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ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ TOT CORPUS H IPPO CRATICU M  
ΚΑΙ ΝΟΣΟΓΟΝΑ Κ ΑΤ’ ΑΤΤΟ ΑΙΤΙΑ*

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗ Σ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΓΧΡΟΝ ΟΤ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ ΗΣ

Corpus Hippocraticum’ διά τούτου έννοοΰμεν συλλογήν έργων ή μάλλον 
τά διασωθέντα νής βιβλιοθήκης της σχολής της Κώ: πολύτιμα γραπτά, δεδη- 
μοσιευμένα ή μή, διαφόρων ημερομηνιών ή οβολών, περί ιατρικών ή συγ- 
γε\ών θεμάτων, ιατρικά άρχεΐα καί σημειώσεις διδασκάλων της σχολής, 
κυρίως άδημοοίευτα, βιβλία άνευ ιδιαιτέρου έ'.διαφέροντος καί άξίας, τά 
όποια συνέπεσε νά εύρε6ώσιν έν τη βιβλιοθήκη, έστι δέ ταϋτα μείγμα ποικί- 
λον χωρίς έσωτερικου τίνος δεσμού πλήν του κοινού τύπου τής ιωνικής δια
λέκτου* παρουσιάζει πη τάς μεγίστας δυνατάς άποκλίσεις ύφους καί τάς πλέον 
έμφανεΐς άντιφάσεις περιεχομένου, τούλάχιστον εκατόν ή καί τριακόσια έτη 
χωρίζουσιν, δπως θέτει τούτο oW .H .S . Jones, τά πρώτα άπό τών τελευ
ταίων έργων του corpus, ο Διοκλής έγνώριζε τούς άφορισμονς, ό Κτησίας 
πιθανόν τό τιερί άγμών, ό Μένων άσφαλώς δύο ή τρεις πραγματείας καί ό 
’Αριστοτέλης παραθέτει έκ του περί ψόσιος άνθρώπον άποδίδων τό έργον 
τ ω  Πολύβίι).1

Κατά τόν Πλάτωνα, ό Ιπποκράτης ήν είς τών Άσκληπιαδών τίνες 
δμως ήσαν οί *Ασκληπιάδαι; ό Θέογνις είναι έν μέρει διαφωτιστικός λέγων,
432:

εί δ* Άσκληπιάδαις τονχο γ ' έδωκε θεός, 
ίάσθαι κακότητα καί άτηράς φρένας άνδρών, 
πολλούς &ν μισθούς καϊ μεγάλους εφερον

* "Αρθρον άναγνωσθέν παρά τώ  Γ ' Συμποσίω Κλασικών Σπουδών του τομέως 
Κλασ. Φιλολογίας του Παν/μΙου Ίωαννίνων, τή 4η -  5 -  2004.

1. Ift.W.H.S. Jones, Hippocrates, «General Introduction», (Loeb) V. 1, 1923 
repr. 1962, p.xxviii.
Δωδώνη: Φιί̂ ολογία 33 (2004) 45-55
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έν τούτω δ* ύπαινίττεται, ώς φαίνεται, μίαν συντεχνίαν άσκουμένων Ιατρών, 
ήτις έξειλίχΟη ίσως έκ μιας κατά κληρονομιάν οικογενειακής όμάδος, τρόπφ 
τινί παραλλήλως φερομένης πρ&ς τούς Όμηρίδας, τήν οικογένειαν ποιητών 
έλκόντων τήν καταγωγήν αυτών άπ& του 'Ομήρου άρχικώς καί σύν τώ  χρόνψ 
προσφερόντων τδ δνομα οΐωδήποτε δημοσίω άπαγγελεΐ τών Όμηρικών ποι
ημάτων.

*Η έκ παραδόσεως ύπόστασις του ιατρού - συγγραφέως Ίπποκράτους 
ήρχισε κλονιζομένη έγκαίρως τδν 19ον αίώνα, 6τε Ιατρός τις της Lille έδη- 
μοσίευσε τήν Θέσιν υπό τδν τίτλον Dubilationes de Hippocratis vita, pa t- 
ria, gcnealogia, forsan mythologicis, et de quibusdam eius libris multo 
antiquioribus quam vulgo creditor , έν συνεχεία 6 Wellmann καί & 
W ilamowitz, 6 Jones καί άλλοι συνετάχθησαν αύτω. πάντα τά Ίπποκρά- 
τεια συγγράμματα τυγχάνουσιν άνώνυμα, καί έξωτερικαί μαρτυρίαι ή έσω- 
τερικαί ένδείξεις κρίνονται άνεπαρκεΐς 6πως φωτίσωσι τήν σκιώδη μορφήν 
του 'Ιπποκράτους της παραδόσεως καί ταύτίσωσι ταύτην μετά του συγγρα
φέως έτι καί τών πλέον άντίπροσωπευτικών έργων του corpus, του Ιδίου 
προφανώς ύποστηρικτου μιας συνεπους έπιστημονικής θέσεως, θεωρητικής 
τε καί πρακτικής, άπηλλαγμένης δεισιδαιμονιών καί φιλοσοφικών θεωρή
σεων (a priori), αύστηρώς έπΐ έμπειρικής λογικής καί άπτώς δεδομένου 
χαρακτήρος. τά έργα ταυτα είσίν: 1) προγνωστικόν, 2) περί διαίτης όξέων, 
3) έπιδημίαι I  καί / / / ,  4) αφορισμοί, 5) περί άγμών συμπεριλαμβανομένων 
τών περί άρθρων καί μοχλιχόν, 6) περί τών έν κεφαλή τραυμάτων καί 7) 
παρά τάς μάλλον προχείρους καί άνευ έγγυήσεως γενικεύσεις, τιερϊ άέρων 
νδάτων τόπων.

Ούτως, «Ιπποκράτης», πρά τοιαύτης άβεβαιότητος, καθίσταται έν πρά- 
ξει απλώς £ν σύντομον μέσον άναφορας τοΐς έγνωκόσι τύ πρόβλημα.

Ό  πυρήν του έργου φέ(τει άναντιρρήτως την σφραγίδα έξεχούσης τινός 
φυσιογνωμίας παραλαβούσης πολλά καί παραδούσης πολλώ πλείω έν σχέσει 
πρός ένα θησαυρόν έμπειρικώς έξηκριβωμένων γνώσεων συγκεραννυουσών 
τάς βελτίους θέσεις τών ιατρικών σχολών (Κνίδου καί ‘ Ιταλίας) καί τάσεις 
πρδ καί συγχρόνων κατά τρόπον αύστηρώς έπιστημονικόν — έστραμμένων πρός 
συγκεκριμένα άτομικά καί πραγματικά δεδομένα — άπολύτως μεστή, σαφεΐ 
καί άκριβεί διατυπώσει δείγματος Θουκυδιδείου.

