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Ηπαραδοσιακή ιπποκρατική θέση, όπως εκφράζεται
–μεταξύ άλλων κειμένων– στο Περd φυσ΅ν,5 συνοψί-

ζεται στη λεγόμενη μιασματική θεωρία: ο μολυσμένος από
κάποια ανθυγιεινή οσμή ή αναθυμίαση6 αέρας, που περιέ-
χει κάποιο νοσηρό στοιχείο, το μίασμα,7 θεωρείται το αίτιο
των επιδημικών νοσημάτων.8 Σύμφωνα με τους σχολια-
στές των ιπποκρατικών κειμένων, πρόκειται είτε για απόρ-
ροιες που κατεβαίνουν από τα άστρα είτε για αναθυμιά-
σεις που ανεβαίνουν από τη γη (ή τα έλη) ή προέρχονται
από πτώματα σε αποσύνθεση.9 Αντίθετα από τη λειτουρ-
γία του μιάσματος στην περιγραφή των μυθικών λοιμών

του Oμήρου10 και του Σοφοκλή,11 στον οποίο η έννοια
χρησιμοποιείται κυρίως προς δήλωση ηθικών ρύπων,12

στα ιατρικά κείμενα η χρήση του όρου συνδυάζεται με την
απερίφραστη άρνηση της εμπλοκής του θείου παράγοντα
στη μετάδοση ανθυγιεινού ρύπου. Επιπλέον, στο ιατρικό
λεξιλόγιο το μίασμα σηματοδότησε μια στροφή της ιατρι-
κής που απέκλειε όχι μόνο τη διάδοση ηθικού ρύπου με ή
χωρίς τη θεία παρέμβαση, αλλά εξόριζε εντελώς την έν-
νοια της μετάδοσης γενικά από την ιατρική σκέψη.
Βέβαια, η εξέλιξη αυτή στην ιατρική λογοτεχνία δεν επη-
ρεάζει τη στάση, σχετικά με το θέμα αυτό, των ποιητικών
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Η επανάσταση που συντελείται με τον ορθολογισμό των ιατρών του 5ου προχριστιανικού αιώνα αφορά,
μεταξύ άλλων, την πρόκριση της χρήσης εμπειρικών γενικεύσεων που βασίζονται 
στην προσεκτική συγκριτική παρατήρηση και όχι στην προσφυγή σε μυστικιστικές θεοκρατικές ερμηνείες,1

οι οποίες απορρίπτονται με τρόπο συνεπή και συνολικά από τους ιπποκρατικούς. Σε γενικές γραμμές, 
το σχετικό με τις νόσους αρχαίο σύστημα αναφοράς, αντίθετα 
με αυτό της σύγχρονης ιατρικής,2 βασίζεται στην παθολογία των χυμών και τα συμπτώματά της, η οποία
αποτελεί επεξεργασία της θεωρίας του Εμπεδοκλή για τον συνδυασμό των τεσσάρων στοιχείων.3 Η ισορροπία
των χυμών θεωρείται πως αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της υγείας ενός ανθρώπου (εéκρασία), ενώ το
νόσημα γίνεται αντιληπτό ως φυσική εξελικτική διαδικασία, αποτέλεσμα της διαταραχής της χυμικής
ισορροπίας (δυσκρασία).4
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κειμένων, που φαίνεται πως δέχονται την έννοια της μετα-
δοτικότητας ως δεδομένη:13 στην τραγωδία ο Oιδίπους,
μολυσμένος από τον θάνατο του πατέρα του, παραμένει ο
ίδιος πηγή του μιάσματος αυτού και το μεταδίδει σε όσους
τον πλησιάζουν.14 Στην Ιπποκρατική Συλλογή, παρόλο που
ο όρος «μίασμα» διατηρείται, η έννοια της μετάδοσης απο-
γυμνώνεται από όλες τις ηθικές και θρησκευτικές συνδη-
λώσεις και εκλογικεύεται πλήρως. Η χρήση του όρου «μία-
σμα», επομένως, αναφορικά με την ασθένεια αντιστοιχεί
σε δύο διακριτά πρότυπα: το ένα εμφανίζεται στην τρα-
γωδία και το έπος (ή εν γένει στην πολεμική εναντίον των
ορθολογιστών ιατρών), σε συμφραζόμενα της μαγικοθρη-
σκευτικής ιατρικής ή της ηθικοθρησκευτικής ερμηνείας
των κλινικών φαινομένων,15 όπου το μίασμα, ως ηθικός ρύ-
πος που προκύπτει από την παραβίαση μιας ηθικής και
θρησκευτικής απαγόρευσης, βρίσκεται στη ρίζα της νό-
σου και φυσιολογικά σχετίζεται με την έννοια της μετάδο-
σης· και το άλλο σε συμφραζόμενα μιας ορθολογιστικής
ιατρικής, όπου το μίασμα είναι ένα αίτιο φυσικό και φυσιο-
λογικό, σχετίζεται με τον περιβάλλοντα αέρα και καμία
σύνδεση πλέον δεν έχει με την έννοια της ενοχής, συλλο-
γικής ή ατομικής, και τον ρύπο του αίματος.16

Μιάσματα δεν είναι παρά οι αναθυμιάσεις από τα έλη ή τα
πτώματα, οι οποίες μεταφέρονται με τον αέρα, μπαίνουν με
την αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα και προξενούν γενικές
ασθένειες ή λοιμούς17 επιλεκτικά στο ανθρώπινο είδος ή σε
διαφορετικά είδη ζώων σύμφωνα με τους νόμους της συμ-
βατότητας ή της ασυμβατότητας μεταξύ του νοσογόνου

