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Σχετικά μέ τήν ἐτυμολογία τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς ὁρολογίας ὁ Γαληνός 
παρατηρεῖ ὅτι «ὅρος ἐστί λόγος δηλῶν ποῖον ἐστιν ἐκεῖνο καθ’ οὗ ἐστιν 
ὁ λόγος» ἤ «ὅρος ἐστί λόγος τό εἶναι δηλῶν»1. Σέ ἄλλο ἔργο του ὁ Γαλη-
νός σημειώνει ὅτι οἱ προγενέστεροι ἔδιναν ἕνα ὄνομα γιά νά δηλώνεται 
τό νοούμενο, πού ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς γνώσεώς του, ἐπισημαίνοντας 
παράλληλα τήν νοοτροπία τῶν συγχρόνων του νά ἀμελοῦν τήν ὀνο-
ματολογία, ὅπως χαρακτηριστικά γράφει: «Περί τῶν ὀνομάτων, οἷς οἱ 
παλαιοί μέν, ὥσπερ ἦν προσῆκον, ἐχρῶντο τοῦ δηλῶσαι τό νοούμενον 
ἕνεκα. Τό σύμπαν δ’ αὐτῆς ἦν σπούδασμα ἡ τῶν πραγμάτων αὐτῶν 
ἀκριβής γνῶσις. Οἱ νεώτεροι δέ ὀλίγου δεῖν ἅπαντες ἐν τοῖς ὀνόμασι 
κατατρίβουσι τόν ἑαυτῶν βίον, ἀμελήσαντες τῶν πραγμάτων»2.

Ἀκόμη στό ἔργο τοῦ Περί φυσικῶν δυνάμεων προσθέτει ὅτι «ἀλλ’ 
ἡμεῖς γε μεγίστην λέξεως ἀρετήν σαφήνειαν εἶναι πεπεισμένοι»3 καί ὅτι 
«κατά τάς ἐπιστημονικάς διδασκαλίας ἀρκεῖ τοὔνομα μόνον εἰπόντα 
καί τό σημαινόμενον ἐξ αὐτοῦ, καθ’ ὅ,τι περ ἄν ὁ διδάσκων ἐθέλῃ, 

1. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, α΄, C. G. Kuehn, (ed.) Κλαυδίου Γαληνού Ἅπαντα, Claudi 
Galeni Opera omnia, Lipsiae 1821-1830, ἐπανατύπωση Georg Olms Verlag, Hildesheim, 

Zurich, New York, 1997, τόμ. 19, σελ. 348. Στήν ἔκδοση αὐτή τῶν ἔργων τοῦ Γαληνοῦ 

γίνονται οἱ ἐν συνεχεία παραπομπές. Γιά τήν ἰατρική ὁρολογία βλ. καί τήν ἐργασία τῆς 

Π. Κοτζιά-Παντελῆ, «Ὁ Γαληνός γιά τήν ἰατρική ὁρολογία καί τή γλώσσα», Ἐπιστημο-
νική Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Περίοδος Β΄, Τεῦχος Τμήματος Φιλολογίας, 

τόμ. 5, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 59-112. Γιά τό ἔργο «Ὅροι ἰατρικοί», πού θεωρεῖται 

ψευδογαληνικό καί γράφτηκε περί τά τέλη τοῦ 1ου αἰώνα μ.Χ., ἐνδεικτικά βλ. Αἰμ. ∆. 

Μουρούδη, «Τό ψευδογαληνικό ἔργο Ὅροι ἰατρικοί καί ὁ Κώδικας Vaticanus Palat. Gr. 

199», Ἑλληνικά, τόμ. 44, 1994, σσ. 319-340.

2. Γαληνοῦ, Περί κράσεων, Βιβλίον Α΄, κεφ. στ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΧ, σελ. 570.

3. Γαληνοῦ, Περί δυνάμεων φυσικῶν, Βιβλίον Α΄, κεφ. στ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙ, σελ. 1.
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προέρχεσθαι λοιπόν ἐπί τήν τῶν πραγμάτων ὑφήγησιν»4. Ἐπίσης γιά 
τή δημιουργία τῶν ἰατρικῶν ὅρων σημειώνει ὅτι «νόμος ἐστί κοινός 
ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν, ὧν μέν ἄν ἔχωμεν ὀνόματα πραγμάτων παρά τοῖς 
πρεσβυτέροις εἰρημένα, χρῆσθαι τούτοις. Ὧν δ’ οὐκ ἔχομεν, ἤτοι μετα-
φέρειν ἀπό τινος ὧν ἔχομεν, ἤ ποιεῖν αὐτούς κατά ἀναλογίαν τινά τήν 
πρός τά κατωνομασμένα τῶν πραγμάτων, ἤ καί καταχρῆσθαι τοῖς ἐφ’ 
ἑτέρων κειμένοις»5.

Ἐπί πλέον ὁ Γαληνός τονίζει ὅτι γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἀσάφειας θά 
πρέπει νά ὑπάρχει γιά κάθε πράγμα ἕνα ὄνομα, «καθ’ ἑκάστου πράγ-
ματος ἕν ὄνομα, ἵνα μήτε παρά τήν ὁμωνυμίαν ἀσάφειά τις γένηται καί 
σοφίσματα συνίστηται κατά τόν λόγον, μήτε παραλείπηταί τι πρᾶγμα» 
καί ὅτι εἶναι ἀσυγχώρητο νά μήν ὑπάρχει ἡ σχετική ὁρολογία «ἀδιόρι-
στον δέ τι πρᾶγμα παραλιπεῖν οὐ συγχωροῦμεν»6. Ἐπισημαίνει ἀκόμη 
ὅτι ἡ ὀνοματοθεσία δίνεται εἴτε ἀπό τό ὄργανο πού ἔχει πάθει βλάβη, 
ὅπως πλευρῖτις, ἀρθρῖτις, ὀφθαλμία, εἴτε ἀπό τό σύμπτωμα, ὅπως εἰλεός, 
τεινεσμός, σπασμός, ἤ ἀπό ὁμοιότητα, ὅπως καρκίνος, πολύπους, στα-
φυλή: «Πολλαχόθι μέν γάρ ἀπό τοῦ βεβλαμμένου μορίου τά ὀνόματα, 
πλευρῖτις, καί ἀρθρῖτις, ὀφθαλμία…πολλαχόθι δ’ ἀπό τοῦ συμπτώματος, 
εἰλεός καί τεινεσμός καί σπασμός…ἐνίοτε δέ ἀπό τῆς πρός τι τῶν ἐκτός 
ὁμοιότητος, ἐλέφας καί καρκίνος καί πολύπους καί σταφυλή καί λεύκη 
καί μυρμηκία καί ἀθέρωμα καί στεάτωμα καί σταφύλωμα καί μελικηρίς 
καί ἄνθραξ, ἀλωπεκία τε καί ὀφίασις καί σύκωσις καί σατυριασμός 
καί πριαπισμός»7. 

∆ιερευνήθηκαν μερικά κείμενα ἀρχαίων Ἑλλήνων ἰατρῶν μέ σκοπό νά 
δοῦμε ἄν ὑπάρχει αὐτή ἡ αἰτιώδης σχέση μεταξύ του ἑλληνικοῦ ὅρου καί 
τοῦ σημαινόμενου ὑπ’ αὐτοῦ, καί καταγράψαμε τήν ἑρμηνεία ὁρισμένων 
ἰατρικῶν ὅρων. Μάλιστα οἱ ἀπαρχές τῆς νεοελληνικῆς ἰατρικῆς ὁρολο-
γίας, ὅπως ἔχουμε ὑποστηρίξει8, βρίσκονται στήν ἐποχή τῆς Νεοελληνικῆς 
Ἀναγέννησης ἤ Νεοελληνικοῦ ∆ιαφωτισμοῦ. Οἱ Ἕλληνες ἰατροί συγγρα-
φεῖς καί λόγιοι προσπαθοῦσαν τότε νά καθιερώσουν συγκεκριμένους 

4. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Α΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 32.

