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ΙΑΤΡΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ κοί ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ επί μακρούς αΙώνος έβάδισαν άδελφωμέναι κοί ή 
αμοιβαία έπίδρασις αυτών ύπήρξεν αναμφισβήτητος, ή δέ αλληλοβοήθεια των κατέστη 
καΐ δια την κατάρτισιν της φιλοσοφίας καΐ της Ιατρικής θεωρίας, στενή καΐ αναγκαία 
καΐ είς τοιοΟτον βαθμόν, ώστε άδιστάκτως δύναται τις να είπη, δτι δια της τοιαύτης 
σχέσεως ή μέν φιλοσοφία απέκτησε πλουσιώτερον καΐ θετικώτερον περιεχόμενον, ή δέ 
Ιατρική κύρος καΐ έπιστημονικότητα. 

Ό Πυθαγόρας, δ Φιλόλαος, ό 'Αναξαγόρας, Διογένης Ô Άπολλωνιάτης, ό 'Εμπε
δοκλής, δ Δημόκριτος έκ τών φυσιολόγων, υπήρξαν φιλόσοφοι—Ιατροί ώς καΐ ol τής 
ηθικής φιλοσοφίας Πλάτων, 'Αριστοτέλης καΐ άλλοι, ό δέ Άλκμέων, ό "Ακρων Άκρα-
γαντΐνος, ό 'Ιπποκράτης ίατροί—φιλόσοφοι. 

"Η Ιατρική καθ* "Ιπποκράτη, χρήζει ενδελεχούς έρεύνης καΐ ερμηνείας τών φυσι
κών γεγονότων καΐ φαινομένων, διό αοτη πρέπει να στηρίζηται επί τής σαφούς γνώσεως 
τής φύσεως του άνθρωπου καΐ τής «συνόλου φύσεως», ώς καΐ τής διαβιώσεως αυτού 
έν τ$ μακροκόσμω καΐ δή καΐ τής επιδράσεως του άμεσου περιβάλλοντος. ΚαΙ δέν είναι 
νοητά οοτε ζωή, ούτε γέννησις, ούτε νόσησις, άλλ* ούτε καί θάνατος, άνευ του ερευνητι
κού πνεύματος, άνευ δηλαδή τής φιλοσοφίας, ή οποία αποτελεί τήν λυδίαν λίθον πάσης 
γνώσεως. 

Δια τής φιλοσοφικής έρεύνης, επιστήμης πασών τών επιστημών, ενισχύεται τό 
πνεύμα καί ένδυναμούται ό νους, ή δέ κρίσις καθίσταται διαυγέστατη Kat Ô Ητρος έκ-
φεύγει τήν υλιστική ν πίεσιν καί τοιουτοτρόπως είς πδσαν αύτου σκέψιν καί πρδξιν υπε
ρέχει ή φρόνησις καί διαλάμπει ή αξιοπρέπεια, ή δέ ιατρική άνυψουται, όμου μέ τον 
Ιατρόν, ώς αληθής επιστήμη, τφ δντι θεία τέχνη ! 

«Διό δή άναλαβόντα ταύτην έκαστος, μετάγειν τήν σ ο φ ί η ν ές τήν Ι η τ ρ ι-
κ ή ν καί τήν Ιητρικήν ές τήν σοφίην» ! 

(Ιπποκράτης περί ΕΥΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ) 

Et ναι αληθές, τονίζει ό πατήρ τής Ιατρικής, δτι πολλαΐ έπιστήμαι, τέχναι, ώς τάς 
αποκαλεί, καί μορφαΐ φιλοσοφίας, φαίνεται δτι έφευρέθησαν προς Ικανοποίησιν τής 
άνθρωπίνης περιεργείας, διό καί ομιλούν ενίοτε περί πραγμάτων ανωφελών, δι* δ,τι 
διαλαμβάνουν. Έν τούτοις δυνάμεθα να δεχθώμεν σημεία τινά αυτών, άτινα δέν πα
ρουσιάζουν δχνηρίαν πνεύματος, ούδ' ίχνος τι κακίας, διότι ή αδράνεια (το σχολάζον), 
καί ή οκνηρία (δπρακτον), προσελκύουν τό κακόν καί οδηγούν τον δνθρωπον είς τήν 
κακίαν, έν φ τουναντίον τό δραστήριον καί τό ευφυές «τό δ' έγρηγορός καί προς τι τήν 
διάνοιαν έντετακός>, οδηγεί τον άνθρωπον προς τό κάλος τής ζωής. 'Αλλά καί τό 2ργον 
τής φιλοσοφίας καί τό ε*ργον τής ίατρικής δέν είναι διδακτέον, πρίν ή μάθη τις, δτι ή 
μέν Ιατρική λαμβάνει τήν αρχήν της έκ τής γνώσεως τής φύσεως του άνθρωπου, ή δέ 
σοφία έκ τής γνώσεως καί ερμηνείας τών ύπό της φύσεως ποιούμενων. (Ίππ. π. Εύσχ. 
4). Ή περί θεών γνώσις, έξ άλλου, προσθέτει ό σοφός τής Κώ, κέκτηται μεγάλην σήμα-
σίαν, άλλ* ή περί αυτών Ιδέα ευρίσκεται έν συγχύσει έν τφ νφ, περί δέ τοΰ προβλήματος 
τούτου, δπερ φλέγει τήν διάνοιαν του σκεπτόμενου άνθρωπου θα εύρη τήν άπάντησιν 
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έκ της φιλοσοφίας, ώς καΐ τήν λύσιν, διό το μέγιστον έκ των θείων αγαθών είναι δια 
τον άνθρωπον ή φιλοσοφία, διότι δι* αοτής αποδεικνύεται οδτος λογικόν δν. 

"Η Ιατρική, είς τάς πλείστας των περιπτώσεων νοσήσεως, επικαλείται τήν 
συνδρομήν του θείου, διότι είς τήν Ιατρικήν δέν υπάρχει εξαιρετική δύναμις να κυρίαρχο 
καί να ύπερβάλλη της δυνάμεως των θέων. Το αληθές βεβαίως είναι δτι οί ίατροί δια 
της τέχνης των θεραπεύουν πολλά πάθη καί πολλάς νόσους, άλλ' είναι επίσης γεγονός 
δτι καί πολλαΐ νόσοι θεραπεύονται αυτομάτως. Καί δια τήν σοφίαν καί δια τήν Ιατρι
κήν, καταλήγει, υπάρχει μία οδός, ήτοι ή άπομίμησις της φύσεως είς τήν αύτόματον 
Ιασιν των παθών£τής ψυχής καί των νόσων του σώματος, δπερ, ώς φαίνεται, αγνοούν 
οί πλείστοι των Ιατρών καί φιλοσόφων» ot όποιοι αρκούνται είς τάς στοιχειώδεις γνώ. 
σεις των οργανικών λειτουργιών. (Εοσχ. 6). 

Καί ό Γαληνός, τό πνευματικόν τέκνον του Ιπποκράτους, συνδέει περισσότερον 
τήν φιλοσοφίαν μετά της Ιατρικής. Γράφει δέ είς τό έργον του «ΟΤΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ>, τί υπολείπεται είς τον Ιατρόν να μή είναι καί φιλόσοφος, ώστε 
επαξίως ν* άσκη τήν τέχνην του Ιπποκράτους ; Διότι έάν πρέπη V άσκηθή οδτος είς 
τό λογικώς σκέπτεσθαι, προκειμένου νά γνωρίση τήν φύσιν του σώματος καί τήν δια-
φοράν τών νοσημάτων, ώς καί τών θεραπευτικών ενδείξεων, οφείλει νά γυμνασθπ είς 
τήν λογικήν θεωρίαν. Καί προκειμένου νά προβη μετά ζήλου είς τοιαύτας αναζητήσεις, 
πρέπει νά περιφρόνηση τό χρήμα καί νά καθοδηγηθη υπό της φρονήσεως, οπότε κατέχει 
δλα τα εϊδη της σοφίας, ήτοι τό λογικόν, τό φυσικόν καί τό ηθικόν. 

Καί έφ' δσον αληθές είναι δτι ή φιλοσοφία είναι αναγκαία είς πάντα Ιατρόν, καί 
δταν σπουδάζη τήν Ιατρικήν καί δταν άργότερον ασκεί ταύτην, καθίσταται φανερόν δτι 

δ καλός Ιατρός κατ" ανάγκην πρέπει νά είναι καί καλός φιλόσοφος. «Δήλον ώς, δστις 
αν Ιατρός ή, πάντως οδτός έστι καί φιλόσοφος> (Γαλ. 1,60, Κ). 

ΟΙ προσωκρατικοί καλούμενοι φιλόσοφοι διεκρίθησαν δια τήν άσχολίαν αύ ccòv είς 
τήν συστηματικήν σπουδή ν της έν γένει φύσεως, συμπεριλαμβανομένης καί της φύσεως 
τοΟ ανθρώπου καί τών ζώων, διό καί ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ή ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ εκλήθησαν. 
Η Φυσική φιλοσοφία, ώς διεμορφώθη αοτη κυρίως υπό τών αρχαίων Ελλήνων φυσιολό· 

γων, θαλου (585 π.Χ.), Αναξίμανδρου (611—545), "Αναξιμένους (588-524), Ηρακλείτου 
(535—475), Εμπεδοκλέους (495-435), Άναξαγόρου (500-428), 'Αρχελάου καί άλλων, 
σκοπόν προτίθεται νά διερεύνηση πάντα τα προβλήματα, τα αναγόμενα είς τήν διερεύ-
νησιν πάντων τών φαινομένων καί γεγονότων της ζωής έν γένει καί της φύσεως καθό
λου. Συγκεκριμένως δέ ή φυσική φιλοσοφία, ώς πρώτος ώνόμασε ταύτην ό 'Αριστοτέ
λης (Οι άντικείμενον έρεύνης έχει τό περί Ολης συστάσεως καί τό περί της λειτουργίας 
τοΟ παντός. Τό πρώτον προϋποθέτει τήν άπόκτησιν ανατομικών γνώσεων, τό δεύ
τερον φυσιολογικών, προς τούτοις δέ τό περί της ζωής καθόλου καί τών άρχων αυτής 
καί της αναπτύξεως τών οργανισμών καί κατ' εξοχήν τοΟ άνθρωπου, της πρώτης συστά
σεως τοΟ σώματος καί της ψυχής (a), Ιχει σχέσιν προς τήν βιολογίαν. 

Τό φιλοσοφικόν σύστημα τών προσωκρατικών φιλοσόφων καί δή καί τών σοφιστών 
του β' ήμίσεος του* 5ου π.Χ. αιώνος, δέν περιορίζεται μόνον είς τήν γνώσιν της γενέσεως 
τών δντων καί της τύχης αυτών, άλλ* ενδιαφέρεται δια παν, τό όποιον Ιχει σχέσιν προς 
ταΟτα, ήτοι περί θεού, δικαίου, Ρητορικής, φιλοσοφίας, Ιατρικής κ.ο.κ. 'Ενδιαφέρονται δέ 
κυρίως περί τοΟ άνθρωπου, ήτοι περί τής ανατομικής υφής τοΟ σώματος, καί προς τούτο 
σπουδάζουν παιδιόθεν τήν άνατομικήν, όμου μετά τής γραμματικής, περί τής λειτουργίας 
τών οργανικών συστημάτων καί τής υγείας, καί περί διαταραχής ταύτης έκ τής επιδρά
σεως τών διαφόρων παθογόνων παραγόντων Διό σπουδάζουν έμβριθώς τήν φύσιν έν 

1) Πρβλ. Μ.τ φοσ. Ε, 1-102δβ 25,1026α 18—π. Ζώ. Mop. Β 7,653α 9). 
2) Βλ. Βορέα, Εισαγωγή είς φιλοσοφίαν, σελ. 166. 
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γένει καΐ κυρίως τήν φύσιν του άνθρωπου καΐ τών άλλων έμβίων δντων (ι) καί πολλά 
περί ταύτης έγραψαν. «Τινές δέ ούχ έν, άλλα πλείονα βιβλία της θεωρίας έποιήσαντο 
ταύτης, ένιοι δέ καΐ πάνυ πολλά...» (Γαλ. XV, 15). 

Έν ολίγοις, έπαναλαμβάνομεν, οί φιλόσοφοι της αρχαίας'Ελλάδος, ώς ol πρόσω 
κρατικοί, επίσης καΐ Ô ήγεμών των φιλοσόφων Πλάτων καΐ ό πανεπιστήμων 'Αριστο
τέλης, μεγάλην άπέδωκαν σημασίαν εις τήν σπουδήν της θεωρητικής Ιατρικής, ώς φυ
σικής επιστήμης. Άμφότεραι δέ φιλοσοφία και Ιατρική ήνθησαν ώς πραγματικά! έπιστή-
μαι, δπως πάν το καλόν καΐ ώραΐον, ήνδρώθησαν δέ είς τήν Ελλάδα και διεδόθησαν 
προς πασαν κατεύθυνσιν. 

Πολλά δέ προσεπορίσθη ή φιλοσοφία έκ τής μελέτης τής Ιατρικής, ώς καΐ ή 
Ιατρική έκ τών γνώσεων τής φιλοσοφίας, διότι ή μέν φιλοσοφία δια τής ενδελεχούς καΐ 
επισταμένης έρεύνης τής φύσεως «του καθόλου», κατενόησε τήν φύσιν «τοΟ καθ' έκα-
στον»,ή δέ Ιατρική δια τής εφαρμογής τών γνώσεων περί φύσεως καί τών νόμων αυτής 
είς τον άνθρώπινον δργανισμόν, ήδυνήθη δια τής γνώσεως τής φύσεως του «καθ* έκα-
στον>, να έννοήση τήν φύσιν, του «καθόλου», δπερ ό σοφός τής Κώ ανάγει είς τό τε-
λειότερον ίατρικόν σύστημα, τό όποιον βασίζεται είς τήν γνώσιν «τής του δλου φύσεως», 
ήτοι είς τήν γνώσιν του σωματοψυχικου συνόλου. 

Τό «καθ' έκαστον», κέκτηται οίκείαν φύσιν, ίδιάζουσαν ζωΐκήν δύναμιν, ή οποία 
συνέχει, διοικεί καί κατευθύνει τούτο είς τήν έκπλήρωσιν του φυσικού του προορισμοΟ, 
άλλ" ή φύσις του «καθ' έκαστον», αντλεί δύναμιν υπάρξεως καί εξελίξεως έκ τής φύ
σεως του «καθ* δλου», δπερ δηλοΐ δτι ή «καθ' έκαστον» φύσις έχει δμεσον ζωίκήν έξάρ. 
τησιν έκ τής φύσεως του «καθ* δλου», ήτοι του περιβάλλοντος, ώς διετύπωσεν ό 'Ιππο
κράτης, ήτοι ό μικρόκοσμος διαβιοΐ έν τφ μακροκόσμω. Ή άντίληψις αοτη καθ* Ίππο-
κράτη, επεκτείνεται καί είς τα διάφορα όργανα καί μέλη του σώματος, ένθα «καθ' έκα
στον», εΐναι τα όργανα, καί «καθ' δλου», Ô οργανισμός Επίσης τό σώμα ή ή ψυχή, 
είναι τα «καθ' έκαστα», κ.ο.κ. 

Καί δέν ; δυνάμεθα να κατανοήσωμεν τα έν τη ψυχή συμβαίνοντα, κατά Πλά 
τωνα, έάν δέν γνωρίζωμεν προηγουμένως τό τί συμβαίνει είς τό σώμα καί τούτο θα 
έπιτύχωμεν δια τής μεθόδου του Ιπποκράτους, δστις έσπούδασε τό σύνολον. «Ψυχής 
oöv φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι οίει δυνατόν είναι, άνευ τής του δλου φύσεως ; 

—τό τοίνυν σκόπει περί φύσεως τί ποτέ λέγει ό Ιπποκράτης καί ό ορθός λόγος». 
(Φαΐορ. 270Β). 

