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ΣΡΑΝΟΣ: Ν!ΓΨΓΨℑΣΖΑΤ 

 

 

 

1. Η〈νψ ρσζρε σ µιλψενεκρε κελλ φελοσζτανι α ν∀γψ⌠γψ〈σζατ ταντ〈σαιτ? 

 

1. Αζ ανψαγ ελ∀ζετεσ φελοσζτ〈σα µεγκννψτι 〈ττεκιντστ, εζρτ ηασζνοσ, ηα µ〈ρ αζ ελεϕν 

εγψσζερ!εν φελσορολϕυκ εγψεσ ρσζειτ σ αλαπελϖειτ. ςαννακ, ακικ κτ ρσζρε οσζτϕ〈κ, αζ 

ελµλετρε σ α γψακορλατρα. <Αζ ελµλετετ λεττανρα,1 κ⌠ροκτανρα σ κ⌠ρτνεττανρα 

οσζτϕ〈κ,>2 α γψακορλατ ρσζειτ πεδιγ ηιγινι〈νακ σ γψ⌠γψ〈σζατνακ νεϖεζικ. Μ〈σοκ α 

τερµσζετεσ φολψαµατοκκαλ, ιλλετϖε α τερµσζετελλενεσεκκελ φογλαλκοζ⌠ ρσζεκρε, µεγιντ 

µ〈σοκ πεδιγ λεττανρα, πατολ⌠γι〈ρα σ γψ⌠γψ〈σζατρα. Μι κτ ρσζρε οσζτϕυκ ανψαγυνκατ, 

αµελψβ∀λ αζ ελσ∀ α β〈β〈κκαλ, α µ〈σοδικ πεδιγ αζοκκαλ α δολγοκκαλ φογλαλκοζικ, 

αµελψεκκελ α β〈β〈κ σζεµβεσλνεκ. 

2. Αµι µ〈ρ µοστ εζεκ ρσζλετειτ ιλλετι, ελ∀σζρ α ϕϖενδ∀βελι β〈β〈κρ⌠λ ρυνκ, σ εννεκ σορ〈ν 

µεγϖιζσγ〈λϕυκ, κι αλκαλµασ αρρα, ηογψ β〈βα λεγψεν βελ∀λε, αζτ〈ν πεδιγ αζοκρ⌠λ, ακικ µ〈ρ 

β〈β〈κ, σ ιττ αρρα α κρδσρε κερεσσκ α ϖ〈λασζτ, ηογψ κι α λεγϕοββ β〈βα. Αµικορ αζοκκαλ α 

δολγοκκαλ φογλαλκοζυνκ, αµελψεκκελ α β〈β〈κ σζεµβεσλνεκ, αζοκ ισ φελοσζτηατ⌠κ 

τερµσζετεσ σ τερµσζετελλενεσ ϕελενσγεκρε. Α τερµσζετεσ ϕελενσγεκ ρσζε αζ λετταν, 

αµελψβεν µεγϖιζσγ〈λϕυκ α µαγοτ σ α γψερµεκνεµζστ, ϖαλαµιντ α ηιγινι〈τ α β〈βα 

φελαδαταιϖαλ εγψττ, αµελψβεν µεγταντϕυκ α ϖ〈ρανδ⌠σ σ α σζλ∀ ν∀κρ∀λ ϖαλ⌠ 

γονδοσκοδ〈στ, ηοζζ〈φ!ζϖε α γψερµεκγονδοζ〈σ ταν〈τ. Α τερµσζετελλενεσ ϕελενσγεκ 

ϖιζσγ〈λατ〈νακ ρσζει αζοκ α βετεγσγεκ, αµελψεκ ηελψεσ λετµ⌠δδαλ κεζεληετ∀κ, µιντ 

πλδ〈υλ α µενστρυ〈χι⌠ ιδ∀λεγεσ κιµαραδ〈σα, α πεχστελ∀ ϖρζσ, α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σ σ 

µ〈σ ηασονλ⌠κ, ϖαλαµιντ αζοκ α βετεγσγεκ ισ ε κρβε ταρτοζνακ, αµελψεκ σεβσζετι 

µ⌠δσζερεκκελ σ γψ⌠γψσζερεκκελ κεζεληετ∀κ, µιντ πλδ〈υλ α νεηζ σζλσ, α µη 

ελ∀ρεεσσε σ ηασονλ⌠κ. Αζ λετταν αζονβαν α χλ σζεµποντϕ〈β⌠λ φελεσλεγεσ, β〈ρ α 

                                                 
1 ϑοββ ηϕ〈ν α φυσιολογικν σζ⌠τ φορδτοµ λετταννακ. 

2 Ιλβεργ ϖαλ⌠σζν! κιεγσζτσε, αµελψετ ϖαλαµεννψι ϕ κιαδ〈σ σ φορδτ〈σ ισ 〈τϖεσζ. 
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τυδ〈λκοσοκ σζ〈µ〈ρα κεσσγετ3 ϕελεντ, εννλ φογϖα εληαγψϕυκ, σ χσακ αζοκρα α ρσζειρε 

σζορτκοζυνκ, αµελψεκ ϕελεν ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σαινκ σζ〈µ〈ρα λεγηασζνοσαββακ. 

Μινδενεκ ελ∀ττ βεσζλϕνκ α β〈β〈κρ⌠λ, αζτ〈ν α ηιγινι〈ρ⌠λ, ϖγλ πεδιγ α τερµσζετελλενεσ 

δολγοκρ⌠λ. Εζ υτ⌠ββι βονψολυλταββ σ σσζετεττσγε φολψτ〈ν νεηεζεββ, εζρτ λεγηασζνοσαββ 

α ϖγν τ〈ργψαλνι. 

 

 

2. Κι αλκαλµασ αρρα, ηογψ β〈βα λεγψεν? 

 

3. Αζρτ, ηογψ ελκερλϕκ αζοκ φλσλεγεσ φ〈ραδοζ〈σσαλ ϕ〈ρ⌠ ταντ〈σ〈τ, ακικ αλκαλµατλανοκ 

ερρε α φελαδατρα, ηασζνοσ λεσζ εζ α βεϖεζετσ. Αζ αλκαλµασ β〈β〈νακ, ακι ισµερι α 

βετ!ϖετστ, ϕ⌠ εσζ!, ϕ⌠ αζ εµλκεζ∀ τεηετσγε, κιταρτ⌠, δισζκρτ σ 〈λταλ〈βαν νεµ 

φογψατκοσ αζ ρζκελσε, ϕ⌠ φελπτσ!, ερ∀σ, σ αηογψ νη〈νψαν µονδϕ〈κ, λεγψενεκ 

ηοσσζ σ ϖκονψ υϕϕαι, δε α κρµει ρϖιδεκ. 

Ισµερϕε α βετ!ϖετστ, ηογψ µεστερσγτ αζ ελµλετ σεγτσγϖελ ϕοββαν ελ τυδϕα σαϕ〈ττανι, 

ϕ⌠ εσζ!, ηογψ κννψεν τυδϕα κϖετνι αζτ, αµιτ µονδανακ νεκι σ αµι τρτνικ, ϕ⌠ 

εµλκεζ∀ τεηετσγ!, ηογψ εµλκεζετβεν τυδϕα ταρτανι α ϖελε κζλτ ισµερετεκετ, µιϖελ α 

τυδ〈σ α τανυλτακρα ϖαλ⌠ ϖισσζαεµλκεζσ, κιταρτ⌠, ηογψ ηελψτ τυδϕον 〈λλνι ϖ〈ρατλαν 

κρλµνψεκ κζττ, µιϖελ φρφιασ 〈λλ⌠κπεσσγγελ κελλ ρενδελκεζνι α ν∀νεκ, ακι ιλψεν σοκ 

τυδ〈στ µεγ ακαρ σζερεζνι, δισζκρτ, µιϖελ ρ〈 φογϕ〈κ βζνι α η〈ζ σ α µαγ〈νλετ τιτκαιτ, 

ϖαλαµιντ αζρτ, µερτ α ηιτϖ〈νψ ν∀κ σζ〈µ〈ρα αζ, ηογψ αζ α ϖλεµνψ ρ⌠λυκ, ηογψ ορϖοσι 

ισµερετεκκελ ρενδελκεζνεκ, υτατ νψιτ γαζτεττεκ ελκϖετσηεζ, ρζκελσε σεµ λεηετ 

φογψατκοσ, ηογψ λ〈σσα, αµιτ κελλ, ηαλλϕα, αµιτ κρδεζνεκ τ∀λε, σ ταπιντ〈σ〈ϖαλ ισ ρζκελϕε, 

αµιτ κελλ. Λεγψεν ϕ⌠ φελπτσ!, ηογψ µυνκ〈ϕα σορ〈ν σεµµι σε ακαδ〈λψοζζα, ερ∀σ, µιϖελ 

βετεγλ〈τογατ〈σαι σορ〈ν κτσζερεσ φ〈ραδσ〈γοτ κελλ ελϖισελνιε. Λεγψενεκ ηοσσζ, ϖκονψ υϕϕαι 

σ ρϖιδ κρµει, ηογψ κεϖσβ οκοζζον φ〈ϕδαλµατ, ηα µεγριντι α µλψεν φεκϖ∀, 

βεγψυλλαδτ σζερϖεκετ. Μινδεζτ αζονβαν ελρηετι µυνκ〈ϕα σορ〈ν τανστοττ βυζγαλµα σ α 

γψακορλατ σεγτσγϖελ. 

 

 

                                                 
3 Α φερ�κοσµον σζ⌠ � λεγαλ〈ββισ α ΛΣϑ σζεριντ � ηαπαξ λεγοµενον, λτρεϕτττ Σ⌠ρανοσ κολλγ〈ιϖαλ σζεµβεν 

µυτατοττ γνψολ⌠δ〈σ〈νακ κσζνηετι, ϖ. φερ�οικοϕ, Ηροδ. 4, 46. 



 4

3. Μιλψεν α κιϖ〈λ⌠ β〈βα? 

 

4. Φελλ κελλ σορολνυνκ: µελψεκ α κιϖ〈λ⌠ β〈β〈κ τυλαϕδονσ〈γαι, ηογψ α λεγκιϖ〈λ⌠ββακ 

φελισµερϕκ εγψµ〈στ, α κεζδ∀κ πεδιγ πλδακπκνεκ τεκιντσκ ∀κετ, σ αζ εµβερεκ τυδϕ〈κ, 

κιηεζ φορδυλϕανακ σζκσγ εσετν. ℑλταλ〈νοσσ〈γβαν µεγφελελ∀νεκ νεϖεζηετϕκ α β〈β〈κατ, 

ακικ πυσζτ〈ν αζ ορϖοσι φελαδατοκ ελλ〈τ〈σ〈ρα αλκαλµασακ, λεγκιϖ〈λ⌠ββνακ ϖισζοντ χσακ αζτ, 

ακι α γψακορλατι ισµερετειν τλ αζ ελµλετβεν ισ ϕ〈ρτασ. Ρσζλετεσεββεν κιϕελεντηετϕκ, ηογψ 

α λεγϕοββ β〈βα α γψ⌠γψτ〈σ µινδεν τερλετν γψακορλοττ, µιϖελ εγψεσ εσετεκβεν ηελψεσ 

λετµ⌠δρα, µ〈σ εσετεκβεν σεβσζετι βεαϖατκοζ〈σρα ϖαν σζκσγ, σ ϖαννακ, ακικ α 

γψ⌠γψσζερεκτ∀λ γψ⌠γψυλνακ µεγ. Κπεσ ελ∀ρνι α µεγφελελ∀ κεζελστ, εγσζβεν σ 

ρσζλετειβεν λ〈τνι α βετεγσγετ, σ εββ∀λ κϖετκεζτετ αρρα, µι α ηασζνοσ α βετεγ σζ〈µ〈ρα, 

νεµ πεδιγ αζ (ελµλετι) οκοκβ⌠λ, σεµ αζ 〈λταλ〈νοσ τνετεκ τββσζρι µεγφιγψελσβ∀λ 

ϖαγψ α τνετεκ εγψικβ∀λ−µ〈σικ〈β⌠λ. Εζεκ υτ〈ν ρσζλετεζζκ: νεµ ϖ〈λτοζτατ µ⌠δσζερειν, 

αµικορ α βετεγσγ τνετει ϖ〈λτοζνακ, δε χσιλλαπτϕα α φ〈ϕδαλµακατ, αηογψ ϕελεντκεζνεκ, 

νψυγοδτ, σ ϖσζηελψζετβεν νεµ ιϕεδ µεγ, κπεσ ρτηετ∀ µαγψαρ〈ζατοτ αδνι κεζελσρε, σ 

ϖιγασζτ αδνι βετεγεινεκ, ακικκελ εγψττ ρεζ. Αζ πεδιγ εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζκσγεσ, µιντ 

αηογψ νη〈νψαν µονδϕ〈κ, ηογψ α β〈β〈κνακ λεγψεν γψερεκκ, ηογψ α φ〈ϕδαλµακ ισµερετε 

φολψτ〈ν εγψττρεζζεν α σζλ∀ ν∀κκελ. Μυνκ〈ϕυκ µιαττ σζκσγεσ, ηογψ ερ∀σεκ λεγψενεκ, 

δε νεµ φελττλενλ φιαταλοκ, µιντ αηογψ νη〈νψαν 〈λλτϕ〈κ, υγψανισ α φιαταλοκ κζττ ισ 

ϖαννακ γψενγκ, σ υγψανακκορ αζ ιδ∀σεββεκ ισ λεηετνεκ ερ∀σεκ. Μινδιγ λεγψεν 

µεγφοντολτ σ ϕ⌠ζαν, µερτ σοηασεµ τυδηατϕα, µικορ ηϖηατϕ〈κ ολψαν βετεγεκηεζ, ακικ 

ϖεσζλψβεν ϖαννακ. #ριζζε µεγ λελκι νψυγαλµ〈τ, µερτ αζ εµβερεκ σζ〈µοσ τιτκ〈τ φογϕα 

µεγισµερνι. Νε λεγψεν καπζσι, ηογψ πνζρτ σε αδϕον σενκινεκ ϖεσζεδελµεσ 

µαγζατεληαϕτ⌠ σζερτ.4 Νε ηιγγψεν α βαβον〈κβαν, νεηογψ εγψ 〈λοµ, εγψ ελ∀ϕελ, εγψ 

ελτερϕεδτ τιτκοσ κυλτυσζ ϖαγψ εγψ κζνσγεσ σζερταρτ〈σ µιαττ εληανψαγολϕα αζτ, αµι 

ηασζνοσ. #ριζζε µεγ κεζε πυηασ〈γ〈τ, ταρτ⌠ζκοδϕον α γψαπϕφον〈στ⌠λ, µερτ αζ κργεσσ 

τεσζι α κεζετ. Α κεν∀χσκ πυη〈ϖ〈 τεσζικ, ηα µαγ〈τ⌠λ νεµ ϖολνα αζ. Ιλψεννεκ κελλ λεννιε α 

λεγκιϖ〈λ⌠ββ β〈β〈νακ. 

5. Μιελ∀ττ 〈ττρννκ α ν∀ι ηιγινι〈ρ⌠λ σζ⌠λ⌠ φεϕεζετρε, λεγελ∀ββ 〈τ κελλ τεκιντενι α ν∀ι 

σζερϖεκ τερµσζεττ. Νη〈νψυκατ κζϖετλενλ ισ µεγϖιζσγ〈ληατϕυκ, µ〈σοκατ χσακ βονχολ〈σ 

τϕ〈ν. Εζ υτ⌠ββι υγψαν ηασζονταλαν, τυδ〈σϖ〈γψβ⌠λ µγισ γψακορολϕ〈κ, σ µι ισ βεµυτατϕυκ 

                                                 
4 Α ηιπποκρατσι εσκ ισ τιλτϕα α µαγζατεληαϕτ⌠ σζερεκ αλκαλµαζ〈σ〈τ αζ ορϖοσοκ σζ〈µ〈ρα. 
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αζτ, αµιτ εββ∀λ µεγ λεηετεττ ισµερνι. Κννψεββεν ηισζικ ελ νεκνκ, ηογψ αζ ανατ⌠µια 

ηασζονταλαν, ηα ελεϖε λ〈τσζικ ραϕτυνκ, ηογψ ισµερϕκ, γψ νεµ γονδολϕ〈κ ρ⌠λυνκ, ηογψ 

τυδατλανσ〈γβ⌠λ υταστυνκ ελ ϖαλαµιτ, αµιτ ηασζνοσνακ ταρτανακ. 

 

4. Μιλψεν αζ ανψαµη σ α ηϖελψ τερµσζετε? 

 

6. Αζ ανψαµηετ � µτρα � ηψστερ〈νακ ισ σ δελπηψσνεκ ισ νεϖεζζκ. Αζρτ ηϖϕυκ 

µτρ〈νακ, µερτ µινδεννεκ αζ ανψϕα, αµι βελ∀λε σζλετικ, ϖαγψ µερτ ανψ〈ϖ〈 τεσζι αζοκατ, 

ακικνεκ µηκ ϖαν, ϖαγψ µερτ εγψεσεκ σζεριντ αζ ανψαµη κιµρι (µετρον εχηει) αζ 

ιδεϕτ α µενστρυ〈χι⌠νακ σ α σζλσνεκ. Αζρτ ηϖϕυκ ηψστερ〈νακ, µερτ φελαδαταιτ κσ∀ββ 

(ηψστερον) ϖγζι ελ, ϖαγψ µερτ α βελεκ µγττ ηελψεζκεδικ ελ, ηα νεµ ισ ποντοσαν, δε 

λεγαλ〈ββ ναγψϕ〈β⌠λ. ∆ελπηψσνεκ πεδιγ αζρτ ηϖϕυκ, µερτ φιϖρεκετ σ α ν∀ϖρεκετ 

(αδελπηοι) ηοζ λτρε.  

7. Αζ ανψαµη α χσπ∀χσοντοκ κζτ, τ〈γασ ηελψεν φεκσζικ (α ηαση〈ρτψ〈ν βελλ), α 

ηγψη⌠λψαγ σ α ϖγβλ5 κζττ, α ϖγβλ φλττ σ α ηγψη⌠λψαγ αλαττ, νηα τελϕεσ 

εγσζβεν, νηα χσακ ρσζβεν, µερτ α µη ναγψσ〈γα ϖ〈λτοζ⌠. Α λε〈νψγψερµεκεκ µηε 

κισεββ, µιντ α ηγψη⌠λψαγ, εζρτ αζ τελϕεσ εγσζβεν ελτακαρϕα, δε σερδλ∀ κορβαν α 

σζζεκνεκ ποντοσαν ακκορα α µηκ, µιντ α ηγψη⌠λψαγνακ φελεττε εληελψεζκεδ∀ ρσζει, 

εζζελ σζεµβεν αζοκνακ, ακικ ιδ∀σεββεκ σ µ〈ρ ελϖεσζτεττκ α σζζεσσγκετ, σ∀τ µγ 

ινκ〈ββ αζοκνακ, ακικ µ〈ρ σζλτεκ, σοκκαλ ναγψοββ α µηκ, γψηογψ λεγτββϕκνλ α 

ϖασταγβλ γρβλετιγ νψλικ, σ αρρα τ〈µασζκοδικ. Τερηεσσγ αλαττ µγ εννλ ισ ϕοββαν 

µεγδυζζαδ α ηαση〈ρτψα σ α γψοµορτ〈ϕκ � αµιντ εζ ϕ⌠λ λ〈τηατ⌠ �, µιϖελ α µαγζατ µ〈ρ 

ακκορα, σ εηηεζ ϕν ηοζζ〈 α µαγζατβυροκ σ α µαγζατϖζ. Σζλσ υτ〈ν αζ ανψαµη 

σσζεηζ⌠δικ, δε µγ γψ ισ ναγψοββ, µιντ α τερηεσσγ ελ∀ττ.  Α µη εκκορ µ〈ρ ναγψοββ, 

µιντ α ηγψη⌠λψαγ σ νεµ υγψανοττ φεκσζικ αλαττα. Α ηγψη⌠λψαγ νψακα ελ∀ρββ χσσζικ 

αζ ελ∀ττε φεκϖ∀ τερλετρε, σ κζελεββ κερλ α ηγψχσ∀ νψλ〈σ〈ηοζ, ελνψλϖα αζ εγσζ 

ηϖελψ µελλεττ,6 ελτ〈ϖολοδϖα α µητ∀λ. Α µη φυνδυσα α ηγψη⌠λψαγ φυνδυσα µγττ σ 

φλττ, α κλδκ αλαττ ηελψεζκεδικ ελ. Α ηγψη⌠λψαγ ναγψ ρσζε τεη〈τ κζϖετλενλ α 

µηνψακκαλ ριντκεζικ, α ηγψη⌠λψαγ φυνδυσα ϖισζοντ α µητεσττελ. 8. Α µη ϖκονψ 

                                                 
5 ς. Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι 882. ολδαλ. 

6 Α µεγλεηετ∀σεν βονψολυλτ µονδατ ρτελµτ µεγϖιλ〈γτϕα Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 112. ολδαλ 4. 

〈βρ〈ϕα. Α ηγψη⌠λψαγ νψακα κιτ〈γυλ σ µεγνψλικ, γψ α ϖολτακππενι ηγψχσ∀ ϕ⌠ϖαλ ρϖιδεββ λεσζ, εζρτ 

κερλ κζελεββ α ϖαγιν〈ηοζ. 
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η〈ρτψ〈ϕα α φλττε λϖ∀ ηγψη⌠λψαγγαλ, αλυλρ⌠λ πεδιγ α ϖγβλλελ ριντκεζικ, ολδαλρ⌠λ σ 

η〈τυλρ⌠λ αζ λ∀χσοντοκκαλ7 σ α κερεσζτχσοντταλ.8 Ηα εζεκ α η〈ρτψ〈κ γψυλλαδ〈σ µιαττ 

σσζεηζ⌠δνακ, α µη η〈τραφελ σ ολδαλρα µοζδυλ ελ, ηα αζονβαν ελλαζυλνακ σ κεϖσβ 

φεσζεσεκ, ελ∀ρεεσικ. Α µη αζονβαν νεµ ν〈λλ⌠ λ∀λνψ,9 µιντ αηογψ νη〈νψαν 

γονδολτ〈κ, δε µ〈σ λ∀ σζερϖεζετεκηεζ ηασονλ⌠αν ρεζ, γψ α ηιδεγτ∀λ σσζεηζ⌠δικ, α 

µελεγτ∀λ πεδιγ κιτ〈γυλ.  

9. Αζ ανψαµη10 αλακϕα νεµ χσιγα αλακ, µιντ αζ 〈λλατϖιλ〈γβαν, ηανεµ ηασονλτ αζ ορϖοσι 

κπλψηζ. Ελ∀σζρ ισ αζ ανψαµη φυνδυσα11 σζλεσ, γµβλψ! σ α σζ〈ϕ φελ φοκοζατοσαν 

σζ!κλ. Αζ ανψαµη ελσ∀ σ λεγκλσ∀ ρσζτ µησζ〈ϕνακ,12 α κϖετκεζ∀τ µηνψακνακ,13 αζ 

αζτ κϖετ∀ ρσζτ ιστηµυσνακ, µγ εζεκετ α σζερϖεκετ εγψττϖϖε �χσ∀νεκ� ηϖϕ〈κ. Α σζ!κ 

µηνψακ υτ〈ν αζ ανψαµη µινδκτ ολδαλα κισζλεσεδικ, αµελψετ ϖ〈λλακνακ νεϖεζνεκ, αζ 

υτ〈να κϖετκεζ∀ ρσζτ �ολδαλακνακ�14 α λεγτ〈ϖολαββιτ πεδιγ φυνδυσνακ. Αζ αλσ⌠ ρσζτ 

�αλαπνακ�, α τελϕεσ βελσ∀ ρσζτ �ρεγνεκ�, �µλψεδσνεκ� ϖαγψ �βλνεκ� νεϖεζικ.15 10. 

Α µησζ〈ϕ α ν∀ι νεµι σζερϖεκ κζεπν ηελψεζκεδικ ελ, α µηνψακατ α κλσ∀ νεµι σζερϖεκ 

αϕκαι ϖεσζικ κρλ. Εζ υτ⌠ββιακτ⌠λ α µησζ〈ϕ κισεββ ϖαγψ ναγψοββ τ〈ϖολσ〈γρα ηελψεζκεδικ 

ελ αζ λετκορνακ µεγφελελ∀εν, γψ α λεγτββ φελν∀ττ ν∀νλ εζ α τ〈ϖολσ〈γ τ− ϖαγψ ηατυϕϕνψι. 

Αζ ισ νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ εζ (τ〈ϖολσ〈γ) α σζλσεκ σορ〈ν µεγν∀, αµικορ α µηνψακ 

µεγνψλικ. Α µησζ〈ϕ µρετει ισ κλνβζ∀κ, δε τερµσζετεσ 〈λλαποτ〈βαν, α λεγτββ 

εσετβεν ολψαν ναγψ, µιντ α ηαλλ⌠κρτ κλσ∀ ϖγε. Α µησζ〈ϕ βιζονψοσ ιδ∀σζακοκβαν 

κιτ〈γυλ, πλδ〈υλ ολψανκορ, αµικορ α κζσλσ σορ〈ν α µαγ βεφογαδ〈σ〈ρα ϖ〈γψικ, ϖαγψ α 

                                                 
7 Οσ ισχηιι, ϖ. Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι 353. ολδαλ. 

8 Οσ σαχρυµ, ϖ. Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι 353. ολδαλ. 

9 Εζτ α ναγψον ελτερϕεδτ ελκπζελστ Α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη χµ! φεϕεζετβεν τ〈ργψαλοµ. 

10 Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι (1045. ολδαλ): �Κρτειδοµ, ελλρ∀λ η〈τραφελ (τερµσζετεσ ηελψζετβεν ινκ〈ββ 

φελλρ∀λ λεφελ) σσζελαπτοττ, σζ!κ ρεγτ∀λ ελτεκιντϖε, τµρ σιµαιζοµσζερϖ.�  

11 Παππ Ζολτ〈ν (64. ολδαλ): �Α κρτκ σζ〈ϕαδκα κζττι ϖετ α µη φυνδυσ〈νακ (φυνδυσ υτερι) νεϖεζζκ.� 

12 Βελσ∀ (οριφιχιυµ ιντερνυµ υτερι) σ κλσ∀ (οριφιχιυµ εξτερνυµ υτερι) µησζ〈ϕ ισ λτεζικ. �Α χερϖιξ−χορπυσ 

ηατ〈ρ〈ν ταλ〈λϕυκ α βελσ∀ µησζ〈ϕατ. Α νψακχσατορνα κζϖετλενλ εζαλαττ α λεγσζ!κεββ, εζ α 6−8 µµ−εσ 

σζακασζ αζ ιστηµυσ υτερι.� Παππ Ζολτ〈ν (59. ολδαλ). 

13 Χερϖιξ υτερι. 
14 Αζ �ολδαλακ� ελνεϖεζσεν ϖαλ⌠σζν!λεγ αζτ α κτ ολδαλτ ρτηεττε, αµελψεκ κζλ αζ εγψικ α βελεκ φελ, α 

µ〈σικ α γψοµορ φελ εσικ (φαχιεσ ιντεστιναλισ, φαχιεσ ϖεσιχαλισ). 

15 Αζ ανψαµη τελϕεσ βελσ∀ ρσζτ µα ρεγνεκ (χαϖυµ υτερι) ηϖϕυκ, αµελψ εγψ ηαρ〈ντυλ εληελψεζκεδ∀ λαποσ, 

η〈ροµσζγλετ! ρσσζερ! ρεγ. 
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µενστρυ〈χι⌠ ιδεϕν α ϖρ κιρλσεκορ, ϖαγψ α τερηεσσγ ιδεϕν αζ εµβρι⌠ νϖεκεδσϖελ 

αρ〈νψοσαν. Σζλσκορ α µησζ〈ϕ τοϖ〈ββ τ〈γυλ, µγπεδιγ ολψαν τλζοττ µρτκβεν, ηογψ 

µγ εγψ φελν∀ττ εµβερ κεζε ισ βελεφρ. ⊃ριντετλεν λ〈νψοκν〈λ α µησζ〈ϕ τερµσζετεσ 

〈λλαποτβαν ταλ〈ληατ⌠, αµελψ λ〈γψ, ησοσ σ α τδ∀ σζιϖαχσοσ σζερκεζετηεζ ϖαγψ α νψελϖ 

λ〈γψσ〈γ〈ηοζ ηασονλτ. ςισζοντ αζοκν〈λ α ν∀κνλ, ακικ µ〈ρ σζλτεκ, α µησζ〈ϕ σοκκαλ 

ρδεσεββ, σ, µιντ αηογψ Ηροπηιλοσ16 µονδϕα, εγψ πολιπ φεϕηεζ ϖαγψ α γγηεζ ηασονλτ. 

Α µησζ〈ϕ α γψερµεκσζλσεκ σ α ϖ〈λαδκοκ κιφολψ〈σα µιαττ  ϖ〈λικ ρδεσσ. 11. Αζ εγσζ 

ανψαµη τλνψοµ⌠ ρσζβεν ιζµοσ (ινασ). Νεµχσακ ιδεγροστοκβ⌠λ (νευρα) 〈λλ, ηανεµ 

ϖν〈κβ⌠λ, αρτρι〈κβ⌠λ σ ιζµοκβ⌠λ.17 Αζ ιδεγροστοκ α γερινχϖελ∀β∀λ, εζζελ σζεµβεν α 

ϖν〈κ σ αζ αρτρι〈κ α ϖενα χαϖαβ⌠λ σ α φ∀ τ∀ρβ∀λ (αορτα) ερεδνεκ, αµελψ α 

γερινχοσζλοπ µεντν ηελψεζκεδικ ελ. (Α κτ ϖνα α ϖενα χαϖαβ⌠λ, α κτ αρτρια πεδιγ α φ∀ 

τ∀ρβ∀λ (αορτα) 〈γαζικ ελ.) Εζεκ κζλ αζ εγψικ ϖνα σ αρτρια αζ εγψικ, µγ α µ〈σικ 

ϖνα σ αρτρια α µ〈σικ ϖεσβε ϖεζετ, δε µγ µιελ∀ττ ελρνκ α ϖεσκετ κτ−κτ ρσζρε 

οσζλανακ, αµελψεκ κζλ αζ εγψικ 〈γ α ϖεσκβε τορκολλικ, µγ α µ〈σικ κρλφονϕα αζ 

ανψαµηετ. Α νγψ ϖρεδνψ, α κτ αρτρια σ κτ ϖνα γψ φυτ βελε α µηβε. Εζεκ κζλ 

αζ εγψικ αρτρια σ ϖνα αζ εγψικ πετεφσζεκβε, µγ α µ〈σικ αρτρια σ ϖνα α µ〈σικ 

πετεφσζεκβε φυτ. 12. Τοϖ〈ββ〈, α πετεφσζκεκ18 µινδκτ ολδαλον εγψ−εγψ, αζ ανψαµηεν 

κϖλ ηελψεζκεδνεκ ελ, κζελ α µη ιστηµυσ〈ηοζ. Α πετεφσζκεκ19 σζερκεζετε λαζα, 

                                                 
16 Ηροπηιλοσ Αλεξανδρι〈βαν λτ α Κρ. ε. 4−3. σζ〈ζαδβαν. Ανατ⌠µυσκντ, σεβσζκντ, ν∀γψ⌠γψ〈σζκντ ϖολτ 

κζισµερτ, α µαγζατ φεϕλ∀δσρε ϖονατκοζ⌠ µεγϕεγψζσει ηελψεσνεκ βιζονψυλτακ. Τρεδκεινεκ κιαδ〈σα Κ. 

Φ. Η. Μαρξ: ∆ε Ηεροπηιλι � ϖιτα, σχριπτισ ατθυε ιν µεδιχινα µεριτισ. Γττινγεν, 1840. 

17 Α γργ σζϖεγβεν σαρκϕ ταλ〈ληατ⌠, αµελψετ α κοντεξτυσ αλαπϕ〈ν ινκ〈ββ ιζοµνακ φορδτοτταµ, µιντ 

ησνακ. 

18 Α γργ σζϖεγβεν διδψµοσ ολϖασηατ⌠, αµελψ ϕελεντσε �κεττ∀σ�, �π〈ροσ�. Εζ φελτεηετ∀λεγ α πετεφσζεκρε, 

µιντ π〈ροσ σζερϖρε, υταλ.  

19 Παππ Ζολτ〈ν (64. ολδαλ): �Τοϕ〈σρα εµλκεζτετ∀ π〈ροσ σζερϖ, αµελψ κβ. 3,5 χµ ηοσσζ, 1 χµ ϖασταγ σ α 

ηαρµαδικ 〈τµρ∀ϕε κβ. 2 χµ. Τµεγε 8−15 γ. Μεδιαλισ (εξτρεµιτασ υτερινα οϖαριια) σ λατεραλισ (εξτρεµιτασ 

τυβαρια οϖαριι) ϖγτ, ϖαλαµιντ βελσ∀ σ ολδαλσ⌠ φελσζντ (φαχιεσ µεδιαλισ ετ λατεραλισ) κλνβζτετϕκ µεγ. 

Μεδιαλισ σζλτ (µαργο µεσοϖαριχυσ) α λιγ. λατυµ η〈τσ⌠ λεµεζηεζ α µεσοϖαριυµ ργζτι. Α µεσοϖαριυµβαν 

ταλ〈ληατϕυκ α πετεφσζεκ �καπυϕ〈τ� (ηιλυσ σευ ηιλυσ οϖαριι), αµελψεν ερεκ σ ιδεγεκ ηαλαδνακ 〈τ. Α 

πετεφσζκετ µεδιαλ φελ α λιγ. οϖαριι προπριυµ, λατεραλ φελ πεδιγ α λιγ. ινφυνδιβυλοπελϖιχυµ σευ λιγ. 

συσπενσοριυµ οϖαριι ργζτι. Α λιγ. λατυµ η〈τσ⌠ λεµεζν κισ βεµλψεδστ ταλ〈λυνκ (φοσσα οϖαριχα), αζ 

οϖαριυµοκ ερρε α τερλετρε σιµυλνακ. Α πετεφσζεκ φελσζντ νεµ φεδι περιτονευµ, χσακ νη〈νψ µµ−ρε 

ηζ⌠δικ ρ〈 α µεσοϖαριυµ λεµεζε, αµελψ αζ οϖαριυµ ηιλυσ〈βαν αζ ν. Φαρρε−φλε φεηρ ϖοναλβαν ρ ϖγετ.� 
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µιριγψσζερ! σ σαϕ〈τ η〈ρτψα20 βορτϕα. Αλακϕυκ νεµ ηοσσζαββ ανν〈λ, µιντ αµι α φρφιακ 

εσετβεν µεγφελελ νεκικ,21 δε λαποσ, κερεκ σ αζ αλϕ〈ν κισσ κισζλεσεδικ. Α πετεϖεζετκ α 

µηβ∀λ φυτ α πετεφσζκεκ φελ αζ ανψαµη ολδαλαι µεντν, σ εγσζεν α ηγψη⌠λψαγιγ 

νψλικ, µαϕδ βελεν∀ α µηνψακβα.22 Υγψανακκορ γψ τ!νικ, ηογψ α ν∀ι µαγ κζσλσκορ 

αζρτ νεµ φογαν µεγ, µερτ κιφολψικ, αµιντ ερρ∀λ Α µαγοκρ⌠λ χµ! κνψϖβεν τ〈ργψαλτυνκ. 

Νη〈νψαν, πλδ〈υλ �α χηιοσι,�23 αζτ µονδϕ〈κ, ηογψ α φγγεσζτ∀ιζµοκ βελεν∀νεκ α 

πετεφσζκεκβε. Μι µαγυνκ ισ ταπασζταλτυκ εζτ α σαϕ〈τ σζεµνκκελ εγψ ολψαν ν∀νλ, ακι 

βλσρϖβεν σζενϖεδεττ. Αζ οπερ〈χι⌠ αλαττ λ〈τηατ⌠ϖ〈 ϖ〈λτ, ηογψ α πετεφσζεκ ελ∀ρεεσεττ, 

µιϖελ αζ ∀τ ταρτ⌠ σ κρλζ〈ρ⌠ ϖρεδνψεκ ελλαζυλτακ, γψ α φγγεσζτ∀ιζοµ εζεκκελ εγψττ 

ελµοζδυλτ α ηελψρ∀λ. 13. Αζ εγσζ ανψαµη κτ, εγψµ〈στ κερεσζτεζ∀ ρτεγβ∀λ 〈λλ, 

ηασονλ⌠αν α παπιρυσζοκ ροστϕαιηοζ. Α κλσ∀ ρτεγ ιζµοσαββ, σιµ〈ββ, φεηρεββ σ 

κεµνψεββ, εζζελ σζεµβεν α βελσ∀ ρτεγ ησοσαββ, εγψενετλενεββ, λ〈γψαββ σ ϖρσεσεββ 

σζν!. Εζ υτ⌠ββιτ τελϕεσεν 〈τσζϖικ α ϖρεδνψεκ, αµελψεκβ∀λ α λεγτββ σ 

λεγνεϖεζετεσεββ α φυνδυσ τερλετν ταλ〈ληατ⌠, µιϖελ ιττ ταπαδ µεγ α µαγ, σ ιννεν 

σζ〈ρµαζικ α µενστρυ〈χι⌠. Εζτ α κτ ρτεγετ ρυγαλµασ η〈ρτψ〈κ σ ιδεγεκ κτικ σσζε 

εγψµ〈σσαλ, γψηογψ αζοκ γψακραν µεγφεσζλνεκ, α µη λεσλλψεδ, αζ ιζµοσ ρτεγ α 

ηελψν µαραδ, α βελσ∀ ρτεγ ϖισζοντ αζ ελφορδυλ〈σ κϖετκεζτβεν λεσλλψεδ. 14. ℑλταλ〈βαν 

αζοκν〈λ α ν∀κνλ, ακικ µγ νεµ σζλτεκ, α φυνδυσν〈λ τββνψιρε κτ ρεδ∀ ταλ〈ληατ⌠, 

αµελψεκ αϕακσζερ!εν µεγκεττ∀ζικ α µηετ, αζοκν〈λ ϖισζοντ, ακικ µ〈ρ σζλτεκ, αζ εγσζ 

φεσζεσ σ γµβλψδεδ. ∆ιοκλσ αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α µηρεγβεν σζϖ⌠κορονγοκ, ταπογατ⌠κ 

σ χσ〈ποκ ϖαννακ, αµελψεκ µινδκτ ολδαλον ολψαν φορµ〈βαν ν∀νεκ κι, µιντ α µελλεκ, αλυλ 

κισζλεσεδνεκ, χσχσυκ πεδιγ ηεγψεσ. Α τερµσζετ ελ∀ρελ〈τ〈σα ηοζτα λτρε ∀κετ, ηογψ α 

                                                 
20 Παππ Ζολτ〈ν (64. ολδαλ): �Α πετεφσζεκ φελσζντ εγψρτεγ! κβη〈µ βορτϕα.� 

21 Α ηερκρε γονδολ, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 74. ολδαλ, 46. ϕεγψζετ. 

22 Αζ ελµλετ ηιβ〈σ. Σ⌠ρανοσ ιττ φελτεηετ∀λεγ Ηροπηιλοστ κϖετι. �Τηε οϖαριεσ ωερε δισχοϖερεδ βψ 

Ηεροπηιλυσ ωηο προβαβλψ αλσο δισχοϖερεδ τηε τυβεσ ανδ βελιϖεδ τηεµ το ενδ ιν τηε υριναρψ βλαδδερ (Γαλεν, 

�∆ε σεµινε� ΙΙ, 1; εδ. Κην, ϖολ. 4, π. 597). Ηερε ασ ιν µοστ ανατοµιχαλ δεταιλσ, Σορανυσ φολλοωεδ 

Ηεροπηιλυσ�. Τεµκιν 11, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 74. ολδαλ, 47. ϕεγψζετ. Σχηυβερτ−Ηυττνερ (512. 

ολδαλ) σζεριντ αζονβαν Σ⌠ρανοσ σ Γαλνοσ εγψσζερ!εν φλρερτεττε Ηροπηιλοσ µεγλεηετ∀σεν ηοµ〈λψοσ 

φογαλµαζ〈σ〈τ. Επηεσοσι Ρυπηυσ (∆ε χορπορισ ηυµανι απελλατιονιβυσ 186.) υγψανισ ιδζι Ηροπηιλοσ σζαϖαιτ 

εγψ βιρκα βονχολ〈σ〈ρ⌠λ, σ αζοκ σζεριντ α πετεϖεζετκεκ α µηρεγβε ϖεζετνεκ. 

23 Αζ ιδζεττ ορϖοσ νεϖνεκ ολϖασατα βιζονψταλαν. Ορειβασιοσ, Χολλ. µεδ. ΞΞΙς, 31. κζιραται ηολ Χ∧οϕ, ηολ 

πεδιγ Χιϕ αλακοτ αδνακ µεγ, ϖαγψισ εγψ εµβερτ, ακιτ Χηιοσνακ ηϖνακ ϖαγψ εγψ χηιοσι λακοστ. Ροσε σ 

Ιλβεργ α νεϖετ Βαχηιοσνακ εγσζτικ κι. 
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µαγζατ µ〈ρ ελ∀ρε γψακοροληασσα α µελλβιµβ⌠κ σζοπ〈σ〈τ. Α βονχολ〈σ αζονβαν µεγχ〈φολϕα 

εζτ, µιϖελ σζϖ⌠κορονγοκνακ νψοµ〈τ σεµ ταλ〈ληατϕυκ, γψ αζ ερρ∀λ σζ⌠λ⌠ λερ〈σ νεµ φελελ 

µεγ α τερµσζετεσ 〈λλαποτνακ, αηογψ εζτ Α νεµζσρ!λ σζ⌠λ⌠ τανυλµ〈νψβαν κιµυτατταµ. 

15. Νεµ κελλ αζτ γονδολνι, ηογψ αζ ανψαµη λτφοντοσσ〈γ σζερϖ. Α µη υγψανισ 

νεµχσακ λεσλλψεδ, δε α λεγτββ εσετβεν µγ αββα σε ηαλνακ βελε, µιντ αηογψ αρρ⌠λ 

Τηεµισ⌠ν ισ βεσζ〈µολ, ηα κιϖ〈γϕ〈κ. Αζτ ισ µονδϕ〈κ, ηογψ Γαλατι〈βαν κννψεββ ηιζλαλνι α 

κοχ〈κατ, µερτ κιϖ〈γϕ〈κ α µηκετ.24 Ηα αζ ανψαµη βετεγ λεσζ, κλχσνηατ〈σ φολψτ〈ν 

µεγβετεγτι α γψοµορσζ〈ϕατ σ αζ αγψη〈ρτψ〈τ ισ. Α µη σ α µελλεκ τερµσζετεσ 

σσζηανγβαν 〈λλνακ εγψµ〈σσαλ.  ⊆γψ, ηα σερδλ∀ κορβαν α µη ναγψοββ λεσζ, ακκορ α 

µελλεκ ισ µεγδυζζαδνακ ϖελε εγψττ, τοϖ〈ββ〈, µγ α µη µαγοκατ (πετεσεϕτεκετ) ρλελ, α 

µελλεκ τεϕετ τερµελνεκ α χσεχσεµ∀κ τ〈πλ〈λ〈σ〈ρα. Α ηαϖι ϖρζσ ϕελεντκεζσεκορ α τεϕ 

ελαπαδ, εζζελ σζεµβεν α τεϕ µεγινδυλ〈σακορ α ϖρζσ µεγσζ!νικ, τοϖ〈ββ〈 αζ ιδ∀σεββ ν∀κ 

µηε σσζεηζ⌠δικ σ α µελλκ ισ σσζεζσυγοροδικ. Α µελλκ µρετε ακκορ ισ χσκκεν, 

αµικορ α χσεχσεµ∀ µεγβετεγσζικ. Σ∀τ, ηα α τερηεσ ν∀κνλ σζρεϖεσσζκ, ηογψ α µελλκ 

βερεπεδεζικ σ σσζεζσυγοροδικ, ακκορ ελ∀ρε µεγϕ⌠σοληατϕυκ α ϖετλστ. 16. Αζ ανψαµη 

τερµσζετε ιλψεν. 

 

5. Α ν∀ι σζεµρεµτεστρ∀λ 

 

Α ν∀ι σζεµρεµτεστετ α ν∀ ηϖελψνεκ (κολποσ)25 ισ νεϖεζικ. Εζ ιζοµροστοκβ⌠λ 〈λλ⌠ 

η〈ρτψα, αµελψ αλυλ κισσ γµβλψδεδ, µιντ α βλ, βεφελ ηαλαδϖα σζλεσεδικ, κιφελ πεδιγ 

                                                 
24 Τεµκιν 13: �Αχχορδινγ το Γαλεν (�∆ε σεµινε� Ι, 15, εδ. Κην, ϖολ. 4, π. 570), φεµαλε πιγσ ωερε 

χαστρατεδ ιν τηε Ασιατιχ προϖινχιεσ οφ τηε Ροµαν εµπιρε ασ φαρ ασ Χαππαδοχια. Τηισ ωουλδ ινχλυδε Γαλατια 

ωηιχη ωασ σιτυατεδ βετωεεν τηε �προϖινχε οφ Ασια� ανδ τηε �προϖινχε οφ Χαππαδοχια.� Γαλεν σαψ τηατ 

χαστρατεδ σοωσ �αλλ βεχοµε σιµιλαρ το τηε χαστρατεδ [µαλεσ], ϖερψ ωελλ νουρισηεδ ανδ φατ, ανδ τηατ τηειρ φλεση 

ισ σωεετερ τηαν τηατ οφ τηε οτηερ φεµαλεσ ϕυστ ασ τηατ οφ χαστρατεδ µαλεσ ισ σωεετερ τηαν τηατ οφ οτηερ µαλεσ.� 

Βυτ Γαλεν ρεφερσ το εξχισιον οφ τηε οϖαριεσ ρατηερ τηαν οφ τηε υτερυσ.� 

25 Παππ Ζολτ〈ν (57−58. ολδαλ): �Α ηϖελψ (ϖαγινα, κολποσ) 〈τλαγοσαν 9−10 χµ ηοσσζσ〈γ, ρυγαλµασ φαλ 

κπλετ, αµελψβεν α πορτιο ϖαγιναλισ υτερι κρλ ελλσ∀, η〈τσ⌠ σ κτ ολδαλσ⌠ βολτοζατοτ κλνβζτετνκ µεγ 

(φορνιξ ϖαγιναε). Α πορτιο κβ. 3 χµ ηοσσζαν εµελκεδικ βε α ηϖελψβολτοζατβα. Α η〈τσ⌠ βολτοζατ µλψεββ, 

µιντ αζ ελλσ∀. Αζ αντεφλεξιο−ϖερσι⌠βαν λεϖ∀ υτερυσ πορτι⌠ϕα γψακορλατιλαγ κιτλτι α η〈τσ⌠ βολτοζατοτ. ℑλλ⌠ 

ηελψζετβεν α ηϖελψ φελσ∀ ρσζε χσακνεµ ϖζσζιντεσ. Α ηϖελψφαλβαν (παριεσ ϖαγιναε αντεριορ ετ ποστεριορ) 

2−6 µµ σζλεσσγ!, ηαρ〈ντ ιρ〈νψ ρεδ∀κετ (ρυγαε ϖαγιναλεσ), ηοσσζαντι ιρ〈νψβαν πεδιγ εγψ−εγψ οσζλοπσζερ! 
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κεσκενψεδικ, σ ιττ ζαϕλικ λε α σζεξυ〈λισ ριντκεζσ. Βελσ∀ ρσζε κρβεϖεσζι α µηνψακατ, 

κλσ∀ ρσζε α σζεµρεµαϕκακβαν φολψτατ⌠δικ, αλσ⌠ φελε α ϖγβλλελ,26 κτ ολδαλα α χσπ∀ 

ησοσ ρσζϖελ, φελσ∀ ρσζε α ηγψχσ∀ϖελ27 ριντκεζικ. Α ηγψχσ∀ πεδιγ, µιντ αηογψ µ〈ρ 

εµλτεττεµ, α µησζ〈ϕ φλττ ηελψεζκεδικ ελ σ ϖγιγφυτϖα α ηϖελψ φλττ α ηγψχσ∀ κλσ∀ 

νψλ〈σ〈βα τορκολλικ. Εββ∀λ κϖετκεζικ, ηογψ α ν∀ ηϖελψε α ηγψχσ∀ αλαττ, δε α 

ϖγβλνψλ〈σ,28 α ϖγβλζ〈ρ⌠ιζοµ29 σ α ϖγβλ κλσ∀ ϖγε φλττ φεκσζικ. Α ηοσσζα πεδιγ, 

αηογψ εζτ κορ〈ββαν µεγµυταττυκ, νεµχσακ αζ λετκορνακ µεγφελελ∀εν ϖαγψ α 

κζσλσεκ σορ〈ν ϖ〈λτοζικ � εζ υτ⌠ββι αλκαλµ〈ϖαλ υγψανισ α µηνψακ ππγψ 

ελ∀ρενψλικ, µιντ α φρφιακ νεµι σζερϖε, σ ελφογλαλϕα α ηϖελψτ � ηανεµ νη〈νψ ν∀νλ α 

νψακ τερµσζετεσ 〈λλαποτ〈βαν ισ ελ∀ρενψλικ, µ〈σοκν〈λ αζονβαν ναγψον ρϖιδ. Α λεγτββ 

φελν∀ττ ν∀νλ αζονβαν α ηοσσζα ηατυϕϕνψι. Α σζζεκ ηϖελψε σζοροσαββ σ σζ!κεββ, α 

ϖρεδνψεκ 〈λταλ σσζεταρτοττ ρ〈νχαι ϖαννακ, αµελψεκ ελ〈γαζ〈σαικατ α µηβ∀λ ϖεσζικ, σ 

αµελψεκ α σζζεσσγ ελϖεσζτσε σορ〈ν µεγρεπεδνεκ, σ α σζοκ〈σοσ µ⌠δον ϖρτ βοχσ〈τανακ 

κι µαγυκβ⌠λ. 

17. Τϖεδσ αζτ 〈λλτανι, ηογψ α ϖκονψ σζ!ζη〈ρτψα30 α ηϖελψεν 〈τν∀, ελζ〈ρϖα αζτ, σ, 

ηογψ α σζζεσσγ ελϖεσζτσεκορ 〈τσζακαδ σ φ〈ϕδαλµατ οκοζ, σ ηα α µενστρυ〈χι⌠ µγ εζ 

                                                                                                                                                        
κιεµελκεδστ (χολυµνα ρυγαρυµ αντεριορ ετ ποστεριορ) ταλ〈λυνκ. Εζεκ τββ σζλσ υτ〈ν σ α ϖ〈λτοζ〈στ 

κϖετ∀εν ελσιµυλνακ.�  

26 Ρεχτυµ, ϖ. Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι (882. ολδαλ): �Ν∀βεν α ϖγβλ κζπσ∀, ηαση〈ρτψ〈ϖαλ µγ βορτοττ 

ρσζε σ α µη κζττ α κισµεδενχνεκ νεϖεζετεσ ηαση〈ρτψ〈ϖαλ βορτοττ κιβλσδσε ϖαν, αζ εξχαϖατιο 

ρεχτουτερινα, αµελψβεν ιλευµκαχσοκ, ιλλετϖε εσετλεγ α σιγµαβλ καχσα νψλικ βελε. Α περινεαλισ γρβλετ 

φελσ∀ σζακασζα κζϖετλενλ α ηϖελψ η〈τσ⌠ φαλ〈νακ φελσ∀ ρσζϖελ ριντκεζικ, σ µιντηογψ α ηϖελψ φερδν 

λεφελ σ ελ∀ρε ηαλαδ, α ϖγβλ υτολσ⌠ σζακασζα πεδιγ η〈τραφελ γρβλ, α κεττ∀ εγψµ〈στ⌠λ σζττρ. Α κεττ∀ϕκ 

κζττ λεφελ σζλεσεδ∀ κ αλακ τερλετ αλκοτϕα σζ!κεββ ρτελεµβεν ϖεττ γ〈τ σζϖεττµεγτ.� 

27 Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι (995. ολδαλ): �Ρϖιδ, 3−4 χµ ηοσσζ, ελγγ τ〈γυλκονψ, νψ〈λκαη〈ρτψ〈ϖαλ βλελτ 

χσ∀. Α η⌠λψαγβαν αζ οστιυµ υρετηραε ιντερνυµµαλ κεζδ∀δικ σ α ϖεστιβυλιµ ϖαγιναεβαν νψλικ αζ οστιυµ 

υρετραε εξτερνυµµαλ. Α ηϖελψ ελλσ∀ φαλ〈ϖαλ χσακνεµ εγσζ ηοσσζ〈βαν σσζεν∀ττ, χσυπ〈ν φελσ∀ 

ηαρµαδ〈ϖαλ αρ〈νψλαγ λαζα κζττκ αζ σσζεκττετσ. Αλσ⌠ ρσζε α ηϖελλψελ εγψττ 〈τφρϕα α διαπηραγµα 

υρογενιταλτ.�  

28 Ανυσ, ϖ. Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι (882−883. ολδαλ): �Α βλχσατορνα α γ〈ττ〈ϕκ η〈τσ⌠ ρσζβεν, α φαρποφ〈κ 

κζττι ηασαδκ µλψν κβ. 2,5 χµ−ρελ α φαρκχσοντ χσχσα ελ∀ττ νψλικ.� 

29 Σζεντ〈γοτηαι−Ρτηελψι (883. ολδαλ): Εζ α µ. σπηινχτερ ανι ιντερυσβ⌠λ (σιµαιζοµσζϖετ!) σ αζ µ. 

σπηινχτερ ανι εξτερνυσβ⌠λ (ηαρ〈ντχσκοσ) 〈λλ. 

30 Παππ Ζολτ〈ν (55. ολδαλ): �Α σζ!ζη〈ρτψα (ηψµεν) α ϖεστιβυλυµ αλαπϕ〈ν α ηϖελψ βεµενεττ ϕελεντ∀ λεµεζ, 

µελψετ βελλ ϖαγιναλισ επιτηελιυµ, κϖλρ∀λ πεδιγ α σινυσ υρογενιταλισβ⌠λ ερεδ∀ ελ νεµ σζαρυσοδ⌠ η〈µ βορτ. 
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ελ∀ττ κϖετκεζικ βε, α ηελψν µαραδϖα µεγϖασταγοδικ σ ατρεσια ηψµεναλισνακ31 νεϖεζεττ 

βετεγσγετ οκοζ. Ελ∀σζρ ισ α βονχολ〈σ σορ〈ν ιλψεν σζ!ζη〈ρτψ〈τ νεµ ταλ〈λτυνκ. Μ〈σοδσζορ 

ισ α σζζεκνλ α σζονδ〈νακ µεγ κνε ακαδνια βεννε, α σζονδα αζονβαν µλψεν βε τυδ 

ηατολνι. Ηαρµαδσζορ ισ � ηα α κζσλσ σορ〈ν 〈τσζακτοττ σζ!ζη〈ρτψα φ〈ϕδαλµατ οκοζ �, 

σζκσγσζερ! λεννε, ηογψ α σζζεσσγ ελϖεσζτσε ελ∀ττ µεγινδυλ⌠ µενστρυ〈χι⌠ ερ∀σ 

φ〈ϕδαλοµµαλ ϕ〈ρϕον, α σζζεσσγ ελϖεσζτσε αζονβαν µ〈ρ νεµ. Τοϖ〈ββ〈, ηα α σζ!ζη〈ρτψα 

µεγϖασταγοδ〈σα οκοζν〈 αζ ατρεσια ηψµεναλισ βετεγσγτ, ακκορ µινδιγ υγψαναζον α 

ηελψεν κελλενε ταλ〈λνυνκ α σζ!ζη〈ρτψ〈τ, µιντ αηογψ αζτ α τββι σζερϖ εσετβεν ισ 

µεγφιγψεληετϕκ, ηογψ µινδεγψικκ 〈λλανδ⌠αν α σαϕ〈τ ηελψν ταλ〈ληατ⌠. Χσακηογψ 

αζοκν〈λ, ακικ ατρεσια ηψµεναλισ βετεγσγβεν σζενϖεδνεκ, α ϕ〈ρατοτ ελζ〈ρ⌠ σζ!ζη〈ρτψα 

ολψκορ α σζεµρεµαϕκακ ηοζζ〈φρηετ∀ ρσζνλ, ολψκορ α ηϖελψ κζεπν, ολψκορ πεδιγ α 

µησζ〈ϕ κζεπν ταλ〈ληατ⌠. 

18. Α ν∀ι ηϖελψ τεη〈τ ιλψεν. Α ηϖελψ κλσ∀ ρσζειτ, αµελψεκ ϕ⌠λ λ〈τηατ⌠κ, 

σζεµρεµαϕκακνακ32 νεϖεζζκ, µιντηογψ εζεκ βιζονψοσ σζεµποντβ⌠λ α ηϖελψ αϕκαι. 

ςασταγοκ, ησοσακ, αλσ⌠ ρσζει α χοµβοκβαν ϖγζ∀δνεκ, µιϖελ ελϖ〈λνακ εγψµ〈στ⌠λ, φελσ∀ 

                                                                                                                                                        
Ελνεϖεζστ α µενψεγζ∀ιστενρ∀λ (Ηψµεναιοσ) καπτα. Αλακϕα σρτετλεν 〈λλαποτβαν (ϖιργο ινταχτα) ιγεν 

ϖ〈λτοζατοσ λεηετ, πλ. φληολδ αλακ (ηψµεν σεµιλυναρισ), γψ!ρ!σζερ! (ηψµεν αννυλαρισ), τββ απρ⌠ νψλ〈στ 

ταρταλµαζ⌠ (ηψµεν χριβριφορµισ) σ ταγολτ νψλ〈σ (ηψµεν σεπτυσ, συβσεπτυσ).� 

31 Σ⌠ρανοσ αζτ φελττελεζι, ηογψ α σζ!ζη〈ρτψα νεµ ϖασταγοδικ µεγ, ηισζεν σοηασεµ ταλ〈λτακ µεγϖασταγοδοττ 

σζ!ζη〈ρτψ〈τ α βονχολ〈σ σορ〈ν. Α µαι ορϖοστυδοµ〈νψ σζεριντ λτεζικ ιλψεν βετεγσγ, δε α ν∀κ ναγψον χσεκλψ 

ρσζνλ φορδυλ ελ∀. Αζ ατρεσια ηψµεναλισ α κϖετκεζ∀τ ϕελεντι: �α νεµι σζερϖεκ νορµ〈λισαν φεϕλεττεκ, δε α 

σζ!ζη〈ρτψα ζ〈ρτ (ηψµεν ιµπερφορατυσ), αµι µεγνεηεζτι, σ∀τ εσετενκντ λεηετετλενν τεσζι α δεφλορατι⌠τ. 

ϑελλεµζ∀, ηογψ α µεναρχηε, µαϕδ α κσ∀ββι µενστρυατι⌠κ ιδ∀ποντϕ〈βαν ηεϖεσ γρχσκ ϕελεντκεζνεκ, δε 

ϖρζσ νινχσ (χρψπτοµενορρηοεα). Α µενστρυατι⌠σ ϖρ α ηϖελψβεν φελγψλεµλικ, αζτ κιτλτι 

(ηαεµατοχολποσ), µαϕδ αζ υτερυσ, εσετλεγ α κρτ ισ κιτ〈γυλ, ϖρρελ τελτ λεσζ (ηαεµατοµετρα, 

ηαεµατοσαλπινξ).� Παππ Ζολτ〈ν (116. ολδαλ). Σ⌠ρανοσ τοϖ〈ββ〈 αζτ ισ γονδολϕα, ηογψ, ηα α εγψ ν∀ µ〈ρ 

µενστρυ〈λ, αµικορ µεγτρτνικ α δεφλορ〈χι⌠, ακκορ α δεφλορ〈χι⌠νακ νεµ σζαβαδ φ〈ϕνια, ηισζεν, ηα α ϖρ κι 

τυδ φολψνι α σζ!ζη〈ρτψ〈ν κερεσζτλ, ακκορ α φρφι νεµι σζερϖε ισ βε τυδ ηατολνι α σζ!ζη〈ρτψ〈ν κερεσζτλ α 

ηϖελψβε, ανλκλ, ηογψ φ〈ϕδαλµατ οκοζνα α ν∀νεκ. 

32 Ναγψ σ κισ σζεµρεµαϕκακρ⌠λ βεσζληετνκ. Παππ Ζολτ〈ν (54. ολδαλ): �Κισ σζεµρεµαϕκακ (λαβια 

µινορα). Εζεκ 〈τλαγοσαν 5−6 χµ ηοσσζ, ϖκονψ β∀ρρεδ∀κ, αµελψεκετ α χσικλ⌠ φκϕτ∀λ (φρενυλυµ χλιτοριδισ) 

ινδυλνακ λεφελ κρλλελϖε α ηϖελψβεµενετετ. Η〈τυλ α κτ κισαϕακ εγψµ〈σσαλ ταλ〈λκοζϖα α φκετ (φρενυλυµ 

ϖαγψ φουρχηεττε) αλκοτϕα� Ναγψ σζεµρεµαϕκακ (λαβια µαϕορα). Α σζεµρεµδοµβ λεφελ α σζεµρεµτεστ 

λατεραλισαν ϖεζ∀ ναγψαϕακβαν φολψτατ⌠δικ, µελψεκ η〈τυλ α χοµµισσυρα λαβιορυµ πυδενδι ποστεριορ 

κπλετβεν εγψεσλνεκ. Εζ φελελ µεγ α φρενυλυµ σ α ϖγβλνψλ〈σ κζττι τερλετνεκ, αµελψεκετ σζ!κεββ 

ρτελεµβεν ϖεττ γ〈τνακ (περινευµ) νεϖεζνκ.� 
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ρσζκ πεδιγ αζ γψνεϖεζεττ χσικλ⌠βα33 (νψµπη) ϖεζετ. Α κτ σζεµρεµαϕακ βελ∀λε ινδυλ 

κι, σ τερµσζετνλ φογϖα ολψαν ησοσ, µιντ αζ ιζµοκ. Αζρτ νεϖεζτκ ελ χσικλ⌠νακ 

(νψµπη), µερτ εζ α κισ ησοσ σζερϖ, ηασονλ⌠αν α µενψεχσκκηεζ (νψµπηαι), 

ϖισσζαηζ⌠δικ. Α χσικλ⌠ αλαττ εγψ µ〈σικ κι〈λλ⌠ ησοσ σζερϖ ταλ〈ληατ⌠, α ηγψχσ∀ περεµε, 

αµιτ υρτηρ〈νακ νεϖεζνεκ. Εννεκ ρεδ∀σ σ ρδεσ βελσεϕτ πεδιγ αϕακνακ ηϖϕ〈κ. Α ν∀ι 

ηγψη⌠λψαγ κλνβζικ α φρφιακτ⌠λ. Μγ α φρφικ ηγψη⌠λψαγϕα ναγψοββ, α ηγψχσϖκ 

πεδιγ γρβε, αδδιγ α ν∀κνλ α ηγψη⌠λψαγ κισεββ, α ηγψχσ∀ εγψενεσ. 

Μιυτ〈ν µεγϖιζσγ〈λτυκ α ν∀ι σζερϖεκ τερµσζεττ, αζ ανψαµη σζερεπρ∀λ, α 

µενστρυ〈χι⌠ρ⌠λ, α φογαµζ〈σρ⌠λ, α τερηεσσγρ∀λ, λεγϖγλ πεδιγ α σζλσρ∀λ λεσζ σζ⌠. 

Κεζδϕκ α τερµσζετ ρενδϕε σζεριντ ελσ∀κντ α µενστρυ〈χι⌠ϖαλ. 

 

6. Α ηαϖι τισζτυλ〈σρ⌠λ 

 

19. Α ηαϖι ϖρζστ, µιϖελ ηαϖονκντ ϕελεντκεζικ, ηαϖινακ (καταµνιον) νεϖεζικ, 

αζονκϖλ η⌠ραϖαλ⌠νακ (επιµνιον) ισ, µιϖελ αζ εµβρι⌠κ τ〈πλ〈λκ〈υλ σζολγ〈λ,34 µιντ 

αηογψ α τενγερσζεκ λελµισζερ−φεϕαδαγϕ〈τ ισ επιµνι〈νακ ηϖϕ〈κ. Τισζτυλ〈σνακ (κατηαρσισ) 

ισ νεϖεζικ, µιϖελ � εγψεσεκ σζεριντ �, α φελεσλεγεσ ϖρ κιϖ〈λασζτ〈σ〈ϖαλ µεγτισζττϕα α τεστετ. 

Μινδενεσετρε α λεγτββ ν∀νλ α µενστρυ〈χι⌠ τισζτα ϖρ, δε νη〈νψ εσετβεν ϖρεσ ϖ〈λαδκ 

ϖαγψ ϖαλαµιλψεν γεννψεσ ϖ〈λαδκ ϖαγψ σαϖ⌠ (ιχη⌠ρ),35 µιντ αζ 〈λλατοκν〈λ. Εγψικ σεµ 

τερµσζετελλενεσ, µιϖελ κλνσεββ νεηζσγ νλκλ ρλνεκ κι. Εζεκ αλαπϕ〈ν α 

µενστρυ〈χι⌠ ϖαγψ ϖρ, ϖαγψ αηηοζ ηασονλ⌠ ϖ〈λαδκ, αµελψ τερµσζετβ∀λ αδ⌠δ⌠αν ϖ〈λικ 

κι αζονοσ ιδ∀ποντοκβαν, λεγινκ〈ββ αζ ανψαµηεν κερεσζτλ. Εζ 〈λταλ〈βαν ρτηετ∀ ισ, δε α 

                                                 
33 Παππ Ζολτ〈ν (53. ολδαλ): �Α σζεµρεµχσοντ περιοστευµ〈ν ταπαδ⌠ βαρλανγοσ τεστ αζ 1,5−2,0 χµ 

ηοσσζσ〈γ σ 1 χµ 〈τµρ∀ϕ χσικλ⌠ (χλιτορισ), αµελψ τεστβ∀λ (χορπυσ χλιτοριδισ) σ κτ σζ〈ρβ⌠λ (χρυρα 

χλιτοριδισ) 〈λλ. Α κτ βαρλανγοσ τεστ (χορπυσ χαϖερνοσυµ χλιτοριδισ δεξτρυµ ετ σινιστρυµ) ηασονλ⌠ α 

πενισηεζ, αµελψεκετ α σεπτυµ χορπορυµ χαϖερνοσορυµ ϖ〈λασζτ ελ. ςγν ταλ〈ληατ⌠ α µακκ (γλανσ 

χλιτοριδισ), αµελψετ α πραεπυτιυµ χλιτοριδισ βορτ. (Α χλιτορισ γργλ κυλχσοτ ϕελεντ. Α χσικλ⌠ µ〈σικ νεϖε 

χολεσ φεµινιµυσ).� 

34 Φελτεηετ∀λεγ αρρα γονδολ, ηογψ α τερηεσσγ σορ〈ν αζρτ νεµ ϕελεντκεζικ ϖρζσ, µερτ α κλνβεν ελτ〈ϖοζ⌠ 

ϖρτ α ν∀ι σζερϖεζετ α µαγζατ τ〈πλ〈λ〈σ〈ρα φορδτϕα. Α µαγζατ ϖαλ⌠ϕ〈βαν α µηλεπνψεν κερεσζτλ τ〈πλ〈λκοζικ. 

35 ϑουαννα, ϑ.−∆εµοντ, Π. (197−209. ολδαλ). 
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�λεγινκ〈ββ�, αµελψηεζ ηοζζ〈τεττεµ, ηογψ αζ �ανψαµηεν κερεσζτλ�, αζτ ϕελεντικ, ηογψ α 

µεγτισζτυλ〈σ νηα α ηϖελψβεν τρτνικ.36 

20. Α ηαϖι ϖρζσ τββνψιρε τιζεννγψ ϖεσ κορβαν ϕελενικ µεγ ελ∀σζρ, α σερδλ∀ 

ιδ∀σζακ〈βαν, αµικορ α µελλεκ ισ µεγδυζζαδνακ. Α κιφολψ⌠ ϖρ µεννψισγε κεζδετβεν 

χσεκλψ, µαϕδ ιδ∀ϖελ τββ λεσζ, εγψ βιζονψοσ ιδειγ εζ α µεννψισγ µεγµαραδ, µαϕδ ϕβ⌠λ 

χσκκεν, σ τββνψιρε νεγψϖεν ϖεσ κορ ελ∀ττ, δε νεµ κσ∀ββ, µιντ τϖεν ϖεσ κορβαν, α 

ϖρζσ τελϕεσεν µεγσζ!νικ. Αζρτ τεττεµ ηοζζ〈, ηογψ �τββνψιρε�, µιϖελ νη〈νψ ν∀νλ α 

τισζτυλ〈σ ηατϖαν ϖεσ κοριγ ισ ελταρτηατ. Μινδενεσετρε α µενστρυ〈χι⌠σ ϖρ µεννψισγνεκ 

νϖεκεδσε σ χσκκενσε νεµ ολψαν ποντοσαν τρτνικ, µιντ αηογψ ∆ιοκλσ φελττελεζτε, 

αµικορ αζτ 〈λλτοττα, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ εγσζεν ηατϖαν ϖεσ κοριγ ταρτ, φοκοζατοσαν 

τελϕεσσ ϖ〈λικ, µαϕδ, µιυτ〈ν εγψ ιδειγ ζαϖαρταλαν µαραδτ, φοκοζατοσαν χσκκεν, ϖγλ 

πεδιγ µεγσζ!νικ. Χσακηογψ µινδεζ νεµ φολψαµατοσαν τρτνικ. Εγψεσ ν∀κνλ γψ, 

µ〈σοκν〈λ πεδιγ µ〈σκντ νϖεκσζικ ϖαγψ χσκκεν α µεννψισγε µινδενφλε ρενδσζερ 

νλκλ. Α µαξιµ〈λισ ϖρµεννψισγ κτ κοτψλ.37 Εζ ισ χσακ εγψ βεχσλτ ρτκ, µιντ αηογψ 

αζοκβαν αζ εσετεκβεν ισ, αµελψεκρ∀λ εδδιγ βεσζλτνκ. 

21. Εγψεσ ν∀κνλ α ϖρζσ εγψ ναπιγ, µγ µ〈σοκν〈λ κτ ναπιγ ταρτ, µεγιντ µ〈σοκν〈λ εγψ 

ητιγ ϖαγψ τοϖ〈ββ, δε α λεγτββεν η〈ροµ ϖαγψ νγψ ναπιγ µενστρυ〈λνακ. Μινδεζ 

ηαϖοντα38 κϖετκεζικ βε, δε νεµ µινδενκινλ ποντοσαν, ηανεµ χσακ ηοζζ〈ϖετ∀λεγ. 

Εγψεσεκνλ υγψανισ νη〈νψ ναππαλ κορ〈ββαν, µ〈σοκν〈λ πεδιγ κσ∀ββ ϕελεντκεζικ. 

Μινδεν ν∀νλ α ρ〈 ϕελλεµζ∀ ιδ∀ποντβαν, σ νεµ φελττλενλ εγψσζερρε ϖαλαµεννψικνλ, 

                                                 
36 Σ⌠ρανοσ εγψικ λεγσλψοσαββ τϖεδσε, α µενστρυ〈χι⌠ υγψανισ κιζ〈ρ⌠λαγ α µηβ∀λ σζ〈ρµαζικ, νεµ α 

ηϖελψβ∀λ, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ (ΞΧΙΙΙ−ΞΧΙς. ολδαλ). Α µενοπαυσα υτ〈ν α ν∀ι ηϖελψ 

νψ〈λκαη〈ρτψ〈ϕα ναγψον ελϖκονψοδικ, σ α λεγκισεββ σρλσρε ισ ϖρζσσελ ρεαγ〈λ. Σ⌠ρανοσ φελτεηετ∀λεγ εζρτ 

ηιττε αζτ, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ ολψκορ α ηϖελψβ∀λ σζ〈ρµαζικ. 

37 Σ⌠ρανοσ µ〈σικ σλψοσ τϖεδσε, αµελψ αζονβαν µ〈ρ α Χορπυσ Ηιπποχρατιχυµβαν ισ µεγϕελενικ (Α ν∀κ 

βετεγσγει Ι 6=Λ. ςΙΙΙ 30.). Εγψ κοτψλ Νερο κορ〈τ⌠λ κεζδϖε αζ ορϖοσι ιροδαλοµβαν 0,205 λιτερ, ϖαγψισ 2 

κοτψλ 0,41 λιτερ. Τεµκιν (17. ολδαλ) κισσ τλβεχσλι εζτ α µεννψισγετ: �Αππροξιµατελψ 15 ουνχεσ� ϖαγψισ 

0,54 λιτερ. Α µενστρυ〈χι⌠σ ϖρ µεννψισγε µινδενεσετρε εννλ λνψεγεσεν κισεββ, ϖ. Βυργυιρε�

Γουρεϖιτχη�Μαλινασ ΞΧΙς. ολδαλ. Α φρανχια σζερζ∀κ σζεριντ 150 µλ φλττ µ〈ρ κ⌠ροσ µεννψισγρ∀λ 

βεσζληετνκ, Παππ Ζολτ〈ν (134. ολδαλ) αζονβαν α νορµ〈λισ ϖρϖεσζτεσγετ 30−50 µλ−ρε τεσζι σ 80 µλ φλττ 

τεκιντι κ⌠ροσνακ. 

38 Αριστοτελσ ισ γψ γονδολϕα, ϖ. ∆ε γενερατιονε ανιµαλιυµ 2, 4, 738α: �α ηολδη⌠ναπ ϖγν�, τοϖ〈ββ〈 

Ηιστορια ανιµαλιυµ 7, 2, 582β, Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 78. ολδαλ, 74. ϕεγψζετ. Τεµκιν 17. ολδαλ 37. 

ϕεγψζετ νεµ 28, ηανεµ 30 ναποσ η⌠ναποκκαλ σζ〈µολ. 
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αηογψ ∆ιοκλσ39 γονδολϕα, σ γψ σεµ, αηογψ Εµπεδοκλσ40 ηιττε, ηογψ φογψ⌠ ηολδν〈λ. 

Εγψεσ ν∀κ α ηυσζαδικ ναπ ελ∀ττ, µγ µ〈σοκ α ηυσζαδικ ναπον µενστρυ〈λνακ, ϖισζοντ 

νη〈νψαν α ηολδ νϖεκεδσεκορ, νη〈νψαν φογψατκοζ〈σακορ, α τββιεκ πεδιγ α σζ〈µυκρα 

σζοκ〈σοσ ναποκον. [Φελϕεγψζενδ∀ α ϖρζσ κιελγτ∀ µεννψισγε.] Νη〈νψαν α ναποκ 

σζ〈µ〈νακ σσζεαδ〈σ〈β⌠λ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ αζ εγψεσ ν∀κνλ α µενστρυ〈χι⌠ 〈τλαγοσ ηοσσζ〈τ, 

σ εσζεριντ α τερµσζετεσ τισζτυλ〈σ ηοσσζα νεµ ηαλαδηατϕα µεγ α η〈ροµ ϖαγψ νγψ ναποτ. 

#κ βιζονψ τϖτον ϕ〈ρνακ, ηισζεν ϖαννακ ολψαν ν∀κ, ακικνλ α µενστρυ〈χι⌠ τερµσζετεσ 

ηοσσζα τββ ναπιγ ταρτ, γψ α ϖρζσ µεννψισγε τββ ναπρα οσζλικ, σ α ϖρ µεννψισγε 

εγψεσ ναποκον µεγηαλαδηατϕα α τερµσζετεσ µεννψισγετ. Αζτ ισ µονδηατϕυκ, ηογψ αζοκ 

α ν∀κ µενστρυ〈λνακ σζαβ〈λψοσαν, ακικ α ϖρζσ υτ〈ν εγσζσγεσεκ, κννψεν λλεγεζνεκ, 

νψυγοδτακ, νεµ γψενγλκεδνεκ, α τββιεκ ϖρζσε ϖισζοντ νεµ σζαβ〈λψοσ. Υγψαναζ α 

ϖρµεννψισγ κιρληετ ρϖιδεββ ϖαγψ ηοσσζαββ ιδ∀ αλαττ, αµι φγγηετ αζ λετκορτ⌠λ, µ〈σ 

κρλµνψεκτ∀λ, σ αττ⌠λ ισ, ηα εγψσζερ ζσροσ, µ〈σσζορ πεδιγ φ!σζερεσ ϖαγψ ζσρσζεγνψ 

τελτ φογψασζτανακ. 

22. Α µενστρυ〈χι⌠σ ϖρ µεννψισγε τερµσζετνλ φογϖα κλνβζ∀ α ν∀κνλ, αζ 

λετκορνακ, αζ ϖσζακνακ, α τεσταλκατνακ, αζ λετµ⌠δνακ, αζ λετϖιτελνεκ σ µ〈σ εηηεζ 

ηασονλ⌠ δολγοκνακ µεγφελελ∀εν. �Τερµσζετνλ φογϖα�, µερτ εγψεσεκνλ τββ, µγ 

µ〈σοκν〈λ κεϖεσεββ ϖρ ρλ κι α τερµσζετ τρϖνψε σζεριντ. Αζ �λετκορνακ 

µεγφελελ∀εν�, µερτ κεϖεσεββ ϖρ ρλ κι αζοκν〈λ, ακικνλ µ〈ρ µεγσζ!ν∀βεν ϖαν α 

µενστρυ〈χι⌠, σ αζοκν〈λ, ακικ ελσ∀ αλκαλοµµαλ κεζδενεκ ελ µενστρυ〈λνι. Εζεκνλ α ν∀κνλ 

υγψανισ γψακραν χσακ αζ ανψαµηηεζ κζελι τερλετ νεδϖεσ. Ναγψον κεϖσ µ〈ρ φελσερδλτ, 

δε α σζζεσσγτ µγ ελ νεµ ϖεσζτεττ ν∀ εσετβεν α ϖρζσ εγψσζερρε ϕελεντκεζικ, δε, µιντ 

αηογψ µονδταµ, χσακ α κλσ∀ νεµι σζερϖεκετ σζεννψεζι βε. Αζ �ϖσζακνακ µεγφελελ∀εν�, 

µερτ ταϖασσζαλ τββ, νψ〈ρον πεδιγ κεϖεσεββ ϖρ ρλ κι, µιϖελ εκκορ εγσζ τεστνκ 

κιπ〈ρολγ〈σα σοκκαλ ερ∀σεββ. #σσζελ τββ ϖρ ρλ κι, µιντ νψ〈ρον, δε κεϖεσεββ, µιντ 

ταϖασσζαλ, σ τλεν σζιντν κεϖεσεββ, µιντ ∀σσζελ. Α �τεσταλκατνακ µεγφελελ∀εν�, µερτ α 

τλσ〈γοσαν εληζοττ σ τλσλψοσ ν∀κνλ α ϖρζσ µεννψισγε κισεββ, ταλ〈ν αζρτ, µερτ α 

ϖρτ αρρα φορδτϕ〈κ, ηογψ σζερϖεζετκ ϕ⌠λτ〈πλ〈λτσ〈γα µεγµαραδϕον. Α καρχσ σ σοϖ〈νψ ν∀κ 

ϖρζσε ερ∀σεββ, υγψανισ α τερµσζετ αζτ α φελεσλεγετ, αµιτ νεµ α τ〈πλ〈λκοζ〈σρα ηασζν〈λ 

φελ, ηοζζ〈αδϕα αηηοζ α ϖρηεζ, αµινεκ κι κελλ ρλνι. Αζ �λετµ⌠δνακ σ αζ λετϖιτελνεκ 

                                                 
39 171. τρεδκ (Ωελλµανν). 

40 Εµπεδοκλσ ακραγασι φιλοζ⌠φυσ (Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδ), ακι γψ γονδολτα, ηογψ µινδεν ν∀ εγψσζερρε µενστρυ〈λ 

ηολδφογψατκοζ〈σκορ. ∆ιελσ Α 80., ϖ. Αριστοτελσ Ηιστορια ανιµαλιυµ 582α 34. 
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µεγφελελ∀εν�, µερτ αζοκ α ν∀κ, ακικ λυστ〈κ, ϕοββαν ϖρεζνεκ, δε αζοκ, ακικ β〈ρµιφλε 

τεστµοζγ〈στ ϖγεζνεκ, κεϖσβ. Εζρτ ϖαν αζ ισ, ηογψ αζ νεκταν〈ρν∀κ σ αζοκ α ν∀κ, ακικ 

ελυταζνακ οττηονρ⌠λ � κλνσεν, ηα α σζ〈ραζφλδ βελσεϕβ∀λ α τενγερηεζ υταζνακ �, 

κεϖσβ ϖρεζνεκ. 

23. Ολψκορ αζ ισ τερµσζετεσ, ηα τελϕεσεν ελµαραδ α ϖρζσ, µγηοζζ〈 νεµχσακ αζ 

λετκορνακ µεγφελελ∀εν, γψερεκκορβαν ϖαγψ ρεγκορβαν, ηανεµ αζοκν〈λ ισ, ακικ 

νεκϖερσενψρε κσζτενεκ φελ, µιϖελ α ϖρτ τελϕεσ εγσζβεν ϖισσζαταρτϕ〈κ σ φεληασζν〈λϕ〈κ, 

ϖαγψ αζοκν〈λ, ακικνεκ αζ αλκατα τελϕεσεν φρφιασ, ϖαγψ αζοκν〈λ, ακικνεκ ηοσσζ βετεγσγε 

ολψαν ηι〈νψτ οκοζοττ, αµι τελϕεσεν φελεµσζτι α ϖρτ, ϖαγψ αζοκν〈λ, ακικ 〈λλαποτοσακ, σ α 

ϖρτ α µαγζατ τ〈πλ〈λ〈σ〈ρα φορδτϕ〈κ. Νη〈νψ ν∀ ϖισζοντ α φογαµζ〈σ υτ〈ν ισ ϖρζικ. Α ϖρ 

ϖαγψ α ηϖελψβ∀λ ϖαγψ α µηνψακβ⌠λ ϖαγψ α µη κτ ολδαλ〈β⌠λ σζ〈ρµαζικ. Α µαγ 

υγψανισ νεµ α τελϕεσ µηβεν ταπαδ µεγ, χσακ α φυνδυσβαν. Ολψκορ 〈τσζιϖ〈ρογ41 α ϖρ 

ονναν, αηολ α µαγ νεµ ταπαδτ µεγ, εµιαττ νη〈νψ ν∀ τββσζρσεν ισ τεηερβε εσικ.42 

ℑλταλ〈νοσσ〈γβαν µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηα α ϖρζσ τερµσζετεσ οκοκν〈λ φογϖα µαραδ ελ, αββ⌠λ 

σεµµι ροσσζ νεµ κϖετκεζικ. 

 

7. Μικ α ϕελει α µενστρυ〈χι⌠ κζελεδσνεκ? 

 

24. Αρρα, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ ηαµαροσαν µεγϕελενικ, αββ⌠λ κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α 

σζοκ〈σοσ ιδ∀ποντ κζελεδτϖελ α µοζγ〈σ µεγερ∀λτετ∀ϖ ϖ〈λικ, α λ〈γψκ ελνεηεζλ, νηα 

φ〈ϕδαλοµ ισ φελλπ, λοµηασ〈γ σ φολψαµατοσ 〈στοζ〈σ κσρι, α ϖγταγοκ µεγφεσζλνεκ, 

νηα αζ αρχ ισ ελϖρσδικ, σ ηυζαµοσαββ ιδειγ γψ µαραδ, ϖαγψ πεδιγ ελµλικ, δε εγψ 

κισ σζνετ υτ〈ν ισµτ µεγϕελενικ. Νη〈νψακν〈λ α γψοµορ µελψγσβ∀λ σ αζ 

τϖ〈γψταλανσ〈γβ⌠λ ισ ερρε κϖετκεζτετηετνκ. Αζ ελσ∀ ϖρζσ κζελεδττ εγψρσζτ 

υγψανεζεκ α τνετεκ ϕελζικ, µ〈σρσζτ λεγινκ〈ββ αζ, ηογψ α µελλεκ 〈λταλ〈βαν α 

                                                 
41 Ηιπποκρατσ (∆ε νατυρα πυερι 21.) υγψανιλψεν ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα διαπ≈δησιϕ κιφεϕεζστ. 

42 Επισψλλαµβανυσιν. Α συπερφετατι⌠ρ⌠λ ϖ. Ηιπποκρατσ: ∆ε συπερφετατιονε 1. Εσζεριντ α µ〈σοδικ µαγζατοτ 

αζ ελσ∀, µ〈ρ µεγταπαδτ µαγζατ κιλκι, ηαχσακ νεµ α πετεϖεζετκβεν ταπαδτ µεγ. Εββεν αζ εσετβεν α 

µ〈σοδικ σζλετικ µεγ ηαλϖα, µιυτ〈ν α ν∀ αζ λ∀ µαγζατοτ ϖιλ〈γρα ηοζτα. Συπερφετατιο ακκορ ϕν λτρε, ηα α 

τερηεσ ν∀ µησζ〈ϕα νεµ ζ〈ρ⌠δοττ ελ τελϕεσεν. ς. ∆ε ϖιχτυ 1, 31. Παππ Ζολτ〈ν (320. ολδαλ): �Ηα τββ χοιτυσ 

καπχσ〈ν κτ ϖαγψ τββ πετεσεϕτ υγψαναζον χικλυσβαν τερµκενψλ µεγ, συπερφεχυνδατι⌠ρ⌠λ βεσζλνκ. 

Αµεννψιβεν κσ∀ββι χικλυσβαν τρτνικ αζ ϕαββ φογαµζ〈σ, ακκορ α συπερφετατιο µεγϕελλστ ηασζν〈λϕυκ. 

Εµβερβεν ριτκα.� 
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τιζεννεγψεδικ λετϖ κρλ µεγδυζζαδνακ, ϖαλαµιντ αζ ισ, ηογψ αζ αληασ ελνεηεζλ, 

ϖισζκετνι σ σζ∀ρσδνι κεζδ. Ολψκορ υγψανιλψεν τνετεικ ϖαννακ αζοκνακ α λ〈νψοκνακ ισ, 

ακικεν ερ∀σζακοτ κϖεττεκ ελ.43 

25. Μ〈ρ τιζενη〈ροµ ϖεσ κορτ⌠λ κεζδϖε � µγ µιελ∀ττ α µενστρυ〈χι⌠ µεγινδυλνα � 

γονδοσκοδνι κελλ αρρ⌠λ, ηογψ α ϖρζσ µαϕδ τερµσζετεσ µ⌠δον, σ µγ µιελ∀ττ α λ〈νψ 

ελϖεσζτεν α σζζεσσγτ, κϖετκεζζκ βε. Α σζερετκεζσ σορ〈ν υγψανισ α ϖ〈λαδκ α κλσ∀ 

νεµι σζερϖεκ φελ φολψικ α φρφιακν〈λ ππγψ, µιντ α ν∀κνλ, σ φλ∀, ηογψ α κιϖ〈λασζτ〈σρα 

τρεκϖ∀ σζερϖεζετ γρχσβε ρ〈νδυλ ϖαγψ βεγψυλλαδ. ⊃ππεν εζρτ κελλ µεγφοντολταν σ σκ 

τερεπεν στ〈λνι, µ〈σρσζτ ηοσσζ ιδειγ ηιντ〈ζνι, ϖαλαµιντ κννψ! τεστγψακορλατοκατ 

ϖγεζνι, α τεστετ β∀ ολαϕϕαλ βεδρζσλνι α µασσζ〈ζσ σορ〈ν, ναποντα φρδενι σ δερ!σ 

γονδολατοκρα τρεκεδνι. Α λλεκκελ εγψττ ελλαζυλ α τεστ ισ, σ σεµµι σεµ γ〈τολϕα α ϖρ 

κιφολψ〈σ〈τ, ηαχσακ τλζοτταν ελ νεµ πυηυλτ, µιϖελ ροσσζυλ νεϖελτκ.44 Ιλψεν εσετβεν α τεστετ 

µεγ κελλ ερ∀στενι, νεηογψ α µη αζ εγσζ σζερϖεζεττελ εγψττ ελπυηυλϕον, σ εννεκ 

κϖετκεζτβεν ερ∀τλεν λεγψεν φελαδατ〈νακ ελλ〈τ〈σ〈ρα. 

26. Αζ ελσ∀ αλκαλοµµαλ ϕελεντκεζ∀ µενστρυ〈χι⌠ γψενγεσγγελ ϕ〈ρ, αµιν λεγτββ εσετβεν 

σεγτ α πιηενσ. Υγψανγψ ϖαν εζ αζοκν〈λ αζ εµβερεκνλ ισ, ακικ µ〈µορυκβαν αννψιρα 

ηεϖεσεν µοζογνακ, ηογψ ροσσζυλ λεσζνεκ, σ ακικνεκ γψ µεγφ〈ϕδυλ α φεϕκ, ηογψ 

ηανγοσαν κιαβ〈λνακ. Αζ ανψαµη ισ, ηα µεγτελικ µενστρυ〈χι⌠σ ϖ〈λαδκκαλ, α µοζγ〈σ 

κϖετκεζτβεν κιφ〈ραδ σ µεγφεσζλ. Εζρτ κελλ εζεκνεκ α ν∀κνεκ νεδϖδσ σ ελεγενδ∀ 

µεννψισγ! τ〈πλ〈λκοτ φογψασζτανι σ µελεγ ολαϕϕαλ 〈τιτατοττ ηϖελψκποτ ηασζν〈λνι. Αζοκ 

πεδιγ, ακι µ〈ρ εγψ ιδεϕε µενστρυ〈λνακ, τεγψκ αζτ, αµιτ σζοκτακ: πιηενϕενεκ ϖαγψ 

µοζογϕανακ µρτκκελ, κι−κι αηογψ µεγσζοκτα. Μινδενεσετρε κλνσεν αζ ελσ∀ ναπον 

βιζτοσαββ πιηεννι, σ κερλνι α φρδστ. Αζοκνακ α ν∀κνεκ, ακικ ελ∀ρεηαλαδοττ λετκορυκ 

κϖετκεζτβεν µ〈ρ νεµ φογνακ µενστρυ〈λνι,45 τρεκεδνικ κελλ αρρα, ηογψ ηαϖι ϖρζσκ 

νε ηιρτελεν σζ!νϕκ µεγ, υγψανισ µινδεν ηιρτελεν ϖ〈λτοζ〈σ, µγ ηα ϖαλαµι ϕοββατ ισ ηοζ, 

σζοκατλανσ〈γ〈ν〈λ φογϖα ναγψον κελλεµετλεν α τεστνεκ. Αζ ισµερετλεν δολγοκρα υγψανισ 

νεµ ϖαγψυνκ φελκσζλϖε, ηανεµ αζοκ σζοκατλανσ〈γυκκαλ κνψελµετλενσγετ οκοζνακ. 

                                                 
43 Ιλβεργ γψ γονδολϕα, ηογψ α κϖετκεζ∀ µονδατ ελεϕε ηι〈νψζικ, ϖ. Τεµκιν (21. ολδαλ). 

44 Αζ ≡γµ�νη−τ αζ ανγολ α γυιδεδ, α φρανχια α συιϖι κιφεϕεζσσελ αδϕα ϖισσζα. 

45 Παππ Ζολτ〈ν (146. ολδαλ): �Μενοπαυσ〈ν α πετεφσζεκ 〈λταλ ϖεζρελτ υτολσ⌠ ηαϖι ϖρζσ, τεη〈τ αζ υτολσ⌠ 

τσζ∀ρσ ιδ∀ποντϕ〈τ ρτϕκ, αµελψετ 6 η⌠ναπον βελλ ϕαββ νεµ κϖετ, δε εζζελ α σζ⌠ϖαλ ϕελλϕκ αζ εζτ 

κϖετ∀ ιδ∀σζακοτ ισ, µελψετ αζ οϖαριαλισ φυνχτι⌠κ ηανψατλ〈σα σ µεγσζ!νσε 〈λταλ κιϖ〈λτοττ τνετεκ 

ϕελλεµεζνεκ. Α ν∀ λετνεκ εζτ α σζακασζ〈τ ϖ〈λτοζ〈σ κορ〈νακ, χλιµαχτεριυµνακ, χλιµαξνακ ισ νεϖεζζκ.� 
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Αζοκ α µ⌠δσζερεκ, αµελψεκετ αζ ελσ∀ µενστρυ〈χι⌠ µεγϕελενσεκορ αλκαλµαζυνκ, 

ϕαϖασοληατ⌠κ ακκορ ισ, αµικορ α µενστρυ〈χι⌠ αζ ιδ∀ ελ∀ρεηαλαδτ〈ϖαλ µ〈ρ µεγσζ!ν∀βεν 

ϖαν. Ηα υγψανισ αλκαλµασακ αρρα, ηογψ α ηι〈νψζ⌠ ϖ〈λαδκ−κιϖ〈λασζτ〈στ µεγινδτσ〈κ, ακκορ 

µγ ινκ〈ββ κπεσεκ αρρα, ηογψ α µ〈ρ µεγλϖ∀τ εγψ ιδειγ µεγταρτσ〈κ. Εζεκεν κϖλ 

σεγτσγνκρε ϖαννακ α γρχσολδ⌠ ηϖελψκποκ, ϖαλαµιντ αζ ολψαν ηατ⌠ανψαγοκατ 

ταρταλµαζ⌠ ηϖελψβλτ∀κ, αµελψεκ α κισζ〈ραδτ τεστετ κπεσεκ ελλαζτανι. Ηα α τλζοττ 

ϖρζσ µεγηαλαδϕα α ν∀ τεστι ερεϕτ ϖαγψ ηα ππ ελλενκεζ∀λεγ, τερµσζετελλενεσεν 

µεγσζακαδ, γψ⌠γψ〈σζατι µ⌠δσζερεκετ κελλ αλκαλµαζνι, αµελψεκετ α �τερµσζετελλενεσ 

δολγοκρ⌠λ� σζ⌠λ⌠ φεϕεζετβεν φογυνκ τ〈ργψαλνι. 

 

8. ςαϕον ηασζνοσ−ε α ηαϖονκντι µεγτισζτυλ〈σ? 

 

27. Μιϖελ εγψρσζτ σεγτενι κελλ αζοκατ α δολγοκατ, αµελψεκ ηασζν〈λακ, µ〈σρσζτ αζοκατ, 

αµελψεκ νεµ, µεγ κελλ ηιστανι, εζρτ σζκσγκππεν µεγ κελλ ϖιτατνυνκ α σζ⌠βαν φοργ⌠ 

κρδστ. Κτ προβλµ〈ρ⌠λ κελλ βεσζλννκ: αζ εγψικ, ϖαϕον α µενστρυ〈χι⌠ ηασζν〈λ−ε αζ 

εγσζσγ, α µ〈σικ, ϖαϕον ηασζν〈λ−ε α γψερµεκνεµζσ σζεµποντϕ〈β⌠λ, νοσ, µινδκεττ∀ρ∀λ 

λτεζνεκ ελµλετεκ. Ελ∀δεινκ κζλ εγψεσεκ, µιντ πλδ〈υλ Ηροπηιλοσ α ςλεκεδσεκ 

χ〈φολατ〈υλ χµ! µυνκ〈ϕ〈βαν µεγϕεγψεζτε, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ ηασζνοσ αζ εγσζσγνεκ σ 

α γψερµεκνεµζσνεκ ισ. Εζζελ σζεµβεν Τηεµισ⌠ν σ α µι ισκολ〈νκ46 ταγϕαι κζλ 

λεγτββεν γψ ϖλικ, ηογψ χσακ α γψερµεκνεµζσνεκ ηασζν〈λ, µγ α λεγϕελεντ∀σεββ 

σζερζ∀κ κζλ νη〈νψαν γψ γονδολϕ〈κ, ηογψ (α µενστρυ〈χι⌠) σεµ αζ εγσζσγνεκ, σεµ α 

                                                 
46 Α σζ⌠σζεριντι φορδτ〈σ, γψ ηανγζικ: �µι κζλνκ λεγτββεν�. Ιττ Σ⌠ρανοσ φελτεηετ∀λεγ α σαϕ〈τ ισκολ〈ϕ〈ρ⌠λ 

βεσζλ. Τηεµισ⌠ν, α µετοδικυσ ισκολα αλαπτ⌠ϕα α Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδβαν λτ. Χορνελια Ρµερ, 1990−βεν, 

Αλεξανδρι〈βαν ταλ〈λτ εγψ φελιρατοτ, αµελψετ αζ αλεξανδρι〈βαν ιδ∀ζ∀, Ρµερ σζεριντ κλφλδι ορϖοσοκ (αζ 

ρτελµεζσ α µ〈σοδικ σορ κιεγσζτστ∀λ φγγ) 〈λλτοττακ Γαιυσ Προχυλευσ Τηεµισ⌠ν αρχηιατροσ τισζτελετρε 

Κρ. υ. 7. σζεπτεµβερ 29. σ οκτ⌠βερ 28. κζττ. Α φελιρατ αζονβαν βαϕοσαν ϖονατκοζηατ µαγ〈ρα, αζ 

ισκολααλαπτ⌠ Τηεµισ⌠νρα, ακιρ∀λ τυδϕυκ, ηογψ βιτηψνιαι Ασκλπιαδστ τισζτεληεττε µεστερεκντ. Ασκλπιαδσ 

αζονβαν Κρ. ε. 91−βεν µ〈ρ νεµ λτ (Χιχερο: δε ορατορε 1, 62), γψ ταντϖ〈νψα αλιγηα ταρτ⌠ζκοδηατοττ κζελ 

σζ〈ζ ϖϖελ κσ∀ββ Αλεξανδρι〈βαν. Ρµερ σζεριντ αζονβαν α Χιχερο−ιδζετ νεµ ϕελεντι φελττλενλ αζτ, ηογψ 

Ασκλπιαδσ, ακιρ∀λ σζ⌠τ εϕτεττεκ, µ〈ρ ηαλοττ ϖολτ (Χ. Ρµερ, 83. ολδαλ). Ηα πεδιγ α σζ〈ζαδ κζεπν µγ 

λετβεν ϖολτ, ταντϖ〈νψα ισ µεγρηεττε Κρ. υ. 7−ετ (ϖαγψ ππεν ακκορ ηαλτ µεγ). Χ. Προχυλειυσ Τηεµισ⌠ν 

µινδενεσετρε ορϖοσ ϖολτ, σ∀τ αρχηιατροσ, σ αζ ισ µεγλεηετ, ηογψ α µετοδικυσ ισκολα αλαπτ⌠ϕ〈νακ 

ταντϖ〈νψακντ, µεστερε εµλκρε ϖεττε φλ ϕ⌠λ χσενγ∀ νεϖτ (Χ. Ρµερ, 88. ολδαλ). Α Τιβεριυσ αλαττ αλκοτ⌠ 

Χελσυσ µινδενεσετρε µ〈ρ ηαλοττκντ εµλτι Τηεµισ⌠ντ (προοεµιυµ 11). 
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γψερµεκνεµζσνεκ νεµ ηασζν〈λ. Ηροπηιλοσ σ Μνασεασ αζονβαν µ〈σκντ λ〈τϕ〈κ α 

δολγοτ, σ αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ α ν∀κ κζλ νη〈νψακ εγσζσγνεκ ηασζν〈λ α µενστρυ〈λ〈σ, 

µγ µ〈σοκνακ 〈ρτ. Αζ ελσ∀ χσοπορτ47 αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α τερµσζετ γονδοσκοδικ αζ εµβερι 

φαϕρ⌠λ, µερτ λ〈τϖα, ηογψ α φρφιακ α φεληαλµοζ⌠δοττ φελεσλεγετ ατλτικ〈ϖαλ ρτικ κι, ελ∀ρε 

γονδοσκοδικ αρρ⌠λ, ηογψ α η〈ζιµυνκ〈τ ϖγζ∀ σ οττηονλ∀ λετµ⌠δοτ φολψτατ⌠ ν∀κ, ακικ 

απρ〈νκντ ϕελεντ∀σ µεννψισγετ ηαλµοζνακ φελ, νε κερλϕενεκ ϖεσζλψβε, σ α φελεσλεγετ α 

µενστρυ〈χι⌠ϖαλ ρτσκ κι. Εννλφογϖα, ηα α µενστρυ〈χι⌠ ακαδοζικ, α φεϕ ελνεηεζλ, 

ηοµ〈λψοσ λεσζ α λ〈τ〈σ, φ〈ϕ αζ ζλετ σ α σζεµρεγ, α λ〈γψκ σ αζ αληασ, ζαϖαρτσ〈γ, 

νψυγταλανσ〈γ, µελψγσ, νηα ηιδεγρ〈ζ〈σ σ λ〈ζ φιγψεληετ∀ µεγ, σ µινδεζεκ α τνετεκ 

χσακ ακκορ σζ!ννεκ µεγ, ηα α ϖρζσ ϕβ⌠λ µεγινδυλ. 

