
Ι. Ν. Δ Α Μ Π Α Σ Η 

ΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

Ό Σωκράτης (470-399 π.Χ. ), φιλόσοφος και διδάσκαλος του Πλάτωνος, 

εν τη ιστορία τών επιστημών θεωρείται ό ένσωματώσας την άντίδρασιν του άπλοΰ 

λόγου έναντι τών νοητικών υπερβολών τών προγενεστέρων σοφών. Καίτοι δεν φαί

νεται να είχεν έμπιστοσύνην είς την έπιστήμην, εν τούτοις καταλέγεται μεταξύ 

τών ολίγων συντελεσάντων εις την άνάπτυξιν ταύτης. Ό τρόπος της έρεύνης αύτοΰ 

δια της έμμονης προς σαφείς ορισμούς, της συνεχούς πάλης κατά της άσαφείας, 

της βαθείας αίσθήσεως του καθήκοντος και της λελογισμένης αμφιβολίας του αρνου

μένου να δεχθη το μη άποδειχθέν παρεσκεύασε το έδαφος της προόδου της μεθόδου 

της επαγωγού επιστήμης ι . 

Κατά την σύγχρονον ίστορίαν της ιατρικής ό Σωκράτης δεν ήτο επαγγελμα

τίας ιατρός, άλλα φιλόσοφος, ανεξάρτητος διανοούμενος, πρωταγωνιστής της δι

καιοσύνης καί της ελευθερίας. Ή συμβολή αύτοΰ είς την ίατρικήν άφορα μάλλον 

είς τήν ήθικήν άποψιν παρά εις τήν πορείαν της επιστήμης ταύτης, της οποίας 

υπήρξε γνώστης εκ της καθόλου μορφώσεως αύτοΰ, δεδομένου δτι ή ιατρική ήτο 

κλάδος της γενικής εκπαιδεύσεως 2 , διά τους 'Αθηναίους, ιδία, εφ' δσον εν τω κλεί

νω "Αστει δεν ύπήρχον ίατρικαί σχολαί τήν έποχήν έκείνην καί πλείστοι τών ασκούν

των το ίατρικον επάγγελμα έμαθήτευον είς πόλεις οπού ήκμαζον αύται. Δι ' αύτοΰ, 

λοιπόν, ή φιλοσοφία εστράφη είς τήν έ'ρευναν της φύσεως του άνθρωπου άπο πλευράς 

ηθικής καί τρόπου ζωής, ως εικονίζεται εις τους Διάλογους του Πλάτωνος 3 . 

Πλην τών εκ της γενικής παιδείας κτηθεισών ιατρικών γνώσεων, ήτο ενήμερος τής 

μαιευτικής οίκοθεν, εφ' δσον ή μήτηρ αύτοΰ Φαιναρέτη ήσκει το επάγγελμα τής 

μαίας καί μάλιστα επιτυχώς, ώς ό ϊδιος πληροφορεί, άποκαλών αυτήν ίκανωτάτην 

καί θαρραλέαν 4 . Κατ ' αυτόν, αϊ άσκοΰσαι τήν τέχνην ταύτην πρέπει απαραιτήτως να 

εχωσιν έγκυμονήση καί γέννηση, άλλα καί να εύρίσκωνται εις ήλικίαν καθ ' ην δεν 

δύνανται πλέον να κυοφορήσωσιν, ώστε να έ'χωσιν απόκτηση τήν δέουσαν πεΐραν. 5 Αί 

άτοκοι είναι ακατάλληλοι ν' άσκώσι τήν μαιευτικήν τέχνην, διότι ή "Αρτεμις, είς 

τήν οποίαν, καίτοι παρθένον, έ'λαχεν ό κλήρος νά βοηθη τάς επιτόκους, δεν εδωκεν 

είς αύτάς τήν πεΐραν να παρίστανται κατά τους τοκετούς 6 . Ή θεά αύτη, άπο ίατρι-

1. Sarton, G.: Introduction to the History of Science, vol. I, p.p. 89-90. Ed. Carnegie 
Institution of Washington, 1953. 

2. Gordon. B.: Medicine throughout Antiquity, p . 555. Ed. Davis, Philadelphia, 1949. 
3. Sigerist, H.: History of Medicine, vol. II, p. 214. Ed. Oxford University Press, 

1961. 
4. Πλάτων: Ώ ς έγώ είμί υίος μαίας μάλα γενναίας τε καί βλοσυρας, Φαιναρέτης; (Θεαίτη

τος, 149Α, Hermann. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1859). 
5. Πλάτων: Οΐσθα γάρ που ώς ουδεμία αυτών ετι αυτή κυϊσνομένη τε καί τίκτουσα άλλαις 

μαιεύεται, άλλ' αί ήδη αδύνατον τίκτειν. (Ένθ' άνωτ., 149Β). 
6. Πλάτων: Αίτίαν δέ γε τούτου φασίν είναι τήν "Αρτεμιν, δτι άλοχος οΰσα τήν λοχείαν 

εϊληχε. Στερίφαις μέν οδν ούκ Ιδωκε μαιεύεσθαι. ("Ενθ' άνωτ. 149C). 
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κής πλευράς, ήτο κυρίως προστάτες των τοκετών 7 , ύμνουμένη ως Λοχεία 8 καί, 

υπό την ιδιότητα ταύτην, αρνούμενη τον χαιρετισμον εις τάς άτοκους 9 . *Η "Αρτεμις? 

των θνητών λεχωίδων αρωγός, διαστέλλεται της ΕίλειΘείας, μαίας τών θεαινών, 

κληθείσης να βοηθήση την έπίτοκον Λητώ, εν Δήλω, κατά την γέννησιν του 'Απόλ

λωνος ΐ 0 . Καί συνεχίζει ό Σωκράτης εν τ ω «Θεαιτήτω» λέγων, Οτι αϊ μαιαι εΐνα1 

Ικαναί να διαγιγνώσκωσι πρωίμως την κυοφορίαν, να δίδωσι φάρμακα ή ν' ά π α γ -

γέλλωσιν έπωδάς, προς πρόκλησιν τών ώδίνων καί άπάλυνσιν αυτών κατά βούλησιν, 

να διευκολύνωσι τον τοκετον εις περιπτώσεις δυστοκίας, να προκαλώσι διακοπην 

της κυήσεως, οσάκις κρίνωσι τούτο ένδεδειγμένον η . Ε ν τ α ύ θ α παρατηροΰμεν, δτι 

εις τάς μαίας της εποχής εκείνης έπετρέπετο να χρησιμοποιώσι φάρμακα προ

κλητικά τών ώδίνων καί ανακουφιστικά, ως καί ή υ π ' αυτών διακοπή της κυήσεως, 

οσάκις αΰτη έπεβάλλετο. "Οσον άφορα εις τήν άπαγγελίαν τών επωδών, δεν προέ-

κειτο περί εξορκισμών ικεσίας τών άγαθοποιών υπερβατικών δυνάμεων ή αποτρο

πιασμού τών κακοποιών, άλλα περί ψυχολογικής θεραπείας, ως θα ΐδωμεν κα

τωτέρω. Αι μαιαι, ακόμη, έξεπλήρουν καί κοινωνικον προορισμόν, προς έξυπηρέ-

τησιν τής ευγονικής, ως αϊ πλέον άρμόδιαι καί κατάλληλοι δια σύναψιν γάμων με-

σάζουσαι (προξενήτριαι θα έλέγομεν σήμερον), δια της υπ' αυτών εκλογής του 

εύαρμόστου ζεύγους, έγγυωμένου τήν άπόκτησιν τελειότερων απογόνων 1 2 . 'Αλλά, 

γνωρίζουσαι τ ' αποτελέσματα τών ανάρμοστων γάμων, καταβάλλουσι πασαν προ-

σοχήν ε'ις τήν έκλογήν γαμβρού καί νύμφης καί, άκολουθουσαι αυστηρώς είς τους 

κανόνας τής παραδεδεγμένης ηθικής, άποφεύγουσιν επιμελώς να δυσφημισθώσιν 

ως π ρ ο α γ ω γ ο ί 1 3 . Ή έξύψωσις του επαγγέλματος, τής αποστολής καί τών χαρι

σμάτων τών μαιών ύπο του Σωκράτους θα ήδύνατο να χαρακτηρισθή υπερβολική, 

ως απορρέουσα εκ του θαυμασμού καί τής εκτιμήσεως προς τήν μητέρα αύτοΰ, 

λίαν εγκρατή τής μαιευτικής τέχνης, εάν δεν υπήρχε ταύτισις τών Σωκρατικών μετά 

7. Jayne, W.: The Healing Gods of Ancient Civilizations, p. 312. Ed. University 
Bokks, New York, 1962. 

8. Όρφεύς: λοχείη, ώδίνων έπαρωγέ καί ώδίνων αμύητε. 
("ΐμνοι, XXXVI, Tauchnit. Ed. Holtze, 1886). 

9. Ευριπίδης: Ούδ' "Αρτεμις λοχία προσφθέγξαιτ αν τάς άτέκνους. 
(Ίκέτιδες, 956-959. Murray, Ed. Clarendon, Oxonii, 1962). 

10. 'Ομηρικοί "Υμνοι: Εΰτ' επί Δήλου έβαινε μογοστόκος Είλείθεια, 
την τότε δέ τόκος είλε, μενοίνησεν δε τεκέσθαι. 
(Είς Απόλλωνα, 115-116, Allen. Ed. Clarendon, Oxonii, 1959). 

11. Πλάτων: Τάς κυούσας καί μη γιγνώσκεσθαι μάλλον υπό τών μαιών ή τών άλλων; Καί 
μήν καί διδοϋσαί γε αϊ μαιαι φαρμάκια καί έπάδουσαι δύνανται έγείρειν τε τάς ώδΐνας καί μαλ-
θακωτέρας, αν βούλωνται, ποιεΐν, καί τίκτειν τε δη τας δυστοκούσας, καί έάν γε δσιον δόξη άμβλί-
σκειν; (Ένθ' άνωτ. 149 CD). 

