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ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 Δρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, αρχαιολόγος της Β’ ΕΠΚΑ 

 
Γνώση, ισχύς και διαπραγμάτευση κοινωνικών ταυτοτήτων. 

Η ταφή ενός ιατρού στις αρχαίες Αχαρνές. 
 
Εισαγωγή 
Η γνώση συνδέεται με την ισχύ, ειδικά η γνώση εκείνη η οποία παρέχει απαντήσεις, ή απλά 

και μόνο εμπλέκεται, σε υπαρξιακά θέματα όπως η γέννηση, η ζωή, η νόσος, ο θάνατος. Η 
κατασκευή της γνώσης και η εδραίωσή της ως αυθεντίας επιτυγχάνονται μέσα από κοινωνικές 
διαδικασίες και τεχνικές πρόσδοσης κύρους που συνδυάζουν εξειδικευμένη τεχνολογία και 
ειδικούς στη χρήση της με πρακτικές συμβολικού περιεχομένου στις οποίες συμμετέχουν 
αποκλειστικά ελάχιστοι (Τράκα 2007:7), χωρίς όμως ποτέ να εξαλείφεται η συνεχής πάλη για 
συμμετοχή σε αυτή τη γνώση και για τη διεκδίκηση ή διατήρηση της ισχύος που αυτή φέρνει 
μαζί της.  

Η διαρκής προσπάθεια για συμμετοχή στις σχέσεις ισχύος και εξουσίας, οι οποίες 
αναπτύσσονται στα όρια των θεσμών, καθιστά αναγκαία τη διαπραγμάτευση κάθε φορά των 
ορίων αυτών, αλλά και της ίδιας της ταυτότητας των ανθρώπων που τη διεκδικούν. Ο όρος 
ταυτότητα που αναφέρουμε εμπεριέχει εξίσου τη δική μας αντίληψη για το ποιοι είμαστε 
(κοινωνικά, επαγγελματικά, ηθικά, θρησκευτικά κτλ) αλλά και την εικόνα που έχουν οι άλλοι 
για μας. Κατά αυτή την έννοια, το ποιοι είμαστε δεν είναι δεδομένο αλλά αποτελεί θέμα 
ερμηνείας. Έτσι όλοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την εικόνα μας στους άλλους ώστε να 
ερμηνευτεί σωστά, διαπραγματευόμαστε την κοινωνική μας ταυτότητα σε καθημερινή βάση 
κατά τη διάρκεια πράξεων, πρακτικών και συνεχών συναντήσεων (Georgousopoulou 2003, 
2004). 

Μία από τις πρακτικές που αποτελούν ευνοϊκό πεδίο για τη διαπραγμάτευση αυτή των 
κοινωνικών ταυτοτήτων είναι η τελετή της ταφής. Η τέλεση της διαδικασίας της αποτελεί μια 
καλή στιγμή για την παρουσίαση της ταυτότητας του θανόντος, του κοινωνικού ‘είναι’ του, 
αλλά πρωτίστως μια εξαιρετική ευκαιρία για τη διαπραγμάτευση της κοινωνικής ταυτότητας 
των ζωντανών, ιδιαίτερα των συγγενών. Αυτοί επιλέγουν σε ποιον τομέα της προσωπικότητας 
και του βίου του θανόντος θα δοθεί έμφαση κατά την πρόθεση και την εκφορά του, και, μέσω 
αυτού, πώς θα παρουσιάσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους στην κοινότητα που παρακολουθεί. 

Τα ισχυρά συναισθήματα που προξενούνται κατά τη διάρκεια της τελετής της ταφής είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με τα αντικείμενα που λαμβάνουν μέρος σε αυτή (Parker Pearson 
1999). Έτσι τα ευρήματα που προέρχονται από ταφές έχουν ιδιαίτερη αξία: είναι από τα λίγα 
αντικείμενα που έχουν εναποτεθεί εσκεμμένα στη γη στα πλαίσια μιας πρακτικής, και 
επομένως μας συνδέουν άμεσα με τους ανθρώπους της αρχαιότητας, επιτρέποντάς μας μια 
ματιά στην κοσμοθεωρία τους. Στην παρούσα μελέτη, λοιπόν, θα προχωρήσουμε πέρα από την 
απλή παρουσίαση των ανασκαφικών δεδομένων και θα επιχειρήσουμε, μέσω της θεώρησης 
των αρχαιολογικών ευρημάτων στο σύνολό τους, να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους και τις 
καθημερινές πρακτικές τους και να ανιχνεύσουμε τις κοινωνικές διαδικασίες που συνδέονται 
με τη διαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους μέσα σε σχέσεις ισχύος και εξουσίας. 

 
Ανασκαφικά δεδομένα και χρονολόγηση 
Το Δεκέμβριο του 2006 αποκαλύφθηκε κατά την εκσκαφή στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Μ. 

Περικλιώτη και Δ. Σαββίδη στην οδό Καραολή στις Αχαρνές μαρμάρινη ασύλητη σαρκοφάγος 
με αετωματικό κάλυμμα και προσανατολισμό Α—Δ (φωτ.1). Στο εσωτερικό της βρέθηκαν 
οστά πάνω σε υπολείμματα ξύλινου φορείου, μικρό τμήμα υφάσματος, ίσως από σάβανο, και 
ένα σιδερένιο καρφί στο κέντρο του δαπέδου λυγισμένο σχεδόν σε ορθή γωνία (σχ.1). Τα μόνα 
κτερίσματα που συναντήσαμε ήταν δύο χάλκινα εργαλεία, στο Δ. άκρο της, που ταυτίζονται ως 
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σπαθομήλη [ΜΜ1848] και κυαθισκομήλη[ΜΜ1849] και προέρχονταν από την εργαλειοθήκη 
ενός γιατρού της αρχαιότητας (σχ.1, φωτ.2). 

