
 
	  

Το	  Σάββατο	  25	  Απριλίου	  2015	   και	  ώρα	  11.00	  πραγματοποιούμε	   επίσκεψη	  –	  
ιδιωτική	  ξενάγηση	  στο	  Μουσείο	  Κυκλαδικής	  Τέχνης,	  στην	  έκθεση	  	  Ιασις.	  Υγεία,	  
νόσος,	  θεραπεία	  από	  τον	  Όμηρο	  στο	  Γαληνό.	  

Φρόντιζαν	  τη	  διατροφή	  και	  το	  σώμα	  τους	  στην	  αρχαία	  Ελλάδα;	  Πώς	  
αντιμετώπιζαν	  το	  ζήτημα	  της	  δημόσιας	  υγείας;	  Τι	  έκανε	  ένας	  αθλητής	  εάν	  
τραυματιζόταν	  2.500	  χρόνια	  πριν;	  Υπήρχαν	  χειρουργικά	  εργαλεία;	  Πώς	  
χρησιμοποιούσαν	  το	  όπιο	  και	  άλλες	  φαρμακευτικές	  ουσίες	  και	  βότανα;	  Η	  
διατήρηση	  της	  υγείας,	  η	  κατανόηση	  των	  αιτιών	  που	  προκαλούν	  τις	  ασθένειες	  
και	  η	  ανεύρεση	  τρόπων	  αντιμετώπισής	  τους,	  είναι	  ζητήματα	  που	  έχουν	  
ανέκαθεν	  απασχολήσει	  τον	  άνθρωπο.	  Τι	  αλλαγές	  όμως	  παρατηρήθηκαν	  στην	  
ανθρώπινη	  σκέψη	  και	  στις	  ιατρικές	  μεθόδους	  μέσα	  στους	  αιώνες;	  

Η	  έκθεση	  Ίασις	  παρουσιάζει	  την	  εξέλιξη	  των	  αρχαίων	  θεραπευτικών	  
πρακτικών,	  εξετάζοντας	  τη	  μετάβαση	  από	  τη	  μαγικο-‐θρησκευτική	  θεραπεία	  
στην	  ορθολογική,	  επιστημονική	  ιατρική.	  Περιλαμβάνει	  σχεδόν	  300	  αρχαία	  
αντικείμενα	  από	  41	  μουσεία	  της	  Ελλάδας	  και	  του	  εξωτερικού.	  Μεταξύ	  άλλων	  
αντικείμενα	  θα	  ταξιδέψουν	  από	  το	  Βρετανικό	  Μουσείο,	  το	  Λούβρο	  και	  το	  
Αρχαιολογικό	  Μουσείο	  της	  Φλωρεντίας.	  Η	  έκθεση	  χωρίζεται	  σε	  τρεις	  ενότητες:	  
Υγεία,	  Νόσος,	  Θεραπεία,	  και	  καλύπτει	  το	  χρονικό	  διάστημα	  περίπου	  από	  το	  
1200	  π.Χ.	  έως	  τον	  3ο	  αιώνα	  μ.Χ.	  

Οι	  πρωιμότερες	  γραπτές	  μαρτυρίες	  που	  αφορούν	  στην	  ελληνική	  θεραπευτική	  
προέρχονται	  από	  τα	  Ομηρικά	  έπη,	  από	  τα	  οποία	  προκύπτει	  ότι	  οι	  ασθένειες	  
θεωρούνταν	  σημάδια	  θεϊκής	  οργής	  και	  δυσαρέσκειας.	  Για	  τον	  εξευμενισμό	  
των	  θεών	  οι	  άνθρωποι	  κατέφευγαν	  σε	  προσευχές,	  καθαρμούς	  και	  θυσίες.	  
Ωστόσο,	  ήδη	  από	  τα	  τέλη	  του	  6ου	  αι.	  π.Χ.,	  η	  φιλοσοφία	  άρχισε	  να	  ασκεί	  μια	  
ιδιαίτερη	  επιρροή	  στην	  εξέλιξη	  της	  ιατρικής.	  Οι	  αρχαίοι	  Έλληνες	  ήταν	  οι	  πρώτοι	  
που	  απήλλαξαν	  την	  ιατρική	  από	  μαγικά	  και	  θρησκευτικά	  στοιχεία	  
αντιλαμβανόμενοι	  ότι	  η	  διατήρηση	  της	  υγείας	  και	  η	  καταπολέμηση	  της	  
ασθένειας	  εξαρτώνται	  από	  φυσικά	  αίτια.	  



	  

	  

Σημείο	   συνάντησης:	   Είσοδος	   του	   Μουσείου,	   Νεοφύτου	   Δούκα	   4,	   Κολωνάκι	  
στις	  10:45.	  Διάρκεια	  ξενάγησης:	  μιάμιση	  ώρα	  περίπου.	  
Κόστος	  συμμετοχής:	   5	   ευρώ	   (Ειδική	   τιμή	  για	   τον	  Σύλλογο	  που	  περιλαμβάνει	  
είσοδο	  στο	  Μουσείο	  και	  	  ξενάγηση).	  	  

Δηλώσεις	   συμμετοχής:	   τηλ.	   212	   254	   3187	   κ.	   Χρήστος	   Καραδήμας	   Εmail:	  
xrikara@ime.gr	  	  έως	  Τετάρτη	  22	  Απριλίου	  2015.	  

	  