12. Πλάτων: "Οτι καί προμνήστριαί είσι δεινόταται, ώς πάνσοφοι οδσαι περί τοϋ γνώναι 
ποίαν χρή ποίω άνδρί συνοϋσαν ώς αρίστους παΐδας τίκτειν. (Ένθ' άνωτ., 149D). 

13) Πλάτων: 'Αλλά διά την όίδικόν τε καί άτεχνον ξυναγωγήν ανδρός καί γυναικός, ή" δή 
προαγωγεία όνομα, φεύγουσι καί τήν προμνηστικήν άτε σεμναί οδσαι αί μαιαι, φοβούμεναι μη 
εις έκείνην τήν αίτίαν δια ταύτην έμπέσωσ ν. (Ένθ' άνωτ., 150Α). 
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των Πλατωνικών απόψεων. ΚαΙ ό Πλάτων δεν θα έπήνει τάς συγχρονούσας αύτώ 

μαίας, δια τάς γνώσεις και τάς ήθικάς αυτών αρχάς, εάν δεν άνταπεκρίνοντο εις 

την πραγματικότητα, συνηγορούσαν υπέρ της υπό τών γυναικών της εποχής εκεί

νης αναπτύξεως και προαγωγής τής τέχνης τής Είλειθείας. Καί, επί πλέον, αί μαΐαι 

αύται δύνανται να θεωρηθώσιν ώς πρόδρομοι τών σημερινών γραφείων συνοικεσίων. 

Προκειμένου περί επωδών, έδιδάχθη ταύτας ό Σωκράτης, δτε έλαβε μέρος 

εις την μάχην τής Ποτίδαιας τ ω 432 π.Χ., υπό τίνος Θρακος Ζαλμοξίδου, οπαδού 

τής διδασκαλίας του κατά τον Θ' π.Χ. αιώνα άκμάσαντος Ζαλμόξιδος 1 4 , καθ' ήν 

δπως δεν πρέπει να έπιχειρή τις να θεραπεύση τους οφθαλμούς άνευ τής κεφαλής, 

ούτε καί την κεφαλήν άνευ του σώματος, ούτως ούτε καί το σώμα άνευ τής ψυχής· 

τούτο εϊναι αιτία τής διαφυγής πολλών νοσημάτων παρά τοις Έλλησιν ίατροΐς, ήτοι 

ή άγνοια του δλου, του οποίου είναι ανάγκη να έπιμεληθή τις, αυτού αυτού μη έχοντος 

καλώς, είναι αδύνατον το μέρος να εύεκτή. Διότι πάντα εκ τής ψυχής όρμώνται, 

καί τα καλά καί τα κακά εις το σώμα καί τον δλον άνθρωπον, καί εκείθεν έπιδρώσιν 

δπως τα τής κεφαλής εις τους οφθαλμούς* άναγκαΐον, λοιπόν, εκείνο καί πρώτον 

μάλιστα να θεραπεύη τις, δια να εχωση καλώς καί τα τής κεφαλής καί τα του 

άλλου σώματος μέρη. Να θεραπεύη δέ τις την ψυχήν διά τίνων επωδών, συνιστα

μένων εκ λόγων καλών, οι όποιοι ώς σωφροσύνη ένσταλάζονται εις τάς ψυχάς, τήν 

ύγείαν καί τής κεφαλής καί του δλου σώματος προσπορίζουσα. Κατά τήν διδα-

σκαλίαν περί φαρμάκων καί επωδών, εΤπεν ό Θραξ, μόνον το φάρμακον δεν θερα

πεύει το σώμα άνευ τής παροχής τής δι' επωδής θεραπείας εις τήν ψυχήν το π ρ ώ τ ο ν 1 5 . 

Αί αντιλήψεις αύται του Ζαλμόξιδος καί τών μαθητών αυτού, τών Ζαλμοξιδών 

(κατά το τών Άσκληπιαδών, οπαδών τής διδασκαλίας του 'Ασκληπιού, τής επω

νυμίας ταύτης λαβούσης εύρυτέραν έ'ννοιαν καί άφορώσης εις τους αρχαίους "Ελ

ληνας ιατρούς), τών οποίων εν τ ω «Χαρμίδη» του Πλάτωνος δια του Σωκράτους 

λαμβάνομεν γνώσιν, είναι λίαν ένδιαφέρουσαι άπο ψυχοσωματικής πλευράς. Ή 

επωδή, εκ τής μαγείας έκκινήσασα καί αποσκοπούσα αρχικώς εις την έπίκλησιν 

τών άγαθοποιών ή τον άποτροπιασμον τών κακοποιών δαιμόνων, απολήγει εις 

την ψυχοθεραπείαν, επιχειρούσαν ν' απόκτηση σωφροσύνην ή ψυχή τών νοσούντων 

14. Δάμπασης, Ι.Ν.: Ζάλμοξις, ό Θραξ Μυσταγωγος καί 'Ιατρός. «'Ιατρικά Χρονικά», 
3:4-5, 1964. 

15. Πλάτων: "Ωσπερ οφθαλμούς άνευ κεφαλής ού δει έπιχειρεΐν ίασθαι ουδέ κεφαλήν άνευ 
σώματος, ούτως ουδέ σώμα άνευ ψυχής, άλλα τοϋτο καί αίτιον εϊη τοΰ διαφεύγειν τους παρά τοις 
Έλλησιν ιατρούς τα πολλά νοσήματα, δτι το δλον άγνοεϊν ού δέοι τήν έπιμέλειαν ποιεΐσθαι, ού 
μή καλώς έχοντος αδύνατον ε?η το μέρος εύ έ'χειν. Πάντα γαρ έ'φη εκ τής ψυχής ώρμήσθαι καί τα 
κακά καί τά αγαθά τω σώματι καί παντί τω άνθρώπω, καί εκείθεν έπιρρεΐν ώσπερ εκ της κεφαλής 
περί τά όμματα" δει οδν εκείνο καί πρώτον καί μάλιστα θεραπεύειν, ει μέλει καί τά της κεφαλής 
καί τά τοΰ άλλου σώματος καλώς έ'χειν. Θεραπεύεσθαι δέ τήν ψυχήν, έ'φη, έπωδαΐς τισι" τάς δ' 
έπωδάς ταύτας τους λόγους εϊναι τους καλούς- εκ δέ τοιούτων τών λόγων έν ταΐς ψυχαΐς σωφρο
σύνην έγγίγνεσθαι, ής έγγενομένης καί παρούσης ράδιον ήδη εϊναι τήν ύγίειαν έν τη κεφαλή καί 
τφ άλλω σώματι πορίζειν. Διδάσκων οδν με τό τε φάρμακον καί τάς έπωδάς, δπως, έ'φη, τω φαρ-
μάκω τούτω μηδείς σε πείση τήν αύτοΰ κεφαλήν θεραπεύειν, δς αν μή τήν ψυχήν πρώτον παράσχη 
τη επωδή ύπο σου θεραπευθήναι. (Χαρμίδης, 156Ε-157ΕΒ, Hermann). 
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καΐ ν' άσκηθή συναισθηματικούς προς διατήρησιν της υγείας, εφ5 όσον πάντα, αγαθά 

και πονηρά, εκ ταύτης της ψυχής ώρμήθησαν. Ή ψυχή προΐσταται των λειτουργιών 

του σώματος και το φάρμακον μόνον είναι ανενεργές και ανωφελές, άνευ προηγου

μένης χρήσεως επωδών, τών καλών λόγων, διά τήν άπόκτησιν της ποθητής ψυ

χικής υγείας. Το σώμα είναι ένιαΐον και, εάν δεν μελετήσωμεν καλώς π ώ ς έχει 

τοΰτο, δεν είναι δυνατόν να θεραπεύσωμεν το πάσχον μέρος αύτοΰ. "Οθεν, πρεπε ι 

να γνωρίσωμεν τον άνθρώπινον όργανισμόν εν τ ω συνόλω αύτοΰ δι' επαγωγής τών 

επί μέρους ευρημάτων και δι' αναγωγής, εν συνεχεία, ν' άναλύσωμεν τήν σχέσιν 

σώματος και ψυχής εν τε τη υγεία και τη νόσσω. Και ή τοιαύτη ψυχοσωματική 

διδασκαλία δεν απέχει τής συγχρόνου 1 6 . Ε ν τ α ύ θ α ό Σωκράτης, δια μεν τής φρά

σεως «τάς δ' έπωδάς ταύτας τους λόγους είναι τους καλούς», μεταθέτει άπο τής 

μαγικής εμπειρίας, τήν οποίαν δεν δέχεται, εις τήν θετικήν ένατένισιν τών ψυχο

λογικών αιτημάτων" δια δε τής «πάντα έκ τής ψυχής ώρμήσθαι και τα κακά και 

τα αγαθά», άφίνει να νοηθή ή έπίδρασις, τήν οποίαν ήσκησαν έπ ' αύτοϋ αί Ό ρ φ ι κ α ί 

και Πυθαγόρειοι δοξασίαι περί ψυχικής καθάρσεως. 