5. Γαληνοῦ, Περί τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρόν, Βιβλίον, C. G. Kuehn, τόμ. VII, σελ. 417-418.

6. Γαληνοῦ, Περί τῶν συμπτωμάτων διαφορᾶς, Βιβλίον, C. G. Kuehn, τόμ. VII, σελ. 46.

7. Γαληνοῦ, Θεραπευτικῆς μεθόδου, Βιβλίον Β΄, C. G. Kuehn, τόμ. Χ, σελ. 82.

8. Βλ. ∆ημ. Καραμπερόπουλου, «Ἑλληνική ἰατρική ὁρολογία: Οἱ ἀπαρχές της κατά τό 

νεοελληνικό διαφωτισμό», Ἀρχεῖα Ἑλληνικῆς Ἰατρικῆς, τόμ. 25, 2008, σελ. 244-247.
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ἰατρικούς ὅρους στά κείμενά τους, πού ἀπό τά μέσα του 18ου αἰῶνος ὁ 
ἀριθμός ἔκδοσης τῶν ἑλληνικῶν βιβλίων αὐξάνονταν προοδευτικά ἰδιαί-
τερα κατά τίς δύο προεπαναστατικές δεκαετίες9. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε 
ὅτι ὁ ἰατρός Ἰωάννης Βοῦρος τό 1836 εἶχε προτείνει στήν νεοϊδρυθεῖσα 
Ἰατρική Ἑταιρεία Ἀθηνῶν τή σύσταση ἐπιτροπῆς «ἵνα συνάξει λέξεις 
ἰατρικάς καί οὕτω νά σχηματίσει ἄν ὄχι ἰατρικόν λεξικόν, τουλάχιστον 
ἔλεγχον ἰατρικῶν λέξεων διά νά εὐκολυνθεῖ ἡ ἰατρική γλῶσσα»10. Ἐπι-
σημαίνουμε ὅτι πολλοί ἰατρικοί ὅροι πού ἀπαντῶνται στά ἔργα τοῦ 
Γαληνοῦ χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τούς νεώτερους Ἕλληνες ἰατρούς καί 
ἔκτοτε ἔχουν εἰσαχθεῖ στήν ἑλληνική ἰατρική ὁρολογία, ὅπως διαπιστώ-
νεται ἀπό τήν δημοσιευθεῖσα μελέτη μας11 στήν ὁποία καταγράφονται 
οἱ ἰατρικοί αὐτοί ὅροι, πού ἔχουν καταγραφεῖ στά ἑλληνικά ἰατρικά 
συγγράμματα καί τήν Βιοϊατρική Ἰατρική Ὁρολογία12.

Παρατίθενται στή συνέχεια μερικοί ἰατρικοί ὅροι καί ἡ ἐτυμολογική 
τους ἑρμηνεία, πού ἀναγράφεται σέ ἀρχαῖα ἰατρικά κείμενα:

«Ἐγκέφαλος» ὀνομάσθηκε διότι κεῖται, βρίσκεται μέσα στό κεφάλι, 
«τό γάρ ἐν τῇ κεφαλῇ κεῖσθαι διά τούτ’ ὠνόμασται»13. 

«Μυελός», σύμφωνα ἐπίσης μέ τόν Μελέτιο14 «λέγεται δέ ὁ ἐγκέφαλος 
καί μυελός, οἷον μυχελός, ἀπό τοῦ ἐν μυχῷ εἰλῆσθαι ὅ ἐστιν αὐλίζεσθαι. 
Ἤ διά τό λεῖος εἶναι, ἤ ἐν μεμυκότι ὀστέῳ τυγχάνειν». 

«Μήνιγγες», λέγονται «διά τό μένειν ἐν αὐταῖς τόν ἐγκέφαλον»15.

9. Σχετικά βλ. ∆ημ. Καραμπερόπουλου, Ἡ ἰατρική εὐρωπαϊκή γνώση στόν ἑλληνικό χῶρο 
1745-1821, Βιβλιοθήκη Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς ἀρ. 1, Ἀθήνα, ἐκδ. Σταμούλη, 2003.

10. Βλ. Γερ. Ρηγάτου, Ἡ ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν, 1835-1985, Ἀθήνα 1985, 

σελ. 39.

11. ∆ημ. Καραμπερόπουλου, Ἰατρικοί ὅροι τοῦ Γαληνοῦ στή νεοελληνική ἰατρική ὁρολογία, 
Ἀθήνα 2009 (Ἐπετηρίς Ἱδρύματος Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, τόμ. 14, Ἀθήναι 2009, σσ. 

117-133).

12. Βλ. Βιοϊατρική ὁρολογία, ἑλληνοαγγλικό-ἀγγλοελληνικό Λεξιλόγιο MeSH-ΗELLAS, 

IATROTEK, Ἑταιρεία Ἰατρικῶν Σπουδῶν, Ἐκδόσεις ΒΗΤΑ, Ἀθήνα 1991, καί Συμπλή-

ρωμα, Ἀθήνα 1997.

13. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Θ΄, κεφ. δ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 628, καί Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 

64, σελ. 1149.

14. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1149.

15. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1149.
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«Κρανίον», ὀνομάσθηκε διότι ὡς κράνος ἐπικάθεται ἐπί τῆς παχείας 
μήνιγγος, «αὐτῇ δ’ αὖ πάλιν τῇ παχείᾳ τό περικείμενον ἔξωθεν ὀστοῦν, 
ὅ δή καί κρανίον ὀνομάζουσι, καθάπερ τί κράνος ἐπίκειται»16.

«Λιθοειδές ὀστοῦν», τό ὀνόμασαν διά τήν ὡς λίθο, πέτρα στερεότητά 
του, «ὀνομάζεται λιθοειδές, ὥσπερ οὖν καί ἔστιν»17. 

«Ληνός Ἡροφίλου», «διπλώσεις τῆς μήνιγγος εἰς χώραν τινά κενή, 
οἷον δεξαμενήν, ἥν δή καί δί’ αὐτό τοῦτο προσαγορεύειν ἔθος ἐστίν 
Ἡροφίλῳ ληνόν»18, (ληνός=δεξαμενή).

«Κωνάριον» ὀνομάσθηκε ἀπό τήν ὁμοιότητα πρός κῶνον, «ἔστι δέ 
τοῦτο τήν μέν οὐσίαν ἀδήν, τό δέ σχῆμα κώνῳ μάλιστα παραπλήσιον, 
ὅθεν αὐτό τοὔνομα»19.

«Νεῦρα» ὀνομάσθηκαν σύμφωνα μέ τόν Μελέτιο ἀπό τό ρῆμα νεύω, 
δηλ. κλίνω πρός μία κατεύθυνση, «καί γάρ τά νεῦρα τήν ὀνομασίαν ἔσχε 
παρά τοῦ νεύειν πρός ἑαυτά»20.

«Παλίνδρομα νεῦρα λάρυγγος» τά ὀνόμασε ὁ Γαληνός διότι παλιν-
δρομοῦν, «τά τοῦ λάρυγγος ἴδια νεῦρα, τά παλινδρομούντα πρός ἐμοῦ 
κληθέντα»21. 