Κατόπιν έπισταμένης μελέτης βασικών έργων του Ίπποκράτους, δια- 
πιστοΐ τις ώρισμένας θεμελιώδεις άρχάς έπί τών οποίων έδράζεται τό σύ
στημα θεωρητικώς καί άκολούθως κατευθυντηρίους τών χειρισμών πρακτι- 
κώς, έν ένί λόγω άντιμετωπίσεως του ζητουμένου, τής νόσου:

At νόσοι άκολουθουσιν ώς έπί τό πολύ ώρισμένη τινί πορείφ οδτως 
είπεΐν φυσική* ταύτην ό Ιατρός όφείλει νά γνωρίζη έπακριβώς, ώστε να κρίνη
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τεερί τής έκβάσεως, εάν άποβή θετική ή άρνητική, έπιζήσΥ) ή άτϊοβιώση δ 
άσθενής, 6~ερ άλλως άποτελεΐ τήν πρόγνωσιν, ή προσδίδεται προ παντος 
Ιμφασις.

Αί νόσοι προκαλοΰνται υπό τίνος διαταραχής, ώς είκάζομεν, ποσοτικής 
ή και ποιοτικής, διασαλεύσεως της υφιστάμενης ισορροπίας των συστατικών 
μερών τοΰ σώματος, ή διαταραχή αΰτη σχετίζεται έκτος άλλων και προς 
άτμοσφαιρικάς και έν γένει κλιματικάς συνθήκας τοΰ περιβάλλοντος.

‘ Η φύσις έξ ιδίων μέσων ή τρόπων, μηχανισμών ή δυνάμεων, άο  έαυτής 
ενεργεί ούτως, ώστε να άρη τήν προκύψασαν άνωμαλίαν καί νά άποκαταστήση 
τήν προτέραν ομαλήν φυσικήν τάξιν, ώς τοΰτο διαφαίνεται, δι* έπενεργείας 
της εσωτερικής θερμότητος, ή καί πέττει ή κοινώς πέπτει, χωνεύει τούς 
ωμούς χυμούς τοΰ σώματος: φλέγμα, χολήν, υδατώδες έν τώ  σώματι υγρόν, 
σίελον, αίμα κ.ά. καταστάντα άκάθαρτα συνεπεία τών έπενεχθεισών μετα
βολών καί άλλως έκληπτέα ώς νοσογόνα αΐτια ή ούσιώδης/-δεις κρίκος/ 
-κοι αλυσιδωτής αίτιότητος της προς πέψιν, κρίσιν, κρασιν πορείας ή κινήσεως.

Διαπιστοΰνται στάδια ή σταθμοί, κρίσιμοι ήμέραι καθ’ ώρισμένας ημε
ρομηνίας, έμφαίνοντα τήν ακμήν της μάχης μεταξύ τοΰ πρότερον δυνάμει 
καί έν τώ  παρόντι ένεργεία ή πράξει διαθεσίμου καί έπιδεικνυομένου φυσικοΰ 
σθένους άφ* ενός, καί της φοράς της επικείμενης νόσου άφ’ έτέρου, δτε ούτως 
ή άλλως κρίνεται ή ή νίκη ή ή ήττα, το σημεΐον στροφής προς σωτηρίαν ή 
προς θάνατον, οπερ τρόπω τινί καί ώς έπί το πλεΐστον προδηλοΐ τώ έπαίοντι 
τήν έκβασιν — τοΰτ’ έστι πρόγνωσις.

*Η φύσις έάν έξέλθη νικηφόρος, αί συσσεσωρευμέναι έν τώ  τόπω άκα- 
θαρσίαι αποβάλλονται εΐτε διά τών φυσικών όδών (πρωκτοΰ, ούρήθρας, δέρ
ματος ή πνευμόνων) είτε δι* αιμορραγίας, ή άποστάσιος, άποστήματος, ή εμπυ
ήματος, έμττυήσεως· έάν ή μεΐξις τών ώμών στοιχείων, πέψις (χώνευσις), 
κρίσις, κρασις δεν λάβη χώραν καί αί άκαθαρσίαι δεν έξαλειφθώσιν, αλλά 
παραμείνωσι καί κατακλύσωσι τον άσθενή, έ-έρχεται οσον οΰπω ό θάνατος.

Ό  ίατρύς κατά τά Ίπποκράτεια αξιώματα οφείλει νά γνωρίζη ώς 
άριστα τά της διαταράξεως της φυσικής πορείας, εί δυνατόν καί έν σχέσει 
πρδς τά προ τών νοσηρών συμπτωμάτων: αντιδράσεις, μέσα ή μηχανισμούς, 
άπερ κατά κανόνα άντιτάττει έναντι της νόσου, ώστε ούτος να έξομαλύνη 
καί διασφαλίση πάσας έκείνας τάς προϋποθέσεις, κατά τον 'Ιπποκράτη κυ
ρίως διά διαίτης ή «φαρμάκων», άντιδότων καί πάντων τών άλλων θερα
πευτικών μέσων, άτινα καθ’ ήμας έχει διαθέσιμα ό σύγχρονος Ιατρός, δι* ών 
ή φύσις έπανέρχεται θαττον, ραον καί άσφαλέστερον είς τήν προτέραν αυτής 
όμαλότητα.

