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Δοξασίες των προϊστορικών 
κοινωνιών

Είναι σαφές ότι οι προϊστορικές κοινω-
νίες πίστευαν τόσο στο φυσικό όσο και το 
μεταφυσικό. Για τις σοβαρές ασθένειες ή 
αναπηρίες, όταν δεν υπήρχε καμία λογι-
κή εξήγηση, τότε η αιτία ήταν υπερφυσική, 
προσδιορίζοντας τους θεούς και τους δαί-
μονες. Αυτά τα πνεύματα θα μπορούσαν, 
προφανώς, να αφαιρεθούν από τον ασθενή 
μέσω θρησκευτικών τελετών. Το προσδόκι-
μο ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους 
ήταν πολύ χαμηλό, 25 έως 40 χρόνια, με 
τους άνδρες να ζουν περισσότερο από τις 
γυναίκες17. Αρχαιολογικά αποδεικτικά στοι-
χεία των γυναικών και των βρεφών που βρέ-
θηκαν μαζί υποδηλώνουν ότι πολλές γυ-
ναίκες πέθαναν στη γέννα. 

Μια άλλη πιθανή εξήγηση για τη συντο-

μότερη διάρκεια ζωής των προϊστορικών 
γυναικών θα μπορούσε να είναι ο υποσιτι-
σμός. Οι άνδρες, ως κυνηγοί, είχαν γενικά 
καλύτερη διατροφή από τις γυναίκες ομο-
λόγους τους, άρα ήταν λιγότερο ανθεκτικές 
στις νόσους. Η θεραπεία πολλών ασθενει-
ών και παθήσεων ήταν συχνές στην προ-
ϊστορική κοινωνία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 
πολλοί άνθρωποι υπέφεραν από οστεοαρ-
θρίτιδα, κατά πάσα πιθανότητα προκλήθηκε 
από την άρση βαρέων αντικειμένων, η οποία 
ήταν μια καθημερινή και αναγκαία πράξη17. 
Σύροντας πέτρες πιθανώς συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη μικροκαταγμάτων στη σπονδυλι-
κή στήλη και σπονδυλόλυση. Μικροτραυ-
ματισμοί, όπως τομές, μώλωπες και κατάγ-
ματα οστών, επιβαρύνονται με επιμολύνσεις. 
Υπάρχουν επίσης στοιχεία για ραχίτιδα, δυ-
σμορφία οστών και οστεομαλακία. Φυτικές 

ύλες (βότανα και ουσίες που προέρχονται 
από φυσικές πηγές) ήταν από τις λίγες θε-
ραπείες για τις ασθένειες σε κάθε προϊστο-
ρική κοινωνία. Οι επιπτώσεις των διαφόρων 
φυτικών υλικών βρέθηκαν μέσω της δοκι-
μής και λάθους, με το πειραματισμό από το 
γιατρό της φυλής, πιθανότατα ως αποτέλε-
σμα πολλών αποτυχιών. Τη συλλογή και 
παράδοση των φυτικών υλών είχαν αναλά-
βει γυναίκες, που νοιαζόταν για την υγεία 
των οικογενειών τους17. Υπήρξε μια αναφο-
ρά όπου ο καρπός του Piptoporus betulinus 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως καθαρτι-
κό για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότη-
τας. Η γη και ο πηλός ήταν μερικά από τα 
πρώτα φάρμακα τους. Ο πηλός χρησιμο-
ποιείται τόσο εσωτερικά και εξωτερικά, για 
τη θεραπεία πληγών και για τη μετεγχειρη-
τική αναλγησία. Πολλοί προϊστορικοί λα-
οί ήταν σε θέση να ακινητοποιήσουν σπα-
σμένα άκρα, χρησιμοποιώντας υλικά από 
πηλό. Κατά τον τρυπανισμό, που πρωτοεμ-
φανίζεται στη Λίθινη εποχή (περί το 20.000 
π.X.) ανοίγονται οπές στα οστά του κρανί-
ου πιθανότατα με σκοπό την απομάκρυν-
ση των κακών πνευμάτων και την αντιμε-
τώπιση ψυχικών διαταραχών, ημικρανιών 
ή της επιληψίας. Αρκετοί ασθενείς επιβίω-
ναν του τρυπανισμού, όπως φαίνεται από 
τις οστικές ουλές που παρατηρούνται σε 
απολιθωμένα κρανία (εικόνα 1). Πρωτίστως 
στην Αμερική, η δαγκάνα από ορισμένα εί-
δη ζώων χρησιμοποιήθηκε για να κλείνει 
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Εικόνα 1. Κρα-
νία που έχουν 
υποστεί τρυπα-
νισμό (περ. 2000 
π.Χ.).
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τις πληγές και να προστατεύει έτσι από τη 
μόλυνση. Το μυρμήγκι τοποθετείται πάνω 
από την πληγή μέχρι να τη δαγκώσει, με-
τά από αυτό το κεφάλι του θα πρέπει να 
αφαιρεθεί, επιτρέποντας στις δαγκάνες να 
παραμείνουν κλειστές και να κρατήσουν τη 
πληγή κλειστή17. 

