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Προλογοσ

Μέ αἰσθήματα ἱκανοποίησης δημοσιεύεται στή Σειρά «Βιβλιοθήκη Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς» ἡ μεταφρασμένη ἀπό τά λατινικά
διδακτορική διατριβή γιά τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, 1664, τοῦ
Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοῦ ἐξ ἀπορρήτων (1641-1709).
Μέχρι σήμερα δέν ἦταν γνωστό το περιεχόμενο τοῦ βιβλίου στό
ἑλληνικό κοινό ἐκτός βέβαια σέ μερικούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν μέτοχοι
τῆς λατινικῆς γλώσσας. Μέ τήν παροῦσα ἔκδοση δίνεται πλέον ἡ
δυνατότητα στούς φιλίστορες ἰατρούς καθώς καί γενικότερα σέ
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θά ἐνδιαφερθοῦν νά γνωρίσουν τό περιεχόμενο
τῆς διατριβῆς τοῦ Μαυροκορδάτου.
Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἐνασχόλησής μας μέ τήν Ἱστορία τῆς
Ἰατρικῆς καί ἰδιαίτερα τῆς ἐποχῆς τοῦ 18ου-19ου αἰώνα συχνά συναντούσαμε ἀναφορές στήν διδακτορική διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου
Μαυροκορδάτου τοῦ ἐξ ἀπορρήτων, ἡ ὁποία ὅμως ἦταν στά λατινικά γραμμένη χωρίς νά ἔχει γίνει μιά μετάφρασή της ὥστε νά εἶναι
γνωστό τό περιεχόμενό της. Ἐπί πλέον λίγα ἀντίτυπα τῆς διατριβῆς
βρίσκονται στίς μεγάλες ἑλληνικές Βιβλιοθῆκες. Τότε σκεφθήκαμε
πώς, γιά νά καλυφθεῖ τό κενό αὐτό καί νά γίνει γνωστό τό περιεχόμενό της, ὁ μόνος τρόπος θά ἦταν νά μεταφραστεῖ στά ἑλληνικά.
Ἀπευθυνθήκαμε στόν φιλόλογο Εὐστάθιο Παπαπολυχρονίου, ὁ
ὁποῖος πέτυχε πράγματι νά μᾶς δώσει μιά θαυμάσια μετάφραση
στά ἑλληνικά, τήν ὁποία θά ἀπολαύσουν καί οἱ ἀναγνῶστες.
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Πρόλογος

Γιά τήν μετάφραση τῆς διατριβῆς αὐτῆς χρησιμοποιήθηκε ἡ
δεύτερη ἔκδοσή της τοῦ 1665, ἐνῶ παράλληλα βοηθητικά ἀντιπαραβάλαμε τό κείμενό της καί μέ τήν πρώτη ἔκδοση, ἡ ὁποία
ἐπανεκδόθηκε τό 1965 μέ ἀντίστοιχη μετάφραση στά Ἰταλικά στή
Σειρά «Biblioteca della “Rivista di Storia delle Scienze Mediche e
Naturali”», vol. XII.
Ἡ παροῦσα ἔκδοση συνοδεύεται ἀπό μιά σύντομη εἰσαγωγή
γιά τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο μέ τή σχετική Βιβλιογραφία,
ἀπό ἀρκετές ὑποσημειώσεις καί ἕνα Εὑρετήριο ὀνομάτων προσώπων, τόπων καί πραγμάτων, τό ὁποῖο θά εἶναι σημαντικό βοήθημα
στούς μελετητές. Μέ τήν ἔκδοσή μας νομίζουμε ὅτι ἀναπληρώνεται
ἕνα κενό στή βιβλιογραφία γιά τή σημαντική αὐτή ἑλληνική φυσιογνωμία τοῦ 17ου αἰώνα καθώς καί γιά τήν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἰατρικῆς τῆς Μεταβυζαντινῆς περιόδου.
Εὐχαριστίες ἐκφράζονται στόν ἱστορικό τῆς ἐπιστήμης Γιάννη
Καρᾶ, ὁμ. Διευθυντή τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν/Ε.Ι.Ε.
γιά τήν ἐπίμονη παρότρυνσή του νά μεταφραστεῖ καί νά ἐκδοθεῖ ἡ
διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καθώς ἐπίσης καί γιά
τίς εὔστοχες παρατηρήσεις του. Ἐπίσης εὐχαριστίες ἐκφράζονται
στόν ἐκδότη κ. Ἀθανάσιο Σταμούλη ὁ ὁποῖος συμπεριέλαβε τήν
ἔκδοση αὐτή στή Σειρά «Βιβλιοθήκη Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς».
Δεκέμβριος 2009

Δημήτριος Καραμπερόπουλος
Διδάκτωρ Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Εισαγωγη

Ἰατρικές σπουδές τῶν Ἑλλήνων κατά τή Μεταβυζαντινή ἐποχή
Μετά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν κυριαρχία
τῶν Ὀθωμανῶν στόν ἑλληνικό χῶρο, πού ὁλοκληρώθηκε καί μέ τήν
κατάληψη τῆς Κρήτης τό 1669, ἡ παιδεία ἀναπτύσσονταν σταδιακά μέ τή δημιουργία Σχολείων γιά τίς βασικές βαθμίδες μέχρι καί
τή δημιουργία ἀνωτέρων σχολῶν. Οἱ Ἕλληνες τοῦ Βαλκανικοῦ
χώρου γιά νά ἀποκτήσουν ἀνώτερες γνώσεις καί ἰδιαίτερα τῆς
Ἰατρικῆς κατέφευγαν στά πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης, ἰδιαίτερα
τῆς Ἰταλίας, πού βρίσκονταν πλησιέστερα, καί ἀργότερα σέ ἐκεῖνα
τῆς Αὐστρίας, Γερμανίας καί Γαλλίας. Οἱ Ἰατρικές Σχολές τῶν
Πανεπιστημίων αὐτῶν ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰώνα εἶχαν ἀποκτήσει
καί χρησιμοποιοῦσαν στή διδασκαλία τους τά μεταφρασμένα στά
Λατινικά ἔργα τῶν ἀρχαίων καί βυζαντινῶν ἰατρῶν, Ἱπποκράτους, Γαληνοῦ, Ὀρειβασίου, Παύλου Αἰγινήτη κ.ἄ. Τίς γνώσεις
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἰατρῶν στή συνέχεια τίς ἀνέπτυξαν καί
προώθησαν τήν πρόοδο τῶν ἐπί μέρους κλάδων τῆς ἰατρικῆς, τῆς
ἀνατομίας, φυσιολογίας καί παθολογίας.
Γιά τούς Ἕλληνες σπουδαστές ὁρισμένων Πανεπιστημίων, ἰδιαίτερα τῆς Πάδοβας, ἔχουν δημοσιευθεῖ μελέτες μέ τά ὀνόματά
τους, πού δείχνουν τό πλῆθος καί τήν γεωγραφική κατανομή τῶν
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Ἑλλήνων φοιτητῶν1 καθώς καί τήν μέχρι τώρα γνωστή δράση τους
κατά τή φοίτησή τους σέ αὐτά. Ἐπί πλέον πρέπει νά ἐπισημανθεῖ
ὅτι στήν Ἰταλία εἶχαν ἱδρυθεῖ σχολεῖα, τό Ἑλληνικό Κολλέγιο2
1.

2.

Γ. Ε. Τιπάλδος, «Οἱ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Παταβίου Ἕλληνες σπουδασταί»,
Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 6, (1929), σελ. 369-374. Γ. Σ.
Πλουμίδης, «Αἱ πράξεις ἐγγραφῆς τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Παδούης (Μέρος Α΄, Artist 1634-1782)» Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν
Σπουδῶν, τόμ. 37, (1969-1970), σελ. 260-336. Τοῦ ἰδίου, «Αἱ πράξεις ἐγγραφῆς
τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Παδούης. (Μέρος Α΄. Artisti).
Συμπλήρωμα (ἔτη 1674-1701)», Θησαυρήματα, τόμ. 8, (1971), σελ. 188-205. Τοῦ
ἰδίου, «Οἱ Ἕλληνες σπουδαστές τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας. Προσθῆκες»,
Δωδώνη, τόμ. 12, (1983), σελ. 263-281. Ἀρ. Στεργέλλης, «Τά δημοσιεύματα
τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας τόν 17ο καί 18ο
αἰῶνα», διδακτορική διατριβή, Ἀθήνα 1970. Ν. Β. Τωμαδάκης, «Οἱ μεταξύ τῶν
ἐτῶν 1789-1809 καί 1818-1841 Κεφαλλῆνες Διδάκτορες Ἰατρικῆς καί Νομικῆς
τοῦ ἐν Πίσῃ (Pisa) τῆς Ἰταλίας Πανεπιστημίου», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ.
2, (1977), σελ. 164-175. Τοῦ ἰδίου, «Σύμμεικτα Νεοελληνικά. 1. Ἕλληνες ἰατροί
σπουδάσαντες εἰς Πίσαν (1805-1824)», Μνημοσύνη, τόμ. 5, (1974-1975), σελ.
395-397. Τοῦ ἰδίου, «Τριανταεπτά Ἕλληνες ἰατροφιλόσοφοι σπουδάσαντες
ἐν Πίσῃ (Pisa) τῆς Ἰταλίας (1780-1821)», Παρνασσός, τόμ. 26, (1984), σ. 212.
Ζαχ. Τσιρπανλῆς, «Οἱ Ἕλληνες φοιτητές στά Εὐρωπαϊκά Πανεπιστήμια καί ἡ
παρουσία τους στήν πανεπιστημιακή ζωή τῆς Νεώτερης Ἑλλάδας (1800-1850)»,
Παρνασσός, τόμ. 21, (1979), σελ. 321-346. Ι. Γ. Τυπάλδος-Λασκαρᾶτος, «Οἱ
Κεφαλλονίτες σπουδαστές τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας καί τά οἰκόσημά
τους ἀπό τόν ἀνέκδοτο κώδικα τοῦ Dell’Ero», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 3,
(1979), σελ. 164-180. Ἀθ. Γκιάλας, Ἡ ἑλληνική ἰατρική παιδεία καί οἱ φορεῖς
αὐτῆς κατά τόν δέκατον ὄγδοον αἰώνα, Ἀθήνα 1977. Πρβλ. Φαίδ. Μπουμπουλίδης, «Συμβολή στήν ἔρευνα γιά τούς Ἕλληνες ἰατρούς τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος (Βιβλιοκρισία)», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 43, (1977-1978), σελ.
397-421. Ἀλόη Σιδέρη, Ἕλληνες φοιτητές στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας (18061861), Ἱστορικό Ἀρχεῖο Ἑλληνικῆς Νεολαίας, ἀρ. 21, τόμοι Α΄+Β΄, Ἀθήνα 1989.
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τά Καταστατικά τοῦ Σωματείου (Nazione) τῶν
Ἑλλήνων φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας (17ος-18ος αἰ.), Ἀθήνα,
Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν/Ε.Ι.Ε., 1995. Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἰατρική
Εὐρωπαϊκή γνώση στόν ἑλληνικό χῶρο 1745-1821, Βιβλιοθήκη Ἱστορίας τῆς
Ἰατρικῆς, ἀρ. 1, ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2003.
Ζαχ. Ν. Τσιρπανλῆς, Οἱ Μακεδόνες σπουδαστές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου
Ρώμης καί ἡ δράση τους στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἰταλία (16ος αἰ.-1650), Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἀρ. 35, Θεσσαλονίκη 1971. Τοῦ
ἰδίου, Οἱ μαθητές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου τῆς Ρώμης (1576-1700). Στατιστικές
διαπιστώσεις καί γενικά συμπεράσματα, Ἀνάτυπο ἀπό τόν Ζ΄ τόμο Δωδώνης,
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τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου στή Ρώμη ἀπό τήν Παπική Ἐκκλησία καί ἡ
Φλαγγίνειος Σχολή3 στή Βενετία, στά ὁποῖα φοιτοῦσαν νέοι Ἕλληνες πρίν ἀπό τήν εἰσαγωγή τους στά Πανεπιστήμια.
Ὁ Ἀλ. Μαυροκορδᾶτος τήν Ἰταλία γιά ἰατρικές σπουδές
Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος4 (1641-1709) γεννήθηκε στήν
Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔλαβε τή σχετική μόρφωσή του κοντά
στόν διδάσκαλο τῆς μητέρας του Ρωξάνδρας5, τόν Ἰωάννη Καρυοφύλλη. Ἡ καλλιεργημένη μητέρα του ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον (ὁ
πατέρας του εἶχε νωρίς ἀποβιώσει) γιά τήν ἐκπαίδευσή του καί γιά
τήν ἐν συνεχείᾳ φοίτησή του σέ Πανεπιστήμιο τῆς Ἰταλίας. Μέ τίς
ὑψηλές γνωριμίες της, ὅπως ἀπορρέει ἀπό τίς σχετικές ἐπιστολές6,
πού ἔχουν δημοσιευθεῖ, κατόρθωσε ὁ νεανίας γιός της νά εἰσαχθεῖ
στό Ἑλληνικό Κολλέγιο τῆς Ρώμης, στό ὁποῖο παρέμεινε ἀπό τό
1657 μέχρι τό 1660. Μάλιστα κατά τήν παραμονή του ὁ μαθητής
Ἀλέξανδρος ἀπό τό 1659 μέχρι τήν ἀναχώρησή του, δίδαξε στούς
νεώτερους μαθητές ἑλληνική καί λατινική φιλολογία, στοιχεῖο πού
δείχνει πώς εἶχε ἀποκτήσει ἀπό νωρίς διδακτική πεῖρα, ἡ ὁποία θά

3.
4.

5.
6.

Ἰωάννινα 1978. Τοῦ ἰδίου, Τό Ἑλληνικό Κολλέγιο τῆς Ρώμης καί οἱ μαθητές
του (1576-1700), ἔκδ. Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1980.
Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολή τῆς Βενετίας, Πρόλογος
Ἀπόστολος Βακαλόπουλος, δεύτερη ἔκδοση, Θεσσαλονίκη 1986.
Σχετικά βλ. στήν Βιβλιογραφία καί ἐνδεικτικά: Κων. Ἄμαντος, «Ἀλέξανδρος
Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων (1641-1709)», Ἑλληνικά, τόμ. 5, (1932), σελ.
335-350. Nestor Camariano, Alexandre Mavrocordato, Le Grand Drogman, son
activité Diplomatique 1673-1709, Ἵδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου,
ἀρ. 119, Θεσσαλονίκη 1970, 13 κ. ἑξ.
Κ. Παπαρρηγόπουλος, «Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου ἡ πρώτη Φαναριώτισσα»,
Ἑστία, τόμ. 1, (1876), σελ. 115-119.
Ἐνδεικτικά βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, Ἀνέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα (15471806) πρός τούς ἐν Βενετίᾳ μητροπολίτας Φιλαδελφείας καί τήν Ὀρθόδοξον
Ἑλληνικήν Ἀδελφότητα, Βενετία 1968, Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου
Βενετίας, ἀρ. 3, σελ. 72-76, ὅπου δημοσιεύεται ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Ἰωαννικίου Β΄ «Ἀπριλίου 20, 1655». Ζαχ. Ν. Τσιρπανλῆς, «Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων (Νέα στοιχεῖα καί νέες ἀπόψεις)»,
Δωδώνη, τόμ. Δ΄, (1975), σελ. 277-292.
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τοῦ ἦταν ἀπαραίτητη ὅταν ἀργότερα θά ἀναλάμβανε τή διεύθυνση
τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς7.
Τό 1660 μετέβη γιά ἰατρικές σπουδές στό Πανεπιστήμιο τῆς
Πάδοβας8, ὅπου εἶχε ὡς φοιτητής μιλήσει γιά τόν Θωμᾶ τόν Ἀκινάτη
καί εἶχε ἐκλεγεῖ τόν τελευταῖο χρόνο τῶν σπουδῶν του πρῶτος
σύμβουλος artista. Στή συνέχεια μετέβη στή Μπολόνια, ὅπου το
1664 παρουσιάζει τήν διδακτορική του διατριβή ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Δουκός τῆς Τοσκάνης Φερδινάνδου Β΄, στόν ὁποῖο ἀφιέρωσε
τήν δημοσιευθεῖσα διατριβή του. Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ διατριβή
του μεταφράστηκε «Ἑλληνιστί καί Τουρκιστί ἐν τῇ Πόλει»9. Στή
συνέχεια ἀνάχωρησε ἀπό τήν Ἰταλία γιά τήν Κωνσταντινούπολη
περνώντας ἀπό τήν Χίο ἴσως γιά νά ἐπισκεφθεῖ τόν πρεσβύτερο
ἀδελφό του Ἰωάννη. Στήν Κωνσταντινούπολη ἄσκησε τήν Ἰατρική
καί παράλληλα δίδασκε στήν σχολή τοῦ Μανωλάκη ἀπό τό 1665
μέχρι τό 1672. Μετά τή γνωριμία του μέ τόν Ἕλληνα διερμηνέα τῶν
Τούρκων Παναγιώτη Νικούσιο, ὁ ὁποῖος τό 1671 τόν προσέλαβε
ὡς γραμματέα του, κατευθύνεται στήν πολιτική καί τή διπλωματία,
τίς ὁποῖες ἔκτοτε ὑπηρέτησε λαμβάνοντας καί τόν τίτλο τοῦ «ἐξ
Ἀπορρήτων». Ἐκτός τῆς διατριβῆς του ἔγραψε καί ἄλλα ἔργα στά
ἑλληνικά, τά ὁποῖα ἐκδόθηκαν ἀργότερα ἤ ἔμειναν ἀνέκδοτα10.
7.

Βλ. ἐνδεικτικά ὅπου καί σχετική βιβλιογραφία, Ζαχ. Ν. Τσιρπανλῆς, «Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων…», ὅ. π.
8. N. Comneni Papadopouli, Historia Gymnasii Patavini, τόμ. Β΄, Βενετία 1726,
σελ. 319. Ἀριστείδης Στεργέλλης, Τά δημοσιεύματα τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας τόν 17ο καί 18ο αἰώνα, Ἀθήνα 1970, σελ. 85
καί 152. Ἐνδιαφέρον ἔχει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι στό Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας
ὑπάρχει προτομή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καί ὅτι τήν Sala dei Quranta
κοσμοῦν οἱ φυσιογνωμίες τοῦ Μαυροκορδάτου καί τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια,
οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν φημισμένοι φοιτητές του. Σχετικά βλ. Ἰ. Λασκαρᾶτος, Ἱστορία
τῆς ἰατρικῆς, τόμ. ΙΙ, Ἀθήνα 2004, σελ. 829 καί 833, Διονύσιος Π. Τουλιᾶτος,
Ἀρρώστιες-Γιατροί καί Φάρμακα, Ἀθῆναι [1955], σελ. 303.
9. Κωνστ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Ἀθήνα 1868, σελ. 389. Μ. Τσακύρογλους,
Μικρασιατικόν Ἡμερολόγιον 1914, ἐν Σάμῳ, 1914, σελ. 369-372. Κ. Ἄμαντος,
«Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων (1641-1709)», Ἑλληνικά, τόμ.
5, (1932), σελ. 338.
10. Ἐκτενεῖς ἀναφορές γιά τή ζωή καί τά ἔργα τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
μπορεῖ κανείς νά δεῖ στίς ἐργασίες τῶν Κ. Ἀμάντου, Δ. Ἀποστολόπουλου καί
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Τίτλος τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ Μαυροκορδάτου
καί ἐπανεκδόσεις
Ὁ τίτλος τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου11 εἶναι: Pneumaticum instrumentum circulandi sanguinis
sive de motu et usu pulmonum, Disseratio Philosophico-Medico,
Authore Alexandro Mavrocordato Constantinopolitano, Philosophie
et Medicinae Doctore, Bononiae, ex Typographia Ferroniana, 1664.
Δεύτερη ἔκδοση12 τῆς διατριβῆς ἔγινε μέ τόν ἴδιο τίτλο τήν ἑπόμενη χρονιά στήν Φραγκφούρτη, 1665, Sumptibus Thomas Matthias
τῶν λοιπῶν, πού παρατίθενται στή Βιβλιογραφία. Στή συνέχεια μνημονεύονται
τά ἐκτός τῆς διατριβῆς τυπωμένα ἔργα τοῦ Μαυροκορδάτου:
Α). Ἱστορία ἱερά ἤτοι τά Ἰουδαϊκά… ἐν Βουκουρεστίῳ 1716. Βλ. Ém. Legrand,
Bibliographie Hellénique, 18e siècle, τόμ. Ι. Παρίσι 1918, σελ. 133, ἀρ. 105.
Β). Γραμματική περί συντάξεως… ὁμοῦ καί ἑτέρα Μιχαήλ τοῦ Συγκέλου…ἐπιμελείᾳ καί διορθώσει Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου τοῦ ἰατροφιλοσόφου, Ἐνετίησιν,
παρά Νικολάου Γλυκεῖ, 1745. Βλ. Α. Παπαδοπούλου-Βρετοῦ, Νεοελληνική
Φιλολογία, μέρος Β΄, ἐν Ἀθήναις 1857, σελ. 50, ἀρ. 100. Ém. Legrand, Bibliographie
Hellénique 18e siècle, τόμ. I, σελ. 331.
Γ). Φροντίσματα τοῦ ἐκλαμπροτάτου ἀοιδίμου Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
τοῦ ἐξ ἀπορρήτων. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας.
Ἐν τῇ ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βεντότη, 1805. Βλ. Φίλιππος Ἠλιοῦ,
Ἑλληνική Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 18011818, Ἑλληνικό Λογοτεχνικό καί Ἱστορικό Ἀρχεῖο, Ἀθήνα 1997, σελ. 161, ἀρ.
1805.99.
Δ). Ἐπιστολαί ρ΄, ἐκδίδονται ἐπιστασίᾳ Θ. Λιβαδᾶ, Τεργέστη 1879. Περιέχεται
καί βιογραφία τοῦ Μαυροκορδάτου στίς σελ. πα΄-ριε΄, τῆς ὁποίας συγγραφέας
εἶναι ὁ Γεώργιος Ἀ. Μαυροκορδᾶτος. (Βλ. Δ. Γ. Ἀποστολόπουλος, «Ἡ λογοκρισία
πού δέν ἔγινε», Ὁ Ἐρανιστής, τόμ. 19, (1993), σελ. 237, ὑποσημ. 7).
11. Βλ. Ém. Legrand, Βibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages
publiés par des Grecs au dix-septième siècle, τόμ. 2, Παρίσι 1894, ἀρ. 461, σελ.
189-193. Θωμᾶς Παπαδόπουλος, Ἑλληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800),
τόμος Πρῶτος, Ἀλφαβητική καί χρονολογική ἀνακατάταξις, Πραγματείαι τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 48, Ἀθῆναι 1984, ἀρ. 3809, σελ. 282.
12. Βλ. Ém. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages
publiés par des Grecs au dix-septième siècle, τόμ. 2, ἀρ. 462, σελ. 193. Θωμᾶς Παπαδόπουλος, Ἑλληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800), τόμος Πρῶτος, ἀρ. 3810,
σελ. 283. Ἀντίτυπο τῆς δεύτερης αὐτῆς ἔκδοσης ἀπόκειται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

xvi

Εἰσαγωγή

Goetzii, (ἐδῶ προστίθεται ὅτι ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ἤ ὁ ἐκδότης
μᾶλλον θά ἔθεσε στό κείμενο τῆς ἔκδοσης αὐτῆς τίς βιβλιογραφικές ὑπομνήσεις σέ ἀγκύλες, οἱ ὁποῖες δέν ὑπάρχουν στήν πρώτη
ἔκδοση).
Τρίτη ἔκδοση τυπώθηκε στή Λειψία στό ἴδιο 16ο μέγεθος, Lipsiae,
apud Tobiam Oehrlingium, Typis, Ioannis Philippi Andrea, 1682.
Μετά τή σελίδα τίτλου ὑπάρχουν χωρίς ἀρίθμηση ἄλλα 4 φύλλα
καί στή συνέχεια ἀριθμημένες σελίδες ἀπό 1-181 καί ἀκόμη δύο
σελίδες χωρίς ἀρίθμηση μέ τό «Index capitum»13.
Τέταρτη ἔκδοση εἶναι τοῦ Μαρίνου Π. Βρετοῦ14, Λειψία, F.A.
Brockhaus, 1870. Τήν ἔκδοση ἀφιέρωσε στόν καθηγητή Φωτεινό
Πανᾶ15: «Τῷ ἀρίστω ἰατρῷ Φωτεινῷ Πανᾷ, καυχήματι τοῦ ἡμετέρου
ἔθνους ἐν τῇ μεγαλουπόλει τῶν Παρισίων, τήν ἔκδοσιν ταύτην τῆς
ἐναισίμου διατριβῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
ἀνατίθησι ὥσπερ φιλίας, ὑπολήψεως καί εὐγνωμοσύνης ἐλάχιστον
τεκμήριον, ὁ ἐκδότης». Περιέχει πρόλογο στά ἑλληνικά, σελ. 5-6, καί
στή συνέχεια τό λατινικό κείμενο τῆς διατριβῆς στίς σελ. 7-115, Intex

13. Βλ. Ém. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages
publiés par des Grecs au dix-septième siècle, τόμ. 3, σελ. 564 καί τόμ. 5, ἀρ. 191,
σελ. 131. Θωμᾶς Παπαδόπουλος, Ἑλληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800),
τόμος Πρῶτος, ἀρ. 3811, σελ. 283. Ἀντίτυπο τῆς τρίτης ἔκδοσης ἀπόκειται στήν
Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, μέ κωδικό ΙΑΤΡ. 998Χ.
14. Ἀντίτυπο τῆς ἔκδοσης τοῦ Μαρίνου Βρετοῦ ἀπόκειται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
15. Γιά τόν Φωτεινό Πανᾶ (1832-1903) διάσημο καθηγητή Ὀφθαλμολογίας στό
Παρίσι, τοῦ ὁποίου ἐπιβλητικό μνημεῖο βρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ Νοσοκομείου
τοῦ Παρισιοῦ «Hotel-Dieu» βλ. Σίμ. Γ. Βλαβιανός, «Νεκρολογία. Φώτιος Πανᾶς»,
Ψυχιατρική καί Νευρολογική Ἐπιθεώρησις, τόμ. Α΄, (Ἰανουάριος 1903), σελ. 1-2.
Ἰω. Ἀ. Φουστᾶνος, «Ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος τοῦ καθηγητοῦ Φ. Πανᾶ,
Ἰατρική Πρόοδος, τόμ. 9, (1904), σελ. ΜΒ΄. Γ. Φ. Κοσμετᾶτος, «Ὁ Ἕλλην Καθηγητής τῆς Ὀφθαλμολογίας ἐν Παρισίοις Φ. Πανᾶς (1831-1903)», Δελτίον Ἑλληνικῆς Ὀφθαλμολογικῆς Ἑταιρείας, τόμ. 21, (1953), σελ. 61-70. Σπ. Μαρκέτος, Ἰ.
Λασκαρᾶτος, «Ἡ ἐπανακάλυψη τοῦ καθηγητῆ Φωτεινοῦ Πανᾶ», Materia Medica
Greca, τόμ. 11, (1983), σελ. 551-556. Πρβλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἱστορία
Ἰατρικῆς Ἑλληνική Βιβλιογραφία 1750-2000. Συνοπτική ἀναγραφή, Βιβλιοθήκη
Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς, ἀρ. 3, ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, Ἀθήνα 2009.
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Ὁ τίτλος τῆς δεύτερης ἔκδοσης τῆς διατριβῆς τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου, Φρανκφούρτη 1665

Ὁ τίτλος τῆς τρίτης ἔκδοσης τῆς διατριβῆς
τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου, Λειψία 1682

Ἡ σελίδα τίτλου τῆς τέταρτης ἔκδοσης
τῆς διατριβῆς τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου,
Λειψία 1870

Ὁ τίτλος τῆς πέμπτης ἔκδοσης τῆς διατριβῆς τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου, Firenze
1965
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Capitum σελ. 116. Ἡ ἔκδοση συμπληρώνεται μέ τό Παράρτημα16, μέ
κείμενα στά λατινικά: α) «Maurocordatus», (Joannis Jacobi Magneti,
Bibliotheca Scriptorum Medicorum, Genevae 1731, σ. 280) σελ. 119121, καί β) «Ἐπιστολή Α. Μαυροκορδάτου πρός τόν Βεδέλιον περί
τοῦ maslach, rusma καί alcohol». Τέλος «Πίναξ», σελ. 122-130.
Πέμπτη ἔκδοση17 ἔχουμε στήν Ἰταλία ἀπό τόν Lorenzo Guerrieri,
στή Σειρά Biblioteca della “Rivista di Storia delle Scienze Mediche
e Naturali”, Vol. XII, Firenze Leo S. Olschki Editore, 1965. Περιέχει
Εἰσαγωγή, σελ. 7-21, καί μετά τό κείμενο τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ
1664 μέ ἀντίστοιχη μετάφραση στά Ἰταλικά, σελ. 22-203.
Περιεχόμενο τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς
Ἡ διδακτορική διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου,
Pneumaticum instrumentum circulandi sanguinis sive de motu et
usu pulmonum, Bononiae 1664, ἀποτελεῖται ἀπό τό Προοίμιο καί
δέκα ἑπτά κεφάλαια18. Στό Προοίμιο παρουσιάζει τόν σκοπό γιά
τόν ὁποῖο ἔγραψε τή μελέτη μέ τήν ὁποία ἤθελε νά μάθει «ποία
ὠφέλεια ἀποκομίζουν τό ἀνθρώπινο σῶμα καί τά ἄλλα ζῶα πού
ἔχουν αἷμα» ἀπό τούς πνεύμονες. Παράλληλα δίνει καί τόν τρόπο
ἐξέτασης τοῦ θέματος‧ θά μελετήσει τούς συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν γράψει σχετικά, χωρίς νά σταθεῖ στίς αὐθεντίες τόσο τῆς
ἀρχαιότητας ὅσο καί τῶν νεώτερων συγγραφέων. Τονίζει ὅτι «τόν
εὐφραίνει ἡ ἐλευθερία τοῦ πνεύματος» καί πώς δέν θά ἤθελε νά
εἶναι «ὁρκισμένος δοῦλος κανενός».
16. Ὁ Μαρίνος Βρετός σημειώνει στή σελ. 117, ὅτι μέ προτροπή τοῦ φίλου του
ἰατροῦ Σοφοκλῆ Οἰκονόμου (1809-1877) περιέλαβε στήν ἔκδοσή του τό Παράρτημα μέ «τόν βίο τοῦ Μαυροκορδάτου ὑπό Ἰωάννου Ἰακώβου Μαγκέτη καί
ἐπιστολήν λατινιστί γεγραμμένην ὑπό Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου πρός τόν
Βεδέλιον».
17. Ἀντίτυπο τῆς πέμπτης ἔκδοσης ἀπόκειται στή Βιβλιοθήκη τοῦ Δημητρίου Καραμπερόπουλου.
18. Ὅπως διαπιστώσαμε ἡ διατριβή τοῦ Μαυροκορδάτου ἔχει τόν ἴδιο ἀριθμό
κεφαλαίων, ὅπως καί ἡ ἐργασία τοῦ William Harvey, Exercitatio anatomica de
motu cordis et sanguinis in animalibus, Franfurt 1628.
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Στό πρῶτο Κεφ. καταχωρίζει τίς ἀπόψεις γιά τή χρησιμότητα
τῶν πνευμόνων καί ἀρχίζει μέ τήν παρατήρηση ὅτι ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ πνεύμονες κατασκευάστηκαν γιά τήν ἀναπνοή,
ὅμως ὁ σκοπός τῆς ἀναπνοῆς παραμένει ἄγνωστος. Παραθέτει τή
γνώμη τοῦ Ἀριστοτέλη καί τῶν Περιπατητικῶν πώς μέ τήν εἰσπνοή
«ἐξανεμίζουν τή θερμότητα τῆς καρδιᾶς» καί μέ τήν «ἐκπνοή ἀποβάλλουν τήν αἰθάλη». Στή συνέχεια γράφει ὅτι «ἡ πρώτη ἀπορία
πού κέντησε καί τάραξε τήν ψυχή» του ἦταν πώς οἱ πνεύμονες
ἔχουν ἄλλο ἔργο ἐκτός ἀπό τήν ψύξη καί τήν ἀποβολή τῆς αἰθάλης
μέ τήν παρατήρηση ὅτι ἄν σταματήσει ἡ ἀναπνοή τό ζῶο πεθαίνει,
γεγονός πού δέν δικαιολογεῖται ἀπό τήν ἔλλειψη ἐξαερισμοῦ, τήν
αὔξηση τῆς θερμότητας καί τῆς αἰθάλης.
Στό δεύτερο Κεφ. ὑπέθεσε ὅτι οἱ πνεύμονες ἦταν «“ληνός”
πατητήρι ἀφιερωμένο στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος» κάτι πού
τό ἐπιβεβαίωσε μέ τή λογική καί μέ πειράματα. Στά ἑπόμενα Κεφ.
τρίτο, τέταρτο καί πέμπτο περιγράφει τή δομή τῶν πνευμόνων,
τῶν βαλβίδων τῆς καρδιᾶς καί τῶν φλεβῶν καί τή χρησιμότητα
τῶν βαλβίδων. Ἰδιαίτερα στό πέμπτο κεφάλαιο σημειώνει ὅτι τή
γνώση γιά τήν κίνηση τοῦ αἵματος, πού ἦταν «θαμμένη στίς στάχτες τῆς ἀρχαιότητας, τήν ἔβγαλε στό φῶς ὁ Harvey καί κέρδισε
μεγάλο ἔπαινο». Ὡστόσο ὅμως συμπληρώνει πώς μερικά στοιχεῖα
γνώριζαν καί οἱ ἀρχαῖοι καί πώς γιά τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος
μίλησαν πρίν ἀπό τόν Harvey οἱ Ἀνδρέα Cesalpino, Fallopius καί
ἄλλοι. Θέτει παράλληλα τό βασικό ἐρώτημα «ποία εἶναι ἡ αἰτία
τῆς περιφορᾶς τοῦ αἵματος».
Στό ἕκτο καί ἕβδομο Κεφ. διαπραγματεύεται τήν «κίνηση τῶν
πνευμόνων ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀνατομή ζωντανῶν ζώων» καθώς
καί τή λειτουργία καί χρησιμότητά τους, στοιχεῖο πού δείχνει ὅτι ὁ
Μαυροκορδᾶτος μέ πειράματα, τά ὁποῖα διενήργησε σέ ζωντανά ζῶα
στήριξε τίς δέκα παρατηρήσεις του, πού παραθέτει. Ἔκανε ἀνατομή
σέ ἕνα τμῆμα τοῦ παρεγχύματος τοῦ πνεύμονος, στήν πνευμονική
ἀρτηρία, πνευμονική φλέβα καί τήν τραχεῖα ἀρτηρία. Ὑποστηρίζει
ὅτι οἱ πνεύμονες «κατά τήν εἰσπνοή πιέζουν τό αἷμα καί τό ἐκβάλλουν στήν ἀριστερή κοιλία, ἐνῶ κατά τήν ἐκπνοή τό ἐπαναφέρουν
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ἀπό τή δεξιά κοιλία», τονίζοντας ὅτι «αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού τό
ζῶο πεθαίνει ἄν τοῦ ἀφαιρέσουμε τήν ἀναπνοή. Σταματᾶ δηλαδή
ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή ζωή
τοῦ τέλειου ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ». Βέβαια διερωτᾶται ἄν τό ζῶο
πεθαίνει ἐπειδή διακόπτεται ἡ ἀναπνοή ἤ σταματᾶ ἡ ἀναπνοή ἐπειδή
πεθαίνει τό ζῶο. Ἐπί πλέον σημειώνει ὅτι ἔχει τήν πεποίθηση πώς τό
ζῶο πεθαίνει ἐπειδή κατά τήν ἀπόφραξη τῆς ἀναπνοῆς ἐμποδίζεται
ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος. Καταλήγει στό ἕβδομο κεφάλαιο μέ τή
φράση πώς θά προσπαθήσει στά ἑπόμενα κεφάλαια νά δείξει «μέ
ἄφθονα ἐπιχειρήματα πώς ὁ ἰσχυρισμός του πού διετύπωσε γιά τή
χρησιμότητα τῶν πνευμόνων στηρίζεται στή δική του δύναμη».
Στό ὄγδοο Κεφ. τονίζει ὅτι «ἡ αὐθεντία τοῦ Γαληνοῦ ἐνισχύει
τήν προταθεῖσα λειτουργία τῶν πνευμόνων» παραθέτοντας ἀρκετά
κείμενά του ἀπό τό ἔργο του «Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι
μορίων». Μάλιστα στό κεφάλαιο αὐτό καταλήγει μέ τή διατύπωση
πώς ἡ γνώμη τοῦ Γαληνοῦ συναινεῖ μέ τήν ἄποψή του, ὡστόσο
ἀπορεῖ πώς «ἔξοχοι ἄνδρες», οἱ ὁποῖοι «θαυμάζουν ἄλλες ρήσεις
τοῦ Γαληνοῦ, στήν πραγματικότητα εἶναι τελείως τυφλοί» γιά τήν
λειτουργία τῶν πνευμόνων. Καί στό ἔνατο Κεφ. παρουσιάζει τά
«γενεσιουργά αἴτια τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, πού ἔχουν διδάξει ἄλλοι», τά ὁποῖα ἀνασκευάζει μέ σχετική ἐπιχειρηματολογία.
Στό δέκατο Κεφ. μέ τίτλο «Ἡ λογική καί ἡ ἐμπειρία ἀποδεικνύουν τή λειτουργία τῶν πνευμόνων» παραθέτει εἴκοσι συλλογισμούς
γιά τή διέλευση ὅλου τοῦ αἵματος ἀπό τούς πνεύμονες. Μάλιστα γιά
ἐπικύρωση παρουσιάζει τό ἱστορικό θανάτου καί νεκροτομῆς ἑνός
καθηγητοῦ του στό Ἑλληνικό Κολέγιο τῆς Ρώμης, πού συνέβη τότε
πού φοιτοῦσε σ’ αὐτό, πρίν πάει στήν Ἰατρική Σχολή τῆς Πάδοβας,
στοιχεῖο πού δείχνει τήν παρατηρητικότητα τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Στό κεφάλαιο αὐτό ὑποστηρίζει ὅτι «ἀρίστη εἶναι
ἐκείνη ἡ ὑπόθεση χάρη στήν ὁποία ἐπιλύονται ὅλα τα προβλήματα
πιό εὔκολα καί μέ τόν καταλληλότερο τρόπο», συμπληρώνοντας
πώς ἡ δική του ὑπόθεση ὅτι «ἡ ἀναπνοή τῶν πνευμόνων ἀποτελεῖ
τό γενεσιουργό αἴτιο τῆς κυκλοφορίας» ἐπαρκεῖ γιά ὅλα τά ζητήματα. Τελειώνοντας τό δέκατο κεφάλαιο σημειώνει ὅτι «ἀπομένει
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νά ἐπιλύσουμε κάποια προβλήματα», τά ὁποῖα διαπραγματεύεται
στά ἑπόμενα τρία κεφάλαια.
Στό ἑνδέκατο Κεφ. γράφει «Γιά ποιό λόγο κυκλοφορεῖ τό αἷμα
στό ἔμβρυο στό ὁποῖο οἱ πνεύμονες ἀργοῦν», καταλήγοντας μετά
τήν παράθεση πολλῶν στοιχείων ὅτι οἱ πνεύμονες τῆς μητέρας
ἀναπληρώνουν τήν λειτουργία τῶν πνευμόνων τοῦ ἐμβρύου, οἱ
ὁποῖοι ἀδρανοῦν λόγω τῆς παρουσίας τοῦ ἀμνιακοῦ ὑγροῦ πού τό
περιβάλλει. Παρόμοια καί στό δωδέκατο Κεφ. διαπραγματεύεται
τήν κίνηση τοῦ αἵματος στά ψάρια, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται χάρη
στά βράγχια, ἐνῶ στό δέκατο τρίτο Κεφ. γράφει γιά τήν κίνηση
τοῦ χυλοῦ στίς γαλακτώδεις φλέβες, στά χυλοφόρα ἀγγεῖα καί τή
γενεσιουργό αἰτία τῆς κεντρομόλου κινήσεως τοῦ χυλοῦ. Μάλιστα
ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀναφέρει ὅτι ἔκανε ἀνατομές καί σέ ἄλογο.
Στό δέκατο τέταρτο Κεφ. ἀσχολεῖται μέ τήν κίνηση τῶν πνευμόνων, τῆς καρδιᾶς καί τοῦ διαφράγματος. Μέ λογικά ἐπιχειρήματα
ὑποστηρίζει πώς ἀφοῦ «ἡ καρδιά ἀναπαύεται κατά τή διαστολή,
δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ αὐτομάτως», ἄρα σέ κάποια ἄλλη ἐξωτερική
αἰτία θά πρέπει νά ἀποδοθεῖ ἡ αἰτία τῆς κινήσεώς της. Μάλιστα
ἐμφαντικά τονίζει πώς «αὐτήν ἐπιθυμῶ διακαῶς νά μάθω». Διερωτᾶται ὡστόσο ἄν ἡ «καρδιά ἐπιτελεῖ τήν κίνηση τοῦ πνεύμονα
ἤ ὁ πνεύμονας προκαλεῖ τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς». Διαπιστώνεται
ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου νά λύσει ἕνα ἀπό
τά προβλήματα τῆς λειτουργία τῆς καρδιᾶς, ποία εἶναι ἡ αἰτία τῆς
συστολῆς της. Ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα
αὐτό καί προσπάθησε μέ λογικούς συλλογισμούς καί πειράματα
νά ἀποδείξει ὅτι αἰτία τῆς συστολῆς τῆς καρδιᾶς προέρχεται ἀπό
ἐξωτερική αἰτία καί δέν βρίσκεται ἐσωτερικά στήν ἴδια.
Περιγράφει τήν διαδοχική κίνηση τῆς καρδιᾶς, συστολῆςδιαστολῆς καί τήν παράλληλη, ὅπως ὑποστηρίζει, κίνηση τῶν
πνευμόνων, εἰσπνοῆς-ἐκπνοῆς. Συγκεκριμένα γράφει ὅτι κατά τή
συστολή τῆς καρδιᾶς ἀνυψώνεται τό διάφραγμα, οἱ δακτύλιοι
τῆς τραχείας ἑνώνονται καί διεξάγεται ἡ ἐκπνοή, ἐνῶ παράλληλα
τά πνευμονικά ἀγγεῖα διευρύνονται καί ἐκμυζοῦν αἷμα. Μετά τή
συστολή της ἡ καρδιά ἐπιστρέφει στήν προηγούμενη κατάσταση τῆς
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ἠρεμίας (τῆς διαστολῆς) μέ τό διάφραγμα νά κατεβαίνει καί μέ τούς
δεσμούς του νά ἕλκει τούς πνεύμονες πρός τά κάτω, οἱ δακτύλιοι
τῆς τραχείας διαχωρίζονται καί ἔτσι διευρύνεται καί γεμίζει ἀέρα (ἡ
εἰσπνοή), ἐνῶ παράλληλα τά πνευμονικά ἀγγεῖα συσφίγγονται καί
ὠθοῦν τό αἷμα στήν ἀριστερή κοιλία, ἡ ὁποία συστέλλεται καί κατ’
αὐτόν τόν τρόπο ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀνύψωση τοῦ διαφράγματος
κ.ο.κ. Τονίζει ὅτι μοναδική κίνηση τῆς καρδιᾶς εἶναι ἡ σύσφιξη καί
δέν μπορεῖ ἀπό μόνη της νά διευρυνθεῖ, ἀλλά ἐπιτυγχάνεται μέ τήν
κίνηση τῶν πνευμόνων, διότι τότε εἰσέρχεται τό αἷμα στήν καρδιά,
πού ὀφείλεται στή σύσφιξη τῶν πνευμονικῶν ἀγγείων.
Στό κεφάλαιο αὐτό καταχωρίζεται καί ὁ πυρήνας τῆς ἐργασίας
τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, πού τόν ὁδήγησαν στά δικά του
συμπεράσματα πώς ὁ πνεύμονας εἶναι ἀναπνευστικό ὄργανο τῆς
κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Παρατίθεται ὁλόκληρη ἡ παράγραφος:
«Ἄν αὐτά ἦταν ἔτσι ὅπως τά λές, θά προέκυπτε ὅτι, ὅσες φορές ἐκινεῖτο ἡ καρδιά, τόσες θά ὄφειλε νά κινεῖται καί ὁ πνεύμονας καί ὅτι
μποροῦμε νά μετρήσουμε τόσες ἐκπνοές ὅσες εἶναι καί οἱ συστολές
πού γίνονται καί τόσες εἰσπνοές, ὅσες οἱ διαστολές καί τἀνάπαλιν,
κάτι ὅμως πού δέν ἀνταποκρίνεται καθόλου σέ ὅσα παρατηροῦμε.
Γιατί ἄν κρατήσουμε τήν ἀναπνοή μας καί πλησιάσουμε τό χέρι
στή καρδιά, ἀντιλαμβανόμαστε περισσότερους παλμούς, ἐνῶ στό
μεταξύ δέν γίνεται καθόλου οὔτε εἰσπνοή οὔτε ἐκπνοή».
Καί αὐτήν τήν ἀπορία καί διαπίστωση ὅτι ἡ συστολή καί διαστολή τῆς καρδιᾶς συνεχίζεται καί ὅταν κρατήσουμε τήν ἀναπνοή,
ὁ Μαυροκορδᾶτος προσπάθησε νά τήν ἑρμηνεύσει χωρίς δυστυχῶς
πειραματικά δεδομένα ἁπλῶς καί μόνο καταφεύγοντας σέ λογικές
καί μόνο ἑρμηνεῖες. Ὑποστήριξε πώς ὑπάρχει αἰσθητή ἀναπνοή καί μή
αἰσθητή ἀναπνοή, στήν ὁποία «ἀρκεῖ ὁ ἀέρας πού βρίσκεται μέσα στό
στόμα καί τόν λάρυγγα». Καί «ἄν κλείσουμε τό στόμα παρεμποδίζεται
ἡ αἰσθητή ἀναπνοή ὄχι ὅμως ἡ μή αἰσθητή» καί ὅτι «διεξάγονται μή
αἰσθητές ἀναπνοές, ὅσες εἶναι οἱ κινήσεις τῆς καρδιᾶς».
Στό δέκατο πέμπτο Κεφ. ἀσχολεῖται μέ τό γενεσιουργό αἴτιο τῆς
κίνησης τῶν σφυγμῶν στίς ἀρτηρίες. Παραθέτει πρῶτα τίς ἀπόψεις
τοῦ Ἀριστοτέλη καί Γαληνοῦ, τίς ὁποῖες ἀφοῦ ἀναιρεῖ, μετά καταλή-
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γει ὅτι «ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν εἶναι ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς». Μάλιστα ἀναγάγει τά «αἴτια τῆς κίνησης τῶν ἀρτηριῶν» στήν «κίνηση
τῶν πνευμόνων, στό μέτρο πού ἡ καρδιά οὔτε θά διευρύνονταν
οὔτε θά συνεσφίγγετο, ἄν δέν κινοῦνταν οἱ πνεύμονες».
Στό δέκατο ἕκτο Κεφ. δίνει μερικές ἀπαντήσεις σέ ὁρισμένα προβλήματα ἐρμηνεύοντάς τα σύμφωνα μέ τόν ρόλο τῶν πνευμόνων.
Καί τέλος στό δέκατο ἕβδομο Κεφ. μέ τίτλο «Συμπέρασμα σχετικά μέ
τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων» τονίζει ὅτι μέ συλλογισμούς καί μέ
«πειράματα αὐτοψίας» ἀπέδειξε τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων, οἱ
ὁποῖοι εἶναι «ἀναπνευστικό ὄργανο τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος».
Ἐπί πλέον τονίζει ὅτι οἱ πνεύμονες «ὑπηρετοῦν τήν θέρμανση τοῦ
αἵματος». Στό κεφάλαιο αὐτό παραθέτει καί ἀπόσπασμα ἀπό τό
κλασικό ἔργο τοῦ William Harvey, Exercitatio anatomica de motu
cordis et sanguinis in animalibus, Frankfurt 1628, κεφ. 8.
Ἀρχαῖοι καί νεώτεροι συγγραφεῖς στή διατριβή
Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος στή διατριβή του παραθέτει
πολλά κείμενα στά ἀρχαῖα ἑλληνικά, τά ὁποῖα μεταφράζει στά
λατινικά, ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς, Ἱπποκράτη,
Ἀριστοτέλη καί Γαληνό, στοιχεῖο πού δείχνει ὅτι τούς μελετοῦσε
καί εἶχε καλό ἐπίπεδο γνώσης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί λατινικῆς
γλώσσας. Ἀπό τά ἔργα τοῦ Ἱπποκράτους μνημονεύει: “Περί ἱερῆς
νούσου”, “Περί καρδίης”, “Ἀφορισμοί”, “Περί φυσῶν”, “Ἐπιδημιῶν τό Ἕκτον”, “Ἐπιδημιῶν τό Δεύτερον”, “Περί διαίτης”, “Περί
νούσων τό τέταρτον”. Ἐπίσης κείμενα παραθέτει ἀπό τά ἔργα τοῦ
Ἀριστοτέλους: “Περί ἀναπνοῆς”, “Φυσικῆς ἀκροάσεως”, “Περί ζώων
μορίων”, “Περί ζώων ἱστορίαι”, “Περί πνεύματος”.
Πολλά ἀποσπάσματα, δεκαέξι τόν ἀριθμό, καταχωρίζει ἀπό τό
ἔργο τοῦ Γαληνοῦ “Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων”,
καθώς καί ἀπό τά ἔργα “Περί συνθέσεως φαρμάκων”, “Περί θεραπευτικῆς μεθόδου”, “Περί τῶν πεπονθότων τόπων”, “Περί φυσικῶν
δυνάμεων”, “Περί κράσεων”, “Εἰ κατά φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται”, “Περί τῶν καθ’ Ἱπποκράτην καί Πλάτωνα δογμάτων”.
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Παράλληλα ὁ Μαυροκορδᾶτος στή διατριβή του καταχωρίζει
κείμενα καί παραπέμπει σέ πολλούς διάσημους συγγραφεῖς τῆς
ἐποχῆς του, περί τούς τριάντα τόν ἀριθμό. Ἐνδεικτικά μνημονεύονται ὁρισμένοι συγγραφεῖς ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοί ἦταν καί καθηγητές στήν Ἰατρική Σχολή τῆς Πάδοβας: William Harvey, Andrea
Caesalpinus, Georg Wirsung, Thomas Bartholinus, Gaspar Asellius,
Julius Arantius, Leonardus Botallus, Joannes Pecquetus, Ludovicus
Mercatus, Andreas Vesalius, Johann Veslingius, Jacobus Sylvius,
Gaspar Hoffmann κ.ἄ. Ἡ ἀναφορά σέ τόσους συγγραφεῖς τοῦ 16ου
καί 17ου αἰῶνος δείχνει τήν ἐνημέρωση τοῦ Μαυροκορδάτου καί
τό εὖρος τῆς μελέτης του γιά τό θέμα τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος
πού τόν ἀπασχολοῦσε.
Πειράματα τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
Ἡ διδακτορική διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
δέν εἶναι ἕνα θεωρητικό πόνημα, ἀλλά μιά θετική πειραματική
συμβολή στά ζητήματα πού διαπραγματεύεται περί τοῦ αἰτίου τῆς
κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Κατά τήν ἐκπόνησή της ἐκτός ἀπό τή
μελέτη καί παράθεση τῶν σχετικῶν κειμένων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καί συγχρόνων του συγγραφέων, διενήργησε καί ὁρισμένα
πειράματα, γιά τά ὁποῖα κάνει σαφῆ ἀναφορά σέ ὁρισμένα κεφάλαια τῆς μελέτης του. Ἡ χρησιμοποίηση τοῦ πρώτου προσώπου
στό κείμενο τῆς διατριβῆς «ἐξέτασα» «εἰσήγαγα» «παρατήρησα»
«ἀνακάλυψα» «ἔσχισα» «ἔκανα ἀνατομή» «διαπίστωσα» δίνει μία
σαφῆ εἰκόνα γι’ αὐτά τά πειράματα πού καταγράφει σ’ αὐτήν. Στή
συνέχεια γίνεται λόγος γιά τά πειράματα πού ὁ Μαυροκορδᾶτος
μνημονεύει στή διατριβή του.
Στήν ἀρχή τοῦ Κεφ. 2 χαρακτηριστικά σημειώνει: «ἐξέτασα ἐπίσης τή διέλευση τῆς συνολικῆς μᾶζας αἵματος καί τή μεταβίβασή
της ἀπό τούς κλάδους τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας στούς κλάδους
τῆς πνευμονικῆς φλέβας, τήν ὁποίαν ἀπέδειξαν μέ πειράματα καί
λαμπρές παρατηρήσεις ὁ William Harvey, ὁ Marguart Schlegel καί
ἄλλοι λογιώτατοι ἄνδρες, καί ἐξίσου μέ αὐτήν τήν περιοχή ἐξέτασα
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καί ἄλλες (δηλαδή τό ἧπαρ), ὅπου γίνεται μία παρόμοια μετάδοση». Ἐπίσης στό ἴδιο κεφάλαιο γράφει ὅτι ἄρχισε νά ἐξετάζει
τή δομή τῶν πνευμόνων καί νά κάνει ἀνατομές σέ ζωντανά ζῶα μέ
σκοπό νά παρακολουθεῖ, ὅπως γράφει, «σέ ποία χρονική στιγμή
μεταβιβάζεται τό αἷμα» καί νά ἐξετάζει «πῶς γίνεται νά βρίσκεται
τό αἷμα σέ συνεχῆ κίνηση».
Στό Κεφ. 5 μέ τίτλο «Ἡ χρησιμότητα τῶν βαλβίδων» πειραματίζεται γιά νά δείξει ὅτι οἱ βαλβίδες τῶν φλεβῶν «ἐμποδίζουν
τελείως τήν ἀνάστροφη ροή τοῦ αἵματος». Γράφει ὅτι εἰσήγαγε
πειραματικά «μία βελόνα ἀπό τή ρίζα τῶν φλεβῶν καί οἱ βαλβίδες ἀντιστέκονταν» μέ ἀποτέλεσμα νά μήν εἶναι δυνατόν νά τήν
προωθήσει στούς κλάδους τῶν φλεβῶν.
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει τό Κεφ. 6 στήν ἀρχή τοῦ ὁποίου
σημειώνει ὅτι ἔκανε «ἀνατομή στό στῆθος ζωντανῶν ζώων» καί
παρατήρησε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κινοῦνται οἱ πνεύμονες. Πιό
ἀναλυτικά καταχωρίζει δέκα παρατηρήσεις γράφοντας στό πρῶτο
πρόσωπο: «Παρατήρησα ὅτι τή στιγμή πού ἡ καρδιά συσπειρώνεται,
τεντώνεται, κάνει συσπάσεις στά τοιχώματά της καί συστέλλεται…
οἱ πνεύμονες ἐπιτελοῦν τήν ἐκπνοή καί τό παρέγχυμά τους γίνεται
ἀραιό καί μαλακό». Μέ τό χέρι του ἔπιασε τούς φουσκωμένους
πνεύμονες καί διαπίστωσε πώς εἶναι χαλαροί καί μαλακοί. Στήν
τέταρτη παρατήρηση σημειώνει ὅτι μέ τό μαχαίρι ἔκανε ἀνατομή σέ
ἕνα τμῆμα τοῦ παρεγχύματος τοῦ πνεύμονος. Στή συνέχεια γράφει
ὅτι ὅπως ἦταν ἀνοιχτός ὁ θώρακας τοῦ ζώου ἔκανε ἀνατομή στήν
κοίλη φλέβα, στήν πνευμονική ἀρτηρία καί στήν πνευμονική φλέβα
καί παρατήρησε τήν κατάσταση τῆς καρδιᾶς, ἐνῶ στή συνέχεια ἔκανε
περίδεση τῆς τραχείας ἀρτηρίας. Μάλιστα στό τέλος τοῦ κεφαλαίου
τονίζει ὅτι ἐπανέλαβε αὐτά τά πειράματά του «μέ κάθε ζῆλο».
Στό Κεφ. 9, στό ὁποῖο γίνεται συζήτηση γιά τήν κίνηση τοῦ
αἵματος, τονίζει ὅτι κατά τήν ἀνατομή τῆς καρδιᾶς πού διενήργησε δέν παρατήρησε «παφλασμό τῆς καρδιᾶς». Ἐπίσης γράφει
ὅτι κατά τήν ἀνατομή ζωντανῶν ζώων «μέ πειράματα αὐτοψίας»,
ὅπως σημειώνει, διαπιστώνει κατά τήν ἀνατομή στήν κορυφή τῆς
καρδιᾶς ὅτι τό αἷμα ἐκτινάσσεται κατά τή συστολή της, ἐνῶ παύει
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κατά τή διαστολή. Μιά ἄλλη παρατήρησή του εἶναι πώς «ὅταν
ἀνατέμνουμε ζωντανά ζῶα, τό αἷμα καί ὁ χυλός κινοῦνται χωρίς
καμιά αἰσθητή κίνηση τοῦ ἥπατος, τοῦ στομάχου καί τῶν ἐντέρων». Μάλιστα ἀναφέρει ὅτι ἔκανε ἀνατομή σέ ἄλογο στό ὁποῖο
εἶχε δοθεῖ νά φάει ἕνα πλούσιο γεῦμα μέ σκοπό νά δεῖ τήν πορεία
τῶν γαλακτωδῶν φλεβῶν.
Στό Κεφ. 14, στό ὁποῖο γίνεται συζήτηση σχετικά μέ τήν κίνηση
τῶν πνευμόνων μετά τή διατομή τῶν θωρακικῶν μυῶν, ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀναφέρει ὅτι ἔκοψε στό πειραματόζωο ἐκτός των θωρακικῶν μυῶν καί τούς μεσοπλεύριους μῦς, χωρίς νά πειράξει τό
διάφραγμα, καί παρατήρησε ὅτι γίνεται ἡ ἀναπνοή. Χαρακτηριστικά σημειώνει, «ἐγώ ὅμως ἔσχισα ἀκόμη καί τούς μεσοπλεύριους
μῦς, χωρίς νά πειράξω τό διάφραγμα, καί παρατήρησα πώς ἡ
ἀναπνοή γίνεται γιά κάποιο χρονικό διάστημα».
Ἐπίσης στό Κεφ. 15 ὁ Μαυροκορδᾶτος γράφει γιά σχετικές
πειραματικές του παρατηρήσεις, ὅπως γιά τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς
σέ «μελλοθάνατο ζῶο», σημειώνοντας πώς παρατήρησε ἡ καρδιά
«νά τινάζεται καί νά κλυδωνίζεται σάν κύμα», καί ὅταν σταματᾶ
νά κτυπᾶ τότε καί οἱ ἀρτηρίες «σταματοῦν νά σφύζουν».
Στό Κεφ. 16 ἀναφέρει τό χρῶμα τῶν πνευμόνων κατά τήν εἰσπνοή
καί ἐκπνοή κατά τήν ἀνατομή ζωντανοῦ ζώου, «κατά τήν ἀνατομή
ζωντανοῦ ζώου παρατηροῦμε ὅτι κατά τή στιγμή τῆς εἰσπνοῆς οἱ πνεύμονες ἀσπρίζουν, ἐνῶ κατά τή στιγμή τῆς ἐκπνοῆς κοκκινίζουν».
Στό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς διατριβῆς του ἐμφαντικά σημειώνει
τόν τρόπο ἐργασίας τῆς διατριβῆς του, πώς «μέ ἐναργεῖς συλλογισμούς καί μέ πειράματα αὐτοψίας» ἀπέδειξε τή χρησιμότητα τῶν
πνευμόνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι «ἀναπνευστικό ὄργανο τῆς κυκλοφορίας
τοῦ αἵματος».
Ἡ αἰτία λειτουργίας τῆς καρδιᾶς κατά τόν Μαυροκορδᾶτο
Ὁ William Harvey μέ τήν κλασσική πλέον ἐργασία του
«Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus»,
1628, τεκμηρίωσε τήν κυκλική κίνηση τοῦ αἵματος καί θεμελίωσε
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πειραματικά τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος. Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὅμως θέλησε νά προχωρήσει πιό πέρα καί προσπάθησε
νά βρεῖ τήν αἰτία τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Ποιά δηλαδή εἶναι
ἡ αἰτία πού ἡ καρδιά μετά τήν διαστολή της ἐπαναλαμβάνει τήν
συστολή της ὥστε νά διοχετευθεῖ τό αἷμα στίς ἀρτηρίες καί στή
συνέχεια νά ἐπανέλθει στήν καρδιά καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπο νά
συντελεῖται ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος.
Συγκεκριμένα στό Κεφ. 14 ἀσχολεῖται μέ τό πρόβλημα τῆς αἰτίας
τῆς κίνησης τῆς καρδιᾶς· διερωτᾶται «ποιά εἶναι ἡ ἀρχή τῆς κίνησης
τῆς ἴδιας της καρδιᾶς», καί στή συνέχεια γράφει «τό ζητούμενο
δηλαδή εἶναι γιατί ἡ καρδιά κινεῖται ἐκ φύσεως κατά τέτοιο τρόπο,
ἤ ἀπό ποῦ διεγείρεται μιά τέτοια κινητήρια δύναμη». Σημειώνει
ὅτι σύμφωνα μέ τόν Ἀριστοτέλη ἡ κίνηση ἑνός ὄντος (ἐκτός τῶν
οὐρανίων σωμάτων) ἔχει ἕνα ὅριο, στό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀνάπαυση.
Καί ὁ Μαυροκορδᾶτος στήν ἐρώτηση «ποιά εἶναι ἡ ἀνάπαυση τῆς
καρδιᾶς» ἀπαντᾶ πώς εἶναι ἡ διαστολή. Συνεχίζει πάλι τόν συλλογισμό μέ τήν ἐρώτηση πώς «ἄν ἡ καρδιά κινεῖται γιά νά ἀναπαυθεῖ
καί ἀναπαύεται μέ τή διαστολή, γιατί ἀρχίζει νά κινεῖται ἐκ νέου;».
Μέ ἔμφαση μάλιστα τονίζει πώς «ἄς ἐπισημάνω λοιπόν αὐτήν τουλάχιστον τήν αἰτία, ἡ ὁποία εἶναι ἐξωτερική καί θά παραδοθῶ».
Τό ἐρώτημα αὐτό τόν ἀπασχολεῖ καί προσπαθεῖ νά τό ἐπιλύσει.
Ὑποστηρίζει ὅτι ἡ καρδιά κατά τή διαστολή ἀναπαύεται καί
βιαίως μετά συστέλλεται. Αὐτήν τή βίαιη κίνηση ὑποθέτει ὅτι τή
γεννᾶ ἐξωτερική αἰτία, ἐπεξηγώντας πώς «τίποτε δέν μπορεῖ νά
κινηθεῖ βίαια ἀπό μόνο του». Συμπεραίνει πώς ἀφοῦ «ἡ καρδιά
ἀναπαύεται κατά τή διαστολή, δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ αὐτομάτως»19. Καί καταλήγει πώς ἄν ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς προέρχεται
ἀπό ἀλλοῦ, μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ σέ ἐξωτερική αἰτία. Μάλιστα μέ
ἔμφαση τονίζει πώς ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά μάθει τήν ἐξωτερική αἰτία
τῆς κίνησης τῆς καρδιᾶς.

