
Για τους γνωρίζοντες την ιστορία της ιατρικής η αμφισβή-
τηση του ιατρού, θέμα με πλουσιότατη βιβλιογραφία, δεν

είναι βεβαίως κάτι το νέον. Η καταγγελλόμενη σήμερα εκ-
πόρνευσή του στους νόμους της αγοράς και στο χρήμα και η
απομάκρυνση από το άρρωστο άτομο, αν και διαχρονικά δια-
πιστωμένες, θεωρώ ότι μόνον με τους χρόνους της ύστερης
αρχαιότητας αντιστοιχούνται, τουλάχιστον ως προς την έντα-
ση της καταγγελίας και της αμφισβήτησης. Το γόητρο της ια-
τρικής στην ύστερη αρχαιότητα, κατά μια άποψη, άρχεται με
τον γαληνισμό, που απέρριπτε οποιαδήποτε παρατήρηση ερ-
χόταν σε αντίθεση με την διδασκαλία, το βιολογικό δόγμα του
Γαληνού. Η αρρώστια θεωρείται το αποτέλεσμα μιας εξωτε-
ρικής αιτίας και η θεραπεία επιδιώκεται μέσω της παρεμπόδι-
σης των εκδηλώσεων της νόσου. Ειδικά για την ύστερη αρ-
χαιότητα, που μας ενδιαφέρει εν προκειμένω, η σύνδεση της
ιατρικής με την ρητορική (ιατροσοφιστές), η υιοθέτηση αμφι-
λεγόμενων πρακτικών θεραπευτικής, πολλές φορές στα όρια
της μαγείας, η απόλυτη σύνδεση των ιατρών με την εκάστοτε
εξουσία (πολλοί ιατροί υπήρξαν αντίπαλοι και διώκτες των
χριστιανών) είχαν δυναμιτίσει την εικόνα του γιατρού και της
ιατρικής επιστήμης στα μάτια του κόσμου. Καχυποψία και
ανυποληψία προκαλούσε το γεγονός ότι πολλοί ιατροί, συνή-
θως πολύγλωσσοι και με ευρυμάθεια, είχαν εμπλακεί στην πο-
λιτική. Πολλές φορές ιατροφιλόσοφοι υπηρετούσαν ως άτυ-
ποι μυστικοσύμβουλοι των αρχών, μάλιστα του αυτοκράτορα,
συμμετείχαν στην λήψη σοβαρών αποφάσεων και αναμιγνύο-
νταν στις δυναστικές έριδες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι χει-
ρουργοί, καθώς η τέχνη τους εθεωρείτο ότι έπασχε από έλ-
λειμα φιλανθρωπίας, εξισώνονταν με τους εγκληματίες. Τέ-

λος, οι ιατροί της ύστερης αρχαιότητας είχαν ταυτιστεί στο
σύνολό τους με την ελληνική κακοδοξία και θεωρούνταν ανα-
ξιόπιστοι καθότι άπρακτοι με κυριότερη επιδίωξή τους τον
πλουτισμό και την διατήρηση της εξουσίας τους.2

Αν αυτή είναι η γενικότερη απλουστευτική αντίληψη για
τους ιατρούς, από την χριστιανική πλευρά είναι ακόμη σφο-
δρότερη η αμφισβήτηση της ιατρικής επιστήμης, μάλιστα σε
μια εποχή που η νέα θρησκεία στην πολιτειακή της διάστα-
ση προσπαθεί να κατοχυρώσει τον ζωτικό της χώρο. Η κρι-
τική που ασκείται επικεντρώνεται στο αναποτελεσματικόν,
απάνθρωπον και φιλάργυρον των ιατρών. Για παράδειγμα,
σε ομιλία αποδιδόμενη στον Χρυσόστομο, αναφέρονται αυ-
τοί που μεταβαίνουν στα εργαστήρια των ιατρών για να αγο-
ράσουν υγεία: τe χρÉμα δεικνύς, ¥να àγοράσ÷η •γείαν τcν ôδη-

λον. ôδηλον δb ε€ρηκα, âπειδc πολλάκις καd οî ¨ατροd βούλονται

καd οé δύνανται.3 Επίσης, η μεταστροφή ιατρών στην νέα
θρησκεία δημιουργεί νέες προϋποθέσεις χριστιανικής δια-
χείρισης της θεραπευτικής, δημιουργώντας πλειάδα αγίων
αναργύρων που αντιπροτείνουν φιλανθρωπία, àναργυρία,

àνάργυρον ¨ατρείαν j àνάργυρον €ασι και το àναργύρως θερα-

πεύειν. Χαρακτηριστική περίπτωση, μια από τις πολλές, απο-
τελεί ο επί Μαυρικίου επίσκοπος Συνάδων Παυσίκακος: \Iα-