28. Αζ ελ∀ζ∀ χσοπορτ ϖλεµνψϖελ σζεµβεν ελµονδηατϕυκ, ηογψ α τερµσζετ ελ∀ρελ〈τ〈σα 

ϖιτατηατ⌠, µερτ εννεκ αζ 〈λλτ〈σνακ α κϖετκεζµνψει κοµολψαββακ, µιντ αζ α κρδσ, 

αµιτ µεγϖιταττυνκ. ςαϕον α τερµσζετ α µαγα ελ∀ρελ〈τ〈σ〈ϖαλ κπεσ−ε αζ εµβερεκ τϖ〈γψ〈τ 

µρσκελνι, ηογψ νε εγψενεκ τλ σοκατ, σ ϖαϕον µεγ τυδϕα−ε ακαδ〈λψοζνι α φελεσλεγ 

κιαλακυλ〈σ〈τ? Ηα υγψανισ γονδοσκοδ〈σα ρϖν κι τυδϕα ρτενι α φελεσλεγετ, ακκορ κπεσ 

λεηετνε αρρα ισ, ηογψ µεγακαδ〈λψοζζα α φελεσλεγ φεληαλµοζ⌠δ〈σ〈τ. Μγ ηα ελ∀ρελ〈τ〈σ〈β⌠λ 

αλκοττα ισ µεγ α µενστρυ〈χι⌠τ, ακκορ σεµ αζ εγσζσγρ∀λ ακαρτ γονδοσκοδνι, ηανεµ α 

γψερµεκνεµζσρ∀λ, εζρτ νεµ τεσζι λεηετ∀ϖ α µενστρυ〈λ〈στ αζοκν〈λ, ακικ µγ νεµ 

φογανηατνακ µεγ, µιντ πλδ〈υλ α κισγψερµεκεκ, ϖαγψ αζοκν〈λ, ακικ κορυκν〈λ φογϖα µ〈ρ 

νεµ εσηετνεκ τεηερβε, ϖαγψισ αµιντ ελρικ α (τερµκενψσγ)48 ηατ〈ρϖοναλ〈τ, αζζαλ εγψττ α 

ϖρζσ ισ µεγσζ!νικ. Τοϖ〈ββ〈, αµικορ α µενστρυ〈χι⌠ κσικ, ακκορ α τεστ α φεσζλτσγ 

µιαττ, µιϖελ α ϖρ νεµ τυδ κιρλνι, µεγβετεγσζικ. Εζρτ γψ τ!νηετ, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ 

µεγϕελενσε νεµ ϕ〈ρ ηασζονναλ, ηισζεν νεµ σζντετι µεγ σεµ αζ ελζ〈ρ⌠δ〈στ, σεµ πεδιγ 

β〈ρµελψικ τνεττ, ηανεµ ππεν ακκορ ϕελενικ µεγ, αµικορ α γρχσσ 〈λλαποτ µεγσζ!νικ, 

ππγψ, µιντ αηογψ εζ α σζκελσ ϖαγψ αζ ιζζαδ〈σ εσετβεν τρτνικ. Αζον κϖλ α 

βετεγσγ σοκ µινδενβεν κλνβζικ αζ εγσζσγτ∀λ. ςαν ολψαν δολογ, αµελψ σεγτ αββαν, 

ηογψ α βετεγσγ µεγσζ!νϕν, δε νεµ ηασζν〈λ αζ εγσζσγ µεγ∀ρζσβεν. Ιλψεν πλδ〈υλ αζ 

ρϖ〈γ〈σ, αµελψ αζ ελζ〈ρ⌠δ〈στ µεγσζντετι, δε νεµ ∀ρζι µεγ αζ εγσζσγετ.  

Αζοκ, ακικ γψ ϖλικ, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ α γψερµεκνεµζσ σζεµποντϕ〈β⌠λ σεµ ηασζνοσ, 

αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ α ϖρζσ χσακ ακκορ ϕελενικ µεγ, ηα αζ ανψαµη ελφεκλψεσεδεττ. 

                                                 
47 Τεµκιν (23. ολδαλ): �Τηοσε ωηο βελιεϖε µενστρυατιον γοοδ φορ ηεαλτη ανδ χηιλδβεαρινγ.� 

48 Α γργβεν α χρε�α σζ⌠ σζερεπελ, ϖαγψισ Σ⌠ρανοσ αζτ α ηατ〈ρϖοναλατ ηζζα µεγ, αµγ α µενστρυ〈χι⌠ 

µγ σζκσγεσ ϖαγψ ηασζνοσ α φογαµζ〈σηοζ. 
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Μ〈ρπεδιγ µινδεν φεκλψ τερµσζετελλενεσ, σ αµι τερµσζετελλενεσ, νεµ σεγτηετι ελ∀ α 

τερµσζετεσ φολψαµατοκατ, γψ α µενστρυ〈χι⌠ α φογαµζ〈σνακ σεµ ηασζν〈λ. Κτσγκϖλ 

ϖαν νη〈νψ ν∀, ακι γψ φογαν µεγ, ηογψ µγ νεµ µενστρυ〈λτ, µγ µ〈σοκ, ακικ α 

µενστρυ〈χι⌠ υτ〈ν φογαννακ χσακ µεγ, α φογαµζ〈σ υτ〈ν ισ µενστρυ〈λνακ. Εζεκνεκ α 

ϖλεµνψε ισ κιφογ〈σοληατ⌠. Υγψανισ α µενστρυ〈χι⌠ νεµ αζ ανψαµη φεκλψβ∀λ 

σζ〈ρµαζικ, ηανεµ 〈τσζιϖ〈ργ〈σβ⌠λ σ α ϖρ κιιζζαδ〈σ〈β⌠λ, µιντ αηογψ α κιδρζσλ∀δττ νψ 

ισ φεκλψ νλκλ ϖρζικ, σ αηογψαν α νεµ νψλτ τρσεκνλ ισ ϖρτ∀λ 〈τιτατϖα ταλ〈λϕυκ 

〈τκτζσ σορ〈ν α σεβκτζ∀π⌠λψ〈τ. Αζ ισ τϖεδσ, ηογψ ϖαννακ ολψαν ν∀κ, ακικ ανλκλ 

εσνεκ τεηερβε, ηογψ ϖαλαηα ισ µενστρυ〈λτακ ϖολνα, µερτ ηα νεµ ϖρ, ακκορ ϖαλαµι µ〈σ 

φολψαδκ 〈λταλ τισζτυλνακ µεγ, αηογψ νη〈νψ 〈λλατφαϕτα. Νη〈νψ ν∀ φογαµζ〈σ υτ〈ν ισ 

µενστρυ〈λ, µιντ αηογψ αζτ κορ〈ββαν βιζονψτοττυκ, δε αζ ανψαµη µ〈σ τερλετρ∀λ, σ νεµ 

ονναν, αηολ α µαγ µ〈ρ µεγταπαδτ. 

29. Ηροπηιλοσ αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α ν∀κ εγψ ρσζνλ α µενστρυ〈χι⌠ 〈ρταλµασ λεηετ, υγψανισ 

νη〈νψαν τκλετεσεν εγσζσγεσνεκ ρζικ µαγυκατ αδδιγ, αµγ νεµ µενστρυ〈λνακ, ηα 

ϖισζοντ µ〈ρ µενστρυ〈λνακ, γψακραν ελσ〈παδνακ, λεφογψνακ σ κννψεββεν 

µεγβετεγσζενεκ, µ〈σ ν∀κνλ αζονβαν ηασζνοσ, ηισζεν ϖαννακ, ακικ γψακραν σ〈παδτακ σ 

ϖζν〈κ, δε κσ∀ββ, α µενστρυ〈χι⌠ υτ〈ν, αρχσζνκ εγσζσγεσσ ϖ〈λικ σ ϕ⌠λ τ〈πλ〈λτακ 

λεσζνεκ. Μνασεασ αζτ µονδϕα, ηογψ εγψρσζτ ϖαννακ ολψαν ν∀κ, ακικ τερµσζετκνλ 

φογϖα ερ∀σεββ τεσταλκατακ, µ〈σρσζτ πεδιγ ολψανοκ, ακικ γψενγκ, σ εζεκ κζλ αζοκ, 

ακικ γψενγκ, ηαϕλαµοσαββακ α σζορυλ〈σρα, µγ αζ ερ∀σεββ τεσταλκατακ α ηασµενσρε. 

Τοϖ〈ββ〈 αζτ 〈λλτϕα, ηογψ αζοκ α ν∀κ, ακικ τερµσζετκνλ φογϖα ηαϕλαµοσαββακ α 

σζορυλ〈σρα, αζοκνακ α µενστρυ〈χι⌠ εγσζσγεσ, εζζελ σζεµβεν αζοκν〈λ, ακικνεκ 

ηασµενσκ ϖαν, νεµ εγσζσγεσ. Ηασονλ⌠αν ϖαν εζ αζ ρϖ〈γ〈σσαλ ισ, ηισζεν αζοκνακ, 

ακικ σζορυλ〈στ⌠λ σζενϖεδνεκ, ηασζν〈λ σ ελλαζυλνακ τ∀λε, εζζελ σζεµβεν αζοκνακ, ακικ 

ηασµενστ∀λ σζενϖεδνεκ, κ〈ροσ, µιϖελ µεγνϖελι α φολψαδκ−κιϖ〈λασζτ〈στ. Ακαρατλανυλ ισ 

∆ιονψσιοσ ελµλεττ ιδζι, αµελψ αλαπϕ〈ν �τερµσζετεσ� σζορυλ〈σρ⌠λ σ ηασµενσρ∀λ 

βεσζλ, αµελψεκ εγψικε σεµ ηασζν〈λ αζ εγσζσγνεκ, αµιντ ερρ∀λ Αζ 〈λταλ〈νοσ 

τυλαϕδονσ〈γοκρ⌠λ χµ! µ!ϖεµ µ〈σοδικ κνψϖβεν σζ〈µολταµ βε. ςαλ⌠ϕ〈βαν α 

τερµσζετεσ σζορυλ〈σ κεϖσβ 〈ρταλµασ, µιντ α βετεγσγ οκοζτα λεγενψηββ σζορυλ〈σ. 

Αηογψαν τυδνιλλικ αζ ρϖ〈γ〈σ νεµχσακ αζοκνακ 〈ρταλµασ, ακικ ηασµενσβεν σζενϖεδνεκ, 

ηανεµ αζοκνακ ισ, ακικνεκ ενψηε σζορυλ〈συκ ϖαν, µιϖελ αζ ρϖ〈γ〈σ ινκ〈ββ 〈ρτ νεκικ, µιντ 

ηασζν〈λ, µερτ α φελπλσηεζ ερ∀ρε ϖαν σζκσγκ, υγψανγψ α µενστρυ〈χι⌠ 〈ρταλµασ λεηετ 

νεµχσακ αζοκ σζ〈µ〈ρα, ακικ τερµσζετκνλ φογϖα ηαϕλαµοσαββακ α ηασµενσρε, ηανεµ 
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αζοκ σζ〈µ〈ρα ισ, ακικ (τερµσζετκνλ φογϖα) σζορυλ〈σβαν σζενϖεδνεκ. √σσζεφογλαλϖα 

Μνασεασ σ Ηροπηιλοσ ϖλεµνψϖελ σζεµβεν αζτ µονδηατϕυκ, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ 

µινδεν ν∀ εγσζσγρε 〈ρταλµασ, δε αζ ρζκενψεββεκετ ινκ〈ββ ριντι, εζζελ σζεµβεν 

αζοκον σεµµι σεµ λ〈τσζικ εββ∀λ, ακικνεκ α τεστκ ελλεν〈λλ⌠ββ. Νοσ, µεγφιγψεληετϕκ, 

ηογψ α ν∀κ κζλ αζοκ, ακικ νεµ µενστρυ〈λνακ, σοκαν ερ∀σεββεκ, µιντ αηογψ α φρφιασ σ 

µεδδ∀ ν∀κ ισ, σ αζ ιδ∀σεββ ν∀κ εγσζσγρε, ακικ µ〈ρ νεµ µενστρυ〈λνακ, εζ νεµ 

γψακορολ σεµµιφλε κ〈ροσ ηατ〈στ, σ∀τ ππεν ελλενκεζ∀λεγ, α ϖρϖεσζτεσγ τεσζι ∀κετ 

ν∀ιεσσ.49 Αζοκνακ α σζζεκνεκ, ακικ µγ νεµ µενστρυ〈λνακ, σζκσγκππεν κεϖσβ 

εγσζσγεσεκνεκ κελλενε λεννικ, δε ηα 〈λλανδ⌠αν εγσζσγεσεκ, ακκορ α µενστρυ〈χι⌠νακ 

σεµµι κζε σινχσεν αζ εγσζσγηεζ, χσακ α γψερµεκνεµζσηεζ, µιντηογψ µενστρυ〈χι⌠ 

νλκλ νινχσ φογαµζ〈σ. 

 

9. ςαϕον α σζζεσσγ ταρτ⌠σ µεγ∀ρζσε εγσζσγεσ? 

 

30. Νη〈νψαν αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ α σζζεσσγ ταρτ⌠σ µεγ∀ρζσε εγσζσγεσ, µγ µ〈σοκ αζτ, 

ηογψ νεµ. Αζ ελσ∀ χσοπορτ γψ ϖλι, ηογψ α τεστ σζενϖεδ α ϖ〈γψακοζ〈στ⌠λ. Κτσγκϖλ, 

λ〈τϕυκ, ηογψ α σζερελµεσεκ τεστε σ〈παδτ, γψενγε σ σοϖ〈νψ, α σζζεσσγ ϖισζοντ α σζερελµι 

λϖεζετεκβεν ϖαλ⌠ ταπασζταλατλανσ〈γα φολψτ〈ν νεµ ισµερι α ϖ〈γψατ. Τοϖ〈ββ〈 α φρφιακν〈λ 

ππγψ, µιντ α ν∀κνλ, µινδεν µαγκιϖ〈λασζτ〈σ κ〈ροσ, εζρτ α σζζεσσγ εγσζσγεσ, µιϖελ 

µεγγ〈τολϕα α µαγκιϖ〈λασζτ⌠δ〈στ. Αζ 〈λλατϖιλ〈γ ισ ιγαζολϕα µινδαζτ, αµιρ∀λ βεσζλτνκ: α 

κανχ〈κ, ηα νεµ φεδεζτετϕκ ∀κετ, σοκκαλ ϕοββαν φυτνακ, α κοχ〈κ πεδιγ, ηα κιϖ〈γτ〈κ 

µηκετ, ναγψοββακ, ϕ⌠λ τ〈πλ〈λταββακ σ ερ∀σεββεκ λεσζνεκ, α ησυκ πεδιγ κτττ, µιντ α 

καν δισζν⌠κ. Νψιλϖ〈νϖαλ⌠ εζ αζ εµβερεκνλ ισ, υγψανισ αζοκ α φρφιακ, ακικ µεγ∀ρζικ 

ροµλατλανσ〈γυκατ, ερ∀σεββεκ, τεστεσεββεκ σ εγσζ λετκβεν εγσζσγεσεββεκ, µιντ α 

τββιεκ, εββ∀λ κϖετκεζικ, ηογψ αζοκ α ν∀κ, ακικ σζιντν µεγ∀ρζικ σζζεσσγκετ, 

〈λταλ〈βαν εγσζσγεσεκ. Α τερηεσσγ σ α σζλσ κιµερτι α ν∀κ τεσττ, σ τββνψιρε ελ ισ 

σορϖασζτϕα, εζζελ σζεµβεν α σζζεσσγ µεγ⌠ϖϕα α ν∀κετ αζ ιλψεν 〈ρταλµακτ⌠λ, αµιτ ακ〈ρ 

εγσζσγεσνεκ ισ λεηετ µονδανι. 

31. Αζοκ ϖισζοντ, ακικ µ〈σ ϖλεµνψεν ϖαννακ, αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ α σζερελµι λϖεζετεκρε 

νεµ χσακ αζ ασσζονψοκ, ηανεµ α σζζεκ ισ ϖ〈γψακοζνακ. ςαννακ σζζεκ, ακικ 

                                                 
49 Σ⌠ρανοσ α θηλυκ≤ϕ κιφεϕεζστ ιττ νεµ ποζιτϖ ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα. Νζετε σζεριντ α µενστρυ〈χι⌠ τεσζι α 

ν∀κετ ν∀ιεσ ϕελλεµϖον〈σϖ〈. Εζρτ φορδτϕα εζτ α ηελψετ Χη. Σχηυβερτ (174. ολδαλ) κϖετκεζ∀κππ: �∆ερ 

Βλυτϖερλυστ ϖερλειητ δερ Μεηρζαηλ ϖον ιηνεν ερστ ωειβλιχηεν (δ. η. ϖον εινεν σχηωχηλιχηεν) Χηαρακτερ.� 
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ελϖισεληετετλενεββ ϖ〈γψατ ρεζνεκ, µιντ αζ ασσζονψοκ. Α σζερελµι σ⌠ϖ〈ργ〈σ χσακ ακκορ 

σζ!νικ µεγ, ηα σζερετκεζνκ, δε ηα ελκερλϕκ, νεµ, εζρτ α σζζεσσγ µεγ∀ρζσε νεµ 

χσκκεντι α ϖ〈γψατ. Α µαγκιϖ〈λασζτ〈σρ⌠λ νη〈νψαν γψ ϖλεκεδνεκ, ηογψ νµαγ〈βαν σεµ 

α φρφιακν〈λ, σεµ α ν∀κνλ νεµ κ〈ροσ, χσακ τλζοττ µρτκβεν, µερτ α φολψαµατοσ 

µαγκιϖ〈λασζτ〈σ 〈ρτ α τεστνεκ, δε αζ ιδ∀κζνκντι ηασζν〈λ, µιϖελ µεγσζαβαδτ α 

λοµηασ〈γτ⌠λ σ α ροσσζ κζρζεττ∀λ, εζρτ α νεµι ακτυσ υτ〈ν σοκαν λνκεββεκ σ 

φελσζαβαδυλταββ〈 ϖ〈λνακ. Νη〈νψαν αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ α µαγκιφολψ〈σ κ〈ροσ, µερτ 

κιµερλτσγετ οκοζ, δε µγ ηα ολψκορ 〈ρταλµασ ισ, χσακ κισ µρτκβεν σ ρϖιδ ιδειγ, µ〈σ 

σζεµποντβ⌠λ αζονβαν ινκ〈ββ ηασζνοσ, µερτ α ηαϖι ϖρζσ ακαδ〈λψταλανυλ τρτνηετ µεγ. 

Μιντ αηογψ µεγ σζοκτυνκ ιζζαδνι, ηα αζ εγσζ τεστνκ µοζογ, δε α µοζγ〈σηι〈νψ 

µεγακαδ〈λψοζζα σ ϖισσζαταρτϕα α ϖερτκεζστ, σ αηογψ α ηανγοσ βεσζδ φοκοζζα α 

νψ〈λκιϖ〈λασζτ〈στ, µερτ εζ α λεϖεγ∀ 〈ραµλ〈σ〈νακ τερµσζετεσ ϖελεϕ〈ρ⌠ϕα, υγψανγψ α 

σζεξυ〈λισ ακτυσ αλαττ α ν∀κ νεµι σζερϖεινεκ σσζετεττ µοζγ〈σα ελλαζτϕα αζ εγσζ 

σζερϖεζετετ, σ εττ∀λ αζ ανψαµη ισ ελλαζυλ, γψ βιζτοστϖα α µενστρυ〈χι⌠ 

ακαδ〈λψταλανσ〈γ〈τ. Σοκ ν∀ ηοσσζ ζϖεγψσγβεν ρενδσζερτελενλ σ φ〈ϕδαλµασαν 

µενστρυ〈λ, δε µιυτ〈ν ϕβ⌠λ φρϕηεζ µεννεκ, ϖρζσκ ισµτ ακαδ〈λψταλανν〈 ϖ〈λικ. Σ∀τ 

αζοκ α κοχ〈κ ισ, αµελψεκνεκ κιϖ〈γτ〈κ α µητ, λετερ∀σεββεκκ ϖ〈λνακ, υγψανισ ηι〈νψζικ 

αζ α σζερϖκ, αµελψ α µενστρυ〈χι⌠σ ϖρζστ οκοζζα. Αννακ σεµ φ〈ϕ α λ〈βα, ακινεκ νινχσ, 

νεµ κανχσαλτ, ακινεκ κιϖερτκ α σζεµτ, µιϖελ νινχσ µεγ αζ α τεστρσζε, αµελψ 

µεγβετεγεδηετνε, υγψανγψ αζοκ α ν∀κ σεµ σζενϖεδνεκ α µη 〈λταλ οκοζοττ 

νεηζσγεκτ∀λ, ακικνεκ νινχσ µηκ. Α σζζεκνεκ αζονβαν ϖαν µηκ, γψ φενν〈λλ αννακ 

α ϖεσζλψε, ηογψ µηκ ελϖεσζτι µ!κδ∀κπεσσγτ, ηα ταρτ⌠ζκοδνακ α κζσλστ∀λ. 

Αζοκνακ, ακικ αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ α σζερετκεζστ∀λ ταρτ⌠ζκοδ⌠ ν∀κ µεγ⌠ϖϕ〈κ µαγυκατ α 

σζλσι φ〈ϕδαλµακτ⌠λ, γψ ϖ〈λασζολνακ, ηογψ α νεµι λετ µεγϖον〈σα µιαττ σοκκαλ ναγψοββ 

βαϕ ρι ∀κετ, µιϖελ ηαϖι ϖρζσκ ελακαδ. ςαλ⌠βαν εληζνακ, σ φοκοζατοσαν ελτελνεκ α 

φελγψλεµλεττ ανψαγοκκαλ, µερτ αµινεκ κι κελλεττ ϖολνα ρλνιε α µεγτισζτυλ〈σ φολψτ〈ν, 

απρ〈νκντ φελγψλεµλεττ. Α ταρτ⌠σ σζζεσσγ τεη〈τ 〈ρταλµασ. 

32. Α κτ ολδαλ ρϖελσε ιλψεν. Μι ϖισζοντ αζτ 〈λλτϕυκ, ηογψ α ταρτ⌠σ σζζεσσγ εγσζσγεσ, 

σ α σζερετκεζσ 〈λταλ〈βαν 〈ρταλµασ, αµιντ εζτ Α ηιγινι〈ρ⌠λ σζ⌠λ⌠ φεϕεζετβεν ηοσσζασαν 

κιµυταττυκ. Λ〈τηατϕυκ, ηογψ αζ 〈λλατϖιλ〈γον βελλ αζοκ α ν∀στνψεκ λετρεϖαλ⌠ββακ, 

αµελψεκ ταρτ⌠ζκοδνακ α κζσλστ∀λ, σ α ν∀κ κζλ ισ αζοκ λεσζνεκ κεϖσβ ηαϕλαµοσακ 

α βετεγσγεκρε, ακικ ϖαγψ α τρϖνψ, ϖαγψ ϖαλαµιλψεν ιστενεκ κυλτυσζα µιαττ ταρτ⌠ζκοδνακ 
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α κζσλστ∀λ, σ αζοκ, ακικ α τρϖνψ κϖετκεζτβεν µεγ∀ρζικ α σζζεσσγκετ.50 Ηα α 

ν∀κ ρενδσζερτελενλ µενστρυ〈λνακ, εληζνακ σ τλσλψοσακ λεσζνεκ, εζ αµιαττ ϖαν, ηογψ α 

τεστκ τυνψα σ ττλεν. Τεη〈τ αζοκ κζλ σοκαν, ακικ µεγ∀ριζτκ α σζζεσσγκετ, 

φελγψελετ σ ∀ριζετ αλαττ µαραδνακ, α σζκσγεσ τεστγψακορλατοκ κζλ σεµ ϖγεζνεκ 

εγψετ σεµ, νεµ ισ ηιντ〈ζνακ,51 σ αζ εββ∀λ σζ〈ρµαζ⌠ ελ∀νψκετ σεµ ηασζν〈λϕ〈κ κι. Εµιαττ 

α µ〈ρ φελσορολτ βαϕοκ κννψεββεν ρικ ∀κετ. Τεη〈τ, β〈ρ α σζζεσσγ µεγ∀ρζσε µινδ α 

φρφιακ, µινδ α ν∀κ σζ〈µ〈ρα εγσζσγεσ, υγψανακκορ α τερµσζετ αλαπελϖε κζσ µινδκτ 

νεµ εσετβεν, ηογψ βιζτοστανιυκ κελλ αζ λ∀λνψεκ υτ⌠δλ〈σ〈τ, σ εηηεζ σζκσγ ϖαν α 

κζσλσρε. Εζτ ρσζλετεσεββεν ισ µεγ κελλ ϖιζσγ〈λνυνκ. 

 

 

 

 

10. ςαϕον α ν∀κνεκ µεδδιγ κελλ µεγ∀ριζνικ σζζεσσγκετ? 

 

33. Μιϖελ α φρφιακ χσακ κιβοχσ〈τϕ〈κ α µαγοτ, αζ ελσ∀ κζσλσ νεµ ϕελεντ σζ〈µυκρα 

κοχκ〈ζατοτ, α ν∀κ ϖισζοντ βεφογαδϕ〈κ α µαγοκατ, τεηερβε εσνεκ, σ λ∀λνψνεκ αδνακ 

λετετ, σ εζζελ λετκετ κοχκ〈ζτατϕ〈κ, ηα κορ〈ββαν ϖαγψ κσ∀ββ ϖεσζτικ ελ α 

                                                 
50 Α ςεστα σζζεκρε γονδολ, ακικετ 6−10 ϖεσ κορυκτ⌠λ 30 ϖεν 〈τ, ηαλ〈λβντετσ τερηε µελλεττ, σζζεσσγρε 

κνψσζερττεττεκ. Α τεστλετετ α ηαγψοµ〈νψ σζεριντ Νυµα Ποµπιλιυσ ηοζτα λτρε (Λιϖιυσ 1. 20. 3., Πλυταρχηοσ: 

Νυµα 9. 5−8., 10.). Α σζζεσσγι σζαβ〈λψτ µεγσζεγ∀ ςεστα σζζεκετ ελεϖενεν ελτεµεττκ. Λιϖιυσ 2. 42. 

βεσζ〈µολ Οππια κιϖγζσρ∀λ, ϖαλαµιντ εγψ Ποστυµια νεϖ! σζ!ζ µεγφεγψελµεζσρ∀λ, ακι − β〈ρ νεµ 

βιζονψυλτ β!νσνεκ −, φελτ!ν∀ ρυη〈ζατ〈ϖαλ σ σζαβαδοσ ϖισελκεδσϖελ κιϖϖτα α ποντιφεξ µαξιµυσ 

ροσσζαλλ〈σ〈τ (Λιϖιυσ 4. 44.). Αζ εγψετλεν τρτνετιλεγ ηιτελεσ βεσζ〈µολ⌠ εγψ ςεστα σζ!ζ, Χορνελια ελεϖενεν 

τρτν∀ ελτεµετσρ∀λ ιφϕ. Πλινιυσν〈λ ολϖασηατ⌠ (4. 11). Χορνελια β!νσσγε νεµ ϖολτ βιζονψτηατ⌠, δε 

∆οµιτιανυσ χσ〈σζ〈ρτ µινδεζ νεµ τ〈ντορτοττα ελ α κεγψετλεν κιϖγζστ∀λ. Εζ α Χορνελια φελτεηετ∀λεγ αζονοσ α 

Ταχιτυσ 〈λταλ εµλτεττ, Κρ. υ. 62−βεν α ςεστα τεστλετβε φελϖεττ Χορνελια Χοσσ〈ϖαλ (Ταχιτυσ: Ανναλεσ 15. 22. 

2). Σ⌠ρανοσ ρϖιδδελ ∆οµιτιανυσ ηαλ〈λα υτ〈ν ρκεζεττ Ρ⌠µ〈βα, γψ Χορνελια ελτεµετσρ∀λ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν 

ρτεσλνιε κελλεττ.  

51 Α ηιντ〈ζ〈σ ∀σιδ∀κ ⌠τα ριτυ〈λισ µεγτισζτυλ〈στ ϕελεντεττ α ν∀κ, κλνσεν α σζζεκ, σζ〈µ〈ρα (Αι⌠ρα ννεπ, 

Ηψγινυσ αστρ. 2, 4.).  Α ηιντ〈ζ〈σ γψ⌠γψηατ〈σ〈ρ⌠λ Μ. Ιυλιυσ Αππελλασ επιδαυροσι φελιρατα ισ µεγεµλκεζικ (ΙΓ 

Ις 1 2 126, 10−11. σορ: χρℑσθαι ¬περϑ, α�ραιϕ). Πλινιυσ ΝΗ 26, 8, 14 σζεριντ Ασκλεπιαδσ αζτ αϕ〈νλοττα, 

ηογψ α βετεγ 〈γψ〈τ φγγεσσζκ φελ σ ηιντ〈ζτασσ〈κ, µερτ ακκορ κννψεββεν ελαλσζικ, σ µεγ ισ γψ⌠γψυλ. ϖ. 

Ορειβασιοσ 1, 180−182. 
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σζζεσσγκετ, µιντ σζκσγεσ. Α χµβεν φελϖετεττ προβλµ〈τ τεη〈τ χλσζερ! 

µεγϖιζσγ〈λνυνκ.  

Νη〈νψαν γψ ϖλικ, ηογψ α ν∀ι νεµ σζ〈µ〈ρα εγσζεν αδδιγ ηασζνοσ µεγ∀ριζνι α 

σζζεσσγετ, αµγ νεµ ϖ〈γψνακ α σζεξυ〈λισ ακτυσρα. Μαγα α τερµσζετ λτεττε ελ α 

σζενϖεδλψτ σ α ϖ〈γψατ α σζερετκεζσρε αζ 〈λλατϖιλ〈γβαν ππγψ, µιντ αζ εµβερεκνλ, 

ηογψ κζσλϕενεκ, ηα ελϕν αζ ιδεϕε, αµικορ µ〈ρ α τεστ ισ ϖ〈γψακοζικ α σζερελµι 

λϖεζετρε. ∆ε αζ ελκερλι α φιγψελµκετ, ηογψ αζ 〈λλατοκ ϖ〈γψαιτ εγψεδλ α τερµσζετ σ αζ 

ρτελµετλεν ϖγζετ ιρ〈νψτϕα, νεµ µαγυκ δντενεκ ρ⌠λα, εζρτ αζ 〈λλατοκ τββσγνλ µ〈ρ 

ελ∀ρε µεγ ϖαν ηατ〈ροζϖα αζ ιδ∀ποντ, αµικορ ελφογϕα ∀κετ α κζσλσρε ϖαλ⌠ ϖ〈γψ, αζ 

εµβερεκνλ αζονβαν εζ νινχσ ελ∀ρε µεγηατ〈ροζϖα, µιϖελ γψακραν ελ∀φορδυλ, ηογψ 

ϖ〈γψαικατ ϖαλαµιφλε ισµερετλεν γψνψρκρε ϖαγψ ταπασζταλατοκρα ϖαλ⌠ τρεκϖσκ 

πεζσδτι φελ. Ηα τεη〈τ α σζζεκετ νεµ νεϖελικ βλχσεν, ακκορ φελκσζλετλενεκ λεσζνεκ, σ 

ρετλεν κορβαν ραγαδϕα ελ ∀κετ α ϖ〈γψ, σ εζ αζ, αµι µιαττ νεµ σζαβαδ βζνι α ϖ〈γψακβαν. 

Αδδιγ ϕ⌠ µεγ∀ριζνι α σζζεσσγετ, αµγ α µενστρυ〈χι⌠ µαγ〈τ⌠λ µεγ νεµ ϕελενικ. Εζ λεσζ 

α βιζτοσ ϕελε αννακ, ηογψ αζ ανψαµη µ〈ρ κπεσ ελλ〈τνι φελαδαταιτ, αµελψεκ κζλ αζ 

εγψικ, αµιρ∀λ µ〈ρ κορ〈ββαν βεσζλτνκ, α φογαµζ〈σ. ςεσζλψεσ λεηετ, ηα α βελϖελλτ 

σπερµα, ακκορ ταπαδ µεγ, αµικορ α µη µρετε µγ κιχσι, εννεκ κϖετκεζτβεν υγψανισ 

αζ εµβρι⌠, µιυτ〈ν µ〈ρ µεγν∀ττ, σσζεπρσελ∀δικ, γψ ϖαγψ ελπυσζτυλ ϖαγψ ελτορζυλ αζ 

αλακϕα. Α σζλσ πιλλανατ〈βαν µινδεζ α τερηεσ ν∀τ µινδενκππεν ϖεσζλψεζτετι, αµικορ α 

σζ!κ σ λετκορα µιαττ µγ νεµ τκλετεσεν κιφεϕλεττ µησζ〈ϕ σζακασζ〈ν ηατολ 〈τ α µαγζατ. 

Εµιαττ φορδυλ ελ∀ αζ ισ, ηογψ νη〈νψ µαγζατ αλυλτ〈πλ〈λτ, µιϖελ αζ ανψαµηετ 〈τσζϖ∀ 

ϖρεδνψεκ µγ νεµ ελγ ναγψοκ, ηανεµ ολψαν ϖκονψακ, ηογψ µγ νεµ κπεσεκ 

ελεγενδ∀ ϖρτ ελϕυττατνι α µηβεν λϖ∀ µαγζατ τ〈πλ〈λ〈σ〈ρα. Μιϖελ α µενστρυ〈χι⌠ α λεγτββ 

εσετβεν τιζεννγψ ϖεσ κορ κρλ ϕελεντκεζικ ελ∀σζρ, εζ α λεγτερµσζετεσεββ ιδ∀ποντ α 

σζζεσσγ ελϖεσζτσρε ισ. Υγψανακκορ α σζζεσσγ ελϖεσζτσε τββ ϖϖελ κσ∀ββ µ〈ρ νεµ 

ϖεσζλψτελεν, υγψανισ α µηνψακ λεσλλψεδϖε µαραδ, ηασονλ⌠αν αζοκνακ α φρφιακνακ α 

νεµι σζερϖηεζ, ακικ νεµ λτεκ σζεξυ〈λισ λετετ. Αζ ανψαµη ρεγε εκκορ µ〈ρ ελγ τ〈γασ, 

ηογψ α µαγ 〈ταλακυλϕον, σ κιφεϕλ∀δϕν αζ λ∀λνψ, δε σζλσκορ νεµ κννψ! α κεσκενψ 

µηνψακον κερεσζτλνψοµνι, γψ ναγψ βαϕτ σ ϖεσζλψτ οκοζηατ. Α σζζεσσγ ελϖεσζτσρε 

τεη〈τ α φεντ εµλτεττ ιδ∀ποντ αλκαλµασ, αµικορ α νεµι σζερϖεκ µ〈ρ αννψιρα κιφεϕλ∀δτεκ, 

ηογψ κπεσεκ ελϖισελνι α φογαµζ〈στ. 

 

11. Ηογψαν ισµερϕκ φελ αζοκατ α ν∀κετ, ακικ κπεσεκ α φογαµζ〈σρα? 
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34. Μιντηογψ σοκ ν∀ νεµ πυσζτ〈ν αζ λϖεζετεκ µιαττ, ηανεµ αζρτ µεγψ φρϕηεζ, ηογψ 

γψερµεκε σ υτ⌠δα λεγψεν, εζρτ τκλετεσεν φελεσλεγεσ νεµεσι σζ〈ρµαζ〈συκρ⌠λ σ ϖαγψονι 

ηελψζετκρ∀λ ρδεκλ∀δνι, µιελ∀ττ µεγγψ∀ζ∀δννκ ρ⌠λα, ϖαϕον κπεσεκ−ε µεγφογαννι ϖαγψ 

σεµ, σ ϖαϕον αλκαλµασακ−ε α γψερµεκσζλσρε ϖαγψ σεµ. Α τοϖ〈ββιακβαν τεη〈τ ερρ∀λ ισ 

σζ⌠τ κελλ εϕτεννκ. 

Μεγ κελλ ϕεγψεζννκ, ηογψ α φογαµζ〈σρα λεγµεγφελελ∀ββ α τιζεντ σ νεγψϖεν ϖ κζττι 

ιδ∀σζακ, ηα α ν∀ νεµ φρφιασ, τεστεσ, ναγψον ησοσ, ναγψον κϖρ ϖαγψ τλσ〈γοσαν 

πετψηδτ σ ϖιζεσ. Μιντηογψ α µη ηασονλ⌠αν ϖισελκεδικ αζ εγσζ σζερϖεζετηεζ, ηα τλ 

κεµνψ � ηα τρτνετεσεν ππεν αζ �, ϖαγψ ηα τλ πετψηδτ σ ερ∀τλεν, α µαγ νεµ τυδ 

κννψεν µεγταπαδνι. Ακκορ σεµ, ηα α µη τλ νεδϖεσ ϖαγψ σζ〈ραζ, τλ νψιτοττ ϖαγψ ζ〈ρτ, 

ϖισζοντ µεγ τυδ ταπαδνι, ηα ρενδσζερεσ α ηαϖι ϖρζσ, αµελψ νεµ τλ ϖιζεσ ϖαγψ µ〈σφαϕτα 

ϖ〈λαδκοκκαλ κεϖερεδεττ, ηανεµ χσακ ϖρβ∀λ 〈λλ, δε µεννψισγε σεµ τλ ναγψ ϖαγψ 

τλσ〈γοσαν κιχσι. ϑ⌠, ηα α µησζ〈ϕ ελ∀ρενψλικ σ κζϖετλενλ ηοζζ〈φρηετ∀, ηα υγψανισ 

τερµσζετνλ φογϖα ηαϕλοττ σ α ϖαγιν〈τ⌠λ τ〈ϖολαββ φεκσζικ, κεϖσβ κπεσ βεσζϖνι, 

ϖαλαµιντ βεφογαδνι α µαγοτ. Τοϖ〈ββ〈 κεδϖεζ∀, ηα α ν∀κ αζ τελτ κννψεν µεγεµσζτικ 

σ ηασρεγκ νεµ ταρτ⌠σαν νεδϖεσ, τερµσζετκ κιεγψενσλψοζοττ σ ϖιδ〈µ. Αζ 〈λλανδ⌠ 

εµσζτσι ζαϖαροκ υγψανισ κ〈ροστϕ〈κ α µαγζατοκατ, α ηασµενσσελ πεδιγ κιρλ αζ 

ελφογψασζτοττ τελ, µιελ∀ττ τελϕεσεν µεγεµσζτεττκ ϖολνα. Α λελκι β〈νατ σ ινδυλατοσσ〈γ 

µεγζαϖαρϕα α λγζστ, σ ελ∀ιδζι α µαγζατ ελϖετλστ. 

35. Νη〈νψαν αζτ ισ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ αζοκ α ν∀κ κεϖσβ αλκαλµασακ α φογαµζ〈σρα, ακικνεκ 

σεµ ρµτ, σεµ β〈νατ〈τ νεµ 〈ρυλϕα ελ σζεµκ ϖαγψ αρχσζνκ γψορσ ϖ〈λτοζ〈σα, 

κλνσεν, ηα φεκετββρε ϖ〈λικ α β∀ρκ. Αζ ∀ ϖ〈γψαικ υγψανισ σοκκαλ ηεϖεσεββεκ, 

αµελψεκ µεγϖ〈λτοζτατϕ〈κ σ µεγστττικ β∀ρκ σζντ, εζ 〈λταλ α µαγ ϖαλαηογψ κισζ〈ραδ 

σ µεγσεµµισλ. ∆ιοκλσ σζ〈µ〈ρα α φογαµζ〈σ−κπεσσγ βιζτοσαββ ελ∀ϕελε, ηα α ν∀κ 

χσπ∀ϕε σ λ〈γψκα ησοσ, ηα τερµετεσεββεκ, σζεπλ∀σεκ, πιροσποζσγ〈σακ, µεγϕελενσκ 

φρφιασ, αζ εζεκκελ ελλενττεσ τυλαϕδονσ〈γακ ϖισζοντ τερµκετλενεκ: α ϖζν〈κ, ϖκονψακ 

ϖαγψ τλ κϖρεκ, τλ ιδ∀σεκ ϖαγψ τλ φιαταλοκ. Κλνσεν ναγψ ϕελεντ∀σγετ τυλαϕδοντ α 

ηϖελψκποκ ϕελζσνεκ, αµελψεκ γψαντ〈β⌠λ, ρυτ〈β⌠λ, φοκηαγψµ〈β⌠λ, ζσ〈ζσ〈β⌠λ σ 

κοριανδερβ∀λ 〈λλνακ. Ηα α βεηελψεζεττ ανψαγοκ ϕελλεγζετεσ τυλαϕδονσ〈γαι φεληατολνακ α ν∀κ 

σζ〈ϕ〈ιγ, αζτ 〈λλτϕα, ηογψ κπεσεκ µεγφογαννι, ελλενκεζ∀ εσετβεν ϖισζοντ νεµ. Ευν⌠ρ σ 

Ευρψπη⌠ν σζλ∀σζκβε λτετικ α ν∀κετ, σ υγψανεζεκκελ αζ ανψαγοκκαλ φστλικ ∀κετ 

αλυλρ⌠λ. Μινδεζ τϖεδσ. Ακκορ ισ τεηερβε τυδ εσνι εγψ ν∀, ηα νεµ ησοσ α χσπ∀ϕε. Α 



 25

κποκ σ ερ∀σ ηατ〈σ σσζετεϖ∀ικ 〈τηατοληατνακ α χσυπ〈ν αζ ρτελµνκκελ κικϖετκεζτετεττ 

ϕ〈ρατοκον ισ,52 µγ ηα α ν∀ νεµ ισ κπεσ µεγφογαννι. Ασκλπιαδσ λεγαλ〈ββισ αζτ 〈λλτϕα, 

ηογψ α φεκλψεσ βετεγ ρζκελι α χοµβϕ〈ρα ηελψεζεττ, ρυτ〈β⌠λ σ ϖιασζβ⌠λ κσζλτ ολαϕ 

ϕελλεγζετεσ τυλαϕδονσ〈γ〈τ, µιϖελ αζ σζτ〈ραδ α τεστβεν. ℑλταλ〈βαν αζ εγσζ σζερϖεζετ 

〈λλαποτ〈τ ισ µεγ κελλ ϖιζσγ〈λνι α µηϖελ εγψττ. Μιντ αηογψ α σιλ〈νψ φλδ σεµ κπεσ 

τ〈πλ〈λνι α µαγοκατ σ α νϖνψεκετ, σ∀τ σαϕ〈τ ηιτϖ〈νψσ〈γ〈ϖαλ ελπυσζττϕα α νϖνψεκ σ α 

µαγοκ ϕ⌠ τυλαϕδονσ〈γαιτ, υγψανγψ α ροσσζ 〈λλαποτβαν λϖ∀ ν∀κ τεστε σεµ κπεσ α βελϕκ 

ηελψεζεττ µαγοκατ µεγταρτανι, σ∀τ σαϕ〈τ αλκαλµατλανσ〈γυκ σζκσγσζερ!εν υγψανγψ 

µεγβετεγτι ϖαγψ ακ〈ρ ελ ισ πυσζττϕα ∀κετ. 

 

12. Μελψικ ιδ∀ποντ α λεγαλκαλµασαββ α φογαµζ〈σρα? 

 

36. Μιντηογψ α σζαβαδβαν ελϖετεττ µαγοκ σζ〈µ〈ρα σεµ µινδεν ιδ∀ποντ αλκαλµασ αρρα, 

ηογψ α φλδβε ϕυτϖα γψµλχσκετ τερεµϕενεκ, αζ εµβερεκνλ σεµ αλκαλµασ µινδεν 

ιδ∀ποντ α σζερετκεζσ σορ〈ν κιλϖελλτ µαγ µεγφογαν〈σ〈ρα. Αζρτ τεη〈τ, ηογψ α σζερετκεζσ 

µεγφελελ∀ ιδ∀ζτσϖελ ελρηεσσκ κιτ!ζττ χλυνκατ, σζ⌠τ κελλ εϕτεννκ α µεγφελελ∀ 

ιδ∀ποντρ⌠λ. 

Α σζερετκεζσνεκ α τεηερβε εσσ σζ〈µ〈ρα λεγαλκαλµασαββ ιδ∀ποντϕα αζ, αµικορ α ϖρζσ 

µεγσζ!νικ ϖαγψ αλ〈ββηαγψ, ϖαλαµιντ ϕελεν ϖαν α ϖ〈γψ σ σ⌠ϖ〈ργ〈σ αζ εγψττλτρε, αµικορ 

α τεστ σε νεµ σζ!κλκδικ, σε νεµ τλζοτταν τελτεττ σ ελνεηεζλτ α ρσζεγσγτ∀λ σ α ροσσζ 

εµσζτστ∀λ, σ µιυτ〈ν α (ν∀) τεσττ µεγµασσζροζτ〈κ, σ εγψ κννψ! τκεζσ υτ〈ν 

µινδενφλε σζεµποντβ⌠λ κελλεµεσεν ρζι µαγ〈τ. Αµικορ α ϖρζσ µεγσζ!νικ ϖαγψ 

αλ〈ββηαγψ: α µενστρυ〈χι⌠ ελ∀ττι ιδ∀ποντ αλκαλµατλαν, µιϖελ α µη µ〈ρ ελνεηεζλτ σ 

κελλεµετλενλ ρζι µαγ〈τ α βεννε φελγψλεµλεττ νεδϖεκτ∀λ, σ νεµ κπεσ κτ εγψµ〈σσαλ 

ελλενττεσ µοζγ〈σρα, α νεδϖεκ κιϖ〈λασζτ〈σ〈ρα σ α (µαγ) βεφογαδ〈σ〈ρα. Αηογψ α κλνφλε 

τελεκτ∀λ ελνεηεζλτ γψοµορ ισ µεγκννψεββλ, ηα αζ µελψγσ µιαττ φελφορδυλϖα 

κιη〈νψϕα ταρταλµ〈τ, σ ϖονακοδικ α τ〈πλ〈λκ βεφογαδ〈σ〈τ⌠λ, α µενστρυ〈χι⌠ ιδεϕν τελτεττ 

µη σζ〈µ〈ρα ισ υγψανεζεν οκν〈λ φογϖα ελ∀νψσ, ηα κιρτι α βεννε σσζεγψλεµλεττ ϖρτ, α 

µαγ βεφογαδ〈σ〈ρα σ µεγταρτ〈σ〈ρα αζονβαν αλκαλµατλαν. Α µενστρυ〈χι⌠ κεζδετε ελϖετενδ∀ 

ιδ∀ποντ, µερτ αζ εγσζ σζερϖεζετ φεσζλτ, αµιντ µ〈ρ εµλτεττκ, δε α ϖρζσ νϖεκεδσε σ 

                                                 
52 Α µετοδικυσ ισκολα ϕελλεγζετεσ φορδυλατα (διƒ τν λγϑ θεωρητν ′ναδοθ≈σεται πρων). Βυργυιρε�

Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 82. ολδαλ 133. ϕεγψζετ. 
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χσχσποντϕα ισ, µερτ α µαγοτ κιµοσσα, σ α κιρλ∀ ναγψ µεννψισγ! ϖρρελ εγψττ 

κιφολψικ. Α σεβ σεµ φορρ σσζε, ηα µλικ α ϖρ, δε µγ ηα γψορσαν σσζε ισ φορρνα, ϕβ⌠λ 

κινψλικ, ηα κιϕυλ α ϖρζσ. ⊃ππγψ α µαγ σεµ κπεσ µεγταπαδνι α µη φυνδυσ〈ν, µερτ 

αζ ονναν κιϖ〈λασζτοττ ϖρεσ ϖ〈λαδκ κιϖετι. Τεη〈τ αζ εγψεδλι αλκαλµασ ιδ∀ποντ αζ, αµελψ 

α ϖρζσ ελ〈λλ〈σ〈τ κϖετι, εκκορ υγψανισ αζ ανψαµη µεγκννψεββλ σ µινδ α η∀φοκα, 

µινδ α νεδϖεσσγε κζεπεσ. Ακκορ σεµ κπεσ µεγταπαδνι α µαγ, ηα α µη φυνδυσα 

κορ〈ββαν κιδρζσλ∀δττ σ ρδεσ. Α βετεγεκ ισ κιη〈νψϕ〈κ ροηαµυκ σορ〈ν αζ ελφογψασζτοττ 

τελ δε, ηα ροηαµυκ αλ〈ββηαγψ, µεγµαραδ βεννκ. Υγψανγψ α µαγ ισ βιζτοσαν 

µεγταπαδ, ηα ακκορ ϕυτ α µηβε, αµικορ α µενστρυ〈χι⌠ µ〈ρ τλϕυτοττ α χσχσποντϕ〈ν. Ηα 

νη〈νψ ν∀ µ〈σ ιδ∀ποντβαν ισ µεγφογανηατ, κλνσεν, ηα µενστρυ〈χι⌠ϕα κιχσιτ τοϖ〈ββ 

ταρτ, ε κεϖσ πλδ〈ϖαλ νεµ ρδεµεσ φογλαλκοζνι, ηανεµ αζτ αζ ιδ∀ποντοτ κελλ τ〈ργψαλνι, 

αµελψ µεγφελελ α τυδοµ〈νψοσ σζεµλλετνεκ. 37. Αζτ ισ µονδτυκ, ηογψ ϕελεν ϖαν α ϖ〈γψ σ 

σ⌠ϖ〈ργ〈σ αζ εγψττλτρε: α ϖ〈γψ νλκλ υγψανισ α ηµεκ νεµ κπεσεκ κιλϖελλνι α µαγοτ, 

σ υγψανγψ α ν∀στνψεκ σεµ κπεσεκ ϖ〈γψ νλκλ µεγφογαννι.53 ⊃ππγψ αζ τϖ〈γψ 

νλκλ σ βιζονψοσ ελλενρζσσελ λενψελτ τελτ σεµ φογαδϕυκ βε σ εµσζτϕκ µεγ ϕ⌠λ, 

υγψανγψ α µαγοτ σεµ κπεσ (αζ ανψαµη) βεφογαδνι σ µεγταρτανι, ηογψ λτρεϕϕϕν α 

φογαµζ〈σ, ηα νινχσ ϕελεν α ϖ〈γψ σ α σ⌠ϖ〈ργ〈σ αζ εγψττλτρε. Ηα υγψανισ εγψεσ 

µεγερ∀σζακολτ ν∀κ τεηερβε εσνεκ, ρ⌠λυκ ισ ελ λεηετ µονδανι, ηογψ α ϖ〈γψ ρζσε 

µινδενκππεν µεγϖολτ βεννκ ισ, δε εζτ λελκιισµερετκ τλετε εληοµ〈λψοστοττα. 

Ηασονλ⌠κππεν α γψ〈σζολ⌠ ζϖεγψασσζονψοκβαν ισ γψακραν φελτ〈µαδ αζ τελ ιρ〈ντι ϖ〈γψ, 

δε α χσαπ〈σ κϖετκεζτβεν ρζεττ φ〈ϕδαλµυκ εληοµ〈λψοστϕα αζτ. Κσ∀ββ αζονβαν αζ 

ησγτ∀λ λεγψ!ρϖε εννικ κελλ, φελαδϖα ελτκλτσγκετ. 

38. Α φογαµζ〈σρα τεη〈τ αζ αζ ιδ∀ποντ αλκαλµασ, αµελψβεν ϖ〈γψ⌠δυνκ αζ εγψττλτρε, σ 

αµικορ α τεστ νεµ νεηεζλτ ελ τλζοτταν σ νεµ ισ σζ!κλκδικ σεµµιβεν. Υγψανισ νεµ 

ελγ ϖ〈γψακοζνι α σζεξυ〈λισ εγψττλτρε, ηα α τεστ εγσζσγι 〈λλαποτα νεµ µεγφελελ∀. 

Ηισζεν γψακραν ακκορ ισ ϖ〈γψυνκ εγψ τελρε, ηα ροσσζ αζ εµσζτσνκ, σ αµιτ 

ελφογψασζτοττυνκ, χσακ φελβοµλικ βενννκ, δε ηα εκκορ φαλ〈νκσ〈γυνκβαν µγισ εσζνκ 

ϖαλαµιντ, υγψανγψ βοµλικ φελ αζ ισ βενννκ. Αττ⌠λ µγ νεµ µεγφελελ∀ α κζσλσ 

ιδ∀ποντϕα, ηα χσακ ϖ〈γψυνκ ρ〈, δε αζ εγψβ κρλµνψεκετ νεµ ϖεσσζκ φιγψελεµβε. Α 

κϕϖ〈γψ⌠ ν∀κ µινδιγ ϖ〈γψνακ α κζσλσρε. Α τεστ τεη〈τ νε λεγψεν σζ!κβεν σεµµινεκ, 

σ νε λεγψεν γψενγε, µερτ νψιλϖ〈νϖαλ⌠: ηα αζ εγσζ τεστ γψενγε, ακκορ εγψεσ ρσζει ισ 

                                                 
53 Σ⌠ρανοσ ιττ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν τϖεδ. 
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αζοκ. ⊆γψ, ηα αζ ανψαµη γψενγββ, ϖαλ⌠σζν!, ηογψ κεϖσβ τυδϕα ελλ〈τνι α φελαδατ〈τ, α 

µη φελαδατα αζονβαν α φογαµζ〈σ. Τεη〈τ νεµ ταν〈χσοσ ακκορ σζερετκεζνι, αµικορ α τεστ 

σζ!κλκδικ ϖαλαµιβεν, ϖαγψ ππεν ελνεηεζλτ, πλδ〈υλ α ροσσζ εµσζτστ∀λ ϖαγψ α 

ρσζεγσγτ∀λ. Ελ∀σζρ ισ, µερτ α τεστ χσακ τερµσζετεσ 〈λλαποτ〈βαν κπεσ ελλ〈τνι φελαδαταιτ, 

δε α ρσζεγσγ σ α ροσσζ εµσζτσ νεµ τερµσζετεσ, γψ ολψανκορ α φογαµζ〈σρα σεµ 

αλκαλµασ. Μ〈σ τερµσζετεσ φελαδατ〈ρα ισ αλκαλµατλαν ιλψεν 〈λλαποτβαν, γψ α φογαµζ〈σρα ισ. 

Μ〈σοδσζορ, τ〈πλ〈λνι κελλ α µαγοτ, µιυτ〈ν µεγταπαδτ, α τ〈πανψαγοτ πεδιγ αζ οδα〈ραµλ⌠, 

ϖρτ σ λεϖεγ∀τ ταρταλµαζ⌠, ανψαγοκβ⌠λ ϖονϕα κι, α ρσζεγσγτ∀λ σ α ροσσζ εµσζτστ∀λ 

αζονβαν µεγροµλικ α τεστ κιπ〈ρολγ〈σα, σ α λγζσ ισ ζαϖαρττ〈 ϖ〈λικ. Φενν〈λλ α ϖεσζλψε 

αννακ, ηογψ α ροσσζ τ〈πλ〈λκοζ〈στ⌠λ α µαγ ισ σιλ〈νψαββ〈 ϖ〈λικ.54 Τοϖ〈ββ〈 α ρσζεγσγβ∀λ 

φακαδ⌠ τλτελτεττσγ γ〈τολϕα α µαγ µεγταπαδ〈σ〈τ αζ ανψαµηβεν. Αηογψ α βορτ⌠λ ισ 

νεηεζεββεν γψ⌠γψυλνακ α ρσζεγεκ σεβει, µερτ αζ φελσζϖ⌠δικ αζ εγσζ σζερϖεζετκβεν, 

µαγ〈τ⌠λ ρτετ∀δ∀, ηογψ υγψανεζ ακαδ〈λψοζζα µεγ α µαγ µεγταπαδ〈σ〈τ ισ.55 

39. Ελ κελλ µονδανυνκ, ηογψ α λλεκ 〈λλαποτα ισ οκοζηατ βιζονψοσ ϖ〈λτοζ〈σοκατ α 

µαγζατοκ αλακϕ〈βαν. Πλδ〈υλ ολψαν ν∀κ, ακικ κζσλσ αλαττ µαϕµοκατ λ〈ττακ, 

µαϕοµφορµ〈ϕ γψερµεκεκετ σζλτεκ. Α κψπροσιακ τψραννοσα, ακι τορζ αλακ ϖολτ, αρρα 

κνψσζερττεττε φελεσγτ, ηογψ σζερετκεζσ κζβεν εγψ χσοδ〈λατοσ σζοβροτ νζζεν, γψ 

σζπ γψερµεκεκ απϕ〈ϖ〈 λεττ.56 Φεδεζτετσκορ α λ⌠τενψσζτ∀κ νεµεσ µνεκετ 〈λλτανακ α 

κανχ〈κκαλ σζεµβε.57 Α ν∀κνεκ σζερετκεζσκορ ϕ⌠ζαννακ κελλ λεννικ, ηογψ νε 

                                                 
54 Σ⌠ρανοσ γψ φογαλµαζ, ηογψ φαυλτερον µεταβ≤λλειν, αµιτ Γουρεϖιτχη, Βουργιρε σ Μαλινασ γψ 

ρτελµεζ, ηογψ α µαγ ελπυσζτυλ, σ νεµ φεϕλ∀δικ µαγζαττ〈 (83. ολδαλ 143. ϕεγψζετ), Σχηυβερτ σ Ηυττνερ 

αζονβαν γψ φορδτϕα, ηογψ �αν Θυαλιττ ϖερλιερτ�, ϖαγψισ χσακ ροσσζαββ µιν∀σγ! λεσζ (135. ολδαλ). 

Υγψανγψ ϖλεκεδικ Τεµκιν ισ (37. ολδαλ). 

55 Σ⌠ρανοσ σζεριντ αζ αλκοηολ γ〈τολϕα α σεβ σζλεινεκ σσζεφορρ〈σ〈τ, σ εηηεζ ηασονλτϕα α µαγ µεγταπαδ〈σ〈τ 

αζ ανψαµηβεν. 

56 Α τψραννοστ νεµ τυδϕυκ αζονοστανι. Α τρτνετρ∀λ µεγεµλκεζικ Χαελιυσ Αυρελιανυσ ισ (Γψν. 50.), δε ∀ 

ισ χσακ αννψιτ ρ, ηογψ χιπριυσ τιρανυσ, Γαλνοσ πεδιγ µγ αζτ σεµ εµλτι, ηογψ αζ ιλλετ∀ κψπροσι ϖολτ (Κην 

ΞΙς. 253−254). 

57 Αζ ελκπζελσ λοχυσ χλασσιχυσα α Βιβλι〈βαν ταλ〈ληατ⌠ (1 Μ⌠ζεσ 30, 37−39): �ϑ〈κοβ φρισσ νψ〈ρφα−, µανδυλα− 

σ πλατ〈νγαλλψακατ ηοζοττ, φεηρ σ〈ϖοκατ ϖ〈γοττ ραϕτυκ, γψ ηογψ α γαλλψακ φεηρσγε ελ∀τ!ντ. Αζυτ〈ν α 

χσκοζοττ ϖεσσζ∀κετ εγψενεσεν αζ 〈λλατοκ ελ ηελψεζτε αζ ιϖ⌠ϖ〈λψκβα σ α ϖζταρτ〈λψοκβα, αµελψεκηεζ αζ 

〈λλατοκ ιννι ϕ〈ρτακ. Υγψανισ ακκορ π〈ροσοδτακ, αµικορ ιννι µεντεκ. Αζ 〈λλατοκ τεη〈τ α ϖεσσζ∀κ ελ∀ττ 

π〈ροσοδτακ. Εζρτ αζ 〈λλατοκ χσκοσ, πεττψεσ σ φολτοσ κιχσινψεκετ ελλεττεκ�. Α Σεπτυαγιντ〈β⌠λ α πογ〈νψ 

γργκ σ ρ⌠µαιακ ισ µεγισµερηεττκ εζτ α τρτνετετ. Α γργ φιλοζ⌠φι〈βαν Εµπεδοκλσ νεϖηεζ φ!ζ∀δικ 

εζ α γονδολατ (Πλυταρχηοσ: Πλαχιτ. 5, 12.): �∋Εµπεδοκλℑϕ τ⊆ κατƒ τν σ∨λληψιν φαντασ�ϖ τℑϕ γυναικ∏ϕ 
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σζλεσσενεκ τορζ υτ⌠δαικ, µερτ α λελκετ ρσζεγεν τλσ〈γοσαν ισ ελραγαδϕα α κπζελετ, 

τοϖ〈ββ〈 αζρτ ισ, µερτ α γψερεκεκ νεµχσακ τεστιλεγ, ηανεµ λελκιλεγ ισ ηασονλτανακ 

ανψϕυκρα. Τεη〈τ αζ α ϕ⌠, ηα α λλεκ εγψενσλψβαν ϖαν σ νινχσ σσζεζαϖαρϖα α 

ρσζεγσγτ∀λ, γψ αζ υτ⌠δοκ ισ υγψανιλψενεκκ ϖ〈λνακ. Τελϕεσ κπτελενσγ, ηογψ, ηα µγ α 

παρασζτ ισ ⌠ϖακοδικ αττ⌠λ, ηογψ τλζοτταν νεδϖεσ σ ελ〈ζτατοττ φλδβε ϖεσσε ελ α µαγοκατ, 

ϖαννακ ολψαν εµβερεκ, ακικ φελττελεζικ, ηογψ α τερµσζετ εγσζσγεσ υτ⌠δοκατ ηοζ λτρε, 

ηα α µαγοκατ τλζοτταν ελ〈ζοττ σ ϖιζεσ τεστβε ϕυττατϕ〈κ βε. 

40. Αζ εδδιγιεκ αλαπϕ〈ν ελµονδηατϕυκ, ηογψ αζ α λεγαλκαλµασαββ ιδ∀ποντ α φογαµζ〈σρα, 

αµικορ α ν∀ τεσττ µ〈ρ µεγµασσζροζτυκ, σ εγψ κεϖσ κννψ! τελτ ελφογψασζτοττ. Ηα µ〈ρ 

εϖεττ, αζ ελ∀σεγτι α κζσλσρε ϖαλ⌠ ϖ〈γψατ, µερτ αζ ησγ νεµ τερελι ελ α φιγψελµτ. Μερτ 

αηογψ α µασσζροζ〈σ τερµσζετνλ φογϖα σεγτι α τ〈πλ〈λκ φελδολγοζ〈σ〈τ, γψ σεγτι α µαγ 

βεφογαδ〈σ〈τ σ µεγταρτ〈σ〈τ ισ, µερτ α τεστ µεγσζαβαδυλ αττ⌠λ, αµιτ αζ εµβερ α τεγναπι 

τλτερηελσνεκ νεϖεζηετνε, σ γψ, µιυτ〈ν τελϕεσεν µεγτισζτυλτ, ϕοββαν ελ τυδϕα λ〈τνι 

τερµσζετεσ φελαδαταιτ. Υγψανγψ, α παρασζτ ισ χσακ ακκορ ϖετι ελ α µαγοτ, ηα ελ∀ττε µ〈ρ 

µεγτισζττοττα α φλδετ σ µινδεν ιδεγεν ανψαγοτ ελτ〈ϖολτοττ, εννεκ µεγφελελ∀εν µι ισ αζτ 

ταν〈χσολϕυκ, ηογψ ακκορ κελλ βεϕυτατνι α νεµζ∀ µαγοτ, αµικορ α ν∀ τεσττ µ〈ρ 

µεγµασσζροζτ〈κ. Εζ νεµ µονδ ελλεντ αννακ αζ 〈λλτ〈σνακ, αµελψετ αζ Εγσζσγρ!λ χµ! 

κνψϖεµβεν φεϕτεκ κι, µισζεριντ α κζσλσ λεγµεγφελελ∀ββ ιδ∀ποντϕα α τεστ 

µεγµασσζροζ〈σα ελ∀ττ ϖαν. Αββαν α µ!βεν υγψανισ α κζσλσ µινδεν κρδσρ∀λ 

εγψφορµ〈ν βεσζλεκ, αζοκρ⌠λ ισ, αµελψεκ α φρφιακρα ϖονατκοζνακ, εββεν ϖισζοντ 

κιζ〈ρ⌠λαγ α γψερµεκνεµζσ χλϕ〈ϖαλ τρτν∀ εγψττλτρ∀λ. Α µασσζροζ〈σ νµαγ〈βαν 

υγψανισ εγψρσζτ ϖαλ⌠βαν εγσζσγεσ α κζσλσ φεσζλτσγτ κϖετ∀εν, µ〈σρσζτ ϖισζοντ 

ταν〈χσοσ νψυγτον µαραδνι, ηογψ α µαγ µεγταπαδϕον. 

41. Α ργιεκ κζλ νη〈νψαν κλσ∀ τνψεζ∀κετ ισ φιγψελεµβε ϖεσζνεκ α φογαµζ〈σ 

ιδ∀ποντϕ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν. Σζεριντκ α λεγαλκαλµασαββ ιδ∀ποντ τελιηολδκορ ϖαν. Α 

φλδι δολγοκ ϖαλ⌠βαν σσζηανγβαν 〈λλνακ α γιεκκελ, υγψανισ α τενγερι λ∀λνψεκ κζλ α 

λεγτββ τελιηολδκορ α λεγϕ⌠λτ〈πλ〈λταββ, µγ ηολδφογψατκοζ〈σκορ α λεγσατνψ〈ββ, σ 

                                                                                                                                                        
µορφο◊σθαι τƒ βρ�φη: πολλ≤κιϕ γƒρ ′νδρι≤ντων κα� ε�κνων ≡ρασθησαν γυνα�κεϕ, κα� µοια το∨τοιϕ 

′π�τεκον.� �Εµπεδοκλσ σζεριντ α φογαµζ〈σ σορ〈ν α ν∀κ φαντ〈ζι〈ϕα φορµ〈λϕα κι α µαγζατοκατ: αζ ασσζονψοκ 

υγψανισ γψακραν σζερετνεκ βελε σζοβροκβα σ κπεκβε, σ αζοκηοζ ηασονλ⌠ γψερµεκετ σζλνεκ.� Α γργ 

ιροδαλοµβαν Ηλιοδ⌠ροσ Αιτηιοπικ〈ϕα σζολγ〈λτατϕα α λεγϕοββ π〈ρηυζαµοτ: �Αµι πεδιγ α λε〈νψ σζντ ιλλετι, α 

κενδ∀ µεγολδϕα α λ〈τσζ⌠λαγοσ νεηζσγετ: Περσινα βεϖαλλοττα, ηογψ Ανδροµεδα κπρε νζεττ, µγ εγψττ 

ϖολτατοκ, σ α γψερµεκ α λελκβε βελεϖσ∀δττ κπηεζ ϖ〈λτ ηασονλ⌠ϖ〈.� Φορδ. Σζεπεσσψ Τιβορ. 
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υγψανγψ α η〈ζι εγερεκ µ〈ϕλεβενψε ισ τελιηολδκορ ν∀ µεγ σ α φογψ⌠ ηολδδαλ 

σσζεζσυγοροδικ. Υγψανγψ α µι νεµζ∀ κπεσσγνκ ισ, µ〈σ 〈λλατοκηοζ ηασονλ⌠αν, 

τελιηολδκορ νϖεκσζικ, ηολδφογψατκοζ〈σκορ ϖισζοντ χσκκεν. Τοϖ〈ββ〈 α ταϖασζ α 

λεγµεγφελελ∀ββ ϖσζακ α φογαµζ〈σρα. Τλεν υγψανισ αζ εµβερι τεστεκ σ!ρ!ββ ϖ〈λνακ σ α 

µαγοκ ισ νεηεζεν τυδνακ µεγφογαννι, δε ηα µεγ ισ φογαννακ, ακκορ ισ φεϕλετλεννεκ 

µαραδνακ, ηασονλ⌠αν αζοκηοζ α µαγοκηοζ, αµελψεκετ α φλδβε ϖετεττεκ ελ.  Α τλ υγψανισ 

εζεκετ ισ µεγακαδ〈λψοζζα αββαν, ηογψ κιηαϕτσανακ. Α τλεν σζλετεττ 〈λλατοκ ισ 

σατνψ〈ββακ. Νψ〈ρον ϖισζοντ αζ ερ∀σ π〈ρολγ〈σ µινδεντ µεγγψενγτ, µινδ α µαγοκατ, µινδ 

αζοκατ α ρσζεκετ, αµελψεκ α φογαµζ〈σβαν σεγτενεκ, ϖαγψισ αζ εγσζ τεστετ. Νεµ κελλ 

ηοσσζαν ρϖελνι 〈λλτ〈σαικ µεγχ〈φολ〈σ〈ηοζ, ελγ, ηα α ταπασζταλτ ϕελενσγεκρε ηιϖατκοζυνκ. 

Λ〈τηατϕυκ, ηογψ µινδεν ϖσζακβαν µεγτρτνικ, σ σικερρελ ισ ϖγζ∀δικ α φογαµζ〈σ, δε ηα 

ϖαλακι τερµσζετνλ φογϖα νεµ κπεσ ελϖισελνι α νψ〈ρι µελεγετ ϖαγψ α τλι ηιδεγετ, ακκορ 

νεµ αζ ϖσζακοκατ κελλ τεκιντετβε ϖεννι, ηανεµ σαϕ〈τ τεστνεκ 〈λλαποτ〈τ. Μινδεζεκ 

αλαπϕ〈ν φελττελεζηετϕκ, ηογψ αζ αζ ιδ∀ποντ µεγφελελ∀ α φογαµζ〈σρα, αµικορ α τεστ σε νεµ 

σζ!κλκδικ, σε νεµ τλζοτταν ελνεηεζλτ, σ µινδεν σζεµποντβ⌠λ κιελγτ∀ 〈λλαποτβαν 

ϖαν. Ηα α ηολδ ϖ〈λτοζ〈σακορ α µι τεστνκβεν ισ λεζαϕλικ ϖαλαµιφλε 〈ταλακυλ〈σ, ακκορ 

µινδενκππεν σζρε κελλ ϖενννκ, ππγψ, µιντ α η〈ζι εγερεκνλ σ αζ οσζτριγ〈κν〈λ. Ηα 

ϖισζοντ σεµµι εζεκηεζ ηασονλ⌠ ϖ〈λτοζ〈στ νεµ σζλελνκ τεστνκβεν, ακκορ µινδεν ιλψεν 

〈λλτ〈σ, β〈ρ ηιηετ∀νεκ τ!νηετ, ϖαλ⌠ϕ〈βαν τϖεσ. 

 

13. ςαϕον εγσζσγεσ−ε α φογαµζ〈σ? 

 

42. Εγψεσεκ γψ γονδολϕ〈κ, ηογψ α τερηεσσγ εγσζσγεσ, µερτ µινδεν τερµσζετεσ δολογ 

ηασζνοσ, α τερηεσσγ πεδιγ τερµσζετεσ φολψαµατ. Μ〈σρσζτ ϖαννακ ν∀κ, ακικ κεϖσ ϖρτ 

ϖεσζτενεκ µενστρυ〈χι⌠ σορ〈ν, σ ανψαµηκ ισ σζενϖεδ αζ σσζεηζ⌠δ〈στ⌠λ, δε τερηεσσγ 

σορ〈ν εζεκ α κελλεµετλενσγεκ µεγσζ!ννεκ. Αζ ιλψεν ϖλεµνψεκκελ σζεµβεν 

ελµονδηατ⌠, ηογψ β〈ρ α µενστρυ〈χι⌠ τερµσζετεσ ϕελενσγ, µγσεµ εγσζσγεσ, µιντ 

αηογψ ερρ∀λ µ〈ρ βεσζ〈µολτυνκ.58 Μερτ αµι ηασζνοσ, αζ νεµ φελττλενλ εγσζσγεσ. Μινδ 

α µενστρυ〈χι⌠, µινδ α τερηεσσγ κτσγκϖλ ηασζνοσ αζ εµβερεκ υτ⌠δλ〈σ〈βαν, δε αζ 

βιζονψοσ, ηογψ νεµ εγσζσγεσ α ϖ〈ρανδ⌠σ ανψ〈κ σζ〈µ〈ρα. Α µη κορ〈ββαν φενν〈λλ⌠ 

φ〈ϕδαλµαιτ⌠λ νεµ σζαβαδυλνακ µεγ, µιυτ〈ν τεηερβε εστεκ, ηανεµ χσακ ηα 

                                                 
58 ς. Ι. 28. 
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µεγσζαβαδυλτακ, εσνεκ τεηερβε. ⊃σ µγ ηα α φογαµζ〈σ κϖετκεζτβεν α ν∀κ µεγ ισ 

σζαβαδυλνακ εζεκτ∀λ α κελλεµετλενσγεκτ∀λ, εζ χσακ σεγτσγ α βετεγσγ ελλεν, νεµ 

µεγ∀ρζσε αζ εγσζσγνεκ, αηογψ α κεζελσκντ αλκαλµαζοττ ρϖ〈γ〈σ σεµ ηασζν〈λ αζ 

εγσζσγνεκ, δε µεγσζντετι α βετεγσγεκετ. Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν ελµονδηατϕυκ, ηογψ α 

τερηεσ ν∀κετ σοκφλε κελλεµετλενσγ ρι, κλνσεν αζοκατ, ακικ τλζοτταν ελνεηεζλτεκ, σ 

ακικ κϖ〈ν⌠σακ. Αζ ισ τυδϖαλεϖ∀, ηογψ αζ εγψ λ∀λνψ σζ〈µ〈ρα ελεγενδ∀ λελµετ κτ 

λ∀λνψ τ〈πλ〈λ〈σ〈ρα σ νϖελσρε κελλ φορδτανι, γψηογψ νεµ µαραδ ελεγενδ∀ α τερηεσ ν∀ 

σζ〈µ〈ρα, ηισζεν αµι α µαγζατνακ ϕυτ, σζκσγσζερ!εν αζ ανψ〈τ⌠λ κελλ ελϖοννι. Α ν∀ αττ⌠λ 

νεµ τυδ τββ τελτ µαγ〈ηοζ ϖεννι, µερτ τββετ κελλ φεληασζν〈λνια, ηισζεν αζ εµσζτσ νεµ 

λεσζ κπεσ τββετ φελδολγοζνι. Ηα πεδιγ αννψι τελτ ϖεσζ µαγ〈ηοζ, αµεννψιτ κπεσ 

µεγεµσζτενι, α ϖισελ∀σ ασσζονψνακ αννψιϖαλ κεϖεσεββ φογ µαραδνι, αµεννψι α 

µαγζατνακ ϕυτ. Μιντηογψ α τ〈πλ〈λκ λεχσκκενσε νεµ εγσζσγεσ, γψ α φογαµζ〈σ σεµ 

αζ. Α τερηεσσγεκ αλυλτ〈πλ〈λτσ〈γοτ, γψενγεσγετ σ κοραι ρεγεδστ ερεδµνψεζνεκ, αµιντ 

εζτ σζεµβετ!ν∀ ϕελεικ ιγαζολϕ〈κ, µιντ αηογψ α φλδηζ ισ ηασονλτανακ αββαν, ηογψ αζ ισ 

κιµερλ, ηα σζνετ νλκλ γψµλχστ τερεµ, σ νεµ λεσζ κπεσ µινδεν ϖβεν τερµστ 

ηοζνι. 

 

14. Μικ α φογαµζ〈σ ϕελει? 

 

43. Α φογαµζ〈σ αρρ⌠λ καπτα α νεϖτ, ηογψ α µαγοτ µεγφογϕα. Τοϖ〈ββ〈 τερηεσσγνεκ 

(κψσισ) ισ ηϖϕυκ, µερτ α µαγ βε ϖαν ζ〈ρϖα (κευτησισ), τεη〈τ ελ ϖαν ρεϕτϖε.  Α �βεζ〈ρ〈σ� 

(κευτησισ) ϖαλ⌠ϕ〈βαν αζ ϕελεντι, ελρεϕτενι (κρψπτειν),59 ηισζεν α µαγ, αµελψ µεγφογαν αζ 

ανψαµηβεν, ελ ϖαν ρεϕτϖε. Αλαποσαν ϖγιγγονδολϖα α φογαµζ〈σ α µαγ ϖαγψ εµβρι⌠, 

ϖαγψ εµβρι⌠κ ταρτ⌠σ µεγταρτ〈σα τερµσζετεσ µ⌠δον αζ ανψαµηβεν. �Μεγταρτ〈σ� αζρτ, 

µερτ α φογαµζ〈σ εγψφαϕτα ϖισσζαταρτ〈σ. �Ταρτ⌠σαν� πεδιγ αζρτ, µερτ α µαγ ολψκορ ππεν 

χσακ µεγταπαδ, σ αζον νψοµβαν ϕβ⌠λ κιλκ∀δικ.60 Αζ ιλψεν νεµ φογαµζ〈σ. �Μαγ ϖαγψ 

εµβρι⌠� αζρτ, µερτ αζ ελσ∀ ιδ∀σζακ σορ〈ν, αµικορ αζ υτ⌠δ µγ νεµ φορµ〈λ⌠δοττ κι, α µαγ 

µεγταπαδ, ϖισζοντ αζ ελσ∀ ιδ∀σζακ υτ〈ν, αµικορ α µαγζατ µ〈ρ κιφεϕλ∀δττ, α µαγ τββ 

µ〈ρ νεµ λτεζικ, γψ α φογαµζ〈σ νεµ σζ!νικ µεγ, δε νεµ α µαγρα, ηανεµ αζ εµβρι⌠ρα 

ϖονατκοζικ. Α µαγ υγψανισ µ〈ρ 〈ταλακυλτ, εµβερι φορµ〈τ λτ, α λελκε ισ κιφεϕλ∀δικ, σ τββ 

                                                 
59 Σ⌠ρανοσ ετιµολ⌠γι〈ϕα τϖεδσεν αλαπυλ, µιϖελ α κψσισ ϕελεντσε νεµ αζ ελρεϕτ, ηανεµ α φελφϖ⌠δικ σζ⌠ρα 

ϖεζετηετ∀ ϖισσζα. 

60 Α σποντ〈ν ϖετλσρε γονδολ. 



 31

µ〈ρ νεµ µαγ. Εζρτ νη〈νψαν, α φογαµζ〈σον (σψλλπσισ) βελλ κλνβσγετ τϖε, αζ ελσ∀τ 

νεµ τελϕεσ, α µ〈σοδικατ πεδιγ τελϕεσ φογαµζ〈σνακ ηϖϕ〈κ. Αζρτ, ηογψ ε κτ φορµ〈τ 

εγψβεϖονϕυκ, βεσζλνκ α �µαγ φογαµζ〈σ〈ρ⌠λ� σ αζ �εµβρι⌠ φογαµζ〈σ〈ρ⌠λ�, δε 

µιντηογψ ολψκορ κεττεσ σ η〈ρµασ ικρεκ φογαννακ µεγ, εζρτ φ!ζτκ ηοζζ〈 αζτ, ηογψ 

�εµβρι⌠κ φογαµζ〈σα�. �Αζ ανψαµηβεν� αζρτ, µερτ ταρτ⌠σ µαγµεγταπαδ〈σ νεµ 

τρτνηετ µεγ β〈ρηολ χσακ αζ ανψαµηβεν. Τοϖ〈ββ〈, αµγ α µαγ α πετεϖεζετκεκβεν ϖαν, 

ακκορ υγψαν ταρτ⌠σαν µεγρεκεδ, δε εζ µγ νεµ α φογαµζ〈σ. ςγλ πεδιγ α �τερµσζετεσ 

οκ� αζρτ, µερτ α µαγ νηα ηοσσζαββ ιδ∀ρε ισ µεγρεκεδηετ α µηβεν, σπεδιγ ακκορ, 

αµικορ α µησζ〈ϕ α ηιδεγτ∀λ βεζ〈ρ⌠δικ, σ αζ εµβρι⌠ ισ µεγακαδηατ νεηζ σζλσκορ. Αζ 

ιλψενφαϕτα µεγρεκεδσεκετ νεµ τεκιντηετϕκ φογαµζ〈σνακ, υγψανισ νεµ τερµσζετεσ, 

ηανεµ τερµσζετελλενεσ µ⌠δον κϖετκεζτεκ βε. Α µαγ βεφογαδ〈σα σ α φογαµζ〈σ κζττ 

κλνβσγ ϖαν. Α βεφογαδ〈σ αζ, αµικορ α µαγ βεκερλ α µη φυνδυσ〈βα, εζζελ σζεµβεν α 

φογαµζ〈σ αζ, αµικορ α µαγ µεγρεκεδ σ µεγταπαδ, µιυτ〈ν βεϕυτοττ οδα. Α βεφογαδ〈σ 

χσακ α µαγρα ϖονατκοζικ, µγ α φογαµζ〈σ αζ εµβρι⌠ρα ισ.  

44. Εζεκετ α κρδσεκετ ιλψεν µ⌠δον τισζτ〈ζτ〈κ κορ〈ββαν, υγψανακκορ τυδνυνκ κελλ, ηογψ 

εγψεσεκ σζεριντ α φογαµζ〈σ σζρεϖτλενλ ισ βεκϖετκεζηετ.61 ςλεµνψνκ σζεριντ τεη〈τ, 

σοκ δολογ σσζεσζεδσε αλαπϕ〈ν σ εζεκ µεγκλνβζτετσϖελ κελλ µεγ〈λλαπτανι, ηογψ 

µι α φογαµζ〈σ ϕελε. Πλδ〈υλ αββ⌠λ, ηογψ κζσλσ ϖγν α ν∀ γψ ρζι, ηογψ 

µεγβορζονγ, σ [κισ φ〈ϕδαλµατ ταπασζταλ σζεµρεµτεστε σ κλδκε κρλ, εµιαττ κεϖσβ 

ϖ〈γψικ α σζερετκεζσρε, ϖαλαµιντ ηϖελψε σ µησζ〈ϕα τελϕεσεν σζ〈ραζ σ νεµ ισ 

νεδϖεσεδικ]62 µησζ〈ϕα βεζ〈ρυλ, δε ταπιντ〈σκορ λ〈γψ σ πυηα µαραδ. Αµικορ ηιδεγ ϖαν σ 

γψυλλαδτ α µησζ〈ϕ, ακκορ ισ βεζ〈ρ⌠δικ, δε ιλψενκορ ταπιντ〈σα ρδεσ σ κεµνψ. Τοϖ〈ββ〈 α 

ν∀ι σζεµρεµτεστ α σπερµ〈τ⌠λ νεµ λεσζ ταρτ⌠σαν νεδϖεσ, λεγφελϕεββ κισ µρτκβεν, µιϖελ α 

νεδϖεσσγ ναγψ ρσζε τελϕεσεν φελσζϖ⌠δικ. Κσ∀ββ αββ⌠λ λεηετ α τερηεσσγρε 

κϖετκεζτετνι, ηογψ α ν∀ µενστρυ〈χι⌠ϕα µεγσζ!νικ ϖαγψ γψενγν ϕελεντκεζικ, α λ〈γψκα 

ελνεηεζλ, µελλει σζρεϖτλενλ µεγδυζζαδνακ σ κισσ φ〈ϕνακ, φελφορδυλ α γψοµρα, 

µελλειν αζ ερεκ κιδυδοροδνακ σ κκεσ σζν!ϖ ϖ〈λνακ, σζεµε αλαττ ζλδεσσ〈ργα καρικ〈κ 

                                                 
61 Χαελιυσ Αυρελιανυσ (Γψναεχια 445., ιν: Τεµκιν 43. ολδαλ.): �Ηε αδδσ τηατ ιν τηε οπινιον οφ σοµε πεοπλε 

χονχεπτιον ισ µαρκεδ βψ αν αϖερσιον το σεξυαλ ιντερχουρσε. Ηε δενιεσ ιτ βψ ποιτινγ ουτ τηατ εϖεν αµονγ 

ανιµαλσ, ηενσ ανδ σηε−ηαρεσ δο νοτ ρεφυσε ιντερχουρσε αφτερ χονχεπτιον ανδ τηατ ωοµεν τοο ενϕοψ ιτ �υντιλ 

τηε δαψ οφ δελιϖερψ.� 

62 Α ζ〈ρ⌠ϕελβεν 〈λλ⌠ νγψ σορ α Π κζιρατ µαργ⌠ϕ〈ν σζερεπελ. Ιλβεργ εζρτ νεµ ιλλεσζτι βε κιαδ〈σ〈βα, αρρα 

ηιϖατκοζϖα, ηογψ εζ ιδζετ Ατιυσ 16, 8−β⌠λ. 
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ϕελεννεκ µεγ, νηα σττ φολτοκ τ!ννεκ φελ α σζεµ φελλετν, εζεκετ σζεπλ∀κνεκ 

νεϖεζζκ.63 Μγ κσ∀ββ αββ⌠λ, ηογψ α ν∀ κϖ〈ν⌠σσ〈 ϖ〈λικ, γψοµορτ〈ϕκα αζ ιδ∀ 

ελ∀ρεηαλαδτ〈ϖαλ φελδυζζαδ, σ εκκορ µ〈ρ α τερηεσ ν∀ ισ ρζκελι, ηογψ α ηασ〈βαν λϖ∀ 

µαγζατ µεγµοζδυλ, [σ αββ⌠λ, ηογψ α νψακ ελλσ∀ ρσζε µελεγεββ, η〈τυλσ⌠ ρσζει 

ηιδεγεββεκ,64 σ κρλβελλ α µ〈σοδικ η⌠ναπβαν κορ〈ββι σζοκ〈σαιτ⌠λ ελτρ∀εν ϖ〈γψακοζικ 

αζ εχετεσ ϖαγψ σ⌠σ τελεκρε.]65 

 

15. Αζ ελ∀δεινκ σζεριντ µιλψεν ϕελει ϖαννακ, ηογψ α µαγζατ φι λεσζ−ε ϖαγψ λ〈νψ? 

 

45. Ηιπποκρατσ αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α κϖετκεζ∀ ϕελεκ 〈ρυλκοδνακ αρρ⌠λ, ηογψ αζ ανψα φι 

υτ⌠δοτ ϖ〈ρ:66 α ϖ〈ρανδ⌠σ ασσζονψ πιροσποζσγ〈σαββ, κννψεδεββεν µοζογ, ϕοββ µελλε 

ναγψοββ, φεσζεσεββ, τελτεββ σ κλνσεν α µελλβιµβ⌠ϕα δυζζαδτ. Ηα ϖισζοντ 

λε〈νψγψερµεκετ ϖ〈ρ, σ〈παδταββ, βαλ µελλε δυζζαδταββ, κλνσεν α µελλβιµβ⌠ϕα. 

Κϖετκεζτετσε ηαµισ φελτεϖσβ∀λ ερεδ. ∨γψ ϖλι, ηα αζ ανψαµη ϕοββ ολδαλ〈ν φογαν µεγ 

α µαγ, α γψερµεκ φι λεσζ, εζζελ σζεµβεν, ηα αζ ανψαµη βαλ ολδαλ〈ν, ακκορ λε〈νψ.67 Μι 

                                                 
63 Α σζλσ σορ〈ν ϕελεντκεζ∀ πιγµεντφολτοκ κεζελσρε κλνβζ∀ κεζελσεκετ αλκαλµαζτακ αζ ⌠κορι 

ορϖοσοκ. Εζεκ σσζετεϖ∀ι: ϖαδσζ∀λ∀ γψαντ〈ϕα, κεσερ! µανδυλα, µανδυλαφα γψκερε, κ〈ποσζτα, στβ. ς. 

Ορειβασιοσ: Σψν. 7, 35. 

64 Α µοδερν ορϖοστυδοµ〈νψ νεµ τυδ ερρ∀λ α η∀µρσκλετκλνβσγρ∀λ. 

65 Ιλβεργ εζεκετ α σοροκατ ισ κιρεκεσζτι, νοηα νεµ α µαργ⌠ν, ηανεµ α σζϖεγβεν ∀ρζ∀δτεκ µεγ. ς. Ατιυσ 

16, 8. Α κϖ〈ν⌠σσ〈γοτ (πιχα) µα ισ α τερηεσσγ γψανϕελνεκ τεκιντικ. ς. Παππ Ζολτ〈ν (229. ολδαλ). 

66 Ηιπποκρατσ ερρ∀λ τββ ηελψεν ισ ρ, λεγτµρεββεν Απη. 5, 42: �Ηα εγψ ν∀νεκ φια λεσζ, ακκορ ϕ⌠ σζνβεν 

ϖαν, ηα πεδιγ λ〈νψα, ροσσζ σζνβεν.� �Γυν ℵν µ�ν ∞ρρεν κ∨∈, ε⇐χροϕ �στιν. ℵν δ� θℑλυ, δ∨σχροοϕ.� 

67 Ηιπποκρατσ: Απη. 5, 48: �Α φιµαγζατ 〈λταλ〈βαν α ϕοββ ολδαλον α λε〈νψµαγζατ α βαλ ολδαλον ηελψεζκεδικ 

ελ.� ��Εµβρυα τƒ µ�ν ∞ρρενα �ν το�σι δεξιο�σι, τƒ δ� θ≈λεα �ν το�σιν ′ριστερο�σι µ♥λλον.� 

Παρµενιδσνεκ ισ υγψανεζ ϖολτ α ϖλεµνψε: �ϑοββρα φικατ, βαλρα λ〈νψοκατ.� �δεξιτερο�σιν µ�ν κο∨ρουϕ, 

λαιο�σι δ� κο∨ραϕ.� Γαλνοσ: ιν Επιδ. 6, 48. Πλυταρχηοσ. ∆ε πλαχιτ. πηιλοσ. ς. 11: �Παρµενιδσ σζεριντ, ηα αζ 

ανψαµη ϕοββ ολδαλ〈ρ⌠λ σζ〈ρµαζικ, αζ ατψ〈ρα, ηα α βαλ ολδαλ〈ρ⌠λ, αζ ανψ〈ρα (ηασονλτ).� Χενσορινυσ (∆ε διε 

ναταλι 6, 5) α ϕοββ σ βαλ ολδαλ σζερεπτ αββαν λ〈τϕα, ηογψ α µαγ µελψικ ολδαλρ⌠λ σζ〈ρµαζικ: �Αλκµαι⌠ν αζτ 

µονδτα, ηογψ α σζλ∀κ κζλ αννακ α νεµε ρϖνψεσλ, αµελψικνεκ α µαγϕα ναγψοββ τµεγ!. Εζζελ 

σζεµβεν Ηιππ⌠ν αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α ϖκονψαββ µαγϖακβ⌠λ ν∀νεµ!εκ, α ϖασταγαββακβ⌠λ πεδιγ ηµνεµ!εκ 

λεσζνεκ. 5. ∆µοκριτοσ γψ αδτα ελ∀, ηογψ αννακ α σζλ∀νεκ α νεµε τρ ϖισσζα, αµελψικνεκ α νεµζ∀ανψαγα 

ηαµαραββ φογλαλϕα ελ α µεγφελελ∀ ηελψετ. ∀Α ν!ι σ α φρφι πρινχιπιυµ ηαρχοτ φολψτατ εγψµ〈σσαλ, σ αµελψικκ 

µεγσζερζι α γψ!ζελµετ, αζ αδϕα αζ υτ⌠δ νεµτ∀ − µονδϕα Παρµενιδσ. 6. Αναξαγορασ σ Εµπεδοκλσ 

εγψετρτενεκ αββαν, ηογψ α τεστ ϕοββ φελβ∀λ κιµλ∀ µαγοκβ⌠λ ηµνεµ!εκ σζλετνεκ, α βαλ ολδαλιακβ⌠λ 
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ϖισζοντ µ〈ρ βεβιζονψτοττυκ α Νεµζσρ!λ σζ⌠λ⌠ µυνκ〈νκ φιζιολ⌠γιαι ρσζειβεν, ηογψ 

µινδεζ τϖεδσ. Εγψεσεκ68 αζτ µονδϕ〈κ, ηογψηα α µαγζατ φι, ακκορ γψορσαββαν σ 

ερ∀τελϕεσεββεν µοζογ α ηασβαν, εζτ αζ ανψα ισ ρζι. Εζζελ σζεµβεν, ηα λε〈νψ, ακκορ 

λασσαββαν σ γψενγββεν µοζογ α µαγζατ, σ αζ ανψα µοζγ〈σα ισ νεηζκεσεββ ϖ〈λικ, σ∀τ 

η〈νψινγερ ισ γψτρι. Τοϖ〈ββ〈, αζρτ πιροσποζσγ〈σ α φιγψερµεκετ ϖ〈ρ⌠ ανψα, µερτ α 

µαγζατ γψακορλατοκατ ϖγεζ α ηασβαν, σ αζρτ σ〈παδτ αζ ανψα, ακι λε〈νψγψερµεκετ ϖ〈ρ, 

µερτ µαγζατα λυστα. Εζεκ α µεγφιγψελσεκ ινκ〈ββ ηιεδελεµνεκ τ!ννεκ, µιντ ιγαζνακ. 

Υγψανισ νη〈νψ εσετβεν ϖαλ⌠βαν εζτ ταπασζταληατϕυκ, µ〈σκορ πεδιγ αζ ελλενκεζ∀ϕτ. 

 

 

 

 

16. Ηογψαν γονδοσκοδϕυκ α τερηεσ ασσζονψοκρ⌠λ? 

 

46. Α τερηεσ ν∀κρ∀λ ϖαλ⌠ γονδοσκοδ〈σ η〈ροµ ιδ∀σζακρα οσζτηατ⌠. Αζ ελσ∀ σζακασζβαν αζ α 

χλυνκ, ηογψ α βεϕυτοττ σπερµα βενν ισ µαραδϕον. Α µ〈σοδικβαν, ηογψ αζ ολψαν 

ϕελεντκεζ∀ τνετεκεν ενψητσνκ, µιντ πλδ〈υλ α κϖ〈ν⌠σσ〈γ. Αζ υτολσ⌠ ιδ∀σζακβαν, 

                                                                                                                                                        
ϖισζοντ ν∀νεµ!εκ. Αηογψ ε κρδσβεν µεγεγψεζνεκ α νζετεικ, γψ τρνεκ ελ α γψερµεκεκ 

ηασονλ⌠σ〈γ〈νακ 〈τσζ〈ρµαζτατ〈σ〈τ ιλλετ∀εν.� Φορδ. Φορισεκ Πτερ. Εζζελ α κρδσσελ τββεν ισ φογλαλκοζτακ: 

Αριστοτελσ. ∆ε γενερατιονε ανιµαλιυµ Ις. 3; Ηιστορια ανιµαλιυµ ςΙΙ. 6; Γαλνοσ: ∆ε σεµινε ΙΙ. κνψϖ; 

Πλινιυσ ΝΗ ςΙΙ. 12; Σολινυσ 5; Αυγυστινυσ: Χοντρ. Ιυλ. ς. 9. Λαχταντιυσ σζεριντ ςαρρο σ Αριστοτελσ γψ 

γονδολϕα, ηογψ α γψερµεκ νεµε α µαγτ⌠λ σζ〈ρµαζικ, δε α νεµι ϕελλεγεκ κιαλαλκυλ〈σ〈βαν φοντοσ σζερεπετ 

ϕ〈τσζικ, ηογψ α µη ϕοββ ϖαγψ βαλ ολδαλ〈ν ηελψεζκεδνεκ ελ. Λαχταντιυσ: ∆ε οπιφιχιο ∆ει 12: �Αζ ελτρ∀ νεµι 

σαϕ〈τοσσ〈γοκατ α κϖετκεζ∀κππεν µαγψαρ〈ζζ〈κ: Ηα α φρφιτ τερµ∀ µαγ α µη βαλ ολδαλ〈βα ϕυτ, γψ ϖλϕκ, 

ηογψ φι σζλετικ υγψαν, δε µιϖελ α ν∀ι ρσζβεν φογαντ, ϖαλαµι ν∀ιεσ ϖον〈σ λεσζ βεννε, αµι νεµ φρ σσζε α 

φρφιι σζπσγγελ; ϖαγψ φελτ!ν∀ σζπσγ, ϖαγψ ρενδκϖλι φεηρ β∀ρ, ϖαγψ κεχσεσ τερµετ, ϖαγψ ϖκονψ 

ϖγταγοκ, ϖαγψ απρ⌠ τερµετ, ϖαγψ ϖκονψ ηανγ, ϖαγψ φλνκσγ, ϖαγψ εγψσζερρε τββ αζ εµλτεττ 

ϖον〈σοκβ⌠λ. ∆ε υγψανγψ, ηα α ν∀τ τερµ∀ µαγ ϕυτ α ϕοββ ολδαλρα, ν∀ σζλετικ υγψαν, δε µιϖελ ηµνεµ! 

ρσζβεν φογαντ, ϖαλαµιϖελ τββ φρφιϕελλεγ λεσζ βεννε, µιντ αµιτ νεµνεκ τερµσζετε µεγτ!ρ; ϖαγψ ιζµοσ 

ϖγταγοκ, ϖαγψ τλζοτταν µαγασ τερµετ, ϖαγψ σττ β∀ρ, ϖαγψ σζ∀ρ∀σ αρχ, ϖαγψ ρτ 〈βρ〈ζατ, ϖαγψ µλψ ηανγ, 

ϖαγψ ϖακµερ∀ β〈τορσ〈γ, ϖαγψ εγψσζερρε τββ α φεντιεκβ∀λ. Ηα ϖισζοντ α φρφιµαγ α ϕοββ ολδαλι ρσζβεν, α ν∀ι 

πεδιγ α βαλ ολδαλιβα ϕυτ, µινδκτ µαγζατ σζαβ〈λψοσαν φεϕλ∀δικ ολψ µρτκβεν, ηογψ α ν∀κβεν ισ 

µεγµυτατκοζικ νεµκ µινδεν κεσσγε, σ α φρφιακβαν ισ µινδ τεστκβεν, µινδ λελκκβεν µεγϕελενικ α 

φρφιερ∀.� Φορδ. Αδαµικ Ταµ〈σ. 

68 ς. Ατιυσ 16, 9. 
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αµικορ µ〈ρ κζελεδικ α σζλσ, αζ α χλ, ηογψ α µαγζατ τκλετεσ λεγψεν, σ αζ ανψ〈τ φελ 

κελλ κσζτεννκ αρρα, ηογψ α σζλστ κννψεν κιβρϕα. Εζεκ κζλ ελ∀σζρ αζ ελσ∀ σζακασζτ 

φογϕυκ µεγϖιζσγ〈λνι.  

Αµικορ α φογαµζ〈σ µ〈ρ µεγτρτντ, ταρτ⌠ζκοδνυνκ κελλ µινδενφλε τλζ〈στ⌠λ, ϖαλαµιντ 

µινδ α τεστι µινδ πεδιγ α λελκι ιγνψβεϖτελτ∀λ. Υγψανισ β〈ρµιλψεν κοµολψ λελκι ζαϖαρ, 

µιντ πλδ〈υλ α φλελεµ, α φ〈ϕδαλοµ ϖαγψ ακ〈ρ α ϖ〈ρατλαν ρµ α σπερµα κιλκ∀δσηεζ 

ϖεζετηετ. Τοϖ〈ββ〈 αζ ερ∀τελϕεσ τορν〈ζ〈σ, α λεϖεγ∀ ερ∀λτετεττ ϖισσζαταρτ〈σα, κηγσ, 

τσσζεντσ, τσ, ελεσσ, κλνσεν α χσπ∀ρε εσσ, νεηζ σλψοκ φελεµελσε, υγρ〈λ〈σ, α 

κεµνψ λ∀ηελψ, γψ⌠γψσζερεκ σζεδσε, χσπ∀σ σ τσσζεντστ ελ∀ιδζ∀ κσζτµνψεκ 

φογψασζτ〈σα, αλυλτ〈πλ〈λτσ〈γ, ροσσζ εµσζτσ, ρσζεγσγ, η〈νψ〈σ, ηασµενσ, ϖρφολψ〈σ αζ 

ορρβ⌠λ σ αζ αρανψρβ∀λ ϖαγψ µ〈σ ηελψρ∀λ, ολψαν ανψαγ ηασζν〈λατα λαζτ〈σ χλϕ〈β⌠λ, αµελψ 

φελµελεγτ, ηεϖεσ λ〈ζ, ηιδεγρ〈ζ〈σ, γρχσσ 〈λλαποτ σ 〈λταλ〈βαν µινδενφλε ηιρτελεν 

ελ∀ιδζεττ µοζδυλατ ϖετλστ οκοζηατ. Νοσ, εζεκ κζλ, αζοκατ, αµελψεκ ραϕτυνκ µλνακ, 

ελ κελλ κερλνι, σ α τερηεσ ασσζονψτ 〈γψνψυγαλοµβαν εγψ ϖαγψ κτ ναπον κερεσζτλ 

φιγψελϕκ µεγ, εγψσζερ!εν ηασζν〈λϕον ολψαν κεν∀χστ, αµιτ∀λ ϖισσζανψερι αζ τϖ〈γψ〈τ, σ 

αµιτ∀λ αζ τελτ ισ µεγ τυδϕα εµσζτενι. Νεµ σζαβαδ ενγεδνιε, ηογψ α γψοµορτ〈ϕκ〈τ 

µασσζροζζ〈κ, νεηογψ αννακ µεγµοζγατ〈σα µιαττ α µεγταπαδτ σπερµα λεϖ〈λϕον. 

