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Στο πλαίσιο του εορτασµού των 40 χρόνων από την Ίδρυση τησ Ιατρικήσ Σχoλήσ,
το Τµήµα Ιατρικήσ τησ Σχολήσ Επιστηµών Υγείασ και το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατοσ Φιλολογίασ τησ Φιλοσοφικήσ
Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, συνδιοργανώνουν Επιστηµονικό
Συµπόσιο µε στόχο τη συγκριτική µελέτη των ιδιότυπων πλασµάτων τησ αρχαίασ
ελληνικήσ µυθολογίασ και των αποκλίσεων και δυσπλασιών που µελετά η
σύγχρονη ιατρική επιστήµη.
Ο κόσµοσ του αρχαιοελληνικού µύθου επινόησε πληθώρα θεϊκών και ανθρώπινων
πλασµάτων τα οποία αποκλίνουν σωµατικά τόσο από τισ αρχαίεσ λογοτεχνικέσ
και εικονιστικέσ αναπαραστάσεισ τησ «κανονικότητασ» όσο και από τη σύγχρονη
αντίληψη γι΄αυτήν. Oι Κένταυροι, οι Κύκλωπεσ, οι Γίγαντεσ, οι Εκατόγχειρεσ,
οι Σάτυροι, οι Γοργόνεσ, οι Άρπυιεσ, οι Σειρήνεσ, οι Ερινύεσ, οι ερµαφρόδιτοι, κ.
ά. παρουσιάζουν µία ιδιότυπη σωµατική κατασκευή, η οποία άλλοτε θεωρείται
ότι υπερέχει και άλλοτε ότι υπολείπεται σε σχέση µε τουσ συνήθεισ κανόνεσ
«φυσιολογικήσ» αρτιότητασ. Το εντυπωσιακό πλήθοσ αλλά και η πολυµορφία
των ιδιότυπων αυτών πλασµάτων ‑ τα οποία συχνά µάλιστα συναιρούν τη
µορφή του ανθρώπου και του ζώου ‑, αγαπηµένο θέµα µυθολογικών αφηγήσεων
και καλλιτεχνικών έργων, αποτελούν έναυσµα για µία βαθύτερη εξερεύνησή
τουσ σε συγκριτική µελέτη µε πραγµατικέσ περιπτώσεισ γενετικών συνδρόµων
και δυσπλασιών που αποτελούν αντικείµενο τησ σύγχρονησ ιιατρικήσ επιστήµησ.
Σε ποιό βαθµό µπορεί η συµβολική διάσταση µυθολογικών πλασµάτων να
φωτιστεί από τα δεδοµένα τησ Ιατρικήσ και τησ Βιολογίασ; Πώσ µπορούµε να
προβληµατιστούµε µε αφορµή τα «ιδιαίτερα» όντα, τόσο φανταστικά όσο και
κανονικά για τον ορισµό και την αντιµετώπιση τησ κανονικότητασ σε διαφορετικέσ
κοινωνίεσ; Σε τί έγκειται εντέλει η ανθρωπινότητα ;
Πιο αναλυτικά, στόχοσ του Συµποσίου είναι:
1. Η αναζήτηση και καταγραφή µυθολογικών παραδειγµάτων, η ταξινόµησή
τουσ µε βάση εξωτερικά γνωρίσµατα ή χαρακτηριστικά (π.χ. πλάσµατα από το
θαλάσσιο ή το ζωϊκό βασίλειο, κ. ά.), η µελέτη του λεξιλογίου που χρησιµοποιείται
για να τα περιγράψει και, κυρίωσ, η αναζήτηση τησ πολλαπλήσ συµβολικήσ
λειτουργίασ τουσ µέσα από ένα πλούσιο πλέγµα µυθικών αφηγήσεων, θρησκευτικών
πεποιθήσεων και πρακτικών και άλλων κοινωνικών και ιστορικών δεδοµένων.
Πόσο χρήσιµη συµβολικά µπορεί να είναι η σωµατική «απόκλιση»;
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2. Η εξέταση των εν λόγω ιδιοµορφιών υπό το φωσ, ειδικότερα, των βιολογικών
δεδοµένων. Κατά πόσον οι περιπτώσεισ αυτέσ ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα
γενετικά σύνδροµα; Θα µπορούσε κανείσ να θεωρήσει ότι πολλά από τα
γνωρίσµατα που αποδίδονται σε µυθολογικά πλάσµατα εξωτερικεύουν γενετικά
σύνδροµα ή αντιστοιχούν σε γενετικέσ αποκλίσεισ, συχνά περισσότερεσ από
µία ( π.χ. οι Κύκλωπεσ ‑τρισωµίεσ, ολοπροσεγκεφαλία‑, οι Γοργόνεσ –σιρινοµέλεια,
οι ερµαφρόδιτοι ‑σύνδροµα µε αµφίβολα έξω γενετικά όργανα‑, οι Γίγαντεσ ‑
άτοµα µε µεταλλάξεισ στο γονίδιο GPR101‑, η Στρεβλοποδία, π.χ. αυτή του
Ηφαίστου ‑παραµόρφωση του ποδιού σε νεογέννητα µε πόδια γυρισµένα προσ
τα µέσα και προσ τα κάτω); Δεδοµένου ότι οι µυθικέσ αφηγήσεισ ενσωµατώνουν
και επεξεργάζονται δηµιουργικά την εµπειρική πραγµατικότητα, σε ποιέσ
περιπτώσεισ θα µπορούσαν τέτοιου είδουσ αντιστοιχίσεισ να συµβάλουν στην
κατανόησή τουσ;
3. Τέλοσ, από την πλευρά τησ σύγχρονησ τέχνησ, τησ ιστορίασ τησ ιατρικήσ, και
τησ πολιτικήσ επιστήµησ, η αναζήτηση και καταγραφή έργων τέχνησ, αντιλήψεων,
ρυθµίσεων κ.λπ. διαφορετικών εποχών, που να αναφέρoνται σε γενετικά
σύνδροµα ή νοσήµατα ερµηνεύοντασ άµεσα ή έµµεσα τη διαφορετικότητα.

Επιστηµονική Επιτροπή
Αριάδνη Γκάρτζιου ‑ Τάττη, Καθηγήτρια Π.Ι.,
Διευθύντρια του ΠΜΣ του Τµήµατοσ Φιλολογίασ
Αθανασία Ζωγράφου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Ι.
Μαρίκα Σύρρου, Καθηγήτρια Π.Ι.
Ακαδηµαϊκή Επιτροπή
Μηνάσ Πασχόπουλοσ, Καθηγητήσ Π.Ι.,
Πρόεδροσ του Τµήµατοσ Ιατρικήσ τησ Σχολήσ Επιστηµών Υγείασ
Γιάννησ Κ. Μαυροµάτησ, Καθηγητήσ Π.Ι.,
Πρόεδροσ του Τµήµατοσ Φιλολογίασ τησ Φιλοσοφικήσ Σχολήσ
Γραµµατεία
Στέλλα Τζιρβίτση, Υποψ. Διδ. Τµήµατοσ Φιλολογίασ Π.Ι.
Κωσταντίνοσ Χασκήσ, Υποψ. Διδ. Τµήµατοσ Φιλολογίασ Π.Ι.
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Παρασκευή 26 Μαΐου

17.00 ‑ 17.15: Εγγραφέσ
17.15 ‑ 17.30: Χαιρετισµοί
Παναγιώτησ Ν. Σουκάκοσ
Πρόεδροσ του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Γεώργιοσ Δ. Καψάλησ
Πρύτανησ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Ανδρέασ Φωτόπουλοσ
Αναπληρωτήσ Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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Προεδρείο:

Μηνάσ Πασχόπουλοσ, Μαρίκα Σύρρου

17.30 ‑ 17.50:

Παναγιώτησ N. Σουκάκοσ
Ονοµατολογία & Ταξινόµηση
Συγγενών Ανωµαλιών Άνω & Κάτω Άκρων
Αρχαιογνωστικέσ & Μυθολογικέσ Καταγραφέσ

17.50 ‑ 18.20:

Αριάδνη Γκάρτζιου – Τάττη / Αθανασία Ζωγράφου
Η σαγήνη του παράδοξου
Χαρτογραφώντασ το τερατῶδεσ στην Αρχαία Ελλάδα

18.20 ‑ 18.40:

Νάσοσ Παπαλεξάνδρου
Η πολυσωµατικότητα µορφών και πραγµάτων
στην Μεσόγειο κατά την Ανατολἰζουσα περίοδο

18.40 ‑ 19.00:

Ανδρέασ Βλαχόπουλοσ
Πτερωτά όντα του προϊστορικού Αιγαίου
Ζώο ‑ άνθρωποσ ‑ τέρασ

19.00 ‑ 19.20:

Συλβάνα Χρυσακοπούλου
Τερατογονία και γένεση στον Εµπεδοκλή

19.20 ‑ 19.40:

Ηλίασ Κουλακιώτησ
Τερατολογία και βιολογία στην εσχατιά τησ οικουµένησ

19.40 ‑ 20.00:

Δηµήτριοσ Ράιοσ
Η λυκανθρωπία στη µυθολογία, τη λογοτεχνία και την ιατρική
Συζήτηση ‑ Δείπνο
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Σάββατο 27 Μαΐου
Προεδρείο:

Γιάννησ Κ. Μαυροµάτησ, Ανδρέασ Φωτόπουλοσ

9.10 ‑ 9.30:

Λιάνα Φιδάνη
Γενετικά σύνδροµα: από την αρχαιότητα έωσ σήµερα

9.30 ‑ 9.50:

Μάριοσ Μαρσέλοσ
Η τερατογένεση ωσ βιολογικό φαινόµενο

9.50 ‑ 10.10:

Στέργιοσ Μπούσιοσ
Καρκίνοσ και Κύηση
Δυσπλασίεσ υπό το πρίσµα τησ Ιατρικήσ στον σύγχρονο κόσµο

10.10 ‑ 10.30:

Μηνάσ Πασχόπουλοσ
Συλλαµβάνοντασ το ασύλληπτο
Η οδύσσεια τησ ανθρώπινησ δηµιουργίασ

10.30 ‑ 10.50:

Θωµάσ Βρεκούσησ
Διαταραχέσ ανάπτυξησ του φύλου
Υβριδικά όντα τησ ανθρώπινησ φύσησ

10.50 ‑ 11.30:

Συζήτηση ‑ Διάλειµµα‑ καφέσ
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Προεδρείο:

Αριάδνη Γκάρτζιου‑Τάττη, Αθανασία Zωγράφου

11.30 ‑ 11.50:

Μαρίκα Σύρρου
Το «παράδοξο» και η εποχή των θεαµάτων παραδόξων

11.50 ‑ 12.10:

Άννα Μπατιστάτου
Η Νόσοσ στην τέχνη

12.10 ‑ 12.30:

Χρήστοσ Δερµεντζόπουλοσ / Νίκοσ Κατσικούδησ /
Βικτώρια Φερεντίνου
Όψεισ τησ ετερότητασ
Από την µυθολογική παράσταση
στην κινηµατογραφική αναπαράσταση

12.30 ‑ 12.50:

Βάσω Σιαφάκα
Η εικόνα του σώµατοσ και η διαµόρφωση του ψυχισµού

12.50 ‑ 13.10:

Μάρθα Γ. Παπαδοπούλου
Η επιστηµονική µεθοδολογία των «υβριδικών» µορφών
τον 19ο αι.

13.10 ‑ 13.30:

Θεόδωροσ Π. Παπαθεοδώρου
Ανθρωποµορφισµόσ και βιολογικά στίγµατα
στη γενέθλια θεωρία τησ εγκληµατολογίασ
Συζήτηση

14.00 ‑ 14. 30:

Συµπεράσµατα
Γεύµα
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Π ΕΡ Ι ΛΗ Ψ ΕΙ Σ ΑΝ ΑΚΟ Ι Ν Ω Σ ΕΩ Ν
Ανδρέασ Βλαχόπουλοσ

Πτερωτά όντα του προϊστορικού Αιγαίου
Ζώο ‑ άνθρωποσ ‑ τέρασ
Το Αιγαίο τησ 3ησ και 2ησ χιλιετίασ π.Χ. υποδέχθηκε από την Ανατολή,
συνδιαµόρφωσε στουσ ανοικτούσ ορίζοντεσ των νησιών του και γέννησε σε όλη
την επικράτειά του εξώκοσµα πτερωτά όντα, µε πιο γνωστά τον γρύπα και τη
σειρήνα. Αυτά τα µιξογενή τέρατα, υβριδικέσ µορφέσ φυσικών και µεταφυσικών
υποστάσεων, «προσγειώνονται» στον κόσµο των ανθρώπων, µετέχουν στισ
αφηγηµατικέσ παραστάσεισ τησ φύσησ και συµπλέκονται µε τισ µορφέσ των
θεών και των ηρώων του κυκλαδικού και του κρητο‑µυκηναϊκού πολιτισµού,
εξελισσόµενα σε οικείεσ παραστάσεισ, χωρίσ σχεδόν τίποτα το δαινοµονικό.
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Θωµάσ Βρεκούσησ

Διαταραχέσ ανάπτυξησ του φύλου
Υβριδικά όντα τησ ανθρώπινησ φύσησ
Ο καθορισµόσ του φύλου είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει
γενετικούσ και επιγενετικούσ παράγοντεσ ποικίλησ έκτασησ. Το τελικό αποτέλεσµα
χρωµοσωµικών συνδυασµών, γονιδιακών παραλλαγών ή µεταλλάξεων και
ενζυµικών διεργασιών στην ενδοµήτρια επιλογή φύλου είναι ορατό ωσ ένασ
φαινότυποσ, ο οποίοσ ανατοµικά και κατ’επέκταση κοινωνικά αναγνωρίζεται
ωσ το στερεότυπο «άρρεν» ή «θήλυ». Γενετικέσ ή ενζυµικέσ διαταραχέσ µπορεί
να οδηγήσουν σε «αποτυχία» δηµιουργίασ του κλασικού φαινοτύπου του άρρενοσ
ή θήλεοσ. Αυτέσ οι διαταραχέσ µπορεί να συµβούν είτε τυχαία είτε λόγω
υπολειπόµενησ κληρονοµικότητασ και δηµιουργούν «υβριδικούσ» οργανισµούσ.
Στην περίπτωση αυτή το φύλο δεν προσδιορίζεται από τον καρυότυπο (γενετικό
προφίλ), αλλά από τα δευτερογενή χαρακτηριστικά και τον ενδελεχή έλεγχο
του ψυχολογικού προφίλ. Η «υβριδική» ύπαρξη αποτελεί πρόκληση στη σύγχρονη
ιατρική, ιδιαιτέρωσ αν αυτή συνειδητοποιείται περί την εφηβεία οπότε η αδυναµία
αναπαραγωγικήσ ωρίµανσησ οδηγεί σε αναζήτηση τησ διαταραχήσ. Η αναγνώριση
µιασ διαταραχήσ ανάπτυξησ του φύλου αποτελεί επιπλέον κοινωνική πρόκληση
καθώσ η «υβριδική» ύπαρξη θα πρέπει να ενσωµατωθεί στον κοινωνικό τησ
περίγυρο µε την κατά το δυνατόν µικρότερη ψυχική πίεση.
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Αριάδνη Γκάρτζιου – Τάττη / Αθανασία Ζωγράφου

