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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή γραμματεία ή σχετική με τα ίοβόλα ζώα και τά δηλητήρια (θανάσιμα)
φάρμακα άποτέλεσε ένα άρκετά προσφιλές θέμα τών άρχαίων συγγραφέων,
και μάλιστα όχι μόνο τών γιατρών μέ τή στενή έννοια τοϋ όρου· έτσι παρόμοι-
ου περιεχομένου αυτοτελή ειδικά συγγράμματα εντοπίζονται άπό τον τέταρτο
προχριστιανικό αιώνα έως τουλάχιστον καΐ τόν 8ο αί. μ.Χ. Πρώτος γνωστός
συγγραφέας έργου γιά τά ίοβόλα είναι ό Θεόφραστος ό Έρέσιος (Περι τών
δακέτων και βλητικών) και τελευταίος ό ψευδο-Διοσκουρίδης, άφοϋ τό εργο
Περί Ιοβόλων, έν φ και περι λυσσώντος κυνος πού συνδέεται μέ τό όνομα τοϋ
μεγάλου φαρμακολόγου άπό τά Άνάζαρβα τής Κιλικίας πρέπει νά χρονολογη-
θεί μάλλον στόν 8ο αί. μ.Χ. Τό ϊδιο περίπου ισχύει χρονικά καΐ γιά τή σύνθε-
ση τοϋ πρώτου γνωστού αύτοτελούς συγγράμματος πού άφορα τά δηλητή-
ρια (Περι θανασίμων φαρμάκων), συγγραφέας τοϋ οποίου ύπήρξε ό γιατρός
Διοκλής ό Καρύστιος, ένώ τό τελευταίο σχετικό σύγγραμμα Περι δηλητηρίων
φαρμάκων και τής αυτών προφυλακής και θεραπείας, πού όπως και τό Περί Ιο-
βόλων, έν ώ και περί λυσσώντος κννός προσγράφεται στόν Διοσκουρίδη, χρονο-
λογείται μάλλον στον 3ο αί. μ.Χ., ένώ τό άμέσως προηγούμενο (γνήσιο;) αύτο-
τελές εργο τής "Υστερης Αρχαιότητας πού διασώθηκε καΐ άφορα και τά δύο
παραπάνω θέματα είναι τό σύγγραμμα τοΰ Ανωνύμου [Αϊλιος Προμώτος;] (2ος
αί. μ.Χ.), τό όποιο ι'σως συγκροτούνταν άπό δύο μέρη, τό πρώτο άπό τά όποια
άφορα τά ίοβόλα κάι τό δεύτερο τά δηλητήρια (θανάσιμα). Βέβαια τά θέματα
αύτά άποσχόλησαν και άρκετούς άλλους γιατρούς, όπως π.χ. τόν Όρειβάσιο
τον Περγαμηνό (4ος αί. μ.Χ.), τον Άέτιο Άμιδηνό (6ος αί. μ.Χ.) καΐ τόν Παύλο
Αιγινήτη (7ος αί. μ.Χ.), άλλά και τον άκόμη μεταγενέστερο Θεοφάνη Χρυσοβα-
λάντη [Νόννο] (10ος αί. μ.Χ.), όχι όμως σε αύτοτελεΐς πραγματείες, άλλά εϊτε
σε ένότητες έργων τους εϊτε μέ καταγραφή σχετικών θεραπευτικών βοηθημά-
των διάσπαρτων σε έργα τους (γιά όλα αύτά όμως θά γίνει έκτενέστερος λόγος
στήν Εισαγωγή πού άκολουθεί).

