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Τηε δισσερτατιον χονσιστσ οφ τωο παρτσ. Τηε φιρστ παρτ ισ α τρανσλατιον ανδ χοµµενταρψ οφ 

Βοοκ Ι οφ Περι Γψναικει⌠ν πατη⌠ν βψ Σορανυσ. Ιν τηε χοµµενταρψ θυεστιονσ οφ τεξτ 

τραδιτιον ανδ ιντερπρετατιον αρε δισχυσσεδ. Ιν τηισ παρτ Ι µαινλψ ρελιεδ ον τηε εδιτιονσ, 

τρανσλατιονσ ανδ χοµµενταριεσ οφ Βυργιρε−Γουρεϖιτχη−Μαλινασ ανδ Οωσει Τεµκιν ασ 

ωελλ ασ τηε λατεστ ρεσυλτσ οφ σχηολαρλψ λιτερατυρε. Ιν τηε σεχονδ παρτ φιϖε αρεασ αρε δισχυσσεδ, 

α δεταιλεδ τρεατµεντ οφ ωηιχη ωουλδ ηαϖε εξχεεδεδ τηε φραµεωορκ οφ τηε χοµµενταρψ. 

Ιν τηε χηαπτερ εντιτλεδ Σορανυσ�σ λιφε ανδ ωορκσ τηε οριγιν οφ ηισ ναµε ισ δισχυσσεδ. Ηε 

ωασ οφ Γρεεκ οριγιν, ψετ ηισ ναµε ισ οφ Λατιν οριγιν (ιτσ µεανινγ: τηε ινηαβιταντ οφ Σορα 

χολονψ), ωηιχη, αχχορδινγ το Ανν Ελλισ Ηανσον, χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε φαχτ τηατ Θ. 

Μαρχιυσ Βαρεα Σορανυσ, τηε προχονσυλ οφ Ασια ωασ τηε βενεφαχτορ οφ Επηεσυσ ιν 61−63 ανδ 

Σορανυσ�σ παρεντσ µιγητ ηαϖε ναµεδ τηειρ σον αφτερ ηιµ. Σορανυσ�σ ναµε, ηοωεϖερ, ισ 

προβαβλψ ρατηερ λινκεδ το α ηεαλινγ γοδ, Πατερ Σορανυσ, ωηοσε χυλτ εϖολϖεδ ον µουντ 

Σοραχτε νεαρ Φαλεριι, ανδ ωηο ωασ ιδεντιφιεδ ωιτη Απολλο αλρεαδψ ιν τηε 5τη χεντυρψ Β.Χ. 

Απολλο Σορανυσ ωασ χλεαρλψ χονσιδερεδ το βε α ηεαλινγ γοδ. Ιτ ισ ποσσιβλε, τηατ τηε Γρεεκ 

δοχτορ ωορκινγ ιν Ροµε τοοκ τηε ναµε οφ τηε ηεαλινγ γοδ ουτ οφ ρεσπεχτ φορ ηιµ. Τηε 

µαιν αιµ οφ Σορανυσ�σ βοοκ ωασ τηε εδυχατιον οφ µιδωιφεσ. Ιν τηε χηαπτερ εντιτλεδ 

∆οχτορσ, µιδωιφεσ, ωοµαν δοχτορσ αν αττεµπτ ισ µαδε το σεπαρατε τηε ρανγε οφ τασκσ 

µιδωιφεσ (µαια), δοχτορσ (ιατροσ) ανδ ωοµαν δοχτορσ (ιατρειν) ηαδ. Ιν τηισ προχεσσ τηε 

δατα οφ αλλ τηε ωοµαν δοχτορσ κνοων φροµ Γραεχο−Ροµαν αντιθυιτψ φροµ τηε 4τη χεντυρψ 

Β.Χ. το τηε αγε οφ Σορανυσ ωερε στυδιεδ. Ιν τηε χηαπτερ εντιτλεδ Τηε φοετυσ�σ ριγητ το λιφε 

ανδ αβορτιον τηρεε τηεοριεσ αρε ρεϖιεωεδ χονχερνινγ τηε βεγιννινγ οφ φοεταλ λιφε 

ελαβορατεδ βψ ανχιεντ δοχτορσ. Αχχορδινγ το τηε φιρστ ονε τηε λιφε οφ τηε εµβρψο βεγινσ ατ 

χονχεπτιον. Αχχορδινγ το τηε σεχονδ ονε ιτ σταρτσ ιν τηε µοµεντ οφ βιρτη, ωιτη τηε φιρστ 