Κατά τήν Όρφικο-Πυθαγόρειον έσωτερικήν διδασκαλίαν το άνθρώπινον γένος 

έπλάσθη έκ τής πνευματικής υποστάσεως του θυσιασθέντος Λόγου του Θ ε ο ύ 1 7 , 

του Ζαγρέως Διονύσου, και τής τέφρας τών κεραυνωθέντων Τιτάνων* εξ ού και ή 

δυϊκότης κακού και άγαθου. Κατά συνέπειαν, ό άνθρωπος είναι κάτοχος αθανάτου 

ψυχής, ούρανίας προελεύσεως, τής οποίας ή πτώσις εν τη σαρκική φυλακή εμπνέει 

εις αυτήν τήν έπιθυμίαν να έπανεύρη τήν άπολεσθεΐσαν πατρίδα και να έπανολο-

κληρωθή. 'Αλλ' ή ζωή θέτει εμπόδια έναντι τής αυτομάτου λυτρωτικής ορμής τής 

ψυχής· οδύνη, ταλαιπωρία, μίανσις και αισχύνη είναι τα λύτρα τής γηΐνης εξορίας 

αυτής. Ή συνεχής δε πάλη έν τή αναζητήσει τής σωτηρίας και ή υποταγή εις τάς 

ορέξεις τής κατωτέρας φύσεως τύπτουσι και ρίπτουσι ταύτην άπο του φωτός εις 

τήν σκιάν. Και μόνον ή κατ ' επανάληψιν κάθαρσις είναι δυνατόν ν' απελευθέρωση 

τήν ψυχήν του φορτίου τών ελαττωμάτων, ν' άποδώση το άδολον τής προελεύσεως 

αυτής και ν' αναβάπτιση ταύτην εις τα θεία νάματα. 'Υπάρχει, λοιπόν, διπλή κά-

θαρσις προς άπαλλαγήν τής ψυχής άπο τών δεσμών τής ύλης, δια να προχώρηση 

προς τήν τελειότητα και πλησίαση εις τον πνευματικόν κόσμον ή κάθαρσις του 

σώματος δι' άγνισμών και τελετών και τής ψυχής δια προσευχών και λειτουργιών. 

Οΰτω θα έλευθερωθή τών επανειλημμένων μετενσαρκώσεων και θα καταστή άξια 

ν' άτενίση το Διονυσιακον φώς 1 8 . Ή εσωτερική διδασκαλία, άπο πλευράς φιλοσο-

16. Δάμπασης, Ι.Ν.: Ή 'Ιατρική του Πλάτωνος. «Παρνασσός», 13:4, 1971. 
17. Ό μύστης Αισχύλος ελαφρώς αποκαλύπτει τήν πανθεϊστικήν άποψιν τοΰ ενός ένδο-

καί έξωκοσμικοΰ θεοΰ, ώς έκ τοΰ διασωθέντος αποσπάσματος τών «Ήλιάδων» τεκμαίρεται. 
Ζευς έστιν αίθήρ, Ζευς δέ γη, Ζευς δ' ουρανός 
Ζευς τοι τα πάντα χ' ώτι τών δ' ύπέρτερον. 

(Kern, Ο.: Orphicorum Eragmenta, p. 92. Ed. Weidmann, Berolini, 1963). 
18. Δάμπασης, I.N.: Τα Όρφικο-Πυθαγόρεια Μυστήρια. ('Ομιλία γενομένη κατά τήν συ-

νεστίασιν τοϋ Φιλικού 'Ομίλου Συμποσίων της 22ας Δεκεμβρίου 1971, Δημοσιεύεται εις το πε-
ριοδικον «Κασταλία» ). 
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φικής, έγίνετο εντός των σχολών της αρχαίας Ελλάδος εις τους προηγμένους μα-

θητάς, εν ώ ή εξωτερική εις το κοινον 1 9 ' και άπο επιστημονικής, άφορα εις την 

άποψιν, καθ' ην ή επιστήμη δεν πρέπει να εκλαϊκεύηται, άλλα να γίνεται γνωστή 

μόνον εις περιωρισμένον κύκλον Ικανών, κατόπιν ε π ι λ ο γ ή ς 2 ο . 'Αλλ' ή καθαρώς 

μυητική σημασία τής έσωτερικότητος (esoterismus ) είναι ή άποκάλυψις κεκρυμ-

μένης αληθείας, μυστηριακής εννοίας, μυστικής δοξασίας* ή ερμηνεία, ακόμη, του 

κόσμου, αποκαλυπτόμενη εν εκλεκτή όμηγύρει, άπομεμονωμένη του εξω περιβάλ

λοντος, μακράν του βχλου και συχνότατα άπο του στόματος εις το οδς 2 1. Ε ν τ α ύ θ α 

ή άπομόνωσις δεν έχει τήν σημασίαν τής φυγής, άλλα τής αύτοσυγκεντρώσεως κα"· 

του στοχασμού, ταυτιζομένη μετά τής σκέψεως του Στωικού Μάρκου Αυρηλίου, 

γράφοντος: «"Οταν άναγκασθής υπό τών περιεστηκότων οιονεί διαταραχθήναι, 

ταχέως έπάνιθι εις εαυτόν και μή ύπερ τα αναγκαία έξίστασο του ρυθμού' έση γαρ 

εγκρατέστερος τής αρμονίας τω συνεχώς εις αυτήν έπανέρχεσθαι» 2 2 . 

Μετά τήν δίωξιν τών Πυθαγορείων υπό τών Κυλωνείων, περί το 500 π.Χ. 

τινές τών τελευταίων μαθητών τής σχολής κατέφυγον εις Βοιωτίαν, 6που ό Ε π α 

μεινώνδας έδιδάχθη υπ' α υ τ ώ ν άλλοι, πάλιν, μετέβησαν εις 'Αθήνας και διέδωσαν 

τάς δοξασίας του διδασκάλου, τών οποίων έγένετο κοινωνός και ό Σωκράτης εκ 

τών π ρ ώ τ ω ν 2 3 . Ό Πλάτων, μάλιστα, 6τε εύρίσκετο εις Ίταλίαν, απέκτησε τά υπό 

του Φιλολάου, εκ τών διασημότερων μαθητών του Πυθαγόρα, γραφέντα Πυθαγο-

ρικά βιβλία, εκ τών οποίων ήρύσθη το ύλικον προς συγγραφήν κυρίως του «Τι

μαίου» 2 4 . Ό Πυθαγόρας δεν εγραψεν αυτός εφα, έ'λεγον οι μαθηταί αύτοΰ και ή 

διδασκαλία αύτοΰ έτηρεΐτο μυστική. "Ομως, δια τών Πυθαγορικών βιβλίων, τών 

περιελθόντων εις τήν κατοχήν του Πλάτωνος, ο δρκος τής σιγής παρεβιάσθη και 

αϊ απόρρητοι δοξασίαι του Μεγάλου Διδασκάλου έκοινολογήθησαν. Ό Φιλόλαος, 

6τε μετέβη εις Βοιωτίαν, δια να ποιήση χοάς έπί του τάφου του εκεί καταφυγόντος 

διδασκάλου αύτοΰ Λύσιδος, έδίδαξε τους Θηβαίους Κέβητα και Σιμμίαν, ως πλη

ροφορούμεθα τοΰτο εν τ ω «Φαίδωνι» 2 5 , δπου καί αϊ περί ψυχής απόψεις αύτοΰ, 

τοΰ Φιλολάου, αναφέρονται, καθ' ας αυτή είναι μειξις καί αρμονία τών συστατικών 

19. Οί μαθηταί του Πυθαγόρου έκαλοϋντο εξωτερικοί, οί προς μύησιν, καί εσωτερικοί, οι 
μυηθέντες καί άκροώμενοι τών υψηλών διδαγμάτων αύτοΰ αναλόγως τοΰ βαθμού της μυήσεως, 
αυτών. (Δάμπασης, Ι.Ν.: Πυθαγόρας, ό Ιδρυτής Φιλοσοφικής καί Ιατρικής Σχολής. «Ελληνική 
Ιατρική», 32:9, 1963). 

20. Lalande, Α.: Vocabulaire de la Philosophie, p. p. 297-298. Ed. Presses Univer
sitaires de France, Paris, 1951. 

21. Rivière, J.: Histoire des Doctrines Esotériques, p . 7. Ed. Payot, Paris, 1950. 
22. Αυρήλιος Μάρκος: Είς Εαυτόν, ΣΤ' 11, Trannoy et Puech. Ed. Les Belles Lettres 

Paris, 1953. 
23. Gomperz, T.: The Greek Thinkers, vol. Lp. 101. Tard. Magnus, L. Ed. Murray, 

London, 1949. 
24. Δάμπασης, I.N.: Φιλόλαος, ό Τελευταίος Πυθαγόρειος Ιατρός. «Παρνασσός», 4:3, 1962· 
25. Πλάτων: Τι δέ, ώ Κέβης; ούκ άκηκόατε σύ τε καί Σιμμίας περί τών τοιούτων Φιλολάω 

συγγεγονότες; (Φαίδων, 61D, Hermann). 
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του σώματος και ακολουθεί εις τήν φθοράν και τον θάνατον αύτου 2 6 . Ό Σωκράτης 

δμως, απαντών λέγει: «ως μεν ούκ ίσχυρότερον και πολυχρονιώτερον ψυχή σώ

ματος, ου ξυγχωρώ τή Σιμμίου άντιλήψει»,27, αναφερόμενος δ' εις τήν εν τω Ά,ιδη 

τιμωρίαν των αμαρτωλών, άφίνει να ύπονοηθή ή περί μετενσαρκώσεως ιδέα καί δι

δάσκει, οτι ο'ι δια της φιλοσοφίας κεκαθαρμένοι θ' άπολαμβάνωσι τον άσώματον 

βίον εις τόπους υπέρτερους των γήινων.2 8 "Ας σημειωθη, δτι αϊ περί ψυχής θεωρίαι 

του Φιλολάου, αι εν τω αΦαίδωνι» άναφερόμεναι, έδωκαν πιθανώς λαβήν να θεω-

ρηθή ό Πλάτων μή πιστεύων πάντοτε εις τήν άθανασίαν της ψυχής29" καί αϊ έν τή 

«Απολογία» φράσεις του Σωκράτους, οτι ευτυχέστεροι οί θανόντες τών ζώντων, 

διότι του λοιπού θα είναι αθάνατοι, εάν τα περί αύτοΰ λεγόμενα είναι αληθή 3 ο καί 

εφ' Οσον δεν γνωρίζει περί τών έν τω "Αιδη, δεν νομίζει δτι έμαθε ταύτα 3 1, έθεωρή-