Κύριος χαρακτήρ τής προσωκρατικής φιλοσοφίας, έπαναλαμβάνομεν, είναι ή γε
νική φυσιολογία, ήτοι ή σαφής γνώσις τής φύσεως του μακρόκοσμου καί του μικρόκο
σμου. "Εκαστος δέ φιλόσοφος τής περιόδου ταύτης έχει να επίδειξη τήν Ιδικήν του 
σοφίαν, ήτοι τό Ιδιον αύτου φιλοσοφικόν σύστημα, περί τής δομής του κόσμου έν γένει. 

ΕΙς τήν γενικήν φυσιολογίαν υπάγεται καί ή ανατομική παρατήρησις, ήτις επί 

1) «Ot μέν οδν αρχαίοι καί πρώτοι φιλοσοφήσαντες περί φύσεως, περί τής υλικές αρχής 
καί τής τοιαύτης αιτίας έσκόποον, τίς καί ποία τις, καί πώς έκ ταύτης γίνεται το δλον, καί 
τίνος κινοδντος, οίον νείκοος ή φιλίας ή νοδ ή τοδ αύτομάτοο, τής δ' δποκειμένης δλης τοιάνδε 
φύσιν έχούσης έξ ανάγκης, οίον τοδ μέν πυρήνος θ-ερμήν, τής δέ γής ψυχράν, καί τοδ μέν κού-
φην, τήν δέ βαρεΐαν. Οδτω γαρ καί τον κόσμον γεννώσιν. 'Ομοίως δέ λέγοοσιν καί τήν περί 
τών ζφων καί τών φυτών γένεσιν, οίον δτι έν τφ σώματι ρέοντος μέν δδατος κοιλίαν γενέσθαι 
καί π&σαν δποδοχήν τής τε τροφής καί τοδ περιττώματος, τοδ δέ πνεύματος διαπορεο&έντος 
τους μοκτήρας άναρραγήναι. "0 δ' αήρ καί τό δδωρ δλη τών σωμάτων εστίν' έκ τοιούτων γαρ 
σωμάτων συνιστώσιν τήν φύσιν πάντες» (Άριστ. π. Ζώ, Μορ. 640α 16—640β 7) 
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των προσωκρατικών φυσιολόγων προσλαμβάνει Ιδιαιτέραν δλως ëpsuvav, διότι etc τήν 
άνατομικήν δομήν του ανθρωπίνου σώματος απέδωσαν μεγάλην σημασίαν καΐ ή περί 
αυτής γνώσις των εξικνείται εις μένιστον βαθμόν, προς δέ άπόκτησιν ανατομικών γνώ
σεων έπεδίδοντο παιδιόθεν, ομοΟ μετά της γραμματικής καΐ φιλοσοφίας είς τήν άνατο-
μήν πτωμάτων ζφων, ίσως καί ανθρώπων ('). 

"Οθεν ή κατάρτισις της Ιατρικής θεωρίας οφείλεται είς τους προσωκρατικούς φι
λοσόφους ή άλλως καλουμένους φυσικούς ή φυσιολόγους. Οδτοι έν τη επιθυμία των να 
σπουδάσουν τήν Ιατρικήν ώς φυσικήν έπιστήμην (*), έπεδόθησαν είς τήν ενδελεχή ερευ-
ναν τής φύσεως έν γένει καί τοιουτοτρόπως κατήρτισαν τήν γενικήν φυσιολογίαν καί 
έκαλλιέργησαν τήν ίατρικήν. ΟΙ φυσικοί φιλόσοφοι δια τών συχνών, έξ άλλου, άνά τον 
τότε γνωστόν κόσμον περιοδειών, Ισχον τήν εύκαιρίαν ν* αποκτήσουν πολλάς Ιατρικάς 
γνώσεις, δια τών οποίων έπλοότισαν τήν έλληνικήν Ιατρικήν δια θετικωτέρου περιεχομέ
νου. Kai τοιουτοτρόπως ή συμβολή τών αρχαίων Ελλήνων προσωκρατικών φιλοσόφων 
είς τήν Ιατρικήν θεωρείται θετική καί σπουδαία καί δύναται τις είπεΐν δτι ή αρχαία 
φιλοσοφία είναι ή μ ή τ η ρ τ ή ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς Ι α τ ρ ι κ ή ς . 

ΟΙ αρχαίοι σοφοί, έπαναλαμβάνομεν. έν xfj έρεύνη των περί τών γενικών προβλη
μάτων τής φύσεως, έπεξέτειναν τάς έρευνας των επί τής φυσιολογικής λειτουργίας του 
ανθρωπίνου οργανισμού, καί έπί τής φυσικής καί ανατομικής συγκροτήσεως του σώμα
τος αύτου, ώς επίσης καί έπί τής υγιεινής του καταστάσεως καί έπί τών μεταβολών τών 
διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. 

ΠολλαΙ δέ ΙατρικαΙ θεωρίαι τήν αρχήν τους Ιχουν είς φιλοσοφικός δοξασίας. "Η 
περί τών χυμών λ.χ. θεωρία, ήτις διεμορφώθη είς τέλειον ίατρικόν σύστημα ύπό του 
πατρός τής Ιατρικής, τήν αρχήν της Ισχεν άπό τής Πυθαγορείου σχολής. (Πλουτάρχ. 
περί Άρεσκ. φιλ. β, 5, 609). 

Τα δέ έκ τής χολής νοσήματα προέρχονται έκ τών δοξασιών του Άναξαγόρου 
(Άριστ. π Ζ. ίστ. β, 4). Ή θεωρία περί τής έμφυτου θερμασίας ανήκει είς τον Ζήνωνα 
τον Έλεάτην, (Διογ. Λαέρτ. β, IX, VIII). Ή δέ θεωρία περί άπεκκρίσεως τοΟ σπέρμα
τος έξ δλων τών μορίων του σώματος (δρα Ίππ. περί Γονής τόμ. 7ος, σελ. 474, 2κδ. 
Littrè) άρχεται άπό του Δημοκρίτου (βλ. Άριστ. π. Ζ. γεν. β, 4, 1 καί Γαλ. περί Φιλ. 
ίστ. τόμ. XIX, σελ. 322-337). 

Ό 'Αριστοτέλης, ώς θα εϊδωμεν άλλαχου, τονίζει χαρακτηριστικούς (Αίσθήσ. κεφ. 
1) περί τής τάσεως τών φυσικών ν" ασχολούνται είς τα Ιατρικά προβλήματα : «Φυσικού 
δέ καί περί ύγιείας καί νόσου, ού μόνον εστίν Ιατρού, άλλα καί φυσικού.. . έπεί δτι γε 
σύνορος ή πραγματεία μέχρι τινός έστι, μαρτυρεί το γινόμενον, τών γαρ ιατρών δσοι 
κομψοί καί περίεργοι, καί τήν περί φύσεως πραγματευθέντων ol χαριέστεροι σχεδόν τε· 
λευτώσιν είς τάς Ιατρικός αρχάς». Κατά ταύτα άναμφηρίστως πολλά οφείλει ή ίατρική 
είς τήν φιλοσοφίαν, καθώς καί ή φιλοσοφία είς τήν Ιατρικήν, διότι ή μέν φιλοσοφία δια 
τής ενδελεχούς έρεύνης του «καθ* έκαστον» καί τής «του δλου» φύσεως, καί ή Ιατρική 
δια τής έρεύνης τών φυσικών νόμων, οι οποίοι διέπουν τον άνθρώπινον όργανισμόν 
«NOMQ καί ΦΥΣΕΙ», κατόρθωσαν να κατανοήσουν τήν λεπτομερή φύσιν του ανθρωπί
νου οργανισμού καί να καταπολεμήσουν τάς φθοροποιούς δυνάμεις. 

1) Πρβλ. το έμόν "Η α ν α τ ο μ ι κ ή τ ώ ν γ ε ν ν η τ ι κ ώ ν ο ρ γ ά ν ω ν π α ρ * 
à ρ χ α £ ο ι ς, 1950, Είσαγ.—Διατριβή έπί διδακτορία. 

«Πάρα τοις γονεδσιν έκ παίδων άσκουμένοις, ώσπερ άναγινώσκειν καί γράφειν, οδτως 
άνατέμνειν. *Ικανως γαρ έσπουδάκασιν οι παλαιοί τήν ανατομήν, ούκ Ιατρός μόνον, άλλα καί 
φιλόσοφος» (Γαλ. II, 280). 

2) «Αέγουσι τους Πυθαγορείους πάνυ σφόδρα περί τήν Ιατρικήν σπουδάσαι τέχνην. Καί 
Πλάτων δέ φροντίδα είς αυτήν Ισχε πλείστην, καί Αριστοτέλης δ Νικομάχον καί άλλοι πολ
λοί». (ΑΙλινιανοΰ Ποικ. Ίστ. IX, κ δ.). 
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'Από τά πρώτα της βήματα την φιλοσοφίαν άπησχόλησεν ή υψηλή Ιδέα πόθεν 
προήλθεν ô άνθρωπος καΐ ποίοι νόμοι διέπουν τήν φύσιν έν ?j διαβιοί, πόθεν ό ζών ορ
γανισμός άρόει τάς δυνάμεις ζωής του καΐ δποΐα ή σχέσις του προς τήν γύρω αυτής 
φύσιν. Ποία τουτέστιν ή σχέσις του μικρόκοσμου προς τον μακρόκοσμον. 

Έκαστος οργανισμός κέκτηται οίκείαν φύσιν καΐ Ιδιάζουσαν ζωΐκήν δύναμιν» ή 
οποία είναι ή συνέχουσα αρχή, ήτις διοικεί καΐ κατευθύνει τούτον είς τήν έκπλήρωσιν 
του φυσικοΟ του προορισμού. 

Άλλ' ή φύσις του €καθ* έκαστον», κατά τήν φιλοσοφικήν Εκφρασιν, αντλεί δύνα
μιν υπάρξεως έκ τής έν γένει φύσεως, ήτοι έκ της ουσίας τοΟ «καθ* δλου», ήτοι ό μικρό· 
κόσμος, κατ* δλλην φιλοσοφικήν Εκφρασιν, διαβιοί έν τω μακροκόσμω. 

"Οπως δηλονότι ή φύσις έκαστου οργάνου καΐ μορίου του σώματος £χει στενήν 
καΐ δμεσον έξάρτησιν έκ του συνόλου οργανισμού, καθ* δμοιον τρόπον καΐ ή φύσις του 
ανθρωπίνου οργανισμού, δέν Ισταται ώς ανεξάρτητος μονάς έν τφ μέσω τής συνόλου 
φύσεως, άλλα τουναντίον τυγχάνει στενός μετ* αυτής συνυφασμένη, άφοο συνίσταται 
έκ τών αυτών φυσικών στοιχείων καί υπόκειται είς τους αυτούς φυσικούς νόμους τής 
γενέσεως καΐ τής μεταβολής. 

Έν συντόμω λόγω ή προΐπποκρατική Ιατρική άπό θεωρητικής έπόψεως, ήτο αρ
κούντως προηγμένη καΐ άδελφωμένη μετά τής φιλοσοφίας, άλλ* ένφ ώς φυσική επι
στήμη έκέκτητο εύρύτατον περιεχόμενον, τό όποιον έστηρίζετο κυρίως επί τών δοξασιών 
τών προσωκρατικών φιλοσόφων, ώς πρακτική δμως είχε πολύ στενά δρια, διότι ή φιλο
σοφία δια τής σπουδής τής άνθρωπίνης φύσεως καΐ τής υπαγωγής τής Ιατρικής είς τήν 
γενικήν φυσιολογίαν, προήγαγε ταύτην μέν ώς έπιστήμην, άλλ' επειδή τό Ιατρικόν πε
ριεχόμενον άνεμείχθη, έν πολλοίς, μέ ακατάληπτους είς τους περισσοτέρους δοξασίας, 
άπεξενώθη τών πρακτικών γεγονότων καΐ φαινομένων καΐ κατέστη κτήμα τών ολίγων, 
δηλαδή τών φίλοσοφούντων καΐ τών λίαν πεπαιδευμένων Άσκληπιαδών. Τοιουτοτρόπως 
ή έ"γκλεισις χής επιστημονικής ίατρικής είς τους Ιερούς τόπους, άφήκεν ελεύθερον τό 
πεδίον δράσεως είς τους άνύρτας καΐ ή άγυρτεία καΐ ή δεισιδαιμονία έγιγαντώθησαν 
επικινδύνως δια τήν Ιατρικήν. Είς τήν έπικίνδυνον αυτήν καμπήν τής Ιατρικής, ευτυ
χώς, ενεφανίσθη δ πατήρ τής Ιατρικής, δστις άπήλλαξε ταύτην τής πιέσεως τών δει
σιδαιμονιών καΐ τής άγυρτείας καί τής μαγείας, καθώς καΐ τής πιέσεως οπό τής φιλο
σοφίας είς τά στενά δρια τών 'Ασκληπιείων, καΐ τήν κατέστησε πραγματικούς έλευθέραν 
έπιστήμην. 

ΟΙ φυσικοί φιλόσοφοι άπέδωκαν τήν φυσικήν σύνθεσιν του οργανισμού, καθώς καΐ 
τών δντων έν γένει, είς τήν σύνθεσιν τών πρώτων άρχων ή τών φυσικών καλουμένων 
στοιχείων" ήτοι είς τό πυρ, τό 8 δ ω ρ, τήν y ή ν καΐ τον α έ ρ α . Καΐ καθ* 'Ιππο
κράτη, τήν δρνανικήν και τήν άνόργανον φύσιν συνίστησι ό συγκερασμός (κράσις) τών 
τεσσάρων φυσικών στοιχείων, τά όποια καλούνται υπό τών φυσικών καΐ άφθαρτα ή 
άνέννητα ή δμοιομερή, διότι δια τής χωνεύσεως αυτών γεννώνται καί τά υλικά καΐ τά 
ψυχικά στοιχεία του οργανισμού, 

Τά φυσικά στοιχεία μεταφέρονται είς τον όργανισμόν του άνθρωπου και τών 
ζώων έκ τής γής δια τών προσλαμβανομένων τροφών, αϊ όποΐαι υποκείμενοι είς τήν 
πέψιν άφομοιουνται είς όργανικήν ούσίαν. 