αρχαία μεσοποταμία 
Η αρχαία περιοχή της νοτιοδυτικής Ασί-

ας γνωστή ως Μεσοποταμία αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία ως η χώρα «ανάμεσα 
στους ποταμούς» Τίγρη και Ευφράτη, οι 
οποίοι έχουν τις πηγές τους στα βουνά της 
Μικράς Ασίας και τελικά συγχωνεύονται, 
καθώς εκβάλλουν στον Περσικό Κόλπο. 
Αυτή η εύφορη γη, η οποία οργώνεται για 
10.000 χρόνια έχει χαρακτηριστεί το λίκνο 
του πολιτισμού2. Εδώ, περίπου 5000 χρό-
νια πριν, ο άνθρωπος πρώτα προσπάθη-
σε να αναπτύξει ένα σύστημα γραφής και 
να οικοδομήσει τις πρώτες πόλεις2. Πολ-
λές καινοτομίες προέρχονται από την περι-
οχή, όπως είναι ο τροχός, η μεταλλουργία, 
η καμάρα, το ρολόι κλήσης, τα σφηνοει-
δή βάρη και διάφορα μέτρα αρίθμησης2. 
Οι αρχαιότεροι γνωστοί ρυθμιστικοί κανό-
νες της πρακτικής της ιατρικής βρέθηκαν 
στον «κώδικα του Χαμουραμπί», γραφές 
του 700 π.Χ. (εικόνα 2)3.

ςουμέριοι
Ένα από τα πρώτα ιστορικά ντοκουμέντα 

της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και του 
οποιοειδούς poppy (εικόνα 3) μας πηγαί-
νει πίσω στους Σουμέριους το 3300 π.Χ. 
Η αρχαία κοινωνία των Σουμερίων αποτέ-
λεσαν μια από τις πρώτες πραγματικά κοι-
νότητες που ανέπτυξαν και καλλιεργούσαν 
παπαρούνες οπίου somniferum ως βασι-
κή καλλιέργεια μεταξύ των πολλών άλ-
λων ποικιλιών. Γραπτές σημειώσεις για τη 
χρήση της οπιούχου παπαρούνας Papaver 
somniferum για ιατρικούς ή ψυχαγωγικούς 
σκοπούς μπορούν να βρεθούν σε πολλά 
από τα ιστορικά συγγράμματα τους. Το όνο-
μα που έδωσαν για το Papaver somniferum 
ήταν το «φυτό της χαράς». Το χρησιμοποι-
ούσαν σαν ελιξίριο ευφορίας καθώς επίσης 
και για την αντιμετώπιση του πόνου.

αρχαία αίγυπτος
Ο αρχαιότερος γιατρός στην ιστορία είναι 

ο Αιγύπτιος Ιμοτέπ που έζησε μεταξύ του 
2700 και 2600 π.Χ. Αργότερα λατρεύτηκε 
ως ιαματική θεότητα και συγχωνεύθηκε με 

