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3.500 χ ρόνια ιστορία
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Συγγραφείς του Έργου
Οι άνθρωποι μαθαίνουμε...
η Ιστορία γνωρίζει...

«...οὐκ ἀγνοῶ δὲ δή, ὅτι τὰ διὰ χειρουργίας
ἐνεργούμενα δυσκόλως διὰ λόγου
καταλαμβάνεσθαι δύναται· ὅθεν ἐάν τινα μὴ
σαφῆ σοι γίνηται,
μὴ ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν τοῦ πράγματος
αἰτιῶ φύσιν...»
Απολλώνιος ο Κιτιεύς (1ος αιώνας π.Χ.)

«...γνωρίζω βέβαια ότι
οι χειρουργικές πράξεις
δύσκολα εξηγούνται με λόγια
και γι' αυτό εάν κάτι δεν σου είναι σαφές,
δεν φταίω εγώ αλλά
η ίδια η φύση της δουλειάς...»
(Βιβλίο ΧειρουργικήΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-Λυπουρλής
Αριθμ. 1, σελ. 9)
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Υπο την Αιγιδα τησ Ελληνικησ

Χειρουργικησ Εταιρειασ

Το έργο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε γιατρούς η σε ειδικούς της ιστορίας,
αλλά στον φιλίστορα αναγνώστη, που μέσα από την ιστορία της χειρουργικής
των Ελλήνων, αντιλαμβάνεται την τεράστια αξία της ελληνικής φιλοσοφίας,
της ελληνικής γλώσσας και της προσήλωσης των Ελλήνων διαχρονικά, στο «ευ ζην».

Η εξέλιξη αυτή περνά μπροστά από τα μάτια μας μέσα
από τις σελίδες του βιβλίου και μετατρέπεται σε εικόνα,
σε ζωντανές, κινηματογραφικές ίσως, σκηνές.
Στη συνέχεια διακτινιζόμαστε στη βυζαντινή εποχή
και τον Μεσαίωνα (324 μ.Χ.-1453 μ.Χ.) με τα πρώτα
νοσοκομεία, αλλά και τη διδασκαλία της Χειρουργικής
και τη μεταφορά των γνώσεών της στη Δύση, αλλά και
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Για να ακολουθήσει το σκοτάδι της Τουρκοκρατίας
(1453-1821 μ.Χ.), που όμως, πέρα από τα κρυφά σχολειά, είχε να παρουσιάσει τους Έλληνες ιατρούς, χειρουργούς και μη, να θεραπεύουν σκλαβωμένους Έλληνες ή να διαπρέπουν και τότε, όπως και σήμερα, στις
χώρες έξω από την ελληνική, τουρκοκρατούμενη
πατρίδα μας.

Α΄ τόμος
I. Πρώιμη Αρχαιότητα (1500-800 π.Χ.)
II. Αρχαϊκή Εποχή & Κλασική Αρχαιότητα (800-400 π.Χ.)
ΙΙΙ. Ελληνιστική Περίοδος (323 π.Χ.-31 μ.Χ.)
ΙV. Πρωτοχριστιανική Εποχή (31 μ.Χ.-324 π.Χ.)
V. Βυζαντινή Εποχή και Μεσαίωνας (324 π.Χ.-1453 μ.Χ.)
VI. Περίοδος της Τουρκοκρατίας (1453-1821)
Με έναν μαγικό θα έλεγα τρόπο, όλοι οι συντελεστές του συγγράμματος, μας μεταφέρουν από τον Μύθο και την Υγεία των Ελλήνων της
πρώιμης αρχαιότητας (1500-800 π.Χ.) και τα χειρουργικά νοσήματα
στην ελληνική μυθολογία, στην αρχαϊκή εποχή και την κλασική αρχαιότητα (800-400 π.Χ.) και την Τραυματολογία και Χειρουργική
της ιπποκρατικής περιόδου. Kατόπιν στην ελληνιστική περίοδο (323 π.Χ.-31 μ.Χ.) και την πρωτοχριστιανική εποχή (31
μ.Χ.-324 μ.Χ.) με την εξέλιξη της Χειρουργικής στα χρόνια
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και αργότερα του Γαληνού.

(Από τον πρόλογο του
Καθηγητή Χρήστου Κίττα)

B΄ τόμος

Γ΄ τόμος

I. Νεότεροι Χρόνοι (1830-1950 π.Χ.)

Ι. Οι χειρουργικές κλινικές στα κεντρικά νοσοκομεία των μεγαλύτερων πόλεων

II. Σύγχρονη Εποχή (1950-2015 π.Χ.)

της σύγχρονης Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,

ΙΙΙ. Ιατρικές ειδικότητες άρρηκτα

Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη)