τρeς δb Jν τcν τέχνην, περιήρχετο τaς κώμας καd τaς πόλεις

àναργύρως θεραπεύων πάντας, ψυχaς ïμοÜ καd σώματα, καd

κατa δαιμόνων στρατεύεται καd φυγάδας àποτελεÖ γενόμενος

μοναχeς.4 Όμως, κατά την νέα αυτή διαχείριση, οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται από την χριστιανική κοινότητα είναι
σκανδαλώδεις για την κλασική ιατρική επιστήμη. Για παρά-
δειγμα, ιατρός που βασανιζόταν από πονηρό πνεύμα θερα-
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Πριν από μερικά χρόνια στον ημερήσιο Τύπο δημοσιεύθηκε άρθρο για τον αμφιλεγόμενο ρόλο του ιατρού στις
σημερινές κοινωνίες, αλλά κυρίως για την αμφισβήτησή του. Αντανακλώντας την σύγχρονη προβληματική η
δημοσίευση υπογραφόταν από εγκυρότατο ειδικό και επιγραφόταν: «Γιατί οι γιατροί δεν χρειάζονται ή οι ασθενείς
και το χαμένο γόητρο της ιατρικής». Έφερε δε ως υποτίτλους τι οδήγησε την ιατρική στην απομάκρυνση από το
άρρωστο άτομο και πώς παρήχθησαν οι εκατομμυριούχοι του κυττάρου. Σε παράθεμα μάλιστα, όπου
προβαλλόταν η κεντρική ιδέα του άρθρου, αναφέρονταν τα εξής: «Ακόμη και αν υπάρχουν πολλοί που
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο 20ός αιώνας υπήρξε ο αιώνας του θριάμβου της ιατρικής, υπάρχουν ακόμη
περισσότεροι που φρονούν ότι υπό την λεοντήν του λειτουργήματος ευρίσκεται μια τέχνη που εξεπορνεύθη
στους νόμους της αγοράς, στα μέσα ενημερώσεως και κυρίως στο χρήμα».1



πεύθηκε χάρις στο λείψανο του μάρτυρος Αναστασίου του
Πέρση στο εξής δε και ο ίδιος, εγκαταλείποντας φάρμακα,
τομές και καυτηριασμούς, θεραπεύει πλέον τους ασθενείς
τους προτρέποντάς τους να απομυρίσουν το λείψανο του
αγίου.5 Όπως γίνεται αντιληπτό, αν η σύγκρουση για διαφό-
ρους λόγους ήδη από καιρό ήταν αναπόφευκτη, στην περί-
πτωση της θεραπευτικής το χάσμα την φορά αυτή ανάμεσα
στην ιατρική επιστήμη και στην χριστιανική φιλανθρωπία
μοιάζει αγεφύρωτο.
Ας παρακολουθήσομε, λοιπόν, σε κείμενα του 7ου αιώνα,
δηλαδή σε μια εποχή καθ’ όλα μεταβατική, την αμφισβήτη-
ση της ιατρικής επιστήμης από την χριστιανική κοινότητα. Oι
Βίοι αγίων, που επιλέξαμε, καταθέτουν τις αντιλήψεις για τα
κυρίαρχα θεραπευτικά μοντέλα και τις προτεινόμενες λύ-
σεις φιλανθρωπίας τόσο στην βυζαντινή επαρχία (Συρία, Αί-
γυπτο, μικρασιατική Γαλατία) όσο και στις μεγάλες πόλεις
της αυτοκρατορίας, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη και Κωνστα-
ντινούπολη.
Στον Βίο Συμεών του εν τω Θαυμαστώ όρει (521-592), πολλοί

εκ της πόλεως, απογοητευμένοι από τους ιατρούς, καταφεύ-
γουν στον όσιο για θεραπεία. Η πορεία για την θεραπεία κα-
θίσταται, σύμφωνα με τον Βίο, σχεδόν μονόδρομος: από την
πόλη των απράκτων ιατρών προς το θαυμαστόν όρος του
οσίου και το μοναστήρι του. Πολλές είναι οι περιπτώσεις
προβλημάτων στα κάτω άκρα που θεραπεύει ο Συμεών, προ-
φανώς ως στυλίτης, δηλαδή όσιος που στυλώνει τους ασθε-
νείς, καθώς ο ίδιος στην άσκησή του παραμένει με τα πόδια
υγιή πάνω στον στύλο του.6 ‘Ετσι, από την πόλη Καισάρεια
της Καππαδοκίας προσέρχεται στον όσιο για να θεραπευθεί
κάποιος με δυσβάστακτο κατάσπασμα, αφού στο μεταξύ εί-
χε δαπανήσει τα πάντα στους ιατρούς χωρίς ωφέλεια.7 Επί-
σης, κάποιος στρατιώτης âν ΣουροÖς τ÷̈́  κάστρ÷ω, ¬περ âστd πό-

λις μικρa παρακειμένη τ÷̈́  Εéφράτ÷η ποταμ÷̈́ , προσεβλήθη από
λέπρα και θεραπεύθηκε από τον όσιο, ενώ οι ιατροί της πό-
λεως αδυνατούσαν να του παράσχουν βοήθεια. Είχαν μάλι-
στα μηχανευθεί μηλατώριον για να εκτρίβουν σχοινίον στα
ρουθούνια του, όταν ο ασθενής δύσκολα ανάπνεε, πιστεύο-
ντας ότι έτσι θα τον βοηθούσαν στις αναπνοές.8

Ακόμη χαρακτηριστικότερη είναι η αντιμετώπιση από τον
όσιο των ιατρών του αυτοκράτορα Ιουστίνου, τους οποίους
δεν εγκρίνει τόσο ο ίδιος όσο και ο πατριάρχης, καθόσον
πρόκειται για εβραίους ιατρούς. Η δαιμονοποίηση της ασθε-
νείας, στον βαθμό που δεν την διαχειρίζεται χριστιανός,
οδηγεί στην δαιμονοποίηση των θεραπόντων της ή και το
αντίστροφο. Σε μια πρώτη περίπτωση ο όσιος μακρόθεν με
την προσευχή του θα θεραπεύσει το θυγάτριον του αυτο-
κράτορα εκβάλλοντας το δαιμόνιο. Όμως, σε μια δεύτερη
περίπτωση, της ασθενείας του ίδιου του Ιουστίνου, επειδή ο
όσιος δεν λαμβάνεται υπόψη και επειδή οι περί τον αυτο-
κράτορα καταφεύγουν στον ιουδαίο ιατρό Τιμόθεο, η δαι-
μονοποίηση της νόσου είναι αναπόφευκτη: τcν πλάνην τοÜ

