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Οι Έλληνες... καθ’ ήν χρόνου στιγµήν έµελλον
να περιέλθωσιν εις ζυγόν βαρβάρων και να

αποβάλωσιν όνοµα και ύπαρξιν, ανέπεµψαν την
εσχάτην λάµψιν σβεννυµένης φλογός... αλλά
και µετά την πτώσιν αυτών, φεύγοντες της

πατρίδος τον όλεθρον, εγένοντο αύθις
πνευµατικοί της Ευρώπης κηδεµόνες.

Jacomo Leopardi

Ιδιότητες: Βοοκµαν ΠLd
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•Il Canone della Medicina

στην

Scuola Medica

Salernitana.

Στη φωτό Ο Κανόνας της
Ιατρικής της πρώτης
Ιατρικής Σχολής στον

κόσµο (από µέσα 9ου αι. ) .
Σχολή του Σαλέρνο, Ιταλία.

Εκεί εξελίχθηκε
η ιατρική παράδοση του
Ιπποκράτη, του Γαληνού

και του ∆ιοσκουρίδη, χάρη
σε µεταφράσεις ελληνικών κειµένων από τους

Άραβες, αλλά και ιατρικές πραγµατείες εξ αρχής
γραµµένες από τους ίδιους.

Στην Ιατρική σχολή του Σαλέρνο - όπου υπήρχαν και
γυναίκες καθηγήτριες και φοιτήτριες - διδάσκονταν

παράλληλα Φιλοσοφία, Θεολογία και ∆ίκαιο
(Ιατροφιλοσοφική) .

Χειρόγραφα της Σχολής σώζονται σε πολλές
Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες

Στη συνέχεια λειτούργησαν Πανεπιστήµια:
*στην Ιταλία (Μπολώνια, Ρώµη, Πάδοβα, Φλωρεντία,

Βενετία, Φεράρα, Πίζα, Νάπολη)
*στην Αγγλία (Οξφόρδη)

*στη Γαλλία (Μονπελιέ, Παρισι)
*στην Αυστρία, της Βιέννης.

*στη Γερµανία (Γκέτινγκεν, Ιένα, Λειψία)
Στη Ρωσία ( Πετρούπολης) .

∆ιωγµένοι από δύναµη ανώτερη, οι Έλληνες κατευθύνονται από
Ανατολή σε ∆ύση, και βάζουν, µε την αρχαία γνώση, τα θεµέλια

σ΄ έναν καινούργιο κόσµο.

Έργο της Εκκλησίας είναι η ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, πριν

την Άλωση, σ΄ Ανατολή και ∆ύση.

Στις Μονές λειτουργούν Ξενώνες-Νοσοκοµεία.

Στον βυζαντινό κόσµο, λειτουργούν το της Μονής Παντοκράτορος

Κωνσταντινούπολης και εκείνο του Αίνου της Θράκης από τον 12ο αιώνα.

Στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, των Μονών Σεβάστειας, Κασταµονής,

Καισάρειας, και Αµασειας στον Πόντο, από τον 13ο.

Στον Ισλαµικό κόσµο, λειτουργούν σε Κάιρο, Βαγδάτη, και ∆αµασκό - εκεί

ακµάζει σπουδαίο κέντρο ιατρικών µελετών από τον 9ο αι. .

Η "Βυζαντινή" Αυτοκρατορία καταλύθηκε το 1204 από την ∆΄

Σταυροφορία - εσωτερικές κρίσεις την είχαν παρακµάσει, κι είχαν

ευνοήσει επιθέσεις από γειτονικούς λαούς. Τα εδάφη της µοιράστηκαν

µεταξύ αρχηγών των σταυροφόρων, και τη θέση της πήρε η Λατινική

Αυτοκρατορία.

Το1354 οι Οθωµανοί πανηγυρίζουν την πρώτη τους σηµαντική

κατάκτηση σε ευρωπαϊκό, βυζαντινό, έδαφος. Η κατακτηµένη

πόλη βρίσκεται στη Θράκη, και λέγεται Καλλίπολη.

Έτσι είχε ονόµασει και ο Πλάτωνας την ιδεατή του Πολιτεία - αυτήν που

αφάνισαν οι ίδιοι οι πολίτες της. (Πλάτων, Πολιτεία ή Περί δικαίου)

Επιδηµίες πανούκλας, λέπρας, χολέρας, ευλογιάς, σκορβούτου,
σύφιλης κ.α. εξαπλώνονται στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα - µέ τις

µετακινήσεις των σταυροφοριών και των πολέµων εξουσίας.

Έτσι, εισάγονται και σ΄ ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, όπου, µετά

την Άλωση (1453), έχουν επικρατήσει οι Τούρκοι και οι Λατίνοι.

Νοσοκοµειακά Ιδρύµατα λειτουργούν δι΄ αποφάσεως της

Καθολικής Εκκλησίας στις λατινοκρατούµενες περιοχές (Ιόνια,

Κρήτη, Ρόδο και Χίο) , ενώ το µεγαλύτερο µέρος του

τουρκοκρατούµενου πληθυσµού περιθάλπουν γιατροί εµπειρικοί. .

Την όλη ιστορία θα την προσεγγίσουµε µεσα από το πεδίο των

Ιατρών, και, όπου προσφέρεται, της Ιατρικής Τέχνης
«Ιητρική τεχνέων µεν πασέων εστιν επιφανεστάτη» Ιπποκράτης
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ, Ενωτικός.
Ήταν Καθηγητής και πρύτανης του

Παν/µίου Φεράρας. Μετέφρασε, µεταξύ
άλλων, όλο το φυσιογνωµικό έργο του

Θεόφραστου («Φυτών Ιστορία», βιβλία 10),
βιβλία του Αριστοτέλη, του Αιλιανού κ.α.
«Αλωθείσης της Κωνσταντινουπόλεως υπό των

Οθωµανών, διέβη εις την Ιταλία όπου εδέχθη υπό

Βησσαρίωνος του Καρδιναλέως,

υφ’ ου και πρεσβύτερος εχειροτονήθη...»

(Γκιάλας) .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΙΡΟΥΤΣΗΣ, Ανθενωτικός.
Ο φιλόσοφος γιατρός έπαιρνε µέρος σε

διπλωµατικές αποστολές. Ήταν
Πρωτοβεστιάριος του τελευταίου Κοµνηνού -
συντέλεσε, µάλιστα, στην εξόντωσή του όταν
έπεσε η Τραπεζούντα. Αλωθείσης, λοιπόν,
της Τραπεζούντος (1461 ), συντάχθηκε µε τον
Πορθητή, και ασπάσθηκε τον µωαµεθανισµό.

Όµορφη & Παράξενη Πατρίδα !