τον Ελληνικό θεό της Ιατρικής, τον Ασκλη-
πιό, που πιθανότατα ήταν επίσης ιστορι-
κό πρόσωπο πριν θεοποιηθεί. Αιγυπτιακές 
μούμιες μας επιτρέπουν για πρώτη φορά να 
έρθουμε κοντά σε ασθένειες των μαλακών 
μορίων στην αρχαία εποχή4. Φαίνεται ότι οι 
Αιγύπτιοι υπέστησαν μεταξύ άλλων ασθέ-
νειες όπως φυματίωση, τερηδόνα, αθηρο-
σκλήρωση και παθήσεις του ουροποιητι-
κού συστήματος. Χρησιμοποίησαν οδοντικά 
προθέματα λόγω καταστροφής ούλων και 
οδόντων, και υπάρχουν ενδείξεις για περι-
οδοντικά αποστήματα. Ο πόνος πρέπει να 
ήταν ευρύς στον πληθυσμό, και μάλιστα ια-
τρικοί πάπυροι αποκαλύπτουν σημαντική 
χρήση των ναρκωτικών, όπως υοσκιαμίνη, 
σκοπολαμίνη και του οποιοειδούς poppy 
μαζί με κάποιο τελετουργικό και μηχανικές 
ενέργειες5. Στον πάπυρο Χιρστ (εικόνα 4) το 
1550 π.Χ. καταγράφηκε η κλινική αντιμε-
τώπιση του πόνου «μέσα στο σώμα», τον 
οποίο εμείς σήμερα αποκαλούμε σπλαχνι-
κό πόνο. Οι ασθενείς καλούνταν να κατα-
ναλώσουν ένα μείγμα μπύρας, αρκεύθου, 
και ζύμης, για 4 ημέρες6.

αρχαία ινδία
Ο ινδικός πολιτισμός κατά ένα μεγάλο 

βαθμό ήταν απομονωμένος τα πρώτα αρ-
χαία χρόνια, λόγω της γεωγραφίας του. 
Αρχαιολογικά στοιχεία αποκαλύπτουν ένα 
σύνθετο και αρχιτεκτονικά προηγμένο πολι-
τισμό7. Ίσως τα κυριότερα αρχαιολογικά κα-
τάλοιπα του σε αυτό τον τομέα βρίσκονται 
στην περιοχή Μοχένιο-Ντάρο, που χτίστη-
κε μεταξύ 3500 και 2700 π.Χ. Στην ινδική 
ιατρική πρακτική, το σύστημα της ιατρικής 
ονομαζόμενο «Ayurveda» καταγράφηκε για 
πρώτη φορά από τον Dhanvantari8 (εικόνα 
5). Το σύστημα «Ayurveda» βασιζόταν σε 
φυτικά φάρμακα και θεωρήθηκε μια επι-
στημονική τέχνη της θεραπείας, διότι δεν 
στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο με το 

μαγικό ή το υπερφυσικό. Η κεντρική του 
ιδέα ήταν ότι υπήρχε μια φυσική σύνδεση 
μεταξύ της νόσου και της θεραπείας. Σύμ-
φωνα με το Charaka9, ο εξέχον επαγγελ-
ματίας του «Ayurveda» στον έβδομο αιώνα 
π.Χ. ήταν ο γιατρός που ποτέ δεν παραλεί-
πει να εισέρχεται στο σώμα του ασθενούς 
με το φανό της γνώσης, και η κατανόηση 
δεν μπορεί να θεραπεύσει τις ασθένειες. 
Η γιόγκα χρονολογείται το δεύτερο αιώνα 
π.Χ., όταν ο Patanjali10 πιστώνεται με αυ-
τό. Ένα σύστημα ασκήσεων που αγκαλιά-
ζει σωματική και πνευματική τροφή, βασί-
ζεται στην ιδέα ότι μέσα στο σώμα είναι τα 
κανάλια που ονομάζονται  «nadi» και τα 
κέντρα που ονομάζονται «chakras», και 
χτυπώντας την ενέργεια αυτών των περιο-
χών, μπορεί κανείς να αποκτήσει την ικα-
νότητα να ξεπεράσει τόσο το πόνο, όσο 
και να αποφευχθούν μελλοντικές ασθέ-

Εικόνα 2. Κώδικας Hammurabi.

Εικόνα 3. Papaver Somniferum Poppy.