«Θυρεοειδής» χόνδρος τοῦ λάρυγγος ὀνομάσθηκε ἀπό τήν ὁμοιότητα 
πρός τόν «θυρεό», τήν ἐπιμήκη ἀσπίδα, «τῷ προμηκεστέρῳ τῷ καλουμένῳ 
θυρεῷ, καί τοὔνομα μέν τῷ χόνδρῳ κατά τήν πρός τοῦθ’ ὁμοιότητα τοῖς 
ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν ἐτέθη, καλέσασιν αὐτόν θυρεοειδῆ»22. 

«Ἀρυταινοειδής» χόνδρος ὀνομάσθηκε ἀπό τήν ὁμοιότητα πρός «ἀρυ-
ταίνας», ἕνα εἶδος ἐλαιοδοχείου, «ὁ τρίτος χόνδρος… οὗ τό ἄνω πέρας 
ἀρυταινοειδές οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνατομικῶν ὀνομάζουσι ἀπό τῆς τοῦ 

16. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Θ΄, κεφ. θ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 660-661.

17. Γαληνοῦ, Περί ὀστῶν τοῖς εἰσαγομένοις, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙ, σελ. 745.

18. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 708.

19. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Θ΄, κεφ. ιδ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 675.

20. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne P.G., τόμ. 64, σελ. 1160.

21. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Ε΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 53.

22. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 551. 

Σύμφωνα μέ τό Λεξικό τῶν H. Liddell καί R. Scott, «Θυρεός καλεῖται ἡ ἐπιμήκης ἀσπίς, 

(ὁμοία το σχῆμα πρός θύραν) κατ’ ἀντίθεσιν πρός τήν κυρίως ἀσπίδα (τήν στρογγύ-

λην)».
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σχήματος ὁμοιότητος πρός ταύτας δή τάς προχόους, ἅς ἤδη καί ἀρυταί-
νας ἔνιοι καλοῦσιν»23. 

«Ὑοειδές ὀστοῦν» διότι ὁμοιάζει μέ τό γράμμα ὕψιλον, «διά τό σχῆμα 
ὀνομάζουσιν ὅτι ἔοικεν τῷ υ γράμματι»24. 

«Καρδία», σύμφωνα μέ τόν Μελέτιο «τό ὄνομα ἐτυμολογεῖται παρά 
τό κραδαίνω τό σείω, ἀεικίνητος γάρ ἡ καρδία»25, παραθέτοντας καί τό 
σχετικό χωρίο ἀπό τόν Ὅμηρο, Ὀδύσεια Υ 23, πού ἡ καρδιά ἀναγρά-
φεται ὡς «κραδίη».

«Τριγλώχινες» βαλβίδες, διότι σύμφωνα μέ τούς ἀνατόμους μοιάζουν 
μέ τίς γλωχίνες, τίς ἄκρες των βελῶν, «ἡ σύνθεσις αὐτῶν ἔοικεν ἀκίδων 
γλωχῖσιν»26. «Σιγμοειδεῖς» βαλβίδες, ὀνομάσθηκαν ἀπό τό σχῆμα τους, 
«ἀπό τοῦ σχήματος ὑπό τῶν ἀκριβεστέρως τάς ἀνατομάς ἐχόντων ὀνο-
μαζόμενοι σιγμοειδεῖς»27.

«Ὦτα καρδίας», παρομοιάστηκαν μέ τά ὦτα πού βρίσκονται ἑκατέ-
ρωθεν τῆς κεφαλῆς, «ὠνόμασται δ΄ οὕτως, οὐκ ἀπό χρείας ἤ ἐνεργείας 
τινός, ἀλλ’ ἀπό μικρᾶς ὁμοιότητος, ὅτι τῆς καρδίας ἑκατέρωθεν, ὥσπερ 
τῆς κεφαλῆς τοῦ ζώου, πρόκειται τά ὦτα»28.

«Καρωτίς» ὀνομάσθηκε ἡ ἀρτηρία πού φέρει τό αἷμα στό κεφάλι 
διότι κατά τήν πίεσή της ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε ἄφωνος, καρώδης, νυσταλέος 
λόγω μή αἱματώσεως τοῦ ἐγκεφάλου, «ὅτι πιεζόντων [αὐτῶν] καρώδεις 
καί ἄφωνοι ἐγίνοντο»29.

«Κοίλη φλέβα» ὀνομάσθηκε διότι εἶναι ἡ εὐρυτάτη των φλεβῶν, 
(κοῖλος-κοιλότης-κοιλία), «τήν κοίλην ὕστερον ὑπό τῶν ἰατρῶν ὀνο-

23. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Η΄, κεφ. ια΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 553.

24. Ρούφου Ἐφεσίου, Περί ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων, ἔκδ. Ch. Daremberg καί 

Emile Ruelle, Paris, 1879, σελ. 155.

25. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1217 καί 

1236. 

26. Γαληνoῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Ζ΄, κεφ. ιδ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 478.

27. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Ζ΄, κεφ. ιδ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 477.

28. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Ζ΄, κεφ. ιε΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 484.

29. Ρούφου Ἐφεσίου, Περί ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων, ἔκδ. Ch. Daremberg καί 

Emile Ruelle, Paris, 1879, σελ. 163.
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μασθεῖσαν, ἐπειδή τῶν κατά τό σῶμα τοῦ ζώου φλεβῶν ἐστιν εὐρυτά-
τη»30.

«Οὐρανίσκος» ἔλαβε τό ὄνομα ἀπό τῆς ὁμοιότητος μέ τόν οὐρανό, 
«ἐστί τό ἀνώτερον μέρος τοῦ στόματος ἐκ τῆς πρός οὐρανόν ὁμοιότητος 
τό ὄνομα λαμβάνων»31.

«Ὑπεζωκώς» ὀνομάσθηκε διότι ὑπεζωννύει, ἐπενδύει τίς πλευρές 
«ἐπειδή τάς πλευρᾶς ὅλας ἔσωθεν ὑπέζωκεν»32. 

«∆ιάφραγμα» ἀπεκλήθηκε διότι διαφράττει, χωρίζει τόν θώρακα ἀπό 
τήν κοιλία, «ἔστι τις μῦς μέγας στρογγύλος, ὅν ὀνομάζουσιν μέν ἐν δίκῃ 
διάφραγμα, διαφράττοντα τῶν τῆς τροφῆς ἀγγείων τά τοῦ πνεύματος 
ὄργανα»33. 

«Περιτόναιον» ὀνομάσθηκε ἀπό τό περιτείνω δηλ. τανύεται καί ἁπλώ-
νεται ἐπάνω στά σπλάχνα, «κέκληται ἀπό τοῦ περιτετάσθαι πᾶσι μέν 
τοῖς σπλάχνοις, πᾶσι δέ τοῖς ἐντέροις, ἔτι δέ τοῖς ἀγγείοις, ὅσα μεταξύ 
φρενῶν [διαφράγματος] τ’ ἐστί καί σκελῶν»34. 

«Ἐπίπλοον», διότι ἐπίκειται τοῦ στομάχου σύμφωνα μέ τόν Γαληνό, 
«ἐπικεῖσθαι μέν οὖν τῇ γαστρί καί οἷον ἐποχεῖσθαι τοὐπίπλοον (ὅθεν 
περ καί τοὔνομα κέκτηται)»35.

«Ἀπευθυσμένον» «ἐπί εὐθείας τεταμένον, κατά ὅ καί οὕτως ὠνόμα-
σται»36.