θησαν ως μή εμμονή του τελευταίου εις τήν πίστιν της αιωνίας ζωής τής ψυχής 

καί μή έπέκτασις τής αναζητήσεως καί έρεύνης επί πραγμάτων, τα όποια δεν ήτο 

βέβαιος δτι έγνώριζεν 3 2. "Οντως, ό Σωκράτης, ως εξωτερικός, δεν ήτο γνώστης 

τής εσωτερικής Όρφικο-Πυθαγορείου διδασκαλίας 3 3, καθ' ην, ως εκ τών έν τάφοις 

του Δ' καί Γ' π.Χ. αιώνος τών Θουρίων τής Νοτίου 'Ιταλίας εύρεθεισών χρυσών 

πλακών πληροφορούμεθα, ό μύστης, κατερχόμενος εις τον "Αιδην, δεν θα πίη άπο 

το ύδωρ τής προς τ' αριστερά τής λευκής κυπαρίσσου ευρισκομένης πηγής τής 

Λήθης, άλλα τής προς τα δεξιά, τής Μνημοσύνης καί εις τους φύλακας ταύτης 

θα εί'πη: είμαι υιός τής Γης καί του Ούρανοϋ, ουρανίου γένους, έ'ρχομαι εκ τής 

κοινότητος τών κεκαθαρμένων εις τα χθόνια βασίλεια, έξέφυγον του πολυπόνου 

26. Πλάτων: Κράσιν είναι καί άρμονίαν αυτών τούτων τήν ψυχήν ημών, έπειδάν ταϋτα 

καλώς καί μετρίως κραθή προς άλληλα, ει οδν τυγχάνει ή ψυχή οδσα αρμονία τις, δήλον δτι, Οταν 

χαλασθή το σώμα ημών άμέτρως ή έπιταθή υπό νόσων καί άλλων κακών, τήν μεν ψυχήν ανάγκη 

ευθύς άπολωλέναι, καίπερ ούσαν θειοτάτην εάν τις άξιοι κράσιν οδσαν τήν ψυχήν τών έν τω 

σώματι έν τ ω καλουμένω θανάτω πρώτην άπόλλυσθαι. ( Έ ν θ ' άνωτ., 86CD, H e r m a n n ) . 

27. Πλάτων: Έ ν θ ' άνωτ. 87Α, H e r m a n n ) . 

28. Πλάτων: Ούτοι ε'ισιν οί τών δέ μεν τών τόπων τών έν τή γή έλευθερούμενοί τε καί άπαλ" 

λαττόμενοι ώσπερ δεσμωτηρίων, άνω δέ εις τήν καθαράν οϊκησιν άφικνούμενοι καί επί γης οίκι-

ζόμενοι· τούτων δέ αυτών οί φιλοσοφία ίκανώς καθηράμενοι άνευ τε σωμάτων ζώσι το παράπαν 

εις τον έπειτα χρόνον, καί εις οικήσεις έ'τι τούτων καλλίους άφικνοϋνται. ( Έ ν θ ' άνωτ., 114C, 

H e r m a n n ) . 

29. Rhode, Ε. : Psyché, p . 481. Trad . Reymond , A. Ed . Payo t , Paris , 1928. 

30. Πλάτων: Τά τε γαρ άλλα εύδαιμονέστεροί είσιν οί έκεΐ τών ένθάδε, καί ήδη τον λοιπόν 

χρόνον άθάνατοί εΐσιν, είπερ γε τα λεγόμενα αληθή έστιν. ('Απολογία, 41C, H e r m a n n ) . 

31. Πλάτων: "Οτι ούκ είδώς ίκανώς περί τών έν "Αιδου ούτω καί οΐομαι ούκ εΐδέναι. ( Έ ν θ ' 

άνωτ., 29Β, H e r m a n n ) . 

32. R o h d e , Ε. : Ibid., p . 480. 

33. Καί ό Πλάτων έκ τών Πυθαγορικών βιβλίων τοΰ Φιλολάου έγένετο κοινωνός τών φυ

σιολογικών κυρίως απόψεων τής σχολής καί ουχί τών μυστικών τής καθαρώς εσωτερικής διδα

σκαλίας. Κατά τίνα μάλιστα έκδοχήν, ό Φιλόλαος δέν είχε μυηθή εις τους ανωτέρους βαθμούς τών 

ερμητικών μεγάλων διδασκάλων. (Δάμπασης, Ι . Ν . : Φιλόλαος, ό Τελευταίος Πυθαγόρειος 'Ιατρός. 

Έ ν θ ' άνωτ.) . 
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καί πολυμόχθου κύκλου τών μετενσαρκώσεων και ανήκω εις τον εΰδαιμον γένος 

τών θεών τότε οδηγείται προ της θέας τών εγκάτων, ήτις άπαντα: χαίρε, διότι 

υπέστης την δοκιμασίαν, την τελευταίαν, έγινες άπο άνθρωπος θεός, χαίρε και πάλιν 

χαίρε, πορεύου την όδον την δεξιάν προς τους ιερούς λειμώνας της Περσεφόνης 3 4 . 

Καί, εν προκειμένω, ό Πίνδαρος αποκαλύπτει την λύτρωσιν του μύστου ψάλλων: 

"Ολβιος 6στις ίδών 

κεΐν' είσ' υπό χθόν'" οϊδε μέν βίου τελευτάν, 

ϋΐδεν δε διόσδοτον άρχάν 3 5 . 

Ό Σωκράτης είναι ενήμερος της λειτουργίας τών οργάνων του σώματος, ως 

τοΰτο φαίνεται εκ της απαντήσεως είς τον άθεον Άριστόδημον ·*, καί θεωρεί ταύτα 

βχι έργα τυχαία, άλλα δημιουργήματα θείας προνοίας καί ωφέλιμα. Δι ' αυτό οι 

άνθρωποι δια τών οφθαλμών βλέπουσι τα ορατά καί διά τών ώτων άκούουσι τα 

ακουστά" εάν δέν ύπήρχον αί ρίνες, δέν θά έγίνοντο άντιληπταί od όσμαί' ή αισθησις 

τών γλυκέων καί τών πικρών δέν θά ήτο δυνατή εν τ ω στόματι άνευ της γλώσσης' 

ή προστασία της οράσεως διά τών βλεφάρων επιτελείται, άναπεταννυμένων όταν 

πρέπει, συγκλειομένων κατά τον υπνον καί παρεμποδιζόντων τους άνεμους να βλά-

ψωσι τους οφθαλμούς" αί βλεφαρίδες άποτελοΰσι τον ήθμον καί αί οφρύες άναστέλ-

λουσι την κάθοδον του ερεθιστικού ίδρώτος εκ τών άνω" ή ακοή είναι δέκτης δλων 

τών ήχων, χωρίς νά ύπερπληρώται" οι μεν εμπρόσθιοι οδόντες προορίζονται να 

τέμνωσιν, οί δε γομφίοι νά λειαίνωσι τήν τροφήν" το στόμα ευρίσκεται πλησίον 

τών οφθαλμών καί της ρινός διά νά δεχθη τα επιθυμητά, ύπο τον έ'λεγχον της ορά

σεως καί της οσφρήσεως" δι' αυτό, τά δυσάρεστα είς τάς αισθήσεις αποστρέφονται 

καί αποβάλλονται μακράν τών οργάνων τούτων 3 ? . 

34. Εύρήσεις δ' Άίδαο δόμων έπ' αριστερά κρήνην, 
παρ' δ' αύτη λευκήν έστηκυϊαν κυπάρισσον 
ταύτης της κρήνης μηδέ σχεδόν έμπελάσειας. 
Εύρήσεις δ' έτέραν, της Μνημοσύνης άπό λίμνης 
ψυχρον ύδωρ προρέον" φύλακες δ' έπίπροσθεν £ασιν. 
Ειπείν* «Γης παις είμι καί Ούρανοΰ άστερόεντος, 
αύταρ έμοί γένος ούράνιον τόδε δ' ϊστε καί αυτοί. 
"Ερχομαι εκ καθαρών, καθαρά χθονίων βασίλεια 
Καί γάρ εγώ υμών γένος ολβιον εύχομαι εΤμεν, 
κύκλου δ* έξέπταν βαρυπενθέος άργαλέοιο. 

Χαϊρε παθών το πάθημα" τόδ' οΰπω πρόσθ' έπεπόνθεις" 
θεός έγένου έξ άνθρωπου-

χαϊρε, χαϊρε, δεξιάν οδοιπόρων 
λειμώνας τε ιερούς καί άλσεα Φερσεφονείας. 

(Diels, Η.: Fragmente der Vorsokratiker, vol. I, p.p. 15-17. Ed. Weidmann, Berolini, 1951). 

35. Fragm. 114. Bergk. 

36. Ξενοφών: Καταμαθών γαρ αυτόν ούτε θύοντα τοις θεοϊς ούτε μαντική χρώμενον. ('Απο
μνημονεύματα, Α', 1, 4, 2, Marchant. Ed. Clarendon, Oxonii, 1962). 

37. Ξενοφών: Πρέπει μέν τά έπ' ωφελεία γιγνόμενα γνώμης είναι έργα. Ούκουν δοκεϊ σοι 
ό έξ άρχης ποιών ανθρώπους έπ' ωφελεία προσθεϊναι αύτοϊς δι' ών αισθάνονται έκαστα, οφθαλμούς 
μέν ώσθ' ύραν τά δρατά, ώτα δέ ώστ' άκούειν τά ακουστά; οσμών γε μήν, εί μή ρϊνες προσετέ-
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Διά της ευεξίας του σώματος, διδάσκει, αποκτάται ή εύψυχία εις τους αγώνας, 

'Ολυμπιακούς και πολεμικούς, χάρις εις την οποίαν το άτομον διάγει βίον ευτυχή 

και ή πατρίς δ ο ξ ά ζ ε τ α ι 3 8 , ακόμη, πολλοί διαπράττουσι μεγάλα σφάλματα εξ αιτίας 

μή υγιούς σώματος, διότι ή έπιλησμοσύνη, ή ολιγοψυχία, ή δυστροπία και ή παρα

φροσύνη, απότοκοι της σωματικής καχεξίας, προσβάλλουσι την διάνοιαν και τάς 

κτηθείσας γνώσεις άποβάλλουσιν, εν φ οι υγιείς το σώμα είναι ασφαλείς και πε-

φυλαγμένοι του εκ τής καχεξίας κινδύνου 3 9 . Και ή υγεία του σώματος επιτυγχά

νεται δια τών γυμναστικών ασκήσεων καί τής διαίτης. 

