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Περίληψη: Μέσα από τη μελέτη δύο σπουδαίων βυζαντινών 
χειρογράφων, αφενός μεν αυτό των Ιστοριών του Σκυλί-
τζη (φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης) και 
αφετέρου αυτό της Διήγησης του Αλεξάνδρου (φυλάσσεται 
στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας), αντιλαμβανόμαστε τις 
προκαταλήψεις, τις δεισιδαιμονίες και γενικότερα τις αντιλή-
ψεις των βυζαντινών απέναντι σε περιπτώσεις τερατογενέ-
σεων. 
Ενδεχόμενη τερατογένεση εθεωρείτο κακός οιωνός και 
προάγγελος συμφορών, με αποτέλεσμα τα αποκαλούμε-
να «τέρατα» να τίθενται στο περιθώριο και να βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και την προκατάληψη. Και όλα αυτά 
συνέβαιναν παρά το γεγονός ότι η χριστιανική διδασκαλία 
επιβάλλει την αγάπη προς τον πλησίον και τη φιλανθρωπία 
προς τους ασθενείς και τους αδύναμους.
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Μελετώντας κανείς τη Βυζαντινή Ιστορία θα διπιστώσει ότι 
πέραν της Μεσαιωνικής Δύσης και στη Βυζαντινή Αυτοκρα-
τορία επιβίωσαν δοξασίες, δεισιδαιμονίες  και προκαταλή-
ψεις κυρίως σε ότι αφορά την αντιμετώπιση ανθρώπων που 
ήταν ανάπηροι ή γεννήθηκαν με κάποια δυσμορφία περί την 
διάπλαση. 
Οι άνθρωποι αυτοί αποκαλούνταν «τέρατα» από τους βυζα-
ντινούς και αντιμετωπίζονταν ως κακότυχοι, ως «κακοί οι-
ωνοί»,  ενώ η παρεπόμενη άσχημη συμπεριφορά του όχλου 
και της κοινωνίας γενικότερα εναντίον τους τους οδηγούσε 
στον κοινωνικό αποκλεισμό και την εξαθλίωση. Και όλα αυτά 
συνέβαιναν παρά το γεγονός ότι η Χριστιανική διδασκαλία 
επιβάλλει την αγάπη προς τον πλησίον και τη φιλανθρωπία 
προς τους ασθενείς και τους αδύναμους.

Ιστορικό σημείωμα 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς 
αποτελεί η αντίδραση των κατοίκων της Κωνσταντινού-
πολης και των βυζαντινών αρχών επί Βασιλείας Ρωμανού 
Α΄ του Λεκαπηνού (920-944 μ.Χ), οι οποίοι εκδίωξαν τους 
σιαμαίους διδύμους, διότι τους θεώρησαν κακό οιωνό1,2. 
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στο συγκεκριμένο περιστα-
τικό κάνει αναφορά το σύνολο σχεδόν των Βυζαντινών 
Ιστορικών και Χρονογράφων του 10ου, 11ου και 12ου αι. 
μ.Χ. όπως για παράδειγμα ο Συμεών Μάγιστρος, ο Λέων 
Γραμματικός, ο Γεώργιος Μοναχός, ο Ιωάννης Σκυλίτζης, 
ο Γεώργιος Κεδρηνός, ο Μιχαήλ Γλυκάς και ο Ιωάννης Ζω-
ναράς.  Φιλολογική μελέτη και επεξεργασία των κειμένων 
των ανωτέρω ιστορικών απέδειξε ότι αυτά χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες, από τη μία τα κείμενα των συγγραφέων 
του 10ου αι μ.Χ. (Συμεών Μάγιστρος, Λέων Γραμματικός 
και Γεώργιος Μοναχός) που εμφανίζουν μια πιο εκτεταμέ-
νη αναφορά στο περιστατικό των συμφυών διδύμων και 
τα υπόλοιπα των συγγραφέων του 11ου και 12ου αι. μ.Χ 
(Ιωάννη Σκυλίτζη, Μιχαήλ Γλυκά, Γεωργίου Κεδρηνού και 
Ιωάννη Ζωναρά) που αποτελούν συνοπτική αναφορά των 
κειμένων της πρώτης κατηγορίας. Μεταξύ των κειμένων 
των δύο κατηγοριών υπάρχει ομοιότητα στο περιεχόμε-
νο τους,  με τους συγγραφείς να αντιγράφουν ο ένας τον 
άλλον, μια τακτική που άλλωστε ήταν έντονα διαδεδομένη 
στους Μεσαιωνικούς Χρόνους.3