«Σφιγκτῆρες» ἀποκλήθηκαν διότι τό κάτω μέρος τοῦ ἀπευθυσμένου 
κυκλικά περισφίγγεται ἀπό τούς μῦς ὡς σφιγκτῆρα, «τοῦ δ’ ἀπευθυσμέ-

30. Γαληνοῦ, Εἰς τό Ἱπποκράτους περί διαίτης ὀξέων νοσημάτων, Βιβλίον ∆΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΧV, σελ. 782.

31. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. ΧΙΧ, σελ. 368.

32. Γαληνοῦ, Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Ἕβδομον, κεφ. β΄, C. G. Kuehn, τόμ. 

ΙΙ, σελ. 591. 

33. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος Ε΄, κεφ. ιε΄, C. G. Kuehn, 

ΙΙΙ, σελ. 398.

34. Γαληνοῦ, Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Ἕκτον, κεφ. δ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙ, 

σελ. 550. 

35. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος ∆΄, κεφ. ια΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 295. 

36. Ἀνεπίγραφον περί ἀνατομῆς τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων, Oeuvres de Rufus d’Éphèse, (eds) 

Ch. Daremberg and Emile Ruelle, Paris 1879, σελ. 180. 
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νου τό κάτω πέρας ὑπό μυῶν ἐν κύκλω περικειμένων σφίγγεται. Καί δή 
τοὔνομα αὐτῷ σφιγκτήρα διά τοῦτ’ οἶμαι τεθεικέναι τινάς»37. 

«Μήτρα» λέγεται «διά τό εἶναι μητέρα πάντων τῶν βρεφῶν»38.
«Χόριον», «ἐπειδή χώρημά ἐστι τοῦ ἐμβρύου οἱονεί χωρίον, ἤ ἐπειδή 

χορηγεῖται τήν τροφήν αὐτῷ»39, «ὠνόμασται δέ οὕτως, ἐπειδή πολλαί 
φλέβαι καί ἀρτηρίαι κατ’ αὐτόν εἰσιν ὥσπερ ἐν χορῶ τινι συνεληλυθυῖαι, 
καί δί’ αὐτοῦ τρέφεται τό ἔμβρυον»40.

«Ἀλλαντοειδής ὑμήν», «τήν ὀνομασίαν ἀπό τοῦ σχήματος ἔχοντα, 
παραπλήσιος γάρ ἐστιν ἀλλάντι»41.

«Ἐφήβαιον», ὀνομάσθηκε διότι ἐκεῖ οἱ τρίχες εἶναι μικρές, «διά τό 
βαίνειν τάς τρίχας ἐκεῖ, ὀλίγας καί τε μικράς· βαιός γάρ ὁ μικρός»42. 

«Ὠκυτόκια», φάρμακα, τά ὁποῖα ἐπιφέρων ταχύν τοκετόν43, (ὠκύς 
σημαίνει ταχύς).

«Σύλληψις» «ὠνόμασται ἀπό τοῦ συγκράτησις εἶναι τοῦ σπέρμα-
τος»44.

37. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος ∆΄, κεφ. ιθ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΙΙΙ, σελ. 334.

38. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. 19, σελ. 362. Ἐπί πλέον ὁ Σωρανός προσθέτει 

«Ἡ μήτρα καί ὑστέρα λέγεται καί δελφύς. Μήτρα μέν οὖν, ὅτι μήτηρ ἐστί πάντων τῶν ἐξ 

αὐτῆς γεννωμένων ἐμβρύων, ἤ ὅτι τάς ἐχούσας αὐτήν μητέρας ποιεῖ, κατά δέ τινας, ὅτι 

μέτρον ἔχει χρόνου πρός κάθαρσιν καί ἀπότεξιν. Ὑστέρα δέ διά τό ὕστερον ἀποδιδόναι 

τά ἑαυτῆς ἐνεργήματα, ἤ διά τήν ἐσχάτην κεῖσθαι πάντων των σπλάχνων, εἰ καί μή 

πρός ἀκρίβειαν ἀλλά κατά πλάτος. ∆ελφύς δέ διά τό ἀδελφῶν αὐτήν εἶναι γεννητικήν», 

Σωρανοῦ, Γυναικείων Α΄, 6.

39. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. ΧΙΧ, σελ. 454.

40. Στεφάνου τοῦ φιλοσόφου καί ἰατροῦ, Εἰσήγησις εἰς τήν τοῦ πρός Γλαύκωνα Γαληνοῦ 
Θεραπευτικήν, ἔκδοση ὑπό Keith Dickson, Brill, Leiden-Boston-Koln, 1998, σελ. 204.

41. Ὀρειβασίου, Ἰατρικαί συναγωγαί, ἔκδοση Bassemaker et Daremberg, Παρίσι 1858, τόμ. 

3, σελ. 75.

42. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1233.

43. Μνημονεύεται ὁ ὅρος «ὠκυτόκια» στήν Ἱπποκρατική Συλλογή «Γυναικείων Πρῶτον 77». 

Βλ. ἔκδ. É. Littré, Oeuvres completes D’Hippocrate, vol. VIII, Paris 1853, ἐπανατύπωση 

Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine, σελ.170, καί στήν ἔκδ. Α. Μαρτίνου, ἐπιμ. 

Γ. Πουρναρόπουλου, Ἀθήνα 1968, τόμ. 5, σελ. 120. Ἐπίσης καί στό Θεoφράστου, Περί 
φυτῶν Ἱστορίας, 9.9.3, ἔκδ. Loeb Classical Library with an English translation by Sir Arthur 

Hort, vol. II, London 1980, σελ. 262.

44. Σωρανοῦ, Γυναικείων Α΄ 43, ἔκδ. «Κάκτος», Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία “Οἱ Ἕλληνες» 

ἀρ. 237, τόμ. 1, Ἀθήνα 1996, σελ. 112.



∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 12

«Κύησις», σύμφωνα μέ τόν Σωρανό «καλεῖται δέ κύησις παρά τό 
κεύθησις εἶναι, τούτ’ ἔστιν ἀπόκρυψις. Τό γάρ κεύθειν ἐστί τό κρύπτειν, 
καί τό ἐν τῇ μήτρα δέ συνειλημμένον κρύπτεται»45.

«∆υστοκία», εἶναι «δυσχερής τόκος», «μετά δυσεργείας ἀποκύη-
σις»46. 

«Ἀμφιβληστροειδής χιτών» τοῦ ὀφθαλμοῦ διότι ὁμοιάζει μέ ἀμφίβλη-
στρο=ἁλιευτικό δίχτυ, «προσέοικε μέν γάρ ἀμφιβλήστρῳ τό σχῆμα»47. 

«Κερατοειδής χιτών» τοῦ ὀφθαλμοῦ διότι ὁμοιάζει μέ τά ξύσματα 
τῶν κεράτων στή λαμπρότητα: «ἐοικέναι τοῦτο τοῖς κέρασι τοῖς εἰς λεπτά 
τετμημένοις…οὗτος οὖν ὁ κερατοειδής χιτών λεπτός καί σκληρός καί 
πυκνός γενόμενος, εὐθύς ἄρ’ ἔμελλεν ἔσεσθαι καί λαμπρός, οἷος ἐπιπέμπειν 
αὐγήν ἐπιτηδειότατος εἶναι, παραπλησίως τοῖς ἀκριβῶς διεξεσμένοις τε 
καί λελεπτυμένοις κέρασιν»48. 

 «Ἶρις ὀφθαλμοῦ», ἶρις εἶναι ὁ κύκλος, «καλεῖται ἶρις ὁ τόπος οὗτος 
ὑπό τῶν περί τά τοιαῦτα δεινῶν. Ἔνιοι δέ στεφάνην ὀνομάζουσι»49. 

