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Περίληψη: Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε την 
εξέλιξη των χειρουργικών οφθαλμολογικών επεμβάσεων 
τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα, περίοδο κατά την οποία  τέθηκαν 
τα θεμέλια της  σύγχρονης Οφθαλμολογίας 

Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της 
ιστορικής έρευνας. Αναζητήθηκαν  δημοσιεύσεις και άρθρα 
από την ελληνική βιβλιογραφία και από τα αρχεία της Ιατρι-
κής Εταιρείας Αθηνών που αναφέρονται στο θέμα, όπως επί-
σης  δημοσιεύσεις. σχετικά με την αντιμετώπιση οφθαλμο-
λογικών παθήσεων με χειρουργική επέμβαση από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Αποτελέσματα: Η Ιπποκρατική Ιατρική συνεχίζει να κυριαρ-
χεί με βότανα, φλεβοτομίες, βδέλλες και  καθαρτικά. Ωστόσο 
νέες χειρουργικές τεχνικές και φάρμακα εισάγονται στην κλι-
νική πρακτική . 
Η πρώτη χειρουργική επέμβαση αφορά την βλεφαροπλαστι-
κή που έγινε το 1842. Ακολουθούν δημοσιεύσεις χειρουργι-
κών επεμβάσεων για το τράχωμα, την τριχίαση, το εντρόπιο, 
τον καταρράκτη, την ιριδεκτομία, τον στραβισμό  και άλλες  
Πρωτεργάτης στην εξέλιξη της Οφθαλμολογίας του 19ου αι-
ώνα και κύριος συγγραφέας στην Ελλάδα, ήταν ο καθηγητής 
Ανδρέας Αναγνωστάκης, ο οποίος είχε διεθνή αναγνώριση.
 
Συμπέρασμα: Οι εμπειρίες στην αντιμετώπιση οφθαλμιατρι-
κών νόσων και χειρουργικών επεμβάσεων αυξάνονται και 
σε συνδυασμό με τις εμπειρίες ξένων Οφθαλμιάτρων που 
μεταφέρονται στην Ελληνική βιβλιογραφία και τίθενται τα θε-
μέλια στη σύγχρονη Οφθαλμολογία στην Ελλάδα. 

Ιστορικό σημείωμα



39Η χειρουργική στην Οφθαλμολογία του 19ο αιώνα στην Ελλάδα.

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσα από την 
ιστορική έρευνα, να αναδειχθεί η εξέλιξη της Οφθαλμολο-
γίας τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα.

Υλικό Μέθοδος  

Μελετήθηκαν τα αρχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
(1835- 1900), άρθρα ιατρικών περιοδικών του 19ου αιώ-
να σχετικά με την αντιμετώπιση Οφθαλμολογικών νόσων, 
Οφθαλμολογικά εγχειρίδια του 19ου αιώνα, άρθρα από το 
Pubmed, και άλλες διαδικτυακές πηγές.

Αποτελέσματα 

Τον 19ο αιώνα η Ιπποκρατική Ιατρική συνέχιζε να κυ-
ριαρχεί, όπως προκύπτει από Ιατρικά βιβλία και δημοσιεύ-
σεις1,2. Για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων 
προτείνονται βότανα σε διάφορα παρασκευάσματα, καθα-
ρισμός εντέρου, φλεβοτομίες ή βδέλλες ή εκδόρια στον 
αυχένα, στους κροτάφους και σε άλλα σημεία που έχουν 
περιγραφεί από τον Ιπποκράτη 3,4.  

Στις αρχές του 19ου αιώνα τον καταρράκτη αντιμετώ-
πιζε κυρίως μια ομάδα πρακτικών γιατρών, οι Βικογιατροί. 
Η τεχνική που ακολουθούσαν ήταν η καταβύθιση του φα-
κού με δακτυλική κρούση και με πίεση στο εξωτερικό μέ-
ρος της ίριδας με ειδική βελόνα5.  Ο ασθενής αποκτούσε  
άμεσα την όρασή του, όμως με τον καιρό ο πλαγιασμένος 
κρυσταλλοειδής φακός  άρχιζε να του μειώνει το οπτικό 
πεδίο, εμποδίζοντας έτσι την όραση. 