!https://www.youtube.com/watch?v=nx0qBVBarnk]

- επιπτώσεις στο Βυζάντιο

Η Ένωση Ανατολικής και ∆υτικής Εκκλησίας υπογράφηκε το 1439

Το Σχίσµα των δύο Εκκλησιών του 1054 διαίρεσε τον χριστιανικό κόσµο σε Ανατολή και ∆ύση- το χάσµα µεταξύ τους ήταν δογµατικό

και διοικητικό κι αφορούσε την αντιθεση ανάµεσα στην βυζαντινή παραδοση και τη νεοτερική ∆ύση.

(Το 1204, η Πόλη κι η άλλοτε ελληνική επικράτεια αλώθηκε από την επεκτατικότητα της "∆' Σταυροφορίας") .

Όταν, όµως, άρχισαν να επεκτείνονται οι Οθωµανοί στην Ευρώπη, ακούστηκαν φωνές υπερ της Ένωσης των δύο Εκκλησιών γιατί

ενωµένοι οι Χριστιανοί θα ήταν ισχυροί απέναντι στην Οθωµανική επεκτατικότητα. Υποστηρικτές της Ένωσης ήταν Έλληνες που

διέπρεψαν στον δυτικό κόσµο, κι επιχειρηµατολογούσαν υπέρ της ανάγκης για πνευµατική αναγέννηση. Οι αντίπαλοι της Ένωσης,

αντίθετα, τόνιζαν τις δογµατικές διαφορές µεταξύ των Εκκλησιών και την ανησυχία τους για την επιβολή της ∆υσης στο Βυζάντιο.

Συµφωνία
Φερράρας - Φλωρεντίας

1438-9

Οι ορθόδοξοι αποδέχθηκαν το

ρωµαιοκαθολικό δόγµα ότι το Άγιο

Πνεύµα εκπορευεται από τον Θεό

Υιό όσο και από τον Θεό Πατέρα

(filioque).

Αναγνώρισαν τα πρωτεία του

Παπα. Σε αντάλλαγµα ο Πάπας θα

έστελνε δυο πολεµικές τριήρεις

και 300 στρατιώτες για την άµυνα

της Κωνσταντινούπολης.

Οι βυζαντινοί, δηλαδή, φοβούνταν ολοκληρωτική υποταγή στους

Ρωµαιοκαθολικούς.

Αρνήθηκαν την Ένωση των Χριστιανικών Εκκλησιών.

Αποτέλεσµα:

Οι Τούρκοι κατέλαβαν την Θεσσαλονίκη στις 29 Μαρτίου 1430.

Μετά, τα Ιωάννινα.

Κι ύστερα έφτασε ως τον Ισθµό της Κορίνθου.

Οι απώλειες ανάγκασαν τον Βυζαντινό αυτοκράτορα ( Ιωάννης

Η΄Παλαιολόγος) να στραφεί για βοήθεια στη ∆ύση και τον Πάπα.

Πήγε ο ίδιος στην Ιταλία για να πραγµατοποιήσει την Ένωση µε

τη Ρώµη και να ζητήσει βοήθεια ώστε να σωθεί το "Βυζάντιο" από

την επέλαση των Οθωµανών. Η βυζαντινή αποστολή

αποτελούνταν από 30 επισκόπους και µερικούς λαϊκούς.

Κάθε εµπειρία άλωσης είναι καθοριστική για τη

φιλοσοφία και τη θρησκευτική κατεύθυνση.

Είναι γι΄ αυτό, άραγε, τόσο αντιφατικός ο

χαρακτήρας του Έλληνα; Ή, λόγω αντιφατικότητας

έχει υποστεί τόσες αλώσεις;

ΑΝΑΤΟΛΗ & ∆ΥΣΗ το 1500 (Εικόνα:βιβλίο Ιστορίας Α΄ Γυµνασίου)

όπου ∆ύση = οι ευρωπαϊκές περιοχές που δεν εξουσίαζαν Οθωµανοί ή Ρώσοι

Ακολουθούν οι πληροφορίες για τους Γιατρούς και την Ιατρική µετά την Άλωση, σταχυοθετηµένες στο έντυπο Κοινωνικής Έκφρασης ΠερίΠΟΥ

µε πολλή προσοχή και επιφύλαξη από την ερευνήτρια Χριστίνα Γιαννακάκη, δεδοµένου ότι βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες πηγές

(διαθέσιµες στον αναγνώστη e.mail : info.peripou@gmail.com)

Αµέσως µετά την Άλωση 1453, ο Μωάµεθ ο Πορθητής όρισε Οικουµενικό Πατριάρχη

τον ηγέτη των Ανθενωτικών, µοναχό Γεννάδιο, κατά κόσµον Γεώργιο Σχολάριο.

Ως κοσµικός, ο Οικουµενικός Πατριάρχης είχε υποστηρίξει την Ένωση των Εκκλησιών.

Είναι, όµως, πολύ αργά για την Πόλη - και η ¨Αλωση, πλέον, γεγονός.

Όταν η βυζαντινή αποστολή επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, την 1η Φεβρουαρίου 1440, αποδοκιµάστηκε και από κλήρο και από λαό.

Ακολύυθησε εµφύλιος διχασµός, µεταξύ «ενωτικών» και «ανθενωτικών». Ο αδελφός του αυτοκράτορα, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πήρε την

εξουσία το 1449. Αν και ανθενωτικός, επισηµοποιησε την Συµφωνία Ένωσης, από ανάγκη για τη βοήθεια της ∆ύσης λίγους µήνες πριν

την Άλωση από τους Οθωµανούς, το 1453.
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Ε π ι δ η µ ί ε ς - αιώνες15ος 16ος

Τα πρώτα

ελληνικά

φαρµακεία

λειτούργησαν στα

Επτάνησα. Ήταν

κέντρα

συγκεντρωσης

προκρίτων και

επιστηµόνων - εκεί

γίνονταν

συζητήσεις επί

πολιτικών,

επιστηµονικών,

καλλιτεχνικών,

φιλολογικών

θεµάτων .

Στα µέσα του 16ου

αιώνα, υπήρχε

Αστυιατρική

Υπηρεσία και

ιατροδικαστική.

ΧΙΟΣ. Ιατρικά µαθήµατα διδάσκονταν στη Σχολή της από 16ο αι.

*Η «χία γη»-και η «ληµνία γη» εξάγονται στο εξωτερικό σε

δισκία, για την θεραπεία αιµορραγιών και δαγκωµάτων από

δηλητηριώδη ερπετά (Γάλλος γεωγράφος Thevetto 1549).

Η λασπωδης µάζα "ληµνία γη» και"χία γη"- αναφέρονται από τον Γαληνό

(2ος µ.Χ. αι) και άλλους αρχαίους συγγραφείς. Ο Πλίνιος αναφέρει τους

Χιώτες σαν εφευρέτες του αµύλου. Η τερεβινθίνη (Chian or Scio

turpentine) είχε ευρύτατη ιατρική χρήση στην περίοδο της κλασσικής

Ελλάδας για την αρωµατική και Ιατρική χρήση της. Το µαστιχαδιενολικό

οξύ χρησιµοποιείτο ως αντιφλεγµονώδες' στον Μεσαίωνα, δε, θεωρείτο

από τα κυριώτερα φάρµακα στην Ευρώπη.