Εις τους χώρους τής σωματικής ασκήσεως, δια τής περί την άθλησιν μερί

μνης, άποβλεπούσης εις την δημιουργίαν υγιών, καλλιγράμμων καί ισχυρών σω

μάτων, συνετελεΐτο ή προϊούσα άνάπτυξις αξιόλογων γνώσεων φυσικής αγωγής, 

φυσιολογίας καί διαιτητικής, έξυπηρετεΐτο ή αισθητική άντίληψις περί του καλ(ΰ 

καί, ακόμη, άνελαμβάνετο ή προπαρασκευή ικανών πολιτών προς ύπεράσπισιν 

τής Πατρίδος. Δι ' αυτό, ή εκ παραλλήλου φροντίς δια την πνευματικήν καλλιέρ-

γειαν καί την σωματικήν άνάπτυξιν δια τών καταλλήλων ασκήσεων άπετέλει παρά-

δοσιν παρ' "Ελλησιν. 'Από τή'ς επικής εποχής, άφορώσης εις γεγονότα προγενέ

στερα του I B ' π.Χ. αιώνος, βλέπομεν τους ήρωας αθλούμενους καί τον πρώτον του 

στίβου ευγενή αγώνα τελούμενον κατά την Α ' ολυμπιάδα, τ ω 776 π.Χ., δτε οι 

άλκιμοι του Πανελληνίου άνεμετρήθησαν. Την σπουδαίαν, δθεν, σημασίαν καί χρη

σιμότητα τής γυμναστικής κατανοήσαντες, 'ίδρυσαν γυμναστήρια καί παλαίστρας, 

δπου ειδικοί διδάσκαλοι έτέλουν το σημαντικον λειτούργημα τής φυσικής εκπαι

δεύσεως 4 0 . Τούτων διασημότεροι υπήρξαν οι "Ικκος ό Ταραντινος καί Ήρόδικος 

θησαν, τι αν ήμϊν δφελος ήν; τις δ' άν αίσθησις ήν γλυκέων καί δρι,μέων καί πάντων τών δια 
στόματος ηδέων, ει μή γλώττα τούτων γνώμων ένειργάσθη; προς δέ τούτοις ου δοκεϊ σοι καί τάδε 
προνοίας έργοις έοικέναι, το έπεί ασθενής μεν έστιν ή οψις, βλεφάροις αυτήν θυρώσαι, ά, 8ταν 
μέν αύτη χρήσθαί τι δέη, άναπετάννυται, έν δέ τφ ΰπνφ συγκλείεται, ως δ' αν μηδέ άνεμοι βλά~ 
πτωσιν, ήθμον βλεφαρίδας έμφϋσαι, δφρύσι τε άπογειώσαι τα υπέρ τών ομμάτων, ως μηδ' ό έκ 
τής κεφαλής ίδρώς κακουργή. το δέ την άκοήν δέχεσθαι μέν πάσας φωνάς, έμπίμπλασθαι δέ μή-
ποτε* καί τους μέν πρόσθεν οδόντας πασι ζώοις οϊους τέμνειν είναι, τους δέ γομφίους οίους παρά 
τούτων δοξαζομένους λεαίνειν* καί στόμα μέν, δι' ού ών επιθυμεί τα ζώα είσπέμπεται, πλησίον 
οφθαλμών καί ρινών καταθεϊναι* έπεί δέ τα αποχωρούντα δυσχερή, άποστρέψαι τους τούτων οχε
τούς (καί άπενεγκεϊν) ή δυνατόν προσωτάτω άπο τών αισθήσεων ταύτα ούτω προνοητικώς πε
πραγμένα απορείς πότερα τύχης ή γνώμης έργα εστίν; (Ένθ' άνωτ., Α', 1, 4, 5-7). 

38. Ξενοφών: Ουδέν γε μάλλον τών έν 'Ολυμπία μελλόντων άγωνίζεσθαι* ή δοκεϊ σοι μικρό? 
είναι δ περί της ψυχής προς τους πολεμίους άγων, δν 'Αθηναίοι θύσουσιν, δταν τύχωσιν; καί μην 
ούκ δλίγοι μέν δια την του σώματος καχεξίαν άποθνήσκουσί τε έν τοϊς πολεμικοϊς κινδύνοις κα ι 

αίσχρώς σώζονται. (Ένθ' άνωτ., Γ', 3, 12, 2). 
39. Ξενοφών: Πολλοί μεγάλα σφάλλονται δια το μή ύγιαίνειν το σώμα' καί λήθη δέ κα1 

άθυμία καί δυσκολία καί μανία πολλάκις πολλοίς διά την τοΰ σώματος καχεξίαν εις την διάνοιαν 
έμπίπτουσιν ούτως ώστε καί τάς έπιστήμας έκβάλλειν τοϊς δέ τά σώματα εδ Ιχουσι πολλή ασφά
λεια καί ουδείς κίνδυνος διά γε τήν του σώματος καχεξίαν τοιούτον τι παθεϊν. (Ένθ' άνωτ., Γ' 
3, 12, 7). 

40. Δάμπασης, Ι.Ν.: "Ικκος δ Ταραντϊνος καί Ήρόδικος δ Σηλυμβριανός, οι Διάσημοι Γυ-
μνασταί 'Ιατροί. «'Ιατρικά Χρονικά», 1:6, 1962. 
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Σηλυμβριανός, περί ών ό Σωκράτης ευμενώς ομιλεί 4 1 . *0 πρώτος, νικητής επί 

πεντάθλω κατά την 65ην ολυμπιάδα, λιτοδίαιτος—εξ ου και το «"Ικκου δεΐπνον» 

επί των άπερίττως δειπνούντων, επαινείται εν «Νόμοις» επί εύψυχία, σωφροσύνη 

και άκρα εγκράτεια 4 2 . Ό δεύτερος, ιδρυτής της ιατρικής γυμναστικής, εισήγαγε 

πρώτος το σύστημα τών σωματικών ασκήσεων και επί ασθενών, χρονίως ιδία π α 

σχόντων. Κράσεως ασθενικής ό 'ίδιος, έπίστευσεν εις την σκληραγωγίαν του σώ

ματος ως μέσου ανακτήσεως τών δυνάμεων και έφήρμοσεν εις εαυτόν τήν αύτοΰ 

μέθοδον μετ' επιτυχίας' εκ του ιδίου παραδείγματος δ' ορμώμενος, συνιστά εις 

τους πάσχοντας τήν γυμναστικήν, ως το πλέον άξιόλογον μέσον ανακτήσεως της 

υγείας. Αυτός, παιδεύων το σώμα και εις λιτήν δίαιταν ακολουθών, εφθασεν εις 

βαθύ γ ή ρ α ς 4 3 , άποδείξας εμπράκτως τήν ωφελιμότητα τής ιατρικής γυμναστικής, 

καίτοι έποιεΐτο κατάχρησιν ταύτης, συνιστών τήν πεζοπορίαν από 'Αθηνών μέχρι 

τών τειχών τών Μεγάρων μετ' επιστροφής, άνευ δ ιακοπής 4 4 . "Ας σημειωθή, δτι 

ή υπό του Ήροδίκου διδαχθεΐσα και υπό του Σωκράτους αποδεκτή ώφελιμότης 

του περιπάτου μετά τής λιτής διαίτης έχει γενικώς άναγνωρισθή υπό τής συγχρό

νου ιατρικής, θεωρούσης τήν έφαρμογήν τής τοιαύτης θεωρίας ως το λυσιτελέστε-

ρον μέσον διατηρήσεως τής υγείας και αποφυγής τών εκ τής καθεστηκυίας ζωής 

προκαλουμένων νόσων και τής επελεύσεως του ανεπιθύμητου προώρου γήρατος. 

Έ ν τω «Συμποσίω» έπιβεβαιουται ή ηθική του Σωκράτους υπό του Ά λ κ ι -

βιάδου, έπιχειρήσαντος να γοητεύση αυτόν κατά τας κατ ' επανάληψιν και κατά 

μόνας συνασκήσεις αυτών, δτε έδίδετο ή ευκαιρία τής επιδείξεως του ωραίου σώ

ματος του δευτέρου 4 5 . Και ό τοιούτος θαυμασμός του ανδρικού σώματος, ή στα

θερά προσπάθεια τής δι' αύτοΰ έλξεως άλλου ανδρός φαίνεται παράδοξος εις ήμας. 

' Ό μ ω ς , ό άνήρ δεν προσεπάθει να γίνη ελκυστικός δια πολυτελών ενδυμάτων και 

πολυτίμων κοσμημάτων, ούτε ν' αύτοθαυμάζηται δια ψιμυθίων, ως πράττουσιν αϊ 

γυναίκες σήμερον. Τότε ή τελεία αρμονία σώματος και πνεύματος έλαμβάνετο κατ ' 

41. Πλάτων: Ένίους δέ τινας ήσθημαι και γυμναστικήν, οΐον "Ικκος τε ό Ταραντϊνος και 
νυν έτι ών ούδενος ήττων σοφιστής Ήρόδικος ό Σηλυμβριανός. (Πρωταγόρας, 316Ε., Hermann)" 

42. Πλάτων: ΚαΙ μετά τοϋ σωφρονεϊν άνδρεΐον έν τη ψυχή κεκτημένος, ώς λόγος, οΰτε τινός 
πώποτε γυναικός ήψατο ούδ' αδ παιδος έν δλη τη τής ασκήσεως ακμή. (Νόμων Η', 840Α, Her
mann). 