Η σαγήνη του παράδοξου
Χαρτογραφώντασ το τερατῶδεσ στην Αρχαία Ελλάδα
Αντιστρέφοντασ το παράδειγµα του ήρωα που κωφεύει στο σαγηνευτικό τραγούδι
των γυναικών‑πουλιών θα προσπαθήσουµε να αφουγκραστούµε τισ ποικίλεσ
µορφέσ µε τισ οποίεσ εµφανίζεται η σωµατική απόκλιση στο µύθο. Με κίνδυνο
να φανεί, σε ένα βαθµό, περιγραφική, η ανακοίνωσή µασ περιλαµβάνει:
1) Μια ενδεικτική περιήγηση σε κάποιουσ από τουσ πολλαπλούσ τόπουσ
όπου το µυθῶδεσ γειτονεύει µε το τερατῶδεσ, προκειµένου να διαφανούν οι
βασικοί τύποι απόκλισησ, οι κατηγορίεσ υβριδικών και ιδιόµορφων όντων, όπωσ
και κάποιεσ από τισ λειτουργίεσ που εξυπηρετεί η επινόησή τουσ. Πώσ λειτουργούν
συµβολικά οι χιµαιρικέσ, τροµακτικέσ ή και ιδεατέσ µορφέσ αυτέσ, πέρα από το
να ενσαρκώνουν την βία, την ύβρι, τον πρωτογονισµό στη θρησκευτική σκέψη
και την πολιτική προπαγάνδα; Υπάρχουν περιπτώσεισ όπου η ιδιότυπη µίξη
των µυθικών γονιδίων οδηγεί όχι στον αποκλεισµό, αλλά στην επανένταξη του
‘’άλλου’’ (τησ γυναίκασ, του ζώου, του βάρβαρου, του έχοντοσ ειδικέσ ικανότητεσ);
2) Έναν µεθοδολογικό προβληµατισµό µε βάση κυρίωσ:
‑την αρχαιοελληνική ορολογία τησ ιδιοµορφίασ: όρουσ όπωσ τέρασ, πέλωρ,
θαῦµα, σῆµα ‑σύνθετα όπωσ διφυήσ, τρισώµατοσ, πολύµορφοσ, µιξάνθρωποσ.
‑τη δυνατότητα αντιπαραβολήσ των µυθικών αναπαραστάσεων στο λόγο ή
στην τέχνη µε άλλα δεδοµένα ανθρωπολογικού ή και ιατρικού χαρακτήρα γύρω
από την κανονικότητα και την απόκλιση στον αρχαίο ελληνικό κόσµο.
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Xρήστοσ Δερµεντζόπουλοσ / Νίκοσ Κατσικούδησ / Βικτώρια Φερεντίνου

Όψεισ τησ ετερότητασ
Από την µυθολογική παράσταση
στην κινηµατογραφική αναπαράσταση
Η παρουσίαση επικεντρώνεται στην απεικόνιση των Σατύρων που κατέχουν
κεντρική θέση στην ελληνική τέχνη και αποτελούν απόκλιση από την κανονικότητα
του άρρενα πολίτη. Οι Σάτυροι µε ποικιλία στην ανατοµία τουσ αµβλύνουν ή
καταργούν τισ διακρίσεισ του πολιτισµένου ανθρώπου από τη σωµατική διάπλαση
και τη σωµατική του έξη. Η επικράτειά τουσ είναι ένα παραµορφωµένο είδωλο
τησ πόλεωσ, εξωαστική και αυτοαναφορική. Σταδιακά αποβάλλουν τισ άξεστεσ
επιθυµίεσ τουσ, γίνονται ευπρεπείσ και η εικόνα τουσ εκνεανίζεται.
Στη συνέχεια θα εξετασθεί η αναπαράσταση τησ ετερότητασ στην ευρωπαϊκή
τέχνη του β’ µισού του 19ου αιώνα ωσ µορφή διερεύνησησ τησ πολύµορφησ
ανθρώπινησ βιολογίασ και αµφισβήτησησ των διαδικασιών φυσικοποίησησ τησ
σωµατικήσ αρτιότητασ και κανονικότητασ. Οι αντισυµβατικέσ εικόνεσ ενόσ
ιδιότυπου, αποκλίνοντοσ ανθρώπινου σώµατοσ (σώµατα ερµαφρόδιτα, υβριδικά
ή παραµορφωµένα) θα ιδωθούν σε σχέση µε τον επιστηµονικό λόγο τησ περιόδου
(Ιατρική, Βιολογία), τα όρια που έθεσε για την ανθρώπινη κανονικότητα αλλά
και τισ δυνατότητεσ εικονοποίησησ που προσέφερε στουσ σύγχρονουσ καλλιτέχνεσ.
Τέλοσ, η παρουσίαση ολοκληρώνεται µε τισ κινηµατογραφικέσ αναπαραστάσεισ
τησ γενετικήσ απόκλισησ στον αφηγηµατικό κινηµατογράφο των ειδών. Είναι
γνωστό ότι ο κινηµατογράφοσ εξαρχήσ ασχολήθηκε ενδελεχώσ µε τισ καταγραφέσ
γενετικών, και όχι µόνο, αποκλίσεων ωσ ένα αξιοπερίεργο πεδίο προσ τέρψη
των θεατών που διψούσαν για τισ εξεικονίσεισ των δυσπλασιών και των γενετικών
ανωµαλιών. Ήταν, λοιπόν, θέµα χρόνου να καταγραφεί µία σηµαντική τάση
αναπαραστάσεων τησ σωµατικήσ και πνευµατικήσ ετερότητασ και στον
αφηγηµατικό κινηµατογράφο των ειδών. Από τα Τέρατα (Freaks, 1932) του
Μπράουνινγκ και τον Άνθρωπο ελέφαντα (1980) του Λιντσ µέχρι τισ σύγχρονεσ
καταγραφέσ των γενετικών ανωµαλιών οι κινηµατογραφικέσ αναπαραστάσεισ
διαχειρίστηκαν µε συγκεκριµένουσ τρόπουσ το αξιοπερίεργο, το ηδονικό και το
παράτυπο προσφέροντασ ποικιλία εικονοποιήσεων και παραδοχών.