Από την προκαταρκτική παλαιοανθρωπολογική εξέταση που διενεργήθηκε από τη Δρ Ζωή 
Τσιώλη και τον Δρ Λουκά Κωνσταντίνου προκύπτει ότι τα οστά από το εσωτερικό της 
σαρκοφάγου ανήκουν σε τρεις ενήλικες άντρες (1). Η διατήρηση και των τριών σκελετών δεν 
είναι πλήρης και δεν μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε τη θέση τους εντός της 
σαρκοφάγου λόγω της διατάραξης του εσωτερικού της κατά τη διάρκεια της εκσκαφής του 
οικοπέδου (2). Γνωρίζουμε όμως ότι τα οστά του ενός από τους νεκρούς είχαν συγκεντρωθεί 
στο Δ. άκρο της σαρκοφάγου, μαζί με τα κτερίσματα, καθώς σε αυτό το σημείο είχε εισχωρήσει 
υγρασία και τα οστά έχουν αποκτήσει καφετί χρώμα λόγω της επαφής τους με το ξύλο του 
φορείου. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι οι τρεις άντρες δεν ετάφησαν 
ταυτόχρονα. Πρώτος ετάφη ο άντρας με τον οποίο σχετίζονται τα ιατρικά εργαλεία, και 
ακολούθως οι δύο επόμενοι (είτε μαζί είτε με κάποια χρονική διαφορά), για την ταφή των 
οποίων προηγήθηκε η συγκέντρωση των οστών και των κτερισμάτων του πρώτου στο Δ. άκρο 
της σαρκοφάγου. Η επαναχρησιμοποίηση σαρκοφάγων και οι πολλαπλές ταφές στο 
εσωτερικό τους δεν είναι συχνές (3) και αφορούν πιθανώς συγγενείς. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να δικαιολογήσει τη δεύτερη χρήση της 
σαρκοφάγου του ιατρού και την πιθανή ταυτόχρονη ταφή των άλλων δύο ανδρών: το καρφί 
από το εσωτερικό της σαρκοφάγου (σχ.1). Το αντικείμενο αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί ως 
εξάρτημα του ξύλινου φορείου εφόσον βρέθηκε μόνο του, καθώς μάλιστα είναι γνωστό από τη 
βιβλιογραφία ότι συνήθως για τη σύνδεση των σανίδων του φορείου χρησιμοποιούνταν 
ξυλόπροκες, κόλλα ή σχοινιά (Kurtz and Boardman 1971(1994):204). Γνωρίζουμε επιπλέον ότι 
στα καρφιά που συναντάμε σε ταφές, κυρίως στην ελληνιστική εποχή, αποδίδονταν μαγικές 
ιδιότητες. Λυγίζονταν, όπως το παράδειγμά μας, ή διαπερνούσαν αντικείμενα και διπλωμένες 
μολύβδινες πλάκες ενεπίγραφες με κατάρες («κατάδεσμοι»). Οι ταφές αυτές 
χρησιμοποιούνταν ως ‘γραμματοκιβώτια’ για να προκαλέσουν την προσοχή των θεοτήτων του 
Κάτω κόσμου ξορκίζοντας το θάνατο (Kurtz and Boardman 1971(1994):154, 204, 255, 
Καλτσάς 1998: 299-300, Ανετάκης etal 2009) και συνόδευαν νεκρούς που έφευγαν βίαια ή 
πριν την ώρα τους. Το λυγισμένο καρφί λοιπόν είναι μια ένδειξη υπέρ του πρόωρου, ίσως και 
βίαιου, θανάτου των δύο αντρών που ετάφησαν μεταγενέστερα στη σαρκοφάγο όπου είχε 
ταφεί ο άντρας με τα ιατρικά εργαλεία: λόγω της βιασύνης που ακολούθησε τον ξαφνικό 
θάνατο προτιμήθηκε ο ενταφιασμός τους σε μία ήδη χρησιμοποιημένη σαρκοφάγο, πιθανώς 
συγγενικού προσώπου, αν κρίνουμε από την επιμέλεια της μετακίνησης των οστών και των 
κτερισμάτων του.  

Κατά την απομάκρυνση της σαρκοφάγου μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής της 
αποκαλύφθηκε ακριβώς κάτω από τη ΒΔ γωνία της μεγάλο χάλκινο αγγείο με λεπτά 
σφυρήλατα τοιχώματα, σε κακή κατάσταση γιατί είχε συντριβεί από την επαφή με τη 
σαρκοφάγο. Πρόκειται για υδρία, το κυρίαρχο χάλκινο ταφικό (τεφροδόχο) αγγείο από τον 5ο 
ως τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (Kurz and Boardman 1971 (1994), Rolley 1986:174, Βοκοτοπούλου 
1997:33-36), με ένα σπάνιο θέμα να κοσμεί την κάτω πρόσφυση της κάθετης λαβής: μια 
μάσκα σατύρου η οποία πλαισιώνεται από δύο αντιμέτωπα λιοντάρια που κατασπαράσσουν 
ένα ελάφι (φωτ.3) [ΜΜ2108]. Η λαβή ίσως κατέληγε σε ανθέμιο όπως αυτή του Μουσείου 
Allard Pierson στο Άμστερνταμ που χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ. Την ίδια χρονολόγηση 
μας δίνει παρόμοια υδρία από το Duvanlij στο Plovdiv της Βουλγαρίας (τέλος 5ου-αρχές 4ου αι. 
π.Χ.) (Diehl 1964:39) (4). Η υδρία λοιπόν μας δίνει ένα terminuspostquem για τη χρονολόγηση 
της πρώτης ταφής στη σαρκοφάγο, το 400 π.Χ., και αποτελεί και το μόνο στοιχείο 
χρονολόγησης της σαρκοφάγου καθώς δεν βρέθηκε στο χώρο καθόλου κεραμεική. 

Πιστεύω ότι η υδρία αποτελούσε μια πρωιμότερη ταφή που καταστράφηκε, ίσως και 
συλήθηκε (αφού δε βρέθηκαν η έτερη οριζόντια λαβή και το πώμα της), κατά τη διαδικασία 
της  ταφής της σαρκοφάγου, καθώς γνωρίζουμε ότι κατά την κατασκευή των τάφων συχνά 
διαταράσσονταν παλαιότερες ταφές χωρίς εκδηλώσεις ιδιαίτερης προσοχής για το 
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διαταραγμένο νεκρό (Kurz and Boardman 1971 (1994):185). Η ταφή στη σαρκοφάγο θα έλαβε 
χώρα αρκετά μεταγενέστερα, όταν πια είχε σβηστεί από τη συλλογική μνήμη η ταφή στην 
υδρία και δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ του προηγούμενου νεκρού και των ζωντανών. Αυτή η 
χρονολόγηση υποστηρίζεται και από την τυπολογία των ιατρικών εργαλείων, αφού, αν και 
γενικά τα αντικείμενα που ανήκουν στον εξοπλισμό των ιατρών διαθέτουν διαχρονικούς 
τύπους που συναντώνται ακόμα και σήμερα, ο τύπος της σπαθομήλης με το σχηματισμό 
«χελιδονοουράς» αποτελεί φαινόμενο της ύστερης ελληνιστικής εποχής (2ος/1ος αι. π.Χ.) (Künzl 
1996:2584-5, 2002:51).   

 
Τα ιατρικά εργαλεία της οδού Καραολή 
Και τα δύο εργαλεία που αποκαλύφθηκαν στην ταφή της οδού Καραολή ανήκουν στην 

κατηγορία της μήλης (5). Στην πιο απλή και αρχική της μορφή η μήλη είναι ένα λείο ραβδάκι 
που χρησιμεύει ως προέκταση του δαχτύλου του γιατρού για την εξερεύνηση κοιλοτήτων 
(μύτη, αυτιά, κτλ) και τραυμάτων (6). Για καθημερινή χρήση ο γιατρός είχε πρόχειρες μια 
σειρά από μήλες σε διάφορα σχήματα που τις περισσότερες φορές χρησίμευαν ως ‘’διπλά’’ 
εργαλεία, είχαν δηλαδή διαφορετικά διαμορφωμένες απολήξεις. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις στο ένα από τα δύο άκρα δινόταν το σχήμα κουκουτσιού ελιάς (πυρήν).  