Τών σωμάτων δέ διαλυομένων, δκαστον φυσικόν στοιχεΐον ένοοται προς τό οί-
κεΐον στοιχεΐον έν τη φύσει καί τοιουτοτρόπως ουδέν άπόλλυται έν τφ [κόσμω. *ΆπόΙ· 
λννται μεν νυν ουδέν απάντων χρημάτων, ουδέ γίνεται o,rt μη και πρότερον ην, ξνμμιαγόμενα 

δε κοί διακρινόμενα άλλοιονται» (Ίππ. π. Διαίτης 4—Άναξ. Dox. Έλ. IV, 478, 2). Ό Ξε
νοφάνης εξέφερε τούτο κατά τρόπον σαφέστερον' <έκ γαίης γαρ πάντα καί είς γήν 
τελευτφ». (Πλουτ. 875, 1). 
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Ή διδασκαλία του Ιπποκράτους έξετράφη δια των άρχων της προσωκρατικής 
φιλοσοφίας καΐ ή Ιατρική του προσέλαβε βέβαιον έπιστημονικόν χαρακτήρα έκ τών 
κατακτήσεων της φιλοσοφίας ταύτης, ήτις καθοδηγείται είς τήν δδόν της επιστήμης. 
ΚαΙ τφ δντι μεγάλα" επιστημονικοί άλήθειαι έξηνέχθησαν το πρώτον παρά τών προσω
κρατικών καΐ διετυπώθησαν άργότερον ώς Ιατρικά συστήματα. Οοτως λ.χ. πρώτος ô 
ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ γίνεται είσηνητής της εξελικτικής τών δντων θεωρίας, ήτις επί τών 
ήμερων μας κατέστη μέγιστον βιολογικόν γεγονός, οπό τήν όνομασίαν ΔΑΡΒ1ΝΙΣΜΟΣ. 
Πρώτος επίσης δ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ αποδίδει τήν δέουσαν σημασίαν του αέρος (πνεύμα
τος—οξυγόνου) δια τήν σημασίαν τής ζωής. ΚαΙ πρώτος δ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ διαβλέπει τήν 
φυσικήν του οργανισμού συνθεσιν είς ά ρ μ ο ν ί α ν τών φυσικών στοιχείων, και 
έν τή σχολή του άρχεται διαμορφούμενον το Ιατρικόν έπιστημονικόν πνεύμα, δια του 
οποίου ανοίγονται αϊ πυλαι τής εξελίξεως τής Ιατρικής. Ό δέ σοφός τής Κώ μεγά-
λως έπωφελήθη έκ τής διδασκαλίας ταότης, διότι καΐ ή διδασκαλία του περί ευκρα
σίας τών χυμών στηρίζεται επί τής Πυθαγορείου αρμονίας, καΐ ή θεωρία του περί 
κριτικών ήμερων ώς βάσιν έχει τήν άρμονίαν τών αριθμών τής Πυθαγορείου σχο
λής, κυρίως δέ ή επιστημονική διαμόρφωοις τής Ιατρικής του Ιπποκράτους, εκείθεν 
παραλαμβάνει καθοδήγησιν. "Αλλ" δμως ό "Ιπποκράτης δέν ήκολούθησε δουλικώς τάς 
διαφόρους δόξας τών φιλοσόφων διότι ή διδασκαλία του θεμελιοΰται επί τής ακρι
βούς αυτοψίας τών γεγονότων. 'Αλλά καΐ έργα τινά τής Ίπποκρατείου Συλλογής 
δχουν όποστή καταφανώς τήν έπίδρασιν τής προσωκρατικής φιλοσοφίας, διότι ευρί
σκονται έν στενή σχέσει άπό φυσιολογικής καΐ αΐτιολογικής απόψεως, προς τάς 
προσωκρατικός φιλοσοφικάς θεωρίας. 

ΚαΙ ό σπουδαίος του Ιπποκράτους περί ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ λόγος κυρίως 
έχει τήν αρχήν του είς τάς γνώσεις τής Προσωκρατικής φιλοσοφίας, άλλ' άνεπτυχθη 
είς Ιατρικόν σύστημα υπό του σοφού τής Κώ. 

Επίσης καΐ τάς γνώσεις του ό 'Ιπποκράτης περί τοΟ εγκεφάλου ώς κέντρου του 
νευρικού καΐ ψυχικού συστήματος αντλεί παρά του Άλκμέωνος, δστις πρώτος διδάσκει 
περί του εγκεφάλου ώς κεντρικού νευρικού συστήματος, κινήσεως καΐ αίσθήσεως. Επί
σης παρά του Άλκμέωνος παραλαμβάνει ό 'Ιπποκράτης τήν άρχικήν Ιδέαν περί ευκρα
σίας τών φυσικών στοιχείων καΐ χυμών είς τήν διατήρησιν τής υγείας. Πολλάς, έν 
ολίγοις, γνώσεις ό 'Ιπποκράτης, ώς επιστήμων δέχεται έκ τής Πυθαγορείου σχολής καΐ 
του Άλκμέωνος, τάς οποίας τροποποιεί καΐ διευρύνει, παρουσιάζων καταπλήσσουσαν 
πρωτοβουλίαν. Ή δέ διδασκαλία του Άλκμέωνος έξήσκησεν άποφασιστικήν έπίδρασιν 
επί τής διαμορφώσεως τής Ιατρικής του 'Ιπποκράτους. 

Επίσης έκ του Διογένους του Άπολλωνιάτου, όστις έπρέσβευεν δτι ό άήρ κυβερνά 
τα πάντα' καΐ ύπό τούτου πάντας καΐ κυβερνασθαι καΐ πάντων κρατείν» (Vors. IIe, 
60, 19—61, 4). παρέλαβε καΐ δ 'Ιπποκράτης τήν Ιδέαν δτι «οδτος (δηλ. Ô άήρ) μέ-
γιστος έν τοΐσι πδσι σώμασι δυνάστης εστίν». (Ίππ. π. Φυσών 1). 

ΚαΙ τάς αντιλήψεις τοΟ Διογένους περί νόσων έκ τής διαταραχής του άνα· 
πνεομένου αέρος, δέχεται ό 'Ιπποκράτης καΐ τάς εισάγει είς τήν Ιατρικήν του, ώς 
καΐ τάς περί του αγγειακού συστήματος αντιλήψεις, τάς οποίας οδτος συστημα
τοποιεί. 

ΚαΙ έν συντόμω λόγω, ή Ιατρική μέθοδος του 'Ιπποκράτους κατά βάθος κέκτη
ται φυσικοφιλοσοφικήν σκέψιν, καΐ σύμπασα ή μετέπειτα Ιατρική, ή οποία διαμορ-
φουται επί τών "Ιπποκρατικών αντιλήψεων. Ή δέ φιλοσοφία, λέγει ό Sprengel (*) είναι 

ι) Versuch einer pragmatischen Geschichte der arzneikunde Ικδ. i τόμ. Ι, σελ. 2 
Leipzig 1846. 
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ή μήτηρ της επιστημονικής Ιατρικής καΐ ή πρόοδος τής μιας ϊσταται μέ τήν άνοδον 
τής ετέρας είς μίαν έπιστημονικήν έξέλιξιν, είς Ινα άρρηκτον δεσμόν». 

Θαλής ό Μιλήσιος 

ΕΤς έκ των επτά σοφών (643—548) τήν καταγωγήν Μιλήσιος καΐ γένους λαμ· 
προΟ. Περιηγήθη τήν Αϊγυπτον καΐ συνδιέτριψε μετά τών ιερέων. 

"Ως αρχήν τών δντων έθεώρει το ö δ ω ρ. €θαλής δ Μιλήσιος αρχήν τών δν· 
των άπεψήνατο το οδωρ, έξ οδατος γαρ φησι τα πάντα είναι καΐ etc οδωρ τα πάντα 
άναλύεσθαι» (Έκλογαί Στοβ. Ι, 10, 12—ΔΟΞ. 276, 5). 

Καί δ 'Αριστοτέλης* «δ Θαλής οδωρ είναι φησιν, λαβών ϊσως τήν ύπόληψιν ταύ-
την έκ τών πάντων δρδν τήν τροφήν ûypàv οοσαν καί αυτό το θερμόν, έκ τούτου γι-
Υνόμενον καί τούτω ζών (το δ* έξ οδ γίγνεται τοΟτ* Εστίν αρχή πάντων) διά τε δή 
τούτο τήν δπόληψιν λαβών ταύτη ν ûypàv δχειν' τό δέ οδωρ αρχή τής φύσεως έστι τοις 
ύνροΐς>. ("Αριστ. Μεταφ. Α, 3, 983 β 6). 

Ή γονή, Κλενεν, έξ ής τα πάντα προέρχονται είναι ùypa, τα δέ φυτά καί τα ζώα. 
τρεφόμενα ύπδ τών υγρών στοιχείων, καρποφορούν καί διατηρούνται έν τη ζωή (πρβλ. 
Πλουτ. 875, 49—Έκλογ. Στοβ. 122 —Fragn. Die's. 1, 12, 14). 

'Αναξίμανδρος ό Μιλήσιος 

Μαθητής τσυ φιλοσόφου θάλητος. "Ως αρχήν τών δντων έξελάμβανε το ά π ε ι 
ρ ο ν . «Οδτος έφασκεν αρχήν καί στοιχεΐον το άπειρον, où διορίζων αέρα ή οδωρ ή 
άλλο τι. Κατά μέν μέρη μεταβάλλειν, το δέ παν άμέτάβλητον είναι» (Διογ. II, 1—2 
Fr. DIELS—KRANZ Α«, σελ. 81—DOX. 277). 

"Ητοι το σύνολον τής έν γένει φύσεως καί τής φύσεως του άνθρωπου παραμέ
νουν αμετάβλητα, ένω υπόκεινται είς άλλοίωσιν τα μέρη δηλ. τα διάφορα δρνανα. 

"Ο 'Αναξίμανδρος είναι δ εισηγητής τής παραγωγικής θεωρίας, τήν οποίαν διε· 
μόρφωσε κυρίως δ Δαρβίνος, διατυπώσας τήν γνωστήν θεωρίαν τής εξελίξεως. 

Ό άνθρωπος υποστηρίζει δ 'Αναξίμανδρος προέρχεται άπδ τάς κατωτάτας βαθ
μίδας τών ζώων δι* εξελίξεως καί κυρίως έκ τών Ιχθύων. «... τον δε αν&ρωπον ετέρφ 
ζφφ γεγονέναι, τοντέατι Ιχ&νς, παραπλήοιον κατ' αρχάς*. (DIELS — KRANZ Vors. Ae. 
12, 11 σελ. 84). 

Kat πάλιν' *κατ αρχάς εξ άλλοειδών ζφων δ αν&ρωπος εγεννή&η» (DOX. 135 — 
Άριστ. Φυσικά III, 4). 

Ή θάλασσα περιέχει δλα τα χημικά στοιχεία, τα απαραίτητα διά τήν άνάπτυξιν 
καί τήν διατήρησιν τής ζωής καί σχεδόν ύπδ τήν αυτήν άναλογίαν προς τα υγρά στοι
χεία του σώματος του άνθρωπου ή τών ζώων, ώς τούτο απεδείχθη υπό τής συγχρόνου 
χημείας, επομένως ή θεωρία του "Αναξίμανδρου περιέχει στοιχεία θετικότητος καΐή πάρα 
τήρησις αοτη, ή όποια μας έρχεται άπδ τα βάθη τών αΙώνων τυγχάνει λίαν άξιοπαρα-
τήρητος. «"Αναξίμανδρος έν ûypcp γεννηθήναι τα πρώτα ζώα φλοιοίς περιεχόμενα άκαν-
θώδεσι, προβαινούσης δέ τής ηλικίας άποβαίνειν έπί τό ξηρότερον καί περιρρηγνυμένου 
του φλοιού έπ* ολίγον χρόνον μεταβιώναι». (Πλούτ. V, 19—DOX. 430—Γαλ. XIX, 335). 

Άναξιμενης Ευρυστρατού Μιλήσιος 

Ώς αρχήν τών δντων καί γενεσιουργόν αυτών αίτίαν έθεώρει τον α έ ρ α 
(=πνε0μα), οίχί κατά τρόπον αόριστον, άλλα συγκεκριμένον. Ύπεστήριζεν δηλ. δτι διά 
τής άενάου του αέρος κινήσεως προκύπτουν μεταβολαΐ τών σωμάτων, τουτέστι μ ά· 
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ν ω σ ι ς (άραίωσις) καΐ π ύ κ ν ω σ ι ς». «Ούτος αρχήν αέρα είπε καί το άπειρον» (Διογ. 
II, 3—FR. DIELS—KRANZ Αβ, 13, 1 σελ. 90). 

ΚαΙ κατά Άέτιον : €*ΑναξΙμανδρος Εύρυστράτου Μιλήσιος αρχήν των όντων αέρα 
άπεφήνατο, έκ yàp τούτου πάντα γίνεσθαι καΐ είς αυτόν πάλιν άναφύεσθαι* — οίον ή 
ψυχή· Φησιν, ή ημετέρα άήρ οοσα συγκρατεί ήμδς, καΐ δλον τον κόσμον πνεΟμα καΐ 
αέρα περιέχει. Λένεται δέ συνωνύμως άήρ καΐ πνεύμα» (Άέτιος 1, 3, 4 — DIELS — 
KRANZ Αβ, σελ. 95). 

Έκ τοΟ αέρος προέρχονται τα πάντα καΐ είς αυτόν διαλυόμενα καταλήγουν. Ή 
μέν μάνωσις προϋποθέτει τήν έπενέργειαν της θερμότητος, ή δέ πύκνωσις τού ψυχρού. 

Πυθαγόρας ό Σάμιος 

Ό Πυθαγόρας έγεννήθη είς τήν Σάμον τήν ΣΤ', π. Χ. εκατονταετηρίδα ήτο κατά 
τήν παράδοσιν κοί είς άπα τους ενδοξότερους φυσικούς φιλοσόφους της αρχαίας Ελλά
δος. Μέγας αστρονόμος, Ι"ξοχος μαθηματικός, γεωμέτρης, φυσικός, Ιατρός καΐ πολιτι
κός. Οδτος περιηγηθείς πολλάς ξενικάς χώρας, δπως τήν Φοινίκην, τήν Αΐγυπτον, τήν 
"Ασίαν, τάς Ινδίας, και δλόκληρον τήν Ελλάδα, προσεπορίσατο γνώσεις άναφερομένας 
είς τήν φιλοσοφίαν, τήν φυσικήν καΐ τήν ίατρικήν. 22 ολόκληρα έ*τη συνδιέτριψε μετά 
των σοφών Ιερέων των Φαραώ, καΐ έμυήθη είς τον μυστικισμόν καΐ τον συμβολισμόν 
του αίγυπτιακου Ιερατείου. 'Ακολούθως έπιστρέψας είς τήν ίδιαιτέραν αύτου πατρίδα, 
παρέμεινεν έν αύτη μέχρι του 530, οπότε άπεδήμησεν είς τήν Κάτω Ίταλίαν εγκαταστα
θείς είς τόνοπό των 'Αχαιών άποικισθέντα Κρότωνα, ένθα ίδρυσε τήν περιώνυμον του 
Κ ρ ό τ ω ν ο ς Σ χ ο λ ή ν. Έν τη σχολή δέ ταύτη έθεσε τάς αρχάς Ιδίας φιλοσοφι
κής κατευθύνσεως, της μαθηματικής καΐ ηθικής φιλοσοφίας, αποδεχόμενος δτι πάσα γε
νεσιουργός αίτία των δντων εκφράζεται δι* α ρ ι θ μ ώ ν . 

ΟΙ αριθμοί δηλ., παριστούν τας άπλας είκόνας τών στοιχείων, πάντα δέ τα 
φαινόμενα καΐ τα φυσικά γεγονότα δύνανται να ερμηνευθούν δι' αριθμών καί να παρα
σταθούν ώς σχέσεις αριθμών καί ουχί δτι δήθεν αυτοί οί αριθμοί αποτελούν τήν ούσίαν 
τών όντων. 

Τα κύρια μαθήματα τής Πυθαγορείου σχολής ήσαν ή γυμναστική, ή μουσική, ή 
Ιατρική ώς φυσική επιστήμη, ή υγιεινή καί κυρίως ή επιστήμη τών αριθμών, ή οποία 
είχε περιαχθή είς το τελειότερον σύστημα. 

Ό Πυθαγόρας έδίδαξε τήν άρμονίαν τής φύσεως. Το εΐδος, ή μορφή καί ή γένεσις 
τών Φυσικών στοιχείων, τα όποια αποτελούν τήν καθόλου φύσιν καί τήν φύσιν τών δια
φόρων ζώων καί του άνθρωπου, καθώς καί τών στοιχείων τής ολης έν γένει καί τοΟ 
πνεύματος, απεικονίζονται ώς σχέσεις αριθμών. Ή αρμονία, ή τάξις καί ή εύκοσμία του 
σύμπαντος δύνανται να παρασταθούν δι' απλής αναλογίας τών αριθμών. Δια να γίνη 
τούτο καταληπτόν, λαμβάνομεν ώς παράδειγμα τα άπλα χ η μ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α , 
τα όιτοΐα απεικονίζονται εις τον άτομικόν πίνακα του Μεντελγιέφ δι' ενός αριθμού. 
Επίσης καί τήν άντίληψιν καθ' ήν τα 2μβια δντα προκύπτουν έκ τής βιολογικής πλοκής 
ώρισμένου δι' Ικαστον εΐδος αριθμού χρωματοσωματίων, δστις είναι πάντοτε σταθερός. 
Κατά ταύτα, Μκαστον εΐδος ζφου ή φυτού δύναται να παρασταθή δι' ώρισμένου αρι
θμού, δστις παριστά" τον αριθμόν χρωματοσωματίων. 