43. Πλάτων: "Οτι τη παιδαγωγική τών νοσημάτων ταύτη τη νυν Ιατρική προ τοΰ Άσκλη-
πιάδαι ουκ έχρώντο, ώς φασι, πριν Ήρόδικον γενέσθαι. Ήρόδικος δέ παιδοτρίβης ών καΐ νο-
σώδης γενόμενος, μίξας γυμναστικήν ιατρική, άπέκναισε πρώτον μέν και μάλιστα εαυτόν, έπειτ' 
άλλους ύστερον πολλούς.... έν ασχολία τε πάντων ίατρευόμενος δια βίου £ζη άποκναιόμενος, zi τι 
τής είωθυίας διαίτης έκβαίη, δυσθανατών δέ υπό σοφίας είς γήρας άφίκετο. Καλόν άρα το γέρας, 
εφη, τής τέχνης ήνέγκατο. (Πολιτείας Γ', 406ΑΒ, Hermann). 

44. Πλάτων: "Ωστ' έάν βαδίζων ποιή τον περίπατον Μεγαράδε, και κατά Ήρόδικον προσ-
βάς τφ τείχει πάλιν άπίης. (Φαιδρός, 227D, Hermann). 

45. Πλάτων: Και φμην αύτίκα διαλέξεσθαι αυτόν μοι άπερ αν εραστής παιδικοϊς έν έρημίΦ 
διαλεχθείη, και εχαιρον, τούτων 8' ού μάλα έγίγνετο ουδέν, άλλ' ώσπερ ε'ιώθει διαλεχθείς άν μοι 
καί συνημερεύσας ώχετο άπιών. Μετά ταΰτα ξυγγυμνάζεσθαι προύκαλούμην αυτόν και συνεγυ-
μναζόμην, ώς τι ένταΰθα περανών. Συνεγυμνάζετο ούν μοι καί προεπάλαιε πολλάκις ούδενος πα
ρόντος. (Συμπόσιον, 217 BG, Hermann). 
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έξοχήν ύπ ' όψει και ήδύνατο να άναπτυχθή καί να διατηρηθή Sta συνεχούς ασκήσεως. 

Πολύ όλίγαι εκ των κομψώς ένδεδυμένων και γοητευτικής εμφανίσεως γυναικών 

θα ήδύναντο γυμναί ν' άσκήσωσι γοητείαν, ακόμη και αί περί την ωραιότητα φρον-

τίζουσαι (και καταφεύγουσαι εις τα καλούμενα «ινστιτούτα καλλονής») δια μέσων 

τεχνητών καί επιφανειακών. Οι "Ελληνες, νέοι και οχι τόσον νέοι, ήσκοΰντο κα

θημερινώς ύπο την έποπτείαν έπαγγελματίου γυμναστου, οντος γνωστού τών 

κανόνων της υγιεινής περισσότερον του ίατροϋ. Ούτος συνιστά Οχι μόνον τάς καταλ

λήλους ασκήσεις, άλλα καί την άνάλογον δίαιταν, ήτις τότε εϊχε εύρυτέραν σπου

δαιότητα τής σημερινής. Δια τής διαίτης έξυπακούετο ό βλος τρόπος του ζην" ή 

σχέσις μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, ασκήσεως καί αναπαύσεως, ή εκλογή τής 

τροφής, ή ληπτέα ποσότης ταύτης, ή παρακολούθησις τών κενώσεων καί δλοι ο 1 

άλλοι παράγοντες οι συνιστώντες την ζωήν, ο'ίτινες πρέπει να έλέγχωνται εις τρό

πον ώστε το άτομον να είναι οχι μόνον υγιές, άλλα καί ίσχυρον καί ώραΐον ^>. 

Ή άπόκτησις καί έξασφάλισις τής υγείας, κατά τάς Σωκρατικάς αντιλήψεις, 

απαιτεί, πλην τών ασκήσεων καί τής διαίτης, ύγιεινήν κατοικίαν, δροσεράν κατά 

το θέρος καί θερμήν κατά τον χειμώνα. Εις τάς προς μεσημβρίαν βλέπουσας ο'ικίας 

αϊ ακτίνες του μεν χειμερινού ηλίου φέρονται προς τάς δωμάτια, του δε θερινού» 

πορευόμεναι υπέρ τάς στέγας, παρέχουσι σκιάν. Δι' αυτό, πρέπει να οίκοδομώνται 

υψηλότερα τα προς μεσημβρίαν, δια να μη έμποδίζηται ό ήλιος κατά τον χειμώνα 

καί χαμηλότερα τα προς βορραν, προς αποφυγήν τών ψυχρών άνεμων 4 7 . 

Πλην τών αισθήσεων, δι' ών διακρίνομεν εκαστον τών ωφελίμων καί άπολαμ-

βάνομεν πάντων τών αγαθών, ό θεός ένεφύσησεν εις ημάς το λογικόν, δι' ού δια-

νοούμεθα καί ένθυμούμενοι έκμανθάνομεν ο,τι είναι το συμφέρον καί πολλά διαλο-

γιζόμεθα, δια ν' άπολαύσωμεν τα αγαθά καί άπομακρύνωμεν τα κ α κ ά 4 8 . Έ κ τής 

διανοίας απορρέει ή μελέτη καί μάθησις τών διαφόρων τεχνών καί επιτηδευμάτων, 

ώς καί ή καλή χρήσις α υ τ ώ ν ή «εύπραξία», προκειμένου περί γεωργίας, ιατρικής 

καί πολιτικής. "Οσον δ' άφορα εις τήν ίατρικήν, θα πρέπει έκ παιδικής ηλικίας 

ν' άρχίσωσι τήν παρακολούθησιν ταύτης οι μέλλοντες ιατροί, δια ν' άποβώσιν εγ

κρατείς του επαγγέλματος 4 9 . "Οντως, παρ' "Ελλησιν ή επιστήμη αυτή μετεδίδετο 

46. Sigerist, Η·: Ibid., vol, II, p. 236. 
47. Ξενοφών: Ούκοϋν ήδύ μέν θέρους ψυχεινήν έχειν, ήδύ δέ χειμώνος άλεεινήν; επειδή δέ 

καί τοΰτο συμφαΐεν. Ούκοΰν έν ταΐς προς μεσημβρίαν βλέπουσας οίκίαις τοΰ μέν χειμώνος ό ήλιος 
είς τάς παστάδας ύπολάμπει, τοΰ δέ θέρους υπέρ ημών αυτών καί τών στεγών πορευόμενος σκιάν 
παρέχει. Ούκοϋν, ει γε καλώς 'έχει ταΰτα οΰτω γίγνεσθαι, οίκοδομεϊν δει υψηλότερα μέν τα προς 
μεσημβρίαν, ί'να δ χειμερινός ήλιος μη άποκλείηται, χθαμαλώτερα δέ προς όίρκτον, ?να οί ψυχροί 
μή έμπίπτωσιν άνεμοι. «Ένθ' άνωτ., Γ', 3, 8, 9). 

48. Ξενοφών: Επειδή πολλά μέν καλά καί ωφέλιμα, διαφέροντα δ' αλλήλων εστί, προσθεϊναι 
τοις άνθρώποις αισθήσεις άρμοττούσας προς έκαστα, δι' ών άπολαύομεν πάντων τών αγαθών 
το δέ καί λογισμον ήμϊν έμφϋσαι, ω περί ών αίσθανόμεθα λογιζόμενοι τε καί μνημονεύοντες κατα-
μανθάνομεν δπη έκαστα συμφέρει, καί πολλά μηχανώμεθα, δι' ών τών τε αγαθών άπολαύομεν κα^ 
τα κακά άλεξόμεθα. (Ένθ' άνωτ. Δ', 4, 3, 5-10). 

49. Πλάτων: "Ωσπερ αν εί έπενόεις παρά τον σαυτου δμώνυμον έλθών 'Ιπποκράτη τον Κώον, 
τον τών Άσκληπιαδών, άργύριον τελεϊν υπέρ σαυτου" μισθον έκείνω, εί τίς σε ήρετο, είπε μοι, 
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άπο πατρός εις τα τέκνα και εξ απαλών ονύχων οι «κομψοί Άσκληπιάδαι», κατά 

την έκφρασιν του Σωκράτους, έμυούντο εις τα μυστικά ταύτης. Οι ιατροί τών σχο

λών έδίδασκον επί πληρωμή τους σπουδαστάς, μηδέ του 'Ιπποκράτους εξαιρουμέ

νου, δεν έλάμβανον όμως χρήματα άπο τα σπουδάζοντα παρ' αύτοΐς τέκνα τών 

διδαξάντων αυτούς 5 ο . 

Έ χ ο μ ε ν ανάγκην της ιατρικής επικουρίας οχ ι προς θεραπείαν τραυμάτων ή 

επιδημικών νόσων, άλλα λόγω άγνοιας και κακής συνήθειας τής καθ' ύπερβολήν 

πόσεως και έξεων βρώσεως, δι' ών πληροΰμεν εαυτούς υγρών και αερίων, δπως 

συμβαίνει εις τα έλη, άναγκάζομεν τους ιατρούς να εύρίσκωσιν ονόματα τών δια

φόρων νοσημάτων, ως του κατάρρου και τής διατάσεως (τής κοιλίας εξ αερίων— 

παρά τ ω λαώ « φ ο υ σ κ ώ μ α τ α » ) 5 1 . Ή Θεραπεία τών τραυμάτων είναι εφικτή καί 

εν απουσία ιατρού, δπως εις την περίπτωσιν του Εύρυπύλου, βοηθηθέντος υπό του 

Πατρόκλου 5 2 . 'Ενταύθα ας σημειωθή, ότι ό Πάτροκλος έδιδάχθη τα περί παροχής 

βοηθειών εις τους τραυματίας υπό του Άχιλλέως, μαθητεύσαντος παρά τ ω σοφώ 

κενταύρω Χείρωνι 5 3 . Ό Σωκράτης, λοιπόν, δύσπιστων εις την αποτελεσματικό

τητα τών ίαμάτων εν καιρώ λοιμού, θεωρεί άναγκαιοτέραν την γνώσιν τών κα

νόνων τής υγιεινής διαβιώσεως προς πρόληψιν τής εμφανίσεως καί επεκτάσεως 

αύτου. Καί δια την τραυματιολογίαν, ιδία εν πολεμώ, νομίζει, δτι, έν απουσία ιατρού» 

ό παρατυχών σύντροφος δύναται να βοηθήση τον τραυματισθέντα, εφ' δσον έν τη 

παλαίστρα απέκτησε την τοιαύτην έμπειρίαν. 