19. Ἡ αὐτόματη λειτουργία τῆς καρδιᾶς τεκμηριώθηκε μετά δύο αἰῶνες καί πλέον
τό 1893 μέ τήν ἀνακάλυψη τοῦ κολποκοιλιακοῦ δεματίου His ἀπό τόν Wilhelm
His (1863-1934), ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε καί τό ὄνομα.
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Ὁ καρδιακός μῦς, ὅπως καί ὅλοι οἱ μύες, ὡς μοναδική κίνηση
ἔχουν τή σύσφιξη καί ἡ καρδιά δέν μπορεῖ ἀπό μόνη της νά διευρυνθεῖ, ἀλλά διευρύνεται ἀπό τήν κίνηση τῶν πνευμόνων. Στή συνέχεια
ὁ Μαυροκορδᾶτος προσπαθεῖ νά δώσει μιά ἀπάντηση στό ἐρώτημα
πού ἔρχεται ὡς ἀπόρροια τῶν προηγούμενων θέσεών του, πώς «ὅσες
φορές ἐκινεῖτο ἡ καρδιά, τόσες θά ὄφειλε νά κινεῖται καί ὁ πνεύμονας» καί ὅτι θά μετρούσαμε τόσες ἐκπνοές ὅσες εἶναι οἱ συστολές
καί τόσες εἰσπνοές ὅσες καί οἱ διαστολές. Ἡ ἀπάντηση πού δίνει
δέν στηρίζεται σέ πειράματα ἀλλά σέ ὁρισμένες ἀπόψεις ἄλλων
συγγραφέων, στήν ὕπαρξη δηλαδή τῆς μή αἰσθητής ἀναπνοῆς. Καί
ὑποστηρίζει πώς «διεξάγονται τόσες μή αἰσθητές ἀναπνοές, ὅσες
εἶναι οἱ κινήσεις τῆς καρδιᾶς». Μέ αὐτό τό λογικό ἐφεύρημα χωρίς
νά τό τεκμηριώσει πειραματικά, ἄν καί τόσα ἄλλα πειράματα εἶχε
κάνει, προσπάθησε νά στηρίξει τήν ἄποψή του πώς οἱ πνεύμονες
εἶναι ἡ αἰτία τῆς λειτουργίας τῆς καρδιᾶς, τό ἀναπνευστικό ὄργανο
τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, πού εἶναι καί τό ἀδύναμο σημεῖο
τῆς μελέτης του.
Ἀπήχηση καί μνεία τῆς διατριβῆς τοῦ Μαυροκορδάτου
Τό γεγονός ὅτι ἡ διδακτορική διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου ἀμέσως μετά τήν πρώτη ἔκδοσή της τό 1664 ἐπανεκδίδεται
στή Φραγκφούρτη τήν ἑπόμενη χρονιά τό 1665 καί λίγα χρόνια
ἀργότερα τό 1682 στή Λειψία δείχνει πώς θά εἶχε σχετική ἀπήχηση
στόν ἐπιστημονικό κόσμο, τόσο γιά τήν λογική ἐπιχειρηματολογία
πού ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀναπτύσσει στήν διερεύνηση τῶν σχετικῶν
θεμάτων ὅσο καί γιά τά πειράματα, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος διενήργησε
γιά νά στηρίξει τήν προταθεῖσα ἑρμηνεία του γιά τήν αἰτία τῆς
κυκλοφορίας τοῦ αἵματος.
Ἀπό τίς πρῶτες παρουσιάσεις τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ
Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου θά εἶναι ἴσως ἐκείνη τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἅλλης τῆς Γερμανίας
Kurt Polycarp Sprengel, (1766-1833), στό βιβλίο του Ἱστορία τῆς
Ἰατρικῆς, πού ἐκδόθηκε στήν Ἅλλη σέ πέντε τόμους μέ τίτλο Versuch
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einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde κατά τό χρονικό
διάστημα 1792-1799, μέ δεύτερη ἔκδοση πάλι στήν Ἅλλη τό 1800.
Ἀπό τή δεύτερη ἔκδοση ἔγινε μετάφραση στά Γαλλικά20 τό 1815,
τῆς ὁποίας ἀντίτυπο ὑπάρχει στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος.
Στόν τέταρτο τόμο στίς σελ. 128-129 ὑπάρχει ἀναφορά στόν Μαυροκορδᾶτο καί τή διδακτορική του διατριβή τῆς ἔκδοσης τοῦ 1665
καταχωρίζοντας στίς ὑποσημειώσεις τέσσερις παραπομπές ἀπό τή
διατριβή. Ὡστόσο ἀναγράφονται καί λαθεμένες χρονολογίες 1637
καί 1710 γιά τή γέννηση καί τό θάνατο τοῦ Μαυροκορδάτου ἀντί
τίς σωστές 1641 καί 1709.
Παρατίθεται σέ μετάφραση21 τό σχετικό κείμενο, στό ὁποῖο
γίνεται ἀναφορά στή διατριβή τοῦ Μαυροκορδάτου: «Τό ἔτος 1664
ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ἔκαμε μερικούς ἐνδιαφέροντας
πειραματισμούς καί ἔρευνας περί τήν πνευμονικήν κυκλοφορίαν
τοῦ αἵματος. Παρετήρησεν ὅτι κατά τάς συστολάς τῆς καρδίας
ἀντιστοιχεῖ ἡ ἐκπνοή καί οἱ πνεύμονες καθίστανται ἐρυθρωποί
λόγω αὐξήσεως τῆς παροχῆς τοῦ αἵματος, κατά δέ τήν διαστολήν
κατασπᾶται τό διάφραγμα καί οἱ πνεύμονες διαστέλλονται καί
καθίστανται ὠχροί λόγῳ τῆς ποσότητος τοῦ ἀέρος πού εἰσέρχεται
εἰς αὐτούς. Κατά συνέπειαν οἱ πνεύμονες δύνανται νά παρομοιασθοῦν πρός πιεστήριον πού ὠθεῖ τό αἷμα εἰς τήν κοίλην φλέβα,
ἡ ὁποία διά τοῦτο ἀδυνατεῖ νά ἀναρροφήσῃ τό αἷμα, ὅπως εἶπε
ὁ Valeo, οὔτε αἱ ἀρτηρίαι φαίνεται νά εἶναι προωρισμέναι νά
ἑλκύσουν τοῦτο μέ τοιαύτην ἑλκτικήν δύναμιν, ὅπως ἐφαντάσθη
ὁ Pecquet, ὁ ὁποῖος καθώρισε τήν βαρύτητα τοῦ αἵματος ὡς τήν
κυρίαν αἰτίαν τῆς κινήσεως αὐτοῦ. Ὁ Μαυροκορδᾶτος ἐπί πλέον
20. Kurt Sprengel, Histoire de la Médecine depuis son origine jusqu’ au Dix-neuvième
siècle, traduite de l’ allemand sur la seconde édition par A.J.L.Jourdan et revue par
E.F.M. Bosquillon, tome quatrième, à Paris 1815, σελ. 128-129. Σημειώνουμε ὅτι
ἡ ἔκδοση αὐτή παρουσιάζεται στόν Ἑρμῆ τόν Λόγιο τοῦ 1817, βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἡ ἰατρική εὐρωπαϊκή γνώση στόν ἑλληνικό χῶρο 1745-1821,
Ἀθήνα 2003, σελ. 206.
21. Τό κείμενο παρατίθεται ἀπό τήν Ἰταλική μετάφραση, Βενετία 1814, ἀπό τόν
Κωνστ. Πουρναρόπουλο, «Ἀλέξανδρος Νικ. Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων…»,
Παρνασσός, τόμ. 25, (1983), σελ. 387-388.
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κατέδειξε κατά τρόπον βασικόν καί προφανῆ τήν πνευμονικήν
κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος καί δι’ εἴκοσι ἀποδείξεων, τάς ὁποίας
διετύπωσε, προσέθεσε μίαν ἰδίαν αὐτοῦ παρατήρησιν κατά τήν
διάνοιξιν τοῦ πτώματος ἑνός διδασκάλου του ἀποθανόντος ἀπό
πνευμονικόν οἴδημα, εἰς τό ὁποῖον εὑρέθησαν οἱ πνεύμονες κατά
περίεργον τρόπον διατεταμένοι καί μέ ἀποτιτανωμένην σκλήρυνσιν τῆς πνευμονικῆς φλεβός: τό ὠτίον τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου ἦτο
χαλαρόν καί κενόν καί ἡ ἰδία ἡ πνευμονική φλέψ σφηνωμένη ἀπό
αἷμα. Ἀπό τό γεγονός αὐτό ὁ Μαυροκορδᾶτος ἐξήγαγε τά ἑξῆς
συμπεράσματα: Ἡ πνευμονική φλέψ ἐπαναφέρει τό αἷμα ἀπό τούς
πνεύμονας καί τό ἔμβρυον δέν ἀναπνέει ἀλλά λαμβάνει τήν τροφήν
του ὄχι μόνον ἀπό τό αἷμα πού τοῦ στέλλουν τά ὀμφαλικά ἀγγεῖα
ἀλλά καί ἀπό τό ἀμνιακόν ὑγρόν. Ἡ κίνησις τῶν ἀρτηριῶν δέν
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν δύναμιν τοῦ σφυγμοῦ (ἑλληνιστί εἰς τό κείμενον: δύναμις σφυγμική), ὅπως εἶχον ἀποφανθεῖ οἱ Γαληνικοί, ἀλλ’
ἀπό τήν πίεσιν τοῦ αἵματος (ὄγκος παλμοῦ), ὅπως ἀναφέρουν ὁ
Ἀριστοτέλης καί ὁ Harvey».
Ἐπίσης ἐνδιαφέρον ἔχει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἐργασία τῆς
διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ Μαυροκορδάτου μνημονεύεται στό
ἀνώνυμο χειρόγραφο τοῦ 18ου αἰ. περί τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος22, τό ὁποῖο βρίσκεται σέ δύο βιβλιοθῆκες, τῆς Κοζάνης καί τοῦ
Βουκουρεστίου. Ἐντύπωση πάντως προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ὁ
Ἀδαμάντιος Κοραῆς οὐδεμία νύξη καταχωρίζει γιά τή διατριβή
τοῦ Μαυροκορδάτου στήν ὑποσημείωση γιά τήν κυκλοφορία τοῦ
αἵματος στήν ἔκδοση στά γαλλικά της Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς23 τοῦ
1798. Νά μή γνώριζε τή διατριβή φαίνεται μᾶλλον ἀπίθανο διότι
αὐτή εἶχε τυπωθεῖ τρεῖς φορές καί ἐπί πλέον ἡ Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς
τοῦ Kurt Sprengel εἶχε σχετική ἐπαινετική ἀναφορά. Σημειώνουμε
22. Βλ. Γιάννης Καρᾶς, Οἱ ἐπιστῆμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί ἔντυπα,
τόμος Γ΄, Οἱ ἐπιστῆμες τῆς ζωῆς, Ἀθήνα 1994, σελ. 325-327. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Παρουσίαση χειρογράφου τοῦ 18ου αἰῶνος περί κυκλοφορίας τοῦ
αἵματος», 23ο Ἐτήσιο Πανελλήνιο Ἰατρικό Συνέδριο, τόμ. Περιλήψεων, Ἀθήνα
1997, σελ. 27.
23. W. Black, Esquisse d’une histoire de la Médecine et de la Chirurgie, μετάφραση
ἀπό τά Ἀγγλικά ἀπό τόν Ἀδαμάντιο Κοραῆ, Παρίσι 1798, σελ. 244-245.
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ὅτι καί ἄλλοι Ἕλληνες ἰατροί συγγραφεῖς τῆς προεπαναστατικῆς
ἐποχῆς δέν μνημονεύουν τήν διατριβή τοῦ Μαυροκορδάτου, οὔτε
ἀκόμη καί οἱ δύο Ἱστορίες τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Κων. Μιχαήλ24, 1794,
καί τοῦ Σεργίου Ἰωάννου25, 1818, παρόλο πού στό σημαντικό προεπαναστατικό περιοδικό Ἑρμῆς ὁ Λόγιος26 (1811-1821) γίνεται
ἀναφορά στήν Γαλλική ἔκδοση τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς τοῦ
Sprengel. Ἀργότερα, τό 1836 ὁ πρῶτος Καθηγητής Ἀνατομίας στό
νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Δημήτριος Μαυροκορδᾶτος στό
βιβλίο του «Ἀνατομική τοῦ Ἀνθρωπίνου Σώματος», 1836, σελ. κε΄,
μνημονεύει τήν διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καί τά
ὅσα γράφει ὁ Kurt Sprengel.
Ἔκτοτε στά σχετικά κείμενα γιά τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο
μνημονεύεται καί ἡ διδακτορική του διατριβή. Ὡστόσο ἐπικριτική
στάση τηρεῖ ὁ Δ. Θεριανός27 στό βιβλίο του γιά τόν Ἀδαμάντιο
24. Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἡ πρώτη Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς στήν ἑλληνική γλῶσσα.
Κων. Μιχαήλ, Συνοπτική Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς, Βιέννη 1794, ἐκδ. Ἀθ. Σταμούλη,
Ἀθήνα 1994.
25. Σέργιος Ἰωάννου, Πραγματείας Ἰατρικῆς. Τόμος πρῶτος περιέχων Ἐπίτομον
Ἱστορίαν τῆς Ἰατρικῆς Τέχνης, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1818. Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἡ ἰατρική εὐρωπαϊκή γνώση στόν ἑλλληνικό χῶρο 1745-1821, Ἀθήνα
2003, σελ. 93-95.
26. Ἑρμῆς ὁ Λόγιος, τόμ. Ζ΄, 1817, ἐπανέκδοση Ἑταιρείας Ἑλληνικοῦ Λογοτεχνικοῦ
καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου, Ἀθήνα 1989, Παράρτημα σελ. 1.
27. Δ. Θεριανός, Ἀδαμάντιος Κοραῆς, τόμ. 1, ἐν Τεργέστῃ 1889, σελ. 48: «Βεβαίως
ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος δέν ἦτο ἐκ τῶν κοινῶν ἰατρῶν. Ἡ λατινιστί
συντεταγμένη διατριβή αὐτοῦ Pneumaticum circulanti instrumentum, ἐκδοθεῖσα
τό πρῶτον ἐν Βονωνίᾳ τῷ 1664, εἶτα δέ τῷ 1665 ἐν Φραγκοφορτίῳ καί τῷ
1682 ἐν Λειψίᾳ ἀνατυπωθεῖσα, εἶναι, ὡς λέγει ὁ γερμανός ἰατρός Hirsch (ἐν
τῷ «Βιογραφικῷ Λεξικῷ τῶν ἰατρῶν πάντων των αἰώνων») «κατά τινα μέν
οὐχί φαῦλον ἔργον» ἀνάξιον δέ ὅλως τῶν παρενθύρσων ἐπαίνων, ὧν ἐγένετο
ὑποκείμενον παρά πολλοῖς τῶν ἡμετέρων, ὅσοι ἐξ ἀκοῆς μόνον καί οὐχί ἐξ
ἀναγνώσεως ἔκριναν αὐτό. Ὅτι ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀνεκάλυψεν ἤ ἀνέπτυξε
διά νέων μεθόδων τήν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος, εἶναι ἄντικρυς καταγέλαστος
ἰσχυρισμός. Αἱ πρῶται ἀμυδραί νύξεις περί τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος εὕρηνται ἐν τῷ «Τιμαίῳ» τοῦ Πλάτωνος, καθάπερ παρατηρεῖ καί αὐτός ὁ Κοραῆς.
Ἀλλά πολύν χρόνον πρό τοῦ Μαυροκορδάτου, τήν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος
σχεδόν εἰπεῖν ἀνεκάλυψεν ὁ ἀτυχής Ἱσπανός Μιχαήλ Σερβέτος (1511-1553),
ὡς διατείνονται οἱ καθ’ ἡμᾶς ἐπιφανεῖς φυσιολόγοι Τόλλιν καί Πράϋερ. Μετά
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Κοραῆ, ἀναγράφοντας λαθεμένες ἀπόψεις, πώς δῆθεν ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀνακάλυψε τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, στοιχεῖο πού
δείχνει ὅτι δέν θά μελέτησε τό ἔργο του αὐτό. Πουθενά δέν διατυπώθηκε μιά τέτοια ἄποψη. Ὁ Μαυροκορδᾶτος προσπάθησε νά
δώσει μιά ἑρμηνεία τῆς αἰτίας τῆς κυκλοφορίας, πώς μέ τήν βοήθεια
τῶν πνευμόνων διενεργοῦνται οἱ συστολές τῆς καρδιᾶς.
Σημειώνουμε ὅτι οὐδεμία μνεία γιά τή διατριβή τοῦ Μαυροκορδάτου καταχωρίζεται στίς Ἱστορίες τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Γ. Κ. Πουρναρόπουλου28, Ἰ. Π. Γεωργίου29 καί Ἰ. Γ. Παπαγιαννόπουλου30,
ἐνῶ ἀντίθετα ἐκεῖνες τῶν Σπ. Μαρκέτου31 καί Ἰ. Λασκαράτου32
ἀναγράφουν ἀρκετά στοιχεῖα, ὑπερτονίζοντας μάλιστα τή συνεισφορά της πώς «Ἡ διατριβή αὐτή συμπληρώνει καί ἐνισχύει τίς
παρατηρήσεις τοῦ Ἄγγλου θεμελιωτή τῆς νεότερης φυσιολογίας
Οὐίλλιαμ Χάρβευ», καί «μέ τή διατριβή του (στήν ὁποία ἀξιολογεῖ
καί ἀξιοποιεῖ τίς γαληνικές ἀπόψεις, ἐπεκύρωνε καί βελτίωνε τή
θεωρία τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος τοῦ William Harvey», ὅπως
ἀντίστοιχα ἀναγράφουν. Συμπληρώνουμε ὅτι γιά τόν Ἀλέξανδρο
Μαυροκορδᾶτο καί τήν διδακτορική του διατριβή γράφουν ὁ
Νικόλαος Π. Παρίσης33 σέ ὑποσημείωση στήν Ἐπιτομή Ἱστορίας

28.
29.
30.
31.
32.
33.

τόν Σερβέτον, ὁ πρῶτος πράγματι ἀνακαλύψας τήν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος
καί ὁρίσας τούς νόμους αὐτῆς εἶναι ὁ Ἄγγλος Χάρβεϋ, οὗ τό πολυθρύλητον
πονημάτον εἶδε τό φῶς ἕκτῳ καί τριαστῷ ἔτει πρό τῆς τυπώσεως τῆς λατινικῆς
τοῦ Μαυροκορδάτου διατριβῆς».
Γ. Κ. Πουρναρόπουλος, Ἡ Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς (διά μέσου τῶν αἰώνων),
Ἀθῆναι 1928.
Ἰ. Π. Γεωργίου, Ἱστορία Ἰατρικῆς, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 1978.
Ἰ. Γ. Παπαγιαννόπουλος, Στοιχεῖα Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς, Ἰωάννινα 1992.
Σπ. Μαρκέτος, Εἰκονογραφημένη Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς, Γ΄ ἔκδοση, Ἀθήνα 1996,
σελ. 397.
Βλ. Ἰ. Λασκαράτου, Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς, τόμ. ΙΙ, Ἀθήνα 2004, σελ. 829.
J. Bouillet, Ἐπιτομή Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς, μετάφραση Νικολάου Π. Παρίση,
ἐν Ἀθήναις 1884, σελ. 275, ὑποσημείωση: «Καί ἐκ τῶν ἡμετέρων ὁ Ἀλέξανδρος
Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων (1664)) εἰργάσθη μεγάλως ὑπέρ τῆς διαδόσεως
τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Πρβλ. Λέξ. Ἰατρ. Ἱστ.».
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τῆς Ἰατρικῆς πού μετέφρασε τό 1884, ὁ Μικές Παϊδούσης34 τό 1936
καθώς καί ὁ Ἀθ. Γκιάλας35 τό 1979.
***
Συμπερασματικά μπορεῖ νά τονιστεῖ ὅτι ἡ δημοσίευση μέ τήν
ἔκδοσή μας τῆς διατριβῆς τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοῦ ἐξ
ἀπορρήτων στά ἑλληνικά δίνει πλέον τή δυνατότητα στούς Ἕλληνες
ἐπιστήμονες διεξοδικά νά τήν μελετήσουν καί νά γίνουν κοινωνοί
τῆς ἐρευνητικῆς προσπάθειας τοῦ συγγραφέα της, ἡ ὁποία εἶχε
λάβει χώρα στίς ἀρχές ἀκόμη τῆς πειραματικῆς ἔρευνας γιά τήν
λειτουργία τῆς καρδιᾶς. Ἐπί πλέον οἱ ἀναγνῶστες θά μποροῦν
νά διαπιστώσουν τήν προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τό 1664 νά λύσει ἕνα ἀπό τά προβλήματα τῆς λειτουργίας
τῆς καρδιᾶς, δηλ. ποία εἶναι ἡ αἰτία τῆς συστολῆς της. Καί μόνο
τό γεγονός ὅτι ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα
αὐτό καί προσπάθησε μέ λογικούς συλλογισμούς καί πειράματα
νά ἀποδείξει, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, ὅτι ἡ αἰτία τῆς συστολῆς τῆς
καρδιᾶς προέρχεται ἀπό ἐξωτερική αἰτία, τούς πνεύμονες, καί δέν
βρίσκεται ἐσωτερικά στήν ἴδια τήν καρδιά36, δείχνει τή δυναμική
τοῦ ἐρευνητικοῦ του πνεύματος.

34. Μικές Παϊδούσης, «Ἡ ἰατρική εἰς τήν Χίον κατά τούς τελευταίους αἰώνας (16001900)», Περιοδικόν τοῦ ἐν Χίῳ Συλλόγου Ἀργέντη, τόμ. 2, Ἀθῆναι 1939, σελ.
8.
35. Ἀθ. Γκιάλας, Ἡ Ἑλληνική Ἰατρική καί οἱ Ἕλληνες ἰατροί ἀπό τῆς ἁλώσεως
μέχρι τῆς Ἐθνεγερσίας, Ἀθῆναι 1979, σελ. 56-57.
36. Σημειώνουμε ὅτι ἀργότερα δύο αἰῶνες καί πλέον, τό 1893, ἀνακαλύφθηκε ἀπό
τόν Ἐλβετό καρδιολόγο καί ἀνατόμο Wilhelm His (1863-1934) τό κολποκοιλιακό δεμάτιο, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν καρδιά καί μεταφέρει τό ἠλεκτρικό
ἐρέθισμα στήν κοιλία γιά τή συστολή της. Βλ. Peter Fleming, A Short History
of Cardiology, Clio Medica 40, The Wellcome Institute Series in the History of
Medicine, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-Atlanta, Α 1997, σελ.111.
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Αναπνευστικον Οργανον
τησ Κυκλοφοριασ του Αιματοσ
ΗΤΟΙ
ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑς
ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ
ΕΝ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗι 1665

Ὁ τίτλος τῆς πρώτης ἔκδοσης τῆς διατριβῆς τοῦ Ἀλ. Μαυροκορδάτου, Bononiae 1664

Στον Γαληλότατο
Φερδινάνδο τον Δεύτερο
Μεγάλο Δούκα της Ετρούριασ
και Ε πιεικέσταστο Κ ύριο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
ο Γ ιος Α φιερωνει στον Π ατερα

Ὁ μεγαλειώδης ὄγκος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, Γαληνότατε Δούκα, γιά τόν ὁποῖον ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη ἦταν στενή,
δέν ἄρχισε νά αὐξάνεται ἀπό ἀλλοῦ, παρά ἀπό τό ἄσυλο πού
καθιέρωσε γιά τά ξένα ἔθνη. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ Πρόγονοί Σου,
τῶν ὁποίων τά ἀθάνατα ὀνόματα σιωπηλά προσκυνῶ, τίποτε δέν
θεωροῦσαν πιό ἱερό ἀπό τό νά ἐγκαινιάσουν ἄσυλο γιά ἐκείνους
πού ξενιτεύονται, μέ σκοπό νά δρέψουν σέ ξένη γῆ, μακριά ἀπό
τήν πατρίδα τους, τούς καρπούς τῶν ἐπιστημῶν. Ἑπομένως, ὅπως
τά ἔθνη πού ξεκίνησαν ἀπό μακρινές χῶρες καί ἔγιναν δεκτά ἀπό
τή Ρωμαϊκή Φιλοξενία προοιωνίζονταν ὅτι κάποτε θά συνέβαινε
νά βρίσκονται κάτω ἀπό τά φτερά τοῦ Ρωμαϊκοῦ ἀετοῦ ἀπέραντες
ἐκτάσεις, ἀπό τόν Εὐφράτη ἕως τόν Τίγρη καί ἀπό τίς ἀπώτατες
ἀμμώδεις ἐρήμους τῆς Ἀφρικῆς μέχρι τίς ἐσχατιές τοῦ Βορρᾶ, ἔτσι
καί τό Ὄνομα τῶν Μεδίκων τό προσκυνοῦν ὁμοθυμαδόν σάν θεό
ἔθνη ἀμέτρητα σέ ἀριθμό, ἀπομακρυσμένα γεωγραφικά, μέ διαφορετικές γλῶσσες καί διαφορετικά ἤθη. Εἴθε νά μοῦ ἐπιτραπεῖ ἐδῶ,
ἄν ὄχι νά παραστήσω ζωγραφικά, τουλάχιστον νά σκιαγραφήσω
σύντομα καί ἀκροθιγῶς τίς Αὐτοκρατορικές ἀρετές τοῦ Γαληνοτά-

4

Στόν Γαληνότατο Φερδινάνδο τόν Δεύτερο

του Φερδινάνδου τοῦ Δευτέρου1. Ἄν ὅμως περιορίσω σέ λίγα λόγια
ἕνα ἔδαφος τόσο εὔφορο σέ ἐπαίνους, θά μιμηθῶ τόν ἐξαιρετικά
ἀνόητο ἐκεῖνο Ξέρξη, τόν ἐχθρό τῶν στοιχείων τῆς φύσης, ὁ ὁποῖος
τόλμησε ματαιοπονῶντας νά ρίξει ἁλυσίδες στόν Ὠκεανό2 καί νά
τόν χαλιναγωγήσει.
Δέν εἶναι λοιπόν καθόλου παράξενο πού ξεκίνησα ἀπό τό Βυζάντιο3, γιά νά λάβω ἐπιστημονική μόρφωση στό Λάτιο καί νά μάθω
τόν ὀρθό τρόπο νά ζῶ, νά αἰσθάνομαι καί νά καταλαβαίνω, καί
στό τέλος θά στραφῶ στό εὐρύτατο Ἄσυλο καί κοινό καταφύγιο
τῶν φιλολόγων. Κάποτε μάλιστα, σάν ξένοι πού ἦταν, γίνονταν
δεκτοί μόνον ἄν παρουσίαζαν κάποια ἀπόδειξη. Ἔτσι καί ἐγώ,
Γαληνότατε Δούκα, προσφέρω στό ἱερό σου τή μικρή αὐτή ἐργασία
ὡς ἀπόδειξη τῆς ταπεινότατης ἀφοσίωσής μου. Μήν περιφρονήσεις
τή βραχύτητα τοῦ ἔργου, γιατί τά μικρά γίνονται μεγάλα, ὅταν τά
ὑποδέχονται μέγιστοι ἄνθρωποι. Ἔτσι τό νερό τοῦ ποταμοῦ πού
δόθηκε κάποτε ὡς δῶρο στόν Βασιλιᾶ τών Περσῶν ἦταν ἰσάξιο μέ
χρυσό ἀγγεῖο. Γι’ αὐτό τούτη ἡ πραγματεία παρουσιάζεται πρόθυμα
μπροστά στήν ὄψη σου, ὄχι τόσο ἀνήσυχη γιά τήν ἰσχνότητά της,
ὅσο σίγουρη γιά τή δική σου Μεγαλοψυχία. Ἄν βέβαια ἐκείνη σάν
τή νυχτερίδα δέν κατορθώσει νά ἀντέξει τόσο φῶς, ἡ σκιά τοῦ
Ἐνδοξότατου Ὀνόματός Σου θά τήν ἀνακουφίσει.
Ὑγίαινε Φῶς καί αἰώνιε Στῦλε ἑνός Μεγαλείου πού θά μείνει
στόν αἰώνα.
Βονωνία, 1η Μαΐου 1664

1.
2.
3.

Φερδινάνδος Β΄ (1610-1670), Μέγας Δούκας τῆς Ἐτρουρίας, ἐγγονός τοῦ Φερδινάνδου τοῦ Α΄.
Στό Λατινικό κείμενο ἀναγράφεται «Oceanum».
Ἐντύπωση προκαλεῖ πού ὁ Μαυροκορδᾶτος χρησιμοποιεῖ τό ἀρχαῖο ὄνομα
«Βυζάντιο» ἀντί τοῦ συγχρόνου «Κωνσταντινούπολη». Ἀντίστοιχα, βέβαια
κάνει μνεῖα καί τοῦ ἀρχαίου ὀνόματος «Λάτιο».

Αγνε Αναγνωστη

Δέξου, ἀναγνώστη, ἕνα ἔργο πού θά σέ ξενίσει μόνο γιά τόν λόγο
ὅτι ἀναδίδει τήν ὀσμή τῆς καινοτομίας. Ἴσως τούτη ἡ πραγματεία,
στήν ὁποία πράγματι πολλά κακά ἐμπλέκονται μέ λίγα καλά, νά
σοῦ φανεῖ ὅμοια μέ τήν Ὁμηρική Αἴγυπτο. Θά δώσεις ὅμως δεῖγμα
τῆς ὑπεροχῆς σου, ὅταν παρατηρῶντας σάν τή μέλισσα τό μάταιο
πλῆθος τῶν φύλλων ἐκμυζήσεις τόν χυμό ἀπό τά λουλούδια, ἄν
ὑπάρχουν μερικά, καί δέν ἀντιπαρέλθεις τά καλύτερα, οὔτε κατασπαράξεις μέ τά δόντια τοῦ Θέωνα1 τά χειρότερα, σάν τή μύγα,
πού διανύει ὁλόκληρο τό λευκό χέρι καί ἀκουμπᾶ σέ ἕνα κάπως
περίεργο μικρό ἐξόγκωμα. Ὁπωσδήποτε σοῦ ὑπόσχομαι ὅτι ἐλάχιστα θά μπορεῖς νά περιφρονήσεις τόν καρπό τῆς ἀνάγνωσης. Γιατί
εἴτε σέ ἔχουν περικυκλώσει τόσον καιρό οἱ πλάνες καί μέ ὁδηγό
ἐμένα θά προσορμισθεῖς στό λιμάνι τῆς ἀλήθειας, εἴτε ἐσύ ὁ ἴδιος θά
ἐλευθερώσεις ἐμένα πού περπατῶ στά τυφλά μέσα στό σκοτάδι τῆς
πλάνης καί θά μέ ὁδηγήσεις στό φῶς. Δέν ἄντεχα τόν κόπο καί γι’
αὐτό ἐξέδωσα ἕνα ἔργο πού δέν ἔχει ἀκόμη ὑποστεῖ ἀρκετή ἐπεξεργασία. Ἑπομένως, ἄν δέν ἐγκρίνεις καί τόσο τό θέμα μου, ἡ ἀπώλειά
1.

Ἡ φράση “dente Theonino” ἀνήκει στόν Ὁράτιο (“Epistulae” 1, 18, 82) καί ὑπαινίσσεται σύμφωνα μέ ἕνα ἀρχαῖο σχόλιο τούς φθονερούς συκοφάντες. Κάποιος
Θέων ἀπελεύθερος ἐξαγρίωσε μέ τό ὑπερβολικά σκωπτικό του ὕφος τόν κύριό
του, μέ ἀποτέλεσμα ἐκεῖνος νά τόν διώξει ἀπό τό σπίτι του καί νά διατάξει νά
τόν κρεμάσουν, (σημ. μεταφρ.)
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μου σέ λάδι2 καί σέ μόχθο θά εἶναι μικρή. Καί αὐτή ἄς εἶναι ἡ μόνη
δικαιολογία στήν ὁποία καταφεύγω. Ἄν μάλιστα σέ ἱκανοποιήσει
ὁ πρῶτος αὐτός τοκετός, νά περιμένεις καί τόν δεύτερο, μιά ἔντυπη
ἔκδοση πού πρέπει νά εἶναι πιό δαπανηρή καί πιό ἐπιμελημένη. Νά
εἶσαι καλά φίλε μου, μόνον ἄν εἶσαι καλοπροαίρετος, εἴτε ἐγκρίνεις
τό ἔργο μου εἴτε τό ἀποδοκιμάζεις.
«Οὔτε νά μιμεῖσαι, οὔτε νά κατηγορεῖς».

Κύριος Inventius Tortus Ἱερομόναχος τοῦ Ἁγίου Παύλου,
Ἱεροδίκης στήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Βονωνίας, ἀντιπρόσωπος τοῦ
Ἐξοχώτατου καί Σεβασμιώτατου Πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Κ.Κ.
Ἱερωνύμου Boncompagno.
Ἐγώ ὁ Κάρολος Riarius, Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας καί τῆς
Ἰατρικῆς, Ἀναθεωρητής κ.λπ. εἶδα γιά λογαριασμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεροεξεταστῆ τῆς Βονωνίας αὐτό τό βιβλίο, πού τιτλοφορεῖται «Τό ἀναπνευστικόν ὄργανον τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος»,
καί κρίνω πώς ἀξίζει νά τυπωθεῖ.

2.

«Ἡ ἀπώλεια σέ λάδι», δηλ. τό ξόδεμα τοῦ λαδιοῦ γιά τῆς μελέτης τόν φωτισμό.

Προοιμιο
που Π εριεχει τον Σ κοπο του Σ υγγραφεα

Μόλις εἶχα μάθει στά ἀνατομικά θέατρα1 τή θαυμαστή σύνθεση
τῶν πνευμόνων, πιό συχνά μέ τόν νοῦ καί ὄχι τόσο μέ τά μάτια
καί μέ τά αὐτιά, ὅταν μοῦ γεννήθηκε ἡ φλογερή ἐπιθυμία νά μάθω
ἐπιπλέον ποιά ὠφέλεια ἀποκομίζουν ἄραγε τό ἀνθρώπινο σῶμα καί
τά ἄλλα ζῶα πού ἔχουν αἷμα ἀπό ἐκεῖνο τό δημιούργημα τῆς φύσης.
Γι’ αὐτό, ὅπως γίνεται συνήθως, στράφηκα ἀμέσως στήν ἐξέταση
τῶν ἀπόψεων τῶν συγγραφέων, καί κυρίως τῶν κορυφαίων τῆς
Φιλοσοφικῆς καί τῆς Ἰατρικῆς κοινότητας. Πρῶτα πρῶτα βέβαια
τίς συνέκρινα μεταξύ τους καί τίς στάθμισα χωρίς ἀπάτη στή ζυγαριά τοῦ μυαλοῦ μου, ἀφοῦ τοποθέτησα καί ἀπό τίς δύο πλευρές τά
σταθμά τῆς λογικῆς (ὅσο μοῦ ἐπέτρεψε ἡ ἀδυναμία μου, ἐφόσον
«ἡ τῶν λόγων κρίσις πολλῆς ἐστι πείρας τελευταῖον ἐπιγέννημα»,

1.

Σημειώνουμε ὅτι στήν Πάδοβα ἐγκαινιάσθηκε στά 1445 τό πρῶτο «Ἀνατομικό
θέατρο» «Theatrum Anatomicum», ὅπως ἀπεκαλεῖτο τό ἀμφιθέατρο διδασκαλίας τῆς Ἀνατομίας. Βλ. Fielding H. Garrison, An Introduction to the History of
Medicine, ἐπανατύπωση πέμπτης ἔκδοσης, W.B. Saunders Company, Philadelphia
and London, 1961, σελ. 161. Προσθέτουμε ἀκόμη πώς ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς, (17641828), μνημονεύει τά «ἀνατομικά θέατρα» σέ ὑποσημείωση γιά τά ὀστᾶ τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος στό βιβλίο πού μετέφρασε στά 1799. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, Γνώσεις ἀνατομίας καί φυσιολογίας τοῦ Θεσσαλοῦ Διαδασκάλου
τοῦ Γένους Ἀνθίμου Γαζῆ, ἔκδ. Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης ΦερῶνΒελεστίνου-Ρήγα, Ἀθήνα 1993, σελ. 15 και 59.
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[Ἀνωνύμου2 «Περί Ὕψους» 6]. Ὕστερα ἀσπάσθηκα τήν κατά τά
φαινόμενα ἀληθινή. Μόλις ὅμως τήν ἀνήγαγα στήν κατασκευή καί
στήν κίνηση τῶν πνευμόνων ὡς κατάλληλη γιά ἐκεῖνες, ὁ «φιλαλήθης»3 νοῦς τήν ἀπέρριψε, διότι ὑποπτεύθηκε ἀμέσως κάποιαν ἄλλη
χρησιμότητα πιό ἄξια γιά ἐκεῖνο τό κατασκεύασμα. Ἀπό παλιά
βέβαια ἡ πελώρια αὐθεντία τῆς ἀρχαιότητας εἶναι ἀντικείμενο
λατρείας. Ἐμένα ὡστόσο τόσο πολύ μέ εὐφραίνει ἡ ἐλευθερία τοῦ
πνεύματος, ὥστε δέν θά ἤθελα νά εἶναι ὁρκισμένος δοῦλος κανενός, ἔστω καί ἄν κυβερνᾶ πολλούς. Διότι γιά μένα δέν ἀποτελεῖ
τροφή τό τετριμμένο, ἀλλά τό ἀληθινό, ἤ ἐκεῖνο πού εἶναι κάπως
ἀληθοφανές. Οὔτε ὅμως ἐκεῖνο μόνο πού ἔχει εἰπωθεῖ πρῶτο. Ἡ
ἀρχαιότητα ἀντίθετα μπορεῖ νά προσφερθεῖ μέ τό δεξί χέρι, γιά
νά τήν παραλάβει κάποιος μέ τό ἀριστερό, λόγω τοῦ ἐλαττώματος
τῆς θνητότητας πού διαστρεβλώνει πρός τό χειρότερο ἀκόμη καί
τά καλά. Οὔτε ντρέπομαι πού ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀλλαγῆς πλήττει τά
δόγματα τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, ἐπειδή δέν χαιρέτησα ἀκόμη τόν
Ἀπόλλωνα μέσα σέ ἐκεῖνο τό ἱερό, οὔτε εἶδα τήν Ἀθηνᾶ ἐντεῦθεν
τῆς νεφέλης. Καταδιώκω δηλαδή μέ τό ἴδιο μῖσος τούς ἀνακαινιστές,
τῶν ὁποίων ὁ διεφθαρμένος οὐρανίσκος δέν ἀναδίδει καμμιά ὀσμή
πού νά μυρίζει ἀρχαιότητα, καί τούς δούλους τῆς παλαιότητας,
πού προτιμοῦν νά διαπράττουν σφάλματα ἀκολουθῶντας τούς
ἀρχαίους, παρά νά ἔχουν ὀρθή κρίση σέ συμφωνία μέ τούς νεώτερους. Ἐξάλλου, ἀκόμη καί ἄν τό σφάλλειν εἶναι ἀνθρώπινο, τό νά
διατηροῦν τά λάθη τῶν ἄλλων, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι θά τιμωροῦσαν,
ἄν ξαναζοῦσαν, πρέπει νά θεωρεῖται συμπεριφορά κατώτερη γιά
ἕναν ἄνθρωπο [Scaliger ἄσκηση 300 καί «Περί τῶν πτώσεων τῆς
λατινικῆς γλώσσης», κεφ. 67]4. Ἔλαβα ὅμως τήν ἀπόφαση νά μή
φέρω στό φῶς ὅποια ἰδέα μοῦ ἐρχόταν, καθώς μελετοῦσα μέ ζῆλο
2.
3.
4.

Τό ἔργο ἀποδίδεται στόν Λογγῖνο, κάτι πού οἱ σύγχρονοι φιλόλογοι ἀπορρίπτουν, (σημ. μεταφρ.).
Ἡ λέξη μᾶς παραπέμπει στόν ὅρο «φιλαλήθης ἀνήρ» τοῦ Γαληνοῦ, «Εἰ κατά
φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται» Κεφ. 5, (C. G. Kühn, τόμ. IV, σελ. 720).
Scaliger, Julius Caesar, (1484-1558), De causis linguae latinae Libri XIII, Lyon,
1540. Βλ. Nicolai Comneni Papadopouli, Historia Gymnasii Patavini, τόμ. ΙΙ,
1726, σελ. 208-210.

Προοίμιο πού Περιέχει τόν Σκοπό τοῦ Συγγραφέα

9

τήν κατάσταση τῶν πνευμόνων, ἀλλά νά τή θέσω ταχύτατα ὑπό τήν
κρίση τῶν Διδασκάλων, γιά νά μέ ἐλευθερώσουν ἀπό τό σκοτάδι
τῆς πλάνης καί νά μέ ὁδηγήσουν στή λάμψη τῆς ἀλήθειας. «Χαλεπόν γάρ ἄνθρωπον ὄντα μή διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τά μέν ὅλως
ἀγνοήσαντα, τά δέ κακῶς κρίναντα, τά δέ ἀμελέστερον γράψαντα»
[Γαληνός, «Περί συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατά τόπους», Βιβλίον
2]5.
Πρῶτα ὅμως θά μοῦ φαινόταν καλό νά ἐκθέσω ὅσα κυκλοφοροῦν δημόσια στίς ἐπιστημονικές συζητήσεις σχετικά μέ τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων, ἐφόσον τό μοναδικό κριτήριο τοῦ νοῦ στήν
ἀναζήτηση καί ἀνεύρεση τῆς ἀλήθειας εἶναι ἀκριβῶς ἡ σύγκριση,
ὅποτε διεξάγεται χωρίς προκατάληψη. Ἐπειδή ἄλλωστε ἡ φύση
πράττει μόνον ἐκεῖνο πού εἶναι καλύτερο, ὅ,τι φαίνεται καλύτερο
κατά τή σύγκριση, αὐτό εἶναι καί πιό ἀληθινό [Σωκράτης στόν
πλατωνικό «Φαίδωνα»].

5.

C. G. Kühn, τόμ. XII, σελ. 535.

Κεφάλαιο 1

Σε ποιο Σημείο Σφάλλουν όσα έχουν
Παραδοθεί μέχρι Σήμερα σχετικά με τη
Χρησιμότητα των Πnευμόνων

Ὅπως δέν ὑπάρχει κανείς πού νά μήν καταλαβαίνει καλά πώς ἡ
ἄριστη μητέρα τῶν πραγμάτων κατασκεύασε τούς πνεύμονες χάριν
τῆς ἀναπνοῆς, μακάρι ἔτσι νά γίνει γνωστός καί ὁ σκοπός τῆς ἴδιας
τῆς ἀναπνοῆς. Ἐπειδή ὅμως ὁ ἐσώτατος σκοπός παραμένει ἄγνωστος, οἱ συγγραφεῖς προωθοῦν τούς πάμπολλους ἐκείνους ἐξωτερικούς, καθώς περισσότερο ἐπινοοῦν, παρά ἀνακαλύπτουν τή φύση
τῶν πραγμάτων. Φυσικά ὁ Ἀριστοτέλης καί οἱ Περιπατητικοί τούς
διηγοῦνται πιό παραστατικά καί οἱ γνῶμες τους προετοιμάζουν τόν
δρόμο σέ τοῦτον τόν συλλογισμό. Ἐπειδή οἱ πνεύμονες κινοῦνται
μέ δύο ἀμοιβαῖες κινήσεις, τήν εἰσπνοή καί τήν ἐκπνοή, θεωρεῖται
ὅτι πρέπει νά παρέχουν στό ἀνθρώπινο σῶμα διπλή χρησιμότητα
καί ὠφέλεια: Μέ τήν εἰσπνοή βέβαια ἐξανεμίζουν τή θερμότητα
τῆς καρδιᾶς, «ψυχρᾶς ποιότητος χορηγία» (Γαληνός, «Περί χρείας
μορίων» Λόγος 6, κεφ. 1]1, μέ τήν ἐκπνοή ἀποβάλλουν τήν αἰθάλη.
Νά ἐξάλλου ἀπό ποῦ συμπεραίνουν ὅτι σκοπός τῆς εἰσπνοῆς εἶναι
ἡ ψύξη τῆς καρδιᾶς ἤ ὁ ἐξαερισμός τοῦ αἵματος πού διέρχεται μέσα
1.

Ἡ φράση στό λατινικό κείμενο εἶναι στά ἑλληνικά καί βρίσκεται στό δεύτερο κεφάλαιο καί ὄχι στό πρῶτο τοῦ «Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι
μορίων», Λόγος 6, κεφ. 2, (C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 412), ὡς «χορηγία ποιότητος
ψυχρᾶς».
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ἀπό αὐτή: Ἄλλα ζῶα ζοῦν στή στεριά καί ἄλλα στό νερό. Ὁρισμένα
καί ἀπό τίς δύο κατηγορίες ἔχουν αἷμα, μερικά ὅμως τό στεροῦνται
ἐντελῶς. Ἀπό αὐτά πάλι πού διαθέτουν αἷμα ἄλλα βράζουν ἀπό τή
ζέστη τῆς θερμότητας, ὅπως π.χ. τά περισσότερα ζῶα τῆς στεριᾶς,
ἄλλα εἶναι χλιαρά, ὅπως π.χ. ἐκεῖνα πού κολυμποῦν [Hoffmann στόν
Γαληνό, «Περί χρείας μορίων» 6, Javellus, «Περί ἀναπνοῆς», κεφ. 3]2:
Μολονότι (λένε) ὑπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία ζώων, πνεύμονες
ἔχουν δοθεῖ μόνο σέ ἐκεῖνα πού ἔχουν αἷμα. Ἀπό αὐτό προκύπτει,
κατά τή γνώμη τους σαφῶς, πώς οἱ πνεύμονες εἶναι βεντάλιες καί
σάν ἀνεμιστῆρες παρέχουν ψύξη στή φλεγόμενη καρδιά, ἐπειδή
τούς βρίσκουμε μόνο σέ ἐκεῖνα τά ζῶα, στά ὁποῖα ἡ θερμότητα
εἶναι ἄφθονη καί πλεονάζει.
Προσθέτουν προκαταβολικά τήν αἰτιολόγηση αὐτοῦ τοῦ πράγματος: Ἐξαιτίας τῆς συνεχοῦς δραστηριότητας μέσα στό ὑγρό ἡ θερμότητα τοῦ ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ αὐξάνεται καί, ὅσο πιό ἀκμαία
εἶναι, τόσο πιό ἐνεργητικά δρᾶ, ἐκτός ἄν ἀμβλυνθεῖ μέ τόν ἐξαερισμό
μέσα ἀπό τούς βρόγχους τῶν πνευμόνων, καταναλώσει τό ὑγρό καί
μέ τήν ἔλλειψη τοῦ ὑποκειμένου της ἐξατμισθεῖ ἀκόμη καί ἡ ἴδια
καί ἐκμηδενισθεῖ. Ἐξ οὗ καί ὁ Γαληνός εἶπε ὅτι, γιά νά παγώσει ἡ
καρδιά, «Ἡ τραχεῖα... πάντη τοῦ πνεύμονος φέρεται μετά τῶν ἀπό
τῆς καρδίας ἀγγείων εἰς ἅπαντας αὐτοῦ τούς λοβούς διανεμομένη»,
[«Περί χρείας μορίων», κεφ. 7)]3. Ἄκουσε ὅμως τόν Gasp. Hoffmann
[«Περί θώρακος», βιβλ. 3, κεφ. 2]: «Τά ἀγγεῖα», λέει, «τοῦ αἵματος
διασπείρονται σοφά διά μέσου τῆς οὐσίας τῶν πνευμόνων καί ἀπό
τίς δύο πλευρές, ὥστε σέ κάθε σημεῖο τῆς τραχείας ἀρτηρίας, πού
μέ ἀφετηρία τόν λαιμό ἔχει διασπασθεῖ σέ πολλαπλούς κλάδους
μέσα σέ καθένα ἀπό τούς δύο λοβούς τῶν πνευμόνων, νά ἔχουν
ὡς ἀτομικούς ἀκολούθους τεμάχια σωληνοειδῆ καί χονδρώδη, πού
ὀνομάζονται βρόγχοι καί νά στηρίζονται πολύ κοντά σέ αὐτά.
Ἐπίσης νά μποροῦν μέσω τῆς ἐπαφῆς μέ αὐτά καί παγωμένα ὅπως
θά εἶναι ἀπό τήν εἰσπνοή ψυχροῦ ἀέρα, νά ἀμβλύνουν τόν ἀνα2.
3.

Hoffmann, Gaspar, Commentarii in Galeni de usu partium corporis humani,
Frankfurt 1625. Javellus, Chrysostom (1472-1538), De respiration.
Ἡ παραπομπή εἶναι Λόγος 7, κεφ. γ΄. (C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 520).
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βρασμό τοῦ αἵματος πού τά διασχίζει, μέ τόν τρόπο κυρίως πού
συνηθίζουμε νά ψύχουμε τό κρασί ἤ τή μπύρα κατά τίς ζέστες τοῦ
καλοκαιροῦ, περιχύνοντάς τα μέ παγωμένο νερό». Αὐτά γιά τή
χρησιμότητα τῆς εἰσπνοῆς.
Τό παράδειγμα τῶν λυχναριῶν ὑποδηλώνει ἐξάλλου ὅτι σκοπός
τῆς ἐκπνοῆς εἶναι ἡ ἐξάλειψη τῆς αἰθάλης. Ὅπως δηλαδή, λένε, ἡ
φλόγα τοῦ λυχναριοῦ διατηρεῖται ἐνεργής μέσα στό λάδι καί σβήνει,
ἄν τελειώσει τό λάδι, καθώς ἐπίσης καί ἄν τήν περικυκλώσουμε
ἀπό παντοῦ καί ἐμποδίσουμε τή διαρροή τοῦ καπνοῦ, κατά τόν
ἴδιο ἀσφαλῶς τρόπο καί ἡ ἔμφυτη θερμότητα συντηρεῖται ἀπό τή
δράση μέσα στό ἀνάλογο ὑγρό καί ἀνανεώνεται. Γι’ αὐτό μπορεῖ νά
φθαρεῖ μέ δύο τρόπους: εἴτε μέ ἐκμηδενισμό τῆς ὑγρασίας, πρᾶγμα
τό ὁποῖο θά ἐπιφέρει σήψη καί φυσικό θάνατο, εἴτε μέ ἀπόφραξη
τοῦ δρόμου πού ἔχει δοθεῖ γιά τήν ἐκροή τῆς αἰθάλης καί μέ παρακώλυση τῆς ἐκπνοῆς, πρᾶγμα τό ὁποῖο θά ὁδηγήσει σέ πνιγμό τῆς
τελευταίας καί βίαιο θάνατο. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ὑποστηρίζουν ὅτι,
ὅπως μέ τήν εἰσπνοή τῶν πνευμόνων καταπραΰνεται ἡ θερμότητα
τῆς καρδιᾶς, ἔτσι καί μέ τήν ἐκπνοή ἡ ἑστία τῆς θερμότητας καθαρίζεται ἀπό τούς ρύπους τῆς αἰθάλης.
Αὐτά λένε γιά τήν εἰσπνοή καί τήν ἐκπνοή οἱ Περιπατητικοί.
Τά προσυπογράφουν καί οἱ Γαληνικοί μέ ἐξαίρεση τό ἑξῆς χωρίο:
«ὅταν παραλάβῃ ἄνθρωπος τό πνεῦμα κατά τό στόμα καί μυκτῆρας,
πρῶτον μέν εἰς τόν ἐγκέφαλον ἔρχεται, ἔπειτα δέ εἰς τήν κοιλίαν
τό πλεῖστον μέρος, τό δέ ἐπί τόν πνεύμονα, τό δέ ἐπί τάς φλέβας»,
[Ἱπποκράτης, βιβλ. «Περί ἱερῆς νούσου»4, Γαληνός, «Περί χρείας
μορίων», Λόγος 6, κεφ. 17]. Εἶναι πεπεισμένοι πώς ὁ ἀέρας περιπλανᾶται σέ ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος καί, καθώς ἀναμιγνύεται
μέ αὐτά, τά παγώνει. Οἱ Περιπατητικοί βέβαια διδάσκουν πώς ἡ
ψύξη γίνεται μέ ἄλλον τρόπο. Τήν ἄποψή τους ἑρμηνεύει ὁ Hoffmann [Σχόλια στόν Γαληνό, «Περί χρείας μορίων», κεφ. 11]: «Μέ
τόν τρόπο ἑπομένως πού ὁ πάγος ἤ τό νίτρο παγώνει τό ὑγρό πού
περικλείει, παρόλο πού δέν τό ἀγγίζει καί δέν ἀναμιγνύεται καθό4.

Τό χωρίο παρατίθεται στά ἑλληνικά ἐλαφρῶς τροποποιημένο ἀπό τό ἔργο Περί
ἱερῆς νούσου 7.
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λου μέ αὐτό, ἔτσι καί οἱ βρόγχοι τῆς τραχείας ἀρτηρίας παγώνουν
τό αἷμα πού βρίσκεται σέ συνάφεια μαζί τους».
Οἱ γιατροί πού ἀκολουθοῦν τόν Γαληνό προσθέτουν καί τρίτη χρησιμότητα [Σχόλια τοῦ Γαληνοῦ στό ἱπποκρατικό ἔργο «Περί ὑγιεινῆς
διαίτης», καί «Περί τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου», κεφ. 8]: Οἱ πνεύμονες
δηλαδή παρέχουν τόν ἀέρα στόν ἀριστερό κόλπο τῆς καρδιᾶς μέσω
τῆς φλεβικῆς ἀρτηρίας5 [πνευμονική φλέβα] ὡς τροφή καί ὡς ὕλη ὄχι
τόσο κατάλληλη γιά τήν παραγωγή πνοῆς, ὅσο ἀπαραίτητη [Sennertus, «Διδασκαλία», βιβλ. 1]6. Ἐκεῖ ἀπό τό αἷμα πού ἤρεμα μεταναστεύει ἀπό τή δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς μέσα ἀπό τίς διεξόδους πού
ἔχουν σμιλευθεῖ στό διάφραγμα ἡ φύση ἀπεργάζεται ζωτική πνοή
«ἀερώσει, ἀναθυμιάσει, λεπτοποιήσει, λύσει εἰς ἀτμούς» [Γαληνός,
«Περί τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου», Βιβλίον 11, κεφ. 5]7.
Ὡστόσο, ἄν ἀπαλλάξουμε τήν ψυχή μας ἀπό τίς προκαταλήψεις,
ἄν «προτιμῶντες τήν ἀλήθειαν, καί ἐπί σωτηρίας αὐτῆς τά οἰκεῖα
ἀναιροῦντες», ἄν ἀναμετρήσουμε μέ ἐπιμέλεια αὐτές τίς χρήσεις,
πού τόσο ὡραῖες ἐκ πρώτης ὄψεως ἐπιδιώκουν τή συγκατάθεσή
μας, ἄν τίς ἐξετάσουμε πιό σχολαστικά, θά διαπιστώσουμε πώς εἴτε
εἶναι πλαστές, ἤ εἶναι περισσότερο ἐπακόλουθα, παρά ἐπινόηση
τῆς φύσης κατά τήν κατασκευή τῶν πνευμόνων.
Φυσικά ἡ πρώτη ἀπορία πού κέντησε καί τάραξε τήν ψυχή μου,
μέ ἀποτέλεσμα νά πιστεύω πώς οἱ πνεύμονες παρέχουν κάποια
ἄλλη ὠφέλεια, πιό χρήσιμη γιά τή ζωή ἀπό τήν ψύξη ἤ τήν ἀποβολή
5.

6.
7.

Ὁ ὅρος «φλεβική ἀρτηρία» χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν Γαληνό Περί χρείας τῶν
ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, (C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σ. 445), καί δηλώνει πώς
ἔχει κατασκευή φλεβός καί λειτουργία ἀρτηρίας. Ἀντιστοιχεῖ στόν σύγχρονο
ὅρο «πνευμονική φλέβα» καί γι’ αὐτόν τόν λόγο τόν ἀντικαταστήσαμε στήν
διατριβή τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου πρός διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη
στήν κατανόηση τοῦ κειμένου.
Daniel Sennertus, (1572-1637), Institutionum medicinae (Διδασκαλία Ἰατρική),
libri V, 1611, 2η ἔκδ. 1620, 3η ἔκδ. 1628.
Στήν ἀναγραφόμενη παραπομπή «Γαληνοῦ, Περί θεραπευτικῆς μεθόδου, βιβλίον
11, κεφ. 5», δέν κατέστη δυνατόν νά ἐντοπίσουμε τήν παρατεθεῖσα στά ἑλληνικά
φράση τοῦ Μαυροκορδάτου, παρά μόνο στό κεφ. 3, ἀναγνώσαμε παρόμοια
φράση, «ἀέρωσιν, ἤ λεπτοποίησιν αἵματος, ἤ εἰς ἀτμούς λύσιν ἤ χύσιν», (C. G.
Kühn, τόμ. Χ, σελ. 742).
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τῆς αἰθάλης, ἦταν ἡ ἑξῆς: Ἄν ἀφαιρεθεῖ ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων,
τό ζῶο πεθαίνει πάραυτα καί, ἄν σταματήσει ἡ ἀναπνοή, ξεψυχᾶ
ἀμέσως. Ἄν ἐξάλλου ὁ θάνατος ἐπέρχεται, ἐπειδή λόγῳ ἔλλειψης
ἐξαερισμοῦ ἡ θερμότητα αὐξάνεται σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε σάν
ἐμπρηστής νά κατατρώει μαζί μέ τήν ὑποκείμενη ὑγρασία καί τόν
ἴδιο τόν ἑαυτό της, πῶς ἐξηγεῖται τό γεγονός ὅτι σέ περιπτώσεις
πυρετοῦ ἀπό καύσωνα τό ζῶο δέν πεθαίνει ἀμέσως, ἔστω καί ἄν
αἰσθάνεται τή θερμότητα σέ μεγαλύτερο βαθμό, καί μέ αὐτό ἀκόμη
τό ἄγγιγμα; θά τό πῶ σαφέστερα: Ἔστω γιά παράδειγμα πώς ὁ
Σωκράτης, ὅταν εἶναι ὑγιής, ἔχει δύο βαθμούς θερμότητας. Ἄν ἐμποδισθεῖ ἡ ἀναπνοή του, θά πεθάνει σέ μικρό χρονικό διάστημα, στό
ὁποῖο δέν θά μποροῦσε νά ἀποκτήσει παρά μόνο ἕναν τρίτο βαθμό
θερμότητας. Ἄρα μέ τήν ἔλευση τοῦ τρίτου βαθμοῦ ἡ θερμότητα
ἐξαλείφεται. Συμπεραίνω ἑπομένως πώς, ἄν ὁ Σωκράτης φλεγόταν
ἀπό καύσωνα, θά ἔπρεπε νά πεθάνει σέ χρονικό διάστημα πολύ πιό
σύντομο ἀπό ἐκεῖνο. Γιατί αὐτή τήν ἐποχή ἡ ζέστη προξενεῖ τόσο
μεγάλη ἔξαψη, ὥστε ὁ Ἱπποκράτης σέ διάφορα χωρία νά μήν τήν
ἀποκαλεῖ πυρώδη, ἀλλά φωτιά. Ἐπειδή ἡ ἐξέλιξη τοῦ πράγματος
εἶναι διαφορετική, πρέπει καί γιά τόν θάνατο ἀπό παρακώλυση τῆς
ἀναπνοῆς νά ἀναζητήσουμε μέ σχολαστική ἔρευνα ἄλλη αἰτία.
Θά πεῖς ὅτι ὁ ἐμπύρετος Σωκράτης δέν πεθαίνει ξαφνικά, γιά
τόν λόγο ὅτι μέ τήν ἐπαύξηση τῆς θερμότητας ἐπιταχύνεται καί ἡ
ἀναπνοή, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ὀξύτερη θερμότητα νά μετριάζεται ἀπό
τόν συχνότερο ἐξαερισμό. Γι’ αὐτό «βλέπουμε», λέει ὁ Scherbius,
«πώς, ὅταν θέλουμε νά παγώσουμε κάτι, τό βάζουμε κάτω ἀπό ἕνα
κανάτι, ἤ ἀκόμη καί στό σιφώνι τῆς βρύσης. Ἄν ὅμως ταράξουμε τό
νερό μέ ἕνα ραβδί, τότε θά πραγματοποιήσουμε τήν ἐπιθυμία μας
καί πιό εὔκολα καί πιό γρήγορα ἀπ’ ὅ,τι ἄν τό ἀφήσουμε στάσιμο
γιά πολύ χρόνο». Συνεπῶς εἶναι φανερό πώς ἡ φύση δημιούργησε
τούς πνεύμονες μέ σκοπό τήν ψύξη, ἐφόσον χρησιμοποιεῖ περισσότερο τίς ὑπηρεσίες τους στήν περίπτωση πού τήν καίει μεγαλύτερη
πυρκαγιά.
Ἰδού ὅμως στό σημεῖο αὐτό πόσο ἐκτρέπεται ἀπό τόν σωστό
συλλογισμό ἡ συζήτηση. Ὅλοι οἱ φιλόσοφοι πιστεύουν, ἐπειδή
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αὐτό ἐπιτάσσει ἡ ἐμπειρία, ὅτι κατά τήν συμπίεση ἀπό κάθε πλευρά
ἡ ἐγκλωβισμένη οὐσία αὐξάνεται. Τοῦτο εἶναι ἀναπόφευκτο νά
γίνεται ὁμοίως καί στήν καρδιά. Γι’ αὐτό, ὅταν οἱ φιλόσοφοι προσδιορίζουν τήν αἰτία τοῦ παλμοῦ τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία δέν ἀναπηδᾶ
μόνο παρά φύση, ἀλλά καί κατά φύση, λένε πώς, ἐπειδή ἡ φύση τά
ἔχει κανονίσει ἔτσι, ὥστε τό ἕνα ἀντίθετο πού ἔχει περικυκλωθεῖ
ἀπό τό ἄλλο νά ἀνασυντάσσεται καί νά τεντώνεται, αὐτό συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του καί ἐπιχειρεῖ ἔφοδο, γιά νά ἀποβάλει
τό ἀντίθετο μέ τήν συμπίεση ἀπό κάθε πλευρά [Javellus, «Περί
ἀναπνοῆς»]. Ἔτσι καί ὁ πυρωμένος ἀπό τή θερμότητα ἀτμός, πού
εἶναι βυθισμένος στήν ἀγκαλιά τῶν νεφῶν, ἀποκτᾶ ἀπό τό ψῦχος
πού τόν περιβάλλει τίς δυνάμεις, γιά νά σχίσει τά σύννεφα καί νά
ξεσπάσει προκαλώντας μεγάλο θόρυβο.
Παρομοίως καί ἡ θερμότητα τῆς καρδιᾶς αὐξάνεται ἀπό τό
ψῦχος πού εἰσβάλλει μέ τήν ἀναπνοή, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναζητᾶ
διέξοδο, γιά νά καταβάλει τό ξένο ψῦχος. Ἐπειδή ἡ ἔξοδός της εἶναι
ὁρμητική, κάνει τήν καρδιά νά ἀναπηδᾶ. Ἰδού λοιπόν! Σύμφωνα
μέ τήν ὁμολογία καί τή διδασκαλία τῶν ἰδίων, ὅποια καί ἄν εἶναι
αὐτή, τόσο πολύ ἀπέχει ἡ συχνότερη εἰσπνοή ἀπό τό νά γεννᾶ
μεγαλύτερη ψύξη στούς ἐμπύρετους, πρᾶγμα πού προσπαθοῦν νά
ἀποδείξουν, ὥστε περισσότερο ὀξύνει τή δύναμη τῆς θερμότητας.
Ὁ ἴδιος βέβαια ὁ Ἀριστοτέλης λέει ὅτι τό νερό πού βράζει κρυώνει
καλύτερα, ἄν ἐκτεθεῖ στόν ἥλιο, παρά σέ ψυχρό τόπο. Γιατί τά
πυρωμένα σωματίδια ἐκρέουν εὐκολώτερα ὅταν τά θερμαίνει ὁ
ἥλιος, παρά ὅταν τά φυσᾶ ὁ ἄνεμος. Ἐπιπλέον, ἄν κάποιος φέρει
τό καμένο του χέρι κοντά στή φωτιά, αἰσθάνεται χωρίς ἀμφιβολία
μικρότερο πόνο ἀπ’ ὅ,τι ἄν τό βυθίσει σέ παγωμένο νερό. Τί πιό
σαφές ἄλλωστε; Ἀνάβουμε φωτιά μέ τή βοήθεια τῶν φυσερῶν καί
ἡ πυρκαγιά βγάζει τόσο μεγαλύτερες φλόγες, ὅσο περισσότερο τήν
ἀναρριπίζουμε. Γι’ αὐτό ἡ φύση θά ἔπεφτε θύμα τρομερῆς ἀπάτης,
ἄν φρόντιζε νά μειώσει τή θερμότητα μέ τήν εἰσπνοή, ἐφόσον ἡ
ἄντληση παγωμένου ἀέρα προκαλεῖ περαιτέρω αὔξηση τῆς θερμότητας, καθώς αὐτός τή συμπιέζει ἀπό κάθε πλευρά. Τά παραπάνω
θά μέ ὁδηγοῦσαν εὐκολώτερα στήν πίστη πώς μέ τήν κίνηση τῶν
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πνευμόνων ἡ θερμότητα αὐξάνεται καί δέν ἐλαττώνεται, κυρίως
ἐπειδή ἡ κίνηση εἶναι ἡ αἰτία τῆς θερμότητας. Μόλις βέβαια ἀνακαλύψουμε κάποιον ἄλλο σκοπό, πού νά ταιριάζει περισσότερο στήν
εἰσπνοή, θά διδάξουμε καί τά αἴτια τῆς συχνότερης ἀναπνοῆς.
Θά ἀκολουθήσεις τόν Sennertus καί θά πεῖς πώς ἡ ἴδια ἡ ἐμπειρία
ἀποδεικνύει ὅτι, ὅταν μᾶς φλέγει ἡ ζέστη, καταφεύγουμε στίς σκιές,
πού ἀπαλύνουν τή δύναμη τοῦ ἡλίου, γιά νά ἀναζωογονηθοῦμε.
Ἄν ὅμως ἐνδοσκοπήσεις βαθύτερα τό ζήτημα, θά καταλάβεις
πώς ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἡ θερμότητα, ἐπειδή τήν περιβάλλει
τό παγωμένο σῶμα, ἐπιστρέφει ἀπό τήν περιφέρεια στό κέντρο,
μέ ἀποτέλεσμα οἱ δερματικές περιοχές νά παγώνουν. Στά βάθη
τοῦ ὀργανισμοῦ ἡ θερμότητα αὐξάνεται ὅλο καί περισσότερο.
Κατά συνέπεια, ὅταν ἀργότερα ἐπιστρέφει στά ἄκρα, εἶναι πιό
ἐνοχλητική. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἀντέχουν λιγότερο τή δύναμη τῆς
θερμότητας ὅσοι τήν ὑπέφεραν περισσότερο κατά τήν πρώτη της
ἔφοδο.
Παρατήρησε ὅμως ὅτι ἡ ψύξη ἐπέρχεται, ὅταν τό ψυχρό ἀναμιγνύεται μέ τό ζεστό. Ὡστόσο, ὅταν τό ψυχρό περικλείει τό θερμό,
αὐτό αὐξάνεται, ἐπειδή συμπιέζεται ἀπό κάθε πλευρά. Ἔτσι, ἄν οἱ
πόροι εἶναι ἀνοιχτοί καί βυθίσεις τό χέρι σου σέ παγωμένο νερό,
τό ψῦχος εἰσχωρεῖ καί τό χέρι μουδιάζει. Ἄν ὅμως οἱ πόροι εἶναι
κλειστοί καί βάλεις τό χέρι σου πάνω στόν πάγο, ἡ θερμότητα
αὐξάνεται, ἐπειδή τή συμπιέζει ἀπό παντοῦ τό ψῦχος. Παρακάτω
ἐν τούτοις θά ἀποδείξουμε μέ πειράματα πώς ὁ παγωμένος ἀέρας
πού ἀντλεῖται δέν ἀναμιγνύεται μέ τό αἷμα στήν καρδιά.
Ἐπιπλέον, ἄν ἡ ὠφέλεια πού παρέχουν οἱ πνεύμονες εἶναι ἡ
ψύξη, γιατί ἀδρανοῦν στό ἔμβρυο, τό ὁποῖο ἔχει μεγαλύτερη ἀνάγκη
ἀναπνοῆς, ἐπειδή κρατιέται μακριά ἀπό τόν ἀέρα τοῦ περιβάλλοντος, σάν νά εἶναι κλεισμένο στή φυλακή; Καί νά μήν ποῦν ὅτι τό
ἔμβρυο δέν χρειάζεται καθόλου τήν ὠφέλεια τῆς ἀναπνοῆς, ἀφοῦ
ζεῖ ζωή ψαριοῦ καί κολυμπᾶ μέσα στό ὑγρό πού περιέχει τό ἄμνιο.
Γιατί ἀπό αὐτό θά προέκυπτε πώς, ἄν οἱ ἄνθρωποι κολυμποῦσαν
σάν ψάρια κάτω ἀπό τό νερό, δέν θά χρειάζονταν καθόλου αὐτήν
τήν ψύξη. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στούς τέλειους ὀργανισμούς. Λέει
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ὁ Γαληνός8 «ἐπί τῶν ἀνατεμνομένων ζώων ἐθεασάμεθα πολλάκις
ὑγρόν οὔτω παραπλήσιον ἐν τῷ περικαρδίῳ δαψιλές». Ἀπό αὐτό
προκύπτει ἐξ ὑποθέσεως ὅτι καί στούς αὐτόνομους ὀργανισμούς
ἡ ἀνάγκη γιά ψύξη εἶναι πιό μικρή.
Καί στά λουτρά ἐξάλλου προσλαμβάνουμε θερμό ἀέρα, χωρίς
ὡστόσο νά σταματᾶ ἡ ἀναπνοή. Ἀλλά ἀκόμη καί οἱ ἑτοιμοθάνατοι
πού ἐκπνέουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον πιό παγωμένο ἀέρα, δέν ἀναπνέουν καθόλου λιγότερο, παρόλο πού τά ἀναπνευστικά ὄργανα ἔχουν
ἀρχίσει νά ἀδρανοποιοῦνται.
Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως, ἐφόσον πολλά ἔμβια ὄντα διαθέτουν ἀρκετά
μεγάλη ποσότητα θερμότητας, μέ ἀποτέλεσμα πολύ χρόνο μετά τόν
θάνατό τους νά ὑπολείπεται θερμότητα ὀργανισμῶν πού ἔχουν πνεύμονες, γιατί στεροῦνται τίς βεντάλιες ἐκεῖνες πού εἶναι ἀπαραίτητες
γιά τόν ἐξαερισμό τῆς θερμότητάς τους; Γι’ αὐτόν τόν λόγο εἴτε εἶναι
ἀνάγκη νά θεωρήσουμε πώς ἡ φύση ὑπῆρξε φειδωλή γιά ἐκείνους,
ἐνῶ γιά ἐμᾶς σπάταλη, ἐλλιπής σέ ἐκείνους, σέ μᾶς ὅμως περισσῶς
ἁπλόχερη, ἤ πρέπει νά πιστέψουμε πώς οἱ πνεύμονες ἐξυπηρετοῦν
ὁποιαδήποτε ἄλλη λειτουργία ἐκτός ἀπό τόν ἐξαερισμό.
Ἐπιπλέον, πρᾶγμα πού μᾶς ὠθεῖ κυρίως ἐναντίον τοῦ Γαληνοῦ
[«Περί χρείας μορίων»], ἄν κατά τήν εἰσπνοή τά ἀγγεῖα πού ἀναφύονται ἀπό τήν καρδιά παραλαμβάνουν ἀέρα, γιατί τό γεμᾶτο
ἀέρα αἷμα δέν ἐκκρίνεται ὡς ἱδρώτας ἀπό τούς ἴδιους πόρους, μέσω
τῶν ὁποίων εἰσέρχεται ὁ ἀέρας; Δές τόν Hoffmann [Σχόλια στόν
Γαληνό, «Περί χρείας μορίων, Λόγος 6») πού μιλᾶ ρητῶς ἐναντίον
τῆς ἀνάμειξης τοῦ ἀέρα.
Λιγότερο πιθανό ἐπίσης θά θεωροῦσα νά ἀσχολεῖται μέ τήν
ἀποβολή τῶν ρύπων τῆς αἰθάλης ἕνα ἀπό τά κύρια μέρη τοῦ ζώου,
τό ὁποῖο ἔχει κατασκευασθεῖ μέ θαυμαστή τέχνη.
8.

Παρατίθεται τό κείμενο καί στά ἑλληνικά χωρίς τήν παραπομπή, πού, ὅπως
διαπιστώσαμε, εἶναι ἀπό τό ἔργο «Περί τῶν πεπονθότων τόπων», Βιβλίον 6,
κεφ. 2, (C. G. Kühn, τόμ. VIII, σελ. 303). Σημειώνουμε ὅτι στό ἔργο «Περί καρδίας 1» τῆς Ἱπποκρατικῆς Συλλογῆς γίνεται σαφής ἀναφορά στό περικάρδιο
ὑγρό: «Καρδίη... περιβεβλέαται χιτῶνα λεῖον· καί ἔστιν ἐν αὐτέῳ ὑγρόν σμικρόν
ὁποῖον οὖρον».
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Γιατί πρῶτον ὁλόκληρο τό σῶμα ὡς «σύρρουν» καί «σύμπνουν»9,
δηλαδή ἱκανό νά τό διαπεράσουν καί ὑγρά καί ἀέρια ἀποβάλλει
τήν ὅποια αἰθάλη ἀνακύψει ἀπό ὅλη του τήν περιφέρεια.
Δεύτερον. Ἄραγε ἀπό τόσο μικρή θερμότητα, ἀπό τόσο λεπτό
ὑγρό, τόσο καθαρισμένα καί τά δύο, ἀναδύεται τόσο μεγάλη ποσότητα αἰθάλης, ὥστε, ἐκτός ἀπό τό ὅτι παρέχει ὑλικό γιά τριχοφυΐα
καί ἐκκρίνεται συνεχῶς ὡς ἱδρώτας μέσω τῶν πόρων [Γαληνός «Περί
κράσεων 2»10], νά ἀναγκασθεῖ ἡ φύση νά κατασκευάσει κοινή ὁδό
γιά τήν ἐκπνοή τῆς αἰθάλης;
Τρίτον. Πολύ συχνά οἱ ἐμπύρετοι πεθαίνουν, διότι τά παχύρρευστα, κολλώδη καί λιπαρά ὑγρά τούς προξενοῦν ὑπερβολική
ἀπόφραξη, ἀκόμη καί ἄν συγκρατεῖται ἡ μεγάλη ποσότητα τῆς
αἰθάλης. Στούς ὑγιεῖς ἀντίθετα ἐλάχιστα θά πίστευα πώς ἀκολουθεῖ
ἀκαριαῖος θάνατος, ἐπειδή σέ κάποιο μέρος ἀποκλείσθηκε ὁ δρόμος
γιά τήν ἐκροή τῆς αἰθάλης.
Τέταρτον. Ποιός μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ ὅτι στό ἔμβρυο τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν παράγεται αἰθάλη κατά τόν ἴδιο τρόπο; Γιατί
λοιπόν οἱ πνεύμονες λείπουν ἀπό τό ἔμβρυο, ὅπου ἡ χρήση τους
εἶναι ἀπαραίτητη;
Πέμπτον. Ἐπειδή σέ κάθε μέρος τοῦ σώματος ἡ θερμότητα εἶναι
ἐνεργή μέσα στό ὑγρό [Σχόλια στήν «Ἰατρική τέχνη» τοῦ Γαληνοῦ]
(ἐκτός ἄν εἶναι ἀληθινή ἡ ἄποψη τοῦ Sala11) καί ἐξαιτίας αὐτοῦ
παράγεται αἰθάλη, ἡ ὁποία ὅμως ἀποβάλλεται μέ τήν ἄδηλο διαπνοή, δέν θά τό θεωροῦσα καθόλου παράλογο νά γίνεται τό ἴδιο στή
9.