Υπάρχει επίσης αναφορά μεγάλου αριθμού ασθενών 
με καταρράκτη που αντιμετωπίστηκαν μέχρι το 1831 από 
τον Δ. Πύρρο τον Θετταλό. Η τεχνική που περιγράφει είναι 
η ακόλουθη «Εμβολή  της στρογγυλής λεπτής μύλης στο 
σκληροειδή χιτώνα, 2 – 3 γραμμές από την κόρη και εισα-
γωγή  αγκυλωτής μήλης από την κόρη με σκοπό να βυθί-
σει τον καταρράκτη στο υαλώδες υγρό». Μετεγχειρητικά 
συστήνει 15 μέρες κατάκλιση κατάκλιση , επιθέματα αυγού 
ψημένα με πνεύμα οίνου1.

Η νεότερη ιστορία της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα 
αρχίζει μετά την απελευθέρωσή της, με την ίδρυση της 
πρώτης Οφθαλμολογικής Κλινικής στην Αθήνα, το 1842, 
με Οφθαλμίατρο τον Ιωάννη Ολύμπιο, καθηγητή Χειρουρ-
γικής και Οφθαλμολογίας, ο οποίος εξέδωσε το πρώτο βι-
βλίο Οφθαλμολογίας σε λιθόγλυπτη μορφή6. 

Σταθμό στην ιστορία της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα 
αποτελεί η ίδρυση  του « Οφθαλμιατρείου Αθηνών», το 
1843 που άρχισε τη λειτουργία του το 18546. Η ίδρυσή του 

κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των νοσημάτων 
των εξωτερικών χιτώνων του Οφθαλμού και τη μεγάλη  
εξάπλωση του τραχώματος στον Ελληνικό πληθυσμό. Δι-
ευθυντής του Οφθαλμιατρίου διορίστηκε  το έτος  1854 ο 
Καθηγητής Ανδρέας Αναγνωστάκης,  ο οποίος μαθήτευ-
σε στους γνωστότερους Oφθαλμιάτρους της εποχής, στον 
Friedrich Jaeger στη Βιέννη, στον Albrecht von Graefe  στο 
Βερολίνο, στον J Sichel  και στον LA Desmarres στο Πα-
ρίσι6. Είχε διεθνή αναγνώριση από την τροποποίηση του 
Οφθαλμοσκοπίου του Herman von Helmholz, που το έκα-
νε πιο εύχρηστο  και δίδαξε τη χρήση του στο Παρίσι, στην 
Κλινική του Desmarres στο Hotel Dieu και στο Λονδίνο, 
όπου το οφθαλμοσκόπιο ήταν άγνωστο. Είναι ο πρώτος 
που περιέγραψε και ζωγράφισε τον φυσιολογικό και πα-
θολογικό βυθό του οφθαλμού και του υαλοειδούς, που 
δημοσίευσε στο «Annales de Oculistique» το 18547.

 
Οι βιβλιογραφικές αναφορές για τις χει-
ρουργικές επεμβάσεις στην Οφθαλμολογία   

Η πρώτη αναφορά χειρουργικής επέμβασης στον 
οφθαλμό στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος  έγινε από τον 
Ιωάννη Ολύμπιο, στην συνεδρία της Ιατρικής Εταιρείας 
Αθηνών(ΙΕΑ), την 6η Ιουνίου 1844, και αφορά στη χει-
ρουργική επέμβαση βλεφαροπλαστικής που δημοσιεύθη-
κε στα πρακτικά της8.  

Το έτος 1847 δημοσιεύθηκε στο «Νέο Ασκληπιό» χει-
ρουργική επέμβαση «διάσυρτου» στον αυχένα ασθενούς 
για την αντιμετώπιση «χρόνιας οφθαλμίας» υπό αναισθη-
σία με αιθέρα, την πρώτη στην Ελλάδα., που έγινε την 10 
Απριλίου, από τον Heinrich Treiben με χειρουργό τον Νίκο 
Πετσάλη9. Πρόκειται για την υποδόρια τοποθέτηση υφα-

Εικόνα 1. 
Ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας Ανδρέας Αναγνωστάκης 

και  το Οφθαλμοσκόπιό του.
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σμάτινης ταινίας μήκους 15-20 εκατοστά, η άκρη της οποί-
ας παρέμεινε έξω από το υποδόριο  και την οποία  τραβού-
σαν λίγα εκατοστά κάθε δυο ή τρεις μέρες προκαλώντας 
μ’ αυτή την ενέργεια συνεχή ερεθισμό του τραύματος και 
παραγωγή πύου για να γιατρευθεί «φλόγωση» παρακείμε-
νων οργάνων, στην περίπτωση αυτή η οφθαλμία. Η τεχνι-
κή αυτή διδάσκονταν στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και 
βασίστηκε στη θεωρία «Pus Laudable», μια μεσαιωνική 
πλάνη.  H τοποθέτηση του διάσυρτου στον αυχένα ασθε-
νούς για την ίαση των οφθαλμίας παραπέμπει και στη θε-
ωρία του Ιπποκράτη, στη ροή των χυμών και στην αποβο-
λή τους από τα στόμια, τα μάτια, τα αυτιά και τα γεννητικά 
όργανα3,4.    