Υγψανακκορ α τερηεσ ν∀τ ρετλεν ολϖαολαϕβ⌠λ σαϕτολτ φρισσ ολαϕϕαλ κενϕκ βε σ αδϕυνκ νεκι 

εγψ κεϖσκε γαβον〈β⌠λ κσζλτ τελτ. Ηα λεηετσγεσ, α τερηεσ ν∀ ητ ναπον κερεσζτλ νε 

φρδϕν, υγψανισ α φρδσ αζ εγσζ τεστετ ελλαζτϕα, σ ηοζζ〈ϕ〈ρυλ αηηοζ ισ, ηογψ α σπερµα 

φινοµ σζερκεζεττ µεγγψενγτσε ∃ ηαχσακ νεµ ηισζι αζτ ϖαλακι, ηογψ, β〈ρ α φρδ∀ϖζτ∀λ 

ϕβ⌠λ κινψλικ α µ〈ρ βιζτοσαν σσζεφορρτ σεβ, σ ελερνψεδ αζ ατλτ〈κ ιζµοσ τεστε ισ, α 

σπερµα, αµελψ µγ λ〈γψ σ ππεν χσακ κεζδ µεγσζιλ〈ρδυλνι, νεµ φογ φελολδ⌠δνι. Τοϖ〈ββ〈 

νεµ ηελψτελεν υγψαναννψι ναπον 〈τ ελταν〈χσολνι α τερηεσ ν∀τ α βορφογψασζτ〈στ⌠λ, νεηογψ 

εµσζτσε ηεϖεσσ σ γψτρ∀ϖ ϖ〈λϕον. Αηογψ αζ ελτρτ χσοντοκ ρσζει, ηα νεµ µοζδτϕ〈κ 

ελ ∀κετ, σσζεφορρνακ, υγψανγψ α σπερµα ισ ερ∀σεν σ σζιλ〈ρδαν αζ ανψαµηηεζ τυδ 

ταπαδνι, ηα νεµ λκι κι ονναν α µοζγ〈σ. Υγψανακκορ νεµ κελλ ηοσσζαββ ιδειγ αλκαλµαζνι 

εζτ α µ⌠δσζερτ, νεηογψ α βορ σ αζ τελ νλκλζσε µιαττ α τερηεσ ανψα τεστε κιµερλϕν, 

σ µηε ελγψενγλϕν. Ινκ〈ββ λπσρ∀λ−λπσρε αλακτσυκ 〈τ α τ〈πλ〈λκοζ〈σ〈τ. Αζυτ〈ν µ〈ρ α 

µ〈σοδικ ναπον σζκσγεσ, ηογψ α τερηεσ ν∀ κοχσιν λϕν ϖαγψ ηιντασζκεν ηιντ〈ζζον 

(ιγ〈σ〈λλατοκ η〈τ〈ν λϖε νε ρινγασσα µαγ〈τ, µερτ αζοκ ηεϖεσεν ρ〈νγατνακ), µινδεν ναπ 

στ〈λϕον λασσαν, κννψεδν σ ρϖιδ ιδειγ, σ κσ∀ββ φοκοζατοσαν νϖελϕε α τ〈ϖολσ〈γοτ; 

φογψασσζον κζεπεσ τ〈πρτκ! τελτ, µιντ αµιλψενεκ α νεµ τλ κϖρ ηαλακ, α νεµ τλ 
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ζσροσ ησοκ σ α νεµ τλ χσπ∀σ ζλδσγεκ, µινδενεκ ελ∀ττ ταρτ⌠ζκοδϕκ µινδενφλε 

χσπ∀σ τ〈πλ〈λκτ⌠λ, µιντ α φοκηαγψµα, ηαγψµα, π⌠ρηαγψµα, ϖαλαµιντ α σ⌠βαν π〈χολτ σ 

ερ∀σ τελεκτ∀λ.  Εζεκ υγψανισ κννψεν φελβοµλανακ, ρ〈αδ〈συλ α φ!σζερεκ φελφϖ⌠δ〈στ 

οκοζνακ σ εµελλεττ  ελγψενγτενεκ σ σοϖ〈νψτανακ. Εζρτ ισ κελλ κερλνι ∀κετ 

ηοσσζανταρτ⌠ βετεγεκ εσετβεν, ηα πλδ〈υλ εγψ φορραδ〈σ φελσζϖ⌠δ〈σ〈τ ακαρϕυκ ελρνι. 

Τκλετεσεν σσζερ!τλεν νεµ βελ〈τνι, ηογψ µινδεν ολψαν ηατ⌠ανψαγ, αµελψ ιζγατ, 

σοϖ〈νψτ, γψενγτι αζ εγσζ σζερϖεζετετ, σ αµι µεγσζαβαδτϕα α δυρϖα τεστρσζεκετ 

κργεσσγκτ∀λ, αµικορ φελσζϖ⌠δϖα ελοσζλικ α µη τ〈ϕκ〈ν, νε τεννε ηαϕλαµοσαββ〈 α 

σπερµα φελολδ⌠δ〈σ〈ρα, αµελψ µγ νψ〈λκ〈σ, σ νεµ σζιλ〈ρδυλτ µεγ αζ αλϖαδ〈σ 

κϖετεζτβεν. Α τερηεσ ν∀νεκ τ〈ϖολ κελλ ταρτανια µαγ〈τ α σζεξυ〈λισ ακτυστ⌠λ, υγψανισ αζ 

〈λταλ〈βαν ισ µεγµοζγατϕα αζ εγσζ τεστετ, κλνσεν αζ ανψαµη κρλι ρσζεκετ, 

αµελψεκνεκ πιηενσρε ϖολνα σζκσγε. Μερτ αηογψαν α γψοµορ, ηα νψυγοδτ, µαγ〈βαν 

ταρτϕα αζ τελτ, ηα ϖισζοντ φελκαϖαροδικ, σοκσζορ η〈νψ〈σ φορµ〈ϕ〈βαν µινδαζτ κιϖετι 

µαγ〈β⌠λ, αµιτ κορ〈ββαν βεφογαδοττ, υγψανγψ αζ ανψαµη ισ, ηα νεµ ρ〈ζζ〈κ, ακκορ 

βεννταρτϕα α σπερµ〈τ, ηα πεδιγ η〈νψκολ⌠δικ, κιρτι αζτ. Α τερηεσ ανψ〈νακ µελεγϖιζεσ 

φρδ∀τ κελλ ϖεννιε, αηολ α λεϖεγ∀ σ ϖζ υγψανολψαν η∀µρσκλετ!, δε νεµ τλ ηοσσζ 

ιδειγ, ηογψ νε ιζζαδϕον µεγ ναγψον τ∀λε, νεηογψ α τεστε ελπυηυλϕον σ ελϖεσζτσε 

φεσζεσσγτ. Υγψανακκορ ηιδεγ ϖιζεσ φρδ∀τ ισ ηασζν〈λϕον, δε χσακ µρτκκελ, νεηογψ 

〈τφ〈ζζον. Μασσζροζ〈σ υτ〈ν βϕτλνιε κελλ αδδιγ, αµγ µεγ νεµ νψυγσζικ α τεστε, 

λγζσζαϖαρα σ τεστνεδϖεινεκ ινγαδοζ〈σα πεδιγ ελ νεµ χσιλλαποδικ. Κσ∀ββ εγψ ιδειγ 

αδϕυνκ νεκι ϖιζετ αζ τκεζσ ελ∀ττ, δε ηα ηοζζ〈 ϖαν σζοκϖα, ακκορ κννψ! βορτ. 

47. Νε γονδολϕα σενκι σε αζτ, ηογψ ηα α τερηεσ ν∀ αζ ελ∀ββ εµλτεττ σζαβ〈λψοκ κζλ 

εγψεσεκετ ϖαγψ ϖαλαµεννψιτ µεγσζεγι, δε α µαγζατοτ µγσεµ ϖετλι ελ, ακκορ µινδεζ 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ 〈ρτ α µαγζατνακ. Ναγψον ισ 〈ρτ νεκι, ηισζεν α µαγζατ γψενγββ, α 

φεϕλ∀δσβεν ϖισσζαµαραδοτταββ σ αλυλτ〈πλ〈λτ λεσζ, 〈λταλ〈βαν κννψεββεν µεγβετεγσζικ, 

µιϖελ φογκονψαββ αζ 〈ρταλµακρα, τοϖ〈ββ〈 τεστιλεγ σατνψ〈νακ, σζελλεµιλεγ πεδιγ 

ϖισσζαµαραδοττνακ βιζονψυλ.  Νινχσ εζ µ〈σκππ α η〈ζπτσσελ σεµ, ηισζεν ηα α η〈ζ 

αλαπϕαιτ σζιλ〈ρδαν µεγπτϕκ, ακκορ ηοσσζ ιδειγ ελπυσζττηατατλαν µαραδ, δε ηα α γψενγε 

αλαπ µιαττ α φαλακ µεγρεπεδνεκ σ νεµ σζιλ〈ρδακ, ακκορ α η〈ζ κννψεν σσζεδ∀λ. Αζ 

λ∀λνψεκ λτρεϕττε σεµ κλνβζικ εττ∀λ, χσακ αζ αλαπελεµεκ σ αζ αλαποκ ϖαννακ µ〈σ 

ανψαγβ⌠λ. Ηα α σπερµα κιλκ∀δνε, αρρα α ϖαγινα κλσ∀ νεδϖεσσγβ∀λ κϖετκεζτετηετνκ, 

δε µεγ λεηετ ακαδ〈λψοζνι, ηογψ α τερηεσσγ α κϖετκεζ∀ αλκαλοµµαλ υγψανιλψεν 

βαλσζερενχσσεν ϖγζ∀δϕκ. Ε χλβ⌠λ κερλνιε κελλ α τεστµοζγ〈στ, σ ηα α λελκε 
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σσζεζαϖαροδοττ α γονδοκ µιαττ, µεγ κελλ νψυγοδϕον. Ηα α µηε κρλι τεσττ〈ϕακ 

πετψηδτεκ, ακκορ αζοκατ αζ εγσζ τεσττελ εγψττ µεγ κελλ ερ∀στενι.  

Ιλψεν γονδοσκοδ〈στ ιγνψελ α ϖ〈ρανδ⌠σ ανψα α τερηεσσγ ελσ∀ ιδ∀σζακ〈βαν. Α 

τοϖ〈ββιακβαν α τερηεσσγ τοϖ〈ββι φεϕλ∀δσι σζακασζ〈βαν φελλπ∀ γψνεϖεζεττ 

�κϖ〈ν⌠σσ〈γ〈ρ⌠λ� σ αννακ κρλµνψειρ∀λ φογυνκ βεσζ〈µολνι. 

 

17. Α κϖ〈ν⌠σσ〈γρ⌠λ69 

 

48. Α τερηεσ ν∀κνλ α µ〈σοδικ η⌠ναπ κρλ µεγϕελεν∀ σζενϖεδλψ αζ γψνεϖεζεττ �κισσα� 

(κϖ〈ν⌠σσ〈γ). Εγψεσεκ αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ εγψ εζ α κιφεϕεζσ εγψ µαδ〈ρρ⌠λ καπτα α νεϖτ, 

αµιτ γψ ηϖνακ, ηογψ κισσα,70 αµιαττ, ηογψ αννακ τολλαζατα σ ηανγϕα κζισµερτεν 

ϖ〈λτοζατοσ, σ γψ ταλ〈λ⌠αν κιφεϕεζι α τερηεσ ν∀κ τϖ〈γψ〈νακ ταρκασ〈γ〈τ. Μ〈σοκ πεδιγ αζτ 

〈λλτϕ〈κ, ηογψ α ρεπκνψρ∀λ (κισσοσ)71 καπτα νεϖτ, µερτ αζ ϖ〈λτοζατοσαν φον κρλ.  

Α λεγτββ τερηεσ ανψ〈ν〈λ α νεγψϖενεδικ ναπ κρλ αλακυλ κι σ 〈λταλ〈βαν α νεγψεδικ 

η⌠ναπιγ ταρτ. Νη〈νψυνκν〈λ κορ〈ββαν ϖαγψ κσ∀ββ κεζδ∀δικ, µ〈σοκν〈λ ολψκορ ρϖιδεββ, 

ολψκορ ηοσσζαββ ιδειγ ισ ελταρτ, ριτκ〈ββαν εγσζεν α σζλσιγ ϕελεν ϖαν, δε εγψεσεκνλ αζ ισ 

ελ∀φορδυλ, ηογψ σοηα νεµ ϕελενικ µεγ. Ιλψενκορ α κϖετκεζ∀ τνετεκ ϕελεντκεζνεκ α τερηεσ 

ν∀κνλ: µελψγσ, α σζερϖεζετ ϖζταρταλµα µεγν∀, η〈νψινγερ [σ σζορονγ〈σ, η〈νψ〈σ � νηα 

τελτ, νηα πεδιγ επτ ϖαγψ νψ〈λκ〈τ η〈νψ κι �], ολψκορ υνδορ µινδενφλε τελτ∀λ, ολψκορ 

χσακ βιζονψοσ τελεκτ∀λ. Α τερηεσ ν∀ ιδ∀νκντ σζοκατλαν δολγοκ ιρ〈ντ σ⌠ϖ〈ρογ, µιντ 

πλδ〈υλ α φλδ, φασζν, σζ∀λ∀ινδ〈κ, ρετλεν σ σαϖανψ γψµλχσκ. Ροσσζ σζνβεν ϖαν, 

τρελµετλεν, σαϖανψ α σζ〈ϕζε, λασσαββαν εµσζτ, σ α τ〈πλ〈λκοκατ ισ γψορσαββαν βοντϕα 

φελ. Νη〈νψ τερηεσ ασσζονψν〈λ η〈νψ〈σ ιδ∀νκντ ϖαγψ µινδεν τ〈πλ〈λκοζ〈σκορ. Ελνεηεζλ, 

σζδλ σ φ〈ϕ α φεϕε, σαϖηι〈ννψαλ ϖαγψ γψοµορσαϖτλτενγσσελ κζδ, σ〈παδτ, γψενγε σ 

σζορυλ〈σα ϖαν. Εγψεσεκνεκ φελφϖ⌠δικ α ηασα, φ〈ϕ α µελλκασα, µ〈σοκνακ ολψκορ 

                                                 
69 Σ⌠ρανοσ ιττ ϖολτακππεν α �πιχ〈ρ⌠λ� ρ, αµι �σζοκατλαν τ〈πλ〈λκοκ εϖσε. Εξτρµ εσετεκβεν ιλψεν λεηετ α 

ϕγ (παγοπηαγια), α φλδ (γεοπηαγια), α σζ∀ρ (τριχηοπηαγια) σ α ρυηανεµ! (αµψλοπηαγια).� Α σζοκατλαν 

τ〈πλ〈λκοκ πυσζτα µεγκϖ〈ν〈σ〈τ χιττ〈νακ νεϖεζι αζ ορϖοσι ιροδαλοµ. Παππ Ζολτ〈ν (229. ολδαλ). ς. 

∆ιοσχυριδεσ 1. 115., Γαλνοσ 8. 343. ςαλ⌠σζν!ββ µαγψαρ〈ζατοτ αδ α σζ⌠ ερεδετρε Αριστοτελσ (Ηιστορια 

ανιµαλιυµ ςΙΙ (ΙΞ) 584α: �ε�θασι δ� τα�ϕ κυο∨σαιϕ �πιθυµ�αι γ�νεσθαι παντοδαπα� κα� µεταβ≤λλειν 

∇ξ�ωϕ, √ καλο◊σ� τινεϕ κισσ♥ν.� 

70 Σζαϕκ⌠ ϖαγψ µ〈τψ〈σµαδ〈ρ (Γαρρυλυσ γλανδαριυσ). 

71 Ρεπκνψ ϖαγψ ϖαδβοροστψ〈ν (Ηεδερα ηελιξ). 
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η∀εµελκεδσκ ϖαν σ µεγδυζζαδ α µελλκ � α κιδυδοροδ⌠ ϖρερεκ ηολ ζλδεσ σζν!εκ, 

ηολ κκεσεκ �, νη〈νψαν πεδιγ βεσ〈ργυλνακ. 

49. Αµικορ εγψ τερηεσ ασσζονψ ελ∀σζρ ρζκελι εζεκετ α τνετεκετ, ακκορ εγψ ναπιγ 

κοπλαλνια κελλ, ηογψ α γψοµρα ζαϖαρταλανυλ πιηενϕεν, φελφγγεσζτϖε τερµσζετεσ µοζγ〈σ〈τ. 

Νεµ σζαβαδ φιγψελεµβε ϖεννι αζτ, αµιτ νη〈νψαν 〈λλτανακ, ηογψ αζ ανψ〈νακ κεττ∀ 

ηελψεττ κελλ εννιε β〈ρµιλψεν τ〈πλ〈λκοτ. Α σζκσγτελενλ ελφογψασζτοττ τελ φελβοµλικ α 

σζερϖεζετβεν, σ νεµχσακ ηογψ νεµ τ〈πλ〈λ, δε α φελν∀ττ εµβερεκ τεστνεκ ππγψ 〈ρτ, µιντ 

αζ ππεν µεγσζιλ〈ρδυλ⌠ µαγνακ. Εζρτ σζκσγεσ βϕτλνι. Αηογψ α ηαϕ⌠ν υταζ⌠κ σεµ 

σζενϖεδνεκ α τενγερι βετεγσγτ∀λ, ϖαγψ λεγαλ〈ββισ νεµ αννψιρα, ηα ινδυλ〈σ ελ∀ττ εγψ 

ναππαλ κοπλαλνακ. Κϖετκεζ∀ ναπ κεν∀χχσελ δρζσλϕκ λε α τερηεσ ν∀τ, κεϖσ σ κννψεν 

εµσζτηετ∀ τελτ αδϕυνκ νεκι, πλδ〈υλ λ〈γψ τοϕ〈στ, ζαβκ〈σ〈τ σ νεµ τλ ζσροσ σζ〈ρνψασ 

ηστ, ιϖ⌠ϖιζετ, νεµ σοκατ, δε ηιδεγεν, ηα ηοζζ〈 ϖαν σζοκϖα, ηογψ νε νϖελϕκ α γψοµορ 

φολψαδκταρταλµ〈τ. Εζτ κϖετ∀ ναπον α κενεκεδσ ελ∀ττ δρζσλϕκ λε α τεσττ πυηα 

τρλκζ∀ϖελ, µγ κισσ κι νεµ πιροσοδικ α β∀ρε. Αζ ελσ∀ ναποκ υτ〈ν φρδϕν λε 

µελεγεββ ϖζβεν, ιγψκ εγψ κεϖσ γψενγε βορτ, ηιντ〈ζτασσα µαγ〈τ ελειντε γψαλογηιντ⌠βαν 

σ ηορδσζκεν, κσ∀ββ κοχσιν, στ〈λϕον, σζαϖαλϕον, ολϖασσον φλ ηανγοσαν σ 

σζενϖεδλψεσεν, τ〈νχολϕον, γψακορλατοζζον β∀ρλαβδ〈ϖαλ σ δοβ〈λϕον κισ λαβδ〈κατ. 

Μασσζροζζ〈κ µεγ, εγψκ εγψ κεϖσ γψοµορερ∀στ∀τ σζ〈ραζ κενψρρελ. Αττ⌠λ ισ 

κννψεββεν µεγσζαβαδυλ α τεστε α κϖ〈ν⌠σσ〈γγαλ ϕ〈ρ⌠ κελλεµετλενσγεκτ∀λ, ηα λεµονδ α 

µινδενναπι φρδσρ∀λ σ χσακ κτ−η〈ροµ ναποντα φρδικ. 

50. Ηα α γψοµρα γψακραν φελφορδυλ σ τλ σοκ α σαϖα, δρζσλϕκ βε α γψοµρ〈τ σ ηασ〈τ 

σσζεηζ⌠ ηατ〈σ, ρετλεν ολαϕβογψ⌠κβ⌠λ σαϕτολτ φρισσ ολαϕϕαλ, σ γψαπϕπ⌠λψ〈ϖαλ κσσκ 〈τ. 

Α κενετ ταρταλµαζζον ρ⌠ζσαολαϕατ, βιρσαλµα λεϖτ, µιρτυσζολαϕτ, µασζτιξ γψαντ〈τ,72 ν〈ρδυσ 

ολαϕτ,73 ηογψ µεγερ∀στσε α φελφορδυλτ γψοµροτ ϖαγψ εζεκ εγψικνεκ ϖιασζοσ ελεγψϖελ 

κενϕκ βε. Ηα αζονβαν ερ∀σεββ σσζεηζ⌠ σζερρε λεννε σζκσγ α η〈νψ〈σ µιαττ, 

βορογατ〈στ ηασζν〈λϕυνκ, αµελψ σαϖανψ βορβα ϖαγψ ηγτοττ εχετβε 〈ζτατοττ ϖαγψ βεννε φ∀ττ 

σζ〈ραζ δατολψ〈β⌠λ, ηασονλ⌠αν φ∀ττ αλµ〈β⌠λ σ βιρσαλµ〈β⌠λ 〈λλ, ακ〈ρ κλν−κλν, ακ〈ρ 

δατολψ〈ϖαλ κεϖερϖε, ακ〈ρ αζ εµλτεττ ϖιασζοσ ελεγψβε δολγοζϖα. Ηα φοκοζνι ακαρϕυκ α 

ηατ〈σ〈τ, ακκορ αδϕυνκ ηοζζ〈 νεδϖεσ ϖαγψ σζ〈ραζ σσζεηζ⌠ σζερτ (τιµσ⌠τ), αλοτ, 

µασζτιξοτ, ρ⌠ζσ〈τ, σ〈φρ〈νψτ, ϖαδσζ∀λ∀ ϖιρ〈γ〈τ, γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈τ, σαϖανψ βορτ, γυβαχσοτ, 

                                                 
72 Α µασζτιξ α Πισταχια λεντισχυσ γψαντ〈ϕα. 

73 Α ν〈ρδυσ α ϖαλεριανα−φλκ κζ ταρτοζ⌠ σζριαι Πατρινια σχαβιοσιφολια ολαϕα. 
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ηψποκιστιστ74 ϖαγψ ακακι〈τ75 ϖαγψ φινοµρα ∀ρλτ 〈ρπαλισζτετ. Ηα φεννµαραδ α η〈νψ〈σ σ αζ 

τϖ〈γψταλανσ〈γ, ακκορ µεγ κελλ κτζνι α ϖγταγοκατ � µερτ εζεκ ελζ〈ρ〈σα ϖισσζαηατ α 

γψοµορρα �, ϖαγψ µελεγ ϖζβε κελλ µερτενι ∀κετ, µιϖελ εζ ισ ελζ〈ρ⌠ ηατ〈σ, ηα κιταρτ⌠αν 

αλκαλµαζζυκ. Ηελψεζζνκ σζλεσ σζ〈ϕ κπλψτ α γψοµορσζ〈ϕρα α σζοκ〈σοσν〈λ ναγψοββ 

λ〈νγγαλ οδαταπασζτϖα, ϖαγψ ηα νεµ ελγ, µγ εγψ µ〈σικατ ισ α λαποχκα τ〈ϕκ〈ρα. Εζεκ 

υγψανισ ηασονλ⌠ µ⌠δον µεγ〈λλτϕ〈κ α νεδϖεκ γψοµορ κρλι 〈ραµλ〈σ〈τ. Ηα αζ 〈ραµλ〈σ 

φ〈ϕδαλµασ, ηελψεζζνκ ερρε α τερλετρε σσζεηζ⌠ ηατ〈σ βορογατ〈στ, αµιτ µελεγεν τεγψνκ 

φελ γψ, ηογψ ηγτοττ εχετβε δυρϖ〈ν ∀ρλτ λισζτετ κεϖερνκ, µιντ πλδ〈υλ 〈ρπαλισζτετ ϖαγψ 

σζιτ〈λατλαν βζαλισζτετ. 

51. Λεγινκ〈ββ αρρα κελλενε τρεκεδνι, ηογψ ολψαν τελεκετ ρϕυνκ ελ∀, αµελψεκ νεµ 

τερηελικ α γψοµροτ, ϕ⌠λ εµσζτηετ∀κ σ νεµ βοµλανακ φελ κννψεν. Ιλψεν α λ〈γψ τοϕ〈σ, α 

βζαλισζτ ηιδεγ ϖζζελ ϖαγψ ηγτοττ εχεττελ ϖαγψ γρ〈ν〈ταλµα µαγϕ〈ϖαλ, εσετλεγ ναγψον 

µορζσαλκοσ 〈ρπακ〈σ〈ϖαλ κεϖερϖε, δε α λεγϕοββ, ηα ριζζσελ. Α σζ〈ρνψασοκ κζλ αζοκ, 

αµελψεκ νεµ τλ ζσροσακ σ α ησυκ ισ ναγψον σζ〈ραζ � µιντ α φαϕδ,76 ρϖσ γαλαµβ,77 

φογολψ, ϖαδκαχσα, ριγ⌠,78 φεκετεριγ⌠,79 γαλαµβ σ α η〈ζι σζ〈ρνψασοκ �, σ κλνσεν α 

µελλεησυκ. Α ϖαδ〈λλατοκ ησα κζλ πεδιγ α νψλησ, αζ ∀ζησ, δε µ〈σ 〈λλατοκ ισ, µιντ 

α κεχσκεγιδ〈, τοϖ〈ββ〈 α πορηανψ⌠σ ησ µαλαχ ορρα, λ〈βα, φλε, γψοµρα σ µηε. 

Υγψανακκορ α τενγερι λ∀λνψεκ κζλ αζοκ, αµελψεκνεκ ηασονλ⌠αν ζσρσζεγνψ α ησυκ, 

µιντ α βαϕυσζοσ ϖρσ µ〈ρνα,80 φολψαµι ρ〈κ, τενγερι ρ〈κ, κρτσ χσιγα, οσζτριγα, τι καγψλ⌠ 

σ α ββορχσιγα. Α ζλδσγεκ κζλ α νψερσ σ φ∀ττ ενδϖια,81 φεηρρπα, πορχσιν,82 αζ 

τιφ!83 σ α ϖαδσπ〈ργα. Α καµρ〈βαν τ〈ρολτ τελεκ κζλ α σ⌠βαν π〈χολτ ολϖαβογψ⌠, αλµα σ 

βιρσαλµα, δε ϕοββ, ηα µινδεζεκετ στϖε φογψασζτϕυκ. Α νψερσ τελεκ υγψανισ νεηεζεν 

                                                 
74 Παραζιτα νϖνψ, αµελψετ µγ α 19. σζ〈ζαδβαν ισ ηασζν〈λτακ γψ⌠γψτ〈σρα, Χψτινυσ ηψποχιστισ. 

75 Τερµσζετεσεν νεµ αζ ακ〈χρα γονδολ, ηισζεν αζ α 17. σζ〈ζαδ ελεϕν κερλτ Ευρ⌠π〈βα, ηανεµ αζ 

ακ〈χιαφλκ κζ ταρτοζ⌠ µιµ⌠ζα ηϖελψβ∀λ σαϕτολτ φολψαδκρα.  

76 Φρανχολινυσ φρανχολινυσ ϖαγψ Τετραο οριενταλισ (ΛΣϑ). 

77 Χολυµβα παλυµβυσ (ΛΣϑ). 

78 Τυρδυσ µυσιχυσ. 

79 Τυρδυσ µερυλα. 

80 Μυλλυσ βαρβατυσ, α µαι ναπιγ χσεµεγνεκ σζ〈µτ α γργ κονψη〈βαν (µπαρµπο∨νι). 

81 Χιχηοριυµ ενδιϖια, ριτκ〈ν ηασζν〈λτ µαγψαρ νεϖν σαλ〈τακατ〈νγ. 

82 Πορτυλαχα ολεραχεα. 

83 Πλανταγο. 
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εµσζτηετ∀κ, α ϖζβεν φ∀ττεκ πεδιγ ελϖεσζτικ σσζεηζ⌠ ηατ〈συκατ, ϖισζοντ, ηα ϕ⌠λ 

κισαϕτολϕυκ84 σ µεγστϕκ εζεκετ, ακκορ µεγ∀ρζικ µιν∀σγκετ σ αζ εµσζτστ ισ 

κννψτικ. Ηα πεδιγ ϖαλακι αζτ ταν〈χσολϕα, ηογψ αζ τελεκετ φογψασσζυκ φ∀ττεν, ακκορ 

ηζζυκ φελ ν〈δσζ〈λρα ϖαγψ ακασσζυκ φελ ϖαλαµιρε, αζρτ, ηογψ νε ρϕε α ϖζ, ϖισζοντ 

π〈ρολ⌠δϕανακ µεγ α φεσζ〈λλ⌠ γ∀ζβεν. Εγψεσεκνεκ κρττ ϖαγψ νασπολψ〈τ ϖαγψ βερκενψτ 

κελλ αδνι, εσετλεγ σζ∀λ∀τ, αµιτ ϖαγψ µ〈ρ µεγφ∀ζτνκ ϖαγψ πεδιγ φελακασζτϖα µεγπ〈ρολτυνκ 

� υγψανισ α φρισσ σζ∀λ∀ φελφϖ⌠δ〈στ οκοζ �, σ µανδυλ〈τ. Γονδοσκοδϕυνκ αρρ⌠λ, ηογψ αζ 

αϕ〈νλοττ τελεκετ νε φογψασσζ〈κ ταρταλµασ σζ⌠σζοκκαλ, υγψανισ α σοκφλε αλαπανψαγβ⌠λ σ 

φ!σζερβ∀λ κσζλτ µ〈ρτ〈σοκ λασστϕ〈κ αζ τελεκ µεγεµσζτστ σ σεγτικ φελβοµλ〈συκατ. 

52. Ηα αζ τελ µεγεµσζτσε ελ∀ττ ϖαλαµι σσζεγψ!λτ φολψαδκ σζικ α γψοµορβαν, ακκορ 

νεµ σζαβαδ ινγερελνι, δε ακαδ〈λψοζνι σεµ, ηογψ κιη〈νψϕυκ ταρταλµ〈τ. Υγψανισ, ηα νεµ 

η〈νψϕυκ κι αζ ελφογψασζτοττ τελτ, ακκορ φελβοµλικ. Νη〈νψ µ〈σ νζετετ ϖαλλ⌠ αζτ 

ταν〈χσολϕα, ηογψ ελ∀σζρ ισ ιγψυνκ λανγψοσ ϖιζετ, µαϕδ δυγϕυκ λε αζ υϕϕυνκατ (α 

τορκυνκον) σ η〈νψϕυνκ. Υγψαν∀κ αζτ ισ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ ηα α τλζοτταν ναγψ µεννψισγβεν 

σσζεγψ!λτ φολψαδκ κεσερ!, γετ∀ σ εζρτ µαρϕα σ γετι α γψοµροτ, ακκορ αδϕυνκ 

πορχσινβ⌠λ κσζτεττ τε〈τ ϖαγψ φ∀ζετετ ιννι ϖαγψ διννψϖελ κεϖερτ πορχσιντ εννι, ππγψ, 

µιντ υβορκαµαγοκατ85 ϖζζελ. Τοϖ〈ββ〈 αδϕυνκ κρται δεσ βορτ ϖαγψ εβρυτ〈τ86 ϖαγψ 

αβσζιντοτ, εσετλεγ σζριαι ν〈ρδυσβ⌠λ κσζλτ τε〈τ ϖαγψ κρται ϖαδµαϕορ〈ννα87 τε〈τ. Εζζελ 

σζεµβεν, ηα α φολψαδκ σ!ρ! σ νψ〈κοσ, ακκορ αδϕυνκ ρετκετ µζζελ σ εχεττελ κεϖερϖε, 

φστλτ ηαλατ ϖαγψ ηστ, µυστ〈ρτ σ µζεσ ϖζβεν µεγφ∀ττ κερτι ιζσ⌠ποτ.88 Εζ εγψ〈λταλ〈ν 

νεµ µετοδικυσ ελϕ〈ρ〈σ. Νεµ α τεστνεδϖεκ κλνβζ∀σγτ κελλ φιγψελεµβε ϖεννι, ηανεµ α 

                                                 
84 Περιπλ≤σσ, κονψηατεχηνικαιλαγ νεηεζεν µαγψαρ〈ζηατ⌠ κιφεϕεζσ. Στσ ελ∀ττ ϖαγψ σσζε κελλ τρνι α 

γψµλχσκετ (Τεµκιν: ωελλ−χρυσηεδ) ϖαγψ πεδιγ ϖαλαµιϖελ βε κελλ ϖοννι, ιγαζ, νεµ δερλ κι, µιϖελ 

(Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ: ενροβε δε πτε). 

85 Α φρανχια τκµαγγαλ αζονοστϕα, µγ α ΛΣϑ υβορκαµαγγαλ.  

86 Αζονοσ αζ ιστενφ〈ϖαλ (Αρτεµισια αβροτανυµ). 

87 Ισµερτεββ νεϖν σζυροκφ!, Οριγανυµ ϖυλγαρε, ΛΣϑ σζεριντ α νϖνψ Τηψµυσ Τευχριοιδεσ. Α σζυροκφ! 

�λεϖελβ∀λ κσζλτ φ∀ζετ γψενγν ιζζασζτ⌠, νψ〈λκαολδ⌠, ϖιζελετηαϕτ⌠� σζερ (Καρλ Ωεισσεχκ, 138. ολδαλ). 

88 Ηψσσοπυσ οφφιχιναλισ, ΛΣϑ σζεριντ Οριγανυµ ηιρτυµ. Α κερτι ιζσ⌠πνακ �λτετ∀, ιζγατ⌠ σ σσζεηζ⌠ ηατ〈σα 

ϖαν. Μελλφ〈ϕ〈σ ελλεν ργεν ηασζν〈λτ νπιεσ σζερ. Α τδ∀ σ βλ φ〈ϕδαλµασ ελνψ〈λκ〈σοδ〈σ〈ν〈λ, βλκαταρρηυσν〈λ, 

γιλισζταβετεγσγνλ, τδ∀βετεγεκ ιζζαδ〈σ〈ν〈λ, ασζτµ〈ν〈λ, αζ εµσζτσι σζερϖεκ ρενψηεσγνλ ισσζ〈κ α φ!β∀λ 

κσζλτ τε〈τ.� Τοροκδαγανατ σ µανδυλαδαγανατ εσετν ζσ〈λψ〈ϖαλ κεϖερτ φ∀ζετετ κσζτεττεκ σ ναποντα 

τββσζρ βλτεττκ α τορκοτ (Καρλ Ωεισσεχκ, 91. ολδαλ).  
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τεστ 〈λλαποτ〈τ.89 Τοϖ〈ββ〈 α ρετεκ νεηεζεν εµσζτηετ∀, αζ δεσ βορ φελφϖ⌠δ〈στ οκοζ, αζ 

αβσζιντ πεδιγ ϖετλσηεζ ϖεζετ, εζρτ κερλϕκ εζεκετ α σζερεκετ. 

53. Ηα α τερηεσ ν∀κ κ〈ροσ δολγοκρα ϖ〈γψνακ, ελ∀σζρ ισ ρϖεκκελ κελλ µεγακαδ〈λψοζνι 

∀κετ: µερτ αζοκ κ〈ροσ ηατ〈σα, µγ ηα α ν∀κ ϖ〈γψαιτ κλνσ µ⌠δον κι ισ ελγτικ, α 

γψοµρυκνακ ππγψ 〈ρτ, µιντ α µαγζατνακ, µιϖελ α µαγζατ 〈λταλ βεφογαδοττ τελ νεµ λεσζ 

σεµ τισζτα, σεµ πεδιγ µεγφελελ∀, νοηα α ροσσζ 〈λλαποτβαν λϖ∀ τεστ χσακ αζτ κπεσ 

µεγεµσζτενι. Υγψανγψ α φλδβ∀λ ισ τισζτα ϖζ φολψικ, ηα α φλδ τισζτα, δε ηα α φλδ 

ισζαποσ, ακκορ α ϖζ ισ ζαϖαροσ. Μγ ηα α ϖ〈ρανδ⌠σ ασσζονψοκ νεηεζτελνεκ ισ, ακκορ σε 

αδϕυνκ νεκικ αζ ελσ∀ ναποκον σεµµιτ, κσ∀ββ ϖισζοντ, ηα νη〈νψ ναπ ελτελτϖελ σεµ 

καπϕ〈κ µεγ αζτ, αµιρε ϖ〈γψνακ, λελκκ χσαλ⌠δοττσ〈γα κϖετκεζτβεν τεστκ ισ λεγψενγλ. 

Αζρτ, ηογψ αζ τελ µινλ κεϖεσεββ κ〈ρτ οκοζζον, ελ∀σζρ ισ ϕαϖασολϕυκ, ηογψ α τερηεσ ν∀ α 

τεστε µεγµασσζροζ〈σα ελ∀ττ νε εγψκ αββ⌠λ, αµιρε ϖ〈γψικ. Υγψανισ µγ αζ ισ 〈ρτ νεκι, 

αµι νµαγ〈βαν ηασζνοσ, ηα εκκορ φογψασζτϕα ελ. ∆ε µγ εζυτ〈ν σε φογψασσζα α ϖ〈γψοττ 

τελτ νµαγ〈βαν, ηανεµ χσακ αζ εγσζσγεσ τελλελ εγψττ, ηογψ αννακ ϕ⌠ ηατ〈σα 

κννψεββεν εµσζτηετ∀ϖ σ ολδοτταββ〈 τεγψε. Κισεββ αδαγοκβαν αδϕυκ αζ τελτ, υγψανισ 

ναγψοββ αδαγοκβαν ναγψοββ κ〈ρτ οκοζ. Αδϕυκ µ〈σ τελεκ κζττ, νεµ πεδιγ ελ∀ττκ � 

υγψανισ αζ 〈ρτ αζ ηεσ γψοµορνακ �, δε νεµ ισ υτ〈νυκ � υγψανισ α µ〈σικ τελ φλττ 

λερακ⌠δϖα αζτ ισ µεγροντϕα. 

⊆γψ γονδοσκοδϕυνκ α κϖ〈ν⌠σ ανψ〈ρ⌠λ. Μοστ πεδιγ λεροµ, ηογψαν κελλ τρ∀δννκ α τερηεσ 

ανψ〈ϖαλ αζ εζυτ〈ν κϖετκεζ∀ ιδ∀σζακοκβαν.  

 

18. Ηογψαν γονδοσκοδϕυνκ α τερηεσ ανψ〈ρ⌠λ α κϖ〈ν⌠σσ〈γ σ α σζλσ κζττι ιδ∀σζακβαν? 

 

54. Αζ εδδιγιεκβεν αζτ τ〈ργψαλτυκ, ηογψαν κελλ γονδοσκοδνι α τερηεσ ανψ〈ρ⌠λ α 

κϖ〈ν⌠σσ〈γ ιδ∀σζακ〈βαν, µιυτ〈ν εννεκ τνετειτ λερτυκ, α τοϖ〈ββιακβαν αζτ φογϕυκ 

ισµερτετνι, ηογψ µιλψεν γονδοσκοδ〈σρα ϖαν σζκσγ α κϖ〈ν⌠σσ〈γοτ κϖετ∀ ιδ∀σζακβαν. Α 

τερηεσ ν∀ ερεϕηεζ µρτεν ηιντ〈ζζον κλνφλεκππεν, στ〈λϕον, σζαϖαλϕον, ολϖασσον φελ 

ηανγοσαν, κενεκεδϕκ µεγ, µασσζροζτασσα µεγ α τεσττ σ τ〈πλ〈λκοζζκ β∀σγεσεββεν, δε 

χσακ αννψιτ εγψκ α φελτ〈λαλτ τελβ∀λ, αµεννψι ηασζν〈ρα ϖ〈λικ. Ιγψκ βορτ, φρδ∀ζζκ 

σζοκ〈σ σζεριντ, λελκε 〈ραδϕον τελϕεσεν σζαβαδον σ αλυδϕκ αννψιτ, αµεννψι σζκσγεσ. 

Αµικορ α ν∀ τεστε α φ〈ϕδαλµακ ιρ〈ντ ρζκετλενεββ ϖ〈λικ, εγσζσγεσεββ λεσζ σ φελκσζλ 

                                                 
89 Α ηιπποκρατσι ισκολ〈ϖαλ ϖιτατκοζικ. Σ⌠ρανοσ λεσ ϖιταστλυσ〈ρ⌠λ ϖ. Πηιλιπ ϑ. ςαν δερ Ειϕκ, 397−452. ολδαλ. 
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α σζλσι φ〈ϕδαλµακ ελϖισελσρε, α µαγζατ πεδιγ τ〈πλ〈λ⌠ββ, εγσζσγεσεββ σ ελεγενδ∀ 

λελεµηεζ ϕυτ. 

55. Α ηετεδικ η⌠ναπβαν µ〈ρ κερλνιε κελλ α ηεϖεσ µοζγ〈στ, κλνσεν αζτ, αµιτ α κοχσιβα 

φογοττ 〈λλατοκ ιδζνεκ ελ∀, σ α τββι τεϖκενψσγτ ισ ⌠ϖατοσαββαν ϖγεζζε. Α ρ〈νγατ〈σ 

υγψανισ ϖεσζλψεσ. Κεζδετβεν αζρτ, µερτ α µαγ µγ νεµ ταπαδτ µεγ ελγ ερ∀σεν σ νεµ 

〈γψαζ⌠δοττ βε, εζρτ αζτ〈ν κννψεββεν κιλκ∀δικ, κσ∀ββ πεδιγ αζρτ, µερτ α κιφεϕλ∀δττ 

µαγζατ νεηεζεββ λεσζ, εζρτ ∀ριζκεδνι κελλ αττ⌠λ, ηογψ εγψ ναγψοββ ρ〈ντ〈στ⌠λ α 

µαγζατβυροκ90 κιρεπεδϕεν σ α βεννε σσζεγψ!λτ µαγζατϖζ κιφολψϕον. Α σζ〈ραζ σζλσ 

σορ〈ν λεσζ〈λλτ µαγζατ υγψανισ µαγ〈ϖαλ εγψττ αζ ανψ〈τ ισ ϖεσζλψβε σοδορϕα. Α κζβεεσ∀ 

ιδ∀βεν α µοζγ〈σ νεµ κοχκ〈ζατοσ, µιϖελ α µαγζατ µγ κιχσι, σζιλ〈ρδαν µεγ ϖαν ταπαδϖα, 

σ α µαγζατβυροκ µγ νεµ ναγψον λαζυλτ ελ σ νεµ ισ τ〈γυλτ κι, γψ βιζτοσαββαν ταρτϕα α 

µαγζατοτ. Ταν〈χσοσ φιγψελεµµελ κσρνι α ηασ νϖεκεδστ, σ αζτ, ηογψ νεµ 

µυτατκοζνακ−ε α κζελγ∀ σζλσ ϕελει, αµελψεκετ κσ∀ββ φογυνκ λερνι. Ηα υγψανισ εζεκ 

κζλ ϖαλαµελψικ ϕελεντκεζικ, ακκορ ελ∀ κελλ κσζτενι α σζλσηεζ σζκσγεσ εσζκζκετ. 

Βεβιζονψοσοδοττ υγψανισ, ηογψ α ητ η⌠ναπρα σζλετεττ χσεχσεµ∀ λετκπεσ.91 Ηα ϖισζοντ 

                                                 
90 Α χη⌠ριον ιττ εγψρτελµ!εν α µαγζατ κλσ∀ βυρκ〈τ ϕελεντι. Α µαγζατοτ κτ βυροκ ϖεσζι κρλ, α βελσ∀ (σ 

κσ∀ββ κιαλακυλ⌠) αζ αµνιον, α κλσ∀ (σ κορ〈ββαν κιαλακυλ⌠) α χη⌠ριον. 

91 ∆ιογενσ Λαερτιοσ (8, 29) αζτ ρϕα, ηογψ Πψτηαγορασ σζεριντ ητ, κιλενχ, δε λεγγψακραββαν τζ η⌠ναποσ 

τερηεσσγ υτ〈ν σζλετνεκ µεγ αζ ρεττ γψερµεκεκ. Ηιπποκρατσ α ∆ε αλιµεντο χµ! ρ〈σ〈βαν ρεϕτλψεσεν γψ 

φογαλµαζ: �Α νψολχ η⌠ναπ ϖαν ισ, µεγ νινχσ ισ.� ��Εστιν δ� κα� ο∧κ �στιν τƒ ∇κτ≤µηνα.� Εζτ α 

ηοµ〈λψοσ κιϕελεντστ Σαβινυσ κοµµεντ〈ρϕ〈βαν γψ µαγψαρ〈ζζα: �Α κορασζλττ γψερµεκ κεζδετβεν 

λετκπεσνεκ λ〈τσζικ, δε νεµ αζ, µερτ χσακηαµαρ µεγηαλ. ςαν ισ, µεγ νεµ ισ, µερτ πιλλανατνψιλαγ λ∀νεκ 

λ〈τσζικ, δε νινχσ βεννε λετερ∀.� (Ιδ. Αυλυσ Γελλιυσ: Νοχτεσ Αττιχαε 3, 16, 8) Α ηιπποκρατσι ∆ε χαρνιβυσ 

613. α ηετεσ σζ〈µρα ϖεζετι ϖισσζα α µαγζατοκ λετκπεσσγτ. Α ητ η⌠ναποσ µαγζατ 210 ναπρα σζλετικ 

(7ξ30), µγ α νψολχ η⌠ναποσ τερηεσσγ ιδ∀ταρταµα νεµ οσζτηατ⌠ ηττελ. Α ηιπποκρατσι χορπυσ κλν 

κνψϖετ σζεντελ α νψολχ η⌠ναποσ µαγζατ (∆ε οχτιµεστρι παρτυ) λετκπτελενσγνεκ, αµελψετ Αριστοτελσ ισ 

ισµερ, νοηα χµ σζεριντ νεµ ηιϖατκοζικ ρ〈 (Ηιστορια ανιµαλιυµ 583β; ∆ε γενερατιονε ανιµαλιυµ 758β). Α 

ηιπποκρατσι ρ〈σ (452) α νψολχαδικ η⌠ναπβαν φελλπ∀ βετεγσγεκρε ϖεζετι ϖισσζα αζ ϕσζλττεκ 

λετκπτελενσγτ. Αριστοτελσ (Ηιστορια ανιµαλιυµ 7, 584β) ϖιτατϕα α ηιπποκρατικυσοκ 〈λλτ〈σ〈τ. Σζεριντε 

εγσζσγεσ µαγζατοκ νεµχσακ α ηετεδικ, κιλενχεδικ σ τιζεδικ η⌠ναπβαν ϕηετνεκ ϖιλ〈γρα, ηανεµ α 

τιζενεγψεδικβεν ισ, σ εγψιπτοµι πλδ〈κρα ηιϖατκοζϖα αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α νψολχαδικ η⌠ναπβαν σζλετεττεκ 

σινχσενεκ φελττλενλ ηαλ〈λρα τλϖε. Α ητ η⌠ναπν〈λ κορ〈ββαν σζλετεττεκ λετκπτελενεκ, µγ α τιζενεγψ 

η⌠ναπν〈λ ηοσσζαββ τερηεσσγετ αζζαλ µαγψαρ〈ζζα, ηογψ αζ ανψα ελσζ〈µολτα τεηερβε εσσνεκ ιδ∀ποντϕ〈τ. Α 

ρ⌠µαι ηαγψοµ〈νψβαν α ΞΙΙ τ〈βλ〈σ τρϖνψεκ (4, 4) ηατ〈ροζζ〈κ µεγ ελ∀σζρ α τερηεσσγ ηοσσζ〈τ, αµιτ τζ 

ηολδη⌠ναπρα τεσζνεκ. Πλινιυσ αζονβαν ιδζι Λ. Παπιριυσ πραετορ δντστ, ακι ϕογοσ ρκσνεκ ισµερτ ελ εγψ 
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νεµ µυτατκοζνακ ιλψεν ϕελεκ, α φεντεββ εµλτεττ ελ∀ρ〈σοκατ κελλ κϖετνι. Κερλνι κελλ α 

ναγψον µεγδυζζαδτ µελλεκ δρζσλστ σ α µελλβιµβ⌠κ νψοµκοδ〈σ〈τ, µερτ αζ ιζγατ〈σρα 

κννψεν βεγψυλλαδνακ. Εζρτ σζοκ〈σ, ηογψ α ν∀κ κιενγεδικ α µελλταρτ⌠ϕυκατ, ηογψ 

ελφρϕεν βεννκ α µεγδυζζαδτ µελλκ. 

56. Ελϕν α νψολχαδικ η⌠ναπ, αµιτ αζ εµβερεκ µεγσζπτ∀εν κννψ!νεκ νεϖεζνεκ, ηολοττ 

εζ α η⌠ναπ νεηζ, κελλεµετλενσγετ σ µ〈σ βαϕτ ισ οκοζ. Α τερηεσ ν∀ εγψκ κεϖεσεββετ, 

χσακ γψαλογηιντ⌠ν ϖαγψ ναγψ ηορδσζκεν υταζηατ, κιϖϖε, ηα στ〈ρα ϖ〈γψικ, ηογψ 

λεϖεζεσσε φεσζλτσγτ. Ηα ροσσζαββ α κζρζετε, ταν〈χσοσ βϕτλνιε εγψ ναπιγ, ηογψ 

γψοµρ〈τ πιηεντετϖε ροσσζυλλτε ελµλϕον. Νε κελλ τρ∀δνι α σοκασ〈γ οστοβα φεχσεγσϖελ, 

αµελψ σζεριντ α τερηεσ ν∀κ νεµ βρϕ〈κ α βϕττ.92 Ηα ϖισζοντ ροσσζκορ εσζικ, µγ ναγψοββ 

                                                                                                                                                        
τιζενηαρµαδικ η⌠ναπβαν σζλετεττ γψερµεκετ, µερτ σζεριντε α σζλσ ιδεϕε νινχσ βιζτοσαν µεγ〈λλαπτϖα α 

τρϖνψβεν (ΝΗ 7, 5, 40). Σ⌠ρανοσ κορτ〈ρσα, Ηαδριανυσ χσ〈σζ〈ρ ισ µεγερ∀στεττ ρκσγβεν εγψ απϕα ηαλ〈λα 

υτ〈ν τιζενεγψ η⌠ναπρα σζλετεττ γψερµεκετ (Αυλυσ Γελλιυσ: Νοχτεσ Αττιχαε 12, 4, 4). Α ρ⌠µαιακ ισµερετειτ ε 

κρδσκρρ∀λ Χενσορινυσ α ∆ε διε ναταλι 7, 2−8, 1−βαν φογλαλϕα σσζε: �Μ〈ρ αζ ελσ∀ κρδσβεν, ηογψ 

〈λταλ〈βαν α φογαντατ〈σ υτ〈νι η〈νψαδικ η⌠ναπβαν σζλετικ µεγ α γψερµεκ, νοηα α ργιεκ εζτ ιγεν σοκσζορ, 

ϕρα σ ϕρα µεγτ〈ργψαλτ〈κ, µγσεµ ϕττ λτρε εγψετρτσ. Α µεταποντιονι Ηιππ⌠ν γψ τλι µεγ, ηογψ α 

ηετεδικ σ α τιζεδικ η⌠ναπ κζττ σζλετηετ µεγ α γψερµεκ, α µαγζατ υγψανισ µ〈ρ α ηετεδικ η⌠ναπβαν ρεττ, 

ϖαλαµιντ αζρτ, µιϖελ α ηετεσ σζ〈µ σζ〈µτ α λεγτββετ µινδενβεν, αµεννψιβεν ητ η⌠ναπ αλαττ αλακυλ κι α 

τεστνκ, τοϖ〈ββι ηετετ ηοζζ〈αδϖα ελκεζδνκ φελεγψενεσεδνι, αζτ〈ν ητ η⌠ναπ υτ〈ν κιν∀νεκ φογαινκ, µαϕδ 

υγψανχσακ ητ ϖ υτ〈ν κιηυλλανακ, τιζεννγψ ϖεσ κορυνκβαν πεδιγ σζοκ〈σ σζεριντ φρφιασοδνι κεζδνκ. 3. 

∆ε εζ α ηετεδικ η⌠ναπτ⌠λ κεζδ∀δ∀ κιφεϕλεττσγ αζρτ νψλικ ελ εγσζεν α τιζεδικ η⌠ναπιγ � γονδολϕα Ηιππ⌠ν 

� µιϖελ µινδεν µ〈σ εσετβεν υγψανεζ α ϕελενσγ λπ φελ, αµιντ πλδ〈υλ ητ η⌠ναπηοζ, ϖαγψ ϖηεζ η〈ροµ 

η⌠ναπ ϖαγψ ϖ ϕ〈ρυλ, ηογψ α τελϕεσσγ µεγλεγψεν... 5. Αζτ υγψανισ α λεγτββεν µεγερ∀στικ, ηογψ αζ 

ασσζονψ κπεσ µ〈ρ α ηετεδικ η⌠ναπβαν ϖιλ〈γρα ηοζνι γψερµεκτ, µιντ πλδ〈υλ α πψτηαγορευσ Τηεαν⌠, α 

περιπατετικυσ Αριστοτελσ, Ευν⌠ρ, Στρατ⌠ν, Εµπεδοκλσ, Επιγενσ σ µγ σοκαν µ〈σοκ. Μινδεζεκνεκ αζ 

εγψετρτσε σεµ τ〈ντορτοττα ελ α κνιδοσι Ευρψπη⌠ντ αττ⌠λ, ηογψ τελϕεσ µρτκβεν ταγαδϕα εζτ. 6. ςελε 

σζεµβεν χσακνεµ µινδεν τυδ⌠σ Επιχηαρµοσ ϖλεµνψτ κϖετϖε ταγαδτα, ηογψ α νψολχαδικ η⌠ναπβαν 

λεηετσγεσ α σζλσ. Α καρψστοσι ∆ιοκλσ σ α σταγειραι Αριστοτελσ αζονβαν µγισ µ〈σκντ ϖλεκεδτεκ. Μγ 

α λεγτββ κ〈λδευσ σ υγψανγψ αζ 〈λταλαµ φεντεββ µεγνεϖεζεττ Αριστοτελσ γψ γονδολτ〈κ, ηογψ α µαγζατοτ 

α κιλενχεδικ σ µγ α τιζεδικ η⌠ναπβαν ισ µεγ λεηετ σζλνι, αδδιγ α βψζαντιονι Επιγενσ νεµ φογαδτα ελ, 

ηογψ α κιλενχεδικ η⌠ναπβαν λεηετσγεσ α σζλσ, α κ⌠σι Ηιπποκρατσ πεδιγ, ηογψ α τιζεδικβεν. 7. Τοϖ〈ββ〈 α 

τιζενεγψεδικ η⌠ναποτ εγψεδλ Αρισζτοτελσζ φογαδτα ελ, α τββιεκ ϖαλαµεννψιεν ελυταστοττ〈κ. 8. 1. Μοστ 

ρϖιδεν α κ〈λδευσοκ ταντ〈σ〈τ κελλ τ〈ργψαλνοµ, σ αζτ κελλ κιφεϕτενεµ, µιρτ ϖλικ γψ, ηογψ αζ εµβερεκ 

χσακ α ηετεδικ, κιλενχεδικ σ τιζεδικ η⌠ναπβαν σζλετηετνεκ.� Φορδ. Φορισεκ Πτερ. Χενσορινυσ α 

τοϖ〈ββιακβαν α χσιλλαγϕεγψεκ 〈λλ〈σ〈ρα ϖεζετι ϖισσζα, ηογψ αζ εγψεσ µαγζατοκ µικορ ϕννεκ ϖιλ〈γρα.  

92 Α κ⌠δεξεκ σζϖεγε σζεριντ �Α τερηεσ ν∀νεκ νεµ ταν〈χσοσ ναγψον ηιδεγ ϖζβεν µοσδανια, µερτ (τεστε) 

νεµ βρϕα ελϖισελνι αζ σσζεηζ⌠δ〈στ�, δε Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ α φεντι, κτσγτελενλ λογικυσαββ 
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κ〈ρτ οκοζ µαγ〈νακ. Εκκορ υγψανισ αζ τελ φελβοµλικ, σ αζ νεµχσακ ηογψ νεµ τ〈πλ〈λ, 

ηανεµ µγ α γψοµροτ ισ τλτερηελι. Βιζονψοσ ιδειγ α φρδ∀ζστ∀λ ισ ταρτ⌠ζκοδνια κελλ α 

τερηεσ ασσζονψνακ. Α σζεξυ〈λισ ακτυσ µινδιγ 〈ρτ α τερηεσ ν∀νεκ, υγψανισ µινδ α λκ∀ 

µοζδυλατ, µινδ πεδιγ αζ ανψαµηρε κνψσζερτεττ µοζγ〈σ ελλενττεσ α φογαµζ〈σ 

φολψαµατ〈ϖαλ. Μγ ινκ〈ββ γψ ϖαν εζ αζ υτολσ⌠ η⌠ναποκβαν,93 νεηογψ αζ ακτυσ 

κϖετκεζτβεν κιρεπεδϕεν α µαγζατβυροκ, σ α κϖ〈νατοσ ιδ∀ ελ∀ττ ελφολψϕον α µαγζατϖζ, 

αµελψ αζρτ ϕττ λτρε, ηογψ α σζλστ σεγτσε.94 Α µη τερητ, ηα α σλψα τλσ〈γοσαν 

λεηζζα, π⌠λψ〈ϖαλ φελ κελλ κτνι. Α π⌠λψα κζεπτ α µη τερηε αλ〈 κελλ ηελψεζννκ σ γψ 

φελεµελννκ. Α π⌠λψα ϖγειτ ϖεζεσσκ 〈τ α βορδ〈κ µελλεττ µινδκτ ολδαλον, µαϕδ 

κερεσζτεζζκ α η〈τ〈ν. Εζυτ〈ν ϖεσσκ 〈τ α π⌠λψα ϖγειτ α λαποχκ〈ϕ〈ν σ α ϖ〈λλ〈ν, σ ελλ 

κσσκ ρ〈 α (η⌠να αλαττ) κρβεφυτ⌠ µ〈σικ π⌠λψ〈ρα.95 Α τερηεσ ν∀ ηασ〈τ κενϕκ βε ρετλεν 

ολϖαβογψ⌠β⌠λ σ µιρτυσζβ⌠λ κσζλτ ϖιασζοσ κεν∀χχσελ, µερτ εττ∀λ α β∀ρ φεσζεσεββ µαραδ, 

νεµ ρεπεδ ελ σ σιµασ〈γ〈τ ισ µεγ∀ρζι. Α νψολχαδικ η⌠ναπ υτ〈ν, αµικορ α σζλσ ιδεϕε µ〈ρ 

κζελεδικ, λαζτσυνκ α κτσεν, µερτ α (µαγζατ) σλψα ελ∀σεγτι α γψορσαββ σζλστ. Α 

τερηεσ ν∀ φρδϕν σοκκαλ γψακραββαν, ηογψ νεµι σζερϖε ελλαζυλϕον. ∨σσζον λανγψοσ 

δεσϖζβεν, υγψανισ α τερµσζετεσ ϖζ, αµελψ κεσερ!ββ,96 υγψανολψαν ηατ〈σ, µιντ α 

ϖετλστ ελ∀ιδζ∀ σζερεκ. Ηελψιλεγ αλκαλµαζοττ κεζελστ ισ ϖγεζηετνκ: α τερηεσ ν∀ 

γ∀ζφρδ∀ ηασζν〈λατ〈ϖαλ ελλαζτηατϕα νεµι σζερϖτ. ⇐λϕν λενµαγ ϖαγψ γργσζνα ϖαγψ 

ερδει µ〈λψϖα φ∀ζετβ∀λ κσζτεττ λ∀φρδ∀βε, φεχσκενδεζζεν βε δεσ ολϖαολαϕατ, σ 

                                                                                                                                                        
ϖ〈λτοζατρα ϕαϖτϕα, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 94. ολδαλ 241. ϕεγψζετ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�

Μαλινασ α κ⌠δεξεκβεν σζερεπλ∀ ψυχρολουσ�αιϕ−τ ϕαϖτϕα ψυχρολογ�αιϕ �ρα. 

93 Α τερηεσσγ ιδ∀ταρταµ〈ρ⌠λ ϖ. 55 χαπυτηοζ ροττ ϕεγψζετετ. Α κρδστ ρσζλετεσεν ϖιζσγ〈λϕα Ανν Ελλισ 

Ηανσον 1987, 589−602. 

94 �Αζ αµνιον ρεγτ µαγζατϖζ (λιθυορ αµνιι) τλτι κι� Α µαγζατϖζ µεννψισγε α τερηεσσγ 

ελ∀ρεηαλαδτ〈ϖαλ φοκοζατοσαν εµελκεδικ, µαϕδ αζ υτολσ⌠ η⌠ναπβαν νµιλεγ χσκκεν. Μεννψισγε τερµινυσ 

κρλ 800−1000 µλ−ρε τεηετ∀�. Α µαγζατϖζ βιζτοστϕα α φεϕλ∀δ∀ µαγζατ κζϖετλεν κρνψεζεττ, ϖδι α 

µαγζατοτ κλσ∀ µεχηανικαι ηατ〈σοκτ⌠λ, 〈λλανδ⌠ η∀µρσκλετετ ταρτ φενν, δε νλκλζηετετλεν σζερεπετ ϕ〈τσζικ 

α τδ∀ φεϕλ∀δσβεν (ηι〈νψ〈βαν α τδ∀ ηψποπλασι〈σ µαραδ) σ α µαγζατ ανψαγχσερϕβεν ισ.� Παππ Ζολτ〈ν 

(220. ολδαλ). 

95 Α σλψ γψ α ν∀ κτ ϖ〈λλ〈ρα νεηεζεδικ. 

96 Φελτεηετ∀λεγ α τενγερϖζρε γονδολ. 
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ηασζν〈λϕον λδζσρραλ σ ϖελ∀ϖελ 〈τιτατοττ πεσσζ〈ριυµοτ. Α β〈βα α κεν∀χχσελ βεκεντ υϕϕαιϖαλ 

φολψαµατοσαν τ〈γτσα α τερηεσ ν∀ µησζ〈ϕ〈τ.97 

 

19. Μι ν∀ α τερηεσ ασσζονψ µηβεν? 

 

57. Υγψανγψ, αηογψ α τοϕ〈σοκ ηϕ〈ν βελλ εγψ η〈ρτψα ταλ〈ληατ⌠, αµελψ βελλρ∀λ κρβεν 

ηοζζ〈ν∀ α τοϕ〈σηϕηοζ, α τερηεσ ασσζονψοκν〈λ ισ υγψανεζ α ηελψζετ, µερτ αζ ανψαµηβεν 

φεκϖ∀ µεγτερµκενψτεττ πετεσεϕτβ∀λ ισ εγψ η〈ρτψα φεϕλ∀δικ κι, αµελψ ηοζζ〈ταπαδ α µη 

βελσ∀ ολδαλ〈ηοζ. Τελϕεσεν ζ〈ρτ σ νινχσ ραϕτα νψλ〈σ. Α µηεν βελλ α φυνδυσηοζ ταπαδ, σ 

ιδεγροστοκβ⌠λ, ϖν〈κβ⌠λ, αρτρι〈κβ⌠λ,98 ϖαλαµιντ ιζοµβ⌠λ 〈λλ. Σζντ τεκιντϖε ββορσζν!, 

αλακρα πεδιγ αζ εγψιπτοµι βαβ99 λεϖεληεζ ηασονλτ. Α η〈ρτψα, αηολ α µη φυνδυσ〈ηοζ ν∀, 

ϖασταγ, µ〈σ ρσζεκνλ η〈ρτψασζερ! σ ϖκονψ, δε ηογψ µιρτ αζ, αρρ⌠λ κιχσιτ κσ∀ββ 

βεσζλνκ. Εζτ α η〈ρτψ〈τ µαγζατβυροκνακ (χηοριον), εδνψνεκ (ανγειον), µ〈σοδικνακ 

(δευτερον), κϖετκεζ∀νεκ (ηψστερον) σ προρργµ〈νακ100 νεϖεζικ. Μαγζατβυροκνακ αζρτ, 

µερτ βεβυρκολϕα101 α µαγζατοτ σ αζοκατ α δολγοκατ, αµελψεκ ηοζζ〈 ταρτοζνακ, ϖαγψ αηογψ 

µ〈σοκ µονδϕ〈κ, αζρτ, µερτ σοκ ταγβ⌠λ 〈λλ, µιντ εγψ κ⌠ρυσ. Εδνψνεκ αζρτ, µερτ µαγ〈βα 

ζ〈ρϕα αζ εµβρι⌠τ, µιντ εγψ εδνψ. Μ〈σοδικνακ σ κϖετκεζ∀νεκ αζρτ, µερτ κϖετι α 

ϖιλ〈γρα ηοζοττ µαγζατοτ. Προρργµ〈νακ πεδιγ αζρτ, µερτ µγ α µαγζατ µεγσζλετσε 

ελ∀ττ ελρεπεδ, κιφολψικ βελ∀λε α µαγ〈βαν ταρτοττ µαγζατϖζ, γψ κννψεββ τεσζι α ϖαϕδ〈στ. 

Α ησοσαββ σ α φυνδυσ φελ νζ∀ ρσζειβ∀λ εγψ ϖκονψ νψλϖ〈νψ λ⌠γ λε σ ν∀ βελε α 

µαγζατ ηασ〈νακ κζεπβε, αηολ α κλδκ ταλ〈ληατ⌠. Εζτ α µαγζατβα νϖ∀ σζερϖετ 

κλδκζσιν⌠ρνακ νεϖεζζκ. Εζ ϖρεδνψεκβ∀λ, σζ〈µ σζεριντ νγψβ∀λ, κτ ϖν〈β⌠λ σ κτ 

                                                 
97 Α κζιρατβαν εζυτ〈ν µγ ησζ σορ κϖετκεζικ, αµελψ ρσζβεν µεγισµτλι αζ εδδιγι ταν〈χσοκατ. Ε σοροκ 

µεγφογαλµαζ〈σα αζονβαν σζοκατλαν, Σ⌠ρανοσ 〈λταλ νεµ ηασζν〈λτ κιφεϕεζσεκετ σ σζερκεζετεκετ ταρταλµαζ, 

αµι αλαπϕ〈ν µ〈ρ Ιλβεργ σ Γουρεϖιτχη ισ κιρεκεσζτι, µιϖελ α σζϖεγβε κσ∀ββ βεκερλτ Ατιυσ−ιδζετνεκ 

ταρτϕα, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 95. ολδαλ 250. ϕεγψζετ. 

98 �Α χηοριον α τερηεσσγ ελσ∀ φελβεν ερεκετ ταρταλµαζ, αµελψεκ κσ∀ββ δεγενερ〈λ⌠δνακ, ιδεγεκ νινχσενεκ 

βεννε.� Παππ Ζολτ〈ν (220. ολδαλ). 

99 Α Νελυµβιυµ σπεχιοσυµ λ⌠τυσζφλε ϖζινϖνψ µαγϕα αζ εγψιπτοµι βαβ, ϖ. ∆〈νοσ Βλα (126. ολδαλ). Α 

νϖνψ λεϖελε ναγψ µρετ! σ κερεκ. 

100 ΛΣϑ: �µεµβρανε ενϖελοπινγ τηε φοετυσ ιν τηε ωοµβ.� 

101 Λεφορδτηατατλαν σζ⌠ϕ〈τκ (ϖαγψ τϖεσ ετιµολ⌠για). Σ⌠ρανοσ α χηοριον σζ⌠τ α χη⌠ρα (ϖιδκ) ϖαγψ χηοροσ 

(κ⌠ρυσ) σζ⌠ρα ϖεζετι ϖισσζα. 
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αρτρι〈β⌠λ 〈λλ.102 Εζεκεν κερεσζτλ ϕυτ ελ α µαγζατ τ〈πλ〈λ〈σ〈ρα α ϖρτ σ α λεϖεγ∀τ ταρταλµαζ⌠ 

φολψαδκ. Εµπεδοκλσ103 γψ γονδολϕα, ηογψ εζεκ α ϖρεδνψεκ α µ〈ϕβα ν∀νεκ βελε, 

εζζελ σζεµβεν Πηαιδροσ104 γψ, ηογψ α σζϖβε.105 Αζ 〈λταλ〈νοσ ϖλεµνψ αζ, ηογψ α ϖν〈κ 

α µ〈ϕβα, αζ αρτρι〈κ πεδιγ α σζϖβε ϖεζετνεκ. Ηροπηιλοσ106 γψ ϖλι, ηογψ α ϖν〈κ α ϖενα 

χαϖαβα, αζ αρτρι〈κ πεδιγ α φ∀ τ∀ρβε (αορτα) ν∀νεκ βελε, αµελψ α γερινχοσζλοπ µεντν 

ηελψεζκεδικ ελ. Μιελ∀ττ βελεφυτν〈νακ, α ηγψη⌠λψαγ κτ ολδαλ〈ν ηαλαδνακ ελ.107 

Ευδµοσ108 εγψσζερ!εν αζτ 〈λλτϕα, ηογψ α ϖρεδνψεκ α µαγζατ κλδκνλ σσζεφυτνακ, 

σ ιννεν α ρεκεσζιζοµ σζαρϖακνακ νεϖεζεττ ρσζνλ ϖ〈λνακ σζτ. Αζ τδικ ϖεζετκ, 

αµελψετ µι ηγψχσ∀νεκ (υρτηρα) νεϖεζνκ, µ〈σοκ πεδιγ υραχηοσνακ, γψ ταρτϕ〈κ, ηογψ 

βελεν∀ α ηγψη⌠λψαγ φυνδυσ〈βα. Αζ εµβρι⌠ ϖιζελετε εζεν κερεσζτλ ρλ α µαγζατβυροκβα, 

α ηγψχσ∀ν κερεσζτλ πεδιγ χσακ α σζλσ υτ〈ν τ〈ϖοζικ α ϖιζελετ.109 ςαλ⌠ϕ〈βαν τεη〈τ εζ αζ 

οκα αννακ, ηογψ α η〈ρτψα αλσ⌠ ρσζε ϖκονψαββ. Α η〈ρτψα υγψανισ α κιϖ〈λασζτοττ ανψαγοκ 

µαρ⌠ ηατ〈σα σ αζ εµβρι⌠ ναγψ τµεγε µιαττ κιτ〈γυλ σ ελϖκονψοδικ. Εζ α κιϖ〈λασζτοττ 

ανψαγ µγισ σζκσγεσ αηηοζ, ηογψ αζ εµβρι⌠ αββαν σζκ〈λϕον, σ κσ∀ββ, α σζλσκορ, 

                                                 
102 Σ⌠ρανοσ ιττ τϖεδ: α κλδκζσιν⌠ρβαν α κτ αρτρια µελλεττ χσακ εγψ ϖνα ταλ〈ληατ⌠. �Α κλδκζσιν⌠ρ 

(φυνιχυλυσ σευ χηορδα υµβιλιχαλισ) κιϖισελτ τερηεσσγβεν 50−70 χµ ηοσσζ, σζρκσκκ σζν!, πυηα ταπιντατ, 

ηοσσζτενγελψε κρλ τββσζρσεν µεγχσαϖαροδοττ κπλετ. ℑτµρ∀ϕε κζελ 20 µµ. Α βεννε φυτ⌠ κτ αρτερια 

σ εγψ ϖενα σσζεκτι α µαγζατοτ σ α λεπνψτ.� Παππ Ζολτ〈ν (219. ολδαλ). 

103 Εµπεδοκλσ ε γονδολατ〈τ χσακ Σ⌠ρανοσ µεγϕεγψζσβ∀λ ισµερϕκ (∆ιελσ ςΣ Α 79). Εµπεδοκλστ 

µινδενεσετρε µ〈ρ Σατψροσ κιϖ〈λ⌠ ορϖοσνακ ταρτϕα (∆ιογενσ Λαερτιοσ 8. 58.  ∆Κ ςΣ 31 Α 1), σ Χελσυσ 

(προοεµ. 2. 11.) ϖαλαµιντ Γαλνοσ (µετη. Μεδ. 1. 1.) ισ ιλψεν ρτελεµβεν ιδζι. Α πρεσ⌠κρατικυσοκ 

φιλοζ⌠φι〈ϕα 〈λταλ〈βαν ισ ναγψ ηατ〈στ γψακορολτ αζ ορϖοστυδοµ〈νψρα (ϖ. Εµπεδοκλσ νγψ ∀σανψαγ−

ελµλεττ). 

104 Εζτ α Πηαιδροστ σ µ!ϖτ µ〈σ φορρ〈σβ⌠λ νεµ ισµερϕκ. 

105 Μινδκεττεϕκνεκ ιγαζυκ ϖαν, λεγαλ〈ββισ ρσζβεν. �Α ϖενα υµβιλιχαλισ α κλδκγψ!ρ!ν 〈τηαλαδϖα 〈γακατ 

αδ α µ〈ϕ 〈λλοµ〈νψ〈βα, µαϕδ α δυχτυσ ϖενοσυσ Αραντιιν 〈τ α ϖενα χαϖα ινφεριορ ϕοββ πιτϖαρι βεσζ〈ϕαδζ〈σ〈ηοζ 

ϖεζετ.� Παππ Ζολτ〈ν (219. ολδαλ). 

106 Ηροπηιλοσρ⌠λ ϖ. αζ Ι. 9−ηεζ ροττ ϕεγψζετετ. 

107 Ηροπηιλοσνακ ναγψϕ〈β⌠λ ιγαζα ϖολτ. Αζ αρτερια υµβιλιχαλισ α ηγψη⌠λψαγ κτ ολδαλ〈ν φελσζ〈λλ αζ ελλσ∀ 

ηασφαλρα, σ α ηαση〈ρτψα φαλι λεµεζε ελ∀ττ α κλδκηζ ϖεσζι τϕ〈τ, ϖ. Παππ Ζολτ〈ν (72. ολδαλ). 

108 Ευδµοσ φελτεηετ∀λεγ Ηροπηιλοσ ιφϕαββ κορτ〈ρσα Αλεξανδρι〈βαν, α Κρ. ε. 3. σζ〈ζαδβαν. Ανατ⌠µι〈ϖαλ σ 

σεβσζεττελ φογλαλκοζοττ, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 98. ολδαλ 264. ϕεγψζετ. 

109 Σ⌠ρανοσ αζτ γονδολϕα, ηογψ α µαγζατ α σζλσ ελ∀ττ νεµ α ηγψχσϖν, ηανεµ αζ υραχηοσον κερεσζτλ 

ϖιζελ. Εββεν τϖεδ. ςαλ⌠ϕ〈βαν α 16. ηττ∀λ κεζδϖε ϖ〈λασζτϕα κι α µαγζατι ϖεσε α ϖιζελετετ, αµι α ηγψχσϖν 

κερεσζτλ τ〈ϖοζικ α µαγζατϖζβε, αµελψνεκ 20−40%−〈τ εζ α ϖιζελετ αλκοτϕα. Παππ Ζολτ〈ν (552. ολδαλ). 
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αµικορ α µαγζατβυροκ µεγρεπεδ, ελ∀ρε κιφολψϕον, βενεδϖεστϖε α µαγζατ ϖγταγϕαιτ, ηογψ 

κννψεββεν χσσζηασσον κι. 58. Εζεκ α µαγζατβυροκρα σ α κλδκρε ϖονατκοζ⌠ 

ισµερετεκ.  

Α µ〈σοδικ κπενψρ∀λ ϖιτα αλακυλτ κι.110 Υγψανισ σοκαν αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ αζ εµβρι⌠τ 

κζϖετλενλ εγψ µ〈σικ κπενψ, αζ γψνεϖεζεττ αµνειον ισ κρλϖεσζι.111 Εζ α κπενψ αζ 

〈λλατϖιλ〈γβαν γψ φιγψεληετ∀ µεγ, µιντ αµι κεµνψσγε φολψτ〈ν νεµ ϖκονψοδικ ελ. 

Χσακηογψ αζ εµβερεκνλ α κπενψ ελϖκονψοδικ α µαγζατοτ κρλϖεϖ∀ φολψαδκ µαρ⌠ 

ηατ〈σα µιαττ, γψ αζ νεµ ταλ〈ληατ⌠ µεγ αζ εγσζ τεστ κρλ χσακ αζ ρεγεσ ρσζεκβεν, µιντ 

αζ ορρρεγ, σζ〈ϕρεγ σ α ϖγβλνψλ〈σ. Αζτ ισ µονδϕ〈κ, ηογψ µινδεζτ σζκσγκππεν α 

τερµσζετ αλακτοττα κι, αζρτ, ηογψ α µαγζατ νε πυσζτυλϕον ελ αζ ∀τ κρλϖεϖ∀ 

φολψαδκβαν, αµελψ α σζερϖεζετε 〈λταλ κιϖ〈λασζτοττ, µαρ⌠ ηατ〈σ σ κ〈ροσ ανψαγοκατ 

ταρταλµαζ. Μ〈σοκ αζτ 〈λλτϕ〈κ, ηογψ νεµ ισ λτεζικ εζ α η〈ρτψα. Σζλσκορ νεµ ταλ〈ληατ⌠ 

µεγ, ρ〈αδ〈συλ σεµµι ηασζνα σινχσεν, µιντηογψ α φολψαδκνακ νινχσ ισ ολψαν 

τυλαϕδονσ〈γα. Ηα µγισ ολψαν λεννε, ακκορ α γψακορλατ σορ〈ν κννψεν φελισµερνκ. 

Αµγψ σεµ φολψηατνκ βε α µαγζατϖζ α σζ〈ϕ〈ν κερεσζτλ, µιϖελ α µαγζατ α κλδκν 

κερεσζτλ λλεγζικ. Α µαγζατϖζ χσακ εγψ νψλ〈σον κερεσζτλ ηατοληατνα βε, µιντηογψ 

αζονβαν α µαγζατον νινχσ νψλ〈σ, α φολψαδκ σεµ ταλ〈ληατ υτατ µαγ〈νακ. Μγ ηα σζκσγε 

ισ λεννε ϖαλαµιλψεν τερµσζετεσ ϖδελεµρε, ελεγενδ∀ λεννε, ηα χσακ α τεστνψλ〈σαιτ φεδν 

η〈ρτψα, σ νεµ αζ εγσζ τεσττ βορταν〈 κπενψ. Α µαγζατ σζ〈ϕα σ ϖγβελε λε ϖαν ζ〈ρϖα, σ 

µιντηογψ νινχσενεκ τεστνψλ〈σαι, σζκσγσζερ!εν ακαδ〈λψβα τκζικ, αµι ερ∀σζακκαλ βε 

ακαρ φολψνι. Νεµ αζ εγσζ φολψαδκ ταλ〈ληατ⌠ α µαγζατβυροκ ρεγβεν, αηολ α µαγζατ ισ 

ϖαν, ηανεµ εγψ ρσζε α βυροκ ϖασταγ φαλ〈βαν, αµελψβεν µαγ〈νακ χσιν〈λ ηελψετ, αµικορ 

〈τσζιϖ〈ρογ, γψ κτσζερεσ, σ∀τ ολψκορ η〈ροµσζοροσ βυροκ αλακυλ κι. Εζ οκοζζα αζτ, ηογψ 

αµικορ α κλσ∀ βυροκ κιρεπεδ, σ α µεγφελελ∀ αδαγ µαγζατϖζ ελφολψικ, α β〈βα υϕϕα εγψ 

µ〈σικ φολψαµατοσ η〈ρτψ〈νακ τκζικ. Ηα αζτ ισ κιρεπεσζτι, σοκ µαγζατϖζ φολψικ κι, σ 

αζτ〈ν ελ∀βυκκαν α µαγζατ ισ. Αµικορ τββεν κι ακαρϕ〈κ κερλνι εζτ α µαγψαρ〈ζατοτ, αζτ 

〈λλτϕ〈κ, ηογψ α κορ〈ββαν κιφολψ⌠ νεδϖεσσγ ϖζζελ τελτ η⌠λψαγοκβ⌠λ σζ〈ρµαζικ, σ ηα αζοκ 

                                                 
110 Α γργ α χηιτ⌠ν (ινγ) σζ⌠τ ηασζν〈λϕα. 
111 �Α µαγζατβυροκ (µεµβρανα φεταλισ) κτ φ∀ ρτεγβ∀λ 〈λλ. Αζ εχτοδερµαλισ ερεδετ! αµνιον α µαγζατβυροκ 

βελσ∀ (µαγζατ φελ τεκιντ∀) ρτεγε. ςασταγσ〈γα 0,02−0,5 µµ. Κορατερηεσσγβεν χσυπ〈ν εγψ ρτεγβ∀λ 〈λλ, 

αµελψ α χηοριονηοζ σιµυλ. Αζ αµνιοννακ α κσ∀ββιεκβεν τ ρτεγε κλντηετ∀ ελ. Α µαγζατι ολδαλ φελ∀λ α 

χηοριον φελ ηαλαδϖα α ρτεγεκ α κϖετκεζ∀κ:� αµνιονη〈µ, βασαλισ µεµβραν, χοµπαχτ ρτεγ, φιβροβλαστοκ 

ρτεγε, σπονγιοσα ρτεγ. 
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µεγρεπεδνεκ, α µαγζατβυροκ µγ πεν µαραδ. Μι �νεµ�112 ρτνκ εγψετ ϖελκ, µερτ 

µινδενεκ ελ∀ττ α µεγφιγψελσεκ αλ〈τ〈µασζτϕ〈κ αζ αµνειον η〈ρτψα λτεζστ. 

 

20. Σζαβαδ−ε µαγζατεληαϕτ⌠ ϖαγψ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερεκετ ηασζν〈λνι, σ ηογψαν? 

 

60. Α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερ (ατοκιον) κλνβζικ α µαγζατεληαϕτ⌠τ⌠λ (πητηοριον). Αζ ελ∀ββι 

νεµ ενγεδι, ηογψ φογαµζ〈σ τρτνϕκ, αζ υτ⌠ββι πεδιγ ελπυσζττϕα α µ〈ρ µεγφογαντ 

µαγζατοτ. Μεγ κελλ τεη〈τ κλνβζτετννκ εγψµ〈στ⌠λ α µαγζατεληαϕτ⌠ σ α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ 

σζερτ. Εγψεσεκ σζεριντ α µεστερσγεσ ϖετλσ (εκβολιον) αζονοσ α µαγζατεληαϕτ〈σσαλ, µ〈σοκ 

σζεριντ ϖισζοντ αββαν κλνβζικ τ∀λε, ηογψ (αζ εκβολιον εσετν) νεµ µργεκετ 

αλκαλµαζνακ, ηανεµ πλδ〈υλ ρ〈ζ〈στ σ υγρ〈λ〈στ, ηα µεγτρτνικ. Εζρτ ταν〈χσολϕα 

Ηιπποκρατσ, ακι τιλτϕα α µαγζατεληαϕτ〈στ, Α µαγζατ τερµσζετρ!λ χµ! µυνκ〈ϕ〈βαν α 

ϖετλσ ελ∀σεγτσρε αζ υγρ〈λ〈στ, αµελψνεκ σορ〈ν α ν∀ α σαρκ〈ϖαλ βελεργ α σαϕ〈τ 

φενεκβε.113 Ερρ∀λ ϖιτα βοντακοζοττ κι. Εγψεσεκ ελϖετικ α µαγζατεληαϕτ⌠ σζερεκετ 

(πητηορια), σ εββεν Ηιπποκρατσ σζαϖαιρα ηιϖατκοζνακ, ακι αζτ µονδϕα, ηογψ �σενκινεκ 

σεµ φογοκ µαγζατεληαϕτ⌠ σζερτ αδνι�,114 µιντηογψ αζ ορϖοστυδοµ〈νψ φελαδατα ϖδενι σ 

                                                 
112 Α κζιρατοκβαν νεµ ταλ〈ληατ⌠ �νεµ� σζ⌠τ Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ (58. ολδαλ) ιλλεσζτι βε α 

σζϖεγβε, αµελψ αζονβαν χσακ γψ ρτελµεσ. Ηα υγψανισ Σ⌠ρανοσ ελφογαδν〈 µαγψαρ〈ζατκντ α ϖιζεσ χισζτ〈κ 

κιρεπεδστ, α µονδατ µ〈σοδικ φελε ρτελµετλενν ϖ〈λνα. 

113 Ηιπποκρατσ: ∆ε νατυρα πυερι Λ. ςΙΙ 490=ΞΙΙΙ 1. Ηιπποκρατσ λερϕα, ηογψ εγψ νεκεσν∀, ακι νεµ ακαρτ 

τεηερβε εσνι, γψ ϖδεκεζεττ, ηογψ αδδιγ υγρ〈λτ, αµγ α κζσλσ υτ〈ν αζ ονδ⌠ κι νεµ φολψτ βελ∀λε. 

Ηιπποκρατσ κρσρε εγψσζερ µεγµυταττα νεκι, ηογψαν χσιν〈λϕα, σ αµικορ ητσζερ φελυγροττ, λ〈ττα, ηογψ εγψ 

ηατ ναποσ πετε φολψικ κι βελ∀λε. Εββεν αζ εσετβεν τερµσζετεσεν εγψ προστιτυ〈λτρ⌠λ ϖαν σζ⌠. Α ηιπποκρατσι 

χορπυσβαν φεννµαραδτ µ〈σικ ρ〈σ, ∆ε χαρνιβυσ (19) σζιντν βεσζ〈µολ αρρ⌠λ, ηογψ α προστιτυ〈λτακ εληαϕτϕ〈κ 

(διαφθε⋅ρουσιν) α µαγζατυκατ. Α σζερζ∀ αζτ 〈λλτϕα, ηογψ λ〈τοττ εγψ ιλψεν ητ ναποσ µαγζατοτ, αµελψ αζονβαν 

σζεριντε µ〈ρ υϕϕακκαλ, φλεκκελ, σζεµεκκελ ρενδελκεζεττ. Εζ µινδενεσετρε χσκκεντι αζ ινφορµ〈χι⌠ 

ηιηετ∀σγτ. Αζ αζ ελκπζελσ, ηογψ αζ υγρ〈λ〈σ ϖετλσηεζ ϖεζετ, νοηα ορϖοσιλαγ νεηεζεν ινδοκοληατ⌠, α µαι 

ναπιγ σζλεσ κρβεν ταρτϕα µαγ〈τ, ϖ. Ρινζλερ (125−126. ολδαλ): �ϑυµπινγ υπ ανδ δοων ορ φαλλινγ χαν βρινγ 

ον α µισχαρριαγε. Τηισ ισ υνλικελψ ασ λονγ ασ τηε δεϖελοπινγ φετυσ ισ ηεαλτηψ. Ινσιδε τηε υτερυσ, τηε 

δεϖελοπινγ φετυσ ισ χυσηιονεδ βψ αµνιοτιχ φλυιδ µυχη λικε αν εγγ ινσιδε α ϕαρ οφ ωατερ. Εϖεν ιφ ψου σηακε 

τηε ϕαρ υπ ανδ δοων, τηε εγγ ωον∋τ βρεακ βεχαυσε τηε λιθυιδ προτεχτσ ιτ φροµ σηοχκ. Βαρρινγ α τρυλψ 

τραυµατιχ ινϕυρψ, τηε σαµε πρινχιπλε ισ βελιεϖεδ το αππλψ το α ηεαλτηψ φετυσ νεστλεδ ινσιδε τηε ωοµβ.�  

114 Σ⌠ρανοσ α κϖετκεζ∀κετ µονδϕα: �Ο∧ δσω δ� ο∧δεν� φθριον.� Αζ ορϖοσι εσκβεν ϖισζοντ 

Ηιπποκρατσ νεµ τελϕεσεν γψ φογαλµαζ: �Ο∧ δσω δ� ο∧δ� φ≤ρµακον ο∧δεν� α�τηθε�ϕ θαν≤σιµον, 

ο∧δ� ¬φηγ≈σοµαι συµβουλ⋅ην τοι≈νδε: ∠µο⋅ωϕ δ� ο∧δ� γυναικ� πεσσ∏ν φθριον δσω.� �Σενκινεκ 
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⌠ϖνι µινδαζτ, αµιτ α τερµσζετ λτρεηοζοττ. Μ〈σοκ ε µ⌠δσζερεκ ελ∀ρ〈σ〈ν〈λ κλνβσγετ 

τεσζνεκ, νεµ ϕαϖασολϕ〈κ υγψανισ α µαγζατ ελπυσζττ〈σ〈τ, ηα αζ η〈ζασσ〈γτρσ σορ〈ν φογαντ 

µεγ, ϖαγψ ηα α σζπσγ µεγ∀ρζσε α χλϕα, δε ακκορ ιγεν, ηα α σζλσ σορ〈ν φελλπ∀ 

ϖεσζλψτ κελλ ελη〈ρτανι, ηα πλδ〈υλ α µη τλ κιχσι, σ νεµ κπεσ κιηορδανι α κιφεϕλ∀δττ 

µαγζατοτ, ϖαγψ ηα α µησζ〈ϕον βτψκκ ϖαγψ ρσεκ ϖαννακ, ϖαγψ µ〈σ ηασονλ⌠ κρλµνψ 

λπ φελ. Υγψανεζτ µονδϕ〈κ α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερεκ ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ ισ, αµιϖελ µι ισ 

εγψετρτνκ. Βιζτονσ〈γοσαββ υγψανισ µεγακαδ〈λψοζνι α τεηερβε εσστ, µιντ α τερηεσσγετ 

µεγσζακτανι, εζρτ ελσ∀κντ εζτ φογϕυκ 〈ττεκιντενι. 

61. Αηηοζ, ηογψ νε κελλϕεν α µαγζατοτ εληαϕτανι, ινκ〈ββ αρρα τρεκεδϕνκ, ηογψ νε 

τρτνϕεν µεγ α φογαµζ〈σ. ⊃ππεν εζρτ ταρτ⌠ζκοδϕυνκ α κζσλστ∀λ αζοκβαν α 

φογαµζ〈σρα αλκαλµασ ιδ∀ποντοκβαν, αµελψεκρ∀λ µ〈ρ κορ〈ββαν βεσζλτνκ (ϖαγψισ αµικορ 

α µενστρυ〈χι⌠ {κεζδ∀δικ ϖαγψ} αλ〈ββηαγψ). Κζσλσ αλαττ, α χσχσποντον, αµικορ α 

φρφι ππεν κιλϖελλν α µαγϖ〈τ, α ν∀ ταρτσα ϖισσζα λλεγζεττ σ ηζ⌠δϕον κισσ ϖισσζα, 

αζρτ, ηογψ α µαγ νε ολψαν µλψρε ηατολϕον µηβε. Μαϕδ αζονναλ κελϕεν φελ, τρδειτ 

βεηαϕλτϖα γυγγολϕον λε, τσσζεντσεν,115 γονδοσαν τισζττσα µεγ ηϖελψτ, σ ιγψον ηιδεγ 

ϖιζετ.116 Αζ ισ σεγτ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈βαν, ηα α µησζ〈ϕατ α κζσλσ ελ∀ττ 

βεδρζσλι αϖασ ολαϕϕαλ ϖαγψ µζζελ, ϖαγψ α κζνσγεσ βορ⌠κα γψαντ〈ϕ〈ϖαλ ϖαγψ 

οποβαλζσαµµαλ, ακ〈ρ νµαγ〈βαν ηασζν〈λϕα εζεκετ, ακ〈ρ γψ, ηογψ ⌠λοµφεηρρελ κεϖερι 

∀κετ, ϖαγψ µιρτυσζολαϕβ⌠λ σ ⌠λοµφεηρβ∀λ κσζλτ νεδϖεσ ϖιασσζαλ. ςαγψ α κζσλσ 

ελ∀ττ βεκενι νεδϖεσ τιµσ⌠ϖαλ, ϖαγψ βορραλ κεϖερτ γαλβανυµµαλ, ϖαγψ ινκ〈ββ ηελψεζζεν φελ 

φινοµ σζϖσ! γψαπϕδαραβοτ α µησζ〈ϕβα, ϖαγψ α κζσλσ ελ∀ττ ηασζν〈λϕον 

φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηϖελψκποκατ, αµελψεκ σσζεηζζ〈κ σ ελζ〈ρϕ〈κ αζ υτατ. Μινδεν ιλψεν 

                                                                                                                                                        
σεµ αδοκ µαϕδ µργετ, µγ ηα κρι ισ; σ∀τ µγ χσακ ιλψεν ταν〈χσοτ σεµ αδοκ νεκι. Ηασονλ⌠κππ εγψετλεν 

ασσζονψνακ σεµ αδοκ µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσοστ.� Φορδ. Ηαϖασ Λ〈σζλ⌠. Α πεσσοσ νεµ α µαι ρτελεµβεν ϖεττ 

πεσσζ〈ριυµ, ηανεµ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠/µαγζατεληαϕτ⌠ σζερεκκελ 〈τιτατοττ ϖαττασζερ! λαβδαχσ. Α ηιπποκρατσι 

µονδατ ρτελµεζσε ϖιτατοττ. Α ϖαγιν〈λισ πητηοριον τιλαλµα υγψανισ νεµ φογλαλϕα µαγ〈βα αζ ορ〈λισ σζερεκ 

τιλτ〈σ〈τ, ρ〈αδ〈συλ αζ υγρ〈λ〈σσαλ τρτν∀ µαγζατεληαϕτ〈στ ππεν Ηιπποκρατσ αϕ〈νλϕα αζ νεκεσν∀νεκ, γψ νεµ 

ϖαλ⌠σζν!, ηογψ αζ εσκβεν α µαγζατεληαϕτ〈σ µινδεν µ⌠δσζερτ τιλταν〈, ϖ. Σχηυβερτ−Ηυττνερ 491. ολδαλ, 

τοϖ〈ββ〈 507. ολδαλ. Σ⌠ρανοσ ππεν αζρτ φογαλµαζζα 〈τ Ηιπποκρατστ, ηογψ α µονδατ τελϕεσ κρ! τιλτ〈στ 

ϕελεντσεν. 

115 Α 46. χαπυτβαν Σ⌠ρανοσ αρρ⌠λ ρ, ηογψ µικντ λεηετ µεγταρτανι α τερηεσσγετ. Οττ κλν κιεµελι, ηογψ α 

ν∀νεκ ταρτ⌠ζκοδνια κελλ α τσσζεντστ∀λ. 

116 Α µαι ναπιγ λ εγψεσ ϖιδκεκεν αζ αζ ελκπζελσ, ηογψ α ηιδεγ ϖζ ιϖ〈σα µεγϖδ α νεµ κϖ〈ντ 

τερηεσσγτ∀λ, ϖ. Γουρεϖιτχη 1984. 205−206. ολδαλ. 
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κσζτµνψ, ηα σσζεηζ⌠, τµτ∀ ηατ〈σ σ ηιδεγ, α κζσλσ ελ∀ττ ελζ〈ρϕα α µησζ〈ϕατ, 

ηογψ α µαγ νε ηατοληασσον βε α µη φυνδυσ〈βα. Ηα ϖισζοντ (µελεγ) σ ιζγατ⌠, νεµχσακ 

αζτ ακαδ〈λψοζζα µεγ, ηογψ α φρφι µαγϖα µεγµαραδϕον α µηρεγβεν, ηανεµ µ〈σ 

νεδϖεσ ανψαγοκατ ισ κισζϖ ονναν. 

62. Σορολϕυνκ117 φελ νη〈νψ ιλψεν σζερτ φαϕτ〈ικ σζεριντ: φενψ∀κρεγ σ χσερσζµρχε 

εγψενλ∀ αρ〈νψβαν, µορζσολδ βορβα. Ηελψεζζ φελ εγψ εζζελ α κεϖερκκελ µρτκλετεσεν 

〈τιτατοττ, σσζεχσαϖαρτ γψαπϕλαβδαχσοτ κζσλσ ελ∀ττ. Κτ ϖαγψ η〈ροµ ⌠ρ〈ϖαλ κσ∀ββ α 

ν∀ µ〈ρ ελτ〈ϖολτηατϕα α λαβδαχσοτ ηϖελψβ∀λ σ κζσληετ. Μ〈σικ: κιµ⌠λοσι αγψαγοτ σ 

παναξ γψκερτ εγψενλ∀ αρ〈νψβαν τρϕ σσζε, µαϕδ κλν−κλν, αζτ〈ν πεδιγ εγψττ κεϖερδ 

σσζε ϖζζελ, σ υγψανολψαν µ⌠δον ηελψεζδ φελ, αµικορ α κεϖερκ µ〈ρ νψλ⌠σσ〈 ϖ〈λτ. 

ςαγψ: τρϕ σσζε φρισσ γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ βελσ∀ ρσζτ, κεϖερδ ελ ϖζζελ, σ ηελψεζδ φελ. 

ςαγψ: τρϕ σζτ κτ ρσζ γρ〈ν〈ταλµαηϕατ σ εγψ ρσζ γυβαχσοτ, φορµ〈λϕ βελ∀λκ κισ 

ηϖελψκποκατ, σ εζτ α ηαϖι ϖρζσ µεγσζ!ντε υτ〈ν ηελψεζδ φελ. ςαγψ: νεδϖεσ τιµσ⌠τ σ 

γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ α βελσεϕτ ολδδ φελ ϖζβεν, σ γψαπϕρα τϖε ηελψεζδ φελ. ςαγψ: ρετλεν 

γυβαχσοτ, γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ α βελσεϕτ σ γψµβρτ, µινδεγψικβ∀λ κτ δραχηµα118 

µεννψισγετ, γψρδ σσζε βορραλ, µαϕδ βκκνψ ναγψσ〈γ119 γολψ⌠κατ φορµ〈λϕ βελ∀λε, 

αζτ〈ν φεδεττ, 〈ρνψκοσ ηελψεν σζ〈ρτσδ µεγ, σ αδδ οδα, ηογψ κζσλσ ελ∀ττ πεσσοσβα 

τϖε ηελψεζζε φελ. ςαγψ: σζ〈ρτοττ φγε ησ〈τ µορζσολϕ σζτ, κεϖερδ ελ σζικσ⌠ϖαλ, σ ηελψεζδ 

φελ. ςαγψ: γρ〈ν〈ταλµαηϕατ αζονοσ µεννψισγ! µζγα σ ρ⌠ζσαολαϕ ελεγψϖελ ηελψεζζ φελ. 

Εζυτ〈ν µζεσ τεϕετ ιννι, δε υγψανακκορ ⌠ϖακοδνι α ναγψον χσπ∀σ δολγοκτ⌠λ, µερτ 

γεννψεσεδστ οκοζηατνακ. Μινδεζεκετ α µενστρυ〈χι⌠ µεγσζ!νσε υτ〈ν ηασζν〈λϕυκ. 

63. Εγψεσεκ α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα εγψσζερ εγψ η⌠ναπβαν κψρνι βαλζσαµβ⌠λ 

χσιχσερι βορσ⌠ ναγψσ〈γ δαραβ κτ ποη〈ρ ϖζβεν ϖαλ⌠ φελολδ〈σ〈τ µαϕδ µεγιϖ〈σ〈τ ϕαϖαλλϕ〈κ. 

ςαγψ: οποπαναξοτ, κψρνι βαλζσαµοτ, ρυταµαγοτ, µινδεγψικβ∀λ κτ οβολοσνψιτ κελλ 

σσζετρνι, ϖιασσζαλ βεϖοννι, οδααδνι, ηογψ νψελϕε λε, σ υτ〈να ιγψκ ϖζζελ κεϖερτ βορτ, 

ϖαγψ αζ εγσζετ α ϖιζεσ βορβαν ελκεϖερϖε µεγιννι. ςαγψ: η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα µαγοτ 

σ υγψανεννψι µιρτυσζτ, εγψ δραχηµα µιρη〈τ, κτ φεηρ βορσσζεµετ βορβαν ελκεϖερϖε ιννι 

                                                 
117 Φοντοσ α σζεµλψεκ ηασζν〈λατα. Μι (ορϖοσοκ) σορολϕυκ φελ αζ σσζετεϖ∀κετ, τε (α β〈βα) κεϖερδ σσζε 

αζοκατ, ∀ (α ϖδεκεζνι κϖ〈ν⌠ ασσζονψ) ηελψεζζε φελ, ϖ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 101. ολδαλ 288. 