Οἱ ὅροι αὐτοί, πού στό λατινικό κείμενο εἶναι στά ἑλληνικά, βρίσκονται στό
ἔργο τοῦ Γαληνοῦ, Περί φυσικῶν δυνάμεων, Βιβλίον Πρῶτον, κεφ. 12, (C.
G. Kühn, τόμ. ΙΙ, σελ. 29). Τίς δύο αὐτές λέξεις τοῦ Γαληνοῦ «σύρρουν» καί
«σύμπνουν» ὁ Μαυροκορδᾶτος τίς ἀναγράφει καί στό ἑλληνικό χειρόγραφό
του, πού δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Δ. Γ. Ἀποστολόπουλο, «Γιά τήν προϊστορία
τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Στοιχεῖα Φυσιολογίας τόν 17ο αἰώνα στήν
Κωνσταντινούπολη», Ὁ Ἐρανιστής, τόμ. ΙΙ, 1974, σελ. 296-310.
10. Ἡ πλήρης παραπομπή εἶναι «Περί κράσεων», Βιβλίον 2, κεφ. 5, (C. G. Kühn,
τόμ. Ι, σελ. 611-621). Ὁ Μαυροκορδᾶτος μνημονεύει τίς ἀντιλήψεις τοῦ Γαληνοῦ
γιά τήν τριχοφυΐα.
11. Salae, Angeli, Ἰταλός χημικός, Opera medicochymica, Φρανκφούρτη, 1650.
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μέση περιοχή, ἰδίως ἐπειδή στό στέρνο φυτρώνουν ἄφθονες τρίχες.
Καί μολονότι δεχόμαστε πώς μέ τήν ἐκπνοή μιά ποσότητα αἰθάλης
(ἄν δημιουργηθεῖ) ὁδηγεῖται ἔξω, ἀποδοκιμάζουμε τήν ἄποψη ὅτι
οἱ πνεύμονες βοηθοῦν τήν καρδιά γι’ αὐτόν τόν σκοπό.
Ἕκτον. Ἐπειδή ὁ Γαληνός δίδαξε ὅτι στά ζῶα, στά ὁποῖα ἡ
τεράστια ποσότητα τῶν τριχῶν ἀπορροφᾶ ὅλη τήν αἰθάλη, ἡ αἰθάλη
ἀποτελεῖ ὕλη τῶν τριχῶν [«Περί κράσεων»]12, εἶναι ἀναπόφευκτο οἱ
πνεύμονες νά παρέχουν αὐτήν τήν ὠφέλεια σέ μικρότερο βαθμό.
Ἕβδομον. Μέ τή διαπνοή ἀποβάλλεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα αἰθάλης ἀπ’ ὅ,τι μέ τήν ἐκπνοή [Sanctorius στή «Στατιστική»
του]13. Γιά ποιό λόγο, ρωτῶ, τό ζῶο πεθαίνει ἀμέσως, ἄν τοῦ ἀφαιρέσουμε τήν ἀναπνοή, ἐνῶ ἄν τοῦ ἐμποδίσουμε τή διαπνοή, ἀντέχει
γιά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;
Ὄγδοον. Ἄν τά ζῶα πνίγονται, ἐπειδή μέ τήν κατακράτηση τῆς
αἰθάλης ἀφανίζεται ἡ ζωτική φλόγα, οἱ πνεύμονες τῶν πνιγμένων θά
ἔπρεπε, ἀντίθετα μέ ὅσα μᾶς ἔχουν διδάξει, νά εἶναι σκοτεινοί καί
μαῦροι. Ὁ Riolanus14 στήν ἀπολογία του ἐναντίον τοῦ Schlegel, [κεφ. 3],
ὑποστήριξε τή διαπίστωση ὅτι «στούς πνιγμένους τό παρέγχυμα τῶν
πνευμόνων ἀσπρίζει ὄχι μόνον ἔξω, ἀλλά καί μέσα». Γι’ αὐτό ἀκόμη
καί τήν ἐποχή τοῦ Ἀριστοτέλη ὁρισμένοι πίστευαν πώς ὁ πνεύμονας
εἶναι κενός ἀπό αἷμα [«Περί τά ζῶα ἱστορίαι», βιβλ. 1, κεφ. 17]. Καί
ὁ Πλάτων [στόν «Τίμαιο», 70c] λέει: «Tῇ δέ πηδήσει τῆς καρδίας ἐν
τῇ τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ καί τῇ τοῦ θυμοῦ ἐγέρσει προγινώσκοντες
ὅτι διά πυρός ἡ τοιαύτη ἔμελλεν εἴδησις γίνεσθαι, τῶν θυμουμένων
ἐπικουρίαν αὐτῇ μηχανώμενοι, τήν τοῦ πνεύματος ἰδέαν ἐνεφύτευσαν
πρῶτον μέν μαλακήν καί ἄναιμον, εἶτα σύριγγας ἐντός ἐνούσας οἷον
σπόγγου παρατετρημμένος». Παρέθεσα αὐτό τό χωρίο, ὄχι τόσο γιά
νά καταλάβετε τό λάθος τῶν ἀρχαίων, πού πίστευαν πώς ὁ πνεύμονας
12. Ἡ πλήρης παραπομπή εἶναι «Περί κράσεων», Βιβλίον 2, κεφ. 5, (C. G. Kühn,
τόμ. Ι, σελ. 611-621).
13. Sanctorius Sanctorius, (1561-1636), De statica medicine, Venice 1614.
14. Riolanus, Johannes, ὁ νεώτερος, (1577-1657), καθηγητής Ἀνατομικῆς στό Παρίσι,
ἀντίθετος στίς ἀπόψεις τοῦ Harvey. Ἔργα του: Anthropographia, Paris 1618,
Anthropographia et Osteologia, Paris 1626.
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δέν ἔχει καθόλου αἷμα, ὅσο γιά νά μάθετε τή διαφορετική χρησιμότητα
πού ἀπέδιδαν στόν πνεύμονα τήν ἐποχή τοῦ Πλάτωνα.
Ἔνατον. Στὰ ζῶα πού πέθαναν ἀπό παρακώλυση τῆς ἐκπνοῆς
παρατηροῦμε πώς οἱ πνεύμονες εἶναι ἄσπροι, ἐνῶ ἀντίθετα σέ
ἐκεῖνα πού πεθαίνουν κατά τήν ἐκπνοή διαπιστώνουμε πώς εἶναι
μαῦροι. Εἶναι ἑπομένως φανερό ὅτι σκοπός τῆς ἐκπνοῆς δέν εἶναι
ἡ ἀποβολή τῆς αἰθάλης. Γιατί μέ τήν παρακώλυση τῆς ἐκπνοῆς θά
ἔπρεπε νά κατακρατεῖται ἡ αἰθάλη καί μέ τήν κατακράτηση τῆς
αἰθάλης θά ἔπρεπε νά μαυρίζουν οἱ πνεύμονες. Παρακάτω ἐξάλλου
ἡ ὑπόθεσή μας θά δείξει γιατί μαυρίζουν ἤ ἀσπρίζουν οἱ πνεύμονες
ἀνάλογα μέ τά διάφορα εἴδη θανάτου. Ὁ λογιώτατος Mauritius
Hoffmann15, πού τήν ἀγνοεῖ, ἀντιμετωπίζει προβλήματα μέ τήν
ἀντίρρηση τοῦ Riolanus στή διέλευση τοῦ αἵματος μέσα ἀπό τούς
πνεύμονες, ἀντίρρηση πού ἀπορρέει ἀπό τή λευκότητά τους.
Αὐτοί καί ἄλλοι συλλογισμοί φανερώνουν ὅτι, ὅπως ὁ σκοπός τῆς
εἰσπνοῆς δέν εἶναι ἡ ψύξη τῆς καρδιᾶς, ἔτσι καί τῆς ἐκπνοῆς ὁ σκοπός
δέν εἶναι ἡ ἀποβολή τῆς αἰθάλης, [«Περί ἀναπνοῆς», κεφ. 8].
Ἀπομένει νὰ δοῦμε ἄν οἱ πνεύμονες χορηγοῦν στήν καρδιά
τροφή. Φυσικά ὁ Ἀριστοτέλης [βιβλ. 6 καί 2 «Περί χρείας μορίων»,
κεφ. 1]16 λέει πώς «(ἡ καρδιά) θερμαίνεται ἀπό τήν πνοή, δηλαδή
τόν ἀέρα, μέ τρόπο πού ἁρμόζει νά ἀποκαλέσουμε πλαστικό, ἐφόσον βλέπουμε πώς χάρη στήν τροφή ἡ καρδιά μεγαλώνει». Γι’ αὐτό
ὁ Gaspar Hoffmann πιστεύει ὅτι τό αἷμα ψύχεται χωρίς ἀνάμειξη,
[Bιβλ. «Περί τῆς κινήσεως τῆς καρδιᾶς», προοίμιο].

15. Mauritius Haffmann, (1621-1698), καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τοῦ Altdort,
ἔργα του: De humoribus, 1649, De Purgationis modis, 1652, Synopsis institutionum
medicae ex Sanguinis, 1661.
16. Σημειώνουμε ὅτι ἡ ἀναγραφομένη παραπομπή εἶναι λαθεμένη. Τό κείμενο τό παραθέτει ὁ Μαυροκορδᾶτος στά λατινικά, καί ὅπως διαπιστώσαμε εἶναι ἀπό τό ἔργο τοῦ
Ἀριστοτέλους, Περί ἀναπνοῆς, τό ὁποῖο καί παρατίθεται στή συνέχεια: «Ἔπειτα καί
τό γίνεσθαι τό θερμόν ἐκ τοῦ πνεύματος τίνα χρή τρόπον λέγειν, πλασματῶδες ὄν;
μᾶλλον γάρ ἐκ τῆς τροφῆς τοῦτο γινόμενον ὁρῶμεν», Ἀριστοτέλους, Opera Omnia,
τόμ. 3, Περί ἀναπνοῆς, κεφ. VI, ἔκδ. Fernin Didot, Παρίσι 1887, σελ. 540.
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Ἐκτός αὐτοῦ ὁ Harvey θεωρεῖ ἐντελῶς παράλογο νά μεταφέρεται
ὁ ἀέρας μέσω τῆς ἀρτηριακῆς φλέβας17 [= πνευμονικῆς ἀρτηρίας],
ἐνῶ τό αἷμα νά μεταδίδεται μέσα ἀπό τίς τυφλές ὀπές τοῦ διαφράγματος τῆς καρδιᾶς στήν ἀριστερή κοιλία. Ἀσφαλῶς! Τί πιό
παράλογο ἀπό τό νά εἰσβάλλει τό αἷμα ἀπό σκοτεινούς δρόμους,
ἐνῶ στό μεταξύ ὁ ἀέρας νά διοχετεύεται ἀπό ἕναν ὀρθάνοιχτο
σωλήνα; Ἐπιπλέον ποιός μπορεῖ νά πιστέψει πώς ἕνα εὐρύ ἀγγεῖο
ὅπως ἡ πνευμονική ἀρτηρία μεταφέρει αἷμα μόνο γιά νά τραφοῦν
οἱ πνεύμονες, ἐνῶ τό ὑλικό γιά τήν παραγωγή ὅλων τῶν ζωτικῶν
πνοῶν πού ζητᾶ τό σύνολο τῶν μερῶν τοῦ σώματος γιά τή δημιουργία θερμότητας μετακινεῖται μέσα ἀπό σκοτεινούς καί ἀβέβαιους
ἀγωγούς; Ἀπό τή στιγμή ἐξάλλου πού προορίζουν τήν πνευμονική
ἀρτηρία μόνο γιά τή διατροφή τῶν πνευμόνων, δέν εἶναι ἄραγε
ἀπορίας ἄξιο νά πρεσβεύουν πώς ἡ πνευμονική φλέβα, ἀγγεῖο πιό
στενό, μεταφέρει ἀέρα στήν καρδιά, ἀπό ἐκεῖ, σάν ἀπό καμίνι,
ὁδηγεῖ ἔξω τήν αἰθάλη καί κατά τόν ἴδιο τρόπο ἐπαναφέρει στήν
οὐσία τῶν πνευμόνων μία μερίδα ἀεραγωγοῦ αἵματος, καί ἔτσι μέ
τίς σαφῶς ἀντίθετες κινήσεις, ἐπινόηση ἀσυνήθιστη γιά τή φύση, νά
τή διαταράσσουν καί νά τήν κατακερματίζουν; Ἐξίσου ἀνακόλουθο
εἶναι στούς αὐτόνομους ὀργανισμούς τό αἷμα νά μεταφέρεται μέσα
ἀπό «στενάς καί ἀοράτους ὁδούς», ἐνῶ στό ἔμβρυο, ὅπου ὅλα εἶναι
17. Ὁ ὅρος «ἀρτηριακή φλέβα» ἐπίσης χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν Γαληνό, δηλώνει
κατασκευή ἀρτηρίας καί λειτουργία φλεβός καί ἀντιστοιχεῖ στόν σύγχρονο ὅρο
«πνευμονική ἀρτηρία», τόν ὁποῖο πλέον ἀναγράφουμε στή διατριβή τοῦ Ἀλ.
Μαυροκορδάτου γιά διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη στήν κατανόηση τοῦ κειμένου.
Ἐνδιαφέρον ἔχει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ Μαυροκορδᾶτος χρησιμοποιεῖ σέ χειρόγραφο στά ἑλληνικά γραμμένο γιά τούς μέχρι τότε ὅρους «φλεβική ἀρτηρία»,
«ἀρτηριακή φλέβα» τούς ὅρους «πνευμονική ἀρτηρία», «πνευμονική φλέβα», ὅροι
οἱ ὁποῖοι ἔχουν πλέον καθιερωθεῖ στήν νεοελληνική ἰατρική ὁρολογία, ἐνῶ σέ
ἔντυπο ἑλληνικό βιβλίο, ὅπως ἔχουμε παρατηρήσει, οἱ ὅροι αὐτοί ἀπαντῶνται ἴσως
γιά πρώτη φορά στό «Φυσικῆς ἀπάνθισμα», (Βιέννη 1790) τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ.
Βλ. Δ. Γ. Ἀποστολόπουλος, «Γιά τήν προϊστορία τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμού,
Στοιχεῖα φυσιολογίας τόν 17ο αἰώνα στήν Κωνσταντινούπολη», Ὁ Ἐρανιστής,
τόμ. 11, (1974), σελ. 297-310. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ἡ Γαλλική “Encyclopédie”
ἕνα πρότυπο τοῦ ἔργου τοῦ Ρήγα “Φυσικῆς ἀπάνθισμα”», Ὁ Ἐρανιστής, τόμ. 21,
(1997), σελ. 95-128, ὑποσ. 49 καί 50.
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πιό μαλακά καί πιό ἀραιά νά μεταφέρεται μέσα ἀπό πλατύ ἀγωγό,
μία ὠοειδή ὀπή. Ἐπιπλέον, ἄν ὁ ἀέρας διαπερνοῦσε τούς χιτῶνες
τῶν φλεβῶν, οἱ «αἱματοπτύσεις» θά συνέβαιναν, ὅπως παρατηρεῖ ὁ
Hoffmann, συχνότερα. Μήπως χρειάζονται περισσότερα; Καταπίπτει
ἡ ὑπόθεση τοῦ Γαληνοῦ, ἀφοῦ κανείς μέχρι σήμερα δέν ἀνακάλυψε
ὀπές στό διάφραγμα τῆς καρδιᾶς, ἐκτός ἀπό αὐτές πού δημιούργησε
μέ βελόνα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Hoffmann γιά τόν Franciscus Mandellus
[Σχόλια στόν Γαληνό, Βιβλίον 6 «Περί χρείας μορίων», κεφ. 11].
Στούς πνεύμονες τέλος μποροῦμε νά προσθέσουμε καί τέταρτη
χρησιμότητα –καί αὐτή ἴσως εἶναι ἡ κυριώτερη, ἄν ἀγνοοῦμε κάποια
καλύτερη– τήν ἴδια δηλαδή τή ρύθμιση τῆς φωνῆς. Γιατί ὅπως στά
μουσικά ὄργανα ἡ συναρμογή τῶν ἤχων μέ τή βοήθεια τῶν πνευστήρων παράγει τόν ρυθμό, ἔτσι καί μέ τή σφοδρότερη κίνηση τῶν
πνευμόνων, πού μοιάζει μέ «ἐκφύσηση», ἐκπέμπεται ἡ φωνή. Ἄν
ὅμως οἱ πνεύμονες ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικά τήν ἐκπομπή τῆς
φωνῆς, γιατί ἄραγε εἶναι ἀναγκαῖο νά διέλθει ὁλόκληρος ὁ ὄγκος
τοῦ αἵματος ἀπό τήν οὐσία τῶν πνευμόνων; Ὄχι γιά τή διατροφή
τους, ὅπως ἄριστα ἀποδεικνύει ὁ Schlegel18στήν πραγματεία του
γιά τήν κίνηση τοῦ αἵματος, κυρίως ἐπειδή στό ἀνθρώπινο σῶμα
βρίσκουμε ἀγγεῖα πιό στενά ἀπό τά πνευμονικά, τά ὁποῖα ὡστόσο
ἐπαρκοῦν γιά τή διατροφή μερῶν μεγαλύτερων ἀπό τούς πνεύμονες, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Harvey19 [«Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς»,
κεφ. 7]. Ὄχι γιά τήν ψύξη τοῦ αἵματος πού τούς διαπερνᾶ, ὅπως
ἤδη ἀποδείξαμε. Ἄν ὁ σκοπός τῆς διέλευσης ἦταν αὐτός, δικαίως
θά φοβόταν ὁ Riolanus «μήπως τό αἷμα μέσα στούς πνεύμονες
παγώσει ὑπερβολικά, χάσει ἕνα μεγάλο μέρος τῆς θερμότητας καί
τῆς πνοῆς του, καί λόγω τῆς ἀνάμιξης μέ τόν ἀέρα καί τοῦ ἐξαερι18. Schlegel, Paulus Marquartus, (1605-1653), De Sanguinis motu commentatio...,
Hanburgi 1650, ὑποστηρικτής στή Γερμανία τῆς ἐργασίας τοῦ Harvey. Βλ.
Gweneth Whitteridge, William Harvey and the circulation of the blood, Macdonald,
London, 1971, σ. 203.
19. William Harvey, (1578-1657), Exercitatio anatomia de motu cordis et sanguinis in
animalibus, Frankfurt 1628. Ἀγγλική μετάφραση ἀπό τήν Gweneth Whitteridge,
An anatomical disputation concerning the movement of the heart and blood in
living creatures, Blackwell Scientific Publication, Oxford 1976.
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σμοῦ τῶν πνευμόνων ἐξέλθει ψυχρότερο ἀπό ἐκεῖνο πού περιέχει
ἡ κοίλη φλέβα». Οὔτε τέλος γιά ὁποιονδήποτε ἀπό τούς σκοπούς
πού ἔχουν παραδοθεῖ μέχρι σήμερα. Ἑπομένως οἱ βρόγχοι τῶν
πνευμόνων συντελοῦν στή φωνή. Ἀντίθετα τό σύστημα τῶν ἄλλων
ἀγγείων διατείνεται καί ἀποδεικνύει πώς ἀπό τή συνολική δομή
τῶν πνευμόνων προκύπτει κάποια ἄλλη χρησιμότητα.
Ἀρκετά εὐρεῖς ἐπίσης πνεύμονες βρίσκουμε καί στά περισσότερα
ζῶα, ἡ φωνή τῶν ὁποίων εἶναι τόσο ἀκατέργαστη, ὥστε περισσότερο
θά πίστευα πώς εἶναι τυχαῖο ἐπακόλουθο παρά ὅτι δημιουργήθηκε
σκόπιμα. Γιατί τά ὄργανα τῆς φύσης ἐκτείνονται σέ πάρα πολλές
χρήσεις, παρέχουν ὡστόσο εἰδικώτερα μία ὠφέλεια. Γι’ αὐτό ἐπιτρέπεται νά ἀναφωνήσουμε: «Πόσα καλά μᾶς βρῆκαν ἀπό τοῦτο μόνο
τό καλό!». Ἀφοῦ οἱ τέσσερις αὐτές χρήσεις κατέρρευσαν καί συνετρίβησαν, ἀπομένει νά ἐνδοσκοπήσουμε μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια
στή δομή τῶν πνευμόνων, νά παρατηρήσουμε τή σύνθεσή τους, νά
ἐξετάσουμε καί νά ἀναλύσουμε τήν κατασκευή τους, περισσότερο
νά ἀνακαλύψουμε τή χρησιμότητά τους, παρά νά τήν πλάσουμε
[μέ τή φαντασία μας].

Κεφάλαιο 2

Ποιεσ Αιτιεσ με Παρακινησαν να Ερευνησω την
Αληθινη Χρησιμοτητα των Πνευμονων

Ὅσα ἑπομένως μέ κοινή ἔγκριση ἔχουν παραδοθεῖ σχετικά μέ
τήν ὠφέλεια τῶν πνευμόνων ἐλάχιστα θά μέ ἔκαναν νά ἐφησυχάσω.
Ἐκτός ἀπό τίς πρόσθετες αἰτίες, ἐξέτασα ἐπίσης τή διέλευση τῆς
συνολικῆς μάζας αἵματος καί τή μεταβίβασή της ἀπό τούς κλάδους
τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας στούς κλάδους τῆς πνευμονικῆς φλέβας,
τήν ὁποίαν ἀπέδειξαν μέ πειράματα καί λαμπρές παρατηρήσεις ὁ
William Harvey, o Marguart Schlegel καί ἄλλοι λογιώτατοι ἄνδρες,
καί ἐξίσου μέ αὐτήν τήν περιοχή ἐξέτασα καί ἄλλες (δηλαδή τό
ἧπαρ), ὅπου γίνεται μία παρόμοια μετάδοση. Ἔτσι μοῦ γεννήθηκε
ἡ ὑποψία ὅτι ἡ φύση μηχανεύεται ὡς συνήθως κάτι ἰδιαίτερο καί
ἀξιοθαύμαστο. Συνεπῶς ἐλάχιστα θά ἐνέκρινα τή θεωρία ὅτι ἐκεῖ
τό αἷμα ψύχεται καί ἀερίζεται, ἐπειδή ἐπιπλέον θά μοῦ φαινόταν
παράλογο ἡ φύση, πού ποτέ δέν ἐνεργεῖ μέ πρωθύστερο τρόπο, νά
καθιέρωνε στή μέση τοῦ δρόμου τήν ψύξη τοῦ αἵματος, ἐνῶ στό
τέρμα θά παρασκεύαζε καί θά προετοίμαζε τή θέρμανσή του. Αὐτό
θά ἰσοδυναμοῦσε μέ τήν ἐνέργεια κάποιου πού θέλει νά ζεστάνει
νερό καί πρῶτα τό περιχύνει μέ χιόνι καί τό παγώνει. Καί τοῦτο
διότι τό αἷμα σπεύδει στήν καρδιά, «ὅτι τῆς ἐμφύτου θερμασίας, ᾗ
διοικεῖται τό ζῶον οἷον ἑστία τίς ἐστι καί πηγή» [Γαληνός, «Περί
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χρείας μορίων», 7]1, καί ἰδίως στήν ἀριστερή κοιλία, «διότι κατ’
ἐκείνην ἡ ἔμφυτος θερμασία», γιά νά γίνει «ἀκριβῶς κατεργασμένον,
λεπτόν, καθαρόν καί πνευματῶδες» [αὐτόθι, τελευταῖο κεφάλαιο].
Ἄρχισα λοιπόν νά ἐξετάζω τή δομή τῶν πνευμόνων, νά παρατηρῶ
μέ ἀνατομή τήν κίνηση ζωντανῶν ζώων, νά παρακολουθῶ σέ ποιά
χρονική στιγμή μεταβιβάζεται τό αἷμα καί κυρίως νά ἐξετάζω ἐπιμελῶς πῶς γίνεται νά βρίσκεται τό αἷμα σέ συνεχή κίνηση. Γιατί
διάβασα πολλούς συγγραφεῖς πού ἐπισημαίνουν ρητά τήν αἰτία τῆς
κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Ἀλλά, ὅπως συμβαίνει συνήθως, ἀπό τή
διάλυση μιᾶς ἀμφιβολίας γεννῶνται πάμπολλες καί ὁ θάνατος τῆς
μιᾶς ἀναπληρώνεται ἀπό τή γέννηση τῆς ἄλλης, ἀκριβῶς ὅπως ἀπό
τόν ἀκρωτηριασμό ἑνός κεφαλιοῦ τῆς Λερναίας Ὕδρας φύτρωναν
ἀμέτρητα. Καί βέβαια μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τό τελικό αἴτιο τῆς
κυκλοφορίας μοῦ ἦταν γνωστό: Τό αἷμα δηλαδή διαχέεται σέ ὅλα τά
μέρη τοῦ σώματος καί μέ τούτη τήν κίνηση διατηρεῖται ἄθικτο ἀπό
τή φθορά. Γι’ αὐτό τό πρᾶγμα τραγούδησε ὁ Ὀβίδιος:
«Τά νερά ἄν δέν κινοῦνται, τότε νιώθουν τό κακό».
Ἀγνoοῦσα ὡστόσο τό γενεσιουργό αἴτιο, καί μαζί μέ μένα ὁ
λογιώτατος Walaeus2, ὁ ὁποῖος στήν πρώτη του ἐπιστολή πρός
τόν Bartholinum σχετικά μέ τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς, στήν ὁποίαν
ἐξέθεσε ρητά τήν ὅλη λογική τῆς κινήσεως τοῦ αἵματος, προσθέτει
μέ εἰλικρίνεια: «Εἶναι ὅμως δύσκολο νά ἀναφέρω τά αἴτιά της».
Ἡ ἄγνοια ἐπίσης αὐτῆς τῆς αἰτίας ἔδωσε λαβή σέ πολλούς (ὅπως ὁ
Riolanus) πού γαντζώνονται μέ τά δόντια ἀπό τά λάθη τῶν ἄλλων
καί τά παρατηροῦν, ἄν ὄχι γιά νά ἀναιρέσουν τήν κυκλοφορία τοῦ
αἵματος, ὁπωσδήποτε γιά νά τήν ἀμφισβητήσουν. Εἶναι ἐξάλλου
εὔκολη ὑπόθεση καί γιά μᾶς νά ἀνασκευάσουμε προοδευτικά τά

1.

2.

Στό λατινικό κείμενο τό χωρίο εἶναι στά ἑλληνικά καί ἡ ἀκριβής παραπομπή
εἶναι «Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων», Λόγος ζ΄, κεφ. 7, (C. G.
Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 436).
Johannes Walaeus ἤ Jan de Wale (1604-1649), Ὁλλανδός ἰατρός πού ἀπεδέχθη τίς
θεωρίες τοῦ Harvey, Epistolai duae, 1640. [In: T. Bartholinus, Anatomia, Leyden
1641, σελ. 538-541].

Ποιές Αἰτίες μέ Παρακίνησαν νά Ἐρευνήσω τήν Ἀληθινή Χρησιμότητα τῶν Πνευμόνων
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γενεσιουργά αἴτια τῆς κυκλοφορίας πού παραδίδονται δημόσια,
ὅπως κάνουν ἀμοιβαῖα μεταξύ τους ἐκεῖνοι πού τά εἰσηγοῦνται.
Γι’ αὐτόν τόν λόγο ὑποψιάσθηκα ἀρκετά πώς οἱ πνεύμονες δέν
εἶναι βεντάλιες τῆς καρδιᾶς, ἀλλά «ληνός», πατητήρι ἀφιερωμένο
στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος. Στή συνέχεια ἔκανα μέ τό μυαλό
μου μιά ἀναδρομή καί μέ ἀφετηρία τήν ἀκριβή παρατήρηση τῶν
πνευμόνων ἐρευνοῦσα σχολαστικά ἄν ἡ ἔκβαση τοῦ ζητήματος
εἶναι αὐτή. Θά δείξω λοιπόν ὅτι οἱ πνεύμονες χρησιμεύουν στήν
περιφορά τοῦ αἵματος, ἔτσι ἁπλά ὅπως τό ἀνακάλυψα μέ ὁδηγό
τή λογική καί συνοδό τήν πείρα, ὥστε στό ἑξῆς οἱ κορυφαῖοι τῆς
Ἰατρικῆς κοινότητας νά βγάζουν ἀπό τό ὁπλοστάσιό τους κάτι πού
ἀξίζει μεγαλύτερη ἐπιδοκιμασία καί εἶναι πιό πολύτιμο.

Κεφάλαιο 3

Περιγραφη τησ Δομησ των Πνευμονων

Οἱ πνεύμονες, τούς ὁποίους οἱ Ἕλληνες ἀποκαλοῦν «πνεύμων»1
μέ τή λέξη στόν ἑνικό, εἶναι ἀνόμοια μέρη τῆς μέσης περιοχῆς καί
ὀνομάζονται ἔτσι ἀπό τό «πνέω», δηλαδή ἀναπνέω, σάν νά εἶναι
φυσητήρια. Περιλαμβάνουν κομψά τήν καρδιά καί ἀπό τίς δύο
πλευρές καί στή μορφή μοιάζουν μέ τίς δίδυμες ὁπλές ἑνός δίχηλου
ζώου, μέ τήν ἑξῆς ὅμως ἀναλογία: Τό ὀπίσθιο μέρος τῶν πνευμόνων ἀντιστοιχεῖ στήν ἐμπρόσθια ὁπλή καί τό ἐμπρόσθιο στήν ὀπίσθια ὁπλή. Ἀποτελοῦνται ἀπό ἀγγεῖα καί βρόγχους, ἀπό τά ὁποῖα
γεννᾶται καί περιχέεται τό παρέγχυμα. Ἐξαιρῶ τά νεῦρα πού ἀπό
τά ἐξωτερικά μέρη τοῦ ἕκτου ζεύγους ἐκτείνονται μέ κατιόντες
κλάδους μέχρι ἐκεῖ καί λαμβάνουν τήν αἴσθηση στόν κατάλληλο
βαθμό. Καί βέβαια οἱ βρόγχοι εἶναι κλάδοι τῆς «τραχείας» ἀρτηρίας,
πού διασπείρονται σέ καθεμιά ἀπό τίς δύο περιοχές τῶν πνευμόνων. Συγκροτοῦνται ἀπό συχνούς δακτυλίους, πού συνδέονται μέ
σαρκώδεις δεσμούς κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε νά μποροῦν νά διευρύνονται καί νά συνάπτονται. Γιατί ἡ τραχεῖα ἀρτηρία κατεβαίνει
1.

Γιά τήν ὀνοματολογία τοῦ ὅρου «πνεύμων» σημειώνουμε τό χωρίο τοῦ Ἀριστοτέλους «Περί ἀναπνοῆς», κεφ. 12, στό ὁποῖο τονίζεται ὅτι «ἔοικε δέ καί τοὔνομα
εἰληφέναι ὁ πνεύμων διά τήν τοῦ πνεύματος ὑποδοχήν». Οἱ λέξεις «πνεύμων,
πνέω, τραχεῖα» στό λατινικό κείμενο εἶναι στά ἑλληνικά.
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ἀπό τόν λάρυγγα, διακλαδίζεται σέ δύο τμήματα, εἰσέρχεται στούς
λοβούς τῶν πνευμόνων καί ἐπεκτείνει ἐδῶ καί ἐκεῖ μέ πολλαπλή
αὔξηση τούς κλάδους της, οἱ ὁποῖοι δέν ἀποτελοῦνται ἀπό ἡμικύκλια, ὅπως οἱ ἀνώτεροι πού εἶναι συνδεδεμένοι μέ τόν οἰσοφάγο,
ἀλλά κοσμοῦνται ἀπό ἀκέραιους κύκλους. Ἡ πνευμονική ἀρτηρία
ἐξορμᾶ μέ ἕνα μόνο στέλεχος ἀπό τή δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς, στήν
πορεία ὅμως διακλαδίζεται καί ξεδιπλώνει τούς κλάδους της σέ
ὅλα τά μέρη τοῦ πνεύμονα. Ἡ πνευμονική φλέβα ξεκινᾶ ἀπό τόν
ἀριστερό κόλπο τῆς καρδιᾶς καί διαιρεῖται μέσα στούς πνεύμονες
μέ τήν ἴδια διακλάδωση, ἐκτός ἀπό τό ὅτι οἱ ἀποφύσεις της εἰσχωροῦν κάτω ἀπό τούς κλάδους τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, πρᾶγμα
πού ἀξίζει νά παρατηρήσουμε.
Μέ αὐτό τό σύμπλεγμα τῶν ἀγγείων διαπλέκεται τό παρέγχυμα
τῶν πνευμόνων, ἀραιό, μαλακό, πορῶδες, μυκητοειδές, παρόμοιο
μέ σφουγγάρι (ὥστε μέ τήν εἰσβολή τοῦ ἀέρα νά παραχωρεῖ εὔκολα
τή θέση του στή διεσταλμένη ἀπό τήν πληρότητα τραχεῖα, λές καί
οἱ τρυποῦλες ἔγιναν ἄφαντες), σάν νά ἔχει σχηματισθεῖ ἀπό τή
σύμπηξη ἀφροῦ αἵματος. Αὐτό ἐναποτίθεται σέ ὅλα τά ἀγγεῖα καί
τούς βρόγχους καί τά ἀγκαλιάζει. Τούς πνεύμονες καλύπτει μιά
πολύ λεπτή μεμβράνη, ὡς ἐπί τό πλεῖστον πορώδης, ὅπως παρατηρεῖ
ὁ Riolanus, ὥστε νά ἀναφέρει ὁ Ἀνδρέας Laurentius2 πώς ἄνοιξε
πρόσβαση στά ἀγγεῖα τοῦ πνεύμονα γιά τό πῦον πού περιέχει παρά
φύση τό στῆθος. Μέ τόν λαιμό τούς ἑνώνει ἡ τραχεῖα ἀρτηρία. Μέ
τή ράχη καί τό στέρνο τούς συνάπτει τό διάφραγμα. Μέ τήν καρδιά
τούς συνδέουν τά ἀγγεῖα τοῦ αἵματος. Βρίσκονται τέλος σέ διαρκή
σύνδεση μέ τό διάφραγμα μέ τή μεσολάβηση ἰνωδῶν δεσμῶν.

2.

Andreas Laurentius, (1559-1609), καθηγητής Ἰατρικῆς στό Montpellier. Ἔργα:
Opera Anatomica, 1593, Historia anatomica, Frankfurt 1600.

Κεφάλαιο 4

Περιγραφη των Βαλβιδων

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Riolanus, πρῶτος ἀπό ὅλους ἀνακάλυψε τίς
βαλβίδες ὁ Ἰάκωβος Sylvius1. Οἱ βαλβίδες λοιπόν εἶναι μικρές μεμβράνες στά τοιχώματα τῶν φλεβῶν, πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ὡς ἐπί τό
πλεῖστον δίδυμες, ὄρθιες πρός τά πάνω στήν ἀφετηρία τῶν φλεβῶν.
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο συνυπάρχουν καί συνάπτονται μέ τά ἄκρα
τους, γιά νά ἐπιτρέψουν στό αἷμα νά πορευθεῖ στήν καρδιά καί μέ τή
διεύρυνση τοῦ ἀνοίγματος νά προχωρήσει ἀπό τήν περιφέρεια στό
κέντρο, νά ἐμποδίσουν ὅμως τήν ἀνάστροφη ροή του. Γιατί, ἄν τό
αἷμα παλιρροήσει, εἰσρέει συνήθως στίς κοιλότητες τῶν βαλβίδων,
μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναγκάζει τά ἄκρα τους νά συνδέονται πιό σφιχτά. Ὁ ἀριθμός τους συμβαίνει νά εἶναι μεγάλος σέ ὅλες τίς φλέβες,
μεγαλύτερος ὅμως στίς φλέβες τῶν ἀρθρώσεων. Οἱ σπουδαιότερες
βαλβίδες ὡστόσο παρατηροῦνται γύρω ἀπό τήν καρδιά2. Πρῶτον,
1.

2.

Jacobus Sylvius ἤ Jacques Dubois (1478-1553), καθηγητής Ἀνατομικῆς στό Παρίσι.
Εἶναι ὁ πρῶτος πού δίδασκε τήν Ἀνατομική σέ ἀνατομές πτωμάτων. Μαθητής
του ἦταν ὁ Vesalius.
Σημειώνουμε ὅτι ὁ Γαληνός μνημονεύει τίς βαλβίδες τῆς καρδιᾶς καθώς καί τά
ὀνόματά τους «σιγμοειδεῖς», «τριγλώχινες» ἐπεξηγώντας καί τήν ὀνοματολογία
τους. Βλ. Γαληνοῦ, Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, Λόγος 6, κεφ.
ιδ΄, (C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 477-478). Δημ. Καραμπερόπουλος, Ἐτυμολογική
ἐρμηνεία τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς ὁρολογίας σύμφωνα μέ ἀρχαῖα κείμενα, Ἀθήνα
2009.
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τρεῖς ἔχουν δημιουργηθεῖ μαζί στό στόμιο τῆς κοίλης. Αὐτές βλέπουν
πρός τά πάνω, πρός τό στέλεχος καί πρός τή δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς, καί ἀπό τό σχῆμα ἔχουν ὀνομασθεῖ Τριγλώχινες. Δεύτερον, στήν
ἀφετηρία περίπου τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας ὑπάρχουν οἱ βαλβίδες
πού λέγονται Σιγμοειδεῖς. Τρίτον, στή ρίζα τῆς πνευμονικῆς φλέβας
βρίσκονται δύο Μιτροειδεῖς. Τέταρτον, γύρω στήν ἀφετηρία τῆς
ἀρτηρίας ἀορτῆς εἶναι ὁρατές οἱ Μηνοειδεῖς βαλβίδες, οἱ ὁποῖες
βέβαια εἶναι μοναδικές, ἐπειδή δέν εἶναι δυνατό νά δοῦμε ἄλλες
στίς ἀρτηρίες.

Κεφάλαιο 5

H Χρησιμοτητα των Βαλβιδων

Ἄλλοι πλάθουν μέ τή φαντασία τους τή χρησιμότητα τῶν βαλβίδων.
Αὐτός πού τίς ἀνακάλυψε νομίζει πώς ὑπάρχουν μόνο στίς φλέβες, ὄχι
ὅμως καί στίς ἀρτηρίες, γιά τόν ἑξῆς λόγο: Σκοπός τους εἶναι νά μήν
ὁρμήσει τό αἷμα ἐξ ὁλοκλήρου πρός τά κάτω ἐξ αἰτίας τοῦ βάρους του,
ἐπειδή στίς φλέβες τό πλῆθος τοῦ αἵματος εἶναι μεγαλύτερο. Αὐτό τό
ἀνασκευάζει μέ πείραμα ὁ Harvey, [«Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς», κεφ.
13]. Γιατί ἀναφέρει πώς ἀκόμη καί στίς φλέβες τοῦ λαιμοῦ ἀνακάλυψε
βαλβίδες, οἱ ὁποῖες βλέπουν πρός τά κάτω καί ἐμποδίζουν τήν ἄνοδο
τοῦ αἵματος. Ὁ Veslingius1 ἰσχυρίζεται ὅτι κατασκευάσθηκαν γιά νά
«μετριάσουν τήν παρά φύση κίνηση τοῦ αἵματος ἀπό τίς μεγαλύτερες
φλέβες στίς μικρότερες» [Ἀνατομικῆς σύνταγμα, κεφ. 14]. Ἐφόσον
ὅμως εἰσήγαγα μία βελόνα ἀπό τή ρίζα τῶν φλεβῶν καί οἱ βαλβίδες
ἀντιστέκονταν, μέ ἀποτέλεσμα νά μή μπορῶ μέ κανένα τέχνασμα νά
τήν προωθήσω πρός τούς λεπτούς κλάδους, θά μποροῦσα νά πιστέψω
πώς δέν μετριάζουν, ἀλλά ἐμποδίζουν τελείως τήν ἀνάστροφη ροή τοῦ
αἵματος. Ὁ Harvey πιστεύει πώς οἱ βαλβίδες ἔχουν προορισθεῖ στήν
παρεμπόδιση τοῦ αἵματος, γιά νά μήν ὀλισθήσει ἀπό τίς εὐρύτερες
1.

Johann Veslingius ἤ Wesling, (1598-1649), Καθηγητής Ἀνατομικῆς στήν Πάδοβα,
Syntagma anatomicum, Patavium 1641. Βλ. Nicolai Gomneni Papadopouli, Historia
Gymnasii Patavini, 1726, τόμ. Ι, σελ. 365-366.
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φλέβες στίς στενότερες καί τίς σχίσει, ἤ τούς δημιουργήσει κιρσούς.
Ὡστόσο, ἀκόμη καί ἄν οἱ βαλβίδες παρέχουν τούτη τήν ὠφέλεια, δέν
θά μποροῦσα νά πιστέψω πώς ἔχουν κατασκευασθεῖ γιά αὐτόν τόν
σκοπό. Γιατί ἐφόσον τό αἷμα, σύμφωνα μέ τήν ὡραιότατη ἀνακάλυψη
ἐκείνου, δέν κινεῖται ἀπό τό κέντρο πρός τήν περιφέρεια, ἀλλά ἀντίστροφα, πῶς μπορεῖ νά συμβεῖ μιά τέτοια ροή τοῦ αἵματος, τή στιγμή
πού μᾶλλον μεταφέρεται πάντοτε ἀπό τίς μικρότερες στίς μεγαλύτερες
φλέβες, σάν νά πηγαίνει ἀπό τίς ρίζες στόν κορμό, καί στή συνέχεια
μέχρι τήν κοίλη φλέβα; Δέν συνηθίζει ἄλλωστε ἡ φύση νά κατασκευάζει ὄργανα, γιά νά προφυλαχθεῖ ἀπό συμπτώματα πού ἐνσκήπτουν
παρά φύση, ἄν καί δέν θά τολμοῦσα νά ἀρνηθῶ ὅτι τήν κατασκευή
τῶν ὀργάνων ἀκολουθοῦν ὅμοιες χρήσεις.
Γι’ αὐτό πιστεύω πώς οἱ βαλβίδες, πού ἔχουν δημιουργηθεῖ σέ κάθε
σημεῖο τῶν φλεβῶν, προσβλέπουν στήν πηγή καί ἑστία τῆς θερμότητας, γιά νά ἐπιτρέψουν στό αἷμα πού πρέπει νά γεμίσει νέα πνοή
νά προχωρήσει καί νά μπεῖ στήν καρδιά, ὄχι ὅμως νά ἐπιστρέψει
καί νά ρεύσει ἀντίστροφα πρός τά πίσω. Αὐτό πολλοί τό μάντεψαν,
κανείς ὡστόσο μέχρι σήμερα, ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω, δέν ἔθιξε τήν ἀληθινή αἰτία πού ἐπιτελεῖ αὐτή τή ροή καί παλινδρόμηση τοῦ αἵματος.
Τοῦτο τό θέμα ἀξίζει χωρίς ἀμφιβολία πολύ περισσότερο μιάν ἀκριβή
παρατήρηση, στόν βαθμό πού ἡ μάθηση γεννᾶ μιάν εὐγενέστερη ἐπιστημονική γνώση, ὄχι τῶν πραγμάτων, ἀλλά τῶν αἰτίων χάρη στά
ὁποῖα τά πράγματα γίνονται μέ αὐτόν ἤ τόν ἄλλον τρόπο. Ὁμολογῶ
βέβαια ὅτι τή σχετική μέ τήν κίνηση τοῦ αἵματος διδασκαλία, πού
ἦταν θαμμένη στίς στάχτες τῆς ἀρχαιότητας, τήν ἔβγαλε στό φῶς ὁ
Harvey καί κέρδισε μεγάλο ἔπαινο. «Γιατί σ’ αὐτόν (λέει ὁ Walaeus)
ὀφείλεται ἡ δόξα μιᾶς ὡραιότατης ἀνακάλυψης. Βέβαια ἐδῶ μποροῦμε
νά ἀνασύρουμε κάποια χωρία τῶν παλαιῶν, ἰδίως τοῦ Διογένη τοῦ
Ἀπολλωνιάτη, τοῦ Πολύβιου καί τοῦ Πλάτωνα2. (Ἐγώ προσθέτω,
2.

Ἐνδιαφέρον ἔχει νά ἐπισημανθεῖ ἡ ὑπόμνηση τοῦ Μαυροκορδάτου πώς ἡ
κυκλοφορία τοῦ αἵματος «ἦταν θαμμένη στίς στάχτες τῆς ἀρχαιότητος» καί
ὅτι τήν «ἔβγαλε στό φῶς ὁ Harvey». Ἐκτός ἀπό τόν Cesalpino καί τόν Falopius
μνημονεύει καί τούς ἀρχαίους πού εἶχαν μιλήσει γιά τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, τόν Διογένη Ἀπολλωνιάτη, τόν Πολύβιο [ἤ Πόλυβο] καί τόν Πλάτωνα.
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τοῦ Ἀνδρέα Cesalpino, τοῦ Falopius καί ἄλλων νεώτερων). Αὐτά ὅμως
εἶναι ὑπερβολικά γενικά, ὑπερβολικά σκοτεινά, ὥστε νά ὑποχρεωθεῖ
κάποιος μέχρι σήμερα ἐξαιτίας τους νά ἐρευνήσει τούτη τήν ἔννοια».
Ἡ ψυχή μου ὅμως βρίσκεται σέ σύγχυση, σάν τή θάλασσα πού ρέει
καί παλινδρομεῖ, καί ὁλoένα ρωτᾶ ἐναγωνίως ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῆς
περιφορᾶς τοῦ αἵματος. Γιατί εἶναι ἀπαραίτητο νά κινεῖται τό αἷμα μέ
κυκλική κίνηση, κυρίως γιά νά μή μουχλιάσει καί ἀρχίσει νά σαπίζει,
πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἐπαρκής συμφωνία χάρη
στήν ἀνατομική διατομή, στήν ἐπιμελή παρατήρηση, στήν πολλαπλή
ἐμπειρία καί στά ἰσχυρά τεκμήρια. Αὐτό ὅμως εἶναι τό τελικό αἴτιο, ὄχι
τό γενεσιουργό, τοῦ ὁποίου ἡ διερεύνηση καί ἀνακάλυψη ἐνδιαφέρει
ἐξίσου τήν ἰατρική καί τή φιλοσοφία3.

3.

(Εὐχαριστίες στόν Καθηγητή τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Αἰμίλιο
Μαυρουδῆ, ὁ ὁποῖος μοῦ ἔστειλε τίς σχετικές βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις).
Σημειώνουμε ὅτι τά μεγάλα θέματα τῆς ἀνατομίας καί φυσιολογίας τοῦ ἀνθρώπου ἦταν στά ἐνδιαφέροντα καί τῶν φιλοσόφων. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τόν
Descartes, (1596-1606), ὁ ὁποῖος στό ἔργο του Λόγος περί τῆς μεθόδου γράφει
γιά τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος. Τό ἔργο αὐτό μεταφράσθηκε στά ἑλληνικά
καί ἐκδόθηκε στήν Κέρκυρα τό 1824 ἀπό τόν ἰατρό Νικ. Πίκκολο. Βλ. ἐπίσης
τήν ἔκδοση ἀπό τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν μέ παράλληλα τά κείμενα
γαλλικά-ἑλληνικά σέ μετάφραση καί σχολιασμό τοῦ Χρ. Χρηστίδη καί τίτλο
Λόγος περί τῆς μεθόδου γιά τήν καλή καθοδήγηση τοῦ λογικοῦ μας καί τήν
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας στίς ἐπιστῆμες, Ἀθήνα 1948, (σελ. 84-118).

Κεφάλαιο 6

Ποια η Κινηση των Πνευμονων, οπωσ Φαινεται
απο την Ανατομη Ζωντανων Ζωων

Μέ ἀνατομή στό στῆθος ζωντανῶν ζώων παρατήρησα ἀρκετά
συχνά πώς ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων γίνεται μέ τόν ἑξῆς τρόπο:
Ὅταν ἡ καρδιά ἀνορθώνεται μέ ὁρμή, σηκώνει τό διάφραγμα
πρός τά πάνω. Μέ τήν ἄνοδό του οἱ πνεύμονες ξεφουσκώνουν καί
οἱ πόροι τους, ὅμοιοι μέ τρυποῦλες σφουγγαριοῦ, χαλαρώνουν.
Ἔπειτα, μόλις ἡ καρδιά χαλαρώσει καί μοιάζει νά ἀναπαύεται
καί νά ἀπολαμβάνει τήν ἡσυχία, τό διάφραγμα καταπίπτει καί
συγχρόνως τραβᾶ κάτω τούς πνεύμονες, τῶν ὁποίων τό παρέγχυμα
ἐκείνη τή χρονική στιγμή διαστέλλεται καί εἶναι λιγότερο μαλακό.
Γι’ αὐτό στήν κίνηση καί στήν ἀνάπαυλά τους σημείωσα τά ἑξῆς
περισσότερα ἀπό τούς ἄλλους:
Πρῶτον. Παρατήρησα ὅτι, τή στιγμή πού ἡ καρδιά συσπειρώνεται,
τεντώνεται, κάνει συσπάσεις στά τοιχώματά της καί συστέλλεται,
ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Harvey [«Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς», κεφ. 2], (δέν
διαστέλλεται, ὅπως ἰσχυρίζεται μαζί μέ ἄλλους ὁ Vesalius1 ἀναφέροντας τό παράδειγμα τοῦ κύκλου ἀπό κλαδιά λυγαριᾶς πού ἀποτελεῖται ἀπό πολλούς σχοίνους συνδεδεμένους σέ μορφή πυραμίδας),
οἱ πνεύμονες ἐπιτελοῦν τήν ἐκπνοή καί τό παρέγχυμά τους γίνεται
μαλακό καί ἀραιό. Ἡ αἰτία αὐτοῦ τοῦ πράγματος εἶναι πώς, ὅταν μέ
1.

V esalius, Andreas, (1524-1564), De humani corporis fabrica, Basiliae 1543.
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τή σύσφιξη τῆς καρδιᾶς ἀνυψώνεται τό διάφραγμα, χαλαρώνουν οἱ
δεσμοί πού συνδέουν τούς πνεύμονες μέ τό διάφραγμα καί οἱ δακτύλιοι τῆς τραχείας συσφίγγονται, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται ἡ ἐκπνοή,
ἀκριβῶς ὅπως μέ τό φυσερό, καί νά μαλακώνει τό παρέγχυμα.
Δεύτερον. Παρατήρησα πώς, ὅταν ἡ καρδιά εἶναι σέ κλίση καί
βρίσκεται σέ διαστολή, οἱ πνεύμονες εἰσπνέουν καί τό παρέγχυμά
τους ἐξογκώνεται καί διαστέλλεται. Ἡ αἰτία αὐτοῦ τοῦ πράγματος
εἶναι πώς, ὅταν μέ τή διαστολή τῆς καρδιᾶς τό διάφραγμα κατεβαίνει, τεντώνει τούς δεσμούς καί ἔτσι ἕλκει πρός τά κάτω τούς
πνεύμονες, οἱ δακτύλιοι τῆς τραχείας διευρύνονται καί σάν φυσερό
λαμβάνουν τόν εἰσερχόμενο ἀέρα. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι πώς οἱ πόροι
τῶν πνευμόνων κρύβονται, σάν νά τούς ἔχουν συμπιέσει, καί τό
παρέγχυμά τους χάνει κάτι ἀπό τήν ἀραιότητα καί τή μαλακότητά
του, ἐπειδή δηλαδή λόγω τῆς εἰσόδου τοῦ ἀέρα τά σωληνάκια τῆς
τραχείας ἀρτηρίας καταλαμβάνουν εὐρύτερο χῶρο.
Τρίτον. Μέ τήν προσέγγιση τοῦ χεριοῦ μου ἀνακάλυψα πώς οἱ
φουσκωμένοι καί ἐξογκωμένοι πνεύμονες εἶναι λιγότερο χαλαροί
καί μαλακοί. Ἔτσι καί ὁ Harvey παρατήρησε ὅτι κατά τή συστολή
ἡ καρδιά εἶναι ὑπόσκληρη καί μέ τό παράδειγμα τῶν βραχιόνων2
ἀπέδειξε ρητά πώς αὐτή ἡ σκληρότητα ὀφείλεται στήν ἔνταση
[«Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς», κεφ. 2].
Τέταρτον. Ἐπειδή εἶχα δεῖ τούς πνεύμονες νά ἀσπρίζουν κατά
τήν εἰσπνοή, ἀλλά νά κοκκινίζουν κατά τήν ἐκπνοή, πλησίασα
τό μαχαίρι καί ἀπό περιέργεια ἔκανα ἀνατομή σέ ἕνα τμῆμα τοῦ
2.

Γιά τήν κατανόηση τῆς φράσης «... μέ τό παράδειγμα τῶν βραχιόνων», ὁ Μαυροκορδᾶτος παραπέμπει στόν Harvey, ὁ ὁποῖος στό ἔργο του Περί κινήσεως τῆς
καρδίας, κεφάλαιο 2 καί στήν ἀριθμημένη 3 παράγραφο, ἀναφέρει πώς ὅταν
πιάνεις τούς μῦς τοῦ βραχίονος κατά τήν κίνηση τῶν δακτύλων τούς αἰσθάνεσαι
τεντωμένους καί σκληρούς, παρόμοια καί ἡ καρδιά κατά τή συστολή της γίνεται
ὑπόσκληρη. Ἀναγράφουμε ὅλη τήν παράγραφο ἀπό τήν ἀγγλική μετάφραση: «That
the heart being grasped in one’s hand while it is in motion feels harder. This hardness
arises from tension, just as, if you grasp the muscles of the forearm with one hand
while they are moving the fingers, you will feel them become more tense and more
resisting», William Harvey, An anatomical disputation concerning The movement
of the heart and blood in living creatures, translated with introduction and notes by
Gweneth Whitteridge, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1976, σελ. 33.
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παρεγχύματος. Ἀπό αὐτό παρατήρησα ὅτι κατά τήν εἰσπνοή, πού
γίνεται μέ τή διεύρυνση τῶν δακτυλίων λόγω τῆς καθόδου τοῦ διαφράγματος, ὁ πνεύμονας εἶναι γεμᾶτος ἀέρα, ἐνῶ κατά τήν ἐκπνοή,
πού γίνεται μέ τή σύσφιξη τῶν δακτυλίων λόγω τῆς ἀνόδου τοῦ
διαφράγματος, διαποτίζεται μέ αἷμα.
Πέμπτον. Σήκωσα τό ζῶο, στό ὁποῖο τά ἔσω ὄργανα τοῦ θώρακα
ἦταν ἀνοιχτά, καί ἔκανα ἀνατομή στήν κοίλη φλέβα κοντά στήν
καρδιά. Ἐκεῖ πού τό αἷμα μέ τήν ἀρχική του ὁρμή ξεπήδησε ἀφθονώτερο, ἔπειτα δέν ἔσταζε οὔτε σταγόνα. Ἡ αἰτία γι’ αὐτό εἶναι
πώς οἱ φλέβες ἔχουν ἀποχωρισθεῖ ἀπό τούς πνεύμονες καί ἔτσι δέν
ἐκμυζοῦν καθόλου αἷμα ἀπό τίς περιοχές πού λόγω τῆς ὑγρασίας
ἀπό τίς ἀρτηρίες εἶναι διαρκῶς ποτισμένες μέ αἷμα.
Ἕκτον. Ἔκανα ἀνατομή στήν πνευμονική ἀρτηρία, τή στιγμή
πού ἡ τραχεῖα καταλαμβάνει μικρότερο χῶρο, ἐπειδή τό ζῶο ἔχει
ἐκφυσήσει τόν ἀέρα καί οἱ δακτύλιοι βρίσκονται σέ συστολή, καί
τήν εἶδα νά διευρύνεται καί νά ἀντλεῖ ἀέρα. Κατά τόν ἴδιο τρόπο
παρατήρησα ὅτι τόν ἴδιον ἀέρα τόν ἀποβάλλει, ὅταν ἡ τραχεῖα διευρύνεται. Ἡ αἰτία γι’ αὐτό εἶναι πώς, ὅταν συσπειρώνεται ἡ τραχεῖα,
ἀναπτύσσεται ἡ πνευμονική ἀρτηρία καί, γιά νά μή δημιουργηθεῖ
κενό, ὀφείλει νά ἀντλήσει ἤ αἷμα, ἤ, ἄν ὑπάρχει ἔλλειψη αἵματος,
ἀέρα. Παρομοίως, μέ τή διεύρυνση τῆς τραχείας συμπιέζεται καί
τά ἀποβάλλει.
Ἕβδομον. Ἔσχισα τήν πνευμονική φλέβα, πού ἀναδύεται ἀπό
τούς πνεύμονες, σάν νά ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνας κορμός ἀπό πολλές
ρίζες, καί σέ κάθε εἰσπνοή εἶδα τό αἷμα νά ἀναβλύζει. Κατά τόν ἴδιο
τρόπο στίς ἐκπνοές τό εἶδα νά ἐπιβραδύνει τή ροή του καί τό στόμιό
της πού ἔχασκε νά κλείνει. Ἡ αἰτία γι’ αὐτό εἶναι πώς ἡ τραχεῖα
διαστέλλεται ἀπό τή διεύρυνση τῶν δακτυλίων καί καταλαμβάνει
μεγαλύτερο χῶρο, μέ ἀποτέλεσμα ἡ πνευμονική φλέβα, σάν νά τήν
ἔχει συμπιέσει καί ἐξαναγκάσει πιεστήριο, νά ἀποπτύει τό αἷμα πού
περιέχει. Ὅταν ὅμως ἡ τραχεῖα συσφίγγεται, ἡ πνευμονική φλέβα
διευρύνεται καί περισσότερο προσελκύει, παρά ἀπωθεῖ.
Ὄγδοον. Ἡ καρδιά ἀπό μόνη της, στερημένη ἀπό τήν πνευμονική ἀρτηρία, τήν πνευμονική φλέβα καί τούς ὑπόλοιπους ἀγωγούς
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ἐκτός ἀπό τήν ἀρτηρία ἀορτή, δέν ἔκανε πιά ἰσχυρές συστολές στά
τοιχώματά της. Καί βέβαια οὔτε ἡ ἀριστερή κοιλία εἶχε κάτι νά προωθήσει στήν ἀορτή, οὔτε ἡ δεξιά κάτι νά ἀποβάλει. Ἀντίθετα μόνο
παλλόταν, πλημμύριζε, συστρεφόταν σάν μελλοθάνατη καί ἔτρεμε.
Καθώς τά παρατηροῦσα αὐτά, εἶπα: Ἑπομένως, ἐφόσον οἱ κοιλίες
τῆς καρδιᾶς σφύζουν, καθώς συσφίγγονται, γιά νά προωθήσουν τό
αἷμα πού περιέχουν, ἄν κάνω ἀνατομή στήν πνευμονική φλέβα καί
στό μεταξύ μείνουν ἀκέραιες ἡ κοίλη καί ἡ πνευμονική ἀρτηρία,
σίγουρα ἡ ἀριστερή κοιλία θά κατακαθήσει καί ἡ δεξιά θά δώσει
ὤθηση. Τότε, μόλις ὅρισα κριτή τήν ἐμπειρία, πραγματοποίησα τήν
ἐπιθυμία μου. Γιατί ἡ δεξιά κοιλία σταμάτησε νά κτυπᾶ πολλές
στιγμές ἀργότερα. Ἡ αἰτία γι’ αὐτό εἶναι πώς ἡ πνευμονική ἀρτηρία,
πού ἐπέζησε ὥς τώρα, μέ τή σύσφιξη τῆς τραχείας διευρύνεται καί
ἀντλεῖ αἷμα. Μέ αὐτά ὡς ἀφετηρία ἐρευνοῦσα τή λειτουργία τῆς
δεξιᾶς κοιλίας καί τοῦ ὠτίου.
Ἔνατον. Ἔδεσα τήν τραχεία, πού κατεβαίνει ἀπό τόν λάρυγγα,
καί παρατήρησα ὅτι ἀμέσως ἄνοιξε βαρύ τραῦμα στούς πνεύμονες
καί ὁ ἀέρας παλινδρομοῦσε μέσω τοῦ τραύματος. Συγχρόνως τόσο
κατά τήν εἰσπνοή, ὅσο καί κατά τήν ἐκπνοή τό αἷμα διερχόταν,
μέ τήν ἑξῆς ὅμως διαφορά: Κατά τήν ἐκπνοή τό αἷμα προσέρρεε
μέ ἁπλή ροή, ἐνῶ κατά τήν εἰσπνοή ξεπηδοῦσε, σάν νά τό εἶχαν
συμπιέσει. Ἡ αἰτία γι’ αὐτό εἶναι πώς ἡ ἀποσύνδεση τῶν δακτυλίων
ἀπό τό διάφραγμα, τό ὁποῖο κατά τή χαλάρωση τῆς καρδιᾶς κατεβαίνει, ἐπιφέρει τή διεύρυνση τῶν κλάδων καί, γιά νά ἀποφύγει ἡ
φύση τό κενό, ἡ τραχεῖα γεμίζει ἀέρα. Παρομοίως κατά τή σύνδεση
τῶν δακτυλίων εἶναι ἀπαραίτητο νά ξαναγεμίσουν τά ἀγγεῖα αἷμα.
Τοῦτο ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ διευρυμένη τραχεῖα νά συμπιέζει τό
αἷμα καί αὐτό νά ὁρμᾶ ἔξω, ὅταν ὅμως διευρύνονται τά ἀγγεῖα,
νά εἰσέρχεται ἁπαλά.
Δέκατον. Πλησίασα στό στόμα τοῦ ζώου ἕναν καθρέφτη, μέχρις
ὅτου κατάλαβα πώς, ὅσο ζεῖ, ἀναπνέει καί, ἄν σταματήσει ἡ ἀναπνοή, παύει καί ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς [Hoffmann στόν Γαληνό «Περί
χρείας μορίων», Λόγος 6, κεφ. 7). Ἑπομένως ἀναπνοή καί ζωή εἶναι
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σαφῶς τό ἴδιο πρᾶγμα. Γι’ αὐτό «τῆς θερμότητος τῆς φυσικῆς ὅρος
ὁ πνεύμων» [Ἀριστοτέλης Β, 1, (732 b33) «Περί ζώων γενέσεως»].
Ἡ ὅλη ἑπομένως λογική τῆς κινήσεως τῶν πνευμόνων εἶναι ἡ ἑξῆς:
Πρῶτα συστέλλεται ἡ καρδιά. Ὕστερα ἀνεβαίνει τό διάφραγμα καί
ἕπεται ἡ χαλάρωση τῶν δεσμῶν, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ σύσφιξη
τῶν δακτυλίων τῆς τραχείας, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται ἡ ἐκπνοή.
Τήν ἐκπνοή τοῦ ἀέρα τή διαδέχεται ἡ κένωση τῆς τραχείας καί τήν
κένωση τῆς τραχείας ἡ ἐκ νέου πλήρωση τῶν ἀγγείων τοῦ αἵματος. Ἔπειτα ἡ καρδιά κατακλίνεται, τό διάφραγμα κατεβαίνει, οἱ
δεσμοί τεντώνονται καί οἱ πνεύμονες ἕλκονται πρός τά κάτω, μέ
ἀποτέλεσμα νά διερυνθοῦν οἱ δακτύλιοι τῆς τραχείας καί νά γίνει
ἡ εἰσπνοή τοῦ ἀέρα καί ἡ διαστολή τῆς τραχείας, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ κένωση ἄλλων ἀγγείων. Καθώς ὅμως οἱ πνεύμονες εἶναι
φουσκωμένοι, ζητοῦν μεγαλύτερο χῶρο, τόν ὁποῖο τούς παραχωρεῖ ὁ θώρακας. Κατά συνέπεια πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι
δέν προάγει ἡ κίνηση τοῦ θώρακα τήν ἀναπνοή, ἀλλά ἡ ἀναπνοή
ἀπεργάζεται τήν κίνηση τοῦ θώρακα, πρᾶγμα τό ὁποῖο θά πραγματευθοῦμε παρακάτω.
Μόλις ἐνδοσκόπησα σέ αὐτά μέ ἐπιμέλεια καί τά ἐπανέλαβα μέ
κάθε ζῆλο, ἀναφώνησα: Σίγουρα αὐτό τό ζῶο, τοῦ ὁποίου τό στῆθος
εἶναι διαμελισμένο καί ἀνοικτό, δέν στερεῖται ψύξης. Ἀντίθετα, ἡ
ἀναπνοή παρέχει κάτι ἄλλο, μεγαλύτερο καί πιό θαυμαστό ἀπό τήν
ψύξη. Χωρίς δηλαδή τή βοήθειά της δέν μπορεῖ βέβαια νά ὑπάρξει
ζωή οὔτε καί γιά μικρό χρονικό διάστημα.

Κεφάλαιο 7

Κινηση των Πνευμονων,
Λειτουργια και Χρησιμοτητα

Νομίζω ἑπομένως πώς ἀπό αὐτά εἶναι φανερή ἡ λειτουργία τῶν
πνευμόνων. Γιατί ἀπό τήν πρώτη παρατήρηση εἶναι πρόδηλο πώς,
ὅταν μέ τή διαστολή τῆς καρδιᾶς καταπίπτει τό διάφραγμα, διαστέλλονται οἱ δακτύλιοι, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐξογκώνεται ἡ τραχεῖα καί
νά γεμίζουν οἱ πνεύμονες. Ὄχι τό ἀντίθετο, ὅπως πίστεψε ὁ Λουδ.
Mercatus1 [τόμ. Ι, βιβλ. 1, τμῆμα 4, μέρ. 4, ζήτ. 120]. Ἀπό τή δεύτερη
ὅμως παρατήρηση εἶναι βέβαιο πώς, ὅταν μέ τή συστολή τῆς καρδιᾶς
ἀνυψωθεῖ τό διάφραγμα, οἱ δακτύλιοι συσπῶνται, μέ ἀποτέλεσμα
νά συστέλλεται ἡ τραχεῖα καί νά χαλαρώνουν οἱ πνεύμονες καί τά
ἀγγεῖα τους. Σύμφωνα τώρα μέ τήν τρίτη παρατήρηση, οἱ φουσκωμένοι πνεύμονες σκληραίνουν γιά κάποιο χρονικό διάστημα, ὅπως
συμβαίνει σέ ἕνα φυσερό γεμᾶτο ἀέρα. Μόλις ὅμως ὑποχωρήσει ἡ
διόγκωση τῆς τραχείας, οἱ πνεύμονες χαλαρώνουν, μέ ἀποτέλεσμα
νά γίνεται αὐτό πού διακηρύσσει ἡ τέταρτη παρατήρηση: Ὅταν ἡ
γεμάτη ἀέρα τραχεῖα καταλαμβάνει μεγαλύτερο χῶρο, τά ἀγγεῖα
τοῦ αἵματος ἐκκενώνονται καί σχεδόν γίνονται ἄφαντα. Ἔτσι τό
παρέγχυμα τῶν πνευμόνων ἀσπρίζει λόγω τῆς ἀφαίρεσης τοῦ αἵματος. Ἀντίθετα, ὅταν ἡ τραχεῖα ἐκκενωθεῖ καί καταπέσει, ἄλλα ἀγγεῖα
διεκδικοῦν τόν προηγούμενο χῶρο καί γεμίζουν ἐκ νέου αἷμα. Ἔτσι
1.

