

351, 352 
εύφόρβιον 142, 293, 295 
έφεύρεσις 95, 144, 203, 239, 276 

έπιστημών 174 
τεχνών 174 

έφηβος 272
έφημερίδα 85, 156, 174

άγγλική 185, 203
νέα περί Χημικής καί Φυσικής 204 
φιλολογική 214 

Έφημερίς (άδελφών Πούλιου) 66,216 
’Αθηνών 313
πειραματικής φυσιολογίας 212 
Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τής 

Ελλάδος 309 
έφίδρωσις 275 
έφοδος βαρβάρων 94 
έχιδνα 98,140, βλ. καί οχιά 
έχινόκοκκος 277

Ζαβίρας Γεώργιος 25, 26, 34-36, 39, 
43, 46, 61, 62, 64, 68, 70, 71, 96, 
192, 202, 238, 271, 272, 274, 276, 
279, 281, 283, 291, 331, 334, 352 

Κωνσταντίνος 68, 71 
Ζαβιτζιάνος Κωνσταντίνος 284 
Ζαγορίου Διον. 208 
Ζαγορίτης Διονύσιος 209, 211, 237 
Ζάκυνθος 122
Ζαλίκογλου Γρηγόριος 328, 352 
Ζερβός Σκεύος 41, 276, 352 
ζέσον 99
ζηλωτής πολίτης 98 
ζιγκίβερι 148, βλ. καί πιπερόριζα, ζιν- 

τζιφύλλι 
ζιγσεγκόν 148, βλ. καί ginseng 
ζιντζιφύλλι 148, βλ. καί πιπερόριζα, 

ζιγκίβερι 
Ζολώτας Γεώργιος I. 79, 352 
ζυγοστατική ιαμάτων 56 
ζυγώματα 224 
ζύθος 73, βλ. καί πήβα 
Ζωγραφίδης Στέφανος 282 
ζωγράφος 276 
Ζωγράφος Κ. 211 
Ζώης Λ. X. 352 
ζωής πλαστική δύναμις 150 
ζωμίον 301
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ζωολογία 209
ζώον 9, 20, 33, 77, 117, 135, 146, 262, 

299, 301, 319-321,323 
ζώων νόσος 275 

Ζώρας Γεώργιος 123, 352 
ζωτικά πνεύματα 113 
ζωτικαί ένέργειαι 84 
ζωύφια 98, 120, 279

Η Μελέτη 282 
ή βάσκων 271 
ήβη 207, πρόωρος 213 
ήγεμών 90

Μολδαβίας 208 
ήδονή 62

αφροδίσιος 300 
ήθη 25, άνθρώπου 113 
ήθικά 88
Ηθική τών παίδων 130 

φιλοσοφία 113, 327 
ήλεκτρισμός 146, 147 
ήλερη 308, βλ. καί άστράκα, λελέραις 
Ήλιάδης Θεοδόσιος 103, 105, 107, 

128, 225, 231, 246, 248-250, 259, 
260, 285, 287, 327, 331, 332 

ήλίασις 65, βλ. καί ήλιοκάία 
ήλιθιότης 84 
ήλικία 86, 328, 

βρεφική 225 
γεροντική 202 
έμβρυϊκή 245 
παιδική 299 
τρυφερά 303 

ήλιοκαϊα 65, βλ. καί ήλίασις 
Ήλιου Φίλ. 48, 72, 77 κ. έξ, 116, 127 

κ. έξ, 192, 287, 352 
ήμικρανία 332 
ήμιπληκτικός 332
ήπαρ 69, 118, 125, 254, 255, 258, 322, 

βλ. καί σικότι 
ήπατος λοβός 255

πρίσμα 69 
σκλήρυνσις 207
σύνδεσμος δρεπανοειδής 256, 

στρογγύλος 255, 334 
φλόγωσις 69 

Ήπειρώτης 202
Ήπήτης Πέτρος 34, 36, 39, 41, 43, 92, 

161,180,192,196, 204, 205, 203, 
215, 224, 226, 247, 255, 258, 272- 
275, 278, 280, 299, 300-303, 305- 
308, 329-334 

Ήρόδικος 94 
Ήρόφιλος 256 
ήχος 114, 145, 228

θ αλπωρή 88 
θανατικόν 210
θάνατος 125, 272, 312, 314, 315 

θανάτου κυριώτερα σημεία 287 
θέατρα άνατομικά 224 
θειάφι 279
Θείμης Κάρολος 151, βλ. καί Thieme 

Karl 
θέλησις 81
θέματα άνατομίας 178

ιατρικά 107, 109, 177, 178, 195, 
338,

παθολογίας 269 κ. έξ. 
παιδιατρικά 299 
φυσιολογίας 178 

θεματογραφία στόν Έρμή τό Λόγιο 
178 

ιατρική 202 
Θεμίσων ό Λαοδικεύς 94 
θέναρ 118 
θεός 282
Θεοτόκης Νικηφόρος 24, 60,104,114, 

155, 157, 228, 229, 231, 239, 245, 
266, 267, 320, 332-334 

Θεόφραστος 94, 185, 352 
θεραπεία 76, 83, 92, 184, 187, 276, 

278, 285, 286, 287, 293, 395
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άλειπτική 75 
έλονοσίας 283 

θεραπευτική 27, 47, 210 
παραδοσιακή 25, 293 

Θερειανός Διονύσιος 243, 352 
θερμαντικό 233 
θερμασία 99
θέρμη άνοίξεως καί φθινοπώρου 283 

ζωϊκή 204, 233 
κίτρινη 274 
κακοήθης 65 
καυστική 65 
μαλίγνα 65
περιοδική 65, 282, 283 
σαπρά ή πούτριδα 65 

θερμοκρασία 323 
θερμόν έμφυτον 232, 233 
θερμότης 70, 232 

ζωώδης 233 
θερμότητος δημιουργία 179, 233, 322 

αύξηση 323 
θέσπισμα 208 
Θεσσαλία 313
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 150 
Θεσσαλονίκη 309 
Θεσσαλός 94 
Θετταλός 96 
θεωρία νευρογενής 237 
θήκη 260, 261, βλ. καί κόλπος 
θηλασμός 180, 299, 300-304, 338 
θηλασμού διακοπή 300 

κίνδυνοι 302 
αποφυγή 302 
καθήκον 299 

Θιέρριος 281, βλ. καί Thiery Francois 
θνησιμότης 180, 209, 212, 309, 310, 

312 
βρεφική 303 
εύλογιάς 160 
παιδική 160, 338 

θρέψις 150

θρησκεία 207 
θυμός 73, 300 
θύρα στρογγύλη 266 

ώοειδής 266 
θυρίς 236 

φλεβών 246 
θώραξ 144,156, 231, 234, 323 

θώρακος νοσήματα 271

I αλάππα 142,148, 293, 295 
ιάματα 60, 291 

άλλοιωτικά 55 
ανώδυνα 56 
διαβρωτικά 56 
ήμιμεταλλικά 56 
ιατρικής 55, 56 
καρδιακά 55 
κεφαλικά 55 
κοινά 55 
μεταλλικά 56 
χειρουργίας 55 
χειρουργικής 56 

ιαμάτων ζυγοστατική καί μέτρα 56 
κατάλογος 56 
κοινή χρήσις 56 
ονομασία 327 

Ιάσιο 36, 37, 63, 204, 208 
ιατρεία 117 

πρόχειρος 66 
παθών 68 

ίάτρευμα 90
ιατρικά βιβλία 33, 34 κ. έξ. 

δίγλωσσα 40 
ξένα 47
πρωτότυπα 37, 38, 36 

ιατρικά θέματα 156, 159, 184 
μαθήματα 74 
συστήματα 181 
φυτά 141

ιατρικά (=φάρμακα) 58, 59, 66, 67, 
96, 203, 214, 284, 292
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μαλακτικά 56 
ξηραντικά 56 
πεπτικά ή διαπυητικά 56 
σαρκωτικά 56 
στηθικά 55 
στομαχικά 55 
στυπτικά 56 
σύνθετα 56 
τζαρλατάνικα 26 
χαλαστικά 56 

ιατρικών κατασκευή 75 
προσδιόρισις 89 

Ίατρικαί Έταιρεΐαι 87 
Ίατρικαί νουθεσίαι 63,193 

παραινέσεις 25, 26, 68 
ιατρικές αιρέσεις 181

γνώσεις 27, 40, 103, 104, 106, 137 
διδακτορικές διατριβές 40 
οδηγίες 41, 42, 43 
συμβουλές 41, 42, 43 
συνταγές 27 
Σχολές 25, 38, 181 
χρήσεις 147 

ιατρική 25, 26, 49, 59, 60, 74, 79, 85, 
89,93,96,112,119,131,144, 181, 
202-205, 207, 209, 212, 213, 215, 
216, 239, 261, 312, 319, 328 

αρχαίων λαών 181 
βιβλιογραφία 27, 33 
γνώση 45, 48, 74, 108, 156 
Ελλήνων 94 
επιστήμη 45, 72, 93,161 
σκέψη 33 
τέχνη 72, 94 
ύλη 133,199 
ψυχολογία 84 

ιατρικής άσκηση 79 
βαρύδια 75 

ιάματα 55 
ιστορία 84 
ιστορικός 189

μαθήματα 76 
μέτρα 75 
πατήρ 187 
πρόοδος 319 
σχολεία 189 

Ιατρική Εταιρεία ’Αθηνών 307, 329 
Κερκύρας 98 
Παρισίων 187 

Ιατρική Κλινική Παρισιού 189 
Ιατρική Μέλισσα 205, 284, 308

περιοδική έφημερίς Ασκληπιεϊον 
200, 202 

Ιατρική Σχολή 215 
Βιέννης 180 
Ίονίου Ακαδημίας 329 
Πάδοβας 77, 186 
Παρισίων 45, 89, 89 

Ιατρική φιλοσοφία 199 
Ιατρικό Συμβούλιο 182 
ίατροδιδάσκαλος 89 
ίατρός-οί 44, 94, 62, 77, 82, 84, 86,87, 

96, 119, 121, 274, 277, 285, 287, 
292, 299, 304, 306, 308-310, 312, 
313

Άγγλος 208 
άρχαϊοι 161, 242 
άρχαιότητας 27 
Βιεννέζος 315 
Γάλλος 157 
γόητες 26, 27 
δερματολογίας 191 
διάσημος 337 
έμπειρος 304 
έπιστήμονές 25, 36 
Έλληνες 183, 215 
έξησκημένος 301 
εύρωπαϊοι 156 
ίπποκρατιστές 183 
Ισπανός 206, 216 
Ιταλός 158 
Λειψίας 186
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νεώτεροι100 
πρακτικοί 26, 59
συγγραφείς 26, 36, 38, 103, 206, 

338 
φιλέλλην 190 
Φραντξέζος 67 
χημικοί 95 
Χίος 79 

ίατροΰ ήθική φιλοσοφία 211 
συμπεριφορά 123 

Ιατροπρακτική διδασκαλία 74 
Ισπανός 190
ιατροσόφια 25, 27, 49, 63, 273, 276 
Ίατροφιλοσοφική άνθρωπολογία 84, 

