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Το αρταίο θέαηρο ηης Επιδαύροσ 
 
Σν αρταίο θέαηρο ηης Επιδαύροσ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ ηεξνύ πνπ 

ήηαλ αθηεξσκέλν ζην ζεξαπεπηή ζεό ηεο αξραηόηεηαο, ηνλ Αζθιεπηό, ζην Αζθιεπηείν 

Δπηδαύξνπ. Δίλαη ρηηζκέλν ζηε δπηηθή πιαγηά ηνπ Κπλόξηηνπ όξνπο . Βξίζθεηαη θνληά ζην 

ζεκεξηλό Λπγνπξηόηεο Αξγνιίδαο θαη αλήθεη ζηνλ Γήκν Δπηδαύξνπ. Θεσξείηαη ην 

ηειεηόηεξν αξραίν ειιεληθό ζέαηξν από άπνςε αθνπζηηθήο θαη αηζζεηηθήο. Σελ Δπίδαπξν 

μαθνπζηή ζ' όιε ηελ Διιάδα ηελ έθαλε ην Αζθιεπηείν ηεο, έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα ηεο 

αξραηόηεηαο, κε ην ηεξό ηνπ Αζθιεπηνύ πνπ απέρεη 15 πεξίπνπ ρικ. από ηελ πόιε. ηνπο 

ίδηνπο πεξίπνπ ρώξνπο ιάηξεπαλ θαη ηνλ Απόλλωνα, ππήξρε όκσο πξνο ηηκή ηνπ ηδηαίηεξν 

ηεξό ιίγν πην ςειά από ην αξραίν ζέαηξν. Από ηα ηέιε ηνπ ε' αηώλα θαη αξρέο ηνπ δ', ν 

Αζθιεπηόο γίλεηαη ν πξαγκαηηθόο θύξηνο ηεο πόιεο. 

 

Το Αζκληπιείο  
 

 
Σν Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ έγηλε ην πην θεκηζκέλν από όια ηα Αζθιεπηεία ηεο αξραίαο 

Διιάδαο, εμαηηίαο ησλ πνιιώλ θαη ζνβαξώλ πεξηπηώζεσλ πνπ γηαηξεύηεθαλ εθεί. ' απηό 

έθηαλαλ από όιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη από ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ άξξσζηνη, ηθέηεο ηεο 

ζείαο επζπιαρλίαο. 

Η έθηαζή ηνπ ήηαλ πνιύ κεγάιε θαη δηάζεηε μελώλεο, γπκλαζηήξην, ζηάδην θαη ην 

πεξίθεκν, γηα ηελ αθνπζηηθή ηνπ, Θέαηξν, γηα ηελ ςπραγσγία ησλ αλζξώπσλ.  

Μεγάιε ζεκαζία ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ θαίλεηαη όηη είρε θαη ην ζαπκάζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ, όπνπ ήηαλ ρηηζκέλν. Η εξεκία ηεο θύζεο, νη απαιέο θαη θαζαξέο γξακκέο 

ησλ γύξσ βνπλώλ, ε πινύζηα βιάζηεζε θαη νη άθζνλεο πεγέο ηνπ αζθνύζαλ, ηδηαίηεξα 

ζηνπο αζζελείο από ςπρηθέο αζζέλεηεο, θνβεξή επίδξαζε κε ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο καδί κε ηε βνήζεηα ησλ ηεξέσλ ηνπο. 
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Ο Αζκληπιός 
 
Ο κύζνο γηα ηε γέλλεζε ηνπ Αζθιεπηνύ ζηελ Δπίδαπξν νθείιεηαη ζηνλ Ηζίνδν. Πξηλ από 