Κρήτη: 4 λοιµοκαθαρτήρια, µε εποπτεία της καθολικής
Εκκλησίας. Μεταξύ φαρµάκων φυτικής προελεύσεως,

αναφέρεται (P.Belonη, 1546) άφθονη χρήση λαβδάνου.

Λάβδανον, το: (Ladanum) αρωµατική ρητίνη µε έντονες φαρµακευτικές ιδιότητες

από τα φύλλα του φυτού Κίσθος Κρητικός (Cistus Creticus spp. Creticus) .

Χρησιµοποιήθηκε κατά της πανώλους τον 18ο αι. αλλά και για δερµατικές

παθήσεις, και διάφορους καρκίνους. Παρασκευαζόταν από αυτό το "Αγιο Μύρο".

Αττική. Μαστίζουν οι επιδηµίες.
Η Αθήνα, πόλη 10.000 κατοίκων, δοκιµάστηκε από την επιδηµία του 1556. Ελάχιστη ήταν η

ιατρική περίθαλψη. Ανάγκες τών ασθενών - ανεξαρτήτως θρησκεύµατος και φυλής - κάλυπτε η

Φιλοθέη Μπενιζέλου, λειτουργώντας Νοσοκοµείο-Ξενώνα στο σπίτι της, στην Πλάκα (φωτό:

Αδριανού 96 - επισκέψιµο σήµερα).

Σε αντίθεση µε τα περίχωρα, η πόλη βρίσκεται σε καλύτερη µοίρα λόγω του ξηρού
κλίµατος και της άφθονης χρήσης µέλιού από τις χιλιάδες βοτανων του «µελισσόβοτου

και ευβότανου» Υµηττού, κατά τον Γερµανό φαρµακοποιό R. Lubenau ( 1589).

Και ο Τσελεπή θα γράψει αργότερα για το κλίµα της περιοχής της Μονής Καισαριανής: λόγω

της υγιεινότητος της περιοχής, τα πτώµατα των νεκρών δεν σήπονται µετά την ταφή

Η απάντηση στις "θρησκευτικές¨ πολέµικές επιχειρήσεις Οθωµανών και Λατινογενών ήταν επιδηµίες πανούκλας, λέπρας, χολέρας,
ευλογιάς, σκορβούτου, σύφιλης κ.α. που αποδεκάτισαν πληθυσµούς σε Ανατολή και ∆ύση. Ξέσπασαν στα µέσα του 14ου αιώνα όταν ένα

γενοβέζικο καράβι έφτασε στη Μεσόγειο από τη Μαύρη Θάλασσα - το µικρόβιο της πανούκλας µεταδόθηκε στους ανθρώπους από τους

ψύλλους τών αρουραίων του καραβιού και µεταδόθηκε πολύ γρήγορα σ’ όλη τη δυτική Ευρώπη.Χάθηκε το ένα τρίτο του πληθυσµού της.

Στις υπό Βενετών και Γενουατών κατεχόµενες περιοχές (Ιόνιο, Κρήτη, Χίος κ.α. ) υπήρχαν, το 1600, σ΄ όλα τα νησιά και λιµάνια

λοιµοκαθαρτήρια και λεπροκοµεία (Λαζαρέτα). Λειτουργούσαν µε δρακόντεια µέτρα - υποχρεωτική ήταν η 40ήµερη αποµόνωση και

απολύµανση των ταξιδιωτών. Το 40ήµερο καθιερώθηκε είτε λόγω σχετικών αναφορών στη Βίβλο, είτε επειδή ο φιλοσοφικός µήνας των

αλχηµιστών περιελαµβανε 40 ηµέρες. Σ΄ αυτό το χρόνο αυτό, παντως, εκδήλωνονταν τα περισσότερα υπό επώαση νοσήµατα.

Στη Μακεδονία, ο πληθυσµός πλήττεται από λέπρα και συλφίδα- οι πλούσιοι καταφεύγουν στις ιαµατικές πηγές του Λαγκαδά. Στις

Σέρρες «υπάρχουν πέντε δηµόσια λουτρά, τα δε ιδιωικά υπερβαίνουν τα χίλια», γράφει ο Τούρκος περιηγητής ElviyaZilh (Τσελεπή), 1640.

Στο PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS του Λονδίνου θα δηµοσιευθεί το 1713/14

η µέθοδος εµβολιασµού κατά της ευλογιάς από τους ΙΑΚΩΒΟ ΠΥΛΑΡΙΝΟ και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΙΜΟΝΗ.

Σήµερα, θεωρείται ως πατέρας του εµβολιασµού ο Edward Jenner. Ο οποίος, όµως, παρουσίασε τον εµβολιασµό το 1798, ενώ

ο εµβολιασµός που έσωσε τον στρατό του George Washington το 1777

είχε γίνει σύµφωνα µε τη µέθοδο Πυλαρινού-Τιµόνη

Με τους γιατρούς ΠΥΛΑΡΙΝΟ και ΤΙΜΟΝΗ, καθώς και την µέθοδο του δαµαλισµού κατά της ευλογιας, θα ασχοληθεί το επόµενο φύλλο

- αυτό του 18ου αιώνα- του "ΈΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΙ & ΙΑΤΡΙΚΗ" της ΕΕΧΘΚΑ

Το Ναύπλιον έχει Νοσοκοµείο των πτωχών ήδη από το 1394. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, όµως, στον τουρκοκρατούµενο χώρο

παραµένει χωρίς υγειονοµική περίθαλψη. Την ιατρική ασκούν γιατροί εµπειρικοί - την χειρουργική οι κουρείς.

∆ΙΟΣΚΟΥΡΙ∆ΗΣ, 1ος αι µ.Χ>

«πατέρας της φαρµακολογίας»

Το «περί ύλης ιατρικής»

επικράτησε µέχρι τον 16ο αι

Ι Ο Ν Ι Ο
Α Ι Γ Α Ι Ο

Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή Χ ώ ρ α
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Με την τυπογραφία τα κλασσικά έργα αλλά και οι νέες ιδέες περί Ιατρικής έγιναν γνωστά σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Η Αναγέννηση ξεκίνησε από τις

ιταλικές πόλεις - γιατί εκεί κάποιοι κυβερνήτες των πόλεων προστάτευαν τα γράµµατα και τις τέχνες (µαικήνες) . Οι περισσότεροι Έλληνες

νησιώτες σπουδάζουν στην Ιταλία. Ανακοινώνουν τις εργασίες τους σε διεθνές επιστηµονικό κοινό, και παίρνουν πανεπιστηµιακές θέσεις, Εκδίδουν

αρχαία ελληνικά κείµενα, και γράφουν βιβλία. Ασχολούνται µε την εκπαίδευση, και χρηµατοδοτούν σχολεία.