Ή τάξις τού κόσμου έν γένει καί τής ζωής, θα κριθή δια τών αριθμών. Ήμέραι, 
έβδομάδαι, Ιτη, ώραι, είναι τάξις καί θά κριθούν δια τών αριθμών. "Ανθρωποι, όργανα» 
μέλη τού σώματος, κύτταρα, είναι αριθμοί. Ή αρμονία τούτων καί τών φυσικών στοι
χείων παριστά τήν ζωήν καί τήν ύγείαν, τουναντίον ή δυσαρμονία τήν νόσον, ή τον θά
νατον. Ζωή τουτέστιν καί υγεία εκφράζεται δια τής αρμονίας τών αριθμών, ή δέ παθο
λογική κατάστασις μέ τόν θάνατον ώς έκμηδένισις. 

Έκ τών δύο γεννητικών κυττάρων προκύπτει ό τέλειος οργανισμός δια τής συγ" 
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κροτήσεως απείρων κυττάρων, καΐ Ô κόσμος σύγκειται έξ απείρων δντων, είς τα όποια 
εδόθη προς συνεννόησιν Ιν όνομα, τό όποιον αντικαθιστά Μνα αριθμόν, όνομα δρα και 
αριθμός ταυτίζονται, είς τήν περίπτωσιν ταότην, απολύτως. 

Ή όλη δημιουργία στηρίζεται επί της αρμονίας τών απλών στοιχείων, τα όποια 
δύναται νά παρασταθη δι' ενός αριθμού. Τα πάντα λοιπόν είναι αριθμός, τα πάντα είναι 
αρμονία. cAlles ist Zahl, alles ist Harmonien (Zeller Ie, σελ. 463). 

*Αλλ' ή οίκονομία του συνόλου οργανισμού εξικνείται μέχρις ενός σημείου, 6χει 
δηλ. π έ ρ α ς , ήτοι ol Πυθαγόρειοι αριθμοί προϋποθέτουν τό περαΐνον, έν αντιθέσει 
προς τήν Ιδέαν τοΟ απείρου του 'Αναξίμανδρου. 

Ό Πυθαγόρας, καιά τον Διογένην τον Λαέρτιον, έσπούδασεν είδικως τήν Ιατρικήν 
καΐ δια των σοφών του γνώσεων πολλά προσέφερεν είς τήν κατάρτισιν της Ιατρικής 
θεωρίας καΐ επομένως σπουδαίως συνέτεινεν είς τήν θετικήν έξέλιξιν της Ιατρικής ώς 
επιστήμης. 

Οΰτω είς τα ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ διδάσκεται ότι δ άνθρωπος πρέπει νά συνηθίζη είς τήν 
έγκράτειαν τής γαστρός, του ΰπνου, τών αφροδισίων δργων καΐ της οργής. «Κρατεΐν 
δ' έθίζου τώνδε' γαστρός μέν πρώτιστα καΐ οπνου, λαγνείης τε καΐ θυμοο». "Ητοι ή 
λαιμαργία, Ô πολύς οπνος, ή ασυγκράτητος λαγνεία, δ άγριος θυμός καΐ τα τοιαύτα 
είναι πάθη, τα όποια διαταράσσουν τάς κανονικάς όργανικάς λειτουργίας' «άλλ* εΐργου 
βρωτών», δι' δ όφείλομεν νά είμεθα εγκρατείς είς τήν βρώσιν καΐ τήν πόσιν. 

Ή υγεία έτόνιζεν είναι τό μέγιστον αγαθόν του άνθρωπου καΐ πας τις χρέος 8χει 
νά έπιμελήται ταύτης, άποφεύγων παν τό ύπερβολικόν' «μέτρον επί πδσιν άριστον». 
"Αριστος δέ ών διαιτολόγος συνιστά τήν μετρίαν χρήσιν πάντων. 

Κατά Διογένην Λαέρτιον (Vili, 19): «παντός δέ μάλλον μήτ* έρυθΐνον έσθίειν 
μήτε μελάνουρον, καρδίας δ* άπέχεσθαι καΐ κυάμων. 'Αριστοτέλης δέ φησι καΐ μήτρας 
καΐ τρίγλης ενίοτε. Αυτόν δέ άρκεΐσθαι μέλιτι μόνω φασί τίνες ή κηρίω ή δρτω, οϊνου 
δέ μεθ' ήμέραν μή γεύεσθαι" δψω τε τα πολλά λαχάνοις έφθοίς τε καΐ ώμοίς, τοις δέ 
θαλαττίοις σπανίως. Στολή δ* αύτφ λευκή, καθαρά, καΐ στρώματα λευκά έξ έρίων* τα 
γαρ λινά οΰπω είς εκείνους άφΐκτο τους τόπους. Ουδέποτ' έγνώσθη οοτ" διαχωρών ούτε 
άφροδισιάζων οοτε μεθυσθείς. Άπείχετο καΐ γέλωτος καΐ πάσης αρεσκείας, οίον σκωμ-
μάτων καΐ διηγημάτων φορτικών. Όργιζόμενός τ' οοτ' οίκέτην έκόλαζεν oöt' ελεύθερον 
ουδέ να . . . >. 

ΚαΙ έν § 26 αυτόθι : τόν τε περί τήν γήν αέρα άσειστον καΐ νοσερόν καΐ τα έν 
αύτώ" πάντα θνητά' τόν δέ άνωτάτω άεικίνητόν τ' είναι καΐ καθαρόν καΐ ύγιά καΐ πάντα 
τα έν αύτώ αθάνατα καί δια τοοτο θεία. "Ηλιόν τε καΐ σελήνην καΐ τους άλλους αστέ
ρας είναι θεούς* έπικρατείν γαρ τό θερμόν έν αύτοΐς, δπερ εστί ζ ω ή ς αίτιον . . . 
καί ζήν μέν πάνθ* δσα μετέχει τοο θερμού' διό καί τα φυτά ζφα είναι ψυχήν μέντοι μή 
2χειν πάντα. Εΐναι δέ τήν ψυχήν απόσπασμα αιθέρος καί του θερμοί) καί τοο ψυχρού, 
τώ συμμετέχειν ψυχρού αίθέρος. Διαφέρειν τε ψυχήν ζωής' άθάνατον τ' είναι αυτήν, 
έπειδήπερ καί τό άφ" οδ άπέσπασται άθάνατον έστι». 

Ή υπέρμετρος πλήρωσις τής γαστρός, ύπεστήριζε, προκαλεί βλάβην τής υγείας 
καί νωθρότητα του πνεύματος, ή δέ υπερβολική άσκησις καταπόνησιν σώματος καί ψυ
χής "Η μεγάλη αοξησις τών μυώνων εργάζεται είς βάρος τοο πνεύματος. Πρέπει 
ν* άπέχωμεν τών πολυτελών συμποσίων. Περιωρίζετο είς τήν άπλήν χορτοφαγίαν, άπο
φεύγων πδσαν συγκίνησιν καί άπεχόμενος κοινών φαγητών, τα όποια προετίμων ot 
λαϊκοί, δπως λ.χ τους κυαμους, δια τών όποιων έτρέφοντο ol άνθρωποι τών κατωτέρων 
λαϊκών τάξεων τής κοιλάδος του Νείλου, «καρδίας άπέχεσθαι καί κυάμων», ol όποιοι 
έσθιόμενοι αναπτύσσουν εντερικά αέρια. 

Κανών καί αξίωμα τής Πυθαγορείου σχολής καί φιλοσοφίας ήτο ή λ ι τ 6 τ η ς 
τής διατροφής καί δ ι α β ι ώ σ ε ω ς έν γένει. ΟΙ φανατικώτεροι μάλιστα τών πυθα·. 
γορείων άπέψευγον καί τήν κρεοψαγίαν. 
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Ή δέ πυθαγόρειος άγνεία, έπετυνχάνετο δια καθαρμών, λουτρών, περιρραντηρίων 
καΐ αποχής έκ παντός μιάσματος, κήδους καΐ λέχους, ήτοι συνεύρεσιν μετά γυναικός 
κατά τήν λοχείαν καΐ δι* απορρίψεως των θνησιδείων κρεών. 

TÒ ήγεμονικόν μέρος της ψυχής έτοποθέτει εις τήν καρδίαν, το δέ λογικόν καΐ 
νοητικόν είς τον έγκέφαλον. (Πλούτ. Έπιτ. IV, 5—Dox. 391) 

Tò σ π έ ρ μ α , έλεγεν, άφρόν του χρηστότατου αΓματος καΐ περίττωμα τής άφο· 
μοιωθείσης τροφής. (Dox. 417. Γαλ. XIX 321 Κ). 

tTà δέ ζφα γεννασθαι έξ αλλήλων άπα σπερμάτων τήν δέ έκ γης γένεσιν αδύνα
τον ύφίστασθαι. Το δέ σπέρμα είναι σταγόνα εγκεφάλου περιέχουσαν έν έαυτη θερμον 
άτμόν ταύτην δέ προσφερομένην τη μήτρα άπό μέν του ένκεφάλου Ιχωρα καΐ ύγρόν 
καΐ αίμα προΐεσθαι, έξ ών σάρκας τε καΐ νεύρα καί όστδ καΐ τρίχας καΐ το δλον συνί-
στασθαι σώμα' άπό δέ του άτμοΟ ψυχήν καί αϊσθησιν. 

Μορφουσθαι δέ το μέν πρώτον παγέν έν ήμέραις τεσσαράκοντα, κατά δέ τους 
τής αρμονίας λόγους έν επτά ή εννέα ή δέκα το πλείστον μησί τελειωθέν άποκυΐσκε-
σθαι το βρέφος* έχειν δ' έν αύτώ πάντας τους λόγους τής ζωής, ών είρομένων συνέχε· 
σθαι κατά τους τής αρμονίας λόγους, έκαστων έν τεταγμένοις καιροίς έπιγινομένων 
(Διογ. Λαέρτ. 28. 29). 

Τήν φωνήν έθεώρει άσώματον. €Πυθαγόρας καί Πλάτων καί 'Αριστοτέλης άσώ· 
ματον είναι τήν φωνήν ύπολαμβάνουσιν. Où γαρ τον αέρα, άλλα το σχήμα το περί 
αέρα καί τήν έπιφάνειαν κατά ποιάν πληγήν γίνεσθαι φωνήν>. (Γαλ. XIX 312 Κ). 

Τήν ψυχήν έθεώρει άφθαρτοι «Πυθαγόρας καί Πλάτων άφθαρτον είναι τήν ψυ 
χήν οίονται* έξιουσαν γαρ εις του παντός ψυχήν άναχωρειν προς τό ομογενές» (Γαλ. 
XIX 316). 

Έγνώρισεν δτι καί αϊ γυναίκες κέκτηνται φοθήκας καί σπέρμα «παραστάτας 
άπεστραμμένους . . . καί ήδεται κατά τήν συνουσίαν» (DOX. 417, 418, Γαλ. XIX 322) 
έν αντιθέσει προς τον Άριστοτέλην καί άλλους, ol όποιοι παρεδέχοντο δτι μόνον ό 
άνδρας >ϊ:χει σπέρμα, ή δέ γυνή συμβάλλεται εις τήν σύλληψιν δια του καταμηνίου 
αίματος. 

Έγνώριζε καί τήν βιολογικήν δύναμιν του σπέρματος. «Πυθαγόρας καί Πλάτων 
καί 'Αριστοτέλης άσώματον μέν είναι τήν δύναμιν του σπέρματος, ώσπερ νοΟν τον κι· 
νουντα». (Γαλ XIX 322 Κ). 

Τάς νόσους άπέδιδεν εις φυσικά αίτια καί δή καί εις τήν έπίδρασιν του θερμού. 
«Πυθαγόρας φησί τάς νόσους γίγνεσθαι του σώματος δια τό θερμότερον έστι τό πλέον 
τω μετρίω, τό δέ κρυμωδέστερον έλασσον τούτο». (Γαλ. XIX 344 Κ).. 

Ασφαλώς ό Πυθαγόρας δέν υπήρξε εξέχουσα ιατρική προσωπικότης, οοτε ή 
σχολή του τον απέδειξε τοιούτον, άλλ' αναμφιβόλως έν τη σχολή ταύτη ετέθησαν αϊ 
βάσεις τής επιστημονικής Ιατρικής, καί μεγάλως άνεπτύχθη ή ιατρική θεωρία καί με
γάλη κυρίως εδόθη προώθησις εις κλάδους τινάς τής Ιατρικής, ήτοι υγιεινής, διαιτο-
λογίας καί νοσολογίας. 

Ή νοσολογία του δέν εκείνη τυγχάνει Ιδιότυπος, διότι δέν ασχολείται, ως πράττει 
ή Ιατρική, είς τήν έρευναν περί τών νόσων, άλλα μόνον περί του πάσχοντος οργανι
σμού, δηλ. άντικείμενον έρεύνης τής Πυθαγορείου Ιατρικής είναι ή παρέκκλισις του 
πάσχοντος οργανισμού έκ του φυσικού, ήτοι ασχολείται περί τής μεταβολής του ε Ι
δ ο ύ ς, ή φυσική τοΟ οποίου συγκρότησις καί υγεία, είναι αποτέλεσμα τής α ρ μ ο 
ν ί α ς τών φυσικών στοιχείων. Ό δέ άνθρωπος είς τήν διαταραχήν τής αρμονίας ταύ
της καθίσταται κ α κ ο δ α ί μ ω ν καί ά ρ ρ ω σ τ ο ς . 

«Ύγείαν, ένόμιζε, τήν του είδους διαμονήν, νόσον δέ τήν τούτου φθοράν» (Διογ. 
Λαέρτ. VIII 35—Vors,8 58, 3). 
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Άλν,μέων ό Κροτωνιάττις (540 π.Χ) 

Άλκμέων Κροτωνιάτης καΐ ούτος Πυθαγόρου διήκουσε" καί τα πλείστα γε [τα] 
Ιατρικά λέγει, δμως δέ καί φυσιολογεΐ». (Διογ. Vil i, Fr. Diels. - Kranz Αβ, 24 
σελ. 210, 1). 

Υπήρξε θεωρητικός Ιατρός καΐ φιλόσοφος ίκανώτατος. Αϊ δέ σπουδαιότεροι αυ
τού έργασιαι καΐ παρατηρήσεις αναφέρονται είς ανατομικός επί ζφων μελετάς καΐ 
ανθρωπίνων πτωμάτων. Υπήρξε δηλονότι είς έκ των πρώτων εμπείρων ανατομικών καΐ 
φυσιολόγων καΐ πολλά ωφέλησε τήν Ιατρικήν δια τών πολυτίμων αύτου γνώσεων. 

Φέρεται ώς ό πρώτος άνακαλύψας τα κυριώτερα νεύρα, τα όποια καλεί π ό
ρ ο υ ς . Έγνώριζε τήν τραχείαν άρτηρίαν καΐ ώς φαίνεται διεχώριζε τών αρτηριών 
τάς φλέβας. Έγνώριζεν επίσης τήν ε ο σ τ α χ ι α ν ή ν σάλπιγγα τών ώτων καΐ πρώ
τος αοτός διεπίστωσε τήν οπαρξιν του οπτικού νεύρου. 

Περί της ακοής ί-λεγεν' «Άλκμέων άκούειν ήμδς φησι τώ κενφ τώ εντός του 
ώτός* τούτο γαρ είναι το περιηχουν κατά τήν του πνεύματος είσβολήν' πάντα γαρ τα 
κενά ήχεΐ». (Γαλ. XIX 309 Κ ) . 

Τον ε γ κ έ φ α λ ο ν, τήν κ α ρ δ ί α ν, τον ό μ φ α λ ό ν καΐ τα α t δ ο ΐ α 
έθεώρει ώς π η y ά ς τής ζωής. TÒ δέ σ π έ ρ μ α ώς προερχόμενον έκ του εγκεφά
λου, «εγκεφάλου μέρος» (Γαλ. XIX 325, Κ). 