 Εικόνα 4. Πάπυρος Hirst.
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νειες με τη δημιουργία μιας εσωτερικής 
ισορροπίας11. Η συνεισφορά της Αρχαίας 
Ινδίας στην ιατρική επιστήμη είναι αρκετά 
σημαντική. Η πλαστική χειρουργική άρχι-
σε εκεί. Ο Sushruta12 ήταν ο πρώτος για-
τρός που διενήργησε πλαστική χειρουργική 
επέμβαση και ήταν πρωτοπόρος με τη με-
λέτη της ανθρώπινης ανατομίας. Η αρχαι-
ότερες έννοιες της ιατρικής βρίσκονται στα 
ιερά συγγράμματα των «Vedas», ιδιαίτερα 
του «Atharvaveda»13. Η αρχαία «Hindu» 
ιατρική περίθαλψη βασίστηκε σε 3 τύπους 
θεραπείας (Πίνακας 1). 

αρχαία κίνα
Στη γειτονική Κίνα, η ιατρική πρακτική βα-

σίζεται κυρίως στα έργα 3 αυτοκρατόρων: 
Fu Hhi (2900 π.Χ.), Shen Nung (2800 π.Χ.), 
και Huang Ti (2600 π.Χ.), οι οποίοι έχουν 
πιστωθεί ότι κατάγονται από το Nei Ching, 
όργανο των ιατρικών γνώσεων όπου περι-
γράφεται εκεί ο βελονισμός (εικόνα 6). Το 
έργο τους είτε καταγράφεται είτε βασίζεται 
στην προφορική παράδοση, ενημερώθη-
κε δε το 3000 π.Χ. Σχεδόν κάθε ασθένεια, 
σημάδι ή σύμπτωμα επιδέχεται διόρθω-
ση από το βελονισμό14. Οι αρχαίοι Κινέζοι 
πίστευαν ότι ο βελονισμός επέτρεψε στον 
επαγγελματία να απορροφήσει περίσσεια 
γιν ή γιανγκ με την τοποθέτηση στερεών βε-
λονών στο δέρμα στους 12 μεσημβρινούς 

που θεωρούνταν ότι διαπερνούν εγκάρ-
σια το σώμα. Σε αντίθεση με την ολιστική 
προσέγγιση στην ιατρική της φιλοσοφίας 
«Hindu», η κινεζική φιλοσοφία εστιάστη-
κε στον προσδιορισμό καλής έναντι κακής 
ενέργειας. Η κακή ενέργεια και ο πόνος δεν 
θεωρήθηκαν «διαβολικές» όπως σε άλ-
λους αρχαίους πολιτισμούς. Αντίθετα, οι 
αρχαίοι κινέζοι θεώρησαν ότι αυτές οι αρ-
νητικές δυνάμεις επηρεάζουν την ανάπτυ-
ξη ή την αδυναμία να ξεπεράσει κάποιος 
το πρόβλημά του. Μέσω της ορθής διο-
χέτευσης της αρνητικής ενέργειας, ο κινέ-
ζος γιατρός ανακουφίζει το πόνο και θερα-
πεύει τις ασθένειες. 