Ludovicus Mercatus, (1520-1606), Opera Omnia in quatour, 1608.
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χάρη στήν ἐπέλευση τοῦ αἵματος τό παρέγχυμα κοκκινίζει. Ἐφόσον
αὐτά, εἶπα, ἔχουν ἔτσι, εἶναι ἡλίου φαεινότερο πώς οἱ πνεύμονες
ἔχουν κατασκευασθεῖ γιά νά ἐξυπηρετήσουν τήν ἑξῆς ἀνάγκη: Ὅταν
μέ τήν εἰσπνοή τοῦ ἀέρα ἡ τραχεῖα διαστέλλεται, πιέζει καί ὠθεῖ
βίαια τά ἀγγεῖα τοῦ αἵματος. Τό αἷμα δέν μπορεῖ νά πάει ἀπό τήν
πνευμονική ἀρτηρία στή δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς, ἀφοῦ τό ἐμποδίζουν οἱ σιγμοειδεῖς βαλβίδες, οὔτε νά ἐπιστρέψει ἀπό τή δεξιά
κοιλία στήν κοίλη φλέβα, ἐπειδή ἀντιστέκονται οἱ τριγλώχινες βαλβίδες. Κατά συνέπεια ἀπομένει νά διαβιβασθεῖ μέσω ἀναστομώσεων
στήν πνευμονική φλέβα, τῆς ὁποίας τίς ἀποφύσεις ἔβαλε ἡ φύση
ὡς ὑπόστρωμα κάτω ἀπό τούς κλάδους τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας
γι’ αὐτόν τόν σκοπό, νά μεταφερθεῖ μέσω τῆς πνευμονικῆς φλέβας
στήν ἀριστερή κοιλία τῆς καρδιᾶς, καθώς οἱ μιτροειδεῖς βαλβίδες
ἐπιτρέπουν τήν εἴσοδο, καί ἀπό ἐκεῖ, μιά καί οἱ μηνοειδεῖς βαλβίδες
εἶναι ἐξίσου διαβατές, νά μεταφερθεῖ στήν ἀορτή.
Ἑπομένως, σκοπός τῆς εἰσπνοῆς εἶναι ἡ προώθηση τοῦ αἵματος
στόν ἀριστερό κόλπο τῆς καρδιᾶς καί στίς ἀρτηρίες, ἐνῶ τῆς ἐκπνοῆς
ἡ ἄντληση τοῦ αἵματος ἀπό τή δεξιά κοιλία καί τίς φλέβες. Ἐφόσον βέβαια κατά τήν ἐκκένωση τῆς τραχείας λόγω τῆς ἐκπνοῆς τοῦ
ἀέρα τά ἀγγεῖα τοῦ αἵματος διαστέλλονται καί ἀνακτοῦν τή θέση
τους, τήν ὁποίαν εἶχαν παραχωρήσει στήν ἐξογκούμενη τραχεία,
εἶναι ἀπαραίτητο, γιά νά μή δημιουργηθεῖ κενό, νά γεμίσουν αἷμα.
Συνεπῶς, ἐπειδή τό αἷμα δέν μπορεῖ νά ἐπιστρέψει στήν πνευμονική
φλέβα οὔτε ἀπό τήν ἀορτή ἀρτηρία, ἀφοῦ οἱ μηνοειδεῖς βαλβίδες
ἀπαγορεύουν τήν παλινδρόμησή του, οὔτε ἀπό τήν ἀριστερή κοιλία
τῆς καρδιᾶς, ἀφοῦ ἀντιτίθενται οἱ μιτροειδεῖς βαλβίδες, ἀπομένει
νά ἐπιδράμει στά ἀγγεῖα τοῦ πνεύμονα ἄλλο αἷμα, τόσο ἐπειδή οἱ
τριγλώχινες βαλβίδες ἐπιτρέπουν τήν ἔξοδο ἀπό τήν κοίλη φλέβα,
ὅσο καί ἐπειδή οἱ σιγμοειδεῖς βαλβίδες εἶναι ἐξίσου ἀνοικτές γιά τό
αἷμα πού ἐξέρχεται ἀπό τή δεξιά κοιλία.
Ἡ πέμπτη ἐξάλλου παρατήρηση διδάσκει ὅτι τό αἷμα δέν σπεύδει στό στόμιο τῆς κοίλης φλέβας γιά ἄλλο λόγο, παρά ἐπειδή τό
προσελκύουν οἱ πνεύμονες ἀπό τόν φόβο τοῦ κενοῦ: Ὅταν ἔσχισα
τήν κοίλη φλέβα, δέν ἐκτινασσόταν σχεδόν καθόλου αἷμα. Ἀλλά
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καί ἡ πνευμονική ἀρτηρία ἀσκεῖ ἕλξη χάρη στή δύναμη τοῦ κενοῦ.
Τοῦτο φαίνεται ἀπό τό ἑξῆς: Ὅπως δείχνει ἡ ἕκτη παρατήρηση,
ὅταν ἀποκόπηκε ἀπό τή σύζευξη μέ τήν καρδιά, ἀντλοῦσε ἀέρα,
ἐπειδή δέν μποροῦσε νά ἀντλήσει αἷμα. Ὁμοίως ἡ ἕβδομη παρατήρηση φανερώνει ὅτι τό αἷμα δέν ἐκβάλλεται στόν ἀριστερό κόλπο
τῆς καρδιᾶς σάν σέ δεξαμενή, παρά μόνο μέ τήν πίεση πού ἀσκεῖ
ἡ εἰσπνοή τοῦ ἀέρα καί ἡ διεύρυνση τῆς τραχείας, ἀφοῦ μόνο μέ
τήν εἰσπνοή ἡ πνευμονική φλέβα ἀποβάλλει αἷμα, ἐνῶ κατά τήν
ἐκπνοή περισσότερο προσελκύει ἀέρα καί δέν ἀπωθεῖ αἷμα. Ὁ λόγος
δηλαδή εἶναι ὅτι, ὅπως ἡ τραχεῖα μέ τή διεύρυνση τῶν δακτυλίων
ζητᾶ ἀπό ὁπουδήποτε τήν ὕλη γιά νά ἀναπληρωθεῖ, μέ ἀποτέλεσμα
ὄχι μόνο νά προσλαμβάνει ἀέρα μέσω τοῦ τραύματος, ὅπως μᾶς
διδάσκει ἡ ἔνατη παρατήρηση, ἀλλά, ἄν ὑπάρχει ἔλλειψη ἀέρα,
νά ἀπορροφᾶ ἄλλο χυμό, ὅπως πιστοποιεῖ ἡ ἐμπειρία, ἔτσι καί ἡ
πνευμονική ἀρτηρία καί ἡ πνευμονική φλέβα, πού διευρύνονται
μέ τήν ἐκκένωση τῆς τραχείας, ἄν λείπει τό αἷμα, ἀναζητοῦν ἄλλη
ὕλη γιά νά ξαναγεμίσουν καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐκμυζοῦν τό πῦον
πού περιέχει τό στῆθος. Γι’ αὐτό ἔχει παραδοθεῖ πώς ἡ ὑγεία ἐμπυηματικῶν ἀποκαταστάθηκε ὄχι μόνο μέ τήν ἐκπνοή τοῦ πύου, ἀλλά
καί μέ τά πυώδη οὔρα [βλέπε τόν Columbum πού ἀκολουθεῖ τόν
Olerium2].
Πρόσθεσε γιά λόγους σαφήνειας ὅτι τό παρέγχυμα τῶν πνευμόνων εἶναι, ὅπως δείχνει καί ἡ αὐτοψία, σπογγῶδες σάν σφουγγάρι,
πού, ἄν τό συμπιέσουμε μέ τά χέρια, ἐκκρίνει τό νερό, ἐνῶ, ἄν δέν
τό συμπιέσουμε, τό ἀπορροφᾶ. Γι’ αὐτό κατά τόν ἴδιο τρόπο, ὅταν
γίνεται ἡ εἰσπνοή, ἡ πλήρωση τῆς τραχείας ἀναγκάζει τό παρέγχυμα
τῶν πνευμόνων νά ἀπωθήσει τό αἷμα. Μόλις ὅμως χαλαρώσει χάρη
στήν ἐκκένωση τῆς τραχείας, ἐπανέλκει τό αἷμα μέ τά ἀνάλογα
ἀγγεῖα. Καί ἐπειδή αὐτό δέν μπορεῖ νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν ἀριστερή
κοιλία τῆς καρδιᾶς, προστρέχει βιαστικά ἀπό τή δεξιά.

2.

Jacobus Hollerius, (1495-1562). Γάλλος χειρουργός, Aphorismos Hippostatis
commentarii, Paris 1582, Geneve 1620, De materia chirurgica, Libri tres, Paris
1544. Realdus Columbus (1510-1559), De re anatomica libri XV, Venetiis 1559.
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Ὅπως ἀκριβῶς «ἡ τέχνη μιμεῖται τήν φύσιν» [Ἀριστοτέλης 2,
«Φυσικά» 2, στίχ. 22)3 καί τό σιτάρι μέ τή βοήθεια τῶν ἀνέμων
ἀλέθεται στόν ἀνεμόμυλο καί γίνεται ἀλεύρι, ἔτσι καί ἡ φύση ἡ
δασκάλα καί πρόμαχος τῆς τέχνης πραγματοποιεῖ τήν κυκλική
κίνηση τοῦ αἵματος μέ τή διακονία τοῦ ἀέρα. Καθεμιά ἀπό τίς δύο
μηχανεύθηκε διαφορετικό ἔργο μέ παρόμοια λογική.
Ἑπομένως, γιά νά ὁλοκληρώσω σύντομα ἕνα ἐκτενές θέμα, ὅπου
οἱ πνεύμονες μεταφέρουν μέ παλινδρομική κίνηση ἀέρα, μοιάζουν
μέ φυσερά, ὅπου ὅμως ἐκβάλλουν αἷμα μέ πίεση καί ἐπιτελοῦν τήν
κυκλοφορία του, θά εἶναι ἄξιο καί δίκαιο νά τούς ὀνομάσεις πιεστήρια, πού μέ τή συνδρομή τοῦ ἀέρα κατά τήν εἰσπνοή πιέζουν τό
αἷμα καί τό ἐκβάλλουν στήν ἀριστερή κοιλία, ἐνῶ κατά τήν ἐκπνοή
τό ἐπαναφέρουν ἀπό τή δεξιά. Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ λόγος πού τό
ζῶο πεθαίνει, ἄν τοῦ ἀφαιρέσουμε τήν ἀναπνοή4. Σταματᾶ δηλαδή ἡ
κυκλοφορία τοῦ αἵματος, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή ζωή τοῦ
τέλειου ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ, ὅπως ἀποφάσισε καί ὅρισε αὐτόν
τόν αἰώνα ἡ ἰατρική κοινότητα μέ κοινό ψήφισμα. Αὐτό ἰσχύει
σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε δέν ξέρω τί ἀπό τά δύο συμβαίνει: Ἄραγε
τό ζῶο πεθαίνει, ἐπειδή διακόπτεται ἡ ἀναπνοή καί συγχρόνως
πήζει τό αἷμα, τό μοναδικό ἐκεῖνο ὄργανο ζωῆς πού σύμφωνα μέ
τόν Ἀριστοτέλη ἔχει ἐπιβιώσει ἀπό τή νεανική ἡλικία τῶν γονέων,
ἤ ἀντίθετα σταματᾶ ἡ ἀναπνοή, ἐπειδή πεθαίνει τό ζῶο; Γιατί ἡ
δέκατη καί συγχρόνως τελευταία παρατήρηση δείχνει πώς ἡ ζωή
3.
4.

Ἡ πλήρης παραπομπή εἶναι Ἀριστοτέλους, «Φυσική ἀκρόασις» Β, 2, 194a, 21-22,
(σημ. μεταφρ.).
Σημειώνουμε ὅτι ὁ Μαυροκορδᾶτος προσπαθεῖ νά δώσει μιά ἑρμηνεία σύμφωνα
μέ τίς ἀπόψεις του. Μάλιστα στό δέκατο κεφάλαιο τῆς διατριβῆς του δίνει ἐξήγηση γιά τή διαφορά χρώματος μεταξύ τοῦ ἀρτηριακοῦ καί φλεβικοῦ αἵματος.
Ὑποστηρίζει ὅτι ἡ αἰτία πού «κατά τήν ἀρτηριοτομία ἀναβλύζει πιό λαμπρό
αἷμα, ἐνῶ κατά τή φλεβοτομία πιό πηχτό» εἶναι οἱ ἀκόλουθοι τρεῖς παράγοντες
«ἐν μέρει ὁ διαχωρισμός τοῦ ἀρτηριακοῦ ὀρροῦ στά νεφρά, ἐν μέρει τό πάχος
τῶν χιτώνων, ἐν μέρει ἐξάλλου ἡ πρόσφατη μετάγγιση ἀπό τήν καρδιά». Μετά
ἕνα καί πλέον αἰώνα ἀνακαλύφθηκε τό ὀξυγόνο καί θεωρήθηκε τό 1790 ἀπό
τόν A.L. Lavoiser, (1743-1794), ὡς τό ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς ἀναπνοῆς. Βλ.
Δημ. Καραμπερόπουλου, Ἡ ἰατρική εὐρωπαϊκή γνώση στόν ἑλληνικό χῶρο
1745-1821, Ἀθήνα 2003, σελ. 231.
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καί ἡ ἀναπνοή τελειώνουν τήν ἴδια χρονική στιγμή [Γαληνός «Περί
διαφορᾶς σφυγμῶν» 1, «Περί χρείας ἀναπνοῆς» 8]5. Ἐγώ βέβαια
βλέπω ὅτι ὅπως ἀπό τήν καλή κατάσταση τοῦ αἵματος προέρχεται
ἡ ὑγεία, ἔτσι καί ἀπό τήν κακή ἀπορρέουν οἱ ἀσθένειες. Γι’ αὐτό
θά πίστευα πώς ἡ ζωή τελειώνει, ἐπειδή ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος
σταματᾶ νά γίνεται ὀρθά καί ὅπως πρέπει. Διεξάγεται ἐξάλλου
ὀρθά καί ὅπως πρέπει, ἄν δέν σφάλλει μέ κανέναν τρόπο, οὔτε ὡς
πρός τήν ποσότητα οὔτε ὡς πρός τήν ποιότητα. Πιστεύω ἑπομένως ὅτι κατά τήν ἀπόφραξη τό ζῶο πεθαίνει ἐπειδή ἐμποδίζεται ἡ
κυκλοφορία τοῦ αἵματος, κατά τή φλόγωση ἐπειδή διαστρέφεται
ἡ κίνηση τοῦ αἵματος, κατά τή διάλυση τοῦ ἑνιαίου χαρακτήρα τῆς
κυκλοφορίας ἐπειδή τό αἷμα λιμνάζει. Χρειάζονται περισσότερα;
Ὅσο τό αἷμα κινεῖται σωστά, ποτέ δέν πεθαίνει τό ζῶο. Συνεπῶς,
ἄν ὁ γιατρός συντηρεῖ τήν ὑγεία, διαφυλάσσει τήν κίνηση τοῦ αἵματος πού γίνεται σύμφωνα μέ τή φύση. Ἄν ἀποκαθιστᾶ τήν ὑγεία,
θεραπεύει τήν κίνηση τοῦ αἵματος πού πρέπει νά γίνεται σύμφωνα
μέ τή φύση. Γι’ αὐτό ἀξίζει τόν κόπο νά ἑρμηνεύουμε μερικές φορές
ὅλες τίς ἀσθένειες ὡς παρεπόμενα τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Ἄς
ἐπιστρέψουμε ὅμως στό σημεῖο ἀπό ὅπου κάναμε τήν παρέκβαση.
Γιά νά μή φαίνεται πώς αὐτή ἡ πραγματεία ἔχει συνυφανθεῖ μέ
λαμπρά στοιχεῖα καλλωπισμοῦ, ἀλλά στερεῖται τήν ἐμπέδωση πού
παρέχει μία ἔγκυρη αἰτιολόγηση, θά προσπαθήσω βέβαια νά δείξω
μέ ἄφθονα ἐπιχειρήματα πώς ὁ ἰσχυρισμός, πού διατύπωσα γιά τή
χρησιμότητα τῶν πνευμόνων, δέν στηρίζεται τόσο στήν ἀδυναμία
τῶν ἄλλων, ὅσο στή δική του δύναμη.

5.

Τό «Περί χρείας τῆς ἀναπνοῆς» ἔργο τοῦ Γαληνοῦ ἔχει πέντε κεφάλαια καί
μᾶλλον ὑπάρχει λάθος στήν παραπομπή.

Κεφάλαιο 8

Η Αυθεντια του Γαληνου Ενισχυει
την Προταθεισα Λειτουργια των Πνευμονων

Γνωρίζω φυσικά πώς δέν χρειάζονται μάρτυρες, ἐκεῖ πού ἐπιστρατεύεται ἡ λογική καί ἐπικρατεῖ ἡ ἐξ αὐτοψίας ἐμπειρία. Στόν οὐρανίσκο ὅμως πολλῶν ὑπάρχει μόνον ἡ ὀσμή τῆς ἀρχαιότητας σέ τέτοιο
βαθμό, πού θά προτιμοῦσαν νά παρατηροῦν τά σφάλματα τῶν ἄλλων,
παρά νά ἔχουν ὀρθή κρίση, σάν νά ἀποτελοῦσε ἀρκετά ἀποδεκτή
δικαιολογία τοῦ λάθους ἡ συνηγορία κάποιου ὀνόματος, μεγάλου
χάρη στήν εὐγνώμονα ὁμολογία τῶν μεταγενεστέρων. Γι’ αὐτό θά
παραθέσω ἐδῶ ἕνα χωρίο τοῦ Γαληνοῦ. Ὁ μεγάλος δηλαδή ἐκεῖνος
συντελεστής τῆς προόδου τῆς Ἰατρικῆς διατύπωσε ἄλλες χρήσεις γιά
τούς πνεύμονες καί δίδαξε ὅτι ἔχουν κατασκευασθεῖ κυρίως «ἐπί
σωτηρίαν καταψύξεως». Μερικές φορές ὡστόσο ἡ ἀλήθεια τόν ἀνάγκασε νά προπονηθεῖ ἄθελά του στόν δικό μας ἰσχυρισμό. Ὁμολογῶ
βέβαια ὅτι, μόλις ἀνακάλυψα ἐκεῖνο τό χωρίο, μέ κυρίευσε ἡ ὑψίστη
ἀγαλλίαση καί μοῦ γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα πώς θά μάθαινα πράγματι κάτι
παραπάνω γιά τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων. Ἀλλά ἡ ἐλπίδα μέ ἐξαπάτησε, ἀφοῦ βέβαια ὁ Γαληνός, μόλις ἀνέφερε ἐν παρόδῳ αὐτά πού
θά ἐκθέσω, εἶπε γιά τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων περισσότερο ὅλα
τά ἄλλα παρά τό προκείμενο. Ἔτσι δηλαδή καί ὁ Σωκράτης [Πλάτων
στόν «Φαίδωνα»1], ὅταν κάποτε ἄκουσε τήν ἀρχή κάποιου βιβλίου
1.

Πλάτωνος «Φαίδων» 97b κ.ἑξ., (σημ. μεταφρ.).
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τοῦ Ἀναξαγόρα, τό ὁποῖο πραγματευόταν «περί νοός τά πάντα διακοσμοῦντος», χάρηκε πάρα πολύ. Ἡ χαρά ὅμως ἀντισταθμίσθηκε μέ
πόνο, ὅταν στήν πορεία ἀνακάλυψε πώς οἱ στοιχειώδεις αἰτίες ἦταν
ὅλα τά ἄλλα ἐκτός ἀπό τόν νοῦ. Γι’ αὐτό ὁ Ἀριστοτέλης λέει ρητά
πώς «ὁ Ἀναξαγόρας εἰσήγαγε τόν θεό μόνον "ἀπό μηχανῆς", σάν τούς
κωμικούς, πού, ὅταν δέν ξέρουν νά λύσουν τόν δεσμό, κατεβάζουν
μέ τό μηχάνημα τούς θεούς ἀπό τόν οὐρανό». Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως
στόν Γαληνό, ὁ ὁποῖος λέει τά ἑξῆς «Περί χρείας μορίων», Λόγος
6, κεφ. 10:2 «Γενικά συμβαίνει ἀμοιβαία ἀναστόμωση, τά στόμια
τῶν ἀρτηριῶν ἀνοίγουν παράλληλα μέ αὐτά τῶν φλεβῶν καί παραλαμβάνουν μεταξύ τους αἷμα καί πνοή ἐξίσου, μέσα ἀπό κάποιους
ἀόρατους καί ἐξαιρετικά στενούς ἀγωγούς. Ἄν ὅμως τό στόμιο τῆς
πνευμονικῆς ἀρτηρίας ἦταν τό ἴδιο ἀνοικτό πάντοτε καί ἡ φύση δέν
εἶχε ἐπινοήσει κανένα μηχανισμό, πού νά μπορεῖ νά τό κλείσει, ὅταν
ἡ περίσταση τό ἀπαιτεῖ, καί πάλι νά τό ἀνοίξει, δέν θά μποροῦσε
ποτέ νά διεξαχθεῖ ἡ παραλαβή τοῦ αἵματος ἀπό τίς ἀρτηρίες μέ τή
συστολή τοῦ θώρακα, σάν μέσα ἀπό ἀόρατα καί μικρά στόμια. Γιατί
δέν ἕλκονται οὔτε ἐκπέμπονται τά πάντα ἀπό ὁτιδήποτε μέ παρόμοιο
τρόπο. Ἀντίθετα, ὅπως τά ὄργανα, ὅταν διευρυνθοῦν, ἕλκουν τό ἐλαφρό πιό εὔκολα ἀπ’ ὅ,τι τό βαρύτερο, ἐνῶ ὅταν συσταλοῦν, τό πιέζουν
καί τό ἀποβάλλουν, κατά τόν ἴδιο τρόπο πιό γρήγορα ἕλκεται καί
πάλι ἐκπέμπεται κάτι μέσα ἀπό πλατύ δρόμο παρά μέσα ἀπό στενό.
Ὅταν λοιπόν ὁ θώρακας συστέλλεται, οἱ πνευμονικές φλέβες πού
βρίσκονται στόν πνεύμονα πιέζουν καί ἐκβάλλουν ὅσο τό δυνατόν
ταχύτερα τίς πνοές πού ὑπάρχουν μέσα τους, καθώς πλήττονται καί
ἀπό παντοῦ συμπιέζονται δυνατά πρός τά μέσα. Ἐξάλλου μέσω τῶν
2.

Ἡ παραπομπή εἶναι χωρίς ἀγκύλες καί τοῦτο διότι, ὅπως παρατηρήσαμε, ἔτσι
ἀναγράφεται στήν πρώτη ἔκδοση τοῦ 1664 καί μάλιστα εἶναι μοναδική σέ
αὐτήν τήν ἔκδοση καί ἀντιστοιχεῖ στό C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 455-457. Ἐπίσης
ἀναφέρουμε ὅτι τό κείμενο πού παρατίθεται εἶναι γραμμένο μόνο στά λατινικά
καί ὅτι τό ἴδιο τό κείμενο μέ τήν παραπομπή στόν Γαληνό τό παραθέτει καί ὁ
Harvey, An anatomical... ὅ. π., σελ. 68, πού σημαίνει πώς μᾶλλον ἀπό τό βιβλίο
τοῦ Harvey τό ἔλαβε ὁ Μαυροκορδᾶτος. Ἐπίσης τό ἴδιο συμβαίνει καί γιά τό
στή συνέχεια σέ εἰσαγωγικά κείμενο τοῦ Γαληνοῦ, τό ὁποῖο παρατίθεται στό
βιβλίο τοῦ Harvey, An anatomical... ὅ. π., στίς σελ. 69-70.
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ἀοράτων ἐκείνων στομίων παραλαμβάνουν ἕνα μέρος τοῦ αἵματος,
πρᾶγμα βέβαια πού ποτέ δέν θά συνέβαινε, ἄν τό αἷμα μποροῦσε νά
ἐπιστρέψει πρός τά πίσω ἀπό τό πολύ μεγάλο στόμιο (τέτοιου εἴδους
εἶναι τό στόμιο τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας στήν καρδιά). Τώρα ὅμως,
ἀφοῦ ἡ ἐπάνοδος μέσω τοῦ μεγάλου στομίου εἶναι ἀποκλεισμένη,
καθώς τό αἷμα συμπιέζεται ἀπό παντοῦ, στάζει λίγο στίς ἀρτηρίες
μέσα ἀπό τά μικρά ἐκεῖνα στόμια».
Αὐτά εἶπε ὁ θεῖος ἐκεῖνος ἄνδρας σχετικά μέ τή λειτουργία τῶν
πνευμόνων καί δέν διαφοροποιεῖται καθόλου ἀπό τήν ἄποψή μου.
Διαφωνεῖ ὡστόσο, πρῶτον ἐπειδή πιστεύει πώς μεταφέρεται ἕνα μέρος
τοῦ αἵματος καί ὄχι ὅλη του ἡ μᾶζα. Δεύτερον ἐπειδή νομίζει πώς ἡ
εἰσπνοή γίνεται ἀπό τή διεύρυνση τοῦ θώρακα, ἐνῶ ἡ ἐκπνοή ἀπό τή
συστολή του, ἀφοῦ πράγματι ὅλη ἡ ἀναπνοή ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κίνηση
τῆς καρδιᾶς μέ τή μεσολάβηση τοῦ διαφράγματος. Ὁ θώρακας ὅμως
συστέλλεται ἀκριβῶς ἐπειδή συσπειρώνονται οἱ πνεύμονες, καί διευρύνεται, ἐπειδή διαστέλλονται οἱ πνεύμονες, ὅπως θά φανεῖ παρακάτω.
Τρίτον ἐπειδή εἶναι τῆς γνώμης ὅτι τά ἀγγεῖα παραλαμβάνουν πνοή
καί ἀέρα, ἐνῶ, ὅπως ἀπέδειξε ὁ Hoffmann [στό ἴδιο βιβλίο], περιέχουν
μόνον αἷμα. Γιά τή χρησιμότητα ἐξάλλου τῶν βαλβίδων ἔχει τά ἑξῆς:
«Ὅσο πιό σφοδρά τεντώνεται ὁ θώρακας καί πιέζει τό αἷμα πρός τά
ἔξω, τόσο οἱ σιγμοειδεῖς βαλβίδες κλείνουν αὐτό τό στόμιο καί δέν
ἀφήνουν τίποτε νά ἐπιστρέψει»3. Ἀλλοῦ λέει: «Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ
βαλβίδες, θά ἀκολουθοῦσε τριπλή βλάβη: Μάταια τό αἷμα θά διένυε
συνεχῶς τόν μακρύ τοῦτο δρόμο, γιατί κατά τίς διαστολές τοῦ πνεύμονα θά προσέρρεε καί θά γέμιζε ὅλες τίς φλέβες πού ὑπάρχουν σέ
αὐτόν, κατά τίς συστολές ὅμως, ὅπως κάποια θαλασσινή παλίρροια,
θά ἔκανε ὁλοένα δίκην Εὐρίπου μία παλινδρομική κίνηση ἐδῶ καί
ἐκεῖ, ἡ ὁποία δέν ἁρμόζει καθόλου στό αἷμα. Ἀλλά αὐτό θά μποροῦσε νά φανεῖ μικρό, γιατί ἐν τῷ μεταξύ» (ὄρθωσε τά αὐτιά σου) «θά
κατέστρεφε τή χρησιμότητα τῆς ἴδιας τῆς ἀναπνοῆς» (αὐτή βέβαια τή
3.

Τό κείμενο αὐτό ὅπως καί τά παρακάτω ἀναγράφονται στή διατριβή τοῦ Μαυροκορδάτου μόνο στά λατινικά χωρίς ἀντίστοιχη παράθεση στά ἑλληνικά καί
εἶναι ἀπό τό «Περί χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων», (C. G. Kühn, τόμ.
ΙΙΙ, σελ. 459).
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χρησιμότητα τήν προδιαγράφει διαφορετικά) «πρᾶγμα πού δέν πρέπει
πιά νά θεωροῦμε μικρό. Ἐπιπλέον θά ἀκολουθοῦσε καί τρίτη βλάβη,
πού καθόλου δέν πρέπει νά περιφρονήσουμε: Ἄν ὁ δημιουργός μας
δέν εἶχε κατασκευάσει τήν ἐπίφυση τῶν μεμβρανῶν [= βαλβίδες], κατά
τίς ἐκπνοές τό αἷμα θά ἐπανερχόταν πρός τά πίσω»4. Στό ἑνδέκατο
κεφάλαιο: «Ἡ χρησιμότητα ἐξάλλου ὅλων τῶν βαλβίδων εἶναι κοινή:
Ἐμποδίζουν τίς ὕλες νά ἐπιστρέψουν πίσω. Χαρακτηρίζει ὅμως καί
τά δύο εἴδη βαλβίδων, ἀφενός αὐτές πού ὁδηγοῦν τίς ὕλες ἔξω ἀπό
τήν καρδιά, γιά νά μήν ἐπιστρέψουν πιά σέ αὐτή, ἀφετέρου ἐκεῖνες
πού τίς εἰσάγουν, γιά νά μήν ἐκρεύσουν πιά ἀπό αὐτή. Γιατί ἡ φύση
δέν ἤθελε νά ματαιοπονεῖ ἡ καρδιά καί νά κουράζεται: Οὔτε μερικές
φορές νά εἰσάγει στό μέρος ἐκεῖνο ἀπό ὅπου θά ἦταν καλύτερο νά
ἕλκει, οὔτε πάλι νά ἐξάγει συχνά ἀπό τό σημεῖο, πρός τό ὁποῖο θά
ἦταν ἀπαραίτητο νά στέλνει. Γι’ αὐτό, ἐνῶ ὑπάρχουν τέσσερα στόμια,
ἀνά δύο σέ κάθε μία ἀπό τίς δύο κοιλίες, τό ἕνα εἰσάγει, τό ἄλλο ὅμως
ἐξάγει»5. Λίγο παρακάτω λέει: «Ἐπειδή λοιπόν τό ἕνα ἀγγεῖο, πού
ἀποτελεῖται ἀπό ἁπλό χιτώνα, ἐμφύεται στήν καρδιά, ἐνῶ τό ἄλλο,
πού ἀποτελεῖται ἀπό διπλό, ἐκπορεύεται ἀπό αὐτή, ἦταν ἀναγκαῖο νά
ἑτοιμασθεῖ, σάν κάποιο χάσμα, μιά κοινή θέση καί γιά τά δύο, στήν
ὁποία νά φθάνουν καί τά δύο: Ἀπό τό ἕνα νά γίνεται ἡ ἄντληση τοῦ
αἵματος, ἐνῶ ἀπό τό ἄλλο ἡ εἰσαγωγή του»6.
Ὅταν ἡ ἄποψη τοῦ Γαληνοῦ γιά τή λειτουργία τῶν πνευμόνων
εἶναι τόσο σαφής, ἀπορῶ μέ πολλούς ἔξοχους ἄνδρες, γιατί, ἐνῶ
θαυμάζουν ἄλλες ρήσεις τοῦ Γαληνοῦ, στήν πραγματικότητα εἶναι
τελείως τυφλοί, ἐκεῖ πού ἔπρεπε νά ἐπαγρυπνοῦν.
Ὡστόσο, μολονότι ἡ γνώμη τοῦ Γαληνοῦ συναινεῖ μέ τήν ὑπόθεσή μας, θά ἄξιζε τόν κόπο καί δέν θά ἦταν εὐκαταφρόνητο νά
ἐξετάσουμε σέ μιά σύντομη παρέκβαση ποιά εἶναι ἡ διδασκαλία
τῶν ἄλλων γιά τά γενεσιουργά αἴτια τῆς κίνησης τοῦ αἵματος. Αὐτή
ἀκολουθεῖ ἀμέσως.
4.
5.
6.

Τά κείμενα τοῦ Γαληνοῦ εἶναι μόνο στά λατινικά καί ἀποδίδονται ἀπό τόν
μεταφραστή στά νεοελληνικά. C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 454-455.
C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 460.
C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 461.
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Τα Γενεσιουργα Αιτια της Κυκλοφοριασ
του Αιματοσ που Εχουν Διδαξει αλλοι
μεχρι Σημερα Απορριπτονται

Τά αἴτια γιά τή ροή καί τήν παλινδρόμηση τῆς θάλασσας εἶναι
τόσο καλά κρυμμένα στούς κόλπους τῆς φύσης, ὥστε, ὅπως οἱ
ὡρολογοποιοί κρύβουν μέ περιτύλιγμα τό προϊόν τῆς τέχνης τους,
γιά νά προσθέσουν ἀξία στό δημιούργημά τους, ἔτσι καί ἡ φύση
φαίνεται πώς ἀφαιρεῖ κρυφά ἀπό τή γνώση τόν τρόπο λειτουργίας
τῶν θνητῶν ὄντων, γιά νά προξενήσει στούς θεατές τῶν ἔργων της
μεγαλύτερο θαυμασμό γιά αὐτά. Ἀπό τίς ἀρχές φυσικά τῆς φιλοσοφίας ἡ διεύρυνση τῆς αἰτίας πού τήν κάνει νά κινεῖται εἶναι ζωηρή.
Μέχρι σήμερα ἡ ὑπόθεση ἐκκρεμεῖ ἀκόμη καί ἴσως νά μήν τελειώσει
ποτέ. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ ἐκείνους πού ἐξέταζαν τήν κίνηση τοῦ
αἵματος. Ἐνῶ δηλαδή γνώριζαν καί κατανοοῦσαν πιό σίγουρα καί
ἀπό τό σίγουρο ὅτι τό αἷμα κινεῖται, ἀγνοοῦσαν τήν ἀληθινή αἰτία
τῆς κινήσεώς του καί ὁ καθένας ἔβγαλε κάτι ἀπό τό ὁπλοστάσιό
του, ὄχι τόσο γιά νά ἐκπληρώσουν ἐν μέρει τήν ἐπιθυμία ἐκείνου
πού τούς ρωτοῦσε, ὅσο γιά νά ἀντιπαραθέσουν ὡραῖα λόγια καί νά
τόν κάνουν νά ξεχάσει τό ἀντικείμενο τῆς ἐρώτησης. Κατά παρόμοιο τρόπο συνηθίζουμε νά ἐξαπατᾶμε τά νήπια μέ παιγνίδια, γιά
νά μήν τά στενοχωρήσει ἡ ἀπουσία τῆς τροφοῦ. Αὐτή ἡ συνήθεια
παρεισέφρησε καί ἐνισχύθηκε παράλληλα μέ τό χείριστο κακό τῆς
θνητότητας. Περιφέρονται ἑπομένως πάρα πολλά γενεσιουργά αἴτια
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τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, γιατί, ὅπου ἡ ἀλήθεια κρύβεται στό
σκοτάδι, τά ψέματα εἰσβάλλουν σωρηδόν.
Ὁρισμένοι, ἀκόμη καί μέ τήν αὐθεντία τοῦ Ἀριστοτέλη, νομίζουν
ὅτι τό αἷμα κινεῖται ἐξαιτίας τοῦ ἀναβρασμοῦ [Hoffmann, βιβλ. 2,
«Περί θώρακος», κεφ. 16], ἀκριβῶς ὅπως τό νερό ταράζεται καί
κινεῖται πάνω κάτω, ὅταν τό ζεστάνει ἡ φωτιά στή χύτρα. Μολονότι
ὅμως ἐξέτασα ἀρκετά συχνά μέ ἀνατομή τήν κοιλία τῆς καρδιᾶς,
ποτέ δέν ἀντιλήφθηκα παφλασμό τοῦ αἵματος κατ’ αὐτόν τόν τρόπο.
Ἄν τό αἷμα κινεῖται λόγω τοῦ ἀναβρασμοῦ, δέν προκύπτει ὅτι
περισσότερο κινεῖται μέ ἄτακτη παρά μέ κυκλική κίνηση;
Κάποιοι λένε ὅτι τό αἷμα κινεῖται «ἀπ’ ἐμφύτου δυνάμεως»,
πρᾶγμα πού ὄχι μόνον ἀναιρεῖ ἡ ἴδια ἡ λογική (γιατί παρόλο πού
τό ἔμψυχο ὄν διαθέτει κινητήρια δύναμη, ἡ κίνηση δέν καταλήγει
ἀπό μόνη της σέ πράξη, παρά μόνο μέ τή συνδρομή τῶν ὀργάνων, τά
ὁποῖα ἐξετάζουμε), ἀλλά καί ἀνατρέπει σαφῶς ἐκ θεμελίων ἡ ἴδια
ἡ ἐμπειρία. Γιατί κανείς ποτέ δέν παρατήρησε ὅτι τό αἷμα κινεῖται
ἀπό μόνο του. Ἀντίθετα εἶναι φανερό πώς τό αἷμα, εἴτε περιέχεται
σέ μιά λεκάνη εἴτε ἐκχέεται στό σῶμα, ἡσυχάζει καί ἀδρανεῖ. Ἡ
κίνηση ἐξάλλου πού παρατήρησαν στό αἷμα ὁ Harvey καί ὁ Walaeus,
ἀφοῦ ἄνοιξαν τήν κοιλία τῆς καρδιᾶς, ἀποτελεῖ ἀποτύπωση τῆς
δόνησης τῆς καρδιᾶς. Καί νά μήν πεῖς ὅτι στίς προαναφερθεῖσες
περιπτώσεις τό αἷμα χάνει τήν κίνησή του, ἐπειδή φθείρεται, ἄν
παραμείνει πολύ ἔξω ἀπό τό ἀγγεῖο του. Γιατί εἶναι ἀνακόλουθο
νά καταστρέφεται τό αἷμα μέ τόσο ἀπότομη ταχύτητα, ὥστε ἐν
ριπῇ ὀφθαλμοῦ νά ἀπέχει ἀπό κάθε κίνηση.
Μερικοί πιστεύουν ὅτι τό αἷμα τό διοχετεύουν πρός τά πάνω
μέσω τῶν φλεβῶν οἱ πνοές, πρός τά κάτω ὅμως μεταφέρεται μέσω
τῶν ἀρτηριῶν χάρη στήν ὤθηση πού τοῦ δίνει ἡ συστολή τῆς καρδιᾶς, πρᾶγμα πού εἶναι ἀκόμη λιγότερο πιθανό. Γιατί μέσω τῶν
φλεβῶν τό αἷμα δέν ἀνεβαίνει μόνο, ἀλλά καί κατεβαίνει, γιά παράδειγμα μέσω τῶν φλεβῶν τοῦ λαιμοῦ, ἐφόσον εἴτε μέ τήν ἄνοδο εἴτε
μέ τήν κάθοδο κατευθύνεται πρός τήν καρδιά, σάν νά πηγαίνει ἀπό
τήν περιφέρεια στό κέντρο. Πρόσθεσε ὅτι κατά τά λεγόμενά τους οἱ
πνοές ἀνεβάζουν τό αἷμα πρός τά πάνω, ἐπειδή εἶναι ἐλαφρό. Ποιά
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αἰτία λοιπόν ἀναγκάζει ὄχι μόνον τό αἷμα ἀλλά καί τίς ἴδιες τίς
πνοές νά κατεβαίνουν μέσω τῶν φλεβῶν τοῦ λαιμοῦ; Ἐκτός αὐτοῦ
τόσο πολύ ἀπέχουν οἱ πνοές ἀπό τό νά εἶναι μεταφορεῖς τοῦ αἵματος, ὥστε περισσότερο θά πίστευα πώς τό αἷμα μετακινεῖ τίς πνοές,
ὅπως ὁ Γαληνός δίδαξε μέ βάση τόν Ἱπποκράτη ὅτι τά ὀρρώδη ὑγρά
ἀποτελοῦν «ὄχημα τροφῆς» αἵματος, [«Περί χρείας μορίων», Λόγος
4, κεφ. 5]1. Ἐπιπροσθέτως θά ἀντέβαινε στή φύση τό εὐγενέστερο
νά μεταφέρει τό ταπεινότερο, ἀφοῦ θά ἔπρεπε νά γίνεται τό ἀντίθετο. Γιατί μεταφορέας εἶναι αὐτό πού ὑπόκειται. Ἐκεῖνο ὅμως πού
ὑπόκειται εἶναι ἀτελές καί γι’ αὐτό ταπεινότερο.
Ἄλλοι εἶναι τῆς γνώμης ὅτι τό αἷμα κυκλοφορεῖ στίς κοιλίες
τῆς καρδιᾶς ἀπό τόν φόβο τοῦ κενοῦ. Ὑποθέτουν λοιπόν πώς ἡ
καρδιά διευρύνεται καί συσφίγγεται ἀπό ἔμφυτη δύναμη. Μετά
συμπεραίνουν πώς, ἄν ἡ καρδιά, καθώς συσφίγγεται, ἀπωθεῖ αἷμα,
εἶναι ἀναπόφευκτο, καθώς διευρύνεται, νά γεμίζει αἷμα, ὥστε κατά
τή διεύρυνση νά μή δημιουργηθεῖ κενό. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά
κυκλοφορεῖ τό αἷμα, γιατί, ὅταν ἕνα μέρος του ὑπεισέρχεται ἀπό
τόν φόβο τοῦ κενοῦ στήν κοιλότητα τῆς καρδιᾶς, εἶναι ἀπαραίτητο
ἕνα ἄλλο μέρος του νά καταλάβει τή θέση τοῦ προηγούμενου πού
ἔχει διαβιβασθεῖ στήν καρδιά καί στή συνέχεια νά κινεῖται ὅλο τό
αἷμα. Ἐν τούτοις, ὅπως κανείς δέν θά ἀρνηθεῖ πώς ἡ καρδιά ἀπωθεῖ
τό αἷμα, καθώς συσφίγγεται καί συστέλλει τά τοιχώματά της μέ τή
βοήθεια βραχιόνων σάν μῦς, ἔτσι καί ὁ φιλόπονος ἐρευνητής θά
ἀνακαλύψει πώς εἶναι ἀνακόλουθο νά ἀντλεῖ αἷμα, ὅταν σταματᾶ
νά συστέλλεται. Ἄν βέβαια σύμφωνα μέ τόν Ἱπποκράτη [βιβλ. «Περί
κινήσεως τῆς καρδιᾶς»2, στίχ. 6] ἡ καρδιά, ὅπως τά ὠτία, περισσότερο «συμπίπτει» μετά τή συστολή, καί δέν διαστέλλεται, ἀλλά
σταματᾶ τήν κίνηση τῆς αὐτοσυστολῆς, προκύπτει πώς ἡ διαστολή
δέν εἶναι διεύρυνση, ἀλλά κατάπαυση τῆς σύσφιξης. Γι’ αὐτό τά
τοιχώματά της εἶναι χαλαρά, ἀφοῦ τίποτε δέν τά συστέλλει, καί
οἱ κοιλότητές της κατάλληλες γιά ἀναπλήρωση, χωρίς ὡστόσο νά
ἀπαιτοῦν κατ’ ἀνάγκη νά ξαναγεμίσουν. Ἑπομένως, οἱ κόλποι τῆς
1.
2.

Ἡ φράση εἶναι καί στά ἑλληνικά γραμμένη. C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 272.
Μᾶλλον ἐκ παραδρομῆς θά τέθηκε ὁ τίτλος τοῦ ἔργου τοῦ Harvey.
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καρδιᾶς γεμίζουν σάν ἀσκοί ἀπό τήν εἰσροή τοῦ αἵματος καί, ἐπειδή
γεμίζουν, διαστέλλονται. Καί βέβαια κατά τήν ἀνατομή ζωντανῶν
ζώων μπορεῖ νά φανεῖ μέ πειράματα αὐτοψίας πώς, ἄν κάνουμε
ἀνατομή στό μυητερό ἄκρο τῆς καρδιᾶς, καθώς αὐτή συστέλλεται,
ἐκτινάσσεται αἷμα. Ὅταν ὅμως γίνεται διαστολή (ἡ ὁποία, ὅπως
εἶπα, δέν εἶναι μόνο διεύρυνση, ἀλλά κατάπαυση τῆς συστολῆς, τήν
ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ ἀναπλήρωση, πού τή διέρχεται ἡ διεύρυνση),
ἡ καρδιά πρῶτα χαλαρώνει καί καταπίπτει. Τή στιγμή ἐκείνη τά
τοιχώματά της ἀγγίζουν ἀμοιβαῖα τό ἕνα τό ἄλλο. Ἔπειτα μέ τό
ἴδιο μας τό χέρι καταλαβαίνουμε καλά τήν εἴσοδο τοῦ αἵματος
ἀπό τά ὠτία. Ὕστερα μέ τήν εἴσοδο τοῦ αἵματος τά τοιχώματα
διευρύνονται καί τή διεύρυνση διαδέχεται ἀμέσως ἡ συστολή, τῆς
ὁποίας ἕπεται ἡ ἀποβολή τοῦ αἵματος.
Ὅλα αὐτά διεξάγονται μέ τόσο μεγάλη ταχύτητα, ὥστε νά μήν
μπορεῖς νά τά ἐξακριβώσεις μέ τό μάτι, ἄν ἐπιπλέον δέν τά ἐξετάσεις ἐπιμελῶς μέ τή βοήθεια τῆς ἁφῆς. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού
ὅσοι δέν μετροῦν μέ γρήγορη σκέψη τήν ταχύτητα τῶν γεγονότων
ἐκλαμβάνουν τό ἀποτέλεσμα ὡς αἰτία. Στόν ἔμπειρο ὅμως εἶναι
φανερό ὅτι, ὅπως ἡ ἐκκένωση γίνεται ἀπό τή σύσφιξη, ἔτσι καί ἡ
διεύρυνση γίνεται ἀπό τήν ἀναπλήρωση, καί ὅτι χαρακτηριστική
κίνηση τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τόν Ἱπποκράτη [βιβλ.
«Περί καρδίης», Γαληνοῦ «Περί διαφορᾶς σφυγμῶν», 8] «μῦς ἐστι
κάρτα ἰσχυρός οὐ τῷ νεύρῳ, ἀλλά πιλήματι σαρκός»3, εἶναι, ὅπως
καί σέ ὅλους τούς μῦς, αὐτή ἡ συστολή τήν ὁποία προξενεῖ στούς
ἄφθονους βραχίονες πού διαθέτει. Γι’ αὐτό ὁ Ἀριστοτέλης [«Περί
ζώων μορίων», Βιβλίον 3. 4] διδάσκει πώς «τήν καρδίαν ἔχειν νεύρων πλῆθος»4. Ἡ διαστολή ἐξάλλου δέν εἶναι κίνηση τῆς καρδιᾶς,
ἀλλά γίνεται ἐξαιτίας τῆς ἀναπλήρωσης, τῆς ὁποίας οἱ κόλποι τῆς
καρδιᾶς γίνονται ἐπιδεκτικοί, ὅσο ἡ καρδιά ἀπέχει ἀπό τή συστολή
καί δέν τούς συμπιέζει πιά καθόλου. Ἐπειδή ἐξάλλου ἡ κίνηση
3.
4.

Τό χωρίο αὐτό παρατίθεται καί στά ἑλληνικά καί εἶναι ἀπό τό «Περί καρδίης»
4. Ὁ ὅρος «νεῦρο» σημαίνει τένοντας.
666b 14. Ὁ ὅρος «νεῦρα» ἀποκτᾶ τή σημερινή του σημασία ἀπό τόν Γαληνό
καί μετά. Ἐδῶ δηλώνει τούς τένοντες, (σημ. μεταφρ.).
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τῶν μυῶν πρός τήν ἀρχή τους εἶναι μόνο συστολή, ἐνῶ διαστολή
γίνεται κατά τύχη, ὅταν συστέλλεται ὁ διπλανός μῦς, δέν στερεῖται
πειστικότητας ὅποιος θεωρεῖ τούς μῦς ἀνταγωνιστές. Εἶναι ἑπομένως
φανερό πώς ἡ καρδιά δέν γεμίζει ἐπειδή διευρύνεται, ἀλλά διευρύνεται ἐπειδή γεμίζει. Σέ αὐτά ἄς προσθέσουμε χωρίς ἀπόδειξη πώς ἡ
διεύρυνση τῆς καρδιᾶς μπορεῖ νά προσελκύσει μία μερίδα αἵματος.
Δέν μπορῶ φυσικά νά ὁδηγηθῶ στήν πίστη ὅτι μέ τή συνδρομή τῆς
διεύρυνσης τό αἷμα παραλαμβάνεται σέ ἀναστομώσεις, μέσα ἀπό
πολύ μικρά στοματίδια, ἀπό τά ἀόρατα στόμια τῶν ἀγγείων καί
ἀπό σκοτεινούς πόρους. Ἀντίθετα εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμπίεση,
τήν ὁποία εἶναι βέβαιο ὅτι χορηγεῖ ἁπλόχερα ἡ δομή κυρίως τῶν
πνευμόνων.
Ὁ Walaeus στήν πρώτη του ἐπιστολή πρός τόν Bartholinus σχετικά μέ τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς, ἀφοῦ μέ αὐτογνωσία καί εἰλικρίνεια
ὁμολογεῖ τή δυσκολία αὐτῆς τῆς παρατήρησης, συμπεριλαμβάνει
πολλά, μέ ἀποτέλεσμα νά φαίνεται ὅτι περισσότερο θέλει νά πετύχει
ἔστω καί μιά φορά τυχαῖα τόν στόχο μέ τήν ἐκτόξευση πολλῶν βολῶν,
παρά νά διατυπώσει ἕνα σίγουρο ἰσχυρισμό καί ἕνα βέβαιο ὁρισμό.
Λέει λοιπόν πρῶτα ὅτι «τό αἷμα κυκλοφορεῖ μέ σφυγμό καί
ἕλξη». «Καί βέβαια» ὑποστηρίζει «μέ τό σφυγμό ἡ κοίλη φλέβα ὠθεῖ
τό αἷμα». Τή στιγμή ὅμως πού πιστεύει πώς οἱ φλέβες «ἀντλοῦν αἷμα
ἀπό τίς περιοχές (τοῦ σώματος)», πῶς μπορεῖ νά γίνει, ἀθάνατε
θεέ, χωρίς καμμιά ἐπιπρόσθετη ρύθμιση οἱ ἴδιες φλέβες νά διαθέτουν καί δύναμη ἕλξης καί δύναμη ὤθησης, ἐνῶ ὅλες βρίσκονται
ἐξ ὁλοκλήρου στήν ἴδια κατάσταση; Ἡ φύση βέβαια συνηθίζει νά
ἀναθέτει τήν κάθε λειτουργία στά πιό κατάλληλα ὄργανα καί ὄχι
νά ὑποχρεώνει ἕνα ὄργανο νά ἐκτελέσει ἀντίθετες πράξεις, σάν
Δελφικό ξίφος.
Δεύτερον. Λέει ὅτι «τό δεξί ὠτίο συσφίγγεται καί ἀπωθεῖ τό
αἷμα». Μιμεῖται ὅμως τήν πέτρα τοῦ Σισύφου. Γιατί παρατήρησε
μέ διορατικότητα ὅτι, μόλις παύει ἡ συστολή, καταπίπτουν τά
τοιχώματα καί τό ὠτίο χαλαρώνει καί μαλακώνει ἐξίσου μέ τήν
καρδιά. Ὁμοίως ὅτι «τό ἀνώτερο τοίχωμα καταπίπτει, γιά νά μήν
ὑποφέρουν ἀπό τό κενό οἱ κοιλότητες, πού ἔχουν ἐκκενωθεῖ ἀπό

58

κεφάλαιο 9

προηγούμενη σύσφιξη». Ἀπομένει δηλαδή τό καθῆκον νά ἐπισημάνει μέ ποίου ὀργάνου τή διακονία εἰσέρχεται τό αἷμα στό ὠτίο.
Γιατί τό ὠτίο δέν ἀπωθεῖ παρά μόνο τό αἷμα πού διαθέτει. Οὔτε
μπορεῖ νά τό ἔχει μέσω τῆς διεύρυνσης, ἐπειδή ἡ διεύρυνση γίνεται
μετά τήν εἴσοδο τοῦ αἵματος. Παραπάνω ἐξάλλου ἀπορρίψαμε τήν
ἀπώθηση τοῦ αἵματος ἀπό τήν κοίλη φλέβα. Ἑπομένως παραμένει
πάντοτε ἡ ἀνάγκη νά ἐρευνήσουμε γιά κάποιο ἄλλο ὄργανο, μέ
τή βοήθεια τοῦ ὁποίου τό αἷμα νά διαβιβάζεται στό ὠτίο, καί ἀπό
ἐκεῖ στήν κοιλία τῆς καρδιᾶς.
Τρίτον. Στηρίζεται στήν αὐθεντία τοῦ Γαληνοῦ καί λέει πώς «ἡ
καρδιά καί τά ὠτία ἀντλοῦν αἷμα μέ τόν τρόπο πού τό προσελκύουν τά ἄλλα μέρη γιά νά τραφοῦν καί πώς τούτη ἡ ἕλξη δέν
ἀσκεῖται μόνο στό γειτονικό αἷμα, ἀλλά καί στό πιό ἀπομακρυσμένο»5. Αὐτό εἶναι ἕνα ἐφεύρημα ἐντελῶς ἀνάξιο τῆς εὐφυΐας του.
Γιατί ἔστω καί ἄν συμφωνήσουμε ἑκουσίως ὅτι τά μέρη ἕλκουν μέ
αὐτόν τόν τρόπο, πρᾶγμα ἀπίθανο κατά τήν ἐκτίμηση τοῦ Harvey
[Βιβλ. «Περί κυκλοφορίας τοῦ αἵματος», ἄσκηση 2], ἡ ἕλξη αὐτή,
ἰδιαίτερα ἀπό μακριά, δέν γίνεται παρά μόνο μέσω τοῦ ὀργάνου
τό ὁποῖο ἀναζητοῦμε. Καμμία δύναμη ἤ ἐνέργεια δέν λειτουργεῖ
χωρίς ὄργανο, πρᾶγμα πού πολλοί θεωροῦν τόσο ἀναμφίβολο, ὥστε
ἰσχυρίζονται ἀντίθετα μέ τόν Ἀριστοτέλη ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ νοῦς
χρειάζεται ὄργανο. Ἐκτός αὐτοῦ, ἄν ὁ Walaeus δέν εἶναι τύραννος
[«Περί ψυχῆς», βιβλ. 3, κεφ. 1]6 καί δέν μέ ἀναγκάσει νά συναινέσω
σέ μιά ἀτεκμηρίωτη πρόταση ἀντίθετα μέ τό δίκαιο καί τό θεμιτό,
ἐρωτῶ: Γιατί ἕλκουν οἱ φλέβες, τά ὠτία καί ἡ καρδιά; Ἐπειδή ἔχουν
ἑλκτική δύναμη, ἀπαντᾶ. Μπορεῖ ὅμως νά ἀπαντήσει μέ μεγαλύτερη
ἀκρίβεια ὅτι ἔτσι ἀπαιτεῖ ἡ φύση τους. Ἄν αὐτή ἡ ἀπάντηση εἶναι
ὀρθή, θά ὑπερνικήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα ὅλες τίς δυσκολίες μέ βάση τή φύση τῶν πραγμάτων. Ἔστω δηλαδή ὅτι κάποιος
ρωτάει: Γιατί ἕνα μικρό ζωάκι ὅπως τό μυρμήγκι στηρίζεται σέ
5.
6.

Τὸ χωρίο αὐτὸ τοῦ Γαληνοῦ εἶναι στά λατινικά γραμμένο.
Ἡ παραπομπή εἶναι ἀπό τό «Περί ψυχῆς» τοῦ Ἀριστοτέλη (Γ, 4, 429a, 26-27) καί
ἀναφέρεται στήν ἄποψη τοῦ φιλοσόφου πώς ὁ νοῦς ἀντίθετα μέ τίς αἰσθήσεις
δέν χρειάζεται ὄργανο. Τοποθετήθηκε δηλαδή σέ λάθος θέση, (σημ. μεταφρ.).
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περισσότερα πόδια ἀπ’ ὅ,τι ὁ ἐλέφαντας, τό πελώριο ἐκεῖνο θηρίο;
Γιατί πολλά ζῶα σκοτώνουν μόνο μέ τήν ὄψη; Γιατί ἡ ἐχενηίς 7
ἀναχαιτίζει τόν πλοῦ τεραστίων πλοίων; Γιατί τό σελάχι προκαλεῖ
σόκ; Μέ μία ἀπάντηση θά μπορούσαμε νά ἱκανοποιήσουμε ὅλα του
τά ἐρωτήματα: Ἐπειδή δηλαδή διαθέτουν τέτοια δύναμη, ἤ ἐπειδή
ἔτσι ἀπαιτεῖ ἡ φύση τους. Πρέπει ἑπομένως νά ποῦμε τόν τρόπο
μέ τόν ὁποῖον ἕλκει τό ὠτίο ἤ ἡ καρδιά καί ὄχι νά προφέρουμε
ἐντυπωσιακά λόγια, σάν νά ἀγορεύουμε ἀπό τό βῆμα. Παρατήρησε
ὅμως ἐδῶ πώς ἐγώ δέν θέλω νά ἀρνηθῶ ὅλες τίς δυνάμεις. Δέν εἶναι
ἄλλωστε τόσο εὔκολο νά ἀντεπεξέλθει κανείς σέ αὐτόν τόν διάλογο,
ἐπειδή εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀναδιφήσει προηγουμένως σχολαστικά
στόν τρόπο πού λειτουργεῖ ἡ φύση. Ὑποστηρίζω ἀντίθετα ὅτι στήν
κατάσταση αὐτή πού βρίσκονται τά πράγματα καμμιά δύναμη
δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει χωρίς ὄργανο. Συνεπῶς δέν πρέπει νά
ἀπαντήσουμε μόνο μέ τίς δυνάμεις, ἀλλά καί μέ τήν ἐπίδειξη τῶν
ὀργάνων. Ἄς δεχθοῦμε ὅμως ὅτι ἡ καρδιά καί τά ὠτία ἀντλοῦν αἷμα
γιά νά τραφοῦν. Μπορῶ ἄραγε νά πιστέψω ὅτι ἀντλοῦν ὡς τροφή
τόση ποσότητα αἵματος, ὅση εἶναι ὁλόκληρη ἡ μᾶζα τοῦ αἵματος;
Σέ καμμιά περίπτωση βέβαια.
Τέταρτον. Λέει πώς «ἡ καρδιά ἀπωθεῖ τό αἷμα μέ τή σύσφιξη»
καί θεωρεῖ ἀπίθανο «κατά τή διαστολή νά ἀντλεῖ» ἡ καρδιά «αἷμα
ἀπό τόν φόβο τοῦ κενοῦ». Ἑπομένως ἀπομένει πάντοτε νά ἐξετάσουμε πρῶτα μέ ποιόν τρόπο εἰσρέει στίς κοιλίες τῆς καρδιᾶς τό
αἷμα, τό ὁποῖο, ὅπως εὔκολα θά διαπιστώσουμε, μέ τήν ἀπώθηση
μεταγγίζεται ἀπό ἐκεῖ στίς ἀρτηρίες.
Πέμπτον. Λέει πώς «οἱ ἀρτηρίες ἀντλοῦν τό αἷμα, τόσο γιά νά τραφοῦν, ὅσο καί ἐπειδή ἔχουν δικό τους σφυγμό καί μηχανεύονται τή
διεύρυνση». Δέν εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι ὁ ροῦς τοῦ αἵματος ἀντλεῖται
ὡς τροφή. Οἱ ἀρτηρίες ἐξάλλου σφύζουν μόνο χάρη στή σύσφιξη
τῆς καρδιᾶς. Ἐκτός αὐτοῦ εἶναι ἀπορίας ἄξιο σέ πόσες λειτουργίες
διασπᾶ ὅμοια μέρη, γιά τά ὁποῖα ὁ Γαληνός, χωρίς νά γνωρίζει τήν
7.

Δοξασία ὅτι ὁ μικρός αὐτός ἰχθύς εἶχε τή δύναμη νά κρατάει πίσω τά πλοῖα, ἐξ
οὗ καί «ἐχενηίς» (ὁ κρατῶν τάς ναῦς). H. G. Liddell - R. Scott, Μέγα Λεξικόν
τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, Ἀθῆναι, ἐκδ. Ἰ. Σιδέρης, λῆμμα «ἐχενηίς».
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κυκλοφορία, δίδαξε ὅτι «μόνον αἷμα περιέχεσθαι» [Βιβλ. «Εἰ κατά
φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται]. Ὁ Harvey κατανοεῖ φυσικά μέ
ὀξυδέρκεια πώς «οἱ φλέβες δέν διαφέρουν ἀπό τίς ἀρτηρίες οὔτε
λόγω τοῦ πλευρικοῦ τους τοιχώματος, ὅπως πιστεύει ὁ Ἀριστοτέλης,
οὔτε στήν κατασκευή, κατά τήν κοινή ἀντίληψη». Γιατί στά περισσότερα ζῶα δέν διακρίνονται καθόλου εὔκολα. Ἀλλοῦ διδάσκει πώς «οἱ
τριχοειδεῖς ἀρτηρίες δέν διαφοροποιοῦνται αἰσθητά ἀπό τίς φλέβες
οὔτε μέ τό πάχος τῶν τοιχωμάτων τους, οὔτε μέ τήν κατασκευή τους,
οὔτε μέ τή λειτουργία τους» [Βιβλ. «Περί τῆς κινήσεως τῆς καρδιᾶς»,
κεφ. 9], ἐφόσον οὔτε σφυγμό δείχνουν νά ἔχουν. Ἄν αὐτό ἰσχύει,
εἶναι παράλογη ἡ ἀντίληψη τοῦ Walaeus ὅτι σέ μέρη τόσο ὅμοια
συντελοῦνται ἀντίθετες ἐνέργειες μέ αὐτόματη παρόρμηση καί ὄχι
μέ τή βοήθεια ἄλλου. Γιατί δηλαδή ἡ κοίλη φλέβα πάλλεται κοντά
στήν καρδιά, ἐνῶ ἡ ἀορτή καθόλου; Γιατί οἱ κλάδοι τῶν φλεβῶν
ἀπορροφοῦν χυμό ἀπό τά μέλη, ἐνῶ οἱ κλάδοι τῶν ἀρτηριῶν τόν ἀποβάλλουν; Γιατί ἀλήθεια οἱ κλάδοι τῆς κοίλης φλέβας προσελκύουν,
καθώς ἡ ἴδια ἀπωθεῖ, ἐνῶ ἀντίθετα οἱ ἀρτηριακοί κλάδοι ἀπωθοῦν,
καθώς ἡ ἀορτή ἀντλεῖ; Ἀφοῦ αὐτή ἡ διαφοροποίηση τῶν ἐνεργειῶν
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τή διαφορετική κατασκευή τῶν ἀγγείων, εἶναι
ἀσφαλῶς ἀποτέλεσμα ἄλλης αἰτίας. Γι’ αὐτόν τόν λόγο θά ἔπρεπε νά
τεκμηριώσουμε αὐτά πού λέγονται ἀναιτιολόγητα. Γιατί βέβαια ἕνα
«ὅτι ἐκεῖνος ἔφα» δέν εἶναι ἀρκετό. Οὔτε μπορεῖ κανείς νά τά πιστέψει, ἐκτός ἄν ξέρει πώς ἡ φύση μέ τή βοήθεια τῶν πνευμόνων καί κατά
τόν προαναφερθέντα τρόπο κατευθύνει καί τάσσει σέ διαφορετικά
καθήκοντα φλέβες καί ἀρτηρίες ὅμοιες μεταξύ τους. Ὅπως λοιπόν
κατά τήν ἐκπνοή οἱ φλέβες μεταφέρουν τό αἷμα ἀπό τήν περιφέρεια
στό κέντρο, ἔτσι καί κατά τήν εἰσπνοή μέ τή συμβολή τῆς ὤθησης
πού ἀσκεῖ ἡ καρδιά οἱ ἀρτηρίες τό μεταφέρουν ἀπό τό κέντρο στήν
περιφέρεια. Ὅλα ἑπομένως ὅσα ὑποστηρίζει αὐτός ὁ συγγραφέας γιά
τό γενεσιουργό αἴτιο τῆς κυκλοφορίας καταρρέουν μέ τόσο ἐλαφρά
χτυπήματα καί μέ τήν ἀμοιβαία τους ἀντιφατικότητα γκρεμίζονται
μόνα τους, ὥστε ὁ λογιώτατος ἄνδρας νά ἀξίζει τόν ἔπαινο μόνο γιά
τό ἑξῆς: Δέν γνώριζε τήν ὑπόθεσή μας καί, ὅταν δέν μπόρεσε νά λύσει
τό πρόβλημα, ὁμολόγησε μέ εἰλικρίνεια τή δυσκολία.

Τά Γενεσιουργά Αἴτια τῆς Κυκλοφορίας τοῦ Αἵματος

61

Μετά τόν Walaeus πῆρα στά χέρια μου τόν Pecquetum8. Ἐπειδή
αὐτός στόν κατάλογο τῶν κεφαλαίων ὑποσχόταν καί ἐγώ δέν ξέρω
ποιά ἀναπνευστικά καί ὑδραυλικά ὄργανα, ὑποπτεύθηκα φυσικά
πώς θά ἀπεδείκνυε τή διακονία τῶν πνευμόνων –ἤ νά πῶ «τό μυστήριο», ὅπως ἐκεῖνος;– μέ φιλοσοφικομαθηματικά πειράματα. Τό ἀποτέλεσμα ὅμως διαψεύδει παντοῦ τήν ἀνθρώπινη προσδοκία. Ὅσο
πιό δύσκολο τοκετό ἔχουν τά ὄρη, τόσο πιό γελοῖος μῦς γεννιέται.
Ἐκεῖνος βέβαια, ἀφοῦ ἰσχυρίσθηκε πώς ἀνασκευάζει τά ἀνεκτά
λάθη τῶν ἄλλων, ἀπό ἔλλειψη ἀνοχῆς λοξοδρόμησε.
Πρῶτα δηλαδή ἀποδοκιμάζει τήν ἄποψη ὅτι τό αἷμα κινεῖται
λόγω τοῦ βάρους του, ἐπειδή μεταφέρεται ἐξίσου μέσω τῆς κατιούσης καί μέσω τῆς ἀνιούσης κοίλης φλέβας. Ἕνας ἐπιπλέον λόγος
εἶναι πώς ἡ εὐφυής σύγκριση τοῦ σίφωνα μέ τίς φλέβες ἀπέχει πολύ
ἀπό τήν πραγματικότητα, διότι στό πτῶμα οἱ φλέβες ἐξαντλοῦν ὅλο
τό ὑγρό τῶν ἀρτηριῶν, ἐνῶ ἡ λειτουργία τοῦ σίφωνα ἀπαιτεῖ ἴση
πληρότητα καί ἀπό τίς δύο πλευρές καί ἴση ἀναλογία βάρους.
Δεύτερον. Λέει πώς ἡ συστολή καθόλου δέν ἀπωθεῖ τόν περιεχόμενο χυμό, ἐπειδή τό μέρος του πού ἀποβλήθηκε ἀποπέμπει
τό προηγούμενο. Ἀπό αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι τό ἔσχατο τμῆμα τοῦ
αἵματος ἐξορμᾶ ἀπό τήν καρδιά καί κυλᾶ στίς φλέβες, χωρίς νά
τό ἀκολουθεῖ κανένα. Ἐκεῖ ὀφείλεται ἡ ἐκκένωση τῶν ἀρτηριῶν
στά πτώματα.
Τρίτον. Δείχνει πώς ἡ διαστολή δέν προσελκύει καθόλου, διότι
ἐκτελεῖ μόνο χρέη ὑπηρέτη καί διαδέχεται τήν εἰσβολή τοῦ αἵματος.
Μετά τίς προκαταρκτικές αὐτές ἐπισημάνσεις, ἀφοῦ μέ τά τεχνάσματα τῆς γνώμης του ἔστρωσε ἀπό μακριά τόν δρόμο, συμπεραίνει
ὅτι τό αἷμα κυκλοφορεῖ γιά δύο λόγους: Πρῶτον «ἀπό αὐτόματη
συστολή, μέ τήν ὁποία τά μέλη διώχνουν μακριά τήν ὀγκωδέστερη
(τοῦ δέοντος) πληρότητα. Δεύτερον ἀπό βίαιη συμπίεση, τήν ὁποία
γεννᾶ ἐξωτερική αἰτία».

8.