Ιδιαίτερα σημαντική, πολύτιμη θα μπορούσαμε να 
πούμε, είναι η αναφορά που κάνει για τα σιαμαία δίδυμα 
ο ιστορικός Ιωάννης Σκυλίτζης. Αυτή την αναφορά επιλέ-
γουμε να αναλύσουμε, κυρίως διότι περιέχει τη μοναδική 
απεικόνιση των σιαμαίων διδύμων και την προσπάθεια 
χειρουργικού διαχωρισμού τους σε δύο μικρογραφίες, 
εξαιρετικής ομορφιάς και σπουδαιότητας. Συγκεκριμενα 
στην 131η σελίδα του εν λόγω χειρόγραφου υπάρχουν δύο 
μικρογραφίες που αναπαριστούν τους σιαμαίους διδύμους 
περιστοιχισμένους από το πλήθος που τους θαυμάζει, 
αλλά και την προσπάθεια χειρουργικού διαχωρισμού τους 
από τους σημαντικότερους γιατρούς εκείνης της εποχής4. 

Μέσω του πλούσιου μικρογραφικού διακόσμου του χειρο-
γράφου, το οποίο σήμερα διασώζεται στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Μαδρίτης, ξεδιπλώνεται όλη η βυζαντινη ιστορία, 
ενώ η αναφορά που γίνεται στο χειρουργικό διαχωρισμό 
των σιαμαίων διδύμων αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα του 
υψηλού επιπέδου της βυζαντινής χειρουργικής5.

Το χειρόγραφο του Σκυλίτζη αποτελεί την πιο φιλόδοξη 
ιστορία που συντάχθηκε στη Μεσόγειο μεταξύ της Ύστερης 
Αρχαιοτητος και της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης 
από τους Σταυροφόρους (1204 μ.Χ). Οι 574 παραστάσεις 
που το κοσμούν παρέχουν πλούσιες σκηνές από την κοι-
νωνική, αυτοκρατορική και θρησκευτική ζωή της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας5.

Αυτό το επίτευγμα της Βυζαντινής Ιατρικής αποτελεί 

την πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη, χειρουργική προ-
σπάθεια διαχωρισμού σιαμαίων διδύμων και συγκαταλέ-
γεται στις πρωτότυπες επιστημονικές ανακαλύψεις της 
Βυζαντινής Ιατρικής7.

Εύλογα μας γεννάται το ερώτημα σχετικά με τους λό-
γους που οδήγησαν στην αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής 
επιστήμης τον 10ο αι. μ.Χ. Αυτήν την περίοδο στο τιμόνι 
του Βυζαντίου βρίσκεται ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
Ζ΄ Πορφυρογέννητος (912-959 μ.Χ) και πραγματοποιείται 
στη Βυζαντινή αυτοκρατορία για ακόμη μία φορά άνθηση 
των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών, μεταξύ 
αυτών και της Ιατρικής Επιστήμης. Λαμβάνει χώρα δηλαδή 
αυτό που διεθνώς σήμερα από τους ιστορικούς ονομάζε-
ται «Βυζαντινή Αναγέννηση»8.

Ο φιλομαθής αυτοκράτορας αγκάλιασε με το ενδιαφέ-
ρον του και την Ιατρική επιστήμη, η οποία κατείχε εξέχου-
σα θέση στην κοινωνία του 10ου αιώνα μ.Χ, με αποτέλεσμα 
να οδηγήσει στην αλματώδη ανάπτυξη της και γενικότερα 
στην αναγέννηση της επιστήμης και της πνευματικής ζωής 
του Βυζαντίου9.

Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης χειρουργικής 
επέμβασης περίπου στα 944-948 μΧ. (το 944 μ.Χ. ο Κων/
νος Ζ΄ αναλαμβάνει την εξουσία) πιστοποιεί το υψηλό επί-
πεδο της Βυζαντινής Χειρουργικής, κάτι που μπορεί εύκο-
λα να συμπεράνει κανείς μελετώντας τα ιατρικά έργα του 
Ορειβασίου Περγαμηνού (4ος αι μ.Χ), του Αετίου Αμιδηνού 
(6ος αι μ.Χ), του Αλέξανδρου Τραλλιανού (6ος αι μ.Χ), του 
Παύλου Αιγινήτη (7ος αι μ.Χ) και των άλλων κορυφαίων 
εκπροσώπων της Βυζαντινής Ιατρικής επιστήμης10.

Στο Βυζάντιο υπήρχαν άνθρωποι, οι οποίοι, εξαιτίας 
της εξωτερικής τους εμφάνισης ή πιθανόν κάποιας αναπη-
ρίας την οποία είχαν, οδηγούνταν στον κοινωνικό αποκλει-
σμό και στο περιθώριο. Έτσι για παράδειγμα τα διάφορα 
κυστικά μορφώματα, τα αιμαγγειώματα, οι υπερτριχώσεις 
και παραμορφώσεις όπως ο σκαφοειδής θώρακας, περι-
θωρειοποιούσαν τους πάσχοντες  και τους οδηγούσαν με 
δραματικό τρόπο στην εκμετάλευση από τον κοινωνικό 
τους περίγυρο και κατ’ επέκταση στον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Μάλιστα κάποιες ιδιάζουσες παραμορφώσεις, όπως 
για παράδειγμα οι σιαμαίοι δίδυμοι που εξετάζουμε, προ-
καλούν ειδικές αντιδράσεις στο ευρύ κοινό, χαρακτηρίζο-
νται ως κακοί οιωνοί και εκδιώκονται πολλές φορές απ’ 
όπου επιχειρούν να εγκατασταθούν11.

Οι πολλές αναφορές Βυζαντινών συγγραφέων στα σια-
μαία δίδυμα από την Αρμενία που ήρθαν στην Κωνσταντι-
νούπολη αλλά και το πλήθος του κόσμου που έσπευσε στα 
εξωτερικά τείχη της Πόλεως για να τους θαυμάσει, μαρτυ-
ρά τη σπανιότητα, αλλά και την παραδοξότητα του γεγο-
νότος, αυτού καθ΄ αυτού. Οι σιαμαίοι δίδυμοι αποτέλεσαν 
εξαίσιο θέαμα για τους βυζαντινούς, οι οποίοι πιθανόν να 
πλήρωναν μεγαλα ποσά για να τους δουν από κοντά και να 
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τους θαυμάσουν, μέχρις ότου θεωρηθούν κακός οιωνός 
απότε και εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη (ως 
πονηρός τις οιωνός εξηλάθησαν). Γενικότερα η εμφάνιση 
κάποιου ανεξήγητου αστρονομικού φαινομένου ή η τε-
ρατογένεση εθεωρείτο ως κακός οιωνός στο Βυζάντιο, 
κάτι που προκαλούσε την περιέργεια των ανθρώπων που 
έσπευδαν από κοντά να τους δουν και να τους θαυμάσουν. 
Σε αντίστοιχη περίπτωση κάνει αναφορά και ο Μιχαήλ Ατ-
ταλειώτης (Ιστορία, 211,1), λέγοντας ότι επί Νικηφόρου 
Βοτανειάτη γεννήθηκε ένα βρέφος με έναν μόνον οφθαλ-
μό στο μέτωπο και τραγοσκελές (παιδίον ετέχθη κατά 
μέτωπον έχον τον οφθαλμόν, και τούτον ένα και μόνον, 
τραγοσκελές δε τους πόδας). Εξάλλου ως θεάματα προς 
τέρψιν των πλουσίων αντιμετωπίζονταν και άνθρωποι το 
ανάστημα των οποίων υπερέβαινε (γιγαντισμός) ή ήταν 
κατά πολύ μικρότερο (νανισμός) του φυσιολογικού12.