Το έτος 1854 ο Αναγνωστάκης περιέγραψε τη χειρουρ-
γική μέθοδο του απλού εντροπίου με τομή κρημνού του 
δέρματος  των βλεφάρων10 και το 1856 τη χειρουργική 
θεραπεία της τριχιάσεως11. Η επέμβαση αυτή του έδωσε 
διεθνή αναγνώριση και πήρε το όνομά του.  

Το έτος 1857 ο Αναγνωστάκης  παρουσιάζει στην ΙΕΑ 
την περίπτωση ασθενούς ηλικίας 22 ετών, τυφλού εκ γε-
νετής, με συγγενή καταρράκτη, ο οποίος ανέκτησε την 
όρασή του μετά τη χειρουργική επέμβαση12.

Το έτος 1858 περιγράφει τη χειρουργική επέμβαση  
φίμωσης των βλεφάρων13 και  την  αφαίρεση κύστης της 
οφθαλμικής κόγχης14. Περιγράφει επίσης την αντιμετώ-
πιση σταφυλώματος με παρακέντηση  του σκληρωτικού 
όγκου με πλατιά, λογχόμορφη βελόνα ακολουθούμενη 
από  περιοδική κένωση  ποσότητας υγρού με τη βοή-
θεια αυλακομήλης, με σκοπό την ατροφία του οφθαλμού 
και την  τοποθέτηση τεχνητού βολβού15.Η εξαίρεση του 
οφθαλμού (14 περιπτώσεις) θα αναφερθεί, το έτος 1881 
στην έκθεση των Πεπραγμένων του Οφθαλμιατρίου Αθη-
νών για τα έτη 1875-188016. Θα αναφερθεί και στην έκ-
θεση των Πεπραγμένων από 1ης Σεπτεμβρίου του 1889 
έως 31ης Αυγούστου του 1890  της Χειρουργικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με Διευθυντή τον Αρεταίο (3 
περιπτώσεις συμπαθητικής οφθαλμίας)21. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί ότι για την αντιμετώπιση της συμπαθητικής 
οφθαλμίας εφαρμόζονταν επίσης αφαιμάξεις και χορηγού-
νταν βότανα17.

Το 1859 περιγράφει ο Αναγνωστάκης  τη μαλθακότητα 
του βολβού λόγω ύδρωπα του αμφιβληστροειδούς (18) 
και  τη χειρουργική αντιμετώπιση ατρησίας του δακρυϊκού 
σωλήνα με  σχάση του κατωτέρου σωλήνα, και την ίαση 
του ασθενούς. (19) Την βαθμιαία πλάτυνση του δακρυϊκού 
σωλήνα θα περιγράψει το 186920. 

Το έτος 1860  δημοσιεύει την αντιμετώπιση  του ημίρ-
ρευστου καταρράκτη21 και το 1970  δημοσιεύει τις εμπειρί-
ες του από τη  γραμμοειδή εξαίρεση  του καταρράκτη που 
διδάχθηκε το 1869 στο Βερολίνο22. Περιγράφει επίσης    τη 
χειρουργική της ιριδεκτομίας χωρίς απώλεια της φωτομε-

τρικής λειτουργίας της ίριδας23.
Το έτος 1872 παρουσιάζει  την τεχνική εξαίρεσης κα-

ταρράκτη  μετά περιφακίου24. 
Από την Πέμπτη έκθεση πεπραγμένων του Οφθαλμι-

ατρείου Αθηνών16 έχουμε μια εικόνα των ποικίλων χει-
ρουργικών επεμβάσεων που διεξήχθηκαν στο Οφθαλμια-
τρείο κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1870. Από 
τους   νοσηλεύτηκαν 6926 ασθενείς,που νοσηλεύτηκαν  οι 
998 υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Από αυτούς, 
273  ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση καταρράκτη 
(216 με γραμμοειδή εξαίρεση, 9 με παρακέντηση, 2 με κα-
ταγωγή και 46 για δευτερογενή καταρράκτη. 