\Iουδαίου σωτηρίαν ™γήσαντο. O όσιος και ο πατριάρχης δεν
συμφωνούν με την επιλογή, καθώς θεωρούν ότι ο Τιμόθεος
ήταν δαιμόνων θεραπευτής, γοητείαις âνασχολούμενος àεί. O
Συμέων μάλιστα θα προβλέψει την παραφροσύνη και το τέ-
λος του Ιουστίνου.9

Στην χορεία των απράκτων και υπό αμφισβήτηση αρχαίων
ιατρών, των πλάνων θεραπευτών των πόλεων, των αλλοθρή-
σκων Αιγυπτίων, Ελλήνων, Περσών και Εβραίων, περιλαμβά-
νεται κυρίως το ανώνυμο πλήθος των μάγων, των γοήτων
και πρακτικών θεραπευτών της βυζαντινής επαρχίας (αλλά
και των πόλεων), που θεωρούνται συλλήβδην ως οι κατεξο-
χήν υπηρέτες των δαιμόνων. Για αυτούς όλους αντιπροσω-
πευτικά είναι τα αναφερόμενα στον Βίο του Θεόδωρου του
Συκεώτη που έζησε στην μικρασιατική Γαλατία περίπου την
ίδια εποχή με τον Συμεών. Πρόκειται για έναν πλούσιο σε
πληροφορίες Βίο, γραμμένο περίπου στα μέσα του 7ου αιώ-
να.10 Πολλές από τις αντιλήψεις και τις απλές παγανιστικές
πρακτικές που εμπεριέχει έχουν μακρινή καταγωγή, στις πά-
ντα υπάρχουσες μαγικές προλήψεις των λαών της Ανατολής
και στην θαυματουργική ερμηνεία, όμως κατά τα φαινόμενα
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1. Η πραγματεία του Διοσκουρίδη Περί Ύλης Iατρικής αποτέλεσε ένα από
τα δημοφιλέστερα έργα στην αρχαιότητα αλλά και στον Mεσαίωνα. Eδώ,
σε αραβικό χειρόγραφο του 1229 με βυζαντινές επιδράσεις στις απεικο-
νίσεις, εικονίζονται πιθανότατα μαθητές του Διοσκουρίδη να προσφέ-
ρουν στο δάσκαλό τους αντίγραφα του σημαντικού αυτού έργου. Περί

Ύλης Iατρικής Διοσκουρίδη (φ. 1v και 2r), 1229. Kωνσταντινούπολη, Bι-
βλιοθήκη Topkapi Sarayi Mϋzesi.



στο εξής μόνον αυτές κυριαρχούν. Σε αυτές αντιστρατεύε-
ται, μάλιστα στις έκτακτες, δύσκολα διευκρινίσιμες και επι-
κίνδυνες περιπτώσεις, όχι τόσο ο ορθός λόγος και η υγιεινή
της πρόληψης, αλλά ο μόνος αποδεκτός χριστιανικός λόγος
των αγίων. O λόγος αυτός κατά περίπτωση θα ενδυναμώνει,
θα εφευρίσκει, θα κατασκευάζει τον χαρακτήρα της μαγικής
πρόληψης σε πλήθος συμβάντων, ενισχύοντας την δαιμονο-
ποίησή τους, ώστε τελικά να αναδειχθεί νικηφόρα η επέμ-
βαση του αγίου.11 Για ορισμένα μοντέλα διατροφής, συνε-
στίασης και ευωχίας γίνονται αναπόφευκτες αναφορές σε
ειδωλόθυτα, φίλτρα και δηλητήρια δαιμόνων,12 πολλές δε
τροφές είτε σχετίζονται είτε όχι, πάντως συσχετίζονται με ει-
δωλολατρικές πρακτικές. Όταν δε η επέμβαση του αγίου
ανομολόγητα δεν τελεσφορεί, πολλά συμβάντα που ουσια-
στικά θα μπορούσε να αποτελούν τροφικές δηλητηριάσεις
εκλαμβάνονται ως αναπόδραστοι τιμωροί θάνατοι μέσω του
πονηρού. Όταν όμως ο άγιος θεραπεύει και σώζει, θεωρού-
νται θαυματουργίες. Η σύνταξη ή συστράτευση με την πλευ-
ρά του θεραπευτικού, αλλά και διατροφικού μοντέλου κα-
θορίζει τις περισσότερες φορές την έκβαση και την απλου-
στευτική ή πολύπλοκη ηθική αιτιολόγηση του συμβάντος.
Όποιος επιλέγει μη χριστιανικά διατροφικά ή θεραπευτικά
μοντέλα τιμωρείται ή όποιος δηλητηριάζεται και καταλήγει
θεωρείται ότι τα έχει επιλέξει. 
Στον Βίο του Θεοδώρου Συκεώτη, σε μεγάλο βαθμό οι τρο-
φικές δηλητηριάσεις αντιμετωπίζονται ως παραπτώματα κυ-
ρίως ηθικής τάξεως και αποτελούν, κατά τρόπο που δεν
μπορεί παρά να μας βρίσκει σύμφωνους, υπόθεση παραβα-
τικότητος, είτε αυτή θεωρηθεί ηθική ή κοινώς παράβαση και
παράλειψη κανόνων υγιεινής. Κυρίαρχη αντίληψη είναι αυτή
της αιώνιας διαμάχης ανάμεσα στην ηδονή και στην εγκρά-
τεια: ο Θεός όρισε να εξαρτάται η ζωή από την διατροφή,
συνεπώς η άγνοια ή η παραβατικότητα, η επιλογή του τρό-
που ζωής, ως δίαιτα, χρηστή, πονηρή, μοχθηρά, διαμορφώ-
νει την διατροφική ηθική, τους κανόνες και τις συνέπειές
της, αλλά και καθορίζεται από αυτές. Από την άποψη αυτή
τα εξιστορούμενα συμβάντα δηλητηριάσεων στον Βίο ανα-
δεικνύουν την συντελούμενη οριστική επιβολή κάποιων μο-
ντέλων διατροφικής συμπεριφοράς και θεραπευτικής στους
ώς τότε ανεξέλεγκτους, γνωστούς όμως παγανιστικούς θυ-
λάκους στην μικρασιατική ενδοχώρα του 6ου αιώνα. Ας εξε-
τάσομε κάποιες περιπτώσεις ασθενούντων από τροφιμογε-
νείς δηλητηριάσεις.
Ένας φαρμακός, ο Θεόδοτος, επανειλημμένως προσπαθεί
χωρίς επιτυχία να φαρμακώσει τον όσιο. Το δηλητηριασμέ-
νο ψάρι που τ÷É θανατηφόρ÷ω âπιβουλ÷É […] τ΅ν δαιμόνων του
προσφέρεται, Θεού χάριτι δεν τον επηρεάζει: αναφορά στην
πάλη για το βρώμα μεταξύ θανηφόρου επιβουλής δαιμόνων
και θεού χάριτος. Με την κατίσχυση της θείας χάριτος ο
φαρμακός θα μετανιώσει και θα καύσει μπροστά στον όσιο
πάσας τaς τÉς φαρμακείας βίβλους αéτοÜ [...] âπιζητ΅ν τe βά-