Περιπτώσεις γεννήσεων τύπου mostrum, που είχαν 
ανθρώπινη μορφή αναμεμιγμένη με χαρακτηριστικά ζώου 
(ουρά, κέρατα, λέπια, πόδια ζώου) ή τύπου prodigium χω-
ρίς ανθρώπινα στοιχεία ήταν ασυνήθιστες και θεωρούνταν 
αξιομνημόνευτα περιστατικά για τους βυζαντινούς συγ-
γραφείς. Αυτές οι γεννήσεις πέραν από την παραδοξότητα 
του γεγονότος είχαν πρόβλημα κοινωνικής και νομικής 
αποδοχής στη βυζαντινή κοινωνία, ενώ η αδυναμία επιβί-
ωσης των νεογνών αποδίδονταν στην πρόνοια της φύσε-
ως13.

Την ίδια εντύπωση φαίνεται ότι προκάλεσαν στους Βυ-
ζαντινούς οι σιαμαίοι δίδυμοι όταν ήλθαν από την Αρμενία 
στην Κωνσταντινούπολη επί της Βασιλείας του Ρωμανού 
Α΄ του Λεκαπηνού (920-944 μΧ). Μάλιστα όπως διακρί-
νουμε στις μικρογραφίες  f131rb και f131rc του χειρογρά-
φου (εικ.1,2), ήταν συνενωμένοι σε όλα σχεδόν τα μέρη 

του σώματος τους, από τον ομφαλό μέχρι το υπογάστριο, 
έχοντας θέση αντικριστών προσώπων: (…) συμπεφυκότες 
από του στόματος της γαστρός μέχρι των υπό γαστέρα. 
Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση σιαμαίας γέννησης 
την οποία σύμφωνα με τη Γενική Παθολογία εντάσσουμε 
στην κατηγορία των ομφαλοπαγών σιαμαίων διδύμων14.

Όπως μας πληροφορεί ο Ιστορικός Ιωάννης Σκυλίτζης, 
οι σιαμαίοι δίδυμοι παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα στην Κωνσταντινούπολη (…) επί πλείστον τη πόλει ενδι-
ατρίψαντες, αποτελώντας εξαίσιο θέαμα για τους πολίτες 
της πόλεως, που πλήρωναν σημαντικά χρηματικά ποσά για 
να τους δουν και να τους θαυμάσουν (…) υπό πάντων ως 
εξαίσιον τέρας εθαυμάζοντο. Ωστόσο αργότερα λόγω της 
δυσμορφίας τους θεωρήθηκαν ως κακός οιωνός και εκδι-
ώχθηκαν πέραν των τειχών της πόλεως: (…) εξηλάθησαν 
δε της πόλεως ως πονηρός οιωνός.

Στα χρόνια όμως της μονοκρατορίας του Κωνσταντίνου 
Ζ΄ του Πορφυρογεννήτου (944-959 μΧ), επέστρεψαν και 
πάλι στην Κωνσταντινούπολη,  όπου εν τω μεταξύ πέθα-
νε ο ένας εκ των δύο σιαμαίων διδύμων. Τότε εκλήθησαν 
οι εμπειρότεροι χειρουργοί να προχωρήσουν στην άμεση 
αφαίρεση του νεκρού τμήματος, προκειμένου να επιζήσει 
ο δεύτερος σιαμαίος (…) επειράθησαν οι εμπειρότεροι των 
ιατρών το νεκρωθέν αποτεμείν μέρος,  μια επέμβαση εξαι-
ρετικά πολύπλοκη και επικίνδυνη ακόμη και σήμερα. Ενώ 
όμως πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ο χειρουργικός δια-
χωρισμός των δύο σιαμαίων διδύμων από τους ιατρούς, 
ο δεύτερος σιαμαίος δίδυμος πέθανε τρεις μέρες μετά την 
εγχείρηση (…) τρείς ημέρας επιβιούς ετελεύτησεν, (μικρο-
γραφία f131rc) (εικ.2).

