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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΓΔΡΜΑΣΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΗΝ 

ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΠΤΡΩΝ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΓΝΩΗ 

 

Διζαγωγή και αιηιολόγηζη:  

Παξόηη ηα ζεκέιηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ηέζεθαλ ηνλ 5
ν
 αηώλα π. Χ., ζηελ 

αθκή ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο θαη παξάιιεια κε ηελ άλζεζε ησλ 

ινγνηερληθώλ εηδώλ, απηή δε ζηακάηεζε εθεί αιιά ζπλέρηζε λα εμειίζζεηαη θαη λα 

πξνζαξκόδεηαη ζε λέα δεδνκέλα αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

αλζξώπσλ. Η αξραία ειιεληθή ηαηξηθή, βαζηζκέλε ζε έλα εκπεηξηθνινγηθό 

κνληέιν, επεξέαζε θαη δέρηεθε επηξξνέο απν ηε ξσκατθή ηαηξηθή, ελώ ζηε 

ζπλέρεηα ελεπιάθε κε ην αηγππηηαθό ζηνηρείν, ην νπνίν θαη θαζόξηζε 

απνθαζηζηηθά, απαιιάζζνληάο ην από πξνιήςεηο θαη δπζηδαηκνλίεο. 

Αθνξκή γηα ηε δηαηύπσζε ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο κε ζέκα ηηο δεξκαηηθέο 

παζήζεηο ζηελ αξραηόηεηα ππό ην πξίζκα ηεο παππξνινγίαο ππήξμε ε έμαξζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ ηαηξηθή ζηελ αξραηόηεηα, 

αιιά θαη ην γεγνλόο όηη ην δέξκα θαη νη αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό 

παξέκελαλ γηα πνιιά ρξόληα ζηε ζθηά. Γεδνκέλνπ όηη ην δέξκα δε γηλόηαλ εμ 

αξρήο αληηιεπηό σο αλζξώπηλν όξγαλν κε απζύπαξθηε ππόζηαζε, παξά σο 

επηθάλεηα ε νπνία πεξηβάιιεη όια ηα δσηηθά όξγαλα ηνπ αλζξώπνπ, δελ είρε ιάβεη 

ηε δένπζα πξνζνρή από ηνπο γηαηξνύο ηεο αξραηόηεηαο. Παξόια απηά, ην δέξκα 

πξνζέθεξε ζηνλ πξαθηηθό ην πξνλόκην ηεο εύθνιεο εμέηαζεο, αθνύ ιόγσ θαη ηεο 

έθηαζεο αιιά θαη ηεο επαηζζεζίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ήηαλ εύθνια 

πξνζβάζηκν ζηελ παξαηήξεζε. 

Οη δεξκαηηθέο αζζέλεηεο αλέθαζελ ηαιάληδαλ ηνλ άλζξσπν, αθνύ ήηαλ άκεζα 

εθηεζεηκέλνο ζε εμσγελείο παξάγνληεο. Αιιεξγηνγόλεο νπζίεο αιιά θαη θάζε 

κνξθήο ηξαπκαηηζκνί επέθεξαλ αιινηώζεηο, ελώ δελ είλαη ιίγεο νη αζζέλεηεο 

εθείλεο πνπ πξνζβάιινπλ ην δέξκα, όπσο ν ιεηρήλαο θαη ε ιέπξα. Η παξνπζία ησλ 

δεξκαηηθώλ παζήζεσλ ήηαλ αλέθαζελ έθδειε, θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηό θαη από 

ηελ αξραία ρεηξόγξαθε παξάδνζε κε πξαγκαηείεο θαη ζπληαγνιόγηα πνπ 

απεπζύλνληαη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο, μεθηλώληαο από ηνπο παπύξνπο Edwin- 
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Smith θαη Ebers, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζπληαγέο κε ακηγώο δεξκαηνινγηθό 

ραξαθηήξα. 