πτισμα.13 Πρόκειται για την νικηφόρα έκβαση υπέρ του αγίου

μιας πάλης, όπου η δηλητηρίαση δεν αγγίζει ουσιαστικά τον
όσιο, o οποίος τελικά αφηρωίζεται. 
Σε μια άλλη ιστορία, σε ένα χωριό, μάλλον σε κάποια πανή-
γυρη, έσφαξαν ένα βόδι και ¦σθιον αéτοÜ τa κρέα. Συνέβη,
μας λέει ο Βίος, όλοι όσοι έφαγαν πεσε ν όσοι έφαγα. Απλώς
συνέβη… αλλά συνεχίζει με την ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια
ότι όσα κρέατα δεν καταναλώθηκαν έγιναν μαύρα και βρω-
μούσαν: τa δb καταλειφθέντα κρέα μελανa γεγονότα δυσωδίαν

πολλcν àπέβαλον.14 Κάποιοι από το χωριό που δεν είχαν γευ-
θεί από τα κρέατα προσέτρεξαν στον όσιο, που τους προ-
μήθευσε αγιασμό να ποτίσουν και να ραντίσουν τους κινδυ-
νεύοντες και τους εξήγησε το συμβάν. Ένας τελικά μόνο πέ-
θανε γιατί δεν μπορούσε να περιμένει και ζήτησε βοήθεια
γητεύτριας. Πέθανε λοιπόν μόνον αυτός που κατέφυγε σε
ξόρκια (γυναÖκα âπαοιδίαις χρωμένην) και φυλακτά (περία-
πτα). Και η εξήγηση του συμβάντος: μια φάλαγγα δαιμόνων
πέρασε πάνω από τον λέβητα με τα κρέατα και προκάλεσε
την τοιαύτην βλάβην.15

Για την περίοδο λοιπόν μετά τον 6ο-7ο αιώνα, πολλοί μελε-
τητές διαπιστώνουν να κυριαρχεί επισήμως και μάλιστα σε
κύκλους λογίων η ίδια μεταφυσική ερμηνεία για φαινόμενα,
όπως οι σεισμοί και οι νόσοι, οι επιδημίες και τα διάφορα θα-
νατικά. Αν και πάντα επιβιώνουν ορθολογικές, φυσικές ερ-
μηνείες δανεισμένες από την αρχαία ιατρική θεωρία, όμως
ήδη από τα μέσα του 6ου αιώνα οι λοιμοί θεωρούνται επι-
σήμως θεία τιμωρία και κατασκευάζεται μια σειρά έργων και
ιερών ιδρυμάτων προς εξευμενισμό της θείας οργής. Η θέ-
ση μάλιστα του θεράποντος ιατρού υποχωρεί και ο θεράπων
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2. Η Iουλιάνα Aνικία, εγγονή του αυτοκράτορα Bαλεντινιανού Γ΄, ανάμε-
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άγιος με το θαύμα και το θαυματουργόν έλαιον ή αγίασμα
κυριαρχεί.16 Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Βίο του Θεοδώ-
ρου του Συκεώτη ένα ολόκληρο κεφάλαιο αναλαμβάνει να
εξηγήσει την νέα διαχείριση της θεραπευτικής ιατρικής και
χειρουργικής από τον όσιο, που είναι ο ôριστος ¨ατρeς καd