Τό σπέρμα παράγεται δεθείς το άρρεν κατά το 14ον Ιτος τής ηλικίας (Άριστ. 
Ιστ. Ζ. Η, 1—158α 12). 

Τό σώμα του άνθρωπου καΐ τών ζώων συνίσταται έκ τής ενεργείας τών φυσικών 
ποιητοτήτων τής θερμότητος, τής ύγρότητος, τής ξηρότητος καΐ τής ψυχρότητας, καθώς 
καΐ τής γλυκύτητος καΐ τής πικρότητος 

Ό άνθρωπος εΐναι πνευματικόν δν, διαφέρων τών λοιπών ζώων κατά τήν σύνεσιν 
καΐ τήν νόησιν, και τα ζφα αίσθάνονται μέν, άλλα δέν αντιλαμβάνονται. «Άνθρωπον 
γάρ φησι τών άλλων διαφέρειν δ α μόνον ξυνίησι τα δ* άλλα αίσθάνεται μέν, ού ξυ-
νίησι δέ». (θεοφρ. π. Αίσθησ. 25—Dox. 506, Diels- Kranz Ae, 24, σελ. 211, 5). 

Ά π α σ α ι αϊ αίσθήσεις γίνονται αίσθηταί ύπό το0 εγκεφάλου καΐ ή αΐσθησις διαβι
βάζεται δια τών αίσθητηρίων νεύρων (πόρων). 

"Οθεν γευόμεθα καΐ άκούωμεν, όσφραινόμεθα καΐ όρώμεν δια του εγκεφάλου. 
«Άλκμέων έν τφ έγκεφαλω φησίν είναι τό ήγεμονικόν, τούτω οδν όσφραινόμεθα Ελκον-
τος δια τών αναπνοών τάς όσμάς». (Γαλ XIX 310). ΕΙδικώτερον περί τής γεύσεως πα-
ρεδέχετο δτι αοτη οφείλεται είς τήν έπίδρασιν τών χυμών. «Άλκμέων οίεται τώ ύγρφ 
καΐ τώ χλιαρφ τφ έν τή γλώττη προς τη μαλακότητι κρίνεσθαι τους χυμούς5. (Γαλ. 
XIX 310 Κ). 

Ό ϋπνος γίνεται έκ τής ύποχωρήσεως τοο αίματος έκ του εγκεφάλου προς τάς 
αίμορρόους φλέβας. (Γαλ. XIX 339). 

θ ά ν α τ ο ς προκύπτει έκ τής παντελούς καΐ συνεχούς αναχωρήσεως του αϊμα 
τος έκ του εγκεφάλου. 

Ή υ γ ε ί α προκύπτει έκ τής συνθέσεως τών στοιχείων ύγροο, ξηρού, θερμού 
καΐ ψυχρού, καθώς καΐ τών χυμών πικρού καί γλυκέος «Ά\κμέων τής μέν υγείας είναι 
συνεκτικήν Ισονομίαν τών δυνάμεων ύγρου, θερμού, ψυχρού, πικρού, γλυκέος xal τών 
λοιπών». (Γαλ. XIX 343 Κ). 

Ν ό σ ο ς δέ τουναντίον έκ τής ανωμάλου αυτών συνθέσεως ή έκ τής ύπερβολι· 
κής έπικρατήσεως (μοναρχίας) καί δράσεως ενός στοιχείου, ώς επίσης καί έκ τής υπερ
βολικής αιτήσεως ή ασιτίας. 

Νόσοι επίσης προέρχονται έξ εξωτερικών επιδράσεων, ήτοι του περιβάλλοντος, του 
οδατος, του αέρος κ.τ.τ., άλλα καί έκ τής κοπώσεως καί έκ τής στερήσεως. «Τήν δέ έν 
αΰτοίς μοναρχίαν (δηλ. τών στοιχείων) νόσον ποιητικήν φθοροποιόν yàp έκατέρου μο-
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ναρχίαν. ΚαΙ νόσον συμπίπτειν ώς μέν ύφ* οΰ υπερβολή θερμότητος ή ψυχρότητος, ώς 
δέ έξ οδ δια πλήθος οΤον ή ίνδειαν, ώς δ' έν οϊς ή αίμα ή μυελον ή έγκέφαλον έν 
γαρ τούτοις ποτέ κάκ έκ των Εξωθεν αίτιων γίνεσθαι υδάτων ποιων ή χώρας ή κόπων 
ή ανάγκης ή των τούτοις παραπλήσιων. Τήν δέ ύγείαν την σύμμετρον των ποιών κρδ-
σιν». (Dox. 442. Γαλ. XIX 343). 

*Η θεραπεία, έπρέσβευεν, επιτυγχάνεται δια της ενεργείας των αντιθέτων δυνά
μεων προς τον νοσοποιόν παράγοντα, ήτοι εναντίον της παθολογικής επιδράσεως τής 
θερμότητος θ' άντιταχθή το ψύχος, εναντίον του ψύχους το θερμόν, εναντίον τής ξηρό-
τητος ή ύγρότης κ.ο.κ. 

Ή διδασκαλία του Άλκμέωνος ήσκησε μεγάλη ν έπίδρασιν έπί τήν διαμόρφωσιν 
τής Ιατρικής καίπολλαί του γνώσεις, άνατομικαί, φυσιολογικοί, θεραπευτικαί, έγένοντο 
δεκταί ύφ* δλων των μεταγενεστέρων, άφοΟ καΐ ό 'Ιπποκράτης μεγάλως έπωφελήθη 
τούτων. Ιδιαιτέρας προσοχής έτυχον αϊ γνώμαι του περί τής παθολογικής επιδράσεως 
τής θερμότητος, τής ύγρότητος, τής ξηρότητος καΐ τής ψυχρότητος, επί του οργανισμού 
του άνθρωπου. Άλλα καΐ τής θεωρίας τοΟ Άλκμέωνος περί χυμών έπωφελήθη ό πατήρ 
τής Ιατρικής καΐ διεμόρψωσεν, έκ τών δοξασιών τούτου καΐ τής Κνιδίου σχολής, το 
ύγροπαθολογικόν του σύστημα. 

ΕΙρήσθω έν συντόμω δτι ένφ δια τους Πυθαγορείους άντικείμενον έρεύνης ήτο 
έξ Ισου ό μακρόκοσμος καΐ ό μικρόκοσμος, δια τον Άλκμέωνα ήτο κυρίως ό άνθρω
πος. "Η Ι σ ο ν ο μ ί α τοΟ uypoö, του ξηροΟ, του ψυχρού καΐ του θερμού καί τών χυ
μών γλυκού καί πικρού καθώριζεν τήν ύγιεινήν κατάστασιν του οργανισμού, ένφ ή 
μ ο ν α ρ χ ί α ενός έξ αυτών ήτο το αϊτιον γενέσεως νόσου καί παθολογικής έν γένει 
καταστάσεως. Νόσος παρεδέχετο επίσης δτι προκαλείται διά πλήθος τροφής ή ασιτίας» 
καθώς καί έξ άλλων εξωτερικών επιδράσεων. 

Φιλόλαος Κρότωνιάτης 
"Ήτο αρχαιότερος του Σωκράτους καί σύγχρονος σχεδόν του 'Ιπποκράτους, μα

θητής δ* ών του Πυθαγόρου απεδέχθη τήν διδασκαλίαν αύτοΰ. 
Ό φιλόσοφος οδτος, έπρέσβευεν, δτι ό οργανισμός του άνθρωπου καί τών ζφων 

προκύπτει τή ενεργεία μόνον τής θερμότητος, ή οποία αναπτύσσεται έν τή μήτρα καί 
τυγχάνει αμέτοχος τής επιδράσεως του ψυχρού στοιχείου, δεδομένου δτι καί τό σπέρμα 
είναι θερμόν καί ουδόλως ψυχρόν. «Φιλόλαος ό Κροτωνιάτης συνεστάναι φησίν τα ημέ
τερα σώματα έκ θερμού. Αμέτοχα γαρ αυτά είναι ψυχρού, ύπομιμνήσκων άπό τίνων 
τοιούτων τό σπέρμα είναι θερμόν, κατασκευαστικόν δέ τούτο του ζφου. ΚαΙ ό τόπος 
δέ, ές δν ή καταβολή—μήτρα δ' αοτη—εστίν θερμότερα καί έοικυΐα έκείνω' τό δέ έοικός 
τινι ταύτό δύναται, φ §οικεν" έπεί δέ τό κατασκευάζον άμέτοχόν έστιν ψυχροΟ καί δ 
τόπος δέ, έν φ ή καταβολή, αμέτοχος έστιν ψυχρού, δήλον δτι καί τό κατασκευαζόμε-
νον ζφον τοιούτον γίνεται>. (Πρβλ. Ανωνύμου Λονδινίου, Πάπυρον, ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΕΝΩ-
ΝΕΙΑ, έκδ. Herrn. Diels, 1893, σελ. 31-Hermes XXVIII 1983, σελ. 417). 

Τέσσαρες, Ι-λεγεν, έν τφ περί ΦΥΣΕΩΣ είναι αϊ άρχαί, αϊ όποΐαι διέπουν τήν 
ζωήν του άνθρωπου : «Εγκέφαλος, καρδία, ομφαλός, αίδοΐον' κεφαλή μέν νοός, καρδία 
δέ ψυχής καί αίσθήσιος, ομφαλός δέ φιζώσιος καί άναφύσιος του πρώτου, αίδοΐον δέ 
σπέρματος καί καταβολής τε καί γεννήσιος. 

Εγκέφαλος δέ σημαίνει τάν άνθρωπου άρχάν, καρδία δέ τάν ζφου, ομφαλός δέ 
τάν φυτού, αίδοΐον δέ τάν ξυμπάντων πάντα γαρ άπό του σπέρματος καί θάλλοντος καί 
βλαστάνοντι» (αυτόθι). 

*Εκ τούτων εμφαίνεται δτι ακολουθεί πιστώς τήν πυθαγόρειον θεωρίαν. 
ΑΙ νόσοι, λέγει «γίγνεσθαι διά τε χολήν καί αΤμα καί φλέγμα, αρχήν δέ γίγνε

σθαι τών νόσων ταύτα» (αυτόθι) 
Πολλαί, έν άλλοις λόγοις, αντιλήψεις αύτου περί νοσήσεως ταυτίζονται μέ εκεί-
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νος του 'Ιπποκράτους. Ό Φιλόλαος τυγχάνει, κατά μέν τάς φιλοσοφικάς αντιλήψεις 
πυθαγορικός, κατά δέ τας Ιατρικός Ιπποκρατικός, δπερ br\\oï δτι οδτος μάλλον έπω-
φελήθη των Ιπποκρατικών περί χυμών θεωριών, καΐ ουχί ό Ιπποκράτης, ώς οπό τίνων 
υποστηρίζεται λανθασμένως. 

'Ηράκλειτος (504 π. Χ.) 

«'Ηράκλειτος, Έφέσιος φιλόσοφος φυσικός, δς εκλήθη Σκοτεινός. Οδτος έμαθή-
τευσεν ούδενΐ τών φιλοσόφων, φύσει δέ καΐ έπιμελεία ήσκήθη. Οδτος ΰδρωπιάσας ούκ 
ένεδίδου τοίς Ιατροίς, ήπερ έβούλοντο καΐ θεραπεύειν αυτόν, άλλ* αυτός βολβίτω χρίσας 
δλον εαυτόν εϊασε ξηρανθήναι τοΟτο οπό τω ήλίω». (Σουΐδας). 

Ώς αρχήν τών δντων έδέχετο τό π ö ρ* «έκ πάντων ëv καΐ έξ ενός πάντα>. 
Έκ πυρός πάντα καΐ είς πυρ πάντα τελευτ§» *Αέτ. Ι, 3, 11 Dox. 283—Στοβαίου 

Έκλ, Ι, 10, 14, 12), 
Πάσα μεταβολή, ε'λενε, προέρχεται έκ της ψύξεως του πυρός, δηλ. της αποσβέ

σεως αοτου. Τό σώμα του άνθρωπου είναι προϊόν του ψυχομένου πυρός, δπερ γίνεται 
έμψυχον, δταν απόκτηση τό ζωογόνον στοιχείον. ΚαΙ ή ψυχή του άνθρωπου αποτελεί 
μέρος του θερμοο καΐ του ξηρού πυρός, δπερ κυβερνφ τό παν καί είσχωρεί είς τό σώμα 
δια της αναπνοής. 

Ό Ιπποκράτης είς τό περί Φύσιος άνθρωπου καί Άρχαίης Ιατρικής καταπολε
μεί σφοδρώς τάς μονομερείς ταύτας δοξασίας του "Ηρακλείτου. ΕΙς δέ τό περί Φύσεως 
καί Διαίτης άνθρωπου τό Α' δέχεται έν μέρει τάς Ιδιότητας του θερμοΟ. 

Πάσα, κατ' αυτόν γένεσις, είναι τό αποτέλεσμα τής διαπάλης τών αντιθέτων δυ« 
νάμεων, συμφώνως προς τήν Πυθαγόρειον θεωρίαν, ήν ασπάζονται οί πλεΐτοι τών φι
λοσόφων καί αυτός δ'Ιπποκράτης. 

Τήν αρχήν δέ ταύτην καλεί « έ ν α ν τ ι ο δ ρ ο μ ί α ν ή έ ν α ν τ ι ο τ ρ ο · 
π Ι α ν>, ή οποία αποτελεί τήν άρμονικήν σύνθεσιν τών αντιθέτων. 

Ή άντίδρασις δ* αοτη τών αντιθέτων δυνάμεων, ή οποία δχει τήν αρχήν της, 
έπαναλαμβάνομεν. είς τήν διδασκαλίαν του Πυθαγόρου, αποτελεί βιολογικόν γεγονός 
καί ή έκ ταύτης άντίδρασις, τήν κυριαρχούσαν δύναμιν. «Πόλεμος πάντων μέν πατήσ 
Εστί, πάντων δέ βασιλεύς». (Fr. Diels - Ktanz A8, 22, 53 σελ. 162). 

Ή υ γ ε ί α μετά τήν νόσον είναι αϊσθησις γλυκεία καί μέγιστον αγαθόν, όπως 
μετά τόν λιμόν ό χορτασμός καί ή άνάπαυσις μετά τον κάματον (Fr. Diels - Kranz Ae, 
22, 58 σελ. 163). 

«Νοοσος ογιείην έποίησεν ήδυ καί αγαθόν, λιμός κόρον, κάματος άνάπαυσιν». 
At έκ τών αίσθήσεων εντυπώσεις γίνονται άνευ τοΟ έλεγχου τοΟ νοΟ" άβέβαιαι 

οδσαι. «Κακοί μάρτυρες άνθρώποισιν οφθαλμοί καί ώτα βαρβάρους ψυχάς εχόντων» 
(Fr. Diels I, 175, 107). 

Τό φρονείν καί τό σκέπτεσθαι, έλεγεν, «αρετή μεγίστη καί σοφίη άληθέα λέγειν 
καί ποιείν κατά Ιφύσιν έπαίοντας» ή σοφία,συνίσταται είς τούτο είς τό ένεργείν συμ
φώνως τη φύσει είς ταύτην έπ* αυτής (Fr. Diels I, 81, 112). 

Π α ρ μ ε ν ί δ η ς 

Φιλόσοφος Έλεάτης, μαθητής τοΟ Ξενοφάνους του Κολοφωνίου, άκμάσας κατά 
τήν 5ην π. Χ. εκατονταετηρίδα. Οδτος έν αντιθέσει προς τόν Ήράκλειτον ύπεστήριζεν 
δτι τα πάντα έν τφ κόσμω ουσιαστικώς παραμένουν αμετάβλητα, αίώνια καί άνώλε-
θρα. «άγέννητον έόν καί άνώλεθρον έστι», Τό δέ φαινόμενον τοΟτο παραμένει άπρόσι. 
τον είς τάς αντιλήψεις μας, λόγω τής συνεχούς αλλαγής τής μορφής των. 
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Τό ή γ ε μ ο ν ι κ ό ν μέρος της ψυχής έτοποθέτει, ώς κοί 6 Επίκουρος καΐ 
άλλοι, είς τον θώρακα. (Dox. 391), το δέ γ ή ρ α ς άπέδιδεν είς τήν δλλειψιν της θερ-
μότητος (αοτ. 242). 