Έ ν γενικαΐς γραμμαις αί άρχαί αύται έπιδέχονται εύρεΐαν συζήτησιν 
καί τινες έτυχον άπδ πολλοΰ δυσμενών σχολίων καί δριμείας κριτικής. Ό
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M.S. H oudart,1 Γάλλος Ιατρός έν έτει 1836, κατηγορεί τόν συγγραφέα τών 
έπιδημιών ότι έν όνόματι της προγνώσεως παραμελεί τών της διαγνώσεως καί 
θεραπείας του άσθενους* ούδεμία προσπάθεια καταβάλλεται όπως έντοπισθή 
ή εδρα της νόσου καί έξιχνιασθή ή πραγματική αύτής αιτία’ ή προσοχή κυ
ρίως κατευθύνεται πρός έπιφανειακά συμπτώματα, έν φ  προξενεί, άν μή τι 
άλλο, δυσφορίαν, παρά τό έπιδεικνυόμενον ένδιαφέρον, ή μάλλον πεπορωμένη 
στάσις ένός ώς έπΐ τό πολύ θεατού πρός τόν άοθενή.*

Έ ν τη κριτική ταύτη υπάρχει δόσις τις άληθείαις. είναι ϊσως έπόμενον 
6τι ό ιατρός, μετά έκαντοντάδας (ή έτι καί χιλιάδας) άσθενών, ύφίσταται 
εϊδός τι συναισθηματικής άμβλύνσεως. συνεπεία τούτου άποστατεΐ του πά- 
οτχοντος. έπΐ πλέον δέ τό έπαγγελματικόν καθήκον καθίστησιν αύτόν συγκε- 
κρατημένον’ πλήν γάρ του θεράποντος, έξ άνάγκης διαρκούς ένημερώσεως έπΐ 
τών έξελίξεων τής έπιστήμης, ώς έρευνητής, όφείλει όντως νά συγκεντροΰται 
έπΐ του άντικειμένου, πέραν του πάσχοντος* τούτο δ’ έστί κυρίως ή νόσος, 
τό ύπό έξέτασιν ενός έπιστήμονος συγγραφέως. ό άλφα ή βήτα άαθενής είναι 
ό τυχών φορεύς αύτής- άφ* έτέρου, παρ* 6λον ότι δέν έκτίθενται έν λεπτομε- 
ρεία τά έπΐ τούτω έν χρήσει θεραπευτικά μέσα, ούδέ μετά σαφηνείας ή όλη 
νοσηλεία, ίσως διότι έκλαμβάνονται ώς μάλλον παγίως δεδομένα ή αύτο- 
νόητα τω  τότε άναγνωστικώ κοινώ, διαφαίνονται έν τούτοις έν πλείοταις 
περιπτώσεσι τόσον έν ταις έπιόημίαΐς καί τώ  περί δίαΐτης όξέων 6αον καί 
τίΤ) περϊ παθών καί άλλαχου.
Σοβαρωτέρα τυγχάνει ή κριτική έν σχέσει πρός τήν θέσιν, ή φύσις μόνη 
εΐναι Ικανή νά έπιφέρη τήν θεραπείαν καί ότι τό μόνον πράγμα τό όποιον 
ό Ιατρός δύναται νά πράξη καταλήγει είς διευκόλυνσιν, εί έμπειρός έστι καί 
έπιδέξιος, του έργου αύτής, ή τουναντίον είς παρεμποδισμόν, εί άπειρός τβ 
καί άδέξιος.

Έ ν όλική έκτιμήσει αδτη ή μάλλον δογματική θέσις υΙοθετεΐται ύπό της 
συγχρόνου Ιατρικής έπιστήμης ώς έν τελική άναλύσει άλήθεια' ούχ ήττον βμως 
τό έρώτημα έν συνεχεία μεταπίπτει είς: έξετέλεσεν όντως ό Ιατρός πάν β,τιήδύ- 
νατο υπηρετών τήν φύσιν καί ένεργών οδτως καί έπεμβαίνων, ώστε νά φθάση 
είς σημεΐον έλέγχου αύτής; ή έπέμβασις αύτοΰ ύπήρξεν άρά γε ούσιαστική έν 
όψει τών διαθεσίμων ιατρικών μέσων καί του Ιως τότε έπιτττευγμένου έπι- 
πέδου γνώσεων θεωρητικών τε καί πρακτικών;

1. /Zt udes hietori quei et critique» »ur la vie et la doctrine <T Hippo crate ei 
»ur Γ Hat de la midicine avant lui, Paris et Londre.

2.W.H.S. Jones, ibid. p. XVIII, «Houdart was but following the example of 
Asclepiadcs, the fashionable physician at Home in the first century B.C., who called 
the Hippocratic treatment a 'meditation upon death’ .»



Συγκεκριμένως, τώ  συγγράφει -  ίατρω του περί διαίτης οξέων προσιτά 
καί έν χρήσει ήσαν:

καθαρτικά, φάρμακα έλατήρια, έμετικά.
θερμάσματα, καταπλάσματα ('κομπρέσσαι’ ), χλιάσματα καί λουτρά, 
διαιτητικά: όρος καί γάλα" (ρυφήματα καί ποτήματα), χυλός, (υγρό, 
χυμός) καί πτισάνη (σούπα) έκ κριθής.
οίνος: γλυκύς, οινώδης, λευκός, μέλας· μελίκρητον καί ύδωρ καί όξύμελι. 
φλεβοτομία, άφαίρεσις αίματος έκ της τμηθείσης φλεβός (δι* εγχειρη
τικής έπεμβάσεως) — άφαίρεσις συσσωρευθέντος ΰδατος.

Έν προκειμένω, όπως άνέκαθεν, έπιδίωξις της ιατρικής ώς τέχνης καί 
έπιστήμης έχει οπωσδήποτε ύπάρξη ή οίωδήποτε τρόπω καί μέσω άνακού- 
φισις του πόνου, πέραν της ύγιείας, τοΰ άπωτέρου καί τελικού στόχου' 
έκληπτέα ούν καί ένταΰθά που ή χρήσις ήρεμιστικών τε ή καί κατα
πραϋντικών μέσων καί βεβαίως ή διαφύλαξις της ησυχίας τοΰ άσθενοΰς. 
Πολλά τών διαθεσίμων μέσων τών τελευταίων χρόνων ήσαν, φυσικώ τω 
λόγω, άγνωστα παντάπασι τόσον τοΐς άρχαίοις ίατροΐς δσον καί τω  Hou- 
dart, έν ώ  τινες έτι καί νϋν συμπεριφέρονται έν γένει άναλόγως έν περιπτώσει 
Ιλαράς, γρίππης ή άλλων άπ>ών έκ ψύχους άσθενειών.

Έ πί τών ήμερων ημών ή χημεία, το μικροσκόπιον, αί ακτίνες X  (-Rays), 
Laser, παντοΐα μηχανήματα, Ιατρικοί έξοπλισμοί, τελειότεροι καί ακριβέ
στεροι, καί ή τέχνη περιθάλψεως έχουσιν έξασφαλίση ήμΐν πάμπολλα μέσα: 
άντιπυρετικά, άναισθητικά, δραστικά ήρεμιστικά (drugs), προστατευτικά 
εμβόλια καί τόσους άλλους τρόπους κατευνασμοΰ τοΰ άλγους, νοσηλείας καί 
μάλιστα ψυχαγωγίας, ώστε να καθιστήται εύλογος ό ισχυρισμός περί επανα
στατικών καί άλματώδων εξελίξεων.