αρχαία Ελλάδα
Η αρχαία ελληνική ιατρική καταδεικνύ-

ει τη συνύπαρξη ιατρικής και θρησκείας. 
Η ιατρική είχε την προέλευσή της σε μεγά-
λο βαθμό στη μαγεία και σε ιερατικές τε-
λετουργίες. Ιερέας και γιατρός εργάζονται 
μαζί για τον ίδιο σκοπό: την υπεράσπιση 
του ατόμου εναντίον των κακών δυνάμε-
ων. Μάγοι, μια ξεχωριστή κάστα, που χρη-
σιμοποιούν μάσκες ζώων και άλλες ειδικές 
ενδυμασίες για τον έλεγχο της εμπιστοσύ-
νης των ασθενών τους και να φοβίσουν μα-
κριά το δαίμονα που προκαλεί την ασθέ-
νεια. Ο Ασκληπιός15 ήταν ο πατέρας μιας 
μεγάλης οικογένειας, οι περισσότεροι από 
τους οποίους ήταν λειτουργοί της υγείας: 
η σύζυγός του, Ηπιόνη, θεράπευε το πό-
νο. Η κόρη του, Πανάκεια, είχε μια θερα-
πεία για όλες τις παθήσεις. Η Υγεία, μια άλ-
λη κόρη, εστίαζε τη δουλειά της στο πεδίο 
της δημόσιας υγείας και στην πρόληψη των 
ασθενειών. Ο Τελεσφόρος εστίαζε τη φρο-
ντίδα του στους ανηλίκους. Ο Ποδαλείρι-
ος ήταν χειρουργός του στρατού και ψυχί-
ατρος. Τέλος ο Μαχάονας ήταν διάσημος 
για την εποχή του χειρουργός (εικόνα 7). 
Ο Ιπποκράτης16 θεωρείται ο πατέρας της 
ιατρικής. Το όνομά του είναι συνδεδεμέ-
νο με την πρώτη δημιουργική περίοδο της 
επιστημονικής ιατρικής. Για τους επόμενους 
αιώνες, το διαγνωστικό σύστημά του που 
βασίζεται στην παρατήρηση και στη λογι-
κή σκέψη, προάγει τις θεμελιώδεις αρχές 
της ιατρικής πρακτικής. Πιστεύοντας στη 
«θεραπευτική δύναμη της φύσης» αρνή-
θηκε τις θρησκευτικές ή υπερφυσικές εξη-
γήσεις και απομάκρυνε την τέχνη της ιατρι-
κής από τη σφαίρα των προλήψεων και της 
μαγείας. Ο όρκος του Ιπποκράτη ορίζει την 
άσκηση της ιατρικής, σύμφωνα με τους επι-
στημονικούς νόμους δεσμευμένη από ηθι-
κές και ανθρώπινες εντολές του επαγγέλ-
ματος (εικόνα 8).

ο ρόλος του ιατρού-μάγου-
ςαμάνου

Η ασθένεια και η φθορά συνοδεύουν τον 
άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της παρου-
σίας του στη γη. Ο πρωτόγονος άνθρωπος 
φαίνεται ότι ξεχώριζε την απλή αδιαθεσία 
ή τις συνέπειες του γήρατος από σοβαρό-
τερες ασθένειες, τις οποίες πίστευε ότι προ-
καλούσαν δαιμονικές δυνάμεις ή πνεύμα-
τα. Οι περιπτώσεις αυτές απαιτούσαν τις 
υπηρεσίες του γιατρού-μάγου ή σαμάνου. 
Οι θεραπευτές αυτοί είχαν περίοπτη θέση 
στην προϊστορική κοινωνία και πέρα από 
την περίθαλψη των αρρώστων αναλάμβα-

Εικόνα 5. Dhanvantari Vishnu, founder 
of Ayurveda.

Εικόνα 6. Αρχαίος κινέζικος βελονισμός.

Εικόνα 7. Απεικόνιση του Ασκληπιού και 
της οικογένειάς του σε αναθηματική πλάκα 
(περί το 300 π.Χ.). Η σύζυγός του Επιόνη 
ανακούφιζε τον πόνο, ενώ οι κόρες του 
Υγεία και Πανάκεια πρωσοποποιούσαν 
την πρόληψη και τη θεραπεία. Οι γιοι του 
Μαχάονας και Ποδαλείριος θεωρούνταν οι 
προστάτες της Χειρουργικής και της αναίμα-
κτης θεραπευτικής.
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ναν και το ρόλο του αρχιερέα. Με το γε-
νικό όρο Σαμανισμός εννοείται ένα πολύ-
πλοκο λατρευτικό και μαγικο-θρησκευτικό 
φαινόμενο που διαμορφώνεται γύρω από 
την τεχνική της έκστασης. Εξαιτίας της ευ-
ρείας γεωγραφικής του εξάπλωσης (Βό-
ρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Σιβηρία, Ιν-
δονησία, Ωκεανία κ.λπ.) ο Σαμανισμός δεν 
παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς τη λα-
τρευτική πρακτική του. 

Κεντρικό πρόσωπο στον Σαμανισμό εί-
ναι ο σαμάνος (šamán) ως ιερέας, μάγος-
γιατρός και αρχηγός ενίοτε της οικογενει-
ακής θρησκείας. Ο σαμάνος πιστεύεται 
γενικά ότι θεραπεύει και εκτελεί θαύματα 
τύπου φακίρη, όπως όλοι οι μάγοι πέραν 
αυτού όμως, είναι ψυχοπομπός, επίσης ιε-
ρέας, μυστικιστής και ποιητής. 