Τα ά ρ ρ ε ν α , ύπεστήριζε, γίνονται έκ τής έπενεργείας του ψυχροί), τα δέ θή
λεα αντιθέτως. «Τα μέν προς τοις δρκτοις άρρενα βλαστήσαι, τα δέ προς μεσημβρίαν 
θήλεα». (Γαλ. XIX, 324). 

Προς τούτοις, ελεγεν, δτι το γένος του εμβρύου προέρχεται, αναλόγως, έκ τής 
υπεροχής του άρρενος ή τοΟ θήλεος σπέρματος, καΐ δτι τα μέν άρρενα έμβρυα προέρ
χονται έκ του δεξιοΟ όρχεως, αναπτύσσονται προς το δεξιόν μέρος (κόλπον) τής μήτρας 
καί ομοιάζουν προς τον πατέρα, τα δέ θέλεα αντιθέτως. «"Όταν άπο των δεξιών μερών 
τής μήτρας άποκριθη τοις πατρδσιν, δταν δέ άπο των αριστερών ταΐς μητράσιν». 
(Γαλ. XIX, 327) 

' Α ρ χ έ λ α ο ς (500 π. Χ.) 

ΟΙ ζώντες οργανισμοί, κατ* αοτόν, προήλθον έκ τήν θερμάνσεως τών κατωτέρω 
στρωμάτων τής γής, τα όποια είναι δπως ή Ιλύς υγρά καί παχέα. 

«Περί δέ τών ζώων φησιν, δτι θερμαινόμενης τής γης το πρώτον έν τω κάτω 
μέρει, δπου το θερμόν καί το ψυχρον έμίσγετο, άνεφαίνετο τά τε άλλα ζφα πολλά καί 
άνθρωποι, άπαντα τήν αυτήν δίαιταν έχοντα έκ τής Ιλύος τρεφόμενα ήν δέ όλιγοχρόνια» 
(Ίππόλ. Dox 140). 

Καί κατά Διογέννην αυτόθι. €Γεννδσθαι δέ φησι τά ζφα έκ θερμής τής γής κα 
Ιλυν παραπλησίαν γάλακτι οίον τροφής άνιείσης. Οοτω δέ καί τους ανθρώπους ποιήσαι». 

"Αναξαγόρας ό Κλαζομενιος (500—428 π.Χ) 

Ό "Αναξαγόρας δ Κλαζομένιος ήτο υΙός του Ήγησιβούλου, σύγχρονος του Ιππο
κράτους κα! φορεύς τής φιλοσοφίας είς 'Αθήνας. 

Τά ζώα ελεγεν είναι φθαρτά καί αποτελούν μέρη του κόσμου, προσλαμβάνοντα 
Ιδιαιτέρας μορφάς. «Μέρη γαρ είναι τοΟ κόσμου ταύτα, ώς 'Αναξαγόρας καί Ευριπίδης, 
Ιλύς δέ, ουδέν τών γιγνομένων φθείρεται, διακρινόμενα δέ άλλο προς άλλο μρρφάς 
ετέρας έπέδειξεν». (Γαλ. XIX 334, έ. Κ). 

Ό φιλόσοφος οδτος επειδή «δλων καί νουν πάντων φρουρόν ε!πεν>, προσηγο· 
ρεύετο «Ο ΝΟΥΣ». 

Πάντα δέ τά ζφα, έπρέσβευεν, είναι αίσθητά καί λογικά. «'Αναξαγόρας πάντα 
ζώα λ ό y ο ν έχειν ένεργητικόν», (Γαλ. XIX 336, Κ.). 

Κατά τον Άναξαγόραν ή αρχή τών δντων δέν ανάγεται, ώς ή Μιλησία σχολή 
έπρέσβευεν, είς ëv μόνον στοιχεΐον, είς μίαν τουτέστιν ομογενή δλην, οδωρ, ή αέρα ή 
πυρ ή γήν. άλλα είς πληθυν τοιούτων στοιχείων. 

Τά άπειρα δέ ταύτα στοιχεία έξ ών συνίσταται δ οργανισμός, έκάλει, ώς ό 'Αρι
στοτέλης, ό μ ο ι ο μ ε ρ ε ί α ς , αΐτινες κατά τήν σημερινήν Ιατρικήν έκφρασιν είναι 
οί διάφοροι Ιστοί. «Τα δμοιομερή στοιχεία τίθησιν, οίον :όστουν καί σάρκα καί μυελον 
καί τών άλλων, ών έκαστου συνώνυμον το μέρος έστιν. (Άριστ. Α, 1 314α 18). 

Τά ζώα, ελεγεν, προέρχονται έκ τών διαφόρων φυσικών στοιχείων, δπως τής τοΟ 
θερμού, του uypoö καί του γεώδους. «Τά ζώα γίγγνεσθαι έξ uypoö καί θερμού καί 
γεώδους, οστερον δέ έξ αλλήλων καί άρρενα μέν aitò δεξιών, θήλεα δέ άπο αριστε
ρών» (Διογ. II 9, Fr. Diels Kranz τόμ. Ββ. σελ. 59, 6). 

Έκ τών δμοιομερών δηλ. απλών φυσ. στοιχείων συνίσταται ή ολη καί ομογενών 
ανατομικών στοιχείων αποτελείται το σώμα του άνθρωπου καί τών ζφων. 

14 
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Κατά tòv Άέτιον (1, 3, 5) «'Αναξαγόρας . . . αρχάς των δντων τάς όμοιομερείας 
άπεφήνατο. Έδόκει γα αύτφ άπορώτατον εΐναι, πώς έκ του μή δντος δύναταΙ xt νίνε-
σθαι ή φθείρεσθαι είς το μή δν. 

Τροφήν yoOv προσφερόμεθα άπλήν ή μηνοειδή, άρτον καΐ οδωρ καΐ έκ γης τρέ-
φεσθαι θρίξ, φλέψ, αρτηρία, σαρξ, νεΟρα, οστδ καΐ τα λοιπά μόρια. Τούτων οδν γιγνο-
μένων όμολογητέον δτι έν τη τροφή προσφερόμενη πάντα έστι τα οντά, καί έκ των δν
των πάντα αδξεται. Καί έν εκείνη εστί τη τροφή μόρια αίματος γεννητικά καί νεύρων 
καί όστέων καί άλλων δ ήν λόγω θεωρητά μόρια. 'Από οδν τα δμοια τα μόρια είναι 
τη τροφή τοις γενωμένοις όμοιομερείας αύτάς έκάλεσε. Καί τάς αρχάς τών δντων άπε-
φήνατο καί τάς μέν όμοιομερείας ολην, τό δέ ποιοΟν αίτιον ν ο 0 ν, τον πάντα 
διαταξάμενον. 

"Αρχεται δ' οδτος δμοΟ πάντα χρήματα ήν. ΝοΟν δέ αυτά διέκρινε καί διεκόσμησε 
χρήματα λέγων τα πράγματα». 

"Ο Νους, ήτοι ή ανωτάτη πνευματική αρχή, ή οποία εποπτεύει επί της γενέσεως 
πάντων τών δντων, είναι άφθαρτος, αΙώνιος. «Ό δέ νοος άφθαρτος, δς άεΐ έστι κάρτα 
καί νυν έστιν Ινα καί τα άλλα πάντα» (Fr. Diels—Kranz Ββ, σελ. 39, 14). 

Τα πάντα, έν άλλοις λόγοις, κατευθύνονται υπό τοο ΝοΟ, δστις αποτελεί τό κέν· 
τρον της δημιουργίας καί πέριξ αοτοΟ περιδυνουνται τα πάντα άδιακόπως καί μεταβάλ
λονται" «Πάντα χρήμα ήν όμοΟ είτα νους έλθών αυτά δικόσμησεν» (Fr. Diels I, 304* 
315, 316, 317). 

«Νουν δή τις εΙπών έκεΐναι, καθάπερ έν τοις Ζώοις, καί έν τη φύσει τό αίτιον του 
κόσμου καί της τάξεως πάσης . . . οδτος 8φη τήν παντός αρχήν νουν καί ολην, τον μέν 
νουν ποιοΟντα, τήν δέ ολην γινομένην». (αυτόθι). 

Ή δέ Ολη, ή έκ τών όμοιομερειών συγκροτημένη υπόκειται είς διαίρεσιν καί με-
ταβολήν, πλην δμως παραμένει πάντοτε υπαρκτή, διότι έν τφ κόσμω ουδέν άπόλλυται»» 
διατυπώσας τοιουτοτρόπως, καθώς Ô Ιπποκράτης καί άλλοι τό άνώλεθρον της Ολης. 
«Ουδέν χρήμα γίνεται όύδ' άπόλλυται άλλ' έπ" έόντων χρημάτων συμμίσγεταί τε καί 
διακρίνεται». Fr. Diele. Β, 302). 

Πρώτος έδίδαξεν δτι τό Ιμβρυον τρέφεται ουχί ώς θηλάζων τάς κοτυληδώνας 
του πλακοοντος, ώς έπρέσβεον άλλοι, άλλα δια τάς όμφαλίδος ». (Άριστ. π. Ζ. Γεν. 
Δ, α 763—Fr. Diels I. 314). 

Περί του φύλου του εμβρύου έπρέσβευεν δτι : «τα μέν έκ τών δεξιών καταβάλλε-
σθαι είς τα δεξιά μέρη της μήτρας, τα δέ έκ τών αριστερών είς τα αριστερά" εΐ δέ εναλ
λαγή τα της καταβολής γίνεσθαι θήλεια» (Γαλ.* XIX 324 Κ.). 

'Επίσης εΐχεν άσχοληθή καί είς είδικάς Φυσιολογικός μελετάς. Τάς αίσθήσεις 
λ. χ. έξελάμβανεν ώς άποληγούσας είς τον έγκέφαλον, τον όποιον έθεώρει ώς εξάρτη
μα του νωτιαίου μυελού. Έθεώρει δέ ταύτας ώς συνδεδεμένος μετά του πόνου. (Άέτ. 
IV, 9, 16). 

Περί δέ της φωνής γράφει : «Τήν φωνήν γίνεσθαι πνεύματος άντιπεσόντος μέν 
στερεμνίω αέρι, τη δέ υποστροφή της πλήξεως μέχρι τών ακοών προσενεχθέντες, καθό 
καί τήν λεγομένην ήχώ γενέσθαι» (Dox. 488). 

Tòv Ö π ν ο ν θεωρεί ώς άνάπαυσιν του σώματος, κατά τήν διάρκειαν δ' αύτου 
ή ψυχή αγρυπνεί, ώς τούτο φανερώνεται έκ τών ονείρων. Ό δέ οπνος είναι απόρροια 
της κοπώσεως του σώματος. «'Αναξαγόρας κατά κόπον της σωματικής ενεργείας γίνε
σθαι τον οπνον σωματικόν γαρ είναι τό πάθος où ψυχικόν είναι δέ καί της ψυχής θά
νατον διαχωρισμόν». (Γαλ. XIX 340. Κ.). 

Έκ τών χυμών παρεδέχετο τήν κιτρίνην καί τήν μέλαιναν χολήν, ώς αΐτιολονίαν 
τών νόσων. ΕΙς τήν κιτρίνην δέ χολήν απέδιδε τάς οξείας νόσους. (Άριστ. π. Ζώων 
Mop. Δ, β, 30). 
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Διογένης Άπολλωνιάτης 

«Διογένης Άπολλοθέμιδος Άπολλωνιάτης άνήρ φυσικώς άγαν έλλόνιμος , . . fjv 
δέ τοις χρόνοις κατ' Άναξαγόρανί (Διογ. IX, 57). 

Γεννητικόν στοιχειον έθεώρει tòv αέρα" «τόν τε αέρα πυκνούμενον καί άραιούμε-
νον γεννητικον είναι τοΟ κόσμου. Ουδέν δέ έκ τοΟ μη οντος γίνεσθαι ουδέ είς το μή 
δν φθείρεσθαι> (αυτόθι) 

Ό άήρ, έ*λεγεν, εξουσιάζει των πάντων καί καθορίζει ακόμη καί τα της νοή
σεως. Δι' αοτοΟ δέ λειτουργούν at αίσθήσεις, έρεθίζοντος τά αίσθητήρια δργανα του 
ερεθίσματος διαβιβαζομένου είς τον έγκέφαλον, οπότε αναλόγως του ερεθίσματος γίνε
ται ή αίσθησις. «Διογένης δ* ώσπερ το ζην καί το φρονείν τφ αέρι καί τάς αίσθήσεις 
άνάπτει.. . τήν μέν δσφρηοαν τφ περί τον έγκέφαλον αέρι. . τήν δ' άκοήν, δταν έν τοις 
ώσΐν άήρ κινηθείς οπό του Εξω διαδφ προς τόν έγκέφαλον. Τήν δέ δψιν (δρασιν) έμφαι· 
νομένων είς τήν κόρην, ταύτην δέ μειγνυμένην τφ εντός αέρι ποιείν αΐσθησιν. . . τήν 
δέ γευσιν τη γλώττη δια το μανον καί άπαλόν». (θεόφρ. περί αίσθ. 39—Diels - Kranz 
Β«, 55, 19). 

TÒ σπέρμα εκλαμβάνει ώς άφρον toC αίματος. (Κλήμ. Παιδ. Τ. 6, 48). 
Τό i μ β ρ υ ο ν Ιλεγεν, τρέφεται εντός της μήτρας θηλάζον άπό τάς κοτηλυδό-

νας του πλακοΰντος. (Άριστ. Ζ. Γεν. Β, 746α 19). 
"Ο Διογένης έ*χει σχηματίσει σαφή γνώσιν περί του αγγειακού συστήματος. 

Υπάρχουν, τονίζει, δύο αγγειακοί πρέμνοι, οί όποιοι τείνουν δια της κοιλίας αριστερά 
καί δεξιά καί κάτω προς τα σκέλη καί άνω προς τήν κεφαλήν. Καί οί δύο εξαρτώνται 
άπό τήν καρδίαν. 

Γνωρίζει τάς σφαγίτιδας, τήν κάτω κοίλην φλέβα, τήν οποία καλεί ή π α τ ί· 
τ ι δ α, ώς καί τάς σπερματικός. Γνωρίζει καί τήν άρτηριακήν κοιλίαν της καρδίας· 
ήτις είναι πνευματική, ήτοι περιέχει πνεύμα (=όξυγόνον), τόν όποιον χαρακτηρίζει ώς 
ήγεμονικόν μέρος της ψυχής. (Άριστ. περ Ψυχής, Α, 2405α 21). 

"Ιππων Κροιωνιάτης 

Ό "Ιππων έκ Ρηγίου της 'Ιταλίας είναι φυσικός φιλόσοφος του 5ου π. Χ αΙώνος. 
Οΰτος τήν αρχήν γενέσεως των δντων άπέδιδεν είς τό ύγρόν στοιχειον, τήν δέ ύγείαν 
καί νόσησιν είς τήν έπικράτησιν της ξηρότητος καί ύγρότητος. «"Ιππων δέ Ô Κροτωνιά-
της οϊεται έν ήμΐν οίκείαν είναι ύγρότητα, καθ' ήν αίσθανόμεθα ύγιαίνομεν καί fj ζώ· 
μεν, δταν μέν οίκείως έχη ή τοιαύτη ύγρότης, υγιαίνει τό ζώον, δταν δέ άναξηρανθη, 
άναισθητεί τε τό ζώον καί αποθνήσκει, δια δέ τούτο οί γέροντες ξηροί καί αναίσθητοι, 
*τι χωρίς ύγρότητος* μεταβάλλειν δ' ύπερβολήν θερμότητος καί δι* ύπερβολήν ψυχρότη-
τος καί οοτως νόσους έπιφέρειν, μεταβάλλειν δέ φησίν αυτήν ή έπ! τό πλείον ùypòv ή 
επί τό ξηρότερον ή επί τό λεπτομερέστερον ή είς £τερα" καί τό αίτιον οοτως νοσταλγέ 
(Anon Londinensìs ex Aristotel.—Herrn. Diels. 62, 17). 