Τό πρώτο άπό τά δύο έργα, τά όποια έξετάζονται στό άνά χείρας βιβλίο, άφορα
άποκλειστικά τά ίοβόλα, και συγγραφέας του είναι ό Φιλούμενος, γιατρός γιά τόν
όποιον δεν είναι γνωστό κανένα βιογραφικό στοιχείο. "Υστερα άπό τήν πρώτη
εκδοσή του άπό τόν Max Wellmann, τό 1901, τό έργο δέν προσήλκυσε τό ένδι-
αφέρον κανενός μελετητή. Άφοϋ λοιπόν άσχοληθώ άρχικά μέ διάφορα θέματα
πού άφοροϋν τήν έποχή κατά τήν όποία έζησε ό Φιλούμενος, τήν ιατρική σχολή
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στην όποία πιθανόν άνηκε, τό συγγραφικό εργο του κτλ., τό ένδιαφέρον μου έπι-
κεντρώνεται στο σύγγραμμα Περι Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοΐς βοηθημάτων
κάι κυρίως στη βελτίωση τοΰ κειμένου του τό όποιο παρουσιάζει άρκετά προβλή-
ματα στήν παράδοσή του, καθώς και στή σχέση τοϋ συγγράμματος αύτοϋ μέ τά
διοσκουρίδεια Περι ϋλης Ιατρικής και Περί άπλών φαρμάκων.

Τό δεύτερο έργο παραδίδεται χωρίς τό όνομα τοϋ συγγραφέα του καΐ άτιτ-
λο, ένώ ή σύνδεσή του μέ τόν Άλεξανδρέα γιατρό Αϊλιο Προμώτο βασίζεται
μόνο σέ κάποιες ένδείξεις. Ό πρώτος πού άσχολήθηκε άρκετά συστηματικά μέ
αύτό ήταν ό Ε. Rohde ό όποιος δημοσίευσε τά άποτελέσματα τής ερευνάς του
τό 1902· ό Γερμανός μελετητής έξέδωσε άποσπασματικά διάφορα χωρία τοΰ
έργου, ύποστήριξε ότι πρόκειται γιά πόνημα άγνωστου συμπιλητή και τό συ-
νέδεσε έσφαλμένως μέ τόν γιατρό Άρχιγένη τόν Άπαμέα (1ος/2ος αί. μ.Χ.), έξ
αιτίας τής μνείας σ' αύτό τού άρχιγένειου συγγράμματος Περι τών κατά γένος
φαρμάκων. Τήν άβάσιμη αύτή άποψη τοϋ Rohde τήν άνασκεύασα στή διδακτο-
ρική διατριβή μου τό 1987. Μερικά χρόνια άργότερα τό έν λόγω έργο άποτέλε-
σε τό θέμα τής διδακτορικής διατριβής τής S. Ihm (1995). Στο δεύτερο μέρος
λοιπόν τού άνά χείρας βιβλίου άσχολοϋμαι πρώτα μέ τή συστηματική έξέτα-
ση διαφόρων προβλημάτων πού συνδέονται μέ τό άνώνυμο αύτό σύγγραμ-
μα, όπως ή χειρόγραφη παράδοση, ή πιθανότητα άποδόσεώς του στόν Α'ίλιο
Προμώτο ή ή άποσύνδεσή του άπό αύτόν (ζήτημα πού έπΐ τοϋ παρόντος δέν
είναι δυνατόν νά άπαντηθεΐ μέ βεβαιότητα), ή χρονολόγησή του κτλ., ένώ στή
συνέχεια εκθέτω διάφορες προτάσεις πού άφοροϋν τή βελτίωση κακώς παρα-
δεδομένων χωρίων τοϋ κειμένου του.

Τελειώνοντας τόν Πρόλογο αύτόν θά ήθελα νά εύχαριστήσω τόν άγαπητό συ-
νάδελφο K.-D. Fischer, καθηγητή τής Ιστορίας τής Ιατρικής, τής Ιατρικής Θεωρί-
ας και Ηθικής στό Institut für Geschichte der Medizin τοϋ Johannes-Gutenberg-
Universität (Mainz), και τήν κ. Π. Σιδερά-Λύτρα (Göttingen), γιά τή βοήθειά τους
στήν άπόκτηση σέ φωτοτυπίες δυσπρόσιτων σέ μένα δημοσιευμάτων, άπαραίτη-
των γιά τή βιβλιογραφική άρτιότητα τής άνά χείρας μελέτης. Οί συζητήσεις μέ
τον συνάδελφο κ. Δ. Ί. Ιακώβ γιά διάφορα ζητήματα πού μέ άπασχόλησαν κατά
τή διάρκεια τής συγγραφής μοϋ ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες· τόν εύχαριστώ θερμά.
Εύχαριστώ άκόμη τόν κ. Αθ. Καμπύλη, πού διάβασε τό βιβλίο αύτό πρίν τυπωθεί
καΐ μοΰ έκανε μερικές χρήσιμες ύποδείξεις, και κυρίως κάποιες πού ένίσχυσαν τή
βεβαιότητα γιά τήν ορθότητα προτεινόμενων έπεμβάσεών μου.