14

Ηλίασ Κουλακιώτησ

Τερατολογία και βιολογία στην εσχατιά τησ οικουµένησ
Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ανατολή και την Ινδία αποτέλεσε τη βάση
τόσο για µια στρατιωτική όσο και για µια «επιστηµονική» κατάκτηση. Ο
Κοσµοκράτορασ κινείται σε έναν χώρο όπου η βιολογία είναι διαφορετική από
εκείνη τησ πατρίδασ του, έτσι όπωσ την συγκρότησε ο Αριστοτέλησ, και ο
παραδοσιακόσ χωρισµόσ σε ζώα, φυτά και ανθρώπουσ δεν είναι τόσο ξεκάθαροσ,
ενώ φαίνεται να κυριαρχεί ένα προ‑πολιτισµικό στάδιο. Η κατάκτηση αυτή,
εκτόσ από ένα ταξίδι στο χώρο, φαίνεται δηλαδή να είναι και ένα ταξίδι στο
χρόνο.
Με αφορµή µια ψευδεπίγραφη επιστολή του Αλεξάνδρου προσ τον Αριστοτέλη
γραµµένη στα λατινικά, επιχειρείται η «αρχαιολογία» και η κατηγοριοποίηση
των διαφόρων τεράτων που χαρακτηρίζονται από υβριδικότητα (π.χ. κυνοκέφαλοι,
γοργόνεσ), καθώσ και η ερµηνεία τησ λογικήσ αυτήσ τησ καινοφανούσ βιολογίασ
που είναι συνδεδεµένη µε τισ αντιλήψεισ για τον εξωτικό χώρο και τη θρησκεία.
Ακόµα, εντοπίζοντασ ορισµένουσ σταθµούσ τησ τερατολογικήσ και παραδοξολογικήσ
σκέψησ όπωσ αυτή καταγράφεται κυρίωσ σε ελληνικά γεωγραφικά και εθνογραφικά
κείµενα του 5ου και 4ου αι. π.Χ. (π.χ. Ηρόδοτοσ, Κτησίασ) αλλά και σε αντίστοιχα
λατινικά του 1ου και 2ου αι. µ.Χ. (π.χ. Πλίνιοσ), ανιχνεύεται η εξέλιξη αυτήσ τησ
παράδοσησ, και οι διαφορέσ µεταξύ ελληνικήσ και ρωµαϊκήσ «τερατολογίασ».
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Μάριοσ Μαρσέλοσ

Η τερατογένεση ωσ βιολογικό φαινόµενο
Κατά την ενδοµήτρια ζωή, η επίδραση ορισµένων χηµικών ή φυσικών παραγόντων
ενδέχεται να οδηγήσει σε ανατοµικέσ ανωµαλίεσ του αναπτυσσόµενου εµβρύου.
Αυτό θα συµβεί κυρίωσ όταν ο βλαπτικόσ παράγοντασ επιδράσει κατά το πρώτο
τρίµηνο τησ κύησησ, το οποίο αντιστοιχεί στο καλούµενο «στάδιο τησ οργανογένεσησ».
Εάν η ανατοµική βλάβη είναι πολύ εκτεταµένη, τότε µπορεί να επέλθει πλήρησ
αναστολή τησ ανάπτυξησ και αποβολή του κυήµατοσ. Αντίθετα, υπάρχουν
περιορισµένεσ σε έκταση δυσπλασίεσ, οι οποίεσ είναι συµβατέσ µε την περαιτέρω
εξέλιξη τησ κύησησ και µε τη µετέπειτα ζωή. Σήµερα, έχουν µελετηθεί οι τοξικέσ
επιπτώσεισ στην ανάπτυξη του οργανισµού και έχουν καταγραφεί λεπτοµερώσ
τα χρονικά περιθώρια για την ασφαλή χρήση των περισσότερων φαρµάκων.
Επίσησ, γνωρίζουµε τισ τερατογόνεσ ουσίεσ και τα πιθανά σηµεία δράσησ τουσ,
δηλαδή είµαστε σε θέση να προβλέψουµε τη βλάβη που θα προκύψει στο κύηµα.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η συχνότητα εµφάνισησ συγγενών ανωµαλιών
είναι περίπου 2% στο σύνολο των γεννήσεων. Η συµβολή κάποιασ φαρµακευτικήσ
ουσίασ στη διαµόρφωση αυτού του ποσοστού τερατογένεσησ δεν είναι εύκολο
να αποτιµηθεί µε ακρίβεια. Πιστεύεται ότι οι χηµικέσ ουσίεσ, είτε ωσ φάρµακα
ή ωσ περιβαλλοντικοί ρύποι, ευθύνονται για ένα µικρό µόνο κλάσµα του συνόλου
των συγγενών δυσπλασιών.
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Άννα Μπατιστάτου

Η Νόσοσ στην τέχνη
Η δυτική τέχνη, από την Αναγέννηση ωσ τον 20ό αιώνα είναι αναµφισβήτητα
προσανατολισµένη στην αρχή τησ πιστήσ αναπαράστασησ. Έτσι, ένασ πίνακασ
ζωγραφικήσ ή ένα έργο γλυπτικήσ αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφοριών για
τα πρότυπα οµορφιάσ τησ εποχήσ και τησ γεωγραφικήσ περιοχήσ, την πολιτιστική
και κοινωνική ζωή. Επιπλέον, γίνεται οθόνη για την προβολή ανύποπτων
λεπτοµερειών για εµφανείσ µακροσκοπικά νόσουσ, όπωσ η βρογχοκήλη, οι
παθήσεισ του µαστού, τα αυτοάνοσα ή ρευµατικά νοσήµατα, και για τα τελικά
στάδια τησ ζωήσ. Στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ είναι δύσκολο ωσ αδύνατο να
τεκµηριωθεί η πρόθεση των καλλιτεχνών. Όποια κι αν είναι αυτή όµωσ, η οπτική
µαρτυρία που προσφέρουν έχει γίνει αντικείµενο ενδιαφέροντοσ για τουσ
ερευνητέσ, που αναζητούν να φωτίσουν την ιστορία τησ ιατρικήσ επιστήµησ,
αλλά και τον τρόπο µε τον οποίον οι άνθρωποι βιώνουν την ασθένεια και τη
φθορά.
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Στέργιοσ Μπούσιοσ

Καρκίνοσ και Κύηση
Δυσπλασίεσ υπό το πρίσµα τησ Ιατρικήσ στο σύγχρονο κόσµο
Ο καρκίνοσ αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου θηλέων αναπαραγωγικήσ ηλικίασ.
Εκτιµάται ότι επιπλέκει το 0,1% του συνόλου των κυήσεων µε αυξητική τάση
εξαιτίασ τησ προχωρηµένησ ηλικίασ κύησησ στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.
Οι συνηθέστερεσ κακοήθειεσ που απαντώνται κατά τη διάρκεια τησ εγκυµοσύνησ
είναι ο καρκίνοσ του τραχήλου τησ µήτρασ και του µαστού, το µελάνωµα, το
λέµφωµα, η λευχαιµία και οι καρκίνοι θυρεοειδούσ και ωοθηκών.
Η µεθοδολογική προσέγγιση κύησησ και καρκίνου µελετά την κυοφορία
τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και µετά το πέρασ τησ θεραπευτικήσ αντιµετώπισησ
του νεοπλάσµατοσ. Αντίστοιχα, εκτιµώνται οι κακοήθειεσ που διαγιγνώσκονται
κατά τη διάρκεια τησ κύησησ, τησ λοχείασ και τησ γαλουχίασ. Η ενδεχόµενη
αιτιολογική συσχέτιση του ορµονικού περιβάλλοντοσ µε πιθανή διαφοροποίηση
τησ διαδικασίασ τησ καρκινογένεσησ αποτελεί διαχρονικό προβληµατισµό.
Εξάλλου, οι άµεσεσ όσο και απώτερεσ επιδράσεισ τησ νεοπλασίασ στο κύηµα
καθώσ και τησ νόσου όπωσ και των εφαρµοζόµενων θεραπειών στη γενετήσιο
ζωή και την αναπαραγωγική ηλικία των αρρώστων, παραµένουν στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντοσ. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογονιµότητα ωσ αποτέλεσµα βλάβησ
των γονάδων και τα αυξηµένα ποσοστά κακοήθειασ και τερατογενέσεων σε
µελλοντικέσ γενεέσ µπορούν να συνθέτουν απώτερεσ επιπτώσεισ από τη χρήση
τησ κυτταροστατικών. Η χρήση τουσ στο πρώτο τρίµηνο τησ κύησησ έχει
συσχετισθεί µε αυξηµένο κίνδυνο αυτόµατησ αποβολήσ του εµβρύου και συγγενών
διαπλαστικών ανωµαλιών στο νεογνό. Μολονότι ο κίνδυνοσ αυτόσ ελαχιστοποιείται
µε τη χορήγηση χηµειοθεραπευτικών κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίµηνο τησ
εγκυµοσύνησ, πιθανέσ επιπλοκέσ εξακολουθούν να υφίστανται και αφορούν
στην έκλυση πρόωρου τοκετού, την προεκλαµψία και την καθυστέρηση τησ
ενδοµήτριασ ανάπτυξησ του εµβρύου. Η χρήση σύγχρονων στοχευουσών
θεραπειών και επικουρικήσ ορµονοθεραπείασ στον καρκίνο του µαστού,
θεωρούνται επισφαλείσ στη διάρκεια τησ κύησησ. Πρωτίστωσ η ταµοξιφαίνη
έχει ενοχοποιηθεί για τερατογενέσεισ, ενώ ανάλογα δεδοµένα διατίθενται και
για την τραστουζουµάµπη.
Συµπερασµατικά, το είδοσ και η χρονική στιγµή εφαρµογήσ τησ θεραπείασ,
επηρεάζουν τη νεογνική νοσηρότητα και θνησιµότητα που σχετίζεται µε την
προωρότητα.
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Μάρθα Γ. Παπαδοπούλου