Τό οδωρ, έλεγεν, είναι ή αρχή της ύγρας φύσεως καί ή συνεκτική παντός ζώντος 
οργανισμού ολη. 

Τό θερμόν σώμα ζή δια του ύγροΟ, τό δέ νεκρόν ξηραίνεται, διότι αποστραγγί
ζεται της ύγρότητος. "Οτι δέ τό ύγρόν στοιχείον είναι άπαραίτητον δια τήν ζωήν απο
δεικνύεται έκ τοΟ σπέρματος, τό όποιον τυγχάνει ύγρδς φύσεως, καί έκ της τροφής ή 
οποία δια ν' άφομοιωθή γίνεται χυλώδης. «Τό θερμόν τφ ύγρφ ζη καί τα νεκρούμενα 
ξηραίνεται καί τα σπέρματα πάντων υγρά καί ή τροφή πδσα χυλώδης* έξ oö δ* δστιν 
» α, τούτω καί τρέφεσθαι πέφυκε' τό δέ ύδωρ αρχή της ύγρδς φύσεως εστί καί συνε-

κτικόν πάντων». (Fr. Diels - Kranz Α", σελ. 77, πρβλ. Γαλ. XVI, 37). 
"Οσον άφορς: είς τήν δκκρισιν του σπέρματος έδέχετο δτι καί ή γυνή παράγει, 
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ουχί όλιγώτερον του ανδρός, δπερ δμως δέν συμβάλλεται είς τήν ζωογονίαν, διότι εκπί
πτει προς τα έκτος. (Άέτιος V, 5, 3). Τό δέ φ 0 λ ο ν άπέδιδεν είς τήν έπικράτησιν 
του ενός ή του έτερου σπέρματος. (Άέτ. V, 7, 7). 

'Εμπεδοκλής Ά κ ρ α γ α ν ΰ ν ο ς (490—430 π. Χ.) 

Ό 'Εμπεδοκλής έζησε κατά τους αυτούς χρόνους καθ' οος καΐ ό 'Ιπποκράτης 
καΐ ώς έκ τούτου πολλά άνευρίσκομεν κοινά είς τήν Ιατρικήν θεωρίαν μεταξύ των δύο 
ένδοξων αυτών ανδρών. 

Ό Εμπεδοκλής είναι §ν έκ των διαυγέστερων πνευμάτων της αρχαιότητος, 
πανεπιστήμων ών, διεκρίθη εις τήν Ιατρικήν, τήν φιλοσοφίαν, τήν όητορικήν, τήν ποίησιν 
καΐ τήν μηχανικήν. 

Τήν αρχήν των όντων άπέδιδεν εις τήν παράθεσιν των τεσσάρων φυσικών στοι
χείων, ήτοι του πυρός τής γής, του αέρος καΐ τοο οδατος, τα όποια αποκαλεί ριζώ
ματα καΐ άγέννητα, ήτοι άείζωα καΐ άφθαρτα. 

Τά ριζώματα δέ ταύτα μετά τής συνεργείας καΐ τών δύο αντιθέτως δρωσών 
δυνάμεων δηλ. τής ομοιογενείας καΐ τής αντιδράσεως ( φ ι λ ί α ς τε καΐ ν ε ί κ ο υ ς) 
πλαστουρνοΰν τά διάφορα δντα. «"Εμπεδοκλής Μέτωνος Άκραγαντΐνος τέτταρα λέγει 
στοιχεία (ριζώματα), πΟρ, αέρα, ϋδωρ, γήν, δύο άρχικάς δυνάμεις φιλίαν τε καΐ νεΐκος* 
ών ή μέν εστίν ενωτική, ή δέ διαιρετική». (Πλούτ. 'Ηθικά Π, 877 33). «Ούτος δέ τά μέν 
σωματικά στοιχεία ποιεί τέτταρα, πύρ καΐ αέρα καΐ οδωρ καΐ γήν, άΐδια μέν όντα 
πλήθει καΐ όλιγότητι, μεταβάλλονται δέ κατά τήν σύγκρησιν καί διάκρισιν, τάς δέ 
κυρίως αρχάς, ύφ* ών κινείται ταύτα, φιλίαν καί νεικος. Δει γαρ διατελείν εναλλάξ 
κινούμενα τά στοιχεία, ποτέ μέν ύπό τής φιλίας συγκρηνόμενα, ποτέ δέ ύπό του νεί-
κους διακρινόμενα». (Fr. Diels, I, 616, 28—Γαλ. XV, 32, 49 του αύτοΟ IV, 762). 

Περί τής γενέσεως τών δντων έπρέσβευεν δτι, πρώτον έφύησαν είς τήν γήν τά 
φυτά καί έπειτα τά ζώα. «'Εμπεδοκλής πρώτα τά δένδρα τών ζώων έκ γής άναφοναί 
φησι, πρίν τον ήλιον περιαπλωθήναι καί πρίν ήμέραν καί νύκτα διακριθήναΓ δια δέ 
συμμετρίας τής κράσεως τών τοο άρρενος καί τοο θήλεος περιέχειν λόγον». (Άέτιος V, 
26, 42 Γαλ. XIX 341). 

ΑΙ γενέσεις τών ζώων, δΑ,εγεν, έγένοντο κατά σειράς, τουτέστι δι* εξελίξεως καί 
δέν ενεφανίσθησαν επί τής γής πάντα έξ αρχής αυτούσια, καί δή είς τεσσάρας σειράς. 
«"Εμπεδοκλής τάς πρώτας γενέσεις των ζφων καί φυτών μηδαμώς ολόκληρους γενέσθαι 
άσυμφυέσι δέ τοις μορίοις διεζευγμένας, τάς δέ δευτέρας συμφυομένων τών μερών 
είδωλοφανεΐς, χάς δέ τρίτας τών δλοφυών, τάς δέ τεττάρτας ούκέτι τών ομοίων, οίον 
έκ γής καί οδατος, άλλα δι' αλλήλων ήδη, τοΐς μέν πυκνωθείσης (τοις δέ καί τοις 
ζώοις), τής τροφής, τοις δέ καί τής εΰμορφίας τών γυναικών ύπερεθισμόν τού σπέρμα, 
τος κινήματος έμποιησάσης». (Άέτ. V, 19, 5 βλ. καί Γαληνός XIX 335). 

"Ο διαχωρισμός τών ζφων, προσθέτει, έγένετο λόγω τής διαφόρου έκαστου κρά
σεως. «Τών δέ ζφων πάντων τά γένη διακριθήναι δια τάς ποιας κράσεις». (Άέτ. V, 19,5). 

Τά ζώα, έλεγε, τρέφονται έκ του οίκείου χυμού, τουτέστιν έκ τών αφομοιωθεί-
σών τροφών καί αυξάνονται έκ τής παρουσίας του θερμού, ήτοι δια τής επιδράσεως 
τής θερμότητος καί τής τροφής. «'Εμπεδοκλής τρέφεσθαι μέν τά ζφα δια τήν ύπόστα-
σιν του οίκείου, αΰξεσθαι δέ δια τήν παρουσίαν του θερμού, μειούσθαι δέ καί φθίνειν 
δια τήν 2κλειψιν έκατέρων». (Άέτιος V, 27, 1). 

At σ ά ρ κ ε ς προκύπτουν έκ τής Ισομερούς συνθέσεως τών τεσσάρων φυσικών 
στοιχείων, τά δέ νεύρα έκ τής μείξεως διπλασίας ποσότητος πυρός καί ύδατος. Καθ" 
δμοιον τρόπον έκ τής αναλόγου συνθέσεως τών τεσσάρων αυτών στοιχείων προκύπτουν 
ol δνυχες, τά οστά κ.O.K. (Άέτ. V, 22). 

Καί κατά Γαληνόν' (XIX 337) «Εμπεδοκλής τάς μέν σάρκας γίγνεσθαι έκ τής 
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ΙσοκρατεΙας των δ', στοιχείων (δηλ. πυρός, οδατος, αέρος, γης). Τα δέ veûpoc έκ του πυ
ρός καΐ γης οδατος διπλασίου μιχθέντος. τους δέ βνυχας γίγνεσθαι τοις ζφοις έκ τών 
νεύρων καθ' δ τω αέρι συνέτυχε περιψυχθέντος των λοιπών στοιχείων. Όστδ δέ δοκεΐ 
μέν οδατος καΐ της έσω γης, τεττάρων δέ πυρός γης τούτων συγκραθέντων μερών, Ιδρώ· 
τα καΐ δάκρυον γίνεσθαι τηκομένου του αίματος καΐ περί το λεπτύνεσθαι διαχεομένου>. 

Περί του σ π έ ρ μ α τ ο ς , έπρέσβευεν, δτι τοΟτο ευρίσκεται διεσπαρμένον είς 
ολον το σώμα του άρρενος καΐ τοΟ θήλεος (Πρβλ. Άριστ. π. Ζ. Αιη 330—722α764, 40). 

Ή δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ ι ς τών φύλων, κατ* αυτόν, συντελείται εντός της 
μήτρας, δυνάμει του θερμού καΐ του ψυχρού, ΚαΙ δια μέν του θερμού τό σπέρμα προ
καλεί την διαμόρψωσιν του άρρενος εμβρύου, δια δέ του ψυχρού τουναντίον του θήλεος. 
Ή θερμότης, έν άλλοις, λόγοις, της μήτρας καθορίζει καΐ τό φΟλον του εμβρύου, (Γαλ. 
XIX 324—Dox. 433). 

Ή διαμόρφωσις τών εμβρύων άρχεται άπό της 36ης ημέρας της συλλήψεως καΐ 
τα μόρια τελειουνται τήν πεντηκοστήν καΐ μίαν. (Γαλ. XIX 337 — Dox. 419 — Άριστ. 
π. Ζ. Γεν. Δα 394, 764α 1). 

Τα τ έ ρ α τ α προκύπτουν ή έκ τοΟ πλεονασμού ή έκ της ελλείψεως του σπέρ
ματος ή έκ της διαιρέσεως του κυήματος είς πλείονα του ενός μέρη. «Εμπεδοκλής νο
μίζει ή παρά πλεονασμόν σπέρματος ή παρ* έλλειμμα ή παρά τήν της κινήσεως αρχήν 
ή παρά τήν είς πλείω διαίρεσιν ή παρά τό άπονεύειν τέρατα γίνεσθαι» (Γαλ. XIX 325. Κ). 

Τα δέ δίδυμα καΐ τα τρίδυμα έκ του πλεονασμού του σπέρματος (Άέτ. V, 10, 1 
Γαλ. XIX, 326). Γνωρίζει δτι τό έμβρυον περιέχεται εντός του άμνίου καΐ πρώτος αυ
τός χρησιμοποιεί τον δρον δ μ ν ι ο ς ύ μ ή ν . (Ρουφ. Έφέσ.). Γνωρίζει επίσης δτι ό 
ομφάλιος λώρος σύγκειται έκ τεσσάρων αγγείων, ήτοι έκ δύο φλεβών καΐ δύο αρτη
ριών, δια τών οποίων κυκλοφορεί τό αίμα, έξ οδ τρέφεται τό έμβρυον. 

«Έκ τεσσάρων αγγείων, δύο φλεβωδών καΐ δύο άρτηριωδών, δι' ών είς θρέψιν 
Ολη αίματική παρακομίζεται της έμβρύοις. Έμφύεσθαι δέ ταΰτα Εμπεδοκλής μέν είς 
τό ήπαρ οίεται, Φαιδρός δέ είς τήν καρδίαν». (Σωρανός Γυν. Ι, σελ. 42, 12 έκδ. ILB). 

Περί της ε μ μ η ν ο ρ ρ υ σ ί α ς παραδέχεται δτι είς δλλας μέν γυναίκας προ-
γεΐται της ώρισμένης ημερομηνίας, είς άλλας δέ καθυστερεί ολίγας ημέρας, τούτου 
εξαρτωμένου έκ της φύσεως της γυναικός. Τό δέ άποβαλλόμενον αίμα έλαττοοται κατά 
τήν μείωσιν της σελήνης καΐ αυξάνει αυξανομένου τοο φωτός αυτής, (Σωκρ. Γυν, Ι, 21 
σελ. U). 

Περί της κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ η τ ο ς καΐ της ό μ ο ι ό τ η τ ο ς τών τέκνων 
προς τους γονείς, Ελεγεν, δτι αϋτη έχει σχέσιν προς τήν έπικράτισιν τών σπερματικών 
γόνων. «Έμπεδολλής οϊεται τήν ομοιότητα γίνεσθαι κατ' έπικράτειαν τών σπερμάτων», 
(Γαλ. XIX 327). Εξέφραζε δέ τήν περίεργον άντίληψιν, δτι πολλάκις τό παιδίον είναι 
δυνατόν να όμοιάση μέ εΙκόνας ή πρόσωπα, τα όποια φαντάζεται ή έγκυος κατά τήν 
σύλληψιν. «Εμπεδοκλής τη κατά τήν σύλληψιν δψει τε καΐ φαντασία της γυναικός μορ-
φοΟσθαι τα βρέφη' πολλάκις oöv ανδριάντων καί είκόνων ήράσθησαν καΐ δμοια τούτοις 
τετόκασιν». (Γαλ. XIX 328). 

Ή αναπνοή καί ή εκπνοή, υπεστήριζε, γίνεται διά τών αίμοφόρων αγγείων, τα 
όποια είναι κενά αίματος, έχουν πόρους καί κοινωνούν μετά τοΟ εξωτερικού αέρος. 
Πρόκειται ασφαλώς περί της άδηλου αναπνοής. (Fr. Diels καί Kranz Ae, 31 σελ. 347, 
100—Άριστ. π. Άναπν. Α, 373 α 15-Dox. 412). Κατά Γαληνόν (XIX 316. Κ.), «'Εμπε
δοκλής τήν πρώτην άναπνοήν του πρώτου ζφου (εμβρύου) γενέσθαι της έν τοις βρέφε-
σιν υγρασίας άποχώρησιν λαμβανούσης, προς δέ τό παρακενωθέν έπεισόδου της έξω
θεν του έκτος άερώδους γινομένης είς τα παρανοιχθέντα τών αγγείων' τό δέ μετά τούτο 
ήδη τοΟ έμφυτου θερμού τη προς τό έκτος δρμή τό άερώδες ύπαναθλίβοντος τήν έκπνοήν, 
τη δ* εντός άνθυποχωρήσει τω άερώδει τήν άντεπείσοδον παρεχομένου τήν είσπνοήν τήν 
δέ νυν κατέχουσαν φερομένου τοΟ αίματος ώς προς τήν έπιφάνειαν καί τό άερώδες διά 
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των Ρινών ταΐς εαυτού έπιρροίαις άναθλίβοντος και τήν έκχώρησιν αύτοο γίνεσθαι τήν 
έκπνοήν παλιδρομοΰντος δέ του αέρος άντεπεισαχθέντος είς τα δια του αίματος άραι-
ώματα, τήν είσπνοήν». 

Περί της ο ρ ά σ ε ω ς ' είχε τήν γνώμην δτι έκ των προσπιπτόντων ειδώλων εκ
πέμπονται ακτίνες καΐ εκχύσεις, αϊ δποΐαι γίνονται αντιληπτοί δια του voö. (Dox. 403). 
Kai κατά Γαληνόν «Εμπεδοκλής τοις είδώλοις τάς ακτίνας ανέμιξε προσαγορευσας το 
γιγνόμενον, ακτίνας ειδώλου συνθέτου». (Γαλ. XIX 307. Κ.). 