202, 328 
Ίατροφιλοσοφική Σχολή 63 

Πάδοβας 63 
ιατροφιλόσοφος 77, 82, 95, 114, 121,

129,140, 149, 311 
Ίατροχειρουργική έφημερίδα Γερμα

νίας 201 
Σάλσμπουργκ 189, 232, 321 

ίατροχειρουργική τέχνη 203 
Ιγνάτιος ’Άρτης 195 
ιδέα έπιστημονική 328 
ιδιοσυγκρασία 86, 332 
ίδιότης 299

άπολυμαντική 278 
ιδίωμα άγγλικό 133 

γαλλικό 94 
ούγγαρικό 68 

ιδιωματισμός 327 
ίδρώς 73, 138, 209 
Ίένα 84, 140 
ιεροκήρυκες 205, 304 
ίκτερος 69, βλ. καί κιτρινάδα 
ίλιακό πάθος 65, βλ. καί χολέρα 
ιλαρά 209, 307, 308, 330, 332, βλ. καί 

ήλερη, λελέραις 
ιλερις 308, βλ. καί ίλαρά, έρυθΐτις 
ίμάτια 214

ιματισμός 86 
Ίμπέριον Ρωμάνων 74 
ίνδόδενδρο καμπέχιο 148 
Ινδοί 181
ϊνες καρδιακού μυός 237 

μυώδεις 229 
ίνίο 118, 224 
Ίονικός λαός 275 
Ίόνιος Ακαδημία 48, 329 
Ιουδαίοι 181 
Ίουλιανός Ν. Α. 214 
ίπεκακουάνα 148 
ίπποκράτειος μέθοδος 121 
Ιπποκράτης 26, 27, 78, 80, 87, 91, 93, 

94, 100, 121,183, 187, 192, 205, 
207, 210, 242, 243, 252, 272, 273, 
276, 284, 306, 352 

Ίπποκράτους άρχές 189 
Άφορισμοί 194 
Νόμος 93 
"Ορκος 183 
συγγράμματα 182 

ϊππος 232, 301, 320 
ίρις οφθαλμού 116, 136, 146 
ισορροπία 185 
ίσοσταθμία 185 
Ισπανία 99, 274 
Ισπανός ιατρός 206, 216 
Ισραηλίτης 48 
Ιστορία 205

άνθρωπίνου σώματος 125 
άρχαίων 42 
Βοτανικής 203
Ιατρικής 41-43, 84, 87, 181, 189, 

195, 202, 203, 205, 212, 282, 311 
ιατρικής τέχνης 93 
μαλαφράντζας 75 
πανώλης 92 
Φαρμακευτικής 184 
Φαρμακίας 208 
Φυσική 216
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φυσική άνθρώπου 205 
Ιστορία Βασιλικής ’Ακαδημίας 157 

συνοπτική τής Ελλάδος 131 
τής έπιδημίας Γένουας 199 
τής Ιατρικής 193 

Ίστορίαι τών άνθρωπίνων πράξεων 
136

ιστός 277, 332
Ιταλία 178, 180, 186,187, 203, 313 
ιταλική γλώσσα 39, 44, 100, 106, 107, 

129 
διάλεκτος 64 
ιδίωμα 113, 133 

Ιταλός 48, 128, 310 
άνατόμος 47, 266 
καθηγητής 292 
ιατρός 158 

Ιχθύς 117
ίχνογράμματα άνατομικά 155, 268 

οφθαλμού 155 
Ίωαννίδης Γ. 182, 209, 204, 215, 237, 

227, 249 
Ίωαννίδης Φ. 209 
Ιωάννινα 111, 178, 184 
Ίωαννίτης 208, 209 
Ίωάννου Παύλος 205

Σέργιος 23, 34,-36, 39, 43, 66, 83, 
93, 226, 242, 248, 250, 254, 257, 
258, 261, 262, 274, 277, 279, 281, 
283, 292, 308, 310-313, 320, 331- 
334

Ίωνικαί Νήσοι 133

Καββάδας Δημ. 185, 352 
Κάβρας Ζήσης 103,105,107,139,140 
Καγκελάρης Π. Δ. 24, 366 
Καγκελλάριος ’Αλέξανδρος 42, 103, 

104,107,112, 239 
κάγκρα 75 
Κάδμος 185
καθαριότης παιδιού 151

καθαρισμός άέρος 91 
καθαρότης 150 
κάθαρσις 55, 66,300 

έντοσθίων 70 
στομάχου 70 

καθαρτικά 55, 73 
καθετήρ 186, 211 
καθηγητής 44, 291, 292 

άνατομίας φιλέλλην 178 
Βοτανικής 134 
Ιατρικής 161 
Πάδοβας 188 

κάθισμα 59 
καθοδηγία 76 
Καίλιος Αύριλιανός 94 
καϊμάδα 117 
καιροί άπερασμένοι 113 
Καισαλπίνος 242, βλ. καί Cesalpino 
κακοδοξίες 205 
Κάλβος Ανδρέας 155 
κάλιο ύπερμαγγανικό 278 
Καλλιμάχης Σκαρλάτος 208 
Καλλιρρόης Γρηγόριος 301, 352 
Καλλονάς Γαβριήλ 105, 127 
Καμαριανοΰ-Cioran Adr. 352 
καμάριο ζυγωματικό 224 
κάματος 237, 275 
Καμέτιος Όχταβιανός 96 
Κάμπε Κ. 130 
καμώματα 26 
κανέλλα 142, 293, 295 
Κανέλλος Στέφανος 139,140 
Κανονισμός Ίονίου Ιατρικού Κολλέ- 

γιου 313
Καπετανάκης Κυρ. καί Μαν. 105,107, 

141,156, 224, 229, 230, 242, 249- 
252, 255, 256, 268, 273, 277, 280, 
286, 293, 337 

καπνίσεις 149, 150, 274 
κάπνισμα 91 
καπνός 66, 99
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Καράβατος ’Αθανάσιος 183, 352 
Καραθανάσης Άθ. 53,58,64,100,353 
Καραθεοδωρής Κων. 353 
Καρακάσας Κ. 299, 300, 312, 353 
Καρακάσσης Δημ. 34, 36, 38, 40-42,.

61, 103, 104, 121, 333 
Καραμήτσας Γ. 353 
Καραμπερόπουλος Δημ. 33, 40, 42, 

66, 72, 74, 75, 77, 80, 91, 95, 103, 
114, 119, 120, 138, 155, 156, 159- 
161, 174, 180, 188, 231, 235, 236, 
239, 241, 244, 248, 250, 255, 259, 
268, 275, 278, 280, 281, 283, 285, 
291, 299, 302, 307, 310, 312, 314, 
329, 353-356 

Καράντζαλη Ε. 306, 356 
Καράς Γιάννης 23, 25, 27, 40, 49, 63, 

58, 69, 93, 98, 128, 131, 136, 139, 
225, 244, 247, 250, 356, 273, 292, 
309, 319,328 

Καρατάσσος Τσάμης 79 
Καρατζάς ’Ιωάννης 90 

Σπ. 214, 356 
κάρβουνα 39, 66 
Καρδαμάτης I. 282 
κάρδαμον 273
καρδία 118, 125, 127, 179, 211, 232, 

234, 238, 242, 319 
καρδιάς άνατομία 179

άνατομικά σχέδια 241, σχήματα 
127

άνατομικές εικόνες 156, 240 
άσθένειες 197 
αύτάκι 235, 239 
αυτί 235 
γαστέρα 236 
γάστρη 235-236 
γαστρίδιον 236, 239 
θάλαμος 235, 236 
κοιλία 134, 234, 235, 236, 245, 250, 

251

κοιλότητες 234, 235, 237 
κόλπος 235,236,236,236,245,252 
λειτουργία 237 
μΰες 237 
μυϊκές ινες 234 
οΰς 235 
παλμός 238 
προαύλιον 235 
σάκκος 236 
τοιχώματα 234 
φυσιολογία 179 
ώτίδα 235 
ώτίδιον 235 
ώτίον 235, 241 

Καρένος 38, 47, 82, 46,160, βλ. καί L. 
Careno

καρκαλέτζης 309, βλ. καί κάρκαλος, 
κοκκύτης

κάρκαλος 309, βλ. καί καρκαλέτζης, 
κοκκύτης 

καρκίνος 185, 203, 276
καρκίνου δημιουργία 130 

καρκινώματα 300, 302 
Καροϋσος Γεράσιμος 34, 36, 43, 46, 

98, 274 
καρπός 72
καρτάνα 283, βλ. καί τεταρταίος πυ

ρετός
Καρτέσιος 243, βλ. καί Descartes R. 
Καρχηδόνιοι 112 
καρωτίς άρτηρία 251 
κασέλα 271
κασίδα 117, 140, βλ. καί ψώρα κε

φαλής
κασκαρίλα 142, 293, 294 
κασσία 148
Καστοριά 60, 67, 72,114, 202 
κατάδικος 228, 323 
κατακόσμησις 130
κατάλογος βιβλιογραφικός 192, 194, 

195
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βιβλίων 193
γαλλικών βιβλίων 189, 206 

καταρράκτης 145, 157 
Καταρτζής Δημ. 25, 356 
κατασκευή 96 
καταστροφή 79 
κατάχρηση 121, 305 
κατέβασμα 117, βλ. καί σπάσμα 
κατοικία 139, 150 
κατουρήθρα 259 
κάτουρον 259
Κατσιαρδή-Herring Όλγα 182, 357
καυλός 261
καύματα 65
καύση 321
καύσων 90
καφφές 73
κεδρίς 148
κείμενα άρχαΐα 134

παιδιατρικά 181, 299, 338 
Κέλσος 94 
κενεαγγεία 60 
κενεών 118, βλ. καί λαγόνι 
κεντήματα ζώων 65 
κέντρισμα εύλογιάς 180, 310 
κεντρισμός δαμάλεως 312 
κέντρωση εύλογιάς 180 
κένωσις 88, 278 
κεράτιον 148
κερατωνία 143, βλ. καί χαρούπια, ξυ- 

λοκεράτιον 
κεραυνός 99, βλ. καί άστροπελέκιον 
κέρδος 188 
κερκίς 238
Κέρκυρα 36, 37,48,179,182,187,196, 

209, 275, 309, 310, 313, βλ. καί 
Κορφοί 

Κερκυραΐος 185, 186, 203 
ιατροφιλόσοφος 129 

κεφαλαλγία 184 
κεφαλή 81, 134, 223, 304

κεφαλής πόνος 117 
πλάκαι304 
συντριβή 286 
φλόγωσις 69 

Κεφαλλήν 203
Κεφαλληνία 44, 86,130,133,187, 224, 

283
Κεφαλλονίτης Γεώργιος 313, 357 
κεχρί 148 
κεχρίδια 69 
κιγχολίνη 283
κιγχόνη 142, 283, 293, 295, βλ. φλοιός 