ϕεγψζετ. Α σζεµλψεκ ηασζν〈λατα µινδενεσετρε νεµ κϖετκεζετεσ. 

118 Α δραχηµα, µιντ µρτκεγψσγ, σλψα 3,411 γ ϖολτ. 

119 Α βκκνψ νεµ ϕελεντ ποντοσ µρτκετ, δε ναγψϕ〈β⌠λ µεγαδϕα α γολψ⌠κ ναγψσ〈γ〈τ, ϖ. Τηεοπηραστοσ: 

Ηιστ. πλαντ. 7, 63., ∆ιοσκοριδσ 5, 150, 6.  
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αδνι η〈ροµ ναπον 〈τ. ςαγψ: εγψ οβολοσ βορσµυστ〈ρ µαγοτ σ φλ οβολοσ µεδϖεταλπατ εχετ 

σ µζ ελεγψβεν µεγιννι.120 

(Αζτ ισ µονδϕ〈κ, ηογψ αζ σζϖρϖιζελετ ιϖ〈σα φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σ.121 ςαγψ: κτ δραχηµα 

γρ〈ν〈ταλµαϖιρ〈γοτ, εγψ δραχηµα γυβαχσοτ σ εγψ δραχηµα αβσζιντοτ σσζετρϖε ϖονδ βε 

βορ⌠καγψαντ〈ϖαλ, φορµ〈λϕ βελ∀λε 〈ρπασζεµ ναγψσ〈γ κποκατ, σ ηελψεζδ φελ α 

µενστρυ〈χι⌠ µεγσζ!ντε υτ〈ν κτ ναπον κερεσζτλ. Μγ εγψ ναπιγ µαραδϕον γψ, αζτ〈ν, ηα 

κεδϖε ταρτϕα, κζσληετ, δε σεµµικππ σεµ ελ∀ββ. Εζ σοκ ταπασζταλατ 〈λταλ ιγαζολτ, 

χσαληατατλαν µ⌠δσζερ. ςαγψ: εγψ δραχηµα αλοτ, η〈ροµ οβολοσ122 φεηρϖιολα µαγοτ, εγψ 

δραχηµα γψµβρτ, κτ φεηρ βορσσζεµετ κεϖερϕ βορβα, σ αζ εγσζετ η〈ροµ αδαγβαν 

ελοσζτϖα αδδ ιννια α µενστρυ〈χι⌠ µεγσζ!ντε υτ〈ν. Φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σ α κοϖ〈χσοκ ϖιζε, 

αµελψβεν αζ (ιζζ⌠) ϖασατ λεη!τικ.123 Φολψαµατοσαν κελλ ιννι, κλνσεν α µενστρυ〈χι⌠ 

µεγσζ!ντε υτ〈ν.) 

Εζεκ α µ⌠δσζερεκ νεµχσακ α φογαµζ〈στ ακαδ〈λψοζζ〈κ µεγ, ηανεµ α µ〈ρ µεγφογαντ 

µαγζατοτ ισ εληαϕτϕ〈κ. ςλεµνψκ σζεριντ εζεκ α µαγζατεληαϕτ⌠κ ναγψον 〈ρταλµασακ: 

φελφορδτϕ〈κ α γψοµροτ, φεϕφ〈ϕ〈στ, ϖρτολυλ〈στ οκοζνακ α φεϕβεν, µιϖελ ηασονσζερϖι ηατ〈συκ 

ϖαν (σψµπατηεια). ςαννακ, ακικ, γψ γονδολϖα, ηογψ σοκρα µεννεκ αζ αντιπατηεια 

ελϖϖελ, αµυλεττεκετ124 ηασζν〈λνακ, αµελψεκετ σζϖρεκ µηβ∀λ, αζοκ φλζσρϕ〈β⌠λ, σ 

µ〈σ ηασονλ⌠ δολγοκβ⌠λ κσζτενεκ, ηολοττ εζεκ ϖδ∀ ηατ〈σα τϖεσνεκ τ!νικ. 

                                                 
120 Α ζ〈ρ⌠ϕελβεν 〈λλ⌠ τιζενκτ σορ νεµ βιζτοσ, ηογψ Σ⌠ρανοστ⌠λ σζ〈ρµαζικ. Α φορδτ〈σβαν Βυργυιρε�

Γουρεϖιτχη�Μαλινασ κιαδ〈σ〈τ κϖετεµ. 

121 Α µ〈γικυσ σζϖεγεκβεν (ΠΓΜ 36, 322−333) αζ σζϖρ φλζσρϕ〈νακ τυλαϕδοντανακ ηασονλ⌠ ηατ〈στ, δε 

Σ⌠ρανοσ 〈λταλ〈βαν εληατ〈ρολ⌠δικ α µ〈γικυσ µ⌠δσζερεκ αλκαλµαζ〈σ〈τ⌠λ (1, 20, 63). 

122 Αζ οβολοσ α δραχηµα εγψ ηατοδρσζε, ϖαγψισ 3 οβολοσ µεγφελελ φλ δραχηµ〈νακ. 

123 Μεστερσγεσεν ϖασσαλ δστοττ ϖζρε γονδολ. Α ϖασ µεγφελελ∀εν αδαγολϖα ινκ〈ββ ελ∀νψσ, µιντ 

η〈τρ〈νψοσ ηατ〈σ α τερηεσσγ εσετν, ϖ. Παππ Ζολτ〈ν (255. ολδαλ): �Α ϖασ− σ φολσαϖσζκσγλετετ χλσζερ! 

π⌠τλ〈σσαλ βιζτοστανι. Ναπι 30−60 µγ ελεµι ϖασ σ 0,5−0,8 µγ φολσαϖ φεδεζι α σζκσγλετετ.� 

124 ⊃ρδεκεσ, ηογψ Σ⌠ρανοσ ιττ νεµ α σζοκ〈σοσ τελεσµα, ηανεµ α περιαπτοσ κιφεϕεζστ ηασζν〈λϕα. Αζ σζϖρ 

φλζσρϕ〈νακ µ〈γικυσ ηασζν〈λατ〈ηοζ ϖ. ΠΓΜ 36, 322−333. Α µ〈γικυσ ελϕ〈ρ〈σοκ εγψικ αλαπελεµε α 

σψµπατηεια σ αζ αντιπατηεια ελϖε. Α σψµπατηεια α ηασονλ⌠σ〈γον αλαπυλ⌠ γψ⌠γψτ⌠ ϖαγψ ϖαρ〈ζσελϕ〈ρ〈σ, πλ. 

ηα α σεβετ αννακ α φεγψϖερνεκ αζ οδαριντσϖελ γψ⌠γψτϕ〈κ, αµελψ αζτ τττε. Α µαγψαρ �κυτψαηαραπ〈στ 

σζ∀ρϖελ� µονδ〈σ ισ ερρε ϖεζετηετ∀ ϖισσζα. Αζ αντιπατηεια εννεκ αζ ελλενττε, ϖαγψισ α γψ⌠γψηατ〈στ α βαϕ 

ελλενττνεκ φεληασζν〈λ〈σ〈ϖαλ ρικ ελ. Α γονδολατ αλαπϕα, ηογψ α ϖιλ〈γ ϖαλαµεννψι ρσζε αζρτ ϖαν 

σσζηανγβαν, µερτ εγψ ιστενι σ ρκκ ηατ⌠ σζελλεµ σσζηανγβαν ταρτϕα, ϖ. Χιχερο: δε νατυρα δεορυµ 2, 

19. ⊆γψ αζτ〈ν α ϖιλ〈γ β〈ρµελψ ρσζν (ϖαγψ ελεµβεν) αϖατκοζυνκ βε, αζ σζκσγσζερ!εν ηατ α τββι ρσζρε 

σ ελεµρε. 
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64. Ηα ϖισζοντ µεγτρτντ α φογαµζ〈σ, ακκορ ελ∀σζρ ισ ηαρµινχ ναπον κερεσζτλ αζ 

ελλενκεζ∀ϕτ κελλ τεννι µινδαννακ, αµιρ∀λ κορ〈ββαν βεσζλτνκ.125 Α τερηεσ ν∀ γψ 

ϖετληετι ελ µαγζατ〈τ, ηα ηεϖεσεββεν µοζογ, µεγερ∀λτετ∀ββ στ〈κατ τεσζ, σ 〈λλατοκ ηζτα 

κοχσιν ρ〈ζατϕα µαγ〈τ. Υγρ〈λϕον ηεϖεσεν, εµελϕεν αζ ερεϕτ µεγηαλαδ⌠αν νεηζ σλψοκατ, 

ηασζν〈λϕον ϖζηαϕτ⌠ σζερεκετ, αµελψεκ α µενστρυ〈χι⌠τ ισ µεγ τυδϕ〈κ ινδτανι. Ιδζζεν ελ∀ 

ηασµενστ, βελειτ ινγερλ∀ βεντσεκκελ. Νηα φεχσκενδεζζεν βε µαγ〈νακ φορρ⌠, δεσ 

ολϖαολαϕατ, νηα πεδιγ δρζσλϕε λε εζζελ ερ∀σεν αζ εγσζ τεσττ, κλνσεν α νεµι 

σζερϖτ, α ηασ〈τ σ α λ〈γψκ〈τ. Φρδϕν ναποντα νεµ τλ φορρ⌠ δεσϖζβεν, σ ιδ∀ζζν ελ α 

ϖζβεν. ⊃τκεζσ ελ∀ττ ιγψον βορτ, υτ〈να πεδιγ εγψεν φ!σζερεσ τελεκετ. Ηα µγσεµ ϖετλνε 

ελ, ακκορ ηελψι κεζελσκντ λϕν λενµαγ, γργσζνα, ερδει µ〈λψϖα, ορϖοσι ζιλιζ σ φεκετε 

ρµ φ∀ζετβε, σ κενϕε βε µαγ〈τ ϖελε. Φεχσκενδεζζεν βε µαγ〈νακ αϖασ ολϖαολαϕατ 

νµαγ〈βαν ϖαγψ ρυτα λεϖϖελ ελεγψτϖε, νηα µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ ρισζολαϕατ ϖαγψ 

αβσζιντοτ µζζελ εγψττ, ϖαγψ οποπαναξοτ ϖαγψ σ⌠σ τνκλψβζ〈τ ρυτ〈ϖαλ σ µζζελ 

κεϖερϖε, ϖαγψ σψριαι κεν∀χστ126 ηασζν〈λϕον. Ηα µγισ µεγµαραδνα α µαγζατ, ακκορ νε 

εζεκκελ α κζνσγεσ κεν∀χσκκελ κενϕε βε µαγ〈τ α ν∀, ηανεµ ολψανναλ, αµελψικ α 

χσιλλαγφρτ λισζτϕϖελ κεϖερτ βικαεπβ∀λ127 σ αβσζιντβ⌠λ κσζλτ, σ ηασζν〈λϕον εηηεζ 

ηασονλ⌠ ανψαγοκκαλ 〈τιτατοττ ταπασζοκατ. (Εζεκ κζτ ιλψενεκετ ταλ〈λυνκ: 5 υνχια128 

χικλ〈µεν, υγψαναννψι κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε σ αβσζιντ, 10 δραχηµα αβσζιντ σ σ〈ρτκ, 

8 δραχηµα χσαλ〈νµαγ σ σζικσ⌠, 1 δραχηµα οποπαναξ, 5 δραχηµα κζνσγεσ µαγρυγ⌠ 

γψκρ, 6 δραχηµα κεσερ! χσιλλαγφρτ σ ϖρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! γψκρ, υγψαναννψι φεηρϖιολα 

µαγ ϖαγψ φεηρϖιολα γψκρ. Αννψι ηενναολαϕ, ηογψ ελεγενδ∀ λεγψεν ταπασζ κσζτσηεζ. 

Αζ αληασατ φελ κελλ µελεγτενι φεκετε ρµ φ∀ζετϖελ, αµελψετ ηελψεζζεν α λ〈γψκ〈ρα. 

Αµικορ α ταπασζ µ〈ρ α ηελψν ϖαν, αδϕ〈λ νεκι σζικσ⌠ϖαλ βεκεντ σζ〈ρτοττ φγκετ, ϖαγψ 

ηασονλ⌠ κσζτµνψεκετ, ηογψ ηελψεζζε φελ α ηϖελψβε, ϖαγψ εχσετελϕε βε µαγ〈τ 

βορ⌠καγψαντ〈σ αϖασ ολαϕϕαλ. Ηα α µαγζατ µινδεζεκ ελλενρε νεµ ϖετλ ελ, ηατκονψαββ 

εληαϕτ⌠ σζερεκετ κελλ αλκαλµαζνι, δε νεµ ταλ〈λοµρα σ ϖλετλενσζερ!εν. Α µαγζατ 

µινδενφλε ελπυσζττ〈σα υγψανισ ϖεσζλλψελ ϕ〈ρ, κλνσεν, ηα α ν∀ εγσζσγεσ, τεστε 

                                                 
125 Ηα ελ ακαρϕα ηαϕτανι µαγζατ〈τ. 

126 Εζτ α κεν∀χστ κσζτερµκκντ Σψρι〈β⌠λ ιµπορτ〈λτ〈κ, ϖ. Γαλνοσ: δε χοµπ. µεδ. σεχ. λοχοσ Κ. ΞΙΙ 543, 

Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 103. ολδαλ 312. ϕεγψζετ. 

127 Α βικαεπτ µεγταλ〈λϕυκ Πλινιυσν〈λ (Νατυραλισ ηιστορια 28, 246) σ Ορειβασιοσν〈λ ισ (Χολλ. µεδ. 14, 65). 

128 Αζ υνχια ρ⌠µαι ερεδετ! µρτκεγψσγ α γργ ϖιλ〈γβαν, αµελψετ αζ ορϖοσι ιροδαλοµβαν, σ κσ∀ββ α 

βιροδαλοµ κελετι φελν ισ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτακ. 1 υνχια α λιβρα 1/12 ρσζε=27,29 γ. 1 δραχηµα=1/8 υνχια. 
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ερ∀τελϕεσ, µηε πεδιγ (αζ 〈τλαγν〈λ) ερ∀σεββ σ σζιλ〈ρδαββ. ⊃ππεν εζρτ ⌠ϖακοδϕυνκ α 

µ〈σοδικ σ α νεγψεδικ η⌠ναπτ⌠λ. Βιζονψοσ τερµσζετεσ οκοκν〈λ φογϖα υγψανισ αζ 

ελνεηεζλτσγ, ροσσζ κζρζετ, ζσιββαδτσ〈γ σ α βετεγσγεκρε ϖαλ⌠ φογκονψσ〈γ λεγινκ〈ββ 

α π〈ροσ η⌠ναποκρα ϕελλεµζ∀.129 Ολψαν ιδ∀ποντοτ κελλ τεη〈τ ϖ〈λασζτανυνκ, αµελψ α 

ηαρµαδικ η⌠ναπβαν ϖαν, νεµ ελ∀ββ σ κσ∀ββ.)130 

65. Ηα εγψ ν∀ ελ ακαρϕα ηαϕτανι µαγζατ〈τ, ακκορ ϖεγψεν ελ∀ττε κτ ϖαγψ η〈ροµ ναπον 

κερεσζτλ τββσζρ ισ φρδ∀τ, εγψεν κεϖεσετ, ηασζν〈λϕον λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποτ, ταρτ⌠ζκοδϕον 

α βορτ⌠λ, αζτ〈ν ϖγεζζενεκ ραϕτα ρϖ〈γ〈στ, ηογψ σοκ ϖρτ ϖεσζτσεν. Αµιτ Ηιπποκρατσ αζ 

Απηορισµ〈κβαν µονδ, αζ αζ εγσζσγεσ ν∀κ εσετβεν ιγαζ, α σζορυλ〈στ⌠λ σζενϖεδ∀κ 

εσετβεν αζονβαν νεµ: �Ηα εγψ τερηεσ ν∀ν ρϖ〈γ〈στ ϖγεζνεκ, ακκορ ελϖετλ.�131 Μερτ 

αηογψ µεγινδυλ αζ ιζζαδ〈σ, α ϖιζελετ σ α σζκλετ, ηα α ταρταλµυκατ κρβεφογ⌠ ρσζεκ τλ 

ρενψηκ, υγψανγψ α µαγζατ ισ κιλκ∀δικ αζ ελερνψεδτ ανψαµηβ∀λ. Αζυτ〈ν, ηογψ α ν∀νεκ 

ερετ ϖ〈γτακ, σ κοχσιϖαλ ρ〈ζαττ〈κ, µιϖελ σοκκαλ ηατ〈σοσαββ α ρ〈ζκ⌠δ〈σ, ηα νεµι σζερϖει 

µ〈ρ κορ〈ββαν ελγψενγλτεκ, σ λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποτ ισ κελλ ηασζν〈λνια. Ηα α ν∀ ϖισζοντ 

ιρτ⌠ζικ αζ ρϖ〈γ〈στ⌠λ σ ρ〈αδ〈συλ γψενγε ισ, ακκορ ελ∀ττε λαζτσα ελ νεµι σζερϖειτ 

λ∀φρδ∀ϖελ, φρδ∀ζσσελ σ ηασζν〈λϕον λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποκατ, χσακ ϖιζετ ιγψκ, εγψκ 

κεϖεσετ, ϖεγψεν βε ηασηαϕτ⌠τ, αλκαλµαζζανακ ν〈λα λαζτ⌠ βεντστ, εζυτ〈ν πεδιγ ηασζν〈λϕον 

µαγζατεληαϕτ⌠ ηϖελψκποτ. Εζ υτ⌠ββιακ κζλ νε α τλσ〈γοσαν µαρ⌠ ηατ〈σ 

ηϖελψκποκατ ϖ〈λασσζυκ, νεηογψ τλζοττ ηασονσζερϖι ηατ〈στ σ µαγασ λ〈ζατ ϖ〈λτσανακ κι. 

Αζ ενψηββεκ κζλ α κϖετκεζ∀κετ ϕαϖασολϕυκ: µιρτυσζτ, φεηρϖιολα µαγοτ σ κεσερ! 

χσιλλαγφρττ εγψενλ∀ αρ〈νψβαν ϖζζελ σσζεγψρνι, µαϕδ βαβναγψσ〈γ λαβδαχσοκατ 

φορµ〈ζνι βελ∀λε. ςαγψ: η〈ροµ δραχηµα ρυταλεϖελετ, κτ δραχηµα µιρτυσζτ σ υγψανεννψι 

βαβρλεϖελετ βορβα βε〈ζτατνι, σ ιτασδ µεγ ϖελε. Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ 

µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ (πεσσοσ): φεηρϖιολ〈τ, καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, 

µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν µεννψισγετ, ϖζζελ σσζεγψρνι. Ακι εζτ ακαρϕα ηασζν〈λνι, 

                                                 
129 Εζ α γονδολατ � αµελψ ινκ〈ββ µατεµατικαι οκοσκοδ〈σον, νεµ τερµσζεττυδοµ〈νψοσ µεγφιγψελσεν 

αλαπυλ � συγαλλτα α νψολχαδικ η⌠ναπβαν σζλετεττ µαγζατ λετκπτελενσγρ∀λ ελτερϕεδτ βαβον〈κατ, ϖαλαµιντ 

αζτ αζ ελκπζελστ, ηογψ α ηετεδικ η⌠ναπβαν σζλετεττ χσεχσεµ∀ λετκπεσεββ, µιντ α νψολχ η⌠ναπρα 

σζλετεττ, ϖ. Ανν Ελλισ Ηανσον 1987, 589−602. ολδαλ. 

130 ς. Ηιπποκρατσ: Απηορισµ. 4, 1: �Τƒϕ κυο∨σαϕ φαρµακε∨ειν, ℵν ∇ργ×, τετρ≤µηνα κα� ∞χρι �πτƒ 

µηνν, ℜσσον δ� τα∨ταϕ: τƒ δ� ν≈πια κα� τƒ πρεσβ∨τερα ε∧λαβε�σθαι χρ≈.� 

131 ς. Ηιπποκρατσ: Απηορισµ. 5, 31. Αζ ιδζεττ ηι〈νψοσ, µερτ νεµ σζερεπελ βεννε αζ α γονδολατ, ηογψ 

µινλ ναγψοββ α µαγζατ, ανν〈λ ναγψοββ α κοχκ〈ζατ: �κα� µ♥λλον ∉σι µε�ζον τ∏ �µβρυον.� 
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ελ∀ττε φρδϕν µεγ, ϖαγψ ϖεγψεν ελ∀ττε λαζτ⌠ λ∀φρδ∀κετ, σ ηα τββσζρι αλκαλµαζ〈σκορ 

σεµ τρτνικ σεµµι, ακκορ ισµτ ϖεγψεν λαζτ⌠ λ∀φρδ∀τ, σ µ〈σοδσζορ ισ ηασζν〈λϕα α 

ηϖελψκποτ. 

Μ〈σοκ µ〈σφλε σζερεκετ ισ εµλτενεκ, δε ⌠ϖακοδνι κελλ α τλζοτταν ερ∀σεκτ∀λ, σ αττ⌠λ, 

ηογψ ϖαλαµι λεσ δολογγαλ τ〈ϖολτσυκ ελ α µαγζατοτ, υγψανισ φενν〈λλ α ϖεσζλψ, ηογψ 

µεγσρτϕκ α µελλεττε λεϖ∀ σζερϖεκετ. Αζυτ〈ν υγψανολψαν γψ⌠γψκεζελστ αλκαλµαζζυνκ, 

µιντ γψυλλαδ〈σ εσετν. 

 

21. Μικ α κζελγ∀ ϖετλσ ελ∀ϕελει? 

 

59. Ηα α µαγζατ ελϖετλσε κζελεγ, ακκορ α ϖετλ∀ ν∀κβ∀λ ϖιζεσ ϖ〈λαδκ µλικ κι, αµελψ 

ϖαγψ ϖρσαϖ⌠σ, ϖαγψ ϖρεσ ϖ〈λαδκ, σ ολψαν σζν!, µιντ αµικορ ηστ µοσυνκ ϖζβεν. 

Αµικορ α λεϖ〈λ〈σ µ〈ρ µεγτρτντ, ακκορ τισζτα ϖρ φολψικ κι, σ ϖγλ ϖρχσοµ⌠κ ϖαγψ εγψ 

ησδαραβ, αµελψ µγ νεµ φεϕλ∀δττ κι, ϖαγψ µ〈ρ κιφεϕλ∀δττ, α τεηερβεεσστ∀λ ελτελτ ιδ∀τ∀λ 

φγγ∀εν. Μινδεµελλεττ α λεγτββ ϖετλ∀ ν∀ ελνεηεζλ, λ〈γψκ−, χσπ∀−, αληασι, 〈γψκ− σ 

ζλετι φ〈ϕδαλµακ λπνεκ φελ ν〈λα, ϖαλαµιντ µεγφ〈ϕδυλ α φεϕε σ α σζεµε ισ. Τοϖ〈ββ〈 σαϖασ 

α γψοµρυκ, ναγψον ϖαχογνακ, ναγψον ιζζαδνακ, ελϖεσζτικ αζ εσζµλετκετ, νηα πεδιγ 

ρ〈ζζα ∀κετ α ηιδεγ σ βελ〈ζασοδνακ (νη〈νψαν µερεϖγρχσβεν ϖαγψ επιλεπσζι〈σ ροηαµβαν 

σζενϖεδνεκ).132 Ολψκορ χσυκλ〈σ ϖαγψ γρχσ τρ ρ〈ϕυκ ϖαγψ ελϖεσζτικ ηανγϕυκατ. Εζεκ α 

τνετεκ λεγινκ〈ββ αζοκν〈λ α ν∀κνλ ϕελεντκεζνεκ, ακικ γψ⌠γψσζερτ∀λ ϖετλνεκ ελ, αζοκνακ 

ϖισζοντ, ακικνλ εζ µινδεν κλσ∀ βεαϖατκοζ〈σ νλκλ τρτνικ, αηογψ Ηιπποκρατσ 

µονδϕα,133 ϖ〈ρατλανυλ σσζεηζ⌠δικ α µελλκ, ϖαγψ αηογψ ∆ιοκλσ µονδϕα, α χοµβϕυκβαν 

ηιδεγσγετ ρεζνεκ, λ〈γψκυκ πεδιγ ελνεηεζλ κζϖετλενλ α ϖετλσ ελ∀ττ. (Κεϖσβ 

σλψοσαν ριντι α ϖετλσ αζοκατ α ν∀κετ, ακικνεκ α τεστε τερµσζετνλ φογϖα 

εγσζσγεσεββ, α βελεικ κννψεν κιρλνεκ, σ ακικνεκ α µητ〈ϕκυκ κελλ∀κππεν 

νεδϖεσ. Ηισζεν ολψαν ν∀κ ισ ϖαννακ, ακικ τββ ναγψρα ν∀ττ χσεχσεµ∀τ τυδνακ γονδ νλκλ 

ϖιλ〈γρα ηοζνι, ακ〈ρ ιδ∀σεββ κορβαν, µγ ηα ϖρσζεγνψεκ ϖαγψ κιφεϕεζεττεν σοϖ〈νψακ ισ.) 

 

22. Μικ α κζελγ∀ σζλσ ελ∀ϕελει? 

 

                                                 
132 Α ζ〈ρ⌠ϕελβε τεττ σορτ Ιλβεργ κιζ〈ρτα, δε Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ ϖισσζα〈λλτοττα. 

133 ς. Ηιπποκρατσ Απηορισµ. 5, 37., 5, 53., Επιδ. 2, 1, 6. 
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ΙΙ. 1. Ηασζνοσ µεγτανυλνυνκ α κζελγ∀ σζλσ ελ∀ϕελειτ, αζρτ, ηογψ α σζλσηεζ σζκσγεσ 

δολγοκατ ελ∀ τυδϕυκ κσζτενι. Α ηετεδικ ϖαγψ α κιλενχεδικ ϖαγψ α τιζεδικ η⌠ναπ134 

τ〈ϕκ〈ν αζοκνακ α ν∀κνεκ, ακικ κζελεδνεκ α σζλσηεζ, αληασυκ, ηαστ〈ϕκυκ ελνεηεζλ, σ 

εζζελ εγψ ιδ∀βεν σζεµρεµτεστκ βεγψυλλαδ. ℑγψκυκ σ λ〈γψκυκ µεγφ〈ϕδυλ, α µηκ 

πεδιγ λεσζ〈λλ. Α µη αννψιρα κζελ κερλ α ηϖελψηεζ, ηογψ α β〈βα α ϖιζσγ〈λατ σορ〈ν 

κννψεδν µεγ τυδϕα ριντενι. Α µησζ〈ϕ κινψλικ µικζβεν πυη〈ββ σ νεδϖεσεββ λεσζ. Α 

σζλσ κζελεδτϖελ α χσπ∀ σ α ηαστ〈ϕκ λεσλλψεδ, αζ 〈γψκκαλ εγψττ α σζεµρεµτεστ ισ 

µεγδυζζαδ, σ α ϖιζελσι ινγερ 〈λλανδ⌠σοδικ. Νψ〈κοσ φολψαδκ ρλ κι, µαϕδ α λεγτββ 

εσετβεν ϖρ ισ, αµικορ α µαγζατβυροκ ϖκονψ ερει µεγρεπεδνεκ. Α ηϖελψβε βεηατολ⌠ υϕϕ 

εγψ τοϕ〈σηοζ ηασονλ⌠ κερεκ δυζζανατοτ ταπιντ κι.135 Α φ〈ϕ〈στ ολψκορ γψυλλαδ〈σ κσρι, αµιτ 

µεγ κελλ κλνβζτετνι αττ⌠λ, αµικορ α µησζ〈ϕ ζ〈ρϖα µαραδ σ σζ〈ραζ.136 

                                                 
134 Τερµσζετεσεν ηολδη⌠ναποκρα γονδολ. Α νψολχαδικ η⌠ναποτ νεµ ισ εµλτι, µερτ ακκορ σζεριντε 

εγσζσγεσ σζλσ νεµ λεηετσγεσ. 

135 Α νψ〈κδυγ⌠ρα γονδολ, αµελψνεκ αζ 〈τµρ∀ϕε ελρι αζ 5 χµ−τ. 

136 Εζτ νεϖεζικ σζ〈ραζ σζλσνεκ. 



 55

ΣΡΑΝΟΣ ⊃ΛΕΤΕ ⊃Σ ΜΥΝΚℑΙ 

 

Αζ ⌠κορι ν∀γψ⌠γψ〈σζατι ιροδαλοµ εγψικ λεγϕελεντ∀σεββ αλακϕ〈ρ⌠λ, αζ επηεσοσι Σ⌠ρανοσρ⌠λ, 

λετρ∀λ σ τεϖκενψσγρ∀λ αλιγ τυδυνκ ϖαλαµιτ, σ αζ α κεϖσ ισ µεγλεηετ∀σεν 

ελλεντµονδ〈σοσ.137 Α Συδα−λεξικον νεµ εγψ, ηανεµ κτ Σ⌠ρανοσρ⌠λ ρ, δε τρτνετεσεν 

µινδκεττ∀ ν∀γψ⌠γψ〈σζ ϖολτ, σ µινδκεττ∀ Επηεσοσβ⌠λ σζ〈ρµαζοττ. Αζ ελσ∀ρ∀λ αζτ τυδϕυκ 

µεγ, ηογψ Αλεξανδρι〈βαν ϖαλαµιντ Ρ⌠µ〈βαν λτ σ γψ⌠γψτοττ Τραιανυσ σ Ηαδριανυσ 

υραλκοδ〈σ〈νακ ιδ∀σζακ〈βαν, σ σζ〈µοσ κιϖ〈λ⌠ µυνκ〈τ ρτ, α µ〈σοδικ, ιφϕαββ Σ⌠ρανοσ πεδιγ 

α Ν!γψ⌠γψ〈σζατ σ αζ ορϖοσ λετραϕζοκ σζερζ∀ϕε ϖολτ.138  

 

Σωρανϕ, Μεν≤νδρου κα¬ Φο⋅βηϕ, ∋Εφ�σιοϕ, ∉ατρϕ, διατρ⋅ψαϕ �ν ∋Αλεχανδρε⋅ϖ κα¬ �

ν τ⊆ Ρµς δ� ∉ατρε∨σαϕ �π¬ Τρα�ανο◊ κα¬ ∋Αδριανο◊ τν βασιλ�ων βιβλ⋅α τε 

συντ≤ξαϕ πλε∧στα κα¬ κ≤λλιστα.  

Σωρανϕ, ∋Εφ�σιοϕ, ∉ατρ∏ϕ νετεροϕ. Γυναικε∧α βιβλ⋅α δ/, Β⋅ουϕ ∉ατρν κα¬ αρ�σειϕ 

κα¬ συντ≤γµατα βιβλ⋅α ι/: κα¬ ∞λλα δι≤φορα: τι ∋Ασκληπιδοτοϕ ∠ φιλσοφοϕ, κα¬ τν 

∉ατρικℑν �κµαθν τν µ�ν νεωτ�ρων ο∧δ�να ′πεδ′χετο πλν ∋Ι≤κωβον, τν δ� 

πρεσβυτ�ρων µετƒ τ∏ν Ιπποκρ≤την Σωρανν τ∏ν Κ⋅λικα, τ∏ν Μαλλτην �π⋅κλην. 

 

Μινδεζ αρρα αζ αντικ βιογραπηιαι µ⌠δσζερρε ϖεζετηετ∀ ϖισσζα, ηογψ ηα αζ λετραϕζρ⌠ 

ελλεντµονδ〈σοκατ ταλ〈λτ φορρ〈σαιβαν, ινκ〈ββ µεγκεττ∀ζτε αζ 〈βρ〈ζολτ σζεµλψισγετ, 

σεµµιντ ηογψ µεγολδοττα ϖολνα α προβλµ〈τ.139 ςαλ⌠σζν! τεη〈τ, ηογψ α κτ Σ⌠ρανοσ 

ϖαλ⌠ϕ〈βαν εγψ, µιντ αηογψ εζτ Ανν Ελλισ Ηανσον, αζ αντικ ν∀γψ⌠γψ〈σζ µ!ϖεινεκ κυτατ⌠ϕα 

ισ 〈λλτϕα. Σ⌠ρανοσ τανυλµ〈νψαιτ φελτεηετ∀λεγ Αλεξανδρι〈βαν ϖγεζτε, µαϕδ Ρ⌠µ〈βαν λτ 

Τραιανυσ σ Ηαδριανυσ ιδεϕν, ϖαγψισ 98 σ 138 κζττ. Εζ υτ⌠ββιρα µ!ϖειβεν ισ υταλ, 

αµικορ σσζεηασονλτϕα α γργ σ ρ⌠µαι ανψ〈κ γψερµεκγονδοζ〈σι σζοκ〈σαιτ.140 Σ⌠ρανοσ 

Χαελιυσ Αυρελιανυσ σζεριντ ισ Ρ⌠µ〈βαν λτ.141 Ελισµερτσγρε ϕελλεµζ∀, ηογψ α ϖαλαµιϖελ 

τββ, µιντ σζ〈ζ ϖϖελ κσ∀ββι Γαλνοσ ισ σζ〈µταλανσζορ ιδζι. Β〈ρ Σ⌠ρανοσ γργ 

σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ, νεϖε λατιν ερεδετ! (ϕελεντσε: Σορα χολονια λακ⌠ϕα), αµι Ηανσον σζεριντ 

αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ Ασια προχονσυλα, Θυιντυσ Μαρχιυσ Βαρεα Σορανυσ 61�63 κζττ 

                                                 
137 Ρευσ 215. ολδαλ. 
138 Συδα Σ 851 σ 852. ς. Ανν Ελλισ Ηανσον � Μονιχα Η. Γρεεν 981. ολδαλ. 
139 ς. πλ. α κτ Σαππη⌠ εσετϖελ. 
140 Σ⌠ρανοσ: Γψναικεια. 2. 6. 
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Επηεσοσ ϕ⌠τεϖ∀ϕε ϖολτ, εζρτ Σ⌠ρανοσ σζλει, Μενανδροσ σ Πηοιβ α ϕ⌠τεϖ∀ εµλκρε 

νεϖεζτκ ελ γψ φιυκατ. Μινδεζ αζτ ϖαλ⌠σζν!στι, ηογψ Σ⌠ρανοσ Επηεσοσ αρισζτοκρ〈χι〈ϕ〈β⌠λ 

σζ〈ρµαζοττ, σ νεµ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγα ϖολτ. 

Σ⌠ρανοσ γργ φλδν σζοκατλαν νεϖνεκ αζονβαν µ〈σ µαγψαρ〈ζατα ισ λεηετεττ. Αζ 

υγψανισ νεµ δερλ κι εγψρτελµ!εν αζ λετραϕζβ⌠λ, ηογψ Μενανδροσ σ Πηοιβ φια ϖαλ⌠βαν 

α σζλειτ∀λ καπτα εζτ α νεϖετ, σ νεµ κσ∀ββ, εσετλεγ ρ⌠µαι ταρτ⌠ζκοδ〈σα ιδεϕν ϖεττε χσακ 

φελ? Αζ εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζ〈µτοττ σζοκατλαν ϕελενσγνεκ, ηογψ εγψ ορϖοσ εγψ κορ〈ββι, 

ϕ⌠νεϖ! ορϖοσ νεϖτ ϖεγψε φλ (γονδολϕυνκ πλ. α λεγαλ〈ββ νγψ Τηεµισ⌠νρα142 σ 14 

Ασχλπιαδσρα143), κλνσεν, ηα κτ∀δττ αννακ ισκολ〈ϕ〈ηοζ. Σ⌠ρανοσ λατιν ερεδετ! νεϖε 

ϖαγψ Ασια προχονσυλ〈νακ κσζνηετ∀ ϖαγψ εγψ γψ⌠γψτ⌠ ιστεννεκ, ακινεκ α κυλτυσζα α 

Ρ⌠µ〈τ⌠λ 60 κµ−ρε ταλ〈ληατ⌠ Φαλεριι κζελβεν φεκϖ∀ Σοραχτε ηεγψν αλακυλτ κι α Κρ. ε. 5. 

σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν. Α σζεντλψ τερλετρ∀λ ελ∀κερλτ εγψ Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδι φαλισχυσ φελιρατ, 

�απολονοσ�. Α ϖιγναλει σζεντλψ ιστενε Πατερ Σορανυσ α φαλισχυσοκ λεγφ∀ββ ιστενε ϖολτ, ακιτ 

µ〈ρ α Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδβαν αζονοστοττακ Απολλ⌠νναλ. Α ϖιγναλει σζεντλψ ηαταλµασ 

µεννψισγ! φογαδαλµι αϕ〈νδκ〈τ ϖιλ〈γοσαν κτ χσοπορτρα οσζτηατϕυκ. Αζ ελσ∀ χσοπορτβαν 

αγψαγβ⌠λ κσζλτ φεϕεκ ταρτοζνακ, α µ〈σοδικβα πεδιγ κλνβζ∀ τεστρσζεκ, αµελψεκετ α 

βετεγεκ γψ⌠γψυλ〈συκ υτ〈ν ηελψεζτεκ ελ α σζεντλψβεν. Κλνσ, ηογψ Απολλο Σορανυσ, ακι 

ερεδετιλεγ αλϖιλ〈γι ιστεν ϖολτ, ηογψαν αλακυλτ 〈τ αζ ιδ∀κ σορ〈ν ελ∀σζρ ϖδελµεζ∀, µαϕδ 

γψ⌠γψτ⌠ ιστενν.144 Αµικορ Σ⌠ρανοσ Ρ⌠µ〈βαν ταρτ⌠ζκοδοττ Απολλο Σορανυσ µ〈ρ 

εγψρτελµ!εν γψ⌠γψτ⌠ ιστεννεκ σζ〈µτοττ. Ελκπζεληετ∀, ηογψ α Ρ⌠µ〈βαν λ∀ γργ 

ορϖοσ ερρε ϖαλ⌠ τεκιντεττελ ϖεττε φελ α γψ⌠γψτ⌠ ιστεν νεϖτ. Αζ ισ ελκπζεληετ∀ αζονβαν, 

ηογψ Σ⌠ρανοσ µ〈σοδικ χογνοµεν τπυσ ραγαδϖ〈νψνϖβ∀λ ϖ〈λτ α λατιν νψελϖτερλετεν α 

ηρεσ ν∀γψ⌠γψ〈σζ νεϖϖ. Εζ αζ ελµλετ υγψαν λεγαλ〈ββ αννψιρα νεµ βιζονψτηατ⌠, µιντ 

Ανν Ελλισ Ηανσον, δε ταλ〈ν ϖαλ⌠σζν!ββ ανν〈λ, µιϖελ γψ νεµ κελλ φελττελεζννκ, ηογψ 

εγψ τρια νοµιν〈ϖαλ νεµ ρενδελκεζ∀ γργ χσαλ〈δ λατιν νεϖετ αδ Επηεσοσβαν σζλετεττ 

γψερµεκνεκ. Ιγαζ, εββεν αζ εσετβεν µ〈ρ αζτ σεµ τεκιντηετϕκ βιζονψοσνακ, ηογψ 

Σ⌠ρανοσ Επηεσοσ αρισζτοκρ〈χι〈ϕ〈β⌠λ σζ〈ρµαζοττ. 

                                                                                                                                                        
141 Ανν Ελλισ Ηανσον � Μονιχα Η. Γρεεν 983. ολδαλ. 
142 Χορνελια Ρµερ 88. ολδαλ. 
143 Μαψερ Φερενχ 94. ολδαλ 
144 Μορεττι 64. ολδαλ: �Τηε χλεαρ τψπολογιχαλ διστινχτιον αµουνγ τηε ϖοτιϖε οβϕεχτσ µιγητ ποσσιβλψ βε ρεαδ 
ασ αν εϖολυτιον οφ τηε ασπεχτσ οφ τηε χυλτ οφ Απολλο Σορανυσ, νατιϖε διϖινιτψ οφ τηε υνδερωορλδ, βυτ ιν σοµε 
ωαψ φελτ ασ α προτεχτορ (το τηισ ασπεχτ αρε ρελατεδ τηε οφφερινγσ οφ ιρον ϕαϖελιν τιπσ), ανδ συβσεθυεντλψ αλσο α 
ηεαλερ.� 
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Σ⌠ρανοσ µινδενεσετρε α λεηετ∀ λεγϕοββ ηελψεν σζλετεττ, α ϕελεντ∀σ ορϖοστυδοµ〈νψι 

ηαγψοµ〈ννψαλ ρενδελκεζ∀ Επηεσοσβαν. Αζ επηεσοσι ορϖοσλ〈σ γαζδαγ εµλκανψαγ〈τ ∀ρζι 

αζ επηεσοσι µζευµ (Εφεσ Μζεσι Σελυκ). 58 ορϖοσι εσζκζ λ〈τηατ⌠ α κι〈λλτ〈σον σ 

µιντεγψ τζ α ρακτ〈ρβαν ταλ〈ληατ⌠.145 Εζ αζονβαν αζ Επηεσοσβαν φελτ〈ρτ ορϖοσι 

εσζκζκνεκ κορ〈ντσεµ τελϕεσ λιστ〈ϕα. Α ϕεναι Μεψερ�Στεινεγ γψ!ϕτεµνψβεν σζ〈µοσ 

ορϖοσι εσζκζτ λ〈τηατυνκ, αµελψεκ α ηαγψοµ〈νψ σζεριντ εγψ επηεσοσι ορϖοσσρβ⌠λ 

σζ〈ρµαζνακ. Ερνστ Κνζλ βιζονψτοττα, ηογψ αζ εσζκζκ ϖαλ⌠ϕ〈βαν κλνβζ∀ κορσζακοκ 

εµλκει αζ αντικϖιτ〈στ⌠λ α βιζ〈νχι κορσζακον κερεσζτλ εγσζεν α µοδερν τ〈ργψακιγ. 

Υγψανακκορ επηεσοσικντ αζονοστοττα α µαινζι µζευµ 36 αντικ ορϖοσι εσζκζτ, 

αµελψετ α Κρ. υ. 200�250 κ. πρακτιζ〈λ⌠ Ηψγεινοσ Κανπψλιοσ ηασζν〈λτ σεβσζετι, 

σζεµσζετι σ επε− ϖαλαµιντ ϖεσεκ∀ µ!ττει σορ〈ν.146 

Αζ επηεσοσι ορϖοσλ〈σ µ〈σικ ϕελεντ∀σ εµλκανψαγ〈τ α φελιρατοκ ϕελεντικ. Αζ Ασκλπιοσ−

σζεντλψβεν αζ Ασκλπιεια ννεπ ιδεϕν κτ ναποσ ορϖοσι ϖερσενψεκετ ρενδεζτεκ, αµελψεκ 

σορ〈ν τββ κατεγ⌠ρι〈βαν µρκ∀ζτεκ µεγ εγψµ〈σσαλ αζ ιατροσοκ.147 

 

[ο]δε �ν⋅κησ[αν] τ∏ν ′γ[]να τν  

[∉ατρ]ν: σ[υ]ντ≤[γµα]τοϕ: Ππλιοϕ Α∠λιοϕ [Γ]λ∨κων:  

χειρο[υργ]ιν: Ππλιοϕ Α∠λιοϕ ... 

5 ο[−′ρχι]ατρϕ: προβλ≈µατοϕ  

 

�Αζ ορϖοσοκ ϖερσενψτ α κϖετκεζ∀κ νψερτκ µεγ: 

⊃ρτεκεζσ: Πυβλιυσ Αελιυσ Γλκ⌠ν. 

Σεβσζετ: Πυβλιυσ Αελιυσ � αρχηιατροσ. 

Φελαδϖ〈νψ: �� 

 

Α φελιρατσοροζατ εγψεσ δαραβϕαιτ ποντοσαν δατ〈λνι λεηετ α ραϕτυκ µεγνεϖεζεττ ασιαι 

προχονσυλοκ νεϖε αλαπϕ〈ν. Α σοροζατ Σ⌠ρανοσ λετβεν, α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδβαν κελετκεζεττ, 

ϖαγψισ αζ αγ⌠νοκατ εκκορ ρενδεζτκ.148 Α ϖερσενψεκ φελγψελετϖελ α γψµνασιαρχηοσοκ, 

κσ∀ββ αζ αγ⌠νοτηετσεκ ϖολτακ µεγβζϖα. Αζ αρχηιατροσ σζ⌠ ρτελµεζσε ϖιτατοττ. Α 

                                                 
145 Αδανα Ιλτερ Υζελ 212. ολδαλ. 
146 Ερνστ Κνζλ 1999. (205−208. ολδαλ). 
147 ΙΕπη 1161. 2 5. 
148 Ηελµυτ Ενγελµανν (89−91. ολδαλ) αζ ΙϖΕ Ις 1168., ϖαλαµιντ ςΙΙ 1, 4101β φελιρατοκατ Κρ. υ. 153/154−ρε 
δατ〈λϕα. 
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ηελλενισζτικυσ κορβαν � α Πτολεµαιοσοκατ λεσζ〈µτϖα � α κιρ〈λψοκ ορϖοσαιτ νεϖεζτκ 

αρχηιατροσνακ. Α χσ〈σζ〈ρκορβαν, Χλαυδιυσ υραλκοδ〈σα υτ〈ν, αζ υδϖαρι ορϖοσοκατ νεϖεζτκ 

γψ (αρχηιατρι παλατινι). Α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδτ⌠λ αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ αλκαλµαζ〈σ〈βαν 〈λλ⌠ 

ορϖοσοκ ϖολτακ αζ αρχηιατροσοκ (αρχηιατρι ποπυλαρεσ).149 Α ϖ〈ροσονκντ αλκαλµαζηατ⌠ 

ιλλετϖε α Ρ⌠µ〈βαν πραξιστ φολψτατ⌠ ορϖοσοκ σζ〈µ〈τ Αντονινυσ Πιυσ κορλ〈τοζτα.150 Αζ 

επηεσοσι ορϖοσι αγ⌠νοκ αζτ α χλτ σζολγ〈λτ〈κ, ηογψ νψιλϖ〈νοσ ϖερσενψεν ϖ〈λασσζ〈κ κι α 

ϖ〈ροσ 〈λταλ αλκαλµαζοττ αρχηιατροσοκατ.151  

                                                 
149 Χορνελια Ρµερ 85. ολδαλ, Μαψερ Φερενχ 112. ολδαλ. 
150 ∆ιγεστα 50, 9, 1. 
151 Ηασονλ⌠ ελϕ〈ρ〈σσαλ ϖ〈λασζτοττ〈κ κι αζ αλαπτϖ〈νψι ισκολ〈κ ταν〈ραιτ Μιλτοσβαν Κρ. ε. 200−βαν (ΣΙΓ3 577) 

σ Τε⌠σον α Κρ. ε. 2. σζ〈ζαδβαν (ΣΙΓ3 578). 
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Α ΜΕΤΟ∆ΙΚΥΣ ΙΣΚΟΛΑ 

 

Σ⌠ρανοσ α µετοδικυσ ισκολ〈ηοζ ταρτοζοττ, αννακ λεγϕελεντ∀σεββ κπϖισελ∀ϕε ϖολτ, νεµ 

ϖλετλενλ νεϖεζτε ∀τ Χαελιυσ Αυρελιανυσ µετηοδιχορυµ πρινχεπσνεκ.152 Α µετοδικυσ 

ισκολα αλαπτ⌠ϕα α πρυσαι Ασκλπιαδσ ϖολτ. Α Κρ. ε. 124−βεν σζλετεττ σζ⌠νοκλατταν ταν〈ρ 

Κρ. ε. 90 κρλ υταζοττ Ρ⌠µ〈βα, αηολ µιντ ορϖοσ ϖ〈λτ νεϖεζετεσσ. Βαρ〈τι ϖισζονψβα κερλτ 

Χιχερ⌠ϖαλ, Χρασσυσσαλ σ Αντονιυσσαλ.153 Ορϖοσι κεζελσεινεκ αλαπελϖε: χιτο, τυτο, ιυχυνδε 

(γψορσαν, βιζτοσαν, κελλεµεσεν). Εζ αζτ ϕελεντεττε, ηογψ ριτκ〈ν αλκαλµαζοττ κελλεµετλεν 

κεζελσεκετ, ινκ〈ββ κοπλαλ〈σσαλ, αβσζτινενχι〈ϖαλ, µασσζ〈ζζσαλ ϖαλαµιντ ακτϖ σ πασσζϖ 

µοζγ〈σσαλ γψ⌠γψτοττ.154 Γψ⌠γψελϕ〈ρ〈σ〈νακ αλαπϕαι αζ ατοµελµλετρε ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα. 

Αζ εµβερι σζερϖεζετβεν αζ ατοµοκ κλνβζ∀ αλακ σ 〈τµρ∀ϕ! χσατορν〈κατ αλκοτνακ, 

αµελψεκβεν µ〈σ ατοµοκ µοζογνακ. Αζ εµσζτσ σορ〈ν αζ τελ ατοµϕαιρα βοµλικ, σ α 

ρσζεχσκκ α µεγφελελ∀ π⌠ρυσοκβα κερλνεκ. Α βετεγσγεκ ε χσατορν〈κ ϖαγψ π⌠ρυσοκ 

ρενδελλενεσσγειρε ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα. Ασκλπιαδσ ταντϖ〈νψα, Τηεµισ⌠ν, εζτ αζ 

ατοµελµλετετ δολγοζτα κι τεορετικυσαν. Α π⌠ρυσοκ η〈ροµφλε 〈λλαποτ〈τ κλνβζτετι µεγ 

εγψµ〈στ⌠λ, σ εζεκετ κοινοττεσνεκ ϖαγψ χοµµυνι〈νακ νεϖεζι: 

 

1. στεγν⌠σισ (στριχτυρα ϖαγψ αδστριχτυµ) 

2. ρηψσισ (σολυτιο ϖαγψ φλυενσ) 

3. επιπλοκ (χοµπλεξιο). 

 

Α µοδερν ορϖοσι ιροδαλοµβαν εζεκετ αζ 〈λλαποτοκατ στατυσ στριχτυσ, στατυσ λαξυσ σ στατυσ 

µιξτυσ νϖεν εµλεγετικ, δε ε κιφεϕεζσεκ νεµ ταλ〈ληατ⌠κ µεγ σεµ Χελσυσ σεµ Χαελιυσ 

Αυρελιανυσ µ!ϖειβεν.155 Α στατυσ στριχτυσ σορ〈ν α π⌠ρυσοκ σσζεηζ⌠δνακ, γψ α κεζελσ 

χλϕα εζεκ κιτ〈γτ〈σα. Α στατυσ λαξυσ σορ〈ν α π⌠ρυσοκ κιτ〈γυλνακ, γψ α κεζελσ χλϕα εζεκ 

σσζεηζ〈σα. Α στατυσ µιξτυσ σορ〈ν εγψεσ π⌠ρυσοκ κιτ〈γυλνακ, µ〈σοκ σσζεηζ⌠δνακ, γψ 

α κεζελσεκνεκ ισ τεκιντεττελ κελλ ερρε λεννι.156 Εζεκεν αζ 〈λταλ〈νοσσ〈γοκον τλµεν∀εν 

                                                 
152 Ηανσον−Γρεεν 968. ολδαλ. 
153 Μαψερ Φερενχ 94. ολδαλ. 
154 Ρευσ 216. ολδαλ. 
155 Γουρεϖιτχη ΞΙΙΙ. ολδαλ. 
156 Ρευσ 216. ολδαλ, Μαψερ Φερενχ 97. ολδαλ. 
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αζονβαν νεηζ µεγφογαλµαζνι α µετοδικυσ ισκολα ταντ〈σαιτ, µιϖελ ∆ανιελλε Γουρεϖιτχη 

σζεριντ εννεκ λεγαλ〈ββ η〈ροµ ακαδ〈λψα ϖαν: 

 

1. Α ρενδσζερ βελσ∀ προβλµ〈ϕα, ηογψ �αζ ϕ γονδολατοκατ ργι σζαϖακκαλ φεϕεζικ κι�. 

2. Α τρτνετι οκοκ. Αζ ελσ∀ µετοδικυσοκτ⌠λ εγψ σορ σεµ µαραδτ ρ〈νκ, σ ακικ ιδζικ ∀κετ 

Χελσυστ⌠λ Γαλνοσιγ, ελλενσγεσεν σ µεγϖετ∀εν νψιλατκοζνακ ρ⌠λυκ. Αζ εγψετλεν ερεδετι 

νψελϖεν φεννµαραδτ µετοδικυσ µυνκα, Σ⌠ρανοσ µ!ϖε, ηεµζσεγ α κορ〈ββι 

µετοδικυσοκκαλ σζεµβενι φεννταρτ〈σοκτ⌠λ σ βρ〈λατοκτ⌠λ.157 

3. Α µοδερν σζακιροδαλοµ σζοροσ καπχσολατοτ ττελεζ φλ α µετοδικυσοκ σ α σζκεπτικυσ 

φιλοζ⌠φιαι ισκολα κζττ, νοηα α µετοδικυσοκνακ σεµµι κζκ νινχσ α σζκεπτιχιζµυσηοζ. 

Α µετοδικυσ ισκολα νεµ φιλοζ⌠φιαι νζετεκεν αλαπσζικ, ηανεµ εγψ εγψσζερ! γψακορλατι 

αλαπελϖεν: �α µετοδικυσ ορϖοσλ〈σ αζ 〈πολ〈σ µ!ϖσζετε (αρσ µεδενδι)�.158 

 

Νη〈νψ µετοδικυσ ορϖοσ ϕελεντ∀σ σζερεπετ τλτττ βε α ρ⌠µαι τ〈ρσαδαλοµβαν. Αντονιυσ 

Μυσα Αυγυστυσ χσ〈σζ〈ρτ γψ⌠γψτοττα µεγ ηιδεγ βορογατ〈σοκκαλ σ φρδ∀κκελ.159 

Σχριβονιυσ Λαργυσ Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ κσρετηεζ ταρτοζοττ βριταννιαι ηαδϕ〈ρατα σορ〈ν. 

Σ⌠ρανοσ ππγψ, µιντ ηονφιτ〈ρσα σ κορτ〈ρσα, επηεσοσι Ρυφυσ Αλεξανδρι〈βαν ισµερκεδεττ 

µεγ α µετοδικυσ ισκολα ταναιϖαλ.160 Αλεξανδρια σ κλνσεν α Μυσειον α κοραβελι 

ορϖοστυδοµ〈νψ κζποντϕα ϖολτ. Α ϖιλ〈γ σσζεσ ϖ〈ροσ〈β⌠λ γψ!λτεκ ιττ σσζε αζ ορϖοσοκ.161 

Εννεκ ελλενρε Σ⌠ρανοσνακ µγ Ρ⌠µ〈βαν ισ λεηετεττ µιτ τανυλνια, ηισζεν, αµιντ ερρε 

Ωερνερ Ρευσ ρ〈µυτατ, α Κρ. ε. 3�2. σζ〈ζαδι ετρυσζκ ϖοτιϖ υτερυσοκ σοκκαλ κζελεββ 〈λλτακ 

αζ ανψαµη ϖαλ⌠δι αλακϕ〈ηοζ, µιντ αζοκ α σζερζ∀κ, ακικτ∀λ Σ⌠ρανοσ σ Ρυφυσ τανυλτακ. 

⊃ρδεκεσ εγψβεεσσ, ηογψ ιλψεν ϖοτιϖ υτερυσοκ ναγψ σζ〈µβαν κερλτεκ ελ∀ Απολλο Σορανυσ 

ϖιγναλει σζεντλψβ∀λ. 

                                                 
157 Σ⌠ρανοσ Ι. 27−28. Τηεµισ⌠νναλ ϖιτατκοζικ. 
158 Γουρεϖιτχη Ξ. ολδαλ. 
159 Συετονιυσ: ∆ιϖυσ Αυγυστυσ. 59., 81. 
160 Ρευσ 222. ολδαλ. 
161 Ρµερ 87−88. ολδαλ. 
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ΣΡΑΝΟΣ Μ∀ςΕΙ 

 

 

Α Συδα λεγαλ〈ββ ησζ µ!ϖτ εµλτι Σ⌠ρανοσνακ, δε χσακ η〈ροµ µαραδτ µεγ τρεδκεσεν 

ϖαγψ τελϕεσ τερϕεδελεµβεν, κζτκ α Γψναικεια.162 Μ〈σικ ϕελεντ∀σ µυνκ〈ϕα, αµελψ λατιν 

φορδτ〈σβαν µαραδτ φενν α Περ� ∇ξεν κα� περ� χρον�ων παθν. Φεννµαραδτ τοϖ〈ββ〈 α 

Περ� σηµε�ων καταγµ≤των εγψ ρσζε, τοϖ〈ββ〈 α Β�οϕ Ιπποκρ≤του τρεδκε, αµελψ α 

Β�οι �ατρν κα� α�ρ�σειϕ κα� συντ≤γµατα χµ! ορϖοσλετραϕζ γψ!ϕτεµνψ ρσζε ϖολτ.163 Φ. 

Ε. Κινδ 3 χσοπορτρα οσζτϕα Σ⌠ρανοσ µυνκ〈ιτ. Αζ ελσ∀ χσοπορτβα α φιλοζ⌠φιαι, α µ〈σοδικβα 

αζ ιροδαλµι σ γραµµατικαι, α ηαρµαδικβα πεδιγ αζ ορϖοστυδοµ〈νψι ρτεκεζσεκ 

ταρτοζνακ. Αζ αλ〈ββιακβαν φελσορολοµ αζοκατ α µυνκ〈κατ, αµελψεκνεκ λεγαλ〈ββ α χµκ 

φεννµαραδτ. 

 

Γργ χµ Λατιν χµ Μαγψαρ χµ Μεγϕεγψζσ 

Φιλοζ⌠φιαι µυνκ〈κ    

Περ¬ ψυχℑϕ ∆ε ανιµα  Α λλεκρ∀κ 

Τερτυλιανυσ ερρε 

τ〈µασζκοδοττ ∆ε 

ανιµα χ. µ!ϖβεν 

Ιροδαλµι σ 

γραµµατικαι µυνκ〈κ 
   

Β⋅οι ∉ατρν κα¬ 

αρ�σειϕ κα¬ 

συντ≤γµατα 

 
Ορϖοσοκ λετραϕζαι, 

σζεκτ〈κ σ ρενδσζερεκ

Χσακ α 

Ηιπποκρατσ−

λετραϕζ µαραδτ φενν

Περ¬ �τυµολογιν το◊ 

σµατοϕ το◊ ′νθρπου 

 
Αζ εµβερι τεστρσζεκ 

νεϖνεκ ερεδετρ∀λ 

ρι⌠ν ηασζν〈λϕα 

ετιµολ⌠γιαι 

µυνκ〈ϕ〈βαν 

Ορϖοστυδοµ〈νψι 

µυνκ〈κ 

 
 

 

Περ¬ �πιδ�σµων ∆ε φασχιισ Α κτζσρ∀λ Φεννµαραδτ 

                                                 
162 Σορανοσ δ∋⊃πησε Ι. Παρισ 1988. ΞΞς−ΞΞςΙ. 
163 Πεχζ ςιλµοσ: κορι λεξικον. 822. ολδαλ. 
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Περ¬ κοινοτ≈των 
 

Α χοµµυνιτ〈σοκρ⌠λ 
Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

εµλτι 

Μονβιβλον περ¬ 

∇νοµασιν το◊ 

′νθρπου κα¬ 

∇νοµασ⋅αϕ 

π≤ντων τν µελν 

κα¬ τν στοιχε⋅ων 

 

Κζικνψϖ α 

τεστρσζεκ σ αζ 

εµβερ ταγϕαινακ 

ελνεϖεζσρ∀λ 

 

Περ¬ ∇ξ�ων παθν � 

περ¬ χρον⋅ων παθν  

Χελερεσ πασσιονεσ � 

ταρδαε πασσιονεσ 

Αζ ακυτ σ α κρ⌠νικυσ 

βετεγσγεκρ∀λ 

Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

φορδτ〈σ〈β⌠λ ισµερτ 

Περ¬ γυναικε⋅ων παθν Γψναεχια Α ν∀κ βετεγσγειρ∀λ  

Χειρουργο∨µενα  Α σεβσζετρ∀λ Μυστιο λεφορδτοττα 

Περ¬ σηµε⋅ων 

καταγµ≤των 

 Α χσονττρσεκ 

τνετειρ∀λ 

 

Τ∏ ¬γιειν∏ν Σαλυταρια πραεχεπτα Α ηιγινι〈ρ⌠λ 
Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

λεφορδτϕα 

 Λιβρι 

ρεσπονσιονυµ 

Κρδσεκ σ 

φελελετεκ 

Χαελιυσ 

Αυρελιανυσν〈λ 

Περ¬ παθν α∉τ⋅ων Αιτιολογουµενα Α βετεγσγεκ οκαιρ⌠λ
Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

εµλτι 

Περ¬ πυρετν ∆ε φεβριβυσ Α λ〈ζακρ⌠λ 
Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

εµλτι 

Περ¬ φαρµακε⋅αϕ ∆ε µεδιχαµεντισ Α γψ⌠γψσζερεκρ∀λ 
Λεγαλ〈ββ νγψ 

κνψϖβ∀λ 〈λλτ 

Περ¬ σπ�ρµατοϕ κα¬ 

περ¬ ζϑογον⋅αϕ 

 

Α µαγρ⌠λ σ α 

σζαποροδ〈σρ⌠λ 

Ρσζλετει 

ςινδιχιανυσ λατιν 

φορδτ〈σ〈β⌠λ 

ισµερτεκ 

Υποµν≈µατα 

περ¬ 

βοηθηµ≤των 

∆ε αδιυτοριισ 
Α τερ〈πια 

σεγδεσζκζειρ∀λ 

Τερµ〈λϖιζεκρ∀λ σ 

βετεγγονδοζ〈σρ⌠λ 

Μονβιβλον Ναρτηεξ (?) Γψ⌠γψσζερκνψϖ Γαλνοσ ΞΙΙ 493. 
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φαρµακευτικν 

∋Οφθαλµικϕ Οπητηαλµιχυσ Σζεµσζετ Μυστιο λεφορδτοττα 

Φιλιατρϕ Πηιλιατρυσ 

 Ισµερεττερϕεσζτ∀ 

εγσζσγκνψϖ, 

Μυστιο εµλτι 

Περ¬ 

βοηθηµ≤των 
 Α σεγδεσζκζκρ∀λ 

Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

εµλτι 

Προβλ≈µατα Προβλεµατιχα Προβλµ〈κ 
Χαελιυσ Αυρελιανυσ 

εµλτι 

 

Χαελιυσ Αυρελιανυσ φορδτ〈σ〈βαν α κϖετκεζ∀ σ⌠ρανοσι κνψϖεκ µαραδτακ φενν: Χαελιι 

Αυρελιανι Γψναεχια, Χελερεσ πασσιονεσ � ταρδαε πασσιονεσ, Ιντερρογατιονεσ ετ ρεσπονσα, 

Ηορυσ Ισαγογε Σορανι, Λιβρι µεδιχαµινυµ. Ε φορδτ〈σοκ νεµ τλ ποντοσακ, αµι Χαελιυσ 

Αυρελιανυσ κορλ〈τοζοττ γργτυδ〈σ〈ϖαλ (ισ) µαγψαρ〈ζηατ⌠.164 Σ⌠ρανοσ κζπκορι 

ισµερτσγτ Μυσχιο κσ∀λατιν 〈τδολγοζ〈σ〈νακ κσζνηεττε, αµελψ α β〈β〈κ οκτατ〈σ〈ρα 

σζολγ〈λτ.165 Α 6. σζ〈ζαδι Τηεοδορυσ Πρισχιανυσ ισ λεφορδτοττα λατινρα Σ⌠ρανοσ 

ν∀γψ⌠γψ〈σζατι µυνκ〈ϕ〈τ.166 

 

Σ⌠ρανοσ λεγϕελεντ∀σεββ σ τββ−κεϖσβ τελϕεσ τερϕεδελµβεν φεννµαραδτ µυνκ〈ϕα α Περ� 

γυναικε�ων παθν, αµελψετ ελ∀σζρ ∆ιετζ ϕελεντετεττ µεγ 1838−βαν Κνιγσβεργβεν. 

1869−βεν Ερµεριυσ Υτρεχηβεν ϕρα κιαδτα λατιν φορδτ〈σσαλ εγψττ, 1894−βεν νµετ 

νψελϖεν Λνεβυργ σ Ηυβερ, 1956−βαν πεδιγ Οωσει Τεµκιν ανγολ νψελϖεν αδτα κι. Α 

λεγϕαββ σ λεγκορσζερ!ββ κιαδ〈στ σ φορδτ〈στ 1988−βαν Βυργυιρε, Γουρεϖιτχη σ 

Μαλινασ ϕελεντεττε µεγ φρανχια νψελϖεν. Εζ α κιαδ〈σ αζ σσζεσ τββι φορδτ〈στ⌠λ αββαν 

κλνβζικ, ηογψ α φιλολ⌠γυσοκ α ν∀γψ⌠γψ〈σζατι προβλµ〈κατ ορϖοσοκ σεγτσγϖελ 

ολδοττ〈κ µεγ. 

Σ⌠ρανοσ µυνκ〈ϕα αζ ελσ∀ β〈βακπζ∀ τανκνψϖ, αµελψ νγψ κνψϖβ∀λ 〈λλ. Αζ ελσ∀ κνψϖ α 

β〈β〈κ κπζσϖελ, αζ ανψαµη τερµσζετϖελ σ ανατ⌠µι〈ϕ〈ϖαλ, α µενστρυ〈χι⌠ κρδσϖελ, 

α τερηεσ ν∀κ γονδοζ〈σ〈ϖαλ, σ λεγϖγλ α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σ µαγζατεληαϕτ⌠ σζερεκ 

σσζετεϖ∀ιϖελ φογλαλκοζικ. Α µ〈σοδικ κνψϖ α σζλσ φολψαµατ〈τ, αζ ϕσζλττ γονδοζ〈σ〈τ 

                                                 
164 Ρευσ 218. ολδαλ. 
165 Γψναεχια Μυσχιονισ, ϖ. Ρευσ 218. ολδαλ.  
166 Μαψερ Φερενχ 131. ολδαλ. 
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ταγλαλϕα, α ηαρµαδικ πεδιγ αζτ, ηογψ ϖαννακ−ε αζ εγψεσ ν∀κρε ϕελλεµζ∀ εγψνι 

σαϕ〈τοσσ〈γοκ, εζρτ ϖισσζατρ αζ ανψαµη ανατ⌠µι〈ϕ〈ηοζ σ α µενστρυ〈χι⌠ κρδσηεζ, σ 

λεγινκ〈ββ αζ εζεκκελ καπχσολατοσ βετεγσγεκρε, ϖαλαµιντ ρενδελλενεσσγεκρε ηϖϕα φελ α 

φιγψελµετ. Α νεγψεδικ κνψϖβεν α νεηζ σζλσρ∀λ σ α σζλσ αλαττ φελλπ∀ προβλµ〈κ 

µεγολδ〈σ〈ρ⌠λ ρ. Α νγψ κνψϖ κζλ εζ υτ⌠ββι α λεγηι〈νψοσαββ.  
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ΑΖ ΕΛΣ! Κ√ΝΨς ΣΖΕΡΚΕΖΕΤΕ 

 

Βεϖεζετσ 

1. Η〈νψ ρσζρε σ µιλψενεκρε κελλ φελοσζτανι α ν∀γψ⌠γψ〈σζατ ταντ〈σαιτ?  

 

Α β〈β〈κρ⌠λ 

2. Κι αλκαλµασ αρρα, ηογψ β〈βα λεγψεν? 

3. Μιλψεν α κιϖ〈λ⌠ β〈βα? 

 

Α ν∀ι νεµι σζερϖεκ ανατ⌠µι〈ϕα 

4. Μιλψεν αζ ανψαµη σ α ηϖελψ τερµσζετε? 

5. Α ν∀ι σζεµρεµτεστρ∀λ 

 

Α µενστρυ〈χι⌠ 

6. Α ηαϖι τισζτυλ〈σρ⌠λ 

7. Μικ α ϕελει α µενστρυ〈χι⌠ κζελεδσνεκ? 

8. ςαϕον ηασζνοσ−ε α ηαϖονκντι µεγτισζτυλ〈σ? 

 

Α σζζεσσγ 

9. ςαϕον α σζζεσσγ ταρτ⌠σ µεγ∀ρζσε εγσζσγεσ? 

10. ςαϕον α ν∀κνεκ µεδδιγ κελλ µεγ∀ριζνικ σζζεσσγκετ? 

 

Α φογαµζ〈σ 

11. Ηογψαν ισµερϕκ φελ αζοκατ α ν∀κετ, ακικ κπεσεκ α φογαµζ〈σρα? 

12. Μελψικ ιδ∀ποντ α λεγαλκαλµασαββ α φογαµζ〈σρα? 

13. ςαϕον εγσζσγεσ−ε α φογαµζ〈σ? 

14. Μικ α φογαµζ〈σ ϕελει? 

 

Α µαγζατ νεµε 

15. Αζ ελ∀δεινκ σζεριντ µιλψεν ϕελει ϖαννακ, ηογψ α µαγζατ φι λεσζ−ε ϖαγψ λ〈νψ? 

 

Α τερηεσ ανψα γονδοζ〈σα 
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16. Ηογψαν γονδοσκοδϕυκ α τερηεσ ασσζονψοκρ⌠λ? 

17. Α κϖ〈ν⌠σσ〈γρ⌠λ 

18. Ηογψαν γονδοσκοδϕυνκ α τερηεσ ανψ〈ρ⌠λ α κϖ〈ν⌠σσ〈γ σ α σζλσ κζττι 

ιδ∀σζακβαν? 

19. Μι ν∀ α τερηεσ ασσζονψ µηβεν? 

 

Μαγζατεληαϕτ⌠ σζερεκ 

20. Σζαβαδ−ε µαγζατεληαϕτ⌠ ϖαγψ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερεκετ ηασζν〈λνι, σ ηογψαν? 

 

Α ϖετλσ σ α σζλσ ελ∀ϕελει 

21. Μικ α κζελγ∀ ϖετλσ ελ∀ϕελει? 

22. Μικ α κζελγ∀ σζλσ ελ∀ϕελει? 
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ΣΖ√ςΕΓΗΑΓΨΟΜℑΝΨ 

 

Α σ⌠ρανοσι Γψναικεια σζϖεγτρτνετε αζρτ ρενδκϖλ βονψολυλτ, µερτ εγψετλεν χοδεξ 

σεµ ταρταλµαζζα α τελϕεσ µ! σζϖεγτ. Σ⌠ρανοσ νεϖε α λατιν νψελϖ! νψυγατ−ευρ⌠παι 

κζπκορβαν σζλεσ κρβεν ισµερτ ϖολτ, η〈λα εγψ 6. σζ〈ζαδι αφρικαι φορδτ〈σνακ ϖαγψ 

ινκ〈ββ 〈τδολγοζ〈σνακ, αµελψνεκ σζερζ∀ϕτ ηολ Μυσχιο, ηολ Μυστιο, ηολ πεδιγ Μυσιο 

αλακβαν αδϕ〈κ µεγ α κζιρατοκ. Βονψολτϕα α ηελψζετετ, ηογψ Μυσχιο µ!ϖνεκ λτεζικ εγψ 

γργ ϖ〈λτοζατα ισ, αµελψνεκ 〈λλτ⌠λαγοσ σζερζ∀ϕε Μοσχηι⌠ν. Εζ υτ⌠ββι κζιρατρ⌠λ κιδερλτ, 

ηογψ νεµ µ〈σ, µιντ α Μυσχιο−φλε Γψναεχια κσ∀ βιζ〈νχι γργ φορδτ〈σα, ϖαγψ ινκ〈ββ 

ϖισσζαφορδτ〈σα.167 Ελ∀σζρ Σ⌠ρανοσ ελσ∀ κνψϖνεκ 4. σ 5. φεϕεζετε κερλτ ελ∀, αµελψετ 

Ορειβασιοσ ιδζ, σ αµελψ επηεσοσι Ρυφυσ κζιραταιϖαλ κζσ χοδεξεκβεν σζερεπελτ. Ε κτ 

φεϕεζετ µεγ ισ ϕελεντ 1554−βεν Π〈ριζσβαν ϑαχθυεσ Γουπψλ κιαδ〈σ〈βαν.168 Α Σ⌠ρανοσ−

φιλολ⌠γι〈τ ϖαλ⌠σ〈γγαλ φορραδαλµαστοττα α Χοδεξ Παρισινυσ Γραεχυσ 2153 µεγταλ〈λ〈σα. Αζ 

1500 κρλ µ〈σολτ κζιρατοτ Φριεδριχη Ρεινηολδ ∆ιετζ ρενδεζτε σαϕτ⌠ αλ〈, δε µιελ∀ττ 

µυνκ〈ϕ〈ϖαλ ελκσζλτ ϖολνα, µεγηαλτ. ∆ιετζ βεφεϕεζετλεν µυνκ〈ϕ〈τ ϑυστυσ Λοβεχκ αδτα κι 

1838−βαν. Α Χοδεξ Παρισινυσ σζϖεγτ Χαελιυσ Αυρελιανυσ φορδτ〈σ〈ϖαλ ϖαλαµιντ α 

Μυσχιο−φλε 〈τδολγοζ〈σσαλ, ιλλετ∀λεγ α Χοδεξ Βαρβερινυσ Ι 49 σ Χοδεξ ςοσσιανυσ γραεχυσ 

8≡18 σζϖεγϖελ σσζεϖετϖε ϑοηαννεσ Ιλβεργ (1860�1930) αδτα κι α Χορπυσ Μεδιχορυµ 

Γραεχορυµ Ις. κτετβεν, 1927−βεν. Αζ 1988−βαν πυβλικ〈λτ Βυργιρε�Γουρεϖιτχη�

Μαλινασ κιαδ〈σ σ φορδτ〈σ ναγψµρτκβεν τ〈µασζκοδικ Ιλβεργ µυνκ〈ϕ〈ρα. Α λεγναγψοββ 

κλνβσγ αββαν 〈λλ κζττκ, ηογψ Ιλβεργ σζ〈µοσ ολψαν ρσζτ κιρεκεσζτεττ α σζϖεγβ∀λ, 

αµελψνεκ π〈ρηυζαµ〈τ Γαλνοσν〈λ ϖαγψ Ορειβασιοσν〈λ, σ κλνσεν Ατιοσ ΞςΙ. 

κνψϖβεν µεγταλ〈λτα, φελττελεζϖε, ηογψ εζεκ α ρσζεκ ονναν, µ〈σοδλαγοσαν κερλτεκ 

βελε α Χοδεξ Παρισινυσβα. Εζεκετ α σζϖεγρσζεκετ φορδτ〈σοµβαν ζ〈ρ⌠ϕελβε τεττεµ.  

                                                 
167 Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ ΞΛΙΞ. Ολδαλ. 
168 Ρευσ 218. ολαδαλ. 
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ΣΡΑΝΟΣ ΝΨΕΛς⊃Ρ!Λ 

 

ϑελλεµζ∀ Σ⌠ρανοσ κυσζα σζϖεγηαγψοµ〈νψ〈ρα, ηογψ α ΙΙ. κνψϖ 25. χαπυτϕ〈βαν εγψ 

ϕγργ σζ⌠ρα βυκκανυνκ. Α τεττεσ εγψ 10. σζ〈ζαδι µ〈σολ⌠ λεηετεττ, ακι α σζϖεγβεν 〈λλ⌠ 

µ� σζ〈µνεϖετ νεµ αζ ⌠γργ τεσσαρ≤κοντα, ηανεµ αζ ϕγργ σ≤ραντα αλακβαν ολδοττα 

φλ. Σ⌠ρανοσ νεµχσακ µ!ϖελτ, ηανεµ νψελϖιλεγ ρενδκϖλ ινϖενχι⌠ζυσ σζερζ∀ ϖολτ. Αζ Ι. 

κνψϖ 28. χαπυτϕ〈βαν α αµοβαφ≈ϕ σοπηοκλσι κιφεϕεζσ (Αιασ, 219), αµελψετ Σ⌠ρανοσ 

υτ〈ν χσακ αζ εποσζσζερζ∀, Νοννοσ ηασζν〈λ 400 κρλ, υγψανγψ, µιντ αηογψ α σ⌠ρανοσι 

βαρυαχθ≈ϕ (νεηεζεν ηορδηατ⌠) ισ φελβυκκαν Νοννοσν〈λ.  

Α ηαπαξ λεγοµενονοκ σζ〈µα µεγλεπ∀εν ναγψ. Αζ Ι. κνψϖ 1500 σορ〈βαν νεµ κεϖεσεββ, 

µιντ 50 κλνβζ∀ ηαπαξσζαλ ταλ〈λκοζυνκ.169 Λ〈σσυνκ νη〈νψ πλδ〈τ αζ Ι. κνψϖβ∀λ: 

 

ΗΑΠΑΞ ΗΕΛΨ 

′διακρευτοϕ Ι, 4, 10. 

′πογαληνο◊ν  Ι, 16, 46. 

διεκτυλο◊ν Ι, 16, 46. 

δυσσ∨λληπτοϕ Ι, 12, 41. 

�κτ∨λωσιϕ Ι, 16, 46. 

�µπεριστ�γειν Ι, 19, 57. 

φερ�κοσµοϕ Ι, 1, 2. 

καθυγρασµϕ ΙΙ, 1, 22.  

 

Α φερ�κοσµοϕ νεµ εγψσζερ!εν ηαπαξ, ηανεµ στρυκτρ〈ϕ〈τ τεκιντϖε α κλτ∀ι σζ⌠κπζσρε 

εµλκεζτετ. Πρ⌠ζ〈βαν νεµ ισ ταλ〈λυνκ ρ〈 πλδ〈τ, λεγκζελεββι ροκονα α ηοµροσι 

φερεσανθ≈ϕ (Ηιµνυσζοκ 30, 14.),170 α ησιοδοσι φερ�σβιοϕ (Ιστενεκ σζλετσε 693.) ϖαγψ α 

                                                 
169 Αζ, ηογψ µα µι σζ〈µτ ηαπαξ λεγοµενοννακ, ϖολτακππεν οπτικαι χσαλ⌠δ〈σ. Αζ αντικ ιροδαλοµ τλνψοµ⌠ 
ρσζε ελϖεσζεττ, γψ α χσακ Σ⌠ρανοσ 〈λταλ ηαγψοµ〈νψοζοττ κιφεϕεζσεκ ισ ελ∀φορδυληαττακ εζεκβεν αζ ελϖεσζεττ 
µυνκ〈κβαν. Εγψ κνψϖ 50 ηαπαξα αζονβαν αρρα φιγψελµεζτετ, ηογψ Σ⌠ρανοσ φελτεηετ∀λεγ σζϖεσεν κπζεττ ϖαγψ 
τεττ σσζε κορ〈ββαν νεµ λτεζεττ κιφεϕεζσεκετ. ς. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ ΛΞΙ. ολδαλ. 
170 Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ (ΛΞΙς. ολδαλ) α ηοµροσι φερεσσακ≈ϕ σζ⌠τ ηοζζα πλδακντ, αµελψ 
Ηοµροσν〈λ εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζερεπελ, µεγταλ〈λϕυκ ϖισζοντ α πσευδο−ησιοδοσι Παϕζσ 13. σορ〈βαν, σ Νοννοσ 
∆ιονψσιακα 26, 291. σορ〈βαν. Α Νοννοσσζαλ µυτατοττ ηασονλ⌠σ〈γ ϕ⌠λ µυτατϕα Σ⌠ρανοσ εµελκεδεττ, ολψκορ κλτ∀ι 
στλυσ〈τ. 
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ηροδοτοσι φερ�οικοϕ (4, 46) Σ⌠ρανοσ στλυσ〈νακ φελτ!ν∀ ϕελλεγζετεσσγε υγψανακκορ, ηογψ 

α κλτ∀ι φερ�κοσµοϕ αλακοτ α κολλγ〈ιϖαλ σζεµβενι γνψολ⌠δ〈σρα ηασζν〈λϕα.171 

 

                                                 
171 �Αζ λετταν αζονβαν τκλετεσεν φελεσλεγεσ, β〈ρ α τυδ〈λκοσοκ σζ〈µ〈ρα κεσσγετ ϕελεντ, εννλ φογϖα 
εληαγψϕυκ σ χσακ α ϕελεν χλκιτ!ζσεινκ σζ〈µ〈ρα λεγηασζνοσαββ ρσζειρε σζορτκοζυνκ.� Σ⌠ρανοσ Ι, 1, 2.  
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ΟΡςΟΣΟΚ, ΒℑΒℑΚ ⊃Σ ΟΡςΟΣΝ!Κ 

 

Σ⌠ρανοσ ελσ∀ κνψϖνεκ µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ φεϕεζετε α β〈β〈κκαλ φογλακοζικ. Α µ〈σοδικ 

χαπυτ αζτ τ〈ργψαλϕα, ηογψ µιλψεν τυλαϕδονσ〈γοκκαλ κελλ ρενδελκεζνι α β〈β〈νακ, α ηαρµαδικ 

πεδιγ, ηογψ µιλψεν αζ ιδε〈λισ β〈βα. Μινδεββ∀λ κιδερλ, ηογψ α ν∀κ οκτατ〈σα α Κρ.υ. 2. 

σζ〈ζαδβαν µεγλεηετ∀σεν ελτερϕεδτ λεηετεττ, υγψανισ Σ⌠ρανοσ ϖαλαµεννψι β〈β〈τ⌠λ ελϖ〈ρϕα, 

ηογψ τυδϕον ρνι−ολϖασνι, σ βονψολυλταββ σζϖεγεκετ ισ κπεσεκ λεγψενεκ µεγρτενι. Αζ 

ιδε〈λισ β〈β〈κ ϖισζοντ αββαν κλνβζνεκ αζ ελ∀ββ εµλτεττεκτ∀λ, ηογψ νεµχσακ ρνι−

ολϖασνι τυδνακ, ηανεµ αλκαλµασακ αζ ελµλετι ανψαγ ελσαϕ〈ττ〈σ〈ρα, εζεκ ϖισσζααδ〈σ〈ρα, 

ϖαλαµιντ νεηεζεββ γψακορλατι φελαδατοκ µεγολδ〈σ〈ρα ισ. Σ⌠ρανοσ αζ ελµλετι 

κϖετελµνψεκ τεκιντετβεν γψακορλατιλαγ αζτ ϖ〈ρτα ελ τ∀λκ, αµιτ α φρφι ορϖοσοκτ⌠λ, ακικ 

α µετοδικυσ ισκολ〈ηοζ ταρτοζτακ. Εζ αζτ ϕελεντι, ηογψ α διαετεικ〈ηοζ ϖαγψ α σεβσζετηεζ 

ρτενικ κελλ, δε α ηυµορ ελµλετετ τερµσζετεσεν νεµ κϖετελι µεγ. 

Εζεν α ποντον φελϖετ∀δικ, ηογψ εγψ〈λταλ〈ν λτεζτεκ−ε εββεν αζ ιδ∀βεν ορϖοσν∀κ, σ ηα 

ιγεν, µιβεν κλνβζτεκ α β〈β〈κτ⌠λ σ α φρφι ορϖοσοκτ⌠λ. 

Α β〈β〈κ φελαδατ〈τ ελσ∀κντ Πλατ⌠ν ρϕα λε α Τηεαιττοσ χµ! διαλ⌠γυσ〈βαν: �Αζτ〈ν νεµ 

ηαλλοτταδ, ηογψ ν εγψ αµολψαν εµβερεσ σ νεµεσ β〈βαασσζονψ, Πηαιναρετ φια λεννκ?� 

Αζζαλ νψιλϖ〈ν τε ισ τισζτ〈βαν ϖαγψ, ηογψ α β〈βαασσζονψοκ νεµ α µγ τερµκενψ σ 

σζλσρε κπεσ ν∀κ κζλ κερλνεκ κι, ηανεµ αζοκ κζλ, ακικ µ〈ρ νεµ κπεσεκ γψερεκετ 

σζλνι� Εννεκ πεδιγ αζ αζ οκα, ηογψ α σζλστ α σζ!ζ Αρτεµισ φελγψελι. Αζτ αζρτ 

µγσεµ τεττε λεηετ∀ϖ, ηογψ µεδδ∀ ασσζονψ β〈βα λεηεσσεν, µερτ αζ εµβερι τερµσζετ 

ερ∀τλενεββ ανν〈λ, ηογψ β〈ρµιλψεν µεστερσγετ σαϕ〈τ ταπασζταλατ ηϕ〈ν σαϕ〈ττηασσον ελ. 

Εζρτ αζτ〈ν α β〈β〈σκοδ〈σ τισζτϕτ αζοκνακ ϕυτταττα, ακικ λετκορυκ φολψτ〈ν νεµ σζληετνεκ 

τββ γψερµεκετ: εζ〈λταλ φεϕεζτε κι τισζτελεττ σαϕ〈τ µαγ〈ηοζ ϖαλ⌠ ηασονλ⌠σ〈γυκ ιρ〈ντ� Σ 

υγψε α β〈β〈κ γψ⌠γψφϖεκκελ (πηαρµακια) σ ρ〈ολϖασ〈σσαλ (επαδυσαι) κπεσεκ α σζλσ 

µεγινδτ〈σ〈ρα, σ ηα γψ κϖ〈νϕ〈κ, α σζλσι φ〈ϕδαλµακ ενψητσρε? Σ νεµδε αρρα ισ 

κπεσεκ, ηογψ νεηζ σζλσεκετ ισ λεϖεζεσσενεκ, σ αρρα ισ, ηογψ α τερηεσσγ κοραι 

σζακασζ〈βαν εληαϕτσ〈κ α µαγζατοτ (αµβλισκυσιν), ηα γψ δντενεκ?� Η〈τ αζτ τυδοδ−ε, 

ηογψ µινδεηηεζ µγ κιϖ〈λ⌠ η〈ζασσ〈γσζερζ∀κ ισ? #κ αζτ〈ν τνψλεγ µινδεντ τυδνακ αρρ⌠λ, 

ηογψ µελψικ ασσζονψ µελψικ φρφιϖαλ νεµζ κιϖ〈λ⌠ γψερµεκετ!� Τυδδ µεγ η〈τ, ηογψ 
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ναγψρα ισ ϖαννακ ε τυδοµ〈νψυκκαλ, µγ ινκ〈ββ, µιντ α κλδκζσιν⌠ρ ελϖ〈γ〈σ〈ϖαλ 

(οµπηαλοτοµια).�172 

Πλατ⌠ν σζεριντ τεη〈τ α β〈β〈κ φελαδατα α σζλσβεν ϖαλ⌠ σεγτσγ, α µαγζατεληαϕτ〈σ σ α 

η〈ζασσ〈γκζϖεττσ. Εζ υτ⌠ββι αζονβαν νεµ ϖαλ⌠σζν!, ηογψ ϖαλ⌠ϕ〈βαν α β〈β〈κ φελαδατα 

λεττ ϖολνα, α Πλατ⌠νι Σ⌠κρατσ χσακ αζρτ ηανγσλψοζζα εζτ, ηογψ α σαϕ〈τ φιλοζ⌠φι〈ϕ〈νακ 

ελ∀κπτ ϖεττσε ϖισσζα ανψϕα, Πηαιναρετ σζερεπβε. Αζ ηογψ Σ⌠κρατσ ανψϕα β〈βα ϖολτ αζτ 

τββεν µεγκρδ∀ϕελεζικ, µινδενεσετρε ςαλεριυσ Μαξιµυσ α Φαχτα ετ διχτα µεµοραβιλια 

(3, εξτ. 1.) υγψανεζεν α ϖλεµνψεν ϖαν: �Σοχρατεσ, νον σολυµ ηοµινυµ χονσενσυ, 

ϖερυµ ετιαµ Απολλινισ οραχυλο σαπιεντισσιµυσ ιυδιχατυσ, Πηαεναρετε µατρε οβστετριχε ετ 

Σοπηρονισχο πατρε µαρµοραριο γενιτυσ αδ χλαρισσιµυµ γλοριαε λυµεν εξχεσσιτ.� 

�Σ⌠κρατστ νεµχσακ αζ εµβερεκ ταρτοττ〈κ α λεγβλχσεββνεκ, ηανεµ Απολλ⌠ν ϕ⌠σλατα ισ, σ 

νοηα ανψϕα εγψ β〈βα, Πηαιναρετ, απϕα πεδιγ εγψ κ∀φαραγ⌠, Σ⌠πηρονισκοσ ϖολτ, ϖιλ〈γηρ! 

λεττ.� 

Α β〈β〈κατ τββ νϖεν ισ εµλτικ α φορρ〈σοκ. Α µαια κιφεϕεζσ ελ∀σζρ Ηοµροσ 

Οδψσσει〈ϕ〈βαν σζερεπελ, αηολ Ευρψκλει〈τ νεϖεζικ γψ, ακι ρεγασσζονψ, δε δαϕκα ισ. Μιντ 

ιλψεν, φελτεηετ∀λεγ σεγδκεζεττ Οδψσσευσ σζλετσνλ ισ, δε ερρ∀λ αζ εποσζ νεµ τεσζ 

εµλτστ. Α β〈β〈κ εγψικ φοντοσ φελαδατα ϖολτ α κλδκζσιν⌠ρ ελϖ〈γ〈σα, αµιρε νεµχσακ 

Πλατ⌠ν υταλ, ηανεµ α β〈β〈κ οµπηαλοτοµοσκντ ϖαλ⌠ εµλτσε ισ.173 Α Ηιπποκρτατσι 

Χορπυσβαν α σζλσνλ σεγτ∀ ασσζονψοκατ εγψ ηαπαξ λεγοµενονναλ ακεστριδεσνεκ 

(γψ⌠γψτ⌠κ) νεϖεζι α σζερζ∀, µγηοζζ〈 ολψαν σζακεµβερεκνεκ, ακικ βιζονψτανι τυδϕ〈κ, 

ηογψ ητ η⌠ναπρα ισ λεηετσγεσ σζλσ.174 Α Ηιπποκρατσι Χορπυσ εγψ µ〈σικ ρ〈σα 

ιτρευυσακντ εµλτι α σζλσζνλ σεγδκεζ∀ ν∀κετ.175 Β〈ρ εζ α κιφεϕεζσ αζ ιατροσ σζ⌠β⌠λ 

σζ〈ρµαζικ εγψρτελµ!, ηογψ ιττ νεµ ορϖοσν∀ρ∀λ, ηανεµ β〈β〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠. Μ〈σ α ηελψζετ α 

ιατροµαια κιφεϕεζσσελ. Εγψ κιλικιαι γργ φελιρατ εγψ Στεπηανισ νεϖ! ιατροµαι〈τ εµλτ, 

αµελψετ α κιαδ⌠κ β〈β〈νακ φορδτανακ, δε Λουισ Ροβερτ αµελλεττ ρϖελ, ηογψ εγψ ορϖοσιλαγ 

κπζεττ µαι〈τ κελλ λ〈τνυνκ βεννε.176 

 

                                                 
172 Τηεαιττοσ 149α. Φορδ. Β〈ρ〈νψ Ιστϖ〈ν. 
173 Ευστατηιυσ Χοµµεντ. αδ Ηοµ. Ιλιαδεµ ΞΙς 118, Ηιππ⌠ναξ 33 ∆εγανι=19 Ωεστ: �τ�ϕ ∇µφαλητµοϕ σε 
τ∏ν διοπλ≈γµα �ψησε κ′π�λουσεν ′σκαρ�ζοντα�, Σοπηρ⌠ν ιν: Ατηναιοσ ςΙΙ. 324ε, Ηανσον 1996. 164. 
ολδαλ. 
174 Ηιπποκρατσ: Χαρν. 19. 614. 
175 Ηιπποκρατσ: Μυλ. Ι 68, 8. 144., Ηανσον 1996. 169. ολδαλ. 
176 Αζ ΛΣϑ. ιατροµεα αλακοτ ισµερ χσακ, δε α γργ σζ⌠ ισ λτεζικ: ΜΑΜΑ ΙΙΙ. 2, 92. Λουισ Ροβερτ 
ϖλεµνψηεζ ϖ. Φιρατλι 1964. 176. ολδαλ. 
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ΟΡςΟΣΝ!Κ 

 

Υγψανακκορ φορρ〈σαινκβ⌠λ αζ ισ κιδερλ, ηογψ λτεζτεκ αζ ⌠κορβαν ορϖοσν∀κ, µγηοζζ〈 

µεγλεπ∀εν ναγψ σζ〈µβαν. Αζ ελσ∀ ορϖοσν∀, Ηαγνοδικ, Ηψγινυσ µεσϕε σζεριντ µγ 

φρφιρυη〈βα λτζττ, ηογψ ελσαϕ〈ττηασσα αζ ορϖοστυδοµ〈νψτ.177   

274. 10. �Α ργιεκνεκ νεµ ϖολτακ β〈β〈ικ, γψ αζ ασσζονψοκ, ακικετ σζεµρµκ ιρ〈νψτοττ, 

µεγηαλτακ. Αζ ατηνιακ ελρενδελτκ, ηογψ σε ραβσζολγα, σε πεδιγ ασσζονψ νε σαϕ〈ττηασσα 

ελ αζ ορϖοστυδοµ〈νψτ. Εγψ φιαταλ σζ!ζβεν, βιζονψοσ Ηαγνοδικβεν φελτ〈µαδτ α ϖ〈γψ, 

ηογψ µεγτανυλϕα αζ ορϖοσλ〈στ, σ ϖ〈γψ〈νακ ενγεδϖε λεϖ〈γτα α ηαϕ〈τ, µαϕδ φρφιρυη〈βαν 

λ〈τογατνι κεζδτε εγψ βιζονψοσ Ηροπηιλοσ ελ∀αδ〈σαιτ. 11. Μιυτ〈ν ελσαϕ〈ττοττα α 

µεστερσγετ, σ ηαλλοττα, ηογψ εγψ ασσζονψνακ φ〈ϕ αζ αληασα, ελµεντ ηοζζ〈, δε αζ φρφινακ 

νζτε, σ νεµ βζτα ρ〈 µαγ〈τ. Εκκορ (Ηαγνοδικ) φελλεββεντϖε τυνιχ〈ϕ〈τ µεγµυταττα, ηογψ 

ν∀, γψ (α βετεγ) µ〈ρ µεγενγεδτε, ηογψ κεζελϕε. 12. Αµικορ αζ ορϖοσοκ λ〈ττ〈κ, ηογψ ∀κ 

νεµ µεηετνεκ βε αζ ασσζονψοκηοζ, ϖ〈δολνι κεζδτκ Ηαγνοδικτ, αζτ 〈λλτϖα, ηογψ 

σιµακπ! η⌠δτ⌠, σ αζ ασσζονψοκ χσακ σζνλελικ οστοβασ〈γυκατ. 13. Αµικορ αζ σσζεγψ!λτ 

Αρειοσπαγοσ ελ ακαρτα τλνι Ηαγνοδικτ, φελλεββεντϖε ελ∀ττκ τυνιχ〈ϕ〈τ µεγµυταττα νεκικ, 

ηογψ ϖαλ⌠ϕ〈βαν ν∀. Αζ ορϖοσοκ εκκορ µγ ηεϖεσεββεν ϖ〈δολτ〈κ, χσακηογψ α 

λεγελ∀κελ∀ββ ασσζονψοκ σσζεγψ!λτεκ α βρ⌠σ〈γον σ κιϕελεντεττκ: Νεµ φρϕεινκ, ηανεµ 

ελλενσγεινκ ϖαγψτοκ, µιϖελ ελ ακαρϕ〈τοκ τλνι αζτ, ακι µεγταλ〈λτα α µ⌠δϕ〈τ, ηογψ 

µεγγψ⌠γψτσον µινκετ. Εκκορ αζ ατηνιακ, µεγϖ〈λτοζτατϖα α τρϖνψτ, κιµονδτ〈κ, ηογψ 

σζαβαδ ν∀κ ελσαϕ〈ττηατϕ〈κ αζ ορϖοστυδοµ〈νψτ.� 

Α τρτνεττελ τββ προβλµα ϖαν. Λεηετετλεν, ηογψ Ατηνβαν Ηαγνοδικ η∀σιεσ γεσζτυσα 

ελ∀ττ εγψ〈λταλ〈ν νε λεττεκ ϖολνα β〈β〈κ, φγγετλενλ αττ⌠λ, ηογψ µικορρα ισ δατ〈λϕυκ εζτ α 

µεστ. Α λεγισµερτεββ ατηνι β〈βα Πηαιναρετ, Σ⌠κρατσ ανψϕα, υγψανισ α Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδ 

                                                 
177 Ηψγινυσ: Φαβυλαε 274. 10. �Αντιθυι οβστετριχεσ νον ηαβυερυντ, υνδε µυλιερεσ υερεχυνδια δυχταε 
ιντεριεραντ. Ναµ Ατηενιενσεσ χαυεραντ, νε θυισ σερυυσ αυτ φεµινα αρτεµ µεδιχιναµ δισχερετ. Ηαγνοδιχε 
θυαεδαµ πυελλα υιργο χονχυπισσετ δεµπτισ χαπιλλισ, ηαβιτυ υιριλι, σε Ηεροπηιλο χυιδαµ τραδιδιτ ιν διχιπλιναµ. 
11. Θυαε χυµ αρτεµ διδιχισσετ, ετ φοεµιναµ λαβοραντεµ αυδισσετ αβ ινφεριορε παρτε, υενιεβατ αδ εαµ, θυαε 
χυµ χρεδερε σε νολυισσετ, αεστιµανσ υιρυµ εσσε, ιλλα τυνιχα συβλατα, οστενδεβατ σε φοεµιναµ εσσε, ετ ιτα εασ 
χυραβατ. 12. Θυοδ χυµ υιδισσεντ µεδιχι, σε αδ φοεµινασ νον αδµιττι, Ηαγνοδιχεν αχχυσαρε χοεπερυντ, θυοδ 
διχερεντ ευµ γλαβρυµ εσσε, ετ χορρυπτορεµ εαρυµ, ετ ιλλασ σιµυλαρε ιµβεχιλιτατεµ. 13. Θυο χυµ 
Αρεοπαγιταε χονσεδισσεντ, Ηαγνοδιχεν δαµναρε χοεπερυντ, θυιβυσ Ηαγνοδιχε τυνιχαµ αλλευαυιτ ετ σε 
οστενδιτ φεµιναµ εσσε. Ετ υαλιδιυσ µεδιχι αχχυσαρε χοεπερυντ, θυαρε τυµ φεµιναε πρινχιπεσ αδ ιυδιχιυµ 
χονυενερυντ ετ διξερυντ, ςοσ χονιυγεσ νον εστισ σεδ ηοστεσ, θυια θυαε σαλυτεµ νοβισ ινυενιτ, εαµ δαµνατισ. 
Τυνχ Ατηενιενσεσ λεγεµ εµενδαρυντ, υτ ινγενυαε αρτεµ µεδιχιναµ δισχερεντ.� 
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ελσ∀ φελβεν λτ.178 Ιγαζ, αζ ∀ νεϖτ, σ∀τ λττ ισ µεγκρδ∀ϕελεζικ αζον αζ αλαπον, ηογψ 

Ηιπποκρατσ ανψϕ〈τ ισ Πηαιναρετνακ νεϖεζτκ α ηαγψοµ〈νψ σζεριντ, σ ∀ ισ β〈βα ϖολτ, σ∀τ 

ηρνεϖεσ φια τ∀λε τανυλτα ελ α ν∀γψ⌠γψ〈σζατ µεστερσγτ.179 Α µεσε δατ〈λ〈σ〈βαν Ηαγνοδικ 

ταν〈ρ〈νακ, Ηροπηιλοσνακ α νεϖε σεγτηετ µινκετ. Ηροπηιλοσ ϖαλ⌠βαν νεϖεσ ν∀γψ⌠γψ〈σζ 

ϖολτ, α Κρ. ε 4�3. σζ〈ζαδβαν λτ Αλεξανδρι〈βαν, σ ρτ εγψ Το µαι⌠τικον χµ! κνψϖετ, 

φελτεηετ∀λεγ α β〈β〈κ σζ〈µ〈ρα. Αρρ⌠λ αζονβαν νεµ τυδυνκ, ηογψ β〈ρµικορ ισ ταντοττ ϖολνα 

Ατηνβαν. ∨ϕαββ προβλµ〈τ ϕελεντ, ηογψ λτεζεττ−ε ϖαλαηα Ατηνβαν ολψαν τρϖνψ, αµι 

τιλτοττα ϖολνα, ηογψ α ν∀κ σ ραβσζολγ〈κ ελσαϕ〈ττηασσ〈κ αζ ορϖοστυδοµ〈νψτ. Εννεκ 

ελλεντµονδ αζ, ηογψ αζ ⌠κορβ⌠λ σζ〈µοσ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγ〈τ ισµερνκ, ακι ορϖοσκντ 

τεϖκενψκεδεττ.180 Α λεγφοντοσαββ βιζονψτκ α µεσε µεγβζηατατλανσ〈γ〈ρα αζονβαν εγψ 

ατηνι φελιρατ, αµελψ α Κρ.ε. 4. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελβ∀λ σζ〈ρµαζικ.181 Εζ α φελιρατ µεγνεϖεζ εγψ 

Πηανοστρατ νεϖ! ασσζονψτ, ακι νεµχσακ β〈βα, ηανεµ ορϖοσ ισ ϖολτ. 