στοιχείου και της φύσης κάθε είδους. Παύει κάθε συζήτη-
ση για την ατομική συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση
με αξίες ηθικές και θρησκευτικές, και γίνεται πλέον λόγος
για την ανθρώπινη φύση στις σχέσεις της με το περιβάλ-
λον. Oι ελονοσίες που εκδηλώνονταν σε ελώδεις περιοχές,
προσέφεραν πληθώρα επιδημιολογικών αιτίων κατάλλη-
λων για την ερμηνεία της αιτιολογίας των οξέων πυρετών
με βάση αποκλειστικά περιβαλλοντικούς παράγοντες, σύμ-
φωνα με την παραπάνω θεωρία του μιάσματος.18

Η διαμόρφωση, στον αντίποδα της μαγικοθρησκευτικής
ιατρικής, της συγκεκριμένης ιδέας για το μίασμα απέφε-
ρε συνακόλουθα και μια ανάλογη θέση για τη μετάδοση
των νόσων. Η διασπορά μιας κοινής σε πολλούς ανθρώ-
πους νόσου δεν συντελείται με την άμεση ή έμμεση επα-
φή μεταξύ των ατόμων, αλλά από τον γεμάτο μιάσματα
αέρα· αυτά εισχωρούν στον άνθρωπο διά της αναπνευ-
στικής οδού.19 Χαρακτηριστικό για τη στάση που εγκαι-
νιάζουν οι ιπποκρατικοί σχετικά με τη μεταδοτικότητα εί-
ναι πως και ο όρος âπιδημία, που χρησιμοποιήθηκε (στον
πληθυντικό) ως τίτλος μιας σειράς ιπποκρατικών πραγ-
ματειών, δεν απαντά σε καμία περίπτωση με τη σύγχρο-
νη έννοια του όρου, της νόσου δηλαδή που διαδίδεται με
ταχύτητα διαμέσου της μετάδοσης, ή μιας μεταδοτικής ή
όχι ασθένειας που προσβάλλει έναν μεγάλο αριθμό ατό-
μων.20 Δηλώνει για τους ιπποκρατικούς ιατρούς το σύνο-
λο των νόσων που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε δε-
δομένο τόπο και σε δεδομένο χρονικό διάστημα.21

Για τις μαζικές ασθένειες ο όρος που κυριαρχεί στην ελ-

2. O Περικλής αγορεύει στην
Πνύκα. Πρόκειται για το
διασημότερο ίσως θύμα του
αθηναϊκού λοιμού που
εκδηλώθηκε το καλοκαίρι του
δεύτερου έτους του
Πελοποννησιακού Πολέμου (430
π.X.). Φανταστική σύνθεση του 
Φ. Φολτς, 19ος αι. Mουσείο
Mονάχου. 
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ληνική ιατρική γραμματεία είναι λοιμός, μολονότι είναι
συνδεδεμένος με τη θρησκευτική και λογοτεχνική παρά-
δοση, που κάνει λόγο για σταλμένους από τους θεούς
προς κολασμό της ανθρώπινης ύβρεως «λοιμούς».22 Oι
Ρωμαίοι θα χρησιμοποιήσουν τους επίσης γενικούς
όρους pestis, pestilentia για τις ασθένειες που παρουσία-
ζαν αυξημένη θνησιμότητα και προσέβαλλαν ταυτόχρονα
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.23

Στην αρχαιοελληνική ιατρική γραμματεία δεν υπάρχει ειδι-
κός όρος για τη δήλωση της έννοιας που στις σύγχρονες
γλώσσες εκφράζουν όροι προερχόμενoι από το λατινικό
contagio. Η λατινική λέξη αρχικά σήμαινε επαφή
(contagio<cum+tango), δηλαδή άμεση επίδραση ενός σώ-
ματος σε ένα άλλο, και κατέληξε να προσλάβει τη σημασία
που διατηρεί στις σύγχρονες λατινογενείς γλώσσες, αυτήν
της μετάδοσης μιας νόσου με τη μεταφορά παθογενούς υλι-
κού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η διαδικασία αυτή προϋπο-
θέτει απαραίτητα την εισχώρηση σε ένα –ακόμα υγιές– σώ-
μα του μιάσματος (contagium ή contagio), της νοσογόνου
αρχής από την οποία ο πρώτος φορέας ήταν ήδη μολυσμέ-
νος. Η έννοια συνηθέστατα συνοδεύεται από αρνητικές συν-
δηλώσεις: αφορά την εξάπλωση, τη μεταφορά μιας μόλυν-
σης, ενός ρύπου,24 και μαζί με τη συμπληρωματική και συγ-
γενική της έννοια της infectio (λοίμωξη, μόλυνση, μίασμα)
συνδέεται στενά με τις λοιμώδεις και τις επιζωοτικές νόσους. 