Με αυτόν τον τρόπο είναι κατασκευασμένο το ένα άκρο του πρώτου μας εργαλείου, της 
σπαθομήλης Μ.Μ.1848 (σχ.1, φωτ.2). Το άλλο της άκρο είναι διαμορφωμένο ως επιμήκης 
επίπεδη σπάτουλα με σχήμα ΄χελιδονοουράς’ (Künzl 2002:51) και ευθύγραμμη απόληξη. Ο 
στειλεός έχει κυλινδρική διατομή και είναι λίγο πιο παχύς στη μέση. Το συνολικό μήκος του 
εργαλείου είναι 16 εκ. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει πολλές χρήσεις. Εκτός από εργαλείο 
εξέτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρασκευή φαρμάκων ως αναδευτήρι με την 
απόληξη σε σχήμα πυρήνα ελιάς, για την επίθεσή τους σε μορφή σκόνης ή αλοιφής με τη 
σπάτουλα, και για την εφαρμογή των υγρών φαρμάκων (όπου ένα κομμάτι υφάσματος 
βυθίζεται στο υγρό και προσδένεται στη μέση του στειλεού επιτρέποντας στο φάρμακο να 
σταλάξει από το άκρο του). Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως σπάτουλα για τη γλώσσα, 
εργαλείο καυτηριάσεως, εργαλείο για να χωρίζει τους ιστούς από το οστό σε ορθοπεδικές 
επεμβάσεις, ή ακόμα και σε αμβλείες τομές στην περίπτωση που τα άκρα της σπάτουλας είναι 
λεπτά και σχετικά οξέα όπως στο παράδειγμά μας (Milne 1907:57-89, Πουρναρόπουλος 
1973:20-22, Michaelides 1984:325-326, Krug 1993(2002):96-98). 

Το δεύτερο εργαλείο ταυτίστηκε ως κυαθισκομήλη ή ωτική μήλη Μ.Μ. 1849 (σχ.1, φωτ.2), και 
αποτελείται από κυλινδρικό στέλεχος που το ένα του άκρο απολήγει σε διεύρυνση υπό μορφή 
κοχλιαρίου με οβάλ σχήμα και αμβλέα χείλη, ενώ το άλλο του άκρο δε διαθέτει απόληξη σε 
σχήμα πυρήνα ελιάς αλλά οξεία. Το μήκος του είναι 13,3 εκ. Και αυτός ο τύπος διαθέτει πολλές 
χρήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή φαρμάκων (εξαγωγή, ανάδευση, 
ανάμειξη), αλλά κυρίως στην εξαγωγή ξένων σωμάτων ή κυψέλης από τα αυτιά και στην 
επίθεση ή ενστάλαξη φαρμάκων εντός των ώτων. Οι ωτικές μήλες με ιδιαίτερα λεπτό σχήμα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον καθαρισμό τραυμάτων, την απόξεση συριγγίων, 
τον καθετηριασμό της ουρήθρας, ή για να αναχαιτίζουν το αίμα που ρέει από τις φλεβοτομίες 
(Milne 1907:63, Πουρναρόπουλος 1973:22, Krug 1993 (2002): 98-99).  

Τα δύο αυτά εργαλεία αποτελούσαν, μαζί με μια συλλογή από διαφορετικές μήλες, μέρος 
ενός προσεκτικά επιλεγμένου συνόλου που θα συνόδευε το instrumentarium ενός γιατρού της 
αρχαιότητας, και μεταφέρονταν σε κυλινδρικές θήκες (7). Οι μήλες απαντώνται αρκετά συχνά 
ως αρχαιολογικά ευρήματα, γεγονός που φανερώνει τόσο την ευρεία χρήση τους όσο και τη 
σχετική διαθεσιμότητά τους και την ευκολία αντικατάστασής τους, και μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι οι μήλες συγκαταλέγονταν όχι στα πιο πολύτιμα αντικείμενα της ιατρικής 
εργαλειοθήκης αλλά στα πιο βασικά.  

Οι γνώσεις μας για τα ιατρικά εργαλεία και τις ιατρικές πρακτικές της αρχαιότητας 
προέρχονται από τα αρχαία συγγράμματα όπου, εκτός από λεπτομερείς οδηγίες διάγνωσης και 
νοσηλείας, λειτουργίας των οργάνων και παρασκευής και χρήσης φαρμάκων, αναφέρονται με 
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τα ονόματά τους τα εργαλεία της αρχαιότητας και περιγράφονται με ακρίβεια οι χρήσεις τους 
(Milne 1907:1-9, Meyer-Steineg 1912) (8), καθώς και από αρχαιολογικά ευρήματα κυρίως της 
ρωμαϊκής εποχής και ως επί το πλείστον από τάφους. Μόνο λίγα αποτελούν τυχαίες αποθέσεις 
και προέρχονται από ιερά (ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα στην Επίδαυρο, 5ος/4ος αι. π.Χ. (9), 
ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα (10)) και οικιστικά σύνολα (Όλυνθος στην Χαλκιδική, 348 
π.Χ. (11), Ρήνεια στη Δήλο, πριν το 69 π.Χ. (12)), καθώς και από valetudinaria (στρατιωτικά 
νοσοκομεία) (π.χ. στη Γερμανία) (13), θέρμες (14), οικίες (όπως η Οικία του Χειρουργού στην 
Πομπηία, 79 μ.Χ.) (15), και από ποταμούς (Τίβερης στη Ρώμη και Saône στη Γαλλία) (16) και 
ναυάγια (Capo Plemmirio στις Συρακούσες, 2ος αι. μ.Χ.) (17). 

Ταφές με ιατρικά εργαλεία: το status του ιατρού στον θάνατο 
Τα παραπάνω αρχαιολογικά σύνολα, ως τυχαίες αποθέσεις, μας δίνουν πληροφορίες για το 

πώς και το πού λάμβαναν χώρα οι ιατρικές πρακτικές. Εικόνα όμως για την κοινωνική θέση 
του ιατρού, τη σπουδαιότητα του ιατρικού επαγγέλματος και τις πρακτικές που συνόδευαν 
αυτό το ρόλο έχουμε από τα σύνολα που εναποτέθηκαν εσκεμμένα, τις ταφές.     

Οι πιο εντυπωσιακές ταφές με ολόκληρα σύνολα από instrumentaria βρέθηκαν εκτός του 
ελλαδικού χώρου και ανήκουν στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική εποχή (1ος-4ος αι. μ.Χ.) (18), με τις 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην κεντρική Ευρώπη (περιοχές GalliaBelgicaκαι Germania) 
(Künzl 1983, Jackson 1986:119, 1996:79-101). Ενδεικτικά αναφέρουμε τον τάφο στο Bingen 
της Γερμανίας (1ος/2ος αι. μ.Χ.) όπου αποκαλύφθηκαν περίπου 60 μεταλλικά αντικείμενα, 
ανάμεσά τους 13 νυστέρια, μοχλός οστών, εργαλεία για ανάτρηση κρανίου, σπάτουλες, και 
τρεις βεντούζες με υποστατό (Künzl 2002:36-38) (19).  

Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για ταφές με ιατρικά εργαλεία από τον ελλαδικό 
χώρο, γεγονός που ίσως οφείλεται σε έλλειψη επαρκούς δημοσίευσης (20). Κατά εντυπωσιακό 
όμως τρόπο η πρώτη φορά που η κοινωνική σπουδαιότητα του ιατρικού επαγγέλματος 
μαρτυρείται αρχαιολογικά είναι σε ταφικά σύνολα από θαλαμοειδείς τάφους της Μυκηναϊκής 
εποχής (15ος αι. π.Χ.), στο Ναύπλιο (με χάλκινους καθετήρες, μικρές σμίλες, τανάλια με 
ευθύγραμμα μάγουλα, κοχλιάριο, ξυράφι) (Δειλάκη 1973, Protonotariou-Deilaki 1980, Arnott 
1996, 1997) και στο Καλαπόδι της Φωκίδας (ασημένιο κοχλιάριο μαζί με εξοπλισμό 
πολεμιστή) (Dakoroneia 2007), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από παλαιοπαθολογικά 
ευρήματα και από αναφορές σε πινακίδες της Γραμμικής Β και στον Όμηρο (21).  Κατά την 
κλασική εποχή κάποιες ταφές περιέχουν βεντούζες [Ιαλυσσός Ρόδου (Berger 1970:63), Θήβα, 
Κόρινθος, Τανάγρα (Krug 1993(2002):33,79, Künzl 1996: 2437-8)], οι οποίες φαίνεται να 
αποτελούσαν διακριτικό του ιατρικού επαγγέλματος λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιζε 
στη θεραπεία πάσας νόσου η αφαίμαξη (22).  

Ενώ όμως δεν υπάρχουν πολλές ταφές με ιατρικά εργαλεία στον ελλαδικό χώρο, δηλώνεται 
με άλλον τρόπο το status των ιατρών στο θάνατο, όπως με τις επιγραφές και τις παραστάσεις 
στις επιτύμβιες στήλες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επιτύμβια στήλη του ιατρού Ιάσωνα 
από τις Αχαρνές (2ος αι. μ.Χ.) (23) (Krug 1993(2002):207-8, Künzl 2002:34), καθώς και η στήλη 
της Φανοστράτης που βρέθηκε στις Αχαρνές, σημαντική γιατί αναφέρεται στην πρώτη 
γυναίκα γιατρό που γνωρίζουμε με το όνομά της (τέλος 4ου αι. π.Χ.) (Brock 1994:340, Nutton 
2004:101-2) (24). 

Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχε η ανάγκη να τονίζεται ο ρόλος του 
γιατρού στο θάνατο, ήδη από την προϊστορική εποχή, και ότι ειδικά η απόθεση πολύτιμων 
(επειδή συνδέονται με αποκλειστική γνώση) εργαλείων, ακόμα και ολόκληρων instrumentaria, 
ως κτερισμάτων που αποσύρονται από την καθημερινή τους χρήση για να συνοδεύσουν τον 
νεκρό ιατρό στο θάνατο, ενισχύοντας την εικόνα του και το γόητρό του, αποτελεί διαχρονικό 
φαινόμενο. Ο λόγος της επιλογής τους, βέβαια, διαφέρει σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από 
τις συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε εποχής. Μένει λοιπόν να 
εξετάσουμε ποιος ήταν ο ρόλος του γιατρού, ποια η κοινωνική του θέση, και πώς εμπλεκόταν 
στις σχέσεις της γνώσης με την ισχύ και την εξουσία στο πλαίσιο της ελληνιστικής εποχής 
όπου εντάσσεται η ταφή της οδού Καραολή. 
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Ο ρόλος του γιατρού: κοινωνική θέση και τεχνικές επιδίωξης γοήτρου 
Η ξεχωριστή θέση που κατείχε ο γιατρός στην αρχαιότητα διαφωτίζεται από το θεσμό του 

«δημόσιου ιατρού», τον οποίο πληροφορούμαστε ήδη από τον Ηρόδοτο. Φαίνεται ότι οι 
ελληνικές πόλεις-κράτη αναγνώριζαν την πρόνοια για την υγεία των πολιτών ως υποχρέωσή 
τους και ήταν διατεθειμένες να παραχωρήσουν χρήματα και προνόμια στους «δημόσιους 
γιατρούς», όπως ελευθερία από τοπικούς φόρους, απαλλαγή από την υποχρέωση εκλογής σε 
αξιώματα που συνδέονταν με οικονομικές και προσωπικές επιβαρύνσεις, παραχώρηση σπιτιού 
και εδαφικής έκτασης, ακόμα και καλής θέσης στο θέατρο (Nutton 2004:154) (25). Οι 
απολαβές αυτές βέβαια έπρεπε να αντιστοιχούν σε υψηλά προσόντα που εγγυάτο η καλή 
φήμη ή η επιτυχής εξάσκηση του επαγγέλματος στην ίδια την πόλη.  

Βλέπουμε λοιπόν να χαράσσεται το περίγραμμα μιας ξεχωριστής τάξης που έχαιρε ειδικών 
προνομίων, επιβεβλημένης υψηλής αμοιβής και υψηλής κοινωνικής θέσης χάρη στην 
εξειδικευμένη γνώση που κατείχαν τα μέλη της και στις ιδιαίτερες πρακτικές που εξασκούσαν. 
Πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι στην πλειοψηφία τους, αν και έχαιραν εκτίμησης και 
σεβασμού, οι γιατροί δεν κατατάσσονταν στο ανώτατο στρώμα της κοινωνικής και 
οικονομικής ελίτ. Σε μια κοινωνία όπου οι πλούσιοι απολάμβαναν εισόδημα που προερχόταν 
από την εργασία άλλων, ως κάτοχοι γης ή σκλάβων, το γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να 
δουλέψει για να ζήσει, να ασκήσει ένα βιοποριστικό επάγγελμα, ήταν μια ένδειξη ότι 
βρισκόταν εκτός των ορίων της ανώτατης κοινωνικής τάξης. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση των 
γιατρών δεν ήταν επίσημη ούτε κατέληγε στην απονομή κάποιου ‘πτυχίου’. Τα χειρωνακτικά 
επαγγέλματα με την ευρύτερη έννοια, ανάμεσά τους οι εικαστικές τέχνες και η ιατρική, δεν 
είχαν σταθερά οριοθετημένες απαιτήσεις, και ο πιο προσιτός τρόπος να μάθει κανείς μια 
τέτοια τέχνη ήταν η μαθητεία σε κάποιον που ήδη την εξασκούσε. Επειδή ήταν διαδεδομένο ο 
γιός να αναλαμβάνει το επάγγελμα του πατέρα του, αυτός γινόταν συνήθως ο δάσκαλός του 
(π.χ. Ιπποκράτης). Φυσικά ούτε κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος υπήρχε 
θεσμοθετημένος έλεγχος γνώσης και πρακτικής, επομένως συνέβαινε συχνά ο τίτλος του 
γιατρού να απονέμεται από οποιονδήποτε επίδοξο υποψήφιο στον εαυτό του, πόσο μάλλον 
όταν από τον Όρκο του Ιπποκράτη πληροφορούμαστε ότι η χειρότερη ποινή για την κακή 
εξάσκηση της ιατρικής ήταν η απώλεια του ‘καλού ονόματος’. Το μοναδικό μέτρο για την 
αξιολόγηση του γιατρού ήταν οι επιτυχίες του και η καλή φήμη που συνδεόταν με αυτές (Krug 
1993(2002):187-8, Jackson 2005:97). 