τοÜ àληθινοÜ àρχιιατροÜ ΧριστοÜ μαθητcς.17

Συνεπώς, η ιατρική είναι αποδεκτή μόνον κατόπιν εγκρίσεως
του οσίου που όριζε σε έκτακτες περιπτώσεις ειδικές θερα-
πείες και κατονόμαζε τους ιατρούς προς επίσκεψη. Πρόκει-
ται για μια προσπάθεια όχι μόνον να ελεγχθεί η ιατρική επι-
στήμη και η λαϊκή θεραπευτική από τον χριστιανισμό, αλλά
και να αποκαθαρθεί από ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
αντιστρατεύεται τα συμφέροντά του, ως διδασκαλία (μα-
γεία, δεισιδαιμονία) και ως τρόπος και οργάνωση του βίου
(προσκυνήματα, ιαματικά κέντρα, νοσοκομεία, ξενώνες με
στελέχωσή τους από μοναχούς, εξεύρεση και διαχείριση πό-
ρων18). Η μάχη κατά των μάγων, γοήτων, ιατροφιλοσόφων,
των μη χριστιανών θεραπευτών συντηρείται, ως ένα βαθμό,
από την νέα αντίληψη για την πολιτειακή έκφραση της χρι-
στιανικής φιλανθρωπίας. Και η εκκλησία προφανώς προε-
ξάρχει στην διεκδίκηση της διαχείρισης της ιατρικής και θε-
ραπευτικής. Εξάλλου, εκτός των αγιοποιημένων Αναργύρων
περιπτώσεων, μας είναι γνωστοί περιώνυμοι χριστιανοί ια-
τροί (κοσμικοί, μοναχοί και επίσκοποι, με χαρακτηριστικότε-
ρη περίπτωση αυτή του Σαμψών και του ξενώνα του), οι
οποίοι έχαιραν τιμής και υπόληψης από τους ανθρώπους
της Εκκλησίας, αλλά και τους ξένους ηγεμόνες.19 Δεν αμφι-
σβητείται κατά συνέπεια ο ιατρός, αλλά η ένταξή του σε κοι-
νωνικές ομάδες που υπηρετούν ή εφαρμόζουν μη αποδε-
κτές ή ανταγωνιστικές θρησκευτικές και θεραπευτικές τεχνι-
κές. Εξ ου η επιφύλαξη και ο ρητορικός εν μέρει, αλλά ου-
σιαστικός ως τρέχουσα αντίληψη, αρνητισμός για τις αρχαί-
ες αυθεντίες, Ιπποκράτη και Γαληνό. Μένει πάντα, βέβαια,
να οριστεί ο ρόλος του ιατρού και του θεράποντος σε μια
μεταβατική εποχή, αλλά και εδώ η απάντηση είναι προφα-
νής: ο μόνος άριστος και αληθινός ιατρός δεν είναι εκ του
κόσμου τούτου. 
Ελλείψει εγκεκριμένων θεραπόντων ή κτηνιάτρων, την επεί-
γουσα θεραπεία διαχειρίζεται ο όσιος και γενικότερα οι εκ-
πρόσωποι της εκκλησίας. Καθώς, μάλιστα, στον Βίο του Συ-
κεώτη βρισκόμαστε σε μια αγροτική κοινωνία, με επιδημίες,
με θανατικά βοδιών και άλλων θρεμμάτων, φοράδων, πα-
ντοίων αλόγων και πετεινών, αλλά και ανθρώπων, ο όσιος
θεράπευε με το αγίασμα ή ευλογώντας τα κάπιστρα και τα
κουδούνια των αλόγων. Είναι ενδιαφέρον να μελετήσει κα-
νείς στα Ευχολόγια την ποικιλία των ευχών, αποδιδομένων
μάλιστα σε διάφορους αγίους προστάτες κτηνών, ποιμνίων.
Πρόκειται για ευχές που, ενώ στοχεύουν στην ίαση από
ασθένειες ή στην προφύλαξη από θανατικά των θρεμμάτων,
ουσιαστικά αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο. Η ίδια μεταφυ-
σική αντιμετώπιση διαπιστώνεται και στις αντιλήψεις για τις
τροφικές δηλητηριάσεις. Oι όποιες εξαιρέσεις ενισχύουν

τον κανόνα και παραπέμπουν στην ελληνική σκέψη και μάλι-
στα στις επιδράσεις τών περί διαίτης θεωριών και πρακτικών
της ύστερης αρχαιότητας. Και τούτο, θεωρούμε, αποτελεί
τομή στις αντιλήψεις σε μια κοινωνία στην οποία, βέβαια πά-
ντα σύμφωνα με τα συγκεκριμένης στόχευσης κείμενα που
σώζονται, τον θεράποντα ιατρό και την μελετώμενη νόσο
έχουν αντικαταστήσει ευρέως ο θεράπων άγιος και η διά
του πονηρού παραβατικότης. 
Στρεφόμενοι στην Διήγηση των Θαυμάτων των αγίων αναρ-
γύρων Κύρου και Ιωάννου διαπιστώνομε ότι η χριστιανική
διαχείριση της θεραπευτικής έχει κοσμοπολίτικη διάσταση
και οι συγκρούσεις γίνονται και με ιατρούς επιφανείς και όχι
μόνον με τους απλούς φαρμακούς και γόητες. Η διήγηση εί-
ναι έργο του Σωφρονίου, πατριάρχη Ιεροσολύμων (633-638)
και αποτελεί μια πλούσια ανθολόγηση αναργύρων θεραπει-
ών με σπάνιο τεκμηριωτικό υλικό για τις περί θεραπείας
αντιλήψεις και την σύγκρουση των θεραπευτικών μοντέλων
της πρωτοβυζαντινής περιόδου.20 O ναός και ο ξενώνας των
αγίων στην Κανώπη, έξω από την Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου, ήταν το κυρίως «θεραπευτικό κέντρο», φημισμένο σε
όλη την αυτοκρατορία. Η αναφερόμενη επανειλημμένως
στην Διήγηση αναποτελεσματικότητα του Ιπποκράτη, του
Γαληνού και του Δημοκρίτου καθώς και των σύγχρονων ια-
τροσοφιστών, σε σύγκριση πάντα με την αποτελεσματική
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παυσίκακον δράση των αγίων, αν και αποτελεί στοιχείο της
ρητορικής του Σωφρονίου και γενικώς της πολεμικής κατά
των εθνικών, τεκμηριώνεται πλειστάκις από τα εξιστορούμε-
να συμβάντα. Για παράδειγμα, στον ξενώνα μεριμνούν τα
όποια παρεχόμενα φάρμακα να μην θεωρηθούν από τους
περίεργους και κακόβουλους ιατρούς ως ιπποκράτειας επι-
νοήσεως και κατά συνέπεια να αποσκορακισθεί η θεραπευ-
τική δύναμη των οσίων και να λογισθούν ως αίτιοι της ιάσε-
ως ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός.21 Σε μια περίπτωση μάλιστα
καρκίνου γυναικός, την οποία θεραπεύουν οι άγιοι, αναφέ-
ρεται ότι οî γενάρχαι Γαληνeς καd ^Iπποκράτης […] τcν wτταν