πυρετού, πυρετοφλοιός, κίνα 
κίνα-κίνα 142,148,187,203,188,283, 

295, βλ. καί περουβιανός φλοιός, 
κιγχόνη 

κινήματα 130 
κινήσεις άκούσιες 152 

εκούσιες 152 
άναπνευστικές 323 
προαιρετικές 330 
σωματικαί 84 

κίνησις 73, 152
κοιλίας 65,117, βλ. καί διάρροια 

κινίνη 283 
κιννάμωμον 148
κιτρινάδα 69, 274, βλ. καί ίκτερος 
Κιτρομηλίδης Πασχ. 327, 357 
κιχώριον 143 
κλάδος 275
κλείς (όστούν), βλ. κληΐς 
Κλεισούρα Μακεδονίας 123 
Κλήδης Γ. 357 
κληΐς 224, βλ. καί clavicule 
κλίμα 86
κλίνη άσθενούς 187 
κλινική 95 
κλουβί 320 
κλυστήρια 55 
κνησμός 273, 275, 279 
κνίδα 148, βλ. καί άκαλύφη
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Κοδρικάς Παν. 103,104,107,120, 280, 
357

Κοζάνη 74, 75, 244, 281 - 
κοιλία 117,142,144,156,271,276,322 

κοιλίας κίνησις 65,117 
κοιλότης θωρακική 229, 230 

στοματική 253, 266 
σώματος 248 

κοινότητες ελληνικές 337 
κόκκαλον 59, 124, 138, 145, 273, 287, 

βλ. καί όστοϋν 
άγιον 223, βλ. καί όστοϋν ιερόν 
συριγγώδες 223 

κοκκάλωσις 226 
κόκκινα 65, 307, βλ. καί ιλαρά 
κοκκινάδα 308
κοκκινίτζαι 307, βλ.καί άστρακιά 307 
κόκκος Αύενιώνος 148, βλ. καί πυξά- 

κανθα 
κόκκυξ 223, 224 
κοκκύτης 209, 309

κοκκύτου έπιδημία 309 
κόλικας 65, βλ. καί χολική 
Κολλέγιο Ιατρικό Κερκύρας 313 
κολλητσίδα (χόρτο) 185, 276 
Κολοκοττάς Εύάγ. 132, 357 
κόλπος γυναικός 260, 261, βλ. καί θή

κη
κολχικόν 47,143
κολώστρον 300, βλ. καί τροφαλίς
Κομένιος Ιωάννης Αμώσος 134, βλ.

καί Comenius Jo. Amos 
Κομιτάτον 313 
Κομμητάς Στέφ. 192 
κομπογιαννίτης 49 
κονδυλώματα άφροδιασιακά 75 
κόνις άντισπασμωτική 57 

άντισπασμωδική 59 
βεζοαρδική 57, 59 
βιωτική 57, 59 
πύριος 95

Κοντός Πολυζώης 105, 135,199, 208 
Κοντοσόπουλος Νικολ. 78,112, 357 
κοπάίβα 142 
κοπάου βάλσαμον 148 
κόπος πνεύματος 88 
Κοραής Άδαμ. 25- 27, 34, 36, 39, 43, 

60,83,84,89,91,93- 95,182,188, 
192, 205, 208, 210, 243, 286, 299, 
311, 315, 327, 328, 357 

κοραλλίνα 148 
κορίτσι 306 
κορμί 59, 278 
κόρος 81 
κόρυζα 138, 304
Κορφοί 98, 275, βλ. καί Κέρκυρα 
κόσμος δυτικός 327 

μικρός 120 
φυσικός 319 

Κόττες (Μαγνησίας) 79 
κουασία ή πικρά 142 
Κούζης Αριστοτέλης 93, 282, 357 
Κούκου 'Ελένη 145, 357 
Κούλλεν 194, 199, βλ. καί Cullen Wil

liam
Κουμανούδης Στέφ. 184, 227, 230, 

246, 250, 251, 257, 260, 357, 284, 
299, 308, 315, 330 

Κουμαριανού Αίκ. 121,173, 357, 360 
Κούμας Κων. 77, 103, 105, 107, 135- 

137, 146, 150, 155, 161,182, 204, 
225, 226, 228, 230, 233, 235, 236, 
238, 242, 247-249, 251, 252, 254, 
256-260, 266, 268, 279, 286, 300, 
305, 308, 313, 319, 321, 323, 328- 
333

κουνίσματα 305 
Κουρίλας Εύλόγιος 41, 82, 357 
Κουρνούτος Γ. 71, 358 
κοχλιάριά 142, 273 
κοχλίας 155, 266, 267 
κρανίο 306, 224, 225
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κρανιοτομία 286
κρασί 66, 73, 98, 304, βλ. καί οίνος
κράσις 81, 84, 86, 137
κράτος οθωμανικό 315
κρέας 72, 117, 271
κρεατοζωμίον 302
Κρέμος Γεώργ. 68
Κρής 88
Κρήτη 204
Κριαράς Έμμ. 127, 358 
κριός 321 
κρίσις 81
κρόταφος 224, βλ. καί temperaux
κρύο 282
κτήμα 149
κτύπημα 125
κτύπος 271
κύαμος άγιου Ιγνατίου 148 
Κυβιέρος 161, βλ. καί Cuvier 
κύηση 313 

δίδυμος 305 
κυκλοφορία αίματος 77,114,120,125, 

127, 129, 131, 135, 137, 145, 147, 
155, 156, 159, 160, 179, 211, 227, 
233, 237-239, 244, 241-243, 250, 
305, 319 

έμβρυϊκή 245 
μεγάλη 241, 332 
μικρά 241, 245, 332 
πρώτη περιγραφή 239 

κυκλοφορικό σύστημα 77 
κυκλοφόροι 66, βλ. καί τζαρλατάνοι 
κυνάγχη αφροδισιακή 75 
Κύνος 206, 208, βλ. καί Kuhn G. C. 
κυνός όρχις 148, βλ. καί σατύριον, 

σαλέπι 
κυοφορία 300, 306 
κύστη 118, 232, 245, βλ. καί φούσκα 

ούρική 258
ουροδόχος 186, 211, 255, 258, 321- 

322, 333

σπερματική ή σακκουλάκι 261, 
334

ύδατίς 156, 277 
χολική 255 
χολοδόχος 128 

κυψέλη 138 
κυψελίδα 229 
κύων 320, 322
κωλική νόσος 70, μεταλλική 70 
κωλικός βρέφους 305 
κωνάριον 127 
κώνειον τό μικρόν 142 

παρυδάτιον 142 
κώνος 234
Κωνσταντάς Γρηγ. 140, 299, 305, 358, 
Κωνσταντινούπολη 36, 37, 48, 83, 96, 

77, 82, 140, 148, 187, 279, 310, 
312, 315 

κώνωψ 282 
Κωστής Κώστας 358 

Νικ. 282, 283, 329, 358 
Κωστούλα Δέσποινα 116, 358 
Κωττουνιανό Έλληνομουσεΐο 53 
κωφότης 145,186, 212

λ αβάνδα 148 
λάβδανος ύποκυστίς 148 
Λαβουαζιέ 231, 232, βλ. καί Lavoisier 
λαβύρινθος 266 
λαβωματιά 65
λαγόνι 118, βλ. καί κενεών 
Λαδάς Γ. 72 κ. έξ., 116 κ. έξ., 358 
λάδι 99
Λαζαράς Παναγιώτης 179, 358 
λαζαρέτο 274 
λαιμού πάθη 65 

πόνος 69, 117 
Λάϊος Γεώργιος 64, 358 
Λαμέρας I. Κ. 363 

Κων. Γ. 358 
λαμπάς 321
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Λάμπρος Σπ. 53, 122, 358 
Λάνδερερ Ξαϋέριος 279, 329, 349, 

358
Λάνδος ’Αγάπιος 104, 116 
λαός 25, 27, 275, 291 

κοινός 303 
λαού άρρωστίαι 64 

Λαουισιήρος 232, βλ. καί Λαβουαζιέ 
Λάππας Κων. 308, 361 
λάρναξ 25
λάρυγξ 114, 115, 228 
λάρυγγος άνατομικό σχέδιο 115, 229 
Λασκαράτος Ιωάννης 48, 63, 98, 310, 

313, 303, 359, 365 
Λασσάνης Γεώργιος 151 
λατινίδα φωνή 121, 137 
λατινική 39, 40,

γλώσσα 67, 68, 106, 107, 134 
διάλεκτος 71, 134 

Λατίνοι 266 
λαύδανον 148 
Λαυσάνη 90 
Λαχώ 302
Λεβενχούκ 134, βλ. καί Leeuwehoek 
λεβίθες 70, 276, βλ. καί έλμινθες 
λειποθυμία 66 
λειχήν ’Ισλανδικός 142 
Λειψία 36, 37, 60, 196, 206, 209, 212, 

337
λεκάνης είσοδος, έξοδος 286, 331 
λελέραις 308, βλ. καί ήλερη, Ιλαρά 
λεμφαγγείο 230 
λέξη έλληνική (άρχαία) 327 

’ιταλική 327 
καινουργής 327 
ξένη 328 
τεχνική 327 

λέξεων σύνθεση 328 
σαφήνεια 88 

Λεξικάκι 76, 258, 261, 308

Λεξικό έμπορικής ϋλης 148, 293 
μεγάλο ιατρικών έπιστημών 191 
ιατρικών έπιστημών 181, 182,184, 

189, 193, 195, 204, 206, 211, 212 
τεχνών καί έπιστημών τής ια

τρικής 207 
λεξικό 96, 97, 286, 305 

βοτανικό 282 
Γαζή 224 
έλληνικό 286 
ιατρικό 329 

λεξιλόγιο 70, 327 
λέπρα 275 
λεπτοκαρία 148
λεπτοκάρυα 99, βλ. καί καρύδια τά 

τζαγκωμένα 99 
λεπτότης 81
Λέσβιος Βενιαμίν 227, 262, 323, 328, 

348, 332 
Λεύκάς 303
Λευκίας, βλ. Γεωργιάδης ’Αναστά

σιος
λευκόρροια άφροδισιακή γυναικών 

76
λεύκωμα 146
λεχωϊδα 180
λεχώνιασμα 65
λήθη 311
λησμόνησις 302
Λιβαδάς Θεαγένης 243
λιβανοτίς 148, βλ. καί ροσμαρίνον
λιθίασις 123,128
λίθοι 123

κύστεως 258, 259 
ούρικοί νεφρών 258, 259 
χολικοί 128 

λίκνηση 305 
Λινναϊκή Εταιρεία 133 
Λινναΐος 44,185, 203, 283 
Λιούφης Παν. 359 
λίπος 128,138,146, 234
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Αϊτινός Ί. 104,107, 122, 249. 
Λογάδης Νικ. 96, 80,121, 328 
λόγοι κομπαστικοί 189 
Λόγος εισαγωγικός 133, 202 
λοιμογράφοι 161
Λοιμολογία 92, 161, 204, 215, 278 
λοιμός 79,123,
Λονδίνο 134, 206, 284, 312, βλ. καί 

Λόνδρα
Λόνδρα 133, 310, 311, βλ. καί Λονδί

νο
Λούρος Νικ. Κ. 72, 198, 359 
λουτρά 73, 214, 304 
λοχεία 313 
λύκειο 328 
λυκόδοντο 305 
λύμη 310, άφροδισιακή 281 
λύμφα 247, βλ. καί λύμφος 
λυμφαγγεΐο 248, 332 
λύμφος 247, βλ. καί λύμφα 
λύπη 73
Λυρίτης Γεώργιος 85,358 
λύσσα 65, 215, 216, 274 .
Λωζάννη 47, 67
Λώκκιος 122, 214, 304, βλ. καί Locke 
λώρος ομφάλιος 245