∆ιδάσκουν και αφήνουν γραπτό έργο οι :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, Κρητικός, rectormedicinae bene meritus, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΣΙΟΣ, Κύπριος, promotor ad medica examina στην Παδουα, ΙΑΚΩΒΟΣ

ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ, καθηγητής ιατρικής στην Πίζα, ΣΑΜΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ καθηγητής στην Φερράρα, ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ναυπλιώτης, διδάκτωρ Πάδουας,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ, Λακεδαιµόνιος Καθηγητής, δίδαξε δηµοσίως ιατρική και ρητορική, στην Ιταλία, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΤΟΠΟΥΛΟΣ αρχίατρος Κέρκυρας,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Κριτής της Πολιτείας της Κέρκυρας, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Μητροπολίτης Ναυπακτίας και Άρτας, και κατόπιν Αθηνών,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΤΗΣ, Κρητικός, έγινε καθηγητής της θεωρητικής ιατρικής στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας στην ηλικία των τριάντα χρονών και υπήρξε

διάσηµος γιατρός και συγγραφέας διεθνώς, ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΟΣ. Αναφέρεται ως «άριστος και διασηµότατος ιατρός, και όντως άλλος Ιπποκράτης».

ΡΟΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ από Χίο. Σπούδασε στην Παβία, όπου άσκησε την

Ιατρική, καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ήταν πολυγραφότατος' µεταξύ άλλων,

υπάρχουν δύο υποµνήµατα σε βιβλία του Γαληνού, λατινικές µεταφράσεις του «Περί

επιδηµιών» του Ιπποκράτη (Βασιλεία 1560), καθώς και έργων Αριστοτέλη και Πλάτωνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΕΣΙΟΣ από Χίο. Σπούδασε στην Πάδοβα, και είχε διεθνή σταδιοδροµία. Τα

ιατρικά έργα του σώζονται ανέκδοτα σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, «Περί

προβληµάτων εις τας πέντε αισθήσεις», «Ζητήµατα ιατρικά», «Εις τα του Αριστοτέλους περί

φυσικής ακροάσεως υποµνήµατα» κ.α.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΡΤΟΣ. «ο γαρ µε τεκών ως οίσθα, Κρης

τέλλε.. . Α δε µάτηρ Ιταλίς. Παιδίον δε εις τας αλλοβρογικάς

χώρας υπαί των τοκέων µετηναίχθην και ταν ζωάν, εικοστόν

ήδη έτος διάγω πόρρω τας Ελλάδος», σε άπταιστη δωρική,

γράφει ότι ό πατέρας του ήταν από την Κρήτη, ενώ ο ίδιος

ζει από παιδί στην Ελβετία "είκοσι χρόνια µακρυά από την

Ελλάδα". Έγινε καθηγητής στη Λωζάννη και κατόπιν στην

Ακαδηµία της Χαιδελβέργης. Έγραψε λεξικά, µεταφράσεις

και φιλολογικό σχολιασµό αρχαίων συγγραφέων. Επίσης,

«Επανορθώσεις εις τα του Ιπποκράτουςσυγγράµµατα».

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΚΑΤΗΣ από Ζακύνθο, σπούδασε στην Πίζα. Ως γιατρός και περιπατητικός φιλόσοφος, απέκτησε κύρος στη Ρώµη και αναγνώριση από

τους Πάπες (Πίος Ε', Γρηγόριος ΙΓ, Κλήµης). Ανέλαβε αξιώµατα και διπλωµατικές αποστολές, ίδρυσε,δε, το πρώτο ορυκτολογικό µουσείο στην Ευρώπη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε στην Κυρήνη, σπούδασε στην Ιταλία. Έγινε µοναχός

στη µονή Βατοπεδίου στον Άθω.Μεταξύ άλλων έγραψε"Περί του βήχα","Περί µέτρων& σταθµών"

15ος 16ος αι

Γ).

•Ο Φραγκίσκος Μαυρόλυκος ήταν από τους επιφανέστερους ερευνητές της Αναγεννησης.

Γεννήθηκε στη Μεσσήνη της Ιταλίας από Έλληνες εγκατεστηµένους εκεί µετά την Άλωση (1453). Από τον

γιατρό πατέρα του,και από τον δάσκαλό του, τον περίφηµο Κωνσταντίνο Λάσκαρη, διδάχτηκε

µαθηµατικά, αστρονοµία, ιατρική, ρητορική, φιλοσοφία, θεολογία, ιστορία και γεωµετρία, επιστήµες τις

οποίες δίδαξε ως καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Μεσσήνης. Μελέτησε τους µηχανισµούς οράσεως και

µεταδόσεως του φωτός - προσφέροντας τις βάσεις της ιριδολογίας, αλλά και της οπτικής και της

κυµατικής σε επόµενους µελετητές ( Kepler, Newton, Decartes, κ.α. . )

Έγραψε, µεταξύ άλλων, De lineis horariis.Opuscula Mathematica, Arithmeticorum libri”, “Problematica

mechanica”.: photismi de lumine et umbra, Diaphani - προβλέποντας τη λογοκρισία της Εκκλησίας, δήλωνε: ο

µηχανισµός της οράσεως γινεταιυπό την υψηλή επίβλεψη του Θεού µε σκοπό το καλό του ανθρώπου" .

Μετέφρασε πάµπολλα αρχαία κείµενα µεταξύ των οποίων των Αριστοτέλη, Ευκλειδη και Αρχιµήδη.

Συνόψισε τον πρώτο σύγχρονο άτλαντα (Theatrum orbis terrarum του Φλαµανδού γεωγράφου Ορτέλιου)

Μελέτησε µουσική, µηχανική, και αστρονοµία. Οι εργασίες του πάνω στις κινήσεις των πλανητών

περιλαµβάνουν τον υπερκαινοφανή που εµφανίσθηκε στην Κασσιόπη το 1572.

Στην Cosmographia περιέγραψε µέθοδο µέτρησης των διαστάσεων της Γης, η οποία χρησιµοποιήθηκε

αργότερα από τον Γάλλο αστρονόµο Ζαν Πικάρ για τη µέτρηση του µεσηµβρινού της Γης (1670).

ένας από τους γνωστότερους κρατήρες πάνω στη Σελήνη ονοµάζεται Maurolico.

Πρώτος εξήγησε τον πραγµατικό ρόλο του κρυσταλλικού φακού του οφθαλµού , αποδεικνύοντας το σχηµατισµό του ανεστραµµένου ειδώλου στον

αµφιβληστροειδή χιτώνα, καθώς επίσης και την στρογγυλότητα της ίριδας

µε το θεώρηµα των κωνικών τοµών, και ερµηνεύοντας τις διαφορές της ανάλογα µε τις διαφορετικά προσπίπτουσες ηλιακές ακτίνες.