Η προαναφερθήσα χειρουργική επέμβαση διαχω-
ρισμού συμφυών παίδων αποτελεί την πρώτη ιστορικά 

Εικόνα 1. 
Μικρογραφία f131rb : Λεπτομέρειες από μικρογραφία του εικονογραφημένου χειρογράφου της Ιστορίας του 

Ιωάννου Σκυλίτζη. Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η είσοδος των συμφυών διδύμων στην Κωνσταντινού-
πολη, αλλά και το πλήθος που έσπευσε να τους συναντήσει στα τείχη της πόλεως. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός 

κατοίκων έσπευσε στα τείχη της πόλεως για να τους δει και να  τους θαυμάσει αποδεικνύει τη σπανιότητα, αλλά και 
την παραδοξότητα του συμβάντος.
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καταγεγραμμένη περίπτωση εγχείρησης σιαμαίων. Δεν 
υπήρξε καμία άλλη αντίστοιχη περίπτωση χειρουργικού 

διαχωρισμού σιαμαίων στην αρχαία ελληνική και τη βυζα-
ντινή ιατρική. Ακόμη και σήμερα κάθε επιστημονική εργα-
σία με θέμα γεννήσεις και επεμβάσεις διαχωρισμού σια-
μαίων, κάνει ιστορική αναδρομή σ΄αυτό το επιστημονικό 
επίτευγμα της βυζαντινής ιατρικής15.

Την ίδια όμως αντιμετώπιση ως κακού οιωνού, σε τι-
κτόμενα βρέφη με διαμαρτίες περί την διάπλαση, ξανασυ-
ναντούμε και σ΄ένα ακόμη βυζαντινό χειρόγραφο του 14ου 
αι. μ.Χ το περιεχόμενο του οποίου πραγματεύεται τη μυθι-
στορηματική ζωή και τη δράση του Μεγάλου Αλέξανδρου. 
Το εν λόγω χειρόγραφο φέρει τον τίτλο Διήγησις εξαίρετος 
και όντως θαυμασία του κοσμοκράτορος Αλεξάνδρου του 
βασιλέως και πρόκειται για τον υπ΄ αριθμόν 5 κώδικα της 
Συλλογής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας16.

Τόσο το χειρόγραφο των Ιστοριών του Σκυλίτζη, καθώς 
και το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου εμφανίζουν πολλές 
ομοιότητες, όπως για παράδειγμα ότι και τα δύο διακρί-
νονται για τον πολύτιμο μικρογραφικό τους διάκοσμο που 
τα καθιστά υπερπολύτιμα και μοναδικά. Το χειρόγραφο της 
Βενετίας περιλαμβανει 250 ολοσέλιδες μικρογραφίες, δια-
κοσμημένες με φύλλα χρυσού σε 193 φύλλα, δηλ. 386 σε-
λίδες, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται αριστουργηματικά 
η ζωή, τα κατορθώματα και οι εκστρατείες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου σε μακρινές και παράξενες χώρες, άγνω-
στους λαούς για τους Έλληνες. Όπως και στην περίπτωση 
του Χειρογράφου του Σκυλίτζη, οι μικρογραφίες «φωτί-
ζουν» περισσότερο την αφήγηση και το αρχαίο κείμενο, 
δημιουργώντας μια «κινηματογραφική» αίσθηση στα μάτια 
του αναγνώστη και έναν εντυπωσιασμό από τη ζωηρότητα 
και την ποικιλία των χρωμάτων17.

Ήταν τέτοια η επίδραση των κατορθωμάτων και της 
προσωπικότητας του στρατηλάτη βασιλιά στους βυζαντι-
νούς, ώστε σε όλες τις μικρογραφίες του χειρογράφου 
απεικονιζεται ως βυζαντινός αυτοκράτορας, φορώντας 
την επίσημη αυτοκρατορική ενδυμασία του Βυζαντίου. 
Μάλιστα στις πρώτες σελίδες του πολυτελούς χειρογρά-
φου απεικονίζεται ο Αλέξανδρος όρθιος επάνω σε βάθρο, 
σε νεαρή ηλικία, γενειοφόρος ενδεδυμένος με χρυσοποί-
κιλτη στολή και υψηλό στέμμα βυζαντινού αυτοκράτορα 
της Παλαιολόγειας περιόδου18. (μικρογραφία 1r), (εικ. 3).