μ αγγανήσιο 279 
όξυγωνομένον 278 

μαγγοστάνη 142
Μαγένδιος 209, βλ. καί Magendie 
μαγνητισμός 147

ζωικός 183, 184, 207-209, 211, βλ. 
καί μεσμερισμός 

Μαδάϊ Σαμουήλ 34, 35, 39, 47, 56-59, 
βλ. καί Madai 

Μαζαράκης Άνθ. 44, 193, 359 
μαζός 118 
μαθήματα 81 

ιατρικής 76 
Μαθήματα διά τούς παίδας 146

μαθηματάριο 276, 307 
μαθητής 146 
μαία 48

δεισιδαίμων 303 
μαιευτήρ 301 
μαιευτική 27, 284
Μαίηρ Αύγουστος 34, 36, 43, 46, 56, 

271, 275, 281, 283, 307, 330-332 
μακαρονισμός 83 
Μακεδόνες 112 
μακροβιότης 85, 301 
Μακροβιοηκή 198 
μακροζωία 150
Μαλακάρνε 44, 77, 214, βλ. καί Mala

carne 
μαλακία 62, 63
μαλαφράντζα 25, 26, 74, 75, 280-281, 

βλ. καί σύφιλις, πάθος γαλλικόν 
Μαλπίγιος 113,133, βλ. καί Malpingi 
Μανδακάσης Θωμάς 34,36,38,40-42, 

44, 60, 248, 250, 285, 330 
μανδήλιο 305 
μανδραγόρας 148 
μανιτάρια 98, βλ. καί μύκητες 
Μανουράς Στέργιος 77, 359 
Μαντούβάλου Μαρία 145, 359 
μάραθρο 148 
μαρασμός 202, 285 
Μαρινάκης Θεοδ. 360 
Μαρκέτος Σπ. 48, 63, 96, 98,158,174, 

182, 200, 310, 313, 352, 356, 359, 
365

μαρμαράδες 272 
Μαρσέλλος Μ. 29-3, 351 ν 
Μαρτινίκα 66
Μαρτίνος Βενιαμίν 124, 226, 231, βλ.

καί Martin Benjamin . 
μαρτυρία 189 
μαρτυρικό 328 
μάσηση 257 
Μασσαλία 274
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μαστός 118, 234 
μασχάλη 305 
ματαιότης 284 
μάτι 272
Μαυρογιάννης Κ. 359 
Μαυροκορδάτος ’Αλέξανδρος 88 

Δημήτριος 227, 229, 235, 236, 241, 
245, 250, 251, 253, 255, 261, 328, 
359

Σκαρλάτος Νικολάου 63 
Μαυρομμάτης Νικ. 360 
Μαύρος Φ. 93, 181, 182, 204, 208-210 
Μαυρουδής Ζαχ. 192 
μάχη 79
μεγαλοφυΐα 184, 187, 207 
Μέγας Γ. Α. 360 
Μεδιόλανα 203 
μέθη 88
μέθοδος διαγνωστική 271, 272 

θεραπευτική 184 
χημική 292 

Μελετιάδης Χάρης 123, 360 
Μελέτιος μοναχός 27 
μέλι 116 
μελίλωτον 148 
μέλισσα 148 
Μέλισσα 148, 173, 214 
Μελισσηνός Άγγελος 180, 186-188, 

203, 283, 309, 313, 314 
μεμβράνα 118, 124, 255, 256, 331, βλ.

καί μήνιγξ 
μεμφύτιδες 99 
Μέξας Βαλ. 72, 96, 100, 350 
Μεσγέρος ’Ιωάννης 84, 192, 202, βλ.

καί Metzger J. D. 
μεσεντέριο 322

μεσεντέρου πρίσμα 69 
μεσμερισμός 183, βλ. καί μαγνητισμός 
Μεσμέρος 209, βλ. καί Mesmer 
μέσον άπολυμαντικό 274 
μεσόφραγμα 235

μεταβοή 81
μετάγγιση αϊματος 283, βλ. καί μεταγ- 

γισμός
μεταγγισμός 283, 284, 320, βλ. καί με

τάγγιση αϊματος 
μέταλλα 276, 279 

φαρμακερά 305 
μετάστασις 302
μεταφορά ιατρικής γνώσης 338 
μετάφραση 27, 39, 83, 89,93,100,106, 

122,194, 291, 327, 328, 337 
γαλλική 93 
έλληνική 45, 46 

μεταφραστής 58, 59, 67, 68, 84, 89, 
106, 107,112,122, 140, 243 

μετάχυσις 283, βλ. καί μετάγγιση 
μέτρα ιαμάτων 56 

ιατρικής 75 
μετριότης 81, 300 
μέτωπο 223, 224
μεφιτισμός 149, βλ. καί μολυσμός 149 
Μήδοι 112 
μήκων 293, 295 

ήμερος 142 
μηκώνιο 300 
Μηλιές Πηλίου 133 
μήλον Άδάμ 228
μήνιγξ 80, 113, 118, 150, βλ. καί μεμ

βράνα 
μηνορραγία 332 
μηρός 223
μητέρα 180, 286, 300, 301, 303 
μήτη 125
μήτρα 119, 125, 261, 286, 300, 302 

μήτρας άσθένεια 117 
φηκάρι 261 

Μητρόπουλος Κων. 360 
μηχανή 305

άνθρωπίνου σώματος 185 
μηχώνειον 65, βλ. καί μηκώνειο 
μίασμα 91, 279, 280
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λέπρας 275 
μίδια 99
μικρόκοσμος 244
μικροσκόπιο 95, 114, 118, 120, 122- 

124,135, 136, 249, 280 
Μιλάνο 187 
Μιλιαρίου άσθμα 272 
μίλτο 99, βλ. καί μίνιον 
μίνθη 143
μίνιον 99, βλ. καί μίλτο 
Μινόρκα 198
Μιχαήλ Κων. 34-36,38, 42 43,44, 46, 

47, 67,72,157,192, 202,226, 239, 
247, 253, 255, 257, 258, 261, 331- 
334, 320 

Μιχαλόπουλος Παν. 45, 360 
μνήμη 81, 214
Μοισιόδαξ Ίώσηπος 23, 103, 104, 

107,113, 118, 327, 329, 332, 333 
Μολδαβία 48, 208 
μόλευμα 76 
μόλυβδος 276 
μολύβιον 99
μολυσμός 149, βλ. καί μεφιτισμός 149 
Μονή Πετράκη 96 
μονογραφία 285, 329 
Μονσπελία 87
Μοντάγκιου λαίδη 310, 311, βλ. καί 

Montagu 
μορβίλα 307, βλ. καί ιλαρά 
Μόρδος Λάζαρος ντέ 48, 98 
Μόρμορης Γεώργιος 45 
μόρφωση 339 
Μοσχοπολίτης 59 
Μοσχόπουλος Διον. 360 
Μόσχος Δημήτριος Λάκων 86 
Μουλάίμης Σταυρος 33 
Μουρούζης Δημ. 82, 83, 315 
μοϋσα ποιητική 121 
Μούσαι 24, 25 
Μονσειον 173, 215, 360

μουσική 145 
μούστος 99,116 
Μπάίλας Ίωάν. 360 
Μπαμπινιώτης Γεώρ. 181 
Μπαρτζόκας Χρ. 360 
Μπεκέλλας Δημ. 360 
Μπελιά Έλ. 178, 360 
Μπέττης Στέφ. 135, 149, 360 
Μπίρδας Δημ. 328, 361 
Μπόμπου-Σταμάτη Βασ. 111, 361 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 24, 64, 120, 

150, 361 
Μπουμπουλίδου Γλ. 64, 361 
Μπουρούτη-Γκενάκου Ζωή 114, 361 
Μπρουνιατέλης 187, βλ. καί Brugna- 

telli Luigi 
μυελός 223

νωτιαίος 113,150, 306 
προμήκης 150, 333 
ραχίτης 80 

μυζίθρα 116 
μύθος 207
μυίγαις Ισπανίας 99 
μύκητες 98, βλ. καί μανιτάρια 98 
μυκτήρες 224 
μυολογία 226, 332 
μυρωδίαι 99
μύς 124,125,138,145, 226, 227, 231 

έξω λοξός κοιλιακός 157 
καρδιάς 237 
καρδιακός 241 
οφθαλμικός 157 
πλατύς ραχιαίος 157 
προσώπου 228 
στυλοειδής 234 

μυός διαίρεση 226
κίνησις, ακούσιος, αύτόματη, έ- 

κούσιος προαιρετική 227 
συσπάσεις 323 

μύσταξ 262
μύτη 117, 130, 272, 276
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μυώνες 266 
μυωπία 332 
μωρό 300, 302, 305

V άτριο φωσφορικό 259 
Ναύπλιο 79 
ναυτία 272
νεκροί νομιζόμενοι 287 
νεκρολογία 182, 204 
νεκροσκόπος 287 
νεκροτομή 330 
νεογέννητο 300, 303 
νεογνό 180, 238, 299, 302, 303 

έπταμηνιάτικο 180, 302 
όκταμηνιάτικο 302, 303 

νεογνού μαστός 394 
ανάπτυξη 299 
στόμιο φυσικό 303 

Νεοελληνική Αναγέννηση 23 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 23, 25, 

27, 30,33,37, 40, 74, 77,103,116, 
155, 156, 160, 161, 178, 179, 181, 
226, 231, 235, 242, 250, 253, 272, 
284, 291, 311, 319, 329, 330, 327, 
337-339 

νέοι ομογενείς 93 
νεολογισμός 327 
νεότης 207
νερό 73, 259, 301, 304, βλ. καί ύδωρ 
νευρασθένεια 332 
νευρικό σύστημα 80 
νεύρο 66, 80, 81, 113, 124, 145, 150, 

152, 185, 212, 229, 232, 237, 307, 
320

άκουστικό 80, 266 
διαφραγματικό, βλ. φρενικό 
συμπαθητικό 232, 321 
οσφραντικό 80 
οπτικό 80, 111, 116, 129,146 
προσωπικό 323 
πλευρών 321

ύπερκόγχιο 288 
φρενικό 227, 228, 323, 324 

νεύρου διατομή 323 
έρεθισμός 228, 214 
τομή 323 
πλέγμα 320 
συζυγία 80 

νευρολογία 179, 332 
νεφρίτις 284, 300 
νεφρός 125, 257, 259 
νεφρού λειτουργία 258 

έσω ούσία 258 
μυελώδης ούσία 258 
υφή 258 
φλεγμονή 284 
φλοιώδης ούσία 258 

νεώτεροι127 
νήμα 319

υπογλώσσιο 304, βλ. καί γλώσσης 
χαλινός 

νήπιο 271, 272 
έπταμηνιαΐο 303 
όκταμηνιαΐο 303 

νησιά Ίονικά 313 
Νίζνη Ούκρανίας 36, 37, 66 
Νίκανδρος 80, 121
Νικόδημος Αγιορείτης 105, 127, 155, 