απηόλ, πηζηεπόηαλ όηη ν Αζθιεπηόο ήηαλ γηνο ηνπ Απόιισλα θαη ηεο Θεζζαιήο 

Κνξσλίδαο, από ηελ νπνία ν Δξκήο πήξε ηνλ Αζθιεπηό έκβξπν, ελώ απηή επξόθεηην λα 

θαεί. Η πξνζπάζεηα πνπ έγηλε λα παξνπζηαζηεί ν Αζθιεπηόο ζαλ γελλεκέλνο ζηελ 

Δπίδαπξν, ηνπνζέηεζε ηε γέλλεζή ηνπ ζαλ ηνλ θαξπό ηνπ δεπγαξώκαηνο ηνπ Απόιισλα 

κε ηελ Αξζηλόε, θόξε ηνπ βαζηιηά ησλ Μεζζελίσλ. ηελ Δπίδαπξν ε δεύηεξε απηή εθδνρή 

απόρηεζε παλειιήληα αθηηλνβνιία, εμαηηίαο ηεο θήκεο ηνπ ηεξνύ.  

Ο Αζθιεπηόο ιαηξεπόηαλ ζηελ αξρή σο ήξσαο θαη όρη σο ζεόο θαη ε ιαηξεία ηνπ είρε 

πνιιά εξσηθά ζηνηρεία. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηα παιηόηεξα εξείπηα, όπνπ δεζπόδεη ν 

ιαβύξηλζνο, έλα ππόγεην θηίζκα, ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ γηα λα θηάζεηο, είζαη 

ππνρξεσκέλνο λα πεξάζεηο από όινπο ηνπο δηαδξόκνπο ηνπ. Ο ιαβύξηλζνο 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηηο ζπζίεο πνπ γίλνληαλ ζηνλ ζεό. Αιιά αθξηβώο από ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη ζπζίεο απηέο ήηαλ κπζηηθέο, όκνηεο κ' απηέο πνπ 

γίλνληαλ γηα ηνπο λεθξνύο. Άξα ν Αζθιεπηόο ήηαλ ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξώπσλ ζλεηόο 

ζηελ αξρή θαη όρη ζεόο. 

Σε ιαηξεία ηνπ ηελ ζπλνδεύεη πάληα ν ηεξόο όθηο. Σν εξσηθό ζηνηρείν πνπ ραξαθηήξηδε ηε 

ιαηξεία ηνπ Αζθιεπηνύ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, κεηαηξέπεηαη ζε ζξεζθεία πξνο ηηκή 
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ηνπ θαη ε Δπίδαπξνο γεκίδεη, ζηηο αξρέο ηνπ Γ' αηώλα, κε κεγαινπξεπή κλεκεία. Μεηαμύ 

απηώλ μερσξίδεη θαη ν κεγαινπξεπήο λαόο κέζα ζηνλ νπνίν θπιάγεηαη ην ρξπζειεθάληηλν 

άγαικα ηνπ ζενύ πηα Αζθιεπηνύ. 

 

 
 

Αλ θάπνηε επηζθεθηνύκε ηελ Δπίδαπξν ή ηελ Κσ θη αθήζνπκε ηε θαληαζία καο λα πάεη 

πίζσ ζην ρξόλν, ζα κπνξέζνπκε ίζσο λα ζρεκαηίζνπκε, κε ηε βνήζεηα ησλ εξεηπίσλ πνπ 

ζώδνληαη, κηα ακπδξή εηθόλα γηα ην ηη ήηαλ ηα Αζθιεπηεία, ηόπνη ιαηξείαο θαη ζεξαπεπηηθά 

θέληξα ζηελ αξραία Διιάδα: γηγαληηαία καξκάξηλα νηθνδνκήκαηα, κε ζηνέο θαη πεξηζηύιηα 

θη επξύρσξεο απιέο, ζην θέληξν άιισλ κηθξόηεξσλ θηηξίσλ κε ηελ ίδηα θνκςή 

αξρηηεθηνληθή, πξννξηζκέλσλ γηα πνιππνίθηινπο ζθνπνύο. Καη γύξσ απ’ όια έλα 

θαηαπιεθηηθό, ππθλνθπηεκέλν, θαηαπξάζηλν δάζνο, πνπ αλάκεζα ζην ζξόηζκα ησλ 

θύιισλ ηνπ μερώξηδε ηα θειάξπζκα ηνπ λεξνύ πνπ έηξερε απ’ ηελ απαξα ίηεηε πεγή, 

πεξηηξηγπξηζκέλε θη εθείλε από καξκάξηλεο θαηαζθεπέο.              