'Ιδιαίτερες εύχαριστίες όμως όφείλω στόν Δάσκαλο μου κ. Νικόλαο Χρ. Κο-
νομή, και στόν κ. Αντώνιο Β. Ρεγκάκο, Καθηγητές Πανεπιστημίου και Ακαδη-
μαϊκούς, όπως έπίσης καϊ στόν Καθηγητή κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο, Γενικό Γραμ-
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ματέα τής Ακαδημίας Αθηνών, οι όποιοι, άφοϋ διάβασαν τό βιβλίο μου αύτό,
εισηγήθηκαν έκθύμως τήν έκτύπωσή του στή σειρά Πραγματεϊαι τής Ακαδη-
μίας Αθηνών. Εύχαριστώ άκόμη τόν Ακαδημαϊκό κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλο,
Γραμματέα έπϊ τών Δημοσιευμάτων, γιά τή φροντίδα του όσον άφορα τήν άρτια
καϊ καλαίσθητη έκτύπωση τού βιβλίου.

Τό βιβλίο άφιερώνεται στον καθηγητή Gundolf Keil, έπϊ πολλά έτη Διευ-
θυντή τοϋ Institut für Geschichte der Medizin τού Julius-Maximilian-Univer-
sität στό Würzburg, ώς έλάχιστο άντίδωρο γιά τήν άγάπη και τή φροντίδα πού
μού έδειξε κατά τήν κατά καιρούς παραμονή μου στό Würzburg, άλλά και γιά
τή βοήθεια καϊ τις πολλές διευκολύνσεις όσον άφορα τις έκεϊ και τις μετέπειτα
έρευνές μου.

Θεσσαλονίκη

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
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(κατά τήν ανάπτυξη τών συντομογραφιών άκολουθεΐται πιστά ή ορθογραφία τής σελίδας
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ΘΒΣ = Θεσσαλονικείς Βυζαντινοί Συγγραφείς, Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών (Θεσσαλονίκη)
Πραγμ.ΑΑ = Πραγματεϊαι τής Ακαδημίας Αθηνών, Γραφεΐον Δημοσιευμάτων τής Ακαδημίας
Αθηνών (Αθήναι)

ΠΒ = Ποικίλα Βυζαντινά. Freie Universität Berlin. Byzantinisch-Neugriechisches Seminar (Bonn)
Πέλεια = —. Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή [σειρά έκδόσεως κειμένων]
Πονήματα = —. Συμβολές στήν ερευνά τής έλληνικής και λατινικής γραμματείας. Ακαδημία
Άθηνών/Κέντρον Έκδόσεως "Εργων 'Ελλήνων Συγγραφέων· άπό τό 2003: Κέντρον 'Ερεύ-
νης τής 'Ελληνικής καϊ Λατινικής Γραμματείας (Αθήναι)

AAWG = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch- histori-
sche Klasse (Göttingen)
AC = Acta Classica. Classical Association of South Africa (Bloemfontein/South Africa)
AGM = Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (Wiesbaden)
AGMN = Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (Berlin)
AKGWG = Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philolo-
gisch- historische Klasse (Göttingen)
AM = Ars Medica. Texte und Untersuchungen zur Quellenkunde der Alten Medizin, II. Ab-
teilung: Griechisch- lateinische Medizin (Berlin)
ANRW = Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel

der neueren Forschung (Berlin - New York)
APAW = Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-
historische Klasse (Berlin)
ASAW = Abhandlungen der Sächischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-historische
Klasse (Leipzig)