Επιφανεστατοι λόγω κύρους, αλλά και βάσει των ιατρικών

έργων συγγρασ συγγραµάτων που άφησαν, ήταν οι Ιατροί:

Ο Ερωτόκριτος γράφτηκε περί το 1600. Στους στίχους του,

φαίνεται η γνώση της θεωριας των χυµών του Ιπποκράτη και

της καύσης του Γαληνού (Peri,1999). Τώρα, οι επιστήµονες της

Αναγέννησης εξελίσσουν ή ξεπερνούν την Ιπποκρατική και την

Γαληνική Ιατρική (εναντιοθεραπευτικής και χυµοπαθολογίας)Ερωτόκριτος, Γ 825)

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΚΚΗΣ, απο την Κέρκυρα, σπούδασε στην Πάδοβα. Στην Κέρκυρα έγινε αρχίατρος, αλλά και, δηµόσιος Ελληνοδιδάσκαλος. Έκανε δωρεές

για τη σχολική εκπαίδευση και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας - σε περιβάλλον όπου διοίκηση και "αριστοκρατία" χρησιµοποιούσαν την ιταλική.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΝ∆ΟΣ ή Αγάπιος ο Κρης, από το Ηράκλειο. ∆εν

είναι βέβαιο αν σπούδασε Ιατρική, αλλά, ως µοναχός στο Άγιο

Όρος, έγραψε πολλά σχετικά έργα που τυπώθηκαν στη Βενετία.

Το "Γεωπονικόν"- περιζήτητο στην εποχή του -"περιλαµβάνει

βοτανικές οδηγίες για κοινά νοσήµατα, καθώς και θεραπεία

κήλης, επούλωση χρόνιων πληγών, την αποβολή νεκρών

εµβρύων κ.α. Σε αυτό "περιέχονται ερµηνείαι θαυµασιώταται πώς

... να κυβερνάται πας ένας δια να φυλάγεται υγιής. Έτι δε και

ιατρικά διάφορα αληθέστατα, συναγµένα από ιατρούς

σοφωτάτους, εις πάσαν ασθένειαν κλπ.». ( tp://anemi. lib.uoc.gr

(http://anemi. lib.uoc.gr(http://anemi. lib.uoc.gr
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Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ, ή Πικρός ή Πικρίδης, από το Αµάρι, της Κρήτης, σπούδασε στην Πάδοβα, όπου έγινε διδάκτορας. Έγραψε

υπόµνηµα στα έργα του Ιπποκράτη. Τιµήθηκε από τη Βενετική ∆ηµοκρατία µε το αξίωµα του αρχιάτρου της Κρήτης. Το 1664

σκοτώθηκε στον τουρκοβενετικό πόλεµο (1645-1669), που έληξε µε την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωµανούς και τον τερµατισµό

της βενετικής κυριαρχίας. Έγραψε τα δεινά του πολέµου σε ποίηµα µε 9.287 ιαµβικούς τρίµετρους στίχων, µε τίτλο Αθανασίου εκ

Πικρίδων, ιατρού θρήνος εις την εαυτού Κρητοµήτορα πάτρην, της απάσης νήσου καταστροφής ένεκεν. (Σάθας,«Ελληνικ Ανέκδοτα»

Κρητικός πόλεµος. Σκληρός, Αθανάσιος, d. 1664 Αθήνα : Καραβίας, 1984 lib of Pol Science, Media studies & Turk St, 888.109, 04, ΣΚΛ)

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΜΙΝ∆ΟΝΙΟΣ, από τη Χίο. Σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία στην Πάδοβα. Έγινε σύµβουλος του Οικουµενικού Πατριάρχη Ιερεµία του

Β΄ στην Κωνσταντινούπολη, ενώ παράλληλα δίδασκε στην Πατριαρχική Ακαδηµία µέχρι το 1580. Κατόιν, άσκησε την ιατρική στη γενέτειρά του µέχρι

τον θάνατό του. Στα έργα του περιλαµβάνονται υποµνήµατα σε έργα του Αριστοτέλη και του Ερµογένη, ενώ "ο ίδιος περιγράφει ως αυτόπτης µάρτυς

την κατάληψιν της Χίου υπό των Τούρκων» (1566). (ΖΟΛΩΤΑ Γ. Ιστορία της ΧΙΟΥ, τοµ Γα, σελ 390, Αθήναι. )

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΗΓΑΣ. Φοίτησε Νοµικά και Ιατρική στην Πάδοβα. Εντρύφησε κυρίως στον νεοαριστοτελισµο

- πιθανότατα αυτό ήταν το πεδίο της σύγκρουσής του µε τον Γαλιλαίο Γαλιλέι. Αρνήθηκε τη θέση του

διδάκτορα, και έγινε µοναχός (κατά τον ??? άσκησε το επάγγελµα του γιατρού στην Ήπειρο και

Κων/πολη) . Εκλέχτηκε Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Άφησε πλούσιο θεολογικό έργο.

περί Μορίων των ζώων

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΤΑΡΧΟΣ ή ΕΡΜΟ∆ΩΡΟΣ Ζακυνθινός, σπούδασε στη Φεράρα και άσκησε την Ιατρική στη

Χίο. ∆ίδαξε τα ελληνικά γράµµατα στη Φεράρα καθώς και στην Πατριαρχική Ακαδηµία

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑΝΟΣ-∆ΟΜΕΣΤΙΧΟΣ, από τη Χίο. Σπούδασε θεολογία, ιατρική και φιλοσοφία στην Ιταλία. Υποστήριξε, πρώτος, την άποψη ότι η

ιατρική θα έπρεπε να απαλλαγεί από την προσκόλληση στα δόγµατα του Γαληνού και του Ιπποκράτη (Σάθας, Παϊδούσης[) . Έγραψε δοκίµια ιατρικά,

φιλολογικά, θεολογικά, καθώς και ποίηση. Αναµείχθηκε στους θεολογικούς ανταγωνισµούς της εποχής µεταξύ Ορθόδοξων και Ρωµαιοκαθολικών.

Οι φυσικές Επιστήµες προχωρούν στην υπόλοιπη Ευρώπη - εξαρτώµενες, πάντα, από Εκκλησία και (νεοπαγή) Κράτη.

Τα πρώτα βιβλία Χηµείας και Φυσικής στα ελληνικά θα εκδοθούν δυό αιώνες αργότερα.

Στην φωτογραφία το µοναδικό αντίτυπο "Αι Φυσικαί Επιστήµαι εν Ελλάδι - προ της Επαναστάσεως"

(Μ. Στεφανίδου, Καθηγητού της Ιστορίας Φυσικών Επιστηµών εν τω Πανεπιστηµίω Αθηνών, του 1926)

όπως "ανασύρθηκε" για χάρη του παρόντος εντύπου της ΕΕΧΘΚΑ, στη Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Αθηνών,

µε προσωπική επιµέλεια της προισταµένης ∆έσποινας Ζερβού.