ρωμαϊκή εποχή
Στην αρχαία Ρώμη η ιατρική πρακτική δεν 

διέφερε ουσιαστικά από την Ελληνική. Ση-
μαντική όμως ήταν η πρόοδος στον τομέα 
της υγιεινής με την κατασκευή υδραγωγεί-
ων, λουτρών, και αποχετευτικών συστημά-
των. Η ανάγκη ιατρικής υποστήριξης των 
Ρωμαϊκών Λεγεώνων οδηγεί στην παρου-
σία γιατρών στο πεδίο της μάχης (στρατιω-
τικοί γιατροί) και στη δημιουργία αναρρωτη-
ρίων «valetudinaria» που αποτέλεσαν τον 
πρόδρομο του νοσοκομείου.

 Ο Κλαύδιος Γαληνός (Πέργαμος 129 
μ.Χ. - Ρώμη 199 μ.Χ) (εικόνα 9) που  ήταν 
ο δεύτερος σπουδαιότερος ιατρός της Αρ-

χαιότητας μετά τον Ιπποκράτη και ο τελευ-
ταίος χρονικά από όλους τους σημαντικούς 
ιατρούς του ελληνορωμαϊκού κόσμου, ήταν 
ίσως ο πιο σημαντικός πρακτικός της ιατρι-
κής του πόνου κατά τη διάρκεια του πρώτου 
αιώνα. Σώζονται περί τις εκατό μελέτες του, 
που προώθησαν σημαντικά την ιατρική επι-
στήμη. Το βιολογικό του δόγμα, ο «γαληνι-
σμός», επικράτησε στην ευρωπαϊκή ιατρική 
επί δεκατέσσερις αιώνες (κατά το Μεσαίωνα 
και στον αραβικό κόσμο). Οποιαδήποτε πα-
ρατήρηση ερχόταν σε αντίθεση με τη διδα-
σκαλία του Γαληνού, απορριπτόταν. Μόνο 
μετά το 1540, ιδίως με τις ανατομικές έρευ-
νες του Βεζάλιου, άρχισε να αντικαθίσταται 
ο γαληνισμός18. 

Η διδασκαλία του επηρέασε την ιατρι-
κή πρακτική από την απώτερη αρχαιότητα 
έως τις αρχές της Αναγέννησης. Η κληρο-
νομιά του Γαληνού περιελάμβανε την επέ-
κταση της ελληνικής θεωρίας του χιούμορ 
σε ένα σύστημα για την κατάταξη της διάθε-
σης των ασθενών που χρησιμοποιείται ακό-
μα και σήμερα για το χαρακτηρισμό ασθε-
νών με χρόνιο πόνο. Ίσως πιο σημαντική 
ήταν η εκτεταμένη χρήση της φαρμακευτι-
κής αγωγής. Ο Γαληνός αύξησε τον αριθ-
μό των συστατικών της «θηριακής»(εικόνα 
10), ενός αρχαίου αντιδότου, σε περισσότε-
ρα των 70. Από αυτά, το όπιο ήταν ίσως το 
μόνο συστατικό που ήταν ιατρικά και εμπο-
ρικά αποτελεσματικό.

μεσαίωνας
Στα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα ένα 

μεγάλο μέρος των προηγούμενων ιατρικών 
γνώσεων και πρακτικών αφέθηκε ανεκμε-
τάλλευτο και χάθηκε. Ο κύριος φορέας της 
υγείας είναι η Εκκλησία με τα Μοναστικά 