  

�µα�α κα� �ατροϕ Φανοστρ≤τη �νθ≤δε κε�ται 

ο∧δεν� λυπηρƒ π≤σιν δ� θανο◊σα ποθειν≈.� 

 

�Ιττ φεκσζικ Πηανοστρατ β〈βα ισ ορϖοσ ισ εγψβεν, 

Σενκινεκ σεµ οκοζοττ β〈νατοτ, δε ηογψ µεγηαλτ, µινδενκινεκ φ〈ϕ α ηι〈νψα.� 

 

 

Α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ Πηανοστρατ ελσαϕ〈ττηαττα αζ ορϖοστυδοµ〈νψτ, µγηοζζ〈 

Ηροπηιλοσ φελλπσε ελ∀ττ. Υγψανακκορ αζτ ισ µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ αζ ελσ∀ ορϖοσν∀κ 

                                                 
178 Πλατ⌠ν: Τηεαιττοσ 149α. 
179 Σ⌠ρανοσ Ηιπποκρατσ λετραϕζα 1. σ Τζετζσ νεϖεζι Πηαιναρετνακ Ηιπποκρατσ ανψϕ〈τ, ϖ: Ηανσον 1996. 
(160. ολδαλ). Αζ λετραϕζοκ φορδτ〈σ〈τ κζλι Πιναυλτ 1992. 
180 Α ΧΙΛ 〈λταλ εµλτεττ 25 β〈βα ναγψ ρσζε ραβσζολγα ϖαγψ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγα ϖολτ, ϖ. Κινγ 1988. 
(176. ολδαλ). 
181 Α φελιρατοτ αζ αττικαι Μενιδιβεν ταλ〈λτ〈κ, σ µα αζ ατηνι Νεµζετι Ργσζετι Μζευµβαν ∀ρζικ, λελτ〈ρι 
σζ〈µα ΕΜ Γλυπτ≤ 993. Α κ∀τ〈βλα πεντελικ⌠νι µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ κσζλτ, µαγασσ〈γα 0,57 µ, σζλεσσγε 0,35 µ, 
ϖασταγσ〈γα 0,08 µ. Α στλ κπµεζ∀ϕβεν αζ λ∀ Πηανοστραττ λ〈τϕυκ, αµιντ κεζετ φογ εγψ ελ∀ττε 〈λλ⌠ ν∀ϖελ 
(δεξι⌠σισ), β〈ρ α σζακιροδαλοµ ϖιτατϕα, ηογψ µελψικ ν∀αλακοτ αζονοστηατϕυκ αζ ορϖοσν∀ϖελ. Βεργερ (1970. 
160. ολδαλ) σζεριντ αζ λ∀ ασσζονψ Πηανοστρατ, µγ Κνζλ (2002. 92. ολδαλ) αζ 〈λλ⌠ αλακοτ αζονοστϕα ϖελε, σ 
α ϕελενετβεν εγψ ορϖοσι ϖιζιτετ ϖλ φελφεδεζνι. Βονψολτϕα α ηελψζετετ, ηογψ αζ λ∀ αλακ φεϕε φλττ ϖαλ⌠βαν 
Πηανοστρατ νεϖε ολϖασηατ⌠, δε αζ 〈λλ⌠ αλακ φεϕε φλττ ισ ϕ⌠λ λ〈τηατ⌠κ α κϖετκεζ∀ βετ!κ: Πηανοστ� Αζ 
αττικαι σρστλ ηαγψοµ〈νψ〈νακ µινδενεσετρε ϕοββαν µεγφελελ α ηαλοττ λ∀ αλακκντ τρτν∀ 〈βρ〈ζολ〈σα. Εζ 
αλ〈τ〈µασζτϕα Βεργερ ελκπζελστ. Ακκορ αζονβαν Βεργερ ισ τϖεδ, αµικορ α σζκ αλαττ λϖ∀ γψερµεκρ∀λ αζτ 
ρϕα �κριεχητ ζωισχηεν δεν Στυηλβεινεν ηερϖορ.� Α γψερµεκ υγψανισ νεµ µ〈σζικ, ηανεµ εγψ ϕελλεγζετεσ 
ατηνι βιλιν λ, αµελψνεκ αζ 〈βρ〈ζολ〈σα φεννµαραδτ εγψ Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδι ϖ〈ζ〈ν, σ αµελψνεκ εγψ Κρ. ε. 6. 
σζ〈ζαδι πλδ〈νψα αζ ατηνι Αγορα Μζευµβαν (Τηοµπσον 1971. 39−40. 〈βρα) λ〈τηατ⌠. 
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εγψικε λεηετεττ, µιϖελ ηµνεµβεν ιατροσκντ εµλτικ, ϖαγψισ αζ ορϖοσν∀ φογαλµ〈ρα µγ 

νεµ λτεζεττ ν〈λλ⌠ κιφεϕεζσ. Α Κρ. ε. 2�1. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζικ Μυσα Βψζαντιονι 

φελιρατα.182 Α ρϖιδ φελιρατ Μυσ〈τ, Αγατοκλσ λ〈νψ〈τ ορϖοσν∀νεκ (ιατρειν) νεϖεζι. Εββ∀λ 

αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α Πηανοστρατ ηαλ〈λα ⌠τα ελτελτ κτ ϖσζ〈ζαδ σορ〈ν αζ 

ορϖοσν∀κ σζ〈µα ελρτε αζτ α κριτικυσ τµεγετ, αµι κικνψσζερτεττε ν〈λλ⌠ 

µεγνεϖεζσκετ. Α γργ ορϖοσν∀κ σζ〈µβαϖτελρε Κονσταντινοσ Γεοργακοπουλοσ 

ϖ〈λλαλκοζοττ.183 Αζ 〈λταλα ταλ〈λτ 23 ορϖοσν∀ αδαταιτ τ〈βλ〈ζατβαν φογλαλοµ σσζε.  

 

 

Ν⊃ς ΦΟΡΡℑΣ ΜΕΓϑΕΓΨΖ⊃Σ 

Αιγλ Πλιν. ΝΗ. ΞΞΞς.137. 
ορϖοσ, Ασκλπιοσ λ〈νψα, 

µιτικυσ  

Ακεσ⌠ 
ΧΙΑ ΙΙΙ, 171β�ΙΙΙ 1651., 

Συδα: ⊃πιον 
ορϖοσ, Ασκλπιοσ λ〈νψα 

Αντιοχηισ 
ΤΑΜ 2, 2, 595., Γαλ. 13, 

250=13, 341. 

τλ⌠σι ορϖοσ, ν∀γψ⌠γψ〈σζ, 

Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδ, σζοβροτ 

〈λλτοττακ νεκι Τλ⌠σ 

αγορ〈ϕ〈ν, Ταρασι 

Ηρακλειδσ νεκι αϕ〈νλϕα 

Πηαρµακολ⌠για χµ! 

κνψϖτ 

Ασπασια 
Αετ. 11., 16, 12., 15., 17., 22., 

25. 
ορϖοσ, ν∀γψ⌠γψ〈σζ, β〈βα

Ελεπηαντισ 

Γαλ. 12, 416., Πλιν. ΝΗ. 

ΞΞςΙΙΙ. 81. Ατην. 3, 73α., 

Συετ. Τιβ. 43. 

αλεξανδριαι ορϖοσ, 

ν∀γψ⌠γψ〈σζ, Φιγυραε 

ςενερισ σζερζ∀ϕε 

⊃πιον Παυσ. 2, 27. 5., 2, 29. 1. 
ορϖοσ, Ασκλπιοσ 

φελεσγε, µιτικυσ 

Ηαγνοδικ Ηψγιν. Φαβ. 274. ορϖοσ, ν∀γψ⌠γψ〈σζ, 

                                                 
182 Φιρατλι (96−97. ολδαλ 139. φελιρατ). Α φελιρατ φνψκπε α 35. τ〈βλ〈ν σζερεπελ. 
183 Γεοργακοπουλοσ 541. ολδαλ. 
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µεσσ 

Ηερµιον 
Αχτα Σανχτορυµ Σεπτεµβρισ 

ΙΙ, 181�185., ΒΣ 5, 61�64. 
καισαρειαι ορϖοσ 

Ηψγιεια Πλιν. ΝΗ. ΞΞΞς. 137. 
ορϖοσ, Ασκλπιοσ λ〈νψα, 

µιτικυσ 

Ιασ⌠ 
Πλιν. ΝΗ. ΞΞΞς. 137. 

ορϖοσ, Ασκλπιοσ λ〈νψα, 

µιτικυσ 

Κλεοπατρα (ςΙΙ.) Γαλ. ιν ∆ιοδ. Σιχ. 40. 6. 
κιρ〈λψν∀, γψ⌠γψσζερσζ, 

κµικυσ 

Μαια 

Γαλ. ∆ε χοµποσιτιονε 

µεδιχαµεντορυµ Κην 13, 

840. 

ορϖοσ, ν∀γψ⌠γψ〈σζ 

Μτροδ⌠ρα 
Περ� γυναικε�ων παθν τℑϕ 

µ≈τραϕ 

ορϖοσ, ν∀γψ⌠γψ〈σζ, εγψ 

ν∀γψ⌠γψ〈σζατι κζικνψϖ 

σζερζ∀ϕε 

Ολψµπιασ Πλυτ. Αντ. 82. Κλεοπ〈τρα ορϖοσα, φρφι 

ριγενεια 
Γαλ. ∆ε µεδιχαµ. ΞΙΙΙ. 58, 

85, 144. 
ορϖοσ, γψ⌠γψσζερσζ 

Πανακεια Πλιν. ΝΗ. ΞΞΞς. 137. 
ορϖοσ, Ασκλπιοσ λ〈νψα, 

µιτικυσ 

Πηαιναρετ Πλατ. Τηεαιτ. 149α. 
ατηνι β〈βα, Σ⌠κρατσ 

ανψϕα 

Πηαιναρετ Σοραν. ςιτα Ηιπποχ. Ι. 
κ⌠σι β〈βα, Ηιπποκρατσ 

ανψϕα 

Πηιλονιλλ 
Αχτα Σανχτορυµ Οχτοβρισ 

ς, 502�510. 

ταρσοσι ορϖοσ, µ〈ρτρ, 

Ζναισ τεστϖρε 

Σαλπ Πλιν. ΝΗ. ΞΞςΙΙΙ. 38., 82. ορϖοσ 

Σαµιτηρα 
Γαλ. ∆ε µεδιχαµ. ΞΙΙΙ. 310�

311. 
ορϖοσ, β∀ργψ⌠γψ〈σζ 

Ξανιτ 
Γαλ. ∆ε µεδιχαµ. ΞΙΙΙ. 310�

311. 

ορϖοσ, β∀ργψ⌠γψ〈σζ, 

απηροδισιαχυµοκατ κσζτ

Ζναισ Αχτα Σανχτορυµ Οχτοβρισ ς, ταρσοσι ορϖοσ, µ〈ρτρ, 
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502�510. Πηιλονιλλ τεστϖρε 

 

Α τ〈βλ〈ζατβ⌠λ ϕ⌠λ λ〈τσζικ, ηογψ α σζερζ∀ µεγλεηετ∀σεν οπτιµιστ〈ν ρτελµεζτε α φορρ〈σοκατ, 

γψ τββ µιτικυσ σ µεσει αλακοτ ισ φελσορολτ (Αιγλ, ⊃πιον, Ηαγνοδικ, Ηψγιεια, Ιασ⌠, 

Πανακεια), σ∀τ Ολψµπιασρ⌠λ κιδερλτ, ηογψ φρφι, σ ηογψ Ολψµποσνακ ηϖτ〈κ. Α χαεσαρεαι 

Ηερµιον, Σζεντ Φλπ λ〈νψα (εγψ σζεγνψεκετ γψ⌠γψτ⌠ ξενοδοκιον αλαπτ⌠ϕα) ϖαλαµιντ 

Σζεντ Π〈λ κτ ροκονα, Πηιλονιλλ σ Ζναισ (εγψ τηεσσαλιαι µελεγ ϖιζ! φορρ〈σ µελλεττ 

γψ⌠γψτοττ〈κ βετεγεικετ) κερεσζτνψ µ〈ρτροκ ϖολτακ.184 Α κτ Πηαιναρετ, µγ ηα λτεζεττ 

ισ, νεµ ορϖοσν∀, ηανεµ β〈βα ϖολτ. 

Α ρ⌠µαι κορι ορϖοσν∀κετ (µεδιχα, ιατριν) Ερνστ Κνζλ γψ!ϕτττε σσζε.185 Αζ ∀ γψ!ϕτσε 

σοκκαλ µεγβζηατ⌠ββ, µιντηογψ ναγψρσζτ φελιρατοσ ανψαγον αλαπυλ. Α Κρ. ε. 4. σζ〈ζαδτ⌠λ 

α Κρ. υ. 4. σζ〈ζαδιγ σσζεσεν 29 τελεπλσρ∀λ ισµερνκ ορϖοσν∀σροκατ, αµελψεκ α 

ηισπανιαι Εµεριτα Αυγυστ〈τ⌠λ α τρκορσζ〈γι Ανκψρ〈ιγ, α φρανχια Μεδιοµατριχυµτ⌠λ α 

τυνζιαι Αϖιττα Βιββ〈ιγ αζ εγσζ βιροδαλοµ τερλετν σζ⌠ρ⌠δνακ σζτ. Εγψεδλ ρ⌠µα 

ϖ〈ροσ〈β⌠λ 12 ορϖοσν∀τ ισµερνκ. Ναεϖια φρϕϖελ εγψττ ρενδελτ, σρφελιρατα µεδιχα 

πηιλολογ〈νακ νεϖεζι. ςενυλεια Σοσισ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγακντ µ!κδττ. Α χσ〈σζ〈ρι 

παλοτ〈βαν δολγοζ⌠ ορϖοσν∀ νεϖε κιτρτ α φελιρατρ⌠λ. Τερεντια Πριµα ολψαν γαζδαγ ϖολτ, 

ηογψ φελσζαβαδτηαττα ραβσζολγ〈ϕ〈τ, Τερεντια Νιχτ. Μινυχια σζιντν φελσζαβαδτοττ 

ραβσζολγα ϖολτ. Σεχυνδα Λιϖιλλ〈νακ, Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ ηγ〈νακ ορϖοσακντ τεϖκενψκεδεττ. 

Πριµιλλ〈ρ⌠λ χσακ αννψιτ τυδυνκ, ηογψ 43 ϖεσ κορ〈βαν ηυνψτ ελ, Μελιτενρ∀λ µγ εννψιτ 

σεµ, χσακ α νεϖτ σ µεστερσγτ. Ρεστιτυτα Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ ορϖοσ〈τ⌠λ, Τι. Χλαυδιυσ 

Αλχιµυστ⌠λ τανυλτα µεγ α σζακµ〈τ. ςαλερια ςερεχυνδα, ςαλια σ Ιυλια Πριµιγενια ορϖοσι 

κικπζσβεν ρσζεσλτ β〈βα ϖολτ. Α Ρ⌠µ〈ν κϖλι ορϖοσν∀κ κζττ ισ ακαδτακ ϖαλ⌠δι 

ηρεσσγεκ, µιντ πλ. Ιυλια Σατυρνινα, ακιρ∀λ εµεριτα αυγυσται φελιρατα αζτ ρϕα: µεδιχα 

οπτιµα. 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Γεοργακαπουλοσ εγψβκντ εββεν αζ εσετβεν ισ κισσ φελλετεσ ϖολτ, ηισζεν αζ Αχτα Σανχτορυµβαν 
ταλ〈ληατοττ ϖολνα µγ �ορϖοσν∀κετ�, ελγ, ηα χσακ α κτ Μελανι〈τ εµλτεµ (ϑανυαριι Ι, 354β), ϖ. Τηε 
Μοτηερσ οφ Μοδερν Μεδιχινε, ηττπ://ωωω.ορτηοδοξχαναδα.οργ/092003/σαιντσ.ητµλ. 
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Ν⊃ς ΛΕΛ!ΗΕΛΨ ∆ΑΤℑΛℑΣ ΦΟΡΡℑΣ 

Μελιτινε Ρ⌠µα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 6851 

Πριµιλλα Ρ⌠µα Κρ. υ. 2. σζ. ΧΙΛ ςΙ 7581 

Σεχυνδα Λιϖιλλα Ρ⌠µα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 8711 

Ανονψµα Ρ⌠µα Κρ. ε. ϖ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 8926 

Ιυλια Πψε Ρ⌠µα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 9614 

Μινυχια Ασστε Ρ⌠µα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 9615 

Τερεντια Πριµα Ρ⌠µα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 9616 

ςενυλεια Ρ⌠µα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ςΙ 9617 

Ναεϖια Χλαρα Ρ⌠µα Κρ. ε. ϖ. υ. 1. σζ. πυβλικ〈λατλαν186 

Ιυλια Σαβινα Αυξιµυµ, Πιχενυµ Κρ. υ. 1�2. σζ. ΧΙΛ ΙΞ 5861 

Σεντια Ελισ ςερονα Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ς 3461 

Ιυλια Σοπηια Χαπραε, Χαµπανια Κρ. υ. 1. σζ. 
ΑννΕπιγρ. 1972 

νο. 83 

Φλαϖια Ηεδονε Νεµαυσυσ, Γαλλια Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ΞΙΙ 3343 

Μετιλια ∆ονατα Λυγδυνυµ, Γαλλια Κρ. υ. 1 / 2. σζ. ΧΙΛ ΞΙΙΙ 2019 

Ανονψµα 
Μεδιοµατριχι, Γαλλια 

Βελγιχα 
Κρ. υ. 1. σζ. ΧΙΛ ΞΙΙΙ 4334 

Ιυλια Σατυρνινα 
Εµεριτα Αυγυστα, 

Λυσιτανια 

Κρ. υ. 2 / 3. σζ. ΧΙΛ ΙΙ 947 

Αµβατα 
Λαρα δε λοσ Ινφαντεσ, 

Ηισπανια Ταρραχονενσισ 
Κρ. υ. 1. σζ. υτ〈ν Ρµψ νο. 19187 

Ασψλλα Πολια Χαρτηαγο Κρ. υ. 1�2. σζ. ΧΙΛ ςΙΙΙ 24679 

                                                                                                                                                        
185 Κνζλ 2002. (92−99. ολδαλ). Κνζλ γψ!ϕτσε αλαπϕ〈υλ Ρεβεχχα Φλεµµινγ µονογρ〈φι〈ϕα σζολγ〈λτ. 
186 Λ. Ναεϖιυσ (µυλιερισ) λ(ιβερτυσ) Πηιλιππυσ / µεδιχυσ χηιρυργυσ / Ναεϖια (µυλιερισ) λ(ιβερτα) Χλαρα / 
µεδιχα πηιλολογα / ιν φρον(τε) πεδ(εσ) ΞΙς / ιν αγρ(ο) πεδ(εσ) ΞςΙΙ. �Λυχιυσ Ναεϖιυσ Πηιλιππυσ, εγψ 
ασσζονψ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγ〈ϕα, ορϖοσ, σεβσζ. Ναεϖια Χλαρα, εγψ ασσζονψ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγαν∀ϕε, 
τανυλτ ορϖοσν∀, 14 λ〈β σζλεσ, 17 λ〈β µλψ.� Α σρσζτλ φελιρατα φελτεηετ∀λεγ α σρ µρετειρε ϖονατκοζικ. Α 
γψ!ϕτεµνψβεν εδδιγ πυβλικ〈λατλαν φελιρατ φορρ〈σα Ρεβεχχα Φλεµµινγ, 2000. (386. ολδαλ). Α φεντι τ〈βλ〈ζατ 
λεγτββ αδατα Φλεµµινγ µ!ϖβ∀λ σζ〈ρµαζικ (383−391. ολδαλ). 
187 Βερναρδ Ρµψ 1991. 321−364. ολδαλ. 
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Σ⌠σαννα Αττικα Κρ. υ. 4. σζ. ΙΓ ΙΙΙ 3452188 

Ανονψµα 
Τοµι,  

Μοεσια Ινφεριορ 
Κρ. υ. 2�3. σζ. 

Ινσχριπτιονεσ 

∆αχιαε ετ Σχψτηιαε 

Μινορισ Αντιθυαε 

ΙΙ2 νο. 333 (169) 

Βασιλυσ Κορψκυσ, Κιλικια κερεσζτνψ ΜΑΜΑ ΙΙΙ 269 

Τηεκλα Σελευκεια κερεσζτνψ ΧΙΓ Ις 9209 

Εµπειρια Βιτηψνια ? ΧΙΓ ΙΙ 3736 

Τρεβυλια Ιατριν Ανκψρα, Γαλατια ? Φλεµµινγ 390 

Αυγυστα Πηρψγια κερεσζτνψ ΜΑΜΑ ςΙΙ 566 

Αντιοχηισ Τλ⌠σ, Λψκια Κρ. ε. / υ. 1. σζ. ΤΑΜ ΙΙ 595 

 

Αζ ιλψεν µεδιχα πηιλολογ〈κ σ οπτιµ〈κ ισµερετβεν µ〈ρ νεµ χσοδ〈λκοζηατυνκ Σ⌠ρανοσ 

σζιγορ ελϖ〈ρ〈σαιν, αµιτ α κιϖ〈λ⌠ β〈β〈κρ⌠λ µεγφογαλµαζοττ. Νεµ ελγ, ηογψ βιζτοσαν 

ρϕανακ−ολϖασσανακ, αζ ανατ⌠µι〈τ, διαετετικ〈τ σ πηαρµακοβοτανικ〈τ ισ ισµερνικ κελλ. Εγψ 

οπτιµα µεδιχα εννλ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν τββετ τυδοττ. Μγισ φλϖετ∀δικ α κρδσ, ηογψ µεγ 

λεηετ−ε κλνβζτετνι εγψµ〈στ⌠λ εγψ ιατριν σ εγψ µαια τεϖκενψσγι κρτ, ϖαγψ 

εγψσζερ!εν φοκοζατι ελτρσ ϖολτ κζττκ: α ιατριν νεµ ϖολτ µ〈σ, µιντ εγψ κπζεττεββ 

µαια. Ναγψον νεηζ α κεττ∀ κζττ κλνβσγετ τεννι, δε αζ α τνψ, ηογψ Πηανοστραττ α 

φελιρατ εγψρτελµ!εν ιατροσνακ ισ σ µαιανακ ισ νεϖεζι, αρρα υταλ, ηογψ α κτ τεϖκενψσγ 

κζττ ιγενισ ϖολτ κλνβσγ. Αµι βιζτοσ, ηογψ α µαια σζερεπκρβε ταρτοζοττ α 

µαγζατεληαϕτ〈σ, α φογαµζ〈σγ〈τλ〈σ σ α σζλσ λεβονψολτ〈σα, αηογψαν εζτ α Τηεαιττοσ 

λερϕα. Α ιατριν φελαδατα α σζλσ λεϖεζετσν κϖλ πεδιγ α βετεγσγεκ γψ⌠γψτ〈σα, δε 

χσακ ν∀κ εσετβεν,189 ιλλετϖε Ηελεν Κινγ σζεριντ µγ γψερµεκεκνλ ισ.190 Ηα ϖισζοντ µ〈ρ 

λετεττε αζ ορϖοσι εσκτ, νεµ ϖγεζηετεττ µαγζατεληαϕτ〈στ, χσακ αββαν αζ εσετβεν, ηα α 

τερηεσσγ ϖεσζλψεζτετι αζ ανψα λεττ.191 Κρδσ περσζε, ηογψ α ηιπποκρατσι ορϖοσι εσκ 

εγψ〈λταλ〈ν µικορ κελετκεζεττ. Ελσ∀ εµλτσε α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζικ Σχριβονιυσ 

                                                 
188 Ατηνβ⌠λ, ποντοσαββαν Πειραιευσβ⌠λ ισµενκ εζεν κϖλ µγ η〈ροµ ιατρειν−φελιρατοτ, αµελψεκ 
χµζεττϕε Μτρ Τηε⌠ν (ΙΓ ΙΙ2 4714, 4759, 4760). 
189 Κινγ 1998. (179. ολδαλ) ιδζι Σχριβονιυσ Λαργυσ: Χοµποσιτιονεσ 59−β∀λ αζτ αζ ορϖοσν∀τ, ακι φογτισζττ⌠ 
ρεχεπτετ αϕ〈νλ βετεγνεκ, δε �τηισ δοεσ νοτ µεαν τηατ σηε ωασ �βρανχηινγ ουτ� ιντο δενταλ χαρε; τεετη τοο 
χουλδ βε υνδερ ηερ ρεµιτ, βεχαυσε οφ τηε ϖιεω � Ηιπποχρατιχ ιν οριγιν � τηατ α ωοµεν�σ βοδψ χονσιστεδ οφ α 
τυβε λινκινγ µουτη ανδ νοστριλσ ωιτη ϖαγινα.� 
190 Κινγ 1998. (179 ολδαλ): �Ανοτηερ ισ τηατ ωοµεν δεσιγνατεδ ασ Γρεεκ ιατρεουσα � ορ Λατιν µεδιχα � 
τρεατεδ αλλ ηεαλτη προβλεµσ οφ οτηερ ωοµεν ανδ, περηαπσ, χηιλδρεν.� 
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Λαργυστ⌠λ.192 Εγψεσ σζερζ∀κ σζεριντ α µαγζατεληαϕτ〈σ σ αζ νγψιλκοσσ〈γ τιλαλµα �α κοραι 

κερεσζτνψσγ σζελλεµισγτ φεϕεζι κι, ηισζεν αζ αντικ ϖιλ〈γβαν σεµ αζ εγψικ, σεµ α µ〈σικ 

νεµ ϖολτ κ〈ρηοζατοσ�.193 Σ⌠ρανοσ κορτ〈ρσαι τερµσζετεσεν α κερεσζτνψσγ κιαλακυλ〈σα 

υτ〈ν λτεκ, δε αννακ σεµµι νψοµα, ηογψ κλνσεββεν ηατοττ ϖολνα ρ〈ϕυκ α 

κερεσζτνψσγ. Εγψ πηιλαδελπηιαι φελιρατ αζονβαν α Κρ. ε. 2�1. σζ〈ζαδβ⌠λ κιϖ〈λ⌠ 

π〈ρηυζαµυλ σζολγ〈λ αζ εσκ ϖιτατοττ γονδολαταιηοζ.194 

∆ιονψσιοσ φελιρατα α κισ−〈ζσιαι Πηιλαδελπηι〈β⌠λ: 

 

πορευ−] 

  15  µενοι ε�ϕ τ∏ν ο�κον το◊τον ∞νδρεϕ κα� γυνα�κεϕ] 

�λε∨θεροι κα� ο�κ�ται το⇑ϕ θεο⇑ϕ [π≤νταϕ ∠ρκο∨σ−] 

θωσαν δλον µηθ�να µ≈τε ′νδρ� µ≈[τε γυναικ� ε�δ−] 

τεϕ µ φ≤ρµακον πονηρ∏ν πρ∏ϕ ′νθ[ρπουϕ, µ �πωι−] 

δƒϕ πονηρƒϕ µ≈τε γινσκειν µ≈τε �πιτελε�ν, µ] 

  20 φ�λτρον, µ φθορε�ον, µ [′τ]οκε�ον, µ[  ∞λλο τι παιδο−] 

φνον µ≈τε α∧το⇑ϕ �πιτελε�ν µ≈τε �τ�ρωι συµβου−] 

λε∨ειν µηδ� συνιστορε�ν... 

 

 

�Εννεκ α σζεντλψνεκ α τερλετρε βελπηετνεκ αζοκ α φρφιακ σ ασσζονψοκ, σζαβαδοκ σ 

ραβσζολγ〈κ, ακικ λετεσζικ αζ εσκτ ϖαλαµεννψι ιστενρε, ηογψ νεµ τερϖεζνεκ 〈ρµ〈νψτ σεµ 

φρφι σεµ ν∀ ελλεν, σ 〈ρτ⌠ µργετ σεµ ηασζν〈λνακ αζ εµβερεκ ελλεν, νεµ ισµερνεκ σ νεµ 

ισ αλκαλµαζνακ 〈ρτ⌠ ϖαρ〈ζσνεκεκετ, σεµ β〈ϕιταλτ, σεµ µαγζατεληαϕτ⌠ σζερτ, σεµ 

φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερτ, σεµ µ〈σ µαγζατλ∀ σζερτ νεµ ηασζν〈λνακ, σ µ〈σοκνακ σεµ αδνακ 

ιλψεν ταν〈χσοτ, σ νεµ ισ τυδνακ ιλψενεκρ∀λ�� 

 

Αζ ορϖοσι εσκβεν Ηιπποκρατσ γψ φογαλµαζ: �Ο∧ δσω δ� ο∧δ� φ≤ρµακον ο∧δεν� 

α�τηθε�ϕ θαν≤σιµον, ο∧δ� ¬φηγ≈σοµαι συµβουλ⋅ην τοι≈νδε: ∠µο⋅ωϕ δ� ο∧δ� 

γυναικ� πεσσ∏ν φθριον δσω.� �Σενκινεκ σεµ αδοκ µαϕδ µργετ, µγ ηα κρι ισ; σ∀τ 

                                                                                                                                                        
191 ς: Λουισ Ροβερτ ιν: Φιρατλι 176. ολδαλ. 
192 Χοµποσιτιονεσ, Πραεφ. 5, 20−23., ϖ. Καππαρισ, 2002. (216−217. ολδαλ). 
193 ς〈λογατ〈σοκ α Ηιπποκρατσζι γψ∀ϕτεµνψβ!λ. Βυδαπεστ, 1991. (13. ολδαλ). Α δατ〈λ〈σρ⌠λ λεγϕαββαν ϖ. 
Καππαρισ 66−75. ολδαλ. 
194 Σοκολοωσκι ΛΣΑ 20. 
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µγ χσακ ιλψεν ταν〈χσοτ σεµ αδοκ νεκι. Ηασονλ⌠κππ εγψετλεν ασσζονψνακ σεµ αδοκ 

µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσοστ.�195 

Α πηιλαδελπηιαι φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ α ηιπποκρατσι εσκ α Κρ. ε. 2. σζ〈ζαδι Κισ−

ℑζσι〈βαν βιζονψοσαν ισµερτ ϖολτ, γψ ππεν αββαν αζ ιδ∀σζακβαν, αµικορ α βψζαντιονι 

Μυσα κπβεν µεγϕελενικ αζ ελσ∀ νϖ σζεριντ ισµερτ ιατρειν, αζ ορϖοσοκ µ〈ρ νεµ 

ηασζν〈ληαττακ ιλψεν σζερεκετ, σ εζ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν ρϖνψεσ ϖολτ αζ ορϖοσν∀κρε ισ.196 

Εννεκ αλαπϕ〈ν αζ ορϖοσοκ, ορϖοσν∀κ σ β〈β〈κ φελαδατκρτ α κϖετκεζ∀ µ⌠δον 

ηατ〈ροληατϕυκ ελ: 

 

1. Αζ ορϖοσοκ β〈ρκινεκ β〈ρµιλψεν βετεγσγτ γψ⌠γψτηαττ〈κ, δε µαγζατεληαϕτ〈στ χσακ 

αββαν αζ εσετβεν ϖγεζηεττεκ, ηα α τερηεσσγ αζ ανψα λεττ ϖεσζλψεζτεττε. 

2. Αζ ορϖοσν∀κ φελαδατκρε α ν∀κ σ εσετλεγ α γψερµεκεκ γψ⌠γψτ〈σα, ϖαλαµιντ α σζλσ 

λεϖεζετσε ϖολτ. Μαγζατεληαϕτ〈στ χσακ ολψαν εσετεκβεν ϖγεζηεττεκ, µιντ αζ ορϖοσοκ. 

3. Α β〈β〈κ α σζλσνλ σεγδκεζτεκ, α ν∀κνεκ εγσζσγγψι ταν〈χσοκατ αδτακ σ α 

σζλετσσζαβ〈λψοζ〈σ, α µαγζατεληαϕτ〈σ τελϕεσ εγσζβεν αζ ∀ κεζκβεν ϖολτ.  

 

Α β〈β〈κ ηατοττακ α φρφιακ 〈λταλ γψακορολτ ορϖοστυδοµ〈νψρα. Εννεκ α γργκ ισ 

τυδατ〈βαν ϖολτακ, νεµ ϖλετλενλ τεττκ µεγ Πηαιναρεττ, α β〈β〈τ Ηιπποκρατσ ανψϕ〈νακ. 

Νανχψ ∆εµανδ σ Ηελεν Κινγ σζεριντ α φρφιακ 〈λταλ ρτ ν∀γψ⌠γψ〈σζατι µυνκ〈κ ρεχεπτϕει 

ναγψρσζτ β〈β〈κτ⌠λ σζ〈ρµαζτακ.197 Ηορνψ〈νσζκψ Γψυλα εννεκ αλαπϕ〈ν η〈ροµ σζακασζρα 

οσζτϕα α ν∀γψ⌠γψ〈σζατ τρτνεττ.198 Αζ ελσ∀ σζακασζβαν α β〈β〈κ σαϕ〈τ ταπασζταλαταικ 

αλαπϕ〈ν ϖεζετικ λε α σζλσεκετ σ γψ⌠γψτϕ〈κ αζ ασσζονψοκατ. Α µ〈σοδικ σζακασζβαν α 

β〈β〈κ τυδ〈σα βεκερλ αζ ορϖοστυδοµ〈νψι µυνκ〈κβα. Α ηαρµαδικ σζακασζβαν α 

φρφιορϖοσοκ κπζικ κι α ιατρινκετ σ εζ〈λταλ µεγϕελεννεκ α τυδοµ〈νψοσαν κπζεττ 

                                                 
195 Φορδ. Ηαϖασ Λ〈σζλ⌠. 
196 ϑαν Ν. Βρεµµερ αζ επιδαυροσι σζεντλψ φελιρατ〈ϖαλ καπχσολϕα σσζε α ηιπποκρατσι εσκ δατ〈λ〈σ〈τ, σ αρρα 
α κϖετκεζτετσρε ϕυτ, ηογψ αζ επιδαυροσι φελιρατ α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδβαν κελετκεζεττ, αµικορ α ηιπποκρατσι 
εσκ µ〈ρ λτεζεττ, δε σζϖεγε � παπιρυσζλελετεκρε ηιϖατκοζϖα � µγ νεµ τελϕεσεν φελελτ µεγ α µα ισµερτ 
σζϖεγϖ〈λτοζατνακ, ϖ. Βρεµµερ 2002. (108. ολδαλ). 
197 ∆εµανδ 1994. (63. ολδαλ), Κινγ 1998. (132−144. ολδαλ). 
198 Ηορνψ〈νσζκψ 1910. (371−372 ολδαλ): �Ιγαζι ορϖοσν∀κκελ χσακ α κσ∀ββι ιδ∀κβεν, αζ αλεξανδριαι σ 
ρ⌠µαι κορσζακβαν ταλ〈λκοζυνκ (µγ α ηψγινυσι µονδα Ηαγνοδικε−ϕε ισ µ〈ρ Ηεροπηιλοστ⌠λ τανυλ); µερτ ιδ∀ 
κελλεττ αηηοζ, α µγ α φρφιακ 〈λταλ ν〈λλ⌠ τυδοµ〈ννψ〈 εµελτ σ κιαλακυλτ γψναικολογι〈τ α γψενγββ ν∀ι νεµ 
ισ α µαγ〈ϖ〈 τεττε. Περσζε α σζλσνλ σεγδκεζ∀κ α λεγργιββ κορτ⌠λ φογϖα β〈β〈κ, αζαζ ασσζονψοκ ϖολτακ; 
γψ η〈τ α φεϕλ∀δσ ελ∀ζετεσ σζακασζαιβαν µεγφορδτϖα τρτντ α δολογ: νεµ α φρφιακ ρτακ νχοµπον〈λτα 
ρεχεπτεκετ α ν∀κ σζ〈µ〈ρα, ηανεµ ππ ελλενκεζ∀λεγ: µιυτ〈ν α φρφι−τυδ〈σ αηηοζ α βελ〈τ〈σηοζ ϕυτοττ, ηογψ 
µ〈σ τερµσζετ!εκ α ν∀ι βαϕοκ, µιντ σαϕ〈τ νεµνεκ βαϕαι, σ ε βελ〈τ〈σ〈ϖαλ α γψναικολογι〈τ τερεµτεττε µεγ, 
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ορϖοσν∀κ. Ηορνψ〈νσζκψ χσακ αββαν τϖεδ, ηογψ α φεϕλ∀δσνεκ εζτ α σζακασζ〈τ α 

ηελλενισζτικυσ σ ρ⌠µαι κορρα τεσζι, νοηα, µιντ λ〈ττυκ αζ ελσ∀ ορϖοσν∀κ µ〈ρ α Κρ. ε. 4. 

σζ〈ζαδ κζεπν µεγϕελεντεκ.  

                                                                                                                                                        
µυνκ〈ϕα κζτ αζζαλ αζ ϖσζ〈ζαδοσ γψακορλατταλ κελλεττ σζ〈µολνια, α µελψβεν α ν∀ν χσυπ〈ν νεµνεκ 
οσζτ〈λψρσζεσε: α ϕαϖασασσζονψ σ α β〈βα σεγτεττ.� 



 82

 

Α ΜΑΓΖΑΤ ϑΟΓΑ ΑΖ ⊃ΛΕΤΗΕΖ ⊃Σ ΑΖ ΑΒΟΡΤΥΣΖ 

 

 

Ηα α Γνοµον αδατβ〈ζισ〈βαν ρ〈κερεσνκ α Μεδιζιν δερ Αντικε κιφεϕεζσρε, ακκορ λ〈τϕυκ, 

ηογψ αζ υτ⌠ββι κτ ϖτιζεδβεν µεννψιρε µεγν∀ττ αζοκ σζ〈µα, ακικ αζ αντικ ορϖοσλ〈σσαλ 

φογλαλκοζνακ, σ εζεν βελλ κλνσεν αζοκ, ακικ αζ αντικ ν∀γψ⌠γψ〈σζατταλ. Μινδεζ 

αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ υγψανεββεν αζ ιδ∀σζακβαν α γενδερ στυδιεσ ελσ∀σορβαν α ν∀κ 

ϖιζσγ〈λατ〈τ ηελψεζτε ελ∀τρβε. Μγ α τρτνελεµ πολιτικαι ϖαγψ γαζδασ〈γι µεγκζελτσε, 

ρτηετ∀ µ⌠δον, κεϖεσεββετ 〈ρυλ ελ α ν∀κ λετρ∀λ σ α τ〈ρσαδαλοµβαν βετλτττ σζερεπκρ∀λ, 

αζ αντικ ν∀γψ⌠γψ〈σζατι µυνκ〈κ εσετβεν ππεν αζ ελλενκεζ∀ϕρ∀λ βεσζληετνκ: εζεκνεκ 

ϖαλ⌠βαν α ν∀κ 〈λλνακ α κζπποντϕ〈βαν. Ε κρδσκρρελ φογλαλκοζικ λεγϕαββαν 

Κονσταντινοσ Καππαρισ µονογρ〈φι〈ϕα κορυνκ σζ〈µ〈ρα ισ τανυλσ〈γοσαν. Μιτ γονδολτακ αρρ⌠λ 

αζ εγψεσ αντικ σζερζ∀κ, ηογψ σζαβαδ−ε λνι αζ αβορτυσζ εσζκζϖελ? ς〈λασζυκατ 

ελσ∀σορβαν αζ ηατ〈ροζτα µεγ, ηογψ µικορτ⌠λ κεζδϖε τεκιντεττκ α µαγζατοτ λ∀λνψνεκ.  

Κονσταντινοσ Καππαρισ η〈ροµ χσοπορτοτ κλντ ελ εγψµ〈στ⌠λ ασζεριντ, ηογψ αζ ⌠κορβαν κι 

σ µιτ γονδολτ ερρ∀λ.199 Αζ ελσ∀ χσοπορτβα ταρτοζτακ αζοκ, ακικ γψ ϖλτκ, ηογψ αζ εµβερι 

λετ µ〈ρ α φογαµζ〈σ πιλλανατ〈βαν ελκεζδ∀δικ. Ιδε ταρτοζτακ α πψτηαγορευσοκ, σ α κοραι 

κερεσζτνψ σζερζ∀κ κζλ νη〈νψαν (αλεξανδριαι Κελεµεν,200 Λαχταντιυσ201). ∆ιοδ⌠ροσ εγψ 

εγψιπτοµι τρϖνψτ ιδζ, αµελψ σζεριντε τββ γργ πολισβαν ισ ρϖνψβεν ϖολτ: �Ολψαν 

ν∀τ, ακιτ ηαλ〈λρα τλτεκ, δε τερηεσ ϖολτ, χσακ σζλσ υτ〈ν λεηετεττ κιϖγεζνι. Υγψανεζτ α 

τρϖνψτ ρενδελτκ ελ σοκ γργ ϖ〈ροσ〈λλαµβαν ισ, µιϖελ τελϕεσεν ιγαζσ〈γταλαννακ 

ταρτοττ〈κ, ηογψ εγψ 〈ρτατλαν υγψαναζτ α βντετστ καπϕα, µιντ εγψ β!νσ, σ ηογψ εγψ 

τρϖνψσζεγσρτ κεττ∀τ βντεσσενεκ µεγ.�202 Εζεκβεν α γργ πολισοκβαν, ππγψ µιντ 

Εγψιπτοµβαν, ϖδτκ α µγ µεγ νεµ σζλετεττ µαγζατ λεττ, αµι αζτ ϕελεντι, ηογψ α 

φογαντατ〈σ πιλλανατ〈τ⌠λ κεζδϖε ν〈λλ⌠ λνψνεκ τεκιντεττκ, ακιτ νεµ λεηετ µεγβντετνι 

αζρτ, αµιτ αζ ανψϕα ελκϖετεττ. ∆ιογενσ Λαερτιοσ αζτ ρϕα α πψτηαγορευσοκρ⌠λ, ηογψ 

                                                 
199 Καππαρισ, 2002. (33−52. ολδαλ). 
200 Εχλ. 50, 11−13. 
201 ∆ε οπιφιχιο ∆ει 17, 7: �ανιµα � ινσινυατυρ ιν χορπυσ � ποστ χονχεπτυσ προτινυσ.� �Α λλεκ τεη〈τ νεµ α 
σζ〈ϕον κερεσζτλ βεσζϖοττ λεϖεγ∀, µιϖελ ϕ⌠ϖαλ ελ∀ββ σζλετικ, µιντ ηογψ α σζ〈ϕον κερεσζτλ λεϖεγ∀τ τυδνα 
ϖεννι ϖαλακι. Μερτ νεµ α σζλετσ υτ〈ν λοπ⌠δζικ α τεστβε, µιντ εγψεσ φιλοζ⌠φυσοκ ϖλικ, ηανεµ τστντ α 
φογαντατ〈σ υτ〈ν, µιηελψτ α µηβεν αζ Ιστεντ∀λ ρενδελτ σζκσγσζερ!σγ µεγφορµ〈λτα α µαγζατοτ, µερτ βιζονψ 
ολψαννψιρα λ σζλ∀ανψϕα λβεν, ηογψ γψαραποδϖα νϖεκσζικ, σ γψακορι ρυγδαλ⌠ζ〈σσαλ κϖ〈ν κιτρνι. 
Εγψσζ⌠ϖαλ ϖετλσνεκ κελλ βεκϖετκεζνιε, ηα βελλ αζ λ∀λνψ εληαλ.� Φορδ. Αδαµικ Ταµ〈σ. 



 83

νζετεικ σζεριντ α �µαγ� κτ ρσζβ∀λ 〈λλ.203 Αζ εγψικβ∀λ κελετκεζικ α ησ, αζ ιδεγεκ, α 

χσοντοκ, α ηαϕ σ α βελσ∀ σζερϖεκ, α µ〈σικβ⌠λ πεδιγ α λλεκ, αµι ηαληατατλαν.204 Τεη〈τ α 

�µαγ� ταρταλµαζζα αζ σσζεσ εµβερι κ⌠δοτ, εζρτ α φογαµζ〈σ πιλλανατ〈τ⌠λ κεζδϖε µ〈ρ 

εµβερι λνψνεκ τεκιντηετ∀. Α ρ⌠µαι ιροδαλοµβαν ισ µεγφιγψεληετ∀ εζ αζ 〈λλ〈σποντ. 

Ιυϖεναλισ α ηατοδικ σζατρ〈βαν α µηµαγζατοκατ γψ νεϖεζι, ηογψ �ηοµινεσ ιν ϖεντρε�, 

ϖαγψισ µ〈ρ α µηβεν εµβερι λνψνεκ τεκιντι ∀κετ, ακικετ β!ν ελπυσζττανι.205  Εββ∀λ τεη〈τ 

αζ ισ κϖετκεζικ, ηογψ α κερεσζτνψσγ ελ∀ττ εννεκ αζ ελµλετνεκ µ〈ρ ναγψον ργι 

ηαγψοµ〈νψα ϖολτ, δε ελγ σοκ ιδ∀νεκ κελλεττ ελτελνιε αηηοζ, ηογψ εζτ α κερεσζτνψεκ ισ 

σζλεσ κρβεν ελφογαδϕ〈κ. Εββ∀λ φακαδ, ηογψ µινδαζοκ, ακικ εζτ αζ ελµλετετ µαγυκϖ〈 

τεττκ, εγψρτελµ!εν ελϖετεττκ αζ αβορτυσζτ, µιϖελ σζεριντκ α �µαγ� µ〈ρ α φογαµζ〈σ 

πιλλανατ〈τ⌠λ κεζδϖε ν〈λλ⌠ λ∀λνψ. 

Α µ〈σοδικ χσοπορτβα ταρτοζτακ αζοκ, ακικ γψ ϖλτκ, ηογψ αζ λετ α σζλσ υτ〈ν, αζ ελσ∀ 

λεϖεγ∀ϖτελλελ κεζδ∀δικ. Εζτ α νζετετ ϕ⌠λ σζεµλλτετι Εµπεδοκλσ εγψ ρ〈σα, αµι 

Γαλνοσν〈λ µαραδτ φενν: �Εµπεδοκλσ σζεριντ αζ εµβρι⌠ µγ νεµ λ∀λνψ, δε αζτ 

ελφογαδϕα, ηογψ λλεγζικ α µηβεν. Αζονβαν α µαγζατ χσακ ακκορ λλεγζικ γψ, µιντ εγψ 

λ∀λνψ, ηα µ〈ρ µεγσζλετεττ�.206 Εµπεδοκλσ νζεττ Πλυταρχηοσ γψ φογλαλϕα σσζε: 

�Εµπεδοκλσ σζεριντ α µαγζατ νεµ λ, ηανεµ λλεκ νλκλ λτεζικ α µηβεν. Α σζλσ 

σορ〈ν κϖετκεζικ βε αζ ελσ∀ λλεγζετϖτελ, µιυτ〈ν α µαγζατβαν λϖ∀ ϖζ κιφολψικ, σ αζ 

ρεσσγ κϖετκεζτβεν µεγνψλικ α κλσ∀ λεϖεγ∀ τϕα α ϖρεδνψεκ νψλ〈σαιβα�.207 

Ηασονλ⌠ ϖλεµνψτ κπϖισελτ απολλ⌠νιαι ∆ιογενσ,208 Αναξιµενσ,209 Ηροπηιλοσ, Πηιλ⌠ν, 

                                                                                                                                                        
202 ∆ιοδ⌠ροσ Σιχυλυσ 1, 77. 9−10. Φορδ. Βεχητολδ Εσζτερ, ∆εµβιτζ Γαβριελλα.  
203 ∆ιογενσ Λαερτιοσ 8, 28−29. 
204 Φουχαυλτ γψ φογλαλϕα σσζε Γαλνοσ ελµλεττ (ΙΙΙ. κτετ, 117. ολδαλ): �Γαλνοσ σζεριντ α σπερµα κτ 
κοµπονενσ ταλ〈λκοζ〈σ〈β⌠λ σζλετικ: εγψρσζτ α ϖρ εγψφαϕτα ≈φ∀ζετβ∀λ↔, µελψ α σπερµαϖεζετκεκ 
κανψαρυλαταιβαν ϕν λτρε (σζντ σ 〈λλαγ〈τ φοκοζατοσαν, α λασσ κιτερµελ∀δσι φολψαµατ σορ〈ν νψερι ελ), 
µ〈σρσζτ α πνευµα κζρεµ!κδσϖελ, µελψ φλδυζζασζτϕα α νεµι σζερϖεκετ, ερ∀σζακοσαν κι ακαρ τρνι  α 
τεστβ∀λ, σ α σπερµ〈βαν τ〈ϖοζικ αζ εϕακυλ〈χι⌠ πιλλανατ〈βαν. Μ〈ρπεδιγ α πνευµα αζ αγψ βονψολυλτ 
λαβιριντυσ〈βαν αλακυλ κι. Α νεµι ακτυσ, µελψνεκ σορ〈ν σπερµα σ πνευµα ηαγψϕα ελ α τεστετ, ηατ〈σσαλ ϖαν α 
τεστε εγσζ µεχηανικ〈ϕ〈ρα, µελψνεκ α ρσζει γψ καπχσολ⌠δνακ εγψµ〈σηοζ, ≈ακ〈ρ εγψ κ⌠ρυσ ταγϕαι↔.�   
205 Ιυϖεναλισ: Σατυραε 6, 596. 
206 Γαλνοσ 19, 330. 
207 Πλυταρχηοσ: Μοραλια 907χ. 
208 Κιρκ−Ραϖεν 602: �Αζ εµβερεκ σ α τββι λ∀λνψεκ λλεγεζϖε, α λεϖεγ∀νεκ κσζνηετ∀εν λνεκ. ⊃σ α 
λεϖεγ∀ σζ〈µυκρα εγψαρ〈ντ α λλεκ (αζαζ λετ−πρινχπιυµ) σ αζ ρτελεµ, µιντ εββεν α µ!ϖβεν ϖιλ〈γοσαν 
κιµυτατϕα; ηα πεδιγ εζ ελτ〈ϖοζικ, ακκορ µεγηαλνακ σ ρτελµκ ισ εληαγψϕα ∀κετ.� 603: �⊃σ ν γψ λ〈τοµ, 
ηογψ αµι ρτελεµµελ ρενδελκεζικ, αζ νεµ µ〈σ, µιντ αµιτ αζ εµβερεκ λεϖεγ∀νεκ νεϖεζνεκ, σ ηογψ µινδεν 
εµβερτ εζ κορµ〈νψοζζα σ εζ υραλκοδικ µινδενεν�⊃σ µινδεν λ∀λνψνεκ α λελκε υγψαναζ: λεϖεγ∀, αµελψ 
µελεγεββ, µιντ α κιντι, αµελψβεν βεννε ϖαγψυνκ, 〈µ α Ναπ µελλεττινλ ϕ⌠ϖαλ ηιδεγεββ.� Φορδ: Χζισζτερ 
Κ〈λµ〈ν − Στειγερ Κορνλ. ς: Πλυταρχηοσ: Μοραλια 907δ. 
209 Κιρκ−Ραϖεν 160: �Α µιλτοσζι Αναξιµενσζ, Ευρσζτρατοσζ φια κιϕελεντεττε, ηογψ α δολγοκ πριχπιυµα α 
λεϖεγ∀; εββ∀λ ϕν υγψανισ λτρε µινδεν, σ εββε ισ βοµλικ ϖισσζα. Αηογψ α µι λελκνκ, µονδϕα, αµελψ 
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σ σοκαν µ〈σοκ (�αζ α δολογ, αµιτ α µηβεν ηορδ, α τερηεσ ν∀ ρσζε, αµιντ εζτ α 

τερµσζετφιλοζ⌠φυσοκ σ α λεγτεκιντλψεσεββ ορϖοσοκ ισ 〈λλτϕ〈κ�).210 Α ρ⌠µαι ςαρρο α Κρ. 

ε. 1. σζ〈ζαδβαν γψ φογαλµαζοττ: �Α λλεκ α σζ〈ϕον κερεσζτλ βεσζϖοττ, α τδ∀βεν 

φελµελεγτεττ, α σζϖβεν λεη!τττ, α τεστβεν σζτ〈ραδτ λεϖεγ∀.�211 Εζτ αζ ελµλετετ νεµ 

σοκαν τεττκ µαγυκϖ〈 α κλασσζικυσ κορβαν, εζρτ ιδ∀ϖελ η〈ττρβε σζορυλτ, µαϕδ α 

ηελλενισζτικυσ κορβαν αζ ορϖοσοκ σ α στ⌠ικυσοκ ϕβ⌠λ ϖισσζατρτεκ ηοζζ〈:  �Α στ⌠ικυσοκ 

σζεριντ α µαγζατ α µη ρσζε, νεµ πεδιγ λ∀λνψ. Αηογψ α µαγοκ α νϖνψεκ ρσζει, σ 

µεγρϖε λεηυλλνακ, γψ ϖαν εζ α µαγζατταλ ισ.�212 Ηογψ µιρτ νεµ καποττ ναγψοββ 

τ〈µογατοττσ〈γοτ εζ αζ ελµλετ κορ〈ββαν, ταλ〈ν αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α περδντ∀ 

βιζονψτκοκ ηι〈νψ〈βαν εγψρε ινκ〈ββ ελ∀τρβε κερλτ αζ αζ ελκπζελσ, ηογψ αζ λετ α 

φογαµζ〈σ σ α σζλσ κζττ εγψ �βιζονψοσ� ποντον κεζδ∀δικ ελ. Εζ υτ⌠ββι γονδολατ α Κρ. 

ε. 5. σζ〈ζαδβαν ϕελενικ µεγ ελ∀σζρ. Εζ αννακ κσζνηετ∀, ηογψ µεγινδυλ αζ 

ορϖοστυδοµ〈νψ φεϕλ∀δσε, σ α πρεσ⌠κρατικυσοκ ϖιλ〈γρ⌠λ σ λετρ∀λ αλκοτοττ ελκπζελσε 

βε〈ραµλικ αζ ορϖοστυδοµ〈νψβα, αηολ αζ ελµλετεκετ µεγπρ⌠β〈λϕ〈κ βιζονψτκοκκαλ ισ 

αλ〈τ〈µασζτανι. Ηροπηιλοσ κονχεπχι⌠ϕα α λλεκρ∀λ ελτρ Αριστοτελσ λλεκελµλεττ∀λ. Ατιοσ 

σ Πλυταρχηοσ λερϕ〈κ, ηογψ Ηροπηιλοσ σζεριντ α µαγζατ µοζγ〈σα µεχηανικυσ (ϖαγψισ 

ιδεγι ερεδετ!), νεµ πνευµατικυσ, µιϖελ α πνευµα (λλεκ) α µεγσζλετσ ελ∀ττ νεµ ϕυτ βε α 

τεστβε, γψ α µαγζατ χσακ σζλετσε υτ〈ν τεκιντηετ∀ λ∀λνψνεκ: �Ηρφιλοϕ κ�νησιν 

′πολε�πει φυσικν το�ϕ �µβρ∨οιϕ, ο∧ πνευµατικ≈ν: τℑϕ δ� κιν≈σεωϕ α�τια νε◊ρα: ττε 

δ� ζα γ�νεσθαι, ταν προχυθ�ντα προσλ≤β∈ τι το◊ ′�ροϕ.�213 Κονσταντινοσ Καππαρισ γψ 

ϖλι, ηογψ Αριστοτελσ σ Ηροπηιλοσ εγψ ποντον εγψετρτενεκ, µγπεδιγ αββαν, ηογψ α 

µαγζατ µοζογ.214 Α κλνβσγ α κτ ελκπζελσβεν αζ, ηογψ Ηροπηιλοσ σζεριντ α µαγζατ 

µοζγ〈σα νεµ τυδατοσ, ηανεµ αζ ιδεγεκ φελελ∀σεκ ρτε. Α λλεκ χσακ α σζλετσ υτ〈ν, αζ 

ελσ∀ λεϖεγ∀ϖτελλελ ϕυτ βε α µαγζατ σζερϖεζετβε. Εκκορτ⌠λ κεζδϖε τεκιντηετϕκ α µαγζατοτ 

λ∀νεκ. Αριστοτελσ εζζελ σζεµβεν γψ γονδολϕα, ηογψ α µαγζατ µ〈ρ λ αζ ανψαµηβεν, 

τεη〈τ α µοζγ〈σα τυδατοσ, γψ νεµ α µεγσζλετσ υτ〈ν ϖ〈λικ λ∀ϖ. Αριστοτελσ ϖλεµνψε 

                                                                                                                                                        
λεϖεγ∀, σσζεταρτ βενννκετ σ υραλκοδικ ραϕτυνκ, αζ εγσζ κοζµοσζτ ισ σζλ (ϖαγψ λλεγζετ) σ λεϖεγ∀ ϖεσζι 
κρλ.� Φορδ: Χζισζτερ Κ〈λµ〈ν − Στειγερ Κορνλ.  
210 Πηιλ⌠ν 5, 154. 
211 Λαχταντιυσ: ∆ε οπιφιχιο δει 17. Φορδ. Αδαµικ Ταµ〈σ. Εζτ αζ ελµλετετ Λαχταντιυσ, µιντ νεγατϖ πλδ〈τ 
ιδζι. 
212 Πλυταρχηοσ: Μοραλια 907χ: �Ο� Στωικο� µ�ροϕ ε�ναι α∧τ∏ τℑϕ γαστρ∏ϕ ο∧ ζον: σπερ γƒρ το⇑ϕ 
καρπο⇑ϕ µ�ρη τν φυτν νταϕ πεπαινοµ�νουϕ ′πορρε�ν, ο⇔τω κα� τ∏ �µβρυον.� 
213 Πλυταρχηοσ: Μοραλια 907χ−δ. 
214 Καππαρισ 43. ολδαλ. 
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µεγεγψεζικ α κλασσζικυσ κορβαν κιαλακυλτ ορϖοσι ελκπζελσσελ,215 µγ Ηροπηιλοσ 

ϖισσζατρ α πρεσ⌠κρατικυσοκ λεϖεγ∀−λλεκ ελµλετηεζ. Τερµσζετεσεν αζοκ, ακικ εηηεζ α 

χσοπορτηοζ ταρτοζτακ, νεµ ϖετεττκ ελ α µαγζατεληαϕτ〈στ, µιϖελ ελκπζελσκ σζεριντ α 

µαγζατ µγ νεµ λ ακκορ, αµικορ εζτ ϖγρεηαϕτϕ〈κ, γψ νεµ τρτνικ γψιλκοσσ〈γ, τεη〈τ αζ 

αβορτυσζ σζαβαδον γψακοροληατ⌠. 

Α ηαρµαδικ χσοπορτηοζ ταρτοζτακ αζοκ, ακικ γψ ϖλτκ, ηογψ α µαγζατ α φογαµζ〈σ σ α 

µεγσζλετσ κζττ εγψ �βιζονψοσ� ποντον ϖ〈λικ λ∀ϖ. Εζ α �βιζονψοσ� ιδ∀ποντ πεδιγ 

λεγτββϕκνλ αζ, αµικορ α µαγζατ ελ∀σζρ µεγµοζδυλ. Α ηιπποκρατσι ∆ε αλιµεντο 52. 

τββ λεηετσγεσ ιδ∀ποντοτ ισ φελσορολ: �Α κιφορµ〈λ⌠δ〈σηοζ ηαρµινχτ ναπρα ϖαν σζκσγ, α 

µοζγ〈σηοζ ηετϖεν, α τελϕεσ κιφεϕλ∀δσηεζ κτσζ〈ζτζ. Μ〈σοκ σζεριντ αζ αλακ νεγψϖεντ ναπ 

αλαττ φορµ〈λ⌠δικ κι, α µοζγ〈σ α κιλενχϖενεδικ ναπον ϕελεντκεζικ, α τελϕεσ κιφεϕλ∀δσηεζ 

πεδιγ κεττ∀σζ〈ζηετϖεν ναπ σζκσγεσ. Μεγιντ µ〈σοκ σζεριντ τϖεν ναπ σζκσγεσ α 

κιφορµ〈λ⌠δ〈σηοζ, σζ〈ζ αζ ελσ∀ ργ〈σηοζ, σ η〈ροµσζ〈ζ α τελϕεσ κιφεϕλ∀δσηεζ.�216 

Ηιπποκρατσ εγψ µ〈σικ µ!ϖβεν Εµπεδοκλστ κϖετϖε αζτ ρϕα, ηογψ α µαγζατ λλεγζικ, 

σ∀τ ππεν α λλεγζσ σεγτ αζ εγψεσ σζερϖεινεκ κιαλακυλ〈σ〈βαν: �Αζ λ∀ µαγζατ ϖαλ⌠ϕ〈βαν 

α φελσ∀ρσζβ∀λ, ϖαγψισ αζ ορρ〈ν σ σζ〈ϕ〈ν λλεγζικ, αζ αληασ λεϖεγ∀τ∀λ φελφϖ⌠δικ σ α φελσ∀ 

ρσζτ∀λ κιινδυλ⌠ φελφϕτ βελεκ αζ λετερ∀τ α κλδκν κερεσζτλ σζϖϕ〈κ µαγυκβα σ 

φελδολγοζζ〈κ. ∨τ κπζ∀δικ α γψοµορβ⌠λ, α βελεκβ∀λ α ϖγβλβε, αζ αλφελβε σ υγψανγψ 

εγψ τ ϖεζετ κιφελ α η⌠λψαγ φελ. Μινδεν εγψεσ εζεκ κζλ α λλεγζετϖτελ κϖετκεζτβεν 

κπζ∀δικ σ φορµ〈λ⌠δικ, µιϖελ α φελφϕτ λεϖεγ∀ µινδεντ λ〈γψτ, σ µεγφελελ∀ 

σαϕ〈τοσσ〈γοκατ αλακτ κι�.217 Ηα αζονβαν α λλεγζσ αλακτϕα κι α µαγζατοτ, εζ νεµ 

τεκιντηετ∀ αζ λετ κεζδετνεκ. Αριστοτελσ, µιντ µ〈ρ λ〈ττυκ, φελτεηετ∀λεγ α µοζγ〈σ 

µεγϕελενστ τεκιντι αζ ν〈λλ⌠ λετ κεζδετνεκ. 

Μ〈σοκ βονψολυλτ σ α σζ〈µµισζτικ〈τ⌠λ σεµ µεντεσ κπλετεκκελ πρ⌠β〈λτ〈κ µεγηατ〈ροζνι, 

ηογψ µικορτ⌠λ σζ〈µτ λ∀νεκ α µαγζατ. Ερρε αζ εγψικ λεγϕοββ σσζεφογλαλ〈στ Χενσορινυσ 

αδϕα α ∆ε διε ναταλι χµ! µονογρ〈φι〈ϕ〈βαν: �Α κ〈λδευσοκ εζεν νζετνεκ κιφεϕτσε υτ〈ν 

µοστ ρ〈τρεκ α πψτηαγορευσοκ ϖλεµνψρε, αµιτ ςαρρο τ〈ργψαλ α Τυβερο χµ! κνψϖβεν, 

µελψνεκ αλχµε Αζ εµβερι τερµσζετρ!λ. 2. Εζ αζ ελµλετ ϖαλ⌠βαν ελφογαδηατ⌠, µιϖελ γψ 

τ!νικ, ηογψ ναγψον κζελ ϕ〈ρ αζ ιγαζσ〈γηοζ. Σοκαν µ〈σοκ υγψανισ αζτ αδϕ〈κ ελ∀, ηογψ 

                                                 
215 Αριστοτελσ: Πολιτικα 1335β: ��ƒν δ� τισι γ�γνηται παρƒ τα◊τα συνδυασθ�ντων, πρ�ν α�σθησιν 
�γγεν�σθαι κα� ζων �µποιε�σθαι δε� τν ∞µβλωσιν.� 
216 Ηιπποκρατσ: ∆ε αλιµεντο 52: �∋Εϕ τ∨πωσιν λε/ ≡�λιοι, �ϕ κ�νησιν ο/, �ϕ τελειτητα σι/: ∞λλοι, �ϕ 
�δ�ην µε/, �ϕ κ�νησιν ∃/, �ϕ �ξοδον σο/: ∞λλοι, ν/ �ϕ �δ�ην, �ϕ πρτον ⁄λµα ρ, �ϕ τελειτητα τ/. �ϕ 
δι≤κρισιν µ/, �ϕ µετ≤βασιν π/, �ϕ �κπτωσιν σµ/.� 
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νοηα νεµ µινδεν µαγζατ ϕυτ ελ εγψ ιδ∀βεν αζ ρεττσγηεζ, µγισ εγψ σ υγψαναζον ιδειγ 

ταρτ µινδεν µαγζατ κιφεϕλ∀δσε; πλδ〈υλ αζ απολλ⌠νιαι ∆ιογενσ σζεριντ ισ, ακι αζτ µονδϕα, 

ηογψ α φρφιακ τεστε νγψ η⌠ναπ αλαττ αλακυλ κι, α ν∀κ πεδιγ τ η⌠ναπ αλαττ; ϖαγψ Ηιππ⌠ν, 

ακι αζτ ρϕα, ηογψ α µαγζατ τεστε ηατϖαν ναπ αλαττ αλακυλ κι, α νεγψεδικ η⌠ναπβαν 

σσζεσ!ρ!σδικ α ησ, αζ τδικβεν κιν∀νεκ α κρµκ σ α ηαϕ, α ηετεδικβεν πεδιγ µ〈ρ 

τελϕεσσ ϖ〈λικ αζ εµβερ. 3. Πψτηαγορασ αζονβαν αζτ 〈λλτϕα, � αµι ηιηετ∀ββ ισ ϖολτ � ηογψ α 

µαγζατνακ κτ φαϕτ〈ϕα ϖαν, αζ εγψικ ητ η⌠ναποσ, α µ〈σικ τζ, δε µ〈σ σζ〈µ ναποκ 

αλκοτϕ〈κ αζ ελσ∀τ σ µ〈σ σζ〈µακ α µ〈σοδικατ. Σ ϖαλ⌠βαν αζοκ α σζ〈µοκ, αµελψεκ εγψ 

µεγηατ〈ροζοττ σζλετσβεν α ϖ〈λτοζ〈στ οκοζζ〈κ, µγ α µαγ ϖρρ, ϖαγψ α ϖρ ησσ〈, ϖαγψ α 

ησ εµβερ φορµ〈ϕϖ〈 αλακυλ 〈τ, υγψαναββαν α ϖισζονψβαν 〈λλνακ εγψµ〈σσαλ, µιντ αµιτ α 

ζενβεν σψµπη⌠νι〈νακ (σσζηανγ) νεϖεζνεκ.�218 Σ⌠ρανοσ ισ κιφεϕτι α ϖλεµνψτ αρρ⌠λ, 

ηογψ µικ α ϕελει α φι− ιλλετϖε λε〈νψµαγζατ κιαλακυλ〈σ〈νακ: �Ηιπποκρατσ αζτ 〈λλτϕα, ηογψ 

α κϖετκεζ∀ ϕελεκ 〈ρυλκοδνακ αρρ⌠λ, ηογψ αζ ανψα φι υτ⌠δοτ ϖ〈ρ: α ϖ〈ρανδ⌠σ ασσζονψ 

πιροσποζσγ〈σαββ, κννψεδεββεν µοζογ, ϕοββ µελλε ναγψοββ, φεσζεσεββ, τελτεββ σ 

κλνσεν α µελλβιµβ⌠ϕα δυζζαδτ. Ηα ϖισζοντ λε〈νψγψερµεκετ ϖ〈ρ, σ〈παδταββ, βαλ µελλε 

δυζζαδταββ, κλνσεν α µελλβιµβ⌠ϕα. Κϖετκεζτετσε ηαµισ φελτεϖσβ∀λ ερεδ. ∨γψ ϖλι, 

ηα αζ ανψαµη ϕοββ ολδαλ〈ν φογαν µεγ α µαγ, α γψερµεκ φι λεσζ, εζζελ σζεµβεν, ηα αζ 

ανψαµη βαλ ολδαλ〈ν, ακκορ λε〈νψ. Μι ϖισζοντ µ〈ρ βεβιζονψτοττυκ α Νεµζσρ!λ σζ⌠λ⌠ 

µυνκ〈νκ φιζιολ⌠γιαι ρσζειβεν, ηογψ µινδεζ τϖεδσ. Εγψεσεκ αζτ µονδϕ〈κ, ηογψηα α 

µαγζατ φι, ακκορ γψορσαββαν σ ερ∀τελϕεσεββεν µοζογ α ηασβαν, εζτ αζ ανψα ισ ρζι. 

Εζζελ σζεµβεν, ηα λε〈νψ, ακκορ λασσαββαν σ γψενγββεν µοζογ α µαγζατ, σ αζ ανψα 

µοζγ〈σα ισ νεηζκεσεββ ϖ〈λικ, σ∀τ η〈νψινγερ ισ γψτρι. Τοϖ〈ββ〈, αζρτ πιροσποζσγ〈σ α 

φιγψερµεκετ ϖ〈ρ⌠ ανψα, µερτ α µαγζατ γψακορλατοκατ ϖγεζ α ηασβαν, σ αζρτ σ〈παδτ αζ 

αζ ανψα, ακι λε〈νψγψερµεκετ ϖ〈ρ, µερτ µαγζατα λυστα. Εζεκ α µεγφιγψελσεκ ινκ〈ββ 

ηιεδελεµνεκ τ!ννεκ, µιντ ιγαζνακ. Υγψανισ νη〈νψ εσετβεν ϖαλ⌠βαν εζτ ταπασζταληατϕυκ, 

µ〈σκορ πεδιγ αζ ελλενκεζ∀ϕτ.�219 

Α ηιπποκρατσι χορπυσβαν φεννµαραδτ ∆ε χαρνιβυσ α ηετεσ σζ〈µρα ϖεζετι ϖισσζα α µαγζατ 

λετκπεσσγτ, σ εζρτ ταρτϕα λεηετσγεσνεκ, ηογψ α ητ η⌠ναπρα σζλετεττ µαγζατ λετβεν 

µαραδ, µγ α νψολχ η⌠ναπρα σζλετεττ νεµ. Α κιλενχ η⌠ναπρα σζλετεττ µαγζατ ακκορ, ηα 

κιλενχ η⌠ναπρα σ τζ ναπρα σζλετικ: 4ξ10ξ7=280 ναπ, ϖαγψισ 9ξ30+10=280 ναπ. Α ητ 

                                                                                                                                                        
217 Ηιπποκρατσ: ∆ε νατυρα πυερι 17. Φορδ. Σαττλερ ϑεν∀. 
218 Χενσορινυσ: ∆ε διε ναταλαι 9, 1. Φορδ. Φορισεκ Πτερ. 
219 Σ⌠ρανοσ 1, 45. 
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η⌠ναπρα σζλετεττ µαγζατ εσετν σοκκαλ εγψσζερ!ββ α ηελψζετ: 3ξ10ξ7=210 ναπ. Α νψολχ 

η⌠ναπ ναπϕαινακ σζ〈µα ϖισζοντ νεµ οσζτηατ⌠ ηττελ.220 

Μ〈σ ελκπζελσεκ σζεριντ α µαγζατ ακκορ σζ〈µτ εµβερι λνψνεκ, αµικορ µ〈ρ ϖγταγϕαι 

κιφεϕλ∀δτεκ. Α ηιπποκρατσι ∆ε χαρνιβυσ λερϕα, ηογψ εγψ προστιτυ〈λτ εληαϕτοττα α µαγζατ〈τ, 

ακινεκ µινδεν ταγϕα κι ϖολτ φεϕλ∀δϖε: σζεµει, φλει, αϕκαι, λ〈βαι σ α νεµι σζερϖει.221 Α 

φορρ〈σ αζτ αζονβαν νεµ 〈ρυλϕα ελ, ηογψ ποντοσαν η〈νψ ηετεσ µαγζατρ⌠λ ϖαν σζ⌠. Α ∆ε 

νατυρα πυερι 13. αλαπϕ〈ν αζονβαν γψ τ!νικ, ηογψ µεγλεπ∀εν κοραι ιδ∀ποντρα τεσζι α 

ϖγταγοκ κιφεϕλ∀δστ, µιϖελ α ηετεδικ ναπον σζεριντε αζοκ µ〈ρ λ〈τσζανακ.222 Ιττ ταλ〈ν 

ινκ〈ββ α ηετεσ σζ〈µ ιρ〈ντι ϖονζαλοµ ϕ〈τσζηατ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ. ⊃ρδεκεσ, ηογψ αζ 

σζϖετσγ µινδσσζε εγψετλεν ηελψεν φογλαλκοζικ αζ ερ∀σζακοσ βεαϖατκοζ〈στ κϖετ∀ 

αβορτ〈λ〈σσαλ, δε α ηβερ σ λατιν ϖ〈λτοζατ σζϖεγε γψκερεσεν ελτρ α Σεπτυαγιντα 

φορδτ〈σ〈τ⌠λ. �22 σι ριξατι φυεριντ ϖιρι ετ περχυσσεριτ θυισ µυλιερεµ πραεγναντεµ ετ 

αβορτιϖυµ223 θυιδεµ φεχεριτ σεδ ιπσα ϖιξεριτ συβιαχεβιτ δαµνο θυαντυµ εξπετιεριτ µαριτυσ 

µυλιερισ ετ αρβιτρι ιυδιχαριντ 23 σιν αυτεµ µορσ ειυσ φυεριτ συβσεχυτα ρεδδετ ανιµαµ προ 

ανιµα 24 οχυλυµ προ οχυλο δεντεµ προ δεντε µανυµ προ µανυ πεδεµ προ πεδε 25 

αδυστιονεµ προ αδυστιονε ϖυλνυσ προ ϖυλνερε λιϖορεµ προ λιϖορε.� �Ηα φρφιακ χιϖακοδνακ 

εγψµ〈σσαλ, σ κζβεν γψ µεγτνεκ εγψ ϖισελ∀σ ασσζονψτ, ηογψ αζ ιδτλεντ σζλ υγψαν, δε 

µαγα λετβεν µαραδ, ακκορ α τεττεσνεκ ολψαν κ〈ρτρτστ κελλ φιζετνιε, αµιλψετ α φρϕ α βρ〈κ 

ϖλεµνψε αλαπϕ〈ν κϖετελ. ∆ε ηα αζ ασσζονψ βελεηαλ, ακκορ ρϖνψεσ αζ ελϖ, σζεµετ 

σζεµρτ, φογατ φογρτ, κεζετ κζρτ, λ〈βατ λ〈βρτ, γετστ γετσρτ, σεβετ σεβρτ, ηορζσολ〈στ 

ηορζσολ〈σρτ.�224 ςαγψισ χσακ αββαν αζ εσετβεν ϖαν σζ⌠ γψιλκοσσ〈γρ⌠λ, ηα αζ ανψα ηαλτ 

µεγ. Α µαγζατ ηαλ〈λ〈ρτ χσακ κ〈ρτρτστ κελλ φιζετνι. Α τζπαρανχσολατ ρτελµβεν αζονβαν 

α γψιλκοσσ〈γ εννλ σοκκαλ ναγψοββ β!ν, αµιβ∀λ αζ κϖετκεζικ, ηογψ αζ αβορτ〈λτ µαγζατοτ 

α ζσιδ⌠κ νεµ ταρτοττ〈κ ν〈λλ⌠ εµβερι λνψνεκ. Α Σεπτυαγιντα αζονβαν εγσζεν µ〈σκντ 

ρτελµεζι εζτ α ηελψετ: �Ηα φρφιακ χιϖακοδνακ εγψµ〈σσαλ, σ κζβεν γψ µεγτνεκ εγψ 

ϖισελ∀σ ασσζονψτ, ηογψ αζ µγ κι νεµ φορµ〈λ⌠δοττ γψερµεκετ σζλ (τ∏ παιδ�ον µ 

�ξεικονισµ�νον), ακκορ α τεττεσνεκ κ〈ρτρτστ κελλ φιζετνιε, ολψαν ρτκβεν, αηογψαν α 

                                                 
220 Ηιπποκρατσ: ∆ε χαρνιβυσ 19, 612. 
221 Ηιπποκρατσ: ∆ε χαρνιβυσ 19, 610. 
222 Εττ∀λ γψκερεσεν ελτρ Αριστοτελσ ϖλεµνψε, ακι α ητ ναπον βελλ τρτν∀ σποντ〈ν ϖετλστ νεµ ισ 
τεκιντι αβορτυσζνακ, ηανεµ κιφολψ〈σνακ/ϖετλσνεκ νεϖεζι (Ηιστορια Ανιµαλιυµ 583β): �καλο◊νται δ∋ 
�κρ∨σειϕ µ�ν α� µ�χρι τν �πτƒ ≠µερν διαφθορα�, �κτροωσµο� δ∋ α� µ�χρι τν τετταρ≤κοντα.� 
223 Α ςυλγατα αζ αλ〈ββι ηελψεκεν ηασζν〈λϕα µγ αζ αβορτιϖυµ κιφεϕεζστ: Νυµ 12, 12., Ιοβ 3, 6., Πσα 57, 9. 
Αβορτιϖυσ: Εχχ 6, 3., αβορτιϖο 1 Χο 15, 8. Αβορτιτ: Ιοβ 21, 10 (τεηνρ∀λ). 
224 2 Μ⌠ζ 21, 22−25. Φορδ. Γ〈λ Φερενχ. 



 88

φρϕ κϖετελι. ∆ε ηα µ〈ρ κι ϖολτ φορµ〈λ⌠δϖα (α γψερµεκ, �ƒν δ� �ξεικονισµ�νον ℘ν), 

ακκορ αδϕον σζεµετ σζεµρτ, φογατ φογρτ, κεζετ κζρτ, λ〈βατ λ〈βρτ, γετστ γετσρτ, 

σεβετ σεβρτ, ηορζσολ〈στ ηορζσολ〈σρτ.�225 Εββεν αζ εσετβεν σζ⌠ σινχσ αζ ανψα ηαλ〈λ〈ρ⌠λ, δε 

νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν αζτ ισ ηαλ〈λβντετσσελ τορολν〈κ µεγ. Α µ〈ρ κιφεϕλ∀δττ µαγζατ α ηελλενιζ〈λτ 

ζσιδ⌠κ σζεµβεν εµβερι λνψ, ακινεκ α ηαλ〈λ〈τ γψιλκοσσ〈γνακ τεκιντικ. Καππαρισ εββεν 

νεµ φορδτ〈σι ηιβ〈τ λ〈τ, ηανεµ α ηιπποκρατσι ορϖοστυδοµ〈νψ ερεδµνψεινεκ ελτερϕεδστ, 

αµελψ αζ αλεξανδριαι ζσιδ⌠σ〈γ ρτκρενδϕβεν ισ λτρεηοζτα εζτ α ϖ〈λτοζ〈στ.226 Σαϕνοσ α 

Σεπτυαγιντα σεµ εµλτι, ηογψ µελψικ ιδ∀ποντ⌠λ κεζδϖε σζ〈µτ α µαγζατ 

κιφορµ〈λ⌠δοττνακ, δε αζ αδοττ ελ∀ρ〈σν〈λ νινχσ ισ ϕελεντ∀σγε, ηισζεν αζ αβορτ〈λτ µαγζατ 

φορµ〈ϕ〈β⌠λ µεγ τυδτ〈κ 〈λλαπτανι, ηογψ αζ αδοττ εσετβεν µι α τεενδ∀. 

Σζ〈µοσ σζερζ∀ φογλαλτ 〈λλ〈στ, ηογψ α µηβεν µικορ φεϕλ∀δνεκ κι α µαγζατ εγψεσ σζερϖει: 

�Αλκµαι⌠ν ελισµερτε, ηογψ νινχσ ηατ〈ροζοττ ϖλεµνψε α µαγζατ φορµ〈ϕ〈ρ⌠λ: γψ ϖλι 

σενκι σεµ τυδϕα µεγισµερνι, ηογψ µι φεϕλ∀δικ κι ελσ∀κντ α γψερµεκνλ� Εµπεδοκλσ, 

ακιτ εζεν ϖλεµνψβεν Αριστοτελσ ισ κϖετ, γψ τλτε µεγ, ηογψ µινδενεκελ∀ττ α σζϖ 

κεζδ ελ νϖεκεδνι, αµι αζ εµβερι λετ φ∀ φορρ〈σα; Ηιππ⌠ν σζεριντ αζονβαν α φεϕ, µελψβεν α 

λλεκ σζκηελψε ϖαν; ∆µοκριτοσ σζεριντ α ηασρεγ α φεϕϕελ, µιϖελ εζεκ φογλαλϕ〈κ ελ α 

λεγναγψοββ ρσζτ α τεστβ∀λ; Αναξαγορασ σζεριντ αζ αγψ, αηονναν µινδεν ρζκελσ 

σζ〈ρµαζικ. Αζ απολλ⌠νιαι ∆ιογενσ γψ ϖλτε, ηογψ ελσ∀κντ α νεδϖεσσγβ∀λ ησ λεσζ, 

µαϕδ α ησβ⌠λ χσοντοκ, ιδεγεκ σ α τββι τεστρσζ ϕν λτρε. Α στ⌠ικυσοκ αζονβαν αζτ 

µονδτ〈κ, ηογψ αζ εγσζ γψερµεκ εγψσζερρε αλακυλ κι, υγψανγψ, µιντ αηογψ εγψκντ 

σζλετικ µεγ σ νϖεκσζικ φελ. ςαννακ αζτ〈ν, ακικ γψ ϖλικ, ηογψ µαγ〈β⌠λ α 

τερµσζετβ∀λ λεσζ, µικντ πλδ〈υλ Αριστοτελσ σ Επικυροσ; ϖαννακ ακικ σζεριντ α µαγοτ 

κσρ∀ λλεκ ερεϕβ∀λ, µιντ πλδ〈υλ χσακνεµ ϖαλαµεννψι στ⌠ικυσ. ςαννακ, ακικ 

Αναξαγοραστ κϖετϖε γψ γονδολϕ〈κ, ηογψ α µαγβαν λϖ∀ αετηερ µελεγε αζ, αµι α 

ϖγταγοκ κιαλακυλ〈σ〈τ σζαβ〈λψοζζα.�227  

 

Ηα Σ⌠ρανοσ µ!ϖτ ε η〈ροµ ελµλετ αλαπϕ〈ν ϖιζσγ〈λϕυκ, νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ α ηαρµαδικ 

τπυσβα ταρτοζικ, ϖαγψισ νεµ α φογαµζ〈σ, δε νεµ ισ α σζλετσ πιλλανατ〈τ⌠λ κεζδϖε σζ〈µτ 

                                                 
225 Καππαρισ 47. ολδαλ. 
226 Καππαρισ 47. ολδαλ: �Τηε Γρεεκ ϖερσιον ισ νοτ αν αχχιδενταλ µιστρανσλατιον, βυτ χερταινλψ α δελιβερατε 
διστορτιον οφ οριγιναλ υνδερ τηε ινφλυενχε οφ Γρεεκ τηουγητ, σο ασ το αχχορδ ωιτη χοντεµποραρψ τηεοριεσ 
αβουτ φορµατιον ανδ τηε βεγιννινγ οφ ηυµαν λιφε.� Κλνσ, ηογψ β〈ρ α Βιβλια χσακ εζεν αζ εγψ ηελψεν 
εµλτι αζ αβορτυσζτ, σ νεµ ισ τεκιντι β!ννεκ, α κερεσζτνψ γονδολκοδ〈σρα εζ α ηελψ ϕ⌠ϖαλ κισεββ ηατ〈στ 
γψακορολτ, µιντ α κλνφλε πογ〈νψ ελµλετεκ.  
227 Χενσορινυσ: ∆ε διε ναταλι 5, 5−6, 3. Φορδ. Φορισεκ Πτερ. 
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εµβερι λνψνεκ, ηανεµ α κεττ∀ κζττ, εγψ �βιζονψοσ� ιδ∀πονττ⌠λ: ≈Μαγ ϖαγψ εµβρι⌠↔ 

αζρτ, µερτ αζ ελσ∀ ιδ∀σζακ σορ〈ν, αµικορ αζ υτ⌠δ µγ νεµ φορµ〈λ⌠δοττ κι, α µαγ 

µεγταπαδ, ϖισζοντ αζ ελσ∀ ιδ∀σζακ υτ〈ν, αµικορ α µαγζατ µ〈ρ κιφεϕλ∀δττ, α µαγ τββ 

µ〈ρ νεµ λτεζικ, γψ α φογαµζ〈σ νεµ σζ!νικ µεγ, δε νεµ α µαγρα, ηανεµ αζ εµβρι⌠ρα 

ϖονατκοζικ. Α µαγ υγψανισ µ〈ρ 〈ταλακυλτ, εµβερι φορµ〈τ λτ, α λελκε ισ κιφεϕλ∀δικ, α µαγ 

πεδιγ νεµ λτεζικ τββ. Εζρτ νεϖεζικ νη〈νψαν, ακικ α σψλλπσισ φογαλµ〈τ κτ ρσζρε 

οσζτϕ〈κ, αζ ελσ∀τ νεµ τελϕεσ, α µ〈σοδικατ πεδιγ τελϕεσ φογαµζ〈σνακ. Αζρτ, ηογψ ε κτ 

φορµ〈τ εγψβεϖονϕυκ, βεσζλνκ α ≈µαγ φογαµζ〈σ〈ρ⌠λ↔ σ αζ ≈εµβρι⌠ φογαµζ〈σ〈ρ⌠λ↔, δε 

µιντηογψ ολψκορ κεττεσ σ η〈ρµασ ικρεκ φογαννακ µεγ, εζρτ φ!ζτκ ηοζζ〈 αζτ, ηογψ 

≈εµβρι⌠κ φογαµζ〈σα↔.�228 Σ⌠ρανοσ ποντοσαν µεγηατ〈ροζζα, ηογψ αζ αβορτυσζτ, αµιτ 

κλνβεν εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϕαϖασολ, µινδενκππεν α νεγψεδικ η⌠ναπ ελ∀ττ κελλ 

ϖγρεηαϕτανι: �Α µαγζατ µινδενφλε ελπυσζττ〈σα υγψανισ ϖεσζλλψελ ϕ〈ρ, κλνσεν, ηα α 

ν∀ εγσζσγεσ, τεστε ερ∀τελϕεσ, µηε πεδιγ (αζ 〈τλαγν〈λ) ερ∀σεββ σ σζιλ〈ρδαββ. ⊃ππεν 

εζρτ ⌠ϖακοδϕυνκ α µ〈σοδικ σ α νεγψεδικ η⌠ναπτ⌠λ. Βιζονψοσ τερµσζετεσ οκοκν〈λ φογϖα 

υγψανισ αζ ελνεηεζλτσγ, ροσσζ κζρζετ, ζσιββαδτσ〈γ σ α βετεγσγεκρε ϖαλ⌠ φογκονψσ〈γ 

λεγινκ〈ββ α π〈ροσ η⌠ναποκρα ϕελλεµζ∀. Ολψαν ιδ∀ποντοτ κελλ τεη〈τ ϖ〈λασζτανυνκ, αµελψ α 

ηαρµαδικ η⌠ναπβαν ϖαν, νεµ ελ∀ββ σ κσ∀ββ.� Εννεκ αλαπϕ〈ν γψ τ!νικ, ηογψ Σ⌠ρανοσ 

σζεριντ α µαγζατ α ηαρµαδικ η⌠ναπ ϖγρε φεϕλ∀δικ κι σ τεκιντηετ∀ ν〈λλ⌠ εµβερι 

λνψνεκ.229 

Αζ αβορτυσζ κλνφλε µ⌠δσζερειτ µ〈ρ α γργκ ισ ισµερτκ σ αλκαλµαζτ〈κ. Α 

ηιπποκρατσι χορπυσβαν α σζερζ∀ κλνβσγετ τεσζ α σζαβαδον ϖ〈λασζτοττ αβορτυσζ, σποντ〈ν 

αβορτυσζ σ α τερ〈πι〈σ αβορτυσζ (ηαλοττ ϖαγψ σρλτ µαγζατ ϖαγψ κσλελτετεττ σζλσ εσετει) 

κζττ. ςαν εγψ σζ⌠, αµιτ χσακ α σποντ〈ν αβορτυσζρα ηασζν〈λτακ (′ποβολ≈), δε ιγεν ριτκ〈ν 

φορδυλ ελ∀.230 Α σποντ〈ν σ α µεστερσγεσεν ελ∀ιδζεττ αβορτυσζρα εγψαρ〈ντ ηασζν〈λτ〈κ αζ 

                                                 
228 Σ⌠ρανοσ 1, 43. 
229 Α µαι ορϖοστυδοµ〈νψ σζεριντ α 24. ητιγ λεηετ µαγζατεληαϕτ〈στ ϖγεζνι. Εζεν αζ ιδ∀σζακον βελλ 
µεγκλνβζτετηετνκ κτ ιδ∀ηατ〈ρτ, α 6. ητ σ α 12. ητ ϖγτ. Α 6. ητ ελ∀ττ ϖγζεττ µαγζατεληαϕτ〈σ αζ, 
αµελψ α λεγκεϖσβ ϖεσζλψεζτετι αζ ανψα λεττ, κλνσεββ κοµπλικ〈χι⌠, µινιµ〈λισ σζϖ∀δµνψεκ σ 
µελλκηατ〈σοκ νλκλ ϖγρεηαϕτηατ⌠. Α 12. ητ ϖγε ελ∀ττ ϖγρεηαϕτοττ µαγζατεληαϕτ〈σ µ〈ρ νεηεζεββ φελαδατ, 
ηισζεν ιττ σζκσγ ϖαν α µηχσατορνα κιτ〈γτ〈σ〈ρα, ϖαλαµιντ κλνβζ∀ κµιαι ανψαγοκ ηασζν〈λατ〈ρα, εσετλεγ 
α ϖεγψι ανψαγοκ ηασζν〈λατ〈τ µελλ∀ζϖε µηκαν〈λ αλκαλµαζ〈σ〈ρα, αµελψ κελλεµετλεν µελλκηατ〈σσαλ ϕ〈ρηατ, σ 
σζϖ∀δµνψεκ, γψυλλαδ〈σοκ κιαλακυλ〈σ〈ηοζ ισ ϖεζετηετ. Α 24. ητ ελ∀ττ, τεη〈τ ηατ η⌠ναποσ κορβαν ϖγζεττ 
µαγζατεληαϕτ〈σ µ〈ρ α ν∀γψ⌠γψ〈σζοκνακ ισ ναγψον κοµολψ φελαδατοτ οκοζ, ηισζεν εββεν αζ ιδ∀σζακβαν α 
µαγζατ µ〈ρ µεγλεηετ∀σεν κιφεϕλεττ φορµ〈βαν ϖαν. Αϕ〈νλατοσ εξτραοϖυλαρισ ϖαγψ ιντραοϖυλαρισ 
φολψαδκφελτλτστ αλκαλµαζνι, γψ ελκερληετϕκ α µηρεγ κικαπαρ〈σ〈τ, αµελψ ταλ〈ν α λεγνεηεζεββ φελαδατ, 
ηισζεν α µ〈ρ κιφορµ〈λ⌠δοττ µαγζατοτ δαραβολϖα κελλ ελτ〈ϖολτανι. Παππ Ζολτ〈ν 493−496. ολδαλ. 
230 Σ⌠ρανοσ 4, 35., Ατιοσ 71, 17., Παυλυσ Αεγινετα 1, 5. ⊃ρδεκεσ, ηογψ µινδη〈ροµ σζερζ∀ σζ⌠ σζεριντ 
υγψαναββαν α κοντεξτυσβαν ηασζν〈λϕα α κιφεϕεζστ.  
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∞µβλωσιϕ, αζ �κτρωσιϕ σ φθορ≤ κιφεϕεζστ.231 Α ηιπποκρατσι χορπυσβαν 

µεγφογαλµαζ⌠δικ, ηογψ α χλ α σποντ〈ν αβορτυσζ µεγακαδ〈λψοζ〈σα, ηισζεν α κορσζακβαν 

⌠ρι〈σι ϖολτ α χσεχσεµ∀−ηαλανδ⌠σ〈γ. Ηιπποκρατσ βεχστελεννεκ ταρτοττα α µεστερσγεσ 

αβορτυσζτ, µερτ σζεριντε εζ µινδιγ ϖεσζλψεσ σ σοκκαλ κοχκ〈ζατοσαββ, µιντ α 

γψερµεκσζλσ, µιϖελ εζ αζ ελϕ〈ρ〈σ ερ∀σζακκαλ π〈ροσυλ.232 ςισζοντ αζ ολψαν εσετεκβεν, 

αµελψεκ ϖεσζλψεζτετηετικ εγψ ανψα λεττ, Ηιπποκρατσ χλσζερ!νεκ ταρτοττα αζ αβορτυσζ 

αλκαλµαζ〈σ〈τ.233 Ν∀γψ⌠γψ〈σζατι τανυλµ〈νψαιβαν γψακραν ηασζν〈λϕα αζ 

�κβ≤λλειν/�κβλιον σζαϖακατ α ηαλοττ αϖαγψ σρλτ µαγζατ ελϖετλσρε. Αζ ελ∀ββι σζ⌠ 

�κιδοβνι�−τ ϕελεντ, αζ υτ⌠ββι πεδιγ �εληαϕτ⌠� σζερ, αµινεκ α βεϖτελεκορ ϕν λτρε αζ 

�κβ≤λλειν. Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈νακ σζακρτ∀ι α β〈β〈κ ϖολτακ. Σζ〈µοσ µ⌠δσζερτ 

αλκαλµαζτακ α µ〈ρ µεγλϖ∀ µαγζατ ελϖετλσρε. Αζ εγψικ, ταλ〈ν λεγρδεκεσεββ, αµικορ α 

τερηεσ ν∀νεκ υγρ〈λνια κελλεττ φελ σ λε, δε γψ, ηογψ µεγριντι α φενεκτ α σαρκαιϖαλ, σ 

µιυτ〈ν ηετετ υγροττ, ελϖετλτ.234  

Ηιπποκρατσ ελκπζελστ∀λ τελϕεσεν κλνβζττ Πλατ⌠ν ϖλεµνψε, ακι αζ ℑλλαµ χµ! 

µ!ϖβεν α κϖετκεζ∀κετ ρτα: 

 

��Οταν δ� δ, ο�µαι, α� τε γυνα�κεϕ κα� ο� ∞νδρεϕ το◊ γενν♥ν �κβσι τν ≠λικ�αν, 

′φ≈σοµ�ν που �λευθ�ρουϕ α∧το⇑ϕ συγγ�γνεσθαι  ♦ν �θ�λωσι, πλν θυγατρ� κα� µητρ� 

κα� τα�ϕ τν θυγατ�ρων παισ� κα� τα�ϕ ∞νω µητρϕ, κα� γυνα�καϕ α πλν ¬ε� κα� πατρ� κα� 

το�ϕ το∨των ε�ϕ τ∏ κ≤τω κα� �π� τ∏ ∞νω, κα� τα◊τ≤ γ∋ δη π≤ντα διακελευσ≤µενοι 

προθυµε�σθαι µ≤λιστα µ�ν µηδ∋ ε�ϕ φϕ �κφ�ρειν κ∨ηµα µηδ� γ∋ �ν, �ƒν γ�νηται, �ƒν 

δ� τι βι≤σηται, ο⇔τω τιθ�ναι, ϕ ο∧κ ο⇐σηϕ τροφℑϕ τ τοιο∨τϑ.�235 

 

�Ηα αζτ〈ν α ν∀κ σ α φρφιακ α νεµζσ τρϖνψεσ κορηατ〈ρ〈τ 〈τλπτκ, ακκορ α φρφιακνακ 

βιζονψοσ σζαβαδσ〈γοτ ενγεδλψεζνκ, ηογψ αζζαλ ριντκεζηεσσενεκ, ακιϖελ ακαρνακ, 

                                                 
231 Καππαρισ 7−8. ολδαλ. 
232 Νανχψ ∆εµανδ (58. ολδαλ): �...ιτ ωασ δανγερουσ. Ιν φαχτ, ιτ ωασ φαρ ρισκιερ τηαν χηιλδβιρτη σινχε αλλ 
µετηοδσ ινϖολϖεδ ϖιολενχε οφ σοµε σορτ.� 
233 Εψβεν 11: �Μετηοδσ υσεδ το χοµµιτ αβορτιον ωερε νυµερουσ. Χερταιν βοδιλψ εξερχισεσ �ε.γ. εξχεσσιϖε 
ϕυµπινγ, χαρρψινγ ηεαϖψ λοαδσ, χονστριχτινγ τηε βοδψ, λουδ σνεεζινγ (!) � ωερε ηελδ το βε εφφεχτιϖε. 
Ιννυµεραβλε ποτιονσ ωερε σαιδ το ηαϖε αβορτιϖε προπερτιεσ. Μανψ προδυχτσ το βε ιντοδυχεδ ιντο τηε υτερυσ 
ωερε ενυµερατεδ. Συργιχαλ αβορτιον ωασ αλσο κνοων, α ηαζαρδουσ ιντερϖεντιον (ανδ τηερεφορε ρεϕεχτεδ βψ 
Σορανυσ), ιν ωηιχη σηαρπ οβϕεχτσ εµπλοψεδ. Ηερε τοο συπερτιτιον ωασ ραµπαντ, ωηιλε αστρολογψ εσταβιλισηεδ 
τηε δαψσ ον ωηιχη τερµινατιον οφ πρεγνανχψ ωασ εξπενδιεντ ορ νοτ.� 
234 Σ⌠ρανοσ 1, 60., Ηιπποκρατσ: ∆ε νατυρα πυερι 13. ς. Νανχψ ∆εµανδ 61. ολδαλ: �Τηε δοχτορ ρεπορτσ τηατ 
ηε ινστρυχτεδ τηε ωοµαν το ϕυµπ υπ ανδ δοων σο ασ το τουχη ηερ ηεελσ το ηερ βυττοχκσ, ανδ αφτερ σεϖεν 
ϕυµπσ τηε ωοµαν αβορτεδ.� 
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κιϖϖε λε〈νψυκατ, ανψϕυκατ, α λε〈νψαικ λε〈νψαιτ σ αζ ανψϕυκν〈λ ιδ∀σεββεκετ; αζ 

ασσζονψοκρα νζϖε πεδιγ: κιϖϖε φιυκατ, απϕυκατ σ αζ εζεκτ∀λ λεφελ, ιλλετϖε φελφελ 

σζ〈ρµαζ⌠κατ; δε µινδεζεν εσετεκβεν µ〈ρ λελκκρε κελλ κτννκ, ηογψ ηα φογαµζ〈σ 

τρτντ, λεηετ∀λεγ νε ενγεδϕκ ϖιλ〈γρα ϕννι α µαγζατοτ, ηα πεδιγ ϖαλαµι κρλµνψ εζτ 

µγισ µεγηιστϕα, ϖεγψκ γψ, ηογψ αζ ιλψεν γψερµεκ ρσζρε νινχσ τ〈πλ〈λκ. � 

(Φορδτοττα: Σζαβ⌠ Μικλ⌠σ) 

 

Πλατ⌠ν τεη〈τ τερµσζετεσνεκ ταρτϕα αζ αβορτυσζτ ανλκλ, ηογψ β〈ρµιφλε µορ〈λισ 

ελλενϖετστ φογαλµαζνα µεγ. Αριστοτελσ µ〈ρ βυρκολταββαν εµλτι ελκπζελστ α 

µαγζατεληαϕτ〈σρ⌠λ. Σζεριντε µεγενγεδηετ∀ αζ αβορτυσζ, δε ηα α µαγζατβαν µ〈ρ ϖαν λετ, 

τεη〈τ µεγµοζδυλτ, ακκορ νεµ ϖεηετ∀ ελ.236  

Σ⌠ρανοσ µ〈ρ µεγκλνβζτετι εγψµ〈στ⌠λ α µεγελ∀ζστ σ α µαγζατεληαϕτ〈στ, αµελψεκετ 

σζεριντε σοκαν σσζεκεϖερνεκ. Α νεµ γψ⌠γψσζερρελ, ηανεµ φιζικαι βεηατ〈σσαλ ελ∀ιδζετ 

ϖετλστ ��κβλιον�−νακ νεϖεζι.237 Σζ〈µ〈ρα σοκκαλ φοντοσαββ ϖολτ α µεγελ∀ζσ, µιντ α 

µ〈ρ µεγλϖ∀ µαγζατ λετνεκ ελϖτελε: �Α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερ (ατοκιον) κλνβζικ α 

µαγζατεληαϕτ⌠τ⌠λ (πητηοριον). Αζ ελ∀ββι ηασζν〈λατ〈ϖαλ νεµ τρτνικ µεγ α φογαµζ〈σ, αζ 

υτ⌠ββι πεδιγ ελπυσζττϕα α µ〈ρ µεγφογαντ µαγζατοτ. Μεγ κελλ τεη〈τ κλνβζτετννκ 

εγψµ〈στ⌠λ α µαγζατεληαϕτ⌠ σ α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερτ. Εγψεσεκ σζεριντ α µεστερσγεσ 

ϖετλσ (εκβολιον) αζονοσ α µαγζατεληαϕτ〈σσαλ, µ〈σοκ σζεριντ ϖισζοντ αββαν κλνβζικ 

τ∀λε, ηογψ (αζ εκβολιον εσετν) νεµ µργεκετ αλκαλµαζνακ, ηανεµ πλδ〈υλ ρ〈ζ〈στ σ 

υγρ〈λ〈στ.� 

Καππαρισ µονογρ〈φι〈ϕα α µαγζατεληαϕτ〈σ ητ τπυσ〈τ κλνβζτετι µεγ εγψµ〈στ⌠λ: 1. 