Έ ξ  δλων δμως τών άρχών τά όξύτερα καί πλέον φλέγοντα, τά διηνε- 
κως άπασχολοΰντα έκαστον, καταλήγουσιν εις πάνθ’ οσα διαταράττουσι την 
φυσικήν όμαλότητα, τήν ισορροπίαν τών συστατικών μερών τοΰ σώματος, 
τήν ύγίειαν’ ή άλλως, βραχεί τώ  λόγω, εις τά νοσογόνα αΐτια. ίσως ό δρος 
αιτία ή αίτιον έν τω  ένικώ έπί τδ μάλλον προκαταλαμβάνει, ώς έάν προΰκειτο 
περί άπλοΰ τίνος· άντιθέτως, τυγχάνει περί πολλών καί έν πολλοΐς δυσκό- 
λων τω  προσδιορισμοί παραγόντων διαφευγόντων τον άκριβή ή καί άποκλει- 
στικδν έντοπισμόν, έτι δέ πλέον τοΰ ποσοτικοΰ / ποιοτικοΰ βαθμοΰ /  τάξεως 
συνεισφοράς / συμμετοχής, προξένων τών οίονεί άπτών συμπτωμάτων, οίτι- 
νες συνδιαπλέκονται τη ούτως είπεΐν αλυσιδωτή αίτιότητι* τη δ* ούν είσι μέν 
ot άναφαίνονται ώς άναγκαΐαι συνθήκαι, μείζονος βαρύτητος, sine quibus 
non , είσί δ* ot έτεροι, ώς σύνδρομοι ή συνακόλουθοι, ήττονος μέν σημασίας 
κατ’ άτομικήν συμβολής έποψιν, συλλήβδην δ ’ ούτοι, έν άνταποκρίσει καί 
συνδυασμώ, έγγυώνται τήν τελεσφόρηοιν τοΐς πρώτοις καί συνεπώς έξασφα-
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λίζουσι τήν έπάρκειαν του συνόλου πρός κατά φύσεως νόμον άποτέλεσμα. 
άγνοουμεν κατ’ ούσίαν τά πλείω (περί των αΙτίων) τών προκαλούντων τήν 
ΐωσιν, τόν καρκίνον, τήν νόσον του αίώνος τήν γνωστήν ώς aide καί πλει- 
στάκις όμιλοΰμεν μετ’ έπιφυλάξεως καί κύκλω, 2ως ότου καί υπό τό κράτος 
της έλπίδος ή γνώσις καταστη σαφεστέρα — ίσως όμως ούδέποτε όντως σαφής 
είς βαθμόν εύκτέου όρίου έν θεωρία — έν πράξει γε δήπου γόνιμος καί Ικανή.

Έ ν τώ  πλαισίω του προβληματίσου τούτου χρήσιν του όρου νοσογόνα 
αίτια ποιούμεθα ύπ^δηλουντες St’ αύτοΰ όλους έκείνους τούς παράγοντας, 
οϊτινεί εύθύνονται διά, ή προκαλουσι, τήν διατάραξιν της όμαλότητος της 
καταστάσεως, της συνήθους ή παγίας συμπεριφοράς / λειτουργίας άτόμου /  
όργάνου, άλλως χαρακτηριζομένης ύγιοΰς καί τήν έμφάνισιν τών άνωμαλιών 
καί άνεπιθυμήτων συμπτωμάτων, έν άλλαις λέξεσι νοσηρας.
‘ Η πλέον σαφής καί μάλλον (ολοκληρωμένη θέσις έν τω  corpus έκτίθεται 
έν άρχη του περί παθών 1 καί ίίχει ώς άκολούθως:

Νοσήματα τοΐσ'ν άνθρωποις άπαντα γίνεται ύπό χολής καί φλέγματος. 
ή δέ χολή καί τό φλέγμα τάς νονσους παρέχει δταν έν τώ  σώματι ύπερυγραί- 
νηται.ή ύπερξηραίνψαι. ή ύπερθεημαΐνηται ή ύπερψύχηται, πάσχει δέ ταΰτα 
τό φλέγμα καί ή χολή xal άπό σίτων καί ποτών, καί άπό πόνων καί τρωμά- 
των, καϊ άπό όσμής καί άχοής καί Κψοζ κα\ λαγνεΐης, καί άπό του Οερμοΰ 
τε καϊ ψνχροϋ' πάσχει δέ, δταν τούτων ίκαστα τών είρημένων ή μή έν τώ  
δέοντι προσφέρηται τώ  σώματι, ή μή τά εΐωθότα, ή πλείω τε καϊ Ισχυρότερα, 
ή έλάσσω τε καϊ άσθενέστερα.
Τό φλέγμα καί ή χολή είναι προφανώς δυνάμει νοσογόνα* ώς πράξει δέ ίχουσι 
καταοτη (φέρονται έν αύτοΰ: συνειλεγμέναι) άκαθαρσίαι ή είσιν έπί τό άκριβέ- 
στερον φορείς αύτών μεταξύ άλλων χυμών, ώς τό σίελον (όπερ ούκ έντοπίζεταί 
μόνον έν τω  <ττόματι καί τοΤς πνεύμοιτιν, άλλά καί άλλαχου του σώματος* 
έν τω περ) παθών 7 άναγιγνώοκ^μεν:—ώς τό σίελον άνακαθαίρηται άπό τον 
πλευροΰ—, τό πύον, τό αίμα έν περιπτώσει τραύματος ή πτώσεως (ib. 34: 
φύματα πάντα δσα φύεται, *πό φλέγματος ή αίματος φύεται, εΐ γάρ ύπό 
φλέγματος. . . δτ αν ύπό τραύματος ή πτώματος — πτώσεως — άθοοισϋή)' 
παρομοίωί τό υδατώδες ύγρόν, όταν τούτο άθροισθη έν τώ  σώματι (ib, 22: 
ϋδερος δ? γίνεται τά μέν πλεΐστα, δτ αν τις έκ νονσου μακρής άχά- 
θαρτος διαφέρηται πολυν χρόνον* φθείρονται γάρ αί σάρκες καί τήκονται 
καί γίνοντα· Ρδα>ρ' γίνεται δέ Ρδρωψ καί άπό τοϋ σπληνός, δτ αν νοσήσγ), καί 
άπό τοΰ ήπατος, καί όσιό λευκόν φλέγματος, καί άπό δυσεντερίης καί λειεντε- 
ρΐης . . .  τό δέ ΰδωρ γίνεται ο^τως* έπειδάν αί σάρκες ύπό φλέγματος καί 
χρόνου χα) νόσου χα\ άκαθαρσίης καϊ κακοθεραπείης καϊ πυρετών διαφθα- 
ρώσι, τήκονται καί γίνονται ΰδωρ' καϊ ή μέν χοιλίη ού διαδιδοΐ τό ύδωρ ές 
αύτήν, κυχλφ δέ περί αυτήν γίνεται, ώσαύτως τό πτύελον ένδέχεται νά βϊναι 
άκάθαρτον, φορεύς άλλως άκαθαρσιών. αύται δέ άποβλητέαι «ΙσΙ τοΰ σώματος.
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Χαρακτηριστικόν της γενικωτέρας σημασίας τών εννοιών έν προκειμένω 
άποτελεΐ τό χωρίον έν τώ  12: . .  .όταν κεκινημένων φλέγματός τε και χολής, 
μη τά συμφέροντα προσφέρηται τω  σώματι, συστρεφόμενα αυτά πρός έαντά 
τό  τε φλέγμα καί ή χολή προσπίπτει τοϋ σώματος fj αν τύχη, και γίνεται 
ή πλευρΐτις, ή φρενϊτις, ή τιεριπλευμονίη.1 Φυλάσσεσθαι ουν χρή τούς πυ
ρετούς τούς εν τω  χειμώνι' ή δέ φυλακή έστω ήσυχίη και Ισχνασίη και τής κοι- 
-λίης κένωσις, ρυφημασι δέ και ποτήμασι διάγειν, εως αν ό πυρετός μειωθή.2· 
'Η  μεγάλη όμάς του corpus έρείδεται έπί της αρχής τών χυμών3 καί ή 
φρασεολογία καί τό πνεύμα της έκθέσεως τών συμπτωμάτων προϋποτιθέασι 
κατά κύριον λόγον τό τε φλέγμα καί τήν χολήν έν τη υποδομή τών θέσεων 
τών έργων* οί οροί χολώδεες, φλ^γματώδεες /  χολώδεα, φλ&γματώδεα /, 
φ?£γμονή, άπαντώσι συχνά έν ταΐς έπιδημίαις I  καί III  καί έν τώ  περι αέρων 
ύδάτων τόπων, ένδείξεις ύποδιαιρέσεως είς πικροχόλονς καί ?χυκοφ?^γματίας 
έχομεν έν τοΐς περι διαίτης οξέων 34 καί έπιδημίαι I I I 14 άντιστοίχως.