Η επιστηµονική µεθοδολογία των «υβριδικών» µορφών τον 19ο αι.
Η προσέγγιση των οργανισµών µε την λεπτοµερειακή έρευνα τησ φύσησ και
την προσαρµογή στισ απαιτήσεισ του περιβάλλοντοσ συγκροτεί το επιστηµονικό
πρότυπο των φυσιοδιφών του 19ου αι. Τα «υβριδικά» πλάσµατα γνωστά από
µύθουσ και αρχέτυπα (Κένταυροι, Χίµαιρα, Γοργόνα, Σφίγγα, Τελχίνεσ, Λερναία
Ύδρα, Μέδουσα) που συνδυάζουν ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα χαρακτηριστικά
προέρχονται από το κυτταρικό υλικό δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών.
Λειτουργούν ωσ ο αγωγόσ διαβίβασησ των ιδιοτήτων του φυσικού κόσµου που
οδήγησαν στην έρευνα τησ ανθρώπινησ φύσησ, τησ επιστήµησ και του πολιτισµού.
Οι εξελικτικέσ θεωρίεσ για τη γνώση και τη µαγεία του φυσικού κόσµου
(Κάρολοσ Δαρβίνοσ 1809‑1882) και η χαρτογράφηση του γενεαλογικού δέντρου
οδήγησαν στη µελέτη τησ βιολογικήσ ανάπτυξησ του οργανισµού, την φυλογένεση
(Ερνστ Χέκελ 1834‑1919). Ο Ζαν Μπατίστ Πιέρ Αντουάν ντε Μονέ, Σεβαλιέ ντε
λα Μαρκ (Jean‑Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de la Marck, 1744 ‑ 1829,
γνωστόσ ωσ Λαµάρκ συνεισφέρει στη θεωρία τησ κληρονοµικότητασ των
επίκτητων χαρακτηριστικών. Η αρχή τησ «ενότητασ τησ σύνθεσησ» κατευθύνει
την καθιέρωση όρων όπωσ φωκοµέλεια και ελεφαντίαση από τον φυσιοδίφη
Ετιέν Ζοφρουά ντε Σεν Ιλέρ (Étienne Geoffroy Saint‑Hilaire, 1772 – 1844) και τον
Έλληνα χειρουργό Εµµανουήλ Κοντολέοντα (1879‑1939). Η µελέτη του Γκρέγκορ
Γιόχαν Μέντελ (Gregor Mendel, 1822 – 1884) σχετικά µε την κληρονοµικότητα
αποκάλυψε τη συγγενή διαταραχή τετρα‑αµέλεια, όπωσ δείχνουν οι σκηνικέσ
µορφέσ του Πρίγκιπα Randian και τησ Aloisia Wagner (Violeta). Οι παρατηρήσεισ,
επιπλέον, του Π. Φέρµπερν, το 1874 σχετικά «τουσ λαγούσ, οι οποίοι αναµασούν
την τροφή» οδήγησαν στη µελέτη των σχιστιών του χείλουσ (λαγωχειλία) και
τησ υπερώασ (λυκόστοµα). Οι περαιτέρω γενετικέσ ανωµαλίεσ καθώσ και η
ανάλυση του κυτταρικού υλικού αποκάλυψε, το γιγαντισµό, το νανισµό καθώσ
και τον ερυθηµατώδη λύκο.
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Θεόδωροσ Π. Παπαθεοδώρου

Ανθρωποµορφισµόσ και βιολογικά στίγµατα
στην γενέθλια θεωρία τησ εγκληµατολογίασ
Στο έργο του C. Lombroso «Ο εγκληµατίασ άνθρωποσ» εντοπίζεται η γενέθλια
θεωρία τησ εγκληµατολογίασ ωσ επιστήµησ. Ο Lombroso, βασιζόµενοσ σε
ανθρωποµετρικέσ µεθόδουσ και σε εµπειρικέσ έρευνεσ σε κρατούµενουσ,
διατύπωσε την θεωρία ότι ο εγκληµατίασ άνθρωποσ διαφέρει από τον «κανονικό»
άνθρωπο εξ’ αιτίασ των εκφυλιστικών ανθρωποµορφικών χαρακτηριστικών
του, καθώσ και των βιολογικών στιγµάτων που φέρει και τα οποία προκαθορίζουν
την εγκληµατική φύση του «εκ γενετήσ». Η εγκληµατική πράξη αποδίδεται σε
µία αταβιστική διαδικασία, κατά την οποία υπερτερούν τα εκφυλιστικά βιολογικά
χαρακτηριστικά και εκκινούν την εγκληµατική διαδικασία. Προσδιόρισε τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά του µη φυσιολογικού ατόµου, ωσ χαρακτηριστικά
του εκ γενετήσ του εγκληµατία. Κατέγραψε, τέλοσ, λεπτοµερείσ ανθρωποµορφικέσ
µελέτεσ επικεντρώνοντασ το ενδιαφέρον του στο σχήµα του κρανίου, στουσ µυσ
και στον σκελετό, ωσ χαρακτηριστικά έκφυλα και αντικανονικά ιδιαίτερα των
εγκληµατιών. Η θεωρία αυτή προσανατόλισε για πρώτη φορά το επιστηµονικό
ενδιαφέρον στην µελέτη του εγκληµατία και του εγκλήµατοσ.
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Νάσοσ Παπαλεξάνδρου

Η πολυσωµατικότητα µορφὠν και πραγµάτων
στην Μεσόγειο κατά την Ανατολίζουσα περίοδο
Μια πληθώρα µυθικών τεράτων γνωστών από τισ πρωιµότερεσ µαρτυρίεσ τησ
επικήσ παράδοσησ εντοπίζεται στισ δυτικέσ εσχατιέσ του Μεσογειακού κόσµου
των Ελλήνων. Ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των µορφών είναι η πολυσωµατικότητα
(π.χ. Γηρυόνησ), που επίσησ παρουσιάζεται στισ κυρίαρχεσ µορφέσ τησ υλικήσ
και οπτικήσ κουλτούρασ τησ εποχήσ στον Αιγαιακό κόσµο κυρίωσ και στην
Ιταλία. Η παρουσίασή µου εστιάζει σε αυτό το φαινόµενο επί τη βάσει του
γνωστού αναθήµατοσ του Κωλαίου που µαρτυρεί ο Ηρόδοτοσ (4.152). Η σηµειολογικἠ
δύναµη του αντικειµένου αυτού, που υλικά και εικονογραφικἀ ενσωµάτωνε
δυναµικά το στοιχείο τησ πολυσωµατικότητασ, µασ βοηθά να κατανοήσουµε
ένα πλέγµα εκφραστικών µέσων και επιδιώξεων που πήγαζαν από την ανάγκη
να εκφραστεί µε µυθικέσ µορφέσ και σχήµατα η κατανόηση ενόσ γοητευτικά
επεκτεινόµενου κόσµου.
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Μηνάσ Πασχόπουλοσ