σζ〈ϕον 〈τ σζεδηετ∀ σζερεκ, 2. πεσσζ〈ριυµοκ, 3. κλσ∀λεγ ηασζν〈λατοσ σζερεκ, 4. µεχηανικυσ 

βεαϖατκοζ〈σοκ, 5. σεβσζετι ελϕ〈ρ〈σοκ, 6. κιεγσζτ∀ τεχηνικ〈κ, 7. µ〈για σ βαβονα. Α 

τοϖ〈ββιακβαν νη〈νψ πλδ〈τ ηοζοκ µινδεγψικ µ⌠δσζερρε. 238 

                                                                                                                                                        
235 Πλατ⌠ν: ℑλλαµ 461χ. 
236 Αριστοτελσ: Πολιτικα 1335β: �Αζ ϕσζλττεκ κιτεϖσρ∀λ ϖαγψ φλνεϖελσρ∀λ πεδιγ γψ ιντζκεδϕκ α 
τρϖνψ, ηογψ σεµµιφλε κορχσσζλττετ νεµ σζαβαδ φλνεϖελνι � ϖισζοντ α γψερµεκεκ ναγψ σζ〈µα µιαττ, ηα 
α σζοκ〈σρενδ αζτ γψισ µεγακαδ〈λψοζζα, εγψετλεν ϕσζλττετ σεµ σζαβαδ κιτεννι, µερτ ηισζεν εζεκ γψισ 
ηατ〈ρτ σζαβνακ α τλσ〈γοσ σζαπορασ〈γνακ; ηα πεδιγ ϖαλαηολ εννεκ ελλενρε µγισ φογαµζικ γψερεκ: µιελ∀ττ 
ρζσ σ λετ κλ βεννε, ελ κελλ ηαϕτανι α µαγζατοτ; ηογψ εζ µεγενγεδηετ∀−ε ϖαγψ νεµ, χσακ αζ δντηετι ελ, 
ϖαν−ε α µαγζατβαν ρζσ σ λετ.� 
237 Σ⌠ρανοσ 1, 60: �∋Ατκιον δ� φθορ�ου διαφ�ρει: τ∏ µ�ν γƒρ ο∧κ �× γεν�σθαι σ∨λληψιν, τ∏ δ� 
φθε�ρει τ∏ συλληφθ�ν. Ε�πωµεν ον ∞λλο φθριον κα� ∞λλο ′τκιον, τ∏ δ� �κβλιον ο� µ�ν 
συνωνυµε�ν τ φθορ�� λ�γουσιν, ο� δ� διαφ�ρειν τ µ �ν φαρµ≤κοιϕ νοε�σθαι, κατασεισµο�ϕ δ� κα� 
πηδ≈µασιν, ε� τ∨χοι.� 
238 Ερρ∀λ σσζεφογλαλ⌠αν ρ Καππαρισ 12−30. Αζ ∀ φελοσζτ〈σ〈τ κϖετϖε ν〈λλ⌠ πλδ〈κατ ηοζοκ. 



 92

 

1. ΣΖℑϑΟΝ ℑΤ ΣΖΕ∆ΗΕΤ! ΣΖΕΡΕΚ 

�Μενστρυ〈χι⌠ ελ∀ιδζσρε: αδϕ δισζν⌠κµνψτ239, (ΠΕΥΧΕ∆ΑΝΥΜ ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΕ) 

παναξοτ σ βαζσαρ⌠ζσα240 (ΠΑΕΟΝΙΑ ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΙΣ Λ.) γψκερτ βορβαν ιννι. Α ηαλοττ 

µαγζατ ελϖετλσρε, σ α µηρε: ερδει ιβολψ〈νακ241 (ςΙΟΛΑ Ο∆ΟΡΑΤΑ Λ.) σ κεσερ! 

πορχσιννακ242 (ΠΟΡΤΥΛΑΧΑ ΟΛΕΡΑΧΕΑ Λ.) α µαγϕ〈τ τρδ σσζε, σ κεϖερδ σσζε, 

µαϕδ αδδ φεηρ ⌠βορβαν (ιννι). Μενστρυ〈χι⌠ ελ∀ιδζσρε: ϖγψ αννψι φεηρϖιολα µαγοτ243 

(ΜΑΤΤΗΙΟΛΑ ΙΝΧΑΝΑ Λ.) αµεννψιτ η〈ροµ υϕϕαδ κζ τυδσζ φογνι, σ τ ϖαγψ ηατ 

κεχσκεβογψ⌠τ, εζεκετ κεϖερδ σσζε ϕ⌠ ιλλατ φεηρβορραλ, µαϕδ βορογασδ ϖζζελ σ ολαϕϕαλ (α 

ν∀τ), µαϕδ λτεσδ εγψ σζκεν α µελεγ γ∀ζφρδ∀βε, εζυτ〈ν εζτ ιτασδ µεγ ϖελε, µαϕδ µοσδ 

σ φεκτεσδ λε, ϖγλ µγ αδϕ νεκι κ〈ποσζτ〈τ εννι, σ αννακ λεϖτ σζρχσλνι. Αδϕ βορβαν 

φεηρϖιολ〈νακ244 (ΜΑΤΤΗΙΟΛΑ ΙΝΧΑΝΑ Λ.) µαγϕ〈β⌠λ αννψιτ, αµεννψιτ η〈ροµ υϕϕαδ 

κζ τυδσζ φογνι, σ λτεσδ (α ν∀τ) µελεγ ϖζβε. Ηα νεµ ϖολνα ιλψεν (µαγ), ακκορ τρδ 

σσζε δεσκµνψνεκ245 (ΦΟΕΝΙΧΥΛΥΜ ςΥΛΓΑΡΕ ΜΙΛΛ.) α γψκερτ, ολδδ φελ 

µζδεσ ϖζβεν, σ αδδ ιννι. Αδϕ〈λ τζ σζεµ κ∀ρισφαµαγοτ βορβαν ιννι... Αβορτυσζτ 

ελ∀ιδζ∀ ανψαγ: αλαποσαν κεϖερϕ σσζε τορζσικα βογλ〈ρκα246 (ΡΑΝΥΝΧΥΛΥΣ 

ΣΧΕΛΕΡΑΤΥΣ Λ.) σ κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖτ247 (ΣΥΧΥΣ ΕΧΒΑΛΛΙΙ ΕΛΑΤΕΡΙΙ) 

εχεττελ, µαϕδ ιγψα µεγ. Υγψανερρε α χλρα: εγψ ϖκονψ κ〈ποσζτατορζσ〈νακ α ηεγψτ κενδ 

βε (εζζελ αζ ανψαγγαλ), µαϕδ δρζσλδ ϖελε α τερηεσ ν∀ µητ. Ηα α µενστρυ〈χι⌠ νεµ 

ινδυλ µεγ: δρζσλδ βε τερεβιντυσ γψµλχσϖελ, 〈ζτασδ βορβα σ ϖζβε, σζ!ρδ 〈τ, αδδ 

ηγψοµορρα ιννι, σ φρδεσδ µεγ µελεγ ϖζβεν (α βετεγετ). Α µενστρυ〈χι⌠ µεγινδυλ〈σ〈ρα: 

αδϕ δατολψαµαγοτ βορβαν, ηγψοµορρα ιννι α βετεγνεκ... Α µενστρυ〈χι⌠ ελ∀ιδζσρε σ 

µεγσζντετσρε: βαζσαρ⌠ζσα248 (ΠΑΕΟΝΙΑ ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΙΣ Λ.) φεκετε ϖαγψ ϖρσ 

µαγϕ〈β⌠λ η〈ρµατ ϖαγψ νγψετ τρϕ σσζε βορβαν σ αδδ ιννι. Ηα ινκ〈ββ α µενστρυ〈χι⌠τ 

ακαροδ ελ∀ιδζνι, ακκορ α βαζσαρ⌠ζσ〈νακ249 (ΠΑΕΟΝΙΑ ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΙΣ Λ.) φεκετε µαγϕαιτ 

                                                 
239 Σαττλερ ϑεν∀ (1964, 157. ολδ.) δισζν⌠κµνψ ηελψεττ τϖεσεν κοχσορδοτ ρ. 
240 Σαττλερ ϑεν∀ (157. ολδ.) βαζσαρ⌠ζσα ηελψεττ τϖεσεν ρ⌠ζσαβαζσ〈λτ ρ. 
241 Σαττλερ ϑεν∀ (157. ολδ.) ερδει ιβολψα ηελψεττ τϖεσεν σ〈ργαϖιολ〈τ ρ. 
242 Σαττλερ ϑεν∀ (157. ολδ.) κεσερ! πορχσιν ηελψεττ τϖεσεν κερτι πορχσφϖετ ρ. 
243 Σαττλερ ϑεν∀ (158. ολδαλ) φεηρϖιολα ηελψετ τϖεσεν σ〈ργαϖιολ〈τ ρ. 
244 Σαττλερ ϑεν∀ (158. ολδαλ) φεηρϖιολα ηελψετ τϖεσεν σ〈ργαϖιολ〈τ ρ. 
245 Σαττλερ ϑεν∀ (158. ολδαλ) δεσκµνψ ηελψεττ τϖεσεν 〈νιζστ ρ. 
246 Σαττλερ ϑεν∀ (158. ολδαλ) ϖαρϕλ〈β ηελψεττ τϖεσεν βογλ〈ρκ〈τ ρ. Α µ〈σικ νεϖε λιβαδγλεσζτ∀ ϖζι µρεγ. 
247 Σαττλερ ϑεν∀ (158. ολδαλ) κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε ηελψεττ τϖεσεν υγορκ〈σ µαγρυγ⌠τ ρ. 
248 Σαττλερ ϑεν∀ (182. ολδαλ) βαζσαρ⌠ζσα ηελψεττ τϖεσεν ρ⌠ζσαβαζσ〈λτ ρ. 
249 Σαττλερ ϑεν∀ (182. ολδαλ) βαζσαρ⌠ζσα ηελψεττ τϖεσεν ρ⌠ζσαβαζσ〈λτ ρ. 
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τρδ σσζε, σ υγψανγψ αδδ ιννι. Εγψ µ〈σικ τισζττ⌠ σ µενστρυ〈χι⌠τ ελ∀ιδζ∀ σζερ: τρϕ 

σσζε λεγφελϕεββ ησζ250 βαβρλεϖελετ, σ φλ χσσζε σζαρϖασγψκερετ251 (ΤΟΡ∆ΨΛΙΥΜ 

ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΕ Λ.) βορραλ, σ αζτ αδδ ιννι. Τρϕ σσζε η〈ροµ αττικαι οβολοσνψι βικαεπτ 

(2,25 γ), σ εζτ αδδ βορβαν ιννι (α βετεγνεκ) ηγψοµορρα...�252 

Σ⌠ρανοσν〈λ ισ ταλ〈ληατ⌠ νη〈νψ ιλψεν ρεχεπτ: �Εγψεσεκ α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα 

εγψσζερ εγψ η⌠ναπβαν κψρνι βαλζσαµβ⌠λ χσιχσερι βορσ⌠ ναγψσ〈γ δαραβ κτ ποη〈ρ 

ϖζβεν ϖαλ⌠ φελολδ〈σ〈τ µαϕδ µεγιϖ〈σ〈τ ϕαϖαλλϕ〈κ.253 ςαγψ: οποπαναξοτ, κψρνι βαλζσαµοτ, 

ρυταµαγοτ, µινδεγψικβ∀λ κτ οβολοσνψιτ κελλ σσζετρνι, ϖιασσζαλ βεϖοννι, οδααδνι, ηογψ 

νψελϕε λε, σ υτ〈να ιγψκ ϖζζελ κεϖερτ βορτ, ϖαγψ αζ εγσζετ α ϖιζεσ βορβαν ελκεϖερϖε 

µεγιννι. ςαγψ: η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα µαγοτ σ υγψανεννψι µιρτυσζτ, εγψ δραχηµα 

µιρη〈τ, κτ φεηρ βορσσζεµετ βορβαν ελκεϖερϖε ιννι αδνι η〈ροµ ναπον 〈τ. ςαγψ: εγψ 

οβολοσ βορσµυστ〈ρ µαγοτ σ φλ οβολοσ µεδϖεταλπατ εχετ σ µζ ελεγψβεν µεγιννι.�254 

Α Ηιπποκρατσ ρεχεπτϕειβεν ταλ〈ληατ⌠ νϖνψεκ κζλ σζιντε µινδεγψικ ϖαγψ αβορτϖ 

ηατ〈σσαλ ρενδελκεζικ ϖαγψ ϖιζελετηαϕτ⌠ ϖαγψ πεδιγ µεγινδτϕα α µενστρυ〈χι⌠τ. Α 

δισζν⌠κµνψ γψκερε πλδ〈υλ αβορτϖ ηατ⌠ανψαγοτ ταρταλµαζ. Α κεσερ! πορχσιν 

ϖιζελετηαϕτ⌠, λεϖελειβ∀λ σ σζ〈ρ〈β⌠λ φ∀ζελκετ κσζτενεκ, δε λεϖεσεκ φ!σζερεζσρε ισ 

ηασζν〈λϕ〈κ.255 Α βαζσαρ⌠ζσ〈νακ σ αζ δεσκµνψνεκ σζιντν α γψκερτ ηασζν〈λτ〈κ, 

                                                 
250 Σαττλερ ϑεν∀ (182. ολδαλ) ησζ βαβρλεϖλ ηελψεττ τϖεσεν ηαρµινχατ ρ. 
251 Σαττλερ ϑεν∀ (182. ολδαλ) σζαρϖασγψκρ ηελψεττ τϖεσεν γυργυλψ〈τ ρ. 
252 Ηιπποκρατσ ΞΞΙΙ 554−555, 603−604. ολδαλ, Κην. Β〈ρ ϕ φορδτ〈στ αδοκ, φεληϖοµ α φιγψελµετ Σαττλερ 
κορ〈ββι φορδτ〈σ〈νακ τϖεδσειρε. ��πιµ≈νια κατασπ×. πευκεδαν∏ν κα¬ π≤νακεϕ κα¬ γλυκυσ⋅δηϕ •⋅ζαν �
ν ο∠νϑ δ⋅δου π⋅νειν. (694) �µβρυον �κβ≤λλει τεθνε∏ϕ κα¬ τƒ ⇔στερα. το◊ ∠ου κα¬ τℑϕ ′νδρ≤χνηϕ τ∏ν 
καρπ∏ν, τα◊τα διακψαϕ κα¬ µ⋅ξαϕ δ⋅δου �ν ο∠νϑ λευκ παλαι. �πιµ≈νια κατασπ×. λευκο�ου ∠ καρπ∏ϕ, 
σον τριϕ¬ δακτ∨λοιϕ �πιλαµβανµενοϕ, κα¬ α∉γ∏ϕ σπυρ≤θουϕ σον π�ντε ℵ �ξ. τα◊τα ξυµµ⋅ξαϕ ο∠νϑ 
ε∧ωδεστ≤τϑ, προπυρι≤σαϕ �ϕ ⇔δωρ κα¬ �λαιον τν πυρ⋅ην �µβαλν, πυρι⊆ν δ� �π¬ δ⋅φρου. �πν δ� 
πυρι≈σηϕ, δο∧ναι πιε∧ν, κα¬ ϕ τ≤χιστα λο∨σαντα κατακλ∧ναι. δο◊ναι δ� φαγε∧ν κρ≤µβην κα¬ το◊ χυλο◊ 
•οφε∧ν. λευκο�ου τ∏ν καρπ∏ν (377) σον το∧ϕ τρισ¬ δακτ∨λοιϕ �ν ο∠νϑ δο◊ναι πιε∧ν κα¬ καθ≈σθω �ν 
⇔δατι θερµ. ℵν δ� µ �χς, µαρ≤θρου •⋅ζαϕ κλ≤σαϕ, �ν µελικρ≈τϑ χλιερ ′ποβρ�χων δ⋅δου. µελ⋅ηϕ 
σον κκκουϕ δ�κα �ν ο∠νϑ δο◊ναι πιε∧ν... το◊το κα¬ �µβρυον       �ξελα∨νει, �κβλιον. βατρ≤χιον 
κα¬ �λατηρ⋅ου µικρ∏ν µ⋅ξαϕ �ν ξει ε⇐κρατον π∧σαι. �πι το◊ α∧το◊. κρ≤µβηϕ καυλ∏ν ϒπαλ∏ν, τ∏ 
∞κρον χρ⋅σαϕ νετπϑ τρ∧ψαι, ℵν τƒ �πιµ≈νια µ γ⋅νηται. τερµ⋅νθου καρπ∏ν τρ⋅ψαϕ �ν ο∠νϑ κα¬ ⇔δατι 
διε¬ϕ κα¬ διηθ≈σαϕ διδναι ν≈στει πιε∧ν, κα¬ θερµ λου�σθω.      �µµ≈νια κινε∧ν. φοινικικο⇑ϕ 
κκκουϕ �ν ο∠νϑ ν≈στει διδναι π⋅νειν... κατασπαστικ∏ν καθ≤ρσιοϕ κα¬ στατικν. γλυκυσ⋅δηϕ κκκουϕ 
το⇑ϕ µ�λαναϕ ℵ �ρυθρο⇑ϕ τρε∧ϕ ℵ τ�σσαραϕ τουτ�ουϕ τρ⋅βονταϕ �ν ο∠νϑ, δο◊ναι πιε∧ν. ℵν δ� µ♥λλον 
κατασπ≤σαι θ�λςϕ τν µελ≤νων κκκων τℑϕ γλυκυσ⋅δηϕ τρ⋅ψαϕ τ∏ν α∧τ∏ν τρπον δ∏ϕ πιε∧ν. �τερον 
καθαρτ≈ριον κα¬ κατασπαστικν. δαφν⋅δαϕ ε∠κοσι τƒϕ πλε⋅σταϕ κα¬ σεσ�λιοϕ …µισυ ∇ξυβ≤φου τρ⋅ψαϕ µετƒ 
ο∠νου πιν�τω. τα∨ρου χολν σον τρ⋅α ≠µιοβλια ∋Αττικƒ τρ⋅ψαϕ, �ν ο∠νϑ δο◊ναι πιε∧ν ν≈στει...� 
253 Α σζεµλψ ϖ〈λτοζ〈σα, αηογψ α φορδτ〈σηοζ ρτ κοµµεντ〈ρβαν ρ〈µυτατταµ, αζτ ϕελζι, ηογψ α ταν〈χσοτ α 
σζερζ∀ αδϕα, α γψ⌠γψσζερτ α β〈βα κσζτι ελ, σ α τερηεσ ν∀ ϖεσζι βε. 
254 Σ⌠ρανοσ 1, 63.  
255 Φαρνσωορτη 572. ολδαλ. ς. Ωεισσεχκ 160. ολδαλ. 
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αµελψ µεγινδτοττα α µενστρυ〈χι⌠τ.256 Α φεηρϖιολα, αµελψ Σ⌠ρανοσν〈λ ισ γψακραν 

σζερεπελ, σιµαιζοµ σσζεηζ⌠ ηατ〈σα µιαττ αλκαλµασ α κϖ〈ντ ηατ〈σ ελρσρε. Α Σ⌠ρανοσ 

〈λταλ εµλτεττ νϖνψεκ ναγψοββικ ρσζνλ ισ κιµυτατηατ⌠ αζ αβορτϖ ηατ〈σ.257 Α ρυταµαγ 

µργεζ∀ ανψαγοκατ ταρταλµαζ σ κιφεϕεζεττεν αβορτϖ. Α φυρανοκυµαριντ ταρταλµαζ⌠ 

µεδϖεταλπ γψυλλαδ〈στ οκοζ, µγ α φεηρ βορσοτ γψ⌠γψσζερκντ αλιγ ηασζν〈λϕ〈κ, νοηα µινδ 

αβορτϖ, µινδ πεδιγ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σα κιµυτατηατ⌠. Β〈ρ α σζ∀λ∀ (ςιτισ ςινιφερα) 

ϖιρ〈γ〈ρ⌠λ ισµερτ, ηογψ αβορτϖ ηατ〈σ,258 Σ⌠ρανοσ ρεχεπτϕβεν α βορ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν χσακ 

ολδ⌠σζερκντ ηασζν〈λατοσ. Α φεντιεκ αλαπϕ〈ν αρρα α κϖετκεζτετσρε ϕυτηατυνκ, ηογψ 

Σ⌠ρανοσ ρεχεπτϕει ταρταλµαζτακ ηατ〈σοσ σ κεϖσβ ηατ〈σοσ σσζετεϖ∀κετ, κεϖερκκ 

αζονβαν ϖαλ⌠σζν!λεγ ελ∀ιδζηεττε αζ αβορτυσζτ. 

 

2. ΠΕΣΣΖℑΡΙΥΜΟΚ 

Α µαγζατεληαϕτ〈σν〈λ ηασζν〈λτ πεσσζ〈ριυµοκ ρεχεπτϕειτ µ〈ρ Ηιπποκρατσν〈λ ισ µεγταλ〈λϕυκ. 

�Μαγζατεληαϕτ⌠ σζερ: Μιυτ〈ν α τερηεσ ασσζονψ κτ ναποτ βϕτλτ, δαγασσζ〈λ κοϖ〈σζταλαν 

κενψερετ κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖϖελ, σ εζτ ηελψεζζε φελ (µαγ〈νακ α τερηεσ ασσζονψ, 

µιντ ηϖελψκποτ). Πατκ〈νψµαγβ⌠λ µιντεγψ κτ µαρκνψιτ ολδϕ φελ µζεσ ϖζβεν, µαϕδ 

αδδ ιννι� Τενγερι σκορπι⌠επτ χσαϖαρϕ γψαπϕβα, σ σζ〈ρτσδ µεγ 〈ρνψκοσ ηελψεν, µαϕδ 

ηελψεζζε φελ. Κζνσγεσ µαγρυγ⌠ µαγϖ〈τ σ γετεττ καγψλ⌠ηϕατ ολδϕ〈λ φελ νψλσζ∀ρτ 

ταρταλµαζ⌠ βορβαν, γψαπϕβα τϖε ηελψεζζε φελ.�259 

Σ⌠ρανοσν〈λ εζεκ α πεσσζ〈ριυµοκ ενψηββ ηατ〈σακ. �Αζ ενψηββεκ κζλ α κϖετκεζ∀κετ 

ϕαϖασολϕυκ: µιρτυσζτ, φεηρϖιολα µαγοτ σ κεσερ! χσιλλαγφρττ εγψενλ∀ αρ〈νψβαν γψρϕ 

σσζε ϖζζελ, µαϕδ φορµ〈ζζ βελ∀λε βαβναγψσ〈γ λαβδαχσοκατ. ςαγψ: 3 δραχηµα 

ρυταλεϖελετ, 2 δραχηµα µιρτυσζτ σ υγψανεννψι βαβρλεϖελετ 〈ζτασσ βε βορβα σ ιγψα µεγ. 

Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ (πεσσοσ): φεηρϖιολ〈τ, 

καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν µεννψισγετ, ϖζζελ 

σσζεγψρνι. Ακι εζτ ακαρϕα ηασζν〈λνι, ελ∀ττε φρδϕν µεγ ϖαγψ ϖεγψεν ελ∀ττε λαζτ⌠ 

λ∀φρδ∀κετ, σ ηα τββσζρι αλκαλµαζ〈σκορ σεµ τρτνικ σεµµι, ακκορ ισµτ ϖεγψεν 

λαζτ⌠ λ∀φρδ∀τ, σ µ〈σοδσζορ ισ ηασζν〈λϕα α ηϖελψκποτ.�260 

                                                 
256 Φαρνσωορτη 570 σ 576. ολδαλ. 
257 Ρσζλετεσεν, φορρ〈σοκκαλ σ ηιϖατκοζ〈σοκκαλ εγψττ λ〈σδ αζ εγψεσ νϖνψεκνλ. 
258 Φαρνσωορτη 577. ολδαλ. 
259 Ηιπποκρατσ ΞΞΙΙ 594−595. ολδαλ, Κην. 
260 Σ⌠ρανοσ 1, 65. 
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Σ⌠ρανοσ ρεχεπτϕβεν σζιντε χσακ ολψαν αλκοτ⌠ελεµεκετ ταλ〈λυνκ, αµελψεκ 

φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα α µοδερν κυτατ〈σοκ 〈λταλ ισ κιµυτατηατ⌠. Αβορτϖ ηατ〈σ α 

µιρτυσζ, α φεηρϖιολα, α χσιλλαγφρτ, α ρυτα, α βαβρ, αζ αβσζιντ σ α µιρηα. Κεϖερκκ ναγψ 

ϖαλ⌠σζν!σγγελ ελ∀ιδζτε α κϖ〈ντ ηατ〈στ. 

 

3. Κ⇐ΛΣ!ΛΕΓ ΗΑΣΖΝℑΛΑΤΟΣ ΣΖΕΡΕΚ  

�Ηα µγισ µεγµαραδνα α µαγζατ, ακκορ νε εζεκκελ α κζνσγεσ κεν∀χσκκελ κενϕε βε 

µαγ〈τ α ν∀, ηανεµ ολψανναλ, αµελψικ α χσιλλαγφρτ λισζτϕϖελ κεϖερτ βικαεπβ∀λ261 σ 

αβσζιντβ⌠λ κσζλτ, σ ηασζν〈λϕον εηηεζ ηασονλ⌠ ανψαγοκκαλ 〈τιτατοττ ταπασζοκατ. (Εζεκ 

κζτ ιλψενεκετ ταλ〈λυνκ: 5 υνχια262 χικλ〈µεν, υγψαναννψι κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε σ 

αβσζιντ, 10 δραχηµα αβσζιντ σ σ〈ρτκ, 8 δραχηµα χσαλ〈νµαγ σ σζικσ⌠, 1 δραχηµα 

οποπαναξ, 5 δραχηµα κζνσγεσ µαγρυγ⌠ γψκρ, 6 δραχηµα κεσερ! χσιλλαγφρτ σ 

ϖρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! γψκρ, υγψαναννψι φεηρϖιολα µαγ ϖαγψ φεηρϖιολα γψκρ. Αννψι 

ηενναολαϕ, ηογψ ελεγενδ∀ λεγψεν ταπασζ κσζτσηεζ.�263 �Ηα α ν∀ ϖισζοντ ιρτ⌠ζικ αζ 

ρϖ〈γ〈στ⌠λ σ ρ〈αδ〈συλ γψενγε ισ, ακκορ ελ∀ττε λαζτσα ελ νεµι σζερϖειτ λ∀φρδ∀ϖελ, 

φρδ∀ζσσελ σ ηασζν〈λϕον λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποκατ, χσακ ϖιζετ ιγψον, εγψεν κεϖεσετ, ϖεγψεν 

βε ηασηαϕτ⌠τ, αλκαλµαζζανακ ν〈λα λαζτ⌠ βεντστ, εζυτ〈ν πεδιγ ηασζν〈λϕον µαγζατεληαϕτ⌠ 

ηϖελψκποτ.�264  

Σ⌠ρανοσ νεµ νεϖεζι µεγ, ηογψ µιλψεν γψ⌠γψσζερεκετ κελλ αζ λ∀φρδ∀ ϖαγψ α βεντσ 

ϖιζβε κεϖερνι. Γαλνοστ⌠λ ϖισζοντ ισµερϕκ α χικλ〈µεννεκ τυλαϕδοντοττ ερ∀τελϕεσ αβορτϖ 

ηατ〈στ (εζτ Σ⌠ρανοσ σ α µαι ορϖοστυδοµ〈νψ ισ ελισµερι), αµελψετ ακκορ ισ κιφεϕτεττ, ηα α 

τερηεσ ν∀ ηασ〈τ βεκεντκ α νϖνψτ ταρταλµαζ⌠ κεν∀χχσελ.265 Σ⌠ρανοσ α κρµεκετ σ α 

κενετεκετ χσακ µ〈σ µ⌠δσζερεκκελ κοµβιν〈λϖα ϕαϖασολϕα. Εζεκνεκ αζ ελϕ〈ρ〈σοκνακ α 

ηατκονψσ〈γ〈τ α µοδερν ορϖοστυδοµ〈νψ νεµ ιγαζολτα, δε αννψι ελ∀νψκ λεγαλ〈ββ ϖολτ, 

ηογψ νεµ τεττεκ κ〈ρτ αζ ανψα εγσζσγβεν.266 

                                                 
261 Α βικαεπτ µεγταλ〈λϕυκ Πλινιυσν〈λ (Νατυραλισ ηιστορια 28, 246) σ Ορειβασιοσν〈λ ισ (Χολλ. µεδ. 14, 65). 
262 Αζ υνχια ρ⌠µαι ερεδετ! µρτκεγψσγ α γργ ϖιλ〈γβαν, αµελψετ αζ ορϖοσι ιροδαλοµβαν, σ κσ∀ββ α 
βιροδαλοµ κελετι φελν ισ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτακ. 1 υνχια α λιβρα 1/12 ρσζε=27,29 γ. 1 δραχηµα=1/8 υνχια. 
263 Σ⌠ρανοσ 1, 64. 
264 Σ⌠ρανοσ 1, 65. Α φορρ⌠ ϖιζ! λ∀φρδ∀ α µαι Ανγλι〈βαν ισ ισµερτ βαβονα. ς. Χαρολ Ανν Ρινζλερ 21. ολδαλ: 
�Ιφ ψου τακε α ηοτ βατη ωηιλε ψου αρε πρεγναντ, ιτ ωιλλ βρινγ ον α µισχαρριαγε. Ηιγηλψ υνλικελψ. Ηοωεϖερ, νοτ 
εϖερψ ωοµαν ωηο τηινκσ σηε ισ πρεγναντ βεχαυσε ηερ περιοδ ισ λατε ισ ρεαλλψ πρεγναντ. Ιφ τηε περιοδ ισ ον ιτσ 
ωαψ, ιτ ισ νοτ ινχονχειϖαβλε τηατ α ηοτ βατη µιγητ στιµυλατε τηε φλοω. Ιφ τηατ ωερε το ηαππεν, σοµεονε ωηο 
τηουγητ σηε ωασ πρεγναντ�βυτ ρεαλλψ ωασν� τ�µιγητ µιστακενλψ τηινκ σηε ηαδ α µισχαρριαγε.�  
265 Γαλνοσ 12, 50−51. ς. Καππαρισ 21−22. ολδαλ. 
266 Μαγψαρορσζ〈γον, α νπι ροκ κζλ, πλ. Κοϖ〈χσ Ιµρε σζ〈µολ βε Α νµα φορραδαλοµ χ. (71−72. ολδαλ.) 
µ!ϖβεν αρρ⌠λ, ηογψ αζ Ορµ〈νσ〈γβαν αζ 1920−30−ασ ϖεκβεν �α µαγζατεληαϕτ〈σνακ ϖαλ⌠σ〈γοσ τεχηνικ〈ϕα 
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4. ΜΕΧΗΑΝΙΚΥΣ ΒΕΑςΑΤΚΟΖℑΣΟΚ  

�Εγψεσεκ σζεριντ α µεστερσγεσ ϖετλσ (εκβολιον) αζονοσ α µαγζατεληαϕτ〈σσαλ, µ〈σοκ 

σζεριντ ϖισζοντ αββαν κλνβζικ τ∀λε, ηογψ (αζ εκβολιον εσετν) νεµ µργεκετ 

αλκαλµαζνακ, ηανεµ πλδ〈υλ ρ〈ζ〈στ σ υγρ〈λ〈στ. Εζρτ ταν〈χσολϕα Ηιπποκρατσ, ακι τιλτϕα α 

µαγζατεληαϕτ〈στ, Α µαγζατ τερµσζετρ!λ267 χµ! µυνκ〈ϕ〈βαν α ϖετλσ ελ∀σεγτσρε αζ 

υγρ〈λ〈στ, αµελψνεκ σορ〈ν α ν∀ α σαρκ〈ϖαλ βελεργ α σαϕ〈τ φενεκβε.�268 �Α τερηεσ ν∀ γψ 

ϖετληετι ελ µαγζατ〈τ, ηα ηεϖεσεββεν µοζογ, µεγερ∀λτετ∀ββ στ〈κατ τεσζ, σ 〈λλατοκ ηζτα 

φογατον υταζικ, µιϖελ αζ ιγεν ρ〈ζ. Υγρ〈λϕον ηεϖεσεν, εµελϕεν αζ ερεϕτ µεγηαλαδ⌠αν 

νεηζ σλψοκατ, ηασζν〈λϕον ϖζηαϕτ⌠ σζερεκετ, αµελψεκ α µενστρυ〈χι⌠τ ισ µεγ τυδϕ〈κ 

ινδτανι.�269 Σ⌠ρανοσ εννλ α µ⌠δσζερνλ Ηιπποκρατσηεζ νψλικ ϖισσζα, αζ 〈λταλα ϕαϖασολτ 

ελϕ〈ρ〈στ ηελψεσνεκ ταρτϕα, ηισζεν νγψ χαπυτταλ λεϕϕεββ µ〈ρ σαϕ〈τ µαγα ισ υγψανεζτ α 

µ⌠δσζερτ ταν〈χσολϕα. Νεµχσακ Σ⌠ρανοσ σ Ηιπποκρατσ τεσζ εµλτστ ερρ∀λ, ηανεµ Γαλνοσ 

ισ.270 Α µαι ορϖοστυδοµ〈νψ µεχηανικυσ τραυµ〈κνακ ηϖϕα αζ ιλψεν εσετεκετ.271 Α νπι 

ϖιλ〈γβαν αζ ιλψεσφλε τερηεσσγ−µεγσζακτ〈στ γψακραν ηασζν〈λτ〈κ µγ α 20. σζ〈ζαδ 50−εσ, 

60−ασ ϖειβεν ισ. Γψακορι ϖολτ α νεηζ σλψοκ εµελγετσε (πλ. σζεκρνψ), αζ υγρ〈λ〈σ, σ α 

φορρ⌠ ϖζβεν ϖαλ⌠ λ∀φρδ∀. Α µεχηανικυσ ελϕ〈ρ〈σοκ κζ σορολν〈µ, ηα ϖαλακι εγψ τερηεσ 

ασσζονψτ µεγργ, σ αζ ελϖετλ. Εζ νεµ τεκιντηετ∀ ερκλχσι σζεµποντβ⌠λ ελφογαδηατ⌠νακ, 

δε τνψ, ηογψ εζζελ ισ ελ λεηετ ρνι α κϖ〈ντ ερεδµνψτ, σ∀τ σοκ σζεµποντβ⌠λ µγ ανν〈λ ισ 

τββετ. Ερρε αζ εγψικ λεγελρεττεντ∀ββ πλδα ∆ιογενσ Λαερτιοσν〈λ ολϖασηατ⌠ α 

                                                                                                                                                        
φεϕλ∀δττ κι. Ακαδτ µινδεν φαλυβαν εγψ−εγψ ρεγασσζονψ, ακι ρτεττ α δολογηοζ, σ ακι µινδιγ ρενδελκεζσρε 
〈λλοττ α βαϕβα ϕυτοττ µενψεχσκκνεκ. Λεγεγψσζερ!ββ µαγζατεληαϕτ〈σι µ⌠δ, ηα αζ ασσζονψ φορρ⌠ ϖζβε λ. Μ〈ρ 
βονψολυλταββ, αµικορ κλνβζ∀ µργεσ νϖνψεκ (ηυνψορ, βελνδεκ, ναδραγυλψα στβ.) λεϖελβ∀λ σ 
µαγϕ〈β⌠λ φ∀ζετετ, τε〈τ χσιν〈λνακ, σ αζτ ισσζ〈κ, ϖαγψ α γψκερκετ α µηβε ηελψεζικ, σ οττ ηαγψϕ〈κ π〈ρ 
ναπιγ. ∆ε ηασζν〈λϕ〈κ α χιπρυσφενψ∀ τ!λεϖελειτ∀λ µεγφοσζτοττ φιαταλ ηαϕτ〈σαιτ ισ ερρε α χλρα. Α φαλυσι 
ρεγασσζονψοκ ρενδσζεριντ ισµερικ εζεκετ α νϖνψεκετ σ αλκαλµαζ〈σι µ⌠δϕυκατ. Ηα εζεκ νεµ σεγτενεκ, 
µγ δρασζτικυσαββ εσζκζκηζ νψλνακ. ςαϕσζλ⌠ κζσγ ρεγ β〈β〈ϕα, ακι π〈ρ ϖε ηαλτ µεγ, σ α κρνψκ 
λεγηρηεδτεββ µαγζατεληαϕτ⌠ϕα ϖολτ, ηοσσζ, ηεγψεσ ϖαστ!ϖελ σζυρκ〈λτα αγψον α µηβεν φεϕλ∀δ∀ εµβρι⌠τ.� Αζ 
ιδζετβ∀λ ϕ⌠λ κιϖεηετ∀, ηογψ αζ ⌠κορι µαγζατεληαϕτ〈σι µ⌠δσζερεκ νεµ σοκβαν κλνβζτεκ α ΞΞ. σζ〈ζαδι 
µαγψαρορσζ〈γι ϖισζονψοκτ⌠λ.  
267 Ηιπποκρατσ: ∆ε νατυρα πυερι Λ. ςΙΙ 490=ΞΙΙΙ 1. Εζεκ αλαπϕ〈ν ελµονδηατϕυκ, ηογψ Σ⌠ρανοσ ναγψον ϕ⌠λ 
ισµερτε Ηιπποκρατσ µυνκ〈ϕ〈τ. Ηιπποκρατσ µ〈σικ µυνκ〈ϕα α ∆ε χαρνιβυσ (19) ισ βεσζ〈µολ αρρ⌠λ, ηογψ α 
προστιτυ〈λτακ, αµικορ µεγτυδϕ〈κ, ηογψ τερηεσεκ, ργτν ελϖετετικ µαγζατυκατ. Α σζερζ∀ ιττ νεµ 〈ρυλϕα ελ, 
ηογψ µιλψεν µ⌠δσζερεκετ αλκαλµαζνακ, δε α λνψεγ σζεµποντϕ〈β⌠λ νεµ ισ εζ α φοντοσ, ηανεµ αζ, ηογψ α 
προστιτυ〈λτακν〈λ α µαγζατεληαϕτ〈σ τερµσζετεσ σ κζισµερτ δολογνακ σζ〈µτοττ. Ναγψον φοντοσ ϖολτ 
σζ〈µυκρα, ηογψ µινλ ηαµαραββ εληαϕτσ〈κ µαγζατυκατ, ηισζεν ναγψ ηασσαλ νεµ τυδν〈νακ τοϖ〈ββ δολγοζνι, 
σ µινδεζ ϖεσζλψεζτετν α µεγληετσκετ. Φελττελεζηετϕκ, ηογψ α κλνβζ∀ ελϕ〈ρ〈σοκ (σ α δολογβαν 
ϕ〈ρτασ β〈β〈κ νεϖει) σζ〈ϕρ⌠λ−σζ〈ϕρα τερϕεδηεττεκ, φγγετλενλ αττ⌠λ, ηογψ ηατ〈σοσακ ϖολτακ−ε ϖαγψ σεµ. 
268 Σ⌠ρανοσ 1, 60. Α µ⌠δσζερ αζ ϕκορι Ανγλι〈βαν ισ κζισµερτ ϖολτ. ς. Χαρολ Ανν Ρινζλερ 125−126. ολδαλ. 
269 Σ⌠ρανοσ 1, 64. 
270 Γαλνοσ 17, 653. 
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Περιανδροσρ⌠λ σζ⌠λ⌠ λετραϕζβαν. Α τρτνετ ελµονδϕα, ηογψ �Περιανδροσ ηαραγϕ〈βαν εγψ 

ζσ〈µολλψαλ γψ µεγτττε ϖαγψ µεγργτα φελεσγτ, ακι ρ〈αδ〈συλ 〈λλαποτοσ ϖολτ, ηογψ αζ 

µεγηαλτ.�272 Ηασονλ⌠ τρτνετ ολϖασηατ⌠ Ηροδοτοσν〈λ Καµβψσσρ∀λ: �Αζ εγψιπτοµιακ 

ϖισζοντ αζτ µεσλικ, ηογψ εγψ λακοµ〈ν〈λ αζ ασσζονψ κεζβε ϖεττ εγψ σαλ〈ταφεϕετ, 

λετπκεδτε α λεϖελειτ, αζτ〈ν µεγκρδεζτε α φρϕτ∀λ, ηογψ α λεϖελεσ σαλ〈τα σζεββ−ε ϖαγψ α 

λεχσυπασζτοττ. Α κιρ〈λψ αζτ φελελτε, ηογψ α λεϖελεσ, µιρε αζ ασσζονψ αζτ µονδτα: 

≈Μ〈ρπεδιγ αηογψ ν κιτπκεδτεµ εννεκ α σαλ〈τ〈νακ α λεϖελειτ, γψ ριτκτοτταδ τε µεγ 

Κψροσ η〈ζ〈τ.↔ Καµβψσσ ∀ρλτ ηαραγρα γερϕεδτ, σσζερυγδοστα ασσζονψ〈τ, ακι 〈λδοττ 

〈λλαποτβαν ϖολτ; γψ ηαλτ µεγ κορασζλσβεν αζ ασσζονψ.� Νερ⌠ρ⌠λ Συετονιυσ µεσλι ελ, 

ηογψ µικντ ρυγδοστα σσζε φελεσγτ, Ποππαεα Σαβιν〈τ, ακι σζιντν ελϖετλτ σ µεγ ισ 

ηαλτ.273 Α τψραννοσοκρ⌠λ σζ⌠λ⌠ νεγατϖ τοποσζοκ µεγλεηετ∀σεν ελτερϕεδτεκ ϖολτακ αζ ⌠κορι 

ϖιλ〈γβαν.  

 

5. ΣΕΒ⊃ΣΖΕΤΙ ΕΛϑℑΡℑΣΟΚ 

Σ⌠ρανοσ ισµερι α µαγζατεληαϕτ〈σ σεβσζετι µ⌠δσζερειτ ισ. �Μ〈σοκ µ〈σφλε σζερεκετ ισ 

εµλτενεκ, δε ⌠ϖακοδνι κελλ α τλζοτταν ερ∀σεκτ∀λ, σ αττ⌠λ, ηογψ ϖαλαµι λεσ δολογγαλ 

τ〈ϖολτσυκ ελ α µαγζατοτ, υγψανισ φενν〈λλ α ϖεσζλψ, ηογψ µεγσρτϕκ α µελλεττε λεϖ∀ 

σζερϖεκετ. Αζυτ〈ν υγψανολψαν γψ⌠γψκεζελστ αλκαλµαζζυνκ, µιντ γψυλλαδ〈σ εσετν.�274 

Ηιπποκρατσν〈λ275 ποντοσαν ολϖασηατϕυκ, ηογψ ηογψαν κελλ µινδεζτ ελϖγεζνι. Εζζελ 

σζεµβεν Σ⌠ρανοσ ππεν χσακ εµλτστ τεσζ ερρ∀λ, σ ϕοββνακ ϖλι, ηα τ〈ϖολ ταρτϕυκ 

µαγυνκατ εττ∀λ, µερτ εσετλεγ αζ ελϕ〈ρ〈σ σορ〈ν µ〈σ σζερϖεκετ ισ µεγσρτηετνκ, γψ νεµ αζτ 

αζ ερεδµνψτ ρννκ ελ, αµι α χλυνκ ϖολτ. Α Ηιπποκρατσ κορ〈βαν ηασζν〈λτ σεβσζετι 

ελϕ〈ρ〈σοκ Χελσυσ κορ〈ρα µ〈ρ µεγλεηετ∀σεν µαγασ σζνϖοναλον φολψτακ. Χελσυσ ρσζλετεσεν 

λερϕα α ηαλοττ µαγζατ ελτ〈ϖολτ〈σ〈νακ µ⌠δσζερτ.276 Μ〈σ α τεενδ∀ ακκορ, ηογψηα α µαγζατ 

                                                                                                                                                        
271 Παππ Ζολτ〈ν 338. ολδαλ. 
272 ∆ιογενσ Λαερτιοσ Ι, 94. Φορδ.: Γηερδ〈ν Ταµ〈σ. ς. Ηροδοτοσ 3, 50; 5, 92. 
273 Συετονιυσ: Νερο 35. 
274 Σ⌠ρανοσ 1, 65. 
275 Ηιπποκρατσ: ∆ε συπερφετατιονε 8, 480., ∆ε µυλιεβριβυσ 8, 140. ς. Καππαρισ 26−27. ολδαλ. 
276 Χελσυσ: ∆ε µεδιχινα 7, 29. 1−10.: �Υβι χονχεπιτ αυτεµ αλιθυα, σι ιαµ προπε µατυρυσ παρτυσ ιντυσ εµορτυσ 
εστ νεθυε εξχιδερε περ σε ποτεστ, αδηιβενδα χυρατιο εστ, θυαε νυµεραρι ιντερ διφφιχιλλιµα ποτεστ: ναµ ετ 
συµµαµ πρυδεντιαµ µοδερατιονεµθυε δεσιδερατ, ετ µαξιµυµ περιχυλυµ αδφερτ. Σεδ αντε οµνια ϖυλϖαε 
νατυρα µιραβιλισ χυµ ιν µυλτισ αλιισ τυµ ιν ηαχ ρε θυοθυε φαχιλε χογνοσχιτυρ.�Οπορτε αυτεµ αντε οµνια 
ρεσυπιναµ µυλιερεµ τρανσϖερσο λεχτο σιχ χολλοχαρε, τ φεµινιβυσ ειυσ ιπσιυσ ιλια χονπριµαντυρ; θυο φιτ, τ ετ 
ιµυσ ϖεντερ ιν χονσπεχτυ µεδιχι σιτ ετ ινφανσ αδ οσ ϖολϖαε χονπελλατυρ. Θυαε εµορτυο παρτυ ιδ χονπριµιτ, εξ 
ιντερϖαλλο ϖερο παυλυµ δεηισχερε � υτ. Ηαχ οχχασιονε υσυσ µεδιχυσ υνχταε µανυσ ινδιχεµ διγιτυµ πριµυµ 
δεβετ ινσερερε ατθυε ιβι χοντινερε, δονεχ ιτερυµ αδ [οσ] απεριατυρ, ρυρσυσθυε αλτερυµ διγιτυµ δεµιττερε 
δεβεβιτ, ετ περ εασδεµ οχχασιονεσ αλιοσ, δονεχ τοτα εσσε ιντυσ µανυσ ποσσιτ. Αδ χυιυσ ρει φαχυλτατεµ µυλτυµ 
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φεϕ− ϖαγψ λ〈βφεκϖσβεν ταλ〈ληατ⌠, σ ακκορ ισ, ηα κερεσζτβε φεκσζικ. Αζ ορϖοσ αζ υϕϕ〈ϖαλ, 

µαϕδ εγσζ κεζϖελ βενψλϖα µεγφελελ∀ 〈λλ〈σβα φορδτϕα α ηαλοττ µαγζατοτ. Εηηεζ εγψ 

τοµπα ηεγψ! καµπ⌠τ ισ ηασζν〈ληατ, αµελψετ ϖαγψ α µαγζατ σζεµβε ϖαγψ φλβε ϖαγψ α 

σζ〈ϕ〈βα ακασζτ βε. Ηα α µαγζατοτ εγψβεν νεµ σικερλ ελτ〈ϖολτανι, αζτ ϕαϖασολϕα, ηογψ εγψ 

λεσ καµπ⌠ϖαλ ϖ〈γϕ〈κ λε α φεϕτ, δε εββεν αζ εσετβεν α φεϕετ κελλ ελ∀σζρ ελτ〈ϖολτανι, µερτ 

ηα αζ µαραδ υτολϕ〈ρα, ϖισσζαεσηετ α µηρεγβε σ αζ ανψα λετνεκ κοχκ〈ζτατ〈σα νλκλ 

νεηζ ονναν κιϖεννι.277 Α µοδερν ορϖοστυδοµ〈νψ λ∀ µαγζατ εσετβεν ισ φοντοσνακ σ 

µεγβζηατ⌠νακ ταρτϕα α σεβσζετι ελϕ〈ρ〈σοκατ. Αζ ορϖοσοκ σζεριντ, ηα µεγφελελ∀ ιδ∀βεν 

ϖγζικ ελ α µ!ττετ, ακκορ κοχκ〈ζατα ισ ελενψσζ∀.278 

 

                                                                                                                                                        
χονφερτ ετ µαγνιτυδο ϖολϖαε ετ ϖισ νερϖορυµ ειυσ ετ χορπορισ τοτιυσ ηαβιτυσ ετ µεντισ ετιαµ ροβυρ, χυµ 
πραεσερτιαµ ιντυσ νοννυµθυαµ ετιαµ δυαε µανυσ δαρι δεβεαντ. Περτινετ ετιαµ αδ ρεµ θυαµ χαλδισσιµυµ 
εσσε ιµυµ ϖεντρεµ ετ εξτρεµα χορπορισ, νεθυεδυµ ινφλαµµατιονεµ χοεπισσε, σεδ ρεχεντι ρε προτινυσ 
αδηιβερι µεδιχιναµ. Ναµ σι χορπυσ ιαµ ιντυµυιτ, νεθυε δεµιττι µανυσ νεθυε εδυχι ινφανσ νισι αεγερριµε 
ποτεστ σεθυιτυρθυε σαεπε χυµ ϖοµιτυµ, χυµ τρεµορε µορτιφερα νερϖορυµ δεστεντιο. ςερυµ ιντυσ εµορτυο 
χορπορι µανυσ ινιεχτα προτινυσ ηαβιτυµ ειυσ σεντιτ. Ναµ αυτ ιν χαπυτ αυτ ιν πεδεσ χονϖερσυµ εστ, αυτ 
τρανσϖερσυµ ιαχετ; φερε ταµεν σιχ, υτ ϖελ µανυσ ειυσ ϖελ πεσ ιν προπινθυο σιτ. Μεδιχι ϖερο προποσιτυµ εστ, υτ 
ευµ µανυ δεριγατ ϖελ ιν χαπυτ ϖελ ετιαµ ιν πεδεσ, σι φορτε αλιτερ χονποσιτυσ εστ: αχ σι νιηιλ αλιυδ εστ, µανυσ 
ϖελ πεσ αδπρεηενσυσ χορπυσ ρεχτιυσ ρεδδιτ: ναµ µανυσ ιν χαπυτ, πεσ ιν πεδεσ ευµ χονϖερτετ. Τυµ σι χαπυτ 
προξιµυµ εστ, δεµιττι δεβετ υνχυσ υνδιθυε λεϖισ, αχυµινισ βρεϖισ, θυι ϖελ οχυλο ϖελ αυρι ϖελ ορι, ιντερδυµ 
ετιαµ φροντι ρεχτε ινιχιτυρ; δεινδε αδ τραχτυσ ινφαντεµ εδυχιτ. Νεθυε ταµεν θυολιβετ ισ τεµπορε εξτραηι δεβετ: 
ναµ σι χονπρεσσο ϖολϖαε ορε ιδ τεµπτατυµ εστ, νον εµιττεντε εο ινφανσ αβρυµπιτυρ, ετ υνχι αχυµεν ιν ιπσυµ 
οσ ϖολϖαε δελαβιτυρ; σεθυιτυρθυε νερϖορυµ διστεντιο ετ ινγενσ περιχυλυµ [µορτισ]. Ιγιτυρ χονπρεσσα ϖολϖα 
χονθυιεσχερε, ηιαντε λενιτερ τραηερε οπορτετ, ετ περ ηασ οχχασιονεσ παυλατιµ ευµ εδυχερε. Τραηερε αυτεµ 
δεξτρα µανυσ υνχυµ, σινιστρα ιντυσ ποσιτα ινφαντεµ ιπσυµ, σιµυλθυεµ ευµ δεριγερε δεβετ.  Σολετ ετιαµ 
εϖενιρε, υτ ισ ινφανσ υµορε διστενδατυρ, εξθυε εο προφλυαντ φοεδι οδορισ σανιεσ. Θυοδ σι ταλε εστ, ινδιχε διγιτο 
χορπυσ ιλλυδ φορανδυµ εστ, υτ εφφυσο υµορε εξτενυετυρ; τυµ ιδ λενιτερ περ ιπσασ µανυσ ρεχιπιενδυµ εστ. Ναµ 
υνχυσ ινιεχτυσ φαχιλε ηεβετι χορπυσχυλο λαβιτυρ; ιν θυο θυιδ περιχυλι σιτ, συπρα (5) ποσιτυµ εστ. Ιν πεδεσ 
θυοθυε χονϖερσυσ ινφανσ νον διφφιχυλτερ εξτραηιτυρ; θυιβυσ αδπρεηενσισ περ ιπσασ µανυσ χοµµοδε εδυχιτυρ. 
Σι ϖερο τρανσϖερσυσ εστ νεθυε δεριγι ποτυιτ, υνχυσ αλαε ινιχιενδυσ, παυλυµθυε αδτραηενδυσ εστ; συβ θυο φερε 
χερϖιξ ρεπλιχατυρ, ρετροθυε χαπυτ αδ ρελιχυµ χορπυσ σπεχτατ. Ρεµεδιο εστ χερϖιξ πραεχισα, υτ σεπαρατιµ 
υτραθυε παρσ αυφερατυρ. Ιδ υνχο φιτ, θου πριορισ (4) σιµιλισ ιν ιντεριορεµ ταντυµ παρτεµ περ τοταµ αχιεµ 
εξαχυιτυρ. Τυµ ιδ αγενδυµ εστ, υτ αντε χαπυτ, δεινδε ρελιθυα παρσ αυφερατυρ, θυια φερε µαιορε παρτε εξτραχτα 
χαπυτ ιν ϖαχυαµ ϖολϖαµ προλαβιτυρ, εξτραηιθυε σινε συµµο περιχυλο νον ποτεστ. Σι ταµεν ιδ ινχιδιτ, συπερ 
ϖεντρεµ µυλιερισ δυπλιχι παννιχυλο ινιεχτο, ϖαλενσ ηοµο νον ινπεριτυσ α σινιστρο λατερε ειυσ δεβετ αδσιστερε ετ 
συπερ ιµυµ ϖεντρεµ ειυσ δυασ µανυσ ινπονερε αλτεραθυε αλτεραµ πρεµερε; θυο φιτ, υτ ιλλυδ χαπυτ αδ οσ 
ϖολϖαε χονπελλατυρ; ιδθυε εαδεµ ρατιονε, θυαε συπρα (5) ποσιτα εστ, υνχο εξτραηερε� Ατ σι πεσ αλτερ ιυξτα 
ρεπερτυσ εστ, αλτερ ρετρο χυµ χορπορε εστ, θυιχθυιδ προτραχτυµ, παυλατιµ αβσχιδενδυµ εστ: ετ σι χλυνεσ οσ 
ϖυλϖαε υργυερε χοεπερυντ, ιτερυµ ρετρο ρεπελλενδαε συντ, χονθυισιτυσθυε πεσ ειυσ αδδυχενδυσ. Αλιαεθυε 
ετιαµνυµ διφφιχυλτατεσ φαχιυντ, υτ, θυι σολιδυσ νον εξιτ, χονχισυσ εξιµι δεβεατ. Θυοτιενσ αυτεµ ινφανσ 
προτραχτυσ εστ, τραδενδυσ µινιστρο εστ, υτ ισ ευµ συπινισ µανιβυσ συστινεατ; µεδιχυσ δεινδε σινιστρα µανυ 
λενιτερ τραηερε υµβιλιχυµ δεβετ ιτα νε αβρυµπατ; δεξτρα ευµ σεθυι υσθυε αδ εασ, θυασ σεχυνδασ ϖοχαντ (θυοδ 
ϖελαµεντυµ ινφαντισ ιντυσ φυιτ), ιισθυε υλτιµισ αδπρεηενσισ ϖενυλασ µαµβρανυλασθυε οµνεσ εαδεµ ρατιονε 
µανυ δεδυχερε α ϖολϖα, τοτυµθυε ιλλυδ εξτραηερε ετ σι θυιδ ιντυσ πραετερεα χονχρετι σανγυινισ ρεµανετ. Τυµ 
χονπρεσσισ ιν υνυµ φεµινιβυσ, ιλλα χονχλαϖι χολλοχανδα εστ µοδιχυµ χαλορεµ σινε υλλο περφλατυ ηαβεντε. 
Συπερ ιµυµ ϖεντρεµ ειυσ ινπονενδα λανα συχιδα ιν αχετο ετ ροσα τινχτα. Ρελιθυα χυρατιο ταλισ εσσε δεβετ, 
θυαλισ ιν ινφλαµµατιονιβυσ ετ ιν ισ ϖυλνεριβυσ, θυαε ιν νερϖοσισ λοχισ συντ, αδηιβετυρ. � 
277 Α µοδερν ελϕ〈ρ〈σηοζ ϖ. Παππ Ζολτ〈ν 524−525. ολδαλ. 
278 Παππ Ζολτ〈ν 493−496. ολδαλ. 
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6. ΚΙΕΓ⊃ΣΖ⊆Τ! ΤΕΧΗΝΙΚℑΚ 

Κιεγσζτ∀ τεχηνικ〈κνακ αζοκατ νεϖεζι Ηιπποκρατσ, Γαλνοσ σ Σ⌠ρανοσ, αµελψεκ εγψικε 

σεµ ϖεζετ νµαγ〈βαν αβορτυσζηοζ, δε µ〈σ µ⌠δσζερεκκελ εγψττ αλκαλµαζϖα α τερηεσσγ 

µεγσζακτ〈σ〈τ ελ∀σεγτικ. Ιλψενεκ αζ ρϖ〈γ〈σ, α φορρ⌠ ϖιζ! φρδ∀ σ α σζιγορ διτα, 

αµελψεκ ϖαλ⌠βαν γψνγτικ αζ ανψ〈τ, σ 〈ρτηατνακ α φεϕλ∀δ∀ µαγζατνακ.279 Αζ ιλψεν 

µ⌠δσζερεκ φελσορολ〈σα Σ⌠ρανοσν〈λ αζ αλ〈ββι ηελψεν ταλ〈ληατ⌠: �Ηα εγψ ν∀ ελ ακαρϕα ηαϕτανι 

µαγζατ〈τ, ακκορ ϖεγψεν ελ∀ττε κτ ϖαγψ η〈ροµ ναπον κερεσζτλ τββσζρ ισ φρδ∀τ, εγψεν 

κεϖεσετ, ηασζν〈λϕον λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποτ, ταρτ⌠ζκοδϕον α βορτ⌠λ, αζτ〈ν ϖγεζζενεκ ραϕτα 

ρϖ〈γ〈στ, ηογψ σοκ ϖρτ ϖεσζτσεν. Αµιτ Ηιπποκρατσ αζ Απηορισµ〈κβαν µονδ, αζ αζ 

εγσζσγεσ ν∀κ εσετβεν ιγαζ, α σζορυλ〈στ⌠λ σζενϖεδ∀κ εσετβεν αζονβαν νεµ: ≈Ηα εγψ 

τερηεσ ν∀ν ρϖ〈γ〈στ ϖγεζνεκ, ακκορ ελϖετλ.↔ Μερτ αηογψ µεγινδυλ αζ ιζζαδ〈σ, α ϖιζελετ 

σ α σζκλετ, ηα α ταρταλµυκατ κρβεφογ⌠ ρσζεκ τλ ρενψηκ, υγψανγψ α µαγζατ ισ 

κιλκ∀δικ αζ ελερνψεδτ ανψαµηβ∀λ. Αζυτ〈ν, ηογψ α ν∀νεκ ερετ ϖ〈γτακ, σ κοχσιϖαλ 

ρ〈ζαττ〈κ, λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποτ κελλ ηασζν〈λνια, µιϖελ σοκκαλ ηατ〈σοσαββ α ρ〈ζκ⌠δ〈σ, ηα 

νεµι σζερϖει µ〈ρ κορ〈ββαν ελγψενγλτεκ. Ηα α ν∀ ϖισζοντ ιρτ⌠ζικ αζ ρϖ〈γ〈στ⌠λ σ 

ρ〈αδ〈συλ γψενγε ισ, ακκορ ελ∀ττε λαζτσα ελ νεµι σζερϖειτ λ∀φρδ∀ϖελ, φρδ∀ζσσελ σ 

ηασζν〈λϕον λ〈γψτ⌠ ηϖελψκποκατ, χσακ ϖιζετ ιγψον, εγψεν κεϖεσετ, ϖεγψεν βε ηασηαϕτ⌠τ, 

αλκαλµαζζανακ ν〈λα λαζτ⌠ βεντστ, εζυτ〈ν πεδιγ ηασζν〈λϕον µαγζατεληαϕτ⌠ 

ηϖελψκποτ.�280 

 

 

 

7. ΜℑΓΙΑ ⊃Σ ΒΑΒΟΝΑ 

Α τεηερβε εσστ µ〈γικυσ ελϕ〈ρ〈σοκκαλ ισ µεγπρ⌠β〈λτ〈κ µεγακαδ〈λψοζνι. Εζεκ σορ〈ν 

κλνβζ∀ 〈λλατι, νϖνψι σ εµβερι αλαπανψαγοκβ⌠λ κσζτεττεκ φ∀ζετεκετ σ αζοκατ 

ηασζν〈λτ〈κ φελ. Α φ∀ζετεκεν κϖλ µ〈γικυσ αµυλεττεκετ ισ ηορδτακ α τεστ κλνβζ∀ ρσζειν 

πλ. δερκ, νψακ. Εζεκ ηασζνοσσ〈γ〈ρ⌠λ Σ⌠ρανοσ ϖλεµνψε ελγγ λεσϕτ⌠ ϖολτ. Σ⌠ρανοσ (1, 

20, 63.) µεγϕεγψζι, ηογψ �ϖαννακ, ακικ, γψ γονδολϖα, ηογψ σοκρα µεννεκ αζ 

αντιπατηεια ελϖϖελ, αµυλεττεκετ281 ηασζν〈λνακ, αµελψεκετ σζϖρεκ µηβ∀λ, αζοκ 

φλζσρϕ〈β⌠λ, σ µ〈σ ηασονλ⌠ δολγοκβ⌠λ κσζτενεκ, ηολοττ εζεκ ϖδ∀ ηατ〈σα τϖεσνεκ 

                                                 
279 Καππαρισ 27. ολδαλ. 
280 Σ⌠ρανοσ 1, 65. 
281 ⊃ρδεκεσ, ηογψ Σ⌠ρανοσ ιττ νεµ α σζοκ〈σοσ τελεσµα, ηανεµ α περιαπτοσ κιφεϕεζστ ηασζν〈λϕα. 
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τ!νικ.�282 ςλετλενλ φεννµαραδτ αζονβαν εγψ Κρ. υ. 4. σζ〈ζαδι ϖαρ〈ζσπαπιρυσζ, αµελψ α 

Σ⌠ρανοσ 〈λταλ κ〈ρηοζτατοττ εσζκζκετ ϕαϖασολϕα: 

 

�∋Ασ∨νληµπτον, τ∏ µνον �ν κχµϑ. λαβν ∇ρβουχ, χουχ �ƒν θ�λςχ πρ∏χ τƒ 

βο∨λει �τη, να µ⋅νςχ ′χ∨νληµπτοχ, βρ�ξον α∧τƒ ε∉χ τƒ καταµ≈νια τℑχ γυναικ∏χ 

ο⇐χηχ �ν ′φ�δρϑ, βρεξ≤τω α∧τƒ ε∉χ τν φ∨χιν �αυτℑχ. κα¬ λαβν β≤τραχον ζντα 

β≤λε ε∉χ τ∏ χτµα α∧το◊ το⇑χ ∇ρβουχ, να καταπ⋅ς α∧το∨χ, κα¬ ′πλυχον τ∏ν 

β≤τραχον ζντα, θεν α∧τ∏ν �λαβαχ. κα¬ λαβν χπ�ρµα ¬οχκυ�µου βρ�ξον α∧τ∏ 

γ≤λακτοχ ππ⋅ου, κα¬ λαβν ′ποµ∨ξηχ ′π∏ βο[∏χ] µ[ε]τƒ κριθν β≤λε ε∉χ δ�ρµα     

�λ≤φιον κα¬ �ξωθεν δℑχον δ�ρµατι βο∨ρδωνοχ κα¬ περ⋅αψον ′ποκρουχτικℑχ ο⇐χηχ 

τℑχ χελ≈νηχ �ν θηλυκ ζωδ⋅ϑ �ν ≠µ�ρϖ Κρνου ℵ Ερµο◊. µ∧ξον δ� κα¬ τα∧χ 

κριθα∧χ κα¬ •∨πον ′π∏ τ⋅ου µο∨λαχ.�283 

 

�Ασψνλπτον (φογαµζ〈σγ〈τλ⌠), εγψεδλι α ϖιλ〈γον. ςγψ αννψι βκκνψτ, αη〈νψ ϖιγ ελ 

ακαροδ κερλνι α τεηερβε εσστ. Νεδϖεστσδ βε α µενστρυ〈λ⌠ ν∀ µενστρυ〈χι⌠σ ϖρϖελ, α ν∀ 

ϖαγιν〈ϕ〈βαν νεδϖεστσδ βε ∀κετ. ςγψ εγψ λ∀ βκ〈τ, τεδδ σζ〈ϕ〈βα α βκκνψκετ, ηογψ 

νψελϕε λε αζοκατ, σ λϖε ερεσζδ σζαβαδον α βκ〈τ οττ, αηολ φογταδ. ςεδδ βελνδεκ µαγϖ〈τ, 

νεδϖεστσδ βε λ⌠τεϕϕελ, ϖγψ τεηντακνψοτ, σ 〈ρπαµαγοκκαλ εγψττ τεδδ σζαρϖασβ∀ρρε, 

κϖλρ∀λ κσδ 〈τ (µνλ⌠τ⌠λ σ σζαµ〈ρκανχ〈τ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠) σζϖρ (βυρδον) β∀ρϖελ, σ 

ακασζδ α νψακαδβα ακκορ, αµικορ α φογψ⌠ ηολδ ν∀ι χσιλλαγϕεγψβεν (εν τηλικ⌠ ζ⌠δι⌠) 〈λλ, 

Κρονοσ ϖαγψ Ηερµσ ναπϕ〈ν. Αζ 〈ρπ〈τ κεϖερδ σσζε εγψ (σζαµ〈ρχσ∀δ∀ρτ∀λ σ κανχ〈τ⌠λ 

σζ〈ρµαζ⌠) σζϖρ (µυλα) φλζσρϕ〈ϖαλ.�  

ςαννακ 〈ρταλµατλαναββνακ τ!ν∀, δε νεµ κεϖσβ ηατ〈σταλαν µ〈γικυσ ελϕ〈ρ〈σοκ ισ α 

παπιρυσζοκ ρεχεπτγψ!ϕτεµνψειβεν:  

 

�Τεηερβεεσσ ελλεν: ςγψ εγψ κυκαχοσ βαβοτ, σ κσδ µαγαδ κρ. 

Τεηερβεεσσ ελλεν: ςγψ εγψ 〈τφρτ βαβοτ, σ σζϖρβ∀ρρε φ!ζϖε κσδ µαγαδ κρ.�284 

�Τεηερβεεσσ ελλεν: �⌠χητηια, µεγϖδ α φογαµζ〈σ ∀σδµον〈τ⌠λ.�285 

                                                 
282 �Ο δ� κα¬ περι≤πτοιϕ �χρ≈σαντο πολλƒ τ τℑϕ ′ντιπαθε⋅αϕ λγϑ ποιε∧ν νοµ⋅ζοντεϕ, �ν ο√ϕ µ≈τραϕ 
≠µινων κα¬ τ∏ν �ν το∧ϕ σ¬ •∨πον α∧τν, κα¬ ∞λλα πλε⋅ονα το∨των, ⁄περ �π¬ τν ′ποτελεσµ≤των 
φα⋅νονται ψευδℑ.� 
283 ΠΓΜ ΞΞΞςΙ 322−333. 
284 ΠΓΜ ΛΞΙΙΙ 24−25, 26−28. 
285 ΠΓΜ ΛΞς 1−4. Α ϖαρ〈ζσλατ σορ〈ν αλκαλµαζοττ ϖαρ〈ζσιγε ελσ∀ ρσζε ελϖεσζεττ. 
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Α γργκ α παπιρυσζοκον φεννµαραδτ µ〈γικυσ ρεχεπτεκεν κϖλ αµυλεττεκετ ισ 

ηασζν〈λτακ (αµελψεκ ανψαγα λεηετεττ παπιρυσζ, ⌠λοµλεµεζ, µ〈σ φµ ιλλετϖε κ∀ σ 

φλδρ〈γακ∀), σ εζεκεν ϖαρ〈ζσσζϖεγεκ ϖαλαµιντ κλνβζ∀ 〈βρ〈ζολ〈σοκ 〈λλτακ.286 Σ⌠ρανοσ, 

µιντ λ〈ττυκ, εζεκρ∀λ ισ ελτλ∀εν νψιλατκοζικ. Α σζλετσσζαβ〈λψοζ〈σ χλϕ〈ρα σζ〈ντ 

αµυλεττεκ 〈λταλ〈βαν ϖρσϖασρχβ∀λ (ηεµατιτ) κσζλτεκ. Εζεκνεκ αζ αµυλεττεκνεκ 

τββνψιρε κτ τελερτ ιλλετϖε −ραϕζολτ ολδαλα ϖαν, αζ εγψικ α φρφι ολδαλ, α µ〈σικ α ν∀ι ολδαλ. 

Α ν∀ι ολδαλον 〈λταλ〈βαν αζ ανψαµηετ 〈βρ〈ζολ⌠ αλακοκ, µγ α φρφι ολδαλον 

ϖαρ〈ζσσζϖεγεκ, ιλλετϖε (ναπ)κορονγ σ µ〈σ, α ναππαλι φννψελ ασσζοχι〈ληατ⌠ 〈βρ〈κ 

ταλ〈ληατ⌠κ. Α παπιρυσζοκον λϖ∀ σζϖεγεκνλ ταλ〈ν κεϖσβ γυσζτυσταλαν, δε νεµ κεϖσβ 

ηατ〈σταλαν λεηετεττ αζ α σζ〈µταλαν µ〈γικυσ γεµµα, αµελψετ β〈ρκι µεγϖ〈σ〈ροληατοττ, σ 

µηνεκ κυλχσακντ ηασζν〈ληατοττ. Α γεµµ〈κ 〈βρ〈ζολ〈σα ελτρ∀ ϖολτ. Εγψικ τπυσυκν〈λ α 

ν∀ι ολδαλον ρενδσζεριντ πολιπσζερ! αλακβαν 〈βρ〈ζολτ〈κ αζ ανψαµηετ, αµελψνεκ σζ〈ϕ〈ν〈λ 

εγψ κυλχσ ϖολτ λ〈τηατ⌠. Α πολιπσζερ! ανψαµηεν κϖλ νηα µγ εγψ σκαραβευσ σ εγψ 

φαρκ〈βα ηαραπ⌠ κγψ⌠ ισ ϕελεν ϖολτ. Α µ〈σικ τπυσν〈λ α ν∀ι ολδαλον α πολιπσζερ! ανψαµη 

σζερεπελτ, µγ α φρφι ολδαλον εγψ σκαραβευσ, αµινεκ α λ〈βα αλαττ εγψ (ναπ)κορονγ ϖολτ 

λ〈τηατ⌠, αµελψβ∀λ ϖαγψ εγψενεσ, ϖαγψ ϖιλλ〈µσζερ! συγαρακ τρνεκ ελ∀. Α φρφι ολδαλον αζ 

εσετλεγεσ 〈βρ〈ζολ〈σοκον κϖλ, µινδεν τπυσν〈λ υγψαναζ α κτ σζ⌠ σζερεπελτ (ϖαγψ αζ 

εγψικ ϖαγψ α µ〈σικ ϖαγψ µινδκεττ∀), ΟΡΡΙΟΥΤΗ ΙΑ, αµελψνλ αζ ΙΑ φελτεηετ∀λεγ 

ϑαηϖε γργ αλακϕα ϖολτ, δε α µ〈γικυσ σζϖεγεκβεν ιστεντ, ιλλετϖε ϖαλαµιφλε δµονικυσ 

λνψτ ϕελεντεττ.287 Αζ ΟΡΡΙΟΥΤΗ−οτ αζ ΙΑ−ηοζ ηασονλ⌠αν, ϖαγψ µιντ ϖαρ〈ζσιγτ 

ηασζν〈λτ〈κ, ϖαγψ ταλ〈ν εγψ δµον νεϖε λεηετεττ, ακι α τεηερβε εσστ µεγακαδ〈λψοζτα. 

Βοννερ µεγεµλτ εγψ γεµµ〈τ, αµελψ α Φουθυετ−γψ!ϕτεµνψβεν ταλ〈ληατ⌠, σ αµελψνεκ α 

φελιρατα: �Ορ⌠ριουτη Αυβαχη, αζ ασσζονψοκ µηνεκ υρα�.288 Αζ 〈βρ〈ζολ〈σοκ κλνβσγε 

                                                 
286 Αζ αρανψρα, εζστρε, ρζρε σ βρονζρα ροττ αµυλεττεκ λεγναγψοββ γψ!ϕτεµνψτ Ροψ Κοτανσκψ αδτα κι, α 
κ∀ρε ροττ αµυλεττεκ µρϖαδ⌠ γψ!ϕτεµνψε Χαµπβελλ Βοννερ µυνκ〈ϕα. Α ϖαρ〈ζσγεµµ〈κρ⌠λ λεγυτ⌠ββ Ναγψ 
ℑρπ〈δ Μικλ⌠σ ρτ σσζεφογλαλ⌠ τανυλµ〈νψ〈βαν (2003). 
287 Ναγψ ℑρπ〈δ Μικλ⌠σ (1993, 115−116. ολδαλ): �Αζ α κορρα ϕελλεµζ∀ σζεµλλετµ⌠δ, αµελψ αζ εγψεσ ϖαλλ〈σι 
ηαγψοµ〈νψοκατ εγψµ〈σ σζ〈µ〈ρα 〈τϕ〈ρηατ⌠ϖ〈 ιγψεκεζεττ τεννι, ϑαηϖτ σζ〈µοσ ιστεννελ λ〈ττα αζονοσνακ. 
ℑλταλ〈βαν ϖαλαµελψ φ∀ιστεννελ ϖαγψ α κορ τεολ⌠γιαι γονδολκοδ〈σ〈νακ κζπποντϕ〈βαν 〈λλ⌠ Ναππαλ. 
ℑτρτελµεζ∀δικ α Τερεµτ∀ α γνοσζτικυσ ηαγψοµ〈νψβαν σ〈τ〈νινακ τεκιντεττ ϖιλ〈γ µεγαλκοτ⌠ϕ〈ϖ〈, ϖαγψ αννακ 
εγψικ ηελψταρτ⌠ϕ〈ϖ〈 ισ. Α µ〈γι〈βαν µινδεζεκεν κϖλ λεηετ µγ ϖαρ〈ζσιγε ρσζε ισ, ϖαλαµελψ δµον τιτκοσ 
νεϖεκντ, ϑαηϖε αλακϕ〈τ⌠λ µ〈ρ τελϕεσεν ελολδοτταν.� 
288 Χαµπβελλ Βοννερ 199. ολδαλ: �Οροριουτη ισ αλµοστ αλωαψσ ενγραϖεδ ον υτερινε αµυλετσ, υσυαλλψ ον τηε 
ρεϖερσε οφ τηε στονε... ∆ελαττε χαλλεδ αττεντιον το α στονε ιν τηε Φουθυετ χολλεχτιον ωηιχη βεαρσ τηε πηρασε 
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ελλενρε αζ ανψαµη γεµµ〈κ υγψαναζτ α χλτ σζολγ〈λτ〈κ. Αζ ανψαµηκυλχσ, µεγφελελ∀ 

ϖαρ〈ζσελϕ〈ρ〈σοκ σεγτσγϖελ, αλκαλµασ ιδ∀βεν νψιτνι−ζ〈ρνι τυδτα α µηετ, λεγαλ〈ββισ α 

ηϖ∀κ σζεριντ. Νψιτνι αζρτ κελλεττ, ηογψ µεγινδυλϕον α µενστρυ〈χι⌠, σ βε τυδϕα φογαδνι α 

φρφι µαγϕ〈τ αββ⌠λ α χλβ⌠λ, ηογψ α τερηεσσγ κιαλακυλϕον, µαϕδ α φρφι µαγϕ〈νακ α 

βεφογαδ〈σα υτ〈ν ϕρα βεζ〈ρυλϕον α µη, σ ϖισσζαταρτσα µινδ α µαγοτ, µινδ α ϖρτ, 

τ〈πλ〈λκκντ α φεϕλ∀δ∀ µαγζατνακ.289 Ηα α ν∀ νεµ ακαρτ τεηερβε εσνι, α κυλχσ σεγτσγϖελ 

ζ〈ρϖα ταρτοττα α µητ, ηα αζονβαν µεγ ακαρτ φογαννι, κινψιτοττα. Μιυτ〈ν µεγφογαντ, ϕβ⌠λ 

βε κελλεττ ζ〈ρνια α µητ, νεηογψ ελϖετλϕεν. Α µη κυλχσ〈ρ⌠λ ισ φεννµαραδτ εγψ µ〈γικυσ 

σζϖεγνκ α Κρ. υ. 4. ϖσζ〈ζαδβ⌠λ: 

 

��ρηκιχιφθηαραρχαραηφθιχικηρε. Φυχικλε⋅διον: λαβν ∫∏ν κορνηχ κα¬¬ κορωνοποδ⋅ου 

βο≤τνηχ χυλ∏ν κα¬ χολν ν≤ρκαχ ποταµ⋅αχ τρ∧ψον µετ◊ µ�λιτοχ κα¬ λ�γε τ∏ν 

λγον, ταν τρ⋅βςχ κα¬ ταν χυνχρ⋅ς τ∏ α∉δο∧ν χου. �χτι δ� ∠ λγοχ ∠ 

λεγµενοχ: χο¬ λ�γω, µ≈τρα τℑχ δ∧να, χ≤νε κα¬ δ�ξαι τ∏ χπ�ρµα το◊ δε∧να κα¬ 

χπ[�]ρ[µ]α τ∏ ′κρατ�χ το◊ ∉αρφε αρφε (γρ≤φε). φιλ⋅τω µε ≠ δε∧να ε∉χ τ∏ν ⁄παντα 

α∧τℑχ χρνον, χ �φ⋅ληχεν ≠ �Ιχιχ τ∏ν �Οχιριν, κα¬ µιν≤τω µοι ϒγν≈, χ ≠ 

Πηλενπη τ ∋Οδυχχ∧. χ⇑ δ�, µ≈τρα, µνηµνευ� µου ε∉χ τ∏ν ⁄παντα τℑχ Ζωℑχ 

µου χρνον, τι �γ ε∉µι ∋Ακαρναχθαχ∋. τα◊τα λ�γε τρ⋅βων, κα¬ ταν χρ⋅χςχ τ∏ 

α∉δο∧ον, κα¬ ο⇔τω χυγγ⋅νου, ∈ θ�λιχ, κα¬ χ� µ<>νον ′γαπ≈χι κα¬ ¬π∏ µηδενχ 

ποτε κοινων≈χεται, ε∉ µ ¬π∏ χο◊ µνου.�290  

 

�ερκισιπητηαραρχηαραπητηισικρε. Πηψσικλειδιον (ϖαγινα κυλχσα). ςγψ εγψ ϖαρϕτοϕ〈στ 

σ εγψ ϖαρϕλ〈β νϖνψ (κορ⌠νοποδιυ βοτανσ) νεδϖτ, εγψ φολψαµι ρ〈ϕα (ναρκασ 

ποταµιασ) επϕτ, κεϖερδ σσζε µζζελ, σ κεϖερσ κζβεν, ϖαλαµιντ ακζβεν, ηογψ 

βεδρζσλδ ϖελε α σζεµρεµταγοδατ (αοιδοιον) µονδδ αζ ιγτ: ≈Νεκεδ µονδοµ, ε 

ν∀νεκ (τσ δινα=τσ δεινα) α µηε, νψλϕ κι σ φογαδδ βε ε φρφι (τυ δεινα) µαγϖ〈τ σ 

ιαρπηε αρπηε ερ∀τλεν µαγϖ〈τ! (⊆ρϕαδ!) Σζερεσσεν ενγεµ εζ α ν∀ (η δεινα), µγ χσακ λ, 

αηογψ Ισισ σζερεττε Οσιριστ, σ µαραδϕον σζ〈µοµρα τισζτα, αηογψ Πλενοπ (= Πνελοπ) 

Οδψσσευσ σζ〈µ〈ρα. Τε πεδιγ, ανψαµη, εµλκεζζλ ρ〈µ, λετεµ εγσζ ιδεϕε αλαττ, 

                                                                                                                                                        
µετρασ γψναικον κψριοσ Οροριυτη Αυβαχη αλονγ ωιτη οτηερ δεµονιχ ναµεσ, νοτ ελσεωηερε αττεστεδ, τηατ 
χοντρολ τηε φεµαλε οργαν.� 
289 ϑανε Ροωλανδσον 359. ολδαλ: �Οπενινγ το ρελεασε µενστρυαλ βλοοδ ανδ το ρεχειϖε τηε µαν∋σ σεεδ ιν ορδερ 
το ινιτιατε α πρεγνανχψ, ανδ χλοσινγ αγαιν αφτερ σηε ηασ τακεν υπ τηε µαν∋σ σεεδ, ρεταινινγ βοτη τηε σεεδ ανδ 
τηε µενσεσ ασ νουρισηµεντ φορ τηε δεϖελοπινγ φοετυσ.� 
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µιντηογψ ν ϖαγψοκ Ακαρναχητηασ!↔ Κεϖερσ κζβεν εζτ µονδδ, σ ακκορ ισ, αµικορ 

βεκενεδ α σζεµρεµταγοδατ, σ ηα γψ κζσλσζ αζζαλ (α ν∀ϖελ), ακιϖελ ακαρσζ, εγψεδλ 

χσακ τγεδ φογ σζερετνι, σ σοηα σενκι µ〈σσαλ νεµ φογ κζσλνι, χσακ εγψεδλ ϖελεδ.�291 

                                                                                                                                                        
290 ΠΓΜ ΞΞΞςΙ 283−295. 
291 Α µ〈γικυσ γεµµ〈κ µινδµ〈ιγ λεγϕελεντ∀σεββ γψ!ϕτεµνψε Χαµπβελλ Βοννερ ηαταλµασ µονογρ〈φι〈ϕα, α 
µ〈γικυσ παπιρυσζοκ πεδιγ ρσζβεν Καρλ Πρεισενδανζ ιδζεττ κτ κτετεσ γψ!ϕτεµνψβεν, ρσζβεν πεδιγ α 
Ροβερτ Ω. ∆ανιελ σ Φρανχο Μαλτοµινι 〈λταλ κιαδοττ Συππλεµεντυµ Μαγιχυµ κτ κτετβεν (Οπλαδεν 1990−
1992) ολϖασηατ⌠κ. 
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 ΣΡΑΝΟΣ ΡΕΧΕΠΤϑΕΙΒΕΝ ΗΑΣΖΝℑΛΤ ΑΛΚΟΤΕΛΕΜΕΚ 

 

Αζ αλ〈ββιακβαν Σ⌠ρανοσ ν∀γψ⌠γψ〈σζατι µυνκ〈ϕα 〈λταλ µεγαδοττ, α µαγζατεληαϕτ〈σβαν, α 

µενστρυ〈χι⌠ µεγινδτ〈σ〈βαν σ α φογαµζ〈σγ〈τλ〈σβαν ηασζν〈λατοσ ρεχεπτεκ σσζετεϖ∀ιτ 

ϖιζσγ〈λοµ µεγ. Αζ εγψεσ νϖνψεκ, σζ〈ρµαζκαικ σ µ〈σ ϖεγψι ανψαγοκ α γργ 〈βχ 

σορρενδϕβεν κϖετικ εγψµ〈στ. Α χµσζαϖακ ταρταλµαζζ〈κ αζ αδοττ ανψαγ τυδοµ〈νψοσ 

λατιν νεϖτ, ηα ιλψεν νινχσ, λατιν µεγφελελ∀ϕτ, ανγολ, φρανχια σ µαγψαρ φορδτ〈σ〈τ, α 

ρεχεπτετ, αµιβεν σζερεπελ, α ηελψετ, αηολ Σ⌠ρανοσ, ϖαλαµιντ αηολ Ηιπποκρατσ µεγεµλτι. 

Εγψεσ εσετεκβεν κιτρεκ αρρα, ηογψ µαι τυδ〈συνκ σζεριντ αζ αδοττ σζερ µεννψιρε µιν∀σλ 

ηατ〈σοσνακ. 

 

∋Αλθα�α, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΑΛΤΗΑΕΑ ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΙΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: ορϖοσι ζιλιζ, (φεηρ) µ〈λψϖα 

 

Ανγολ: µαρση µαλλοω, φρανχια: γυιµαυϖε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Ηα µγσεµ 

ϖετλνε ελ, ακκορ ηελψι κεζελσκντ λϕν λενµαγ, γργσζνα, ερδει µ〈λψϖα, ορϖοσι ζιλιζ 

σ φεκετε ρµ φ∀ζετβε, σ κενϕε βε µαγ〈τ ϖελε...�292  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σ: �Α νϖνψ λεϖελει (Αλτηαεαε φολιυµ) σ γψκερε (Αλτηαεαε 

ραδιξ) αδϕ〈κ α δρογοτ�Α λεϖλδρογ σοκ νψ〈λκ〈τ σ νψοµοκβαν ιλλ⌠ολαϕατ ταρταλµαζ. Α 

γψκρδρογ 30% νψ〈λκαανψαγοτ, 30�40% κεµνψτ∀τ, 2% ασζπαραγιντ, 5�10% χυκροτ, 

κβ.10% πεκτιντ, 2% χσερανψαγοτ, κβ. 1% ζσροσολαϕατ, 7%−βαν φοσζφ〈τβαν γαζδαγ, λεχιτιντ 

στβ. ταρταλµαζ. Μινδκτ δρογοτ νψ〈λκ〈σ βεϖον⌠κντ αλκαλµαζζ〈κ α λγχσ∀ σ 

εµσζτ∀σζερϖεκ ηυρυτοσ µεγβετεγεδσειβεν, κλνσεν α γψερµεκγψ⌠γψ〈σζατβαν. 
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Αλκατρσζει κηγσ ελλενι τεακεϖερκνεκ. Ηασζν〈λϕ〈κ κλισζτρνεκ σ λ〈γψτ⌠ 

βορογατ⌠νακ.�293 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

∋Αλη, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΑΛΟ⊄ ςΕΡΑ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: αλο 

 

Ανγολ: αλοε, φρανχια: αλοσ 

 

Ηασζν〈λατα: Η〈νψινγερ, η〈νψ〈σ µεγσζντετσρε, ϖαλαµιντ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερκντ µ〈σ 

ανψαγοκκαλ κεϖερϖε. Εζ υτ⌠ββιρα πλ.: �ςαγψ: εγψ δραχηµα αλοτ, η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα 

µαγοτ, εγψ δραχηµα γψµβρτ, κτ φεηρ βορσσζεµετ κεϖερϕ βορβα, σ αζ εγσζετ η〈ροµ 

αδαγβαν ελοσζτϖα αδδ ιννι α µενστρυ〈χι⌠ µεγσζ!ντε υτ〈ν.�294 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σ: Αζ αλοτ γψ κσζτικ ελ, ηογψ αζ αλοφαϕτ〈κ λεϖελειβ∀λ νψερτ 

τεϕνεδϖεκετ βεσ!ρτικ. Ηασηαϕτ⌠ σ ϖρτισζττ⌠ ηατ〈σ.295 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ σ 

φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σα ϖαν.296 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 50; 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

                                                                                                                                                        
292 �Ε� δ� µ≈, κα� τοπικϕ �γκαθ�ζουσαν ε�ϕ ′φ�ψηµα λινοσπ�ρµου, τ≈λεωϕ, µαλ≤χηϕ, ′λθα�αϕ, 
′ρτεµ�σιαϕ, κα� καταπλασσοµ�νη το�ϕ α∧το�ϕ.� 
293 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 133−134. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 235. ολδαλ. 
294 �ℵ ′ληϕ <ο α/, λευκο�ου σπ�ρµατοϕ τριβολον, ζιγγιβ�ρεωϕ <ο α/ , πεπ�ρεωϕ λευκο◊ κκκοι Β/: 

δ�δου µετ∋ ο�νου, τ∏ λον µερ�σαϕ ε�ϕ δσειϕ τρε�ϕ µετƒ τν λℑξιν τν καταµην�ων.� 
295 Ωεισσεχκ 54−55. ολδαλ. 
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∋Αρτεµισ�α, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ςΥΛΓΑΡΙΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: φεκετε ρµ 

 

Ανγολ: µυγωορτ, φρανχια: αρµοισε 

 

Ηασζν〈λατα: ςετλσηεζ ϖεζετ. Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ 

πλ.: �Ηα µγσεµ ϖετλνε ελ, ακκορ ηελψι κεζελσκντ λϕν λενµαγ, γργσζνα, ερδει 

µ〈λψϖα, ορϖοσι ζιλιζ σ φεκετε ρµ φ∀ζετβε, σ κενϕε βε µαγ〈τ ϖελε...�297 Φαρνσωορτη 

σζεριντ αβορτϖ σ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σα ϖαν.298 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α δρογ (Αρτεµισιαε ηερβα) κεϖσ ιλλ⌠ολαϕατ, κεσερ!ανψαγοτ, 

γψαντ〈τ ταρταλµαζ. Τε〈ϕ〈τ τϖ〈γψϕαϖτ⌠νακ, επεµ!κδστ σερκεντ∀νεκ, βλφρεγ!ζ∀νεκ, 

γρχσχσιλλαπτ⌠νακ, ιδεγερ∀στ∀νεκ φογψασζτϕ〈κ� Κλν κϖ〈νσ〈γρα α γψκερτ 

(Αρτεµισιαε ραδιξ) ισ σζοκτυκ γψ!ϕτενι, αµελψ 0,1% ιλλ⌠ολαϕατ, ινυλιντ, χσερανψαγοτ, 

γψαντ〈τ ταρταλµαζ. Φ∀ζεττ α νπγψ⌠γψ〈σζατβαν ερ∀στ∀κντ, γρχσολδ⌠κντ, ϖιτυστ〈νχ299, 

επιλεπσζια σ ηισζτρια ελλεν ηασζν〈λϕ〈κ.�300 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

 

                                                                                                                                                        
296 551. σ 567. ολδαλ. 
297 Λ〈σδ αζ ορϖοσι ζιλιζνλ. 
298 549. σ 559. ολδαλ. 
299 Βρενχσ〈ν (83. ολδαλ): �Αζ αρχιζµοκβαν σ α ϖγταγοκ δισζτ〈λισ ρσζειβεν µυτατκοζ⌠ γψορσ, χσαπκοδ⌠ 
µοζγ〈σ (χηορεα).� 
300 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 145. ολδαλ. 
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∋Αψ�νθιον,  

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΒΣΙΝΤΗΙΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: αβσζιντ=(φεηρ ρµ) 

 

Ανγολ: αβσιντηιυµ, ωορµωοοδ, φρανχια: αβσιντηε 

 

Ηασζν〈λατα: ⇐ρµµελ κσζτεττ βορ, αµελψετ µζζελ εγψττ κεϖερτεκ σ ηασζν〈λτακ τερηεσ 

ν∀νλ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα. Φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερ, υγψανακκορ ϖετλστ οκοζ. Α µ〈ρ 

µεγφογαντ µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ισ ηασζν〈λτ〈κ πεσσζ〈ριυµβα ηελψεζϖε µ〈σ ανψαγοκκαλ 

εγψττ σσζεκεϖερϖε πλ.: �Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ 

(πεσσοσ): φεηρϖιολ〈τ, καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν 

µεννψισγετ, ϖζζελ σσζεγψρνι.�301  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α φεηρ ρµβ∀λ κτφλε δρογοτ κελλ ελ∀〈λλτανι; α τ∀λεϖελεκβ∀λ 

σ α σζ〈ραζ λεϖελεκβ∀λ 〈λλ⌠τ: α �φοσζτοττ ρµτ�, ϖαλαµιντ α ϖιρ〈γζ〈σακ κεζδετν ϖαγψ 

ππεν δε ϖιρ〈γζ〈συκβαν γψ!ϕτττ, α σζ〈ρ φελσ∀, λεγφελϕεββ 50 χµ ρσζειβ∀λ 〈λλ⌠τ: α 

�ϖιρ〈γοσ ρµτ�...Μαγυκβαν ϖαγψ τεακεϖερκεκβεν τϖ〈γψγερϕεσζτ∀, εµσζτστ σερκεντ∀, 

σζληαϕτ⌠, βλφρεγ!ζ∀, επεµ!κδστ σερκεντ∀ τε〈κ κσζτσρε ηασζν〈λϕ〈κ. Α ϖιρ〈γοσ 

ρµτ α λικ∀ρ− σ α βορ〈σζατι ιπαρ ισ κιτερϕεδτεν αλκαλµαζζα ρµσβοροκ σ κεσερ! λικ∀ρκ 

κσζτσρε. Κλνσεν Φρανχιαορσζ〈γβαν ναγψον ελτερϕεδτ αζ αβσζιντ ιταλ; φοργαλοµβα 

ηοζαταλα αζ εγσζ ϖιλ〈γον τιλτϖα ϖαν, µερτ λϖεζετε τνκρετεττε αζ εµβερεκ εζρεινεκ 

ιδεγειτ.�302 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ σ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σα ϖαν.303 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 52; 1, 20, 63; 1, 20, 64; 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 3, 11; Αφφ. Ιντ. 52.  

                                                 
301 �∞λλοϕ πεσσ∏ϕ ′κινδυντεροϕ, �κβ≤λλων: λευκο�ου, καρδαµµου, θε�ου, ′ψινθ�ου, σµ∨ρνηϕ, 
�κ≤στου �σον, δι∋ ⇔δατοϕ ′ν≤πλασσε.� 
302 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 137−138. ολδαλ. Μα µ〈ρ νινχσ βετιλτϖα, µερτ κ〈βτ⌠σζερ ανψαγταρταλµ〈τ κιϖοντ〈κ. 
ϑελενλεγ µ〈ρ Μαγψαρορσζ〈γον ισ βεσζερεζηετ∀, νεµχσακ Φρανχιαορσζ〈γβαν. 
303 549. σ 559. ολδαλ. 
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Γℑ κιµωλ�α 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΤΕΡΡΑ ΧΙΜΟΛΙΑ, ΣΜΕΧΡΙΣ 

 

Μαγψαρ νεϖε: Κιµ⌠λοσι αγψαγ, ζσρκ∀ 

 

Ανγολ: Χιµολιαν εαρτη, φρανχια: τερρε δε Χιµλοσ 

 

Ηασζν〈λατα: Μ〈σ ανψαγοκκαλ κεϖερϖε, γψαπϕτεκερχσβε ρακϖα, µιντ ταµποντ ηελψεζτκ φελ 

α κζσλσ ελ∀ττ α ϖαγιν〈βα, κτ ϖαγψ η〈ροµ ⌠ρ〈ρα, ηογψ µεγακαδ〈λψοζζ〈κ α τερηεσσγετ 

πλ.: �Μ〈σικ: κιµ⌠λοσι αγψαγοτ σ παναξ γψκερτ εγψενλ∀ αρ〈νψβαν τρϕ σσζε, µαϕδ 

κλν−κλν, αζτ〈ν πεδιγ εγψττ κεϖερδ σσζε ϖζζελ, σ υγψανολψαν µ⌠δον ηελψεζδ φελ, 

αµικορ α κεϖερκ µ〈ρ νψλ⌠σσ〈 ϖ〈λτ.�304  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Η!στ∀ ηατ〈σ, µεγκννψτι α λγζστ, σσζεηζ⌠σζερκντ 

ηασζν〈λατοσ.�305   

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

∆≤φνη, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΛΑΥΡΥΣ ΝΟΒΙΛΙΣ 

 

Μαγψαρ νεϖε: κζνσγεσ βαβρ (νεµεσ βαβρ) 

 

                                                 
304 �∞λλο: γℑϕ κιµωλ�αϕ, π≤νακοϕ •�ξηϕ ′νƒ �σον, κατ∋ �δ�αν κα� ∠µο◊ µεθ∋ ⇔δατοϕ τρ�βε, κα� γλοιδεϕ 
γενµενον σα∨τωϕ προστ�θει.� 
305 Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 101. ολδαλ, 291. ϕεγψζετ: �Ελλε εστ ρεφροιδισσαντε, µαισ θυ∋ελλε φαϖορισε 
αυσσι λα περσπιρατιον.� 
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Ανγολ: σωεετ βαψ (βαψ−τρεε), φρανχια: λαυριερ νοβλε 

 

Ηασζν〈λατα: Α τερηεσ ν∀κνλ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα αλκαλµαζτ〈κ πλ.: �ςαγψ: η〈ροµ δραχηµα 

ρυταλεϖελετ, κτ δραχηµα µιρτυσζτ σ υγψανεννψι βαβρλεϖελετ 〈ζτασσ βορβα βε〈ζτατνι, σ 

ιτασδ µεγ ϖελε.�306 

 

Φαρµακοβτανικαι ηατ〈σα: �Α Κισ−ℑζσι〈βαν ελ∀φορδυλ⌠ σ α Φλδκζι−τενγερ κρνψκν 

κυλτιϖ〈λτ ρκζλδ χσερϕε ϖαγψ φα αδϕα α δρογοτ. Α λεϖλ σ α τερµσ ισ ϕελλεµζ∀ φ!σζερεσ 

σζαγ. Λεϖελε 1�3% ιλλ⌠ολαϕατ σ κεσερ!ανψαγοτ ταρταλµαζ, ιγεν ελτερϕεδτ 

κονψηαφ!σζερ.�307 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.308 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. Ιντ. 52. 

 

 

�Ελαιον παλαιν 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΟΛΙςΑ ΟΛΕΥΜ ΦΟΕΤΙ∆ΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: ολϖαολαϕ (αϖασ) 

 

Ανγολ: ολδ ολιϖε οιλ, φρανχια: ηυιλε ϖιειλλε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µησζ〈ϕατ κενικ βε ϖελε α κζσλσ ελ∀ττ, ηογψ α τερηεσσγετ 

µεγακαδ〈λψοζζ〈κ πλ.: �Αζ ισ σεγτ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈βαν, ηα α µησζ〈ϕατ α 

κζσλσ ελ∀ττ βεδρζσλι αϖασ ολαϕϕαλ ϖαγψ µζζελ, ϖαγψ α κζνσγεσ βορ⌠κα 

γψαντ〈ϕ〈ϖαλ ϖαγψ οποβαλζσαµµαλ, ακ〈ρ νµαγ〈βαν ηασζν〈λϕα εζεκετ, ακ〈ρ γψ, ηογψ 

⌠λοµφεηρρελ κεϖερι ∀κετ, ϖαγψ µιρτυσζολαϕβ⌠λ σ ⌠λοµφεηρβ∀λ κσζλτ νεδϖεσ 

                                                 
306 �ℵ φ∨λλων πηγ≤νου <ο γ/, µυρσ�νηϕ <ο β/, δ≤φνηϕ �σαϕ ∠µο�ωϕ διι�ναι µετ∋ ο�νου, κα� πτιζε.� 
307 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 307. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 111. ολδαλ. 
308 565. ολδαλ. Τουωαιδε σζεριντ µεγινδτϕα α µενστρυ〈χι⌠τ. (998. ολδαλ) 
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ϖιασσζαλ.�309 Εζενκϖλ, ηα εγψ ν∀ µ〈ρ τεηερβε εσεττ, ακκορ ισ ηασζν〈λτ〈κ εζτ α µαγζατ 

εληαϕτ〈σ〈ρα. Εζ υτ⌠ββι εσετβεν πλ.: �Φεχσκενδεζζεν βε µαγ〈νακ αϖασ ολϖαολαϕατ 

νµαγ〈βαν ϖαγψ ρυτα λεϖϖελ ελεγψτϖε, νηα µζζελ κεϖερϖε��310 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 61; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ311: Αφφ. 41, 55; Μορβ. 2, 30, 60; Μορβ. 3, 2, 16; Αφφ. Ιντ. 20, 

52; Αχυτ. 18, 51, 52. 