Ας σημειωθεί ότι η σημασία της infectio με το νόημα που
έχουν στις σύγχρονες γλώσσες οι παραγόμενοι από το
λατινικό infectio όροι, δηλαδή της εισχώρησης στον ορ-
γανισμό ξένων ουσιών που πολλαπλασιάζονται και είναι
παθογενείς, αγνοείται από την ελληνορωμαϊκή ιατρική.25

Η contagio είναι ένα είδος infectio, έννοιας λογικά ευρύ-
τερης, εφόσον μια μόλυνση από νόσο δεν συνεπάγεται
απαραίτητα τη μετάδοση της νόσου.26

Ακριβώς, όμως, επειδή είχε στενά και αποκλειστικά συν-
δεθεί με τη μαγική κατανόηση του κόσμου και τη λαϊκή
θρησκοληψία, καθώς και με την ηθικοθρησκευτική αιτιο-
λόγηση των νόσων, όπως σημειώθηκε, η έννοια της με-
τάδοσης δεν έβρισκε θέση στην αρχαιοελληνική ιατρική
σκέψη, κυρίως στην Ιπποκρατική Συλλογή,27 που διεκδι-
κούσε εύσημα επιστημονικότητας. Η γνώση των κλινικών
εκδηλώσεων της μόλυνσης των πληγών και των τραυμά-
των, βασισμένη στην εμπειρία και την ιατρική παρατήρη-
ση, δεν οδηγούσε απαραίτητα στη σύνδεση της διάδο-
σης των επιδημικών ασθενειών με τη μεταφορά τους από
ένα πρόσωπο που νοσεί σε ένα άλλο υγιές, αλλά τα κλι-
νικά φαινόμενα έγινε συνεπής προσπάθεια να ερμηνεύο-
νται με έννοιες που ανακαλούν ενδογενείς παράγοντες ή
ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος, καθώς η αρχαία ια-
τρική σκέψη αδυνατούσε να συλλάβει την ιδέα ότι ένα
πλήθος ατόμων είναι δυνατό να ασθενήσει ταυτόχρονα

3. O Kένταυρος Xείρων, σύμφωνα 
με την παράδοση γνώστης 

πολλών φαρμάκων, μεταδίδει 
τις γνώσεις του στον μικρό Aχιλλέα. 

Kατά την ομηρική αντίληψη της ιατρικής, 
οι θεοί στέλνουν στους ανθρώπους 

τις ασθένειες και εκείνοι μόνο μπορούν 
να τις θεραπεύσουν. Στάμνος, 

τέλος 6ου αι. π.X. Παρίσι, Mουσείο Λούβρου. 
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υπό την επίδραση μιας παθογενούς αιτίας που υποτίθε-
ται ότι διαδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο. 
Η εξήγηση, λοιπόν, για τη συλλογική προσβολή ενός πληθυ-
σμού από μια ασθένεια φυσιολογικά αναζητείται στη δράση
ενός παράγοντα, όπως ήταν ο αέρας, τον οποίο υποτίθεται
πως μοιράζονται την ίδια στιγμή όλα τα πρόσωπα που πλήτ-
τονται.28 Η παρατήρηση ότι ορισμένες νόσοι, όπως η φθίση,
η ψώρα, η οφθαλμία, ήταν μεταδόσιμες, επιχειρήθηκε να
εξηγηθεί, στο ίδιο πνεύμα με την απόδοση του φαινομένου
στη μεταφορά αναπνεόμενου σηπώδους αέρα και βλαβε-
ρών εκκρινόμενων ουσιών. Η προοδευτική διαμόρφωση της
ιδέας της μόλυνσης-λοίμωξης ως εισχώρησης στον οργανι-
σμό ενός υλικού ρύπου, ενός παράγοντα φυσικής φθοράς,
δεν αφορά ποτέ έναν παθογενή φορέα που περνά από το
ένα ον στο άλλο,29 καθώς η κλασική έννοια της μόλυνσης
ήταν τόσο στενά συνδεδεμένη με αυτήν της μιαρότητας στη
μαγικοθρησκευτική διάσταση, ώστε η αρχαία ιατρική, στην
αγωνία της να διεκδικεί με επιμονή έναν αυστηρά ορθολογι-
κό χαρακτήρα, δεν αποτολμούσε να ενσωματώσει τις εμπει-
ρικές γνώσεις στη μεταδοτικότητα
των ασθενειών. 
O Γαληνός30 παραμένει πιστός
στην ιπποκρατική διδασκαλία σχε-
τικά με τη μιασματική αιτιολογία
των λοιμών, αρνούμενος την άμε-
ση μεταφορά του μιάσματος από
άνθρωπο σε άνθρωπο· είναι πιο λε-
πτομερής συγκριτικά με τους συγ-
γραφείς της Ιπποκρατικής Συλλο-
γής όσον αφορά τα μιάσματα,
αφού αποδίδει τη μόλυνση του αέ-
ρα στις àναθυμιάσεις [ο όρος αντι-
καθιστά το ιπποκρατικό àπόκρισις

του Περd φύσιος àνθρώπου και προ-
έρχεται από τα αριστοτελικά Προ-
βλήματα (908a)] τις προερχόμενες
από πτώματα που δεν κάηκαν ή
από λιμνάζοντα ύδατα. Στο εξωτε-
ρικό αυτό αίτιο προσθέτει και ένα
εσωτερικό,31 την παρουσία χυμών
ικανών να προξενήσουν τη σήψη,
αρκεί να υπάρχει ένας παράγο-
ντας ενεργοποιητικός, για παρά-
δειγμα η ζέστη του περιβάλλοντος
αέρα.32 O περγαμηνός ιατρός, κι-
νούμενος με το ιπποκρατικό σκε-
πτικό, παραδέχεται ότι ο επιβαρη-
μένος από μιάσματα αέρας προξε-
νεί την πλειονότητα των επιδημι-
κών νόσων.33 Ωστόσο, επιχειρώ-
ντας να συμπληρώσει την ιππο-
κρατική αιτιολογία και να ενισχύσει