Συλλαµβάνοντασ το ασύλληπτο
Η οδύσσεια τησ ανθρώπινησ δηµιουργίασ
Στο επίκεντρο τησ Ιατρική επιστήµησ βρισκόταν και συνεχίζει να βρίσκεται το
ενδιαφέρον για την κατανόηση και ερµηνεία των τρόπων σύλληψησ του
ασύλληπτου. Μια από τισ σηµαντικότερεσ προκλήσεισ ήταν η κατανόηση τησ
ανθρώπινησ δηµιουργίασ, του µεγαλύτερου µυστηρίου, που ενδιέφερε την
επιστήµη από αρχαιοτάτων χρόνων. Στο πέρασµα των ετών, παρά την εµπλοκή
ερευνητών και κλινικών ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων στην αναζήτηση απαντήσεων
γύρω από την ανθρώπινη σύλληψη και αναπαραγωγή, ελάχιστεσ άµεσεσ
απεικονίσεισ µασ έχουν προσφέρει έωσ σήµερα κάποια στοιχεία σχετικά µε την
ενδοµήτρια ζωή και την εξέλιξή τησ. Η πρόοδοσ τησ τεχνολογίασ είναι γεγονόσ
ότι βοήθησε την Ιατρική επιστήµη στον τοµέα τησ απεικόνισησ. Την τελευταία
20ετία µε την ευρεία εφαρµογή και διάδοση τησ ενδοσκόπησησ έγινε εφικτή η
in vivo απεικόνιση του ανθρώπινου σώµατοσ για διαγνωστικούσ και θεραπευτικούσ
σκοπούσ. Ωστόσο, η άµεση απεικόνιση τησ ενδοµήτριασ ζωήσ και εξέλιξησ του
εµβρύου εξακολουθεί να αντιµετωπίζει ηθικά, δεοντολογικά και τεχνικά
προβλήµατα, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη ύπαρξη ανάλογων εικόνων. Η
εφαρµογή τησ διατραχηλικήσ εµβρυοσκόπησησ σε έµβρυα εντόσ τησ µήτρασ
έωσ και 12 εβδοµάδων κύησησ για ερευνητικούσ σκοπούσ επέτρεψε την άµεση
εξέταση του εµβρύου και προσέφερε σηµαντικέσ πληροφορίεσ όσον αφορά στην
ενδοµήτρια ανάπτυξή του και την άµεση καταγραφή παθολογικών περιπτώσεων
που το αφορούν. Τα δεδοµένα αυτά ελπίζουµε ότι θα συνεισφέρουν, στο µέτρο
του δυνατού, στην ανίχνευση και ανάδειξη του σύνθετου χαρακτήρα και τησ
µοναδικότητασ τησ ανθρώπινησ δηµιουργίασ.
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Δηµήτριοσ Κ. Ράιοσ

Η λυκανθρωπία στη µυθολογία, τη λογοτεχνία και την ιατρική
H αρχαία Γραµµατεία αναφέρει συχνά όντα που αποκλίνουν από την ‘κανονικότητα’
ωσ προσ:
Το µέγεθοσ (γίγαντεσ – πυγµαίοι)∙ τη σωµατική διάπλαση ή δυσπλασία
(Κύκλωπεσ και Αριµασποί, Εκατόγχειρεσ, Σκιάποδεσ, Βλέµµυεσ ή στερνό‑
φθαλµοι, κυνοκέφαλοι, ακέφαλοι, Αvarimones µε ανάποδα πέλµατα, Αrta‑batitae
µε τέσσερα πόδια, Γηγενείσ γίγαντεσ µε έξι χέρια, Άστοµοι που τρέφονταν µε
οσµέσ)∙ τον υβριδικό χαρακτήρα (Σειρήνεσ, Σφίγγεσ, Αιγίπανεσ ή Σάτυροι,
Μινώταυροι, Λιβυκά θηρία, Κένταυροι και Ιππόποδεσ, Ονοσκελίδεσ, Αµπελογυναίκεσ)∙
τη διάρκεια ζωήσ (µακρόβιοι, βραχύβιοι) κλπ.
Σε αυτόν τον κατάλογο σηµαντική θέση κατέχει ο µύθοσ του λυκάνθρωπου
που απαντά σε πολλά κείµενα, ποιητικά και πεζά, λογοτεχνικά ή άλλα, και
επιβιώνει ωσ σήµερα έχοντασ εισδύσει στη σφαίρα τησ ανθρωπολογίασ, τησ
θρησκείασ, τησ µαγείασ και δεισιδαιµονίασ, τησ λογοτεχνικήσ ή πολιτικήσ
αλληγορίασ, τησ τέχνησ και τησ ιατρικήσ.
Η λυκανθρωπία, γνωστή από από τα αρχαϊκά χρόνια, συνδέεται µε την
Αρκαδία, την αρχαιότερη περιοχή του κόσµου, µε το άγριο τοπίο και τουσ
πρωτόγονουσ κατοίκουσ (βαλανηφάγουσ και προσελήνουσ). Το όνοµα του λύκου
βρίσκεται στη ρίζα του ονόµατοσ του µυθικού βασιλιά τησ Λυκάονα, του πρώτου
λυκάνθρωπου, και απαντά σε πλειάδα τοπωνυµίων τησ (Λυκόσουρα, “πρώτη
πόλη την οποία είδε ο ήλιοσ”, Λυκόα, Λυκουρία, Λύκαια, Λύκαιον όροσ, Λυκαιάτιδα
χώρα).
Οι ιστορίεσ λυκανθρωπίασ ερµηνεύτηκαν ωσ ανάµνηση µυητικών διαβατηρίων
εθίµων (rites de passage) µιασ αρχέγονησ gens ή αδελφότητασ ή ακόµη κανιβαλικών
θρησκευτικών τελετουργιών∙ άλλοτε τουσ δόθηκε πολιτικό βάθοσ, καθώσ ο
λύκοσ έγινε από νωρίσ σύµβολο του άγριου και αιµοσταγούσ τυράννου∙ συχνά
πάλι οι λυκάνθρωποι συνδέθηκαν µε δαιµονικέσ και καταχθόνιεσ δυνάµεισ ένόσ
‘άλλου κόσµου’ και άλλοτε οι ιστορίεσ τουσ αποδόθηκαν στη δεισιδαιµονία
απλοϊκών ανθρώπων, που την εκµεταλλεύονται οι πονηροί για να εξαπατήσουν.
Παράλληλα η λυκανθρωπία αποτέλεσε αντικείµενο σειράσ ιατρικών κειµένων
(µε πιθανή πηγή ένα χαµένο βιβλίο του φηµισµένου ιατρού των αυτοκρατορικών
χρόνων Μάρκελλου του Σιδήτη), τα οποία περιγράφουν τα συµπτώµατά τησ
και προτείνουν τρόπουσ θεραπείασ τησ.
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Βάσω Σιαφάκα