 

 

∋Ελατ≈ριον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΣΥΧΥΣ ΕΧΒΑΛΛΙΙ ΕΛΑΤΕΡΙΙ 

 

Μαγψαρ νεϖε: κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε 

 

Ανγολ: σθυιρτινγ χυχυµβερ ϕυιχε, φρανχια: ϕυιχε δε χονχοµβρε σαυϖαγε  

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ κεϖερϖε πλ.: �Εζεκ κζτ 

ιλψενεκετ ταλ〈λυνκ: 5 υνχια312 χικλ〈µεν, υγψαναννψι κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε σ αβσζιντ, 

10 δραχηµα αβσζιντ σ σ〈ρτκ, 8 δραχηµα χσαλ〈νµαγ σ σζικσ⌠, 1 δραχηµα οποπαναξ, 5 

δραχηµα κζνσγεσ µαγρυγ⌠ γψκρ, 6 δραχηµα κεσερ! χσιλλαγφρτ σ ϖρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! 

γψκρ, υγψαναννψι φεηρϖιολα µαγ ϖαγψ φεηρϖιολα γψκρ. Αννψι ηενναολαϕ, ηογψ 

ελεγενδ∀ λεγψεν ταπασζ κσζτσηεζ.�313 

 

                                                 
309 �Συνεργε� δ� τ⊆ ′συλληψ�ϖ κα� τ∏ διαχρ�ειν τ∏ στµα τℑϕ ¬στ�ραϕ �λα�ϑ παλαιϑ ℵ µ�λιτι ℵ κεδρ�ϖ 
ℵ ∇ποβαλσ≤µϑ, κατ∋ �δ⋅αν ℵ κα� µετƒ ψιµυθ�ου, ℵ κηρωτ⊆ ¬γρ× διƒ µυρσ�νου κα� ψιµυθ�ου...� 
310 �...κα¬ καταπλασσοµ�νην το⋅ϕ α∧το�ϕ, �γχυµατιζοµ�νην δ� τ παλαι �λα⋅ κατ∋ ∉δ⋅αν ℵ κα¬ µετƒ 
πηγ≤νου χυλο◊, ποτ� δ� κα¬ µ�λιτοϕ...� 
311 Ηιπποκρατσ αζ ολϖαολαϕ ϖαλαµεννψι φορµ〈ϕ〈τ ηασζν〈λϕα. 
312 Αζ υνχια ρ⌠µαι ερεδετ! µρτκεγψσγ α γργ ϖιλ〈γβαν, αµελψετ αζ ορϖοσι ιροδαλοµβαν, σ κσ∀ββ α 
βιροδαλοµ κελετι φελν ισ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτακ. 1 υνχια α λιβρα 1/12 ρσζε=27,29 γ. 1 δραχηµα=1/8 υνχια. 
313 ��ν ο√ϕ �στι κα¬ τα◊τα: κυκλαµ⋅νου, �λατηρ⋅ου, ′ρτεµισ⋅αϕ ′νƒ ο∧γγ⋅αϕ ε/, ′ψινθ⋅ου, 
κολοκυνθ⋅δοϕ <ο ι/, κκκου κν⋅δηϕ, ν⋅τρου <ο η/, ∇ποπ≤νακοϕ <ο α/, σικ∨ου ′γρ⋅ου •⋅ζηϕ <ο ε/, 
θ�ρµων πικρν, χελιδον⋅αϕ •⋅ζηϕ, λευκο�ου σπ�ρµατοϕ ℵ τℑϕ •⋅ζηϕ <ο ζ/, κυπρ⋅νου �λα⋅ου τ∏ ′ρκο◊ν 
ε∉ϕ τ∏ �µπλαστρον ποιℑσαιϕ τ∏ φ≤ρµακον.� 
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Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Α νϖνψνεκ Φαρνσωορτη σζεριντ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σα ϖαν.314 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 3, 10, 15; Αφφ. Ιντ. 18, 37. 

 

 

Ε⇐ζωµον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΕΡΥΧΑ ΣΑΤΙςΑ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: βορσµυστ〈ρ 

 

Ανγολ: ροχκετ, φρανχια: ροθυεττε 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα σ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: εγψ οβολοσ βορσµυστ〈ρ µαγοτ σ φλ οβολοσ µεδϖεταλπατ 

εχετ σ µζ ελεγψβεν µεγιννι.�315 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Ζιγγ�βεριϕ, ∠/≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΖΙΝΓΙΒΕΡ ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΕ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: γψµβρ 

Ανγολ: γινγερ, φρανχια: γινγεµβρε 

 

                                                 
314 Φαρνσωορτη 549. ολδαλ. Τουωαιδε σζεριντ πεδιγ λ〈τ〈σϕαϖτ⌠ ηατ〈σσαλ ρενδελκεζικ. (997. ολδαλ) 
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Ηασζν〈λατα: Α τερηεσσγ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ πλ.: �ςαγψ: ρετλεν γυβαχσοτ, 

γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ α βελσεϕτ σ γψµβρτ, µινδεγψικβ∀λ κτ δραχηµα316 µεννψισγετ, 

γψρδ σσζε βορραλ, µαϕδ βκκνψ ναγψσ〈γ317 γολψ⌠κατ φορµ〈λϕ βελ∀λε, αζτ〈ν φεδεττ, 

〈ρνψκοσ ηελψεν σζ〈ρτσδ µεγ, σ αδδ οδα, ηογψ κζσλσ ελ∀ττ πεσσοσβα τϖε ηελψεζζε 

φελ.�318  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α γψµβρ νεµχσακ αζ ⌠κορβαν, ηανεµ µα ισ αζ εγψικ 

λεγκεδϖελτεββ φ!σζερ σ γψ⌠γψνϖνψ. Γψκερε αζ 〈ζσιαι ορϖοσλ〈σβαν �φορρ⌠νακ� σζ〈µτ. 

Η∀σγετ ϖαγψ τζετ ϖισζ α τεστβε, γψ ιζγατϕα α νεµι σζερϖεκετ. Χσακνεµ µινδενττ, αηολ 

χσακ ν∀, γψκερτ αφροδιζι〈κυµκντ ηασζνοστϕ〈κ. Γψκρτρζσε ιλλ⌠ολαϕατ σ 

φ!σζερανψαγοκατ ταρταλµαζ. Μινδκτ σσζετεϖ∀ϕε ελ∀σεγτι αζ εµσζτστ, φοκοζζα α 

ϖρκεινγστ, σ 〈λταλ〈νοσ λνκτ∀ ηατ〈σ.�319 �Μελεγ φορρ〈ζατα, µιντ ιζζασζτ⌠ σ α 

µεγακαδτ η⌠σζ〈µοτ µεγινδτ⌠ σζερ ισµερετεσ.�320 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα 

ϖαν.321 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62; 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Θε�ον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΣΥΛΠΗΥΡ 

 

Μαγψαρ νεϖε: κν 

Ανγολ: βριµστονε, συλπηυρ, φρανχια: σουφρε 

                                                                                                                                                        
315 �ℵ ε∧ζµου σπ�ρµατοϕ ∇βολ∏ν �να, σπονδυλ⋅ου ≠µιβολον πιε∧ν µετƒ ∇ξυµ�λιτοϕ.� 
316 Α δραχηµα, µιντ µρτκεγψσγ, σλψα 3,411 γ ϖολτ. 
317 Α βκκνψ νεµ ϕελεντ ποντοσ µρτκετ, δε ναγψϕ〈β⌠λ µεγαδϕα α γολψ⌠κ ναγψσ〈γ〈τ, ϖ. Τηεοπηραστοσ: 
Ηιστ. πλαντ. 7, 63., ∆ιοσκοριδσ 5, 150, 6.  
318 �ℵ κηκ⋅δοϕ ∇µφακ⋅νηϕ, σιδ⋅ων το◊ �ντϕ, ζιγγιβ�ρεωϕ ′νƒ <ο β/, ′ν≤πλασσε µετ∋ ο∠νου ∇ρβων 
µεγ�θει κα¬ ξ≈ραινε �ν σκι× κα¬ πρ∏ τℑϕ συνουσ⋅αϕ δ⋅δου προστ⋅θεσθαι �ν πεσσ.� 
319 Ρτσχη 77. ολδαλ, ϖ: ∆〈νοσ 362. ολδαλ. �Αραβιαν σπιχε−πλαντ, τηε ροοτ οφ ωηιχη ωασ υσεδ ιν µεδιχινε.� 
(ΛΣϑ). 
320 Καζαψ Ις. 382−83. 
321 577. ολδαλ. 



 113

 

Ηασζν〈λατα: Α τερηεσ ν∀κνλ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: 

�Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ (πεσσοσ): φεηρϖιολ〈τ, 

καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν µεννψισγετ, ϖζζελ 

σσζεγψρνι.�322 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 3, 10. 

 

 

Θ�ρµοϕ, ∠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΛΥΠΙΝΥΣ ΑΛΒΥΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: χσιλλαγφρτ (ερδει), φαρκασβαβ 

 

Ανγολ: λυπινε, φρανχια: λυπιν 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ν〈λ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Ηα µγισ 

µεγµαραδνα α µαγζατ, ακκορ νε εζεκκελ α κζνσγεσ κεν∀χσκκελ κενϕε βε µαγ〈τ α ν∀, 

ηανεµ ολψανναλ, αµελψικ α χσιλλαγφρτ λισζτϕϖελ κεϖερτ βικαεπβ∀λ σ αβσζιντβ⌠λ κσζλτ, 

σ ηασζν〈λϕον εηηεζ ηασονλ⌠ ανψαγοκκαλ 〈τιτατοττ ταπασζοκατ.�323 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Αλκαλοιδ〈κ ϖαννακ βεννε. Γψ⌠γψηατ〈σα νεµιγεν ϖαν. Γψενγε 

µιν∀σγ! ταλαϕοκ τρ〈γψ〈ζ〈σ〈ρα ηασζν〈λϕ〈κ.324 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.325 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64; 1, 20, 65. 

 

                                                 
322 Λ〈σδ αζ αβσζιντν〈λ. �Υσεδ το φυµιγατε ανδ πυριφψ.� (ΛΣϑ). 
323 �Κ♦ν �πιµ�νς, καταπλασσοµ�νην µηκ�τι το�ϕ κοινο�ϕ καταπλ≤σµασι, ′λλƒ το�ϕ διƒ θερµ⋅νου ′λε∨ρου 
µετƒ χολℑϕ ταυρε⋅αϕ κα¬ ′ψινθ⋅ου, [κα¬ το�ϕ] ∠µοιογεν�σιν τν �πιθεµ≤των.� 
324 ∆〈νοσ 170. ολδαλ. 
325 566. ολδαλ. 
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Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αχυτ. 47. 

 

 

�Ιριϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΙΡΙΣ ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: ρισζ, ν∀σζροµ (κερτι ϖαγψ κκ), ηαλϖ〈νψ ν∀σζιροµ, ϖιολαγψκρ 

 

Ανγολ: ιρισ, φρανχια: ιρισ 

 

Ηασζν〈λατα: Α νϖνψβ∀λ κσζτεττ ολαϕατ ηασζν〈λτ〈κ α µαγζατ εληαϕ〈σ〈ρα πλ.: ��ϖαγψ 

ρισζολαϕατ ϖαγψ αβσζιντοτ µζζελ εγψττ��326 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Αζ Ιρισ Γερµανιχα, Ιρισ Παλλιδα, Ιρισ Φλορεντινα κερτι 

δσζνϖνψκντ ισµερτεκ, ςζσζιντεσ ριζ⌠µ〈ϕυκ (η〈µοζϖα ϖαγψ η〈µοζατλανυλ) δρογοτ αδ. 

Ηασζν〈λτ〈κ βελσ∀λεγ νψ〈κολδ⌠ τεακεϖερκεκ αλκοτ⌠ρσζεκντ, κλσ∀λεγ πεδιγ φογποροκβα 

ϖαγψ λαποχσκ〈ϖ〈 εσζτεργ〈λϖα χσεχσεµ∀ φογζ〈σακορ ρ〈γ⌠φελκετ γψαν〈ντ (Ιριδισ ρηιζοµα 

προ ινφαντιβυσ). Ε φεληασζν〈λ〈σ δρογοτ κιϖοντ〈κ α φοργαλοµβ⌠λ, υγψανισ α ναγψ 

κεµνψτ∀ταρταλοµ α σζ〈ϕρεγβεν κϖ〈λ⌠ τ〈πταλαϕκντ σζολγ〈λτ σζ〈ϕπενσζεκ 

ελ∀ιδζσρε.�327 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.328 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

 

∋Ισχ≤ϕ, ≠ 

 

                                                 
326 �ℵ ∉ρ⋅ν� ℵ ′ψινθ⋅� σ∨ν µ�λιτι� 
327 ∆〈νοσ 352. ολδαλ. 
328 564. ολδαλ. 
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Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΦΙΧΥΣ ΧΑΡΙΧΑ 

 

Μαγψαρ νεϖε: φγε (σζ〈ρτοττ) 

 

Ανγολ: δριεδ φιγ, φρανχια: φιγυε σχηε 

 

Ηασζν〈λατα: Α τερηεσσγ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: 

�ςαγψ: σζ〈ρτοττ φγε ησ〈τ µορζσολϕ σζτ, κεϖερδ ελ σζικσ⌠ϖαλ, σ ηελψεζδ φελ.�329 Εζεν 

κϖλ α φγτ λελµισζερκντ ισ ηασζν〈λτ〈κ, µιϖελ ιγεν τ〈πλ〈λ⌠.  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Α γψµλχσ ενψην ηασηαϕτ⌠.330 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. Ιντ. 35; Αχυτ. 71. 

 

 

Κ≤ρδαµον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΛΕΠΙ∆ΙΥΜ ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: ζσ〈ζσα  

 

Ανγολ: χρεσσ, νοσεσµαρτ, φρανχια: χρεσσον 

 

Ηασζν〈λατα: Ηϖελψκπ αλαπανψαγακντ ηασζν〈λτ〈κ υγψανγψ, µιντ α γψαντ〈τ, ρυτ〈τ, 

φοκηαγψµ〈τ σ α κοριανδερτ.331  

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.332 

 

                                                 
329 �ℵ ∉σχ≤δων σ≤ρκαϕ λεισαϕ µετƒ ν⋅τρου προστ⋅θει.� 
330 Βρεµνεσσ 56. ολδαλ. 
331 �Μ≤λιστα δ� προσ≈κει σηµεισει τ⊆ διƒ τν προσθ�των, ο√ον •ητ⋅νηϕ, πηγ≤νου, σκρδου, καρδ≤µου, 
κορι≤νδρου.� 
332 561. ολδαλ. 
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Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 11, 35. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 2, 26; Μορβ. 3, 16; Αφφ. Ιντ. 40.  

 

 

Καρδ≤µωµον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΕΛΕΤΤΑΡΙΑ ΧΑΡ∆ΑΜΟΜΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: καρδαµοµ, µαλαβ〈ρι καρδαµοµ 

 

Ανγολ: χαρδαµοµ, φρανχια: χαρδαµοµε 

 

Ηασζν〈λατα: Α καρδαµοµτ, µιντ πεσσζ〈ριυµ αλαπανψαγοτ αλκαλµαζτ〈κ α µαγζατ 

εληαϕτ〈σ〈ρα πλ.: �Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ (πεσσοσ): 

φεηρϖιολ〈τ, καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν µεννψισγετ, 

ϖζζελ σσζεγψρνι.�333  

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Σζρκσσ〈ργα ϖαγψ βαρν〈σ σζν!, ιλλατοσ µαγοκατ ταρταλµαζ⌠ 

τερµσει αδϕ〈κ α δρογοτ, αµελψνεκ κβ. 5% ιλλ⌠ολαϕατ, ζσροσολαϕατ, κεµνψτ∀τ, χυκροτ 

ταρταλµαζ. Μιντ εµσζτστ ελ∀σεγτ∀ σζερ σ λικ∀ριπαρι ζϕαϖτ⌠ κερλ φεληασζν〈λ〈σρα.�334 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

 

Κολοκυνθ�ϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΧΙΤΡΥΛΛΥΣ ΧΟΛΟΧΨΝΤΗΙΣ 

 

                                                 
333 Λ〈σδ αζ αβσζιντν〈λ. 
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Μαγψαρ νεϖε: σ〈ρτκ 

 

Ανγολ: βιττερ−αππλε, φρανχια: χολοθυιντε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα µ〈σ ανψαγοκκαλ κεϖερϖε πλ.: ��10 δραχηµα αβσζιντ σ 

σ〈ρτκ��335 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α δρογ φεηρ ϖαγψ σ〈ργ〈σφεηρ σζν!, σζιϖαχσοσ, βοδζαβλρε 

εµλκεζτετ∀ 〈λλοµ〈νψ, σζαγταλαν, κεσερ! ζ!. Ταρταλµαζ: κολοχιντιντ, κολοχιντιδιντ, 

χιτουλλολτ, φιτοσζτερολ−γλικοζιδ〈τ, κϖερχετιντ, δρασζτικυσ ηασηαϕτ⌠ ηατ〈σ ανψαγοτ, ιλλ⌠ολαϕατ, 

γψαντ〈τ, σ⌠κατ, γψµλχσσαϖακατ. Εξτρακτυµ σ τικτρα αλακβαν ηασζν〈λατοσ, µιντ ερλψεσ 

ηασηαϕτ⌠.�336 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.337 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Κεδρ�ϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ϑΥΝΙΠΕΡΥΣ ΧΟΜΜΥΝΙΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: κζνσγεσ βορ⌠κα, γψαλογφενψ∀, βοροϖιχσκαφενψ∀338 

 

Ανγολ: ϕυνιπερ, φρανχια: ϕυνιπρε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα σ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ 

ανψαγοκκακ εγψττ. Α µησζ〈ϕατ κεντκ βε ϖελε α κζσλσ ελ∀ττ, ηογψ µεγακαδ〈λψοζζ〈κ 

                                                                                                                                                        
334 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 316. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 362. ολδαλ. 
335 �′ψιθ⋅ου, κολοκυνθ⋅δοϕ <ο ι/� 
336 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 324. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 222. ολδαλ. 
337 561. ολδαλ. 
338 Α βορ⌠κ〈β⌠λ κσζλτ γψαντ〈τ ηασζν〈λτ〈κ. Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ, ϖαλαµιντ Τεµκιν α χδρυσφα 
γψαντ〈ϕ〈ρα γονδολ. 
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α τερηεσσγετ πλ.: �Αζ ισ σεγτ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈βαν, ηα α µησζ〈ϕατ α 

κζσλσ ελ∀ττ βεδρζσλι αϖασ ολαϕϕαλ ϖαγψ µζζελ, ϖαγψ α κζνσγεσ βορ⌠κα 

γψαντ〈ϕ〈ϖαλ ϖαγψ οποβαλζσαµµαλ, ακ〈ρ νµαγ〈βαν ηασζν〈λϕα εζεκετ, ακ〈ρ γψ, ηογψ 

⌠λοµφεηρρελ κεϖερι ∀κετ, ϖαγψ µιρτυσζολαϕβ⌠λ σ ⌠λοµφεηρβ∀λ κσζλτ νεδϖεσ 

ϖιασσζαλ.�339 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Κκεσφεκετε τοβοζβογψ⌠ι α κιαλακυλ〈στ κϖετ∀ µ〈σοδικ ϖβεν 

λ〈τηατ⌠; εζ α δρογ ισ � ϑυνιπερι πσευδοφρυχτυσ (γαλβυλυσ). Ερ∀τελϕεσ διυρετικυµοκ, 

γρχσολδ⌠κ κσζλνεκ βελ∀λε. Φ〈ϕα σ κ〈τρ〈νψα (ϑυνιπερυµ Λιγνυµ σ Πιξ ϑυνιπερι) α 

β∀ργψ⌠γψ〈σζατβαν νψερνεκ φεληασζν〈λ〈στ� Α χσαλ〈δρ⌠λ, αζ οδασορολτ φαϕοκρ⌠λ 

σσζεφογλαλ〈σκντ ελ κελλ µονδανι, ηογψ µινδ ϖεγετατϖ, µινδ γενερατϖ τεσττ〈ϕαικ σλψοσ 

µργεζσεκ κιϖ〈λτ⌠ι λεηετνεκ. Β∀ρν γψυλλαδ〈σοκατ σ εκχµ〈τ, βελσ∀λεγ νψ〈λκαη〈ρτψα 

κ〈ροστ〈σοκατ, ϖρζσεκετ (ϖετλστ), σλψοσ ϖεσε− σ µ〈ϕελγτελενσγετ οκοζηατ. 

Μινδεζεκηεζ σζϖ σ ρρενδσζερι πανασζοκ, λγζσβνυλ〈σ τ〈ρσυληατ.�340 Φαρνσωορτη 

σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.341 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 61; 1, 20, 63; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Κηκ�ϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΓΑΛΛΑ ΤΥΡΧΙΧΑ 

 

Μαγψαρ νεϖε: γυβαχσ 

Ανγολ: οακ γαλλ/οακ αππλε, φρανχια: γαλλε 

 

Ηασζν〈λατα: Φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερκντ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: τρϕ 

σζτ κτ ρσζ γρ〈ν〈ταλµαηϕατ σ εγψ ρσζ γυβαχσοτ, φορµ〈λϕ βελ∀λκ κισ ηϖελψκποκατ, σ 

                                                 
339 Λ〈σδ αζ ολϖαολαϕν〈λ. 
340 ∆〈νοσ 87. ολδαλ, ϖ. Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 93−94. ολδαλ. 
341 562. ολδαλ. 
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εζτ α ηαϖι ϖρζσ µεγσζ!ντε υτ〈ν ηελψεζδ φελ.�342 �ςαγψ: ρετλεν γυβαχσοτ, γρ〈ν〈ταλµα 

ηϕ〈νακ α βελσεϕτ σ γψµβρτ, µινδεγψικβ∀λ κτ δραχηµα µεννψισγετ, γψρδ σσζε 

βορραλ, µαϕδ βκκνψ ναγψσ〈γ γολψ⌠κατ φορµ〈λϕ βελ∀λε, αζτ〈ν φεδεττ, 〈ρνψκοσ ηελψεν 

σζ〈ρτσδ µεγ, σ αδδ οδα, ηογψ κζσλσ ελ∀ττ πεσσοσβα τϖε ηελψεζζε φελ.�343  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Κισ−ℑζσι〈βαν φ∀λεγ αζ εγψεσ τλγψηαϕτ〈σοκ κλνβζ∀ ρσζειν 

α γυβαχσδαρ〈ζσ σζρ〈σ〈νακ ηατ〈σ〈ρα κελετκεζ∀ κπζ∀δµνψ. Γµβλψ! ϖαγψ κισσ κρτε 

αλακ, σζρκσζλδ σζν!, τοµπα δυδοροκτ⌠λ εγψενετλεν. Κβ. 70% χσερσαϖατ, αζον κϖλ 

χυκροτ, κεµνψτ∀τ, ιλλ⌠ολαϕατ, γλκ⌠ζτ στβ. ταρταλµαζ. Ερ∀σεν σσζεηζ⌠ ηατ〈σ.�344  

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 50; 1, 20, 62; 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 2, 13. 

 

 

Κν�δη, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΥΡΤΙΧΑ ∆ΙΟΙΧΑ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: χσαλ〈ν (ναγψ) 

 

Ανγολ: νεττλε (γρεατ), φρανχια: ορτιε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: ��8 δραχηµα 

χσαλ〈νµαγ σ σζικσ⌠��345 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α δρογ (Υρτιχαε φολιυµ) γλικοζιδ〈κατ, χσερανψαγοκατ, εγψ 

γψαντασζερ! ανψαγοτ (χσαλ〈νµρεγ), ηανγψασαϖατ, εχετσαϖατ, ηισζταµιντ, Β− σ Χ−ϖιταµιντ, 

ϖιασζτ, χυκροτ, κλοροφιλλτ (νϖνψι ζλδ), σζερϖεσ σαϖακατ, σ〈ργα σζνανψαγοτ, γλκοκινιντ 

                                                 
342 �ℵ σιδ⋅ων µ�ρη δ∨ο, κηκ⋅δων µ�ροϕ �ν λεισαϕ ′ν≤πλασσε βαλ≤νια µικρƒ κα¬ ¬ποτ⋅θει µετƒ τν 
λℑξιν τν καταµην⋅ων.� 
343 Λ〈σδ α γψµβρνλ. 
344 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 312. ολδαλ. 
345 �κκκου κν⋅δηϕ, ν⋅τρου <ο η/� 
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(ϖρχυκορσζιντετ χσκκεντ∀ ανψαγ), 〈σϖ〈νψι σ⌠κατ στβ. ταρταλµαζ� Τε〈ϕ〈τ ρευµα, 

κσζϖνψ, χυκορβαϕ, ϖζκ⌠ρ, χσαλ〈νκιτσ, η⌠λψαγηυρυτ, µαγασ ϖρνψοµ〈σ, γψοµορ− σ 

βληυρυτ, β∀ρκιτσεκ, ϖεσεηοµοκ ελλεν, ϖαλαµιντ ϖρτισζττ⌠κντ, ϖιζελετηαϕτ⌠νακ, 

〈λταλ〈νοσ ερ∀στ∀νεκ, γψοµορ− σ βλϖρζσ, κηγσ χσιλλαπτ〈σ〈ρα στβ. ισσζ〈κ.�346 

Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.347 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Κοµµ�, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΓΥΜΜΙ ΑΡΑΒΙΧΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: γυµι, µζγα, αραβµζγα 

 

Ανγολ: γυµ, φρανχια: γοµµε 

 

Ηασζν〈λατα: Α τερηεσσγ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: 

�ςαγψ: γρ〈ν〈ταλµαηϕατ αζονοσ µεννψισγ! µζγα σ ρ⌠ζσαολαϕ ελεγψϖελ ηελψεζζ φελ.�348  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �⊃σζακ−αφρικ〈βαν ηονοσ Αχαχια σενεγαλ ϖερεκ κισζιϖ〈ργ⌠ 

νεδϖε. Αραβιντ, χυκροτ σ χσερανψαγοτ ταρταλµαζ.�349 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

                                                 
346 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 104−105. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 243−244. ολδαλ. 
347 577. ολδαλ. 
348 �ℵ σ⋅δια µετƒ κµµεωϕ ∠σου κα¬ •οδ�νου ∠σου προστ�θει.� 
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Κορ⋅ανδρον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΧΟΡΙΑΝ∆ΡΥΜ ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: κοριανδερ, κολδυσβορσ, χιγ〈νψπετρεζσελψεµ 

 

Ανγολ: χοριανδερ, φρανχια: χοριανδρε 

 

Ηασζν〈λατα: Ηϖελψκπ αλαπανψαγακντ ηασζν〈λτ〈κ υγψανγψ, µιντ α γψαντ〈τ, ρυτ〈τ, 

φοκηαγψµ〈τ σ α ζσ〈ζσ〈τ.350  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α κοριανδερτ αζ εγψιπτοµιακ αφροδιζι〈κυµκντ, α γργκ α 

βορ φ!σζερεζσρε ηασζν〈λτ〈κ. Α µαγοκ ενψην νψυγτατ⌠, εµσζτστ ϕαϖτ⌠, σζληαϕτ⌠ 

ηατ〈συκ µελλεττ ενψητικ α µιγρνεσ πανασζοκατ ισ.351 �Α βορβαν ελκεϖερϖε αζ 

ονδ⌠τερµελσ νϖελσρε µ〈ρ ∆ιοσκυριδσ ισ αϕ〈νλοττα.�352 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 11, 35. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. 38, 54; Μορβ. 2, 50; Μορβ. 3, 17; Αφφ. Ιντ. 12, 35. 

 

 

Κυκλ≤µινοϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΧΨΧΛΑΜΕΝ ΓΡΑΕΧΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: χικλ〈µεν 

 

Ανγολ: χψχλαµεν, φρανχια: χψχλαµεν 

 

                                                                                                                                                        
349 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 313. ολδαλ. 
350 Λ〈σδ α ζσ〈ζσ〈ν〈λ. 
351 Βρεµνεσσ 244. ολδαλ, ϖ. Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 194. ολδαλ, ϖ. Τουωαιδε 1001. ολδαλ. 
352 Ρτσχη 54. ολδαλ. 
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Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Εζεκ κζτ 

ιλψενεκετ ταλ〈λυνκ: 5 υνχια χικλ〈µεν, υγψαναννψι κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε σ αβσζιντ, 10 

δραχηµα αβσζιντ σ σ〈ρτκ, 8 δραχηµα χσαλ〈νµαγ σ σζικσ⌠, 1 δραχηµα οποπαναξ, 5 

δραχηµα κζνσγεσ µαγρυγ⌠ γψκρ, 6 δραχηµα κεσερ! χσιλλαγφρτ σ ϖρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! 

γψκρ, υγψαναννψι φεηρϖιολα µαγ ϖαγψ φεηρϖιολα γψκρ.�353 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.354 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 2, 47. 

 

 

Κ∨προϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΛΑΩΣΟΝΙΑ ΙΝΕΡΜΙΣ Λ. (ΛΣϑ) ς. ΠΗΙΛΛΨΡΕΑ 

ΛΑΤΙΦΟΛΙΑ Λ. (Στιρλινγ) 

 

Μαγψαρ νεϖε: ηεννα355  

 

Ανγολ: ηεννα, φρανχια: ηενν 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Αννψι 

ηενναολαϕ, ηογψ ελεγενδ∀ λεγψεν ταπασζ κσζτσηεζ.�356 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Τιπικυσ κελετι φεστ∀νϖνψ, αµελψ αζ αλκανν〈ηοζ ηασονλ⌠ 

φεστκ− σ χσερανψαγοτ ταρταλµαζ.�357 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.358 

 

                                                 
353 Λ〈σδ α κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖνλ. 
354 572. ολδαλ, ϖ Τουωαιδε 999. ολδαλ. 
355 Α ηενν〈β⌠λ νψερτ ολαϕατ ηασζν〈λτ〈κ. 
356 Λ〈σδ α κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖνλ. 
357 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 314. ολδαλ. 
358 568. ολδαλ. 
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Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Κ∨τινοϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΦΛΟΣ ΠΥΝΙΧΑΕ ΓΡΑΝΑΤΙ  

 

Μαγψαρ νεϖε: γρ〈ν〈ταλµαϖιρ〈γ 

 

Ανγολ: φλοωερ οφ  ποµεγρανατε, φρανχια: φλευρσ δε γρεναδιερ 

 

Ηασζν〈λατα: �ςαγψ: κτ δραχηµα γρ〈ν〈ταλµαϖιρ〈γοτ, εγψ δραχηµα γυβαχσοτ σ εγψ 

δραχηµα αβσζιντοτ σσζετρϖε ϖονδ βε βορ⌠καγψαντ〈ϖαλ, φορµ〈λϕ βελ∀λε 〈ρπασζεµ 

ναγψσ〈γ κποκατ, σ ηελψεζδ φελ α µενστρυ〈χι⌠ µεγσζ!ντε υτ〈ν κτ ναπον κερεσζτλ.�359 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

 

Λευκ�ον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΜΑΤΤΗΙΟΛΑ ΙΝΧΑΝΑ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: φεηρϖιολα, τλι ϖιολα360 

 

Ανγολ: γιλλιφλοωερ, φρανχια: γιροφλε  

                                                 
359 �ℵ κυτ⋅νων <ο β/, κηκ⋅δων <ο α/, ′ψινθ⋅ου <ο α/, λεισαϕ ′ναλ≤µβανε κεδρ⋅αν κα¬ ′ν≤πλασσε 
κριθℑϕ µεγ�θει κα¬ προστ⋅θει µετƒ τν λℑξιν τν καταµην⋅ων ε∧θ�ωϕ �φ∋ ≠µ�ραϕ β/.� 
360 Τεµκιν σζεριντ εζ α σ〈ργαϖιολα (Χηειρατηυσ Χηειρι). Εννεκ α νϖνψνεκ ναγψ ρσζτ α µαγϕ〈τ ηασζν〈λτ〈κ. 
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Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα σ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ κλνβζ∀ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα µαγοτ σ υγψανεννψι µιρτυσζτ, 

εγψ δραχηµα µιρη〈τ, κτ φεηρ βορσσζεµετ βορβαν ελκεϖερϖε ιννι αδνι η〈ροµ ναπον 〈τ.�361 

Ηασζν〈λτ〈κ µγ πεσσζ〈ριυµβαν µαγζατεληαϕτ⌠κντ ισ πλ.: �Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ 

µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ (πεσσοσ): φεηρϖιολ〈τ, καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, 

µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν µεννψισγετ, ϖζζελ σσζεγψρνι.�362 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Αβορτϖ, ϖετλστ σ σιµαιζοµ σσζεηζ⌠δ〈στ ελ∀σεγτ∀ σζερ.363 

Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.364 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63; 1, 20, 64; 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Λ⋅νον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΛΙΝΥΜ ΥΣΙΤΑΤΙΣΣΙΜΥΜ Λ. 

Μαγψαρ νεϖε: λεν365 

 

Ανγολ: λιν, φρανχια: λιν 

 

Ηασζν〈λατα: Α τερηεσ ν∀νλ α νψολχαδικ ϖαγψ α  κιλενχεδικ η⌠ναπβαν α νεµι σζερϖεκ 

ελλαζτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ, αζρτ, ηογψ κννψεδεββεν σζλϕν πλ.: 

�⇐λϕν λενµαγ ϖαγψ γργσζνα ϖαγψ ερδει µ〈λψϖα φ∀ζετβ∀λ κσζτεττ λ∀φρδ∀βε, 

φεχσκενδεζζεν βε δεσ ολϖαολαϕατ, σ ηασζν〈λϕον λδζσρραλ σ ϖελ∀ϖελ 〈τιτατοττ 

                                                 
361 �<ℵ> λευκο�ου σπ�ρµατοϕ κα¬ µυρσ⋅νηϕ ′νƒ τριβολον, σµ∨ρνηϕ δραχµ≈ν, πεπ�ρεωϕ λευκο◊ 
κκκουϕ δ∨ο µετ∋ ο∠νου �φ∋ ≠µ�ραϕ τρε∧ϕ διδναι π⋅νειν.� 
362 Λ〈σδ αζ αβσζιντν〈λ. 
363 Φαρνσωορτη 561. ολδαλ. 
364 561. ολδαλ. 
365 Α λεννεκ µαγϕ〈τ ηασζν〈λτ〈κ κλνφλε κεϖερκεκ αλαπανψαγακντ. 
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πεσσζ〈ριυµοτ.�366 Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ισ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ ϖεγψτϖε πλ.: �Ηα 

µγσεµ ϖετλνε ελ, ακκορ ηελψι κεζελσκντ λϕν λενµαγ, γργσζνα, ερδει µ〈λψϖα, 

ορϖοσι ζιλιζ σ φεκετε ρµ φ∀ζετβε, σ κενϕε βε µαγ〈τ ϖελε.�367  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α δρογοτ σζολγ〈λτατ⌠ λενµαγϖακ (Λινι σεµεν) κβ. 4 µµ 

ηοσσζακ, κβ. 1 µµ ϖασταγακ, λαποσ τοϕ〈σ αλακακ, φνψλ∀ βαρν〈κ, αζ εγψικ ϖγκν 

ηεγψεσεκ. Α λενµαγ 30�40% ζσροσολαϕατ, 20% φεηρϕτ, λεχιτιντ, κεσερ! ανψαγοτ, 

κκσαϖγλικοζιδ〈τ, α µαγηϕβαν νψ〈λκ〈τ στβ. ταρταλµαζ. Α µαγοτ λεντϖε νψ〈κοσ φολψαδκοτ 

κσζτενεκ βελ∀λε, αµελψ βληυρυτοσ β〈νταλµακβαν α βλφαλακ ιζγαλµι 〈λλαποτ〈νακ α 

χσκκεντσρε βεϖον⌠υλ αδνακ� Α µαγ ∀ρλεµνψτ ππεσ βορογατ⌠υλ, κελσεκ ρλελσρε 

ηασζν〈λϕ〈κ. Αζ ολαϕ κιπρσελσε υτ〈ν ϖισσζαµαραδ⌠ πογ〈χσ〈τ (Λινι σεµινισ πλαχεντα) 

µεγ∀ρλϖε σζιντν βορογατ⌠νακ ηασζν〈λϕ〈κ γψυλλαδ〈σοσ τεστρσζεκ �τζνεκ� 

χσιλλαπτ〈σ〈ρα.�368 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.369 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 18, 56; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 3, 17; Αφφ. Ιντ. 1; Αχυτ. 18, 33, 53. 

 

 

 

Μαλ≤χη, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΜΑΛςΑ ΣΙΛςΕΣΤΡΙΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: ερδει µ〈λψϖα  

 

Ανγολ: µαλλοω, φρανχια: µαυϖε 

 

                                                 
366 ��γκαθ⋅σµασιν το∧ϕ διƒ λινοσπ�ρµου ℵ τ≈λεωϕ ℵ µαλ≤χηϕ ′φεψηµ≤των, �γχυµατισµο∧ϕ δ� δι∋   
�λα⋅ου γλυκ�ωϕ, �τι δ� πεσσο∧ϕ το∧ϕ διƒ χηνε⋅ου στ�ατοϕ κα¬ µυελν.� 
367 Λ〈σδ αζ ορϖοσι ζιλιζνλ. 
368 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 203−204. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 191−192 ολδαλ. Τουωαιδε σζεριντ µγ σσζεηζ⌠, 
ϖρζσχσιλλαπτ⌠, νψ〈κολδ⌠, σεβγψ⌠γψτ⌠ σ β∀ρβετεγσγεκ γψ⌠γψτ〈σ〈ρα ϖαλ⌠. (996. ολδαλ) 
369 568. ολδαλ. 



 126

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ν〈λ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Ηα µγσεµ 

ϖετλνε ελ, ακκορ ηελψι κεζελσκντ λϕν λενµαγ, γργσζνα, ερδει µ〈λψϖα, ορϖοσι ζιλιζ 

σ φεκετε ρµ φ∀ζετβε, σ κενϕε βε µαγ〈τ ϖελε...�370 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α δρογ (Μαλϖαε σιλϖεστρισ φλοσ) κηγσχσιλλαπτ⌠, νψ〈κολδ⌠ 

τε〈κ γψακορι αλκατρσζε. Φορρ〈ζατα τοροκγψυλλαδ〈σ ελλενι βλγετ∀σζερ. Ταρταλµαζ: νψ〈λκ〈τ, 

µαλϖιν αντοχι〈ν γλικοζιδ〈τ, χσερανψαγοτ.�371 Α Μαλϖαχεαε χσαλ〈δ ταγϕαι αβορτϖ 

ηατ〈σακ.372 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 18, 56; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αχυτ. 44. 

 

 

Μ�λι, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΜΕΛ 

 

Μαγψαρ νεϖε: µζ 

 

Ανγολ: ηονεψ, φρανχια: µιελ 

Ηασζν〈λατα: Α µησζ〈ϕατ κενικ βε ϖελε, α κζσλσ ελ∀ττ, ηογψ α τερηεσσγετ 

µεγακαδ〈λψοζζ〈κ πλ.: �Αζ ισ σεγτ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈βαν, ηα α µησζ〈ϕατ α 

κζσλσ ελ∀ττ βεδρζσλι αϖασ ολαϕϕαλ ϖαγψ µζζελ, ϖαγψ α κζνσγεσ βορ⌠κα 

γψαντ〈ϕ〈ϖαλ ϖαγψ οποβαλζσαµµαλ, ακ〈ρ νµαγ〈βαν ηασζν〈λϕα εζεκετ, ακ〈ρ γψ, ηογψ 

⌠λοµφεηρρελ κεϖερι ∀κετ, ϖαγψ µιρτυσζολαϕβ⌠λ σ ⌠λοµφεηρβ∀λ κσζλτ νεδϖεσ 

ϖιασσζαλ.�373 Α µζετ ηασζν〈λτ〈κ µγ α τερηεσσγ λτρεϕττεκορ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα µ〈σ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Φεχσκενδεζζεν βε µαγ〈νακ αϖασ ολϖαολαϕατ νµαγ〈βαν ϖαγψ 

ρυτα λεϖϖελ ελεγψτϖε, νηα µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ ρισζολαϕατ ϖαγψ αβσζιντοτ µζζελ 

                                                 
370 Λ〈σδ αζ ορϖοσι ζιλιζνλ. 
371 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 236. ολδαλ, ϖ. ∆〈νοσ 235−236. ολδαλ. 
372 568−569. ολδαλ. 
373 Λ〈σδ αζ ολϖαολαϕν〈λ. 
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εγψττ, ϖαγψ οποπαναξοτ ϖαγψ σ⌠σ τνκλψβζ〈τ ρυτ〈ϖαλ σ µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ σψριαι 

κεν∀χστ ηασζν〈λϕον.�374 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 52; 1, 20, 61; 1, 20, 62; 1, 20, 63; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. 41, 58, 61; Μορβ. 2, 43, 44, 64; Μορβ. 3, 14, 16; Αφφ. Ιντ. 

35, 42; Αχυτ. 30, 34, 72. 

 

 

Μ∨ρον συρ�ακον, Μ∨ρον βαλσ≤µον 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΥΝΓΥΕΝΤΥΜ ΣΨΡΙΑΧΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: σζριαι κεν∀χσ 

 

Ανγολ: Σψριαν υνγυεντ, φρανχια: ονγυεντ δε Σψριε 

 

Ηασζν〈λατα: Α τερηεσ ν∀κνλ ηασζν〈λτ〈κ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: 

�Φεχσκενδεζζεν βε µαγ〈νακ αϖασ ολϖαολαϕατ νµαγ〈βαν ϖαγψ ρυτα λεϖϖελ ελεγψτϖε, 

νηα µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ ρισζολαϕατ ϖαγψ αβσζιντοτ µζζελ εγψττ, ϖαγψ οποπαναξοτ 

ϖαγψ σ⌠σ τνκλψβζ〈τ ρυτ〈ϖαλ σ µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ σψριαι κεν∀χστ375 ηασζν〈λϕον.�376  

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Μυρρ�νη, ≠ 

                                                 
374 ��γκυµατιζοµ�νην δ� τ παλαι �λα�� κατ∋ ∉διαν ℵ κα¬ µετƒ πηγ≤νου χυλο◊, ποτ� δ� κα¬ 
µ�λιτοϕ, ℵ ∉ρ�νω ℵ ′ψιθ�ϑ σ∨ν µ�λιτι ℵ ∇ποπ≤νακι ℵ ϒλ∏ϕ χνδρϑ µετƒ πηγ≤νου κα¬ µ�λιτοϕ, ℵ 
µ∨ρϑ συριακ.� 
375 Εζτ α κεν∀χστ κσζτερµκκντ Σψρι〈β⌠λ ιµπορτ〈λτ〈κ, ϖ. Γαλνοσ: δε χοµπ. µεδ. σεχ. λοχοσ Κ. ΞΙΙ 543, 
Βυργυιρε�Γουρεϖιτχη�Μαλινασ 103. ολδαλ 312. ϕεγψζετ. 
376 Λ〈σδ α µζνλ. 
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Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΜΨΡΤΥΣ ΧΟΜΜΥΝΙΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: µιρτυσζ377  

 

Ανγολ: µψρτλε, φρανχια: µψρτε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µησζ〈ϕατ κενικ βε ϖελε α κζσλσ ελ∀ττ, ηογψ α µεγτερµκενψλστ 

µεγακαδ〈λψοζζ〈κ. Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα σ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ισ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα µαγοτ σ υγψανεννψι µιρτυσζτ, 

εγψ δραχηµα µιρη〈τ, κτ φεηρ βορσσζεµετ βορβαν ελκεϖερϖε ιννι αδνι η〈ροµ ναπον 〈τ.�378 

Ηασζν〈λτ〈κ µγ πεσσζ〈ριυµβα ρακϖα, ϖαλαµιντ βορβαν ελκεϖερϖε ρυτ〈ϖαλ σ βαβρλεϖλλελ 

εγψττ, υγψανεζεν χλβ⌠λ. 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.379 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 50; 1, 17, 56; 1, 20, 61; 1, 20, 63; 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αχυτ. 53. 

Ν�τρον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΣΟ∆ΙΥΜ ΧΑΡΒΟΝΑΤΥΜ, ΣΟ∆Α 

 

Μαγψαρ νεϖε: σζ⌠δα, σζικσ⌠, λγσ⌠ 

 

Ανγολ: νατρον, φρανχια: νιτρε 

 

Ηασζν〈λατα: Φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σ µαγζατεληαϕτ⌠ σζερκντ ισ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ 

εγψττ πλ.: �ςαγψ: σζ〈ρτοττ φγε ησ〈τ µορζσολϕ σζτ, κεϖερδ ελ σζικσ⌠ϖαλ, σ ηελψεζδ 

φελ.�380 

                                                 
377 Α µιρτυσζ λεϖελειβ∀λ, 〈γαιβ⌠λ σ ϖιρ〈γαιβ⌠λ νψερικ κι α µιρτυσζολαϕατ. Α νϖνψβ∀λ νψερτ ολαϕατ σ α 
τερµστ ηασζν〈λτ〈κ. 
378 Λ〈σδ α φεηρϖιολ〈ν〈λ. 



 129

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

∋Οποβ≤λσαµον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΧΟΜΜΙΠΗΟΡΑ ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΥΜ ΕΝΓΛ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: Γιλε〈δ βαλζσαµα, οποβαλζσαµ 

 

Ανγολ: ϕυιχε οφ τηε βαλσαµ−τρεε, φρανχια: βαυµε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µησζ〈ϕατ κενικ βε ϖελε, ηογψ α τερηεσσγετ µεγακαδ〈λψοζζ〈κ πλ.: �Αζ ισ 

σεγτ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈βαν, ηα α µησζ〈ϕατ α κζσλσ ελ∀ττ βεδρζσλι αϖασ 

ολαϕϕαλ ϖαγψ µζζελ, ϖαγψ α κζνσγεσ βορ⌠κα γψαντ〈ϕ〈ϖαλ ϖαγψ οποβαλζσαµµαλ, ακ〈ρ 

νµαγ〈βαν ηασζν〈λϕα εζεκετ, ακ〈ρ γψ, ηογψ ⌠λοµφεηρρελ κεϖερι ∀κετ, ϖαγψ 

µιρτυσζολαϕβ⌠λ σ ⌠λοµφεηρβ∀λ κσζλτ νεδϖεσ ϖιασσζαλ.�381 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 61. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

∋Οποπ≤ναξ, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΓΥΜΜΙΡΕΣΙΝΑ ΟΠΟΠΑΝΑΞ 

 

Μαγψαρ νεϖε: οποπαναξ, παναξ 

 

                                                                                                                                                        
379 569. ολδαλ. Τουωαιδε σζεριντ ϖισζοντ σσζεηζ⌠ σ φερτ∀τλεντ∀ ηατ〈σσαλ ρενδελκεζικ. (997. ολδαλ) 
380 �ℵ ∉σχ≤δων σ≤ρκαϕ λεισαϕ µετƒ ν�τρου προστ�θει.� 
381 Λ〈σδ αζ ολϖαολαϕν〈λ. 
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Ανγολ: παναξ βαλµ, φρανχια: οποπαναξ 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα σ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: οποπαναξοτ, κψρνι βαλζσαµοτ, ρυταµαγοτ, µινδεγψικβ∀λ 

κτ οβολοσνψιτ κελλ σσζετρνι, ϖιασσζαλ βεϖοννι, οδααδνι, ηογψ νψελϕε λε, σ υτ〈να ιγψκ 

ϖζζελ κεϖερτ βορτ, ϖαγψ αζ εγσζετ α ϖιζεσ βορβαν ελκεϖερϖε µεγιννι.�382  

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

∋Οπϕ κυρηναικϕ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΒΑΛΣΑΜΥΜ ΧΨΡΕΝΑΙΧΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: κψρνι βαλζσαµ 

 

Ανγολ: Χψρεναιχ βαλµ, φρανχια: βαυµε δε Χψρνε 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα, ϖαλαµιντ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ 

ανψαγοκκαλ κεϖερϖε πλ.: �Εγψεσεκ α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα εγψσζερ εγψ η⌠ναπβαν 

κψρνι βαλζσαµβ⌠λ χσιχσερι βορσ⌠ ναγψσ〈γ δαραβ κτ ποη〈ρ ϖζβεν ϖαλ⌠ φελολδ〈σ〈τ µαϕδ 

µεγιϖ〈σ〈τ ϕαϖαλλϕ〈κ.�383 �ςαγψ: οποπαναξοτ, κψρνι βαλζσαµοτ, ρυταµαγοτ, µινδεγψικβ∀λ 

κτ οβολοσνψιτ κελλ σσζετρνι, ϖιασσζαλ βεϖοννι, οδααδνι, ηογψ νψελϕε λε, σ υτ〈να ιγψκ 

ϖζζελ κεϖερτ βορτ, ϖαγψ αζ εγσζετ α ϖιζεσ βορβαν ελκεϖερϖε µεγιννι.�384  

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63. 

 

                                                 
382 �ℵ ∇ποπ≤νακοϕ κα¬ ∇πο◊ κυρηνα�κο◊ κα¬ πηγ≤νου σπ�ρµατοϕ ′νƒ ∇βολο⇑ϕ δ∨ο [κα¬] 
περιπλ≤σαντα κηρ διδναι καταπ�νειν, ε�τα κραµ≤τιον �πιρροφε∧ν, ℵ �ν κραµατ�ϑ π�νειν.� 
383 �∋Ενο�ϕ δ� �τι δοκε∧ κα¬ ⁄παξ το◊ µην∏ϕ ∇π∏ν κυρηνα�κ∏ν π�νειν σον �ρεβ�νθου πλℑθοϕ 
�ν δυσ¬ κυ≤θοιϕ ⇔δατοϕ ϕ καταµ≈νιον �πισπµενον.� 
384 Λ〈σδ αζ οποπαναξν〈λ. 
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Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Π�περι λευκν 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΠΙΠΕΡ ΑΛΒΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: φεηρ βορσ385 

 

Ανγολ: ωηιτε πεππερ, φρανχια: ποιϖρε βλανχ 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα, ϖαλαµιντ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ 

κλνβζ∀ ανψαγοκκαλ κεϖερϖε πλ.: �ςαγψ: η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα µαγοτ σ υγψανεννψι 

µιρτυσζτ, εγψ δραχηµα µιρη〈τ, κτ φεηρ βορσσζεµετ βορβαν ελκεϖερϖε ιννι αδνι η〈ροµ 

ναπον 〈τ.�386  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Ιλλ⌠ολαϕ, πιπεριν, πιρολιν, καϖιχιν, ζσροσολαϕ, κεµνψτ∀, 

σζνηιδρ〈τ, ενζιµ σ γψαντα ταρταλµ τερµσ. Γψ⌠γψσζερκντ αλιγ ηασζν〈λϕ〈κ.387 

Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ σ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σα ϖαν.388 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Π≈γανον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΡΥΤΑ ΓΡΑςΕΟΛΕΝΣ Λ. 

 

                                                 
385 Α φεηρ βορσ α φεκετε βορσ (Πιπερ νιγρυµ) κλσ∀ ρτεγνεκ ελτ〈ϖολτ〈σ〈ϖαλ κσζλ. 
386 Λ〈σδ α φεηρϖιολ〈ν〈λ. 
387 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 309. ολδαλ. 
388 552. σ 571. ολδαλ. 
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Μαγψαρ νεϖε: ρυτα (κερτι, σζαγοσ) 

 

Ανγολ: ρυε, φρανχια: ρυε 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηϖελψκποκ εγψικ αλαπανψαγακντ ηασζν〈λτ〈κ υγψανγψ, µιντ α γψαντ〈τ, 

φοκηαγψµ〈τ, ζσ〈ζσ〈τ σ α κοριανδερτ.389 Α ρυτα µαγϕ〈τ α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα, 

ϖαλαµιντ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ κλνβζ∀ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: 

οποπαναξοτ, κψρνι βαλζσαµοτ, ρυταµαγοτ, µινδεγψικβ∀λ κτ οβολοσνψιτ κελλ σσζετρνι, 

ϖιασσζαλ βεϖοννι, οδααδνι, ηογψ νψελϕε λε, σ υτ〈να ιγψκ ϖζζελ κεϖερτ βορτ, ϖαγψ αζ 

εγσζετ α ϖιζεσ βορβαν ελκεϖερϖε µεγιννι.�390 Α ρυτα λεϖτ ηασζν〈λτ〈κ, ηα µ〈ρ λτρεϕττ α 

τερηεσσγ, α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα πλ.: �Φεχσκενδεζζεν βε µαγ〈νακ αϖασ ολϖαολαϕατ 

νµαγ〈βαν ϖαγψ ρυτα λεϖϖελ ελεγψτϖε, νηα µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ ρισζολαϕατ ϖαγψ 

αβσζιντοτ µζζελ εγψττ, ϖαγψ οποπαναξοτ ϖαγψ σ⌠σ τνκλψβζ〈τ ρυτ〈ϖαλ σ µζζελ 

κεϖερϖε, ϖαγψ σψριαι κεν∀χστ ηασζν〈λϕον.�391 Α ρυτ〈νακ νεµχσακ α λεϖτ, α µαγϕ〈τ, 

ηανεµ α λεϖελτ ισ ηασζν〈λτ〈κ. Εζ υτ⌠ββιτ ισ α τερηεσσγ µεγσζακτ〈σ〈ρα πλ.: �ςαγψ: η〈ροµ 

δραχηµα ρυταλεϖελετ, κτ δραχηµα µιρτυσζτ σ υγψανεννψι βαβρλεϖελετ βορβα βε〈ζτατνι, σ 

ιτασδ µεγ ϖελε.�392  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Α νϖνψτ νεµχσακ αζ ⌠κορβαν, ηανεµ µαναπσ〈γ ισ ηασζν〈λϕ〈κ 

γψ⌠γψ− σ φ!σζερνϖνψκντ. �Α κεσερ!ανψαγοκβαν, ϖασβαν σ 〈σϖ〈νψι σ⌠κβαν γαζδαγ 

λεϖελεκ µρτκλετεσεν αδαγολϖα νεηζ, φ!σζερεσ ζτ αδνακ εγψεσ τελεκνεκ, ιταλοκνακ. 

√ν〈λλ⌠αν µργεζ∀, εζρτ χσακ τεακεϖερκβεν αδηατ⌠. Α τε〈ϖαλ µαγασ ϖρνψοµ〈στ, 

επιλεπσζι〈τ σ βλγρχστ κεζελνεκ. Αβορτϖ ηατ〈σα µιαττ ϖ〈ρανδ⌠σ ανψ〈κ σεµµικππ νε 

φογψασσζ〈κ.�393 Φαρνσωορτη σζεριντ ισ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.394 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 11, 35; 1, 20, 63; 1, 20, 64; 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. 43; Μορβ. 2, 26, 47, 50, 64; Μορβ. 3, 15; Αφφ. Ιντ. 12, 30. 

                                                 
389 Λ〈σδ α ζσ〈ζσ〈ν〈λ. 
390 Λ〈σδ αζ οποπαναξν〈λ. 
391 Λ〈σδ α µζνλ. 
392 Λ〈σδ α κζνσγεσ βαβρν〈λ. 
393 Βρεµνεσσ 124. ολδαλ, ϖ. Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 249. ολδαλ, τοϖ〈ββ〈 ∆〈νοσ 179., 182. ολδαλ. 
394 574. ολδαλ. Τουωαιδε σζεριντ µεγινδτϕα α µενστρυ〈χι⌠τ, η〈νψινγερχσκκεντ∀ σ ρ〈κελλενεσ ηατ〈σσαλ 
ρενδελκεζικ. (998. ολδαλ). 
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Π�τυοϕ φλοιϕ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΠΙΝΕΥΣ  

 

Μαγψαρ νεϖε: φενψ∀κρεγ 

 

Ανγολ: πινε βαρκ, φρανχια: χορχε δε πιν 

 

Ηασζν〈λατα: Μ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ σζτµορζσολϕ〈κ, βορβα τεσζικ, γψαπϕλαβδαχσοκατ 

κσζτενεκ βελ∀λε, µαϕδ µινδεζτ φεληελψεζικ α ν∀ ηϖελψβε, ηογψ µεγακαδ〈λψοζζ〈κ α 

τερηεσσγετ πλ.: �Σορολϕυνκ φελ νη〈νψ ιλψεν σζερτ φαϕτ〈ικ σζεριντ: φενψ∀κρεγ σ 

χσερσζµρχε εγψενλ∀ αρ〈νψβαν, µορζσολδ βορβα. Ηελψεζζ φελ εγψ εζζελ α κεϖερκκελ 

µρτκλετεσεν 〈τιτατοττ, σσζεχσαϖαρτ γψαπϕλαβδαχσοτ κζσλσ ελ∀ττ.�395 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φαρνσωορτη σζεριντ α νϖνψχσαλ〈δνακ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.396 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Ρα, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΠΥΝΙΧΑ ΓΡΑΝΑΤΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: γρ〈ν〈ταλµα397, ποµαγρ〈ν〈τ 

 

Ανγολ: ποµεγρανατε, φρανχια: γρεναδε 

                                                 
395 �Μνηµονε∨σοµεν δ� �ν�ων κα¬ κατ∋ ε�δοϕ: π�τυοϕ φλοιν, •ο◊ν βυρσοδεψικν, �κ≤στου ∠σον, 
τρ∧βε µετƒ ο∠νου κα¬ προστ�θει µετρ�ωϕ πρ∏ τℑϕ συνουσ�αϕ περιειληθ�ντοϕ �ρ�ου.� 
396 571. ολδαλ. 
397 Α γρ〈ν〈ταλµα ϖιρ〈γ〈τ, µαγϕ〈τ, δε λεγινκ〈ββ α ηϕ〈νακ βελσεϕτ (σ�διον, τ) ηασζν〈λτ〈κ, αµιτ εζ α 
ιδζεττ σζϖεγεκβ∀λ ισ ϕ⌠λ λ〈τσζικ. 
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Ηασζν〈λατα: Φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερκντ ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ κεϖερϖε πλ.: �ςαγψ: τρϕ 

σσζε φρισσ γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ βελσ∀ ρσζτ, κεϖερδ ελ ϖζζελ, σ ηελψεζδ φελ.�398 �ςαγψ: 

τρϕ σζτ κτ ρσζ γρ〈ν〈ταλµαηϕατ σ εγψ ρσζ γυβαχσοτ, φορµ〈λϕ βελ∀λκ κισ 

ηϖελψκποκατ, σ εζτ α ηαϖι ϖρζσ µεγσζ!ντε υτ〈ν ηελψεζδ φελ.�399 �ςαγψ: νεδϖεσ τιµσ⌠τ 

σ γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ α βελσεϕτ ολδδ φελ ϖζβεν, σ γψαπϕρα τϖε ηελψεζδ φελ.�400 �ςαγψ: 

ρετλεν γυβαχσοτ, γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ α βελσεϕτ σ γψµβρτ, µινδεγψικβ∀λ κτ δραχηµα 

µεννψισγετ, γψρδ σσζε βορραλ, µαϕδ βκκνψ ναγψσ〈γ γολψ⌠κατ φορµ〈λϕ βελ∀λε, αζτ〈ν 

φεδεττ, 〈ρνψκοσ ηελψεν σζ〈ρτσδ µεγ, σ αδδ οδα, ηογψ κζσλσ ελ∀ττ πεσσοσβα τϖε 

ηελψεζζε φελ.�401 �ςαγψ: γρ〈ν〈ταλµαηϕατ αζονοσ µεννψισγ! µζγα σ ρ⌠ζσαολαϕ 

ελεγψϖελ ηελψεζζ φελ.�402 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: ��α νϖνψ γψκερε, 〈γα σ τρζσκργε α δρογ. Αλκαλοιδοκατ 

(πελλετιεριν), ισοµετιλ, πσευδο−πελλετιεριν αλκαλοιδοκατ σ χσερζ∀ανψαγοτ ταρταλµαζ. 

Βλφρεγ!ζ∀ σζερεκετ κσζτενεκ βελ∀λε.�403 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ σ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ 

ηατ〈σα ϖαν.404 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 50; 1, 17, 51; 1, 20, 62; 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. 38, 54; Μορβ. 2, 46, 65; Μορβ. 3, 16; Αφφ. Ιντ. 12. 

 

 

Ρδινοϕ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΟΛΕΥΜ ΡΟΣΑΧΕΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: ρ⌠ζσαολαϕ 

 

                                                 
398 �ℵ σιδ�ων νεαρν τ∏ �ντ∏ϕ λε≤ναϕ µεθ∋ ⇔δατοϕ προστ�θει.� 
399 Λ〈σδ α γυβαχσν〈λ. 
400 �ℵ στυπτηρ�αν ¬γρƒν, •αϕ κελ∨φουϕ τ∏ �ντϕ, διι�ναι µεθ∋ ⇔δατοϕ, κα¬ δι∋ �ρ�ου προστ�θει.� 
401 Λ〈σδ α γψµβνλ. 
402 Λ〈σδ α µζγ〈ν〈λ. 
403 Ρ〈π⌠τι− Ροµϖ〈ρψ 312. ολδαλ. 



 135

Ανγολ: οιλ οφ ροσεσ, φρανχια: ηυιλε δε ροσεσ 

 

Ηασζν〈λατα: Η〈νψινγερ χσκκεντσρε, ϖαλαµιντ α µεγτερµκενψλσ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈ρα 

ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: γρ〈ν〈ταλµαηϕατ αζονοσ µεννψισγ! µζγα 

σ ρ⌠ζσαολαϕ ελεγψϖελ ηελψεζζ φελ.�405 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 50; 1, 20, 62. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσζν〈λ: � 

 

Ρο◊ϕ βυρσοδεχικϕ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΡΗΥΣ ΧΟΤΙΝΥΣ Λ.406 

Μαγψαρ νεϖε: χσερσζµρχε 

 

Ανγολ: ταννινγ συµαχη, φρανχια: συµαχ δεσ ταννευρσ 

 

Ηασζν〈λατα: Μ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ σζτµορζσολϕ〈κ, βορβα τεσζικ, γψαπϕλαβδαχσοκατ 

κσζτενεκ βελ∀λε, µαϕδ µινδεζτ φεληελψεζικ α ν∀ ηϖελψβε, ηογψ µεγακαδ〈λψοζζ〈κ α 

τερηεσσγετ.407 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �∆ρογ χλϕ〈ρα α κιφεϕλεττ, α ζλδ νψ〈ρι λεϖελειτ κελλ γψ!ϕτενι 

〈γρσζεκ νλκλ� Α λεϖλ〈ρυ (Χοτινι φολιυµ) 10�30% (ελλαγσαϖβαν γαζδαγ) χσερανψαγοτ 

ταρταλµαζ. Φ∀ζεττ βελσ∀λεγ γψοµορ− σ βλϖρζσ, ϖαλαµιντ µακαχσ βληυρυτ ελλεν 

ηασζν〈λϕ〈κ. Κλσ∀λεγ φογνψσορϖαδ〈σ σ τοροκβ〈νταλµακ ελλεν βλγετ∀νεκ, ϖρζ∀ αρανψρ 

εσετν πεδιγ λ∀φρδ∀νεκ αλκαλµαζζ〈κ.�408 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.409 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 62. 

                                                                                                                                                        
404 553. σ 572. ολδαλ. Τουωαιδε σζεριντ σσζεηζ⌠ ηατ〈σσαλ ρενδελκεζικ (997. ολδαλ). 
405 Λ〈σδ α µζγ〈ν〈λ. 
406 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ αζονοστ〈σ〈τ φογαδοµ ελ. Στιρλινγ α Ρηυσ χοριαρια−ϖαλ αζονοστϕα α νϖνψτ. 
407 Λ〈σδ α φενψ∀κρεγνλ. 
408 Ρ〈µ⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 107−108. ολδαλ. 
409 555. ολδαλ. 
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Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Σ�κουϕ ∞γριοϕ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΕΧΒΑΛΛΙΥΜ ΕΛΛΑΤΕΡΙΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: κζνσγεσ µαγρυγ⌠ 

 

Ανγολ: σθυιρτινγ χυχυµβερ, φρανχια: χονχοµβρε σαυϖαγε 

 

Ηασζν〈λατα: Λ〈σδ αζ ελατριον χµσζ⌠ν〈λ. 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. Ιντ. 26, 46. 

 

Σκροδιον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΑΛΛΙΥΜ ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: φοκηαγψµα410 

 

Ανγολ: γαρλιχ, φρανχια: αιλ 

 

Ηασζν〈λατα: Ηϖελψκπ αλαπανψαγακντ ηασζν〈λτ〈κ υγψανγψ, µιντ α γψαντ〈τ, ρυτ〈τ, 

ζσ〈ζσ〈τ σ α κοριανδερτ.411  

                                                 
410 Ρτσχη (45. ολδαλ): �Α Κζπ ℑζσι〈β⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ νϖνψ ναγψον κορ〈ν ελτερϕεδτ αζ εγσζ ϖιλ〈γον. 
Ηαγψµ〈ϕα µιαττ τερµεσζτικ, αµελψετ µιντ τ〈πλ〈λκοτ, φ!σζερτ, γψ⌠γψσζερτ, αφροδιζι〈κυµοτ, σ∀τ ϖαρ〈ζσσζερτ ισ 
ηασζν〈λνακ. Γψακραν διχσ∀τεττκ χσοδ〈λατοσ γψ⌠γψτ⌠ τυλαϕδονσ〈γαιτ, αφροδισζτικυσ χλ ηασζνοστ〈σ〈τ πεδιγ 
µ〈ρ αζ ⌠κορι Εγψιπτοµβαν ισ ισµερτκ. Α ρ⌠µαιακ Χερεσνεκ, α τερµκενψσγ ιστενν∀ϕνεκ σζεντελτκ; α 
βελ∀λε κιπρσελτ λβ∀λ, ϖαλαµιντ κεϖσ κορριανδερβ∀λ σζερελµι β〈ϕιταλτ κσζτεττεκ. Σζ〈µοσ ργι φϖσζκνψϖ 
σζεριντ βυϕασ〈γρα σερκεντ, ϖαλαµιντ κπεσ µεγγψ⌠γψτανι α βοσζορκ〈νψσ〈γ ρϖν ελ∀ιδζεττ ιµποτενχι〈τ. Α 
φοκηαγψµ〈βαν γαζδαγ τελεκνεκ γψακραν τυλαϕδοντανακ εροτιζ〈λ⌠ ηατ〈στ. ϑελλεγζετεσ ζ!, ερ∀σ σζαγ 
ιλλ⌠ολαϕ〈νακ ηατ⌠ανψαγαι αντιβιοτικυσ σ σεϕτακτιϖιζ〈λ⌠ ηατ〈σσαλ ρενδελκεζνεκ.� 
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Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �� α φοκηαγψµ〈ν〈λ � Α. σατιϖυµν〈λ αλλιιν, αλλιχιν, ιλλετ∀λεγ 

αϕον στβ. Μινδεζεν ϖεγψλετεκ, ϖαλαµιντ σζτεροιδσζαπονινοκ, κελιδονσαϖ σ µ〈σοκ 

φελελ∀σεκ αζ ϖσζ〈ζαδοκ ⌠τα ταπασζταλτ σ κσρλετιλεγ ισ ιγαζολτ αντιαρτεριοσζκλεροτικυσ, 

κολεσζτερινχσκκεντ∀, Η∆Λ− φοκοζ⌠, φιβρινολιτικυσ σ τροµβοχιτα−αγγρεγ〈χι⌠τ γ〈τλ⌠ 

ηατ〈σρτ.�412 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.413 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 11, 35; 1, 16, 46. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. 54; Μορβ. 2, 27, 43, 55; Αφφ. Ιντ. 6, 21, 44; Αχυτ. 45. 

 

 

 

 

Σµ∨ρνα, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΧΟΜΜΙΠΗΟΡΑ ΜΨΡΡΗΑ 

 

Μαγψαρ νεϖε: µιρηα(γψαντα)414 

 

Ανγολ: µψρρη, φρανχια: µψρρηε 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα σ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ κλνβζ∀ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: η〈ροµ οβολοσ φεηρϖιολα µαγοτ σ υγψανεννψι µιρτυσζτ, 

εγψ δραχηµα µιρη〈τ, κτ φεηρ βορσσζεµετ βορβαν ελκεϖερϖε ιννι αδνι η〈ροµ ναπον 〈τ.�415 

Α µιρη〈τ ηασζν〈λτ〈κ µγ πεσσζ〈ριυµ αλαπανψαγακντ ισ, αββ⌠λ α χλβ⌠λ, ηογψ α 

τερηεσσγετ µεγσζακτσ〈κ πλ.: �Εγψ µ〈σικ, κεϖσβ ϖεσζλψεσ µαγζατεληαϕτ⌠ πεσσζ〈ριυµ 

                                                                                                                                                        
411 Λ〈σδ α ζσ〈ζσ〈ν〈λ. 
412 ∆〈νοσ 345−346. ολδαλ, ϖ. Τουωαιδε 995. ολδαλ. 
413 567. ολδαλ. 
414 Α νϖνψβ∀λ νψερτ µιρη〈νακ νεϖεζεττ γψαντ〈τ ηασζν〈λτ〈κ. Βρεµνεσσ 23. ολδαλ: �Α µιρη〈ρ⌠λ µ〈ρ αζ 
⌠κορβαν ισ τυδτ〈κ, ηογψ αντισζεπτικυσ βετεγσγεκετ σ γψυλλαδ〈σοκατ ισ γψ⌠γψτ. ςαλλ〈σι σζερταρτ〈σοκον σ 
ηαλοττακ βαλζσαµοζ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ.� 
415 Λ〈σδ α φεηρϖιολ〈ν〈λ. 
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(πεσσοσ): φεηρϖιολ〈τ, καρδαµοντ, κντ, αβσζιντοτ σ µιρη〈τ, µινδεγψικβ∀λ υγψανολψαν 

µεννψισγετ, ϖζζελ σσζεγψρνι.�416  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.417 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63; 1, 20, 65. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 2, 13, 19, 25; Αχυτ. 30, 67. 

 

 

Στυπτη�ρα, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΑΛΥΜΕΝ 

 

Μαγψαρ νεϖε: τιµσ⌠ 

Ανγολ: αλυµ, φρανχια: αλυν 

 

Ηασζν〈λατα: Α µησζ〈ϕατ κεντκ βε ϖελε, ηογψ α τερηεσσγ νε τρτνϕεν µεγ. Τοϖ〈ββ〈 

νεδϖεσ τιµσ⌠τ µ〈σ ανψαγοκκαλ πλδ〈υλ γρ〈ν〈ταλµα ηϕ〈νακ βελσεϕϖελ, ϖαλαµιντ ϖζζελ 

κεϖερτεκ σσζε, σ εζτ α κεϖερκετ γψαπϕβα ρακϖα ηελψεζτκ φελ α ϖαγιν〈βα, υγψαναζον 

χλβ⌠λ, µιντ αζ ελ∀ββινλ.418  

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σ: Κιτ!ν∀ σσζεηζ⌠ σζερ (ϖασσζυλφ〈τοτ ταρταλµαζ). 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 17, 50; 1, 20, 61; 1, 20, 62.  

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Σπονδ∨λιον, τ 

                                                 
416 Λ〈σδ αζ αβσζιντν〈λ. 
417 557. ολδαλ. 
418 Λ〈σδ α γρ〈ν〈ταλµ〈ν〈λ. 
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Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΗΕΡΑΧΛΕΥΜ ΣΠΟΝ∆ΨΛΙΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: µεδϖεταλπ, τεην−πασζτερν〈κ, (χσ〈σζ〈ργψκρ) 

 

Ανγολ: χοω παρσνιπ, φρανχια: βερχε 

 

Ηασζν〈λατα: Α ηαϖι ϖρζσ µεγινδτ〈σ〈ρα σ α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ 

ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �ςαγψ: εγψ οβολοσ βορσµυστ〈ρ µαγοτ σ φλ οβολοσ µεδϖεταλπατ 

εχετ σ µζ ελεγψβεν µεγιννι.�419 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φυρανοκυµαριν−σζ〈ρµαζκοκατ ταρταλµαζ. Α ρ〈γ〈σ 

κϖετκεζτβεν κισζιϖ〈ργ⌠ σεϕτνεδϖ β∀ρρε κερλϖε γψυλλαδ〈στ οκοζ.420 Φιαταλ λεϖελει σ 

λεη〈ντολτ 〈γαχσκ〈ι ϖαλαµιντ φιαταλ γψκερει σ⌠σϖζβεν κιφ∀ζϖε ζλετεσ φ∀ζελκετ αδνακ.421 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 63. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Τℑλιϕ, ≠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΤΡΙΓΟΝΕΛΛΑ ΦΟΕΝΥΜ−ΓΡΑΕΧΥΜ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: γργσζνα, (γργ λεπκεσζεγ) 

 

Ανγολ: φενυγρεεκ, φρανχια: φενυγρεχ 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Ηα µγσεµ 

ϖετλνε ελ, ακκορ ηελψι κεζελσκντ λϕν λενµαγ, γργσζνα, ερδει µ〈λψϖα, ορϖοσι ζιλιζ 

σ φεκετε ρµ φ∀ζετβε, σ κενϕε βε µαγ〈τ ϖελε...�422  

                                                 
419 Λ〈σδ α βορσµυστ〈ρν〈λ. 
420 ∆〈νοσ 419. ολδαλ. 
421 Ωεισσεχκ 158. ολδαλ. 
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Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Μαγϕα (Φοενιγραεχι σεµεν) αλκαλοιδοτ, κολιντ, κεσερ!ανψαγοτ, 

νψ〈λκ〈τ, ζσροσολαϕατ, φεηρϕτ σ Χ−ϖιταµιντ ταρταλµαζ. Φ∀ζετε βλγρχστ σζντετ∀, 

σζληαϕτ⌠ σ ηγψκ∀ολδ⌠ ηατ〈σ. #ρλεµνψβ∀λ λ〈γψτ⌠ ππεσ βορογατ⌠τ ισ κσζτενεκ.�423 

�Α µαγοκ φ∀ζετε λνκτ∀, εµσζτστ σερκεντ∀, λ〈ζχσιλλαπτ⌠ ηατ〈σ, ενψητι α µενστρυ〈χι⌠σ 

φ〈ϕδαλµακατ. Μαγϕαι ηορµονσζερ!ανψαγοκατ ταρταλµαζνακ, αµελψεκ φοκοζζ〈κ α 

τεϕελϖ〈λασζτ〈στ. Φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σ νεµι ϖ〈γψατ φελκελτ∀ ηατ〈συκ µελλεττ α φρφιακβαν 

σερκεντικ α ηαϕ νϖεκεδστ, α ν∀κβεν ερ∀στικ α µηετ.�424 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ 

ηατ〈σα ϖαν.425 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 18, 56; 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

Χαλβ≤νη, ≠  

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΦΕΡΥΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΦΛΥΑ ΒΟΙΣΣ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: γαλβανυµ 

 

Ανγολ: ϕυιχε οφ αλλ ηεαλ (ΛϑΣ), γαλβανυµ, φρανχια: γαλβανυµ 

 

Ηασζν〈λατα: Α ν∀νεκ α µησζ〈ϕ〈τ κελλεττ βεκεννι ϖελε, ηογψ ελκερλϕε α τερηεσσγετ πλ.: 

�ςαγψ α κζσλσ ελ∀ττ βεκενι νεδϖεσ τιµσ⌠ϖαλ, ϖαγψ βορραλ κεϖερτ γαλβανυµµαλ��426 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.427 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 61. 

 

                                                                                                                                                        
422 Λ〈σδ αζ ορϖοσι ζιλιζνλ. 
423 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 204−205. ολδαλ. 
424 Βρεµνεσσ 273. ολδαλ. 
425 567. ολδαλ. 
426 �ℵ στυπτηρ�ϖ ¬γρ× πρ∏ το◊ πλησι≤ζειν, ℵ χαλβ≤ν∈ µετ∋ ο∠νου� 
427 576. ολδαλ. 
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Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αχυτ. 30, 34. 

 

 

Χελιδνιον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΧΗΕΛΙ∆ΟΝΙΥΜ ΜΑϑΥΣ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: ϖρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! 

 

Ανγολ: χελανδινε, φρανχια: χηλιδοινε 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Εζεκ κζτ 

ιλψενεκετ ταλ〈λυνκ: 5 υνχια χικλ〈µεν, υγψαναννψι κζνσγεσ µαγρυγ⌠ λεϖε σ αβσζιντ, 10 

δραχηµα αβσζιντ σ σ〈ρτκ, 8 δραχηµα χσαλ〈νµαγ σ σζικσ⌠, 1 δραχηµα οποπαναξ, 5 

δραχηµα κζνσγεσ µαγρυγ⌠ γψκρ, 6 δραχηµα κεσερ! χσιλλαγφρτ σ ϖρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! 

γψκρ, υγψαναννψι φεηρϖιολα µαγ ϖαγψ φεηρϖιολα γψκρ.�428 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: �Α δρογοκ τββ αλκαλοιδ〈τ, γψαντ〈τ, κεϖσ ιλλ⌠ολαϕατ, Χ−

ϖιταµιντ, νικοτινσαϖατ στβ. ταρταλµαζνακ. Α γψκρ ηατ⌠ανψαγοκβαν δσαββ, µιντ α ηερβα. 

Μινδκτ δρογβ⌠λ επε−, µ〈ϕβαϕοκ, ϖαλαµιντ γψοµορ− σ βληυρυτ ελλενι γψ⌠γψσζερεκετ 

κσζτ αζ ιπαρ. Τισζτ〈ν µαγυκβ⌠λ α δρογοκβ⌠λ νεµ σζαβαδ τε〈τ κσζτενι; κεϖερκεκβεν 

ϖαλ⌠ ηασζν〈λατηοζ ισ κικρενδ∀ αζ ορϖοσ ταν〈χσα. Α φρισσ νϖνψ νεδϖϖελ σζεµλχστ σ 

τψκσζεµετ ιρτανακ.�429 Φαρνσωορτη σζεριντ αβορτϖ ηατ〈σα ϖαν.430 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: � 

 

 

Χολ τα∨ρου 

                                                 
428 Λ〈σδ α χσιλλαγφρτνλ. 
429 Ρ〈π⌠τι−Ροµϖ〈ρψ 131. ολδαλ, ϖ: ∆〈νοσ 122. ολδαλ. 
430 570. ολδαλ. 
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Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΒΙΛΙΣ ΤΑΥΡΙ  

 

Μαγψαρ νεϖε: βικαεπε 

 

Ανγολ: βυλλ∋σ γαλλ, φρανχια: φιελ δε ταυρεαυ 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Ηα µγισ 

µεγµαραδνα α µαγζατ, ακκορ νε εζεκκελ α κζνσγεσ κεν∀χσκκελ κενϕε βε µαγ〈τ α ν∀, 

ηανεµ ολψανναλ, αµελψικ α χσιλλαγφρτ λισζτϕϖελ κεϖερτ βικαεπβ∀λ431 σ αβσζιντβ⌠λ 

κσζλτ, σ ηασζν〈λϕον εηηεζ ηασονλ⌠ ανψαγοκκαλ 〈τιτατοττ ταπασζοκατ.�432 

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 3, 14. 

 

 

Χνδροϕ, ∠ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΤΡΙΤΙΧΥΜ ΣΠΕΛΤΑ Λ. 

 

Μαγψαρ νεϖε: τνκλψ (βζα) 

 

Ανγολ: σπελτ, φρανχια: ινγραιν 

 

Ηασζν〈λατα: Α µαγζατ εληαϕτ〈σ〈ρα ηασζν〈λτ〈κ µ〈σ ανψαγοκκαλ εγψττ πλ.: �Φεχσκενδεζζεν 

βε µαγ〈νακ αϖασ ολϖαολαϕατ νµαγ〈βαν ϖαγψ ρυτα λεϖϖελ ελεγψτϖε, νηα µζζελ 

κεϖερϖε, ϖαγψ ρισζολαϕατ ϖαγψ αβσζιντοτ µζζελ εγψττ, ϖαγψ οποπαναξοτ ϖαγψ σ⌠σ 

τνκλψβζ〈τ ρυτ〈ϖαλ σ µζζελ κεϖερϖε, ϖαγψ σψριαι κεν∀χστ ηασζν〈λϕον.�433 

 

Φαρµακοβοτανικαι ηατ〈σα: 

                                                 
431 Α βικαεπτ µεγταλ〈λϕυκ Πλινιυσν〈λ (Νατυραλισ ηιστορια 28, 246) σ Ορειβασιοσν〈λ ισ (Χολλ. µεδ. 14, 65). 
432 Λ〈σδ α χσιλλαγφρτνλ. 
433 Λ〈σδ α µζνλ. 
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Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 64. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Αφφ. 40, 41, 44; Μορβ. 2, 51; Αχυτ. 53. 

 

 

Ψιµ∨θιον, τ 

 

Τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖε: ΣΤΑΝΝΥΜ ΑΛΒΥΜ 

 

Μαγψαρ νεϖε: ⌠λοµφεηρ, ⌠νφεηρ [2ΠβΧΟ3 • Πβ(ΟΗ)2] 

 

Ανγολ: ωηιτε λεαδ, φρανχια: βλανχ δε χρυσε 

 

Ηασζν〈λατα: Α ν∀ µησζ〈ϕ〈τ κελλεττ βεκεννι ϖελε, ηογψ α τερηεσσγετ µεγακαδ〈λψοζζ〈κ 

πλ.: �Αζ ισ σεγτ α φογαµζ〈σ µεγακαδ〈λψοζ〈σ〈βαν, ηα α µησζ〈ϕατ α κζσλσ ελ∀ττ 

βεδρζσλι αϖασ ολαϕϕαλ ϖαγψ µζζελ, ϖαγψ α κζνσγεσ βορ⌠κα γψαντ〈ϕ〈ϖαλ ϖαγψ 

οποβαλζσαµµαλ, ακ〈ρ νµαγ〈βαν ηασζν〈λϕα εζεκετ, ακ〈ρ γψ, ηογψ ⌠λοµφεηρρελ κεϖερι 

∀κετ, ϖαγψ µιρτυσζολαϕβ⌠λ σ ⌠λοµφεηρβ∀λ κσζλτ νεδϖεσ ϖιασσζαλ.�434  

 

Φορρ〈σ: Σ⌠ρανοσ 1, 20, 61. 

 

Ηασζν〈λατα Ηιπποκρατσν〈λ: Μορβ. 2, 14. 

                                                 
434 Λ〈σδ αζ ολϖαολαϕν〈λ. 
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Α ΣΡΑΝΟΣ ℑΛΤΑΛ ΗΑΣΖΝℑΛΤ Ν√ς⊃ΝΨΕΚ ΑΒΟΡΤ⊆ς ⊃Σ ΦΟΓΑΜΖℑΣΓℑΤΛ 

ΗΑΤℑΣΑ435 

 

 

 

Νϖνψ νεϖε Λατιν νεϖε Αβορτϖ ηατ〈σα 
Φογαµζ〈σγ〈

τλ⌠ ηατ〈σα 

Ορϖοσι ζιλιζ, φεηρ 

µ〈λψϖα 
ΑΛΤΗΑΕΑ 

ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΙΣ Λ. 
  

Αλο ΑΛΟ⊄ ςΕΡΑ Λ. + + 

Φεκετε ρµ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 

ςΥΛΓΑΡΙΣ Λ. 
+ + 

Αβσζιντ, φεηρ 

ρµ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 

ΑΒΣΙΝΤΗΙΥΜ Λ. 
+ + 

Κζνσγεσ βαβρ, 

νεµεσ βεαβρ 
ΛΑΥΡΥΣ ΝΟΒΙΛΙΣ +  

Κζνσγεσ 

µαγρυγ⌠ 
ΕΧΒΑΛΛΙΥΜ 

ΕΛΑΤΤΕΡΙΥΜ Λ. 
 + 

Βορσµυστ〈ρ ΕΡΥΧΑ ΣΑΤΙςΑ Λ.   

Γψµβρ 
ΖΙΝΓΙΒΕΡ 

ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΕ Λ. 
+  

Χσιλλαγφρτ (ερδει), 

φαρκασβαβ 
ΛΥΠΙΝΥΣ ΑΛΒΥΣ Λ. +  

⊆ρισζ, ν∀σζροµ 

(κερτι ϖαγψ κκ), 

ηαλϖ〈νψ ν∀σζιροµ, 

ϖιολαγψκρ 

ΙΡΙΣ ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ Λ. +  

Φγε (σζ〈ρτοττ) ΦΙΧΥΣ ΧΑΡΙΧΑ   

Ζσ〈ζσα 
ΛΕΠΙ∆ΙΥΜ 

ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 
+  

                                                 
435 Φαρνσωορτη αλαπϕ〈ν. 
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Καρδαµοµ, 

µαλαβ〈ρι 

καρδαµοµ 

ΕΛΕΤΤΑΡΙΑ 

ΧΑΡ∆ΑΜΟΜΥΜ 
  

Σ〈ρτκ 
ΧΙΤΡΥΛΛΥΣ 

ΧΟΛΟΧΨΝΤΗΙΣ 
+  

Κζνσγεσ 

βορ⌠κα, 

γψαλογφενψ∀, 

βοροϖιχσκαφενψ∀ 

ϑΥΝΙΠΕΡΥΣ 

ΧΟΜΜΥΝΙΣ Λ. 
+  

Χσαλ〈ν (ναγψ) ΥΡΤΙΧΑ ∆ΙΟΙΧΑ Λ. +  

Κοριανδερ, 

κολδυσβορσ, 

χιγ〈νψπετρεζσελψε

µ 

ΧΟΡΙΑΝ∆ΡΥΜ 

ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 
  

Χικλ〈µεν 
ΧΨΧΛΑΜΕΝ 

ΓΡΑΕΧΥΜ Λ. 
+  

Ηεννα 
ΛΑΩΣΟΝΙΑ ΙΝΕΡΜΙΣ 

Λ. 
+  

Φεηρϖιολα, τλι 

ϖιολα 
ΜΑΤΤΗΙΟΛΑ 

ΙΝΧΑΝΑ Λ. 
+  

Λεν 
ΛΙΝΥΜ 

ΥΣΙΤΑΤΙΣΣΙΜΥΜ Λ. 
+  

Ερδει µ〈λψϖα 
ΜΑΛςΑ 

ΣΙΛςΕΣΤΡΙΣ Λ. 
  

Μιρτυσζ 
ΜΨΡΤΥΣ 

ΧΟΜΜΥΝΙΣ Λ. 
+  

Γιλε〈δ βαλζσαµα, 

οποβαλζσαµ 

ΧΟΜΜΙΠΗΟΡΑ 

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΥΜ 

ΕΝΓΛ. 

  

Οποπαναξ, παναξ 
ΓΥΜΜΙΡΕΣΙΝΑ 

ΟΠΟΠΑΝΑΞ 
  

Φεηρ βορσ ΠΙΠΕΡ ΑΛΒΥΜ + + 

Ρυτα (κερτι, σζαγοσ) 
ΡΥΤΑ 

ΓΡΑςΕΟΛΕΝΣ Λ. 
+  

Φενψ∀ (κρεγ) ΠΙΝΕΥΣ +  
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Γρ〈ν〈ταλµα 
ΠΥΝΙΧΑ 

ΓΡΑΝΑΤΥΜ Λ. 
+ + 

Χσερσζµρχε 
ΡΗΥΣ ΧΟΤΙΝΥΣ 

Λ. 
+  

Φοκηαγψµα ΑΛΛΙΥΜ ΣΑΤΙςΥΜ Λ. +  

Μιρηα 
ΧΟΜΜΙΠΗΟΡΑ 

ΜΨΡΡΗΑ 
+  

Μεδϖεταλπ, τεην−

πασζτερν〈κ, 

χσ〈σζ〈ργψκρ 

ΗΕΡΑΧΛΕΥΜ 

ΣΠΟΝ∆ΨΛΙΥΜ Λ. 
  

Γργσζνα, γργ 

λεπκεσζεγ 

ΤΡΙΓΟΝΕΛΛΑ 

ΦΟΕΝΥΜ−

ΓΡΑΕΧΥΜ Λ. 

+  

Γαλβανυµ 

ΦΕΡΥΛΑ  

ΓΑΛΒΑΝΙΦΛΥΑ 

ΒΟΙΣΣ. 

+  

ςρεηυλλ⌠ φεχσκεφ! 
ΧΗΕΛΙ∆ΟΝΙΥΜ  

ΜΑϑΥΣ Λ. 
+  

Τνκλψ (βζα) 
ΤΡΙΤΙΧΥΜ 

ΣΠΕΛΤΑ Λ. 
  

 

Μιντ α φεντι τ〈βλ〈ζατβ⌠λ ισ λ〈τϕυκ α Σ⌠ρανοσ 〈λταλ ηασζν〈λτ νϖνψεκ τλνψοµ⌠ τββσγρ∀λ, 

73%−〈ρ⌠λ α µοδερν φαρµακοβοτανικαι κυτατ〈σ ισ ιγαζολτα, ηογψ αβορτϖ ηατ〈σσαλ 

ρενδελκεζνεκ. Νη〈νψυκ εσετβεν πεδιγ α φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈στ 〈λλαπτοττ〈κ µεγ. 

Ηιπποκρατσ εζεκ κζλ α νϖνψεκ κζλ 19−ετ εµλτ µεγ, αµελψεκνεκ 73%−〈ρ⌠λ 

µυτατηατ⌠ κι αβορτϖ ϖαγψ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ ηατ〈σ. Α φεντι αδατοκ αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατϕυκ, 

ηογψ εββ∀λ α σζεµποντβ⌠λ νεµ ηοζοττ ρζκεληετ∀ ϖ〈λτοζ〈στ α κτ σζερζ∀ κζτ ελτελτ 

µιντεγψ 700 εσζτενδ∀. 
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Α ςℑΝ∆ΟΡΛ ΑΝΨΑΜ⊃Η 

 

Αζ ⌠κορι ϖιλ〈γβαν γψ γονδολτ〈κ, ηογψ χσακ α ν∀κ λεηετνεκ ηισζτρι〈σακ. Εζτ αζζαλ 

µαγψαρ〈ζτ〈κ, ηογψ α ηισζτρια αζ ανψαµη βετεγσγε, αµιτ γργλ ηψστερ〈νακ νεϖεζτεκ. 

Α ηισζτρια (γργσεν ηψστερια) κιφεϕεζσ τεη〈τ, β〈ρ εζτ µα µ〈ρ κεϖεσεν τυδϕ〈κ, ιννεν 

ερεδ.436 

 

 

Α ΗΙΣΖΤ⊃ΡΙΚΥΣ ΦΥΛΛΑ∆ℑΣ 

 

Ηιπποκρατσ κορ〈τ⌠λ, α Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδτ⌠λ κεζδϖε α 17. σζ〈ζαδιγ ταρτοττα µαγ〈τ αζ αζ 

ελκπζελσ, ηογψ αζ ανψαµη α τεστεν βελλ ϖ〈νδορολ, σ αηολ λετελεπσζικ βαϕτ οκοζ, αµγ 

ϕβ⌠λ ϖισσζα νεµ τρ σαϕ〈τ ηελψρε. Κεδϖενχ ταρτ⌠ζκοδ〈σι ηελψει α µ〈ϕ, α βορδα αλαττι τ〈ϕκ, 

α φεϕ, α σζϖ σ κρνψκε, α ηγψη⌠λψαγ, α φενκ, α τεστ ϖαλαµελψικ ολδαλα, α χσπ∀, α 

λ〈γψκ, α ρεκεσζιζοµ σ α ϖαγινα κρνψκε. Α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη φυλλαδ〈στ οκοζηατ, 

αµελψετ ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σνακ νεϖεζνεκ. Ηιπποκρατσ εγψικ η! κϖετ∀ϕε, α καππαδ⌠κιαι 

Αρεταιοσ437 σζεριντ �αζ ανψαµη ολψαν, µιντ εγψ ν〈λλ⌠ λνψ, κπεσ µαγ〈τ⌠λ µοζογνι� 

Βιζονψοσ σζεµποντβ⌠λ ολψαν, µιντ εγψ λ∀λνψ εγψ µ〈σικ λ∀λνψεν βελλ.�438 Α βετεγ 

τνετει αττ⌠λ φγγτεκ, ηογψ αζ ανψαµη ηολ ακαδ ελ ϖ〈νδορλ〈σα σορ〈ν, δε α λεγτββ εσετβεν 

µγισ µεγεγψεζτεκ: εσζµλετϖεσζτσ, νµασ〈γ, ρζκεκ γψενγλσε, φογχσικοργατ〈σ, α 

φογακ σσζεσζορτ〈σα, α ϖγταγοκ γρχσσ µερεϖσγε, λγζσι σ νψελσι νεηζσγ, α 

µελλκασ φελφϖ⌠δ〈σα, νψοµ〈σ ρζετε αζ 〈γψκν〈λ σ κρνψκν, φεϕφ〈ϕ〈σ, γψενγεσγ 

(λεϖερτσγ), α ηψποχηονδριυµ �φελφϖ⌠δ〈σα�, αζ αρχον λϖ∀ ερεκ κιδαγαδ〈σα, ϖιζελσι 

νεηζσγ, α τεστ κιη!λσε, αζ ρϖερσ λε〈λλ〈σα ϖαγψ αλιγ ρζκεληετ∀ϖ ϖ〈λ〈σα. Α τνετεκ 

αλαπϕ〈ν (φ∀λεγ αζ ελνµυλ〈σ σ αζ ρζκελσ γψενγλσε µιαττ) γψακραν σσζεκεϖερτκ α 

ηισζτρι〈σ φυλλαδ〈στ µ〈σ, ηασονλ⌠ τνετεκκελ ϕ〈ρ⌠ βετεγσγεκκελ, µιντ πλδ〈υλ αζ 

επιλεπσζι〈ϖαλ, λεταργι〈ϖαλ, γυτατσσελ, µερεϖκ⌠ρραλ, νµασ〈γγαλ.439 Σ⌠ρανοσ σζεριντ 

αζονβαν �εζεκνλ α βετεγσγεκνλ αζ ανψαµη 〈λλαποτα τελϕεσεν νορµ〈λισ ϖαγψ χσακ κισσ 

                                                 
436 Λεφκοωιτζ 1981, 13. ολδαλ. 
437 Αρεταιοσ α Κρ. υ. Ι. σζ〈ζαδβαν λτ. 
438 Αρεταιοσ: Αζ ακυτ βετεγσγεκ τνετει σ οκαι 2, 11. 
439 Σιµον 239. ολδαλ. 
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γψυλλαδτ, µγ α ηισζτρι〈ν〈λ α µη ερ∀σεν γψυλλαδ σ σσζε ϖαν ηζ⌠δϖα�.440 Αζ ανψαµη 

Χελσυσ σζεριντ ισ ϖεσζλψεσ βετεγσγ φορρ〈σα, �σ α γψοµορ µελλεττ εζ α λεγρζκενψεββ 

σζερϖ, αµελψ αζ εγσζ τεστρε ηατ〈στ γψακορολ. Ιδ∀ρ∀λ ιδ∀ρε βετεγσγετ οκοζ, αµελψ ηασονλτ 

αζ επιλεπσζι〈ηοζ, δε αββαν κλνβζικ τ∀λε, ηογψ α σζεµεκ νεµ φορδυλνακ κι, νεµ χσορογ 

ηαβ α σζ〈ϕβ⌠λ, νινχσ ιδεγεσ ρ〈νγατ⌠ζ〈σ, χσακ εσζµλετϖεσζτσ. Νη〈νψ ν∀νλ µινδεζ 

γψακραν σ κρ⌠νικυσαν ισµτλ∀δικ�.441 Πλινιυσ σζεριντ: �α ν∀ι νεµ κλνσεν κι ϖαν τϖε 

εννεκ α βετεγσγνεκ, µιϖελ α µηε ελµοζδυληατ α ηελψρ∀λ. Ηα εζτ α σζερϖετ ϖισσζα τυδϕ〈κ 

ϕυττατνι α ηελψρε, α λγζσ ϖισσζατρ. Α γργ φλδν Ηρακλειδσ ϕ⌠λ ισµερτ κνψϖετ ρτ 

ερρ∀λ α κρδσρ∀λ, σ αββαν ισµερτετι εγψ ν∀ εσεττ, ακι ητ ναπον κερεσζτλ ϖολτ 

εσζµλετλεν, µιελ∀ττ ϖισσζα τυδτ〈κ ηοζνι αζ λετβε�.442  

Ηιπποκρατσ σ κϖετ∀ι σζεριντ ∃ β〈ρ ερρ∀λ µεγοσζλανακ α ϖλεµνψεκ � λεγγψακραββαν αζ 

ζϖεγψεκ σ α σζζεκ σζενϖεδτεκ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈στ⌠λ, ϖαλαµιντ αζοκ α φρϕεσ 

ασσζονψοκ, ακικνεκ νεµ λεηετ γψερµεκκ. Αζ ζϖεγψεκ κζλ �κλνσεν αζοκν〈λ 

(ϕελεντκεζικ, τι. α βετεγσγ), ακικνεκ ρενδσζερεσ α µενστρυ〈χι⌠ϕυκ σ φογαµζ⌠ κπεσεκ, σ 

νεµι λετετ ισ λτεκ, µγηοζζ〈 αββαν α πιλλανατβαν, αµικορ α νεµι λεττ∀λ µεγφοσζτϕ〈κ 

∀κετ�� Α λεγϖαλ⌠σζν!ββ οκ αζ, ηογψ �ελζ〈ρ⌠δικ α µενστρυ〈χι⌠σ ϖρ σ α µαγ�.443 Φοντοσ 

µεγϕεγψεζνι, ηογψ α περγαµονι Γαλνοσ α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδβαν ελϖετι αζ ανψαµη 

ϖ〈νδορλ〈σ〈νακ ελκπζελστ, ϖαγψισ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σ τνετειτ νεµ εζζελ µαγψαρ〈ζζα. 

Αριστοτελσηεζ ηασονλ⌠αν ∀ ισ γψ γονδολϕα, ηογψ α ν∀νεκ ισ ϖαν µαγϕα, ππγψ, µιντ α 

φρφινακ, αµελψνεκ κι κελλ φολψνια αηηοζ, ηογψ α ν∀ µεγ∀ριζζε εγσζσγτ. Ηα νεµ φολψικ 

κι, ηανεµ βεννσζορυλ, α ϖρ µεγροµλικ, σ αζ εγσζ τεστ λεη!λ. Α Βετεγ τεστρσζεκρ!λ χµ! 