Τάγματα να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε 
νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που δημιουρ-
γούνται στις μονές. Ταυτόχρονα συνηθισμέ-
νη είναι η αναζήτηση θαυματουργικής θε-
ραπείας με την επίκληση ιαματικών Αγίων, 
με σημαντικότερους τους Αγίους Αναργύ-
ρους Κοσμά και Δαμιανό, που αναγνωρί-
ζονται μέχρι σήμερα ως προστάτες του ια-
τρικού επαγγέλματος. Επιστήμονες γιατροί 
προερχόμενοι από Πανεπιστήμια, όπως αυ-
τά του Σαλέρνο και του Μονπελιέ, προσφέ-
ρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε ευγε-
νείς πλουσίους, ενώ ο απλός λαός που 
κατά καιρούς μαστίζεται από θανατηφόρες 
επιδημίες (όπως αυτή του Μαύρου Θανά-
του) καταφεύγει σε τσαρλατάνους, μπαρ-
μπέρηδες ή εξορκιστές. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα οι θε-
ραπευτικές πρακτικές περιλάμβαναν και κα-
ταφυγή σε υπερφυσικές ή αποκρυφιστικές 
μεθόδους, όπως ο εξορκισμός και η αλχη-
μεία ή η αστρολογία. Η αστρολογία βασι-
ζόταν στη θέση των άστρων για να θέσει τη 
διάγνωση και να καθορίσει την πρόγνωση. 
Η αλχημεία, εκτός από την προσπάθεια για 
την ανακάλυψη της «φιλοσοφικής λίθου» 
που θα μετέτρεπε κοινά μέταλλα σε χρυ-
σό, είχε και συμμετοχή στην παρασκευή 
φαρμάκων, που αντλούσαν τη θεραπευτι-
κή τους δύναμη τόσο από τη σύστασή τους 
όσο και από το μυστικιστικό τελετουργικό 
της παρασκευής τους. Ένα από τα γνωστό-
τερα φαρμακευτικά σκευάσματα ήταν η θη-
ριακή (εικόνα 11). Στην περίοδο του μεσαί-
ωνα ένα φάρμακο πόνου περιγράφεται στα 
συγγράμματα της εποχής εκείνης. Ένα ποτό, 
γνωστό ως «jabrol», δημιουργήθηκε από 
τη μανδραγόρα (εικόνα 12), και χρησιμο-
ποιήθηκε για επίτευξη αναισθησίας κατά τη 
διάρκεια χειρουργικής επέμβασης19. Η μαν-

Εικόνα 8. Ο όρκος του Ιπποκράτη.

Εικόνα 9. Αρι-
στερά εικονίζεται 
ο Γαληνός και δε-
ξιά το εξώφυλλο 
ενός από τα πρώ-
τα βιβλία του που 
τυπώθηκαν (Βασι-
λεία 1538).
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δραγόρα περιέχει μανδραγορίνη, και θεω-
ρείται από μερικούς ότι πιθανώς αποτελείται 
από ατροπίνη και υοσκυαμίνη. Η ένωση αυ-
τή αναπτύχθηκε από τους Άραβες, οι οποίοι 
είναι γνωστό ότι είχαν μεγάλη εμπειρία στον 
τομέα της φαρμακευτικής και της χημείας. Σε 
αυτή την περίοδο, η χρήση μιας νέας κατη-
γορίας χημικών παραγόντων είχε ανακαλυ-
φθεί. Αυτές οι νέες ουσίες περιέχουν μέταλ-
λα, αντί των φυτικών προϊόντων20.

Το 1275, ο Ισπανός γιατρός Ρέιμοντ Λού-
λους (εικόνα 13), πειραματιζόμενος με διά-
φορες χημικές ουσίες, συνέθεσε ένα πτητι-
κό, εύφλεκτο υγρό που το ονόμασε «γλυκό 

βιτριόλι». Το 16ο αιώνα, ο ελβετικής κατα-
γωγής γιατρός που έγινε γνωστός ως Πα-
ράκελσος (εικόνα 13) έδωσε σε κοτόπου-
λα να εισπνεύσουν «γλυκό βιτριόλι» και 
παρατήρησε ότι, όχι μόνο αποκοιμιόνταν, 
αλλά επίσης δεν ένιωθαν τον πόνο. Όπως 
ο Λούλους παλιότερα, έτσι και αυτός δεν 
πειραματίστηκε σε ανθρώπους.

 
Summary
The pain from ancient civilizations to 
the Middle Ages

Looking back on history, can we say 
that we have finally conquered the pain? 
Assume that the “old” man was practically 
the same body, the same character and 
behavior of 20th-century counterpart. 
It seems equally safe to assume that the 
experience of pain has always been a 
reality and that the search for relief from 
it was always a natural reaction. A brief 
description of these ancient civilizations will 
be helpful in understanding the situation of 
medicine and pain relief in Mesopotamia, 
India, Egypt, China, Ancient Greece, the 
Roman era, until Middle Ages.

Key words: pain, opiods, analgesia.
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