Οι ηθικές και θεραπευτικές μέθοδοι για την απόκτηση γνώσης και τη σωστή εξάσκηση της 
ιατρικής, ένας ‘οδηγός’ για τους υποψήφιους γιατρούς, παρουσιάζονται για πρώτη φορά 
γραπτά στα ιπποκρατικά κείμενα στα τέλη του 5ου αι. π. Χ. Βέβαια πρέπει να έχουμε στο νου 
μας ότι τα ιπποκρατικά κείμενα δεν αντιπροσωπεύουν την αποκλειστική μέριμνα της εποχής 
τους για την υγεία. Παράλληλα συνυπήρχαν λαϊκοί θεραπευτές που εξασκούσαν 
παραδοσιακές/μαγικές πρακτικές καθώς και η θρησκευτικά ορμώμενη ιατρική στους χώρους 
λατρείας του Ασκληπιού. Η Ιπποκράτεια Γραμματεία όμως κατέστησε ευρέως γνωστή και 
διαθέσιμη μια παράδοση που χαρακτηριζόταν από κοινωνική σπουδαιότητα και πνευματικό 
γόητρο, κατασκευάζοντας έτσι ένα είδος κυρίαρχης ιατρικής και προσφέροντας μια μέθοδο 
εδραίωσης ενός σώματος ειδικά εκπαιδευμένων θεραπευτών που αναλαμβάνει το ρόλο του 
προστάτη των ασθενών αποκτώντας όλο το κοινωνικό γόητρο που πηγάζει από αυτή τη θέση 
(Τράκα 2007, McKeown 2002). 

Οι μείζονες εξελίξεις στον τομέα της χειρουργικής (26) και η ανάπτυξη της φαρμακολογίας 
(27) κατά την ελληνιστική εποχή οδήγησαν σε νέες εξειδικεύσεις του ιατρικού επαγγέλματος, 
το οποίο επιπλέον απέκτησε διευρυμένο πεδίο δράσης στα πλαίσια της ανανέωσης και της 
κινητικότητας που επέφερε η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την ανατολική 
Μεσόγειο.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι γιατροί στην ελληνιστική εποχή δρούσαν σε ένα καθεστώς 
ελεύθερης αγοράς. Είχαν να ανταγωνιστούν καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους συναδέλφους 
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τους, εναλλακτικά είδη ιατρικής, και τσαρλατάνους που προσποιούνταν τους γιατρούς χωρίς 
ιδιαίτερες επιπτώσεις. Αυτή η ελεύθερη ιατρική αγορά αποτελούσε ένα εξαίρετο πεδίο δράσης 
με πολλές ευκαιρίες ατομικής κίνησης και επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλιξης. Ως μία 
ακόμη τεχνική εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η ελεύθερη αγορά μπορούν 
να θεωρηθούν και οι εντυπωσιακές ταφές με ιατρικά εργαλεία, όχι πια από πλευράς του 
θανόντα ιατρού αλλά εκ μέρους των ζωντανών συγγενών του. Οι ιατρικές γνώσεις είχαν 
καταγραφεί ήδη από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., άρα δεν ήταν πια μυστικές. Οι εξειδικευμένες 
πρακτικές όμως μπορούσαν να εξασκηθούν επιτυχώς αποκλειστικά από λίγους. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, το γόητρο της εξειδικευμένης γνώσης συμβολίζεται με την ισχυρή 
παρουσία των ιατρικών εργαλείων και κληροδοτείται, μέσω της δημόσιας έκθεσης και 
διεκδίκησής του κατά τη διάρκεια της τελετής της ταφής, από τον νεκρό στους συγγενείς του.             

 
Η ταφή ενός γιατρού στις αρχαίες Αχαρνές: μια ιστορία επιδίωξης γοήτρου 
Σε αυτό το πλαίσιο της συνειδητής επιλογής των ταφικών πρακτικών καθώς και των 

αντικειμένων που περίοπτα συνοδεύουν το νεκρό και πλάθουν κοινωνικό γόητρο θα 
προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την ταφή της οδού Καραολή. Παρατηρούμε αρχικά την 
επιλογή της σαρκοφάγου, η οποία αποτελεί την πιο δαπανηρή μορφή ταφής με ενταφιασμό 
(Kurtz and Boardman 1971 (1994):180). Η συγκεκριμένη σαρκοφάγος δεν διαθέτει εξαιρετική 
επεξεργασία, ιδίως στις εξωτερικές της όψεις (φωτ.4). Αυτό όμως δε θα επηρέαζε την 
εντύπωση της πολυτέλειας που επεδίωκαν να δώσουν οι συγγενείς, καθώς οι σαρκοφάγοι 
θάβονταν στο έδαφος με τρόπο που να μην είναι ορατό το εξωτερικό τους, και η πρόθεση και 
εκφορά του νεκρού λάμβανε χώρα πάνω σε ξύλινο φορείο (Kurtz and Boardman 1971 
(1994):185), υπολείμματα του οποίου έχουμε βρει εντός της σαρκοφάγου μας. 

Η επιλογή των δύο ιατρικών εργαλείων ως μοναδικών κτερισμάτων του νεκρού χωρίς την 
παρεμβολή άλλων αντικειμένων ενισχύει το λόγο για τον οποίο επιλέχθηκαν, δηλαδή για να 
τονιστεί η επαγγελματική ιδιότητα και, σε προέκταση, η κοινωνική θέση του θανόντα, μέσα σε 
ένα πλαίσιο αναγκαιότητας της συνεχούς επιβεβαίωσης της ταυτότητας του γιατρού όπως 
επιβαλλόταν από την αβεβαιότητα που προκαλούσε και στους ασθενείς και στους γιατρούς η 
έλλειψη επίσημης εκπαίδευσης και θεσμοθετημένου ελέγχου γνώσεων και πρακτικής, καθώς 
και από τις δυνατότητες που ανοίγονταν για την απόκτηση μεγαλύτερης φήμης και γοήτρου 
μέσα σε μια ελεύθερη αγορά. Αυτή η καλή φήμη διεκδικείται και επιβεβαιώνεται κατά τη 
διάρκεια της ταφής, συμπυκνώνοντας το βίο του θανόντα στην ιατρική του ταυτότητα.  