την κλασική επιχειρηματολογία εναντίον της έννοιας της
μετάδοσης, επισημαίνει πως η κοινή αιτία, στην οποία εί-
ναι εκτεθειμένοι όσοι κατά την ίδια στιγμή πλήττονται από
την ίδια νόσο, μπορεί να μην είναι μόνο ο αέρας, όπως
στην περίπτωση των λοιμικών πυρετών, αλλά και το νερό
ή η τροφή, για παράδειγμα στην περίπτωση δηλητηρίασης
ή στρατιωτικών επιδημιών.34

Πειραματιζόμενος με μια ελαφρώς πιο απτή σύλληψη
της μετάδοσης, ο Γαληνός εξετάζει την υπόθεση (η θεω-
ρία αυτή ανάγεται στην αναξαγόρεια σκέψη35) ότι πολύ
μικρά σπέρματα, καλοήθη και κακοήθη, κυκλοφορούν
ελεύθερα στην ατμόσφαιρα, όπου σε συγκεκριμένες
συνθήκες η ανάμειξή τους προξενεί τη σήψη του αέρα.
Σύμφωνα με την ερμηνεία του αυτή, ασφαλώς πιο σύν-
θετη από εκείνη του σηπώδους αέρα, αλλά επίσης ανε-
παρκή ως προς την παρουσίαση αποδείξεων,36 μια νόσος
προκαλείται από τα κακοήθη αυτά σπέρματα, από την έκ-
θεση στον ακάθαρτο αέρα, από την κατανάλωση τροφής
ή νερού που έχουν από αυτόν μολυνθεί. Η άνιση δεκτι-

4. Σκηνή από την τραγωδία «Oιδίπους Tύραννος» του Σοφοκλή, ο οποίος χρησιμοποιεί την έννοια
του μιάσματος για τη δήλωση ηθικών ρύπων. O Oιδίπους, στο κέντρο της σύνθεσης εδώ, αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψής του αυτής. O ποιητής τον παρουσιάζει να είναι μολυ-
σμένος από το θάνατο του πατέρα του και μάλιστα να μεταδίδει το μίασμα σε όποιον τον πλησιά-
ζει. Σικελικός κρατήρας, 4ος αι. π.X. Συρακούσες, Aρχαιολογικό Mουσείο. 
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κότητα που παρουσίαζαν οι άν-
θρωποι στις διάφορες παθήσεις
έβρισκε ευλογοφανή εξήγηση
στην υπόθεση ότι οι κακοήθεις
αυτοί σπόροι ήταν δυνατό να ει-
σχωρήσουν στο σώμα και να πα-
ραμείνουν εν υπνώσει, μέχρι να
τους ενεργοποιήσει κάποιο εξω-
τερικό αίτιο.37

Την αφορμή για τον προβληματι-
σμό στο θέμα της μετάδοσης
έδωσε στον Γαληνό ο σύγχρονός
του «λοιμός του Mάρκου Aυρηλί-
ου»,38 μια από τις σοβαρότερες
επιδημίες της Αρχαιότητας, που
μαινόταν σε ολόκληρη τη Μεσό-
γειο ήδη από το 165/166 μ.Χ. και
παρέμεινε επιδημική για 50 χρό-
νια, ξεκινώντας με την επιστροφή
των ρωμαϊκών στρατευμάτων του
Λούκιου Βέρου από τον πόλεμο
κατά των Πάρθων.39 Τα εμπειρικά
δηλαδή δεδομένα της εποχής
του Γαληνού του παρείχαν ένα
υλικό πλούσιο, στο οποίο το φαι-
νόμενο έκανε την εμφάνισή του
με τρόπο εντυπωσιακό.
Εντούτοις, η σταθερή υιοθέτηση από τον ιατρό του 2ου
αιώνα μ.Χ. της ιπποκρατικής θέσης για τη μεταφορά των
μιασμάτων με τον εισπνεόμενο αέρα, παρά τις επιμέρους
διαφοροποιήσεις και την απόπειρα συμφιλίωσης των
εμπειρικών παρατηρήσεων με τη θεωρία, τον εμποδίζει
να παραδεχθεί τη μετάδοση διά της επαφής, ενώ ήδη τον
5ο αιώνα π.Χ. ένας άλλος σημαντικός εκπρόσωπος του
ορθολογισμού (όχι όμως της ιατρικής γραμματείας), ο
Θουκυδίδης, φαίνεται πως ήταν σε θέση να συλλάβει το
φαινόμενο και (τουλάχιστον) υπαινικτικά το είχε σημειώ-
σει. Όπως επισημαίνει (αναφερόμενος στον αθηναϊκό
λοιμό,40 που ήταν εξανθηματικός τύφος41 σε συνδυασμό
με δευτερεύουσες λοιμώξεις42 και όχι πανώλη) οι ιατροί
ήταν οι αυτοί που πέθαιναν περισσότερο, στο μέτρο που
πλησίαζαν τους νοσούντες, ενώ αναφέρει ότι η μετάδο-
ση (ο σχετικός όρος είναι àναπιμπλάμενοι) πραγματοποι-
είται στη διάρκεια των ιατρικών περιποιήσεων. O ιστορι-
κός γίνεται, έτσι, ο πρώτος που μαρτυρεί τη μετάδοσης
μιας νόσου διά της επαφής,43 από έναν άνθρωπο σε έναν
άλλο ή από μια χώρα σε μια άλλη, διατυπώνοντας μια
γνώμη σκανδαλώδη σύμφωνα με την «επιστημονική» αρ-
χαιοελληνική ιατρική σκέψη. 
O Θουκυδίδης κινείται σε βάση ορθολογιστική, αλλά είναι
απαλλαγμένος από τους περιορισμούς της ιατρικής γραμ-
ματείας, που αισθανόταν σταθερά την ανάγκη να αντιδια-

