
Ανδρέας Αναγνωστάκης (1826 – 1897), ο πρωτοπόρος της 
Οφθαλμολογίας 

Ο Έλληνας ιατρός Ανδρέας 

Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από 

τους πρωτοπόρους διεθνώς στον 

τομέα της Οφθαλμολογίας. Η 

εφεύρεση του οφθαλμοσκοπίου του 

αποτέλεσε τομή για την εποχή του 

δίνοντας νέα ώθηση στην 

οφθαλμιατρική. 

Τα πρώτα χρόνια  

 

Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1826 στα Αντικύθηρα και καταγόταν από 

κρητική οικογένεια των Σφακιών.  

 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και ακολούθως συνέχισε τις 

σπουδές του στην ιατρική στα Πανεπιστήμια της Βιέννης, του Βερολίνου και 

του Παρισιού. 

 

Παρέμεινε στο εξωτερικό, όπου ειδικεύτηκε στον οφθαλμιατρικό τομέα 

εκδίδοντας σημαντικές επιστημονικές μελέτες στο Λονδίνο και στο Παρίσι. 

 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό επεξεργάστηκε το 

πρωτότυπο οφθαλμοσκόπιο του Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 

το οποίο μετέβαλε σημαντικά επιφέροντάς του καίριες αλλαγές καθιστώντας 

το πιο απλό και εύχρηστο. Η νέα αυτή εφεύρεση αποτέλεσε τομή για την 

οφθαλμιατρική της εποχής γεγονός που έδωσε ώθηση στη διάδοση της 

διαγνωστικής αυτής μεθόδου.  

 

Σταδιοδρομία 

 

Στην Αθήνα επέστρεψε το 1854 και σε ηλικία μόλις 28 ετών ανέλαβε χρέη 

Διευθυντή Οφθαλμιατρείου. Δύο χρόνια αργότερα, το 1856 εξελέγη 

Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέση την οποία 

διατήρησε για 41 χρόνια, ως το 1897 και το θάνατό του.  

 

Στο μεσοδιάστημα διετέλεσε δύο φορές κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής 

(1868 και 1873) και μία φορά πρύτανης το 1877. Επίσης, ο Αναγνωστάκης 

υπήρξε Πρόεδρος του Α’ και του Β’ Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου (1882 και 

1885). 

 

Τέλος, διετέλεσε Διευθυντής της «Ιατρικής Εφημερίδος» που εκδιδόταν στην 



περιοχή της Αθήνας και συντάκτης του επιστημονικού περιοδικού 

«Ασκληπιός». 

 

Συνέδεσε το όνομά του με την εγχειρητική μέθοδο θεραπείας του εντροπίου 

που είναι γνωστή ως «εγχείρηση Αναγνωστάκη».  

 

Εργογραφία 

 

Πλήθος επιστημονικών του εργασιών δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά και στα 

γαλλικά.  

 

Από τα συγγράμματά του ξεχωρίζουν «Περί εγχειρήσεως του εντροπίου και 

της τριχιάσεως» (1857), «Στοιχεία Οφθαλμολογίας» (1861), «Περί 

οφθαλμικών παθών» (1871), «Περί της οπτικής των αρχαίων» (1878), «Περί 

της αντισηπτικής μεθόδου παρά τοις αρχαίοις» (1889), «Η ιατρική του 

Αριστοφάνους» (1891).  

 

Παράλληλα, ο Αναγνωστάκης υπήρξε και ποιητής. Μετέφρασε σε έμμετρο 

λόγο το έργο «Μαρία Στιούαρτ» του Johann Christoph Friedrich von Schiller 

το 1896, ενώ χρημάτισε και κριτής του «Δραματικού Αγώνος» (Διαγωνισμός 

Θεάτρου), της Δ’ Ολυμπιάδας. 

 

Επίλογος 

 

Ο Ανδρέας Αναγνωστάκης πέθανε στις 27 Μαρτίου 1897. Η προσφορά του 

τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή οφθαλμιατρική υπήρξε πολύτιμη, 

καθώς μέσω των επιστημονικών μελετών του προήγε σημαντικά τον κλάδο. Η 

εφεύρεση του οφθαλμοσκοπίου βελτίωσε σημαντικά τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες στους ασθενείς διευκολύνοντας σημαντικά τους ιατρούς στον τομέα 

της διάγνωσης. 
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