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Ασκληπιός

• Γιός του Απόλλωνα και της Κορωνίδας

• Τον ανέθρεψε ο Κένταυρος Χείρων

• Ήρωας Θεραπευτής

• Σύμβολό του: ραβδί με τυλιγμένο φίδι

• Χθόνια θεότητα

• Ενσάρκωνε όλες τις δυνάμεις της φύσης





Επίδαυρος και Ασκληπιείο

• Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

• Το ιερό του Ασκληπιού και το ιερό του 

πατέρα του Απόλλωνα, ενιαίο σύνολο   

λατρείας

• O θεός Απόλλωνας, πατέρας του Ασκληπιού,

λατρεύτηκε ως Απόλλων Μαλεάτας

• Βασιλιάς Μάλος έφτιαξε το θυσιαστήριο 

του Απόλλωνα



Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου

• Τόπος: Αρχαία πόλη της Επιδαύρου - στο 
νοτιοανατολικό άκρο του Ασκληπιείου

• Έτος κατασκευής: 4ος αιώνας π.Χ.

• Αρχιτέκτονας: Πολύκλειτος

• Αρχιτεκτονική: κλασική μορφή ελληνικού 
αμφιθεάτρου

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου



Μαγικά στάδια θεραπείας 

• Καθαρμός –νερό

• «Θεοξένια» - Θυσία ζώου -προσφορά και 

βρώση κοινού γεύματος με το θεό 

• Απόκτηση ζωικής δύναμης από τη θεϊκή 

τροφή - ενίσχυση της υγείας των 

ανθρώπων



Μαγικά στάδια θεραπείας 

• Είσοδος ασθενών

• Καταγραφή συμπτωμάτων

• Προσευχές και θυσίες 

• Προετοιμασία

• Διαμονή

• Διατροφή, λουτρά, ανάγνωση, γυμναστική, 
μαλάξεις, περίπατος στη φύση 

• Ιατροφαρμακευτική θεραπεία

• Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

• Αθλητικοί αγώνες





Μαγικά στάδια θεραπείας 

• Συνάντηση με τον Ασκληπιό

• Εγκοίμηση στη στοά Αβάτου- εγκοιμητήριο

• Επίσκεψη του θεού στο όνειρο και θεραπεία 

ασθένειας με φάρμακο, υπόδειξη θεραπείας, 

ιερό ζώο

«Η θεραπεία κατά τον ύπνο είναι μια μίμηση του 

θανάτου και της αναγέννησης. Αυτός που κοιμάται 

μοιάζει με νεκρό, αυτός που ξυπνά αισθάνεται 

ανανεωμένος. Ο ύπνος είναι προσωρινός θάνατος, που 

φέρνει την αναγέννηση» 

Β. Λαμπρινουδάκης
Εγκοίμηση



• Σώμα - Νους – Ψυχή = 

συγκοινωνούντα μέρη

• Άνθρωπος ως ολότητα

• Εξατομικευμένες θεραπείες 

• Αυτοΐαση με σωστή διατροφή, 

ανάπαυση, άσκηση, ήλιο, 

καθαρό αέρα, υγιείς σχέσεις

Ολιστική ιατρική



• Ασκληπιεία σε όμορφες τοποθεσίες

• Σωματική άσκηση και διατροφή

• Πνευματική υγεία

• Βότανα και φυτά 

• Λουτρά, θαλασσινό νερό

• Ιερά ζώα 

• Εγκοίμηση – εγχειρήσεις

• Θρησκευτική και θαυματουργική 

διάσταση



• Ιπποκράτης: 5ος αι. π.Χ. – Κως

• Δεν πίστευε στη «θεόθεν νόσον»

• Πραγματικές αιτίες για τις ασθένειες 

(μολυσμένο νερό, ακαθαρσία, ποντίκια, 

άρρωστοι)

• Φροντίδα-πρόγνωση-συμπτώματα-διάγνωση-

θεραπεία

• Όρκος της Ιατρικής



• Μεγάλωσε και σπούδασε στο Ασκληπιείο της Κω

• Τοποθέτησε τον Ασκληπιό σε μεγαλύτερη 

απόσταση από τον άνθρωπο και την φύση και 

αρνήθηκε να δεχτεί τη θεϊκή παρέμβαση ως αιτία 

της ασθένειας.

• Ασκληπιός - αμειβόμενος θεός – θεραπευτής -

«ίατρα»

• Ιπποκράτης - αφιλάργυρος

Ο Ιπποκράτης



Πηγές
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