Ο Ιατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥΣΙΟΣ γίνεται ο πρώτος Μέγας ∆ιερµηνέας της Υψηλής Πύλης

Ο ΓΕΩΡΓΗΣ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΙΟΚΑΠΑΣ σπούδασε και δίδαξε στο Παν/µιο της Πάδοβας (1544). Χρηµάτισε Επίσκοπος Κισσάµου (1580)

και παραχώρησε την περιουσία του στην Επισκοπή, µε την υποχρέωση να στέλνει για σπουδές στην Πάδοβα 24 Έλληνες κάθε χρόνο.

Οι ΄ Ελληνες Ιατροί υπηρετούν σε αυλές ηγεµόνων, στα Βαλκανια,

καθώς και Ιταλία, Αγγλία, Ρωσία, Γερµανία. Αποκτούν δύναµη, τίτλους,

και ύψιστα κρατικά και εκκλησιαστικά αξιώµατα.

Στην ΚΡΗΤΗ, «θανατικά», φερµένα από Ευρώπη και Ανατολή, αποδεκάτιζαν τον πληθυσµό: πανώλη το 1572 ως το 1580,

χολέρα το 1583, «µαύρη πανώγλα το 1592. Έποικοι γιατροί από την Ιταλία εκπαίδευαν Κρητικούς νέους στην τέχνη του Ιπποκράτη.

∆υό χρόνια µαθητείας, κι ύστερα µπαίναν στην συντεχνία των "τζηρόικων" (χειρουργών). Οι χειρουργοί ήταν όλοι πρακτικοί, οι

σπουδαγµένοι, κατά το πλείστον, παθολόγοι (Μέδικοι, ή Φύσικοι) .

Σελίδα µε ενδεικτικό περιεχόµενο

από το "Γεωπονικόν" Αθανασίου (Αγαπίου) Λάνδου
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΕΥΣ. Γεννήθηκε στον Κορυδαλό Αττικής, και σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία στη Ρώµη και στην Πάδοβα. Έγινε Μητροπολίτης

Ναυπάκτου και Άρτας. Έγραψε:«Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους, υποµνήµατα και ζητήµατα», «Περί γενέσεως και φθοράς κατ’ Αριστοτέλη» ,

«Είσοδος φυσικής ακροάσεως κατ’ Αριστοτέλη κ.α.

Καθαιρέθηκε τρεις φορές για θεολογικές «αποκλίσεις», Έτσι θεωρήθηκαν ο στόχος και ο αγώνας του για αναµόρφωση της ορθόδοξης Εκκλησίας ώστε να

µπορέσει ναισχυροποιηθεί έναντι της Καθολικής. Μετά την απώλεια του επισκοπικού θρόνου, άσκησε την ιατρική και τη διδασκαλία

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΜΜΑΚΗΣ Ζακυνθινός, σπούδασε στην Πάδοβα. Το 1668,

εκδόθηκαν σε ειδικό τεύχος οι ύµνοι από φίλους και καθηγητές κατά την

«δαφνηφορία» του (αναγόρευση σε διδάκτορα), που εξυµνήθηκε σε

ελληνική, λατινική, ιταλική, ισπανική και γαλλική γλώσσα.

Άσκησε την ιατρική στην Ζάκυνθο, όπου και περιέγραψε τον κοινωνικό

ξεσηκωµό (∆ιήγησις του ρεµπελιού των ποπολάρων) .

Αµή όταν οι κατώτεροι αρχινήσουν ν’ αποτζιπόνουνται τους µεγαλητέρους και

χάσουν την υπόληψιν την προτήτερην οπού τους εκρατούσαν, δύσκολα είναι πλέον

να γυρίσουν εις την προτήτερήν τους τάξιν. Άντζολος Σουµάκης

Ρεµπελιό <ιταλ. ribellione=εξέγερση, βενετικό rebelo= επαναστάτης,

ρέµπελος= αρνείται να δουλέψει για τους αρχόντους

Ποπολάρος ο άνθρωπος του λαού [ιταλ. popolar(e) ] · οι λαϊκοί άνθρωποι των πόλεων

ΛΕΩΝ ΑΛΛΑΤΙΟΣ

"Εάν εγώ είµαι άξιος τιµής, την τιµή να απονείµετε εις την Χίον, η οποία µε γέννησε και µε περιέθαλψε "

*Γεννήθηκε στη Χίο.

Εννιά ετών, στάλθηκε στην Καλαβρία για εκπαίδευση. ∆εκατεσσάρων, στη Ρώµη, στο «Ελληνικόν Φροντιστήριον».

*∆ίδαξε τα ελληνικά και τα λατινικά γράµµατα και τη θεολογία, και κατέλαβε σοβαρές διοικητικές θέσεις.

Ως βιβλιοθηκάριος του Βατικανού, επιµελήθηκε την εκεί µεταφορά της Παλατινής Βιβλιοθήκης, από τη Χαϊδελβέργη.

Εξέδωσε µε σχόλια σε λατινική µετάφραση επιστολές σωκρατικών φιλοσόφων, βυζαντινούς συγγραφείς, θεολογικά

κείµενα των πρώτων χριστιανικών αιώνων, επιλογές σοφιστών & ρητόρων, καθώς και βιβλία ιστορικού, γεωγραφικού,

αρχαιολογικού, και εκκλησιαστικού περιεχοµένου.

( Άπαντα: lac. Carmela, Bibliographia di Leone Allacci, Palermo, 1962).

Έγραψε ποίηµα σε αρχαία γλώσσα και µέτρα προς τον Λουδοβίκο Ι∆’, ζητώντας στήριξη για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

∆εν άσκησε την Ιατρική, αλλ' άφησε στη διαθήκη του κληροδότηµα για να σπουδάζουν ιατρική 70 µαθητές από τη Χίο, όπου είχε

υπηρετήσει σε διοικητική θέση της Λατινικής Επισκοπής

Οι εχθρότητες εναντίον του ήλθαν από ορθόδοξους ιερατικούς κύκλους : «λατινοφρόνησε»,είπαν, «του παπικού θρόνου το ανδράποδον».

>> Επειδή ο Αλλάτιος υποστήριζε φανατικά την Ένωση των Χριστιανικών Εκκλησιών.

Αυτή που θα είχε αποτρέψει την Οθωµανική κυριαρχία στην Ευρώπη.

* Ένα εργαλείο για αφαιµάξεις εντυπωσιάζει τον Γάλλο J. Spon, γιατρό µε ευρεία µόρφωση και πείρα. Το βλέπει για πρώτη φορά στην Αθήνα, κι αργότερα από τους

µοναχούς του Αγίου Όρους. Και ο διάσηµος Γάλλος γιατρός και βοτανολόγος Tournefort µιλάει για τις πολλές γνώσεις ιατρικής των µοναχών των ορθόδοξων µοναστηριών.