βοÄν οéκ α¨σχύνονται, τeν πρeς καρκίνον τe πάθος παραιτού-

μενοι πόλεμον.22 Η αντιπαλότητα με τους εκτός θρησκευτι-
κών ιδρυμάτων ιατρούς, αλλά και η κατά καιρούς προσφυγή
σε αυτούς,23 καταφαίνεται στο θαύμα του δαιμονισμένου Γε-
ωργίου από την Κύπρο. Όταν ο ασθενής εξωθούμενος από
τον δαίμονα σφάζει εαυτόν, κόβει τον λαιμό του, οι διακο-
νούντες διατρέχουν τις γειτονικές κώμες για να βρουν για-
τρό να του ράψει το τραύμα και να τον σώσει. Ένας που ήρ-
θε, βλέποντας την θανατηφόρα πληγή αποχώρησε χωρίς να
εγχειρήσει. Θυμωμένοι οι μάρτυρες, Κύρος και Ιωάννης,
διατάσσουν σε ενύπνιο τον οικονόμο να προβεί με λάδι και
κρασί στην θεραπεία του κινδυνεύοντος και μαστιγώνουν
τον θυρωρό που είχε καλέσει τον ¨ατρίσκον, όπως χαρακτη-
ριστικά τον αποκαλούν, λέγοντας μάλιστα κατά το μαστίγω-
μα τα ακόλουθα: Oéκ οrδας ¬τι τοÜ κόσμου παντeς ¨ατρεÖον

™μ΅ν ï οrκος καθέστηκεν; οéκ οrδας ¬τι Χριστeς ™μÄς ¨ατροfς

τοÖς πιστοÖς âχαρίσατο; […] Τίνος οsν ≤νεκεν ¨ατρeν ™μÖν ≤τερον

¨ατρείας ™μετέρας δεόμενον ε¨ς ™μέτερον οrκον âκόμισας.24

Πώς έφερες έτερον ιατρόν στον οίκο μας; Από την μία ο κα-
θορισμός του χώρου της θεραπευτικής δράσης των αγίων
δεν επιδέχεται έτερον ιατρόν, μάλιστα έναν ιατρίσκον που
τον έχει στιγματίσει η από χρόνια διαδεδομένη αναξιοπιστία
της επιστήμης του. Από την άλλη, η δογματική εμμονή στην
αληθινή γνώση και την θεραπευτική αποτελεσματικότητα
αυτών που Χριστeς ¨ατροfς τοÖς πιστοÖς âχαρίσατο καθίσταται
αδιαπραγμάτευτη, όταν μάλιστα διακυβεύονται ζωτικοί χώ-
ροι συμφερόντων που υποδαυλίζουν την αντιπαλότητα. Αν ο
ιατρίσκος, ή ο όποιος ιατρός, προσχωρούσε στον μοναχικό
βίο, η αντιμετώπισή του θα ήταν διαφορετική. Πρόκειται,
σχεδόν, με σημερινούς όρους, για συντεχνιακή νοοτροπία.
Μόνον που η «ολιστική ιατρική» και το ανάργυρον των οσίων
υπήρξε δημοφιλές στον λαό και αναμφισβήτητα πιο κοντά
στον άρρωστο. Η τελική έκβαση αυτής της σύγκρουσης
στην κλίμακα της επαρχίας ίσως μπορεί μακροπρόθεσμα,
και λόγω ιστορικών συγκυριών, να προβλεφθεί, δεν είμαστε
όμως βέβαιοι ότι είναι το ίδιο προβλέψιμη και για τα μεγάλα
αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας, όπου επίσης παρατη-
ρούνται τα ίδια φαινόμενα.
Περί των ¨ατρ΅ν τÉς πόλεως χαρακτηριστικά είναι τα αναφε-
ρόμενα στα Θαύματα του Αγίου Δημητρίου. Σε απόλυτη αντι-
παλότητα φέρονται οι ιατροί της Θεσσαλονίκης με τα της

πόλεως θρησκευτικά ιδρύματα που εκπροσωπούνται από
την θαυματουργό δράση του Δημητρίου. Σύμφωνα με τα
Θαύματα, οι ιατροί της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλης της
χώρας, δεν κατορθώνουν με τις ευτεχνίες των αλειμμάτων,
τα διάφορα συγκεράσματα ποτών αλλά και τα πανσόφως τε-
τεχνημένα κράματα, τα υπόθετα, να θεραπεύσουν τους
ασθενείς, αντίθετα τους αυξάνουν την απελπισία. O κοινός
αυτός τόπος της αγιολογικής παραγωγής υποκρύπτει, παρά
την ρητορεία του, πτυχές της θεραπευτικής καθημερινότη-
τας. Η απελπισία, ο πόνος, η χηρεία, η πτωχεία και το άπρα-
κτον των ιατρών, δηλαδή μια οδυνηρή και όχι επινοημένη
εμπειρία της ανθρώπινης ύπαρξης, καθίστανται λέξεις κλει-
διά στις διηγήσεις θαυμάτων και βασικές προϋποθέσεις για
να αναδειχθεί η ανάργυρος θεραπεία. Πάσα μηχανή και επι-
στήμη ιατρική μένει άπρακτος, έμπειροι ιατροί δεν κατορ-
θώνουν καν να διαγνώσουν την ασθένεια. Oι ιαματοφόροι
επίνοιαι της ιατρικής επιστήμης, με την πληθύ των περιαμ-
μάτων, ούτε στο ελάχιστο ωφελούν, αλλά μόνον ο κατεξο-
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χήν ιατρός της πόλεως, ο σωζοπολίτης και μιμητής του Χρι-
στού Δημήτριος καθιστά υγιή τον ασθενή, σωματικώς και
ψυχικώς.25