Επίσης 97 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ιριδεκτομία, 168 
σε περιπτώσεις  εντροπίου / τριχίασης, 145 για δακρυο-
κυστίτιδα και στενώσεις,  8 για βλεφαροπλαστική,  24 για 
στραβισμό, 30 για σταφύλωμα, 74 για πτερύγια, 40 για χα-
λάζιο,  11 για αφαίρεση όγκων,  14 για εξόρυξη οφθαλμού,   
2 για συμβλέφαρα, 64 για αφαίρεση ξένου σώματος και 7 
ασθενείς για άλλες επεμβάσεις. 

Η δεκαετία  1880  αποτελεί σημαντικό σταθμό στην 
ιστορία της  Οφθαλμολογίας με την εισαγωγή της τοπι-
κής αναισθησίας με κοκαΐνη στην κλινική πρακτική, που 
απελευθέρωσε τα χέρια των Οφθαλμιάτρων.  Όπως όλες 
οι άλλες εξελίξεις στην Οφθαλμολογία έτσι και η τοπική 
αναισθησία με κοκαΐνη αρχίζει να εφαρμόζεται και στην  
Ελλάδα25.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η εισαγωγή της αντι-
σηψίας στο χειρουργείο που συνέβαλε σημαντικά στην 
αποφυγή χειρουργικών λοιμώξεων. Σχετικά με την αντι-
σηψία γράφει ο αρχαιολάτρης Αναγνωστάκης «Σκοπός της 
άσηπτης αγωγής των αρχαίων  ήταν ξεκάθαρα η αποτροπή 
της σήψης. Η αντισηπτική μέθοδος ήταν μπροστά μας, αυ-
τόχθονη και οφθαλμοφανής αλλά χρειάστηκε να αλλάξει 
Ιθαγένεια για να την θαυμάσουμε και να την αποδεχθού-
με»26. Η σημασία  που έδινε στην Ιπποκρατική Ιατρική  και 
η εξάρτηση από αυτή αναδεικνύεται  και από το σημαντικό 
αριθμό  δημοσιεύσεων ιστορικού περιεχομένου και μο-
νογραφιών, που αναφέρονται στην παθολογία και τη χει-
ρουργική των αρχαίων Ελλήνων εκ των οποίων 10 στη 
Γαλλική γλώσσα. Οι δημοσιεύσεις αυτές  αναδεικνύουν τις 
προσπάθειες των Ελλήνων επιστημόνων για την αναγνώ-
ριση της προσφοράς της αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής στην 
παγκόσμια Ιατρική και είχαν ως σκοπό την ανάδειξη του 
ιστορικού ρόλου της Αθήνας6.

Τη δεκαετία του 1880  το γλαύκωμα αντιμετωπίζονταν 
με ενστάλλαξη ιζερίνης – φυσοστιγμίνης,  αφαιμάξεις, κα-
θάρσια, παρακέντηση του πρόσθιου θαλάμου και ιριδεκτο-
μία στο χρόνιο γλαύκωμα2.  Μέχρι τότε  σε οξύ γλαύκωμα 
χορηγούνταν αγωγή με θειική κινίνη και τοποθετούνταν 
βδέλλες  στον κρόταφο σε συνδυασμό με ποδόλουτρο27. 

Η εξέλιξη της οφθαλμολογικής Χειρουργικής στα τέλη 
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του 19ου αιώνα  περιγράφεται σε μεταφρασμένο από την 
Γαλλική γλώσσα  βιβλίο27. Η εξαίρεση του καταρράκτη με 
ευθύγραμμη τομή του κερατοειδούς αποτελεί τη μέθοδο 
εκλογής, όπως επίσης η τεχνική εξαγωγής με κρημνό Η 
αναμύζηση (aspiration) προτείνονταν σε καταρράκτες 
παιδιών και σε μετατραυματικούς καταρράκτες. Η δια-
τομή(discision) του καταρράκτη ήταν μια απλή μέθοδος, 
απαιτούσε ωστόσο συχνά επανεγχείρηση. 