µυνκ〈ϕ〈βαν ρϕα λε α λεγεγψρτελµ!ββεν, ηογψ �εττ∀λ η!λ λε α τεστ�.444 Ηιπποκρατσ Α 

σζζεκρ!λ σζ⌠λ⌠ τανυλµ〈νψ〈βαν φογλαλκοζικ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σσαλ, σ κιϕελεντι, ηογψ 

ναγψον ρδεκλι εζ αζ ολψκορ ντυδατϖεσζτσσελ ϕ〈ρ⌠ βετεγσγ, αµελψετ α λεγτββεν α 

γονοσζ δαιµ⌠νοκ, σζελλεµεκ µ!ϖνεκ ταρτοττακ. Ηιπποκρατσ σζεριντ α βετεγσγ 

λ〈τοµ〈σοκατ οκοζηατ, αµελψεκ ϕϕελ ϖαγψ ναππαλ τρνεκ ρ〈 α βετεγρε, δε αζ ισ ελ∀φορδυληατ, 

ηογψ µινδ ϕϕελ, µινδ πεδιγ ναππαλ. Εττ∀λ αζτ〈ν ολψαν ρεττεγσ τρ ρ〈ϕυκ, ηογψ φυλλαδοζνι 

                                                 
440 Σ⌠ρανοσ 3, 27. 
441 Χελσυσ: Αζ ορϖοστυδοµ〈νψρ⌠λ 4, 27: �αβ στοµαχηο ϖελ αδφιχιτυρ ηαεχ ϖελ χορπυσ αδφιχιτ. Ιντερδυµ ετιαµ 
σιχ εξανιµαντ, υτ ταµθυαµ χοµιτιαλι µορβο προστερνατ. ∆ιστατ ταµεν ηιχ χασυσ εο, θυοδ νεθυε οχυλι 
ϖερτυντυρ νεχ σπυµαε προφλυυντ νεχ νερϖι διστενδυντυρ: σοπορ ταντυµ εστ. Ιτθυε θυιβυσδαµ φεµινισ χρεβρο 
ρεϖερτενσ περπετυυµ εστ. � 
442 Πλινιυσ: Νατυραλισ ηιστορια 7, 175.  
443 Γαλνοσ: Α βετεγ τεστρσζεκρ!λ 6, 5=Κην 8, 417. 
444 Γαλνοσ: Α βετεγ τεστρσζεκρ!λ 6, 5=Κην 8, 417. 
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κεζδενεκ. Α ν∀κ γψακραββαν σζενϖεδνεκ εττ∀λ, µιϖελ φλνκεββεκ σ γψενγββεκ, µιντ α 

φρφιακ. Α σζζεκ κζλ λεγινκ〈ββ αζοκ βετεγεδνεκ µεγ εττ∀λ, ακικ νεµ µεντεκ ιδεϕβεν 

φρϕηεζ (αζ 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ κορηατ〈ρ α 13 σ 14 ϖ κζττι ιδ∀σζακ ϖολτ). Εζεκνεκ α 

ν∀κνεκ ϖαννακ λεγγψακραββαν ιλψεν ρµ〈λµαικ, κλνσεν ακκορ, αµικορ αζ ελσ∀ 

µενστρυ〈χι⌠ϕυκ ϕελεντκεζικ. Ηα υγψανισ α ϖρ νεµ τυδ ελτ〈ϖοζνι α τεστβ∀λ, ρϕα 

Ηιπποκρατσ, ακκορ φεληαλµοζ⌠δικ α µηβεν, σ γψ α τεστνεδϖεκ µεννψισγε µεγν∀. Α 

φελγψλεµλεττ ϖρ µ〈ρ νεµ φρ ελ α µηβεν, εζρτ α σζϖ, ϖαλαµιντ α τδ∀κ ιρ〈νψ〈βα κεζδ 

〈ραµλανι. Μιυτ〈ν εζεκ µ〈ρ µεγτελτεκ ϖρρελ, ελερνψεδνεκ σ ελζσιββαδνακ. Εζ α ζσιββαδ〈σ 

ελµεβαϕτ ϖ〈λτηατ κι α ν∀κνλ. Ολψαν εζ, µιντ αµικορ ϖαλακι ναγψον σοκ〈ιγ λ 

µοζδυλατλανυλ εγψ ηελψβεν. Α ϖρ µεγινδυλ α χσπ∀ σ α χοµβοκ ιρ〈νψ〈βα, α λ〈β σ α 

λ〈βφεϕ φελ. Αζ οττ σσζεγψ!λτ ϖρ οκοζζα α λ〈βακβαν α ζσιββαδ〈στ. Α βετεγ αδδιγ νεµ 

κπεσ µοζογνι, αµγ α ϖρ ϖισσζα νεµ τρ α ηελψρε. Α ϖρ ακκορ 〈ραµλικ ϖισσζα α 

λεγηαµαραββ, ηα αζ εµβερ ηιδεγ ϖζβεν 〈λλ, σ α βοκ〈ϕα φελεττι ρσζτ βενεδϖεστι. Εζεκ 

υτ〈ν α ϖρ µ〈ρ πιλλανατοκ αλαττ ϖισσζαφολψικ, µιϖελ α λ〈βακβαν λϖ∀ ερεκ µ〈ρ 

κιεγψενεσεδτεκ. Εζζελ σζεµβεν α σζϖ σ α τδ∀ ιρ〈νψ〈β⌠λ α ϖρ ιγεν λασσαν φολψικ ϖισσζα α 

ηελψρε, µερτ α βεννκ ταλ〈ληατ⌠ ερεκ κανψαργ⌠σακ. Ηιπποκρατσ αζτ ισ µεγεµλτι, ηογψ 

αννακ α ν∀νεκ, ακι µγ νεµ σζλτ γψερµεκετ, α µηβεν φελγψλεµλικ α ϖρ, σ ηα νεµ 

τυδ ονναν κιφολψνι, βετεγσγετ οκοζ. Εζ κλνσεν ακκορ τρτνικ µεγ, ηα αζ ανψαµη 

σζ〈ϕα βεζ〈ρυλ, ϖαγψ ηα α ν∀ σζεµρεµτεστνεκ εγψεσ ρσζει λεσλλψεδνεκ. Ηιπποκρατσ 

ιδζεττ σοραιβ⌠λ κιολϖασηατ⌠, ηογψ α µη χσακ ακκορ ηαγψϕα ελ µεγσζοκοττ ηελψτ, ηα νεµ 

〈λλ ρενδελκεζσρε µεγφελελ∀ µεννψισγ! νεδϖεσσγ, ϖαγψ ηα αζ ανψαµη µεγτελικ 

ϖρρελ, σ αζ νεµ τυδ κιφολψνι. Ηιπποκρατσ σζεριντ α ηι〈νψζ⌠ νεδϖεσσγετ α κζσλσ 

σορ〈ν κελετκεζεττ ϖ〈λαδκ, ϖαλαµιντ α τερηεσσγ βιζτοστϕα.  Εζρτ αζτ ταν〈χσολϕα 

µινδαζοκνακ, ακικ εττ∀λ α βετεγσγτ∀λ σζενϖεδνεκ, ηογψ µινλ ηαµαραββ σζερετκεζζενεκ, 

ιλλετϖε εσσενεκ τεηερβε, εζζελ υγψανισ ελκερληετικ α µηκ ελϖ〈νδορλ〈σ〈τ. Αρεταιοσ 

ϖισζοντ γψ γονδολϕα, ηογψ εζ α βετεγσγ κλνσεν α φιαταλ ασσζονψοκατ ριντι: �Υγψανισ 

νεκικ, ακικνεκ κορυκ, λετκ σ λελκκ ισ κλνσεν µοζγκονψ, µηκ ισ ηασονλ⌠κππεν 

κ⌠βορλ⌠. Αζ ιδ∀σεββ ασσζονψοκ κορα, λετε σ λελκε αζονβαν µεγ〈λλαποδοττ, σ γψ µηκ 

ισ�.445 Σ⌠ρανοσ Γαλνοσηοζ ηασονλ⌠αν ελϖετι α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη γονδολατ〈τ. Εννεκ 

ελλενρε λερϕα, ηογψ ϖαννακ ολψαν ηελψζετεκ, αµελψεκ κεδϖεζνεκ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σ 

κιαλακυλ〈σ〈νακ, σ εββεν α λεγτββ ορϖοσ εγψετ ισ ρτ. Σ⌠ρανοσ σζεριντ �αζ οκοκ κζττ 

                                                 
445 Αρεταιοσ: Αζ ακυτ βετεγσγεκ ϕελειρ!λ σ οκαιρ⌠λ 2, 10. 
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λεγγψακραββαν σζερεπελ α τλ σοκ ϖετλσ, τλ κοραι τερηεσσγ, ηοσσζ ιδειγ ταρτ⌠ 

ζϖεγψσγ, α µενστρυ〈χι⌠ µεγρεκεδσε, α τερηεσσγ µεγσζακτ〈σα, α µη δυζζαδ〈σα�.446  

 

 

ΓΨΓΨ⊆Τ ΕΛϑℑΡℑΣΟΚ 

 

Α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη 〈λταλ οκοζοττ ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σ κεζελσνεκ τββ µ⌠δσζερτ ισ 

ισµερτκ σ αλκαλµαζτ〈κ. Α λεγγψακραββαν αζ ορϖοσι ιροδαλοµβαν ταλ〈ληατ⌠, ολψκορ µγισ 

κισσ κλνσνεκ τ!ν∀ κεζελσεκετ εµλτικ, δε εµελλεττ λτεζεττ µγ α µ〈για, ϖαλαµιντ α 

Μαρτιαλισ 〈λταλ µεγρκτεττ ραδικ〈λισ, β〈ρ φελτεηετ∀λεγ ριτκ〈ν αλκαλµαζοττ ελϕ〈ρ〈σ. 

Αζ ορϖοσι ιροδαλοµ σζεριντ α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη οπτιµ〈λισ γψ⌠γψµ⌠δϕα α σζεξυ〈λισ 

εγψττλτ σ α τερηεσσγ ϖολτ, δε α ηιπποκρατσι ορϖοσοκ µεγπρ⌠β〈λτ〈κ µ〈σσαλ ισ 

βεφολψ〈σολνι α βολψονγ⌠ ανψαµηετ. Μιϖελ αζ ανψαµη ∃ ελκπζελσκ σζεριντ ∃ ναγψον 

ρζκενψ α σζαγοκρα, εζρτ α λεγεγψσζερ!ββ µ⌠δσζερνεκ αζτ ταλ〈λτ〈κ, ηα κλνβζ∀ ιλλατ 

ανψαγοκκαλ ϖισσζαχσαλϕ〈κ αζτ ερεδετι ηελψρε. Κτφλε ιλλατ ανψαγοτ ηασζν〈λτακ: α 

κελλεµεσετ σ α βδσετ. ∨γψ γονδολτ〈κ, ηογψ α µηετ αζ ιλλατ ϖονζζα, α β!ζ ϖισζοντ 

τασζτϕα, γψ ελµενεκλ ελ∀λε. Α κελλεµεσ ιλλατ ανψαγοκατ α ϖαγιν〈ηοζ τεττκ σ αλυλρ⌠λ, 

φστλσσελ ϕυτταττ〈κ βε α βετεγ σζερϖεζετβε ϖαγψ αζ ιλλατοσ ανψαγοκατ πεσσζ〈ριυµβα 

ρακτ〈κ, εσετλεγ ηϖελψκποτ φορµ〈ζτακ βελ∀λκ. Εζζελ α τεστ φελσ∀ ρσζβεν βολψονγ⌠ 

ανψαµηετ ϖισσζα λεηετεττ χσ〈βτανι α ηελψρε. Εζζελ σζεµβεν α βδσ ανψαγοκατ αζ ορρον 

〈τ ϖαγψ α σζ〈ϕον 〈τ, βεφστλσσελ ϕυταττ〈κ α σζερϖεζετβε, εσετλεγ βορβαν ϖαγψ ϖζζελ 

ηγτοττ βορβαν ελκεϖερϖε. Α τλ µαγασβα καπασζκοδοττ ανψαµηετ εζεκκελ α βδσ 

ανψαγοκκαλ ϖισσζα λεηετεττ !ζνι αζ ερεδετι ηελψρε. Χελσυσ σζεριντ: �ηα εγψ ν∀νεκ 

ρενδσζερεσεν ϖαννακ ολψαν ροηαµαι, αµελψεκετ α νεµι σζερϖεκ βετεγσγε οκοζ, χσιγ〈τ 

κελλ γετνι η〈ζ〈ϖαλ εγψττ�.447 Αρεταιοσ ισ υγψαναζον α ϖλεµνψεν ϖολτ, µιντ 

Ηιπποκτατσ σ κϖετ∀ι: �ηα α ν∀ αζ ορρ〈ϖαλ βεσζϖϕα εζτ α σζρνψ! β!ζτ, αζ ανψαµη 

ρ〈κνψσζερλ, ηογψ λεσζ〈λλϕον α ηελψρε. Ηα α φστ α νεµι σζερϖεν κερεσζτλ ηατολ βε, σ 

ελρι α τλ µλψρε σλλψεδτ ανψαµηετ, αζ ππεν ελλενκεζ∀λεγ, ελινδυλ φλφελ. Ηα ϕ⌠ ιλλατοτ 

σζαγολτατνακ αζ ορρον κερεσζτλ, α τλ µλψρε σζ〈λλτ µη φλφελ µοζδυλ ελ, σ ϖισζοντ�.448  

                                                 
446 Σ⌠ρανοσ 3, 26. 
447 Χελσυσ: Αζ ορϖοστυδοµ〈νψρ⌠λ 5, 21, 6.: �Σι χονχιδερε ϖιτιο λοχορυµ µυλιερ σολετ, χοχλεαε χυµ τεστισ συισ 
χοµβυρενδαε χοντερενδαεθυε, δεινδε ηισ µελ αδιχιενδυµ εστ.� 
448 Αρεταιοσ: Αζ ακυτ βετεγσγεκ κεζελσρ!λ 2, 11. 
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Εζ α γψ⌠γψµ⌠δ αββ⌠λ α σζεµλλετβ∀λ κϖετκεζικ, ηογψ α ν∀ νεµι σζερϖει ϖαλαµιφλε χσ∀ρε 

ηασονλτανακ, αµελψνεκ κτ σζ〈ϕα ϖαν. Υγψανεζτ αζ ελκπζελστ ταλ〈λϕυκ µεγ ακκορ ισ, ηα 

αρρα ϖολτακ κϖ〈νχσιακ, ηογψ α ν∀ αλκαλµασ−ε α φογαµζ〈σρα. Πλδ〈υλ φοκηαγψµα γερεζδετ 

ηελψεζτεκ α ν∀ ϖαγιν〈ϕ〈βα, σ ηα ρεζτε α φοκηαγψµα ιλλατ〈τ σζ〈ϕ〈βαν, ακκορ αλκαλµασ ϖολτ 

αρρα, ηογψ τεηερβε εσσεν, ελλενκεζ∀ εσετβεν, νεµ. ςαγψισ α χσ∀, αµελψ α τεστ αλσ⌠ ρσζτ α 

φελσ∀ϖελ σσζεκτττε, νεµ ϖολτ ελζ〈ρ⌠δϖα. Εζεν κϖλ µγ ολψαν κεζελσσελ ισ 

ταλ〈λκοζυνκ, αµελψ σορ〈ν α τεστρε φορρ⌠, ππεσ βορογατ〈στ ισ τεττεκ, ϖαγψ α βετεγετ µελεγ 

ϖζβε λτεττκ σ µασσζροζτ〈κ.  

Αζ ανψαµη ϖισσζαχσ〈βτ〈σ〈ρα σ ελλδζσρε ηασζν〈λατοσ ανψαγοκατ η〈ροµ χσοπορτβα 

λεηετ σορολνι: 〈λλατι σ νϖνψι ερεδετ!, ϖαλαµιντ 〈σϖ〈νψι ανψαγοκ. Αζ 〈λλατι ερεδετ! 

ανψαγοκ: γετεττ σζ∀ρ, η⌠δµιριγψ, ελσζαρυσοδοττ σζαρϖασαγανχσ, σσζετρτ πολοσκα, αγψϖελ∀ 

(〈λταλ〈βαν σζαρϖασ), ϖιασζ, µαρηαφαγγψ, κεχσκεφαγγψ, γετεττ χσιγα. Νϖνψι ερεδετ! 

ανψαγοκ: µζ, γετεττ λ〈µπαβλ, γετεττ ρονγψ, τολλ ϖαγψ πιηε, ν〈ρδυσ, στοραξ, ρυτα, χδρυσ 

γψαντα, χιπρυσ ολαϕ, ρισζ ολαϕ, ηεννα ολαϕ, ρ⌠ζσαολαϕ, φεηρ µ〈λψϖα, γργσζνα, λιλιοµ, 

φεκετεκµνψ, καπορ, βορ, σζαµ〈ρ τεϕ, κ〈ποσζτα, κ〈ποσζταλ, µυστ〈ρ. ℑσϖ〈νψι ανψαγοκ: 

κν, βιτυµεν, σζυροκ. Εζεκετ αζ ανψαγοκατ ναγψον γψακραν εγψµ〈σσαλ κεϖερτκ σσζε σ 

φστλσρε ηασζν〈λτ〈κ.  

Α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈στ µ〈γικυσ ελϕ〈ρ〈σοκκαλ ισ µεγπρ⌠β〈λτ〈κ κεζελνι. Εζεκ σορ〈ν ισ 

ηασζν〈λτακ κλνβζ∀ 〈λλατι σ νϖνψι, ϖαλαµιντ 〈σϖ〈νψι ανψαγοκατ. Εζεκεν κϖλ 

µ〈γικυσ αµυλεττεκετ ισ ηορδτακ α τεστ κλνβζ∀ ρσζειν, πλδ〈υλ α δερεκυκον, νψακυκον. 

Αζ αµυλεττεκ ϖσετε α κισσ πολιπσζερ!εν ϖαγψ εδνψηεζ ηασονλ⌠αν ελκπζελτ ανψαµηετ 

〈βρ〈ζολτα τββνψιρε εγψ κυλχχσαλ εγψττ, αµελψνεκ αζ ϖολτ α σζερεπε, ηογψ α µηετ 

µ〈γικυσαν κινψισσα ϖαγψ βεζ〈ρϕα, αττ⌠λ φγγ∀εν, ηογψ µιτ ακαρτακ ελρνι: α ϖρ τ〈ϖοζ〈σ〈τ 

ϖαγψ α ϖρζσ µεγσζ!ντετστ, α µαγ βεφογαδ〈σ〈τ ϖαγψ α τερηεσσγ ελκερλστ.449 Αζ 

εγψικ λεγισµερτεββ µ〈γικυσ ρεχεπτετ εγψ Εγψιπτοµβαν ταλ〈λτ, Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδβαν 

κελετκεζεττ γργ νψελϖ! µ〈γικυσ παπιρυσζ ισµερτετι: 

 

�Αζ ανψαµη ϖ〈νδορλ〈σα ελλεν: �≈Μεγεσκετλεκ τγεδ ανψαµη αρρα, ακι σζιλ〈ρδαν 〈λλ α 

µλψσγ φελεττ, µιελ∀ττ λτρεϕν αζ γ ϖαγψ α φλδ ϖαγψ α φνψ ϖαγψ αζ 〈ρνψκ, αρρα, ακι 

µεγτερεµτι αζ ανγψαλοκατ, ακικ κζττ αζ ελσ∀ Αµιχηαµχηυ σ Χηυχηα⌠ Χηρ⌠ει Υειαχη⌠ 

Οδυ Προσειονγσ, σ ακι αζον α κερυβον λ, ακι αζ ∀ τρ⌠νϕ〈τ ηορδϕα. Τρϕ ϖισσζα α σαϕ〈τ 

ηελψεδρε, σ νε φορδυλϕ σε α ϕοββ ολδαλι, σε α βαλ ολδαλι βορδ〈κ φελ, σ νε µαρχανγολδ α 
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σζϖετ, µιντ εγψ κυτψα, ηανεµ 〈λλϕ µεγ, σ µαραδϕ α σαϕ〈τ ηελψεδεν. Σεµµιρε σε ροντσ ρ〈, 

αµγ χσακ µεγ νεµ εσκετλεκ τγεδ αρρα, ακι κεζδετβεν λτρεηοζτα αζ εγετ, α φλδετ σ 

µινδεντ, αµι ραϕτα ϖαν. Ηαλλελυϕα 〈µεν.↔⊆ρδ φλ εζτ εγψ ⌠ν λαποχσκ〈ρα σ κσδ οδα (α 

δερεκαδρα) ητ σζν! (ζσινεγγελ)�.450 

Αρρ⌠λ περσζε νεµ τυδυνκ, ηογψ εζ µεννψιϖελ βιζονψυλτ ηατκονψαββνακ, µιντ α 

χσιγαγετσ ορϖοσι ελϕ〈ρ〈σα.  

 

Α ηαρµαδικ φαϕτα ελϕ〈ρ〈σ µεγλεηετ∀σεν σαϕ〈τοσ, δε αζ ελ∀ζ∀ κεττ∀νλ µινδενκππεν 

κελλεµεσεββ. Α σικαµλ⌠σ επιγραµµ〈ιρ⌠λ ισµερτ ρ⌠µαι κλτ∀, α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδβαν λτ 

Μαρτιαλισ σζεριντ α ϖ〈λλαλκοζ⌠ σζελλεµ! ορϖοσοκ ν∀βετεγεικετ λεγηατκονψαββαν αζ αλ〈ββι 

�τερµσζετεσ γψ⌠γψµ⌠δδαλ� κεζεληεττκ: 

 

�Ηψστεριχαµ ϖετυλο σε διξερατ εσσε µαριτο 

Ετ θυεριτυρ φυτυι Λεδα νεχεσσε σιβι; 

Σεδ φλενσ ατθυε γεµενσ ταντι νεγατ εσσε σαλυτεµ 

Σεθυε ρεφερτ ποτιυσ προποσιυσσε µορι. 

ςιρ ρογατ, υτ ϖιϖατ ϖιριδεσ νεχ δεσερατ αννοσ, 

Ετ φιερι, θυοδ ιαµ νον φαχιτ ιπσε, σινιτ. 

Προτινυσ αχχεδυντ µεδιχι µεδιχαεθυε ρεχεδυντ, 

Τολλυντυρθυε πεδεσ. Ο µεδιχινα γραϖισ!� 

 

�Ηισζτερικυσ λεσζεκ ν, ηα µα σεµ δυγ σενκι µεγ ενγεµ! 

 � ηϖτα ιδ∀σ φρϕτ Λδα, δε ηασζταλανυλ. 

Σρϖα φογαδτα µεγ αζτ, ηογψ εγσζσγτ σοσε φλτι. 

 � Ινκ〈ββ ηαλϕακ µεγ! � µονδτα σζιπογϖα α ν∀. 

Κρι α φρϕε, νε πυσζτυλϕον µγ ελ φιαταλκντ, 

 τρτνϕκ µεγ, αµιτ µ〈ρ νεµ αδ γψ µεγ α ϖν. 

ϑννεκ αζ ορϖοσοκ. Ορϖοσν∀ οττ νεµ µαραδ εγψ σεµ. 

 Λ〈β〈τ γβε λκικ: εϕ δε νεηζ κεζελσ!�451 

 

                                                                                                                                                        
449 ς. Βοννερ 144−145. κπ. 
450 ΠΓΜ. ςΙΙ 260−271. ς. εγψ Π〈ριζσβαν ∀ρζττ Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδι αρανψλεµεζ ϖαρ〈ζσελϕ〈ρ〈σ〈ϖαλ (Κοτανσκψ 
51. 265−269. ολδαλ), αµελψ υγψανχσακ µεγεσκετι αζ ανψαµηετ, ηογψ νε ηαγψϕα ελ α ηελψτ.  



 153

Α ΗΙΣΖΤ⊃ΡΙΚΥΣ ΦΥΛΛΑ∆ℑΣ ΤℑΡΣΑ∆ΑΛΜΙ ΟΚΑΙ 

 

Αζ ⌠κορι ϖιλ〈γβαν α ν∀κ ιγεν µερεϖ σζαβ〈λψοκ κζτ λτεκ. Α τ〈ρσαδαλοµβαν σ α 

κυλτρ〈βαν α φρφιρα, µιντ φελσ∀ββρενδ! λνψρε τεκιντεττεκ, α ν∀ ηοζζ〈 κπεστ αλαχσονψαββ 

ρενδ!νεκ σζ〈µτοττ. Α ν∀νεκ α η〈ζασσ〈γκτσ ελ∀ττ µεγ κελλεττ ∀ριζνιε α σζζεσσγτ, σ 

η〈ζασσ〈γα σορ〈ν η!σγεσνεκ κελλεττ µαραδνια φρϕηεζ. Α φρφι σ α ν∀ τ〈ρσαδαλµι 

µεγτλσνεκ κλνβσγε µιαττ µινδ α φρφι, µινδ πεδιγ α ν∀ι σζερεπ ελτορζυλτ, σ α κτ 

νεµ σζεξυαλιτ〈σα κζττ ιγεν ναγψ κλνβσγ ϕττ λτρε.452 Α ν∀ σζεξυαλιτ〈σ〈τ �νεµ 

λτεζ∀νεκ� ϖαγψ πυσζτ〈ν α φρφι−σζεξυαλιτ〈σ αλαχσονψαββ φορµ〈ϕ〈νακ τεκιντεττκ. Α 

φελεσγνεκ χσακ εγψετλεν χλϕα ϖολτ, α γψερµεκσζλσ. Σεµ α φρϕνεκ ϖαλ⌠ ρµσζερζσ, 

σεµ πεδιγ αζ ρµρε ϖαλ⌠ κπεσσγ νεµ ταρτοζοττ ηοζζ〈 α �τισζτεσσγεσ φελεσγ� 

σζεξυαλιτ〈σ〈ηοζ. Α φρφιακ σζ〈µ〈ρα ϖισζοντ µεγενγεδεττ ϖολτ α η〈ζασσ〈γον κϖλι 

�ρµσζερζσ�. Α φελεσγεκ µινδεζτ τερµσζετεσνεκ ταρτοττ〈κ, µιϖελ ιλψεν ελϖεκ αλαπϕ〈ν 

νεϖελκεδτεκ φλ, σ ιλψεν κρλµνψεκ κζττ σζοχιαλιζ〈λ⌠δτακ. Αζ ϖολτ α λεγναγψοββ βαϕ, 

ηογψ ∀κ µαγυκ σεµ τυδτ〈κ ιγαζ〈ν, µι ϖ〈λτϕα κι ν〈λυκ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈στ, νοηα ρεζτκ 

αννακ ∃ φιζικαι σ λελκι ∃ φ〈ϕδαλµ〈τ. Αζ ⌠κορι ορϖοσοκ (α µαι κυτατ〈σοκ σζεριντ) 

τκλετεσεν τισζτ〈βαν ϖολτακ ϖελε, ηογψ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σ λελκι βετεγσγ, δε µιϖελ α 

βετεγσγ τεστι τνετεκκελ ισ ϕ〈ρτ, αζοκατ κεζελτκ, σ εσζκβε σεµ ϕυτοττ µ〈σ µ⌠δσζερτ 

αλκαλµαζνι. ⊆γψ αζτ〈ν κιταλ〈λτ〈κ α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη φαντασζτικυσ ελµλεττ, αµελψνεκ 

ιγαζσ〈γ〈βαν χσακ κεϖεσεκ κτελκεδτεκ αζ ϖσζ〈ζαδοκ σορ〈ν. Ε σζκεπτικυσοκ σορ〈βαν αζ 

ελσ∀ α Κρ. ε. 4. σζ〈ζαδβαν λτ Αριστοτελσ. ∨γψ γονδολτα, ηογψ αζ ανψαµη νεµ κπεσ 

ϖ〈νδορολνι α τεστεν βελλ, µιϖελ αζ ινακ σζοροσαν ταρτϕ〈κ. Εζ µεγφιγψεληετ∀ αζ 〈λλατοκ 

µηνλ ισ, σ Αριστοτελσ σζεριντ υγψανγψ ϖαν ργζτϖε α φρφιακ ονδ⌠ϖεζετκε ισ. Εννεκ 

ελλενρε αζρτ γψ ϖλι, ηογψ ηα α µη ρεσ, ακκορ νψοµ〈στ γψακοροληατ α φλττε λϖ∀ 

σζερϖεκρε, σ φυλλαδ〈στ οκοζηατ. Β〈ρ Αριστοτελσ σζεριντ αζ ανψαµη νεµ ϖ〈νδορολ, νµι 

µοζγ〈σρα µγισ κσζεν 〈λλ. Αζ ℑλλατοκ τερµσζετρ!λ χµ! µυνκ〈ϕ〈βαν Αριστοτελσ 

εµλτστ τεσζ εγψ βετεγσγρ∀λ, αµελψ σορ〈ν αζ ανψαµη λεσλλψεδ.453 ςλεµνψε σζεριντ, 

ηα α µη λεσλλψεδ, ακκορ αζτ χσακ γψ λεηετ ϖισσζατρτενι α ηελψρε, ηα α ν∀ 

µεγτερµκενψλ. ⊃ρδεκεσ, ηογψ α λεσλλψεδτ ανψαµη γψ⌠γψτ〈σ〈ρ⌠λ Ηιπποκρατσ εγσζεν 

µ〈σκντ ϖλεκεδικ. Σζεριντε α ν∀νεκ, ηα α µηε λεσλλψεδτ, κερλνιε κελλ α κζσλστ. 

                                                                                                                                                        
451 Μαρτιαλισ 11, 71. Φορδ. Νµετη Γψργψ. 
452 Σιµον 244. ολδαλ. 
453 Αριστοτελσ: Ηιστορια ανιµαλιυµ 582β 22, ϖ. ∆εαν−ϑονεσ 76. ολδαλ. 
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Αριστοτελσ αζτ ισ κτσγβε ϖονϕα, ηογψ αζ ανψαµη κπεσ ρεζνι α σζαγοκατ. Αζτ αζρτ 

ελφογαδϕα, ηογψ γψ κελλ µεγ〈λλαπτανι, κπεσ−ε τεηερβε εσνι εγψ ασσζονψ, ηογψ 

ϖαλαµιλψεν ανψαγγαλ τελι (πλ. φοκηαγψµα) πεσσζ〈ριυµοτ κελλ α νεµι σζερϖβε ηελψεζνι. Ηα 

α πεσσζ〈ριυµβαν λϖ∀ ανψαγ ζτ α ν∀ νεµ ρζι α σζ〈ϕ〈βαν, ακκορ α τεστεν βελλ ϖαλαηολ 

ελζ〈ρ⌠δ〈σ αλακυλτ κι. Υγψανακκορ λεσζγεζι, ηογψ α νεµζ∀ σζερϖεκ σ α λγζ∀σζερϖεκ 

κζττι καπχσολατ νεµ ολψαν εγψσζερ!, µιντ α �ηιπποκρατσι χσ∀�. ∨γψ γονδολϕα, ηογψ α 

µαγκιϖ〈λασζτ〈σ ϖαλαηολ α ρεκεσζιζοµ τερλετν τρτνικ, µαϕδ ιννεν φολψικ λε α νεµι 

σζερϖεκηεζ. ⊆γψ µεγνψλικ αζ τ α τεστ φελσ∀ σζερϖει, σ α µελλκασ φελ. Εζ αζ α ηελψ, 

αηονναν φελτρϖε α σζαγοκ µ〈ρ ρεζηετ∀ϖ ϖ〈λνακ, αµικορ λλεγζνκ. Α κιϖ〈λασζτοττ µαγ, 

Αριστοτελσ σζεριντ, α µελλκασ φελ∀λ α σζεµεκ ιρ〈νψ〈βα ισ ϖ〈νδοροληατ, εζρτ γψ γονδολϕα, 

ηογψ ηα µεγ ακαρυνκ γψ∀ζ∀δνι αρρ⌠λ, ηογψ α τεστ ϕ〈ραται νψιτοττακ, ακκορ αζ α λεγϕοββ 

µ⌠δσζερ, ηα α σζεµ φελεττι ρσζτ βεδρζσλϕκ φεστκκελ. Ηα α βετεγ νψ〈λα ελσζνεζ∀δικ, α 

τεστ ϕ〈ραται νψιτοττακ, ελλενκεζ∀ εσετβεν ϖαλαηολ ελζ〈ρ⌠δ〈σ ϖαν. Αριστοτελσ µελλεττ α µ〈σικ 

φοντοσ σζερζ∀ Σ⌠ρανοσ, ακι σζιντν νεµ ηισζ αζ ανψαµη ϖ〈νδορλ〈σ〈βαν, σ ελϖετ µινδεν 

ολψαν κεζελστ, αµελψ αρρα ιρ〈νψυλ, ηογψ ϖισσζατρτσε α ηελψρε.454 Αζτ ϖισζοντ ελισµερι, 

ηογψ α ν∀κ φυλλαδ〈σσαλ ϕ〈ρ⌠ βετεγσγε λτεζικ, δε σζεριντε αζτ νεµ α µη ϖ〈νδορλ〈σα 

οκοζζα, ηανεµ ϖαλαµι µ〈σ. Α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σσαλ φογλαλκοζ⌠ φεϕεζετβεν λερϕα, ηογψ 

µ〈σ ορϖοσοκ, ακικ ηιττεκ α µη ϖ〈νδορλ〈σ〈βαν, µιτ αϕ〈νλανακ αννακ α βετεγνεκ, ακι εββεν 

σζενϖεδ. ∆ιοκλσ α Ν!γψ⌠γψ〈σζατρ⌠λ σζ⌠λ⌠ µυνκ〈ϕ〈νακ ηαρµαδικ κνψϖβεν αζτ 

ϕαϖασολϕα, ηογψ φογϕυκ βε α βετεγ ορρ〈τ, νψισσυκ κι α σζ〈ϕ〈τ σ τσσζεντσεν εγψ ναγψοτ. 

Εζεν κϖλ µελεγ βορογατ〈στ ισ τεηετνκ α λ〈β〈ρα. Μαντιασ ϕαϖασλατα σζεριντ βορβαν 

φελολδοττ η⌠δµιριγψετ σ βιτυµεντ κελλ ιννια α βετεγνεκ, σ ηα εννεκ ελλενρε κζελεγ αζ 

εσζµλετϖεσζτσ, ακκορ ϕ〈τσσζυνκ ηανγοσαν αζ αυλοσον (εζ εγψ οβο〈ηοζ ηασονλ⌠, κτχσϖ! 

φϖ⌠σ ηανγσζερ) σ δοβολϕυνκ. Ξενοπη⌠ν σζεριντ φ〈κλψ〈τ κελλ γψϕτανι, σ ναγψ ζαϕτ κελλ 

χσαπνι βρονζτ〈ργψακ σσζετσϖελ. Ασκλπιαδσ σζεριντ λεγϕοββ, ηα α βετεγ τσσζεντ. Α 

ηψποχηονδριυµ τερλεττ σζορτσυκ σσζε π⌠λψ〈κκαλ σ µαδζαγοκκαλ, κι〈λτοζζυνκ 

ηανγοσαν σ φϕϕυνκ εχετετ αζ ορρ〈βα. Υγψανακκορ ηασζνοσνακ ταρτϕα µγ α σζερετκεζστ ισ 

α κτ ροηαµ κζττ, α ϖζιϖ〈στ, ϖαλαµιντ αζτ, ηογψ α βετεγ φεϕρε ντσνκ ηιδεγ ϖιζετ. 

Σ⌠ρανοσ, ππγψ, µιντ Αριστοτελσ, κτελκεδικ αββαν, ηογψ αζ ανψαµηετ µινδενφλε 

ανψαγοκ σεγτσγϖελ ιρ〈νψτανι λεηετ. Κιφεϕτι, ηογψ �αζ ανψαµη, νεµ βϕικ ελ∀ α 

ϖαχκ〈β⌠λ, µιντ εγψ ϖαδ〈λλατ, σ νεµ ιγαζ〈ν ρλ α κελλεµεσ ιλλατοκνακ, σ νεµ µενεκλ ελ 

                                                 
454 Σ⌠ρανοσ 3, 29. 
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βδσ σζαγοκ ελ∀λ�.455 Εζεκ υτ〈ν λερϕα, ηογψ αζ ισµερτετεττ µ⌠δσζερεκκελ χσακ τοϖ〈ββ 

φοκοζζ〈κ α µη γψυλλαδ〈σ〈τ. ςαγψισ νεµ εζ α ηελψεσ κεζελσ. Σ⌠ρανοσ νεµ τλ ελνζ∀ 

κολλγ〈ιϖαλ σζεµβεν σ νεµ ρεϕτι ϖκα αλ〈 βρ〈λατ〈τ. Α φεϕεζετ ϖγν ποντοκβα σζεδι, ηογψ 

αζ ελ∀δει 〈λταλ ϕαϖασολτ γψ⌠γψµ⌠δοκ µιρτ νεµ ϕ⌠κ. Σαϕ〈τ µεγολδ〈σοκατ ισ ϕαϖασολ α 

ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σ κεζελσρε, αµελψεκ σορ〈ν µεγκλνβζτετι εγψµ〈στ⌠λ αζ ακυτ σ α 

κρ⌠νικυσ εσετεκετ: 

 

�Α βετεγσγ κεζδετι 〈λλαποτ〈βαν α βετεγετ φεκτεσσκ λε εγψ  κζεπεσεν µελεγ, ϖιλ〈γοσ 

σζοβ〈βαν� πρ⌠β〈λϕυκ µεγ µαγ〈ηοζ τρτενι, γψ, ηογψ αζ 〈λλκαπχσ〈τ κιφεσζτϕκ, µελεγ 

βορογατ〈στ τεσζνκ α µελλρε, α ηασ〈ρα σ ⌠ϖατοσαν µεγπρ⌠β〈λϕυκ κιεγψενεστενι α γρχσβε 

ρ〈νδυλτ ϖγταγϕαιτ, ϖαλαµιτ α ηιδεγ τεστρσζειτ µελεγτσκ φελ α πυσζτα κεζνκκελ� Ηα α 

βετεγ ελνµυλτ, αλκαλµαζζυνκ σζ〈ραζ κπλψζστ αζ 〈γψκον, α σζεµρεµτεστεν σ αννακ 

κρνψκν� Μινδεν  ναπ τεγψνκ α βετεγρε µελεγ, ππεσ βορογατ〈στ� σ µελεγ ϖζζελ 

δρζσλϕκ λε α τεσττ, ϖαγψ λτεσσκ µελεγ φρδ∀ϖζβε� σ ηασζν〈λϕυνκ ζσρβ⌠λ, 

αγψϖελ∀β∀λ, γργσζν〈β⌠λ, φεηρ µ〈λψϖ〈β⌠λ, λιλιοµ ολαϕβ⌠λ σ ηεννα ολαϕβ⌠λ κσζλτ 

ηϖελψκποκατ, α βεντσνλ ολϖαολαϕτ ϖαγψ ολαϕϕαλ ελκεϖερτ ϖιζετ, κλνσεν ακκορ, ηα α 

βετεγνεκ σζορυλ〈σα ϖαν, α σζκλετ υγψανισ νψοµϕα α µελλεττε φεκϖ∀ µηετ��456 

 

Αζ ⌠κορι ορϖοσοκ ποντοσαν ρτεττκ, ηογψ α ηισζτρια α ν∀ι τεστ σ λλεκ βετεγσγε, ϖαγψισ 

αζ εγσζ ν∀, ποντοσαββαν, αµιντ ∆ανιελλε Γουρεϖιτχη ρϕα, α ν∀ α φρφιϖαλ ϖαλ⌠ 

ϖισζονψ〈βαν, αµελψ σζεξυ〈λισ καπχσολατ〈νακ ϖαγψ ε καπχσολατ ηι〈νψ〈νακ µρτκβεν 

µ⌠δοστϕα α σζερϖειβεν λϖ∀ νεδϖεκ εγψενσλψ〈τ ϖαγψ σζερϖεινεκ εληελψεζκεδστ.457 Αζτ 

αζονβαν νεµ λ〈ττ〈κ, ϖαγψ νεµ ακαρτ〈κ λ〈τνι, ηογψ ε βετεγσγεκβεν, σοκκαλ ινκ〈ββ, µιντ 

β〈ρµελψ µ〈σικβαν, α ν∀ τεστε χσυπ〈ν λελκνεκ τ〈µασζα. Μιρτ? Ταλ〈ν αζρτ, µερτ αζ 

ορϖοσοκ, σζιντε ϖαλαµεννψιεν, φρφιακ ϖολτακ, σ γψ νεµ κρδ∀ϕελεζτκ µεγ σαϕ〈τ 

ϖισζονψυκατ α ν∀κκελ, σ εζ〈λταλ αζτ, ηογψ µεννψιβεν λεηετνεκ ∀κ µαγυκ ε βετεγσγ 

τνετεινεκ οκαι. Α ν∀ υγψανισ νεµ αζρτ λεττ ηισζτρικυσ, µερτ µηε ϖολτ, ηανεµ αζρτ, 

µερτ ηι〈νψζοττ νεκι εγψ φρφι, ϖαγψ νεµ αζζαλ λτε λε λεττ, ακιρε ϖ〈γψοττ. 

                                                 
455 Σ⌠ρανοσ 3, 29: �ο∧ γƒρ ϕ θηρ⋅ον �κ φωλεν ≠ µ≈τρα προ�ρπει, τερποµ�νη µ�ν το∧ϕ ε∧δεσι, 
φε∨γουσα δ� [τƒ] δυσδη...� 
456 Σ⌠ρανοσ 3, 28. 
457 Γουρεϖιτχη 113−128. ολδαλ. ς. Σιµον 260−263, 266−268. ολδαλ 
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Α ΝΑΠΤℑΡ−Μ∆ΣΖΕΡ ΕΡΕ∆ΕΤΕ 

 

Μ〈ρ αζ ⌠κορι ορϖοστυδοµ〈νψ ισ ισµερτε α τερηεσσγ µεγελ∀ζσνεκ αζτ α φορµ〈ϕ〈τ, 

αµελψετ µα ναπτ〈ρ−µ⌠δσζερνεκ νεϖεζνκ. Εζ αζρτ τ!νηετ µεγλεπ∀νεκ, µερτ α Κναυσ σ 

Ογινο νεϖϖελ φµϕεγψζεττ ελϕ〈ρ〈στ ιγεν κσ∀ν, 1930−ασ ϖεκβεν δολγοζτ〈κ κι. Χσακηογψ 

αρρα µ〈ρ αζ ⌠κορι ορϖοσοκ ισ ρ〈ϕττεκ, ηογψ α ν∀ι σζερϖεζετ µ!κδσβεν ϖαννακ ολψαν 

περι⌠δυσοκ, αµικορ α λεγκεϖεσεββ αζ εσλψ αρρα, ηογψ µεγτρτνϕκ α φογαµζ〈σ. Α βαϕ α 

µαι τυδοµ〈νψοσ ισµερετεκ τκρβεν αζ ⌠κορι ελκπζελσσελ χσακ αζ, ηογψ αζ οϖυλ〈χι⌠ 

ιδεϕτ µ〈σ ιδ∀ποντρα ηελψεζτκ. Εζτ αζ ελτρστ α κϖετκεζ∀, κλνβζ∀ σζερζ∀κ 〈λταλ ρτ, 

σζϖεγεκεν κερεσζτλ πρ⌠β〈λοµ βεµυτατνι: 

 

Α) 

��Εχει δ� κα¬ τ∏δε ο⇔τωϕ: �πν ′ποκαθαρθ�ωσιν α γυνα�κεϕ, µ≤λιστα �ν γαστρ¬ 

λαµβ≤νουσιν µερωθε�σα, κα¬ ≠ γον≈ σφισι •ννυται, ℵν τε χρ µιγ�ωσι, κα¬ ≠ το◊ 

′νδρ∏ϕ •η�δ⋅ωϕ µ⋅σγεται, κα⋅ ℵν �πικρατ≈σς, τδε ≡δ�λφισται. 

2 ττε γƒρ µ≤λιστα τ∏ στµα τν µητρ�ων κ�χηνε, κα¬ τεταν∏ν �στι, κα¬ µετƒ τƒϕ 

καθ≤ρσιαϕ κα¬ α φλ�βεϕ τν γονν σπσιν. �ν δ� τ πρ¬ν χρνϑ τ τε στµα τν 

µητρ�ων µ�µυκε, κα¬ µ♥λλον α φλ�βεϕ πλε�αι αµατοϕ �ο◊σαι ο∧χ ∠µο⋅οϕ σπσι 

τν γονν.� 

 

Ηιπποκρατσ: ∆ε µυλιεβριβυσ Χ 62, 19, 24. 

 

Α)  

�Μιυτ〈ν α ηαϖι ϖρζσ ελµλικ, α ν∀κ λεγινκ〈ββ ακκορ αλκαλµασακ α τεηερβε εσσρε, ηα 

ϖ〈γψνακ ρ〈 σ α µαγϕυκ ϕ⌠ ερ∀βεν ϖαν. Ηα αββαν αζ ιδ∀ποντβαν κζσλνεκ, αµικορ α 

λεγινκ〈ββ αλκαλµασ, ακκορ α φρφι µαγϕ〈ϖαλ κννψεδν κεϖερεδικ, σ ηα α φρφι αζ 

ερ∀σεββ ρ〈 φογ ηασονλτανι (γψερεκ). 

2 Υγψανισ α µησζ〈ϕ εκκορ α λεγινκ〈ββ νψιτοττ σ φεσζλτ (γρχσσ), γψ α ϖρζσ υτ〈ν α 

ϖν〈κ α µαγοτ βεσζϖϕ〈κ. Εζτ µεγελ∀ζ∀ ιδ∀βεν α µησζ〈ϕ ζ〈ρτ σ αζ ερεκ τελϖε ϖαννακ 

ινκ〈ββ ϖρρελ, σ νεµ τυδϕ〈κ ηασονλ⌠ µ⌠δον βεσζϖι α µαγοτ.� 

 

 

Β) 
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�Φ∨σει µ�ν ον ≠ σ∨λλψιϕ γ⋅νεται µετƒ τν το∨των ′παλλαγν τα�ϕ γυναιξ⋅ν: κα¬ 

σαιϕ µ γ⋅νεται τα◊τα, ϕ �π¬ τ∏ πολ⇑ ∞τεκνοι διατελο◊σιν...⇔στερον δ∋ ο∧ 

συλλαµβ≤νουσιν, σαιω ε∧θ⇑ϕ µετƒ τν κ≤θαρσιν α ¬στ�ραι συµµ∨ουσιν.� 

 

Αριστοτελσ: Ηιστορια ανιµαλιυµ 7, 582β 

 

 

Β)  

�Αζ ασσζονψοκν〈λ α φογαµζ〈σ τερµσζεττ∀λ φογϖα εννεκ (τι. α µενστρυ〈χι⌠νακ) ϖγε υτ〈ν 

κϖετκεζικ βε; σ αζοκ, ακικνλ εζ νεµ τρτνικ µεγ (τι. νεµ µενστρυ〈λνακ), ρενδσζεριντ 

γψερµεκτελενεκ µαραδνακ... κσ∀ββ νεµ εσνεκ τεηερβε, µερτ κζϖετλενλ α µεγτισζτυλ〈σ 

υτ〈ν σσζεζ〈ρ⌠δικ α µηκ.� 

 

 

Χ)  

�=Οσαι δ� µ γιγνοµ�νων τν καταµην⋅ων συλλαµβ≤νουσιν, ℵ µεταξ⇑ 

γιγνοµ�νων ⇔στερον δ� µ≈, α�τιον τι τα�ϕ µ�ν τοσα∨τη γ⋅νεται ∉κµƒϕ ση µετƒ 

τν κ≤θαρσιν ¬πολε⋅πεται τα�ϕ γον⋅µοιϕ, πλε⋅ων δ∋ ο∧ γ⋅γνεται περ⋅ττωσιϕ στε κα¬ 

θ∨ραζε ′πελθε�ν, τα�ϕ δ� µετƒ τν κ≤θαρσιν συµµ∨ει τ∏ στµα τν ¬στερν.� 

 

Αριστοτελσ: ∆ε γενερατιονε ανιµαλιυµ 1, 19, 727β 

 

Χ)  

�Εγψεσεκ ακκορ ισ τεηερβε εσνεκ, ηα νινχσ ηαϖι ϖρζσκ, µ〈σοκ α ϖρζσ κζβεν ισ, δε 

αννακ ελ〈λλ〈σα υτ〈ν νεµ. Εννεκ πεδιγ αζ αζ οκα, ηογψ αζ ελ∀ββιεκνλ χσακ ανννψι 

νεδϖεσσγ τερµελ∀δικ, αµεννψι α σζλ∀κπεσ ν∀κνλ α τισζτυλ〈σ υτ〈ν µεγµαραδ, σ νινχσ 

φελεσλεγ, αµελψ κιρληετ, αζ υτ⌠ββιακν〈λ πεδιγ α ϖρζσ υτ〈ν α µησζ〈ϕ σσζεζ〈ρ⌠δικ.� 

 

 

 

 

∆)  
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��Αριστοϕ συνουσ⋅αϕ καιρ∏ϕ πρ∏ϕ σ∨λληψιν ∠ παυοµ�νηϕ τε [κα¬] παρακµαζο∨σηϕ τℑϕ 

καθ≤ρσεωϕ, ∠ρµℑϕ κα¬ ∇ρ�ξεωϕ πρ∏ϕ συµπλοκν ¬παρχο∨σηϕ, κα¬ το◊ σµατοϕ µ≈τ∋ 

�νδεο◊ϕ ντοϕ µ≈τ∋ ∞γαν πλ≈ρουϕ κα¬ βαρ�οϕ �κ µ�θηϕ κα¬ ′πεψ⋅αϕ, κα¬ ∠ µετƒ 

τν ′ποθεραπε⋅αν το◊ σµατοϕ �µβρωµατ⋅ου ληµφθ�ντοϕ ∇λ⋅γου κα¬ κατƒ π♥ν 

ε∧αρ�στου το◊ καταστ≈µατοϕ ¬π≤ρχοντοϕ... Μνοϕ ον καιρ∏ϕ �πιτ≈δειοϕ ∠ κατƒ τν 

′πληξιν τℑϕ καθ≤ρσεωϕ: κεκο∨φισται µ�ν γƒρ ≠ µ≈τρα κα¬ σ∨µµετροϕ παρ�πεται 

θερµασ⋅α κα¬ ¬γρασ⋅α.� 

 

Σ⌠ρανοσ: Γψναεχιορυµ λιβρι. 1, 12, 36. 

 

∆)  

�Α σζερετκεζσνεκ α τεηερβε εσσ σζ〈µ〈ρα λεγαλκαλµασαββ ιδ∀ποντϕα αζ, αµικορ α ϖρζσ 

µεγσζ!νικ ϖαγψ αλ〈ββηαγψ, ϖαλαµιντ ϕελεν ϖαν α ϖ〈γψ σ σ⌠ϖ〈ργ〈σ αζ εγψττλτρε, αµικορ 

α τεστ σε νεµ σζ!κλκδικ, σε νεµ τλζοτταν τελτεττ σ ελνεηεζλτ α ρσζεγσγτ∀λ σ α ροσσζ 

εµσζτστ∀λ, σ µιυτ〈ν α (ν∀) τεσττ µεγµασσζροζτ〈κ, σ εγψ κννψ! τκεζσ υτ〈ν 

µινδενφλε σζεµποντβ⌠λ κελλεµεσεν ρζι µαγ〈τ... Τεη〈τ αζ εγψεδλι αλκαλµασ ιδ∀ποντ αζ, 

αµελψ α ϖρζσ ελ〈λλ〈σ〈τ κϖετι, εκκορ υγψανισ αζ ανψαµη µεγκννψεββλ σ µινδ α 

η∀φοκα, µινδ α νεδϖεσσγε κζεπεσ.� 

 

 

Α κ⌠σι Ηιπποκρατσ α Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδβαν, α σταγειραι Αριστοτελσ α Κρ. ε. 4. σζ〈ζαδβαν, αζ 

επηεσοσι Σ⌠ρανοσ πεδιγ α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδβαν αλκοτοττ. Λ〈τηατϕυκ, ηογψ αζ ⌠κορι ορϖοσοκ 

ναγψον ηασονλ⌠ ϖλεµνψεν ϖολτακ αννακ ελλενρε, ηογψ κλνβζ∀ ιδ∀ποντβαν σ 

τερλετεν λτεκ σ τεϖκενψκεδτεκ. Ηιπποκρατσ αζτ ρϕα (Α), ηογψ α ηαϖι ϖρζσ υτ〈ν 

κζϖετλενλ κϖετκεζικ βε α φογαµζ〈σ, δε χσακ αζζαλ α φελττελλελ, ηα α ν∀ ϖ〈γψικ ισ αζ 

εγψττλτρε. Αριστοτελσ (Β) γψ γονδολϕα, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠ βεφεϕεζ∀δσε υτ〈ν, ϖαγψ (Χ) 

α ϖρζσ κζβεν α λεγϖαλ⌠σζν!ββ α τεηερβε εσσ. Σ⌠ρανοσ (∆) Αριστοτελσ (Χ) 

ελκπζελσϖελ σσζηανγβαν α φογαµζ〈σρα λεγαλκαλµασαββ ιδ∀ποντνακ α ϖρζσ 

µεγσζ!νττ ϖαγψ αλ〈ββηαγψ〈σ〈τ (τεη〈τ α µενστρυ〈χι⌠ ιδεϕτ) τεκιντι, δε αζζαλ α φελττελλελ, 

αµιτ Ηιπποκρατστ∀λ ισµερνκ (Α): α ν∀νεκ ϖ〈γψνια κελλ αζ εγψττλτρε. ςαγψισ 

ελκπζελσκ σζεριντ κζϖετλενλ α ϖρζσ βεφεϕεζσε υτ〈νι ιδ∀σζακ, ιλλετϖε µαγα α ϖρζσ 

α λεγαλκαλµασαββ ιδ∀ποντ α τεηερβε εσσρε. Αζ αντικ ορϖοσσζερζ∀κ ελκπζελσε αλαπϖετ∀εν 

ελτρ αζ ορϖοστυδοµ〈νψ µαι 〈λλ〈σποντϕ〈τ⌠λ. Α µαι τυδοµ〈νψοσ µεγφιγψελσεκ αλαπϕ〈ν 
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µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α �λυτεαλισ φ〈ζισ458 〈λλανδ⌠ ηοσσζα µιαττ αζ οϖυλατιο 〈λταλ〈βαν 14 

ναππαλ α κϖετκεζ∀ µενσεσ ελσ∀ ναπϕα ελ∀ττ κϖετκεζικ βε. Εζ ελ∀ττ σ υτ〈ν 2�3 ναππαλ 

κερλνι κελλ α χοιτυστ... Α µ⌠δσζερ χσακ σζαβ〈λψοσ χικλυσ εσετν ηασζν〈ληατ⌠, ηιβααρ〈νψα 

ιγψ ισ ναγψον ναγψ, ελρι α 35%−οτ.�459 ςαγψισ αζ οϖυλ〈χι⌠ ελ∀ττι σ υτ〈νι 2�3 ναπ α 

λεγαλκαλµασαββ αρρα, ηογψ µεγτρτνϕεν α φογαµζ〈σ. Αζ ορϖοσι ισµερετεκ αλαπϕ〈ν 

ελµονδηατ⌠, ηογψ αζ ⌠κορι ορϖοσοκ α τεηερβε εσσ ιδ∀ποντϕ〈τ α λεηετ∀ λεγροσσζαββ 

ιδ∀σζακρα ηελψεζτκ. Ιγαζ, ∀κ νεµ α φογαµζ〈σ ελκερλστ, ηανεµ ελ∀σεγτστ τ!ζτκ κι 

χλυλ, δε ππεν ακκορ νεµ τρτνηετεττ µεγ α φογαµζ〈σ, αµικορ ακαρτ〈κ. Αζ 〈λλτ⌠λαγοσ 

φελισµερσ µινδενεσετρε α ϖδεκεζσβεν ισ ηασζνοστηατ⌠ λεττ ϖολνα: µινδεν ολψαν ναπ, 

αµελψ νεµ α µενστρυ〈χι⌠ αλαττ, ϖαγψ κζϖετλενλ ελ∀ττε σ υτ〈να ϖολτ, α τεηερβε εσσ 

κοχκ〈ζατ〈τ τεκιντϖε βιζτονσ〈γοσνακ λεττ ϖολνα νεϖεζηετ∀. Εζζελ αζονβαν ππεν αζτ ρτκ 

ελ, ηογψ ακι ελ ακαρτα κερλνι α φογαµζ〈στ, σζιντε βιζονψοσαν αζ οϖυλ〈χι⌠ ιδ∀ποντϕ〈βαν 

λτεστεττ καπχσολατοτ. ςαγψισ α µ⌠δσζερ ηασζν〈ληατατλανσ〈γα � γονδολν〈νκ � ιγεν ηαµαρ 

κιδερλτ, ηα µ〈σκντ νεµ, α ρεκλαµ〈λ⌠ κισµαµ〈κ πανασζαι φολψτ〈ν. Εννεκ ελλενρε α 

Ηιπποκρατσ σ Σ⌠ρανοσ κζττ ελτελτ κζελ 700 ϖ σεµ ϖολτ ελγ αηηοζ, ηογψ α ϕελεσ 

σζερζ∀κ κορριγ〈λϕ〈κ τϖεδσκετ. Μγ φυρχσ〈ββ, ηογψ �αζ οϖυλατιο ιδ∀ποντϕ〈νακ σ α 

µενστρυ〈χι⌠νακ αζ σσζεφγγστ ϖισζονψλαγ κσ∀ν, χσακ αζ 1930−ασ ϖεκβεν ισµερτε φελ 

Ογινο, ϕαπ〈ν ν∀γψ⌠γψ〈σζ.�460 Φλϖετ∀δικ α κρδσ, ηογψ ηονναν ερεδ Ηιπποκρατσ (σ αζ 

∀τ κϖετ∀ ορϖοσοκ) τϖεσ ελκπζελσε, σ µινεκ κσζνηετ∀, ηογψ ε κοχκ〈ζατοσ, σ α ν∀κ 

〈λταλ φελτεηετ∀λεγ γψακραν λελεπλεζεττ τϖεδσ ϖσζ〈ζαδοκον κερεσζτλ ισµτλ∀δττ αζ 

ορϖοστυδοµ〈νψι µυνκ〈κβαν? Α ϖ〈λασζ φελτεηετ∀λεγ αββ⌠λ κϖετκεζικ, αµι βιζονψοσαν 

νεµ ϖαγψ χσακ κεϖσσ ϖ〈λτοζοττ αζ ϖσζ〈ζαδοκ σορ〈ν: α φρφιακνακ (σ αζ ορϖοσοκ φρφιακ 

ϖολτακ) α ν∀κρ∀λ αλκοτοττ, ολψκορ µεγλεηετ∀σεν σοµµ〈σ τλετβ∀λ. 

Αζ αντικ σζερζ∀κ µ〈ρ Ηοµροστ⌠λ κεζδϖε φελτ!ν∀εν γψακραν ηασονλτϕ〈κ α ν∀κετ (σ∀τ αζ 

ιστενν∀κετ ισ) κλνφλε 〈λλατοκηοζ. Γψακοριακ αζ ολψαν εποσζι ϕελζ∀κ, µιντ �τεηνσζεµ! 

Ηρα�, �βαγολψσζεµ! Παλλασζ Ατην�. Εζεκ α ϕελζ∀κ εσετλεγ µεγ∀ριζηεττεκ ϖαλαµιτ αββ⌠λ 

α κορβ⌠λ, αµικορ α γργκ αζ ιστενεκετ (σ νεµ χσακ αζ ιστενν∀κετ) µγ νεµ φελττλενλ 

εµβεραλακβαν κπζελτκ ελ. Χσακηογψ αζ αζ 〈λλατ, αµελψ α ηασονλατοκβαν α λεγγψακραββαν 

                                                 
458 Παππ Ζολτ〈ν 132. ολδαλ: �Λυτεαλισ φ〈ζισ: Αζ οϖυλατιο ηελψν κιαλακυλ⌠ ≈ιδ∀σζακοσ ενδοχριν σζερϖ↔ 
(σ〈ργατεστ) αζ οϖυλατι⌠τ κϖετ∀εν (ηα νεµ τρτντ µεγτερµκενψλσ) µιντεγψ 12−14 ναπον κερεσζτλ 
προγεσζτεροντ ϖ〈λασζτ κι. Α προγεσζτεροννακ α µηνψ〈λκαη〈ρτψα ελ∀κσζτσβεν ϖαν σζερεπε, τοϖ〈ββ〈 
µεγτερµκενψτσ εσετν βιζτοστϕα αζ βρνψ βεφογαδ〈σ〈τ. Αννακ ελλενρε, ηογψ αζ ΛΗ−σεχρετι⌠ αλαχσονψ 
σζιντ!, µγισ εζ ταρτϕα φενν µινδ α σ〈ργατεστ, µινδ πεδιγ αννακ προγεσζτερονσεχρετι⌠ϕ〈τ.� 
459 Παππ Ζολτ〈ν 183. ολδαλ. 
460 Παππ Ζολτ〈ν 132. ολδαλ. 
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φελτ!νικ, α κυτψα, σ αζ νεµ ϖαλ⌠σζν!, ηογψ α φλδι ασσζονψοκν〈λ εζ ϖαλαµιφλε 

τηριοµορφ ελ∀λετ βιζονψτκα λεηετνε. Ηελεν πλδ〈υλ σαϕ〈τ µαγ〈ρ⌠λ µονδϕα α 

κϖετκεζ∀κετ: 

 

 

�∆♥ερ �µε�ο, κυν∏ϕ κακοµηχ≤νου, ∇κρυο�σσηϕ, 

ϕ µ∋ φελ∋ µατι τ, τε µε πρτον τ�κε µ≈τηρ, 

ο�χεσθαι προφ�ρυσα κακ ′ν�µοιο θ∨ελλα 

ε∉ϕ ροϕ, ℵ ε∉ϕ κ◊µα πολυφλο⋅σβοιο θαλ≤σσηϕ: 

�νθα µε κ◊µ∋ ′περσε, π≤ροϕ τ≤δε �ργα γεν�σθαι. 

α∧τƒρ �πε¬ τƒδε γ∋ δε θεο¬ κακƒ τεκµ≈ραντο, 

′νδρ∏ϕ �πειτ∋  φελλον ′µε⋅νονοϕ ε�ναι ∞κοιτιϕ, 

√ϕ ⊃δη ν�µεσ⋅ν τε κα¬ α∠σχεα πλλ∋ ′νθρπων. 

το∨τϑ δ∋ ο⇐τ∋ ♦ρ ν◊ν φρ�νεϕ �µπεδοι, ο⇐τ∋ ∞ρ∋ ∇π⋅σσω 

�σσονται: τ κα¬ µιν �παυρ≈σεσθαι ∇⋅ω. 

′λλ∋ ∞γε ν◊ν ε�ϕελθε, κα¬ �ζεο τδ∋ �π¬ δ⋅φρϑ, 

δ♥ερ, �πε⋅ σε µ≤λιστα πνοϕ φρ�ναϕ ′µφιβ�βηκεν 

ενεκ∋ �µε�ο κυν∏ϕ κα¬ ∋Αλεξ≤νδρου �νεκ∋ ∞τηϕ: 

ο√σιν �π¬ Ζε⇑ϕ θℑκε κακ∏ν µρον, ϕ κα¬ ∇π⋅σσω 

′νθρποισι πελµεθ∋ ′ο⋅διµοι �σσοµ�νοισιν.� 

 

    Ηοµροσ: Ιλιασ 6, 345�356. 

 

 

�Σ⌠γοροµ ννκεµ, βαϕσζερζ∀, ροσσζ κυτψα ν∀νεκ, 

β〈ρχσακ αζ ελσ∀ ναπ, ηογψ ανψ〈µ µεγσζλτ α ϖιλ〈γρα,  

ηυρχολτ ϖολνα ελ ενγεµ α σζλ ισζονψ ϖιηαρ〈ϖαλ 

ηεγψρε ακ〈ρ, ϖαγψ α σοκζσιϖαϕ ναγψ τενγερι 〈ρβα, 

σ ελνψελτ ϖολνα α ϖζ, µιελ∀ττ µινδεζ µεγεσικ µγ. 

ℑµ µιυτ〈ν ε χσαπ〈σοκατ ιστενεινκ ρενδελτκ, 

η〈τ λεγαλ〈ββ δερεκαββ εµβερνεκ ηιτϖεσε ϖολνκ, 

ρεζν αζ α χσφ σζγψεντ σ νπε σζιδαλµ〈τ. 

Εννεκ αζονβαν µοστ σινχσ π εσζε σ σοσεµ ισ λεσζ; 
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ππενεζρτ, ηισζεµ ν, ηογψ ελ ισ ϖεσζι µαϕδ α ϕυταλµ〈τ. 

Ραϕτα αζονβαν, λπϕ βε µιηοζζ〈νκ, λϕ λε ε σζκρε, 

σ⌠γοροµ, γψισ α λεγτββ γονδ α τε σζϖεδ εµσζτι 

ρτεµ αζ εβσζεµρτ σ Παρισζ 〈τκοσ ϖτκε µιαττ ισ: 

ρ〈νκ Ζευσζ µρτε α ροσσζ σορσοτ, ηογψ µαϕδ α ϕϖ∀βεν 

νεκεκετ ρ⌠λυνκ ζενγϕεν σοκ µεγσζλετενδ∀.� 

 

    (Φορδτοττα: ∆εϖεχσερι Γ〈βορ) 

 

 

Α φρϕε ελλεν λ〈ζαδοζ⌠ Ηρ〈τ Ιρισ ε σζαϖακκαλ ιντι µεγ: 

�=Ηρς δ∋ ο⇐τι τσον νεµεσ⋅ζεται, ο∧δε χολο◊ται: 

α∉ε¬ γƒρ ο �ωθεν �νικλ♥ν,  ττι νο≈σς. 

′λλƒ σ∨γ∋, α∉νοτ≤τη, κ∨ον ′δδε�ϕ, ε∉ �τεν γε 

τολµ≈σειϕ ∆ι∏ϕ ∞ντα πελριον �γχοϕ ′ε�ραι.� 

 

    Ηοµροσ: Ιλιασ 8, 421�424. 

 

 

 

�⊃σ Ηρ〈ρα νεµ λψ µργεσ, νεµ ισ λψ ηαραγοσ µ〈ρ, 

τυδϕα, α σζ〈νδκ〈τ Ηρ γ〈τολϕα ρκκ. 

ℑµδε τε σζρνψ! σζεµρµετλεν κυτψα ϖαγψ, ηα ϖαλ⌠βαν 

ρ〈 µερνδ ροππαντ κελεϖζεδ Ζευσρα εµελνι.� 

 

(Φορδτοττα: ∆εϖεχσερι Γ〈βορ) 

 

Ζευσ ισ ηασονλ⌠ σζαϖακκαλ ιλλετι φελεσγτ, Ηρ〈τ: 

�ο∧δ∋ ℵν �νθ∋ ′φ⋅κηαι ′λωµ�νη, ο∧ σε◊ �γωγε 

σκυζοµ�νηϕ ′λ�γω, �πε¬ ο∧ σ�ο κ∨ντερον ∞λλο.� 

 

    Ηοµροσ: Ιλιασ 8, 482�483. 
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�µγ ηα οδ〈ιγ ισ ελβολψγασζ, ϖελεδ γψσε τρ∀δµ, 

β〈ρηα µορογσζ, µιϖελ εβλελκ∀ββ νινχσ ν〈λαδ αµγψσεµ.� 

 

    (Φορδτοττα: ∆εϖεχσερι Γ〈βορ) 

 

 

Α φελεσγε, Κλψταιµνστρα 〈λδοζατ〈ϖ〈 ϖ〈λτ Αγαµεµν⌠ν αζ αλϖιλ〈γβαν εζτ µονδϕα 

Οδψσσευσνακ: 

 

�ϕ ο∧κ α∉ντερον κα¬ κ∨ντερον ∞λλο γυναικϕ 

[… τιϕ δ τοια◊τα µετƒ φρεσ¬ν �ργα β≤ληται]:� 

 

    Ηοµροσ: Οδψσσεια 11, 427�28. 

 

�Νινχσ ισ αζ ασσζονψν〈λ ισζονψββ, νινχσ ν〈λα κυτψ〈ββ σεµ, 

ν〈λα, κι ελµϕβεν ιλψεν ρτ δολγοκατ ρλελ.� 

 

    (Φορδτοττα: ∆εϖεχσερι Γ〈βορ) 

 

 

Α Ηοµροσν〈λ εγψ γενερ〈χι⌠ϖαλ κσ∀ββ λ∀ βοι⌠τιαι Ησιοδοσν〈λ ισ µεγταλ〈ληατ⌠ α κυτψα−

ν∀ (σζυκα) µοτϖυµ. Α Μυνκ〈κ σ ναποκ χµ! µ!βεν Ζευσ παρανχσ〈ρα αζ ιστενεκ 

λτρεηοζζ〈κ Πανδ⌠ρ〈τ, αζζαλ α σζ〈νδκκαλ, ηογψ αζ ασσζονψ α ηαλανδ⌠κ λεττ 

νψοµορσ〈γοσσ〈 τεγψε.461 Πανδ⌠ρ〈βα α σζπσγεν σ α β〈ϕον κϖ!λ α ροσσζ (=κυτψα) 

τερµσζετετ ισ βελεϖεγψτεττκ:462 

                                                 
461 Ηελεν Κινγ (23−24. ολδαλ) Φροµα Ζειτλινρε ηιϖατκοζϖα ϕεγψζι µεγ, ηογψ Πανδ⌠ρ〈τ σζ!ζκντ (παρτηενοσ) 
τερεµτικ µεγ (63. σορ), δε αµιρε µεγρκεζικ α φλδρε, ασσζονψκντ (γψν) εµλτι Ησιοδοσ (94. σορ), νοηα 
κζβεν σεµµι σεµ τρτντ, αµι εζτ α ϖ〈λτοζ〈στ ινδοκολν〈: �Σεξυαλ ιντερχουρσε ισ αβσεντ φροµ τηε Πανδορα 
µψτη. Αλτηουγη Πανδορα ισ δρεσσεδ ασ α βριδε το βε πρεσεντεδ ασ α γιφτ το Προµετηευσ∋ φοολιση βροτηερ, 
Επιµετηευσ, ανδ ισ τηε οριγιν οφ τηε ραχε οφ βιρτη; ινστεαδ, ≈Αλλ ισ ινφερενχε. Νοτηινγ ισ στατεδ διρεχτλψ−
νειτηερ σεξ νορ προχρεατιον↔.� Α γργκ α ν∀κετ η〈ροµ χσοπορτβα οσζτϕ〈κ. Αζ ελσ∀ χσοπορτα ταρτοζικ α 
παρτηενοσ (λ〈νψ), αζ α ν∀, ακι νεµ µεντ φρϕηεζ σ νεµ σζλτ. Α µ〈σοδικ χσοπορτβα ταρτοζικ α νψµπη 
(µενψεχσκε), αζ α ν∀, ακι µ〈ρ φρϕηεζ µεντ, δε µγ νεµ σζλτ. ςγλ α ηαρµαδικ χσοπορτβα α γψν 
(ασσζονψ) ταρτοζικ, ακι µ〈ρ φρϕηεζ µεντ σ µ〈ρ σζλτ ισ. ς. Χλαυδε Χαλαµε: 185. ολδαλ. 
462 Ηελεν Κινγ (25. ολδαλ): �Πανδορα ισ λικε α βιτχη...� 
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�<Οϕ �φατ∋, �κ δ∋ �γ�λασσε πατρ ′νδρν τε θεν τε: 

=Ηφαιστον δ∋ �κ�λευσε περικλυτ∏ν ττι τƒχιστα 

γα�αν ⇔δει φ∨ρειν, �ν δ∋ ′νδρπου θ�µεν α∧δν 

κα¬ σθ�νοϕ, ′θαν≤τςϕ δ� θε⊆ϕ ε∉ϕ ðπα �⋅σκειν 

παρθενικℑϕ καλ∏ν ε�δοϕ �π≈ρατον: α∧τƒρ ∋Αθ≈νην 

�ργα διδασκℑσαι, πολυδα⋅δαλον στ∏ν ¬φα⋅νειν: 

κα¬ χ≤ριν ′µφιχ�αι κεφαλ⊆ χρυσ�ην ∋Αφροδ⋅την 

κα¬ πθον ′ργαλ�ον κα¬ γυιοκρουϕ µελεδναϕ: 

�ν δ� θ�µεν κ∨νεν τε νον κα¬ �π⋅κλοπον ℘θοϕ 

Ερµε⋅ην νωγε, δι≤κτορον ∋Αργε�φντην.� 

 

    Ησιοδοσ: Μυνκ〈κ σ ναποκ, 59�63. 

 

�Σζ⌠λτ σ φελνεϖετεττ α ηαλανδ⌠κ σ ιστενεκ ατψϕα, 

σ τστντ ηϖτα α ηρεσ Ηπηαισζτοσζτ α παρανχχσαλ, 

ηογψ φλδετ γψρϕον ϖζζελ, µαϕδ εµβερι ηανγοτ 

σ µοζγκονψ ερ∀τ αδϕον βελε σ γψνψρ! σζ!ζ 

ιστενν∀κρε ηασονλ⌠ σζπσγετ, σ αζυτ〈ν µεγ 

ασσζονψι µεστερσγρε: σζϖσρε ταντσα Ατην, 

σ αρανψ Απηροδιτ ντσν β!β〈ϕτ α φεϕρε 

σ βαϕσζερζ∀ ϖ〈γψατ σ γονδοτ, µι α τεστετ εµσζτι, 

σζεµτελεν εβλελκετ βελε, τολϖαϕ ηαϕλαµοτ αδϕον 

ϖγλ αζ ιστενι ηρνκ, Ηερµσ Αργειπηοντσζ.� 

 

    (Φορδτοττα: Τρενχσνψι−Ωαλδαπφελ Ιµρε) 

 

Α πλδ〈κατ µγ σζαπορτανι λεηετνε, δε γψ ισ λ〈τσζικ, ηογψ α ν∀κετ ελσ∀σορβαν 〈λλτ⌠λαγοσ 

κτεκεδ∀ τερµσζετκ σ ϖεσζεκεδσκ µιαττ (�β〈ρηα µορογσζ�) ηασονλτοττα α κλτ∀ α 
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κυτψ〈ηοζ.463 Εγσζεν µ〈σ οκ ϖεζρελτε εγψ Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδι εγψιπτοµι γργ µ〈γικυσ 

παπιρυσζ σζερζ∀ϕτ: 

 

�Πρ∏χ µ≈τραχ ′ναδροµ≈ν: ≈�ξορκ⋅ζω χε, µ≈τραν κατƒ το◊ καταχταθ�ντοχ �π¬ τℑχ 

′β∨χχου πρ¬ν γεν�χθαι ο∧ραν∏ν ℵ γℑν ℵ θ≤λαχχαν ℵ φχ ℵ χκτοχ, τ∏ν κτ⋅χαντα 

′γγ�λουχ, ν πρτοχ Αµιχαµχου κα¬ χουχαω χηρωει ουειαχω οδου προχειογγηχ, κα¬ �

π¬ χερουβ¬ν καθ≈µενον, βαχτ≤ζοντα τ∏ν θρνον τ∏ν �διον: ′ποκαταχταθℑναι   �ν τ⊆ 

�δρϖ µηδ� κλιθℑναι ε∉χ τ∏ δεξι∏ν πλευρ[]ν µ�ροχ µηδ� ε∉χ τ∏ ′ριχτερ∏ν πλευρν 

µ�ροχ µηδ� ′ποδ≈ξςχ ε∉χ τν καρδ⋅αν χ κ∨ων, ′λλƒ χτ≤θητι κα¬ µ�νοιχ �ν 

χροιχ ∉δ⋅οιχ, µηδ�ν µεµαχη[µ]�νη, �χτε �ξορκ⋅ζω χε τ∏ν ′ρχ⊆ ποι≈χαντα τ∏ν 

ο∧ραν∏ν κα¬ τν γℑν κα¬ π≤ντα τƒ �ν α∧τ⊆. ϒλληλουια, ′µ≈ν. ↔ γρ≤φε �ν λεπ⋅δι 

καχχιτερ⋅νς κα¬  �νδυνε �ν χρµαχι Ζ/.� 

 

�Αζ ανψαµη ϖ〈νδορλ〈σα ελλεν: ≈Μεγεσκετλεκ τγεδ ανψαµη αρρα, ακι σζιλ〈ρδαν 〈λλ α 

µλψσγ φελεττ, µιελ∀ττ λτρεϕν αζ γ ϖαγψ α φλδ ϖαγψ α φνψ ϖαγψ αζ 〈ρνψκ, αζ 

ανγψαλοκατ τερεµτ∀τ, ακικ κζττ αζ ελσ∀ Αµιχηαµχηυ σ Χηυχηα⌠ Χηρ⌠ει Υειαχη⌠ Οδυ 

Προσειονγσ, σ ακι αζον α κερυβον λ, ακι αζ ∀ τρ⌠νϕ〈τ ηορδϕα. Τρϕ ϖισσζα α σαϕ〈τ 

ηελψεδρε, σ νε φορδυλϕ σε α ϕοββ, ολδαλι σε α βαλ ολδαλι βορδ〈κ φελ, σ νε µαρχανγολδ α 

σζϖετ, µιντ εγψ κυτψα, ηανεµ 〈λλϕ µεγ, σ µαραδϕ α σαϕ〈τ ηελψεδεν. Σεµµιρε σε ροντσ ρ〈, 

αµγ χσακ µεγ νεµ εσκετλεκ τγεδ αρρα, ακι κεζδετβεν λτρεηοζτα αζ εγετ, α φλδετ σ 

µινδεντ, αµι ραϕτα ϖαν. Ηαλλελυϕα 〈µεν.↔ ⊆ρδ φλ εζτ εγψ ⌠ν λαποχσκ〈ρα σ κσδ οδα (α 

δερεκαδρα) ητ σζν! (ζσινεγγελ).� 

ΠΓΜ. ςΙΙ 260�271. 

Α ϖαρ〈ζσλατ, αµελψ φελιδζ εγψ µ〈σικ σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ βαβον〈τ, µισζεριντ αζ 

ανψαµη α τεστβεν νηα ϖ〈νδορολνι κεζδ, σ ε ϖ〈νδορλ〈σ οκοζ σζ〈µοσ ν∀γψ⌠γψ〈σζατι 

βετεγσγετ, ε κ⌠ρ ελλεν σζολγ〈λ γψ⌠γψρραλ.464 Σζ〈µυνκρα φοντοσαββ αζονβαν αζ, ηογψ α ν∀ 

                                                 
463 ς. Υρσ ∆ιεραυερ (181. ολδαλ): �Βεκανντλιχη γελτεν διε Ηυνδε σχηον ιν δεν ηοµερισχηεν Επεν αλσ 
βεσονδερσ υνϖερσχηµτ υνδ λστιγ; ≈σχηαµλοσερ Ηυνδ↔ κοµµτ µεηρφαχη βει Ηοµερ αλσ σχηιµπφωορτ ϖορ.� 
464 ς. Νανχψ ∆εµανδ (55. ολδαλ): �Α ηιπποκρατσι ορϖοσ 〈λταλ αζ ανψαµηνεκ τυλαϕδοντοττ βετεγσγεκ 
ναγψ ρσζτ αζζαλ αζ ελµλεττελ µαγψαρ〈ζτα, ηογψ εζ α σζερϖ µεγ ϖαν φοσζτϖα ϖαλαµιτ∀λ ϖαγψ ηογψ ροσσζυλ 
β〈ννακ ϖελε. Α ηιπποκρατσι ανατ⌠µια αζ ανψαµηετ γψ σζεµλλτεττε, ηογψ αζ σζαβαδον ϖ〈νδορολ α τεστεν 
βελλ, σ αηολ λετελεπσζικ βαϕτ οκοζ: µ〈ϕ, βορδα αλαττι τ〈ϕκ, φεϕ, καρδια (σζϖ ϖαγψ α γψοµορ), ηγψη⌠λψαγ, 
φενκ, α τεστ εγψικ ολδαλα, χσιπ∀, λ〈γψκ, ρεκεσζιζοµ, σ∀τ µγ α ϖαγινα κρλ ισ (λεσλλψεδ, ταλ〈ν εζ αζ 
εγψεδλι �ιγαζ� ϖ〈νδορλ〈σ). Αζοκ α τνετεκ, αµελψβεν α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη 〈λδοζατα σζενϖεδ, αννακ 
µεγφελελ∀εν ϖ〈λτοζνακ, ηογψ ηοϖα µοζδυλ ελ αζ ανψαµη: φυλλαδ〈σ, ηιδεγρ〈ζ〈σ, λ〈ζ, φεϕφ〈ϕ〈σ, ϖ〈λτοζ⌠ 
φ〈ϕδαλµακ µ〈σ ηελψεν, η〈νψ〈σ, βεσζδ ελϖεσζτσε, ϖιζελσι νεηζσγ, σ α τυδατ 〈λλαποται, αµελψεκ α 
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ιλλετϖε µηε αζρτ ηασονλτ ππεν εγψ κυτψ〈ηοζ, µερτ αζ αντικ ελκπζελσ σζεριντ α µη 

ολψαν ϖαδυλ ϖ〈γψικ α σζερελεµρε, µιντ εγψ σζυκα. ςαγψισ αζ σσζεηασονλτ〈σ αλαπϕα α 

φελφοκοζοττ σζεξυ〈λισ τϖ〈γψ. Μιντ λ〈ττυκ, Ηιπποκρατσ, Αριστοτελσ σ Σ⌠ρανοσ ισ 

εγψετρτεττ αββαν, ηογψ α φογαµζ〈σ νεµ ϕν λτρε α ϖ〈γψ µεγλτε νλκλ, χσακηογψ α 

σζυκ〈κ (σ α γργ ορϖοσοκ σζεριντ α ν∀κ) ϖ〈γψα τββνψιρε ολψαν ερ∀σ, ηογψ ηι〈νψα νεµ 

τλσ〈γοσαν ϖαλ⌠σζν!. Αζ αντικ ν∀γψ⌠γψ⌠γψ〈σζατι ιροδαλοµ εγψικ λεγκιϖ〈λ⌠ββ σζακρτ∀ϕε, 

Ηελεν Κινγ ισ γψ ϖλεκεδικ �α κυτψα ηασονλατ α γργ−ρ⌠µαι ελκπζελσεκ σζεριντ α 

                                                                                                                                                        
λεταργι〈τ⌠λ α δελιριυµιγ τερϕεδνεκ. Αζ ορϖοσοκ ερρε εγψ µεχηανισζτικυσ µαγψαρ〈ζατοτ αδτακ: αζ ανψαµη, 
αµελψνεκ ηι〈νψζικ α νεδϖεσσγ α σζεξυ〈λισ εγψττλτ, ϖαλαµιντ α τερηεσσγ 〈λταλ οκοζοττ τελτεττσγ ρϖν, α 
νεδϖεσσγ φορρ〈σαιηοζ ϖονζ⌠δοττ. Εζζελ ελλενττβεν Πλατ⌠ν φελϕεγψζεττ εγψ ολψαν ανιµισζτικυσ µαγψαρ〈ζατοτ, 
αµελψ ϕ⌠ϖαλ νπσζερ!ββ λεηετεττ: �⊃ππ γψ α ν∀κνλ αζ ανψαλ σ ανψαµη υγψανεζεν οκβ⌠λ ολψαν, µιντ 
ϖαλαµι γψερµεκσζλσρε ϖ〈γψ⌠ λ∀λνψ. Σ ηα κελλ∀ ιδ∀ν τλ σοκ〈ιγ µεδδ∀ µαραδ, νεηεζεν σ βοσσζανκοδϖα 
ϖισελι ελ: µινδεν ιρ〈νψβαν βολψονγ α τεστβεν, ελτορλασζολϖα α λγζσ κιϕ〈ραταιτ, νεµ ηαγψ λλεγεζνι, σ γψ 
ϖγσ∀ σζορυλτσ〈γβα ϕυταττ, σ µινδενφλε µ〈σ βετεγσγεκετ ισ οκοζ, µγ ϖγρε µινδκτ φλ ϖ〈γψα (φρφι, ν∀) 
σ σζερελµε εγψεσλ...� (Πλατ⌠ν:Τιµαιοσ 91χ) Ακ〈ρ α µεχηανισζτικυσ, ακ〈ρ αζ ανιµισζτικυσ ιντερπρετ〈χι⌠τ 
αλκαλµαζτ〈κ α γψ⌠γψµ⌠δ υγψαναζ ϖολτ: α κζσλσ σ α τερηεσσγ ϖισσζα〈λλτϕα α νεδϖεσσγετ σ α τελτεττσγ 
〈λλαποτ〈νακ �τερµσζετεσσγτ� αζ ανψαµηβεν. ⊆γψ α �σζ!ζεκ βετεγσγτ∀λ� σζενϖεδ∀ λ〈νψνακ, ακινεκ α 
φελϖιλ〈γοσυλτ απϕα Ηιπποκρατσηεζ φορδυλτ, α γψορσ η〈ζασσ〈γ ϖολτ α ρεχεπτ. Εζ φιγψελεµρε µλτ⌠, δε αζρτ α 
ηιπποκρατσι σζερζ∀ α ηαγψοµ〈νψοσ γψ⌠γψτ⌠κρα πανασζκοδικ, ακικ α λεγγψακραββαν κονζυλτ〈λτακ α 
χσαλ〈δανψ〈κκαλ, σ κεϖσβ δρασζτικυσ γψ⌠γψµ⌠δοτ αϕ〈νλοττακ: φελαϕ〈νλ〈στ Αρτεµισ ιστενν∀νεκ. Α ϖ〈νδορλ⌠ 
ανψαµη κονχεπχι⌠ϕα λεηετ, ηογψ Εγψιπτοµβ⌠λ ρκεζεττ Γργορσζ〈γβα, αηολ ϕ⌠λ µεγαλαποζοττ ρσζε ϖολτ αζ 
εγψιπτοµι ορϖοσι τανοκνακ µ〈ρ λεγαλ〈ββ α µ〈σοδικ εζρεδφορδυλ⌠τ⌠λ, ϖαγψ πεδιγ λεηετ, ηογψ ν〈λλ⌠αν 
φεϕλ∀δττ κι Γργορσζ〈γβαν... Α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη γονδολατα λεηετ, ηογψ α πηαλλοσνακ, µιντ φγγετλεν 
τερεµτµνψνεκ αζ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα φεϕλ∀δττ κι, µιντ αηογψ αζτ, Εϖα Κλαυσ δοκυµεντ〈λτα γργ 〈βρ〈ζολ〈σοκον. 
Πλατ⌠ν τυλαϕδονκππεν εννεκ α φρφι σζερϖνεκ αζ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα ρτα λε αζ ανψαµη ακτιϖιτ〈σ〈τ, αββαν α 
βεκεζδσβεν, αµελψ ππεν µεγελ∀ζι αζ ελ∀ββ ιδζεττετ: �⊃σ α µαγ, µιντηογψ ελεϖεν σ µοστ λλεγζετετ 
ϖεηετ, α κιµλσ υτ〈ν ϖαλ⌠ ελεϖεν ϖ〈γψατ κελτεττ αζον α ηελψεν, αηολ λλεγζετετ ϖεττ: σ γψ α νεµζσ ϖ〈γψ〈τ 
ερεδµνψεζτε. Εζρτ ϖαν αζ, ηογψ α φρφιακ σζεµρεµτεστ κρλι ρσζε ενγεδετλεν, νκνψεσ, µιντ ϖαλαµι 
〈λλατ, µελψ νεµ ηαλλγατ αζ σζ σζαϖ〈ρα, ηανεµ ϖ〈γψ φυλλ〈νκϕαιτ⌠λ !ζϖε µινδεντ λειγ〈ζνι τρεκσζικ. ⊃ππ γψ α 
ν∀κνλ αζ ανψαλ σ ανψαµη υγψανεζεν οκβ⌠λ ολψαν...� (Πλατ⌠ν: Τιµαιοσ 91β) ∆ε α φεγψελµεζετλεν πηαλλοσ 
ϕ⌠ϖαλ κεϖσβ ϖολτ ρακονχ〈τλαν τερεµτµνψ α τυλαϕδονοσα σζ〈µ〈ρα, µιντ α δησ ανψαµη. Ελλενττβεν α 
Πλατ⌠ν 〈λταλ ελτλτ ρζκι ενγεδκενψσγγελ, α γργ τ〈ρσαδαλοµ α φρφι πολγ〈ροκ σζ〈µ〈ρα β∀σγεσεν 
νψϕτοττα σ σζεντεστεττε α σζεξυ〈λισ µεγνψιλϖ〈νυλ〈σοκατ α ηοµοσζεξυ〈λισ καπχσολατοκβαν, ϖαλαµιντ α 
η〈ζασσ〈γον κϖλι ηετεροσζεξυ〈λισ καπχσολατοκβαν α ραβσζολγ〈κκαλ, προστιτυ〈λτακκαλ σ α ηεταιρ〈κκαλ. Εζζελ 
ελλενττβεν α ν∀κ σζ〈µ〈ρα α σζεξυ〈λισ µεγνψιλϖ〈νυλ〈σοκ α η〈ζασσ〈γρα κορλ〈τοζ⌠δτακ, σ ανψαµηκ 
κιελγτσε τββνψιρε τερηεσσγετ ερεδµνψεζεττ. ⊆γψ α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη κοχκ〈ζατα εγψττ ϕ〈ρ α λ〈νψοκ 
κοραι η〈ζασσ〈γ〈ϖαλ, σ σσζεφγγ α η〈ζασ ασσζονψοκνακ τερηεσσγϖελ ισ. Νοηα α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη 
οπτιµ〈λισ γψ⌠γψµ⌠δϕα α σζεξυ〈λισ εγψττλτ σ α τερηεσσγ ϖολτ, α ηιπποκρατσι ορϖοσ ισ µεγπρ⌠β〈λτα µ〈σσαλ 
βεφολψ〈σολνι α βολψονγ⌠ τερεµτµνψτ, κεϖσβ δρασζτικυσ τον. �Αλυλρ⌠λ� φερτ∀τλεντενι κελλεµεσ ιλλατ 
ανψαγοκκαλ, σ γψ ϖισσζα λεηετ ϖεζετνι αζ ανψαµηετ ϖαγψ πεδιγ ϖισσζατασζτανι σ ϖισσζαϖεζετνι α σαϕ〈τ 
ηελψρε �φελλρ∀λ� ροσσζ σζαγ ανψαγοκκαλ ϖαλ⌠ µεγτισζττ〈σ τϕ〈ν. Ιλψεν γψ⌠γψµ⌠δοκ αββ⌠λ α σζεµλλετβ∀λ 
κϖετκεζτεκ, αµελψ α ν∀ νεµζ∀ σζερϖειβεν ϖαλαµιφλε χσϖετ λ〈τοττ, αµελψνεκ κτ σζ〈ϕα ϖαν (υγψανεζ α 
µοδελλ µ!κδττ α τερηεσσγι τεσζτεκβεν, αµελψεκ σορ〈ν αζ εγψικ σζ〈ϕηοζ σζαγοσ ανψαγοτ κζελτεττεκ, 
αζτ〈ν µεγϕελεντεκ α µ〈σικβαν...). Α ν∀ι ανατ⌠µια µ〈σικ µοδελλϕε, αµελψ µεγϕελενικ α ν∀γψ⌠γψ〈σζατι 
τανυλµ〈νψοκβαν αζ αζ, ηογψ αζ ανψαµη λεφελ φορδτοττ εδνψ. Αζτ ηιττκ, ηογψ αζ εδνψ, ϖαγψισ αζ 
ανψαµη σζ〈ϕα τεηερβεεσσκορ βεζ〈ρυλ. Αζ εδνψ µοδελλ κπζετε 〈λληατοττ αµγττ ισ, ηογψ νεηζ σζλσ 
εσετν α ν∀τ ρ〈ζτ〈κ (φελ−λε ρ〈ζτ〈κ α ν∀τ ϖαγψ οδακτττκ εγψ κερετηεζ σ τεµεσεν α φλδηζ ϖερτκ), ηογψ α 
γψερεκετ ϖιλ〈γρα ηοζζα, εζτ ηασονλ⌠νακ τεκιτεττκ, µιντ εγψ ολαϕβογψ⌠τ κιρ〈ζνι αζ ϖεγβ∀λ. ςαλ⌠ϕ〈βαν α 
ηιπποκρατσι ορϖοσοκνακ, ακικ νεµ βονχολτακ, νεµ ϖολτ κζϖετλεν τυδ〈συκ α ν∀ νεµζ∀ σζερϖεινεκ 
τερµσζετρ∀λ σ µ!κδσρ∀λ, ηανεµ α ϖλεµνψκετ 〈λλατι αναλ⌠γι〈κ, ϖαλαµιντ α λογικυσ σ λνκ 
κπζελ∀τεηετσγ αλαπϕ〈ν ραϕζολτ〈κ µεγ.� 
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κυτψ〈κ σ ασσζονψοκ κιελγτηετετλεν σζεξυ〈λισ τϖ〈γψ〈ρα υταλ�.465 Ηελεν Κινγ ηϖτα φλ 

αρρα α φιγψελµετ, µιλψεν φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζικ α ν∀κ σ α κυτψ〈κ σσζεηασονλτ〈σ〈βαν εζ 

α σζεξυ〈λισ ασπεκτυσ.466 Φοντοσ σσζεφγγστ µυτατ αζ ισ, ηογψ α κυτψα γργλ κψ⌠ν, 

τερηεσνεκ λεννι πεδιγ κψειν (Ηελεν Κινγ 24.).467 Ηα τοϖ〈ββγονδολϕυκ Ηελεν Κινγ 

µεγφιγψελστ, φελττελεζηετϕκ, ηογψ α κυτψα, α ν∀ σ α σζεξυαλιτ〈σ σσζεκαπχσολ〈σα αζ 

〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ προβλµα µεγολδ〈σ〈ηοζ ισ κζελεββ ϖεζετηετ. Αζ ⌠κορι ϖιλ〈γβαν, µιντ 

ισµερετεσ, ναγψον σοκµινδεντ α ταπασζταλατ ιλλετϖε α µεγφιγψελσ αλαπϕ〈ν πρ⌠β〈λτακ λερνι 

σ µεγµαγψαρ〈ζνι. Αζ αντικ σζερζ∀κ 〈λταλ λεγϕοββαν ισµερτ, σ εζρτ ιγεν γψακραν 

εµλεγετεττ 〈λλατ ππεν α κυτψα ϖολτ. Αριστοτελσ ηανγσλψοζζα, ηογψ α σζυκα σζεξυ〈λισ 

σζερϖει µεγν∀νεκ α τζελσ σορ〈ν, σ α τζελσι χικλυσ 14 ναπιγ ταρτ. Αζ ελσ∀ ητ ναπ αλαττ, 

αµγ α µενστρυ〈χι⌠ λεζαϕλικ, νεµ ϕαϖασολϕα α φεδεζτετστ, δε α τζελσι χικλυσ ϖγτ, α 14. 

ναποτ ιδε〈λισνακ ταρτϕα ε χλβ⌠λ.468 Ηα Αριστοτελσ α ν∀ι µενστρυ〈χι⌠τ (αµελψ νεµ ητ 

ναπιγ ταρτ) α κυτψα τζελσι χικλυσ〈ϖαλ ηασονλτοττα σσζε, αρρα α κϖετκεζτετσρε ϕυτηατοττ, 

αµιτ αζ αντικ ορϖοσι σζερζ∀κ ολψ γψακραν 〈λλτοττακ: α ϖρζσ γψενγλσνεκ ϖαγψ 

µεγσζντνεκ ιδ∀ποντϕα α λεγαλκαλµασαββ α φογαµζ〈σρα. Ιγαζ, ηογψ α ν∀κ εσετν α 14. 

ναπ ππεν α χικλυσ κζεπτ, αζ οϖυλ〈χι⌠τ ϕελεντεττε ϖολνα, δε εννεκ α κϖετκεζτετσνεκ 

σεµµι νψοµα αζ αντικ ιροδαλοµβαν (σ εγψ〈λταλ〈ν, α 19. σζ〈ζαδ ϖγε ελ∀ττ). Τεη〈τ α 

ηασονλτ〈σ αλαπϕα νεµ α κυτψα 7 ναποσ ϖρζσε, ηανεµ 14 ναποσ τζελσι χικλυσα ϖολτ. Α 

κυτψ〈κ εγψ ϖβεν κτσζερ (εσετλεγ εγψσζερ) τζελνεκ, α ν∀κ χικλυσα εγσζεν µ〈σ.469 ∆ε αζ 

σσζεκτηεττε ε κτ ϕελενσγετ αζ ⌠κορι µεγφιγψελ∀κ σζεµβεν, ηογψ α κυτψ〈κ 

ϖεµηεσσγε ϖαλαµικππ α τζελσι χικλυσσαλ 〈λλ σσζεφγγσβεν, σ α ν∀κ εσετβεν εηηεζ 

χσακ α µενστρυ〈χι⌠τ ηασονλτηαττ〈κ. Εζ α ηιποτζισ ταλ〈ν µεγµαγψαρ〈ζζα αζτ, ηογψ αζ 

                                                 
465 Ηελεν Κινγ (234. ολδαλ): �≈λικε α δογ↔ ρεχαλλσ Γρεχο−Ροµαν ιδεασ οφ τηε ινσατιαβλε σεξυαλ αππετιτεσ οφ 
δογσ−ανδ ωοµεν.� 
466 Ηελεν Κινγ 25. ολδαλ. 
467 Ηελεν Κινγ (24. ολδαλ): �Εϖεν ιν α ηυµαν χοντεχτ, ωηιλε κυν µεανσ ≈δογ↔, κυειν µεανσ ≈το βε 
πρεγναντ↔� 
468 Αριστοτελσ (Ηιστορια ανιµαλιυµ 574 α−β): �συµβα⋅νει δ∋ ⁄µα κα¬ �παρσιϕ α∉δο⋅ου. �ν δ� τ χρνϑ 
το∨τϑ ο∧ προσ⋅ενται ∇χε⋅αν, ′λλ∋ �ν τα∧ϕ µετƒ τα◊τα �πτƒ ≠µ�ραιϕ: τƒϕ γƒρ µ≤σαϕ δοκε∧ σκυζ♥ν ≠µ�ραϕ 
τ�τταραϕ κα¬ δ�κα...� 
469 Ναγψ κυτψα λεξικον (186. ολδαλ): �Α σζυκα κιζ〈ρ⌠λαγ α τζελσ ιδεϕε αλαττ ηαϕλανδ⌠ π〈ρζανι σ ακκορ 
τερµκενψληετ µεγ, µερτ α πετεσεϕτ χσακ ιλψενκορ ϖ〈λικ λε. Α καν ϖισζοντ εγσζ ϖβεν κσζ α π〈ρζ〈σρα... 
Τζελσκορ α σζυκα ιϖαρσζερϖεινεκ ελϖ〈λτοζ〈σαι µεγλεηετ∀σεν σζεµβετ!ν∀εκ: α κλσ∀ νεµι σζερϖεκ 
µεγδυζζαδνακ, ϖρεσ ϖ〈λαδκ φολψικ βελ∀λκ. Α µη σ α ηϖελψ φελλετν φοκοζοττ µεννψισγβεν κπζ∀δικ 
νψ〈λκα, α µησζ〈ϕ τββ−κεϖσβ µεγνψλικ... Α τζελσ ιδ∀ταρταλµ〈τ σοκ κλσ∀ σ βελσ∀ τνψεζ∀ 
βεφολψ〈σολϕα: α κυτψ〈κ εγψνισγε σζεριντ ισ ελγγ ελτρ∀; 〈λτ. 20−25 ναπ... Α νορµ〈λισ σζυκα α τζελσ 7−9. 
ναπϕ〈ιγ νεµ ενγεδι µαγ〈ηοζ α καντ, µεγηαραπϕα, ελµαρϕα µαγ〈τ⌠λ. Α κιλενχεδικ ναπτ⌠λ α τιζενηαρµαδικ 
ναπιγ ϖισζοντ ϕελλεγζετεσ ϖισελκεδσσελ τυδατϕα π〈ρζ〈σρα ϖαλ⌠ κζσγτ. Εββεν αζ ιδ∀σζακβαν α πετεσεϕτεκ 
µεγρνεκ σ λεϖ〈λνακ. Α ϖρεσ ϖ〈λαδκκπζ∀δσ χσκκεν σ ϖιλ〈γοσ σζν!ϖ, ϖζσζερ!ϖ ϖ〈λικ. Α σζυκ〈κ 
〈λταλ〈βαν εββεν αζ ιδ∀σζακβαν ∃α 11−13. ναπον∃ αλκαλµασακ α π〈ρζ〈σρα.� 
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αντικ ιροδαλοµ γψακορι (σ µεγλεηετ∀σεν πεϕορατιϖ) κυτψα−µοτϖυµα σζολγ〈ληατοττ εγψ 

ολψαν βιολ⌠γιαι κπτελενσγ αλαπϕ〈υλ, αµελψνεκ µεγχ〈φολ〈σ〈ηοζ, γψ τ!νικ, ητ ϖσζ〈ζαδ 

σεµ ϖολτ ελεγενδ∀.470 

                                                 
470 Ηασονλ⌠ κπτελενσγ ϖολτ αζ αζ ελκπζελσ, ηογψ φογαµζ〈σ χσακ ακκορ ϕν λτρε, ηα α ν∀ ϖ〈γψικ α 
σζεξυ〈λισ εγψττλτρε. Α ηιπποκρατσι χορπυσ σ Σ⌠ρανοσ ϖλεµνψτ φεντεββ ιδζτεµ, δε ε τϖεδσβεν µγ α 
17. σζ〈ζαδβαν ισ οσζτοζοττ αζ ορϖοσι ιροδαλοµ. 
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