Ίδιάζουσαν θέσιν διά τήν ισορροπίαν τών συστατικών μερών του σώ 
ματος, περί τών οποίων δέν υπάρχει σαφής γνώμη, ούδέ συμφωνία, έχουσιν 
αί λέξεις κρίσις, εκρινον, κρίνεται, έκρίθη, κρασις, άκρητος (=  άκρατος)· ή 
τελευταία σημαίνει 'άμικτος’ ή 'άσύνθετος’ καί κατά τόν ΓοΛηνόν, 'συνιστά- 
μενος έξ ένός χυμου μόνον’ , ακρητος, άττ. άκρατος (ά, κεράννυμι) προφανώς 
δηλοΐ ότι 'κράσις δέν έχει λάβη χώραν’ .3

*Η πρώτη λογία έκδοσις τών έργων τοϋ 'Ιπποκράτους έγένετο ύπό του 
fi. L ittre,4 δς καί άφιέρωσε δύο καί εικοσιν ένιαυτούς (1839 - 1861) μελετών 
τό ογκώδες έργον. Αύτώ δ ’ οφείλεται ή ταΰτισις τών έν τώ  corpus έπιδημιών 
μετά τών διακυμαινομένων τύπων ελονοσίας ένδημούσης έν θερμοΐς κλίμα- 
σιν* ή δήπου μετά τών του στήθους νόσων, μάλιστα δέ της φυματιώσεως, 
ή σαν αί συχνόταται μάστιγες της μακραίωνος εποχής.

Τό έργον του 'Ιπποκράτους άπετέλεσε τό βασικόν έγχειρίδιον της ιατρι
κής μέχρι του μέσου του 19ου αίώνος (1840) ώς έγγιστα, οπότε ή ελονοσία 
άνεκόπη του ολέθριου αύτης έργου παρά ταΐς βορείοις περιοχαΐς της Εύρώπης.

1. Περί συμπτώσεως άντιλήψεων έπ’ αύτοΰ παρά τοΐς νεωτέροις ή καί συγχρό\οις 
δρα σε),. 8 έπομένην.

2. H .G . Bieler, σελ. 105: «Τ ά  άρρωστα παιδιά σπάνια τρώνε (Τά άρρωστα ζώ α  
άποφεύγουν καί αύτά τήν τροφή), έκτός αν τά υποχρεώσουν.»

3. Περι φύοιος άνθρωπον 4: Τό δέ αώμα τοϋ ανθρώπου εχει έν έαυτώ αίμα και φ?χγμα
και χολήν ξανθήν τε και μέΐαιναν, και ταντά έατιν αύτώ ή φύϋις. . . υγιαίνει μέν οδν μά- 
λιατα όκόταν μετρίως S/jj ταΰτα τής πρός κρήβιος καί δυνάμιος καί τοϋ πλήθεος,
και μάΪΑύτα μεμιγμένα ή κ.τ.λ. (Littr6 V I 38 καί 40). καί Περι τροφής LV.: ύγρασίη 
τροφής δχημα. Περί νούϋων IV ., Littr6 VII 568: τό ϋώμα. . .  άπό τών ποτών και τών 
βρωτών τής Ικμάδος έτιανρίοκεται. Περι παθών 8: κρίνεσθαι δέ έστιν. . .  δταν αϋξωνται 
ai vovcfoi, ή μαραίνωνται, ή μεταπίπτωσιν ές ετερον νόσημα, ή τε?£ντώσιν.

4. OEuvres completes d' Hippocrate, traduction nouvelle, avec le texte grec 
en rega rd ..., Paris (10 vol.), 1839 - 1861.
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*Η νεωτέρα Ιατρική έγκαινιάζει τήν Ιδίαν αύτής διαδρομήν τη (έμφανίσει 
είς τδ προσκήνιον ή) άνακα).ύψει τών μικροβίων, ώς κυρίων συντελεστών της 
νόσου, Ιδίως της έκ τών μολύνσεων, ύπύ του διασήμου Γάλλου χημικού L . 
Pasteur τύ δεύτερον ήμισυ του 19ου αίώνος. 01 μικροσκοπικοί όργανισμοί 
είοχωροΰντες είς τό σώμα έκ τών έξω δημιουργοΰσι τάς διαταραχάς. Ούτως 
ή ίατρική έπιστήμη έπί τέλους ήδυνήθη νά στραφή πρί»ς συγκεκριμένα αίτια 
καί νά καταπολεμήση μεγάλην τινά κατηγορίαν άσθενειών σχετιζομένας πρδς 
τάς λοιμώξεις.