236, 237, 238, 240, 241, 248, 251, 
252

Νικολίδης Ιωάννης 25, 26, 34, 36, 38, 
42, 43, 46, 74, 223, 242, 247, 258, 
260, 261, 280, 281, 292, 308, 331 

Νικολόπουλος Κων. 198, 206 
νικοτιανή 73, βλ. καί τουτούνιο 
Νίτζος Δημ. 178, 179, 181, 184, 205, 

206, 209, 224, 235, 242, 247, 279, 
329, 230, 332-334 

’Αναστάσιος 208 
Χριστόδουλος 208 

Νίτσος, βλ. Νίτζος 
νόμος 93
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νόσημα 121, 333
αφροδίσιο 280, 282, 292 
δυσίατο, ανίατο 123 
θώρακος 271 
παιδικό 209 
ψυχικό 181, 209 

Νοσήμαχος Κων. ιατρός 199, 223 
νοσογραφία 328
Νοσογραφία φιλοσοφική 89, 198 
νοσοκομείο 87,122,182,187, 280, 306 

Άγιου Παντελεήμονος Βουκου- 
ρεστίου 121 

Βιέννης 196 
Γαλατά 83 
Γραικικό 83 
Παρισίων 303 
στρατιωτικό 187 

νοσολογία 332 
νοσολόγος 285
νόσος 59, 85, 184, 185, 273, 274, 279, 

307, 309 
αγγλική 286, βλ. καί ραχίτις 286 
ανίατος 85, 276, 285 
αφροδισιακή 281 
γαλλική 281 
έξανθηματική 307 
ζώων 275
κωλική χρονική 276 
μεταλλική κωλική 276 
ναυτική 273 
παιδική 306 
συγγενική 306 
σύμφυτος ή έπίκτητος 306 
συφιλΐτις 281, 282 

νόσου άνάπτυξις 272 
ελεγχος 57 
περιγραφή 196 
παιδικής διάκριση 306 
πορεία ή όδός 90 
προφυλακή 90

Νουθεσίαι είς τόν λαόν 64
πρός τούς έγκατοίκους τής εξοχής 

περί τών φαρμακίων 98 
νουθεσίες 41-43, 64, 65,127 
νούς 73 
νούσος 61 
νώτα 224

Ξ ενάκης Χρίστος 319, 361 
ξενιτεία 328
ξερατό 69, βλ. καί έμετός 69 
ξέσχισμα 99
ξυλοκεράτιο 143, βλ. καί χαρούπια, 

κερατωνία 143 
ξύλο καμπέχειο 142 
ξύσιμο 130, 276

Ο δονταλγία 184 
όδόντες 138, 223, 224, 253 
όδόντων περιποίηση 130 

πόνος 65,117 
Όδοϋ μαθηματικής 111 
Όθων βασιλεύς 86 
οιδήματα χοιραδικά 185, 210 
οίκημα 88
Οικιακή ιατρική 199, 208 
Οικιακός καί πρόχειρος διδάσκαλος 

118
οικογένεια 92 
Οικονομία πρακτική 149

τής ζωής ήτοι Σννοψις ήθικής 130 
Οίκονομίδης Δημ. 61, 361 
Οίκονομόπουλος Χρ. Θ. 361 
Οικονόμος Ιωάννης Λαρισσαΐος 80,

121,140, 199, 223, 313, 328, 361 
Οικονόμου Κωνσταντίνος ό έξ Οικο

νόμων 308, 361 
Σοφοκλής 82, 186, 361 
Στέφανος 204, 308 

οίνος 73, 116, βλ. καί κρασί 
οίστρος 207
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'Ολλανδός ιατρός 159 
’Ολύμπιος Ιωάννης 283, 301, 362 
Όλυμπος 149 
Όμηρος 94
Όμηρου βατραχομυομαχία 53 
Όμιλία φυσιολογική 79 
Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων 120 
ομογενής 79 
ομογενών ώφέλεια 119 
’Όμοια τών έλλειπόντων όμοιων ιά

ματα 60 
όμοιότης 60 
ομφαλοκήλη 303 
όμφαλός 303 
όμφαλοτομία 304 
όνειρα 125 
όνείρατα 84 
ονομασία ιαμάτων 327 

παθών 327 
παραδοσιακή 309 
φυτών 327 

’Ονομαστικόν όλων τών έπιστημών 
194, 212 

περί τοϋ παντός 134 
ονοματοθεσία 329 
ονοματολογία 329 

άνατομική 329 
άρτηριών 250 
έπιστημονική 328 
φλεβών 250 

’Ονοματολογία βοτανική τετράγλωτ- 
τος 70, 71, 202, 291, 292 

όνος 301
όντότης νοσολογική 274, 282, 284 
όνυξ 118, 125, 138 
οξείδιο 150

σιδήρου 128, 249 
όξος 116, 150
όξύ άλικό 91,150,160, 274, βλ. καί υ

δροχλωρικό 
άνθρακικό 232, 233, 321

βενζοΐκό 259 
γαλακτικό 331 
θειικό 278
λιθικό 128, 259, 260, βλ. καί ούρι- 

κό 
οξικό 150 
όξυθειικό 279
ούρικό 128, 259, 260, 332, βλ. καί 

λιθικό όξύ 
στεατικό 128, 334 
υδροχλωρικό 274, βλ. καί άλικό 
φωσφορικό 144, 259, 287 

όξυγένιον 231, 245
οξυγόνο 124, 129, 179, 231-233, 244, 

245, 260, .321, 332 
οξυδέρκεια 208 
όξύτης 81 
’Οξφόρδη 216 
Όξωνία 216 
οπή φλεβική 235 

ώοειδής 245 
όπιο 122 
οπός 249
όπώπια 224, 228, βλ. orbites 
όραση 80, 81, 111, 120, 132, 136, 145- 

147, 247, 268 
όράσεως λειτουργία 268 

όργανα 81, 260, 268, 281, 303 
άκοής 145 
αισθητήρια 81, 152 
άναπνευστικά 190, 209 
άναπνοής 136 
γεννητικά 261, 306, 331 
ζώου 145
ούρογεννητικά 333 
πέψεως 136 
τροφής 146 
φωνής 136
Χημείας καί Φαρμακευτικής 97 
χυμικής 96 
χωνεύσεως 146
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οργάνων αισθήσεις 136 
οργανισμός 113,118,179,231,244,284, 

299, 329, 332 
άνθρώπινος 77, 322, 323, 337 

οργανισμού προσαρμογή 322 
θερμοκρασία 232 

οργασμός γαστρικός 90 
έντερων 90 

όρεξις 285 
Όρειβάσιος 27, 94 
Όρκος· Ίπποκράτους 183 
όρμή φυσική 81 
ορολογία 235, 313

άνατομική έλληνική 255 
έλληνική 246, 257, 262, 272, 274, 

301, 320, 327, 330, 338 
ιατρική 223, 259, 273, 300, 325 κ.

έξ. 
νόσου 272 

όρος άνατομικός 118 
γαλλικός 286, 313, 331 
γερμανικός 331 
έλληνικός 274, 307, 329, 330 
έπιστημονικός 308, 328 
ιατρικός 328, 329, 338 
ιατρικός ξενόγλωσσος 329 
ιταλικός 283, 308 
λατινικός 307, 333 

όρπιμέντο 99 
όρρός αϊματος 57 
όρύζης καλλιέργεια 283 
όρχεις 261 
όρχίδια 75, 261 
όρχιδίων πρήσμα 117 

χιτώνες 186, 196 
οσμή 125, 136 

όσπρια 72, 117 
όστά 224-226, 281, 287 

άκουστικά 223 
άνθρώπου 223
δακρύων 224, βλ. καί lacrymaux

ίσθμοειδή 224 
κουφωτά 223 
λεκάνης 332 
σησαμοειδή 330 
σκελετού 179 

όστάριο-α 224, 266 
άκμων 266 
άναβολεύς 266 
άκουστικά 267 
άνατομικά 155 
κυκλοειδές 267 
περιφερές 266 
σησαμοειδή 223 
στάπες 266 
Συλβίου 267 
σφύρα 266 

οστεολογία 179, 223, 224 
όστούν 129,134, 238, βλ. καί κόκκαλο 

ήθμοειδές 224 
ιερό 95,185, 223, 224, 306 
λιθοειδές 267 
πετρώδες, βλ. λιθοειδές 
σφηνοειδές 224 
ύοειδές 224, 228, 253, 330 
ύψιλοειδές 223, βλ. καί ύοειδές 

όστών πάθη 260
παθολογικές καταστάσεις 260 
πυρήνες όστεώσεως 226 
σκληρότης 225 
σύσταση 146 

οστρακιά 186, 308, βλ. καί σκαρλατί
να 186

οστρακόδερμα θαλάσσια 72 
όσφρησις 80 
όσφύς 224
όσχεο 261, βλ. καί σακκούλα όρχιδί

ων 261 
Ούγγαρία 37, 47 
Ούγγροβλαχία 90
Ούζίλιος Καίσαρ 275, βλ. καί Usiglio 
Ούίλης καί Ούίλλις 113, 214, βλ. καί 

Willis Thomas
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Ουκρανία 36 
ούλα 273

ούλων σκληρότης 305 
τριβή 305

ούρα 120,129,159, 259, 260, 283, 285, 
287

ούρανίσκος 118, 224, βλ. καί ούρανός 
ουρανός 224, βλ. καί ούρανίσκος 
ούρήθρα 258, 259, 260 
ούρητήρες 258 
ούρια 259, 260, 332 
ούρον-ος 73, 125, 138, 209, 258, 260, 

285
ούρων σύσταση 259 

ούσία σακχαρώδης 260, 285 
ούς 114,115, 125, 306

ώτός άνατομικά σχέδια 115 
άνατομική κατασκευή 114, 155, 

266 
κοιλότης 267 
περιγραφή 145 
πόνος 117 
προαύλαιον 266 
σπείρες 155 
τυμπανίσκος 113 
φλόγωσις 69 

ούσία ζωώδης 128 
κατωτερική 57, 59 
μέλαινα, μαύρη 57, 59 
χρωστική 322 

όφεος δάκαμα 117 
οφθαλμία άφροδισιακή 75 
οφθαλμίατρός 333 
οφθαλμολογία Γαλλική 157 
όφθαλμομύελα 122 
οφθαλμός 122, 125, 145, 157, 280, 306 
οφθαλμού άκτινωτή ζώνη 157

άμφιβληστροειδής χιτών 113, 116, 
136,146 

άνατομική κατασκευή 268 
άνατομικό ίχνόγραμμα 116, 145

σχέδιο 132, 135, 146 
άραχνοειδής χιτών 111 
βολβός 224 
θόλωση 157 
ίχνόγραμμα 115 
κόγχος 157
κόρη 111, 116, 136,146, 
κατασκευή 111,114,132,135,146, 

147, 155,157 
κερατοειδής χιτών 157, 111, 116, 

136, 146 
κρυσταλλοειδές ύγρό 116 
κρυστραλλοειδής φακός, χιτών 

136, 146,157 
ραγοειδής χιτών 111, 116 
σκληρός χιτών 136,146,116 
σκλήρυνση 157 
σχήμα 111
υαλοειδές ύγρό 116, 136, 146 
ύδατώδες ύγρό 136, φακή 116 
ύδατώδης χυμός 146 
ύπογραφή [κατασκευή] 132,135 
φλόγωσις 69
χοροειδής χιτών 116, 136, 146, βλ.