Στα Θαύματα του αγίου Αρτεμίου26 διαπιστώνομε, πλέον,
στην καρδιά της αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη,
την εδραιωμένη πεποίθηση ότι η χριστιανική φιλανθρωπία
(με τα ιδρύματά της, τους ξενώνες, τα νοσοκομεία της) όχι
μόνον υπερβαίνει κατά πολύ την άπρακτη και χωρίς αληθινή
πίστη ιατρική της αρχαιότητος, αλλά και ότι ο μάρτυς καθώς
ο ίδιος επλούτησε των μελλόντων αγαθών, πλουτίζει θερα-
πεύοντας φιλανθρώπως και αναργύρως τους πιστούς. Πολ-
λά από τα θαύματα προβάλλουν την αναποτελεσματικότητα
της θύραθεν ιατρικής επιστήμης, η οποία είναι πάντα πα-
ρούσα και ανθηρή στην βυζαντινή πρωτεύουσα, κάποτε με
υπερβολικό πλουτισμό και αξιώματα δίπλα στους άνακτες,
υπηρετούμενη μάλιστα από διαφόρους κερδοσκόπους χλια-
ρής πίστης, ελληνίζοντες και Εβραίους. Για την αποδυνάμω-
σή της επιστρατεύονται η χριστιανική φιλανθρωπία (πολιτει-
ακή και εκκλησιαστική), η πρόνοια για τους ανήμπορους και
απελπισμένους, αλλά κυρίως το ανάργυρον. Στον ξενώνα
του Αγίου Αρτεμίου, ανάργυροι είναι οι ευσεβείς όροι θερα-
πείας ενός παιδιού, όταν η μητέρα του κατά την εγκοίμηση
στον ναό ακούει στον ύπνο της τον μάρτυρα να λέει: Oî

¨ατροd àπe δώδεκα καd çκτg νομίσματα âζήτουν σοι, ¥να ¨ατρεύ-

σουσιν τe παιδίον σου. σf δb τί μοι θέλεις δοÜναι, ¥να •γιάν÷η ï

υîός σου; Κι αυτή να του απαντά: O¨κτρa πραγματίδια öχω

πωλ΅ αéτa καd πρeς n ¨σχύω δίδωμι, μόνον •γιάν÷η, ¬τι μονογε-

νής μοί âστιν καί ε¨μι χήρα. Και ο Αρτέμιος να της λέει Oéδbν

θέλω παρa σοÜ μόνον, αν γίνει καλά ο γιος σου να έρχεσαι
στην εδώ αγρυπνία.27 Η προσήλωση στον ναό και τον μάρ-
τυρα Αρτέμιο προϋποθέτει την αναγνώριση της θεραπευτι-
κής δύναμης του αγίου, αλλά και την παραδοχή των ορίων,
αν όχι την απόρριψη, της ιατρικής επιστήμης εκπροσωπού-
μενης από τους κομπορρήμονες Ιπποκράτη και Γαληνό: ποÜ

τοίνυν οî κομπορρήμονες ^Iπποκράται καd Γαληνeς καd ôλλοι

μυρίοι τe δοκεÖν ¨ατροί;28 Έτσι, η πρόκληση για σύγκριση και
σύγκρουση με τους έλληνες ιατρούς και η συνακόλουθη
απόρριψή τους, τόσο συχνά αναφερόμενη στην Διήγηση του
Σωφρονίου, επαναλαμβάνεται και στα θαύματα του Αρτεμί-
ου. 
Η αναγνώριση της θεραπευτικής δύναμης των αγίων και η
απόρριψη της ιατρικής επιστήμης, μάλιστα των ιατροσοφι-
στών, κατατίθεται με τον πιο εμβληματικό τρόπο στο θαύμα
του Γεσίου του ιατροσοφιστή. O Γέσιος, ένας από τους ευ-
άριθμους επώνυμους ιατροσοφιστές της πρωτοβυζαντινής
περιόδου, είχε ζήσει στα χρόνια του αυτοκράτορος Ζήνω-
νος (474-491) και κατέστη κυρίως γνωστός χάριν στην Διή-
γηση του Σωφρονίου.29 Σύμφωνα με την Διήγηση, ο Γέσιος
φημιζόταν κάλλιστος ιατρός μεταξύ των ιατρών της εποχής
του, αλλά δεν ήταν ελεύθερος από την ελληνική δεισιδαιμο-
νία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται. Διακωμωδούσε τους
χριστιανούς, τον Χριστό, του αγίους μάρτυρες Κύρο και Ιω-

άννη και θεωρούσε τα θαύματά τους ως θεραπείες âκ τέχνης

¨ατρικής και όχι από κάποια θεία και υπέρτατη δύναμη. Τα
διάφορα δε φάρμακα που δίδοταν στους ασθενείς προς θε-
ραπεία στον ναό των αγίων, διέδιδε ότι δεν ήταν τίποτε άλ-
λο παρά διδάγματα και βοηθήματα που υπάρχουν στα συγ-
γράμματα του Ιπποκράτη, του Γαληνού και του Δημοκρίτου.
Όταν, όμως, κάποτε ο ίδιος ασθένησε σοβαρά και δεν κατέ-
στη δυνατή η θεραπεία του, παρά το γεγονός ότι είχε εφαρ-
μόσει όσα συμβουλεύουν ο Γαληνός, ο Ιπποκράτης καd τ΅ν