Joannes Pecquetus, (1622-1674), Γάλλος ἀνατόμος, ἀνακάλυψε τόν θωρακικό
πόρο καί τή χυλοφόρο δεξαμενή. Ἔργα του: Experimenta nova anatomica, Paris
1651. De circulatione sanquinis et chyli motu, 1653, De thoracicis lacteis, 1653.
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Ὅσον ἀφορᾶ τὴν αὐτόματη συστολή διδάσκει πώς γίνεται γιά
τόν ἑξῆς λόγο: Ἐπειδή μέ τήν εἰσροή τοῦ αἵματος τά ἀγγεῖα ἐξογκώνονται, ἐξεγείρεται ἡ δύναμη τῆς φύσης, γιά νά τά ἐπαναφέρει ἀπό
τήν ἐλαστικότητα, δηλαδή τή διεύρυνση, στήν προηγούμενη χωρητικότητά τους. Κατά συνέπεια γίνεται ἡ συστολή. Καθώς εἰσρέει
πάλι νέο ὑγρό, συντελεῖται ἄλλη διαστολή καί, καθώς ἐξανίσταται
ἐκ νέου ἡ δύναμη, νέα συστολή.
Ἡ αἰτία ὅμως τῆς συστολῆς καί τῆς διαστολῆς, τήν ὁποία θά δείξουμε παρακάτω, ἀναιρεῖ τελείως τό πλάσμα αὐτό τῆς φαντασίας.
Ἐξάλλου ἐπιδοκιμάζει τόσο ὑπερβολικά τοῦτο τό ἐπιχείρημα πού
ἀνέφερα, ὥστε δέν ἀποδεικνύει τίποτε. Ἀποδέχεται δηλαδή τήν
ἄποψη ὅτι καί στίς φλέβες πρέπει νά γίνεται συστολή καί διαστολή.
Ἐφόσον καί οἱ φλέβες ἐξογκώνονται μέ τό πλῆθος τοῦ αἵματος
πού εἰσρέει, θά ἔπρεπε καί σέ ἐκεῖνες νά ἐξεγείρεται ἡ δύναμη πού
ἐπαναφέρει ἀπό τήν ἐλαστικότητα στήν προηγούμενη εὐρύτητα.
Ἐκτός αὐτοῦ, ἄν ἀπό τήν ἀπώθηση τοῦ αἵματος ἀφυπνίζεται ἡ
δύναμη καί γίνεται συστολή, εἴτε ἡ συστολή συντελεῖ στήν ἀπώθηση
τοῦ αἵματος, εἴτε θά κάνουμε τήν ἐρώτηση γιά τήν κότα καί τό αὐγό,
ποιό δηλαδή δημιούργησε τό ἄλλο. Γιατί ἡ ἀπώθηση τοῦ αἵματος
γίνεται ἐξαιτίας τῆς συστολῆς καί ἐξίσου ἡ συστολή ὀφείλεται στήν
ἀπώθηση τοῦ αἵματος.
Ἐπιπλέον ἤ ὅλες οἱ ἀρτηρίες ἐξογκώνονται συγχρόνως καί
κατά συνέπεια ἡ δύναμη τῆς συστολῆς ἐξεγείρεται παντοῦ ταυτόχρονα, ἤ δέν ἐξογκώνονται συγχρόνως, ἀλλά, ὅταν ἕνα μέρος τῆς
ἀρτηρίας φουσκώνει, ἐξεγείρεται ἡ δύναμη, τό συστέλλει καί αὐτό
ἀπωθεῖ τό αἷμα πιό πέρα. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι διευρύνεται
τό ἑπόμενο κομματάκι, συστέλλεται ἐκ νέου, καί ἔτσι ἀπό τμῆμα
σέ τμῆμα, ὅπως ἀπό χέρι σέ χέρι, μεταβιβάζεται ὁ κληρονομικός
χυμός. Ἄν ἰσχυρισθεῖ τό δεύτερο [Harvey “Περί κυκλοφορίας
τοῦ αἵματος” ἄσκηση 1], ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἐμπειρία,
χάρη στήν ὁποία εἶναι παραδεκτό πώς ὅλες οἱ ἀρτηρίες σφύζουν
συγχρόνως. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἄν κτυπήσεις μέ τό δάκτυλο μιά
προμήκη δοκό καί πλησιάσεις τό αὐτί σου, παντοῦ ἐκπέμπει ἦχο
ταυτόχρονα. Ἄν ὑποστηρίξει τό πρῶτο, καταρρέει ὁ ἰσχυρισμός
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του, ὅτι δηλαδή ἡ μεταφορά τοῦ αἵματος ὀφείλεται στήν αὐτόματη
συστολή. Διότι ὅλες οἱ ἀρτηρίες διευρύνονται καί συστέλλονται
ταυτόχρονα.
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τή βίαιη συμπίεση λέει πώς ὀφείλεται «τόσο
στήν ὀξύτητα τῶν ὑγρῶν πού ἐρεθίζει τή δύναμη ἐξώθησης, ὅπως
συμβαίνει στά ἔντερα, ὅταν ἡ χολή στενεύει τίς πτυχές τους, ὅσο
καί στή συμπίεση τῶν ἀγγείων ἐξαιτίας τῆς συνάφειας μέ παρακείμενα μέλη, κυρίως τούς πνεύμονες καί τόν θώρακα». Τή στιγμή
πού ὁ ἴδιος δηλώνει αὐτό τό ἐφεύρημα καί τό μεταστρέφει πρός τήν
ἄντληση τοῦ χυλοῦ, τό ἀναιρεῖ σαφῶς, γιατί τά ψέματα ἀποφεύγουν τό φῶς. Γι’ αὐτό πολλοί πιστεύουν ὅτι σοφά ὁ Ἀριστοτέλης
διακήρυξε ἀνοιχτά ὅσα ἤξερε, ἐνῶ ὅσα δέν ἤξερε τά ἔκρυψε μέ
περικαλύμματα, γιά νά μήν ὁμολογήσει τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία.
Ἔχει λοιπόν τά ἑξῆς [«Ἀνατομική πραγματεία περί ἀναπνοῆς»]:
«Ἐπιστρέφω ὅμως στήν ἀναπνοή, κατά τήν ὁποία οἱ πνεύμονες,
καθώς διευρύνονται, πιέζουν ἐπιπλέον πρός τά κάτω τό διάφραγμα
καί τό ἧπαρ. Τότε αὐτό ὑπό τό βάρος τοῦ ὄγκου πού τό σείει
ἐλαφρά κατά διαλείμματα παριστάνει τό ρόπαλο καί ὄχι μόνον
ἀναγκάζει τόν χυλό νά ὑποχωρήσει ἀπό τόν στόμαχο στά ἔντερα
μέσω τοῦ πυλωροῦ, ἀλλά διαστέλλει καί τούς μικρούς πόρους τῶν
ἐντέρων καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ὠθεῖ μέσα στίς γαλακτώδεις τή
λεπτότατη θρεπτική οὐσία. Ἔτσι καί τά παιδιά συνηθίζουν μέ μιά
λεπτότατη βελόνα νά ἀνοίγουν γύρω γύρω τρυπούλες στό δέρμα
τοῦ χελιοῦ, νά τό γεμίζουν νερό καί νά τό περιστρέφουν μέ τά
δάχτυλα. Καθώς πιέζουν τό νερό, τό διαχέουν μέσα ἀπό αὐτές
τίς ὀπές, σχηματίζουν πολύ μικρούς πήδακες καί παίζουν μέ τήν
ἐκτίναξή του». Τό παράδειγμα, ἤ ἀληθέστερα τό «ἀθύρματι γελοίῳ
παίδων παιζόντων» ἀποδεικνύει ὅτι πρόκειται γιά πλάσμα τῆς
φαντασίας ἀνάξιο ἑνός τόσο μεγάλου ἄνδρα.
Ἀπ’ ὅ,τι λοιπόν μπορῶ νά συμπεράνω ἀπό αὐτά καί ἀπό ἄλλα
πού ἀναφέρονται στήν ἴδια πραγματεία μέ ὄμορφο τρόπο, ὁ Pecquetus διακηρύσσει πώς ὁ ἀέρας πού ἀντλοῦν οἱ πνεύμονες, ἀραιωμένος ἀπό τήν παρακείμενη θερμότητα, διευρύνει τούς πνεύμονες
καί αὐτοί, βαρύτεροι χάρη στό φορτίο τοῦ ἀέρα, πιέζουν τά ὑπο-
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κείμενα ἀγγεῖα, μέ ἀποτέλεσμα λόγω τῆς βίαιης συμπίεσης νά
γίνεται ἡ μεταβίβαση τοῦ αἵματος. Ἐπιπροσθέτως, οἱ πνεύμονες
καί πάλι ἀπωθοῦν τό διάφραγμα, τό ὁποῖο μέ τήν ἀπώθησή του
πιέζει τό ἧπαρ πρός τά κάτω. Ἀπό τό ἧπαρ βαραίνει ὁ στόμαχος,
ἀπό τόν στόμαχο στενεύουν τά ἔντερα καί μέ αὐτόν τόν τρόπο
τό κάθε ἀγγεῖο χωριστά πιέζεται καί ἀποβάλλει τόν χυλό πού
περιέχει. Αὐτά προσπαθεῖ νά τά καταστήσει ἀξιόπιστα στά μάτια
καί στά αὐτιά μας, ἐφόσον ἀποδεικνύει τή βαρύτητα τοῦ ἀέρα
«ἀπό τήν κάθοδό του στά κοιλώματα, στούς λάκκους, ἀκόμη καί
μέχρι κάτω κάτω στό κέντρο τοῦ κόσμου, ἄν σκάψεις, καί ἀπό
τό γεγονός ὅτι τό κάπως φουσκωμένο μπαλόνι εἶναι βαρύτερο
ἀπό τό χαλαρό». Μέ παραδείγματα ἐξάλλου τό θερμόμετρο, τά
ἀνεμόμετρα καί τίς σικύες9 πιστοποιεῖ ὅτι μέ τή θέρμανση ὁ ἀέρας
ἀραιώνει. Στό τέλος τεκμηριώνει τήν ἐλαστική βαρύτητα τοῦ ἀέρα
μέ ὡραῖα πειράματα.
Γιά ὅλα αὐτά ὡστόσο δίκαια θά μποροῦσε κάποιος νά ἀμφιβάλλει καί νά ὑποβάλει ἀκαταμάχητες ἐνστάσεις. Παρόλο δηλαδή
πού ὁ ἀέρας προξενεῖ βάρος (γιά νά ἐξετάσω π.χ. αὐτό περισσότερο
ἀπό τά ἄλλα), δέν εἶναι βαρύς παρά μόνο μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τή
φωτιά. Τό ἴδιο καί ὁ πυκνός ἀέρας σέ σχέση μέ τόν πιό λεπτό. Ἄν
ἑπομένως γεμίσεις ἕνα ἀσκί μέ ἀέρα ἀπό ἕλος καί μετά τό μεταφέρεις
στήν κορυφή τοῦ βουνοῦ, θά τόν αἰσθανθεῖς βαρύτερο. Συνεπῶς
ὁ ἀέρας δέν εἶναι βαρύς κατ’ ἀπόλυτη ἔννοια, ὥστε νά «πιέζει τή
γῆ πρός τά κάτω μέ τό βάρος του», ὅπως προσπαθεῖ νά ἀποδείξει
καί καταλήγει ἀντίστοιχα σέ ἀπόλυτα συμπεράσματα. Αὐτά ὅμως
ἀφήνω νά τά ἐξετάσουν οἱ ἀργόσχολοι. Γιατί ὅταν ἐπαρκοῦν οἱ
δυνάμεις στό δικό μας στρατόπεδο, δέν μᾶς ἀρέσει νά καλοῦμε
βοήθεια ἀπό ἀλλοῦ. Τόν Pecquetum ὅμως ἄς τόν εὐχαριστεῖ νά
χρησιμοποιεῖ ξένες ἐπικουρίες. Μά φυσικά! Αὐτός δέν κατόρθωσε
νά πολεμήσει μέ τά δικά του ὅπλα. Ἄς τοῦ κάνουμε λοιπόν τή χάρη
καί ὄχι μόνο ἄς δεχθοῦμε ὅλα αὐτά πού προσπαθεῖ νά ἐπικυρώσει
μέ ἕναν τόσο ἐκτενῆ λόγο, ἀλλά ἐπιπλέον ἄς συμφωνήσουμε μαζί
τους. Καί μετά τί; Ἔχει ἤδη τή συγκατάθεσή μου γιά τή μείζονα
9.

Εἶναι οἱ «βεντοῦζες» πού χρησιμοποιοῦνται πλέον στή λαϊκή ἰατρική.
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πρόταση. Ἄς ἐπισυνάψει καί τήν ἐλάσσονα: Ὅλα αὐτά ὅμως συντελοῦνται μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο στό ἀνθρώπινο σῶμα. Αὐτό
εἶναι τό ἔργο, αὐτή καί ἡ ἐργασία. Αὐτή τήν πρόταση ἔπρεπε νά
ὑποστηρίξει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ συλλογισμοῦ. Ἀφοῦ τή διακηρύσσει
ἀναιτιολόγητη καί γυμνή, ἀρνοῦμαι ἀνοιχτά τό συμπέρασμα, ὅτι
δηλαδή ἡ μεταφορά τοῦ αἵματος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐλαστικῆς
βαρύτητας τοῦ ἀέρα. Καί βέβαια ἐγώ μπορῶ νά συντρίψω μέ πολλές
ἀποδείξεις τήν ἐλάσσονα ἐκείνη πρόταση πού μέ κανένα συλλογισμό δέν ἀπέδειξε.
Πρῶτα δηλαδή ἐγώ δέν μπορῶ νά πιστέψω ὅτι τό βάρος τῶν πνευμόνων ἀπό τήν ἐλαστική δύναμη τοῦ ἀέρα εἶναι τόσο μεγάλο, ὥστε
νά πιέζει πρός τά κάτω τό διάφραγμα, κατά διαλείμματα νά σείει
ἐλαφρά τό ἧπαρ καί νά πραγματοποιεῖ τήν μεταβίβαση τοῦ ὑγροῦ.
Δεύτερον. Ὅπως ἐπεσήμανα παραπάνω, κατά τή συστολή τῆς
καρδιᾶς τό διάφραγμα ἀνορθώνεται πρός τά πάνω καί ἐπιτελεῖ τήν
ἐκπνοή. Τοῦτο εἶναι φανερό σέ ἐκεῖνον πού παρατηρεῖ τούς ἰνώδεις
δεσμούς, μέ τούς ὁποίους οἱ πνεύμονες συνδέονται μέ τό διάφραγμα,
νά χαλαρώνουν κατά τήν ἄνοδο τοῦ διαφράγματος, νά τεντώνονται
ὅμως κατά τήν κάθοδο. Ἀπό αὐτό εἶναι σαφές ὅτι περισσότερο τό
διάφραγμα ἕλκει τούς πνεύμονες πρός τά κάτω μέσω τῶν δεσμῶν,
σάν μέ σχοινιά, καί ἐπιτυγχάνει τόν διαχωρισμό τῶν δακτυλίων
τῆς τραχείας καί τήν εἰσπνοή, παρά οἱ πνεύμονες βαραίνουν μέ τήν
εἰσπνοή τοῦ ἀέρα καί πιέζουν τό διάφραγμα πρός τά κάτω.
Τρίτον. Ὅταν ἀνατέμνουμε ζωντανά ζῶα, παρατηροῦμε ὅτι
τό αἷμα καί ὁ χυλός κινοῦνται χωρίς καμμιά αἰσθητή κίνηση τοῦ
ἥπατος, τοῦ στομάχου καί τῶν ἐντέρων.
Τέλος, δίκαια ἀποκαλεῖ βίαιη αὐτή τή συμπίεση, δίκαια καί ἐγώ
ἐξαιτίας τούτης μόνο τῆς λέξης τήν ἀπορρίπτω. Γιατί ἡ φύση δέν
λειτουργεῖ μέ βία, ἀλλά μέ γλυκύτητα.
Ἀπό αὐτά προκύπτει κατά τή γνώμη μου πώς, ὅσο πιό ὑπεροπτικά καυχᾶται ὁ Pecquetus ὅτι ἔθιξε τήν ἀληθινή ἀρχή τῆς κινήσεως
τοῦ χυλοῦ καί τοῦ αἵματος, τόσο πιό σοβαρό σφάλμα διέπραξε.
Ἀρκετά ὅμως ἀνασκευάσαμε ἕως ἐδῶ τίς ἀπόψεις τῶν ἄλλων. Τώρα
θά ὑποστηρίξουμε τόν δικό μας ἰσχυρισμό.

Κεφάλαιο 10

Η Λογικη και η Εμπειρια Αποδεικνυουν
τη Λειτουργια των Πνευμονων

Ὡστόσο, ἄν καί ἡ χρησιμότητα τῶν πνευμόνων εἶναι φανερή ἀπό
τίς παρατηρήσεις πού κατέγραψα προηγουμένως (γιατί τί εἶναι πιό
ἀληθινό ἀπό αὐτό; Ὅπως ἐμεῖς χρησιμοποιοῦμε τά σφουγγάρια,
γιά νά μεταφέρουμε νερό ἀπό τό ἕνα ἀγγεῖο στό ἄλλο, ἔτσι καί ἡ
φύση χρησιμοποιεῖ τούς πνεύμονες, γιά νά μεταγγίσει [τρόπος τοῦ
λέγειν] τό αἷμα ἀπό τή δεξιά κοιλία στήν ἀριστερή καί ἀπό τίς
φλέβες στίς ἀρτηρίες), δέν θά δυσανασχετήσω καθόλου μέ τό νά
προσδώσω ἀκόμη μεγαλύτερη δύναμη στόν ἰσχυρισμό μου.
Ἀρχικά λοιπόν ὑποθέτω πώς τό αἷμα κυκλοφορεῖ καί διέρχεται
ἐξ ὁλοκλήρου μέσα ἀπό τούς πνεύμονες. Ὡστόσο προηγοῦνται τά
ζητήματα γιά τό ἄν καί πῶς συμβαίνει αὐτό, ἐνῶ ἕπονται οἱ ἐρωτήσεις γιατί συμβαίνει καί τί τό προκαλεῖ. Πάμπολλοι συλλογισμοί
ἐξάλλου ἀποδεικνύουν αὐτή τή διέλευση, κυρίως οἱ ἑξῆς:
i. Ἡ εὐρύτητα τῶν πνευμονικῶν ἀγγείων ἀντιστοιχεῖ στό πλῆθος
τοῦ διερχόμενου αἵματος.
ii. Τό παρέγχυμα τῶν πνευμόνων εἶναι σπογγῶδες καί πολύ πιό
μαλακό καί ἀραιό ἀπό τό ἧπαρ καί τά νεφρά. Γι’ αὐτό, ἄν τό
αἷμα μεταφέρεται μέσω τοῦ ἥπατος, πολύ περισσότερο μπορεῖ
νά μεταβιβασθεῖ μέσω τῶν πνευμόνων.
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iii. Ἄν οἱ ἀποφύσεις τῶν φλεβῶν στό ἧπαρ παραλαμβάνουν αἷμα
παρά τήν ἰσχνότητά τους, πολύ περισσότερο μποροῦν νά μεταφέρουν αἷμα τά ἀγγεῖα τοῦ πνεύμονα.
iv. Ἐπειδή στό διάφραγμα τῆς καρδιᾶς δέν ὑπάρχουν καθόλου
πόροι καί οἱ ἀρτηρίες καί οἱ φλέβες περιέχουν τό ἴδιο αἷμα
(ἐκτός ἀπό τό ὅτι λάμπει περισσότερο καί πράγματι μοιάζει
πάρα πολύ μέ τή φωτιά), χωρίς ἀμφιβολία δέν μπορεῖ παρά νά
μεταφέρεται μέσω τῶν πνευμόνων.
v. Τό μέγεθος τῶν ἀγγείων ἀποκλείει τό ἐνδεχόμενο τά πνευμονικά
ἀγγεῖα νά μεταφέρουν αἷμα, γιά νά θρέψουν τούς πνεύμονες,
ἤ γιά νά παραγάγουν πνοές. Γιατί εἶναι εὐρύτερα ἀπό ἐκεῖνα
πού χορηγοῦν τροφή καί ὕλη γιά τίς ζωικές πνοές σέ ὁλόκληρο
τό κεφάλι.
vi. Ἡ δομή τῶν βαλβίδων πού εἰσάγουν καί ἐξάγουν τό αἷμα δείχνει
πώς αὐτό περνᾶ μέσα ἀπό τούς πνεύμονες.
vii. Ἡ κατασκευή ἀναστομώσεων καί συναστομώσεων διδάσκει ὅτι
τό αἷμα μεταγγίζεται ἀπό τίς φλέβες στίς ἀρτηρίες καί τἀνάπαλιν ἀνάλογα μέ τήν καταλληλότητα τῶν θέσεων. Γι’ αὐτό, ἄν
δέσεις τήν πνευμονική φλέβα, σχίσεις τήν πνευμονική ἀρτηρία,
εἰσαγάγεις μέσω τοῦ στομίου της ἕνα καλάμι καί φυσήξεις μέσα,
θά δεῖς τήν πνοή, πού ἔχει κυλήσει μέσα ἀπό κενούς σωλῆνες
στά ἔσχατα τῶν τριχοειδῶν, νά γίνεται δεκτή στίς κοιλότητες
τῆς πνευμονικῆς φλέβας.
viii. Ἄν διακόψουμε τή ροή τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας μέ ἕνα
δεσμό, πέρα ἀπό τό δεμένο σημεῖο πρός τούς πνεύμονες αὐτή
ἐξογκώνεται, ἐνῶ πρός τήν καρδιά ἐκκενώνεται. Γι’ αὐτή τήν
περίπτωση θά ἀναφέρω σύντομα ἕνα ὡραιότατο παράδειγμα.
ix. Ἄν δέσουμε τήν πνευμονική ἀρτηρία, ἡ ἀριστερή κοιλία τῆς
καρδιᾶς, ἀκόμη καί ἄν ὑποστεῖ ἀνατομή στό μυτερό της ἄκρο,
μετά ἀπό λίγες σταγόνες δέν στάζει σχεδόν καθόλου αἷμα.
x. Στούς νεκρούς οἱ φλέβες εἶναι γεμάτες αἷμα, οἱ ἀρτηρίες ὅμως
κενές. Αὐτό παρακίνησε πολλούς νά ἀρνηθοῦν ὅτι οἱ ἀρτηρίες
περιέχουν αἷμα. Ἐναντίον τους ἐπιτίθεται ὁ Γαληνός [Βιβλ. «Εἰ
κατά φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται»].
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xi.

Τό αἷμα ἔχει ἀνάγκη τήν κίνηση, γιά νά ἐπιστρέψει στήν καρδιά καί νά ἀνανεωθεῖ, ἐφόσον στά ἐξωτερικά μέρη ἐκφυλίζεται
[Ἀριστοτέλης «Περί ζώων μορίων» 2].
xii. Ὅταν κάποιος δηλητηριασθεῖ, εἴτε ἀπό τραῦμα εἴτε ἀπό
δῆγμα, καί θεραπεύσουμε τό μολυσμένο μέρος, τό ὑπόλοιπο
σῶμα μιαίνεται.
xiii. Στούς διαλείποντες πυρετούς ἐπέρχεται, ἄν δέν ἀπατῶμαι,
παροξυσμός, ὅταν οἱ ἀτμοί διαβιβασθοῦν στήν καρδιά μαζί
μέ τό αἷμα.
xiv. Τά φάρμακα πού ἐφαρμόζονται ἐξωτερικά εἰσχωροῦν μέσα. Γι’
αὐτό, ἄν ἐπιθέσουμε ἀπ’ ἔξω μιά κολοκυνθίδα1, αὐτή καθαρίζει. Ἄν
ἐπίσης ἐφαρμόσουμε καρδιοτονωτικά, αὐτά προξενοῦν ἡδονή.
xv. Ἄν λέγεται πώς οἱ ἀρτηρίες ἐξάγουν ἀπό τήν καρδιά πνοές,
ἐνῶ οἱ φλέβες αἷμα, θά ἔπρεπε νά ἐπισημανθεῖ τό ἀγγεῖο πού
χορηγεῖ στήν καρδιά τήν ὕλη, τουλάχιστον γιά τήν παραγωγή
πνοῶν. Ἐκτός ἄν κάποιος θέλει τά ἐφόδια νά μεταφέρονται
καί νά ἐπιστρέφουν μέσα ἀπό τό ἴδιο ἀγγεῖο.
xvi. Κατά τή φλεβοτομία τό αἷμα ἐκπέμπεται πάνω ἀπό τό δεμένο
σημεῖο πρός τίς ρίζες, ἐνῶ κατά τήν ἀρτηριοτομία κάτω ἀπό τό
σημεῖο διακοπῆς πρός τό τέλος. Διαφορετικά, μάταια κοπιάζουν καί κουράζονται ὁ χειρουργός καί ὁ ἀσθενής.
xvii. Οἱ δεσμοί σταματοῦν τή ροή τοῦ αἵματος, γιατί στήν πραγματικότητα δέν τό προσελκύουν, ἀλλά τό συγκρατοῦν καί τό
ἀναχαιτίζουν.
xviii. Ἄν σφίξουμε τόν δεσμό, τό τμῆμα πού βρίσκεται κάτω ἀπό
τό σημεῖο διακοπῆς μαυρίζει, ἐνῶ ἄν τόν λύσουμε, ἐπιστρέφει
στήν προηγούμενη κατάσταση, καθώς εἶναι ἐμφανής ἡ ροή
τοῦ αἵματος.
xix. Ἄν πληγώσουμε τή φλέβα, μετά ἀπό λίγες σταγόνες δέν ἀναβλύζει καθόλου αἷμα, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά αἰχμαλωτί1.

Ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀναγράφει στά λατινικά «colocynthis», καί θα πρέπει νά
ἀναφέρεται μᾶλλον στό «Κιτροῦλλος ἡ κολοκυνθίς». Βλ. Δημητρίου Σ. Καββάδα,
Εἰκονογραφημένον Βοτανικόν-Φυτολογικόν Λεξικόν, τόμ. Δ΄, Ἀθῆναι 1954, σελ.
1958-1959.
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σουμε τή συνοδό ἀρτηρία μέ ἕνα δεσμό. Ἄν ὅμως ἀφαιρέσουμε
τό δεσμό, ἐκρέει ὅλο τό αἷμα.
Ἄν δέσουμε μόνον τήν ἀρτηρία, ἀποσχίζεται ὁλόκληρο τό
μέλος, καί ἐν τούτοις τό τμῆμα πού εἶναι συνεχές πρός τό
σῶμα ἀρχικά στάζει αἷμα σταγόνα σταγόνα καί ἔπειτα σταματᾶ ἐντελῶς. Ἐδῶ πρέπει νά προσέξουμε νά μήν παραλείψουμε πάνω ἀπό τόν δεσμό κάποιον ἀρτηριακό κλάδο πού νά
ἐκτείνεται πρός τά κάτω, γιατί θά διαρρεύσει ὁλόκληρο στήν
κυριολεξία τό αἷμα. Γι’ αὐτόν τόν λόγο πολλοί ἐξαπατήθηκαν
καί μετέβαλαν τήν ἄποψή τους.

Τέλος, ἡ ὠοειδής ὀπή πού ἀνακάλυψε ὁ Botallus2 ἀποδεικνύει τήν
ἀμοιβαία ἐπικοινωνία τῶν ἀρτηριῶν μέ τίς φλέβες. Αὐτήν ἐπιβεβαιώνει ὁμοίως ἡ συμφωνία καί ἡ διαφωνία ὅλων τῶν μερῶν.
Καί νά μήν πεῖς πώς οἱ ἀρτηρίες καί οἱ φλέβες ἐλάχιστα περιέχουν
τό ἴδιο αἷμα, ἐπειδή αὐτό κατά τήν ἀρτηριοτομία ἀναβλύζει πιό
λαμπρό, ἐνῶ κατά τή φλεβοτομία πιό πηχτό. Γιατί ἡ αἰτία αὐτοῦ
τοῦ φαινομένου εἶναι ἐν μέρει ὁ διαχωρισμός τοῦ ἀρτηριακοῦ ὀρροῦ
στά νεφρά, ἐν μέρει τό πάχος τῶν χιτώνων, ἐν μέρει ἐξάλλου ἡ
πρόσφατη μετάγγιση ἀπό τήν καρδιά.
Τώρα ὅμως θά προσθέσω σέ αὐτούς ἐδῶ τούς συλλογισμούς τό
ἀξιομνημόνευτο ὁπωσδήποτε παράδειγμα πού ὑποσχέθηκα γιά
τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος καί τή διέλευσή του μέσα ἀπό τούς
πνεύμονες. Τό ἔτος 1658 ἀπό τόν τοκετό τῆς Παρθένου στή Ρώμη,
ὅπου διέμενα χάριν τῶν σπουδῶν μου3, ὁ Πατέρας Conventinus ἀπό
τήν Ἑταιρεία τοῦ Ἰησοῦ, Δημόσιος Καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας στό
Κολλέγιο τῆς Ρώμης4, ἄνδρας πολυμαθής καί σοφός, ἔπασχε ἀπό
2.
3.

4.

Botallus, Leonardus, (1519-1587), Opera Omnia medica et chirurgica, Lugduni 1660.
Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ἔμεινε στὸ Παπικό Ἑλληνικό Κολλέγιο τῆς
Ρώμης ἀπό 30 Μαΐου 1657 ἕως 8 Ἰουνίου 1660. Βλ. Ζ. Ν. Τσιρπανλῆς, «Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων (Νέα στοιχεῖα και νέες ἀπόψεις)»,
Δωδώνη (1975), σελ. 277.
Γιά τό Κολλέγιο τῆς Ρώμης βλ. Ζ. Ν. Τσιρπανλῆς, Τό Ἑλληνικό Κολλέγιο τῆς Ρώμης
καί οἱ μαθητές του (1576-1700): Συμβολή στή μελέτη τῆς μορφωτικῆς πολιτικῆς τοῦ
Βατικανοῦ, Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1980.
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δύσπνοια, μέ ἀποτέλεσμα πολλές φορές νά τόν πιάνει λιποθυμία, νά
καταστρέφεται τό μάθημα καί νά ἀναγκάζεται νά ἀποχωρήσει ἀπό
τή Σχολή. Κάποτε ὅμως συνέβη τήν συμφωνημένη ὥρα νά λείπει ὁ
Λέκτωρ ἀπό τούς συχνούς ἀκροατές του. Τότε ὁ Διευθυντής σπουδῶν,
ἔκπληκτος ἀπό τό πρωτόγνωρο γεγονός, πῆγε στό δωμάτιό του. Ὅταν
ἔψαξε μέσα ἀπό τή χαραμάδα τῆς πόρτας καί τόν εἶδε ξαπλωμένο,
ἔδιωξε τούς ἀκροατές, γιά νά μήν τοῦ διαταράξει τόν ὕπνο. Τήν
ὥρα ἐξάλλου τοῦ γεύματος σήμανε ἡ καμπάνα καί οἱ ἄλλοι Πατέρες
προσέτρεξαν στήν τραπεζαρία. Ἔλειπε μόνον ὁ Πατέρας Conventinus. Ὅταν λοιπόν ὁ ὑπηρέτης ἦλθε σ’ αὐτόν, γιά νά τόν ξυπνήσει, ἡ
ψυχή του εἶχε μεταβεῖ ἀπό τή φυλακή τῆς θνητότητας στούς θώκους
τῶν Μακαρίων καί βρῆκε ἕνα πτῶμα σέ κατάσταση βαθειᾶς νάρκης.
Μετά τό γεῦμα ὅλοι ἐπιθυμοῦσαν νά μάθουν τήν αἰτία τοῦ αἰφνιδίου
θανάτου. Ἔτσι κάλεσαν ἕναν χειρουργό, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα μοῦ
διαφεύγει πιά, καί ἔκανε ἀνατομή5 στό στῆθος. Μέ τήν πρώτη ματιά
θαύμασε τό πελώριο μέγεθος τῶν πνευμόνων, ἐξέτασε μέ περιέργεια
τά ὑπόλοιπα σπλάγχνα καί στήν πνευμονική φλέβα, στό ἴχνος τῆς
ὠοειδοῦς ὀπῆς, ἀνακάλυψε μιά πετρούλα μέ τόσον ὄγκο, ὥστε νά
κλείνει τελείως τόν ἀγωγό. Ὅσο πιό ἐξογκωμένος ἐξάλλου ἦταν ὁ
πνεύμονας, τόσο πιό χαλαρή ἦταν ἡ ἀριστερή κοιλία τῆς καρδιᾶς,
καί ὅσο πιό γεμάτη ἦταν ἡ πνευμονική φλέβα πέρα ἀπό τήν πέτρα,
τόσο πιό ἄδεια ἦταν ἐντεῦθεν αὐτῆς.
Ποιά σαφέστατη ἀπόδειξη λοιπόν μποροῦμε νά προσκομίσουμε
γιά τό θέμα μας; Ἄν βέβαια ἡ μᾶζα τοῦ αἵματος διερχόταν ἐλάχιστα
μέσα ἀπό τούς πνεύμονες, δέν θά συνέβαινε ἀπόφραξη τῆς πνευμονικῆς φλέβας καί δέν θά λίμναζε καθόλου σέ αὐτό τό σημεῖο
τόσο μεγάλο πλῆθος αἵματος. Αὐτός ἦταν ὁ λόγος πού ἔπασχε ἀπό
δύσπνοια: Ἡ πέτρα δηλαδή πρόβαλλε ἀντίσταση καί ἔτσι μποροῦσε
νά διαβιβασθεῖ ἐλάχιστη ποσότητα αἵματος κάθε φορά. Γι’ αὐτό,
ὅσες φορές ἡ ἐγκάρσια πέτρα ἔφραζε τόν ἀγωγό, τόσες φορές τόν
5.

Γιά τίς ἀνατομές κατά τόν 16ο αἰώνα στήν Ἰταλία βλ. Nancy G. Siraisi, «Signs
and evidence: autopsy and sanctity in late sixteenth-century Italy», στό βιβλίο της
Medicine and Italian Universities, 1250-1600, Brill, Leiden-Boston-Koeln, 2001,
σελ. 356-380.
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ἔπιανε λιποθυμία, ὥσπου μέ τήν ἐναπόθεση νέου ὑλικοῦ σέ κάθε διέλευση ὁ δρόμος σιγά σιγά ἔκλεινε καί τό αἷμα πού δεσμευόταν κατά
τίς ἐκπνοές ἐπιβάρυνε τούς πνεύμονες. Τέλος, ὁ σωλήνας βούλωσε
ἐντελῶς καί ἐκεῖνος ὁ ἄνδρας πού γεννοῦσε μεγάλες προσδοκίες
ἀποχώρησε ἀπό τούς ζωντανούς.
Μέ βάση λοιπόν ὅσα ἀνέφερα γιά τήν κίνηση τοῦ αἵματος σέ ὁλόκληρο τό σῶμα καί γιά τή διέλευσή του μέσα ἀπό τούς πνεύμονες, ἡ
προταθεῖσα λειτουργία τους ἀποδεικνύεται ἀπό τή λογική καί τήν
ἐμπειρία. Γιατί σέ αὐτά τά ἐρείσματα στηρίζεται κάθε ἀληθινή γνώση.
Ἀπό τή λογική, διότι εἶναι βέβαιο πώς, ὅταν ἡ τραχεῖα ἀρτηρία διευρύνεται, συμπιέζει τά ἀγγεῖα τοῦ αἵματος, μέ ἀποτέλεσμα μία τουλάχιστον
σταγόνα αἵματος νά προωθεῖται στήν ἀριστερή κοιλία τῆς καρδιᾶς,
ὅταν ὅμως ἡ τραχεῖα ἀρτηρία καταπίπτει, τά ἀγγεῖα τοῦ αἵματος διευρύνονται, μέ ἀποτέλεσμα νά ἁρπάζουν ἀπό τή δεξιά κοιλία μία τουλάχιστον σταγόνα αἵματος, ἡ ὁποία κατά τή μελλοντική συμπίεση δέν
μπορεῖ νά ρεύσει ἀντίστροφα, ἐπειδή τήν ἐμποδίζουν οἱ βαλβίδες.
Στή συνέχεια ἀναπτύσσω τόν συλλογισμό μου ὡς ἑξῆς: Ἐφόσον
σέ μισή ὥρα τό ζῶο ἀναπνέει περισσότερο ἀπό δύο ἤ τρεῖς χιλιάδες
φορές6, σέ διάστημα μισῆς ὥρας τρεῖς χιλιάδες δραχμές7 αἷμα μεταβαίνουν κατ’ ἀνάγκην ἀπό τή δεξιά κοιλία στήν ἀριστερή καί ἀπό
τίς φλέβες στίς ἀρτηρίες μέ τή διακονία τῶν πνευμόνων. Στό ζῶο
ὅμως δέν βρίσκουμε τόσο μεγάλη ποσότητα αἵματος. Ἑπομένως τό
ἴδιο αἷμα ἐπιστρέφει πολλές φορές μέ τή βοήθεια τῶν πνευμόνων,
ὥστε νά εἶναι ὁλοφάνερο πώς ἡ ἀναπνοή τῶν πνευμόνων ἀποτελεῖ
6.

7.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀναγραφή (προσέξαμε καί τήν πρώτη ἔκδοση) πώς τό
ζῶο σέ μισή ὥρα ἀναπνέει δύο ἤ τρεῖς χιλιάδες φορές. Μᾶλλον κάποιο τυπογραφικό λάθος θά εἶναι στό λατινικό κείμενο ἤ εἶναι αὐθαίρετη γνώμη τοῦ
Μαυροκορδάτου, μέ σκοπό νά ὑποστηρίξει τήν ἄποψή του πώς μέ τή βοήθεια
τῶν πνευμόνων γίνεται ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος.
Δραχμή: μονάδα βάρους ἴση μέ τό 1/8 τῆς οὐγγιᾶς. Σημειώνουμε ὅτι οἱ πρῶτες
μετρήσεις τῆς ποσότητος τοῦ αἵματος σέ κάθε συστολή ἔχουν πραγματοποιηθεῖ
ἀπό τόν William Harvey καί μνημονεύονται στό ἔνατο κεφάλαιο τῆς ἐργασίας
του περί τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Βλ. William Harvey, An anatomical
disputation concerning the movement of the heart and blood in living creatures,
translated with introduction and notes by Gweneth Whitteridge, Blackwell Scientific
Publications, Offord, 1976, σελ. 78-84.
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τό γενεσιουργό αἴτιο τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος. Τό ὅτι ἐξάλλου
ἡ διευρυμένη τραχεῖα συμπιέζει τά ὑπόλοιπα ἀγγεῖα καί ἐκτινάσσει
αἷμα γίνεται φανερό σέ ὅποιον ξεχωρίσει τούς πνεύμονες ἀπό τά
ὑπόλοιπα σπλάγχνα, ρίξει νερό μέσα στήν πνευμονική ἀρτηρία,
μέχρι αὐτό νά κυλήσει καί νά φθάσει στόν κλάδο τῆς πνευμονικῆς
φλέβας, τή γεμίσει καί μετά συσφίξει μέ ἕνα βρόχο τά ἄκρα τῆς
πνευμονικῆς φλέβας καί τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας. Ἔπειτα, ἄν
φυσήξει μέσα διαμέσου τῆς τραχείας ἀρτηρίας, θά διαπιστώσει ὅτι
κατά τήν ἐμφύσηση τό νερό ἀναβλύζει ἐντεῦθεν τοῦ δεσμοῦ μέσα
ἀπό τίς τρυποῦλες πού ἔχει ἀνοίξει μέ βελόνα στά ἀγγεῖα, ὅταν
ὅμως σταματᾶ νά φυσᾶ, ὁ ροῦς τοῦ νεροῦ ἀναχαιτίζεται.
Μήπως χρειάζονται περισσότερα; Ἀρίστη εἶναι ἐκείνη ἡ ὑπόθεση,
χάρη στήν ὁποίαν ἐπιλύονται ὅλα τά προβλήματα πιό εὔκολα καί,
τό πιό πολύτιμο, μέ τόν καταλληλότερο τρόπο. Ἡ δική μας ὅμως
ὑπόθεση ἐπαρκεῖ ἁπλόχερα γιά ὅλα τά ζητήματα. Ἑπομένως εἶναι
«φυσικοτέρα», πιό σύμφωνη μέ τή φύση. Γιά τήν ἀλήθεια τῆς μείζονος
προτάσεως ἔχεις τή μαρτυρία τοῦ λογιώτατου Hoffmann [Σχόλια στόν
Γαληνό, «Περί χρείας μορίων», 7, κεφ. 10], ὁ ὁποῖος ὀνομάζει ἄριστο
ἐκεῖνο τό δόγμα, μέ τό ὁποῖο κάποιος μπορεῖ νά λύσει περισσότερα
προβλήματα. Ὁ Κοπέρνικος καί ὁ Τύχων8 δέν τεκμηριώνουν διαφορετικά τήν προσπάθειά τους νά καθορίσουν τή θέση τῶν σφαιρικῶν
οὐρανίων σωμάτων, παρά μέ τή δυνατότητα πού τούς παρέχει ἡ
ἐκτίμηση αὐτῆς τῆς θέσης νά περιγράψουν καί νά ἑρμηνεύσουν μέ
μεγαλύτερη πιθανότητα ὅλα τά φαινόμενα. Ἡ ἐλάσσων πρόταση θά
ἐπαληθευθεῖ παρακάτω, ὅταν θά διαλύσουμε πολλές ἀμφιβολίες.
Ὑπάρχουν ὅμως πάμπολλα παραδείγματα, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν πώς ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ ἀέρα
8.

Κοπέρνικος Νικόλαος, (1473-1543), Πολωνός ἀστρονόμος, ὁ ὁποῖος στό ἔργο του
De revolutionibus orbium coelestium, 1543, θεμελιώνει ἐπιστημονικά (γνωρίζει
τήν «ὑπόθεση» τοῦ Ἀρίσταρχου) τό ἡλιοκεντρικό σύστημα, τήν διπλή κίνηση
τῶν πλανητῶν γύρω ἀπό τόν ἑαυτόν τους καί τόν ἥλιο, ἀνασκευάζοντας τήν
προηγούμενη γεωκεντρική Πτολεμαϊκή θεωρία. Τύχων, Βράχιος (Echo Brahé,
1546-1601), Δανός ἀστρονόμος. Βλ. Γιάννη Καρᾶ, Οἱ «περιπέτειες» τῆς Νεοελληνικῆς ἐπιστήμης, Β΄ ἔκδοση, Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν, Ἀθήνα 2009, σελ. 60.
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πού διακινοῦν οἱ πνεύμονες. Φυσικά, ἡ λειτουργία τῆς ἀντλίας δέν
παρέχει λιγότερα πειστήρια. Ὅταν δηλαδή τό ἔμβολο σηκώνεται,
ἀντλεῖ νερό καί, ὅταν καταπίπτει, τό ἀπωθεῖ. Κατά τόν ἴδιο τρόπο
καί οἱ πνεύμονες, ὅταν διευρυνθεῖ ἡ τραχεῖα, ἀπωθοῦν, μέ συμπίεση ὅπως φαίνεται, τόν χυμό πού περιέχουν τά ἀγγεῖα. Ὅταν ὅμως
ἡ τραχεῖα καταπέσει, μέσω τῶν ἰδίων ἀγγείων ἀντλοῦν αἷμα, μέ
ἀποτέλεσμα νά εἶναι δυνατή ἡ ροή του.
Γιά νά συμφωνήσεις ὅμως πλήρως μέ τήν ἀλήθεια, πάρε τά ἔντερα
κάποιου ζώου καί, μόλις τά καθαρίσεις, ἐκτός ἀπό τή βαλβίδα [=εἰλεοτυφλική] τους, πού βρίσκεται στήν ἀρχή τοῦ κόλου καί ἐμποδίζει
τίς ἀκαθαρσίες νά λιμνάσουν, ἄφησε μεσοδιάστημα μέ μῆκος μία
παλάμη καί κατά μίμηση τῆς φύσεως δημιούργησε μιάν ἄλλη βαλβίδα, ἀπό περγαμηνή ἤ μέ ἀπόξυση τοῦ ἐσωτερικοῦ χιτώνα, κατά
τέτοιον τρόπο ὥστε ἡ καθεμιά ἀπό τίς δύο νά ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο
στό εἰσρέον ὑγρό, νά ἀπαγορεύει ὅμως τήν παλινδρόμησή του. Μετά
γέμισε ὅλες τίς κοιλότητες νερό, ὥστε νά ἐξογκωθοῦν, καί ράψε μέ
ἐπιμέλεια ὅλα τά ἄκρα, γιά νά φράξεις καί μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν
δρόμο στή διαρροή τοῦ ὑγροῦ. Ἄν ὕστερα πιάσεις μέ τά χέρια τόν
σωλήνα πού βρίσκεται ἀνάμεσα σέ καθεμιά ἀπό τίς δύο βαλβίδες,
θά διαπιστώσεις ὅτι κατά τήν συμπίεση τό νερό ἀπωθεῖται καί,
ἐπειδή τό ἀντιμάχεται ἡ βαλβίδα καί δέν μπορεῖ νά ἐπιστρέψει πρός
τά δεξιά, ρέπει πρός τά ἀριστερά πρός τό σημεῖο πού βλέπουν τά
ἄκρα τῶν βαλβίδων. Παρομοίως, ἄν χαλαρώσεις τά χέρια σου, θά
παρατηρήσεις ὅτι τό νερό ξανακυλᾶ καί, ἐπειδή ἀντιστέκεται ἡ
βαλβίδα καί δέν μπορεῖ νά συγκεντρωθεῖ ἀπό τήν ἀριστερή πλευρά,
συσσωρεύεται ἐκ νέου ἀπό τή δεξιά. Στή συνέχεια μέ τή συμπίεση ἤ
μέ τή χαλάρωση θά παρατηρήσεις ὅτι τό νερό κυκλοφορεῖ, πρᾶγμα
πού ἀποδεικνύει περίτρανα τή λειτουργία τῶν πνευμόνων. Ὡστόσο,
ἐπειδή σέ τοῦτο τό πείραμα δέν λειτουργεῖ ἡ φύση, ἀλλά ἡ τέχνη, δέν
γίνονται ὅλα ἔτσι στήν ἐντέλεια. Ἐπιπλέον μπορεῖς νά δεῖς ὅτι κατά
τή συμπίεση τά ὑπόλοιπα μέρη τῶν ἐντέρων ἐξογκώνονται περισσότερο, ἐνῶ κατά τή χαλάρωση καταπίπτουν γιά κάποιο χρόνο, σάν
νά μιμοῦνται τή διαστολή καί τή συστολή τῶν ἀρτηριῶν.
Τώρα ὅμως πού μέ συλλογισμούς καί ἐμπειρικά δεδομένα δείξαμε
τή γενεσιουργό ἀρχή τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, ἀπομένει νά
ἐπιλύσουμε κάποια προβλήματα.

Κεφάλαιο 11

Για ποιο Λογο Κυκλοφορει το Αιμα στο Εμβρυο,
στο οποιο οι Πνευμονες Αργουν

Οἱ συγγραφεῖς πιστεύουν πώς ὁ λόγος πού λείπουν οἱ πνεύμονες
ἀπό τό ἔμβρυο εἶναι πώς ἔχουν δημιουργηθεῖ «ἐπί σωτηρίαν τῆς
καταψύξεως» [Γαληνός «Περί χρείας μορίων», κεφ. 10], ἐνῶ στό
ἔμβρυο τό αἷμα δέν φλέγεται ἀπό τόσο μεγάλο ποσό θερμότητας,
ὥστε νά χρειάζεται ἐξαερισμό. Τό ἐφεύρημα αὐτό καταρρέει, κυρίως
ἐπειδή, ὅσο πιό κοντινή εἶναι ἡ ἀπόσταση τοῦ ζώου ἀπό τίς ἀρχές
τῆς γενέσεώς του, τόσο περισσότερη φυσική θερμότητα διαθέτει.
Γι’ αὐτό ὁ Ἱπποκράτης εἶπε πώς «τά αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τό
ἔμφυτον θερμόν»1. Ἑπομένως, ἄν οἱ πνεύμονες ἦταν ἀνεμιστῆρες,
τό ἔμβρυο θά εἶχε μεγαλύτερη ἀνάγκη τίς ὑπηρεσίες τους. Ἄς συναγάγουμε ὅμως τήν ἀληθινή αἰτία αὐτοῦ τοῦ φαινομένου ἀπό τήν
ὑπόθεσή μας.
Παρατηρῶ πρῶτον ὅτι στό ἔμβρυο ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος
γίνεται μέ διαφορετικό τρόπο ἀπ’ ὅ,τι στούς τέλειους ὀργανισμούς.
Οἱ ὑπογάστριες δηλαδή ἀρτηρίες τῆς ἐγκύου μεταφέρουν τό αἷμα στή
μήτρα. Αὐτό εἰσχωρεῖ στήν ὀμφαλική φλέβα, ἡ ὁποία τό μεταφέρει
στό ἧπαρ. Μέσω ἀναστομώσεων γίνεται δεκτό ἀπό τίς ἀποφύσεις τῆς
κοίλης φλέβας καί κυλᾶ μέσα στό στέλεχός της, στό ὁποῖο διαιρεῖται
1.

Ἡ φράση αὐτή εἶναι ἀπό τούς Ἀφορισμούς, Τμῆμα Πρῶτον 14.
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σέ δύο κλάδους: Μέ τόν ἕνα εἰσέρχεται στή δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς,
μέ τόν ἄλλο σπεύδει μέσω τῆς ὠοειδοῦς ὀπῆς στήν πνευμονική φλέβα,
καί ἀπό αὐτή στήν ἀριστερή κοιλία τῆς καρδιᾶς. Μόλις ὅμως λάβει
τήν πλεονεκτική ἰδιότητα τοῦ θρεπτικοῦ χυλοῦ στίς κοιλότητες τῆς
καρδιᾶς, σάν νά βρίσκεται στήν πηγή καί «ἑστία τῆς θερμότητος»2,
μεταβιβάζεται ἀπό τή δεξιά κοιλία στήν πνευμονική ἀρτηρία καί ἐν
μέρει διαχέεται ὡς τροφή στήν οὐσία τῶν πνευμόνων, ἐν μέρει μεταφέρεται μέσω τοῦ ἀρτηριακοῦ πόρου στήν ἀορτή. Στό σημεῖο αὐτό
ἑνώνεται μέ τό αἷμα πού ἐξέρχεται ἀπό τήν ἀριστερή κοιλία τῆς καρδιᾶς καί διανέμεται μέσω κλάδων σέ ὅλα τά μέρη τοῦ σώματος. Ἐν
τῷ μεταξύ ἕνα μέρος του ἐπιστρέφει μέσω τῶν φλεβῶν στήν καρδιά,
ἀπό τόν δρόμο πού μνημονεύσαμε, καί γεμίζει νέες πνοές, ἕνα ἄλλο
ὅμως, τόσο πιό ἀκατέργαστο ὅσο καί περιττό, εἴτε σέ περίπτωση πού
εἶναι πιό πηχτό ξαναχύνεται στόν πλακούντα μέσω τῶν ὀμφαλικῶν
ἀρτηριῶν (εἴτε αὐτές εἶναι ἀποφύσεις τῶν κλάδων τῶν λαγονίων εἴτε
τῶν ὑπογαστρίων κλάδων), εἴτε ἀπορροφᾶται ἀπό τίς φλέβες τῆς
μητέρας. Γιατί, παρόλο πού ὁ Arantius3 ἀρνεῖται πώς οἱ ὀμφαλικές
ἀρτηρίες συνδέονται μέ τή μήτρα καί μέ τίς μητρικές φλέβες, ἡ ἐμπειρία δείχνει ὡς ἐπί τό πλεῖστον τό ἀντίθετο. Μολονότι οἱ φλέβες τῆς
μητέρας δέν συνδέονται μέ τίς ἀρτηρίες τοῦ ἐμβρύου, μποροῦν ἐξίσου
νά χάσκουν μέσα στήν κοιλότητα τῆς μήτρας καί νά προσλαμβάνουν
τό πιό ὑδαρές αἷμα, διότι δέν χρειάζονται συναναστομώσεις σέ κάθε
μετάγγιση. Μήπως ἄλλωστε δέν γνωρίζω σαφῶς ἀπό τήν ἐμπειρία ὅτι
στό ἧπαρ δέν ὑπάρχουν καθόλου συναναστομώσεις ἀνάμεσα στούς
μικρούς κλάδους τῆς πύλης καί στίς ἀποφύσεις τῆς κοίλης, χωρίς ἡ
παραλαβή τοῦ αἵματος νά παρουσιάζει κανένα πρόβλημα;

2.
3.

Ἑστία τῆς θερμότητας χαρακτηρίζει τήν καρδιά ὁ Ἀριστοτέλης («Περί ζώων
μορίων» Γ, 7, 8, 670a 23-27).
Arantius, Julius Caesar, 1530-1589, Ἰταλός χειρουργός καί ἀνατόμος. Ἕνα ἀπό
τά σημαντικά ἔργα του εἶναι τό «De humano foetus upusculum», Rome 1564.
Ἐκτός τῶν ἄλλων ἀνατομικῶν του ἔργων εἶναι καί τό ἀναφερόμενο στό ἔργο
τοῦ Ἱπποκράτους «Περί τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων», «In Hippocrates librum
De vulneribus capitis commentaries brevis», 1580. Ἔπλασε τόν ἀνατομικό ὅρο
«Ἱππόκαμπος».
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Παρατήρησε ὅμως ἐν παρόδῳ πώς δέν εἶναι τόσο ἀληθοφανές
νά ἔχει κατασκευασθεῖ ἡ δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς χάριν τῶν πνευμόνων καί γι’ αὐτό στό ἔμβρυο νά ἀδρανεῖ μαζί μέ τούς πνεύμονες.
Ἐπειδή βέβαια ἕνα μέρος τοῦ αἵματος διαβιβάζεται ἀπό τήν κοίλη
φλέβα στή δεξιά κοιλία καί ἀπό ἐκεῖ μέσω τοῦ πόρου στήν ἀορτή,
ἄν ἡ δεξιά κοιλία παρέμενε ἀργή, τό ἐπακόλουθο θά ἦταν ἕνα
μέρος τοῦ αἵματος νά διανέμεται στά μέλη γιά τή διατροφή τους,
πρίν χωνευθεῖ σέ κάποιον κόλπο τῆς καρδιᾶς. Συμφωνῶ ὅτι τό αἷμα
μεταγγίζεται ἀπό τήν πνευμονική ἀρτηρία στήν ἀορτή. Ἀλλά αὐτό
τό αἷμα δέν μπορεῖ παρά νά διέμεινε στή δεξιά κοιλία τῆς καρδιᾶς.
Ἄν ἑπομένως ἡ δεξιά κοιλία ἀργεῖ, δέν χωνεύθηκε σέ κανένα μέρος
τῆς καρδιᾶς. Γι’ αὐτό ἐλάχιστα μπορῶ νά πιστέψω ὅτι στό ἔμβρυο
ἡ δεξιά κοιλία ἀδρανεῖ ὅπως οἱ πνεύμονες.
Δεύτερον, παρατηρῶ ὅτι τό ἔμβρυο ὄχι μόνο δανείζεται θρεπτικό
χυλό ἀπό τά ἀγγεῖα τῆς μητέρας, ἀλλά παραλαμβάνει μέ τό στόμα τό
ὑγρό πού περιέχει τό ἄμνιο καί, μόλις τό χωνέψει στόν στόμαχο, τό διανέμει μέσω τῶν γαλακτωδῶν. Γι’ αὐτό τό πρᾶγμα μέ ἔπεισε τό γεγονός
ὅτι κατά τήν ἀνατομή τοῦ ἐμβρύου ἀνακάλυψα στόν στόμαχο καί στά
λεπτά του ἔντερα χυλό ὁπωσδήποτε πανομοιότυπο ὄχι μόνο μέ τό ὑγρό
πού περιέχεται μέσα στό ἄμνιο, ἀλλά ἀκόμη καί μέ τό σύντηγμα τοῦ
αἵματος, ἄν ὁρίσεις ὡς κριτή τή φωτιά. Ὅπως ἑπομένως στούς τέλειους
ὀργανισμούς ὁ χυμός εἶναι δύο εἰδῶν, ἀπό τά ὁποῖα τό ἕνα ἔχει ἤδη
ὑποστεῖ ἐπεξεργασία ἀπό τήν καρδιά καί κυκλοφορεῖ σέ ὁλόκληρο τό
σῶμα, ἐνῶ τό ἄλλο, πού ὀνομάζεται στήν κυριολεξία χυλός, χωνεύεται στόν στόμαχο καί μεταφέρεται στήν καρδιά, γιά νά αἱμοποιηθεῖ
τελείως, παρομοίως καί στό ἔμβρυο ὁ θρεπτικός χυμός εἶναι δύο εἰδῶν:
Τό ἕνα τό δανείζεται ἀπό τή μητέρα μέσω τῶν ὀμφαλικῶν φλεβῶν. Τό
ἄλλο παρασκευάζεται στόν στόμαχό του καί ἀπό τόν οἰκεῖο δρόμο
μέσω τῶν γαλακτωδῶν διοχετεύεται τόσο στό ἧπαρ, γιά νά καθαρισθεῖ ἀπό τή χολή, καί ἀπό ἐκεῖ στήν καρδιά, ὅσο καί κατευθείαν στήν
καρδιά μέσω τοῦ χυλοφόρου ἀγωγοῦ τοῦ Pecquetus.
Καί νά μήν πεῖς ὅτι τό ἔμβρυο δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τροφή ἀπό τό
στόμα, γιατί εὔκολα μπορεῖ νά πνιγεῖ, ἀφοῦ εἰσβάλλει μεγαλύτερη
ποσότητα ὑγροῦ ἀπό ὅση χρειάζεται. Βεβαίως καί μπορεῖ, ἔστω καί
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ἄν εἶναι διαθέσιμη μεγάλη ποσότητα τροφῆς. Ἐπειδή ὅμως σύμφωνα
μέ τόν Γαληνό [«Περί κράσεων» 2] ἡ καλή φύση ὀρέγεται τόσο, ὅσο
μπορεῖ νά χωνέψει, τό ἔμβρυο, τοῦ ὁποίου ἡ φύση δέν ἔχει ἀκόμη
προσβληθεῖ ἀπό κάποιο κακό, ἀπαιτεῖ ὅσο ὀρέγεται καί ὀρέγεται
ὅσο χωνεύει. Οὔτε ὀφείλει ἄλλωστε νά ἀνοίγει ὁλοένα τό στόμα
ἀπό τήν ἀνάγκη νά ἀναπνεύσει, ἀλλά μπορεῖ νά τό κρατᾶ κλειστό
γιά πολύ χρόνο.
Ὡστόσο θά ὑποβάλεις πάλι ἔνσταση, μέ τό ἐπιχείρημα πώς, ἄν
τό ἔμβρυο τρέφεται ἀπό τό στόμα, δέν χρειάζεται τό μητρικό αἷμα,
οὔτε εἶναι ἀνάγκη νά συνδέονται τά ἀγγεῖα του μέ τά ἀγγεῖα τῆς
ἐγκύου. Γι’ αὐτό ἄκουσε τήν ἀναγκαιότητα τῆς συνέχειας τῶν
ἀγγείων καί νά συγχαρεῖς τήν ἄριστη μητέρα τῶν πραγμάτων γιά
τήν ἐξαιρετική της ὑπεροχή.
Στό ἔμβρυο οἱ πνεύμονες παραμένουν ἀδρανεῖς γιά δύο λόγους.
Πρῶτον: Ἄν τό ἔμβρυο ἀνέπνεε, θά ἄνοιγε συχνά τό στόμα, μέ
ἀποτέλεσμα νά πνιγεῖ λόγω τῆς εἰσβολῆς ὑπερβολικῆς ποσότητας
ὑγροῦ. Ἔτσι καί οἱ τέλειοι ὀργανισμοί πεθαίνουν στή θάλασσα,
διότι ἀνοίγουν τό στόμα τους γιά νά ἀναπνεύσουν. Δεύτερον:
Στή μήτρα δέν περιβάλλει τό ἔμβρυο ἀέρας, ἀλλά τό περιρρέει
ὑγρό. Ἑπομένως, ἐφόσον λείπει ὁ ἀέρας, εἶναι ἀναπόφευκτο νά
ἀναπαύονται οἱ πνεύμονες.
Ἀφοῦ ὅμως οἱ πνεύμονες, τά ὄργανα τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, ἀδρανοῦν, στό ἔμβρυο τό αἷμα κινεῖται γιά ἄλλο λόγο. Ἡ
σοφώτατη δηλαδή φύση ἔκανε τά ἀγγεῖα τοῦ ἐμβρύου συνεχῆ μέ
τά ἀγγεῖα τῆς μητέρας, ὥστε ὁ πνεύμονας τῆς μητέρας νά ἐπαρκεῖ
μόνος του γιά μία κυκλοφορία. Ἰδού λοιπόν ἡ πρώτη ἀναγκαιότητα
τῆς συνέχειας τῶν ἀγγείων. Ἡ δεύτερη εἶναι ὅτι τό ἔμβρυο, μιά καί
ὁ χρόνος κατά τόν ὁποῖον κρατεῖται στή μήτρα εἶναι δύο εἰδῶν,
ἀφενός ὁ χρόνος τοῦ σχηματισμοῦ, ἀφετέρου ὁ χρόνος τῆς τελειοποίησης, δέν ἀρχίζει νά τρέφεται ἀπό τό στόμα, παρά μόνο μετά
τήν πλήρη διαμόρφωσή του. Γι’ αὐτό χρειάζεται τό μητρικό αἷμα,
ἕως ὅτου σχηματισθεῖ. Ὑπάρχει ἐπίσης καί μιά τρίτη ἀναγκαιότητα:
Στό ἔμβρυο προκύπτουν ἐλάχιστα παχέα περιττώματα ἐξαιτίας τῆς
λεπτότητας τῆς τροφῆς, λεπτά ὅμως παράγονται μέ μεγαλύτερη
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ἀφθονία (π.χ. τά οὔρα, πού εἶναι «ὄχημα τροφῆς», ὄχημα αἵματος),
[Γαληνός «Περί χρείας μορίων», Λόγος 4, κεφ. 5)4. Χάρη στή συνέχεια τῶν ἀγγείων, καί ὄχι μέσω αὐτοῦ πού ἐσφαλμένα ὥς τώρα
ὀνομαζόταν οὐραχός, αὐτά μεταβιβάζονται στίς φλέβες τῆς ἐγκύου,
γιά νά ἀπεκκριθοῦν ἀπό τά κατάλληλα σημεῖα. Τόσο μεγάλη εἶναι
ἑπομένως ἡ ἀναγκαιότητα τῆς συνέχειας τῶν ἀγγείων, ἔστω καί ἄν
τό ἔμβρυο τρέφεται ἀπό τό στόμα.
Τρίτον, παρατηρῶ πώς, ὅπου τά ἀγγεῖα εἶναι συνεχῆ, ἀκόμη
καί ἄν πολλαπλασιάζονται, ἀρκεῖ ἕνα πιεστήριο, γιά νά θέσει σέ
κυκλοφορία τόν χυμό πού περιέχουν. Πράγματι, ἄν τό πιεστήριο
ἐκβάλλει σέ κάθε συμπίεση μιά δραχμή αἷμα, ἡ μικρή ἐκείνη ποσότητα ὠθεῖ μιάν ἄλλη καί αὐτή πού δέχθηκε τήν ὤθηση κτυπᾶ τήν
προηγούμενη, ἔστω καί ἄν τά ἀγγεῖα ἐκτείνονται πιό μακριά, τό
ἀποτέλεσμα εἶναι πώς ὁ χυμός πού περιέχουν δέν μπορεῖ νά ἐπιστρέψει καί γι’ αὐτό μεταφέρεται πρός τά ἐμπρός.
Ἀπό αὐτά ἑπομένως καθίσταται φανερός ὁ λόγος τόσο τῆς
ἀδράνειας τῶν πνευμόνων, ὅσο καί τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος
στά ἔμβρυα. Ἐπειδή δηλαδή οἱ πνεύμονες τοῦ ἐμβρύου παραμένουν ἀργοί γιά πολλαπλές αἰτίες, τά ἀγγεῖα του συνδέονται μέ τά
μητρικά ἀγγεῖα5, ὥστε ὁ πνεύμονας τῆς γεννήτρας νά ἐπιτελεῖ τήν
κυκλοφορία σέ ὅλα τά ἀγγεῖα.

4.
5.

C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 272.
«Ἡ κυκλοφορία τῆς μητρός δέν συνέχεται μετά τῆς τοῦ ἐμβρύου μ’ ὅλον ὅτι
πολλοί διϊσχυρίσθησαν τό ἐναντίον ἐν οἷς καί ὁ κατά τόν αἰώνα ἀκμάσας
ἡμέτερος πρόγονος Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ ἐξ ἀπορρήτων εἰς τήν περί
κινήσεως καί χρήσεως τῶν πνευμόνων διατριβήν του», Δημητρίου Μαυροκορδάτου, Ἀνατομία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἐν Ἀθήναις 1836, σελ. 631.

Κεφάλαιο 12

Η Γενεσιουργοσ Αρχη τησ Κινησησ
του Αιματοσ στα Ψαρια

Ὁ Ἀριστοτέλης δίδαξε πώς ὁλόκληρο τό γένος τῶν ζώων πού
κολυμποῦν στερεῖται πνευμόνων, μέ μία ἤ δύο ἐξαιρέσεις [«Περί
ἀναπνοῆς», κεφ. 1 καί 15, «Περί ζώων ἱστορίαι» 4, κεφ. 9]. Γι’ αὐτό
τό ὀνομάζει «ἄφωνον». Ἄν αὐτό ἰσχύει, καταρρέει ὁ ἰσχυρισμός μας
σχετικά μέ τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων [Χρυσόστομος, ὁμ. 13
στήν «Πρός Ἑβραίους» ἐπιστολή]1. Ἄκουσε ὅμως τήν πρόνοια τῆς
φύσης. Οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν μακριά ἀπό τά ποτάμια ἀλέθουν τό
σιτάρι καί τό μετατρέπουν σέ ἀλεύρι μέ τή βοήθεια ὀργάνων πού
κινεῖ ὁ ἄνεμος, ἐνῶ ὅσοι διαβιοῦν κοντά στά ποτάμια μέ τή βοήθεια
τῶν ὑδάτων. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί τά ζῶα πού κατοικοῦν στόν
ἀέρα πραγματοποιοῦν τήν κίνηση τοῦ αἵματος μέ τή συνδρομή τοῦ
ἀέρα πού εἰσπνέουν μέσα στό θώρακα καί ἐκπνέουν, ἐνῶ ἐκεῖνα
πού ζοῦν ὑποβρυχίως μέ τή βοήθεια τοῦ νεροῦ. Καί βέβαια, ἐπειδή
«ἡ ἀκοή ἡμῶν ἀμαθεστέρα τῆς ὄψεως» παρατήρησα συχνότερα καί
μέ ἐπιμέλεια τήν κίνηση τοῦ λάρυγγα στά ψάρια, ὥσπου βεβαιώθηκα μέ σαφήνεια πώς, ὅταν ἀνοίγει, εἰσέρχεται στά βράγχια νερό,
ἐνῶ, ὅταν συσφίγγεται, τό νερό ἐξέρχεται. Ἔτσι μέ τίς δύο ἀμοι-

1.

Βλ. J.-P. Migne, P. G., τόμ. 673, σελ. 101-109, ὅπου ὅμως δέν ἐντοπίσαμε στήν
ὁμιλία αὐτή τοῦ Χρυσοστόμου ἀναφορά στή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων.
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βαῖες κινήσεις (τό νερό) μιμεῖται τήν ἀναπνοή. Γι’ αὐτό ὁ Γαληνός
διδάσκει ὅτι τά ψάρια ἀναπνέουν ἀπό τά βράγχια [«Περί χρείας
μορίων», Λόγος 6, κεφ. 10]2, μολονότι στηρίζεται στά λόγια τοῦ
Ἱπποκράτη «τό πέλαγος μέτεξιν ἔχει τοῦ πνεύματος» [Βιβλ. «Περί
φυσῶν»]3 καί πιστεύει ὅτι καί σέ αὐτά ἡ ἀναπνοή διεξάγεται μέ τήν
προσέλκυση ἀέρα. Τοῦτο ὅμως πρέπει νά τό ἐννοήσουμε ὡς ἑξῆς: Ἡ
θάλασσα δέν ἀποτελεῖται ἀκραιφνῶς ἀπό τό στοιχεῖο τοῦ νεροῦ,
ἀλλά προέρχεται ἀπό ἀνάμειξη τεσσάρων στοιχείων4. Ἑπομένως
περιέχει ἀέρα.
Ἀπό αὐτά λοιπόν μαθαίνω καί γνωρίζω σαφῶς ὅτι χάρη στήν
κίνηση τῶν βραγχίων ἡ κίνηση τοῦ αἵματος πραγματοποιεῖται ἀκόμη
καί στά ψάρια. Φυσικά! Ὅταν τό νερό εἰσχωρεῖ, πιέζει τά ὑποκείμενα ἀγγεῖα καί προωθεῖ τό αἷμα. Ὅταν ὅμως ὀπισθοχωρεῖ, ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο σέ νέο αἷμα. Γι’ αὐτό στά ψάρια ἡ καρδιά βρίσκεται
στήν περιοχή τοῦ λάρυγγα. Ἐπειδή ὅμως στά ζῶα πού κολυμποῦν
ἀνακαλύπτουμε μικρή ποσότητα αἵματος, ἡ κίνηση τοῦ λάρυγγα
εἶναι πιό ἀραιή. Ἀπό πολλά ψάρια μάλιστα λείπει ἡ δεξιά κοιλία τῆς
καρδιᾶς [Flaccius5 «Περί ζωῆς καί θανάτου», βιβλ. 3, κεφ. 6: «Περί
ἀναπνοῆς τῶν ἰχθύων»], ἐπειδή μέσα στήν κοιλότητα δέν ἔχουν
πνεύμονες, ἀλλά αὐτή πλαισιώνεται ἑκατέρωθεν στά βράγχια, μέ
ἀποτέλεσμα, ὅταν εἰσέρχεται τό νερό, τά μέν νά προωθοῦν τό αἷμα
μέσα στήν κοιλότητα τῆς καρδιᾶς, τά δέ τό ὁδηγοῦν στά μέλη.
Ἐδῶ μοῦ ἔρχεται στό μυαλό ἡ ἄποψη τοῦ Hoffmann [«Περί
θώρακος», Βιβλ. 3] γιά τήν ἀναπνοή τῶν ψαριῶν, τήν ὁποία ἐλάχι2.
3.
4.

5.