«Κανθοί» ἀποκαλοῦνται «ἀπό τοῦ κνήθεσθαι συνεχῶς ὑπό τοῦ 
παρεισρέοντος παντός ὑγροῦ»50. 

«Ρίνες», λέγονται «διά τό δί’ αὐτῶν ρεῖν τά ἐξ ἐγκεφάλου»51. 
«Μυκτῆρες», «ἀπό τοῦ μυκτηρίζειν ἡμᾶς οὕς διαπαίζομεν, ἤ ἀπό τοῦ 

τήν μύξαν ἐξιέναι δί’ αὐτῶν»52.
«Λαγών» διότι ἐκεῖ λήγουν οἱ πλευρές, «παρά τό λήγω· ἐκεῖσε γάρ 

λήγουσιν αἱ πλευραί»53. 
«Μηρός», καλεῖται «ὅτι μερίζεται κατ’ ἐκεῖνο τό μέρος τό σῶμα»54.

45. Σωρανοῦ, Γυναικείων Α΄ 43.

46. Σωρανοῦ, Γυναικείων ∆΄ 1.

47. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 762. 

48. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 771-772. 

Ἐπίσης μνημονεύεται καί ἀργότερα «ἐπεῖ δέ οὖτος ὁ χιτών παρεμφερής ἔστι τῷ κέρατι τῇ 

τε στερεότητι ἅμα καί διαφανότητι, κερατοειδής ἤκουσε», Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, Ὁδοῦ 
Μαθηματικῆς, 1749, σελ. 357.

49. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 768.

50. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1180.

51. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1180.

52. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1180.

53. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1233.

54. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1262.
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«Ὀστεολογία», «τῶν ἀνθρωπίνων ὀστῶν ἐμπειρίαν ἀκριβῆ λαβεῖν»55 
(ὀστοῦν+λόγος).

«Ἀστράγαλος», διότι κρατάει ὀρθή τή βάση τοῦ ποδός, σύμφωνα 
μέ τόν Μελέτιο ἐκ τοῦ ἀστραβής πού σημαίνει ἀκλόνητος, εὐθής, μή 
ἐστραμμένος56. 

«Πτέρνα» ἐπειδή σ’ αὐτό τό ὀστοῦν πέφτει ὅλο τό βάρος τοῦ σώματος, 
«παρά τό ἐπιπεπτωκέναι αὐτῇ ὅλον τό σῶμα»57. 

 «Ἰνίον», διότι κατέρχεται ἀπό τήν κορυφή «ἀπό τοῦ ἐν τῇ καταβάσει 
τῆς κορυφῆς κάτω ἰέναι· ἤ ἀπό τοῦ ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι τάς ἶνας, ἤγουν 
τά νεῦρα»58. 

«Μέτωπον», ὑπεράνω των ὠπῶν δηλ. τῶν ὀφθαλμῶν, «οἷον ὑπέρωπον, 
τό ὑπεράνω τῶν ὠπῶν, ἤγουν τῶν ὀφθαλμῶν»59. 

«Ἠθμοειδῆ ὀστᾶ», ὁ Γαληνός ὑποστηρίζει ὅτι θά ἔπρεπε νά ὀνο-
μάζονται σπογγοειδῆ ὅπως ἔλεγε ὁ Ἱπποκράτης διότι ἔχουν ποικίλες 
κατατρήσεις καί δέν εἶναι εὐθύτρητα ὅπως οἱ ἠθμοί, «βέλτιον δ’ ἦν οὐκ 
ἠθμοειδῆ καλεῖν αὐτά μᾶλλον περ ἤ σπογγοειδῆ, καθάπερ Ἱπποκράτης 
εἴκαζε. Ποικίλα γοῦν ἐστι ταῖς κατατρήσεσιν, ὥσπερ οἱ σπογγιαί, καί 
οὐκ εὐθύτρητα, καθάπερ οἱ ἠθμοί»60. 

«Ζύγωμα» (ζυγωματικόν ὀστοῦν), ὀνομάζεται διότι ὡς ζυγός διαρ-
θροῦται μετά τῆς ἄνω γνάθου καί τῆς κεφαλῆς, «τό τοίνυν ὀστοῦν τοῦτο 
λεπτόν, ὅ συνάπτει τήν ἄνω γένυν τῇ κεφαλῇ, καλεῖται ζύγωμα πρός 
τῶν ἀνατομικῶν, ἐπειδή καί αὐτός ὁ Ἱπποκράτης φάσκων ὑποζυγῶσαι 
δηλοῖ συνάγειν ἀλλήλοις τά δύο ὀστᾶ, καθάπερ ζυγόν ὑποκείμενον 
αὐτοῖς»61. 

«Βελονοειδής» ἀπόφυσις «οἱ μέν ἀλεκτρυόνων πλήκτροις εἰκάζουσιν, 
οἱ δέ γραφείων πέρασι, καί προσαγορεύουσι βαρβαρίζοντες στυλοει-

55. Γαληνοῦ, Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Α΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙ, σελ. 220. 

56. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1265. 

57. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1268.

58. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1152.

59. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1152.

60. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 652, 

695.

61. Γαληνοῦ, Εἰς τό Ἱπποκράτους περί ἄρθρων ὑπόμνημα Β΄, G. C. Kuehn, τόμ. ΧVIIIΑ, σελ. 

426. 
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δεῖς. Ἔνεστι δ’, εἰ βούλοιο, γραφοειδεῖς τε καί βελονοειδεῖς ὀνομάζειν 
αὐτάς»62.

«Φατνία», ὀνομάσθηκαν «διά τήν πρός τάς φάτνας ταύτας ἐμφέρειαν, 
αἷς χρῆται τά βοσκήματα»63. 

«Ἱερόν ὀστοῦν», «συνήθως τῶν ἀρχαίων ἱερά τά μεγάλα καλού-
ντων»64.

«∆ελτοειδής μῦς» ὀνομάσθηκε ἀπό τό σχῆμα τοῦ μυός, «ἔνθα το 
δελτοειδές ἐργάζεται σχῆμα, διότι καί τινες ὅλον αὐτόν ὠνόμασαν δελ-
τοειδῆ»65. 

«Στόμαχος», λέγεται ὅτι «τά ἀπό τοῦ στόματος εἰς αὐτόν χεῖται»66.
 «Πέψις» ἐκ τοῦ ρήματος πέσσω, πού σημείνει χωνεύω, μαλα-

κώνω67. 
«∆ωδεκαδάκτυλον» «Ἡρόφιλος ὠνόμασε δωδεκαδάκτυλον ἀπό τοῦ 

μήκους αὐτή τήν ἐπωνυμίαν θέμενος»68. 
«Νῆστις», «ὅτι κενόν ἀεί τροφῆς εὑρίσκεται»69. 
«Εἰλεός», ἀπό τό ρῆμα εἴλω, πού σημαίνει φράζω. Στόν εἰλεό δέν 

ἀποβάλλονται ἀέρια καί κόπρανα, ὑπάρχει ἔντονος περισταλτισμός τῶν 
ἐντέρων μαζί μέ πόνο. «Εἰλεός ἐστι φλεφμονή ἐντέρων, ὥστε μήτε φύσας 
μήτε διαχωρήματα διεξιέναι, στρόφους δέ ἰσχυρούς παρακολουθεῖν καί 
ἀλγήματα ὑπερβεβηκότα»70.

 «Μύες» λέγονται «παρά τό μύειν ἐν ταῖς οἰκείαις ἐνεργείαις»71.
«Σύνδεσμος», «ἐξ ὀστοῦ εἰς ὀστοῦν ἐμφυόμενα σύνδεσμος ἀμφοῖν 

γίγνεται κοινός, ἕν τοῦτο μόνον ἐργαζόμενα, συνέχειν ἀλλήλων τά συν-
δεσμούμενα τῶν ὀστῶν»72.

62. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, G. C. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 592.

63. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 872.

64. Ρούφου Ἐφεσίου , Περί ὀστῶν, Ch. Daremberg and Emile Ruelle, Paris 1879, σελ.190. 

65. Γαληνοῦ, Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Γ΄, C. G. Kuehn, τόμ. II, σελ. 354.

66. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1217.

67. Βλ. καί ∆. Λυπουρλής, Ἱπποκράτης, Ἰατρική θεωρία καί πράξη. Ἀνθολόγηση, μετάφραση, 
εἰσαγωγή, σχόλια, Ἔκδ. Ζῆτρος, ἄρ. 1, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 24. 

68. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Ε΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 396.

69. Γαληνοῦ, Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Ζ΄, κεφ. θ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙ, σελ. 

572.

70. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, σογ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΧΙΧ, σελ. 423.

71. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1160.

72. Γαληνοῦ, Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Α΄, κεφ. ε΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΙΙ, σελ. 

268.
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«Ἧπαρ», «παρά τό ἐπῆρθαι καί κεκυρτῶσθαι· ἤ παρά τό ἐπαρδεύειν 
ὅλον τῷ σώματι αἷμα»73. 

«Πύλαι ἥπατος», ὅπως γιά νά εἰσέλθει κανείς στίς πόλεις πρέπει νά 
περάσει τίς πύλες παρόμοια καί ἡ τροφή ἀπό τά ἔντερα πρίν φθάσουν 
στό ἧπαρ πρέπει νά περάσουν ἀπό τόν συγκεκριμένο τόπο τίς πύλες, 
«ἐκ τῆς κοιλίας τροφή πάσα πρός ἕνα τόπον τοῦ ἥπατος, ὅν ἀπ’ αὐτοῦ 
τοῦδε τοῦ νῦν εἰρημένου πύλας ὀνομάζουσιν. Οὔτε γάρ εἰς τάς πόλεις 
εἰσελθεῖν τις δύναται, πρίν διελθεῖν τάς πύλας, οὔτ’ εἰς ἧπαρ ἀφίκεσθαι, 
πρίν ἐν τούτῳ γενέσθαι τῷ χωρίῳ»74. 

«Χοληδόχος κύστις», διότι ἕλκει, δέχεται τή χολή, «ἕλκει τό χολῶδες 
ὑγρόν εἰς ἑαυτήν»75. 

«Σπλήν», «εἴρηται παρά τό ἐπισπᾶσθαι εἰς ἑαυτόν τά φαυλισθέντα 
τῶν ὑγρῶν»76, σύμφωνα μέ τόν Μελέτιο.

«Νεφροί», «παρά τό νείφεσθαι τῷ οὔρῳ, ὅ ἐστί βρέχεσθαι»77 [νεί-
φω=βρέχω, ἐξ οὗ καί νέφος]. 

«Οὐροδόχος κύστις», κύστις πού δέχεται τό οὖρο78.
«Φίμωσις», «φίμος ἐστίν ἡ τῶν πόρων φυσικῶν κατάκλεισις»79. 

Ὅροι μερικῶν παθήσεων

«Αἱμορραγία», ἡ βίαιη ἔκχυση αἵματος μετά ἀπό τρώση ἑνός ἀγγείου, 
«αἱμορραγία ἐστίν αἵματος λάβρος ἔκχυσις κατά περίρρυσιν μέν μεγάλης 
οὔσης τρώσεως, κατ’ ἀκοντισμόν δέ εἰς στενότητα τυγχάνουσα ὡς ἐπί 
τῶν φλεβοτομιῶν»80.

«Αἱμορροΐς», ὀνομάζεται ἡ μικρή ροή τοῦ αἵματος «ἡ κατά διαπήδησιν 
καί κατ’ ὀλίγον αἵματος φορά»81.

73. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1224.

74. Γαληνοῦ, Πρός Πατρόφιλον περί συστάσεως ἰατρικῆς, C. G. Kuehn, τόμ. I, σελ. 285.

75. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Ε΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 372.

76. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1224

77. Μελετίου, Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Migne, P.G., τόμ. 64, σελ. 1236.

78. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Ε΄, κεφ. η΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 

373.

79. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 445. 

80. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 456.

81. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 457.
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«Φλεγμονή» ὀνομάσθηκε διότι φλέγεται τό μέρος ἐκεῖνο τοῦ σώματος, 
«εἴρηται δέ φλεγμονή ἀπό τοῦ οἷον φλέγεσθαι τόν τόπον»82, «κοινόν μέν 
οὖν ἁπάσαις ἡ ἄμετρός ἐστι θερμασία καί οἷον φλόγωσις, ὅθεν περ καί 
τό τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατ’ αὐτῶν ἐπιφέρειν ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς»83. 
Ὁ Σωρανός ὁμοίως σημειώνει τόν ὅρο ἀλλά προσθέτει «καί οὔχ ὡς ὁ 
∆ημόκριτος εἴρηκεν ἀπό τοῦ αἴτιον εἶναι τό φλέγμα»84. 

«Γλαύκωμα», διότι τά φυσιολογικά μέρη τοῦ ὀφθαλμοῦ παίρνουν 
τό γλαυκό χρῶμα, (κυανόφαιο χρῶμα), «ἐστι τῶν κατά φύσιν ὑγρῶν εἰς 
τό γλαυκόν χρῶμα μεταβολή»85. 

«Πλευρῖτις», ὀνομάσθηκε ἡ πάθηση τοῦ ὑπεζωκότος, πού ὀνομάζο-
νταν πλευρά, «νόσημα ἐστί τοῦ τάς πλευράς ὑπεζωκότος ὑμένος»86. 

«Ὀρθόπνοια», διότι ἀνασηκώνεται ὁ ἀσθενής λόγω τῆς δύσπνοιας, 
«δύσπνοια μετά στεναχωρήσεως, ὡς πνίγεσθαι δοκεῖν, ἀνακαθίζειν τε 
διά τοῦτ’ ἐπιχειρεῖν, ὅπερ ὀρθόπνοιαν ὀνομάζουσιν»87. 

«Ἐπιληψία», ἀπό τό ἐπίληψις, ἐπιλαμβάνω, πού σημαίνει προσβάλλω, 
«ἐστίν ἐπίληψις διανοίας καί τῶν αἰσθητηρίων μετά τοῦ πίπτειν ἐξαίφνης 
τούς μέν μετά σπασμοῦ, τούς δέ ἄνευ σπασμοῦ»88. 

«Μύλη» ὀνομάσθηκε διά τήν σκληρότητα πού παρουσίαζε ὁ ὄγκος 
κατά τήν ψηλάφηση τῆς μήτρας: «ἡ λεγομένη μύλη, καθώς ἄλλοι λέγου-
σιν μύλος, σκίρρωσίς ἐστιν τῆς ὑστέρας… ὠνόμασται δέ “μύλος” ἀπό 
τῆς δυσκινησίας καί τοῦ βάρους… πρόδηλος ὄγκος περί τό ἐπιγάστριον 
ἀπηνής λιθώδης…»89. Ἐπίσης ὁ Ὀρειβάσιος σημειώνει: «Ἰστέον ὅτι ὁ μέν 
Σωρανός ἐν τοῖς Γυναικείοις διά τό σκληρόν καί δυσκίνητον μύλην ἤ 
μύλον ὀνομάζεσθαι φησίν»90.

82. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 441. 