Στον δευτεροπαθή καταρράκτη ο χειρουργός όσο ικα-
νός και αν ήταν δεν μπορούσε να αποφύγει την ιριδεκτο-
μία. Τα μειονεκτήματα της ιριδεκτομίας ήταν ο σχηματισμός  
κολοβώματος στην ίριδας που προκαλούσε δυσμορφία. Σε 
ηλικιωμένους ασθενείς τα πλεονεκτήματα της ιριδεκτομί-
ας από το κολόβωμα ήταν μεγαλύτερα.   

Σε οξύ γλαύκωμα με ισχυρούς, αφόρητους πόνους 
στον βολβό και γύρω από την οφθαλμική κόγχη,  ερυ-
θρότητα του επιπεφυκότα, φωτοφοβία, δακρύρροια και 
εξοίδηση του βλεφάρου,  προτείνονταν κολλύριο εσερίνης 
– πιλοκαρπίνης και η εκτομή του εξωτερικού ρινικού νεύ-
ρου, με αποτέλεσμα την παύση του πόνου και την ελάττω-
ση της διάρκειας των κρίσεων (επέμβαση κατά Badal). Οι 
δύο χειρουργικές μέθοδοι οι οποίες μπορούσαν να ανακό-
ψουν την πορεία του οξέος γλαυκώματος ήταν η ιριδεκτο-
μία (de Graefe) και η σκληροτομία (de Weacker)27.

Στο χρόνιο γλαύκωμα  όταν η  όραση είχε μειωθεί στο  
¼ της φυσιολογικής ή ακόμη περισσότερο  υπήρχε άμεση 
ένδειξη  για εκτομή του εξωτερικού ρινικού νεύρου και 
ιριδεκτομία , με αποτέλεσμα τη διατήρηση της όρασης.  

Νέες τεχνικές που εφαρμόζονταν για την αντιμετώ-
πιση του εκτρόπιου ήταν η θεραπεία με εναλλασσόμενο 
ηλεκτρισμό που είχε περιγραφεί  από τον Duchenne, και 
η οποία ήταν αποτελεσματική σε περιπτώσεις πρόσφατης  
πάθησης χωρίς ατροφία των μυϊκών ινών. Για παλιότερες  
παραλύσεις, προτεινόταν  το συνεχές  διαρκές ρεύμα (κατά 
Onimas) 27.

Επίλογος 

Η Ιπποκρατική Ιατρική με βότανα, φλεβοτομίες, καυτη-
ριασμό και βδέλλες, συνέχισε να εφαρμόζεται για την αντι-
μετώπιση οφθαλμιατρικών νόσων τον 19ο αιώνα. Πρω-
τεργάτης στην εξέλιξη της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα 
θεωρείται ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, ο πρώτος καθηγητής 
Οφθαλμολογίας, και με διεθνή αναγνώριση. Στην Ιπποκρα-
τική Ιατρική προστίθενται νέα φάρμακα, όπως το κολλύριο 
εσερίνης – πιλοκαρπίνης  και νέες  χειρουργικές τεχνικές 
ενώ με την  πάροδο του χρόνου οι εμπειρίες αθροίζονται, 
οι χειρουργικές τεχνικές βελτιώνονται και τέθηκαν έτσι τα 
πρώτα θεμέλια στην σύγχρονη οφθαλμολογία. 

Υποσημείωση: Πλήρης βιβλιογραφία από τον συγγραφέα 

Abstract

Ophthalmic Surgery in 19th century

In this article,a review of 19th century`s literature  ref-
erences  regarding surgical treatment of ophthalmologic 
diseases is presented.
Hippocratic medicine is still prevalent with medicinal 
herbs, phlebotomies.leeches,and laxatives.Ηowever,new 
surgical techniques and medications are introduced in 
clinical practice. The first operation was palpebroplasty, 
performed in 1842. Publications of surgical interventions 
for trachoma, trichiasis,entropion,cataract,iridectomy,str
abism and others , followed.
Professor Andreas Anagnostakis was a pioneer in the 
evolution of Ophthalmology of 19th century and lead-
ing author in Greece. Ηe was internationally  acknowl-
edged because of the modification of Von Helmholz`s 
ophthalmoscope,the use of which he taught in Paris and 
London.His name was given to the surgical technique for 
trichiasis. The increasing experiences in the treatment 
and surgery of ophthalmic diseases combining with expe-
riences of foreign ophthalmologists introduced into greek 
literature,established the foundations of modern Ophthal-
mology in Greece.

Keywords: 
History of Ophthalmology,History of medicine, Ophthal-
mology, Surgical intervention
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