*Η σύγχρονος ίατρική, παρ’ 6λον δτι έκτιμα δεόντως τήν συμβολήν τοΰ 
L. Pasteur καί τά έπιτεύγματα τη , μέχρι τοΰδε πορείας, διατυποΐ σοβαράς 
έπιφυλάξεις καί ένίοτε, έσχάτως ύντως συχνότερον, προτείνει συμπληρωμα- 
τικάς ή έτι έν μέρει έναλλακτικάς θέσεις, θεωρητικής καί πρακτικής μορφής, 
Ιδίως μέσο) άντιπροσώπων μιας άλλης σχολής ίατρών, οίτινες ούκ άκολου- 
θοΰσι τη θέσει της θεωρίας τών μικροβίων ή έπί τί> όρθότερον παρεκκλίνουσιν 
ούσιωδώς άπ* αύτής καί έστιάζουσι τήν προσοχήν έπί τής άρχής δτι ού πάντες 
οΐ έκτεθειμένοι είς τά αύτά μικρόβια έν τω  αύτω ή διαφόρω χρόνω, ή βντες 
φορείς αύτών, ύφίστανται/έκδηλοΰσι τήν νόσον, άλλ’ οι προσφέροντες τροφήν καί 
έδαφος τη έαυτφ τοξιναιμία* συνεπεία τοΰ βαθμού ύπάρξεως ταύτης έν τώ  αίματί 
είσι διαβιβρωσκόμενοι ύπ’ αύτών, έφ’ δσον τύ άνοσοποιητικδν σύστημα άμύ- 
νης έχει μεγάλως καμφθή. Ούτως άρ’ , αί τοξΐναι έκ παραλλήλου ή μάλλον 
καί έστιν 6τε άποκλειστικώς είσιν αί εύθυνόμεναι διά τήν άσθένειαν* κατ* 
έπέκτασιν δέ παν 6,τι — διατροφή, ύπερκόπωσις, τρόπος διαβιώσεως, κατα
χρήσεις κ.ά.τ. — αυξάνει άφ’ ένλς μέν τύ μέγεθος τής τοξικότητος τοΰ αίμα
τος, άφ’ έτέρου δέ καθίστησιν ήττω τήν φυσικήν τοΰ όργανισμοΰ άμυναν κατά 
τών βακτηρίων τών προκαλούντων τάς λοιμώξεις* ή άπειλή δήπου αύτφ 
έστί πως διηνεκής.

Ή  αΐξησις τών τοξινών καί ή £οή αύτών τω  αίματι καθ’ δλους τούς Ιστούς 
καί τά κύτταρα συνίστησι συνάμα καί δείκτην δυσλειτουργίας τοΰ χημικού ούτως 
είπειν έργαστηρίου τοΰ σώματος, προσέτι δέ Ικανός τις άριθμύς νόσων, ώς έπί 
παραδείγματι ό διαβήτης, ό καρκίνος, αί καρδιακαί παθήσεις, ή άρθρΐτις, οΐ 
Ρευματισμοί, ot διάφοροι δγκοι. καλοήθεις ή κακοήθεις, τά άποστήματα, οΐ 
δοθιήνες κ.τ.τ. ούκ έπιδέχονται (άμεσον πλήν ίσως έμμεσον) έξήγησιν βάσει 
τής θεωρίας τών μικροβίων.

Αί τοξΐναι, τά δηλητήρια τά συοσωρευΟέντα, άλλως αί άκαθαρσίαι too 
τύπου φλέγματος καί χολής τών 'Ιπποκρατικών, συνεπείς κακής διατροφής 
κυρίως — ούδαμώς γε ύποτιμώντες τήν δυναμικήν συμβολήν τών γονιδίων 
καί τής κληρονομικότητος έν γένει — , ύπερκοπώσεως, τρόπου ζωής καί δια(- 
της, διαταράττουσι τήν χημικήν Ισορροπίαν έξέων - βάσεων τοΰ σώματος, 
ή ίατρική έπιστήμη προσανατολίζεται πρδς άκριβεστέραν χημικήν έξέτασιν 
τής πα&ήσεως, έρειδομένη δέ μάλλον έπί τής υγιεινής διατροφής καί συγκε-



κριμένως έπί τών χημικών άναλύσεων τών τροφών καί της δράσεως τών έν 
αύταΐς συστατικών, πέραν της θρεπτικής άξίας, ώς μικροβιοκτόνων επιδιώκει 
δπως έπιφέρη την κάθαρσιν τοΰ σώματος διά τών φυσικών άνν.δότων καί 
οΰτω συμβάλη είς την εύρυθμοτέραν αύτοϋ λειτουργίαν, κατά μέγα δέ μέρος 
οι ύπέρμαχοι τής σχολής ταύτης στοχάζονται δπως προλάβωσι το κακόν έντδς 
της πρώτης γραμμής άμύνης κατά της άσθενείας τη πέψει, ή της δευτέρας 
τω  ήπατι, καί προ τής φθοράς αύτοΰ καί έμφανίσεως της τοξιναιμίας, ή τέλος 
ύποβοηθοΰντες τοΐς καταλλήλοις όργανικοΐς συστατικοΐς, βιταμίναις, ίχνο- 
στοιχείοις κ.τ.λ., τοΐς ένδοκρινέσιν άδέσιν, ώς τής τρίτης γραμμής άμύνης, 
έπινεφριδίοις, θυρεοειδεΐ τε καί ύποφύσει* ούτοι πάντες ταΐς αύτών έκκρί- 
σεσιν άσκοΰσι ρυθμιστικόν τινα διακανονισμόν, ό κλάδος ούτος τής επιστή
μης, δς καί όλοέν κερδίζει έδαφος καί άναγνώρισιν, φέρεται ώς ή Διαιτητική, 
ιδιαιτέρα έδρα τής ιατρικής σχολής, cl πλείους καί μείζους αντιπρόσωποι 
έπαναφέρουσιν έπί του βήματος άξιωματικάς θέσεις τοΰ 'Ιπποκράτους ένδε- 
δυμένας πως τη πειραματική επιβεβαιώσει, μεταξύ άλλων ό Henry Bieler, 
δς έν τώ  έαυτου βιβλίψ Food is your best medicine, 1965, έν έλληνική 
μεταφράσει οι Τροφές είναι τά Καλύτερα Γιατρικά, 1985, γράφει έπί λέξει, 
σελ. 51:

"Πριν άπδ τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας άπδ αύτούς (πού ύψω
σαν τή φωνή υπέρ τής θεωρίας τής τοξιναιμίας οέ μιά έποχή πού κυριαρχοΰσε 
τδ δόγμα Παστέρ) ήταν δ Δρ. Τίλντεν, Ιδρυτής ένδς ’ Ινστιτούτου 'Υγείας στδ 
Ντένβερ καί συγγραφέας του βιβλίου Ή  εξήγηση τής τοξιναιμίας. Τά έργα- 
λεΐα τής δουλειάς του ήταν ή νηστεία, οί δίαιτες γιά τήν κάθαρση τοΰ οργα
νισμού καί ένας ριζοσπαστικός τρόπος ζωής. . .  ’Αργότερα δ γιατρός Τζώρτζ 
Βέγκερ, μαθητής τοΰ Τίλντεν. συνέχισε τό £ργο τοΰ δασκάλου του υποστη
ρίζοντας τδ ρόλο τής τοξιναιμίας στήν άσθένεια. Είναι δ συγγραφέας τοΰ 
βιβλίου ΤΗ  Γένεση και ό έλεγχος τής 'Ασθένειας. . . τό δνομά μου (γράφει 
δ Η.Β.) προστέθηκε σαδ δικό τους, στήν δνομασία μιας έδρας πού δημιουρ- 
γήθηκε πρόσφατα — τής "Εδρας Τίλντεν, Βέγκερ, Μπήλερ Διαιτητικής ’ Ια
τρικής, στό Νοσοκομείο Γκολντουώτερ Μεμόριαλ τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Κολούμπια.”  Μία άλλη είναι ή Jean Carper (διατροφολόγος, ώς ύπεύθυνος 
τών ιατρικών θεμάτων παρά τώ  CNN), The Food Pharmacy, 1988, κυκλο- 
φορήσαν μόλις πρό τίνος έν μεταφράσει υπό τον τίτλον οί Σωστές Τροφές 
είναι Φάρμακα, Φεβρ. 2004.1 έπηρεασμένος, τούλάχιστον έπί θεμάτων διαι
τητικής της ιδίας σχολής, παρουσιάζεται καί δ ήμέτερος, Έλλην καθ. παθο
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1. Ού δυνάμεθα άλλως πως ή μετά λύπης νά έπισημάνωμεν τό γεγονός δτι, είς χώρας 
είς άς ού κυκλοφοροΰσιν έν πρωτοτύπω ή ευρέως αί έπιστημονικα*. έκδόσεις, ή έν μεταφρά
σει διάδοσις καίριων θέσεων, δυστυχώς γιγνομένη μετά παρέλευσιν πέντε καί δέκα, μάλι
στα δέ τριάκοντα έτών, έξανεμίζει οΐανδήποτε Εννοιαν τοΰ έπικαΐρου καί συγχρόνου.
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λογίας τοΰ Παν/μίου ’Αθηνών, Στεφ. Καραγιαννόπουλος έν τφ  αύτοΰ έργφ 
365 Μυστικά 'Υγείας^ 2000.
’ Ιδού τί λέγει χαρακτηριστικώς είς έκ τών ύποστηρικτών της θεωρίας 
της τοξιναιμίας ώς υπαιτίου διά τήν πρόκλησιν πολλών άσθενειών, ό Sir 
James McKenzie, έν τφ  βιβλίφ τοΰ H.G. Bieler, σελ. 128: 1. *01 άσθένειες 
είναι άποτέλεσμα μιας μακρας διαδικασίας, πού άρχίζει νωρίς στή ζωή καί 
καταλήγει στόν κορεσμό τοΰ σώματος άπό τΙς τοξίνες. 2. Αιτία τοΰ έκφυ- 
λισμοΰ αύτοΰ είναι οί κακές συνήθειες στόν τρόπο διατροφής, στόν τρόπο 
ζωής καί στόν τρόπο τοΰ σκέπτεσθαι. 3. Οί ίδιες τοξίνες, άν έπιτεθοΰν σέ 
μια άρθρωση προκαλοΰν άρθρίτιδα, στό συκώτι ήπατίτιδα, στά νεφρά νεφρί
τιδα, στό δέρμα δερματίτιδα, στό πάγκρεας διαβήτη, στόν έγκέφαλο τρέλα.’ 1 
**τό συμπέρασμα στό όποιο κατέληξε” , προσθέτει ό Η.Β., "είναι ότι καί οί 
καρδιακές διαταραχές όφείλονται στις χημικές διαταραχές στις όποιες υπό- 
κειται τό σώμα.”

*Η ιατρική της σήμερον, ύπό τήν πίεσιν έπιτακτικών άναγκών, άλλά 
καί έκ ζήλου πρός τήν έρευναν, καί κατόπιν γενναίας έπιδοτήσεως έπί συγ
κεκριμένων προγραμμάτων ζωτικοΰ ένδιαφέροντος, προχωρεί είς περαιτέρω 
είδικεύσεις' νέοι τομείς έρεύνης, άξιοποιοΰντες σύν τοϊς άλλοις τάς προόδους 
είς τόν χώρον της τεχνολογίας, άσχολοΰνται πυρετωδώς πρός τήν κατεύθυνσιν 
της μεταμοσχεύσεως ή έμφυτεύσεως φυσικών, άλλά καί τεχνητών όργάνων, 
της μικροχειρουργικής, της πλαστικής χειρουργικής, τής ένδοκρινολογίας, της 
γυναικολογίας /  μαιευτικής έν σχέσει πρός τήν άντιμετώπισιν της στειρό- 
τητος, τής έξωσωματικής γονιμοποιήσεως, της γενετικής καί τοΐς πολλοΕς 
άδύτου φανταζούσης περιοχής τής κλωνοποιήσεως.
’ Ιδιαιτέρως βμως οί έπιστήμονες έπιζητοΰσιν 6πως σπάσωσι το φράγμα 
καί είσέλθωσι θριαμβευτικώς είς τόν χώρον τοΰ κωδικοΰ / τής παρακαταθήκης 
τών γονιδίων, είς τόν πυρήνα τοΰ κυττάρου, τό άλλως γνωστόν D.N.A., είς τό 
έσωτερικόν ούτως είπεΐν περιβάλλον τής κληρονομικότητος, ούπερ έν πολλοΐς ή 
δυναμική είχεν ύποτιμηθή τόν παρελθόντα Ιδίως αιώνα ύπό τών ένθουσιώδων 
ύπερμάχων τών έπιστημών αγωγής καί έν γένει τών ύπερεκτιμώντων τήν συμ
βολήν τών έκ τοΰ (έξωτερικοΰ) περιβάλλοντος έπιδράσεων, καί έλέγξωσιν 
άρνητικούς παράγοντας τοΰ γενετικοΰ ύλικοΰ εύθυνομένους δι* έκδηλον εύαι- 
σθησίαν, εύπάθειαν ή καί προδιάθεσιν πρός δυσιάτους άσθενείας, οϊας τόν 
καρκίνον, τάς καρδιακάς προσβολάς, τόν διαβήτην, τήν παχυσαρκίαν κ.ά.τ. 
Πρό τοιούτων προσπαθειών έκ μέρους τών έρευνητικών κέντρων καί 
της εύγενοΰς άμίλλης μεταξύ τών έπιστημόνων - έρευνητών, έπί τώ  σκοπφ