καί ραγοειδής 
χυμοί 132 

όφιόστρυχνο 142, 293, 294 
Όφμάνος, βλ. Όφφεμάνος 
Όφφεμάνος 95, 309, βλ. Hoffmann 
οχετός 258, βλ. ούρήθρα 258 
όχιά 98, βλ. καί έχιδνα 98 
όψάριο 72

Παβία 48, 178, 292 
παγετός 282 
πάγκρεας 47, 125, 256 
παγκρέατος έπικουρικός πόρος 47 
παγκρεατικό ύγρό 138 
Πάδοβα 44, 63, 77,188,193,194,196, 

199, 203 
πάθη 88,
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βίαια 99 
έσωτερικά 68 
αφροδισιακά 199 
ψυχής 81, 84, 86 

παθών ίατρεΐαι 68 
σημεία 68 

παθήματα 81
πάθηση 271, 273, 285, 286 

άρθρώσεων 129, 287 
όστέων 129 

παθολογία 41, 42, 84, 95, 194, 333 
ψυχική 209
παθολογίας θάματα 269 κ. έξ. 

παθολογική άνατομική Μοργκάνι 191 
πάθος 26

άφροδίσιο 281, 282 
γαλλικό 280 
έξανθηματικό 308 
κολλητικό 307 
φθοροποιό 276 
ψυχικό 300 

πάθους κακοήθεια 310 
ονομασία 327 

Παιδαγωγία 127 
παιδαγωγική 182 
παιδεία 23, 25, 142, 174, 327 

ιατρική 219 
παιδευτής κοινός 304 
Παιδιατρική 297 κ. έξ. 
παιδί 135,180,238,277,279,286,302, 

303, 305-307, 309, 310, 313, 314 
άκέφαλο 212 
’Αθηνών 313 
παιδιού καθαριότης 151 

Παϊδούσης Μικές 282, 311, 362 
παιχνίδια 305 
Παλαιό ιστορία 112 
παλάμη 287 
παλμός 238
Παναγιωτάκος Παν. 181, 362 
Παναγιωτοπούλου-Γαβαθά ’Αγγ. 173, 

362

Πανδώρα 83, 151,186 
Πανεπιστήμιο-α 26, 312, 328, 337 

’Αθηνών 27, 235, 241, 249, 329 
Βιέννης 92,197, 204, 299 
εύρωπαϊκά 38, 41, 329 
Ευρώπης 24, 25 
Λειψίας 206 
Πάδοβας 63, 203 
Παυίας 48, 256 
Πέστης 68 
Πίζας 178, 215 

πανίον 322
πανούκλα ’Αμερικής 274 
πανώλη 27, 41, 91, 92, 160, 185, 204, 

210, 216, 278, 314 
πανώλους ιστορία 161, 278 
λείψανα 92 

Πανώριος Μ. 123 
Παπά Γεωργίου Μιχ. 104,105, 118 
Παπαδάκης Στ. 311, 362 
Παπαδάτος Κ. 360 
Παπαδημητρίου Άλ. 174, 362 
Παπαδόπουλος Βρετός ’Ανδρέας 66, 

119, 362
Παπαδόπουλος Θωμ. 41, 88, 98, 362 

Νικόλαος 23,105, 148, 293, 331 
Παπαδριανός Ίωάν. 123, 362 
Παπαεμμανουήλ-Καραθανάση, Έλ.- 

Αίμ. 64, 362 
Παπαευθυμίου Βασίλειος 131 
Παπαϊωάννου Λουκάς 249, 253, 255, 

329, 363
Παπάς Άνθιμος 105, 107,134, 242 
Παπασπύρου Νικ. 368 
παραγγελία προφυλακτική 76 
παραγγέλματα 287 

διαιτητικά 147 
διαιτητικής 72 

παράδειγμα 76 
Παράκελσος 95 
παρακέντηση 278
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Παρανίκας Ματθαίος 363 
παραννυχίδα 65 
παράσιτα 156, 280 
παρασκεύασμα ανατομικό 228, 337 
παρατήρηση 189, 200, 260, 312 

άναλυτική 319 
παράτριμμα 304, βλ. καί εκθλίψεις 
παραφίμωσις 75 
παρεγκεφαλίς 80, 113, 209, 306 
παρέγχυμα 129, 234 
Παρίσι 36, 37, 44, 78, 87, 128, 161, 

173, 181, 184, 186, 187, 189, 190, 
195, 200, 204, 208, 209, 211, 212, 
214, 254, 275, 303, 306, 313, 337 

παροικιακός Ελληνισμός 36 
παρουσίαση βιβλίου 85, 92, 93, 133, 

139 
πάστα 99 
πάστρα 279
Πατάβιο 53, 133, 185, 186 
πατέρες πνευματικοί 304 
Πάτρα 48
Πατριάρχης Ιεροσολύμων 48 
Πατρινέλης X. Γ. 119, 363 
πατρίς 24, 79, 86, 287, 328 
Πάτσιου Βίκυ 35, 96, 363 
πάτωμα 305
Παυία 187, 209, 211, 319 
Παύλος Αίγινήτης 27, 94 
πεγζαδέ 82 
πεδιάς 98
Πεζόπουλος Σ. Ν. 363 
πείρα 189, 319
πείραμα 133, 178, 179, 200, 209, 212, 

214, 216, 219, 227, 232, 233, 242, 
244, 245, 256, 260, 262, 279, 321, 
323, 283, 284, 308, 312, 319, 321, 
322

φυσιολογίας 317 κ. έξ. 
χημικών 259 

πειραμάτων άπαγόρευση 320

πειραματική φιλοσοφία 124 
φυσιολογία 118 

Πειραματική φυσιολογία 200 
πέλινα 125 
πελίωσις 274, 329 
πελλάργα 281 
πέλμα 287 
πένης 279

ψωραλαΐος 280 
Πεντόγαλος Γερ. 27, 85, 92, 329, 363 
πέος 258, 261
Περδικάρης ’Αναστ. 104, 103, 119, 

301 
Μιχαήλ. 313 

Περί άέρων, ύδάτων, τόπων 93, 305 
Περί τής φλεβοτομίας 61 
Περί τοϋ καθαρισμού τοϋ άέρος διά 

τοϋ άλικοϋ οξέος 91 
περιγραφή άνατομική οργάνων 191 
περίδεσις 322 
περιηγητής 302 
περικάρδιο 234 
περίναιο 75
περιοδικό 231, 322, 323 

άγγλικό 320 
γερμανικό 80 
έπιστημονικό 156, 233, 338 
εύρωπαϊκό 177, 228 
Εύρώπης 219 
ιατρικό 200, 338 
Λονδίνου 284
προεπαναστατικό 171 κ. έξ., 337, 

338
περιόστεο 224, 267 
περιπνευμονία 64, 69, 271 
περιποίηση νεογεννήτου 303 

νεογνού 299 
όδόντων 130 

περίστασις 99 
περιτόναιο 230, 254, 303 
περιτονΐτις 284, 333
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περίττωμα 88, 138 
περιχαρία 73 
περιχόνδριο 224 
Περού άντιβασιλεύς 283 
περουβιανός φλοιός 283, βλ. καί κίνα- 

κίνα 
Πέρσαι 112 
πεσοματίαι 100 
Πέστη 36, 37, 68, 197 
πετάνευρο ένυδρο 215, βλ. καί alisma 

plantago 
πετέχιαι 333 
πετροσέλινο 273 
Πέτσιος Κώστας 111, 120, 363 
πέψη 77,145, 147, 253, 256 

πέψεως λειτουργία 257 
πήβα 73, βλ. καί ζύθος 73 
πήκτωμα 333, βλ. καί gelatine 
πηξίς θαλάσσιος 95 
πήχυς 118 
πιεστήρια 194 
Πίζα 79, 190,195, 210, 215 
Πίκκολος Νικ. 190, 209, 226, 243, 331, 

363
πικραγγουρία 99 
πίνακας ανατομικός 155,160, 241 

στατιστικός 160, 314, 315, 338 
Πίνδος 74
Πινέλ Φίλιππος 89, 198, βλ. καί Pinel 
πιοτά 73

πνευματώδη 98 
πιπερόριζα 148, βλ. καί ζιγκίβερι, ζιν- 

τζιφύλλι 148 
πιστάκη 142
πιτυαία βάλανος 113, 118, βλ. καί 

υπόφυση 
πλακοΰς 245 
πλάνη 303
πλάσματα άνθρώπινα 307 
Πλατάκης Έλ. 216, 363 
πλατυσμός 237

Πλάτων 94, 181, 209, 243 
πλέγμα ήλιακόν 332 
πλευρά 223, 230, 321, 230, 234 

πλευράς πάθος 271 
πλευρισία 65, βλ. καί πλευρίτης, πό- 

ντα
πλευρίτης 65,69,117,271,284, βλ. καί 

πλευρισία, πόντα 
πλευρίτης νόθος ή χολώδης 65 
πληγή 117

καρκινωματώδης 276 
πληθυσμός 108, 282 
πληροφορία ιατρική 212 

στατιστική 309 
Πλίνιος ό πρεσβύτερος 94 
Πλουμίδης Γ. Σ. 24 
Πλούταρχος 100 
πλύσιμο 65, 304 
πνεύμα ζωτικόν 231, 244 

πνεύματος κόπος 88 
πνευμόνι 239, 244, βλ. καί πνεύμων 
πνευμονία 123, 271, 333 
πνεύμων 123, 125, 129, 229-234, 244, 

245, 250, 252, 271-273, 302, βλ. 
καί πνευμόνι 

πνεύμονος άπόστημα 69, 271 
γάγγραινα 69 
έλκος 60 
λοβοί 229
πλέγμα νευρικό 232 
σκίρροι 69 
τύλοι 69 
φθίσις 69 

πνιγμένος 99 
ποδάγρα 300 
ποδαλγία 66, 67 
πόδες 80 
πόδι 273, 322 
ποίημα 86, 281, 282 

ιατρικό 121 
Ποιημάηα ιατρικά 121
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Ποικίλη διδασκαλία 135 
πόλεμος σταυροφορικός 95 
πολιορκία 79
πολισμός 95, βλ. καί πολιτισμός 
Πολίτης Άθ. 181, 205 
πολιτική νοσοκομειακή 315 
πολιτισμός 95
Πολυζωϊδης Άν. 183, 207, 208, 211 
πολυκέφαλος ανθρώπινος 143 
πολυουρία 285
πολύτριχο 148, βλ. καί άδίαντο 
πολυφαρμακία 121 
πόμα 88, 116 
πονημάτιο ιατρικό 80, 207 
πονόμματος117 
πόνος 271, 273, 276, 302 

δριμύς 66 
εσπερινός 273 
κεφαλής 117 
λαιμού 69,117 
όδόντων 117 
σώματος 117 
ώτίων 117 