 

 

 

 

 



Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟΤ  

 

Αλ αξρίζνπκε από ηελ θηηξηαθή άπνςε, ζα πξέπεη λα 

δειώζνπκε από ηελ αξρή όηη ην Αζθιεπηείνπ δελ είλαη έλα απιό 

νηθνδόκεκα, αιιά ζπγθξόηεκα θηηξίσλ κε επίθεληξν ην λαό ηνπ 

Αζθιεπηνύ. Σα κλεκεηώδε εξείπηα, πνπ ζώδνληαη κέρξη ηηο 

εκέξεο καο θαη πξώηα απ’ όια εθείλα ηεο Δπηδαύξνπ, 

καξηπξνύλ ηελ ύπαξμε πνιύπινθσλ θαηαζθεπώλ, πνπ ζην 

ζύλνιό ηνπο ζπκίδνπλ ηελ νξγάλσζε ελόο λνζνθνκείνπ. 

Ξεθηλώληαο από ην λαό, πνπ δίλεη θαη η’ όλνκά ηνπ ζην όιν 

ζπγθξόηεκα, ζα βξνύκε ιηγόηεξα θνηλά ζεκεία κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν λαό θαη πεξηζζόηεξα ηδηόκνξθα, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αζθιεπηείνπ θαη κόλν. Βέβαηα 

ππάξρεη ην περιζηύλιο θαη ν βωμός κε ην ζπκβνιηθό θίδη. Τπάξρεη όκσο θαη έλα ηδηαίηεξν 

ηκήκα ηνπ θπξίσο λανύ, πνπ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη από θάζε άιινλ. Δίλαη ε ύπαξμε ελόο 

εηδηθνύ νηθνδνκήκαηνο, πνπ ν ξόινο ηνπ ζρεηηδόηαλ κε ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ αζζελώλ 

λα δερζνύλ ηελ επίζθεςε ηνύ ζεξαπεπηή ζενύ. Γηα λα θηάζεη θαλείο ζην μαπμάπινο 

θάλαμο, ζην θέληξν ηνπ νηθνδνκήκαηνο, αθνινπζνύζε έλαλ ιαβπξηλζνεηδή δηάδξνκν πνπ 

νδεγνύζε 2-3 θνξέο γύξσ απ’ ηνλ θεληξηθό ζάιακν όπνπ, όπσο πηζηεύεηαη, γίλνληαλ 

ηειεηέο κπζηηθηζηηθνύ ραξαθηήξα. Τπνζηεξίδεηαη απ' απηό, όηη ν Αζθιεπηόο, πνπ ζηνλ 

Όκεξν παξνπζηάδεηαη ζαλ έλαο ζλεηόο, ζύληνκα ζρεηίζηεθε κε ηηο ζεόηεηεο ησλ 

ππνρζνλίσλ. 

ε ζηελή ζπλάθεηα κε ην λαό βξίζθνληαλ νη σώποι διαμονήρ  ησλ ηεξέσλ – ζεξαπεπηώλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνινύζαλ ζηηο ζεξαπείεο. ηα πιάγηα ηνπ λανύ βξηζθόηαλ 

ην εγκοιμηηήριο , ρώξνο πξννξηζκέλνο γηα ηε παξακνλή ησλ αζζελώλ. Κνληά ζηα θηίξηα 

απηά ππήξραλ ξενώνερ γηα ηνπο επηζθέπηεο, ζηοέρ γηα ηνλ πεξίπαην, γςμναζηήπια, 

παλαίζηπερ θαη λοςηπά θαη ηέινο ην θέαηπο, πνπ δελ είλαη μέλν πξνο ηελ ςπραγσγία ησλ 