συνδεδεμένες με τη Χειρουργική

ΙΙ. Ιστορικό Ελληνικών Χειρουργικών Εταιρειών

ΙV. Η ελληνική Χειρουργική στην Κύπρο

IV. Επιλογικά Χειρουργικά Θέματα

V. Οι Έλληνες χειρουργοί στις τέχνες,

V. Ευρετήριο

συγγραφέων, ελληνικών και ξένων ονομάτων, ιατρικών όρων και λημμάτων

στη λογοτεχνία και τη μουσική

VI. Βιβλιογραφικές πηγές

Έπειτα από μακρά θητεία στο χώρο της μάχιμης Χειρουργικής και με τη χάρη του Θεού
ύστερα από πολλές επισκέψεις σε όλα σχεδόν τα
διεθνή πανεπιστημιακά κέντρα, ομολογώ ότι η
έκδοση αυτή με εντυπωσίασε.
Πράγματι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτυπώνεται πολύ γλαφυρά, από τους συγγραφείς, η
ιστορική εξέλιξη της Χειρουργικής από την Ελληνική Μυθολογία και την πρώιμη αρχαιότητα
έως τον αιώνα μας. Mου ήταν πολύ ευχάριστη
η ανάγνωση της ιστορικής διαδρομής της Χειρουργικής, ιδιαίτερα αφού μας θυμίζει ότι στους
πρώτους μυθικούς χειρουργούς θεραπευτές ανήκει και ο πρώτος δάσκαλος της Ιατρικής, ο Κένταυρος Χείρων, που αναφέρεται ως δάσκαλος
και αυτού ακόμα του θεού της Ιατρικής, του
Ασκληπιού.
Ιδιαίτερα οι περιγραφές των χειρουργικών
πράξεων από την Ιπποκρατική Συλλογή, και αργότερα στην ελληνιστική περίοδο, στην ύστερη
αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο, αποκαλύπτουν ανάγλυφα τη συμβολή του ελληνικού
πνεύματος στη συνεχή αναζήτηση νέων και απο-

Όπως έχω γράψει και στο παρελθόν και με το
πνεύμα αυτό ενεθάρρυνα τον κ. Μπράμη στην
προσπάθειά του, είναι απόλυτη ανάγκη να υπενθυμίζουμε, συνεχώς, στους νεότερους συναδέλφους τη συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού.
Ειδικά στη θεραπευτική Ιατρική, η Χειρουργική,
από την κλασική αρχαιότητα, με την Ιπποκρατική
Συλλογή, αλλά και στη συνέχεια με τα κείμενα
του Γαληνού, των Βυζαντινών και των Αλεξανδρινών χειρουργών και μέχρι τον Μεσαίωνα, έχει
ουσιαστική συμμετοχή στην εξέλιξη της ορθολογικότερης αντιμετώπισης των νόσων.
Η εμπειρία μού έδειξε ότι η διαδραστική επικοινωνία με τους φοιτητές μας και τους νέους
που ασκούνται στη Χειρουργική επιδρά καταλυτικά στην ανάδειξη και την υιοθέτηση των ανεκτίμητων αρχών της θεραπευτικής, όπως αυτές
καταγράφονται στην αρχαία Ελληνική Ιατρική
Γραμματεία.
Ήταν πάντα πεποίθησή μου ότι οι νέοι πρέπει
να ξέρουν την ιστορική επιστημονική μας προέλευση, διαχρονικά, και εμείς πρόθυμοι και έτοιμοι να τους ενημερώνουμε.

τελεσματικότερων τρόπων αντιμετώπισης των
νόσων.
Την προσήλωση και το πάθος των αρχαίων Ελλήνων στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των
χειρουργικών παθήσεων, μαρτυρούν και οι αναρίθμητες γραπτές πηγές, αλλά και ο όγκος των
αρχαιολογικών ευρημάτων, είτε σε χειρουργικά
εργαλεία, είτε σε επιγράμματα και αναθήματα
είτε σε αρχαίες απεικονίσεις των νόσων και του
τρόπου ίασης.
Θεωρώ πολύ επιτυχή την ανάπτυξη των κειμένων κατά συνεχή χρονολογική ροή, στη διαδρομή
των χρόνων, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο.
(Από τον πρόλογο του Καθηγητή
Παναγιώτη Μπάλα)

(Από τον πρόλογο του
Καθηγητή Βασιλείου
Γολεμάτη)

Μία μεγάλη, συγκλονιστική θα έλεγα, αλλαγή
στην άσκηση της Ιατρικής είναι η εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας. Πολλές αιματηρές επεμβάσεις δεν γίνονται πλέον με «ανοικτές», αλλά
με διαδερμικές, σχεδόν αναίμακτες, μεθόδους.
Ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων είναι
τεράστιος. Σοβαρό μειονέκτημα αυτής της προόδου είναι η απομάκρυνση του γιατρού από τον
ασθενή. Η σύγχρονη Ιατρική κινδυνεύει να χάσει
μία από τις κυριότερες δυνάμεις της, αυτή του
ανθρώπινου αγγίγματος. Ενώ οι τεχνολογικές
εξελίξεις επιτρέπουν στον γιατρό να βλέπει με
κάθε λεπτομέρεια το ανθρώπινο σώμα, φαίνεται
να απομακρύνεται η «ανθρωπιστική» προσέγγιση του ασθενούς, ο οποίος συχνά αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο στοιχείων και ηλεκτρονικών
δεδομένων.
(Από τον
πρόλογο του
Καθηγητή
Μιχαήλ Σέχα)