πόντα 65, 117, βλ. καί πλευρισία, 
πλευρίτης 

πορεία 90, βλ. καί όδός 
πόρος ακοής 266

ακουστικός 186, 266 
αρτηριακός 245, 246 
βοττάλειος 245, 246 
γυναικός 261, βλ. καί κόλπος 
θωρακικός 257, 332 
παγκρεατικός 256, 257 
Στενόν 157 
ώοειδής 241, 245 

πορτοπούλα 236, 246 
πορφύρα 310, βλ. καί βόαι 
πορφύρισμα 308, βλ. καί σκαρλατίνα 

308
πορφυρισμός 308, 329 
πόσις 84, 86

Ποστολάκας Δημ. 121 
Ποστέλνικος 88 
Πούλιος Γεώργιος 363 
Πούλιου Μαρκίδαι 66 
Ποϋλος Δημ. 24, 103, 105, 133, 202, 

248, 258, 260-262, 333, 334 
Πουρναρόπουλος Κων. Γ. 364 

Γεωρ. Κ, 311, 347, 363 
Πράγα 197
Πραγματείας ιατρικής 93 
πραγματευταί 60 
Πρακτική ιατρική 199 
πρεσβυωπία 333 
Πρίντζιπας Γεώργιος 146, 364 
πρίσμα 273

μεσεντέρου 69,117 
όρχιδίων 75,117 
σπληνός 69 

προαίρεσις βίου 86 
προβλεπτές υγείας 313 
προβοσκίς 277 
πρόγνωσις 92 
προγνωστικό 90
πρόγραμμα βασιλικού Αθηναίου 209 
Προκοπίου Δημ. 53, 364 
πρόληψη 25, 86, 180, 304, 307 
πρόλογοι ιατρικών βιβλίων 27 
Προμηθεύς 207 
πρόνοια 304 
πρόοδος έπιστημών 319 

φιλοσοφίας 319 
προπάτορες 328
Προγνωστικόν Ίπποκράτους 87 
προσδιόρισις Ιατρικών 89 
προσκίνησις 88 
προστασία 91, 278, 310, 312 
προσφώνησις 85 
προσχηματισμός 262 
προσωπογραφία 77 
πρόσωπον 117, 273, 304 
προφορά 327
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προφύλαξη 91, 92, 278, 279 
Πρώϊος Δωρόθεος 315 
πρωκτός 306
Πρώτη τροφή τοϋ υγιούς άνθρωπίνου 

νοός151 
Πρωτοψάλτης Έμμ. 190, 364 
πτηνό 72, 320 
πτύαλος 253 
πτυχίο 299 
πτωματοτομία 330 
Πυθαγόρας 94
Πυλαρινός Ιάκωβος 180, 310-312 
Πύλη Υψηλή 315 
Πύλος 107
πυλωρός στομάχου 322 
πυξάκανθα 148, βλ. καί κόκκος Αύε- 

νιώνος 
πύρ 287
πυρετός 41, 69, 78, 123, 273-275, 279, 

283, 302 
άμφημερικός 54, 282 
άνέντης 54 
άφροδισιακός 75 
γαστρικός 90 
διαλείπων 282, 283 
έλειογενής 283 
έλκώδης 55 
ήμιτριταίος 121 
καθημερινός 282 
κακοήθης 61
κίτρινος 216, 274, βλ. καί ώχρός 

274
κρυμώδης 282 
ολέθριος 54 
οξύς 54, 54
περιοδικός 54, 69, 187, 198, 203, 

282 
σκιρρώδης 55 
σκορβουτικός 273 
τεταρταίος 54, 282 
τριταΐος 54

χολερικός 89-91, 275, 278, 314 
χρονικός 55
ώχρός 274, βλ. καί κίτρινος 

πυρετού διαιρέσεις 54 
προγνωρίσματα 53 
τριταίου θεραπεία 57, 59 

πυρετοφλοιός 142, 283, βλ. καί κιγχό
νη, κίνα

πυρήνες όστεώσεως 190, 226, βλ. καί 
σημεία κοκκαλώσεως, les noy- 
aux osseux 

πυροφορισμός 205, 299 
Πύρρος Διονύσιος 34, 36, 38, 43,46, 

48, 77,96,187,226,230, 235, 248, 
257, 258, 262, 364, 271, 272, 277- 
279, 285, 287, 292, 305, 331, 332, 
334

Q αβάρβαρον 148 
Ραββί Σαμουήλ 60 
ραβένι 322
Ραγκαβής Α. Ρ. 151, 364 
Ραζής Δημ. 96 
ρακή 73
Ράκος Θεόδωρος 105, 107, 131 
Ραστής Ιωάννης 188, 193, 196, 204, 

206,319 
Ράτζ Σαμουήλ 47, 68 
ραφή 223 
ράχις 286

ράχεως κύρτωμα 286 
ραχίτις 144, 286, 300, 330 
ραχοκόκκαλο 230, 258 
Ραψάνη 149
Ρέδιος 133, βλ. καί Redi 
Ρέργκ Σ. 83 
ρετζέταις 75
ρευματικό 65, βλ. καί άρθρΐτις 65 
ρευματισμοί 184 
ρευστό νευρικό 152 
ρευστότης 78
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Ρήγας Βελεστινλής 104, 107,119, 159, 
237, 238, 239, 250-252, 258, 259, 
261, 262, 277, 286, 302, 304, 333 

Ρηγάτος Γερ. 307, 329, 364 
ρίζα 75, 76 
ρίς 224
Ρόζος Βασ. 85, 359 
Ρολλίν 112, βλ. καί Rollin 
Ροντόπουλος Π. 364 
ροτάγγον 142
Ρουάσκιος 248, βλ. καί Ruysch Fr. 
ρουβάρβαρο 122
Ροΰδβεκ 133, 248, βλ. καί Rudbeck 
Ρουμανία 63, 88, 241 
Ρουμανική Ακαδημία 244 

γλώσσα 135, 156 
ρους λευκός γυναικών 282 
Ρουσσόπουλος Γ. Π. 158, 359 
Ρουσσώ 304, βλ. καί Rousseau J. J. 
Ροΰφος ό Έφέσιος 224, 253, 364 
ρύσις κοιλίας 117, βλ. καί φλούσσος 
Ρωμανίτης Έμμ. 128 
Ρώμη 94 
Ρωσία 66
Ρωσική γλώσσα 130

Σ αβατιέρος 254-255, βλ. καί Sabatier 
Σάββας Κων. 282
Σάθας Κων. 53, 61, 66, 77, 78, 83, 100, 

132, 145, 129, 193, 364 
Σαινθιλαΐρος 209, βλ. καί Saint- 

Hilaire Geofrroy 
σακκία 247 
σακκουλαραίοι 26 
σάκχαρις 285 
σάκχαρο 128, 285, 301 

γάλακτος 146 
γαλακτώδες 128 

σακχαρόνερο 300
σαλέπι 148, βλ. καί σατύριο, κυνός 

όρχις

σάλπιγξ 261
ακουστική 266 
εύσταθίου 266 
εύσταχειανή 266, 332 
εύσταχίου 266 

Σαλσβοΰργο 85 
Σάμιος Βύρων 364 
σανδράκα 99 
Σανεσαδέ Μολλά 207 
Σαντορίνι 47, 53, βλ. καί Santorini 

Giovanni 
Σαξονία 56, 58
Σαραφίδης Έκτωρ 88,181, 364 
Σαρής Μανουήλ Τενέδιος 137, 244, 

301
σάρκα 117,134
Σάρπιος Παύλος 242, βλ. καί Sarpi Ρ. 
σαρσαπαρήλα 148 
Σαρτόριος Ιωσήφ 349 
σασάφρα 142,148
σατύριο 148, βλ. καί κυνός όρχις, σα

λέπι
σαφήνεια λέξεων 88 
Σειράς στοιχειώδους 135 
σέλινο 273 
σέννα 142,148
Σεραφείμ Ιωάννης 41, 45, 89-91,161, 

275
Σεργίου Νικόλαος 209, 211 
σημάδια μελανά 273 
σημεία κοκκαλώσεως 190, βλ. καί 

πυρήνες όστεώσεως, les noyaux 
osseux 

παθογνωμονικά 333 
παθών 67 

σημειώματα 74, 100, 128 
σήψις 113, 118 
σιαγών 224, 287
σίαλος 25, 73, 253, βλ. καί σίελος 
Σιάμ 306, βλ. καί Ταϋλάνδη 
Σιατιστεύς 118, 202
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Σιδέρη ’Αλόη 178, 215, 364 
ΣιδέρηςΝ. 303, 364 
σίελος 138, 209, 274, βλ. καί σίαλος 
σικότι 118, 277, βλ. καί ήπαρ 
Σιληβρία 48
σίλφιο 142, 148, βλ. καί μοσχοθυμία

μα
Σιμόπουλος Κυρ. 216, 302, 365
Σίξτος Πάπας 116
Σίπθορπ Ίαν. 216, βλ. καί Sibthorp
σίφων τριχοειδής 247
σκάλισμα 130, 276
σκαμμωνία 148
Σκαρβέλη-Νικολοπούλου Αγγ. 108, 

365
σκαρλατίνα 186, 212, 308, βλ. καί 

οστρακιά, πορφύρισμα 
σκάρφη 142, βλ. καί έλλέβορος 
σκελετός 225, 337

άνθρώπινος 142,143,156, 223-225 
σκέλος 228, 323 
σκελοτύρβη 273, 329 
σκεύη χάλκινα 276 
σκέψη 84

προεπαναστατική 319 
Σκιαδάς Ν. Σ. 89, 365 
Σκλαβενίτης Τρ. 148, 178, 365 
Σκλαβούνος Γεώργιος 267 
σκληρότης 302 
σκλήρυνσις ήπατος 207 
σκολαμέντο 75, βλ. καί γονόρροια 

άφροδισιακή 
σκόνη 272
σκορβούτο 95, 273, 274 
σκορδούλα (= πανώλη) 27 
Σκουβαράς Εύαγ. 365 
σκουληκάκια 134, 262, βλ. καί σπερ

ματοζωάρια, ζωύφια σπερματι
κά

σκουλήκιτενία 277 
σκουλήκια 65, 98, 262, βλ. καί ζωύφια 

σπερματικά

Σκουλιδάς Νικόλαος 62, 63 
Σκύθαι304
σκυλί-ος 274, 232, 256, 320, 322, 323 

λυσσασμένος 70, 98 
σκύλλα 148 
σκυλλικό όξος 116 
σκώληκες έντόσθιοι 143, 276 
Σμίθ Ίάκ. Έδ. 133, βλ. καί Smith 
Σμυρναίος 209
Σμύρνη 48, 108, 146, 182, 204, 209 
σόγχος 273 
σοκκολάτο 73 
Σόλας Σεραφίνο 216 
Σολωμονίδης Χρ. 365 
Σουγδουρής Χρ. 34, 36, 42, 46, 66 
σουλτάνος 77 
Σοφιανόπουλος Π. 275 
Σοφίας άπάνθισμα 141 

έραστής 79 
σοφίσματα 189 
σοφοδιδάσκαλος 87 
Σοχχέρ Κονράδος 67 
σπαραγμός 65
σπάσμα 117, βλ. καί κατέβασμα 
σπασμός 81, 304
σπέρμα 63,118, 138, 209, βλ. σπορά 
σπερματοζωάρια 119, 134, 262, βλ.