Γιατί όμως επιλέγησαν αυτά τα συγκεκριμένα εργαλεία, η σπαθομήλη και η  κυαθισκομήλη, 
ανάμεσα σε όλα τα εργαλεία που περιλαμβάνει το instrumentarium ενός γιατρού; Θα 
μπορούσαν να έχουν επιλεγεί χαρακτηριστικότερα εργαλεία όπως οι βεντούζες, ή πιο 
εξειδικευμένα όπως νυστέρια, λαβίδες, τανάλιες, ή ακόμα και το σύνολο της εργαλειοθήκης του 
γιατρού, όπως είδαμε να συμβαίνει σε άλλες ταφές εκτός ελλαδικού χώρου. Για να εξηγήσουμε 
την παρουσία τους πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε στο νου μας ότι η απόθεσή τους δεν είναι 
τυχαία αλλά αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής που εξυπηρετούσε τους σκοπούς και τα 
συμφέροντα αυτών που την πραγματοποίησαν, μια εξαίρετη ευκαιρία για τη διαπραγμάτευση 
της δικής τους κοινωνικής ταυτότητας.  

Τα συγκεκριμένα ιατρικά εργαλεία, λοιπόν, φέρουν λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους την 
ανενδοίαστη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του θανόντος ως ιατρού και την εδραίωση της 
κοινωνικής θέσης και του γοήτρου που συνόδευε αυτόν τον τίτλο, το οποίο παρέμενε ζωντανό 
και μεταδιδόταν στους επιγόνους του. Συνυπολογίζοντας ότι η ιατρική ήταν οικογενειακό 
επάγγελμα και η γνώση συνήθως μεταδιδόταν από πατέρα σε γιο, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι το τέκνο ήδη ακολουθούσε ή επεδίωκε να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι λογικό να επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του 
θανόντα, αποφεύγοντας το έξοδο της απόκτησης νέων εργαλείων στο σύνολό τους. Επομένως 
η επιλογή της απόσπασης των δύο μηλών από την ιατρική εργαλειοθήκη με σκοπό την 
περίοπτη τοποθέτησή τους στον τάφο πιθανώς να έγινε με βάση όχι μόνο την 
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αναγνωρισιμότητά τους ως φορείς της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης, αλλά και το σχετικά 
μικρό κόστος αντικατάστασής τους.  

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε για την ταφή της οδού Καραολή ότι, επιβεβαιώνοντας 
την επαγγελματική φήμη του πατέρα και καταξιώνοντάς τον στο θάνατο, το τέκνο διεκδικεί 
και τη δική του επαγγελματική καταξίωση μέσα από τη φήμη του γονιού-δασκάλου, σε ένα 
πλαίσιο ελεύθερης αγοράς όπου η ‘διαφήμιση’ και η διεκδίκηση του καλού ονόματος δεν είναι 
μόνο συνηθισμένη αλλά και επιβεβλημένη, και όπου τα οφέλη είναι διεκδικήσιμα και πολλά 
αφού συνδέονται με αποκλειστικές πρακτικές και γνώσεις σχετικά με τη ζωή και το θάνατο 
μέσα σε σχέσεις ισχύος και εξουσίας.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Θερμές ευχαριστίες στην κα Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα για την παραχώρηση της ανασκαφής προς μελέτη και για την 

πολυετή της καθημερινή συμπαράσταση και υποστήριξη. Επίσης στην Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Συμποσίου Ιστορίας και 
Λαογραφίας και στον πρόεδρό της Δημήτρη Γιώτα.  

(1) Πολλές ευχαριστίες στη Δρ Ζωή Τσιώλη, Φυσική Ανθρωπολόγο, και στον Δρ Λουκά Κωνσταντίνου, Ιατρό-
Παλαιοπαθολόγο. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη τους η ηλικία του ενός από τους τρεις νεκρούς εντοπίζεται στα 20-
25 έτη. Η παρουσίαση της πλήρους ανθρωπολογικής και παλαιοπαθολογικής μελέτης των οστών από την ανασκαφή θα γίνει 
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας 2012. 

(2) Το κάλυμμα της σαρκοφάγου μετακινήθηκε κατά τη διάρκεια της εκσκαφής του οικοπέδου και αρκετή ποσότητα 
χώματος εισχώρησε στο εσωτερικό της καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των εύθριπτων οστών. 

(3) Οι πολλαπλές ταφές σε σαρκοφάγους συνήθως είναι σύγχρονες και αφορούν συγγενείς, με πιο ευνόητους τους 
συνδυασμούς μητέρας-παιδιού ή συζύγων (Blegenetal1984:69, Kurtz and Boardman 1971(1994):183). Η επανάχρηση 
σαρκοφάγων πραγματοποιείται πιθανώς πάλι από συγγενείς, ιδίως όταν το διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό (1-2 γενιές). 
Αν ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει είναι λίγος και δεν έχει επέλθει αποσύνθεση ο πρώτος νεκρός δεν μετακινείται (Γραμμένος 
και Τιβέριος 1984:9, 24, 42), ενώ στην αντίθετη περίπτωση τα οστά του πρώτου νεκρού μαζί με τα κτερίσματά του 
συγκεντρώνονται σε μία άκρη ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την επόμενη ταφή (Γραμμένος και Τιβέριος 1984:26, 
Blegenetal1984:76-8).  

(4) Το κυρίαρχο θέμα είναι η Σειρήνα (α’ μισό 5ου αι. π.Χ.), η χυτή Νίκη (β’ μισό 5ου αι. π.Χ.), και σφυρήλατα περίτμητα 
ανάγλυφα με δύο συνήθως μορφές που αποτελούν μια σύνθεση (Αφροδίτη και Έρως, Βορέας και Ωρείθυια) (αρχές 4ου αι. π.Χ.) 
(Βοκοτοπούλου 1997:42). Άμεσος πρόδρομός της υδρίας από την οδό Καραολή είναι η υδρία της Ερέτριας (τώρα στο Μουσείο 
του Βερολίνου), που έχει μόνο τη μάσκα του Σειληνού (α’ μισό 5ου) (Folzer 1906:88). Η διακόσμηση αυτή έχει άμεση σύνδεση 
με την ταφική χρήση της υδρίας, αφού ο σάτυρος παραπέμπει στο Διόνυσο, τον «κύριο των ψυχών» (Diehl 1964:133).  

(5) Οι μήλες, ιδιαίτερα οι σπαθομήλες και οι κυαθισκομήλες, ερμηνεύονται από κάποιους ως εργαλεία φαρμακοποιού παρά 
γιατρού. Σε μια εποχή όμως που οι γιατροί προμηθεύονταν τις πρώτες ύλες και ετοίμαζαν οι ίδιοι τα γιατρικά τους δεν υπήρχε 
τέτοια διάκριση επαγγέλματος (Künzl 2002:35). Οι μήλες έχουν ερμηνευτεί και ως εξοπλισμός καλλιτέχνη ή ως εξαρτήματα 
καλλωπισμού όταν συναντώνται σε ταφές χωρίς τη συνοδεία άλλων χαρακτηριστικότερων ιατρικών εργαλείων (Salazar 
2000:239, Jackson 2002, Randolph 1998). Για παράδειγμα, σπαθομήλη έχει βρεθεί σε συλημένο πώρινο κιβωτιόσχημο τάφο 
ελληνιστικών χρόνων στην Τανάγρα, μαζί όμως με πτυκτό κάτοπτρο (Ανδρειωμένου 2007:103-4, 254-5, πιν.142.3). Οι 
συγκεκριμένοι τύποι της οδού Καραολή δικαιολογούν λόγω του σχήματός τους τη χρήση τους ως ιατρικά εργαλεία.  