αζζελώλ.                                      

 

 

 

 

 

 



Η   Επίδασρος ζηο παρόν και ζηο μέλλον 
 

Ο Γαιελόο, ν πεξίθεκνο γηαηξόο ηνπ 2νπ αηώλα κ.Υ., έιεγε όηη νη αζζελείο πξέπεη λα 

παξαθνινπζνύλ παξαζηάζεηο. «Η δξακαηνζεξαπεία πνπ μεθίλεζε σο επηζηήκε πεξίπνπ 

ην 1960, ππήξρε ήδε ζηελ αξραηόηεηα». Αθνύεη θαλείο ηνλ θαζεγεηή Βαζίιε 

Λακπξηλνπδάθε λα αλαπηύζζεη ην όξακά ηνπ γηα ηελ Δπίδαπξν θαη θέξλεη ζηνλ λνπ έλαλ 

λέν πξννξηζκό, θέληξν ελόο λένπ δηεζλνύο δηθηύνπ ηαηξηθνύ θαη ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ, ελόο 

αξραηνινγηθνύ ππεξηόπνπ ζην νπνίν ζα ζπγθιίλνπλ θνηηεηέο ηαηξηθήο από όινλ ηνλ 

θόζκν, επηζηήκνλεο γηα ζπλέδξηα, βνηαλνιόγνη γηα ηα αξραία θπηά θαη επηζθέπηεο πνπ ζα 

αθνινπζνύλ ηα κνλνπάηηα ηεο εμέιημεο από ηε καγηθή ηαηξηθή ώο ηελ ηαηξηθή σο επηζηήκε 

ζηνπο πξώηνπο αηώλεο κεηά Υξηζηόλ. 

«Μέρξη ηώξα ε Δπίδαπξνο είλαη γλσζηή σο ζέαηξν», ιέεη ν θ. Β. Λακπξηλνπδάθεο.  

«Αλαθεξόκαζηε ζηε Μηθξή Δπίδαπξν θαη ηε Μεγάιε Δπίδαπξν, πνπ ζεκαίλεη ην ζέαηξν ην 

κηθξό θαη ην ζέαηξν ην κεγάιν. Όια ηα άιια έρνπλ ζβεζηεί, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

ζεκαζία απηνύ ηνπ ρώξνπ είλαη όηη εθεί γελλήζεθε ε ηαηξηθή επηζηήκε. Δθεί μεθίλεζε ε 

καγηθή ηαηξηθή, ε νπνία κεηά από ζρεδόλ 2.500 ρξόληα, θαηέιεμε λα είλαη ε ηαηξηθή, ε 

πξαθηηθή θαη ε επηζηεκνληθή».  

Δίλαη εληππσζηαθό πόζν ιίγα γλσξίδεη ην γεληθό θνηλό γηα ηε ζεκαζία ηεο Δπηδαύξνπ σο 

ηαηξηθνύ θέληξνπ ηεο αξραηόηεηαο γηα νιόθιεξε ηε Μεζόγεην, αθνύ είραλ ηδξπζεί πεξί ηα 

200 Αζθιεπηεία από ηελ Ιζπαλία σο ηελ Κπξήλε θαη ηε Μηθξά Αζία. αο ζπκίδσ ην 

Αζθιεπηείν ηεο Πεξγάκνπ, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηελ ηζηνξία ηεο Ιαηξηθήο (εθεί 

δίδαμε ν Γαιελόο), ην νπνίν ηδξύζεθε από ην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ. Καη ην 

Αζθιεπηείν ηεο Αζήλαο, γηα ην νπνίν ν νθνθιήο κάιηζηα είρε γξάςεη ηνλ ιαηξεπηηθό 

ύκλν». Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη θαη ην Αζθιεπηείν ηεο Ρώκεο, πνπ ηδξύζεθε θαη απηό σο 

παξάξηεκα ηεο Δπηδαύξνπ (ζην λεζάθη ηνπ Σίβεξε όπνπ ηδξύζεθε ιεηηνπξγεί σο ζήκεξα 

λνζνθνκείν). 