στέλλεται αδιάλειπτα από τη μαγικοθρησκευτική εξήγηση
των νόσων, καθώς η τελευταία είχε διαβάλει την έννοια
της μετάδοσης συνδέοντάς την αποκλειστικά με ηθικούς
ρύπους· έτσι, ο ιστορικός είναι σε θέση να ενσωματώσει
στο κείμενό του τα διδάγματα της εμπειρίας και του προ-
σωπικού βιώματος, να επιστρέψει σχεδόν στην εκδοχή
που είχε αποκαλύψει ο Σοφοκλής με τον O¨δίποδα Τύραν-

νο, θεμελιωμένη όμως τώρα όχι στη θρησκευτική πίστη
αλλά στην κοινή λογική,44 και επιπλέον να καθιστά την
ιστορία μέσο απήχησης της κοινής γνώμης, που διαισθη-
τικά και εμπειρικά αποφαινόταν πως οι άνθρωποι μολύνο-
νταν ο ένας από τον άλλο.45 Η ορθολογιστική επιμονή του
ιστορικού αναδεικνύεται επίσης στην αναζήτηση εύλογης
απόδειξης για τη μετάδοση του κακού από ένα πτώμα σε
ένα ζώο, στον θάνατο που έβρισκαν τα ζώα που άγγιζαν τα
πτώματα (συγκεκριμένα τα σκυλιά και τα πτηνά) και στην
αποφυγή των λοιμόπληκτων πτωμάτων από τα ζώα.46

O Γαληνός θα χειριστεί τη θουκυδίδεια συμβολή στην αι-
τιολογία των νόσων προσπερνώντας το στηριζόμενο
στην εμπειρία περιεχόμενό της, με τρόπο που να φαίνε-
ται πως συμπλέει με τη μιασματική ερμηνεία των λοιμών.
Oι παράγοντες στους οποίους δίνει έμφαση είναι περι-
βαλλοντικοί σε συνδυασμό με έναν εσωτερικό: ζέστη
αποπνικτική και παρουσία χυμών προερχόμενων από κα-
κή δίαιτα, έτοιμων να προκαλέσουν σήψη. Η θουκυδίδεια

5. O Γαληνός συνομιλεί με τον Iπποκράτη σε μικρογραφία του 15ου αι. Παρίσι, Eθνική Bιβλιοθήκη. 
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μνεία της Αιθιοπίας εμπλουτίζεται και διαστέλλεται47 (μέ-
σα από ένα ιπποκρατικής λογικής σκεπτικό) με την υπό-
θεση του ιατρού πως από την περιοχή αυτή της Αφρικής
μεταφέρθηκαν με τον άνεμο σηπώδη μιάσματα48 (για τα
οποία δεν κάνει λόγο ο Θουκυδίδης) που μπορεί να απο-
τέλεσαν αιτία της νόσου για εκείνους που το σώμα τους
είχε την προδιάθεση να προσβληθεί από μιάσματα.49

Το νέο στοιχείο που προσθέτει ο Γαληνός, παράλληλα με
την ιπποκρατικής λογικής ερμηνεία του αθηναϊκού λοιμού
και την υπό το ιπποκρατικό σκεπτικό υπαγωγή των θου-
κυδίδειων επισημάνσεων, είναι η παραδοχή του κινδύνου
να συγχρωτίζεται κανείς με τους προσβεβλημένους από
λοιμό: συνδιατρίβειν τοÖς λιμώττουσιν âπισφαλές, àπολαÜσαι

γaρ κίνδυνος, œσπερ ψώρας τινeς j çφθαλμίας. âπισφαλbς

δb καd τοÖς •πe φθόης συνεχομένοις συνδιημερεύειν.50 Η αι-
τιολογία όμως παραμένει στη μιασματική λογική και δεν
φτάνει στην παραδοχή της μεταδοτικότητας, γιατί ο κίν-
δυνος που αναγνωρίζεται αφορά τον μολυσμένο αέρα
που εκπνέουν αυτοί οι άρρωστοι και τον οποίο οι υγιείς
κινδυνεύουν να εισπνεύσουν.51