AWPT = Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde (Berlin)
BÄK = Beiträge zur Altertumskunde (Berlin - New York)

BFPhL = Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Universtité de Liège (Liège - Paris)

BHM = Bulletin of the History of Medicine (Baltimore)

BHMS = Bibliothèque d'Histoire de la Médecine et de la Santé (Lausanne)
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BKPh = Beiträge zur Klassischen Philologie

BPEC = Bolletino del Comitate per la preparazione della Edizione nazionale dei Classici Greci e

Latini (Roma)
BPhW = Berliner Philologische Wochenschrift (Leipzig)
BS = Berliner Studien für Classische Philologie und Archaeologie (Berlin)
BStA = Biblioteca di Studi Antiqui (Pisa)

BT = Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Lipsiae - Stutgardiae)
Byzantion = —. Revue internationale des Études Byzantines. Publiée par l'accosiation sans but

lucratif «Byzantion» (Bruxelles)
CAG = Commentaria in Aristotelem Graeca, édita consilio et auctoritate Academiae Literarum

Regiae Borussicae (Berolini)
CChr/SG = Corpus Christianorum/Series Graeca (Turnhout)
CEA = Collection d'Études Anciennes (Paris)

CFHB/SB = Corpus Fontium Historiae Byzantinae/Series Berolinensis (Berlin)
CL= Collection Latomus (Bruxelles)

CMG = Corpus Medicorum Graecorum. Auspiciis Academiarum Associatarum ediderunt Aca-
demiae Berolinensis, Hauniensis, Lipsiensis (Lipsiae et Berolini· άπό τό 1947: Berolini)
CML = Corpus Medicorum Latinorum. Editum consilio et auctoritate Instituti Puschmanniani
Lipsiensis (Lipsiae et Berolini)· άπό τό 1947: Editum consilio et auctoritate Instituti studiis
Graecoromanae antiquitatis promovendis destinati (Berolini)
CPh = Classical Philology (Chicago)
CR = The Classical Review (Oxford)
CSG = Collana di Studi Greci (Napoli)

DKP = Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, hrsg. von K. Ziegler und W. Sontheimer, τ. 1-5,

München 1964-1975 (άνατύπ.: Deutscher Taschenbuch Verlag München, 1979)
DNP = Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hrsg. von H. Cancik und H. Schneider (Stutt-
gart - Weimar)
DWA = Das Wort der Antike (München)
FAS = Forschungen zur antiken Sklaverei (Stuttgart)
FGÄ = Fragmentsammlung der griechischen Ärzte (Berlin)
FGrH = Die Fragmente der griechischen Historiker (έκδ. F. lacoby)
FHG = Fragmenta Historicorum Graecorum (έκδ. C. Müllerus)
FVS = Die Fragmente der Vorsokratiker (έκδ. H. Diels - W. Kranz)
GChrS = Die griechischen christlichen Schriftsteller (Berlin)

Gl = Franco Montanari, Vocabolario della Lingua Graeca (greco italiano), con la collabora-

zione di Ivan Garofalo e Daniela Manetti, Torino 22004
Gr. Gr. = Grammatici Graeci (Lipsiae)

Hellenica = —. Testi e strumenti di letteratura greca antica, medievale e umanistica (Alessandria,
Italia)

Hermes = —. Zeitschrift für Klassische Philologie (Berlin· τώρα: Wiesbaden)
HBN = Hellenica et Byzantina Neapolitana. Collana di Studi e Testi (Napoli)
HEMG-R = Hautes études du monde gréco-romain. Centre de recherches d'histoire et de philolo-
gie de la IVe Section de l'Ecole pratique des Hautes Études (Genève)
HO = Handbuch der Orientalistik (Leiden - Köln)

Isis = —. International Review devoted to the History of Sciences and its Cultural Influences
(Washington)
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Janus = —. Revue internationale de l'histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie et de

la technique (Amsterdam)
JCPh = Jahrbücher für Classische Philologie (Leipzig)

JKJG = Jahresbericht über das Königl. Johachimsthalsche Gymnasium (Berlin)
JÖBG = Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft (Graz - Köln)
JS = Journal des savants (Paris)

Ktèma = —. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques (Strasbourg)

Kyklos = —. Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Leipzig (Leipzig)

LCL = The Loeb Classical Library (London - Cambridge Mass.)