83. Γαληνοῦ, Πρός Γλαύκωνα θεραπευτικόν, Βιβλίον Β΄, κεφ. α΄, C. G. Kuehn, τόμ. XI, σελ. 

71.

84. Σωρανοῦ, Γυναικείων Γ΄, 17, 1. 

85. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, τμδ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΧΙΧ, σελ. 435.

86. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Ε΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 77.

87. Γαληνοῦ, Περί τῶν πεπονθότων τόπων, Βιβλίον Ε΄, C. G. Kuehn, τόμ. VIII, σελ. 120-121.

88. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, σμ΄, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 414. 

89. Σωρανοῦ, Γυναικείων Γ΄ 36.

90. Ὀρειβάσιου, Ἰατρικαί Συναγωγαί, ἔκδ. Bassemaker et Daramberg, Παρίσι, τόμ. 3, σελ. 

681. 
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«Σάρκωμα», παθολογική αὔξηση σαρκός, «σάρκωμά ἐστι σαρκός ἐν 
τοῖς μυκτῆρσι παρά φύσιν αὔξησις»91. 

«Τερηδών», σύμφωνα μέ τόν Γαληνό ὀνομάσθηκε ἡ πάθηση ἀπό τήν 
παρουσία τρημάτων στό ὀστοῦν, δηλ. ἀπό τό τετραίνω, τιτράω, τρηδών: 
«τερηδών ἐστιν ὀστοῦ κατάτρησις ἀπό φθορᾶς, τό δέ ὄνομα τῷ πάθει 
ἀπό τῶν συμβεβηκότων τρημάτων»92. 

«Πολύπους», «εἴρηται δέ πολύπους (ἐν τοῖς μυκτῆρσι) ἀπό τῶν πολυ-
πόδων. Ὡς γάρ ἐκεῖνοι πολλάς ἔχουσιν ἀποσχίδας πλαδαροί τέ εἰσι καί 
αὐξανόμενοι, οὕτω καί τοῦτο τό πάθος»93. 

«Ἀθήρωμα», ὀνομάσθηκε διότι μοιάζει μέ τήν ἀθάρη, δηλ. τό χυλό 
χοντροκομμένου σιταριοῦ: «τό μέν ἀθέρωμά ἐστιν ὄγκος ὁμόχρους, ἀνώ-
δυνος, ἐν χιτῶνι νευρώδει περιέχων ἀργοῦ ὑγροῦ συλλογήν, ἐοικότος τῇ 
λεγομένῃ ἀθάρη τῇ ἐξ ἀλεύρου ἑψουμένου σκευαζομένῃ»94. 

«Κυνάγχη», ὀνομάσθηκε ἡ πάθηση στήν ὁποία ἡ γλῶσσα ἐξέρχεται 
ἀπό τό στόμα, ὅπως στά σκυλιά, τούς κύνες: «τόδε καλέεται, ἤτοι τῷ 
ξυνεχέϊ πάθει τῶνδε τῶν ζώων, ἤ τῷ ξυνήθεϊ τῆς προβολῆς τῆς γλώσσης 
καί ἐν ὑγείῃ»95. 

«Ναυτία», ὁρίσθηκε ἡ πάθηση πού παρουσιάζεται ὅταν εἶναι κανείς 
στό πλοῖο, πού τό ὄνομα εἶναι ναῦς96.

«Ἀλωπεκίαι», ὀνομάσθηκαν οἱ δερματοπάθειες διότι παρατηρήθηκαν 
στίς ἀλεποῦδες: «ὅτι συνεχῶς γίγνονται ταῖς ἀλώπεξιν»97. 

«Κηρίον», ὀνομάσθηκε ἡ δερματοπάθεια αὐτή ἀπό τό ἐξερχόμενο 
ὑγρό πού ὁμοιάζει μέ τό μέλι τοῦ Ὑμμητοῦ: «ἕτερον πάθος τοῦ δέρματος 

91. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, το΄, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 439.

92. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, τρε΄, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 443.

93. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, σμ΄, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 439.

94. Ἀετίου, Λόγος πεντεκαιδέκατος, ἔκδ. Σκ. Ζερβοῦ, 1909, σελ. 24.

95. Ἀρεταίου, Περί αἰτίων καί σημείων ὀξέων παθῶν, Α΄, 7, 1, (Περί συνάγχης).

96. Σχετικά βλ. Mirko D. Grmek, Οἱ ἀσθένειες στήν αὐγή τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ἔρευνα 
στήν παθολογική πραγματικότητα τοῦ προϊστορικοῦ, ἀρχαϊκοῦ καί κλασικοῦ ἑλληνικοῦ 
κόσμου, μετάφραση Ἀφρ. Νικολαΐδου, Ἑλ. Ταμβάκη, Γ. Βαρέμης, Σπ. Ποταμιάνος, ἔκδ. 

Χατζηνικολή, Ἀθήνα 1989, σελ. 63. 

97. Γαληνοῦ, Περί συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατά τόπους, Βιβλίον Α΄, C. G. Kuehn, τόμ. 

ΧΙΙ, σελ. 382.
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ὅ καλοῦσι κηρίον, ἐπειδή τά κατατρήσεις ἔχει μείζονας, ὑγρότητά τε 
περιεχούσας ὑμηττίῳ μέλιτι παραπλησίαν»98. 

«Πιτυρίασις», ὀνομάσθηκε διότι στήν πάθηση αὐτή τά ἀποπιπτώμενα 
λέπια ἀπό τό κεφάλι ὁμοιάζουν μέ τά πίτουρα: «πιτύροις ὅμοια ἀπό τοῦ 
τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀποπίπτει πολλάκις ἐνίοις κνωμένοις καί διά τοῦτο 
πιτυρίασιν ὀνομάζουσιν οἱ ἰατροί τό σύμπτωμα τοῦτο»99. 

«Τέρμινθος», «τέρμινθοι δέ εἰσιν ὑπεροχαί ἐπί τοῦ χρωτός συνιστάμε-
ναι, στρογγύλαι, μελανόχλωροι, ἐοικυῖαι τερερεβίνθου καρπῷ» καί «οἱ τῷ 
τοῦ τερμίνθου καρπῷ παραπλήσιοι, κατά τό δέρμα συνιστάμενοι παρά 
φύσιν ὄγκοι»100. «Τάχα δέ τέρμινθος ἐκλήθη διά τό ποικίλον τῆς χροιᾶς, 
ὅτι καί ὁ καρπός τῆς τερμίνθου ποικίλος, εἴγε ἡ μέν φλύκταινα μέλαινα, 
τό δέ τῷ ἀποσύρματι ἐοικός ἀνευρεθέν, καί τό πύον ἡσυχῇ λευκόν»101.

«∆ιαβήτης»102, ἀπό τό ρῆμα διαβαίνω «... ὀνομάσθηκε ἡ πάθηση, 
ἐπειδή μοιάζει μέ διαβήτη, καθότι τά ὑγρά δέν παραμένουν στό σῶμα, 
παρά χρησιμοποιοῦν τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς διαβήτη (σκάλα) μέσω τῆς 
ὁποίας ἐξέρχονται»103.

«Κήλη», κάθε ὄγκος ὀνομάζονταν κήλη καί ἐξ αὐτοῦ ἀνάλογα μέ τό 
περιεχόμενο δόθηκε τό ὄνομα: «Πᾶς ὄγκος ἐν ὀσχέῳ κήλη λέγεται, Ὑδρο-

κήλη, ἐντεροκήλη, κιρσοκήλη, ἐπιπλοκήλη, ἐντεροεπιπλοκήλη»104. 

98. Γαληνοῦ, Περί συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατά τόπους, Βιβλίον Α΄, κεφ. η΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΧΙΙ, σελ. 464.