Η εικόνα του σώµατοσ και η διαµόρφωση του ψυχισµού
Το σώµα είναι ταυτόχρονα µέροσ τησ εξωτερικήσ πραγµατικότητασ, αλλά και
πηγή τησ ψυχικήσ πραγµατικότητασ. Υπό τον όρο «εικόνα του σώµατοσ»
συνοψίζονται όλα τα φαινόµενα τησ εµπειρίασ του σώµατοσ: αντιληπτικά,
γνωσιακά και συναισθηµατικά. Αναφέρεται στην υποκειµενική αντίληψη κάθε
ατόµου, καθώσ και στα βιώµατα και τη συµπεριφορά του προσ το σώµα του.
Το Εγώ, κύρια και κατά προτεραιότητα, είναι ένα σωµατικό Εγώ που
διαµορφώνεται µέσω των πρώιµων σχέσεων, δηλ. των πρώιµων αισθητηριακών
και συναισθηµατικών εµπειριών και, στη συνέχεια, µέσω τησ αλληλεπίδρασησ
µε τον Άλλον. Σώµα και ψυχή, άρρηκτα δεµένα, στοχεύουν σε µια διπλή διεργασία:
η πρώτη αφορά στον µετασχηµατισµό των σωµατικών ερεθισµάτων που φθάνουν
στον ψυχισµό και πρέπει να µετατραπούν από σωµατικέσ διεγέρσεισ σε ψυχικούσ
αντιπροσώπουσ, ενώ η δεύτερη διεργασία αφορά στον τρόπο µε τον οποίο ο
ψυχισµόσ διαχειρίζεται τισ ελλείψεισ του σώµατοσ και τισ συνακόλουθεσ µαταιώσεισ
και τισ αναπαριστά στον Άλλον. Το αποτέλεσµα αυτών των διεργασιών είναι
η εγκατάσταση άλλοτε µιασ αναπαράστασησ του σώµατοσ επενδυµένησ µε
ισόρροπη σύνθεση κι άλλοτε ενόσ φτωχά συµβολοποιηµένου αισθήµατοσ
δυσαρµονίασ, σύγχυσησ και αποξένωσησ από το σώµα.
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Παναγιώτησ Ν. Σουκάκοσ

Ονοµατολογία & Ταξινόµηση
Συγγενών Ανωµαλιών Άνω & Κάτω Άκρων
Αρχαιογνωστικέσ & Μυθολογικέσ Καταγραφέσ
Η κύρια λειτουργικότητα του άνω άκρου χεριού, συνίσταται στη λεπτή σύλληψη
µικροαντικειµένων (καρφίτσα, κουµπί) και την αδρή σύλληψη (δραγµόσ σφυρί,
ποτήρι), σε αντίθεση µε αυτήν του κάτω άκρου, η κύρια αποστολή του οποίου
είναι η στήριξη. Η λειτουργικότητα του χεριού, χαρακτηρίζεται από µία
αξιοθαύµαστη ικανότητα πραγµατοποίησησ λεπτών και αδρών κινήσεων στο
επίπεδο κυρίωσ των µετακαρπιοφαλλαγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
και δευτερευόντωσ στο επίπεδο τησ πηχεοκαρπικήσ, ώστε να καθίσταται δυνατόν,
το χέρι να ανταποκρίνεται στισ πλέον απαιτητικέσ λειτουργίεσ αδρήσ και λεπτήσ
σύλληψησ.
Την όντωσ εντυπωσιακή, λεπτή και αδρή λειτουργική ικανότητα του χεριού
έχουν απεικονίσει µε θαυµαστή απόδοση – καταγραφή, καλλιτέχνεσ και εικαστικοί
είτε µε την µορφή λεπτού απαλού αγγίγµατοσ είτε µε την µορφή βίαιου – ισχυρού
δραγµού.
Η ταξινόµηση και η ονοµατολογία των συγγενών ανωµαλιών των άνω και
κάτω άκρων, βασικά προέρχεται από την χρήση ορολογίασ που έχει σχέση µε
λέξεισ ελληνικού λήµµατοσ όπωσ π.χ. µακροδακτυλία – macrodactyly, βραχυδακτυλία
– brachydactyly, καµπτοδακτυλία – camptodactyly, κλινοδακτυλία – clinodactyly
κ.λπ.
Ελληνικήσ ρίζασ όροι επίσησ αφορούν και είναι καθιερωµένοι για σύνδροµα
και νοσολογικέσ οντότητεσ στισ οποίεσ συνυπάρχουν συγγενείσ ανωµαλίεσ ή
διαφοροποιήσεισ από την κανονικότητα, π.χ. γιγαντισµόσ – gigantism, ηµιµέλια
– hemimelia, απλασία – aplasia, υπερτροφία – hypertrophy, φωκοµέλια – phocomelia
κ.λπ.
Θεωρίεσ και απόψεισ για τα αίτια των συγγενών ανωµαλιών – διαφοροποιήσεων
συναντώνται και ευρίσκονται σε κείµενα από την αρχαιότητα (Αριστοτέλησ,
384 ‑322 π.Χ. – Θεωρία τησ Επιγένεσησ).
Επίσησ έχουν περιγραφεί σε αρχαιογνωστικά – µυθολογικά κείµενα και
ανασκαφικά ευρήµατα (συνδακτυλία σε άγαλµα – Αίγυπτοσ, Δυτική ΄Οχθη
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Νείλου ‑ 3οσ αιώνασ π.Χ.) και πολυδακτυλία σε άγαλµα τησ Μεσοποταµίασ –
4000 π.Χ).
Πολυδακτυλία επίσησ περιγράφεται σε ιερά κείµενα τησ Βίβλου όπου ο
Γολιάθ στην πάλη του µε τον Δαυίδ, αναγνωρίζεται µε πολυδακτυλία στα χέρια
και στα πόδια.
Μυθολογικέσ – Τερατολογικέσ καταγραφέσ τησ αρχαιότητασ όπωσ 1. Η
Γοργόνα 2. Η Χίµαιρα 3. Ο Κένταυροσ 4. Ο Γίγαντασ Κύκλωπασ και 5. Ο θεόσ
Ήφαιστοσ παραπέµπουν σε σύγχρονα διαγνωσµένα ιατρικά νοσολογικά
σύνδροµα µε ειδικούσ χαρακτήρεσ γονιδιακών ανωµαλιών και αποκλίσεισ από
την κανονικότητα.
Κατ’ αυτήν την ερµηνεία π.χ. 1. Η Σιρινοµέλια ή Σύνδροµο τησ Γοργόνασ
(Sirinomelia), χαρακτηρίζεται από συγγενή συνοστέωση των οστών τησ πυέλου,
των µηρών και κνηµών, µε ταυτόχρονη συνένωση των αντιστοίχων µαλακών
µορίων (µυών, τενόντων, περιτονιών, δέρµατοσ κ.λπ).
2. Το µυθολογικό τέρασ Χίµαιρα (Chimera) που απεικονίζεται µε σώµα λιονταριού,
κεφαλή κατσίκασ και ουρά φιδιού, παραπέµπει στην ιατρική ερµηνεία ότι τρείσ
γονιδιακά διαφορετικοί οργανισµοί είναι δυνατόν να συνυπάρχουν (Χιµαιρισµόσ
– Chimerism).
3. Κένταυροσ (Centaur) µυθολογική απεικόνιση σώµατοσ ίππου και ανθρώπου.
4. Κύκλωπασ Πολύφηµοσ (Cyclops Polyphemus) Γιγαντισµόσ ‑ Gigantism.
5. Θεόσ Ήφαιστοσ (God Hephaestus ) – ο θεόσ Ήφαιστοσ απεικονίζεται έφιπποσ
σε αρχαίο ελληνικό αµφορέα µε σαφή εικόνα συγγενούσ Ραιβοιπποποδίασ
(Συγγενήσ Ραιβοιπποποδοία – Congenital Club Food).
Οι αρχαιογνωστικέσ, µυθολογικέσ και βιβλικέσ καταγραφέσ παραπέµπουν
σε σύγχρονεσ τερατολογικέσ συγγενείσ ανωµαλίεσ – διαφορετικότητεσ, η ακριβήσ
αιτιοπαθογένεια των οποίων, εν πολλοίσ παραµένει αδιευκρίνιστη και ερµηνεύεται
ωσ συνδυασµόσ σειράσ γενετικών – γονιδιακών αποκλίσεων και µεταλλάξεων
και περιβαλλοντολογικών παραγόντων.
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Μαρίκα Σύρρου