Η ζθέςε είλαη ε δεκηνπξγία ελόο δηεζλνύο δηθηύνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο, ην 

νπνίν ζα ηξνθνδνηεί ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνληαη ζην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ, όπσο ε 

δεκηνπξγία ζπλεδξίσλ πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηαηξηθή, όπσο θαη εθδ ειώζεσλ πνπ ζα 

έρνπλ ζρέζε θαη κε ην ζέαηξν. «Σν ζέαηξν δελ ην μερλάκε», ιέεη ν θ. Βαζίιεο 

Λακπξηλνπδάθεο. «Ήηαλ κία πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ιαηξείαο θαη ηεο ζεξαπείαο. 

Ο σξαλόο (2νο αη. κ.Υ.) έιεγε όηη όζνη έπαζραλ από λεύξσζε έπξεπε λα 

παξαθνινπζνύλ ηξαγσδίεο θαη όζνη έπαζραλ από κειαγρνιία λα παξαθνινπζνύλ 

θσκσδίεο. Καη ν Γαιελόο (2νο αη. κ.Υ.) απέδηδε ζηνλ Αζθιεπηό ηελ νδεγία όηη όζνη είραλ 



ςπρηθέο δηαηαξαρέο έπξεπε λα παξαθνινπζνύλ επράξηζηα ζεάκαηα θαη κνπζηθέο 

εθδειώζεηο».                            

 Έρεη ελδηαθέξνλ όηη ζα νξγαλσζεί εμ αξρήο ν αξραηνινγηθόο ρώξνο κε άμνλα ην ηεξό θαη 

ην κνπζείν ζα απνθηήζεη άιινλ ραξαθηήξα. «Η πθηζηάκελε είζνδνο ζηνλ αξραηνινγηθό 

ρώξν είλαη ιάζνο», ιέεη ν θ. Β. Λακπξηλνπδάθεο. «Μπαίλεη θαλείο γηα ην ζέαηξν θαη 

πεγαίλεη ζην ηεξό αλ ην ζέιεη θαη εθόζνλ νη μελαγνί ηνλ νδεγήζνπλ πξνο ηα εθεί».                                 

  Σν πξώην πνπ ζα βιέπεη ν επηζθέπηεο είλαη νη πξνεηνηκαζίεο πνπ έθαλαλ νη αξραίνη ζηνλ 

επηζθέπηε. Ιδηαίηεξε ζέζε έρεη ην λεξό. «Γελ είλαη κόλν  ε θάζαξζε. Δίλαη θαη ε επαθή πνπ 

έρεη θαλείο κε ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο δσήο. Μαο ηξέθεη, καο ζπληεξεί θαη ζπγρξόλσο καο 

θαζαξίδεη. Έλα άγαικα-θξήλε, ηνπ 3νπ αη. π.Υ., ππήξρε κπξνζηά ζηνλ λαό ηνπ 

Αζθιεπηνύ. Σν λεξό έκπαηλε από ηελ ηξππεκέλε βάζε, αλέβαηλε ζην ράιθηλν άγαικα, 

έβγαηλε από ηε θηάιε πνπ θξαηνύζε ζην ρέξη, έπεθηε ζηε ιεθάλε από θάησ θαη κε ην 

θαλαιάθη από θάησ πήγαηλε ζε έλα ινπηξό πνπ ήηαλ δίπια ζην Άβαηνλ. Απηό ιεγόηαλ 

Λνπηξόλ Αζθιεπηνύ. Δπνκέλσο απηόο πνπ ινπδόηαλ γηα λα κπεη ζην Άβαηνλ, ινπδόηαλ 

κέζα ζηελ νπζία ηνπ Θενύ. ην Άβαηνλ γηλόηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο εγθνίκεζεο».  