Από τον Ιπποκράτη στον Γαληνό η θεωρία για τα αίτια
των λοιμών κατέστη πιο σαφής και ταυτόχρονα πιο σύν-
θετη: αίτια εξωτερικά και εσωτερικά συνδυάζονται και
αλληλοπροστίθενται.52 Η άρνηση, όμως, της μεταδοτικό-
τητας και των δεδομένων της εμπειρίας, στο όνομα ενός
επίμονου αλλά ασφαλώς ακόμα ανώριμου και στερημέ-
νου αποδείξεων ορθολογισμού, ύφαινε ένα πλέγμα μο-
νομερών περί την αιτιολογία των νόσων αντιλήψεων στον
αντίποδα τώρα των θρησκευτικών δεισιδαιμονιών. Η ανά-
γκη της οριστικής απομάκρυνσης από τη θρησκευτική
αντιμετώπιση της νοσολογικής πραγματικότητας και της
κατοχύρωσης της άρνησης οποιουδήποτε ρόλου στον
ηθικό ρύπο όσον αφορά τη μετάδοση των ασθενειών
οδηγεί στη με κάθε κόστος υπεράσπιση της ιπποκρατι-
κής αυθεντίας και στην αναγωγή της ιδέας τής διά του
αέρα μετάδοσης σε αξιωματική ιατρική αρχή. O προβλη-
ματισμός και στο πεδίο της ιατρικής σκέψης δεν ήταν
δυνατό να είναι ποτέ πραγματικά ουδέτερος.53

O Θουκυδίδης, οι επικοί, οι τραγικοί, όπως αναφέρθηκε,
προσφέρουν εύγλωττα δείγματα για την αντιμετώπιση που
βρίσκουν οι μάστιγες στους αρχαίους χρόνους, όταν απο-
μακρυνόμαστε από τη γραμματεία των ειδικών της ανθρώ-
πινης ιατρικής. Ανεξάρτητα από τον βαθμό λεπτομέρειας
με την οποία παρουσιάζουν τους λοιμούς και μολονότι ο
πρωταρχικός σκοπός των δημιουργών αυτών δεν είναι να
αρθρώσουν ένα συνεπές σύστημα αιτιολογίας των νόσων,
όταν περιγράφουν τα αίτια της εξάπλωσης των λοιμών, κά-
θε άλλο παρά αποκλείουν το φαινόμενο της μετάδοσης,
δηλαδή την άμεση ή έμμεση επαφή ανάμεσα σε ένα μολυ-
σμένο υποκείμενο και σε ένα άλλο μέχρι τότε υγιές,54 έστω
και αν σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απουσιάζει από τη δε-
ξαμενή των επιρροών τους η ιπποκρατική παρακαταθήκη.

Εκτός από την περίπτωση του Θουκυδίδη, η θέση του Λου-
κρητίου55 είναι χαρακτηριστική για τον συνδυασμό αυτό: η
αξιοποίηση του υλικού του αθηναίου ιστορικού στην περί-
πτωση του λοιμού του 430 π.Χ. συμβαδίζει με μια ιππο-
κρατικής λογικής (βασισμένη κυρίως στο Προγνωστικeν56)
ερμηνεία εκ μέρους του λατίνου ποιητή. O αθηναϊκός λοι-
μός ήρθε από τα βάθη της Αιγύπτου, μεταφερμένος από
τους ανέμους, και όχι με τα πλοία, όπως είχε υποστηρίξει
ο Θουκυδίδης· ένα βλαβερό κλίμα, όπως αυτό της Αιγύ-
πτου, είναι δυνατό να μεταφερθεί εξαιτίας ενός ανέμου
και να προκαλέσει ασθένειες σε άλλο τόπο.57 Αλλά οι νύ-
ξεις για αποδοχή της αρχής της μεταδοτικότητας δεν λεί-
πουν: τα contagia του λοιμού τα λαμβάνει ο ένας άνθρω-
πος από τον άλλο,58 ενώ στο «εισαγωγικό» αναφορικά με
τις νόσους τρίτο βιβλίο του έπους γίνεται παραδεκτή η ει-
σχώρηση του contagium στον άνθρωπο.59

Και στον Θουκυδίδη και στον Λουκρήτιο η εξάπλωση της
νόσου σε ανθρώπους και ζώα60 καθιστά πιο δραματικό
τον τρόμο που προξενεί, και την ίδια στιγμή το αίσθημα
αδυναμίας που γεννά, όπως φαίνεται καθαρά, όταν οι
συγγραφείς αυτοί παρουσιάζουν τους ανθρώπινους πλη-
θυσμούς εξίσου άοπλους με τα απλά ζώα.61

O Διόδωρος θα προστεθεί στους (μη ιατρούς) συγγρα-
φείς που δεν αρνούνται τον μεταδοτικό χαρακτήρα των
λοιμών. Ενώ επισημαίνει κυρίως τον ρόλο του διεφθαρ-
μένου αέρα, επαναλαμβάνει και τη θεωρία περί αναθυ-
μιάσεων (οι οποίες επίσης διαφθείρουν τον αέρα), και
προσθέτει τον ρόλο της ζέστης και της κακής διατρο-
φής.62 Στην περίπτωση, όμως, της πολιορκίας του 396
π.Χ. υπογραμμίζει τον μεταδοτικό χαρακτήρα του λοιμού
που έπληξε τον καρχηδονιακό στρατό63 και τις επιπτώ-
σεις που η συνειδητοποίηση αυτής της πραγματικότητας
προκάλεσε στη συμπεριφορά προς τους νοσούντες: κα-
νείς δεν ήταν πρόθυμος να φροντίσει τους ασθενείς, όχι
μόνο οι ξένοι αλλά και οι αδελφοί και οι στενοί φίλοι δεν
πλησίαζαν τους οικείους τους από τον φόβο πρόσληψης
του κακού από την επαφή.64