"∆ιήγησις του ρεµπελιού των ποπολάρων"

Οι βοριοελλαδίτες σπουδάζουν στη Μολδοβλαχία - (Παραδουνάβιες περιοχές - σηµ. Ρουµανία) . Εκεί διαπρέπουν και γίνονται σύµβουλοι

ηγεµόνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, και της Υψηλής Πύλης. - στην Κων/πολη οι περισσότεροι γιατροί είναι Έλληνες Στη Ρουµανία διέπρεψαν οι:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, σπούδασε φιλοσοφία, ιατρική και θεολογία στην Ιταλία. ∆ίδαξε την ιατρική, αλλά και την ελληνική

γλώσσα, στο Ιάσιο (Ρουµανία) Έγραψε: Σύντοµος έκδοσις του θεωρητικού µέρους της ιατρικής (χειρόγραφο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βιέννης)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ. Γεννήθηκε στην Κων/πολη), κσι σπούδασε Ιατρική και Φιλοσοφία στην Ιταλία. Στο Βουκουρέστι, έγινε πριγκηπικός αρχίατρος

(Πρίγκηψ Βασσσαράβας) και καθηγητής στην Ακαδηµία. Στη συνέχεια, έγινε µοναχός, και κατόπιν Μητροπολίτης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Κύπριος. ∆ιετέλεσε επικεφαλής στρατιωτικού σώµατος κατά την πολιορκία της Λευκωσίας από τους Τούρκους

(1570). Μετά την πτώση της Λευκωσίας πιάστηκε αιχµάλωτος. ∆ραπέτευσε, και σπούδασε στη Ρώµη Νοµική και Ιατρική. Άσκησε την

Ιατρική στη Βενετία. Μετέφρασε στα λατινικά έργα του Ιπποκράτη, του Γαληνού και άλλων αρχαίων γιατρών. Οι αναµνήσεις από την ζωή

του δηµοσιεύτηκαν στην Μπολόνια (1576) (Book D. Platonis de rebuspub.siue de Iusto : libri decem: a. Ioanne Sozomeno i.v.d. e graeco in

Latinum et ex dialogo in erpetuum fermonem cti, additis notis, et argumentis. Venetiis : Ex Typographia Andree Muschy, 1626 )

Χειρουργική, ανατοµία, κλινική ιατρική, βοτανική, χηµεία αναπτύχθηκαν, τώρα, µε την µικροσκοπική ανατοµία και τη

φυσιολογία. Η σηµαντικότερη ανακάλυψη του 17ου αι. αφορούσε στην κυκλοφορία του αίµατος. Το πρώτο µικροσκοπο (και

τηλεσκοπίο) εφευρέθηκε από τον Zacharias Jansenn και τον πατέρα του Hans, ελληνικής καταγωγής (Ιωάννης Ιωαννίδης) .

Για τον συνεργάτη του Demisciano (Castiglioni, A history of Medicine. A. Knopf, N. York 1947, p 511 ) Ο Ιωάννης

∆ηµησιάνος, πολυµαθέστατος µαθηµατικός, χηµικός, θεολόγος, φιλόσοφος, λόγιος, αστρονόος, γιατρός, φυσιογνωµιστής και

ποιητής, και άριστος γνώστης της ελληνικής και λατινικής γλώσσας, µε καταγωγή από το Ιόνιο, σπούδασε στο Ελληνοµουσείο

της Ρώµης, και κατόπιν στη Σχολή Ιατροφιλοσόφων Πάδοβας, όπου ανακηρύχτηκε διδάκτωρ. Ήταν µέλος της πρώτης

Ακαδηµίας επιστηµών στην Ιταλία (Ακαδηµία των Λυγκών (Accademia dei Lincei, ιδρ. 1603). Αναφέρεται ότι επινόησε τον όρο

«τηλεσκόπιο» («τηλέ-σκοπείν») , το 1611 , σε συµποσίο προς τιµήν του Γαλιλαίου τη χρονιά που έγινε µέλος της Ακαδηµίας. Μικροσκόπιο της εποχής του

Γαλιλαίου,Μουσείο Ιστορίας

των Επιστηµών, Φλωρεντία. . . & "Α π ο κ λ ί σ ε ι ς"Πα ρ α λ λ α γέ ς Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς.. .

. . . & "Α π ο κ λ ί σ ε ι ς"
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟ∆ΟΚΑΝΑΚΗΣ γεννήθηκε στη Χίο. Μετά από σπουδές Ιατρικής

στη Γαλλία, συνέχισε στην Αγγλία (Οξφόρδη). Ενεπλάκη στις πολιτικές αντιπαραθέσεις

υπέρ του βασιλιά (δηλαδή, κατά του κοινοβουλείου) . Οπότε, µε την παλινόρθωση της

βασιλείας στην Αγγλία (1660), έγινε γιατρός και χηµικός της βρετανικής αυλής.

Πολέµησε την µεγάλη επιδηµία πανώλης του

Λονδίνου το 1664, µε φάρµακο δικής του σύνθεσης

(- Alexicacus Spiritus Mundi, το ονόµασε. Το

1665, έγραψε βιβλίο µε τίτλο «Περί πανώλους

θεραπεία» , το οποίο εκδόθηκε επανειληµµένα

εκδόθηκε. Πολλές εργασίες του βρίσκονται στο

Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΣ, ο εξ΄ Απορρήτων» (1636 ή 1641 -1709) γόνος µεγάλης

οικογένειας της Κωνσταντινούπολης µε άριστη εκπαίδευση, από τους γνωστότερους

γιατρούς του 17ου αιώνα στην Ευρώπη. Σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία στο Ελληνικό

Κολλέγιο της Ρώµης, και ιατρική στα Πανεπιστήµια της Πάδοβας και της Μπολόνια.

«Εκείθεν ελθών εις την Φλωρεντίαν συνέθετο λατινιστί το πολύφηµο βιβλιάριον περί της

κυκλοφορίας του αίµατος και δώρον προσήνεγκεν αυτό τω εκείσε ηγεµόνι» (Ζαβίρας) . Η

διδακτορική του διατριβή µε τίτλο «Πνευµατικόν όργανον περί της κυκλοφορίας του

αίµατος» - όπου αποδείκνυε, µε πειράµατα σε ζώα, την κυκλοφορία του αίµατος στους

πνεύµονες - επανεκδόθηκε αρκετές φορές στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γερµανία και την

Τουρκία. (Instrumentum Pneumaticum Circulandi Sanguinis sive modu usu pulmonum,

Μπολόνια 1664. ( ΕΘΝ ΒΙΒΛΙΟΘ ΙΣΤ -152-ΕΚC Σχήµα 8)

* Στην Κωνσταντινούπολη του προσφέρθηκαν αξιώµατα, και του ανατέθηκε η ιατρική

φροντίδα Τούρκων αξιωµατούχων. «Ηασθένεια των Οθωµανών γεννά ενίοτε τον θάνατον των

γιατρών», γράφει δηλώνοντας την επισφάλεια της θέσης των γιατρών που αστοχούσαν.