καί σκουληκάκια 
σπίτι 279
σπλάχνα 125, 134, 143, 151, 155, 160, 

248, 286, 337 
σπλάχνων άνατομικά παρασκευά

σματα 143,144, 156 
σπλαχνολογία 179, 334 
σπλήν 118, 125, 117, 202, 256, 258, 

273, 322 
σπληνός πρίσμα 69 
λειτουργία 256 
σύσταση 256 
χρήσις 322 

σπληνϊτις 284
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σηπτική 273 
σπόνδυλος 118, 223, 224, 234, 251 

θωρακικός 230 
νωτιαίος 230 
οσφυϊκός 306 

σπορά 73, 261, 262, 
σπόρος 118, άγιος 148 
σπουδαστές 24 
σπουδαστήρια 23
Σπρεγγέλιος 181, 205, 209, βλ. καί 

Sprengel Kurt.
Σταίρκ ’Αντώνιος 47, 72, 74, βλ. καί 

Stoerck Anton 
Στάλλιος 95, βλ. καί Stoll Μ. 
Σταματιάδης Έπ. 315, 365 
Σταμούλη Ρόδη 308, 361 
Στασινοπούλου Μαρία 136, 365 
στατιστική 212, 303, 315, 329 

Γαλλίας 315 
Σταυρόπουλος Άριστ. 63, 82, 83, 182, 

279, 315, 365 
Στένον 157, βλ. καί Steno 
Στεργέλλης Άριστ. Π. 24, 53, 365 
στερεοποίησις 304 
στέρνο 224, 230 
Στεφανίδης Μιχ. 327, 365 

Παναγιώτης 187 
στέφανος χειρουργίας 187 
στηθόπονος 300 
στήθος 142, 271, 272, 302, 303 

στήθους φλόγωσις 65 
στήλη βολταϊκή 214, 323 

σπονδυλική 223, 306 
Στοιρκίος 207, βλ. καί Stoerck Anton 
Στοιχεία αριθμητικής καί άλγέβρας 

140
’Ιατρικής Χημείας 190 
λογικής καί ηθικής φιλοσοφίας 

137
. τής γενικής ιστορίας τοϋ Μιλλιότ 

140

τής μεταφυσικής 152 
φυσικής 114 
Χειρουργικής 207 

Στοιχειώδες σύγγραμμα περί ήθικής 
καί ευδαιμονίας 149 

Στοιχειώδης Εγκυκλοπαίδεια τών 
παιδικών μαθημάτων 151 

στόλος 79
στόμα 65, 117, 272, 303, 305 
στομακάκη 274 
στομακακία 273
στόμαχος 65, 88, 125, 131, 253, 256, 

257, 322 
στομάχου έμπερδευμός 66 

κάθαρσις 70 
κατασκευή 253 
καρδιακή μοίρα 322 
περισταλτική κίνησις 254 
σπασμός 69 
συντήρησις υγείας 88 
υμένες 253 
φλόγωσις 69 
χιτώνες 254 

στοχασμός 319 
Στράβων 273 
στραμμώνιο 47, 293, 294 
στρατεύματα 274 

γαλλικά 187 
Στρατηγός Άντ. 25, 34, 36, 42, 45, 46, 

53, 230, 233, 246, 248-250, 258, 
271, 273, 275, 279, 282, 291,- 327, 
330

στρατόπεδο 279 
στρύχνος γλυκόπικρος 142 

κηπαΐος 142 
μανικός 142 

στύραξ 148 
βενζοϊνός 142 

σύγγραμμα 25, 85, 94, 142, 156, 203, 
216, 231, 246, 231, 327 

άνέκδοτο 216
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ιατρικό 194, 226 
Ιατρών 62 
Ίπποκράτους 210 
ιταλικό 53
φυσιοψυχολογικό 189 

συγγραφέας-εϊς 26, 35, 44, 68, 77, 86- 
88, 95, 96, 98, 100, 104, 112, 113, 
116, 118, 128, 135, 151, 160, 214, 
234, 235-238, 252, 254-256, 258, 
261, 262, 267, 278, 283, 315, 328, 
329, 338 

άρχαΐοι 243 
βοτανικοί 71 
Γερμανός 182 
ιατροί 35, 36, 338 
λόγιοι 25, 35, 36, 38, 103 

συγγραφή 96 
συγκοπή 99, 100
Συδενάμος 95, 284, βλ. καί Sydenham 
συζυγία εγκεφαλική 232, 320 

συμπαθητική 80 
συκότιον 125, βλ. καί ήπαρ 125 
σύλληψις 134, 300 

άνθρώπου 262 
συλλήψεως δοξασία119 

Συλλογή Ιπποκρατική 282 
Σύλλογος πρός περιστολήν τών έλω- 

δών νόσων 282 
συμβάντα 83 
συμπατριώτης 60, 89 
συμπτώματα 83, 90, 283, 307 

νόσου 275 
παθογνωμονικά 333 

συμπτωματολογία 283 
νόσου 274 

συνδεσμολογία 179, 334 
σύνδεσμος 124,138 

κρεμαστήρ 255 
συνδρομητής 49, 77, 97, 189,191, 206 

ιατρικών βιβλίων 48 
συνδρομητών κατάλογος 48

συνεθισμός 86 
συνείδησις 79, 81 
συνήθεια 287, γυναικών 117 
σύνθεμα 130 
σύνθεσις σώματος 66 
συνθετοφαρμακία 208, βλ. καί φαρ- 

μακομιξία 
συνουσία 73, 300 
συνουσιασμός 76, 261 
Σύνοψις όλων τών έπιστημών 131 

φυσικής 146 
φυσιολογική 58 

συνταγή 63, 70, 291, 292 
Σύνταγμα φιλοσοφίας 150 
Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων 56 

έρμηνεία περί ιατρικών 58 
συντονισμός κινήσεων 209 
σύντριψις 130, 276 
συριγμός 272 
συσταλτικότης 184, 334 
συστατικό 328 
σύστημα άγγειακό 233 

άγγειώδες 233 
άναπνευστικό 77, 228, 241 
άρτηριώδες καί φλεβώδες 233 
γαστρεντερικό 253 
εγκεφαλικό 331 
έρειστικό 223 
θεραπευτικό 195 
Ιατρικής έν Παρισίοις 89 
κυκλοφορικό 233, 241, 250, 332 
λυμφατικό 248 
μυϊκό 226, 332, 
νευρικό 179, 233, 262, 306, 332 
ούρικό 257
ούροποιητικό 257, 333 
πεπτικό 77, 241, 253 
συμπαθητικό 334 
φυτικό 334 

συστολή 237, 238, μυός 228 
σύφιλις 25,42,281,282, βλ. καί μαλα

φράντζα
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συφιλΐτις νόσος 95, 281, 334, βλ. και 
αφροδίσιο πάθος 95 

σφαγή 79
σφαιρία άντιστυπτικά 57, 59 

καθαρτικά 57, 59 
πολύχρηστα 57, 59 

σφαιρίδια έρυθρά 122, βλ. καί αιμο
σφαίρια 

σφουγγάρι 304 
σφραγίδα 179
σφυγμός 238, 251, νεογνών 238 
σφύρα 267
Σχινάς Δημ. 178, 187, 202, 256, 322 

Χρ. Μ. 199, 365 
σχίσμα 117 
σχοινίο ομφαλικό 245 
σχολείο 23, 319 

Ιατρικής 206 
Μαιευτικό 27 
τακτικό 96 
χειρουργικό 27 

Σχολή ’Αλεξανδρινή 211 
Βουκουρεστίου 108 
Ιατρική 278, 281 
Μεγάλης Ελλάδος 94 
Παρισίων 275 
Σμύρνης 108 
Χίου 224 

σχολιασμός 86 
σχολικά έγχειρίδια 103, 108 

προγράμματα 108 
σωλήν 320

άρτηριακός 245 
ραχιτικός 306 

σωλήνες [άγγεία] 134 
ήμικύκλιοι 155 
Φαλλοπίου 261 

σώμα 79, 80, 88, 234, 307, 320
άνθρώπινο 144,147,156,160,191, 

226, 227, 299 
γέροντος 284

σώματος κατασκευή 86, 241 
σύνθεσις 116 
άσθε νήματα 113 
στερεά, ρευστά μέρη 124 

σώματα μαλπιγιανά νεφρού 258 
ψοφητικά 114 

Σωρανός 300, 301, 304, 366

Τά άρέσκοντα τοΐς φΰοσόφοις 132 
ταινία 277 

έδραία 141 
έντέρων 143 
μονήρης 156, 277 
πολύαρθρος 143 

ταμαρίκη 148 
ταμάρινδος 141,148 
Ταμπάκη Άννα 112,123,173,348,366 
ταμπάκος 99,123 

πταρμικός 73 
ταράνδιο βρύο 142 
ταραντόλη 145 
ταρσοί οφθαλμών 224 
Ταϋλάνδη 306, βλ. καί Σιάμ 
τέϊ 73 
Τεκέλια 90
τεκμηρίωση βιβλιογραφική 153 κ. έξ, 

309
τελειοποίησις 299 

οργανισμού 334 
Τενάρ 285, βλ. καί Thenar 
τένων 124,138 
τέρατα 307 
τερατολογία 58 
Τεργέστη 133
τέρμινθος μολυσματική 191 
τερπνότης 73 
Τεσταμπούζας 62 

Θωμάς 63 
Αντώνιος 63 

τέτανος 272 
τέχνη 23, 100, 328
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έρμηνευτική 79, 81 
Ιατρική 188, 203, 291 
ίατροχειρουργική 332 
χειρουργική 291 

τεχνίτες 276
τζαρλατάνοι 66, βλ. καί κυκλοφόροι
Τζέννερ 47, βλ. καί Jenner
τζερούσα 99
τηλώδες σώμα 152
τιθύμαλλος 99
Τίμαιος 243
Τιμόνης Έμμ. 180, 310, 311 
Τιπάλδος Γ. Ε. 366 
Τισσότ 26, 45, 46, 47,62-64, 67, 157, 

193, 202, βλ. καί Tissot 
τίτανος 259, βλ. καί ασβέστιο 259 

φωσφορική 225, 287 
τιτάνου φωσφορίου άλατα 128,129 
τίτθη 301
τοίχωμα θωρακικό 234, 238 
τοκετός 119, 300

τοκετού δυσκολία 286 
τομή καισαρική 286 

χειρουργική 303 
τοξικόδενδρο 142, 293, 294 
τοξικολογία 198, 208, 334 
τόξο άορτικό 251
τόπος βρωμερός 99, βλ. καί άμάρα 
Τορίνο 44 
τούβλο 283
Τουλιάτος Διον. 45, 366 
Τουρκία 135 
Τούρκος 79
Τούρνοβο Βουλγαρίας 59 
τουτούνιο 73, βλ. καί νικοτιανή 73 
τραγάκανθα 142, 293, 295 
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