ôλλων ¨ατρ΅ν ï ëσμeς, προσέφυγε τελικά στους αγίους Κύρο
και Ιωάννη. Κατά την εγκοίμησή του στον ναό είδε στον ύπνο
του τους αγίους να του προσφέρουν την ίαση, μόνον αν φο-
ρούσε σαμάρι γαϊδουριού και περιφερόταν στο τέμενος των
οσίων φωνάζοντας, είμαι χωρίς μυαλό, είμαι παλαβός και
εντελώς ανόητος: Μωρός ε¨μι καd àνούστατος. Τρεις φορές,
όπως συνήθως συμβαίνει στα ενύπνια, εμφανίστηκαν οι άγι-
οι στον ύπνο του, μέχρι τελικά να τον πείσουν, τιμωρώντας
τον κάθε φορά με ένα επιπλέον εξευτελισμό, εκτός από το
σαμάρι που θα φορούσε, να κρεμάσει κουδούνια αλλά και
να βάλει χαλινάρι σαν άλογο. Μωρός, ανούστατος, άλογος.
O Γέσιος υπήκουσε, θεραπεύθηκε και εξύμνησε τους αγί-
ους. Εξευτελίστηκε αυτός και η τέχνη του, αλλά σώθηκε.
Υποταγή στα θεία κελεύσματα και θεραπεία ή διπλωματική

55APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ  τχ. 103

5. O άγιος Συμεών ο Στυλίτης ο νεότερος απεικονίζεται με τον δωρητή της
εικόνας Αντόνι Καγκερελί, επίσκοπο του Ισχανί. Περ. 1015. Γεωργία, Κρα-
τικό Μουσείο Τέχνης.



υποχώρηση στους νέους καιρούς; Κα-
τίσχυση της νέας (;) θεραπευτικής πρό-
τασης ή της επιβεβλημένης νέας θρη-
σκείας; Μα άραγε εννοείται τέτοιος
διαχωρισμός, όταν πολλές φορές η πί-
στη ή συστράτευση με την εξουσία εξι-
σώνεται με την σωτηρία;
O Γέσιος είναι όντως το χαρακτηριστι-

κότερο παράδειγμα θριάμβου της χρι-
στιανικής διαχείρισης της ιατρικής στην
ύστερη αρχαιότητα, αλλά και εξευτελι-
σμού (εξαρτάται από ποια οπτική μελε-
τάται το επινοημένο ή μη συμβάν).
Εξευτελισμού των γιατρών που (σχε-
δόν) δεν χρειάζονται, όταν τα εντός πα-
ρένθεσεων μπορεί να καταργηθούν ή να
ισχύσουν, ανάλογα με το πρόβλημα, την
ανάγκη, την απελπισία, την εποχή, την
οικονομική και κοινωνική θέση, την παι-
δεία και την πίστη του ασθενούς. Μια χι-
λιετία αργότερα, μετά από πολλές πα-
ρενθέσεις, περιλαμβάνουσες συχνά και
το αρνητικό μόριο δεν, σε άλλους και-
ρούς, σε άλλες ανάγκες, σε άλλους αν-
θρώπους μιας άλλης παιδείας, ο Γαλη-
νός, ο Ιπποκράτης και οι αρχαίοι σοφοί
θα εικονισθούν στους ναούς. Oι μωροί,
ανούστατοι και «κομπορήμονες» για τον
7ο αιώνα εικονίζονται πλάι στους αγίους
των εκκλησιών! Παρ’ όλα αυτά, και πάλι
σήμερα μοιάζει να ισχυροποιούνται τα
εντός παρενθέσεων. O ανθρώπινος πό-
νος και η απελπισία, το αναπάντητο
νόημα του λόγου ύπαρξης, της ψυχικής
οδύνης, δίπλα στην εκπόρνευση της ιατρικής, οδηγούν πολ-
λούς να καπιστρωθούν, να φορέσουν χαλινάρι και να κρεμά-
σουν κουδούνια. Ιατροί και ασθενείς, χωρισμένοι, απομακρυ-
σμένοι, ξένοι μεταξύ τους, για διαφορετικούς λόγους είναι
πάντα έτοιμοι να φωνάξουν: Μωροd âσμεν καd àνούστατοι. Και,
δυστυχώς, χωρίς θεραπεία…
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When Physicians Are (Almost) Hardly Needed
Ilias Anagnostakis

The debate of the Christian community about medical sci-
ence is recorded in the saints Vitae of the seventh century,
a particularly transitional period. These texts present the
perceptions for the prevailing therapeutical models and for
the proposed solutions for charities both in the Byzantine
provinces and in the major cities of the empire. The inca-
pability of the pagan medical science, exercised by various
Hellenizer and Jewish profiteers in the imperial and aristo-
cratic cycles, is stressed in many of the Vitae miracles. The
repeatedly mentioned inefficiency of Hippocrates, Galen,
Democritus and their contemporary hiatrosophists, com-
pared to the effective activity of saints, is very often docu-
mented by the narrated incidents. Thus Christianity not on-
ly disputes medical science and therapeutic folk practices,
but also sheds whatever considers conflicting with its inter-
ests, either as a doctrine or as a way and organization of
life. The battle against magicians, charmers, hiatrosophists,
pagan healers is preserved to a certain extend by the state-
ly expression of Christian philanthropy. Therefore, it is not
the physician who is disputed, but his incorporation in so-
cial groups that serve or apply unacceptable or competitive
religious or therapeutic techniques. Church is the leader in
claiming the management of medicine and healing and de-
monizes or humiliates whoever physician is not Christian.
The humiliation of Late Antiquity physicians who are hardly
needed corresponds to the presents situation, when the
therapeutic need, despair, financial and social status, edu-
cation and religious faith and mainly the conflicting inter-
ests of physicians and patients lead constantly to their mu-
tual alienation. 
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