κοπός: 

Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε δεξκαηνινγία εληάζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη 

ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, αιιά θαη ηελ θαζηέξσζε επηζηεκνληθνύ 

θιάδνπ πνπ εμεηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα δεξκαηηθήο θύζεο. Σηόρνο ηεο παξνύζαο 

εξεπλεηηθήο πξόηαζεο είλαη λα κειεηήζεη ηηο δεξκαηηθέο αζζέλεηεο ελ γέλεη, όπσο 

απηέο γίλνληαλ αληηιεπηέο από ηνλ γηαηξό/πξαθηηθό ηεο αξραηόηεηαο θαη 

θαηαγξάθνληαη ζε πξαγκαηείεο θαη παππξηθά έγγξαθα, κε απόηεξν ζθνπό λα 

θαηαδείμεη ηα κέζα θαη ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ παζήζεσλ, αιιά θαη θαη’ επέθηαζε λα ζέζεη ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίρηεθε ε ζύγρξνλε επηζηήκε. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ε παξνύζα πξόηαζε απνζθνπεί ζηε δηεξεύλεζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ επαξθή γλώζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηέο νη δεξκαηηθέο παζήζεηο ζηελ αξραηόηεηα, ξίρλνληαο θσο ζε άγλσζηεο ή 

παξαγλσξηζκέλεο πηπρέο ηνπ θιάδνπ. Παξάιιεια, ζα κπνξνύλ λα ηνληζηνύλ 

απνθιίζεηο θαη θνηλέο αλαθνξέο ζηελ πξόζιεςε ελλνηώλ, ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηή 

ε δηαδηθάζία αθνκνίσζεο θαη εμέιημεο ηεο γλώζεο. 

 

Πρωηοησπία: 

Η πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη κνλνγξαθία 

πνπ λα έρεη αληηκεησπίζεη ην ζέκα δηεμνδηθά, ελώ αληίζηνηρα άξζξα πεξηνξίδνληαη 

ζηελ αμηνπνίεζε/αλαθνξά κόλν αληηπξνζσπεπηηθώλ θεηκεληθώλ πεγώλ, όπσο 

είλαη νη πάππξνη Edwin- Smith θαη Ebers, ελώ κεηαγελέζηεξν πιηθό δελ 

κλεκνλεύεηαη. Η πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη κε άμνλα ηε 

θηινινγηθή ζθνπηά, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη απηνκάησο ηελ αλάδεημε θαη αλάιπζε 

ινγνηερληθνύ θαη πξσηνγελνύο πιηθνύ ζηελ ειιεληθή. 

 

Πηγές: 

Οη πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ζαθώο θείκελα ινγνηερληθά θαη 

πξαγκαηείεο ζηελ αξραία ειιεληθή (θαη ιαηηληθή) ζεκαληηθώλ ηαηξώλ θαη εηδηθώλ 

ζε ζέκαηα πγείαο, θαζώο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κειέηεο (άξζξα θαη 

κνλνγξαθίεο) πνπ ζπληεινύλ ζηελ πξόνδν θαη δηεθπεξαίσζε ηεο εξεπλεηηθήο 

πξόηαζεο. Δπηπιένλ θαη παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ζα εθηηκεζεί ην πξσηνγελέο 
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πιηθό- θείκελα γξακκέλα ζε πάππξν θαη ζπλαθείο θνξείο γξαθήο (όζηξαθα, 

πεξγακελέο) πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα πξαγκάηεπζεο. 