(6) Ειδικά στην κλασική αλλά και στην πρωιμότερη εποχή, όταν σύμφωνα με τα ιπποκρατικά συγγράμματα υπήρχαν 
περιορισμοί στη χειρουργική επέμβαση σε ζωντανό σώμα (vivisection) και στη νεκροτομή (dissection), αυτό το εργαλείο έδινε 
πολύτιμες πληροφορίες για τα εσωτερικά όργανα και τις λειτουργίες τους (Randolph 1998:98). «Η χειρουργική επέμβαση σε 
νεκρό σώμα θεωρείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα αμφίβολης αξίας, ενώ η επέμβαση σε ζωντανό σώμα μη εφαρμόσιμη. 
Επέμβαση σε ζωντανό άνθρωπο παραδίδεται για πρώτη φορά στη χειρουργική των αλεξανδρινών χρόνων, αλλά 
καταδικάζεται ως επικίνδυνη υπερβολή κακής επίδειξης γνώσεων» (βλ.26) (Krug 1993(2002):32). 

(7) όπως μας είναι γνωστό από την Πομπηία, όπου δίπλα σε σκελετό βρέθηκε μικρό τετράγωνο ξύλινο κουτί με δύο θήκες 
(από τις οποίες η άνω περιείχε μαχαιρίδια, λαβίδες και χειρουργικά άγκιστρα, ενώ η κάτω ήταν χωρισμένη σε κουτάκια με 
φάρμακα), καθώς και πέντε κυλινδρικά κουτιά με πώμα, από τα οποία το μεγαλύτερο περιείχε διάφορες μήλες, ενώ τα 
τέσσερα μικρότερα φάρμακα σε μορφή ράβδων. Προφανώς αυτός ήταν ο βασικός εξοπλισμός με τον οποίο ένας γιατρός 
έσπευδε σε ώρα ανάγκης (Krug 1993(2002):81-82). 

(8) Ο πρώτος αρχαίος συγγραφέας για ιατρικά θέματα είναι ο Ιπποκράτης που γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και ανήκε 
σε οικογένεια Ασκληπιάδων που απέδιδαν την καταγωγή τους στον Ασκληπιό και ασκούσαν για γενιές το ιατρικό επάγγελμα 
(Krug 1993(2002):46). Από τα έργα του CorpusHippocraticus άλλα θεωρούνται έργα του ίδιου του πατέρα της ιατρικής και 
άλλα έργα της Σχολής της Κω, γραμμένα από τους γιους, τους γαμπρούς ή άλλους μεταγενέστερους μαθητές του Ιπποκράτη 
(McKeown 2002:53, Ρηγάτος 2007:15). Στα περίπου 60 έργα που απαρτίζουν το Corpus Hippocraticus προστίθενται και τα 8 
βιβλία του Κέλσου, τα έργα του Αρεταίου από την Καππαδοκία, του Γαληνού, του Ορειβάσιου, του Σωρανού του Εφέσιου, του 
Παύλου του Αιγινήτη και άλλων συγγραφέων. 

(9) μικρό νυστέρι και μήλη (Λαμπρινουδάκης 1978:202). Στην Επίδαυρο ιδρύεται το πρώτο Ασκληπιείο τον 6ο αι. π.Χ. όπου 
λατρεύεται ο θεός Ασκληπιός και λαμβάνουν χώρα θεραπευτικές πρακτικές που περιλαμβάνουν λουτρό, κατάκλιση και ίαση 
κατά τη διάρκεια του ύπνου (Λαμπρινουδάκης 2007:10). 

(10) σπάτουλα, προκλασικά χρόνια (Künzl 1996:2437). 
(11) σπαθομήλες και, ως τώρα άγνωστος, συνδυασμός σπάτουλας-κοχλιαρίου (Robinson 1941:349). 
(12) σπαθομήλες (Deonna 1938:222, Künzl 1996:69). 
(13) (Künzl 2002:29-30). 
(14) στο XantenamNiederrhein, στο Trier, στο WeißenburginBayern, 2ος αι. μ.Χ. (Künzl 2002:43-45). 
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(15) και άλλες οικίες, με 70 εργαλεία (Künzl 2002:58-59). Επίσης στο Denvja/Marcianopolis στη Βουλγαρία, 5ος αι. μ.Χ. 

(Jackson 1990:7-8, Künzl 2002:45). 
(16) χάλκινες κυλινδρικές θήκες με εργαλεία που πιθανώς έχασαν οι ιδιοκτήτες τους (Künzl 2002:45-6). Στον ποταμό 

Saône-et-Loire στο Montbellet της Γαλλίας βρέθηκε μια τέτοια θήκη με 5 λεπτά εργαλεία με βελόνες που ερμηνεύονται ως 
εξοπλισμός ενός χειρούργου οφθαλμίατρου (Gibbins 1997:457, Jackson 1990:8). 

(17) Ερμηνεύονται και ως εξοπλισμός ενός ταξιδευτή οφθαλμιάτρου (Gibbins 1988, 1997:457). Για περισσότερα ιατρικά 
εργαλεία από ναυάγια βλ. Gibbins 1997, όπου τεκμηριώνεται και η ύπαρξη ναυτικού γιατρού. 

(18) Ταφές πλούσιες σε αριθμό και σε είδος ιατρικών εργαλείων πριν την έλευση των Ρωμαίων (2ος και 3οςαι. π.Χ.) 
συναντώνται εκτός του ελλαδικού χώρου σε περιοχές όπου υπήρχαν κελτικές εγκαταστάσεις (π.χ. KisKöszeg στα σύνορα 
Σερβίας-Ουγγαρίας, Obermenzig στη Βαυαρία). Τα σύνολα αυτά περιλαμβάνουν μικρά πριόνια με λαβή για ανάτρηση κρανίων, 
σπάτουλες, μήλες, άγκιστρα, τα οποία έχουν ελληνικά πρότυπα αλλά είναι κατασκευασμένα από σίδηρο με ντόπιες 
εξειδικεύσεις (Krug 1993(2002):79, Künzl 1996:2435-6, 2002:12). 

(19) Σε νεκροταφείο στη Νέα Πάφο της Κύπρου ανακαλύφθηκε ταφή του 2ου/3ου αι. μ.Χ. με πολλά χάλκινα ιατρικά 
εργαλεία (βεντούζα, νυστέρια, σμίλες, μοχλούς οστών) και κυλινδρικές θήκες με πώμα, από τις οποίες η μία περιείχε μια 
συλλογή από μήλες και οι άλλες υπολείμματα φαρμάκων (Michaelides 1984).   