Εἶναι στό Κεφάλαιο 9 καί ὄχι στό 10. Βλ. C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 443-444.
Ἱπποκράτους «Περί φυσῶν» 3.
Ἐνδεικτικά γιά τά τέσσερα στοιχεῖα, ἀντίληψη πού παραμένει μέχρι καί τόν
16ο αἰώνα, παρατίθεται ἕνα χωριό τοῦ Γαληνοῦ «Οἱ τά τέτταρα στοιχεῖα τῶν
ἐν γενέσει καί φθορᾷ σωμάτων εἶναι λέγοντες, ἀέρα καί πῦρ καί γῆν καί ὕδωρ,
ἐπεί μηκέτι δυνατόν ἐστιν ἕκαστον αὐτῶν εἰς εἴδη πλείω τμηθῆναι, διά τοῦτο
τῆς φυσιολογίας ἀρχάς αὐτά τίθενται», Γαληνοῦ, Ὑπόμνημα εἰς τό Ἱπποκράτους
Περί φύσεος ἀνθρώπου Βιβλίον Πρῶτον, Προοίμιον, G. C. Kühn, Γαληνοῦ
Ἅπαντα, Opera Omnia, τόμ. 15, σελ. 6.
Flaccius, Matthias, Commentariorum Physiorum de Vita et Morte, Libri IV,
Francoforti 1584.
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στα ἀξίζει νά ἀντιπαρέλθουμε. «Ἐκεῖνα», λέει, «στά ὁποῖα δέν ὑπάρχει πνεύμονας, ψύχονται μέ ἄλλο τρόπο, ἐπειδή φυσικά πρέπει καί
αὐτά νά παγώσουν ἀπό κάποιον ἐξωτερικό παράγοντα, ἄν βέβαια
διαθέτουν αἷμα. Στά ψάρια γιά παράδειγμα τό νερό προσρέει μέσω
τῶν βραγχίων στόν τόπο ἐκεῖνο, ὅπου κεῖται ἡ καρδιά. Ὅσα ὅμως
δέν φέρουν αἷμα δέν χρειάζονται οὔτε τήν ἀναπνοή, οὔτε κάτι
ἀνάλογό της». Πόσο ὀρθή θά ἦταν ἡ διακήρυξή του, ἄν ἐπέφερε
λίγες ἀλλαγές καί ἔλεγε: «Σέ ἐκεῖνα πού δέν ὑπάρχει πνεύμονας,
ἡ κυκλοφορία διεξάγεται μέ ἄλλο τρόπο, ἐπειδή φυσικά καί σέ
αὐτά πρέπει νά γίνει ἡ κυκλοφορία μέ κάποιο ὄργανο, ἄν βέβαια
διαθέτουν αἷμα. Στά ψάρια γιά παράδειγμα τό νερό προσρέει στόν
τόπο ἐκεῖνο, ὅπου κεῖται ἡ καρδιά. Ὅσα ὅμως δέν φέρουν αἷμα,
δέν χρειάζονται οὔτε τήν ἀναπνοή, οὔτε κάτι ἀνάλογό της».
Ἀπό αὐτά ὅμως προκύπτει σίγουρη λύση καί γιά ἕνα ἄλλο πρόβλημα. Γιατί νά μποροῦν δηλαδή τά ψάρια νά ζήσουν γιά κάποιο
χρονικό διάστημα στόν ἀέρα; Διότι φυσικά τά ὄργανα κυκλοφορίας πού διαθέτουν εἶναι ἐξωτερικά, καί ἑπομένως μποροῦν νά
ἀντλήσουν καί νερό καί ἀέρα καί νά τά χρησιμοποιήσουν γιά τήν
κίνηση τοῦ αἵματος. Ἐπειδή ὡστόσο ἡ κίνηση αὐτή δέν γίνεται ὅπως
ἀπαιτεῖ ἡ φύση τους, ἐπιφέρει τόν θάνατο. Οἱ ἄνθρωποι ἐξάλλου
δέν μποροῦν νά ἀναπνεύσουν κάτω ἀπό τό νερό, διότι τά ὄργανα
τῆς ἀναπνοῆς εἶναι τοποθετημένα μέσα στόν θώρακά τους. Κατά
συνέπεια μέ τήν ἄντληση νεροῦ κατακλύζονται σέ βαθμό πού νά
ἐπίκειται ὁ πνιγμός τῆς θερμότητας.

Κεφάλαιο 13

Ο Λόγοσ τησ Κινησησ του Χυλου
και η Γενεσιουργοσ Αρχη

Ἄν στά ζῶα ὁ χυλός ἐκινεῖτο χωρίς τή διακονία τῶν πνευμόνων, ὁ ἰσχυρισμός μας θά κλονιζόταν ὁπωσδήποτε. Γιατί ὅπως ὁ
χυλός ἔτσι καί τό αἷμα θά μποροῦσε νά κινηθεῖ χωρίς πνεύμονες.
Ἄς δοῦμε ἑπομένως γιά ποιό λόγο κινεῖται ὁ χυλός: Πιστεύω ὅτι
τά γαλακτώδη ἀγγεῖα εἶναι φλέβες καί ἀποφύσεις τῶν φλεβῶν τῆς
πύλης καί τοῦ κοίλου μέρους (τοῦ ἥπατος). Ἀσπρίζουν ὅμως ἀπό
τό χρῶμα τοῦ χυλοῦ πού περιέχουν. Ὑπάρχουν ἐξάλλου δύο εἴδη
ἀγγείων πού ξεκινοῦν ἀπό τήν καρδιά, δηλαδή οἱ φλέβες καί οἱ
ἀρτηρίες. Καθῆκον τῶν μέν εἶναι νά ἐξάγουν, δηλαδή νά ὁδηγοῦν
ἔξω, ἐνῶ τῶν δέ νά εἰσάγουν, δηλαδή νά ὁδηγοῦν μέσα. Αὐτός εἶναι
ὁ λόγος πού ὁ Gaspar Hoffmann ἀποκαλεῖ τήν ἀρτηριακή φλέβα
[=πνευμονική ἀρτηρία] ἀληθινή ἀρτηρία καί τή φλεβική ἀρτηρία
[=πνευμονική φλέβα] ἀληθινή φλέβα: Ἡ μία εἰσάγει ὑλικό στήν
καρδιά, ὅπως ὅλες οἱ φλέβες, ἐνῶ ἡ ἄλλη ἐξάγει, ὅπως οἱ ἀρτηρίες.
Συνεπῶς εἴτε ἀπό τή λειτουργία εἴτε ἀπό τήν ἀρχή λάβουμε τό
ὄνομα, ὀφείλουμε νά ὀνομάσουμε τά γαλακτώδη ἀγγεῖα φλέβες1.
1.

Ὁ ὅρος «γαλακτώδεις φλέβες» ἀποδίδεται γιά πρώτη φορά στά ἑλληνικά ἀπό
τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο σέ χειρόγραφο μέ στοιχεῖα Φυσιολογίας. Βλ.
Δημ. Ἀποστολόπουλου, «Γιά τήν προϊστορία τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.
Στοιχεῖα Φυσιολογίας τόν 17ο αἰώνα στήν Κωνσταντινούπολη», Ὁ Ἐρανιστής,
τόμ. 11, (1974), σελ. 296-310, καί γιά τόν ὅρο στίς σελ. 301 και 308.
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Καί φυσικά, ὅσον ἀφορᾶ τή λειτουργία τους, ἄν ὁτιδήποτε εἰσάγει
εἶναι φλέβα, σίγουρα τά χυλοφόρα ἀγγεῖα εἰσάγουν ἀπό τήν περιφέρεια στό κέντρο. Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τή γένεσή τους, τά γαλακτώδη ἀγγεῖα ξεκινοῦν εἴτε ἐντεῦθεν τοῦ ἥπατος, ὅπως διδάσκει
ὁ Gaspar Asellius Ticinensis2 πού τά ἀνακάλυψε, εἴτε πέρα ἀπό τό
ἧπαρ, ὅπως ὑποστηρίζουν ὁ Ἰωάννης Pecqetus, ὁ Ἰωάννης Hornius,
ὁ Θωμᾶς Bartholinus, ὁ Φραγκῖσκος Glissonius, ὁ Olaus Rudbeccius
καί ἄλλοι. Αὐτοί δίδαξαν πώς ὁ χυλός τείνει ἀπό τό μεσεντέριο πρός
τά πάνω, μέσω ἑνός σωλήνα πού γειτονεύει μέ τούς σπονδύλους τῆς
ράχης δίπλα στήν ἀριστερή πλευρά τῆς ἀορτῆς, καί εἰσβάλλει στίς
μασχάλιες φλέβες. Ἔτσι ἀντίθετα μέ τή συμφωνία ὅλων τῶν αἰώνων
σήμαναν τόν θάνατο τοῦ ἥπατος καί ἀφιέρωσαν τό ἀποκλεισμένο
ἀπό τήν αἱμοποίηση ἐκεῖνο σπλάγχνο σέ διηθητικό ρόλο.
Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἐμπειρία καί ἡ ἴδια ἡ λογική ἀποδεικνύει
ὅτι τά γαλακτώδη ἀγγεῖα ἀναφύονται ἀπό τό ἧπαρ καί ἐντεῦθεν.
Γιατί βέβαια ἡ φύση θά ἐνεργοῦσε μέ τρόπο πρωθύστερο, ἄν πρῶτα
περιέφερε τόν θρεπτικό χυλό σέ ὁλόκληρο τό σῶμα καί μετά τόν
ὁδηγοῦσε στό ἧπαρ, γιά νά ὑποστεῖ διήθηση. Αὐτό θά ἦταν σάν νά
συνήθιζε κάποιος ἔμπειρος στή μαγειρική τέχνη νά μήν ξαφρίζει τά
ἐδέσματα παρά μόνο μετά τό τραπέζι. Οἱ συγγραφεῖς αὐτοί ἐξάλλου
σφάλλουν σέ μεγάλο βαθμό στό συμπέρασμα σχετικά μέ τίς λεμφικές φλέβες, στό ὁποῖο καταλήγουν ὁμόφωνα παρά τίς διαφορές
στήν ἀνάπτυξη. Γιά τήν ἀρχή ὅμως τῶν γαλακτωδῶν φλεβῶν ὁ
λογιώτατος Riolanus ἔχει τά ἑξῆς [«Ἐγχειρίδιον», βιβλ. 2, κεφ. 18]:
«Μόνον ἡ διαφορετική κατανομή τούς κρατᾶ σέ ἀδημονία. Γιατί,
ἄν ἀνοίξουμε ζωντανό τό ζῶο πού ἔχει χορτάσει, παρατηροῦμε
2.

Asellius, Gaspar (1581-1626), De lactibus sive lacteis venis, Mediolani 1627. Σημειώνουμε γιά τά γαλακτώδη ἀγγεῖα ὅτι ἡ ὕπαρξή τους ἤδη ἀναγνωρίστηκε ἀπό
τόν Ἐρασίστρατο ὅπως γράφει ὁ Γαληνός, Εἰ κατά φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα
περιέχεται, (C. G. Kühn, τόμ. IV, σελ. 718), «ἐν γάρ τῷ διαιρεῖσθαι τό ἐπιγάστριον
ἅμα τῷ περιτοναίῳ κατά τό μεσεντέριον ἀρτηρίας ἰδεῖν ἐστι σαφῶς, ἐπί μέν τῶν
νεοθηλῶν ἐρίφων γάλακτος πλήρεις». Ἐπίσης ὁ Γαληνός σημειώνει στό ἔργο
του Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, Βιβλίον Ἕβδομον, (C. G. Kühn, τόμ. ΙΙ, σελ.
649), «κατ’ ἀρχάς μέν οὖν φασιν ἅμα τῷ γυμνωθῆναι τό μεσεντέριον ἀεροειδεῖς
φαίνεσθαι τάς ἀρτηρίας, ὕστερον δ’ ὁρᾶσθαι γάλακτος πληρουμένας».

Ὁ Λόγος τῆς Κίνησης τοῦ Χυλοῦ καί ἡ Γενεσιουργός Ἀρχή

87

βέβαια τίς γαλακτώδεις αὐτές φλέβες διάσπαρτες στό μεσεντέριο.
Ἄλλες ὅμως προχωροῦν πρός τό πάγκρεας, ἄλλες πρός τό ἧπαρ
καί ἄλλες διοχετεύονται στόν κορμό τῆς κοίλης φλέβας. Καμμία
δέν κατευθύνεται πρός τόν σπλήνα, οὔτε συνενώνονται σέ ἕνα
στέλεχος κατά τή συνήθεια τῶν φλεβῶν τῆς πύλης». Ὡστόσο ὁ
Ἰωάννης Veslingius ἐμπειρότατος ἀνατομικός σέ κάποια ἐπιστολή
πού ἔστειλε στόν ἐπιφανέστατο Mauritius Hoffmann κατά τόν
μήνα Μάϊο τοῦ 1649 μαρτυρεῖ πώς «κάτω ἀπό τό πάγκρεας, στό
σημεῖο πού ὑποπτεύομαι πώς βρίσκεται ἡ πύλη τοῦ ἥπατος, εἶδα
τό κοινό πλέγμα τῶν γαλακτωδῶν φλεβῶν, ἴσο σέ πάχος μέ τόν
ἀντίχειρα. Ἐν τούτοις κατά τήν ἐντομή δέν ἐπέτρεπε στίς βελόνες
νά εἰσχωρήσουν. Ἀπό αὐτό εἶδα νά ἐκτείνονται ἐξέχοντες κλάδοι,
τόσο πρός τό ἧπαρ μέσω τῶν πλευρῶν τῆς φλέβας τῆς πύλης καί
τῆς δεξιᾶς κοιλιακῆς ἀρτηρίας, ὅσο καί πέρα ἀπό τήν πύλη πρός
τά πάνω, ὥστε ἕνα μέρος τοῦ χυλοῦ νά διανεμηθεῖ στόν θῦμο τῆς
καρδιᾶς καί, στίς γυναῖκες πού θηλάζουν, μέσω τῶν πλευρῶν τοῦ
διαφράγματος στούς μαστούς».
Ἐξάλλου ὁ λογιώτατος Walaeus στήν πρώτη ἐπιστολή πρός
τόν Bartholinus3 λέει: «Αὐτό πού παρατηρήσαμε στούς μεγάλους
καί λεπτούς σκύλους μᾶς φαίνεται τό πιό ἀληθοφανές: Ὁρισμένες γαλακτώδεις φλέβες ἀπό τά ἔντερα μέ ἕνα καί συνεχή ἀγωγό
καταλήγουν στόν μεσεντερικό κλάδο, ὁρισμένες στήν ἴδια τή
φλέβα τῆς πύλης, κάποιες στό κοῖλο μέρος τοῦ ἥπατος καί μερικές φορές ἐλάχιστες στήν κοίλη φλέβα, σχεδόν σάν αὐτά νά τίς
ἀρμέγουν». Τέλος, ὁ Ἰωάννης Pecquetus, διάσημος γιά τήν ἔνδοξη
ἀνακάλυψη τῆς χυλοφόρου δεξαμενῆς τοῦ θώρακος, λέει: «Ἐγώ
θά ἔλεγα –καί ἄς μή θυμώσουν τόσο μεγάλοι ἄνδρες– ὅτι κανένας
ἀπό αὐτούς δέν ἐξέτασε μέ εἰδική σχολαστική ἔρευνα τούς μυχούς
τῶν γαλακτωδῶν φλεβῶν μέσα στόν θώρακα. Νομίζω ὅμως πώς
αὐτό πρέπει νά ἀποδοθεῖ περισσότερο στήν ἀτυχία τους παρά
σέ ἀμέλειά τους, καθώς ἀγνοοῦσαν πώς ὁ χυλός δέν διοχετεύεται
3.

Thomas Bartholinus, (1616-1680), περιέγραψε τόν θωρακικό πόρο στόν ἄνθρωπο
στό De lactis thoracisis in homine brutisque, 1652.
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στό ἧπαρ, στίς φλέβες τῆς πύλης καί στήν κοίλη, σχεδόν σάν αὐτά
νά τόν ἀρμέγουν, ὅπως ἰσχυριζόταν ἡ ἐσφαλμένη ἀντίληψη πού
παρέλαβαν, ἀλλά –πρᾶγμα πού κατά τήν ἀνατομή μπορεῖ νά γίνει
γνωστό σέ ὁποιονδήποτε πιό καθαρά καί ἀπό τό φῶς– διοχετεύεται ἀπό τά ἔντερα σέ κάποιο δοχεῖο μέ εὐρύτητα πού στά ζῶα νά
γεμίζει τουλάχιστον τό μεσοδιάστημα τῶν “ψοῶν”.
Ἐκεῖνο ἐξάλλου διεσπαρμένο στό μεσεντέριο πάνω ἀπό τούς
σπονδύλους τῶν ἰσχίων λαμβάνει τό ὑγρό τῶν γαλακτωδῶν καί
τό ξαναχύνει μέσω τῶν φλεβῶν πού εἶναι κρυμμένες μέσα στόν
θώρακα καί μέ συνεχή ἀγωγό ἐκτείνονται ἕως τούς ὑποκλείδιους
κλάδους, μέχρι αὐτό μέσα στό ἀνιόν στέλεχος τῆς κοίλης φλέβας
νά ἀναμιχθεῖ μέ τό αἷμα περίπου στίς φλέβες τοῦ λαιμοῦ (ἐννοῶ
τίς ἐξωτερικές) καί τότε ἀκριβῶς σέ κοινή κοίτη νά σπεύσει στήν
κοιλότητα τῆς καρδιᾶς, μέ σκοπό νά λάβει πορφυρό χρῶμα καί
νά χωνευθεῖ σέ θρεπτική οὐσία. Γιά νά ἀποδειχθεῖ ἔτσι μέ μιά
εὐγενή μαρτυρία πόσο εὔστοχος εἶναι ὁ ἰσχυρισμός τοῦ ἀρχηγοῦ
τῶν Περιπατητικῶν ὅτι ἡ καρδιά εἶναι ἡ ἀρχή τῶν φλεβῶν καί τό
ἐργαστήριο τοῦ αἵματος».
Αὐτά λέει ἐκεῖνος. Μολονότι ὡστόσο κατά τήν ἀνατομή ζων
τανῶν ζώων συνέλαβα ἀρκετά συχνά τόν χυλό νά μεταφέρεται
κατευθείαν πρός τά πάνω μέσω τοῦ θωρακικοῦ ἀγωγοῦ (ἐν τούτοις,
γιά νά τό ὁμολογήσω μέ εἰλικρίνεια, ποτέ δέν τόν εἶδα νά εἰσέρχεται στήν καρδιά ἤ στά κοντινά μέ τήν καρδιά ἀγγεῖα, πρᾶγμα
πού ἔγινε αἰτία νά πιστέψουν πολλοί πώς οἱ ἀνιοῦσες γαλακτώδεις
χορηγοῦν τροφή στίς μασχάλιες βαλβίδες), ἀπό τήν ὄψη καί τήν ἁφή
γνωρίζω σαφῶς, ἀντίθετα μέ τήν αὐθεντία μεγάλων ἀνδρῶν, πώς
μεταφέρεται στό ἧπαρ καί σέ ἄλλες ἀκόμη περιοχές. Γιατί ἔκανα
ἀνατομή σέ ἄλογο πού εἶχε φάει πλούσιο γεῦμα καί ἀνακάλυψα ὅτι
πολλές γαλακτώδεις προχωροῦν πρός τό πάγκρεας, μερικές πρός τόν
μεσεντερικό κλάδο, ἄλλες πρός τή φλέβα τῆς πύλης, ὁρισμένες πρός
τό κοῖλο μέρος τοῦ ἥπατος καί λίγες πρός τήν κοίλη φλέβα, σχεδόν
σάν αὐτά νά τίς ἀρμέγουν. Ἀκριβῶς! «Φλεψίν ὑπάρχει δύναμίς τις
αἵματος ποιητική, καθ’ ἥν, καί πρίν εἰς ἧπαρ ἀφικέσθαι τόν ἐπί τῶν
σιτίων ἀναδιδόμενον χυμόν αἱματοῦν αὐτόν αἱ φλέβες πεφύκασι»
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[Γαληνός, «Περί χρείας μορίων», Λόγος 4, κεφ. 10]4. Στό ἴδιο βιβλίο
ὁ Γαληνός διδάσκει ὅτι στίς φλέβες ὁ χυμός λαμβάνει τό κόκκινο
χρῶμα τοῦ αἵματος, «ὑπογραφήν τινα, καί ἀμυδρόν εἶδος»5. Γι’ αὐτό
ὁ Schegkius στό εἰδικό σύγγραμμα πού πῆρε τόν τίτλο του ἀπό αὐτό
τό θέμα ὀνομάζει τίς φλέβες πρῶτο ὄργανο αἱμοποίησης. Ἑπομένως,
ἄν καί ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ χυλοῦ, τό ὁποῖο ἔχει ρυπάνει κατ’
ἐξοχήν ἡ χολή, μεταφέρεται στό ἧπαρ, δέν πρέπει νά ἀναζητοῦμε
περισσότερες γαλακτώδεις φλέβες, πού νά φθάνουν μέχρι τό ἧπαρ,
γιατί στό δρόμο ὁ χυμός ἀποκτᾶ τό χρῶμα τοῦ αἵματος. Κατά τόν
ἴδιο τρόπο, ἄν βγάλεις ἀπό ἕνα πιθάρι τό κατάμαυρο κρασί καί
βάλεις μέσα ἄσπρο, αὐτό δανείζεται πρῶτα τό χρῶμα. Διέκοψα
μάλιστα μέ ἕνα δεσμό τή ροή ὅλων τῶν ἀγγείων πού συνδέουν τό
πάγκρεας μέ τόν σπλήνα, μέ ἀποτέλεσμα νά παρατηρήσω σαφῶς
ὅτι μερικά ἀγγεῖα μεταφέρουν ὑγρό ἀπό τόν σπλήνα στό πάγκρεας,
μερικά ἀπό τό πάγκρεας στόν σπλήνα. Τό ὑγρό ὅμως δέν ἀσπρίζει,
ἐπειδή κοκκίνισε στό πάγκρεας.
Δέν μπορῶ ὅμως νά πιστέψω πώς ἀπό τό πάγκρεας μεταβιβάζεται
στόν σπλήνα χυμός ἄλλος ἀπό ἕνα μέρος τοῦ χυλοῦ, κυρίως ἐπειδή
σύμφωνα μέ τόν Ἀριστοτέλη «ὁ σπλήν οἷον νόθον ἧπαρ»6. Ἀλλοῦ
[«Περί ζώων μορίων» Γ, 7, 669b 16 κ.ἑξ.], ἐπειδή κάποια μέλη εἶναι
διπλά, διδάσκει: «φανείη γάρ ἐπαμφοτερίζειν τούτοις τό ἧπαρ,
καί ὁ σπλήν καί γάρ ὡς μονοφυές ἑκάτερον, καί ὡς ἀνθ’ ἑνός δύο
παραπλήσιον ἔχοντα τήν φύσιν». Καί λίγο μετά: «τό μέν ἧπαρ, καί
ὁ σπλήν βοηθεῖ πρός τήν πέψιν τῆς τροφῆς»7. Γι’ αὐτό τό μέρος τοῦ
χυλοῦ πού κυλᾶ πρός τό πάγκρεας χωνεύεται ἐκεῖ περαιτέρω καί
μετά μεταφέρεται στόν σπλήνα, σπλάγχνο πού προετοιμάζει τόν
χυλό τῆς μαύρης χολῆς. Ὅμως δύο κυρίως παράγοντες μποροῦν
νά δημιουργήσουν προβλήματα: Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι δέν βρίσκουμε
κάποια κύστη, στήν ὁποία νά ἐναποτεθοῦν τά περιττώματα τῆς
4.
5.
6.
7.

Τό χωρίο εἶναι στά ἑλληνικά καί βρίσκεται στό κεφ. 12 καί ὄχι στό 10. (C. G.
Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 299).
Γαληνοῦ, «Περί χρείας μορίων», Λόγος 4, Κεφ. 3, C.G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 269.
Ἀριστοτέλους, «Περί ζώων μορίων» Γ, 7, 669b 28.
Ἀριστοτέλους, «Περί ζώων μορίων» Γ, 7, 670a 20-21.
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μαύρης χολῆς, ἐνῶ στό ἧπαρ ἡ χολή πού περισσεύει ἀποβάλλεται στή
χοληδόχο κύστη, γιά νά μεταφερθεῖ στή συνέχεια μέσω τοῦ πόρου
τῆς χολῆς στό δωδεκαδάκτυλο καί νά τό παρακινήσει νά ἐκβάλει
τά ἰζήματα. Ὁ δεύτερος ἐξάλλου εἶναι ὅτι δέν φαίνεται καθόλου
τό ἀγγεῖο πού μεταφέρει χυμό ἀπό τόν σπλήνα στήν καρδιά, ἐνῶ
ἀπό τό ἧπαρ ἡ χωνεμένη οὐσία διοχετεύεται μέσω τοῦ εὐρύτατου
σωλήνα τῆς κοίλης.
Ὡστόσο τρεῖς λόγοι ἐξουδετερώνουν τήν πρώτη δυσκολία. Ὁ ἕνας
εἶναι πώς ἡ φύση χρησιμοποιεῖ τόν χυμό τῆς μαύρης χολῆς περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τή χολή, γιατί ἡ μαύρη χολή ἀναλαμβάνει χάρη στήν
ὀξύτητά της καθήκοντα ζύμης, τήν ὁποία ἡ φύση χρησιμοποιεῖ πάρα
πολύ σέ κάθε πέψη. Ἡ τελευταία διεξάγεται μέ τόν διαχωρισμό τοῦ
ἐπιβλαβοῦς ἀπό τό ὠφέλιμο ὑγρό. Ὁ δεύτερος ἐξάλλου λόγος εἶναι
πώς ἕνα μέρος τῆς μαύρης χολῆς μεταφέρεται στόν πυθμένα τοῦ
στομάχου. Γι’ αὐτό ὁ Vesalius λέει: «Τελικά ὅ,τι μεταφέρεται ἀπό τόν
σπλήνα στόν στόμαχο περισσότερο κατευθύνεται πρός τόν πυθμένα
παρά πρός τό ἀνώτερο στόμιο τοῦ στομάχου». Ὁ τρίτος τέλος λόγος
–καί αὐτός εἶναι ὁ πιό πιθανός– εἶναι ὅτι τό ὑπόλοιπο τμῆμα τοῦ
περιττώματος τῆς μαύρης χολῆς μεταβιβάζεται στό πάγκρεας μέσω
τῶν ἀγγείων πού ὁδηγοῦν ἔξω ἀπό τόν σπλήνα, ὥστε ἀπό ἐκεῖ νά
ἀποχετευθεῖ στά ἔντερα μέσω τοῦ πόρου τοῦ Virsungus8, τόν ὁποῖον
ἐγώ ὀνομάζω μελαγχοληδόχο9. Καί νά μήν πεῖς πώς, ἄν εἰσαγάγεις
μιά βελόνα ἀπό τό στόμιο πού χάσκει στό δωδεκαδάκτυλο, δέν
ἀνακαλύπτεις καμμιά ὀπή. Γιατί πρέπει νά τήν εἰσαγάγεις ἀντίθετα,
πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο συνηγορεῖ ἀκόμη καί ἡ λογική, ἐφόσον θά ἦταν
περιττό τό ἕνα στόμιο, ἄν ἔλειπε ἕνα δεύτερο, μέσω τοῦ ὁποίου θά
γινόταν ἡ πρόσληψη τοῦ ὑλικοῦ πού ἐξάγεται.
8.
9.

Virsungus ἤ Wirsung, Georg, (1589-1643), Γερμανός ἀνατόμος στήν Πάδοβα,
περιέγραψε τόν κύριο πόρο τοῦ παγκρέατος, πού φέρει τό ὄνομά του.
Στο λατινικό κείμενο ὁ ὅρος ἀναγράφεται «melancholidochum», ὅπως ὁ Μαυροκορδᾶτος ὀνόμασε τόν παγκρεατικό πόρο, καί συντίθεται ἀπό τίς ἑλληνικές
λέξεις «μελαγχολία», πού εἶναι γιά τή «μαύρη χολή» καί «δέχομαι», «μελαγχοληδόχο», κατά τό χοληδόχος. Παρατηροῦμε ὅτι κατά τόν 17ο αἰώνα διατηροῦνται
οἱ Ἱπποκρατικές θεωρίες τῶν χυμῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας εἶναι ἡ «μαύρη χολή».
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Ἡ δεύτερη ἐξάλλου δυσκολία σχετικά μέ τό ἀγγεῖο πού μεταφέρει ἀπό τόν σπλήνα στήν καρδιά εἶναι μηδαμινή. Διότι ἕνα μέρος
τοῦ χυλοῦ χωνεύεται στόν σπλήνα, μέσω τοῦ σπληνικοῦ κλάδου
εἰσάγεται στή φλέβα τῆς πύλης καί μέσω ἐκείνης στό ἧπαρ. Ἀπό τό
ἧπαρ τέλος εἰσάγεται μέσω τῆς κοίλης φλέβας στήν καρδιά.
Ὑπάρχει ὅμως ἕνας ἰσχυρός λόγος πού ἡ διανομή τοῦ χυλοῦ γίνεται
κατ’ αὐτόν τόν τρόπο. Ἀπό τίς λαμβανόμενες δηλαδή τροφές ὁρισμένες χωνεύονται γρήγορα, ὁρισμένες πιό ἀργά. Παρομοίως ἄλλες εἶναι
θερμές καί ὑγρές, ἄλλες θερμές καί ξηρές, ἄλλες ψυχρές καί ὑγρές,
ἄλλες ψυχρές καί ξηρές καί, γιά νά μιλήσω ὡς γιατρός, ἄλλες παράγουν χολή, ἄλλες φλέγμα, ἄλλες μαύρη χολή καί ἄλλες ἄριστο αἷμα.
Ἑπομένως ἡ φύση θά λειτουργοῦσε ἀνόητα, ἄν τίς χώνευε ὅλες αὐτές
σέ ἕνα ἐργαστήριο. Γιατί, καθώς θά θερμαίνονταν οἱ ψυχρότερες, θά
ξηραίνονταν οἱ θερμότερες, καί, καθώς οἱ ὑγρότερες θά γίνονταν
παχύρρευστες καί θά ἔπηζαν, οἱ ξηρότερες θά σκληρύνονταν.
Γι’ αὐτό ἡ σοφώτατη δημιουργός τῶν πραγμάτων συνέστησε
περισσότερες ἑστίες, γιά νά παρασκευάζει διαφορετικά πράγματα
σέ διαφορετικά ἐργαστήρια. Δημιούργησε πράγματι δύο «ἑστίες»,
τόν στόμαχο καί τήν καρδιά, ὥστε σέ ἐκεῖνον πρῶτα νά συναντᾶ
καί νά διευθετεῖ τίς τροφές πού ἐπεξεργάσθηκε στό στόμα μέ τή
βοήθεια τῶν δοντιῶν, ἐνῶ στήν καρδιά νά τά περνᾶ ἀπό κάτι
σάν τό τελευταῖο χέρι ἐργασίας καί νά τούς προσδίδει τή μορφή
ἀληθινοῦ αἵματος. Ὑποβάλλει συνεπῶς τίς τροφές, πού ἔγιναν γιά
κάποιο διάστημα ἀντικείμενο πέψης στόν στόμαχο, σέ τετραπλό
διαχωρισμό καί τίς διανέμει σέ τέσσερα σπλάγχνα, ἀνάλογα μέ
τό ἄν πλησιάζουν περισσότερο ἤ λιγότερο τή φύση τοῦ αἵματος.
Φυσικά ὅσες ἀπέχουν περισσότερο ἀπό τίς ἰδιότητες τοῦ αἵματος,
τίς χωνεύει στή συνέχεια σέ περισσότερα σπλάγχνα. Ἔτσι προωθεῖ κατευθείαν στήν καρδιά μέσω τοῦ ἀγωγοῦ τοῦ Pecquetus τό
λεπτότερο τμῆμα τοῦ χυλοῦ, πού μετατρέπεται εὐκολώτερα σέ
αἷμα, ἐπειδή εἶναι θερμό καί ὑγρό, ὥστε μέ τήν παρουσία του νά
προσφέρει βοήθεια στό πρωταρχικό μέλος.
Τό θερμότερο ὅμως καί ξηρότερο μέρος τοῦ χυλοῦ, πού εἶναι
ξένο πρός τό αἷμα ὅσον ἀφορᾶ μία ἰδιότητα, τό χωνεύει στό ἧπαρ,
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ἕνα σπλάγχνο πού, ἄν δέν ἀπατῶμαι, παράγει χολή καί παρασκευάζει αἷμα. Μόλις ἐξάλλου χωνέψει περαιτέρω στό πάγκρεας τό
ψυχρότερο καί ὑγρότερο μέρος, εἴτε τό διοχετεύει στό ἧπαρ, γιά
νά καθαρισθεῖ ἀπό τή χολή, ἤ στόν σπλήνα, γιά νά καθαρισθεῖ ἀπό
τή μαύρη χολή, εἴτε τό μεταβιβάζει στή χυλοφόρο δεξαμενή ἀπό
σύντομο δρόμο. Τέλος τό ψυχρό καί ξηρό μέρος, πού διαφέρει ἀπό
τό αἷμα σέ δύο ἰδιότητες, πρῶτα τό προετοιμάζει στό πάγκρεας
καί μετά τό μεταφέρει καί τό χωνεύει στόν σπλήνα, στόν ὁποῖο ἡ
φύση συνέπλεξε περισσότερες ἀρτηρίες, ὥστε μέ ὅπλο τήν πολύ
μεγάλη θερμότητα νά ἐπιτίθεται στό ξένο ὑγρό καί νά τό νικᾶ.
Ἔπειτα μέσω τοῦ σπληνικοῦ κλάδου τό διαβιβάζει στό ἧπαρ καί
τό διηθεῖ. Τέλος, ἀφοῦ τό ἐπεξεργασθεῖ, τό μεταφέρει μέσω τῆς
κοίλης στήν καρδιά. Τώρα ἑπομένως μποροῦμε ἀλήθεια νά ἀναφωνήσουμε: «Κανένα τέλειο καί μεγάλο ἔργο δέν γίνεται ξαφνικά
μέ μία ἐπιχείρηση, οὔτε ἡ ἐπεξεργασία του μπορεῖ νά προέλθει ἐξ
ὁλοκλήρου ἀπό ἕνα ὄργανο». Ἐπιστρέφω ὅμως στό σημεῖο ἀπό
ὅπου μέ ἅρπαξε ἡ θέρμη τοῦ λόγου.
Ἀπό αὐτά λοιπόν εἶναι φανερό ὅτι τά γαλακτώδη ἀγγεῖα, τόσο
ὡς πρός τή λειτουργία ὅσο καί ὡς πρός τήν ἀρχή, εἶναι φλέβες καί
συνεχόμενα μέ φλέβες. Γι’ αὐτό οἱ πνεύμονες καί πάλι ἐξίσου μέ τήν
κίνηση τοῦ αἵματος ἐπιτελοῦν καί τήν κίνηση τοῦ χυλοῦ ἀπό τήν
περιφέρεια στό κέντρο καί ἀπό τούς κλάδους στόν κορμό. Αὐτός
ἑπομένως εἶναι ὁ λόγος πού οἱ τριχοειδεῖς φλέβες ἀπορροφοῦν ἀπό
τίς περιοχές (τοῦ σώματος) μέσα ἀπό μικρά στόμια. Γιά τόν ἴδιο
ἐπίσης λόγο οἱ γαλακτώδεις φλέβες (τῶν ὁποίων τά στόμια χάσκουν
μέσα στήν κοιλότητα τῶν λεπτῶν ἀλλά καί τῶν παχέων ἐντέρων,
μέ ἀποτέλεσμα ἡ διατροφή νά ἐπιτελεῖται μέ σύριγγες) ἁρπάζουν
τόν χυλό ἀπό τά ἔντερα. Ἐπειδή δηλαδή κατά τήν ἐκπνοή εἶναι
ἀπαραίτητο τά πνευμονικά ἀγγεῖα νά γεμίσουν αἷμα, τό αἷμα πού
περιέχει ἡ κοίλη φλέβα προωθεῖται, μέ ἀποτέλεσμα τό ἀπώτερο
αἷμα νά προχωρεῖ καί στή συνέχεια τό ἑπόμενο μέρος νά καταλαμβάνει τή θέση τοῦ προηγούμενου. Αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια τό
αἷμα πού ὑπάρχει στίς περιοχές νά ἀπάγεται ἀπό τίς φλέβες καί
ὁποιοσδήποτε χυμός παραμένει στά ἔντερα νά ἀπάγεται ἀπό τά
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χυλοφόρα ἀγγεῖα, θά πεῖς ὅμως ὅτι ἡ ἐμπειρία βεβαιώνει πώς,
ἄν διακόψουμε μέ ἕνα δεσμό τή ροή τῆς γαλακτώδους φλέβας,
ἐντεῦθεν τοῦ δεσμοῦ πρός τά ἔντερα αὐτή ἐξογκώνεται, ἐνῶ πρός
τό στέλεχος ἐκκενώνεται. Ἑπομένως ὁ χυλός δέν ἀντλεῖται ἀπό
τίς γαλακτώδεις φλέβες, ἀλλά ὠθεῖται μέσα σέ ἐκεῖνες χάρη στήν
«περισταλτική» (συμπιεστική) κίνηση τῶν ἐντέρων [Pecquetus
«Ἀνατομική πραγματεία»]. Ἐγώ ὅμως ἀπό τό ἴδιο αὐτό πείραμα
συνάγω ἐναργέστερα τό ἀντίθετο: Ἔστω δηλαδή ὅτι τό ὑγρό
ὠθεῖται μέσα στή γαλακτώδη φλέβα. Γιατί ἐκείνη, ὅταν εἶναι γεμάτη
ὑγρό, ἐκκενώνεται πέρα ἀπό τόν δεσμό; Αὐτό φυσικά γίνεται, γιατί
πέρα ἀπό τόν δεσμό ὁ χυλός ἕλκεται. Τό γεγονός ἐξάλλου ὅτι ἡ
φλέβα φαίνεται νά ἐξογκώνεται ἐντεῦθεν τοῦ δεσμοῦ ὀφείλεται
τόσο στό ὅτι λόγω τῆς διακοπῆς ὁ χυλός δέν ἕλκεται, ὅσο καί στό
ὅτι ἡ ἐκκένωση τοῦ ἑνός μέρους κάνει τή διόγκωση τοῦ ἄλλου νά
φαίνεται μεγαλύτερη.

Κεφάλαιο 14

Η Γενεσιουργοσ Αρχη τησ Κινησησ
των Πνευμονων και τησ Καρδιασ

Τό πρόβλημα τοῦ αἰτίου πού κινεῖ τούς πνεύμονες εἶναι διάσημο
σέ τόσο μεγάλο βαθμό, ὥστε οἱ συγγραφεῖς νά ἐπιδίδονται σχετικά
μέ αὐτό σέ διαξιφισμούς τόσο σχολαστικούς, σάν νά ἦταν κοντά στίς
πύλες ὁ Ἀννίβας, καί τόσο σφοδρούς, σάν νά ἀγωνίζονταν γιά τίς
τύχες τῆς Ἑλλάδος1. Βέβαια, ἄν ἤθελα νά ἀπαριθμήσω τά πάντα, δέν
θά συνέγραφα βιβλίο, ἀλλά τεράστιο τόμο, μέ σκοπό νά φθάσουν οἱ
ἀναγνῶστες μέχρι τόν κορεσμό. Γι’ αὐτό θά ἀναφέρω μόνον ἐκεῖνα,
ἀπό τά ὁποῖα μπορεῖ νά γίνει γνωστή ἡ πιθανότερη γνώμη.
Ὁ Γαληνός [«Περί χρείας μορίων», βιβλ. 6, κεφ. 10, «Περί πεπονθότων τόπων» 3] ἰσχυρίζεται πώς ἡ κίνηση τοῦ πνεύμονα διεξάγεται ἀπό
1.

Ἐντύπωση προκαλεῖ στόν ἀναγνώστη ἡ καταχώριση τῆς φράσης αὐτῆς τοῦ Ἀλ.
Μαυροκορδάτου «σάν νά ἀγωνίζονταν γιά τίς τύχες τῆς Ἑλλάδος» (ac si pro Graeciae
fortunis decertarent) σέ ἕνα βιβλίο ἰατρικό καί καθαρά πειραματικό. Ἀποτελεῖ μᾶλλον
ἕνα δεῖγμα τοῦ περιρρέοντος πνεύματος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τῶν μέσων τοῦ 17ου αἰῶνος,
πώς οἱ ξένοι στρατοί θά πρέπει νά παίξουν καθοριστικό ρόλο γιά τίς τύχες τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν ἀπελευθέρωσή της. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἀποκτᾶ μάλιστα ἡ ἀναφορά τοῦ
Μαυροκορδάτου στόν ὅρο «Ἑλλάς». Βλ. Μ.Ἰ. Μανούσακας, Ἐκκλήσεις (1453-1535)
τῶν Ἑλλήνων λογίων τῆς Ἀναγεννήσεως πρός τούς ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος. (Λόγος ἐκφωνηθείς τήν 25ην Μαρτίου 1963 εἰς τήν μεγάλην
αἴθουσαν τῶν τελετῶν). Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1965. Εὐχαριστίες στόν κ. Κώστα Πέτσιο, ἀν. Καθηγητή στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων
γιά τήν ὑπενθύμιση τῆς παραπομπῆς αὐτῆς.
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τούς μῦς τοῦ θώρακα καί εἶναι τόσο «ἑκούσια», ὥστε «ὁ πνεύμονας»,
λέει, «δέν διαθέτει ἀπό μόνος του καμμία κίνηση, ἀλλά ἀκολουθεῖ
τήν κίνηση τοῦ θώρακα»2. Ὡστόσο οἱ πραγματεῖες τῶν Thadaeus
Dunus «Περί ἀποστροφῆς νοός» 2, ἐδάφιο 19, Columbus βιβλ. 5, κεφ.
20, Carpentarius3 στόν Ἀλκίνοο κεφ. 16, οἱ ὁποῖοι μέ βάση τήν ἄποψη
τοῦ Φιλοσόφου θεωροῦν τήν κίνηση τοῦ πνεύμονα ἐντελῶς φυσική
καί «ἀκούσιον», ἔρχονται σέ ὀξύτατη ἀντίθεση μέ τόν Γαληνό. Τέλος,
ὁ λογιώτατος Gasp. Hoffmann [Σχόλια στόν Γαληνό, «Περί χρείας
μορίων», Λόγος 6, κεφ. 10] ἀκολουθεῖ τή μέση ὁδό καί ἀπό τά λόγια
τοῦ Ἀριστοτέλη διαπιστώνει πώς ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων εἶναι ἐν
μέρει «ἑκούσιος», ζωική καί ἠθελημένη σέ ἀντίθεση μέ τόν Dunum, ἐν
μέρει «ἀκούσιος», ἀθέλητη καί φυσική σέ ἀντίθεση μέ τόν Γαληνό, μέ
βάση τή ἄποψη τοῦ ὁποίου φαίνεται νά μιλᾶ ὁ Mauritius Hoffmann,
ὅταν ἀποκαλεῖ τήν ἀναπνοή κίνηση «φυσιοζωική». Τώρα ὅμως ἀποκαλύπτω μέ λίγα λόγια τή δική μου ἄποψη γι’ αὐτό τό θέμα.
Ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων εἶναι διπλή, εἴτε ἁπαλή καί μέτρια, εἴτε
αὐξημένη, τήν ὁποίαν ὁ Ἱπποκράτης ὀνομάζει «ὑψίστην ἀναπνοήν»
[Γαληνός, «Περί πεπονθότων τόπων», Βιβλίον 4, κεφ. 4].
Πρῶτα λοιπόν πιστεύω πώς ἡ ἁπαλή κίνηση τῶν πνευμόνων εἶναι
φυσική καί ἀκούσια καί ἀποδεικνύω ἐναργῶς ὅτι δέν ἐξαρτᾶται
ἀπό τούς μῦς τοῦ θώρακα.
Στήν ἰσχυρή δηλαδή ἀποπληξία ὁ θώρακας δέν κινεῖται. Ἡ ἀναπνοή
ὡστόσο τοῦ ζώου δέν ἐλαττώνεται καθόλου. Ἑπομένως ἡ κίνηση τοῦ
θώρακα δέν εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ἁπαλή ἀναπνοή. Οὔτε οἱ πνεύμονες,
κάθε φορά πού κινοῦνται, λαμβάνουν τήν κίνησή τους ἀπό τόν θώρακα,
ὅπως λέει ὁ Γαληνός4 [«Περί πεπονθότων τόπων», Βιβλίον 5, κεφ. 3].

2.

3.
4.

Τό κείμενο τοῦ Γαληνοῦ εἶναι στά λατινικά. Τό ἑλληνικό κείμενο εἶναι «οὐδεμίαν
ἐξ αὑτοῦ κίνησιν ἔχων ὁ πνεύμων ὑπό τοῦ θώρακος ἀεί κινοῖτο», (C. G. Kühn,
τόμ. ΙΙΙ, σελ. 448).
Jacobus Carpentarius (1521-1574), Alcinoum Platonicum, Paris 1573. Thodaeus
Dunus, 1523-1613.
Τό κείμενο τοῦ Γαληνοῦ εἶναι: «οὐδεμίαν ἔχοντος ἰδίαν κίνησιν τοῦ πνεύμονος, ἀλλ’ ὁπότε μέν ὁ θώραξ διαστέλλοιτο, τῇ πρός τό κενούμενον ἀκολουθίᾳ
συνδιαστελλομένου», (C. G. Kühn, τόμ. VIII, σελ. 325).
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Ἐκτός αὐτοῦ, ἄν σχίσουμε ὅλους τούς μῦς τοῦ θώρακα, τό ζῶο
ἀναπνέει ἀκόμη γιά κάποιο χρονικό διάστημα. Συνεπῶς ἡ ἁπαλή
ἀναπνοή μπορεῖ νά διεξαχθεῖ χωρίς τή βοήθεια τοῦ θώρακα. Γι’
αὐτό ὁ Pecquetus λέει: «Μή νομίσεις πώς οἱ μῦες τοῦ στήθους καί
τοῦ ὑπογαστρίου, τούς ὁποίους ὀνομάζουν ἀναπνευστικούς, συμβάλλουν κάπως στήν κίνηση πού γίνεται μέ αὐτόν τόν τρόπο, γιατί,
ἄν τούς σχίσουμε βαθειά (παραμείνουν ὡστόσο ἀβλαβεῖς οἱ μεσοπλεύριοι καί τό διάφραγμα), ὅσο οἱ χόνδροι τοῦ στέρνου εἶναι
ἀκάλυπτοι καί ἡ κοιλότητα τῆς κατώτερης κοιλίας ἀνοιχτή, τό
ζῶο δέν ἀναπνέει καθόλου λιγότερο ἀπό τό ἄν κανένα τραῦμα δέν
εἶχε βλάψει τό φορτίο αὐτῶν τῶν μυῶν». Αὐτά λέει ἐκεῖνος. Ἐγώ
ὅμως ἔσχισα ἀκόμη καί τούς μεσοπλεύριους μῦς, χωρίς ὡστόσο νά
πειράξω τό διάφραγμα, καί παρατήρησα πώς ἡ ἀναπνοή γίνεται
γιά κάποιο χρονικό διάστημα.
Στό σημεῖο αὐτό ὅμως παρατήρησε ἐν παρόδῳ τό λάθος τοῦ
Pecquetus, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ἰσχυρίσθηκε πώς ἡ κίνηση τοῦ διαφράγματος ὀφείλεται στή συμπίεση τῶν πνευμόνων, ἐδῶ, χωρίς νά τό
γνωρίζει, ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια: Δέν μπορεῖ δηλαδή νά πραγματοποιηθεῖ ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων, ἄν δέν εἶναι ἄθικτο τό διάφραγμα.
Ἀπό αὐτό προκύπτει πώς αἰτία τῆς κίνησης τῶν πνευμόνων εἶναι
ἀκριβῶς ἡ κίνηση τοῦ διαφράγματος, ἀφοῦ βέβαια τό διάφραγμα
κινεῖται χωρίς πνεύμονα, ἐνῶ ὁ πνεύμονας δέν κινεῖται καθόλου
χωρίς διάφραγμα. Ἡ λογική αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι ὅτι μπορεῖ
νά ὑπάρξει αἰτία χωρίς ἀποτέλεσμα, χωρίς αἰτία ὅμως δέν μπορεῖ
νά ὑφίσταται ἀποτέλεσμα ἐξαρτώμενο τόσο στή γένεση ὅσο καί
στή διατήρησή του. Ἐπιστρέφω ὡστόσο στό θέμα μου.
Ἐπιπλέον ὁ Γαληνός [«Περί χρείας μορίων» Λόγος 6, κεφ. 13]
ὁμολογεῖ πώς ἡ γένεση τῆς τραχείας ἀρτηρίας προηγεῖται τῆς γενέσεως τῶν πνευμόνων καί πώς ὁ πνεύμονας προηγεῖται τοῦ θώρακα.
Ἑπομένως, τί πιό παράλογο ἀπό τό νά ἀποκτᾶ τήν κίνησή του ἀπό
τό μεταγενέστερο ἐκεῖνο πού δημιουργήθηκε πρῶτο;
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Ἐπιπροσθέτως ὁ Γαληνός [«Περί πεπονθότων τόπων», Βιβλίον
4, κεφ. 7]5, διδάσκει πώς ἡ ἁπαλή καί μικρή ἀναπνοή γίνεται ἀπό
τό διάφραγμα. Κατά συνέπεια, ἡ διακήρυξή του ὅτι ἐξαρτᾶται
ἀπό τούς μῦς τοῦ θώρακα εἶναι ἀνακόλουθη. Γιατί σύμφωνα μέ
τήν ἴδια λογική ἀπό δύο αἰτίες δέν μπορεῖ νά προκύψει τό ἴδιο
ἀποτέλεσμα.
Νά μήν πεῖ ὅμως κάποιος Γαληνικός ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἴδια
λογική δύο αἰτίες μποροῦν νά ὁδηγήσουν ἐν μέρει στό ἴδιο ἀποτέλεσμα καί γι’ αὐτό ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων μπορεῖ νά γίνει καί
ἀπό τό διάφραγμα καί ἀπό τόν θώρακα. Γιατί ὁ Γαληνός λέει ρητά
πώς οἱ πνεύμονες λαμβάνουν κάθε κίνηση ἀπό τόν θώρακα [«Περί
πεπονθότων τόπων», Βιβλίον 5, κεφ. 3]6.
Πρόσθεσε τέλος ὅτι ἀναπνέουμε ἀκόμη καί ὅταν κοιμόμαστε.
Καί, ἡ πιό πειστική ἀπόδειξη εἶναι πώς, ἄν μᾶς βυθίσουν στό νερό,
δέν θέλουμε φυσικά νά πνιγοῦμε καί ὅμως ρουφᾶμε παρά τή θέλησή
μας ἀκόμη καί τό ἴδιο τό νερό, ἐπειδή μᾶς ὑποχρεώνει ἡ ἀνάγκη
τῆς ἀναπνοῆς.
Εἶναι ἑπομένως φανερό πώς ἡ ἁπαλή καί μέτρια κίνηση τῶν
πνευμόνων εἶναι ἀκούσια. Γι’ αὐτό πιστεύω κατά δεύτερο λόγο πώς
ἡ αὐξημένη ἀναπνοή, εἴτε διεξάγεται μέ διεύρυνση τοῦ θώρακα,
εἴτε μέ ὑπερβολική ἄντληση ἀέρα, ἐξαρτᾶται ἀπό τή θέληση, κάτι
πού ἐπιβεβαιώνει καί ἡ ἐμπειρία. Πράγματι! Ὅταν ἀναστενάζουμε,
ὅταν δηλαδή ἐπιτελοῦμε τήν ὑψίστη ἀναπνοή, εἴτε ἀντλοῦμε ἄπληστα ἀέρα μέ ἀνοιχτό τό στόμα, εἴτε διευρύνουμε τόν θώρακα, εἴτε
τά κάνουμε καί τά δύο, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο ὁ καθένας ἄς ἔχει
μάρτυρα τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του.
Ἀλλά βέβαια θά πεῖς πώς αἰτία τῆς ἐξάρτησης τῆς ἀναπνοῆς ἀπό τή
θέληση καί ἀπό τά ὄργανα τῆς ἑκούσιας κίνησης εἶναι τό γεγονός ὅτι
μποροῦμε νά κρατήσουμε τήν ἀναπνοή μας. Παράδειγμα γι’ αὐτό τό
5.
6.

Τό κείμενο θά εἶναι: «τήν ἀβίαστον ἐκπνοήν αἱ φρένες ἐργάζονται μόναι κατ’ ἐκείνους τούς καιρούς, ἐν οἷς ἡσυχάζει τό ζῶον», (C. G. Kühn, τόμ. VIII, σελ. 253).
Τό σχετικό χωρίο εἶναι «οὐδεμίαν ἔχοντος ἰδίαν κίνησιν τοῦ πνεύμονος, ἀλλ’
ὁπότε μέν ὁ θώραξ διαστέλλοιτο, τῇ πρός τό κενούμενον ἀκολουθίᾳ συνδιαστελλομένον», (C. G. Kühn, τόμ. VIII, σελ. 325).
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πρᾶγμα δίνει ὁ Γαληνός, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι κάποιος δοῦλος πέθανε,
ἐπειδή κράτησε τήν ἀναπνοή του. Ἡ ἔνσταση αὐτή θά ἦταν βέβαια
πειστική, ἄν ἡ θέληση μποροῦσε ἄμεσα νά ἐμποδίσει τήν ἀναπνοή,
κάτι πού εἶναι λάθος. Διότι κρατᾶμε τήν ἀναπνοή μας, ἐπειδή κλείνουμε τό στόμα καί τούς ρώθωνες καί παρακωλύουμε τήν εἴσοδο τοῦ
ἀέρα, χωρίς τή βοήθεια τοῦ ὁποίου δέν γίνεται ἀναπνοή. Ἑπομένως ἡ
ἔλλειψη ἀέρα συνεπάγεται τήν παύση τῆς κίνησης τῶν πνευμόνων καί
βέβαια τόν ἴδιο τόν θάνατο, ἐφόσον δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς
ἀναπνοή. Γι’ αὐτό ἡ θέληση ἀναχαιτίζει τήν ἀναπνοή, ἀκριβῶς ὅπως
κάποιος θά ἔσβηνε τή φωτιά ὄχι μέ τήν ἄμεση ἐπίρριψη νεροῦ, ἀλλά
μέ τό νά κρατᾶ τήν εὔφλεκτη ὕλη μακριά ἀπό τίς φλόγες.
Αὐτά λοιπόν ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὀρθά μποροῦμε νά ἀποκαλέσουμε
τήν ἀναπνοή κίνηση «φυσιοζωική», στόν βαθμό πού ἡ ἁπαλή
ἀναπνοή γίνεται ἐκ φύσεως, ἐνῶ ἡ αὐξημένη ἐξαρτᾶται ἀπό τήν
κίνηση τοῦ θώρακα.
Κάποιος ὅμως θά ρωτήσει ἐπιπλέον ποιό αἴτιο προκαλεῖ τή
φυσική ἀναπνοή. Ἐφόσον εἶναι ἑκούσια, τήν ἐπιτελεῖ μόνον ἡ
κίνηση τοῦ θώρακα; Σέ αὐτόν ἀπαντοῦν πολλοί καί ἀνάμεσά τους
ὁ Sennertus [«Διδασκαλία ἰατρική», βιβλ. 1, κεφ. 12]: «Ὁ πνεύμονας ἀντιλαμβάνεται ταχύτατα τήν ἀναγκαιότητα ἄντλησης ἀέρα.
Ἔπειτα ἡ φυσική του δύναμη διεγείρεται καί προσπαθεῖ νά ἀντλήσει ἀέρα». Ὡστόσο, καλέ θεέ, ποῦ νά ἀποδώσω ἄραγε τούτη τήν
ἀφέλεια, στήν κατανόηση ἤ στήν ἔκφραση; Μήπως τό συμπέρασμα
εἶναι πώς ἀκόμη καί ὁ πνεύμονας τῶν θηρίων ἔχει μυαλό, ὥστε νά
καταλαβαίνει ἀμέσως τή χρησιμότητα τοῦ ἀέρα, καί ὕστερα μέ τή
διέγερση τῆς δυνάμεώς του νά τόν προσελκύει; Μακριά ἀπό ἐδῶ
μία τόσο ἠλίθια φιλοσοφία. Ἄς ἀντλήσουμε τόν ἁγνότερο χυμό ἀπό
τήν πηγή τῆς ἐπιστήμης. Ὁ Ἀριστοτέλης λοιπόν διδάσκει πώς «τόν
πνεύμονα ἀρχήν κινήσεως ἔχειν ἀπό τῆς καρδίας» [«Περί ζώων
μορίων», Βιβλίον Γ΄, κεφ. 6]. Γι’ αὐτό ὁ Gaspar Hoffmann (Σχόλια
στόν Γαληνό, «Περί χρείας μορίων» 6), ἄνδρας μέ ἀριστοτελικό δαιμόνιο –ἤ μήπως μέ ἀριστοτελική εὐφυία;– λέει: «Ἡ καρδιά ἀποτελεῖ
τήν ἀρχική αἰτία τῆς κινήσεως, ὁ πνεύμονας ἀκολουθεῖ τήν κίνηση
τῆς καρδιᾶς καί ὁ θώρακας ἀκολουθεῖ τήν κίνηση τοῦ πνεύμονα».
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Καί ὁ λογιώτατος Caesalpinus7 [«Περιπατητικά ζητήματα», Βιβλίον
5, κεφ. 5] ὑποδεικνύει πώς ἡ ἀναπνοή γίνεται ἀπό τήν καρδιά. Γιά
τόν λόγο ὅμως πού ἡ καρδιά εἶναι τό γενεσιουργό αἴτιο τῆς κίνησης
τῶν πνευμόνων ἐπινοοῦν καί ἐγώ δέν ξέρω ποιές δυνάμεις. Ἐγώ
ὡστόσο, ἄν καί γνωρίζω πώς ἡ καρδιά διαθέτει πνοή, χωρίς τήν
ὁποία δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ, ὅπως δέν κινεῖται στά πτώματα, διατείνομαι ὅτι τό ζητούμενο εἶναι τά ὄργανα, γιά νά κινηθεῖ ἡ πνοή.
Θεωρῶ λοιπόν πώς ἡ ἀναπνοή διεξάγεται ἀπό τήν καρδιά μέ τόν
ἑξῆς τρόπο: Καθώς ἡ καρδιά συσφίγγεται, σηκώνει τό διάφραγμα
πρός τά πάνω, μέ ἀποτέλεσμα νά χαλαρώνουν οἱ ἰνώδεις δεσμοί, οἱ
ὁποῖοι συνδέουν τούς πνεύμονες μέ τό διάφραγμα, νά ἑνώνονται οἱ
δακτύλιοι τῆς τραχείας καί ἑπομένως νά διεξάγεται τό ἕνα μέρος
τῆς ἀναπνοῆς, δηλαδή ἡ ἐκπνοή. Ἔπειτα ἡ καρδιά καταπίπτει,
μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποχωρεῖ τό διάφραγμα, νά διαστέλλονται οἱ
δεσμοί, νά ἕλκονται οἱ πνεύμονες πρός τά κάτω καί ἔτσι μέ τή διεύρυνση τῶν δακτυλίων τῆς τραχείας νά πραγματοποιεῖται καί τό
δεύτερο μέρος τῆς ἀναπνοῆς, δηλαδή ἡ εἰσπνοή. Μέ αὐτή συνεπῶς
τή λογική πιστεύω ὅτι ὀρθά μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε πώς ἡ
καρδιά εἶναι ἡ ἀρχή τῆς κίνησης τῶν πνευμόνων. Σέ αὐτήν ὅμως
τήν κίνηση συμβάλλει καί ἡ σύζευξη τῶν παρακειμένων μερῶν,
στήν ἔκταση πού οἱ πνεύμονες συνάπτονται μέ ἐκεῖνα.
Στό σημεῖο ὅμως αὐτό θά ρωτήσει κάποιος «φιλομαθής» ποιά
εἶναι ἡ ἀρχή τῆς κίνησης τῆς ἴδιας τῆς καρδιᾶς. Τή δίκαιη ἀπάντηση
σ’ αὐτόν δίνουν ἀπό τό κοινό ἐκεῖνο γιά τούς ὁμιλητές βῆμα πού
ἀναφέραμε πολλοί γενειοφόροι μέ ὄψη συνοφρυωμένη ὄχι τόσο
ἀπό τίς ρυτίδες ὅσο ἀπό αὐστηρότητα: Δέν δίνουμε τήν ἀρχή τῆς
ἀρχῆς, γιά νά μήν παραδεχθοῦμε ὅτι προχωροῦμε στό ἄπειρο, καί
ἑπομένως, ἀφοῦ ἡ καρδιά εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ζωῆς καί ὁ ἥλιος τοῦ
μικρόκοσμου, δέν πρέπει νά ἐρευνοῦμε τήν ἀρχή τῆς κινήσεώς της.
Γι’ αὐτό ὀνομάζουν τήν καρδιά πρωταρχικό μέλος, τό ὁποῖο ἀπο-

7.

Andrea Caesalpinus, (1525-1603), Peripateticarum quaestionum libri quinque,
Venetiis 1571.
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νέμει καί δέν ὑποδέχεται. Γι’ αὐτό ὁ Φραγκῖσκος Piccolominaeus8
λέει πώς «ἡ καρδιά πρῶτα ζεῖ, ἀφοῦ ζεῖ πάντοτε βράζει καί μέσα
στόν ἀναβρασμό της πάλλεται». Τοῦτο εἶναι σαφῶς τό ἴδιο, σάν νά
ἔλεγε πώς ἡ καρδιά κινεῖται ἐκ φύσεως ἀπό μόνη της. Ἄν κάποιος
ἀπαιτοῦσε μεγαλύτερη ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς ρήσης, κατά τή γνώμη
μου ἐκεῖνος δέν θά διεκήρυσσε τίποτε ἄλλο παρά πώς ἡ καρδιά
κινεῖται χάρη στήν κίνηση τοῦ παφλασμοῦ. Ἄν κάποιος πρόβαλλε
τήν ἀντίρρηση πώς ἡ κίνηση τοῦ παφλασμοῦ εἶναι ἀκανόνιστη,
ἐκεῖνος θά ἀπαντοῦσε ὅτι τοῦτο ἀποβαίνει μέ τή σειρά του ἀληθινό,
ὅπου δέν παρίσταται διευθύνουσα πνοή. Στήν καρδιά ὅμως ἡ πνοή
κυβερνᾶ τήν κίνηση ξεκινώντας ἀπό τό μηδέν. Αὐτό εἶναι τό ἴδιο,
σάν νά ἔλεγε πώς ἡ καρδιά διαθέτει κινητήρια δύναμη. Ἡ ἀπάντηση
αὐτή δέν μοῦ ἀρέσει καθόλου, καί ἄς τή βρίσκουμε σποραδικά
στούς μεγαλύτερους περιπατητικούς φιλοσόφους, κυρίως στούς
μοναστηριακούς. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι πρόκειται γιά ταυτολογία.
Ἀπαντᾶμε μέσω αὐτοῦ γιά τό ὁποῖο ρωτᾶμε. Τό ζητούμενο δηλαδή
εἶναι γιατί ἡ καρδιά κινεῖται ἐκ φύσεως κατά τέτοιον τρόπο, ἤ
ἀπό ποῦ διεγείρεται μία τέτοια κινητήρια δύναμη. Δέν θά ἱκανοποιοῦσα ὅμως αὐτόν πού ρωτᾶ γιατί τό σελάχι προξενεῖ σόκ, ἄν
ἀπαντοῦσα «ἐπειδή ἔχει τή δύναμη νά σέ ἀφήνει ἐμβρόντητο». Καί
βέβαια ἄκουσα ἀρκετά συχνά ἀγρότες νά ἀπαντοῦν εὔκολα σέ
ὅσους ρωτοῦν «γιατί ἄραγε αὐτό τό πρᾶγμα ἔχει τέτοια ἔκβαση;»:
«Ἐπειδή ἡ φύση του εἶναι ἔτσι». Καί ἄς μήν ἀσχολήθηκαν ποτέ μέ
τήν ἐκμάθηση τῶν στοιχειωδῶν γραμμάτων. Αὐτό εἶναι τό ἴδιο, σάν
νά ἔλεγες «ἐπειδή διαθέτει τέτοια δύναμη». Ἔστω δηλαδή καί ἄν
χρησιμοποιοῦσες τήν κομψότερη λέξη «δύναμη», στήν πραγματικότητα θά ἐξέφραζες τό ἴδιο πρᾶγμα.
Ἐκτός αὐτοῦ τίποτε δέν κινεῖται ἐκ φύσεως, παρά μόνο γιά νά
ἀναπαυθεῖ. Διότι ἡ κίνηση εἶναι φορά. Τό ὅριο ὅμως τῆς φορᾶς
πρέπει νά εἶναι νά μήν προχωρήσει στό ἄπειρο. Σύμφωνα καί μέ
τόν ἴδιο τόν Ἀριστοτέλη, ἡ κίνηση εἶναι δυνάμει ἐνέργεια ἑνός
8.

Franciscus Piccolominaeus, (1520-1604), Καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας. Βλ. Nicolai Comneni Papadopuli, Historia Gymnasii
Patavini, τόμ. Ι, σελ. 339.
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ὄντος καί, καθώς εἶναι δυνάμει, ὀφείλει νά ἔχει ἕνα ὅριο. (Ἐξαιρῶ
τήν κίνηση τῶν οὐρανῶν, πού εἶναι αἰώνια, ἐπειδή δέν ἔχει ὅριο).
Ἐρωτῶ λοιπόν: Ποιά εἶναι ἡ ἀνάπαυση τῆς καρδιᾶς; Ἀσφαλῶς θά
ἐπισημάνουμε αὐτήν ἀκριβῶς τή διαστολή. Συνεπῶς, ἄν ἡ καρδιά
κινεῖται γιά νά ἀναπαυθεῖ καί ἀναπαύεται μέ τή διαστολή, γιατί
ἀρχίζει νά κινεῖται ἐκ νέου; Φυσικά ἡ αἰτία πού διαταράσσει τήν
ἡσυχία τῆς καρδιᾶς καί τήν παροτρύνει νά κινηθεῖ, δέν προέρχεται
ἀπό τή φύση τῆς καρδιᾶς9. Ἄς ἐπισημάνω λοιπόν αὐτήν τουλάχιστον
τήν αἰτία, ἡ ὁποία εἶναι ἐξωτερική, καί θά παραδοθῶ. Τό ὅτι ἐξάλλου ἡ αἰτία πού παρακινεῖ τήν καρδιά νά κινηθεῖ δέν προέρχεται
ἀπό τήν καρδιά ἀλλά ἀπό ἀλλοῦ δέν θά φανεῖ παράλογο παρά
μόνο στούς ἀμβλύνους. Γιατί, ἄν τό κάθε φυσικό σῶμα κινεῖται ἐκ
φύσεως, εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀναπαύεται στόν κατάλληλο τόπο.
Ὅ,τι ὅμως ἀναπαύεται στόν κατάλληλο τόπο δέν μπορεῖ ποτέ νά
κινεῖται ἀπό μόνο του. Ἄν ἐν τούτοις κινεῖται, εἶναι ἀναπόφευκτο
νά κινεῖται ἀπό ἐξωτερική αἰτία. Πράγματι! Κάθε φυσικό πρᾶγμα
κινεῖται ἐκ φύσεως, γιά νά φθάσει στόν κατάλληλο τόπο καί ἐκεῖ
νά ἀναπαυθεῖ. Ἡ κίνηση ὅμως αὐτή εἶναι φυσική στόν βαθμό πού
τείνει πρός τόν κατάλληλο τόπο. Ὅταν ἀντίθετα ὑπονοεῖ τόν προηγούμενο τόπο, τόν κατάλληλο, κατά τήν ἀποχώρηση ἀπό αὐτόν,
εἶναι βίαιη. (Δέν ἀποκαλῶ βίαιο αὐτό πού γίνεται ἀπό κάτι ἄλλο,

9.