τεδιαζμός και Μεθοδολογία:  

Η δηεθπεξαίσζε ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ζπγθέληξσζε θαη 

αλάιπζε ηόζν πξσηνγελνύο πιηθνύ (αξραία ρεηξόγξαθε παξάδνζε), όζν θαη 

δεπηεξνγελνύο πιηθνύ (βηβιηνγξαθηθή έξεπλα). Μεηά ηε ζπιινγή ηνπ 

πξσηνγελνύο πιηθνύ, ζα αθνινπζήζεη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ελώ 

αληίζηνηρα ζα εθαξκνζηεί ζρεηηθή έθζεζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ 

πεγώλ. Γηα λα πεξαησζεί ε παξνύζα πξόηαζε είλαη αλαγθαίν λα ηεξεζεί κία 

δηαδνρή ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε νξζή θη όζν ην δπλαηόλ αμηόπηζηε έθζεζε ηνπ πιηθνύ. Γηα ηνλ 

ιόγν απηόλ, ζεσξείηαη ζεκαληηθό ε πξαγκάηεπζε λα μεθηλήζεη κε ηελ επηζθόπεζε 

ηεο ηαηξηθήο ηέρλεο ζηελ αξραηόηεηα, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ πνιπκνξθία θαη 

ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ ηαηξηθνύ «επαγγέικαηνο». Παξάιιεια, πξέπεη λα 

αλαθεξζνύλ παζήζεηο πνπ ήηαλ ηδηαηηέξσο δεκνθηιείο ζηελ αξραηόηεηα, ζπκθσλα 

πάληα κε ηηο καξηπξίεο πνπ δηαζέηνπκε. Τν θύξην ηκήκα ηεο δηαηξηβήο ζα 

αθηεξσζεί ζηηο δεξκαηηθέο παζήζεηο πνπ είλαη θαη ν βάζηθόο ιόγνο ηεο ζύληαμεο 

ηεο πξόηαζεο. Αξρηθά, ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ιεμηθνγξαθηθά ηνλ 

όξν «δέξκα» θαη κε αλαθνξέο από θείκέλα θαη πξαγκαηείεο ζα απνπεηξαζνύκε λα 

εμεγήζνπκε πώο γηλόηαλ αληηιεπηόο, αιιά θαη πώο αληηκεησπηδόηαλ ζηελ πξάμε. 

Αθνινύζσο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα είδε ησλ αζζελεηώλ θαη ζηα κέζα πνπ δηέζεηαλ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο, όπσο απηά θαηαγξάθνληαη θπξίσο ζηα παππξηθά 

έγγξαθα, αιιά θαη ζε θείκελα θαη πξαγκαηείεο ηεο αξραηόηεηαο. Θα γίλεη ιόγνο 

γηα ζθεπάζκαηα θαη ηερληθέο, αιιά θαη νπζίεο πνπ απαληνύλ αξθεηά ζπρλά θαη ζε 

κεγάιν εύξνο εγγξάθσλ θαη πεγώλ. 

 

σμπεράζμαηα 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο είλαη ε πξνζπάζεηα απνθξπζηάιισζεο ηεο 

γλώζεο ηεο ηαηξηθήο ζηελ αξραηόηεηα, θέξλνληαο ζην θσο έλαλ νκνινγνπκέλσο 

επξύ θιάδν, όπσο απηόλ ηεο δεξκαηνινγίαο. Πξόθεηηαη, κάιηζηα, γηα πξόθιεζε, 

αλ αλαινγηζηνύκε ην γεγνλόο όηη γηα ηελ απόπεηξά καο ζα ιεθζεί ππόςε έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο αξραίαο ρεηξόγξαθεο ειιεληθήο παξάδνζεο. Η παξνύζα 

πξόηαζε θηινδνμεί λα πξνζθέξεη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα έλα 

έξγν/εγρεηξίδην ησλ δεξκαηηθώλ παζήζεσλ, κειεηώληαο ηα κλεκεία ηνπ γξαπηνύ 
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ιόγνπ. Έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα ζηαζεί αξσγόο ζην πιεπξό πξσηίζησο ησλ 

θηινιόγσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίινπ πιηθνύ, αιιά θαη βάζε γηα ηε γλώζε θαη 

ηελ πξόνδν ηεο ηαηξηθήο γεληθόηεξα, αθνύ όζν θαιύηεξα γλσξίδνπκε ην παξειζόλ 

ηόζν επθνιόηεξα κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ην κέιινλ. 
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