Ούτος, εις τον «Πρωταγόραν», ένεκα συνωνυμίας του συνομιλητοΰ, θεωρεί 

παρεμπιπτόντως τον Ίπποκράτην διδάσκοντα την ίατρικήν επί π λ η ρ ω μ ή 5 4 " εις 

τον «Φαΐδρον», δμως, συζητεί την μέθοδον τής Ι π π ο κ ρ α τ ι κ ή ς φιλοσοφίας, άντα-

ποκρινομένην εις τον «αληθή λόγον». Κ α τ ' αυτήν όπως είναι αδύνατος ή κατανόη-

σις τής φύσεως τής ψυχής άνευ τής του κόσμου, ούτω καί ή του σώματος άνευ τής 

μέλλεις τελεϊν, ώ Ίππόκρατες, Ίπποκράτει μισθδν ώς τίνι οντι; τί αν άποκρίνω; εϊπον άν, έφη, 
ότι ώς ίατρω. Ώ ς τί γενησόμενος; Ώ ς ιατρός, έφη. (Πρωταγόρας, 311C, Hermann). 

50. 'Ιπποκράτης: Καί διδάξειν τήν τέχνην ταύτην, ην χρηίζωσι μανθάνειν, άνευ μισθοΰ καί 
ξυγγραφής, παραγγελίης τε καί άκροήσιος καί της λοιπής άπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι 
υίοΐσι τε έμοϊσι καί τοΐσι τοϋ έμέ διδάξαντος. ("Ορκος Littré, Ε.: Oeuvres Complètes d' Hip-
pocrate, vol. 4, p. 630. Ed. Balliere, Paris, 1844. "Ορα καί Δάμπασην, I.N.: Περί τοϋ 'Ιπποκρα
τικού "Ορμου. «'Ιατρικά Χρονικά», 9:82, 1960). 

51. Πλάτων: Το δέ ιατρικής δεϊσθαι, δτι μη τραυμάτων ένεκα ή τίνων επετείων νοσημάτων 
έπιπεσόντων, άλλα δι' άργίαν τε καί δίαιταν ol'av διήθολμεν ρευμάτων τε καί πνευμάτων ώσπερ 
λίμνας έμπιπλαμένους φύσας τε καί κατάρρους νοσήμασιν ονόματα τίθεσθαι άναγκάζειν τους κομ
ψούς Άσκληπιάδας. (Πολιτείας Γ', 405D, Hermann). 

52. Πλάτων: Τεκμαίρομαι δέ, δτι αύτου οι υίεΐς (του Ασκληπιού) έν Τροία Εύρυπύλωτε-
τρωμένω έπ' οΐνον Πράμνειον άλφιτα πολλά έπιπασθέντα καί τυρον έπιξυσθέντα, ά δη δοκεϊ φλε-
γματώδη είναι, ούκ έμέμψαντο τη δούση πιεϊν, ουδέ Πατρόκλω τω Ίωμένω έπετίμησαν. ("Ενθ* 
άνωτ. 405Ε-406Α). 

53. Δάμπασης, Ι.Ν.: α') Τά Φάρμακα παρ' Όμήρω. «'Ιατρικά Χρονικά», 8:12, 168,9 
β') Χείρων, ό Κένταυρος Ιατρός. «Πλάτων», 22:43-44, 1970. 

54. Πλάτων: Πρωταγόρας. Ένθ' άνωτ. 



- 2 4 1 -

μεθόδου ταύτης' καί όσον άφορα εις το άπλοΰν ή πολυειδές εν τη φύσει, του πρώτου 

δέον ν' άναζητηθή ή δύναμις του ποιεΐν καί του πάσχειν, καί του δευτέρου, ή απα

ρίθμησες των μερών καί ή σχέσις του ποιεΐν καί του πάσχειν προς άλληλα 5 5 . Οΰτω 

τίθεται το ερώτημα υπό του Σωκράτους της σχέσεως του άτομου (μικρόκοσμου) 

μετά του σύμπαντος (μακρόκοσμου), του οργανισμού μετά του περιβάλλοντος, 

της ψυχής μετά του σο>ματος, της ένικότητος μετά της πολλαπλότητος έν τή φύσει, 

έξ ής, σχέσεως, ή αρμονία καί ή διαταραχή, ή υγεία καί ή νόσος* καί, αι τοιαύτα*· 

ένεργειακαί καί όργανισμικαί απόψεις εδρον άνταπόκρισιν έν τη 'Ιπποκρατική με-

θόδω του «άληθοϋς λόγου» 5 6 . e H φιλοσοφική αυτή διάθεσις συζητείται καί υπό 

του Γαληνού, γράφοντος, Οτι διά ν' άναδειχθή τις άξιος τής τέχνης του Ιπποκράτους, 

πρέπει να έξεύρη την φύσιν του σώματος, τάς διαφοράς τών νοσημάτων, τάς ενδεί

ξεις τών ίαμάτων, ν' άσκήται εις την «λογικήν θεωρίαν», να είναι φιλόπονος, ανώ

τερος χρημάτων καί σώφρων να κέκτηται, ούτω, τάς ιδιότητας, τάς ανήκουσας 

εις την φιλοσοφίαν, τής οποίας μέρη είναι «το φυσικον καί το ηθικόν»* δι' αυτό, 

είναι αναγκαία ή φιλοσοφία εις την άσκησιν τής ιατρικής καί, είναι φανερόν, δτι 

«Οστις αν ιατρός ή, πάντως ούτος έστι καί φιλόσοφος» 5 V Η 'Ιπποκρατική μέθοδος 

είναι καταφανής έν τω περί « Ά ρ χ α ί η ς Ίητρικής» βιβλίω τής φερωνύμου συλλογής 

δπου ό συγγραφεύς αναφέρει: 'Ιατροί τίνες καί σοφισταί πρεσβεύουν, δτι δεν θα 

ήτο δυνατόν ν' απόκτηση γνώσιν τής ιατρικής ό άγνοών το τι είναι άνθρωπος. Ά λ λ α 

πρέπει ν' άντιληφθή ό μέλλων να θεραπεύση τους ανθρώπους, δτι ή άποψις αυτών 

τείνει προς την φιλοσοφίαν, δπως προκειμένου περί 'Εμπεδοκλέους ή άλλων, οί 

όποιοι περί φύσεως συνέγραψαν, έθεσαν τήν αρχήν του τι είναι ό άνθρωπος, πώς 

προήλθε καί οπόθεν συνέστη. "Ομως δσα ελέχθησαν υπό σοφιστοΰ ή ΐατροΰ ή εγρά

φησαν περί φύσεως, ολιγώτερον άρμόζουσιν εις την ίατρικήν ή τήν συγγραφικήν 

διότι ή ακριβής γνώσιν περί φύσεως δεν κτάται άλλοθεν ή έξ ιατρικής καί τ α ύ τ η ν 

αποκτά τις, δταν τήν εννοιαν τής ιατρικής ορθώς κατανόηση 5 8 . Συνεπώς, ή σοφι-

55. Πλάτων: Εί μέλλεις μή τριβή μόνον καί εμπειρία, άλλα τέχνη, τω μεν φάρμακα καί τρο-
φήν προσφέρων ύγίειαν καί ρώμην έμποιήσειν.... ψυχής ούν φύσιν άξίως λόγου κατανοησαι οίε^ 
δυνατόν είναι άνευ της του δλου φύσεως; (Σω.). Εί μεν Ίπποκράτει γε τω τών Άσκληπιαδών 
δει τι πιθέσθαι, ουδέ περί σώματος άνευ της μεθόδου ταύτης (Φαΐ.). Καλώς γάρ, ώ εταίρε, λέγει-

χρή προς τω Ίπποκράτει τον λόγον εξετάζοντα σ/.οπεΐν, εί συμφωνεί. Το τοίνυν περί φύσεως 
σκόπει τί ποτέ λέγει 'Ιπποκράτης τε καί ό αληθής λόγος. Ά ρ ' ούχ ώδε δει διανοεΐσθαι περί ότουοϋν 
φύσεως· πρώτον μέν, άπλοΰν ή πολυειδές έστιν, οΰ πέρι βουλησόμεθα είναι αυτοί τεχνικοί καί 
άλλον δυνατοί ποιεΐν, έπειτα δέ, αν μέν άπλοΰν ή, σκοπεΐν τήν δύναμιν αύτοΰ, τίνα προς τί πέφυκεν 
εις το δράν έχον ή τίνα εις το παθεΐν υπό τοΰ, εάν πλείω εϊδη εχη, ταΰτα άριθμησάμενους, όπερ 
έφ' ενός, τοϋτ' ίδεΐν έφ' εκάστου, τω τί ποιεΐν αύτώ πέφυκεν ή τω τί παθεΐν υπό τοϋ; (Φαΐδρος5 

270GD, Hermann). 
56. Δάμπασης, Ι.Ν.: Ή 'Ιπποκρατική Φιλοσοφία. «Παρνασσός», 13: 1, 1971. 
57. Γαληνός: "Οτι "Αριστος 'Ιατρός καί Φιλόσοφος, τόμ. 1, σσ. 60-61 Kühn. Ed. Chnoblo-

chii, Lipsiae, 1821. 
58. Ιπποκράτης: Λέγουσι δέ τίνες ίητροί καί σοφισταί, ως ουκ εϊη δυνατόν ίητρικήν είδέ-

ναι δστις μή οϊδεν δ τί έστιν άνθρωπος. 'Αλλά τοΰτο δει καταμαθεΐν τον μέλλοντα ορθώς θερα-
πεύειν τους ανθρώπους. Τείνει δέ αύτοΐς ό λόγος ες φιλοσοφίην, καθάπερ 'Εμπεδοκλής ή άλλοι 
οι περί φύσιος γεγράφασιν έξ αρχής δ τί έστιν άνθρωπος, καί δπερ έγένετο πρώτον κα ί οπόθεν 
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στική τέχνη, προς την φιλοσοφίαν τείνουσα και αποβλέπουσα εις την θεώρησιν της 

φύσεως του κόσμου, αποτελεί την βασικήν γνώσιν διά την περαιτέρω μελέτην τής 

φύσεως του άνθρωπου υπό του θεράποντος τής ιατρικής τέχνης, ως την σημασία ν 

του ανωτέρω χωρίου άπεδώσαμεν 5 9 . Και εις το περί «Εύσχημοσύνης», τής αυτής 

συλλογής, προστίθεται: Έ κ των χαρισμάτων, δι' ών πρέπει νά κοσμήται δ ιατρός, 

μετατίθεται ή σοφία εις την ίατρικήν καί ή ιατρική εις την σοφίαν, διότι ό ιατρός 

είναι «φιλόσοφος ίσόθεος» καί, επομένως, δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη μεταξύ 

αυτών, έφ' όσον πάντα τα χαρίσματα τής σοφίας περικλείονται εις την ίατρικήν 6 0 . 