Το παράδοξο και η εποχή των θεαµάτων παραδόξων
Ο κάθε άνθρωποσ είναι µοναδικόσ και όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια ιδιαιτερότητα
ωσ προσ τα φυσικά χαρακτηριστικά. Άνθρωποι που γεννήθηκαν µε περίεργα
φυσικά χαρακτηριστικά που τουσ τοποθετούσαν στο όριο µεταξύ πραγµατικότητασ
και φαντασίασ στισ διάφορεσ εποχέσ χαρακτηρίστηκαν τέρατα, αλλόκοτοι,
ανθρώπινα παράδοξα, είδη που περιγράφονται για πρώτη φορά και τουσ
αποδόθηκαν συχνά µη πραγµατικέσ ιδιότητεσ ή εξωτική προέλευση.
Κατά τη µακραίωνη ιστορία του πολιτισµού µασ τα όντα αυτά αντιµετωπίστηκαν
µε πολλούσ και διαφορετικούσ τρόπουσ. Από τον 17ο αιώνα οι ζωντανέσ αυτέσ
ανθρώπινεσ παραδοξότητεσ εµφανιζόταν σε περιοδεύοντα θεάµατα (freak
shows) τα οποία ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλή. Η διαφορετικότητα συχνά µεγεθυµένη
από προκαταλήψεισ και προλήψεισ που σχετιζόταν µε την εποχή των εξερευνήσεων
και την ανακάλυψη νέων εδαφών και νέων «άγριων» ή άγνωστων ειδών, την
αποικιοκρατία και την αίσθηση φυλετικήσ ανωτερότητασ αλλά και οι επιστηµονικέσ
εξελίξεισ τησ εποχήσ για την καταγωγή του ανθρώπου εξήπταν την φαντασία
του κοινού. Σήµερα που οι γνώσεισ µασ και η επιστήµη τησ γενετικήσ έχουν
προχωρήσει είναι φανερό ότι η εµφάνιση των «παράξενων» αυτών πλασµάτων
(γιγάντων, νάνων, ατόµων µε µικροκεφαλία, υπερτρίχωση, σιαµαίων) έχει στισ
περισσότερεσ περιπτώσεισ γενετική βάση.
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Συλβάνα Χρυσακοπούλου

Τερατογονία και γένεση στον Εµπεδοκλή
Το έποσ Περί Φύσεωσ του Εµπεδοκλή αποτελεί το µοναδικό εκτενέσ παράδειγµα
βιολογικήσ προσεγγίσεωσ στην αρχαϊκή εποχή όχι µόνο τησ ζωογονίασ και
ανθρωπογονίασ, αλλά και τησ κοσµογονίασ και τησ θεολογίασ. Ο ίδιοσ ο Θεόσ‑
Σφαίροσ, ο οποίοσ τοποθετείται στην αρχή του έπουσ παρουσιάζεται ωσ έµβιο
ον, του οποίου το βασικό χαρακτηριστικό είναι η απόλυτη χαρά για την τέλεια
κατάστασή τησ ενότητοσ που αντιπροσωπεύει, δίχωσ µέλη περιττά και αισθητήρια
όργανα. Εντούτοισ το Νείκοσ, ήτοι η δύναµη τησ εχθρότητοσ προκαλεί την
διάσπασή του σε τέσσερα ριζώµατα, που αντιστοιχούν στα τέσσερα στοιχεία,
όπωσ θα τα ονοµάσει πολύ αργότερα ο Αριστοτέλησ. Αυτά τα στοιχεία‑ρίζεσ
του κόσµου παραπέµπουν στην εικόνα του δέντρου τησ ζωήσ, ενώ ταυτόχρονα
παρουσιάζονται ωσ µέλη ανθρωπίνου σώµατοσ, αλλά και ωσ θεοί τησ ελληνικήσ
µυθολογίασ. Η διαρκήσ πάλη µεταξύ Νείκουσ και Φιλίασ, δύναµη η οποία
προσπαθεί να αποκαταστήσει την διάσπαση που προκαλεί το Νείκοσ επιφέρει
την γένεση των ειδών. Ο συγκρητισµόσ του Εµπεδοκλή δεν αφορά µόνο στα
πρότυπα παρουσιάσεωσ τησ κοσµογονίασ του, αλλά είναι εξηγητική και τησ
εξελίξεωσ των ειδών. Επί παραδείγµατι, η ελιά παρουσιάζεται ωσ ωοτόκο, τησ
οποίασ τα κλαδιά είναι µέλη ζώου. Έτσι η Γένεση δεν διαχωρίζει τα είδη που θα
επιβιώσουν εξ αρχήσ, αλλά εξελίσσεται µέσα από τερατογενέσεισ και διασπάσεισ
παντόσ τύπου, έωσ ότου καταλήξει δια τησ Φιλίασ σε επικρατέστερουσ συνδυασµούσ
και µορφέσ βίου. Προτείνω να εξετάσουµε από κοινού την τερατογονία ωσ
απαραίτητη φάση εξελίξεωσ των ειδών εντόσ του εµπεδόκλειου κοσµογονικού
µοντέλου.
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Λιάνα Φιδάνη

Γενετικά σύνδροµα: από την αρχαιότητα έωσ σήµερα
Με τισ σύγχρονεσ µεθόδουσ κυτταρογενετικήσ και µοριακήσ γενετικήσ έχει
διασαφηνιστεί η αιτιολογία πολλών γενετικών συνδρόµων που υπήρχαν από
την αρχαιότητα και εξακολουθούν να εµφανίζονται έωσ σήµερα. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα είναι οι Κύκλωπεσ και οι Σειρήνεσ που αναφέρονται στην Οδύσσεια
του Οµήρου αλλά και σε άλλα συγγράµατα και απεικονίσεισ διαφορετικών
πολιτισµών. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα πρόκειται για περιπτώσεισ
ολοπροσεγκεφαλίασ και σειρηνοµελίασ µε αρκετά γνωστό πλέον γενετικό
υπόβαθρο και συγκεκριµένεσ µεταλλάξεισ σε γονίδια. Ακόµη και το σύνδροµο
Down παρά την πρόσφατη σχετικά ταυτοποίηση τησ αιτιολογίασ του, ωσ τρισωµία
του χρωµοσώµατοσ 21, απεικονίζεται σε παραστάσεισ από την αρχαία ελληνορωµαϊκή
εποχή. Με την ολοένα και πληρέστερη αποσαφήνιση τησ γενετικήσ αιτιολογίασ
ασθενειών και συγγενών ανωµαλιών, ίσωσ εξηγηθεί µοριακά η ύπαρξη πολλών
από τα «φανταστικά όντα» που αναφέρονται στην µυθολογία.
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