Περί της οσφρήσεως, κατά Γαληνόν (XIX 310), έδέχετο δτι ή δσμή έκπηγάζει έκ 
έκ του έκπνεομένου «αέρος. «Εμπεδοκλής ταΐς άναπνοαΐς ταίς από του πνεύμονος συν-
εκκρίνεσθαι τήν δδμήν δταν oöv ή αναπνοή βαρεία γένηται κατά τραχύτητα μή συναι-
σθάνεσθαι, ώσπερ επί των δευματιζομένων». 

Ή δέ α κ ο ή συνελεΐται δταν κινηθη ό άήρ ύπο ψόφου, δταν δηλ. ύποστη κρα-
δασμον καΐ Ô ήχος μεταδοθή δια του κοχλίου είς τον έγκέφαλον καΐ γίνη ύπ* αύτοΟ αντι
ληπτός. «Εμπεδοκλής τήν άκοήν γίγνεσθαι κατά έμπτωσιν του πνεύματος τω" κοχλιώ-
δει χόνδρω, δπερ φησιν έξηρτήσθαι εντός του ώτός κώδωνος τρόπον αίωρούμενον καΐ 
τυπτόμενον». (Γαλ. XIX 309 Κ.). 

Περί της τ ρ ο φ ή ς καΐ της α υ ξ ή σ ε ω ς παρεδέχετο δτι τα ζφα τρέφονται 
δια της αυξήσεως των οίκείων υλών καΐ τη παρουσία του θερμού, φθίνουν δέ έκ της 
ελλείψεως αμφοτέρων. (Dox. 440, Γαλ. XIX, 342). 

Είχε σοβαρώς άσχοληθή είς τήν άνατομικήν καΐ πρώτος περιέγραψε τόν λαβύριν-
θον του ώτός, (κοχλιώδη χόνδρον), τόν όποιον έθεώρει ώς τόκύριον της ακοής όργανον 

θρυλείται δτι οδτος ήμπόδισε τήν έξάπλωσιν λοιμού τίνος έν τη Ιδιαιτέρα αύτοο 
πατρίδι δια της αποφράξεως χαράδρας τινός, «Ό δέ φυσικός Εμπεδοκλής δρους τινά 
διασφάγα βαρύν καΐ νοσώδη κατά τών πεδίων τόν νότον έμπνέουσαν έμφράξας, λοιμόν 
Ιδοξεν έκκλεισαι της χώρας»· (Πλούταρχ. περί Πολυπραγμ. Α, Ε. 515, §κδ. Didot. Ι, 
σελ. 623, 28). 

Λέγεται επίσης δτι έξήλειψεν έλώδεις πυρετούς δια της συνενώσεως δύο ποταμών 
καΐ της εξαλείψεως τών ελών. 

"Υποστηρίζεται, έξ άλλου, δτι μεΐά του 'Ιπποκράτους, άννωστον ύπό ποίας συν-
θήκας συνεργασίας, κατεπολέμισε τον μέγαν λοιμόν τών 'Αθηνών. 

"Εγραψε περισπούδαστον ëpyov περί φύσεως είς στίχους έκ τριών βιβλίων συγκεί-
μενον, έκ τών όποιων τό μέν πρώτον έπραγματεύετο περί του Π α ν τ ό ς , εις γενικούς 
κανόνας, τό δεύτερον περί της είδικής τών δντων παραγωγής και το τρίτον περί της 
διαπλάσεως του άνθρωπου και τής ψυχής του. 

Περί του δ π ν ο υ καΐ τοΟ θ α ν ά τ ο υ , ύπεστήριζεν δτι : ό μέν οπνος προ
κύπτει έκ τής μερικής καταψύξεως του θερμού, ό δέ θάνατος έκ τής παντελούς αύτου 
αποσβέσεως. «Εμπεδοκλής τόν ϋπνον καταψύξει του έν τώ* αΐματι θερμού συμμέτρφ 
γίνεσθαι, τώ* δέ παντελει θάνατον». (Άέτ. V, 26). «θάνατον γίγνεσθαι διαχωρισμέ του 
πυρώδους και άερώδους». (Γαλ. XIX 340. Κ.). 

Δημόκριτος ό 'Αβδηρίτης 

Ό φυσικός οδτος φιλόσοφος ήτο ό πλέον διάσημος ατομικός, μαθητής του επίσης 
ατομικού φιλοσόφου Λευκίππου. 

Ό Δημόκριτος έγεννήθη, κατά τόν Εύσέβιον (χρον.) τήν 70ην 'Ολυμπιάδα, ήτοι 
περίπου κατά τό έ*τος 500—497 π. Χ. και ήκμασεν δταν και ό Ιπποκράτης, ήτοι κατά 
τήν 86ην (436-433). 

Περιηγήθη πολλάς χώρας, δπως τήν Χαλδαίαν, τήν Βαβυλώνα και έπεσκέφθη 
πολλούς Ινδούς σοφούς. (Αίλ. V, Η—IV, 20—4Α και 40,1 ~Fr. Diels Kranz Be,86,16). 

Έσπούδασεν ειδικώς τήν ίατρικήν, ώς φυσικήν έπιστήμην, ουδέποτε δμως ήσχο-
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λήθη etçgtfjv άσκησιν αοτής. At δέ μελέται αύτου εκτείνονται είς όλους τους κλάδους 
της Ιατρικής καΐ κατά μέγιστον μέρος είς τήν άνατομικήν των τε ζφων καΐ των ανθρώ
πων. Δια τήν άπόκτησιν σαφών ανατομικών γνώσεων, καθ' έκάστην έθυσίαζε πολυά> 
ριθμα ζφα, τα όποια άνέτεμνε. Φαίνεται δ' δτι καΐ ανθρώπινα δτι πτώματα υπέβαλε είς 
συστηματικήν άνατομικήν παρατήρησιν, παρά τάς κρατούσας τότε αύστηράς θρησκευτι
κός άπανορεύσεις περί κακοποιήσεως των ανθρωπίνων πτωμάτων. 

Ό Δημόκριτος κατηνορήθη ύπό των συγχρόνων του ώς παράδοξος, μανιακός σο
φός, διαβιών âv τοις τάφοις, καΐ τούτο διότι, ώς φαίνεται, Ινα τύχη της ευκαιρίας 
ν* άνατάμνη ανθρώπινα πτώματα ί1). «Έρημάζειν ενίοτε καί έν τοις τάφοις ένδιατρίβων». 
('Αντισθένης, F.H.G. III, 173). 

"Οταν δέ Ô φίλος του 'Ιπποκράτης προσεκλήθη ύπό των 'Αβδηριτών δια να τόν 
έπισκεφθη, διότι ol συμπατριώται του τόν έξελάμβανον, ώς βαρέως πάσχοντα κατά τάς 
φρένας, επειδή κατελαμβάνετο συχνάκις οπό γέλωτος, έξ οδ καί γελών φιλόσοφος (')» 
εδρεν αυτόν καθήμενον έν μεγάλη πέτρα καί πέριξ αύτου £κειντο σωροί πτωμάτων 
ζφων. «Ό δ' εΤχεν έν εύκοσμίη πολλή επί τοΐν γονάτοιν βιβλίον, καί Μτερα δέ τίνα 
έξ άμφοΐν τοΐν μεροϊν αύτέφ παρεβέβλητο, σεσώρευτο δέ καί ζφα συχνά άνατετμημένα 
δι* δλων.. . είτα μετ* où πολύ, τουτέων έρδομένων έξαναστάς περιεπάτει, καί τα 
σπλάγχνα των ζώων έπεσκόπει». (Έπιστολαί Ίππ. IX, σελ. 350—352, 2 έξ.). Καί δταν 
ot άσοφοι Άβδηρΐται ήρώτησαν τόν μέγαν Ίπποκράτην : «βλέπεις τήν κατάστασιν του 
σοφοΟ μας;». 

«Βεβαίως, άπήντησεν ό 'Ιπποκράτης, Δημόκριτον εΐδον άνδρα σ ο φ ώ τ α τ ο ν , 
σωφρονίζει ν ανθρώπους μουνον δ υ ν α τ ώ τ α τ ο ν » (αυτόθι σελ. 380). 

Ή συγκρότησις των δντων, έδίδασκεν, οφείλεται είς τάς ά τ ό μ ο υ ς, τά όποια 
είναι απειροελάχιστα στοιχεία, όμοιομερή τήν ούσίαν καί τά όποια κινούνται αενάως εν
τός κενού, δπερ παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών. Τούτο δηλοί, δτι δ κενός χώρος, ό όποιος 
φέρει είς συνάφειαν τάς άτόμους, κέκτηται ΰπόστασιν έν τη συγκροτήσει των ατόμων, 
τά όποϊα αποτελούν §ν σώμα. «Δοκεΐ δέ αύτώ" τάς δέ αρχάς είναι, των δλων άτόμους 
καί κ ε ν ό ν , τά δ' άλλα πάντα νενομίσθαι απείρους τε είναι καί κόσμους καί γεννη· 
τους καί φθαρτούς* μηδέν τι έκ τοΟ μή δντος γε».'έσθαι μηδέ είς το μή δν φθείρεσθαι. 
Κατά τάς άτόμους δέ απείρους είναι κατά μέγεθος καί πλήθος, φέρεσθαι δ* έν τφ δλω 
δινουμένας, καί οοτω πάντα τά συγκρίμματα γενναν, πυρ, οδωρ, αέρα, γήν' είναι γαρ 
καί ταύτα έξ ατόμων τινών συστήματα· άπερ είναι απαθή καί αναλλοίωτα δια τήν στε
ρεότητα». (Διογ. IX, 44—πρβλ. Fr. Diels καί Kranz Be, 84, 10). 

«Καθάπερ ol περί τον Έπίκουρόν τε καί Δημόκριτον τάς άτόμους. Έτεή (=τή 
άληθεία) δ' άτομον καί κενόν, ό Δημόκριτος φησί, έκ τής συνόδου των ατόμων γίγνε
σθαι νομίζων άπάσας τάς αίσθητάς ποιότητας> (Γαλ. Ι, 416, 417). «ΑΙ μέν οδν άτομοι 
σύμπασαι, σώματα οδσαι σμικρά, χωρίς ποιοτήτων είσΐ (δηλ. δέν κέκτηνται ούδεμίαν 
Ιδιότητα). Τό δέ κενόν χώρα τις, έν fj φερόμενα ταυτί τά σώματα άνω τε καί καίω 
σύμπαντα δια παντός του αίώνος, ή περιπλέκεταί πως άλλήλοις, ή προσκρούει καί πάλ
λεται, καί διακρίνει δέ, καί συγκρίνει πάλιν είς άλληλα κατά τάς τοιαύτας ομιλίας, κάκ 
τούτου τά τε άλλα συγκρίματα πάντα ποιεί, καί τά ημέτερα σώματα καί τά παθήματα 
αυτών καί τάς αίσθήσεις» (Γαλ. Ι, 438), 

Περί τοΟ σ π έ ρ μ α τ ο ς , έλεγεν, δτι τούτο προέρχεται έξ δλων τών μερών καί 

1) Πρβλ. Κ. Μητροπούλοο : Ή ανατομική τών γεννητικών οργάνων τής γυναικάς παρ' 
άρχαίοις, σελ. δ καί 6. 

2) «Οδτος έγέλα πάντα, ώς γέλωτος άξιων πάντων τών έν ανθρώποις» (Ίππ. Έπιστ.) 
εκλήθη δέ σοφία καί γελασϊνος, δια το γελάν προς το κβνοσπούδαστον τών άνθ·ρώπων 
(2οοΐδας). 
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των μορίων του σώματος. «Δημόκριτος αφ' δλων των σωμάτων καΐ των κυριωτάτων με
ρών οίον οστών, σαρκών, Ινών, το σπέρμα είναι». (Άέτιος V, 3,6—Dox. 417). 

Τάς αύτας ακριβώς αντιλήψεις εξέφρασε καΐ δ 'Ιπποκράτης. Ό Δημόκριτος έλεγε 
χαρακτηριστικούς : ΐΑνΰρωποι εϊς ίσια« καί άνϋρωπος πάντα* (Γαλ. XIX, 449). 

Ύπεστήριζε δέ, ώς καΐ ό Πυθαγόρας καΐ ό 'Επίκουρος καΐ άλλοι, έν αντιθέσει 
προς τον Άριστοτέλην, δτι σπέρμα κέκτηται καΐ το θήλυ. «Επίκουρος, Δημόκριτος καΐ 
το θήλυ προΐεσθαι σπέρμα' έχει γαρ παραστάτας άπεστραμμένους, δια τούτο δρεξιν Μχει 
περί τάς χρήσεις». (Άέτ. V, 1—Dox. 418, Γαλ. XIX, 322). 

Περί του φ ύ λ ο υ , δπεστήριζεν δτι τούτο οφείλεται είς τήν έπικράτισιν του 
σπέρματος τοΟ ανδρός, έάν το §μβρυον είναι άρρεν, ή της γυναικός έάν εΤναι θήλυ. 
«Δημόκριτος ό 'Αβδηρίτης έν μέν τη μητρί γίνεσθαι φησί τήν διαφοράν τοΟ θήλεος καΐ 
τοΟ άρρενος, oò μέντοι δια τήν θερμότητα γε καΐ ψυχρότητα το μέν γίνεσθαι θήλυ, τό 
δέ άρρεν, άλλ' όπότερον άν κράτηση τό σπέρμα τό άπό τοΟ μορίου έλθόν (δηλ. τό άπό 
του αντιστοίχου γεν. άδενος άποκριθέν) φ διαφέρουσιν αλλήλων τό θήλυ καΐ τό άρρεν >. 
(Άριστ. π. Ζ. Γεν. Δ, 1,764α 6 Δ). 

Έπίστευε δέ εσφαλμένως, δτι τό έμβρυον έν τη μήτρα τρέφεται δια τών θηλών του 
πλακουντος. «Δημόκριτος καΐ Επίκουρος τό Εμβρυον έν τη μήτρα δια του στόματος 
τρέφεσθαι, δθεν ευθέως γεννηθέν επί μαστόν φέρεσθαι τω στόματι. Ε!ναι yóp καί έν τη 
μήτρα θηλάς τινας, καί στόματα, δι' ών τρέφεσθαι» (Dox. 426—Γαλ. XIX 330). 

Τά τ έ ρ α τ α είχε τήν γνώμην δτι γίνονται έκ της συμπτώσεως δύο γόνων, 
ol όποιοι μετά τήν σύλληψιν πεσόντες εντός της μήτρας συμφύονται καί μεταλλάσσον
ται είς τερατώδη σχηματισμόν. (Άριστ. π. Ζ. Γεν. Δ, 4—769 β, 30). 

Περί δέ τών α ι σ θ ή σ ε ω ν καί κυρίως της οράσεως ύπεστήριζεν δτι αδται 
γεννώνται έκ του προσπίπτοντος εΙδώλου έκ του έκτος κόσμου είς τον έγκέφαλον, ήτοι 
δια του σχηματισμού της είκονος έν τφ ένκεφάλω έκ τών διαχεομένων έκ του άντικει-
μένου άκτίνων έπί τόν όφθαλμόν. (Dox. 403). 

Τέλος έδίδασκεν δτι ή Ιατρική θεραπεύει τας νόσους του σώματος, ή δέ σοφία τήν 
ψυχήν. «'Ιατρική μέν γαρ κατά Δημόκριτον νόσους, άκέεται, σοφίη δέ ψυχήν παθών 
αφαιρείται». (Κλήμ. Παιδ. Ι, 6—Fr. Diels καί Dranz Β« σελ. 152, 31). 
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2ΗΜΕΙ2ΣΙΣ : Ό μελετητής πρέπει να Ιχη δπ" δψιν του δτι αϊ αξιολογότατοι πληροφορίαι 
περί τής Ιατρικές των Προσωκρατικών, at παρεχόμεναι υπό τ<δν διαφόρων δοξογράφων καΐ Ιδία 
τοο Γαληνοδ περιέχουν στοιχεία διαφόρων έποχόδν καΐ δέν δυνοίμεθ·α να κρίνωμεν έπακριβάδς 
êàv ταύτα ανήκουν εις τους σοφούς είς ους αναφέρονται. 