99. Γαληνοῦ, Περί συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατά τόπους, Βιβλίον Α΄, κεφ. στ΄, C. G. Kuehn, 

τόμ. ΧΙΙ, σελ. 459. 

100. Γαληνοῦ, Εἰς τό Ἱπποκράτους περί χυμῶν ὑπόμνημα Γ΄, C. G. Kuehn, τόμ. XVI, σελ. 461 

καί Γαληνοῦ, Τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξήγησις, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 145.

101. Ὀρειβασίου, Ἰατρικῶν συναγωγῶν, Βιβλίον 44, κεφ. ια΄, Bussemaker et Daremberg, 

Oeuvres d’Oribase, Pars, 1858, τόμ. 3, σελ. 609.

102. «Καλεῖται μέν ὑπό τινων ὕδερος εἰς ἀμίδα τό πάθημα, διαβήτην δ’ ἔνιοι προσαγορεύουσι, 

ἄλλος δέ τις παλαιός ἀνήρ εἰς οὖρα διάρροιαν ὠνόμαζε», Γαληνοῦ, Περί κρίσεων, C. G. 

Kuehn, τόμ. ΙΧ, σελ. 597.

103. Ἀρεταίου, Περί αἰτίων καί σημείων χρονίων παθῶν Β΄, ΙΙ, 4, «Περί διαβητέω» (ἀπόδοση 

στή νεοελληνική ἀπό ἔκδ. Κάκτος).

104. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 448.
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«Βρογχοκήλη» ὀνομάζεται «ὄγκος παρά τῷ βρόγχω»105. Ὁμοίως στόν 
Ἀέτιο σημειώνεται «ὁ περί τόν βρόγχον γινόμενος ὄγκος βρογχοκήλη 
ὠνόμασται. Πᾶς γάρ ὄγκος παρά τοῖς ἀρχαίοις κήλη ὠνόμασται»106. 

«Χολέρα», ὡς χολάδες ὀνόμαζαν τά ἔντερα καί ἐξ αὐτοῦ ὀνομάσθηκε 
ἡ πάθηση σύμφωνα μέ τόν Ἀλέξανδρο Τραλλιανό, στό Περί χολέρας 
Βιβλίον: «μή ὑποβάλῃ δέ τις χολέραν καλεῖσθαι τό πάθος, ὅτι ὑπό χολῆς 
εἴωθε γίνεσθαι πάντως, ἄλλ’ ἐπειδή διά τῶν ἐντέρων ἐθεώρουν ἐκκρινο-
μένην τήν διά γαστρός προσφερομένην ὕλην, τά δέ ἔντερα χολάδας οἱ 
παλαιοί, ὡς φησί καί Ὅμηρος “κέχυντο χαμαί χολάδες”, τούτου χάριν 
καί τό πάθος χολέραν ἐκάλεσαν»107. 

«Καρκίνος», ἡ κακοήθης πάθηση τῶν μαστῶν, στούς ὁποίους οἱ φλέβες 
ἦταν διογκωμένες πού ἔμοιαζαν μέ τά πόδια τοῦ καρκίνου, (=καβουριοῦ), 
ἔδωσαν τό ὄνομα καρκίνος καί κάτ’ ἐπέκταση καί σέ ὅλες τίς κακοήθειες, 
«ἐπί τῶν τιτθῶν [μαστῶν] εἴδομεν πολλάκις ἀκριβῶς ὄγκον ὅμοιον καρ-
κίνῳ ζώῳ. Καθάπερ γάρ ἐπ’ ἐκείνου πόδες ἑκατέρωθεν εἰσι τοῦ σώματος, 
οὕτω καί ἐπί τοῦδε τοῦ πάθους αἱ φλέβες ἀποτεταμέναι τοῦ παρά φύσιν 
ὄγκου τό σχῆμα καρκίνῳ παραπλήσιον ἐργάζονται»108. 

«Ὑδατίς κύστις», «ἐπιτηδειότατόν ἐστι τό ἧπαρ ὑδατίδας γεννῆσαι 
κατά τόν ἔξωθεν αὐτῷ παρακείμενον ὑμένα.... ἐάν οὖν ποτέ συμβῇ 
ραγῆναι τάς ὑδατίδας, ἐκχεῖται δηλονότι τό ὕδωρ εἰς τήν κατ’ ἐπιγά-
στριον περιτοναίου χώραν»109.

«Παθογνωμονικά συμπτώματα», σύμφωνα μέ τόν Γαληνό «ταῦθ’ 
ἡγεῖσθαι χρή γνωρίσματα βέβαια τῶν νοσημάτων ὑπάρχειν»110.

«Συνδρομή», ὅρος γιά τό ἄθροισμα τῶν συμπτωμάτων, «τό γάρ προει-
ρημένον ἄθροισμα τῶν συμπτωμάτων ἐπί τοῦ πυρέττοντος, ὅ συνδρομήν 
καλεῖν»111. 

105. Γαληνοῦ, Ὅροι ἰατρικοί, C. G. Kuehn, τόμ. XIX, σελ. 443.

106. Ἀετίου Ἀμιδηνοῦ, Λόγος πεντεκαιδέκατος, κεφ. στ΄, «περί βρογχοκήλης», ἔκδοση Σκεύου 

Ζερβοῦ, Ἀθηνᾶ, τόμ. 21, 1909, σελ. 22.

107. Ἀλεξάνδρου Τραλλιανοῦ στό Περί χολέρας, Βιβλίον Ἕβδομον, κεφ. ιδ΄.

108. Γαληνοῦ, Τῶν πρός Γλαύκωνα Θεραπευτικῶν, Βιβλίον Β΄, κεφ. ιβ΄, C. G. Kuehn, τόμ. ΧΙ, 

σελ. 140-141.

109. Γαληνοῦ, Ἱπποκράτους Ἀφορισμοί καί εἰς αὐτούς ὑπομνήματα, C. G. Kuehn, τόμ. XVIIIΑ, 

σελ. 165.

110. Γαληνοῦ, Πρός Πατρόφιλον Περί συστάσεως ἰατρικῆς, C. G. Kuehn, τόμ. Ι, σελ. 273.

111. Γαληνοῦ, Περί αἱρέσεων τοῖς εἰσαγομένοις, C. G. Kuehn, τόμ. Ι, σελ. 72.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μέ τά ἐνδεικτικά αὐτά παραδείγματα γίνεται 
φανερό ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἰατρικοί ὄροι ἀνταποκρίνονταν στό σημαινό-
μενο καί ὅπως χαρακτηριστικά ὁ Γαληνός παρατηρεῖ μέ τούς ἰατρικούς 
ὅρους «οἱ παλαιοί…ἐχρῶντο τοῦ δηλῶσαι τό νοούμενον ἕνεκα»112. Οἱ 
ἀρχαῖοι ἰατρικοί ὄροι, οἱ ὁποῖοι καθιερώθηκαν ἀπό τούς συγγραφεῖς 
τῶν ἰατρικῶν θεμάτων κατά τήν ἐποχή τοῦ Νεοελληνικοῦ ∆ιαφωτισμοῦ 
καί μετά τήν ἵδρυση τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τό 1837, ἀποτέλεσαν 
τή βάση γιά τήν σημερινή ἑλληνική ἰατρική ὁρολογία, καί γενικότερα 
γιά τήν διεθνῆ ἰατρική ὁρολογία.

112. Γαληνοῦ, Περί κρίσεων, Βιβλίον Α΄, κεφ. στ΄, C. G. Kuehn, τόμ. IX, σελ. 570. 