(20) Όπως η συλλογή ιατρικών εργαλείων του Κ. Λάμπρου που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μούσείο και εκπροσωπεί το 
μεγαλύτερο μέρος των εργαλείων στην Αθήνα, η οποία παραμένει χωρίς λεπτομερή δημοσίευση (Künzl 1996:2437-8). 

(21) Στα προϊστορικά χρόνια έχουμε μαρτυρίες από παλαιοπαθολογικά ευρήματα για την τέλεση επεμβάσεων. Τελείτο 
σίγουρα ανάτρηση κρανίου, μέθοδος που στόχευε στη θεραπεία ενδοκρανιακών ασθενειών, παράλυσης, αιματώματος, στην 
ανακούφιση από ημικρανίες, και στον καθαρισμό βλητικών τραυμάτων (Angel 1971, Arnott 1997:253), χωρίς να αποκλείουμε 
και μαγικούς/συμβολικούς λόγους [ανάτρηση αναγνωρίζεται και σε κρανίο από καύση του 8ου αι. π.Χ. στο Καβούσι της 
Κρήτης, που συνοδεύεται από σιδερένια εργαλεία ανάτρησης (ListonandDay 2009)]. Επίσης έχουμε ενδείξεις για πρακτικές 
επανατοποθέτησης οστών μετά από σπάσιμο (Angel 1972:380-1, Grmek 1989), και οδοντιατρικής (Carr 1960, McGeorge 
1988). Η ύπαρξη ιατρών μαρτυρείται σε πινακίδα της Γραμμικής Β με τη λέξη i-ja-te (ιατήρ) (VentrisandChadwick 1973), σε 
σφηνοειδή ανακτορικά αρχεία των Βαβυλωνίων και των Χετταίων (Arnot 1996), και σε αναφορές στον Όμηρο (Krug 
1993(2002):18). 

(22) Κυαθισκομήλη έχει βρεθεί σε τάφο ρωμαϊκής εποχής (τέλη 2ου αι. μ.Χ.) στα Νέα Κερδύλλια Σερρών μαζί με βελόνη και 
λίθινο πλακίδιο (Μάλαμα και Νταράκης 2008:122-5, πιν.86)  

(23) όπου ο θανών φαίνεται να ψηλαφίζει το υπογάστριο ενός ασθενή που στέκεται μπροστά του, ενώ στην αριστερή 
γωνία απεικονίζεται μια υπερμεγέθης βεντούζα (σικύα), σύμβολο του ιατρικού επαγγέλματος  (Krug 1993(2002):207-8, Künzl 
2002:34). 

(24)Φανο(στράτη) Μ(ελιτέως γυνή) 
        Μαία και ιατρός 
        Φανοστράτη ενθάδε κείται 
(ου)θενί λυπη(ρ)ά, πάσιν δε θανούσα 
        Ποθεινή 
(IG II3 12343) 
Οι γυναίκες στην αρχαιότητα ήταν μαίες, αλλά με την προσθήκη του χαρακτηρισμού ιατρός (στο αρσενικό γένος) η 

επαγγελματική ειδίκευση της Φανοστράτης παρουσιάζεται να προχωράει πέρα από αυτά τα όρια. Δε γνωρίζουμε αν οι 
ιατρικές φροντίδες της Φανοστράτης παρέχονταν αποκλειστικά σε γυναίκες και παιδιά ή και σε άντρες, παρά τις κοινωνικές 
πιέσεις και προκαταλήψεις. Πάντως η κατασκευή της ίδιας της στήλης προδίδει πλούτο και γόητρο (Pleket 1964, Kurtz and 
Boardman 1971(1994):192-3, Αντωνίου 1986, Parker 1997, Künzl 2002:92). 

(25) Αν καμιά φορά ο δημόσιος γιατρός θεράπευε δωρεάν άξιζε την ανάρτηση τιμητικής επιγραφής από την ευγνώμονα 
πόλη. Τον 2ο αι. π.Χ. οι κάτοικοι της Τήνου τιμούν τον γιατρό Απολλώνιο τον Μιλήσιο επειδή σε μια μεγάλη επιδημία δεν είχε 
θεραπεύσει το λαό μόνο καλά αλλά και δωρεάν. Όταν επιθυμούσαν να αποχωρήσουν για πιο προσοδοφόρες θέσεις, είτε σε πιο 
μεγάλες πόλεις ή με πιο πλούσιους ασθενείς, η πόλη τους χορηγούσε μια επίσημη ‘βεβαίωση προϋπηρεσίας’ με τη μορφή 
τιμητικού ψηφίσματος που απαριθμούσε τα διάφορα προνόμια και εξέφραζε την αποδοχή της κοινότητας (Krug 
1993(2002):197-8). 

(26) Τον 3ο αι. π.Χ., εποχή μεγάλων τεχνικών επινοήσεων, οι αλεξανδρινοί γιατροί (π.χ. Ηρόφιλος, Ερασίστρατος) 
προχώρησαν στις απαγορευμένες ως τότε (βλ.6) χειρουργικές επεμβάσεις σε ανθρώπους, και μάλιστα ζωντανούς, για να 
βελτιώσουν τις ανατομικές γνώσεις τους, γεγονός για το οποίο δέχθηκαν έντονα αρνητική κριτική, που όμως οδήγησε σε 
πρωτοποριακές ιατρικές ανακαλύψεις (Krug 1993(2002):65-7, Nutton 2004:140-156). 

(27) Ενώ η ιπποκρατική συλλογή δεν περιέχει κανένα έργο που να ασχολείται αποκλειστικά με τη δράση ή την 
προετοιμασία φαρμάκων είτε επειδή θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο γιατρός ήταν εξοικειωμένος με τα υλικά και την 
προμήθεια, την παρασκευή και τη χορήγησή ουσιών στους ασθενείς, είτε από μία διάθεση διαφύλαξης κάποιων μυστικών 
συνταγών και πρακτικών (McKeown 2002:58), κατά την ελληνιστική εποχή η ευρεία διαθεσιμότητα βοτάνων και μπαχαρικών 
από την Αφρική και την Ινδία μέσω της Αλεξάνδρειας οδήγησε σε μελέτη και καταγραφή των φαρμακευτικών ιδιοτήτων τους 
(Θεόφραστος, Ερασίστρατος, Ηρόφιλος κ.α.) (Krug 1993(2002):105-21, Nutton 2004:140-2). 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
Σχέδιο 1. Τα ιατρικά εργαλεία (αριστερά κυαθισκομήλη [ΜΜ1898], δεξιά σπαθομήλη [ΜΜ1848]) και το καρφί από το 

εσωτερικό της σαρκοφάγου (σχέδιο Κωνσταντίνα Δελή) 
Φωτ. 1. Η μαρμάρινη σαρκοφάγος. Λήψη από Α. 
Φωτ. 2. Η σπαθομήλη (αριστερά) και η κυαθισκομήλη (δεξιά) από το εσωτερικό της σαρκοφάγου. 
Φωτ. 3. Η οριζόντια λαβή της χάλκινης ταφικής υδρίας. 
Φωτ. 4. Η μαρμάρινη σαρκοφάγος (εξωτερική όψη). 
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