O περίπου σύγχρονός του Διονύσιος Αλικαρνασσεύς,65

μιλώντας για μια νόσο, καλουμένη λοιμική, που ενέσκηψε
στη Ρώμη το 470 π.Χ. προκαλώντας αποβολές και υψηλή
θνησιμότητα μεταξύ των γυναικών,66 υπονοεί μετάδοση
του κακού. Η διήγηση, όμως, του ιστορικού μεταφέρει το
πλαίσιο της ηθικοθρησκευτικής αιτιολογίας των νόσων,
οπότε η μετάδοση ρύπου είναι αναμενόμενη: η απώλεια
της παρθενίας της Oρβινίας, μιας από τις Εστιάδες, είναι
η αιτία της επιδημίας, τα συμπτώματα της οποίας παύ-
ουν, όταν, κατά τη συμβουλή των âξηγητ΅ν, η υπαίτια τι-
μωρείται με διαπόμπευση και θάνατο. 
Στο πλαίσιο της λατινικής πτυχής του ίδιου γραμματεια-
κού είδους στο οποίο ανήκουν οι παραπάνω συγγραφείς,
ο Τίτος Λίβιος,67 στην περιγραφή του λοιμού του 212 κα-
τά τη διάρκεια της πολιορκίας των Συρακουσών από τον
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Μάρκελλο (πιθανότατα επρόκειτο για τον συχνά εμφανι-
ζόμενο σε στρατεύματα εξανθηματικό τύφο68), θα αξιο-
ποιήσει την «επιστημονική» ιατρική σκέψη, όπως είχε μέ-
χρι τις ημέρες του διαμορφωθεί, μιλώντας για τη σημασία
του κλίματος και τις τοπογραφικές συνθήκες ως συντελε-
στών υγείας ή ασθένειας, αλλά θα προσθέσει και παρά-
γοντες όπως η προσαρμογή στο περιβάλλον και ιδιαίτερα
στο νερό:69 οι Ρωμαίοι, έχοντας πολιορκήσει για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα τις Συρακούσες, είχαν συνηθίσει
περισσότερο από τους Καρχηδονίους το κλίμα και το νε-
ρό, κι έτσι προσβάλλονταν λιγότερο από τους τελευταί-
ους. Η ερμηνεία, όμως, της διάδοσης της νόσου δεν μέ-
νει στη σύμφωνη με τη μιασματική θεωρία ενοχοποίηση
του κλίματος και των σικελικών ελών70 (temporis ac loci
vitio et aegri erant et moriebantur), γιατί ο Λίβιος διατυπώ-
νει μια παρατήρηση ανάλογη με εκείνη του Διοδώρου
σχετικά με τον λοιμό του 396: η ίδια η φροντίδα των νο-
σούντων οδηγούσε και τους λοιπούς σε μόλυνση (curatio
ipsa et contactus aegrorum volgabat morbos). Προστίθεται
με τρόπο σαφή μια έννοια νέα, αυτή της μετάδοσης, και
επομένως σημειώνεται μια εξέλιξη σημαντική σε σύγκρι-
ση με τις ιατρικές θέσεις της κλασικής εποχής.71

Την πεποίθηση του ρωμαίου ιστορικού για την ισχύ της
αρχής της μεταδοτικότητας επιβεβαιώνει η εμφάνιση της
έννοιας και σε άλλα σημεία του έργου του. Σε μια περί-
πτωση το ρωμαϊκό στρατόπεδο υποφέρει contagione
quadam pestifera,72 αλλού73 δίνεται έμφαση στη μετάδο-
ση προς τον άνθρωπο των ασθενειών που σχετίζονται με
την ψώρα των οικιακών ζώων, στην επιδημία του 460 π.Χ.
(πιθανότατα πανώλη74) απαντά το γνωστό θέμα της διά-
δοσης της νόσου εξαιτίας της επαφής μεταξύ των αν-
θρώπων, όταν αλληλοφροντίζονταν: ministeriaque in
vicem ac contagio ipsa vοlgabant morbos.75

Λίγους αιώνες αργότερα ο Αμμιανός Μαρκελλίνος θα πε-
ριοριστεί, αναφερόμενος στον λοιμό της Άμιδας,76 να πα-
ραθέσει σχετικά με την αιτιολογία των λοιμών τις υπάρ-
χουσες θεωρίες που προβάλλουν κυρίως τον ρόλο του
κλίματος και της ανθυγιεινότητας του αέρα, αποφεύγο-
ντας να πάρει θέση για την αρχή της μετάδοσης, ενώ
στον βίο του Μάρκου Αυρηλίου από τον συγγραφέα της
Historia Augusta υπονοείται πως και ο συγκεκριμένος αυ-
τοκράτορας ήταν πεπεισμένος για τον κίνδυνο που ενεί-
χε η επαφή με κάποιον λοιμόπληκτο, αφού κατά την πε-
ρίοδο της γνωστής ασθένειάς του για λίγο μόνο δέχεται
τον γιο του, από φόβο μήπως του μεταδώσει τη νόσο.77

Όσο απομακρυνόμαστε από τα κείμενα των ειδικών, γί-
νεται όλο και καθαρότερα αντιληπτό πως ευκολότερα και
με μεγαλύτερη τόλμη υιοθετείται (ή, πάντως, κάθε άλλο
παρά εξοβελίζεται) η έννοια της μετάδοσης. Στα παρα-
πάνω παραδείγματα, κυρίως από την ιστοριογραφία, ας
προστεθούν επιγραμματικά (για λόγους περιορισμού της
έκτασης του άρθρου) μόνο οι αναφορές του Βιργιλίου,78