Στό κεφάλαιο αὐτό διαπιστώνεται ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου νά λύσει ἕνα ἀπό τά προβλήματα τῆς λειτουργίας τῆς καρδιᾶς· ποία
εἶναι ἡ αἰτία τῆς συστολῆς της. Καί μόνο τό γεγονός ὅτι ὁ Μαυροκορδᾶτος
ἀσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα αὐτό καί προσπάθησε μέ λογικούς συλλογισμούς
καί πειράματα νά ἀποδείξει, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, ὅτι αἰτία τῆς συστολῆς τῆς
καρδιᾶς προέρχεται ἀπό ἐξωτερική αἰτία καί δέν βρίσκεται ἐσωτερικά στήν
ἴδια, δείχνει τή δυναμική τοῦ ἐρευνητικοῦ του πνεύματος. Σημειώνουμε πάντως
ὅτι ἀργότερα δύο αἰῶνες καί πλέον, τό 1893, ἀνακαλύφθηκε ἀπό τόν Ἑλβετό
καρδιολόγο καί ἀνατόμο Wilhelm His (1863-1964) τό κολποκοιλιακό δεμάτιο,
τό ὁποῖο φέρει τὀ ὄνομά του, καί μεταφέρει τό ἠλεκτρικό ἐρέθισμα στήν κοιλία
γιά τή συστολή της. Βλ. Peter Fleming, A Short History of Cardiology, Clio Medica
40, The Wellcome Institute Series in the History of Medicine, Editions Rodopi
B.V., Amsterdam-Atlanta, DA 1997, σελ. 111.
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χωρίς τό πάσχον νά συνεισφέρει καμμία δύναμη, ἀλλά ἐκεῖνο πού
γίνεται ἀπό ἐξωτερική αἰτία, εἴτε συμβάλλει τό πάσχον εἴτε ὄχι).
Ἐφόσον λοιπόν ὑποθέτουμε ὅτι κατά τή διαστολή ἡ καρδιά
ἀναπαύεται ἐκ φύσεως, ὅταν κινεῖται, ἡ κίνηση εἶναι φυσική, στό
μέτρο πού ἀφορᾶ στό ὅριο πρός τό ὁποῖο τείνει, δηλαδή στήν ἀνάπαυση κατά τή διαστολή. Στό μέτρο ὅμως πού ὑπονοεῖ τό ὅριο ἀπό
τό ὁποῖο ξεκινᾶ, δηλαδή ἐπίσης τήν ἀνάπαυση κατά τή διαστολή,
εἶναι βίαιη. Ἀλλά τή βίαιη κίνηση τή γεννᾶ ἐξωτερική αἰτία, ἀφοῦ
τίποτε δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ βίαια ἀπό μόνο του. Ἑπομένως ἅπαξ
καί ἡ καρδιά ἀναπαύεται κατά τή διαστολή, δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ
αὐτομάτως. Ἄρα, ἄν κινεῖται, ἡ κίνηση προέρχεται ἀπό ἀλλοῦ.
Συνεπῶς, ἄν ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς προέρχεται ἀπό ἀλλοῦ, μπορεῖ
νά ἀποδοθεῖ σέ ἐξωτερική αἰτία. Αὐτήν ἐπιθυμῶ διακαῶς νά μάθω
καί ὅμως δέν βρίσκω κανένα δάσκαλο. Ἐπειδή μάλιστα παραπονιέμαι σέ πολλούς, μοῦ προσάπτουν ἰσχυρογνωμοσύνη, σάν νά
διερευνῶ μέ μεγαλύτερη τοῦ δέοντος περιέργεια οὐράνια μυστήρια.
Λές καί ἡ καρδιά εἶναι ὁ πρῶτος κινητήρας τοῦ μικρόκοσμου10 καί
ἡ λεπτομερής ἔρευνα στή φύση της εἶναι ἐξίσου ἀπερίσκεπτη, σάν

10. Ὡς «μικρόκοσμος» θεωρεῖται ὁ ἄνθρωπος συγκριτικά μέ τή φύση, πού ἀποκαλεῖται «μακρόκοσμος», ἀντίληψη ἀναγόμενη στούς ἀρχαίους Ἕλληνες. Σύμφωνα
μέ τόν Γάλλο ἀκαδημαϊκό Jacques Jouanna, Ἱπποκράτης, ἑλληνική μετάφραση,
Ἀθήνα 1998, σελ. 89. «Ἡ πραγματεία “Περί διαίτης 10” παρουσιάζει τήν παλαιότερη ἔκφραση, ἡ ὁποία διασώθηκε στήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία καί ἡ
ὁποία ἀφορᾶ τή θεωρητική σχέση μεταξύ μικρόκοσμου καί μακρόκοσμου. Ὁ
ἄνθρωπος, ἀναφέρει, εἶναι “καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ ὅλου”». Σημειώνουμε ὅτι περί
«μικροκόσμου» γράφει καί ὁ Harvey «The heart is the first principle of life and
the sun of the microcosm». Βλ. William Harvey, An anatomical disputation the
movement of the heart and blood in living creatures, μετάφραση μέ εισαγωγική
καί ὑποσημειώσεις Gweneth Whitteridge, Blackwell Scientific Publications, 1976,
σελ. 76. Ἀκόμη περί μικροκόσμου γίνεται ἀναφορά σέ δύο χειρόγραφα, ἕνα στή
Βιβλιοθήκη τῆς Κοζάνης καί ἄλλο στή Βιβλιοθήκη τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας,
πού φέρουν τόν τίτλο «Περί τοῦ μικροκόσμου καί τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ καί
πῶς γίνεται ἡ κυκλοτερίς κίνησις τοῦ αἵματος ὀλίγα τινά» Βλ. Γιάννη Καρᾶ,
Οἱ θετικές ἐπιστῆμες στόν ἑλληνικό χῶρο (15ος-19ος αἰώνας), Ἀθήνα 1991, σελ.
266, καί τοῦ ἰδίου, Οἱ ἐπιστῆμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί ἔντυπα,
Τόμος Γ΄, Οἱ Ἐπιστῆμες τῆς Ζωῆς, Ἀθήνα 1994, σελ. 325-327.
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νά ἐξετάζαμε «μέ περιέργεια», σάν νά «σταθμίζαμε αὐστηρά» τήν
οὐσία τοῦ μεγάλου Κινητῆρα τοῦ κόσμου. Σ’ αὐτούς ἐγώ ἔστειλα
χαιρετίσματα καί τούς ἐπέτρεψα νά θαυμάζουν ἀπό μακριά τά ἔργα
τῆς φύσης, ὅπως ὁ ὄχλος τῶν Ἑβραίων προσκυνοῦσε τά ἄδυτα τοῦ
ναοῦ ἀπό τά προπύλαια. Μετά πῆρα μέ προθυμία τήν ἀπόφαση νά
ριχτῶ στή μάχη μέ τά δικά μου ὅπλα, μέ τήν ἐλπίδα πώς ἡ τόλμη
μου νά πολεμήσω θά μοῦ ἀπέφερε ἀρκετό ἔπαινο.
Βασάνισα λοιπόν πολύ καιρό τό μυαλό μου, ὥσπου στό τέλος
εἶπα: Ἄν ἡ τέχνη μιμεῖται τή φύση, ὄχι σάν πίθηκος, ἀλλά «τά ἀπολείποντα ἀναπληροῦν» [Ἀριστοτέλης στά «Μετεωρολογικά»], ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς μου σέ ἕνα τόσο δύσκολο ζήτημα θά εἶναι
ἡ τέχνη. Γι’ αὐτό ἐρεύνησα κυρίως μέ ποιόν τρόπο γίνεται στά
ρολόγια ἡ δόνηση τοῦ ὀργάνου, αὐτό πού οἱ τεχνῖτες ὀνομάζουν
«τέμπο», καί ἀναφώνησα: Φυσικά! Ἄν κάποιος ἀπό ἐμᾶς τούς φιλοσόφους ρωτοῦσε κάποιον πού δέν γνώριζε τήν τέχνη ποιά εἶναι ἡ
αἰτία αὐτῆς τῆς δόνησης, ἐκεῖνος θά ἀπαντοῦσε ἀμέσως μέ θάρρος
«ἡ κινητήρια δύναμη». Καί ὅμως ἐκεῖ δέν ὑπάρχει καμμιά τέτοια
δύναμη, ἀλλά ἡ κίνηση ἐπιτελεῖται μέ τά κατάλληλα ὄργανα. Ἐξ
οὗ καί ὁ πατέρας Famianus Strada11 τραγούδησε μέ χαριτωμένο
ποίημα [«Προγυμνάσματα», βιβλ. 2, σελ. 2]:
«Αὐτός ὁ ὄγκος ὁ εὔφωνος πού τόν καιρό μετράει
καί ὁ οὐρανός, πιστέψτε με, κρυφή ἔχουν συμφωνία:
Νυχθημερόν στόν οὐρανό ὁ ἥλιος ὅ,τι κάνει
μᾶς ἀναφέρει ἡ μηχανή στήν ὄψη της γραμμένο.
Τί ἔργο τέχνης θαυμαστό! Στή γῆ σπεύδει ἡ σφαῖρα
ἡ μολυβένια πού κυλᾶ καί ἡ τροχαλία τό βάρος
τό στρέφει μέ τίς σπεῖρες της. Αὐτό κίνηση δίνει:
Δαγκώνει, ὅσο μέ δύναμη ὁ ἄξονας γυρίζει,
τίς ρόδες τίς ὀδοντωτές καί νά κινήσουν κάνει.
Μέ πλάστιγγα μετέωρη καί κρεμαστό βαρίδι
11. Famianus Strada, (1572-1649), Ἰταλός Ἰησουίτης, Prolysiones Academiae,
Oratoriae Historiae, Pοetica, Rome 1617.
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τούς κύκλους πού ἀπ’ τό δάγκωμα ἐκεῖνο μεταξύ τους
ἀντεστραμμένοι καί μπλεγμένοι εἶναι τούς κινάει.
Ἠχεῖ ἀπό δῶ ὁ χάλκινος ὁ κελευστής στόν πύργο
καί ἡ γλωττίδα ἡ κινητή σέ ἐγγεγραμμένο κύκλο
μαζί μ’ αὐτόν παράλληλα τίς ὧρες σημειώνει.
Διαιρεῖ τοῦτος ὁ πίνακας καί σέ μικρά τεμάχια
τόν βίο μας ὁλόκληρο τόν κατακερματίζει,
τή μέρα τήν ἀκέραιη σέ κομματάκια σχίζει».
Ἑπομένως, ὁ ἔμπειρος τεχνίτης διευθέτησε τό δημιούργημά του
μέ αὐτή τή λογική καί κατασκεύασε ἕνα ἀπό τά πολλά ὄργανα
κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε ἡ κίνηση τοῦ ἑνός ὀδοντωτοῦ τροχοῦ
νά ἀκολουθεῖ τήν κίνηση τοῦ ἄλλου καί τέλος ἐκεῖνος ὁ τροχός
πού λέγεται «ὀφιοειδής» νά δονεῖ τό λεγόμενο «δένδρο τοῦ χρόνου». Αὐτό ὅμως γίνεται μέ τέτοιον τρόπο, ὥστε, ἄν ὠθεῖ μέ τό ἕνα
δόντι, νά συγκρατεῖ μέ τό δεύτερο πού βρίσκεται στό ἄλλο ἄκρο,
γιά νά μήν κυλήσει ἡ μολύβδινη σφαῖρα μέ ὁρμητική πορεία. Μέ
αὐτόν τόν τρόπο λοιπόν γίνεται ἡ κίνηση στό ρολόι. Ὅταν κάποτε
Εὐρωπαῖοι ἔκαναν δῶρο ἕνα ρολόι σέ κάποιον Ἰάπωνα βασιλιᾶ,
ὁ βάρβαρος ἐκεῖνος ἔνιωσε πολύ μεγάλο θαυμασμό, γονάτισε καί
τό προσκύνησε ὡς θεό.
Ἀφοῦ λοιπόν φώτισα τό μυαλό μου μέ τίς προκαταρκτικές αὐτές
παρατηρήσεις, διερευνοῦσα μέ περισσότερη ἐπιμέλεια τήν αἰτία
πού κινεῖ τά σπλάγχνα τῆς μέσης περιοχῆς. Δέν μποροῦσα ἀκόμη νά
παρατηρήσω τί ἀπό τά δύο συμβαίνει: Ἡ καρδιά ἐπιτελεῖ τήν κίνηση
τοῦ πνεύμονα, ἤ ὁ πνεύμονας προκαλεῖ τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς;
Ἐπειδή ὅμως ἔβλεπα πώς ἡ κίνηση τοῦ ἑνός διαδεχόταν τήν ἠρεμία
τοῦ ἄλλου κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε νά ἐμφανίζουν μιάν ἀμοιβαία
αἰτιότητα, κατάλαβα μέ τόν ἑξῆς τρόπο τή λογική τῆς ὅλης κίνησης:
αὐτή ἀναζητᾶ ἐκ φύσεως τήν προηγούμενη κατάστασή της, μέ ἀποτέλεσμα νά αὐτοσυσφίγγεται χάρη στήν δύναμη τῶν ἀφθόνων μυῶν
πού διαθέτει καί νά προσπαθεῖ ἔτσι νά ἀποβάλει ἐκεῖνο τό φορτίο.
Ὅλοι ἐξάλλου καταλαβαίνουν πώς, ὅσο ἕνα φυσικό σῶμα βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν κατάλληλη γι’ αὐτό κατάσταση, ἀνακτᾶ σιγά-σιγά
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μόνο του τήν προηγούμενη κατάσταση. Τό νερό δηλαδή πού ἔχει
θερμανθεῖ παγώνει μόνο του. Ἄν ρίξουμε μιά πέτρα πρός τά πάνω,
κινεῖται αὐτομάτως πρός τά κάτω. Καί, ἐπειδή ἔχουμε παραδείγματα
μέσα στά ὅρια τῆς ἐπιστήμης μας, ἄν ἕνας ὑγιής ἄνθρωπος ἀρρωστήσει, ἀνακτᾶ βαθμιαῖα μόνος του τήν ὑγεία του. Γι’ αὐτό ὁ θεῖος
Ἱπποκράτης12 λέει πώς «νούσων φύσιες ἰητρός». Κατά συνέπεια ἡ
καρδιά, ὅταν ἡ εἴσοδος τοῦ αἵματος διευρύνει τή χωρητικότητά
της, συστέλλεται μέ τή δύναμη τῶν μυῶν καί ἔτσι ἐλευθερώνεται
ἀπό τήν ὑπερβολική διεύρυνση. Καθώς ὅμως ἡ καρδιά συσφίγγεται καί κάνει συστολή, ἀνυψώνει τό διάφραγμα, μέ ἀποτέλεσμα
νά χαλαρώνουν οἱ δεσμοί πού τό συνδέουν μέ τούς πνεύμονες, οἱ
δακτύλιοι τῆς τραχείας νά ἑνώνονται καί ἔτσι νά διεξάγεται ἡ
ἐκπνοή, ὅπως στά φυσερά. Ἐπειδή ὅμως, ὅταν γίνεται ἡ ἐκπνοή
τοῦ ἀέρα καί ἡ ἐκκένωση τῆς τραχείας, τά ὑπόλοιπα πνευμονικά
ἀγγεῖα διευρύνονται καί ἔτσι ἐκμυζοῦν αἷμα, ἡ σοφώτατη φύση
συνέδεσε τή σύσφιξη τῆς καρδιᾶς καί τή συστολή μέ τήν ἐκπνοή τοῦ
ἀέρα, τήν ἐκκένωση τῆς τραχείας καί τή διεύρυνση τῆς πνευμονικῆς
ἀρτηρίας καί τῆς πνευμονικῆς φλέβας, ὥστε ἡ καρδιά νά ἀπωθεῖ
μέ τήν αὐτοσυστολή τό αἷμα ἀπό τή δεξιά κοιλία στήν πνευμονική
ἀρτηρία, ταυτόχρονα ἡ πνευμονική ἀρτηρία νά τό ἀντλεῖ καί ἔτσι
μέ ἀμοιβαία βοήθεια νά μεταβιβάζεται τό αἷμα.
Ἀφοῦ ὅμως ἡ καρδιά ἀπομακρύνει τό βάρος τοῦ αἵματος, ἐπιστρέφει στήν προηγούμενη χωρητικότητά της καί ἠρεμεῖ, μέ ἀποτέλεσμα τό διάφραγμα νά κατεβαίνει στήν προηγούμενη κατάσταση
καί λόγω τῆς διάτασης τῶν δεσμῶν νά ἕλκει τούς πνεύμονες πρός
τά κάτω. Τότε οἱ δακτύλιοι διαχωρίζονται ἀμέσως, ἡ τραχεῖα διευρύνεται καί γεμίζει ἀέρα. Ἐπειδή ὅμως, ὅταν γίνεται ἡ εἰσπνοή, τά
πνευμονικά ἀγγεῖα συσφίγγονται, ὠθοῦν στήν ἀριστερή κοιλία
τό αἷμα πού δέν μπορεῖ νά ἐπιστρέψει πίσω στή δεξιά. Γι’ αὐτό ἡ
ἐξογκωμένη καί πάλι ἀπό τό αἷμα καρδιά ἀποβάλλει μέ τήν αὐτοσυστολή τό φορτίο, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑψώνεται ἐκ νέου τό διά12. Τό χωρίο εἶναι ἀπό τό Ἐπιδημιῶν τό Ἕκτον, Τμῆμα Πέμπτον 1, ἐκδ. É. Littré,
τόμ. V, σελ. 314. Καί ἔκδ. Α. Μαρτίνου, ἐπιμ. Γ. Κ. Πουρναρόπουλου, τόμ. Β΄,
Ἀθήνα 1966, σελ. 482.
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φραγμα, νά συστέλλονται οἱ δακτύλιοι, νά βραχύνεται ἡ τραχεῖα,
νά διευρύνονται τά πνευμονικά ἀγγεῖα καί νά γεμίζουν αἷμα, τό
ὁποῖο μέ τή νέα διεύρυνση τῆς τραχείας, πού ὀφείλεται στήν κάθοδο
τοῦ διαφράγματος κατά τήν ἀνάπαυση τῆς καρδιᾶς, ὠθοῦν στόν
ἀριστερό κόλπο τῆς καρδιᾶς καί τόν παροτρύνουν νά ὑποστεῖ νέα
σύσφιξη. Γιά νά ὁριοθετήσω ὅμως μέ λίγα λόγια τήν ὅλη ὑπόθεση, ἡ
σύσφιξη τῆς καρδιᾶς ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς ἐκπνοῆς καί τῆς ἐκκένωσης τῆς τραχείας, τήν ὁποίαν ἀκολουθεῖ ἡ πλήρωση τῆς πνευμονικῆς
φλέβας καί τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας. Κατά τήν ἀνάπαυση ἐξάλλου
τῆς καρδιᾶς, ὅταν διεξάγεται ἡ εἰσπνοή, τά ἀγγεῖα προωθοῦν τό
αἷμα, μέ ἀποτέλεσμα, καθώς γεμίζουν τήν καρδιά καί διευρύνουν
τίς κοιλότητές της, νά προκαλοῦν τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς, χάρη
στήν ὁποίαν αὐτή αὐτοσυστέλλεται ἐκ νέου καί ἐλευθερώνεται ἀπό
τήν ὑπερβολική διεύρυνση. Αὐτό ἐξάλλου πού λέω γιά τήν καρδιά
πρέπει νά ἐννοηθεῖ καί γιά τά ὠτία, πού συμβάλλουν τά μέγιστα
στήν κίνηση τοῦ αἵματος.
Αὐτή εἶναι λοιπόν ἡ ὅλη λογική τῆς κίνησης, ἀπό τήν ὁποία
προκύπτει πρῶτον ἡ αἰτία τῆς εἰσπνοῆς καί τῆς ἐκπνοῆς, δεύτερον
ἡ ἐξωτερική αἰτία τῆς κίνησης τῆς καρδιᾶς, τήν ὁποία εἶχα τήν
πρόθεση νά διερευνήσω. Τά παραπάνω καθιστᾶ ἀξιόπιστα καί τό
ἑξῆς: Ἡ καρδιά κινεῖται ταχύτερα, ὄχι μόνον ἐπειδή τό αἷμα τήν
ἐξογκώνει μέ τήν ποσότητά του, ἀλλά καί ἐπειδή τήν ἐρεθίζει μέ
τήν ὀξύτητά του. Καί ὅταν ἡ καρδιά πάλλεται, δονεῖται, διότι τήν
κατέχει βλαβερή πνοή.
Θά πεῖς ὅμως: Αὐτή ἡ αἰτιολόγηση τῆς κίνησης ὁδηγεῖ στήν ἀποδοχή μιᾶς ἀμοιβαίας αἰτιότητας, ἡ ὁποία ἐπιφέρει περιπλοκή τῶν
ὅρων. Ἡ αἰτία δηλαδή θά ταυτιζόταν μέ τό ἀποτέλεσμα.
Γιά τή λύση αὐτῆς τῆς δυσκολίας παρατήρησε πώς ἡ ἀμοιβαία
αἰτιότητα ὡς πρός τήν ἴδια τήν ἰδιότητα δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή στά ἴδια σέ ἀριθμό πράγματα. Γιατί θά προκύψει ὅτι τό ἀποτέλεσμα, στόν βαθμό πού εἶναι ἀποτέλεσμα, θά ἦταν αἰτία ἐκείνου
πού τό προκαλεῖ, πρᾶγμα πού μᾶς ἐμπλέκει σέ ἀντίφαση. Ὡστόσο
στά ἴδια πράγματα ἡ ἀμοιβαία τους μορφή δέν καθιστᾶ ἀντιφατική τήν αἰτιότητά τους. Π.χ. ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ ἄνθρωπο
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καί παράγεται ἀπό ἄνθρωπο. Τούτη ὅμως ἡ ἀμοιβαία αἰτιότητα
δέν προξενεῖ σύγχυση, διότι δέν δημιουργεῖ ὁ Πέτρος τόν Παῦλο
καί τἀνάπαλιν ὁ Παῦλος τόν Πέτρο, ἀλλά ὁ Πέτρος παράγει τόν
Παῦλο, ὁ Παῦλος τόν Ἰωάννη καί αὐτός γεννᾶ ἄλλον. Ἔτσι, στήν
περίπτωσή μας, ἡ κίνηση Α τῆς καρδιᾶς προκαλεῖ τήν κίνηση Β
τοῦ πνεύμονα. Ἡ κίνηση ὅμως Β τοῦ πνεύμονα δέν ἐπιτελεῖ μέ τή
σειρά της τήν κίνηση Α τῆς καρδιᾶς, ἀλλά τήν κίνηση Γ τῆς καρδιᾶς.
Ἐξάλλου ἡ κίνηση Γ τῆς καρδιᾶς εἶναι ἡ αἰτία τῆς κίνησης Δ τοῦ
πνεύμονα. Καθώς ὅμως ἡ κίνηση τοῦ ἑνός σπλάγχνου πραγματοποιεῖ
τήν ἑπόμενη κίνηση τοῦ ἄλλου, ἀποφεύγεται ὁ παραλογισμός τῆς
ἀμοιβαίας αἰτιότητας.
Θά προβάλλεις νέα ἀντίρρηση: Αὐτή ἡ αἰτιολόγηση τῆς κίνησης
θά ὁδηγοῦσε στό συμπέρασμα πώς ἡ δεξιά κοιλία δέν θά γέμιζε
ποτέ αἷμα. Τοῦτο μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὡς ἑξῆς: Γεμίζει δηλαδή εἴτε
κατά τήν ἐκπνοή, εἴτε κατά τήν εἰσπνοή. Κατά τήν ἐκπνοή ὅμως
αὐτό δέν συμβαίνει, διότι τότε διεξάγεται ἡ συστολή τῆς καρδιᾶς,
μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκρέει καί τό αἷμα ἀπό τή δεξιά κοιλία. Οὔτε
κατά τήν εἰσπνοή συμβαίνει, γιατί ἐκείνη τή χρονική στιγμή τά
πνευμονικά ἀγγεῖα προωθοῦν τό αἷμα καί, ἐπειδή αὐτό δέν μπορεῖ
νά ἐπιστρέψει στή δεξιά κοιλία ἤ στήν κοίλη φλέβα, προωθεῖται
στόν ἀριστερό κόλπο. Ἐπειδή μάλιστα τό αἷμα δέν μεταβαίνει
στήν ἀριστερή κοιλία, ἄν δέν διαβιβασθεῖ ἀπό τή δεξιά, ἡ ὁποία
ὅμως σύμφωνα μέ τήν ὑπόθεσή μας δέν γεμίζει ποτέ, συνεπάγεται
πώς οὔτε αἷμα ἀνακαλύπτουμε στήν ἀριστερή κοιλία, οὔτε καμμιά
μετάγγιση γίνεται.
Βέβαια τό κεντρί αὐτῆς τῆς δυσκολίας κέντησε τήν ψυχή μου
καί μέ παρακίνησε νά διερευνήσω μέ μεγαλύτερη ἐπιμέλεια κατά
τήν αὐτοψία τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο ἡ δεξιά κοιλία γέμιζε αἷμα.
Φυσικά διέγνωσα στή στιγμή πώς κατά τόν χρόνο τῆς ἐκπνοῆς καί
τῆς συστολῆς, οἱ ὁποῖες γίνονται ταυτόχρονα, καί οἱ δύο κοιλότητες
τῆς καρδιᾶς ἐκκενώνονται καί μέ τή σύσπαση ἀποβάλλουν αὐτό πού
περιέχουν. Κατά τόν χρόνο ὅμως τῆς εἰσπνοῆς καί τῆς διαστολῆς,
πού, ὅπως εἶναι ἑπόμενο, ἐπίσης γίνονται ταυτόχρονα, γεμίζουν καί
ἐξογκώνονται ἀπό τό αἷμα. Ἐν τούτοις, ὅσο πιό καθαρά παρατη-

Ἡ Γενεσιουργός Ἀρχή τῆς Κίνησης τῶν Πνευμόνων καί τῆς Καρδιᾶς

109

ροῦσα πώς κατά τήν εἰσπνοή ἡ δεξιά κοιλία γέμιζε, τόσο μεγαλύτερο
σκοτάδι ἀμαύρωνε τό μυαλό μου, πού ἀγνοοῦσε τήν αἰτία πλήρωσης
τῆς δεξιᾶς κοιλότητας. Γιατί γνώριζα σαφῶς ὅτι κατά τήν εἰσπνοή
ὁ ἀριστερός κόλπος γέμιζε, ἐπειδή τά πνευμονικά ἀγγεῖα λόγω τῆς
συμπίεσης πού τούς προκαλοῦσε ἡ διευρυμένη τραχεῖα προωθοῦσαν
τό αἷμα, τό ὁποῖο δέν μποροῦσε νά ρεύσει ἀντίστροφα πρός τόν
δεξιό κόλπο καί γι’ αὐτό ἔσπευδε στόν ἀριστερό μέ τήν ἄδεια τῶν
βαλβίδων. Ἔτσι ἐνδοσκοποῦσα μέ ἀκούραστα μάτια καί στό τέλος
κατάλαβα πώς, ὅταν διεξαγόταν ἡ εἰσπνοή, τό αἷμα ἐξωθούμενο
ἀπό τά πνευμονικά ἀγγεῖα πότε εἰσχωροῦσε ἤρεμα στόν ἀριστερό
κόλπο καί μέ τήν εἴσοδό του διεύρυνε ἐκείνη τήν κοιλότητα, μέ
ἀποτέλεσμα ἡ διεύρυνση τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου νά ἐπιφέρει κατ’
ἀνάγκην καί τή διεύρυνση τοῦ δεξιοῦ, πότε εἰσχωροῦσε ἤρεμα στίς
κοιλότητες τῶν βαλβίδων καί διέστελλε τά τοιχώματα τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, μέ συνέπεια νά διαστέλλεται, ὅπως ἦταν ἑπόμενο,
ἡ δεξιά κοιλία καί ἔτσι χάρη στή διεύρυνση του δεξιοῦ κόλπου νά
ἀπορροφᾶ αἷμα ἀπό τήν κοίλη φλέβα καί νά γεμίζει.
Νομίζω λοιπόν πώς αὐτή εἶναι ἡ αἰτία πλήρωσης τῆς δεξιᾶς κοιλίας, δηλαδή ἡ εἰσπνοή, χάρη στήν ὁποία γεμίζει καί ἡ ἀριστερή.
Ἑπομένως, μιά καί εἶπα σέ ἄλλο σημεῖο (προηγούμενο κεφάλαιο)
ὅτι κατά τήν ἐκπνοή τό αἷμα μεταβιβάζεται ἀπό τή δεξιά κοιλία
στήν πνευμονική ἀρτηρία, ὕστερα προωθεῖται ἄλλο αἷμα ἀπό τήν
κοίλη φλέβα καί στή συνέχεια ὅλο τό αἷμα κινεῖται πρός τά ἐμπρός,
θέλω νά καταλάβεις ὅτι τό αἷμα δέν μπορεῖ νά μεταγγισθεῖ ἀπό τήν
κοίλη φλέβα στή δεξιά κοιλία, ἄν πρῶτα δέν ἀπωθηθεῖ ἐκεῖνο πού
βρίσκεται στή δεξιά κοιλία. Ἡ ἀπώθηση ὅμως αὐτή γίνεται κατά
τή διάρκεια τῆς ἐκπνοῆς. Γι’ αὐτό μποροῦμε καί εἶναι ὀρθό νά
ποῦμε πώς ἡ ἐκπνοή ἀποτελεῖ τουλάχιστον ἐν μέρει τήν αἰτία πού
τό αἷμα κινεῖται πρός τά ἐμπρός. Γιατί πράγματι, ὅπως στό ρολόι
τό ὁποιοδήποτε ἐλάχιστο ὄργανο συμβάλλει στήν κίνηση, ἔτσι
καί ἡ καρδιά, οἱ πνεύμονες, ἡ εἰσπνοή, ἡ διαστολή, ἡ ἐκπνοή καί ἡ
συστολή ἐπιτελοῦν τήν κίνηση τῶν σπλάγχνων, ἡ ὁποία ρυθμίζεται
μέ σκοπό τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, κατά τέτοιον τρόπο ὥστε,
ὅπως στό ρολόι ἡ κίνηση θά καταστρεφόταν, ἄν ἕνα ὄργανο δέν
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ἐκτελοῦσε τό καθῆκον του, ἔτσι καί στό ζῶο, ἄν ἕνα ἀπό τά σπλάγχνα τῆς μέσης περιοχῆς σταματοῦσε τή λειτουργία του, τό αἷμα δέν
θά ἐκινεῖτο καθόλου. Γιατί ἡ κίνηση τοῦ ἑνός σπλάγχνου ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν κίνηση τοῦ ἄλλου σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε τά σπλάγχνα τοῦ
θώρακα νά μποροῦν καί νά εἶναι ὀρθό νά ὀνομασθοῦν ὄχι «ὄργανα
πνεύματος» μέ σκοπό τήν ψύξη, ὅπως ἐσφαλμένα τά ἀποκαλεῖ ὁ
Γαληνός [«Περί χρείας μορίων» 6]13, ἀλλά ὄργανα τῆς κυκλοφορίας
τοῦ αἵματος.
Θά ἀντιτείνεις ὅμως ὅτι αὐτό τό δόγμα ἀντιτίθεται στά λόγια μας.
Γιατί ἐπιχειρηματολογήσαμε ζωηρά ἐνάντια σέ ὅσους ὑποστηρίζουν
ὅτι κατά τή διεύρυνση ἡ καρδιά γεμίζει αἷμα, τό ὁποῖο ἀντλεῖ, καί
ἀποδείξαμε ὅτι μετά τή συστολή ἡ καρδιά δέν διευρύνεται, ἀλλά
κατακάθεται. Ἄν ὅμως σταθμίσεις τή δύναμη τῆς αἰτιολόγησης πού
προβάλαμε ἐκεῖ, θά ὁμολογήσεις πώς δέν ὑπάρχει καμμιά ἀντίφαση
στά λόγια μας. Ἀπορρίψαμε δηλαδή τή διεύρυνση τῆς καρδιᾶς, διότι
μοναδική κίνηση τῆς καρδιᾶς καί ὅλων τῶν μυῶν εἶναι ἀκριβῶς ἡ
σύσφιξη. Ἑπομένως ἡ λογική ἀποδεικνύει πώς ἡ καρδιά δέν μπορεῖ
νά διευρυνθεῖ ἀπό μόνη της. Στό σημεῖο αὐτό ὅμως κρίναμε πώς
ἡ καρδιά διευρύνεται ἀπό τήν κίνηση τῶν πνευμόνων. Ἡ διεύρυνση αὐτή δέν διεξάγεται ἀπό τήν καρδιά, ὅπως ἰσχυρίζονται
οἱ συγγραφεῖς πού ἀπορρίψαμε, ἀλλά ἀπό ἄλλη αἰτία. Γι’ αὐτό ἡ
καρδιά συσφίγγεται μόνη της, γιά νά ἀποβάλει τό φορτίο καί νά
ἀναπαυθεῖ στή φυσική της κατάσταση, διευρύνεται ὅμως κατά τύχη
ἐξαιτίας τῆς εἰσόδου τοῦ αἵματος, πού ὀφείλεται στή σύσφιξη τῶν
πνευμονικῶν ἀγγείων.
Θά πεῖς πάλι: Ἄν αὐτά ἦταν ἔτσι ὅπως τά λές, θά προέκυπτε
ὅτι, ὅσες φορές ἐκινεῖτο ἡ καρδιά, τόσες θά ὄφειλε νά κινεῖται
καί ὁ πνεύμονας καί ὅτι μποροῦμε νά μετρήσουμε τόσες ἐκπνοές,
ὅσες εἶναι καί οἱ συστολές πού γίνονται καί τόσες εἰσπνοές, ὅσες
οἱ διαστολές καί τἀνάπαλιν, κάτι ὅμως πού δέν ἀνταποκρίνεται
καθόλου σέ ὅσα παρατηροῦμε. Γιατί, ἄν κρατήσουμε τήν ἀναπνοή

13. Ἡ φράση εἶναι στά ἑλληνικά καί ἡ πλήρης παραπομπή εἶναι Λόγος 6, κεφ. β΄,
(C. G. Kühn, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 412).
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μας καί πλησιάσουμε τό χέρι μας στήν καρδιά, ἀντιλαμβανόμαστε
περισσότερους παλμούς, ἐνῶ στό μεταξύ δέν γίνεται καθόλου οὔτε
εἰσπνοή οὔτε ἐκπνοή. Αὐτά πρέπει νά τά σταθμίσουμε, γιατί ὅποιος
ἐξετάζει λίγα πράγματα λαμβάνει εὔκολες ἀποφάσεις.
Ἀπαντῶ ὅμως: Ἄλλη εἶναι ἡ αἰσθητή ἀναπνοή πού χρειάζεται
πλῆθος ἀέρα καί ἄλλη ἡ μή αἰσθητή, στήν ὁποία ἀρκεῖ ὁ ἀέρας
πού βρίσκεται μέσα στό στόμα καί στόν λάρυγγα. Ἑπομένως, ἄν
κλείσουμε τό στόμα καί τούς ρώθωνες, παρεμποδίζεται ἡ αἰσθητή
ἀναπνοή, ὄχι ὅμως ἡ μή αἰσθητή, ἡ ὁποία ἐν τέλει σταματᾶ, ἄν
κρατήσουμε πολλή ὥρα τήν ἀναπνοή μας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀκολουθεῖ ἀκαριαῖος θάνατος. Εἶναι λοιπόν ἀλήθεια πώς διεξάγονται
τόσες μή αἰσθητές ἀναπνοές, ὅσες εἶναι οἱ κινήσεις τῆς καρδιᾶς. Γι’
αὐτό στόν Hoffmann [«Περί χρείας μορίων», βιβλίον 6, κεφ. 7] ὁ
λογιώτατος Scherbius14 λέει: «Ὁρισμένοι ζοῦν χωρίς τήν ἀναπνοή,
δηλαδή τήν ὁρατή ἐκείνη κίνηση τοῦ θώρακα, δέν ζοῦν ὅμως χωρίς
τή συνήθεια τῆς ἀναπνοῆς». Τί εἶναι ὅμως ἡ συνήθεια τῆς ἀναπνοῆς,
ἄν ὄχι ἡ μή αἰσθητή ἀναπνοή σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν αἰσθητή,
τήν ὁποίαν ἐκεῖνος ὀνομάζει ὁρατή; Ὁμολογῶ ὡστόσο ὅτι, ὅπως
στό ρολόι μερικές φορές διατρέχουν κάποια σπεῖρα περισσότερα
δόντια, ἐνῶ σέ μίαν ἄλλη προχωρεῖ μόνον ἕνα, ἔτσι καί στήν καρδιά
μποροῦν νά γίνουν παρά φύση δύο ἡμιπαλμοί, ἐνῶ στό μεταξύ τό
ζῶο ἀναπνέει μία φορά, καί τἀνάπαλιν, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο θά
ποῦμε παρακάτω.
Θά προβάλεις ὅμως νέα ἀντίρρηση: Ὁ Columbus [Βιβλ. 5, κεφ. 21]
γράφει ὅτι τά πτηνά στεροῦνται διαφράγματος. Συνεπῶς ἡ προταθεῖσα αἰτιολόγηση τῆς κίνησης καταρρέει.
Ἐγώ ἐν τούτοις θά ἀντιπαραθέσω στόν Columbus τόν Ἀριστοτέλη [«Περί ζώων μορίων» 10], ὁ ὁποῖος διακηρύσσει πώς «πάντα
τά ἔναιμα ἔχειν διάφραγμα»15. Γι’ αὐτό ὁ Ἀβικέννας [«Περί ψυχῆς»,
14. Philippus Scherbius, (1555-1605), Ἀριστοτελιστής Καθηγητής στό Altdorf τῆς
Γερμανίας.
15. Ἡ φράση ἀναγράφεται στά ἑλληνικά ἐνῶ ἡ παραπομπή εἶναι ἐλλειπής καί θά
ἀντιστοιχεῖ στό «ἔχει δέ πάντα τά ἔναιμα διάζωμα [διάφραγμα]», Περί ζώων
μορίων, βιβλίον Γ΄, 10, 1 (672b 11).
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βιβλ. 2] διδάσκει ὅτι σέ ὅλα τά ζῶα ἀνακαλύπτουμε διάφραγμα
καί ὁ Hoffmann [«Περί θώρακος», βιβλ. 3] λέει: «Μιλῶ ἔτσι γιά
δεύτερη φορά, γιά νά μήν κατηγορήσω τόν Columbum ὡς ψεύτη,
ἀφοῦ γνωρίζω πώς οἱ κότες τοῦ σπιτιοῦ μας ἔχουν διάφραγμα ». Σέ
ὅσα ἑπομένως ὑπάρχει αἷμα ὀφείλει νά κινεῖται μέ κυκλική κίνηση.
Σέ ὅσα ὅμως κινεῖται αἷμα ἀνακαλύπτουμε διάφραγμα.
Θά σπεύσεις τέλος νά πεῖς πώς ἡ καρδιά πάλλεται, προτοῦ ἐκδηλωθεῖ ἡ πρώτη ἀπόπειρα τῶν ἄλλων ὀργάνων. Γι’ αὐτό ὁ Φιλόσοφος [«Περί πνεύματος», κεφ. 3] λέει: «Ὁ σφυγμός ἐμφανίζεται
ἀμέσως ἀπό τήν ἀρχή κατά τή δημιουργία τῆς καρδιᾶς, κάτι πού
διαπιστώνουμε κατά τήν ἀνατομή ζωντανῶν ζώων καί ἀπό τόν
σχηματισμό τοῦ νεοσσοῦ ἀπό τό αὐγό »16. Καί ὁ λογιώτατος Harvey [«Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς», κεφ. 6] λέει: «Ἐπειδή ἡ αὐτοψία
φανερώνει ὅτι στό αὐγό πού κλώσσησε ἡ κότα καί στά ἔμβρυα πού
ἔχουν πρόσφατα ἀποκοπεῖ ἀπό τή μήτρα ἡ καρδιά κινεῖται ὅπως
στούς τέλειους ὀργανισμούς», κ.λπ. Ἄν αὐτό εἶναι ἔτσι, δέν καταρρέει ἐντελῶς ἡ αἰτία κίνησης τῆς καρδιᾶς καί λόγω τῆς ἀμοιβαίας
ἐξάρτησης ἡ αἰτία πού κινεῖ τά σπλάγχνα τοῦ θώρακα;
Παρατήρησε ὅμως ὅτι ὁ χρόνος κατά τόν ὁποῖο τό ἔμβρυο κρατεῖται στά μητρικά κλεῖστρα εἶναι πολλαπλός. Γι’ αὐτό ὁ θεῖος
Ἱπποκράτης ἐπισημαίνει πώς «οἱ πόνοι ἐν περιόδοισιν, ὅτι ἐν
ἑβδομήκοντα κινεῖται» (δηλαδή τό ἔμβρυο), «τελειοποιεῖται» ἀφοῦ
μείνει κρυμμένο «ἐπί τριπλασίῃσι»17. Καί ἀλλοῦ λέει: «Γιά τή διαμόρφωση τριανταπέντε (μέρες), γιά τήν κίνηση ἑβδομήντα, γιά τήν
τελειοποίηση διακόσιες δέκα ». Συνηθίζω ἑπομένως νά ὀνομάζω
16. Το κείμενο τοῦ Ἀριστοτέλους, Περί πνεύματος εἶναι στό κεφ. 4, 483a 14, παρατίθεται στή διατριβή στά λατινικά. Τό καταχωρίζει καί ὁ Harvey στό ἔργο
του «Περί τῆς κινήσεως τῆς καρδιᾶς», κεφ. 6, ἀπό τό ὁποῖο μάλιστα ὁ Μαυροκορδᾶτος παραθέτει στή συνέχεια σχετικό κείμενό του. Βλ. W. Harvey, An
anatomical disputation concerning the movement of the heart and blood in living
creatures, μετάφραση μέ εἰσαγωγή καί ὑποσημειώσεις Gweneth Whitteridge,
Blackwell Scientific Publications, 1976, σελ. 59.
17. Τό χωρίο ἀναγράφεται στά ἑλληνικά καί εἶναι ἀπό τό ἔργο Ἐπιδημιῶν τό
Δεύτερον, Μέρος 3, 17. Σημειώνουμε ὅτι τό ἑπόμενο χωρίο τοῦ Ἱπποκράτους
ἀναγράφεται στή διατριβή μόνο στά λατινικά.
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μία περίοδο χρόνο διαμόρφωσης τοῦ ἐμβρύου καί μιάν ἄλλη χρόνο
τελειοποίησης. Ὅσον ἀφορᾶ λοιπόν στόν χρόνο τῆς τελειοποίησης δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία. Ἐπειδή δηλαδή στό ἔμβρυο
ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος διεξάγεται ἀπό τά μητρικά ὄργανα,
ὅπως ἤδη ἔχω ἐξηγήσει ἀλλοῦ18, τό αἷμα προωθεῖται μέσα ἀπό τά
κατάλληλα ἀγγεῖα καί εἰσχωρεῖ στήν καρδιά τοῦ ἐμβρύου, μέ ἀποτέλεσμα νά τή γεμίζει καί νά τήν παρακινεῖ νά συσταλεῖ. Γι’ αὐτό
ἡ αἰτία πού κινεῖται ἡ καρδιά κατά τήν τελειοποίηση τοῦ ἐμβρύου
εἶναι ἡ ἴδια ὅπως καί στούς τέλειους ὀργανισμούς. Ἡ δυσκολία
συνεπῶς μᾶς πιέζει ἀναφορικά μέ τόν χρόνο τῆς διαμόρφωσης. Θά
τήν ἀνασκεύαζα χωρίς καμμιά δυσκολία, ἄν θέλαμε νά ἔχουμε τήν
ἴδια γνώμη μέ τόν Ἱπποκράτη [«Περί διαίτης», βιβλ. 6]19. Γιατί ὁ
γέροντας ἐκεῖνος διδάσκει: «διακρίνεται δέ τά μέλεα, ἅμα πάντα,
καί αὔξεται· μείζω φύσει πρότερα φαίνεται ἤ τά τῶν ἐλασσόνων,
οὐδέν πρότερα γενόμενα ». Ἄν δηλαδή ὅλα τά σπερματικά μέρη
διαγράφονται ταυτόχρονα καί οἱ ἀρτηρίες καί οἱ φλέβες ξεπηδοῦν
σάν ἀμέτρητα νήματα, ἡ κυκλοφορία θά γίνεται μέ τόν ἴδιο τρόπο
ὅπως καί κατά τό χρόνο τῆς τελειοποίησης καί ἡ αἰτία πού κινεῖ
τήν καρδιά θά εἶναι ἡ ἴδια.
Ὡστόσο, ἀκόμη καί ἄν συμφωνήσουμε μέ τόν Ἀριστοτέλη καί
ἀποφανθοῦμε πώς ἡ καρδιά σχηματίζεται καί πάλλεται πρώτη
ἀπό ὅλα τά μέλη, ἡ αἰτία αὐτοῦ τοῦ παλμοῦ, ὅπως καί τῆς κίνησης, εἶναι διαφορετική ἀπ’ ὅ,τι στούς τέλειους ὀργανισμούς. Γιατί
πάλλεται σάν φυσαλίδα πού βράζει. Ὁ Ἀριστοτέλης ἐξάλλου διδάσκει ποιά εἶναι ἡ αἰτία [«Περί ζώων γενέσεως», βιβλίον 2, κεφ. 2
καί 3]. Εἶναι «τό ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ σπέρματι, καί ἐν τῷ
ἀφρώδει σώματι πνεῦμα », δηλαδή ἡ πνοή, ἡ ὁποία παρακινημένη ἀπό τή θερμότητα τῆς μήτρας, σάν ἀπό ἐξωτερική ποιότητα,
ἀναζητᾶ διέξοδο καί, ἐφόσον δέν μπορεῖ νά ὁρμήσει ἔξω, γίνεται
δεκτή ἀπό ἄλλα ὑγρά καί ἀρχίζει νά βράζει καί νά παφλάζει, μέ
ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖ φυσαλίδα (παρατήρησα ὅτι ὡς ἐπί τό
18. Ὁ Μαυροκορδᾶτος ἐννοεῖ τό κεφ. 11, ὅπου γίνεται σχετική ἀναφορά.
19. Τό κείμενο τοῦ χωρίου εἶναι στά ἑλληνικά καί ἡ σωστή παραπομπή εἶναι Περί
διαίτης, τό Πρῶτον 26.
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πλεῖστον στό αὐγό ἀναφύονται περισσότερες φυσαλίδες, ἄλλοτε
δύο, ἄλλοτε τρεῖς. Νομίζω ὅμως πώς ὅλες καταλήγουν σέ μία) καί
ἔπειτα νά ἐγκαθίσταται σέ ἐκείνη τή φυσαλίδα σάν σέ θέση καί νά
δονεῖται, ἐπειδή δέν μπορεῖ νά ἀναδυθεῖ. Οἱ Περιπατητικοί καί ὁ
Ἀριστοτέλης ὀνομάζουν αὐτή τή δόνηση παλμό, ἐγώ ὅμως θά τήν
ἔλεγα παφλασμό. Ἔτσι λοιπόν δονεῖται ἀπό κάτω καί γι’ αὐτό
ἀρχίζει νά κινεῖται καί νά ἀκολουθεῖ κάτι σάν ὑπονόμους, μέχρι νά
τῆς παρουσιασθεῖ κατοικία ὁλόιδια μέ ἐκείνη, στήν ὁποία διέμενε
προηγουμένως, «ψυχῆς γάρ, καί σώματος πατρῴου ἀπόσπασμα τό
σπέρμα», λέει ὁ Ἐπίκουρος [Πλούταρχος «Περί τῶν ἀρεσκόντων
φιλοσόφοις φυσικῶν δογμάτων», βιβλ. 5, κεφ. 3]20. Αὐτή λοιπόν
εἶναι ἡ αἰτία πού κινεῖ τήν καρδιά στά ἔμβρυα κατά τόν χρόνο
τῆς διαμόρφωσης, μέχρι νά γίνει ἡ ἐπικοινωνία μέ τά ἀγγεῖα τῆς
ἐγκύου καί νά ἀρχίσει ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος.
Παρατήρησε ὅμως ἐδῶ πώς ὁ Ἀριστοτέλης μέ βάση τή διαπίστωση ὅτι στό ἔμβρυο ἡ πνοή κινεῖται μέσω τοῦ παφλασμοῦ ἔκρινε
ἐσφαλμένα ὅτι γιά τόν ἴδιο λόγο δονεῖται καί στούς τέλειους ὀργανισμούς. Γιατί πράγματι τό αἷμα πού παράγεται στό σπέρμα παφλάζει, ἐνῶ ἐκεῖνο πού παράγεται στά ζῶα κυκλοφορεῖ. Τοῦτο ὅμως
ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἀγνοοῦσε τήν κυκλοφορία
τοῦ αἵματος καί γι’ αὐτό δέν μπόρεσε νά φιλοσοφήσει ἀλλιῶς.
Ἀρκετά ὅμως εἴπαμε γιά τήν κίνηση τῶν πνευμόνων, τῆς καρδιᾶς
καί τοῦ διαφράγματος. Ἀπομένει νά διερευνήσουμε τήν ἀρχή τῆς
κίνησης τῶν ἀρτηριῶν.

20. 905Α 9. Πρόκειται γιά ψευδοπλουτάρχειο ἔργο, (σημ. μεταφρ.).

Κεφάλαιο 15

Ο Λογοσ τησ Κινησησ των Αρτηριων
και το Γενεσιουργο τησ Αιτιο

Προτοῦ βγάλουμε ἀπό τό ὁπλοστάσιό μας τίς αἰτίες τοῦ σφυγμοῦ
τῶν ἀρτηριῶν, ἀξίζει τόν κόπο καί εἶναι ἐλάχιστα εὐκαταφρόνητο
νά δοῦμε πῶς ἐννοοῦσαν ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Γαληνός «τά λείψανα
τοῦ χρυσοῦ χρόνου» [«Περί ἀναπνοῆς», κεφ. 20].
Οἱ Περιπατητικοί λοιπόν καί ὁ Ἀριστοτέλης διδάσκουν πώς
ὁ σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν ὀφείλεται στόν παφλασμό τοῦ αἵματος.
Κατά τή γνώμη τους δηλαδή οἱ ἀρτηρίες διευρύνονται καί σφύζουν,
ἐπειδή λόγω τοῦ παφλασμοῦ ὁ ὄγκος τοῦ αἵματος πού περιέχουν
αὐξάνεται. Ἄν ὅμως ὁ παφλασμός σταματήσει, κατακάθονται, διότι
ὁ ψυχρός ἀέρας πού προσελκύουν ἀναχαιτίζει μέ τήν προσέλευση
τῆς ποιότητάς του τόν ἀναβρασμό τοῦ αἵματος. Ὑπέρ αὐτῆς τῆς
ἀπόψεως λαμπρό εἶναι τό παράδειγμα τοῦ νεροῦ πού παφλάζει στή
χύτρα. Αὐτό, καθώς βράζει, φουσκώνει καί γίνεται περισσότερο
ὀγκῶδες. Ἄν ὅμως κάποιος ρίξει μέσα παγωμένο νερό, κατακάθεται,
ἐπειδή ἡ ἀντίθετη ποιότητα ἐλαττώνει τόν βρασμό.
Τήν ἄποψη αὐτή τήν καταρρίπτουν πάρα πολλά. Δύο πράγματα
ὡστόσο ἀρκοῦν γιά νά τήν ἀνατρέψουν.
Πρῶτα δηλαδή, ἄν ὁ σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν ὀφειλόταν στόν
παφλασμό τοῦ αἵματος πού περιέχουν, σίγουρα θά αἰσθανόμαστε
τόν σφυγμό πιό σφοδρό ἐκεῖ ὅπου ὁ ἀναβρασμός εἶναι μεγαλύτερος.
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Στούς βλαβερούς ὅμως λοιμώδεις πυρετούς οἱ σφυγμοί τῶν ἀρτηριῶν
εἶναι ἀσθενεῖς, παρόλο πού ἡ θερμότητα καί ὁ ἀναβρασμός τοῦ
αἵματος εἶναι πολύ μεγάλος. Ἑπομένως ὁ σφυγμός δέν ὀφείλεται
στόν παφλασμό τοῦ αἵματος.
Δεύτερον. Ἔστω πώς ὁ σφυγμός ὀφειλόταν στόν παφλασμό σάν
τό νερό στή χύτρα. Ὅπως ὁ παφλασμός εἶναι ἄτακτος, ἔτσι καί ὁ
σφυγμός, ἄν ἐξαρτᾶτο ἀπό τόν παφλασμό, δέν θά μποροῦσε νά εἶναι
κανονικός, μέ ἀποτέλεσμα ὅλοι οἱ σφυγμοί νά εἶναι ἄνισοι.
Καί κάτι πού προσεγγίζει νοηματικά τά παραπάνω: Οἱ σφυγμοί δέν
θά ἔδειχναν τή δύναμη τῆς καρδιᾶς, ἀλλά τή θερμότητα τοῦ αἵματος, μέ
συνέπεια ἡ περί σφυγμῶν πραγματεία νά εἶναι λιγότερο χρήσιμη.
Οἱ περισσότεροι γιατροί, ὅλοι σέ συμφωνία μέ τόν Γαληνό, ἐντοπίζουν στίς ἀρτηρίες «σφυγμικήν δύναμιν ». Αὐτοί δηλαδή, ὅταν
ἐφευρίσκουν κάποια χρησιμότητα, συνηθίζουν νά πλάθουν ἀμέσως
τή γενεσιουργό της δύναμη, γιά νά ἔχουν ἄσυλο, στό ὁποῖο νά καταφεύγουν, ὅταν δέν μποροῦν καθόλου νά ὑπερνικήσουν τίς δυσκολίες
πού ἀνακύπτουν ἀπό τήν ἐσφαλμένη τους ὑπόθεση. Λένε λοιπόν πώς,
ἐπειδή ἡ ζωτική πνοή εἶναι ἐκ φύσεως θερμή καί, γιά νά διατηρηθεῖ,
χρειάζεται ἀέναο ἐξαερισμό καί ψύξη, ἡ φύση ὅρισε νά διαθέτουν οἱ
ἀρτηρίες τή δύναμη νά αὐτοδιευρύνονται καί νά αὐτοσυσφίγγονται,
τόσο γιά νά δέχονται ἀέρα, ὅσο καί γιά νά ἀποβάλλουν τή θερμή
αἰθάλη. Γι’ αὐτό ὁ Γαληνός [«Περί τῶν καθ’ Ἱπποκράτην καί Πλάτωνα
δογμάτων», βιβλίον 8, κεφ. 8] λέει: «τῇ μέν διαστολῇ διά τῶν εἰς τό
δέρμα καθηκόντων στομάτων ἑλκουσῶν τῶν ἀρτηριῶν εἰς τό σώμα
τόν ἔξωθεν ἀέρα τριῶν ἕνεκα χρειῶν, ἐμψύξεως, ριπίσεως, γενέσεως
πνεύματος ψυχικοῦ, τῇ συστολῇ δι’ ἐκθλιβουσῶν ὅσιν αἰθαλῶδες ἤ
καπνῶδες ἐγενήθη κατ’ αὐτάς τῶν χυμῶν»1.
Σύμφωνα ἑπομένως μέ τήν ἀντίληψή τους ὁ σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν εἶναι δύναμη σύσφιξης καί διεύρυνσης, πού πλάσθηκε γιά
νά διατηρεῖ τή συμμετρία τῆς ἔμφυτης θερμότητας μέ τήν ἄντληση
ἀέρα καί τήν ἀποβολή τῆς αἰθάλης.

1.

Τό κείμενο αὐτό τοῦ Γαληνοῦ ὁ Μαυροκορδᾶτος τό παραθέτει μόνο στά λατινικά. (Βλ. C. G. Kühn, τόμ. V, σελ. 709).

Ὁ Λόγος τῆς Κίνησης τῶν Ἀρτηριῶν καί τό Γενεσιουργό της Αἴτιο

117

Ὡστόσο τούτη ἡ ἄποψη εἶναι παράλογη ἀκριβῶς γιά τόν λόγο
ὅτι ἀνατρέχει σέ δυνάμεις. Γιατί αὐτό δέν θά ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπό
τό νά τοποθετοῦμε σέ ὅλα τά πράγματα κρυφές δυνάμεις. Κρυφή
δύναμη βέβαια δέν εἶναι αὐτή τῆς ὁποίας τό ὄνομα εἶναι ἄγνωστο
–γιατί ἀκούω πολλούς νά ἀποκαλοῦν κρυφή τήν ἑλκτική ἰδιότητα
τοῦ σιδηρομαγνήτη– ἀλλά ἐκείνη τῆς ὁποίας ἀγνοοῦμε τόν τρόπο
λειτουργίας. Συνεπῶς ὀνομάζω κρυφή τήν ἑλκτική δύναμη τοῦ
σιδηρομαγνήτη, ἐπειδή ἀπό διανοητική ἀδυναμία δέν γνωρίζω μέ
ποιόν τρόπο ὁ μαγνήτης ἕλκει τόν σίδηρο. Ἄρα ἡ σφυγμική δύναμη
θά μποροῦσε νά εἶναι ἐξίσου κρυφή, ἐφόσον τή βλέπω νά ἐπιτελεῖ τή σύσφιξη καί τή διεύρυνση καί ἐν τούτοις ἀγνοῶ γιά ποιό
λόγο διεξάγεται ἡ σύσφιξη καί ἡ διεύρυνση. Δέν θά δίδασκα ὅμως
ἐπαρκῶς ὅτι ὁ ἄνθρωπος βαδίζει, ἄν ἔλεγα πώς ἔχει περιπατητική
δύναμη. Θά ὄφειλα ἀντίθετα νά δείξω τά ὄργανα, μέ τά ὁποῖα
γίνεται ὁ περίπατος.
Ἐκτός αὐτοῦ οἱ χρήσεις πού ὑπογραμμίζουν δέν εἶναι καθόλου
ἀπαραίτητες. Ἄρα οὔτε καί ἡ δύναμη ἐκείνη εἶναι ἀναγκαία.
Γιατί πρῶτον, ἄν οἱ ἀρτηρίες ἔσφυζαν, ὥστε κατά τή διεύρυνσή
τους νά προσελκύουν ἀέρα, θά διευρύνονταν ἐλάχιστα ἐκεῖ πού δέν
ὑπάρχει καθόλου ἀέρας. Ἀλλά στό βάθος τοῦ λαδιοῦ δέν ὑπάρχει
καθόλου ἀέρας. Ἑπομένως, ἄν βυθίσεις ἕναν ἄνθρωπο στό λάδι,
οἱ κατώτερες ἀρτηρίες θά πρέπει νά σφύζουν ἐλάχιστα. Τοῦτο
ὅμως τό καταρρίπτει ἡ ἴδια ἡ ἐμπειρία. Συνεπῶς οἱ ἀρτηρίες δέν
διευρύνονται γιά νά δέχονται ἀέρα.
Δεύτερον. Ὅπου δέν ὑφίσταται καμιά ἀνάγκη ψύξης οἱ ἀρτηρίες
θά ἔπρεπε νά διευρύνονται ἐλάχιστα. Ὡστόσο στίς φάλαινες καί
στά ὑπόλοιπα εἴδη κητῶν, πού δέν χρειάζονται ψύξη ἐξαιτίας τοῦ
νεροῦ πού τά περιβάλλει καί τῆς μέτριας ἐμφύτου θερμότητας, οἱ
σφυγμοί τῶν ἀρτηριῶν δέν εἶναι καθόλου λιγότεροι. Ἑπομένως ὁ
σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν δέν ὀφείλεται στήν ψύξη. Ἐπίσης κάτω ἀπό
τό νερό δέν ὑπάρχει καθόλου ἀέρας.
Τρίτον. Ἄν ἡ διεύρυνση τῶν ἀρτηριῶν χρησίμευε στήν προσέλκυση ἀέρα, οἱ ἀρτηρίες θά διευρύνονται λιγότερο ἐκεῖ πού μπορεῖ
νά ἀντληθεῖ λιγότερος ἀέρας. Ἡ ποσότητα ὅμως τοῦ ἀέρα στά βάθη
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τοῦ σώματος εἶναι μικρότερη ἀπ’ ὅ,τι στήν περιοχή τοῦ δέρματος.
Συνεπῶς οἱ ὑπόλοιπες ἀρτηρίες θά ἔπρεπε νά σφύζουν λιγότερο
ἀπό τίς ὑποδόριες, κάτι πού εἶναι λάθος. Γιατί ὅλες οἱ ἀρτηρίες
σφύζουν ταυτόχρονα καί ἐξίσου. Ἄρα ὁ σκοπός τῆς διεύρυνσης
τῶν ἀρτηριῶν δέν εἶναι ἡ προσέλκυση ἀέρα.
Πολύ ὅμως λιγότερο οἱ ἀρτηρίες συσφίγγονται, γιά νά ἐκθλίψουν
τήν αἰθάλη. Γιατί ἡ αὐτοψία φανερώνει ὅτι τό ἀρτηριακό αἷμα
εἶναι πιό ἀνοιχτόχρωμο ἀπό τό φλεβικό. Τό καθαρώτερο ὅμως
αἷμα περιέχει μικρότερο πλῆθος αἰθάλης. Γι’ αὐτό, ἄν τοποθετήσουμε στίς ἀρτηρίες σφυγμική δύναμη, γιά νά «ἀποβάλλουν ὅ,τι
αἰθαλῶδες καί καπνῶδες ἔχει δημιουργηθεῖ» [Γαληνός, «Περί τῶν
καθ’ Ἱπποκράτην καί Πλάτωνα δογμάτων», Βιβλίον 8]2 ἡ δύναμη
αὐτή θά ἔπρεπε νά βρίσκεται καί στίς φλέβες, ἐπειδή τό φλεβικό
αἷμα εἶναι πιό μαῦρο καί πιό καπνῶδες. Ἐκτός ἄν ἡ φύση εἶναι
ἐλλιπής σέ στοιχεῖα ἀπαραίτητα. Οἱ φλέβες ὅμως στεροῦνται αὐτῆς
τῆς δυνάμεως. Συνεπῶς εἶναι παράλογο ἡ συστολή τῶν ἀρτηριῶν
νά ὀφείλεται στήν ἀποβολή τῆς αἰθάλης. Ἐκτός αὐτοῦ, ἄν κατά
τή διαστολή οἱ ἀρτηρίες ἀντλοῦσαν ἀέρα, ἐνῶ κατά τή συστολή
ἀπέβαλλαν τήν αἰθάλη, ποτέ δέν θά προέκυπτε ὁμαλός σφυγμός.
Ἡ φύση δηλαδή θά ματαιοπονοῦσε καί θά κουραζόταν ἀπό τόν
ὁμαλό σφυγμό, διότι κατά τή σύσφιξη θά ἀπωθοῦσε τόν ἀέρα πού
ἀντλεῖ κατά τή διεύρυνση. Καί τἀνάπαλιν: Κατά τή διαστολή θά
λάμβανε ἐκ νέου τήν αἰθάλη πού ἐκβάλλει κατά τή συστολή.
Ἐπιπλέον εἶναι ἀνακόλουθο μέσω τοῦ ἰδίου ἀγγείου νά μεταφέρεται τό αἷμα ἀπό τήν καρδιά στά μέλη, νά ἐπιστρέφει ἀπό τά μέλη
στήν καρδιά ὁ ἀέρας καί ἐκ νέου ἡ καρδιά νά ἐξάγει τήν αἰθάλη, χωρίς
αὐτά νά ἀναμιγνύονται. Θά ἔπρεπε ἀσφαλῶς νά δείξουμε διαφορετικούς δρόμους, ὥστε ἀπό ἄλλους νά προσλαμβάνεται ὁ ἀέρας καί
ἀπό ἄλλους νά ἀποβάλλεται ἡ αἰθάλη. Ἐκτός ἄν κάποιος πεῖ πώς ἡ
αἰθάλη ἐξέρχεται χωρίς ἀνάμειξη ἀπό τίς ἴδιες ὁδούς, μέσω τῶν ὁποίων
εἰσχωρεῖ ὁ ἀέρας γιά νά παραγάγει πνοές, κάτι πού εἶναι ἀδύνατο.

2.

Τό κείμενο ἀναγράφεται μόνο στά λατινικά καί βρίσκεται στό Βιβλίον 8, κεφ.
8, (C. G. Kühn, τόμ. V, σελ. 709).
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Πολλοί νεώτεροι ἀποδίδουν τήν κίνηση τῶν ἀρτηριῶν στήν ὁρμή
τοῦ αἵματος. Παρατήρησε ὅμως πώς ἡ ὁρμή τοῦ αἵματος μπορεῖ νά
ἑρμηνευθεῖ ἀπό δύο ἀπόψεις, εἴτε ὅσον ἀφορᾶ τήν αἰτία πού προκαλεῖ τήν ὁρμή, εἴτε ὅσον ἀφορᾶ τό ὠθούμενο ἀντικείμενο. Αὐτοί
οἱ συγγραφεῖς δείχνουν νά δέχονται καί νά χρησιμοποιοῦν τήν ὁρμή
τοῦ αἵματος μέ τόν δεύτερο τρόπο, μέ ἀποτέλεσμα, ὅταν τούς ἀντιτείνουν τό παράδειγμα τοῦ Γαληνοῦ3 γιά τήν κομμένη ἀρτηρία, στήν
ὁποία εἰσάγεται μιά σύριγγα, ὥστε καί τό αἷμα πού ἀναβλύζει νά
ἀναχαιτίσει καί τό χάσμα τοῦ τραύματος νά κλείσει, νά ἀρνοῦνται
ἀναφανδόν αὐτό τοῦ ὁποίου τή λύση ἀγνοοῦν. Γι’ αὐτό ὁ Harvey
[Βιβλ. «Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς»] λέει: «Ἐγώ δέν ἐφάρμοσα τό
πείραμα τοῦ Γαληνοῦ καί νομίζω ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει σωστά
σέ ζωντανό σῶμα λόγω τῆς ὁρμητικῆς ἐκτίναξης τοῦ αἵματος ἀπό
τίς ἀρτηρίες ». Καί βέβαια ὁ Γαληνός ἀποδεικνύει πώς ἡ συστολή
καί ἡ διαστολή δέν μπορεῖ νά ὀφείλεται στή ροή τοῦ αἵματος, εἴτε
αὐτό προωθεῖται εἴτε ὀπισθοχωρεῖ, ὅταν γράφει: «Γιά ὅσο χρόνο
βρίσκεται σέ αὐτή τήν κατάσταση, ὁλόκληρη ἡ ἀρτηρία θά σφύζει.
Μόλις ὅμως συσφίξεις μέ ἕνα καλάμι τό νῆμα πού ὁδήγησες κάτω
ἀπό τήν ἀρτηρία καί τή σύριγγα καί συστείλεις τούς χιτῶνες τῆς
ἀρτηρίας, ὥστε νά σχηματίσουν βρόχο, θά διαπιστώσεις ὅτι πέρα
ἀπό τόν βρόχο ἡ ἀρτηρία δέν πάλλεται πιά »4. Φυσικά, ἀφοῦ τό
αἷμα προωθεῖται καί ἐν τούτοις δέν γίνεται κανένας παλμός, εἶναι
3.
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Τό παράδειγμα αὐτό τοῦ Γαληνοῦ εἶναι στό ἔργο του «Εἰ κατά φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχεται», κεφ. 8, (C. G. Kühn, τόμ. IV, σελ. 733). Τό παραθέτει καί ὁ
Harvey. Μάλιστα διαπιστώσαμε ὅτι ὁ Μαυροκορδᾶτος ἀμέσως μετά ἀναγράφει
τό χωρίο τοῦ Harvey. Εἶναι ἀπό τό «The introductory discourse». Βλ. William
Harvey, An anatomical disputation concerning the Movement of the Heart and
Blood in living creatures, translated by Gweneth Whitteridge. Blackwell Scientific
Publication, Oxford 1976, σελ. 15.
Τό κείμενο αὐτό τοῦ Γαληνοῦ ὁ Μαυροκορδᾶτος τό παραθέτει στά λατινικά. Εἶναι
στήν ἴδια σελίδα τοῦ μνημονευθέντος ἔργου, (C. G. Kühn, τόμ. IV, σελ. 733). Γιά
τό μνημονευόμενο πείραμα τοῦ Γαληνοῦ, ὁ ὁποῖος τό ἀναφέρει ἐπί πλέον καί στό
ἔργο του «Περί ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων», (C. G. Kühn, τόμ. II, σελ. 646-647), καί
γιά τούς ἐρευνητές, πού τό ἐπιβεβαίωσαν ἤ ὄχι μέχρι καί τόν 20ο αἰώνα βλ. C R.
Harris, The heart and vascular system in ancient Greek Medicine. From Alcmaeon
to Galen, Oxford at the Glarendon Press, 1973, σελ. 380-388.
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σαφές καί βέβαιο πώς ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν δέν ὀφείλεται καθόλου στήν προώθηση τοῦ αἵματος.
Ἐπιπροσθέτως, ἄν ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν ὀφειλόταν στό ὠθούμενο αἷμα, ὅσο μεγαλύτερο πλῆθος αἵματος ὠθεῖται, τόσο σφοδρότερος θά ἦταν ὁ σφυγμός. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὅμως ὁ σφυγμός εἶναι
ἀδύνατος, ἔστω καί ἄν ὑπάρχει μεγάλη ποσότητα αἵματος. Ἄρα ἡ
αἰτία τοῦ σφυγμοῦ δέν εἶναι τό ὠθούμενο αἷμα.
Ἐκτός αὐτοῦ, ἐπειδή τό ἀποτέλεσμα δείχνει τή δύναμη τοῦ
αἰτίου, ἄν ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν ἦταν ἀπόρροια τῆς ροῆς τοῦ
αἵματος, δέν θά δήλωνε τή δύναμη τῆς καρδιᾶς, ἀλλά τό πλῆθος
τοῦ αἵματος, κάτι πού εἶναι παράλογο.
Τά ἀφήνω λοιπόν αὐτά καί κρίνω πώς ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν δέν
ὀφείλεται ἐξ αἰτίας «ὀγκώσεως» τοῦ αἵματος, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ
Ἀριστοτέλης [«Περί ἀναπνοῆς» 20], οὔτε στή σφυγμική δύναμη, ὅπως
πιστεύει ὁ Γαληνός, οὔτε στήν ὁρμή τοῦ αἵματος, στόν βαθμό πού
αὐτή ἀφορᾶ στό ὠθούμενο ἀντικείμενο, ἀλλά στήν ὁρμή στό βαθμό
πού ἀφορᾶ στήν αἰτία τῆς ὤθησης. Τοῦτο εἶναι τό ἴδιο σάν νά ἔλεγα
πώς ὀφείλεται στή σύσφιξη καί στή διεύρυνση τῆς καρδιᾶς. Αὐτήν
ἄλλωστε τή γνώμη στηρίζει ἀκόμη καί ἡ ὁμολογία τοῦ ἴδιου τοῦ
Ἀριστοτέλη [«Περί ζώων ἱστορίαι» Γ καί «Περί ἀναπνοῆς» 20 καί
19, 521a 6-7]5. «Τό αἷμα», λέει, «ὅλων τῶν ζώων πάλλεται μέσα στίς
φλέβες καί χάρη στόν σφυγμό κινεῖται σέ ὁλόκληρο τό σῶμα. Ἔτσι
σφύζουν ὅλες οἱ φλέβες, καί συγχρόνως ἡ μία μέ τήν ἄλλη ἀμοιβαία.
Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἐξαρτῶνται ὅλες ἀπό τήν καρδιά, ἡ ὁποία προξενεῖ ἀέναη κίνηση. Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνες, ὅταν τίς κινεῖ, κινοῦνται
πάντοτε, καί συγχρόνως ἡ μία κινεῖ τήν ἄλλη». Ἐδῶ παρατήρησε
μέ ζωηρότατη προσοχή τόν ὅλο τρόπο πού μιλᾶ. Ἄν δηλαδή «ὁ
λόγος πού κινοῦνται οἱ ἀρτηρίες εἶναι πώς ἐξαρτῶνται ὅλες ἀπό
τήν καρδιά », σίγουρα ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν δέν ὀφείλεται οὔτε
5.