 

  Ο θ. Β. Λακπξηλνπδάθεο επηζεκαίλεη κία ζεκαληηθή απνθάιπςε: «Σν ππόγεην ηεο Θόινπ 

(πνπ ηώξα αλαζηειώλεηαη) ήηαλ έλα είδνο θελνηαθίνπ ηνπ Αζθιεπηνύ. Σν ππόγεην απηό 

έρεη ηελ νξνθή ηνπ αθξηβώο ζην ίδην επίπεδν κε ηελ νξνθή ηνπ ππνγείνπ ηνπ Αβάηνπ ζην 

νπνίν εθνηκώλην νη αζζελείο».  

 

εκαληηθέο ζα είλαη θαη νη κεηαβνιέο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ κνπζείνπ. «Γίλεηαη κία κειέηε γηα 

ηε λέα απηή έθζεζε», εμεγεί ν θ. Β. Λακπξηλνπδάθεο. «Σν παιηό κνπζείν ζα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη αιιά ζα ππάξρεη κόλν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή. Θα βιέπεη θαλείο θαη ηνλ πξώην 

καγηθό ηξόπν απόθηεζεο πγείαο, ν νπνίνο ήηαλ ηα ηειεηνπξγηθά δείπλα: έθαλαλ ηε ζπζία, 

ηελ έθνβαλ θνκκάηηα, θαινύζαλ ηνλ Θεό λα παξαζηεί, ηνπ έδηλαλ έλα θνκκάηη (πνπ 

έπαηξλαλ κεηά νη ηεξείο) θαη ππνηίζεηαη όηη έηζη δπλάκσλαλ θαη απηνί όπσο θαη ν Θεόο. 

Ήηαλ ηα Θενμέληα, δειαδή ν μεληζκόο, ε θηινμελία ηνπ Θενύ».    

                              

Από ηηο πξώηεο επηγξαθέο πιεξνθνξνύκαζηε όηη είλαη όια ζαύκαηα, ελώ ζηνλ 2ν αηώλα 

κ.Υ. είλαη κηα θαλνληθή ζπληαγή. ηνλ 3ν αηώλα κ.Υ., πιένλ, ζεξαπεύεηαη αθόκε θαη ν 

θαξθίλνο. ηα ηάκαηα ηεο επνρήο θαίλνληαη νη εληππσζηαθέο αλαηνκηθέο γλώζεηο. Έλα 

θξαλίν από ην Ναύπιην, κπθελατθήο επνρήο, εκθαλίδεη ρξπζή νδνληνζηνηρία θαη έλα 

θξαλίν από ηε Υίν θέξεη ίρλε ηξππαληζκνύ.  

 



Τα θσηά  
Ο θ. Β. Λακπξηλνπδάθεο καο ζπκίδεη όηη «ε αλάδεημε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο πεξηνρήο 

είλαη πνιύ ζεκαληηθή. «αο ζπκίδσ ηνλ “Κνινζζό ηνπ Μαξνπζηνύ” ηνπ Μίιεξ, πνπ 

γξάθηεθε γύξσ ζην 1940, πνπ πεξηγξάθεη ην ηνπίν ηεο Δπηδαύξνπ, θαη πόζε εηξήλε 

βξίζθεη ε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ ζε απηό. Ο δήκνο ηεο Δπηδαύξνπ καο δίλεη έλαλ σξαίν 

ρώξν, όπνπ ζα δεκηνπξγεζεί έλαο θήπνο κε ηα θπηά ηεο πεξηνρήο, ώζηε ν επηζθέπηεο λα 

πξνεηνηκάδεηαη ςπρηθά γη’ απηό πνπ ζα αθνινπζήζεη».  

 

 

Πηγές 

1) https://el.wikipedia.org/wiki/Δπίδαπξνο  

2) www.diazoma.gr 

3) www.pronews.gr/portal/.../Σα αζθιεπηεία θαη ε ηεξή ηαηξηθή ζηελ Αξραία Διιάδα  

4) www.kathimerini.gr, Η Δπίδαπξνο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο επηζηήκεο  
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