του Σιλίου Ιταλικού,79 του Oρατίου,80 του Oβιδίου,81 του
Πλουτάρχου,82 του Ισοκράτη,83 ενώ ξεχωριστή μνεία αξί-
ζουν τα έργα της ζωοτεχνίας, της γεωπονίας και της κτη-
νιατρικής, τα οποία δεν στερούνται υπαινιγμών για την
παθογόνο από ζώο σε ζώο μετάδοση ενός μιάσματος
που ευθύνεται για τη διάχυση των επιζωοτιών.84

Για τον Πλίνιο85 η μετάδοση υπάρχει αναμφισβήτητα στην
περίπτωση ορισμένων λοιμικών νόσων, αλλά στην περί-
πτωση του Κέλσου, που μας επαναφέρει στο πλαίσιο της
ειδικής γραμματείας, επανεμφανίζονται οι δισταγμοί απο-
δοχής της έννοιας,86 παρόλο που ο λατίνος εγκυκλοπαιδι-
στής είχε παρατηρήσει πως κάθε δάγκωμα από ζώο περιέ-
χει έναν ιό.87 O καππαδόκης ιατρός Αρεταίος88 (1ος αιώνας
μ.Χ.) ήταν ο πρώτος από τους ομοτέχνους του που εκφρά-
στηκε υπέρ της μεταδοτικότητας κάποιων ασθενειών, απο-
δεχόμενος τη λαϊκή αντίληψη ότι πρέπει να αποφεύγεται η
επαφή με τους λεπρούς και τους λοιμόπληκτους, γιατί η
νόσος μεταδίδεται με την αναπνοή των ασθενών. Η πρα-
κτική της απομόνωσης, που προτείνεται από τους Εβραί-
ους στο Λευιτικόν, αντανακλάται με τον Αρεταίο, για πρώτη
φορά, στην ευρωπαϊκή ιατρική γραμματεία.89

Από όλα τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι ιστορικοί, φι-
λόσοφοι, ποιητές αλλά και ζωολόγοι είναι αυτοί που δεν
διστάζουν να αναφερθούν στη μεταδοτικότητα των νό-
σων, αντίθετα με τους ιατρούς. Oι τελευταίοι, αναζητώ-
ντας αποδείξεις που με τα περιορισμένα μέσα τους ήταν
αδύνατο να εξασφαλίσουν, θα αρνηθούν με σθένος την
αναγνώριση της λειτουργίας της, γιατί κάτι τέτοιο θα έθε-
τε σε κίνδυνο την κοσμολογία με βάση την οποία ερμή-
νευαν τη νόσο, τις ορθολογικές θεωρίες που βασίζονταν
σε μια αυστηρή ερμηνεία της αιτιοκρατίας στην ατομική
νοσογραφία. Η σκέψη τους καθόρισε επί αιώνες τον προ-
σανατολισμό της ιατρικής σκέψης που πάσχιζε να μην

6. O ιστορικός Θουκυδίδης διατύπωσε μια άποψη που θεωρήθηκε
σκανδαλώδης, κατά την «επιστημονική» αρχαιοελληνική ιατρική
σκέψη. Συγκεκριμένα υποστήριξε την διά της επαφής μετάδοση
της νόσου. Pωμαϊκό αντίγραφο προτομής, 4ος αι. Nεάπολη, Eθνικό
Mουσείο. 
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επιστρέψει σε πρακτικές και συλλήψεις μαγικοθρησκευτι-
κές, και έτσι η ιδέα της μετάδοσης, με τη σύγχρονη ση-
μασία της παθογενούς μεταφοράς, για αρκετό χρονικό
διάστημα παρέμεινε σχετικά σε δεύτερο πλάνο, και πά-
ντως ποτέ αποκλειστική, μέχρι τους Νεότερους χρόνους,
οπότε με την παστεριανή επανάσταση και την εφεύρεση
του μικροσκοπίου η έννοια θα αποκτήσει επαρκή νομιμο-
ποίηση στο καθαρά επιστημονικό πλέον πεδίο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
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Aspects of the Notion of Disease and Contagion in
Greco-Roman Antiquity
Vaios Vaiopoulos

The authors of the Hippocratic Corpus did not avoid
discussing diseases that are nowadays considered to
be infectious. Yet, the notion of disease transmission
from the unhealthy to the healthy laid beyond their per-
ception. Galen refutes the possibility of transmission,
as opposed to Diodorus, who underlines the conta-
gious character of the 396 BC pestilence, and Titus
Livius, a supporter of the notion of contagion, who pro-
vides us with an interesting testimony of the 212 BC
plague. However, it is very interesting that a historian,
Thucydides, is the first to mention the transmission of
a disease from one person or country to another. In a
way, his narration reflects his contemporary popular
views on the matter. In the Latin, non-medical literature
it is not difficult to be located references to the idea of
contagion. In veterinary works in particular the idea of
contagion, as a way of disease transmission, is quite
apparent. Aretaeus must be the first physician to ever
adopt a positive stance on contagion. All the above
observations lead to the conclusion that historians,
philosophers and zoologists do not refute the possibil-
ity of disease transmission through contagion, where-
as physicians reject the idea, as it jeopardized their
“rationalistic” theories about the cause of diseases.
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