1. ΠιρΙ άξίας προσοχής συμτττώοβων άντιλήψβων μβταξύ τοΟ παλαιού καί τοΟ νέου 
ΙατρικοΟ κόσμου, βλ. πρός τό τέλος τής σ»λ. 5 καί τήν άρχή τής 6 τοΟ παρόντος



δπως οδτοι ύπερβώσι τά όρια καί τον ρυθμόν της τρεχούσης γνώσεως, έκτος 
άλλων διά διεθνών και πανελληνίων συμποσίων και συνεδρίων, λαμβανόντων 
τήν σήμερον ήμέραν χώραν συχνότερον ή ποτε καί άλλοτε, έπιτυχώς φέρουσιν 
είς φως, κοινόν καθιστάντες αγαθόν, τάς τελευταίας έξελίξεις, διαπιστώσεις 
ή και ανακαλύψεις.
Τά μαζικά μέσα ένημερώσεως / πληροφορήσεως συμβάλλουσι τά μέγι
στα πρός τοϋτο καί ύπερβαίνοντα τά πολύ περιωρισμένα δρια έξειδικεύ- 
σεως, ορολογίας καί άλλων πολύπλοκων χειρισμών τεχνικής καί πειραμα
τικής φύσεως, τιθέασι κατά τρόπον προσιτόν τοΐς πασι τά πορίσματα ή οπωσ
δήποτε τά ούσιώδη σημεία του δεινός συγκεκριμένου πεδίου έρεύνης· εν 
τοιοΰτον συνέδριον, τό 19ον έν Άθήναις, της 11ης -4-2004, περί τών καρδια
κών προσβολών, έτόνισε, διά τηλεοπτικής εκπομπής τών ειδήσεων, τήν ση
μασίαν της διατροφής καί της άσκήσεως διά τήν πρόληψιν συνέστησε δή 
τήν άποφυγήν ή τούλάχιστον τον περιορισμόν κατά τό δυνατόν τοΰ άλατος, 
τήν έν γένει επιδίωξιν μιας ισορροπημένης διαίτης τη καταναλώσει δημητρια
κών καί οσπρίων, ιχθύων καί ιδιαιτέρως φυτικών τροφών καί φρούτων πλου
σίων βιταμινών καί οργανικών άλάτων, τοΰ δέ κρέως ούχί πλέον τοΰ δίς έσθίειν 
της έβδομάδος· βραχεί δέ μετά τοΰτο, τη 22“  τοΰ ίδίου μηνός, άντιπρόσωπος 
έρευνητικοΰ κέντρου άνεκοίνωσε μέσω τοΰ ίδίου προγράμματος τήν έπιτυχή 
έξιχνίασιν δύο γονιδίων ύπευθύνων διά τήν έμφάνισιν τοΰ καρκίνου τοΰ μαστού 
καί γονιδίων διά τον καρκίνον τοΰ παχέος εντέρου.
Αί ερευναι αύται δημιουργοΰσι προοπτικάς καί τρόπους προλήψεως της 
συχνής ταύτης άσθενείας* ή έπί τών γονιδίων τοΰ μαστοΰ έρευνα διαπιστοΐ 
δτι οί φορείς τών δύο αύτών γονιδίων παρουσιάζουσιν εντός σταδίου τινός 
τοΰ βίου τήν νόσον, έν ώ  έν τη περιπτώσει τοΰ παχέος εντέρου οί φορείς πα- 
ρουσιάζουσι τήν νόσον κατά ποσοστόν 20%.

Συμπερασματικώς, τά νοσογόνα αίτια ούχ εΰρηνται έπαπειλοΰντα τήν 
ύγίειαν μόνον έκ τών έξω, ούδέ διαρκούσης μόνον της αύτοτελοΰς ατομικής 
ζωής, ήγουν της άπό τοΰ τοκετοΰ καί έντεΰθεν, άλλά καί έν τοΐς έσω, έτι δέ 
καί πρό της συλλήψεως καί μορφώσεως τοΰ εμβρύου ένυπάρχουσιν ήδη, καίτοι 
λανθάνοντα, έν τοΐς κωδικοΐς τοΰ σπέρματος καί ωαρίου τών γονέων (έν τοΐς 
χρωματοσώμασιν αύτών)* έπαληθεύεται δή πλήρως τά τοΰ προπατορικού 
άμαρτήματος, καί ή ρήσις «άμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα», είς δ,τι 
άφορα τό βεβαρυμένον τών δυνάμει, καί ούχί είοέτι πράξει, γονέων παρελθόν.

Έ ν κατακλεΐδι, τά παραγγέλματα τοΰ 'Ιπποκράτους, αί διαιτητικαί συντα- 
γαί, αί λεπτομερείς καί άκριβεΐς περιγραφαί τών συμπτωμάτων είναι είς ανε
ξάντλητος πλούτος, μία άστείρευτος πηγή, ήτις άναβλύζει δαψιλώς καί εύφραίνει 
τόν έκάστοτε πίνοντα, ώστε θαμά έπανιέναι μετ’ έκτιμήσεως καί θαυμασμοΰ.

ΆρχαΙ τοΰ corpus Hippocraticum, νοσογόνα αίτια, νεωτ. & σύγχρ. Ιατρική 55