*Λόγω γλωσσοµάθειας διορίστηκε Μεγάλος ∆ιερµηνέας της Υψηλής Πύλης.

Ήταν παρών στην Υπογραφή της Συνθήκης Κάρλοβιτς 1699 ως απεσταλµένος της

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (βλ. επόµενη σελίδα)

*Μεσολάβησε στην απελευθέρωση χριστιανού αξιωµατούχου, πράξη για την οποία του

επιβλήθηκαν ραβδισµοί και φυλάκιση ενός χρόνου.

Ελευθερώθηκε καταβάλλοντας ολη την οικογενειακή περιουσία.

* Αποκαταστάθηκε και γνώρισε µεγάλες τιµές από τον επόµενο Σουλτάνο Σουλεϊµάν Γ'.

Έγραψε επιστηµονικές µελέτες, αλλά και θέµατα φιλολογικά, φιλοσοφικά, και ιστορικά,

όλα σε αρχαΐζουσα γλώσσα. Μεταξύ αυτών: Εφηµερίδες (ιδιαίτερα αξιόλογη ιστορική πηγή

για την περιόδο 1682-87), Γραµµατική Ρητορική Ερµηνεία στο Περί γενέσεως και φθοράς

του Αριστοτέλη, καθώς και: Φιλοσοφικά και φιλολογικά ανάµεικτα, Ιερά Ιστορία, Ιστορία

Ρωµαϊκή (τρεις τόµοι) , Αποµνηµονεύµατα περί των Τούρκων Αυτοκρατόρων, Λόγος

πρεσβευτικός προς Γερµανούς περί ειρήνης κ. α.

Μετάφραση της διδακτορικής διατριβής

του Μαυροκορδάτου

«Πνευµατικόν όργανον περί της

κυκλοφορίας του αίµατος»

http://www.karaberopoulos.gr/karaber

opoulos/b_iat15.asp

αιώνας 17ος Π α ρ α λ λ α γ έ ς Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς

Η κοινή γλώσσα των λογίων είναι τα λατινικά. Οι συµµετέχουν σε µια «Πολιτεία των Γραµµάτων", και η αναγέννηση εξαπλώνεται σε κοινωνικές οµάδες

όλης της δυτικής Ευρώπης. Βασιλιάδες και Εκκλησία προστατεύουν τα γράµµατα και τις τέχνες

- για να προπαγανδίσει η κάθε πλευρά τις δικές της ιδέες.

For W O M E N For C H I L D R E N
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ έρευνας :

.

8

Του οικοδόµου θα του δείξουµε ρυθµούς,

νόµους του σοφού, σ’ εµάς θα τρέξουν

όµοια κυβερνήτες και τεχνίτες,

πύργοι θα υψωθούν και πολιτείες,

και παντού ξανά θα στηλωθούν

των καλών και των ωραίων οι δικιοκρίτες.

Μόλις βγούµε απ’ αυτό δα το κοιµητήρι

προς το φως και στα τετράπλατα του αέρα,

σαν τα πρώτα θά ’βρουµε τα νιάτα,

κι έξω απ’ τα στενά κιβούρια,

Καίσαρες κι Αλέξαντροι, θ’ ανοίξουµε,

µε του Λόγου το σπαθί, τη στράτα.

....

έτσι βλέποντάς µας χρυσοφτέρουγους

από µέσα από τα χέρια τους να φεύγουµε

σε αποθέωση που δε θα ξαναγίνει,

θα πιστέψουν πως σαρκώθηκαν χρυσόνειρα

κι από της θεότης µας τ’ αντίφεγγα

σαν ηµίθεοι θα φαντάξουν ώς κι εκείνοι!

Ο ∆Ω∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΓΥΦΤΟΥ1899

'Οπου πάµε, θά ’βρουµε πατρίδες

. . .

Τ’ Άλπεια τα βουνά θα δρασκελήσουµε,

θα ξαφνίσουµε τα ρέµατα του Ρήνου,

στου Βοριά θ’ ασπροχαράξουµε τα σκότη,

θα χυθούµε σα µαγιάπριλα του νου

όπου τόποι, όπου γεράµατα, θα σπείρουµε

µιαν Ελλάδα και µια νιότη.

Και πλανήτες µε δικό µας φως,

το δικό µας φως θα ρίξουµε

όπου θάµπωµα και βράδιασµα στη φύση•

κι ο ασκητής θα φιλιωθεί µε τη ζωή

και το γάλα της χαράς ξανά θα πιεις,

νηστευτή, κι ένα κρασί θα σε µεθύσει.

Και ο Κελτός και ο Γότθος κι ο Αλαµάνος,

κάθε βάρβαρος µ’ εµάς θ’ αναγαλλιάσει,

κι ο Ιταλος απ’ όλους πρώτα•

ρασοφόροι και ποντίφικες

θα προσπέσουνε στα πόδια της Ελένης

και τον κύκνο θα λατρέψουνε του

Ευρώτα.

Το 1967 οι Οθωµανοι ηττήθηκαν στον αυστρο-οθωµανικό πόλεµο (1683-1697) .

Το 1699 υπογράφηκε η διεθνής Συνθήκη "Ειρήνης" του Καρλοβιτς, µε την µεσολάβηση Αγγλίας, Ολλανδίας, και Ιεράς Συµµαχίας

(συµµαχία Αψβουργων, Πολωνολιθουανών, Βενετών και Ρώσων).

Αναγνωρίστηκε η κυριαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας επί της Στερεάς Ελλάδος και των νήσων του Αιγαίου.

Στην Ενετικής ∆ηµοκρατία δόθηκε η Πελοποννησος και η Κρήτη. (Οι Οθωµανοί θα τις επανακτήσουν 20 χρόνια αργότερα, το 1718).

Η συνθήκη αυτή άνοιξε το δρόµο για την ελληνική απελευθερωτική Επανάσταση του 1821 , αφού έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες να (ξανα)αρχίσουν

το εµπόριο µε τη Βενετία και την Αυστριακή Αυτοκρατορία.

Το γεγονός αυτό έφερε την οικονοµική αναγέννηση του ελλαδικού χώρου, σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Αιγαίο.

φωτό: . . . . . politeia.gr

"Και πλανήτες µε δικό µας φως,
το δικό µας φως θα ρίξουµε"

Σαν τις Πλειάδες οι 'Ελληνες
- διωγµένοι από δύναµη ανώτερη - κατευθύνουν

το φως τους σε ένα καινούργιο στερέωµα.