Οι μικρογραφίες 185r και 185ν (εικ. 4,5) έχουν ως 
θέμα τη γέννηση ενός τέρατος από μια ντόπια γυναίκα 
στη Βαβυλώνα, γεγονός που θεωρήθηκε και σε αυτήν την 
περίπτωση ως κακός οιωνός. Συγκεκριμένα μας πληρο-
φορούν ότι όταν ο Αλέξανδρος κατέλαβε την Βαβυλώνα 
παρουσιάστηκε μπροστά του μια γυναίκα η οποία γέννησε 
τέρας που από τη μέση και πάνω ήταν άνθρωπος, ενώ το 
υπόλοιπο σώμα του προσομόιαζε σε ζώο: (..) γυνή τις των 
εγχωρίων έτεκε βρέφος, ου τα μεν άνω του σώματος μέρη 
έως των λαγόνων ήσαν κατά φύσιν, τα δε από των μηρών 
έως κάτω θηρίων προνομαί». 

Εικόνα 2. 
Μικρογραφία F131rc                          

Εικόνα 3. 
Μικρογραφία 1r
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Τότε ο επικεφαλής των Χαλδαίων Μάγων, βλέποντας 
το τεχθέν τέρας προέβλεψε τον επερχόμενο θάνατο του 
Αλεξάνδρου, δίνοντας αμέσως εντολή το βρέφος να θανα-
τωθεί και να ριχθεί στην πυρά.

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος δηλητηριάστηκε, όπως άλλωστε προκύπτει από 
τον χειρόγραφο κώδικα της Βενετίας19.

Στις ανωτέρω μικρογραφίες βλέπουμε διαδοχικά τον 
Αλέξανδρο να πίνει το κρασί με το δηλητήριο που τον 
κερνάει ο Όουλλος ενώ στη συνέχεια τον διακρίνουμε στο 
κρεβάτι του πόνου να αποχαιρετά τη Ρωξάνη και να μοιρά-
ζει τις κτήσεις του. (μικρογραφίες 189ν και 190r) (εικ.6,7)

Συμπέρασμα

Η μελέτη των δύο χειρογράφων, αφενός μεν αυτό των 
Ιστοριών του Σκυλίτζη (χειρόγραφο Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Μαδρίτης) και αφετέρου αυτό της Διήγησης του 
Αλεξάνδρου (χειρογράφο Ελλ. Ινστιτούτου της Βενετίας), 
αποτελούν δύο περιπτώσεις που μας διαφωτίζουν για 
τη στάση των βυζαντινών απέναντι στις τερατογενέσεις. 
Ενδεχόμενη τερατογένεση εθεωρείτο κακός οιωνός και 
προάγγελος συμφορών, με αποτέλεσμα τα αποκαλούμε-
να «τέρατα» να τίθενται στο περιθώριο και να βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και την προκατάληψη.

Εικόνα 4. 
Μικρογραφία 185r                          

Εικόνα 6. 
Μικρογραφία 189ν                        

Εικόνα 5. 
Μικρογραφία 185ν                             

Εικόνα 7. 
Μικρογραφία 190r                            
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Summary

Teratogenesis as a bad omen in Byzantium

Through the study of two Byzantine manuscripts, the His-
tories by Skylitzes (it is kept in the National Library in Ma-
drid) and the Narration by Alexander (it is kept in the Hel-
lenic Institute in Venice), we shine light on the prejudices, 
the superstitions and the opinions of Byzantines towards 
cases of teratogenesis.
An instance of teratogenesis was treated as a bad omen 
and a harbinger of disaster, resulting in the «monsters» 
facing marginalization, social exclusion, and prejudice. 
And all this happened despite the fact that christian teach-
ings preach love towards others and care towards the sick 
and the weak.

Keywords: History of Medicine, Byzantine medicine, ter-
atogenesis, Venice manuscript, Manuscript of Histories by 
Skylitzes.
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