Έ ν τω αύτω βιβλίω ό λόγος περί λόγου, όστις, ως θεωρία, προέρχεται έκ του ορθώς 

διδαχθέντος έ'ργου καί του τεχνικώς ποιηθέντος έκ του λόγου απορρέοντος, του 

δε λεχθέντος τεχνικώς, άλλα μη ποιηθέντος, θεωρουμένου αποτόκου άτέχνου με

θόδου 6 1 . 'Ιδού ή εφαρμογή τής Ι π π ο κ ρ α τ ι κ ή ς μεθόδου του αληθούς λόγου* αρμο

νικός συνδυασμός καί άλληλοεξάρτησις θεωρίας καί πράξεως. 

Περαίνοντες, ας άναφερθώμεν εις τάς τελευταίας λέξεις του Σωκράτους, ένδει-

κτικάς τής ευσέβειας αύτοΰ: «Τω Ά σ κ λ η π ι ώ όφείλομεν άλεκτρυόνα" άλλ' άπόδοτ ε 

καί μη άμελήσητε» 6 2 . Αύται έδωσαν λαβήν εις συζητήσεις καί διαφόρους ερμηνείας. 

Κατά μίαν έκδοχήν, οι λόγοι ούτοι έ'χουσι την έ'ννοιαν ευχαριστιών προς τον θεον 

τής υγείας καί τής ζωής, τον παράσχοντα εις αυτόν βίον μακρόν καί άπηλλαγμένον 

νόσων' άλλ' αϊ εύχαριστίαι αύται αναφέρονται την στιγμήν τής αποτόμου άρσεως 

τής θείας προστασίας δια του βιαίου θανάτου, δι' αυτό ενδέχεται να θεωρηθώσιν 

ως είδος τι Σωκρατικής ειρωνείας. Κ α τ ' άλλην έκδοχήν, στηριζομένην επί τής κατά 

παράδοσιν ερμηνείας, υποστηρίζεται, δτι προς όρθήν άπόδοσιν όφείλομεν να λά_ 

βωμεν υπ ' Οψει, οτι ό 'Ασκληπιός δεν είναι μόνον ό προστάτης τής υγείας, άλλα 

και ό έπαναφέρων τους νεκρούς εις την ζωήν, αποθανών ό Ί'διός ποτέ ώς άνθρωπος 

καί αναστηθείς ώς θεός. Έ ξ άλλου, ώς έκ του δλου διαλόγου του «Φαίδωνος» γί

νεται φανερόν, ό Σωκράτης υπό την έπίδρασιν τών 'Ορφικών καί Πυθαγορείων 

αντιλήψεων πιστεύει δτι ή ζωή αποτελεί ειδός τι θανάτου, ένεκα τών δεσμών τής 

ψυχής, εγκλεισμένης εντός του σώματος. Ό φιλόσοφος δια του φιλοσοφικού βίου 

παρεσκεύασεν εαυτόν καταλλήλως, ώστε δια του θανάτου του σώματος ν' άπαλ-

λάξη την ψυχήν άπα την νόσον τής επιγείου ζωής, ήτις τοιουτοτρόπως άνακτα την 

συνεπάγη. Έμέ τοΰτο μεν, οσα τινί εΐρηται ή σοφιστή ή ίητρώ ή γέγραπται περί φύσιος, ήσσον 
νομίζω xfj ίητρική τέχνη προσήκειν ή τη γραφική. Νομίζω δε περί φύσιος γνώναί τι σαφές ούδαμό-
θεν είναι ή έξ ίητρικής* τοΰτο δέ οΐόν τε καταμαθείν, δταν αυτήν τις τήν ίητρικήν ορθώς περι-
λάβη. (Περί Άρχαίης Ίητρικής, Jones. Hippocrates, vol. I, p. 52. Ed. Harvard University 
Press, 1962). 

59. Δάμπασης, I.N.: Ή 'Ιπποκρατική Φιλοσοφία. Ένθ' άνωτ. 
60. Ιπποκράτης: Μετάγειν τήν σοφίην ες τήν ίητρικήν καί την ίητρικήν ες τήν σοφίην. 

Ίητρος γαρ φιλόσοφος ίσόθεος· οΰ πολλή γαρ διάφορη επί τα έτερα* καί γαρ evi τα προς σοφίην 
έν ίητρικη πάντα. (Περί Εύσχημοσύνης, Jones. Ibid., vol. II, p. 286). 

61. Ιπποκράτης: Καλόν γαρ έκ τοϋ διδαχθέντος έργου λόγος· παν γαρ το ποιηθέν τεχνικώς 
έκ λόγου άνηνέχθη· τό δέ ρηθέν τεχνικώς καί μη ποιηθέν δέ, μεθόδου άτέχνου δεικτικον έγεννήθη 
('Ένθ' άνωτ., vol. Π, ρ. 24). 

62. Πλάτων: Φαίδων, 118Α. 
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έλευθερίαν αυτής διά την μεταθανάτιον περίοδον. Ύ π ο την εννοιαν ταύτην 6 Σ ω 

κράτης αποθνήσκων απαλλάσσεται της νόσου του βίου και γίνεται υγιής, έχων την 

ψυχήν κεκαθαρμένην. Διά την κάθαρσιν ακριβώς ταύτην και άνάκτησιν της υγείας 

τής ψυχής αύτου ευχαριστεί τον Ά σ κ λ η π ι ό ν 6 3 . Και ή κατά παράδοσιν ερμηνεία 

εμπνευσμένη εκ τής εσωτερικής διδασκαλίας των 'Ορφικών και Πυθαγορείων και 

απορρέουσα εκ τής μεταφυσικής θεωρήσεως, είναι, πράγματι, γοητευτική. "Ας 

έπανέλθωμεν, δμως, εις τους ύστατους λόγους του Σωκράτους, έχοντας, κατά την 

ήμετέραν άπόδοσιν, ούτως: Εις τον Άσκληπιόν όφείλομεν (να θυσιάσωμεν) αλέ

κτορα* άλλα (την θυσίαν ταύτην) δεν πρέπει (σύ, ό Κρίτων και οι φίλοι και μαθη-

ταί) ν' άμελήσητε ν' άποδώσητε. Ή ευχαριστήριος θυσία αλέκτορος εις τον Ά σ κ λ η 

πιόν ήτο συνήθης, μόνη ή μετ' επιδορπίων, ώς και εκ «Μίμου» του Ήρώνδου πλη

ροφορούμεθα 6 4. Γενικώς εις τον ίαματικον τούτον θεόν, άποκαλούμενον λύσιον» 

άλεξίκακον καΐ άλεξίμορον, προσεφέροντο χρήματα, ομοιώματα Ίαθέντων μελών 

του σώματος, εγχάρακτοι αναθηματικά! πλάκες και αγάλματα α κ ό μ η 6 5 . Ό Α σ κ λ η 

πιός, έξοχος ιατρός παρ' Ό μ ή ρ ω και νεκρούς εισέτι άνιστών, έλατρεύθη μετά 

τον εκ κεραυνού θάνατον αύτου, κατά τάς παλαιοτάτας Αιγαίας δοξασίας τής θεο-

ποιήσεως τών κεραυνωθέντων, καί εν τοις έπωνύμοις ίεροΐς, τ ' Ασκληπιεία, θαυ

μαστά! θεραπεΐαι έπετελοΰντο 6 6 . Προστάτης τής υγείας καί θεραπεύων τήν νόσον, 

ό θεός ούτος, δεν υπήρξε ψυχοπομπός, διά να όδηγήση τήν Σωκράτην εις τον κό-

σμον τών κεκαθαρμένων, εις τάς νήσους τών μακάρων, δπου αί ψυχα! τών 'Ορφι

κών καί Πυθαγορείων μυστών άπήλαυον τήν άγήρω μακαριότητα εν συμποσίω 

οσίων έστεφανωμέναι 6 ? . Ό Σωκράτης, συνεπώς, εκφράζει ώς τελευταίαν έπιθυ-

μίαν τήν μεταθανάτιον θυσίαν εις τον θεόν τής υγείας, διότι, βιώσας σωματικώς 

άνοσος καί έν ψυχική καθαρότητι, μεταβαίνει, λυτρούμενος τών γήινων δεσμών, 

εις κόσμους καταυγαζομένους υπό του άνεσπέρου φωτός του Μεγάλου Δημιουργού 

του Σύμπαντος. 

63. Carafides, J : The Last Words of Socrates. «Πλάτων», 23: 45-46, 1971. 
64. Ηρώνδας: ϊλεω δεϋτε 

τοϋ αλέκτορος τοΰδ' δντιν' οίκίης τοίχων 
κήρυμα θύω, τάπίδορπα δέξασθε. 
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