βρεατη. Αχχορδινγ το τηε τηιρδ ονε ιτ βεγινσ σοµεωηερε βετωεεν τηε πρεϖιουσ τωο, ατ α 

τιµε διφφιχυλτ το δετερµινε, ωηεν τηε φοετυσ σταρτσ το µοϖε. Τηεν τηε µετηοδσ υσεδ φορ 

αβορτιον αρε λιστεδ ανδ τηε πλαντ ινγρεδιεντσ οφ τηε µεδιχινεσ γιϖεν περ οσ ρεχειϖε σπεχιαλ 

τρεατµεντ. Ιδεντιφψινγ τηε ινδιϖιδυαλ πλαντσ ισ σοµετιµεσ ϖερψ διφφιχυλτ, βυτ ωιτη τηε ϕοιντ 

αππλιχατιον οφ µετηοδσ φροµ πηαρµαχοβοτανιχσ, µεδιχινε ανδ πηιλολογψ αλλ τηε πλαντσ 

χουλδ βε ιδεντιφιεδ χονϖινχινγλψ. Αβουτ 70 % οφ πλαντ αλκαλοιδσ χαν βε χονσιδερεδ το βε 

εφφεχτιϖε. Ιντερεστινγλψ τηε σαµε προπορτιον χαν βε οβσερϖεδ ιν τηε Χορπυσ Ηιπποχρατιχυµ 

ασ ωελλ, τηουγη τηε πλαντσ υσεδ βψ Σορανυσ αρε ιδεντιχαλ ονλψ ιν παρτ ωιτη τηε ηιπποχρατιχ 



µατεριαλ. Ιν τηε χηαπτερ Τηε ωανδερινγ ωοµβ αν ανχιεντ τηεορψ ισ δισχυσσεδ αχχορδινγ το 

ωηιχη τηε ρεασον οφ ηψστεριχαλ δψσπνοεα ισ τηατ τηε ωοµβ (ηψστερα), ασ αν αυτονοµουσ 

ανιµαλ ισ ωανδερινγ ιν τηε ωοµαν�σ βοδψ ανδ ιτ ατταχκσ ηερ ϖαριουσ οργανσ. Τηε 

�τρεατµεντ� µετηοδσ ωηιχη σερϖεδ το φορχε τηε ωοµβ βαχκ το ιτσ οριγιναλ πλαχε αρε αλσο 

δεσχριβεδ. Σορανυσ ρεϕεχτσ τηισ τηεορψ. Αχχορδινγ το ηιµ τηε ωοµβ ισ ανατοµιχαλλψ 

ινχαπαβλε οφ λεαϖινγ ιτσ πλαχε, τηερεφορε συχη α ωανδερινγ χαννοτ βε τηε χαυσε φορ α 

ηψστεριχαλ φιτ. Ιν τηε χηαπτερ εντιτλεδ Τηε οριγινσ οφ τηε χαλενδαρ µετηοδ ιτ ισ δεµονστρατεδ 

τηατ ανχιεντ µεδιχινε ρεχογνισεδ τηε µενστρυαλ χψχλε οφ ωοµεν φροµ τηε 5τη χεντυρψ Β.Χ. 

ανδ αλσο τηατ τηεψ κνεω τηατ σοµε περιοδσ ιν τηε χψχλε ωερε φερτιλε ανδ σοµε ωερε νοτ. 

Στρανγελψ τηεψ τηουγητ τηατ τηε δαψσ ιµµεδιατελψ πρεχεδινγ βλεεδινγ ανδ τηε δαψσ 

φολλοωινγ ιτ ωερε τηε µοστ φερτιλε, τηυσ τηεψ χονσιδερεδ τηε µιδδλε οφ τηε χψχλε το βε 

ινφερτιλε. Σορανυσ αλσο σηαρεδ τηισ ϖιεω. Ιτ ισ συπποσεδ ιν τηε δισσερτατιον τηατ µενστρυατιον 

ωασ χοµπαρεδ το βιτχηεσ βεινγ ον ηεατ, ωηιχη ισ ινδεεδ τηε φερτιλε περιοδ φορ δογσ. Τηισ 

ιδεα χουλδ πλαψ α παρτ ιν τηε ανχιεντ χυστοµ τηατ ωοµεν ωερε οφτεν χοµπαρεδ το δογσ 

µαινλψ ον µοραλ γρουνδσ ανδ αλωαψσ ωιτη α νεγατιϖε εδγε. 

 