Ἀναγράφονται οἱ σωστές παραπομπές, διότι στό λατινικό κείμενο εἶναι ἐσφαλμένες. Στόν Ἀριστοτέλη ὁ ὅρος «φλέβες» ἦταν κοινός καί γιά τίς ἀρτηρίες. Σημειώνουμε ὅτι τά κείμενα εἶναι μόνο στά λατινικά χωρίς ἀναγραφή καί στά ἑλληνικά.
Ἐπίσης τά κείμενα αὐτά τά ἀναγράφει καί ὁ Harvey στήν ἐργασία του γιά τήν
κυκλοφορία τοῦ αἵματος An anatomical... ὅ. π. σελ. 40.
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στή δύναμη πού βρίσκεται μέσα σέ αὐτές, οὔτε στόν παφλασμό, οὔτε
στή ροή τοῦ αἵματος πού προχωρεῖ καί ὑποχωρεῖ, ἀλλά ἐπιτελεῖται
ἄμεσα ἀπό τή συστολή καί τή διαστολή τῆς καρδιᾶς.
Ἐξάλλου αὐτό ἀποδεικνύεται: Αἰτία τῆς κίνησης τῶν ἀρτηριῶν
εἶναι ἡ πλησιέστερη αἰτία τῆς μεγαλύτερης καί μικρότερης κίνησής
τους. Ὡστόσο τή μεγαλύτερη καί τή μικρότερη κίνηση τῶν ἀρτηριῶν τήν προκαλεῖ ἡ σύσφιξη καί ἡ διεύρυνση τῆς καρδιᾶς, διότι,
ἄν ἡ καρδιά πάλλεται σφοδρά, εἶναι σφοδρός καί ὁ σφυγμός τῶν
ἀρτηριῶν. Ἄν ὅμως κινεῖται ἀσθενῶς, εἶναι ἀδύνατος καί ὁ σφυγμός
τῶν ἀρτηριῶν. Ἑπομένως αἰτία τῆς κίνησης τῶν ἀρτηριῶν εἶναι ἡ
κίνηση τῆς καρδιᾶς.
Ἐπιπλέον, ἄν τό ἀποτέλεσμα ὀφείλει νά εἶναι πανομοιότυπο μέ
τήν ἑκάστοτε πλησιέστερη αἰτία, τί πιό πιθανό ἀπό τό νά ἀποτελεῖ
ἡ συστολή καί ἡ διαστολή τῆς καρδιᾶς τήν αἰτία τῆς κίνησης τῶν
ἀρτηριῶν;
Ἐπιπροσθέτως, ἄν ὁ σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν φανερώνει τή
δύναμη ἤ τήν ἀδυναμία τῆς καρδιᾶς, τί πιό βέβαιο ἀπό τό νά ἐπιτελεῖ
ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς τήν κίνηση τῶν ἀρτηριῶν; Ἀφοῦ μάλιστα τό
ἀποτέλεσμα δηλώνει τήν αἰτία, συνεπάγεται πώς, ὅταν ἡ καρδιά
κινεῖται δυνατά, εἶναι εὔρωστη. Ἡ ἰσχυρή ὅμως κίνηση τῆς καρδιᾶς
προξενεῖ μεγάλο σφυγμό. Γι’ αὐτό ὁ μεγάλος σφυγμός δείχνει τή
δύναμη τῆς καρδιᾶς.
Τέλος, τόν ἰσχυρισμό μου ἐνισχύει ἡ ἀνάπτυξη τοῦ τρόπου μέ τόν
ὁποῖο διεξάγεται ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν. Ὅταν λοιπόν ἡ καρδιά
αὐτοσυστέλλεται καί ἀποβάλλει, ἀπό ὅποια ὁδό μπορεῖ, τό αἷμα
πού περιέχει, ὅλες οἱ ἀρτηρίες σφύζουν, ὄχι γιατί τίς ὑποχρεώνει
κάποια ἀνάγκη, ἀλλά χάριν τῆς συνέπειας. Ὅταν ὅμως ἡ καρδιά
καταπίπτει, κατακάθονται παρομοίως καί οἱ ἀρτηρίες. Τό ἴδιο
συμβαίνει, ἄν κτυπήσεις τό ἄκρο μιᾶς προμήκους δοκοῦ: Ὁ ἦχος
διατηρεῖ τή διαφορά μεγάλου καί μικροῦ καί γίνεται αἰσθητός στό
ἄλλο ἄκρο λόγω τῆς συνέχειας. Τό πιό θαυμαστό μάλιστα εἶναι πώς,
ἄν πλησιάσεις τό στόμα σου σέ μία ὄχι καί τόσο συμπαγή δοκό καί
προφέρεις μιά λέξη, ὁποιοσδήποτε προσεγγίσει τό αὐτί του στό
ἄλλο ἄκρο ἀκούει τή λέξη ἀκέραιη. Ἄσε πού φθάνει στά αὐτιά
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τῶν ὑπολοίπων πού τόν περιβάλλουν. Ἔτσι ὁποιαδήποτε κίνηση
γίνεται στήν καρδιά μεταδίδεται ἀνελλιπῶς σέ ὅλες τίς ἀρτηρίες
λόγω τῆς συνέχειας.
Γι’ αὐτό, ἀκόμη καί ἄν ἀποδεχθοῦμε τό πείραμα τοῦ Γαληνοῦ,
ὁ ἰσχυρισμός του καταρρέει. Ἐπειδή δηλαδή ὁ σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν δέν ὀφείλεται στήν προώθηση τοῦ αἵματος, ἀλλά στή σύσφιξη
καί διεύρυνση τῆς καρδιᾶς, τόσο πολύ ἀπέχει ὁ σφυγμός ἀπό τήν
ὑποχρέωση νά εἶναι αἰσθητός πέρα ἀπό τόν βρόχο, ὥστε μᾶλλον νά
μή μποροῦμε νά τόν ἀκούσουμε. Τό ἴδιο συμβαίνει, ἄν τεμαχίσεις
μιά δοκό: Ἀκόμη καί ἄν παρεμβάλλεις ἄλλη δοκό καί μέ ἐκείνη τή
μεσαία συνδέσεις τά δύο ἄκρα, ὁ ἦχος πού ἐκπέμπεται στό ἕνα
ἄκρο δέν γίνεται καθόλου ἀντιληπτός στό ἀντίθετο. Διαπίστωσα
μάλιστα μέ πείραμα πώς, ἄν κάποιος καθήσει πάνω στή δοκό, ὁ
ἦχος δέν μεταδίδεται πιά. Συνεπῶς, ὅπως ἡ μεταβίβαση τοῦ ἤχου
στή δοκό καί ἡ ἐξάπλωση τῆς κίνησης στίς ἀρτηρίες γίνεται λόγω
τῆς συνέχειας, ἔτσι καί σταματᾶ λόγω τῆς ἀσυνέχειας. Στή δοκό ὁ
ἦχος ὄχι μόνο διακόπτεται λόγω τῆς αἰσθητῆς ἀσυνέχειας, ἀλλά
καί δέν μεταδίδεται πιά, ἄν παρεμβληθεῖ κάποιο ἐμπόδιο, ὅπως
καί στήν περίπτωση ἐκείνου πού κάθεται πάνω της. Κατά τόν ἴδιο
τρόπο καί ἡ καρδιά δέν μεταδίδει τήν κίνηση στά ἀγγεῖα ἐκεῖνα,
στά ὁποῖα οἱ βαλβίδες ἀνθίστανται. Γι’ αὐτό δέν σφύζει οὔτε ἡ
κοίλη φλέβα οὔτε ἡ πνευμονική φλέβα. Σφύζουν τοὐναντίον καί ἡ
ἀορτή καί ἡ πνευμονική ἀρτηρία, ἐπειδή δέν προβάλλει ἀντίσταση
κανένα ἐμπόδιο.
Ἀπό αὐτά ἑπομένως εἶναι πρόδηλο πώς ἡ κίνηση τῶν ἀρτηριῶν
δέν εἶναι συστολή καί διαστολή, παρά μόνον ὅσον ἀφορᾶ τήν αἰτία
της. Μορφολογικῶς ὅμως εἶναι σφυγμός καί κατακάθισμα, διότι οἱ
ἀρτηρίες σφύζουν, ὅταν ἡ καρδιά ἀνορθώνεται κατά τή συστολή
καί ἕλκει πρός τά πίσω τήν ἀορτή ἀρτηρία, μέ ἀποτέλεσμα ὅλες
οἱ ἀρτηρίες νά ἀνορθώνονται τήν ἴδια στιγμή καί νά κτυποῦν,
κατακάθονται ὅμως, ὅταν χάρη στήν ἀνάπαυση τῆς καρδιᾶς κατακλίνεται ἐκ νέου ἡ ἀορτή, μέ ἀποτέλεσμα, ὅπως εἶναι ἑπόμενο,
νά καταπίπτουν ὅλες οἱ ἀρτηρίες. Ὡραιότατο παράδειγμα βρίσκουμε σέ ἕνα δεσμό, στόν ὁποῖον ἀπό πολλά περιελισσόμενα
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σχοινάκια ἀναφύεται ἕνα σχοινί καί, καθώς προχωρεῖ, διαιρεῖται
μέ πολλαπλή διακλάδωση. Τότε, ἄν κάποιος πιάσει τόν δεσμό, τόν
τραβήξει καί τόν λύσει, θά παρατηρήσει ὅτι κατά τήν ἕλκυση ὅλα
τά σχοινάκια ἀναπηδοῦν ταυτόχρονα, κατά τή χαλάρωση ὅμως
κατακλίνονται. Κατά τήν ἴδια ἑπομένως λογική, ὅταν ἡ καρδιά
συστέλλεται καί ἀνορθώνεται, ἕλκει τήν ἀορτή, μέ ἀποτέλεσμα
νά γίνεται ἀντιληπτή μιά ἀνασκίρτηση ὅλων τῶν ἀρτηριῶν, ὅταν
ὅμως χάρη στή χαλάρωση τῆς καρδιᾶς χαλαρώνει ἡ ἀορτή, ὅλοι οἱ
κλάδοι της κατακάθονται λόγω τῆς συνέχειας. Στις φλέβες ἐξάλλου
αὐτή ἡ ἀναπήδηση καί τό κατακάθισμα γίνεται ἐλάχιστα, ἐπειδή
ἐμποδίζουν οἱ βαλβίδες. Αὐτό πιστοποιοῦν καί τά ἐμπειρικά δεδομένα πού προσκόμισα παραπάνω.
Αὐτά λοιπόν εἶναι τά αἴτια τῆς κίνησης τῶν ἀρτηριῶν, τά ὁποῖα
μπορῶ νά ἀναγάγω ἀκόμη καί στήν κίνηση τῶν πνευμόνων, στό
μέτρο πού ἡ καρδιά οὔτε θά διευρυνόταν οὔτε θά συνεσφίγγετο,
ἄν δέν κινοῦνταν οἱ πνεύμονες.
Καί νά μήν πεῖς πώς ἡ καρδιά κινεῖται, ἀκόμη καί ἄν ἀφαιρέσουμε τούς πνεύμονες. Γιατί δέν κινεῖται μέ συστολή καί διαστολή,
ἀλλά τρέμει καί πάλλεται, ὅπως τό ἑτοιμοθάνατο ζῶο δονεῖται
ὁλόκληρο.
Ἀπό τά αἴτια ἐξάλλου τῆς γένεσης τοῦ σφυγμοῦ εὔκολα θά
ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας καί τά αἴτια τῆς μεταβολῆς του. Διότι ἡ
κίνηση τῆς καρδιᾶς προξενεῖ στίς ἀρτηρίες πανομοιότυπη κίνηση,
εἴτε μεγάλη εἶναι εἴτε μικρή, εἴτε ταχεῖα εἴτε βραδεῖα, εἴτε πυκνή
εἴτε ἀραιή, εἴτε σφοδρή εἴτε ἀδύνατη, εἴτε σκληρή εἴτε μαλακή, εἴτε
μέτρια, εἴτε ὁμαλή εἴτε ἀνώμαλη. Τό ἴδιο συμβαίνει ἄν ἀποσχίσουμε
ἕνα τμῆμα, ὅσο μακρύ θέλεις, ἀπό φουσκωμένα καί ἀποξηραμένα
ἔντερα σκύλου, ἤ λύκου [Harvey «Περί κυκλοφορίας τοῦ αἵματος»,
ἄσκηση 2]6, ἤ ὅποιου ζώου θέλεις (ὅπως αὐτά πού βλέπουμε στούς
φαρμακοποιούς), τό γεμίσουμε νερό καί τό δέσουμε ἑκατέρωθεν,
ὥστε νά μοιάζει μέ λουκάνικο: Ἔστω πώς ὠθεῖς τό ἕνα μέρος κτυ-

6.

Ὁ τίτλος τοῦ ἔργου αὐτοῦ τοῦ Harvey εἶναι «Exercitationes duae anatomiae de
circulatione sanguinis », Cambridge 1649.
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πώντας μέ τό δάκτυλο καί τό κάνεις νά πάλλεται. Ἄν ἐφαρμόσεις
τά δάκτυλά σου στό ἄλλο, τό ἀντίθετο ἄκρο (ὅπως συνηθίζουμε νά
ἐξετάζουμε τόν σφυγμό πάνω στήν ἀρτηρία τοῦ καρποῦ) θά μπορέσεις νά αἰσθανθεῖς καθαρά κάθε κτύπημα ἀπό τό πρῶτο μέρος καί
κάθε διαφορά στήν κίνηση. Μέ τοῦτο λοιπόν τόν τρόπο (ὅπως καί
σέ κάθε ἐξογκωμένη φλέβα εἴτε ζωντανοῦ εἴτε νεκροῦ σώματος) θά
μπορέσει κάποιος νά διδάξει καί νά διακηρύξει στούς ἀρχάριους
ὅτι σέ τέτοιο βαθμό γίνεται αἰσθητή κάθε διαφορά τοῦ σφυγμοῦ,
στό μέγεθος, στή συχνότητα, στή σφοδρότητα, στόν ρυθμό. Γι’ αὐτό
ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς φανερώνει μέ πολύ μεγάλη προσέγγιση τίς
ἀσθένειες τῆς καρδιᾶς, ἡ κίνηση ὅμως τῶν ἀρτηριῶν μέ μικρότερη.
Καί οἱ δύο ὡστόσο δηλώνουν τήν κατάσταση τῆς καρδιᾶς.
Ἄν ὁ γιατρός εἶναι καταρτισμένος μέ τίς προκαταρκτικές αὐτές
γνώσεις, εὔκολα θά κατορθώσει νά ἀναφέρει τήν αἰτία τοῦ οἱουδήποτε σφυγμοῦ.
Θά ρωτήσεις λοιπόν (γιά νά προτείνω π.χ. τά ἑξῆς) ἀπό ποῦ
προέρχονται οἱ μεγάλοι σφυγμοί.
Ἀπαντῶ: Ἀπό τή δύναμη τῆς καρδιᾶς, διότι ἡ εὔρωστη καρδιά
αὐτοσυστέλλεται δυνατά. Γι’ αὐτό ὁ Ἱπποκράτης7 λέει «διά στερεόν
τι χρῆμα καί πυκνόν ἐστι». Ὡσαύτως ὁ ἀσθενής σφυγμός ὀφείλεται στήν ἀσθενή δύναμη τῆς καρδιᾶς, διότι ἡ καρδιά, ὅταν εἶναι
ἀδύναμη, κινεῖται ἄτονα.
Θά κάνεις δεύτερη ἐρώτηση: Γιατί κατά τούς πυρετούς οἱ σφυγμοί εἶναι συχνοί καί ταχεῖς;.
Ἀπαντῶ: Διότι ἡ καρδιά κινεῖται ταχύτερα καί συχνότερα.
Ἐξάλλου ἡ καρδιά δέν δονεῖται ἔτσι μόνον ὅταν τήν παρακινεῖ
νά συσταλεῖ τό βάρος τοῦ αἵματος, ἀλλά καί ὅταν τήν παροτρύνει
ἡ ποιότητά του, μέ ἀποτέλεσμα νά περιέχει μικρή ποσότητα αἵματος καί ἐν τούτοις νά αὐτοσυστέλλεται, γιά νά τήν ἀποβάλει. Ὡς
ἐπί τό πλεῖστον μάλιστα, πρίν ἡ εἰσπνοή ὠθήσει μέσα στήν καρδιά
τήν ὀφειλόμενη ποσότητα αἵματος, ἡ καρδιά μέ τήν παρακίνηση

7.

Ἡ φράση εἶναι στά ἑλληνικά καί βρίσκεται στό ἔργο Περί νούσων τό τέταρτον 38,
στό ὁποῖο ὅμως ἀναγράφεται «στερεόν τι χρῆμα καί πυκνόν ἐστι ἡ καρδία».
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τῆς ὀξύτητας ἤ κάποιας ἄλλης διεγερτικῆς ποιότητας προσπαθεῖ
νά κάνει σύσπαση, μέ ἀποτέλεσμα κατά τήν ἐπέλευση τοῦ νέου
αἵματος νά συσφίγγεται καί πάλι, ἔστω καί ἄν βρίσκεται σέ ἀνάπαυση. Κατά συνέπεια παράγεται σφυγμός δίκροτος ἤ ἰδιότροπος,
ἀνάλογα μέ τό ἄν μεσολαβεῖ μεγάλη ἤ μικρή ἀνάπαυση στήν πρώτη
ἤ στή δεύτερη ἡμισυστολή.
Θά ὑποβάλεις τρίτη ἐρώτηση: Γιατί στά ἐμφράγματα οἱ σφυγμοί
εἶναι ἀνώμαλοι;
Ἀπαντῶ: Διότι στά ἐσωτερικά ἐμφράγματα τό αἷμα δέν κυκλοφορεῖ
σωστά, οὔτε διέρχεται ἐλεύθερα, μέ ἀποτέλεσμα ἡ καρδιά, καί
ἑπομένως οἱ ἀρτηρίες, νά κτυπᾶ ἀνώμαλα, ἀφοῦ βέβαια μεταβιβάζεται
ἄλλοτε μεγαλύτερη καί ἄλλοτε μικρότερη ποσότητα αἵματος.
Θά διατυπώσεις τέταρτη ἐρώτηση: Γιατί κατά τήν ταχυπαλμία
οἱ ἀρτηρίες νά σφύζουν μέ τόση συχνότητα, τόση ταχύτητα, τόση
δύναμη;
Ἀπαντῶ: Γιατί ἡ καρδιά καταλαμβάνεται ἀπό ἐπικίνδυνο ὑγρό,
μέ ἀποτέλεσμα νά προσπαθεῖ συχνότερα, ταχύτερα καί δυνατότερα
νά ἀποκρούσει τόν ἀντίπαλο.
Θά ρωτήσεις τέλος γιατί ὁ μυρμηκίζων, ὁ σκωληκίζων καί ὁ
κυματοειδής σφυγμός προοιωνίζεται τόν θάνατο.
Ἡ ἀπάντηση εἶναι πώς ἡ μελλοθάνατη καρδιά τρέμει καί ἐκτελεῖ τίς ἴδιες κινήσεις μέ τούς προαναφερθέντες σφυγμούς, ἐπειδή
δέν μπορεῖ πιά νά αὐτοσυσταλεῖ. Τό ἐπιχείρημα τοῦτο ἀποδεικνύει
ἔμπρακτα πώς ὁ σφυγμός δέν ὀφείλεται οὔτε στή δύναμη οὔτε στόν
παφλασμό οὔτε στήν ὁρμή τοῦ αἵματος, ἀλλά στήν κίνηση τῆς καρδιᾶς. Παρατήρησα δηλαδή ὅτι στό μελλοθάνατο ζῶο ἡ καρδιά, ὅταν
σταματᾶ νά κτυπᾶ, τινάζεται καί κλυδωνίζεται σάν κύμα. Συγχρόνως οἱ ἀρτηρίες, πού ἀπηχοῦν τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς, σταματοῦν
νά σφύζουν. Ἀντίθετα ταλαντεύονται, μέχρις ὅτου τέλος, καθώς τό
ζῶο ἐκπνέει, παρατηρήσουμε κυματοειδή κίνηση στή δεξιά κοιλία
καί στό δεξί ὠτίο τῆς καρδιᾶς. Δέν μποροῦμε ὡστόσο καθόλου νά
συναγάγουμε τήν αἰτία τῆς μυρμηκίζουσας, τῆς κυματοειδοῦς καί
τῆς σκωληκιώσας κίνησης ἀπό τό ὠθούμενο αἷμα. Ὅπως μάλιστα
στά σχοινάκια θά δεῖς τήν ἴδια κίνηση πού προκάλεσες στόν δεσμό
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πού ἀναφέραμε παραπάνω, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή, ἔτσι καί στίς
ἀρτηρίες γίνεται ἀντιληπτή ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς.
Ἑπομένως, θά πεῖς, γιά σένα οἱ ἀρτηρίες δέν χρησιμεύουν σέ
τίποτε, παρά μόνο γιά νά μεταφέρουν τό αἷμα ἀπό τήν καρδιά στά
ἐπιμέρους μέλη του σώματος καί, ἐφόσον ἀπηχοῦν λόγω τῆς συνέχειας τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς, νά φανερώνουν αὐτήν τήν κίνηση,
ὥστε νά μαθαίνουμε ἐπιπλέον καί τήν κατάσταση τῆς καρδιᾶς.
Αὐτή ἀσφαλῶς εἶναι ἡ γνώμη μου καί μαζί μου συμφώνησε καί
ὁ Ἱπποκράτης8, ὅταν ἔγραψε: «αὗται πηγαί φύσεως ἀνθρώπου,
καί οἱ ποταμοί ἐνταῦθα ἀνά τό σῶμα, τοῖσι ἄρδεται τό σκῆνος,
οὗτοι δέ καί ζωήν φέρουσιν τῷ ἀνθρώπῳ, κᾔν αὐανθέωσιν, ἀπέθανεν ἄνθρωπος ». Γι’ αὐτό θυμήσου πώς ὁ σφυγμός τῶν ἀρτηριῶν
δέν εἶναι σύσφιξη καί διεύρυνση, ἀλλά ὤθηση, πού γίνεται ὅταν ἡ
καρδιά ἀνορθώνεται, καί κατακάθισμα, πού γίνεται ὅταν ἡ καρδιά
ἠρεμεῖ.
Τώρα ὅμως θά ἀπέμενε νά διερευνήσουμε τά αἴτια πού προκαλοῦν τή μεταβολή τῆς ἀναπνοῆς. Ὡστόσο ἡ ἀνεύρεσή τους ἀπέβη
εὔκολη ἀπό ὅσα ἀναφέραμε ἕως ἐδῶ. Ὁποιεσδήποτε δηλαδή αἰτίες
μεταβάλλουν τήν κίνηση τῆς καρδιᾶς τροποποιοῦν καί τήν ἀναπνοή.
Καί ἀντιστρόφως, ἄν ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων ἐπιβραδυνθεῖ ἀπό
μίαν ὕλη πού κατέχει παρά φύση τίς κυψελίδες τους, εἶναι ἀναπόφευκτο νά ἀνατραπεῖ ἡ κίνηση τῆς καρδιᾶς.

8.

Τό κείμενο εἶναι ἀπό τό «Περί καρδίης» 7, τό ὁποῖο ὁ Μαυροκορδᾶτος τό
παραθέτει καί στά ἑλληνικά μέ ὁρισμένα λάθη πού διορθώσαμε.
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Που Περιεχει τις Λυσεισ
Καποιων Προβληματων

Γιά νά ἀνοίξουμε ὡστόσο δρόμο, μέσω τοῦ ὁποίου νά μποροῦν
ἀπό τήν ὑπόθεσή μας νά λυθοῦν πάρα πολλά προβλήματα, ἀποφασίσαμε νά προβάλουμε ὁρισμένα, τά πιό ἐπίλεκτα [Βιβλ. «Περί
τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος», κεφ. 5].
Πρῶτα-πρῶτα λοιπόν ἡ δυσκολία πού προέβαλε ὁ Riolanus, ὁ
ὁποῖος ἐναντιώθηκε στή διέλευση τοῦ αἵματος ἀπό τούς πνεύμονες,
ἐπειδή δηλαδή «στούς πνιγμένους διαπιστώνουμε ὅτι τό παρέγχυμα
τῶν πνευμόνων ἀσπρίζει ὄχι μόνον ἔξω, ἀλλά καί μέσα». Τοῦτο τό
πρᾶγμα δημιουργεῖ προβλήματα στούς περισσότερους. Χάρη στήν
ὑπόθεσή μας ὅμως καταρρέει αὐτομάτως. Στούς πνιγμένους δηλαδή
ὁ πνεύμονας ἀσπρίζει, ἐπειδή πεθαίνουν λόγω τῆς συγκράτησης
τῆς ἀναπνοῆς, μέ ἀποτέλεσμα τό αἷμα ἐξαιτίας τῆς διεύρυνσης
τῆς τραχείας κατά τήν εἰσπνοή νά ἀποβάλλεται μέ πίεση ἀπό τά
πνευμονικά ἀγγεῖα καί νά ἀφήνει τήν οὐσία τῶν πνευμόνων κενή
ἀπό αἷμα καί ἑπομένως ἀσπριδερή. Σέ ἐκείνους ὅμως πού πεθαίνουν
καθώς ἐκπνέουν, οἱ πνεύμονες, ὅπως διαπιστώνουμε ἀπό τήν αὐτοψία, εἶναι κόκκινοι, διότι κατά τήν ἐκπνοή ἡ τραχεῖα καταλαμβάνει
μικρότερο χῶρο καί ἔτσι τά ὑπόλοιπα ἀγγεῖα ξαναγεμίζουν αἷμα,
μέ ἀποτέλεσμα τό παρέγχυμα τῶν πνευμόνων νά διαποτίζεται ἀπό
αἷμα καί νά κοκκινίζει. Γι’ αὐτό κατά τήν ἀνατομή ζωντανοῦ ζώου
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παρατηροῦμε ὅτι τή στιγμή τῆς εἰσπνοῆς οἱ πνεύμονες ἀσπρίζουν,
ἐνῶ τή στιγμή τῆς ἐκπνοῆς κοκκινίζουν.
Ποιός ἐξάλλου μπορεῖ νά ἀπαντήσει εὐκολώτερα στά προβλήματα πού τέθηκαν ἀπό τόν Ἀριστοτέλη καί ἀπό ἄλλους, παρά
ἐκεῖνος πού ἀποδέχεται τήν ὑπόθεσή μας; Ἐπειδή δηλαδή μέ τήν
ἀναπνοή οἱ πνεύμονες μεταφέρουν πρός τά ἐμπρός τό αἷμα, ἄν
σταματήσουν νά ἀναπνέουν, ἡ ροή τοῦ αἵματος, πού τείνει ἀπό
τήν περιφέρεια πρός τό κέντρο, ἀναχαιτίζεται. Ἄν ὅμως ἀναπνέουν
συχνά καί μέ ταχύτητα, ἡ ροή τοῦ αἵματος ἀπό τήν περιφέρεια πρός
τό κέντρο ἐπιταχύνεται. Γι’ αὐτό:
Ἄν παρακωλύσουμε τήν ἀναπνοή, τό αἷμα ἐξάγεται ἀφθονώτερο
ἀπό τίς φλέβες τοῦ μετώπου, τῆς γλώσσας καί ἀπό ἄλλες, ἐπειδή τό
αἷμα καθυστερεῖ στά ἀκραῖα μέρη.
Ἄν κρατήσουμε τήν ἀναπνοή μας, καταφέρουμε ἰσχυρότερο πλῆγμα
ἤ ἀναπηδᾶμε μέ μεγαλύτερη ὁρμή ἀπό τή γῆ, ἐπειδή ἡ πνοή μαζί μέ τό
αἷμα δέν ἐπιστρέφει στήν καρδιά ἀπό τά χέρια καί τά πόδια, ἀλλά
παραμένει στάσιμη, μέχρι ὁ πνεύμονας νά κινηθεῖ καί πάλι.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ντρέπεται, τό πρόσωπο κοκκινίζει, ἐπειδή
ἀναπνέει λιγότερο, σάν νά εἶναι ἐμβρόντητος, καί ἔτσι τό αἷμα
καθυστερεῖ στά ἀκραῖα μέρη. Γι’ αὐτό ἐπίσης κοκκινίζουμε, κάθε
φορά πού κρατᾶμε τήν ἀναπνοή μας. Παρατήρησε μάλιστα ἕνα
ὡραῖο δόγμα, τό ὁποῖο ἀποδεικνύει ἡ ἴδια ἡ ἐμπειρία. Κοκκινίζουμε σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀσθένειες, κατά τίς ὁποῖες ἡ ἀναπνοή εἴτε
ἐλαττώνεται εἴτε ἐμποδίζεται, ἐνῶ χλωμιάζουμε σέ αὐτές πού ἡ κίνηση
τῶν πνευμόνων καί τῆς καρδιᾶς γίνεται συχνότερη. Σέ ὁρισμένες
ἀσθένειες μάλιστα στήν ἀρχή κοκκινίζουμε, ἐπειδή ἀναπνέουμε
λιγότερο, καί ἔπειτα μᾶς διαχέει ὠχράδα, ἐπειδή ἡ καρδιά καί οἱ
πνεύμονες κινοῦνται μέ μεγαλύτερη συχνότητα. Αὐτός ἐπίσης εἶναι
ὁ λόγος πού, ὅταν ὀργιζόμαστε, στήν ἀρχή τό πρόσωπό μας εἶναι
διάπυρο καί τά μάτια μας μοιάζουν νά πετοῦν σπίθες: Ἑνώνουμε
δηλαδή τά δόντια, κλείνουμε τό στόμα καί ἔτσι ἐμποδίζουμε τήν
εἴσοδο τοῦ ἀέρα καί τήν κίνηση τῆς ἀναπνοῆς. Ἔπειτα, ἐπειδή ἡ
ἀναπνοή μας ἀρχίζει νά γίνεται συχνή, ὠχραίνουμε.

Πού Περιέχει τίς Λύσεις Κάποιων Προβλημάτων
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Ὅταν τρέχουμε, παρακωλύουμε τήν ἀναπνοή, ὥστε νά κινοῦνται
πιό δυνατά τά πόδια, γιά τόν λόγο πού ἀναφέραμε παραπάνω, μέ
ἀποτέλεσμα τό πρόσωπο καί τά ὑπόλοιπα μέρη νά θερμαίνονται
καί νά ἱδρώνουν. Μόλις ὅμως διανύσουμε τόν στίβο, ἀντλοῦμε ἀέρα
πιό συχνά, μέ συνέπεια χάρη στή συχνότερη κίνηση τῶν πνευμόνων
νά ἐπιταχύνεται ἡ ροή τοῦ αἵματος ἀπό τήν περιφέρεια πρός τό
κέντρο καί ἔτσι νά ψύχονται τά ἀκραῖα μέρη.
Ὅταν φοβόμαστε, τό πρόσωπο χλωμιάζει καί τά μέλη ἀρχίζουν
νά τρέμουν, ἐπειδή ἡ καρδιά καί οἱ πνεύμονες κινοῦνται συχνά,
μέ ἀποτέλεσμα τό αἷμα νά ἐγκαταλείπει τά ἀκραῖα μέρη καί νά
σπεύδει ταχύτερα στήν καρδιά. Ἀρκετές φορές μάλιστα ἡ καρδιά καί οἱ πνεύμονες δονοῦνται τόσο συχνά, ὥστε κατακλύζονται
ἀπό τό πλῆθος τοῦ αἵματος πού προσελκύουν, μέ ἀποτέλεσμα νά
ἀκολουθεῖ πνιγμός. Ἀντίθετα, ὅταν χαιρόμαστε, κοκκινίζουμε,
ἐπειδή ἀναπνέουμε λιγότερο.
Κατά τόν παροξυσμό τῶν πυρετῶν τά ἀκραῖα μέρη παγώνουν,
διότι ἡ καρδιά παρακινούμενη ἀπό ἐπικίνδυνους ἀτμούς κινεῖται
ταχύτερα. Κατά συνέπεια πυκνώνει καί ἡ κίνηση τῶν πνευμόνων
καί γι’ αὐτό, καθώς τό αἷμα ρέει πιό γρήγορα πρός τό κέντρο, τά
ἀκραῖα μέλη παγώνουν, ἐπειδή τά ἐγκαταλείπει ἡ θερμότητα. Τά
παραδείγματα ὅμως αὐτά εἶναι ἀρκετά, ὥστε κάθε ἕνας νά μπορεῖ
νά ἀντιμετωπίσει τίς δυσκολίες τῶν ὑπολοίπων προβλημάτων.
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Συμπερασμα σχετικα με τη Χρησιμοτητα
των Πνευμονων

Ἤδη λοιπόν μέ ἐναργεῖς συλλογισμούς καί μέ πειράματα
αὐτοψίας ἀποδείξαμε τή χρησιμότητα τῶν πνευμόνων, ὥστε νά
γνωρίζουμε πιά μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα πώς οἱ πνεύμονες δέν
εἶναι ἀνεμιστῆρες τῆς καρδιᾶς, γιά νά τήν ἐξαερίζουν καί νά
ἀποβάλλουν τήν αἰθάλη, ἤ γιά νά κρατοῦν σέ ἀπόσταση τίς μῦγες,
ἀλλά ἀναπνευστικό ὄργανο τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος.
Τήν κατασκευή τους ἐξάλλου συνοδεύουν πάρα πολλές ἄλλες
ὠφέλειες, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀσπάζομαι κατ’ ἐξοχήν δύο: Πρῶτον
τό γεγονός ὅτι ὑπηρετοῦν τά ὄργανα τῆς φωνῆς, μιά χρησιμότητα γιά
τήν ὁποίαν οὐδείς ἀμφιβάλλει. Δεύτερον τό γεγονός ὅτι θερμαίνουν
τό αἷμα καί ἐξάπτουν τή θερμότητα τῆς καρδιᾶς. Μπορεῖ αὐτό νά
φαίνεται παράδοξο, ἕνας συλλογισμός ὅμως τό ἀποδεικνύει ἐπαρκῶς.
Μετά δηλαδή τήν ψύξη του στά ἀκραῖα μέρη τό αἷμα ἐπιστρέφει στή
μέση περιοχή, γιά νά θερμανθεῖ. Ὅλα ἑπομένως τά σπλάγχνα τῆς
μέσης περιοχῆς ὑπηρετοῦν τή θέρμανση τοῦ αἵματος. Οἱ πνεύμονες
ὅμως εἶναι σπλάγχνα τῆς μέσης περιοχῆς. Συνεπῶς οἱ πνεύμονες
ὑπηρετοῦν τή θέρμανση τοῦ αἵματος. Προηγουμένως ἔκανα ἐπιλογές
ἀπό τίς πραγματεῖες αὐτῶν πού ἀνακάλυψαν λεπτομερῶς τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος καί τήν ὑπερασπίζονται ζωηρά. Ὁ λογιώτατος
Harvey λοιπόν [Βιβλ. «Περί κινήσεως τῆς καρδιᾶς», κεφ. 8] λέει:
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«Ἔτσι, πιθανῶς χάρη στήν κίνηση τοῦ αἵματος, συμβαίνει στό σῶμα
ὅλα τά μέρη νά τρέφονται, νά θερμαίνονται, νά ζωογονοῦνται ἀπό
τό θερμότερο, τό τέλειο, τό ἀτμῶδες, τό γεμᾶτο πνοή καί (γιά νά
μιλήσω ἔτσι) τό θρεπτικό αἷμα. Ἀντίθετα στά μέρη τό αἷμα ψύχεται,
πυτιάζει καί σχεδόν ἀποδυναμώνεται. Ὕστερα ἐπιστρέφει στήν
ἀρχή, δηλαδή στήν καρδιά, σάν νά γυρίζει στήν πηγή ἤ στήν ἑστία
τοῦ σώματος, μέ σκοπό νά ἀνακτήσει τήν τελειότητα. Ἐκεῖ συντήκεται ἐκ νέου χάρη στήν ἰσχυρή καί διάπυρη φυσική θερμότητα,
σάν ἀπό τόν θησαυρό τῆς ζωῆς, καί στή συνέχεια γεμᾶτο πνοές καί
(γιά νά μιλήσω ἔτσι) βάλσαμο διανέμεται καί πάλι»1. Ἑπομένως,
ἄν τό αἷμα, ἐξαντλημένο ὅπως εἶναι στά μέρη, ἐπιστρέφει μέσω τῶν
φλεβῶν στή μέση περιοχή, γιά νά διαβιβασθεῖ μέσω τῶν πνευμόνων,
νά διοχετευθεῖ στήν ἀριστερή κοιλία τῆς καρδιᾶς, νά γεμίσει πνοές
καί νά χωνευθεῖ, τί πιό παράλογο ἀπό τό νά ἀποσπᾶται ἐκ φύσεως
ἀπό τά μέρη, γιά νά θερμανθεῖ, καί μετά μέ τή διέλευση μέσω τῶν
πνευμόνων νά ψύχεται καί νά ἐξαερίζεται; Ἑπομένως, ἄν δέν ψύχεται, θερμαίνεται. Γι’ αὐτό οἱ πνεύμονες θερμαίνουν τό αἷμα. Καί
τοῦτο εἶναι πιθανό, ἀφοῦ, ἐκτός ἀπό τό ὅτι ἡ κίνηση θερμαίνει, οἱ
πνεύμονες μοιάζουν μέ φυσερά. Κατά συνέπεια θά πίστευα ὅτι, ὅπως
ἀνάβουμε φωτιά μέ τή βοήθεια τῶν φυσερῶν, ἔτσι καί ἡ κίνηση τῶν
πνευμόνων φροντίζει γιά τή θερμότητα τῆς καρδιᾶς.
Ἐπιπλέον, ὅπως τήν ψύξη τῆς ἔμφυτης θερμότητας ἀκολουθεῖ ὁ
θάνατος, ἔτσι καί ἡ ζωή ὑφίσταται χάρη στή συντήρηση τῆς ἴδιας θερμότητας. Ὅσο περισσότερο μάλιστα αὐξάνεται ἡ ἔμφυτη θερμότητα,
τόσο πιό ἐνεργή εἶναι ἡ ζωτική δύναμη. Μέ τήν κίνηση ἑπομένως τῶν
πνευμόνων ἡ φύση εἶναι πιό πιθανό νά φροντίζει γιά τήν αὔξηση
παρά γιά τή μείωση τῆς ἔμφυτης θερμότητας. Ἐπίσης, ἄν μέ τόν
1.

Βλ. W. Harvey, An anatomical disputation concerning the movement of the heart
and blood in living creatures, ὅ. π., σελ. 76. Ἐνδιαφέρον ἔχει νά σημειώσουμε
ὅτι ἡ Gweneth Whitterdge, μεταφράστρια στά Ἀγγλικά τοῦ ἔργου τοῦ Harvey,
παρατηρεῖ στήν ὑποσημείωση 4 τοῦ κεφαλαίου 8, ὅτι ὅλες οἱ ἰδέες πού ἐκφράζονται στό κείμενο γιά τήν καρδιά καί τό αἷμα ἀντλοῦνται ἀπό τόν Ἀριστοτέλη
ἀπό τό ἔργο «Περί ζώων μορίων» καί γιά τό κρύο καί τή ζέστη ὡς πηγές τῆς
κίνησης ἀπό τό ἔργο «Περί ζώων κινήσεως».
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ἐξαερισμό ἡ θερμότητα μετριαζόταν, ἡ ψύξη πού θά προξενοῦσε ὁ
ἀέναος ἐξαερισμός θά τήν ἐξάλειφε. Γι’ αὐτό, ὅπως ὅταν μεγειρεύουμε
τίς τροφές ἀνακινοῦμε τή φωτιά ἀνάβοντας συνεχῶς μέ τά φυσερά
τήν εὔφλεκτη ὕλη, ἔτσι καί ἡ φύση τοποθέτησε, κατά τή γνώμη μου,
τούς πνεύμονες δίπλα στήν ἑστία τῆς ἔμφυτης θερμότητας, ὥστε μέ
τήν κίνησή τους νά ἐξάπτουν τή θερμότητα, μέ σκοπό νά ἐπιτελεσθεῖ ἡ κατεργασία τοῦ αἵματος. Γι’ αὐτό πιστεύω πώς οἱ πνεύμονες
περισσότερο διεγείρουν τή θερμότητα, πρᾶγμα πού ἀπαιτεῖ ἡ ζωή,
παρά τήν ἀμβλύνουν, πρᾶγμα πού ἐπιφέρει τόν θάνατο.
Αὐτά εἶναι λοιπόν ὅσα σοῦ ἀνέφερα μέ λίγα λόγια, φίλε ἀναγνώστη. Καί ὅπως ἐγώ προσδοκῶ τήν κριτική μέ ἀτάραχη ψυχή,
καί μάλιστα τήν ἐπιθυμῶ, εἴθε καί οἱ ἄλλοι νά δεχθοῦν τήν κρίση
μου μέ τήν ἴδια ἠρεμία. Γιατί πρόθεσή μου δέν εἶναι νά ἀρέσουν
μόνο σέ μένα οἱ ἀπόψεις μου, ἀλλά θά ἤθελα νά ἀποτελέσουν
ἐρεθίσματα, γιά νά ἀποκτήσω καλύτερες γνώσεις ἀπό τούς πιό
μορφωμένους καί ἔτσι μέ τόν ἀμοιβαῖο μόχθο νά αὐξήσουμε τήν
κληρονομική σοφία πού παραλάβαμε ἀπό τούς προγόνους2 μας, τή
στιγμή μάλιστα πού ἀγνοῶ σέ ποιό τέχνασμα τῆς φύσης ὀφείλεται
2.

Ἐντύπωση προκαλεῖ πού ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος σέ ἕνα κείμενο καθαρά
ἰατρικό καί πειραματικό γιά τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος βρίσκει τήν εὐκαιρία καί κάνει ἀναφορά στό μεγαλεῖο τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, στή «σοφία πού
παραλάβαμε ἀπό τούς προγόνους μας», ὅπως χαρακτηριστικά γράφει. Μάλιστα
δίνει ἐμμέσως καί ὁδηγίες γιά τό καθῆκον καί τήν ὑποχρέωση τῶν Ἑλλήνων πώς
ἀκόμη καί στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς αὐτήν τήν σοφία τῶν προγόνων
μας θά πρέπει «μέ τόν ἀμοιβαῖο μόχθο νά αὐξήσουμε». Ἔμμεσα τονίζει τή
σύνδεση τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων μέ τούς ἀρχαίους, τήν διαχρονικότητα τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, στοιχεῖο πού ἔντονα θά ἀναπτυχθεῖ ἰδιαίτερα στούς συγγραφεῖς
κατά τόν 18ο αἰώνα καί τά προεπαναστατικά χρόνια. Γιά παράδειγμα μνημονεύουμε τόν Ἀδαμάντιο Κοραῆ καί τόν Ρήγα Βελεστινλῆ, οἱ ὁποῖοι στά ἔργα τους
συχνά κάνουν μνεία στούς «προγόνους» καί στούς «προπάτορες». Ἐνδεικτικά
βλ. Ἀδαμαντίου Κοραῆ, Προλεγόμενα στούς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς,
Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα, τόμ. Α΄ 1986, τόμ. Β΄, 1988,
τόμ. Γ΄ 1990, τόμ. Δ΄ 1995, ὅπου στά εὑρετήρια δίνονται οἱ σχετικές παραπομπές. Ἐπίσης ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς στόν Ὕμνο Πατριωτικό, στροφή 35 τονίζει
«Αὐτούς κι ἐμεῖς τούς θαυμαστούς, ἥρωας κι’ ἄλλους ἐκλεκτούς, ἄς μιμηθῶμεν
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τό γεγονός ὅτι ἡ ὄσφρησή μας εἶναι ὀξύτατη, ὅταν ἀνιχνεύουμε τά
σφάλματα τῶν ἄλλων, ἐνῶ ἡ δυσωδία τῶν δικῶν μας λαθῶν εἴτε
μᾶς συγκινεῖ ἐλάχιστα ἤ ἀκόμη καί τήν αἰσθανόμαστε ἐλάχιστα.
Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος δηλαδή ὁ νοῦς διαθέτει γυαλιά, μέ τά ὁποῖα ἐξετάζει τά πράγματα. Ὅπως ὅμως τό χρῶμα τῶν μικρῶν κατόπτρων
μεταβάλλει τό χρῶμα τῶν ὁρατῶν, ἔτσι καί τό κριτήριο πού χρησιμοποιεῖ ὁ νοῦς κατά τή διάγνωση τῶν πραγμάτων τόν ἐξαπατᾶ
καί τόν παρασύρει ἐν ἀγνοίᾳ του ἔξω ἀπό τόν ὀρθό δρόμο. Ἐμένα
ἑπομένως μέ ἔχεις χωρίς προκαταλήψεις, εἰλικρινή καί γυμνό, γιά
νά μπορῶ νά ντύνομαι μέ ὁποιοδήποτε ἔνδυμα, μόνο ἄν συμφωνεῖ μέ τίς συνθῆκες, τή χρονική στιγμή καί, πρᾶγμα πού προτιμῶ
περισσότερο ἀπό τά ἄλλα, τήν ἀλήθεια, ἤ, σέ περίπτωση πού λείπει
ἡ ἀλήθεια, ἄν συνάδει μέ τήν ἀληθοφάνεια. Ὡστόσο σοῦ ἀκονίζω
τήν ὀξύνοια, μήπως παρασυρθεῖς ἀπό τή ρητορική καλλιλογία καί
παρεκκλίνεις ἀπό τά ἀληθοφανῆ, ὅπως ὁ κόρακας τοῦ Αἰσώπου,
πού τυφλωμένος ἀπό τήν ἀπληστία πέταξε στό ποτάμι τό κομματάκι
κρέας πού μετέφερε μέ τό ράμφος του, γιά νά ἁρπάξει ἕνα μεγάλο
κομμάτι κρέας μέσα στό νερό.
Τώρα, ἄς ἐπισφραγίσουμε τήν πραγματεία μας καί ἄς προσκυνήσουμε ἐκ βάθους ψυχῆς τόν Ὕψιστο Πατέρα ὅλων τῶν πραγμάτων,
τόν Θεό, τόν Τρισμέγιστο, τόν Πανάγαθο, τόν Τρισμακάριστο, πού
κυβερνᾶ τά πάντα ἀπό κάθε ἄποψη.

τώρα, μή χάνωμεν τήν ὥρα, ὅτ’ εἶναι πρόγονοί μας». Ἀκόμη μνεία κάνει στόν
Θούριό του, στίχ. 117, «Πῶς οἱ προπάτορές μας ὡρμοῦσαν σάν θεριά» καί ἐπί
πλέον στήν Ἐπαναστατική Προκήρυξη καί στό Σύνταγμά του, στό Παράρτημα.
(Ρήγα Βελεστινλῆ, Τά Ἐπαναστατικά. Ἐπαναστατική Προκήρυξη, Δίκαια τοῦ
Ἀνθρώπου, Τό Σύνταγμα, Θούριος, Ὕμνος Πατριωτικός, (ἐπιμ. Δημ. Καραμπερόπουλου) Ἐπιστημονική Ἑταιρεία Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, Ε΄ ἔκδ.
Ἀθήνα 2005, σελ. 17, 60, 69, 74.
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γένεση 26,75, 86, 97, 123
γενεσιουργός ἀρχή 74, δύναμη 116
γεννήτρα 79
Γερμανία 23,111
Γερμανός ἀνατόμος 90
γεῦμα 71, 88
γεωκεντρική Πτολεμαϊκή θεωρία
73
γῆ 3, 82, 128
γιατρός 14, 47, 116, 124
γλῶσσα 3, 128
γλωττίδα 105
γνώμη 11, 12, 51, 55, 61, 65, 95,
126, 133
γνώση 53, 72
γονέας 46

γράμματα στοιχειώδη 101
γυαλιά 134
γυναίκα 87
δάγκωμα 105
δακτύλιοι τραχείας 29, 38-40, 43,
100, 106, 107
δάκτυλο 38, 62, 63, 124
Δανός ἀστρονόμος 73
δάσκαλος-α 46, 103
δεδομένα ἐμπειρικά 74
δεξαμενή 45
δέρμα 118
δεσμοί ἰνώδεις 30, 65
δεσμός-οί 29, 38, 50, 68-70, 73, 89,
93, 106, 122, 123, 125
δῆγμα 69
δημιούργημα 7, 53, 105
δημιουργός 52
Δημόσιος Καθηγητής Φιλοσοφίας
70
διάγνωση 134
διακήρυξη 83, 98
διακλάδωση 30, 123
διακονία 58, 61, 72, 85
διακοπή 69, 93
διάλειμμα 63, 65
διάλογος 59
διάλυση 47
διαμόρφωση 78, 112-114
διανοητική ἀδυναμία 117
διανομή 91
διαξιφισμός 95
διαπνοή 20
διαρροή 13, 74
διαστολή 38, 43, 55-57, 59, 61, 62,
74, 102, 103, 109, 110, 118, 119,
121, 122, 123
διάταση δεσμῶν 106
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διατομή 35
διατριβή 22, 46, 51, 112
διατροφή 22, 23, 77, 92
διαφοροποίηση 60
διάφραγμα 30, 37-41, 43, 51,
63-65, 87, 97, 98, 100, 106, 107,
111, 112, 114
διάφραγμα καρδιᾶς 14, 23, 68
διαφράγματος κίνηση 97, ὀπή 22
διαφωνία 70
διαχρονικότητα 133
διαχωρισμός 46, 65, 70, 90, 91
διδασκαλία 16, 34, 52,
διδάσκαλοι 9
διέγερση 99
διέλευση 21, 23, 25, 67, 72
διέξοδος 16
διερεύνηση 35, 39
Διευθυντής Σπουδῶν 71
διεύρυνση 31, 39, 40, 45, 51, 53,
56-59, 62, 98, 106, 107, 109,
100, 110, 116-118, 126, 127
διεύρυνση δακτυλίων 45, καρδιᾶς
57, 120, 121, 122
διήθηση 86
δικαιολογία 6, 49
Διογένης Ἀπολλωνιάτης 34
διόγκωση 43, 93
διορατικότητα 57
δόγμα-τα 8, 73, 110, 128
δοκός 62, 121, 122
δομή πνευμόνων 26
δόνηση 54, 104, 114, καρδιᾶς 54
δόντι 5, 26, 91, 111, 128
δόξα 34
δοῦλος 8, 99
δοχεῖο 88
δραστηριότητα 12
δραχμή, μονάδα βάρους 72, 79
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δύναμη 16, 45, 47, 59, 62, 67,
99-101, 103, 117
δύναμη ἑλκτική 58, 117, ἕλξης 57,
ὤθησης 57, καρδιᾶς 116, 120,
124
δύναμη κινητήρια 54, 101
δυνατότητα 73
δύσπνοια 71
δυσωδία 134
δωδεκαδάκτυλο 90
δωμάτιο 71
δῶρο 4
Ἑβραῖοι 104
ἐγκέφαλος 13
ἔγκυος 75, 78, 114
ἔδεσμα 86
ἔθνη 3
εἰλικρίνεια 26, 57, 60, 88
εἰσβολή 61, 78
εἰσπνοή 11-13, 16-18, 21, 38-40,
44-46, 51, 60, 65, 100, 106-111,
124, 127, 128
εἰσροή 56, 62
ἔκδοση ἔντυπη 6
ἐκκένωση 44, 45, 56, 61, 93, 106,
107
ἐκπνοή 11, 13, 19-21, 37-41, 44-46,
51, 52, 65, 72, 92, 100, 106-111,
127, 128
ἐκπνοῆς παρακώλυση 13
ἐκροή 13, 19
ἐκτίμηση 58, 73
ἐκτίναξη 63, αἵματος 119
ἐκτόξευση 57
ἐκφύσηση 23
ἐλαστική βαρύτητα 64, 65
ἐλαστική δύναμη 65
ἐλαστικότητα 62
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ἐλάττωμα 8
ἐλευθερία πνεύματος 8
ἐλέφαντας 59
ἑλκτική δύναμη 117
ἕλκυση 123
Ἑλλάδος τύχες 95
ἔλλειψη 12
Ἕλληνες 29, ἀρχαῖοι 103
Ἑλληνικό Κολλέγιο Ρώμης 70
Ἑλληνισμός 133
ἕλξη 45, 57, 58
ἕλος 64
ἐλπίδα 49, 104
ἔμβια ὄντα 18
ἔμβολο 74
ἔμβρυο-α 17, 19, 22, 75, 77-79,
112-114
ἐμβρύου ἀρτηρίες 76
ἐμπέδωση 47
ἐμπειρία 16, 17, 35, 40,45, 49, 54,
62, 67, 72, 76, 86, 93, 98, 117,
128
ἐμπόδιο 122
ἐμπρηστής 15
ἐμπυηματικοί 45
ἐμπύρετος 16, 19
ἔμφραγμα 125
ἐμφύσηση 73
ἔμφυτη δύναμη 54, 55
ἔμφυτη θερμασία 25, 26
ἔμφυτη θερμότητα 13, 116, 117,
132, 133
ἔμφυτο θερμό 75
ἐναπόθεση 72
ἐνδοσκόπηση 17
ἔνδυμα 134
ἐνέργεια 101
ἔνσταση 38, 64, 78, 99
ἐντέλεια 74
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ἔντερα 63-65, 74, 87, 88, 90, 93,
123, λεπτά, παχέα 92
ἐντομή 87
ἐξαερισμός 11, 12, 15, 18, 23, 75,
116, 133
ἐξάπλωση 122
ἐξάρτηση 98, 112
ἔξαψη 15
ἐξόγκωμα 5
ἔξοδος 16
ἐξώθηση 63
ἔπαινος 4, 34, 60, 104
ἐπάνοδος 51
ἐπεξεργασία 5, 77, 92
ἐπιγάστριο 86
ἐπίδειξη 59
ἐπιδοκιμασία 27
ἐπιθυμία 7, 8, 15, 40, 53
ἐπικοινωνία 70, 114
ἐπικουρία 64
Ἐπίκουρος 114
ἐπιμέλεια 14, 41, 74, 105, 108
ἐπινόηση 14, 22
ἐπισήμανση 61
ἐπιστήμη 3, 99, 106
ἐπιστημονική γνώση 34
ἐπιστολή 26, 57, 87
ἐπίφυση μεμβρανῶν 52
ἐπιχείρημα 47, 62, 78, 125
Ἐρασίστρατος 86
ἐργασία 65, 91
ἐργαστήριο 88, 91
ἐρέθισμα 133
ἐρείσματα 72
ἔρευνα 15
ἐρευνητής 55, 119
ἐρίφιο 86
ἐρώτηση 53, 67
Ἑταιρεία τοῦ Ἰησοῦ 70
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Ἐτρουρία 3, 4
Εὔριπος 51
εὐρύτητα 62, 67
Εὐρωπαῖοι 105
Εὐφράτης 3
εὐφυΐα 58
ἐφεύρημα 58, 63, 75
ἐφόδιο 69
ἐχενηίς 59
ζέστη 12, 13, 15, 17
ζῆλος 8, 41
ζήτημα 17, 27
ζυγαριά 7
ζύμη 90
ζωάκι 58
ζωή 14, 40, 41, 46, 47,
ζῶο δίχηλο 29
ζῶο-α 7, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 26,
37, 39-41, 46, 47, 56, 59, 60,
65, 72, 74, 75, 81, 82, 85, 86,
88, 97, 110, 120, 123, 125, 127,
132, 133
ζωτική δύναμη 132
ἡδονή 69
ἤθη 3
ἠλεκτρικό ἐρέθισμα 102
ἡλικία 46
ἡλιοκεντρικό σύστημα 73
ἥλιος 16, 17, 73, 100, 104
ἡμικύκλια 30
ἡμιπαλμός 111
ἡμισυστολή 125
ἧπαρ 63-65, 67, 68, 75-77, 85-92
ἠρεμία 105, 133
ἡσυχία 37
ἦχος 23, 62, 122
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θάλασσα 35, 53, 78, 82,
θάνατος 12, 13, 15, 18, 19, 21, 26,
71, 83, 86, 99, 111, 125, 132,
133
θαυμασμός 53, 105
θεατής 53
θέληση 98, 99
θεός 50, 57, 134
θέρμανση 25, 64, αἵματος 131
θερμασία 25
θερμόμετρο 64
θερμότητα 12, 15-19, 22, 23, 34,
41, 63, 75, 76, 83, 92, 113, 116,
129, 132, 133
θερμότητα ἔμφυτη 13
θερμότητα καρδιᾶς 11, 13, 16, 131,
132
Θέων 5
θεωρία 25
θηρίο 59, 99
θνητότητα 8, 53
θόρυβος 16
θρεπτική οὐσία 63
θρεπτικό αἷμα 132
θῦμα 16
θυμός 20
θῶκοι Μακαρίων 71
θώρακα κίνηση 96, 99
θώρακας 39, 41, 50, 51, 63, 81, 83,
87, 88, 96-98, 110, 112
θωρακικός ἀγωγός 88
θωρακικός πόρος 61
Ἰάπωνας βασιλιᾶς 105
ἰατρική 35, 49
ἰατρική κοινότητα 7, 27, 46
ἰατρική ὁρολογία 22
ἰδέα 8
ἱδρώτας 18, 19
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Ἱεροδίκης 6
ἵζημα 90
Ἰησουίτης Ἰταλός 104
ἰνώδεις δεσμοί 100
ἱππόκαμπος 76
Ἱπποκράτης 13, 15, 55, 56, 75, 76,
82, 96, 106, 112, 113, 116, 118,
124, 126
Ἱπποκρατικές θεωρίες χυμῶν 90
Ἱπποκρατική συλλογή 18
ἰσχίο 88
ἰσχνότητα 4, 68
ἰσχυρισμός 47, 49, 57, 62, 65, 67,
85, 88, 121, 122
ἰσχυρογνωμοσύνη 103
Ἰταλία 71
Ἰταλός χειρουργός 76
ἰχθύς 59
Καθηγητής Ἀνατομικῆς 31, 33,
Φιλοσοφίας 101
καθρέπτης 40
καινοτομία 5
καλάμι 68, 119
καλλιλογία 134
καλλωπισμός 47
Καλοκαίρι 13
καμίνι 22
καμπάνα 71
κανάτι 15
καπνός 12
καρδιοτονωτικά 69
καρπός 124
κατακάθισμα 122, 123, 126
κατακράτηση 20, 21
κατανόηση 22, 99
κατανομή 86
κατάπαυση 56
κατασκεύασμα 8
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κατασκευή 24, 34, 60
καταφύγιο 4
κατάψυξη 49, 75
κατοικία 114
κάτοπτρο 134
καύσωνας 15
κελευστής 105
κενό 44, 55, 57, 59
κένωση 41
Κέρκυρα 35
κεφάλι 68
κῆτος 117
κίνηση 17, 23, 54, ἀμοιβαία 11,
ἑκούσια 98
κίνηση ἀέναη 120
κίνηση αἵματος 23, 26, 33, 34, 47,
52, 53, 65, 69, 72,81-83, 92, 107,
132
κίνηση ἀρτηριῶν 114, 115, 119124
κίνηση καρδιᾶς 26, 40, 56, 57, 95,
100, 103, 105, 107, 108, 110112, 114, 121, 123, 125, 126
κίνηση κυκλική αἵματος 35, 46
κίνηση παλινδρομική 46, 51
κίνηση πνευμόνων 41, 43, 79, 108,
110, 114, 123, 126, 128, 129, 132
κίνηση χυλοῦ 65
κινητήρας 103, 104
κινητήρια δύναμη 104
κιρσοί 34
κιτροῦλος ἡ κολοκυνθίς 69
κληρονομική σοφία 133
κοίλη φλέβα 24, 32, 34, 39, 40,
44, 57, 58, 60, 75, 77, 87, 88,
90-92,108, 109
κοίλη φλέβα ἀνιούσα, κατιούσα 61
κοίλης ἀποφύσεις 76
κοιλιά 97

Εὑρετήριο

κοιλία ἀριστερή καρδιᾶς 22, 26,
40, 44-46, 67, 68, 71, 72, 76,
106, 108, 132
κοιλία δεξιά καρδιᾶς 14, 30, 32,
40, 44, 46, 67, 72, 76, 77, 82,
106, 108, 109, 125,
κοιλία καρδιᾶς 13, 40, 52, 54, 55,
58, 59
κοιλιακή ἀρτηρία 87
κοιλότητα καρδιᾶς 55, 57, 76, 88,
107, 108
κοιλότητα μήτρας 76
κοιλώματα 64
κοινότητα 7
κολοκυνθίδα 69
κόλον 74
κολποκοιλιακό δεμάτιο 102
κόλπος ἀριστερός καρδιᾶς 14, 30,
44, 45, 107-109
κόλπος δεξιός καρδιᾶς 109
κόλπος καρδιᾶς 55, 56, 77
Κοπέρνικος 73
Κοραῆς, Ἀδαμάντιος 133
κόρακας 134
κορεσμός 95
κορμός 39, 92
κότα 62, 112
κρασί 13, 89
κρέας 134
κρίση 7, 8, 49, 133
κριτήριο 9
κριτής 40, 77
κτύπημα 124
κυκλική κίνηση 54, 112
κύκλος 37, 105
κυκλοφορία αἵματος 6, 26, 27, 34,
46, 47, 53, 54, 60, 70, 72-75, 78,
79, 83, 109, 110, 113, 114, 120,
131, 133
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κῦμα 125
κύστη 89
κυψελίδα 126
κωμικός 50
Κωνσταντινούπολη 4
λαγόνιες ἀρτηρίες 76
λάδι 6, 13, 17
λάθος 8, 20, 26, 49, 61, 97, 134
λαϊκή ἰατρική 64
λαιμός 12, 30, 33, 54, 55, 88
λάκκος 64
λάρυγγας 30, 40, 81, 82, 111
Λατινική γλῶσσα 8
Λάτιο 4
λατρεία 8
λειτουργία 18, 40, 53, 57, 59, 60,
72, 74, 85, 86, 92, 110
λεκάνη 54
Λέκτωρ 71
λεμφικές φλέβες 86
λεπτά ἔντερα 77
λεπτοποίηση 14
Λερναία Ὕδρα 26
λευκότητα 21
ληνός 27
λιμάνι 5
λιποθυμία 71, 72
λοβός 12, 30
Λογγίνος 8
λογική 7, 26, 27, 41, 46, 49, 54, 67,
72, 86, 90, 97, 98, 100, 107, 110,
123
λοιμώδεις πυρετοί 116
λουκάνικο 123
λουλούδι 5
λουτρά 18
λυγαριά 37
λύκος 123
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λύση 119
λυχνάρι 13
μαγειρική τέχνη 86
μαγνήτης 117
μᾶζα 51
μάθημα 71
μάθηση 34
μακρόκοσμος 103
μαλακότητα 38
μάρτυρας 49, 98
μαρτυρία 73, 88
μαστός 87
μασχάλιες φλέβες 86
μάτι 7, 64, 128
μαύρη χολή 89, 90, 92
Μαυροκορδᾶτος, Ἀλέξανδρος 3,
14, 19, 21, 22, 34, 38, 46, 50, 51,
69, 70, 72, 79, 85, 90, 95, 102,
112, 113, 116, 119, 126, 133
Μαυροκορδᾶτος, Δημήτριος 79
Μαυρουδῆς, Αἰμίλιος 35
μαχαίρι 38
μεβράνες 31
μεγαλεῖο 4
μεγαλοψυχία 4
Μέδικοι 3
μελαγχοληδόχος 90
μελαγχολία 90
μέλισσα 5
μεμβράνη 30
μεσεντέριο 86-88
μεσολάβηση 51
μεσοπλεύριοι μῦες 97
μεταβίβαση 25, 64, ἤχου 122
μεταβολή 123, 126
μετάγγιση 46, 70, 76, 108
μετάδοση 25
μεταφορά αἵματος 65
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μεταφορέας 55
μέτρηση ποσότητας αἵματος 72
μέτωπο 128
μηνοειδεῖς βαλβίδες 32, 44
μητέρα 11, 76-79
μήτρα 75, 76, 78, 112, 113
μητρικά ἀγγεῖα 79, ὄργανα 113
μητρικό αἷμα 78
μηχανή 104
μηχάνημα 50
μηχανισμός 50
μικρόκοσμος 100, 103
μίμηση 74
μῖσος 8
μιτροειδεῖς βαλβίδες 32, 44
μόρφωση 4
μουσικά ὄργανα 23
μόχθος 6, 133
μπαλόνι 64
μπύρα 13
μυαλό 7, 27, 64, 99, 104, 109
μῦγα 5, 131
μυκτήρας 13
μυρμήγκι 58
μῦς 38, 55, 57, 61, 96-98, 105, 110,
ἀνταγωνιστής 57
νάρκη 71
νεκρός 68
νεοσσός 112
νερό 12, 13, 16, 17, 26, 45, 54, 63,
67, 73, 74, 81-83, 98, 99, 106,
115, 116, 123, 134
νεῦρο 29, 56
νεφέλη 8
νέφος 16
νεφρά 46, 67, 70
νεώτεροι 8, 35, 119
νῆμα 119
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νήπια 53
νίτρο 13
νοῦς 7-9, 50, 58, 134
νυχτερίδα 4
Ξέρξης 4
ξίφος Δελφικό 57
Ὀβίδιος 26
ὄγκος αἵματος 23, 115
οἰκουμένη 3
οἰσοφάγος 30
Ὁλλανδός ἰατρός 26
ὁμολογία 16, 49, 120
ὀμφαλικές ἀρτηρίες 76
ὀμφαλική φλέβα 75, 77
ὄν ἔμψυχο 54
ὀνοματολογία 29, 31
ὄντα θνητά 53
ὀξυγόνο 46
ὀξυδέρκεια 60
ὀξύνοια 134
ὀξύτητα 63, 90, 107, 125
ὀπή 63, διαφράγματος 22, ὠοειδής
23
ὁπλή 29
ὅπλο 64, 92, 104
ὁπλοστάσιο 27, 53, 115
Ὀράτιος 5
ὄργανα ἀναπνευστικά 61, ὑδραυλικά 61, φωνῆς 131
ὀργανισμός 12, 17, 18, 22, 46, 75,
77, 78, 112-114
ὄργανο-α 24, 34, 46, 54, 57-59, 78,
81, 83, 92, 98, 100, 104, 105,
109, 110, 112, 117
ὁρισμός 57
ὁρμή 37, 39, 128, αἵματος 119, 120,
125
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ὅρος 61
ὀρρός 46, 70
ὀσμή 5, 8, 49
ὄσφρηση 134
οὖρα 18, 79, πυώδη 45
οὐράνια μυστήρια 103, σώματα 73
οὐρανίσκος 8, 49
οὐρανός 50, 104, οὐρανῶν κίνηση
102
οὐραχός 79
ὄχημα 55, 79
ὄχλος 104
ὄψη 59, 88
πάγκρεας 87, 88, 90, 92
παγκρεατικός πόρος 90
πάγος 13, 17
Πάδοβα 7, 33, 90
παιδιά 63
παιχνίδια 53
παλαιοί 34
παλαιότητα 8
παλάμη 74
παλινδρόμηση 44, 74, αἵματος 34,
θάλασσας 53
παλίρροια 51
παλμός 16, 111, 113, 114, 119
Πανεπιστήμιο 21, 101
παραγωγή 22, 69
παράδειγμα 15, 37, 68, 70, 73, 106
παραδρομή 55
παρακώλυση 12, 15, 21
παραλογισμός 108
παραπομπή 47, 50
παρατήρηση 25, 27, 34, 35, 43-46,
57, 67, 105
παρέγχυμα 20, 29, 37-39, 43-45,
67, 127
παρέκβαση 47, 52
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παρεμπόδιση 33
Παρθένος 70
Παρίσι 31
παροξυσμός 69, 129
παρόρμηση 60
Πατέρας Ὕψιστος 134
πατέρες 71
πατητήρι 27
πατρίδα 3
παφλασμός 54, 101, 114-116, 121,
125
πεῖρα 27
πείραμα 17, 25, 33, 56, 61, 64, 74,
93, 102, 119, 122, 131
πειστήρια 74
πειστικότητα 57
περγαμηνή 74
περιβάλλον 17
περιέργεια 38, 103, 104
περικάλυμμα 63
περικάρδιο 18
Περιπατητικοί φιλόσοφοι 11, 13,
88, 101, 114, 115
περίπατος 117
περιπλοκή 107
περισταλτική κίνηση ἐντέρων 93
περίσταση 50
περιτόναιο 86
περίττωμα 78, 89, 90
περιτύλιγμα 53
περιφορά 27, 35
περιφορά αἵματος 27, 35
Περσῶν βασιλιάς 4
πέτρα 71, Σίσυφου 57
πετρούλα 71
Πέτσιος, Κώστας 95
πέψη 89-91
πηγή 25, 34, 76, 99, 132
πήδακας 63
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πίεση 45
πιεστήριο 39, 46, 79
πιθανότητα 73
πιθάρι 89
πίθηκος 104
Πίκκολος Νικόλαος 35
πίλημα 56
πίνακας 105
πίστη 16
πλακούντας 76
πλάνη 5, 9
πλανῆτες 73
πλάστιγγα 104
Πλάτων 20, 21, 34, 49, 116, 118
πληρότητα 30, 61
πλήρωση 45, 107, 109
πλοῖο 59
Πλούταρχος 114
πνεῦμα 8, 13, 20, 29, 82, 110, 113, 116
πνεύμονας μητέρας 78, ἐμβρύου 79
πνεύμονας-ες 9, 12-14, 17-25, 27,
29, 30, 37-41, 43-47, 49, 51, 60,
61, 63-65, 67, 68, 70-75, 77-79,
81, 83, 85, 92, 96-100, 105, 106,
109, 110, 123, 127-129, 132, 133
πνευμονικά ἀγγεῖα 67, 68, 92,
106, 107, 109, 110, 127
πνευμονική ἀρτηρία 22, 25, 30, 32,
39, 40, 41, 44, 45, 50, 51, 68, 73,
76, 77, 85, 105, 107, 109, 122
πνευμονική φλέβα 14, 22, 25, 30,
32, 39, 40, 44, 45, 50, 68, 71, 73,
76, 85, 106, 107, 122
πνευμόνων ἀδράνεια 79
πνευμόνων δομή 26, 29, 57
πνευμόνων κατασκευή 8, 131
πνευμόνων κίνηση 8, 15, 37,
95-100
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πνευμόνων λειτουργία 43, 49, 51,
52, 67, 74
πνευμόνων οὐσία 76, 127
πνευμόνων πόροι 38
πνευμόνων σύνθεση 7
πνευμόνων χρήση 79
πνευμόνων χρησιμότητα 9, 11, 43,
49, 67, 81, 131
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