LG = Lexicographi Graeci (Lipsiae)

LSJ = A Greek English Lexicon by H. G. Liddel and R. Scott; Revised and Augmented [...] by H.

S. Jones with a Supplement, Oxford111997.
MAAN = Memorie della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli (Napoli)
MGO = Medicorum Graecorum opera quae exstant. Editionem curavit C. G. Kühn, τ. I-XXVI,

Lipsiae 1821-1833 (άνατύπ.: Hildesheim - Amsterdam 1964-1965)
Mnemosyne = —. Bibliotheca Philologica Batava (Lugduni Batavorum)

PG = Patrologia Graeca: Patrologiae cursus completus ... Series graeca ... accurante J.-P. Migne
(Parisiis)

PhA = Philosophia antiqua. A Series of Monographs on Ancient Philosophy (Leiden)
PhHist. = Pharmacy in History. American Institute of the History of Pharmacy (Madison, Wis.
USA)

Philologus = —. Zeitschrift für das Klassische Altertum und sein Nachleben (Leipzig)
PhU = Philologische Untersuchungen (Berlin)
PhW = Philologische Wochenschrift (Leipzig)

PWHMM = Publications of the Wellcome Historical Medical Museum, New Serie (London)
QSGNM = Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin. Fort-
setzung des Archivs für Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Tech-
nik (Berlin)

RE = Real-Encyclopädie der Classischen Altertumwissenschaft, Pauly-Wissova (Stuttgart)
REG = Revue des Études Grecques (Paris)

RPh = Revue de Philologie de littérature et d'histoire anciennes (Paris)

RhM = Rheinisches Museum für Philologie (Frankfurt am Main)

RHPh = Revue d'Histoire de la Pharmacie. Société d'Histoire de la Pharmacie (Paris)

SAM = Studies in Ancient Medicine (Leiden)

SCBO = Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis (Oxonii)

SChr = Sources Chrétiennes (Paris)

Scriptorium = —. Revue internationale des études relativs aux manuscrits. Centre d'étude des

manuscrits (Bruxelles)
SG = Serta graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte (Wiesbaden)
SGLGoth = Studia graeca et latina Gothoburgensia (Göteborg)
SIFC = Studi italiani difilologia classica (Firenze)
SL = Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi (Roma)

SPAW = Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin)
Speculum = —. Contributi di Filologia Classica (Napoli)
ST = Studi e Testi (Roma)

SVF = Stoicorum Veterum Fragmenta (έκδ. J. von Arnim)



18

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

SWK = Sammlung wissenschaftlicher Kommentar (Stutgardiae)

TK = Texte und Kommentare. Eine altertumwissenschaftliche Reihe (Berlin - New York)
ULG = Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte (Berlin)

UM/PFLF = Università di Macerata/Publicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia (Macerata)
WMF = Würzburger medizinhistorische Forschungen (Pattenssen/Han.)



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α' ΠΗΓΕΣ

I. "Ελληνες συγγραφείς

Αετ. = Αετιος ο Αμιδηνος, γιατρός (6ος αί. μ.Χ.)

Λόγ. ίατρ. = Λόγος (-οι) Ιατρικός (-οί)

1 -4: Α. Olivieri, Aetii Amideni Libri médicinales I-IV [CMG VIII/1 ], Lipsiae et Berolini 1935·
5-8: A. Olivieri, Aetii Amideni Libri médicinales V-VIII [CMG VIII/2], Berolini I960·
9: Σ. Ζερβός, Άετίου Άμιδηνοϋ Λόγος ένατος, Αθηνά 23 (1911) 265-392 (τό κείμενο στις
σ. 273-390) = Σ. Ζερβός, Άετίου Αμιδηνοϋ Περι τών κατά τό στόμα τής κοιλίας παθών
και αυτής τής κοιλίας και εντέρων, ήτοι Λόγος ένατος, πρώτον νϋν εκ τών χειρογρά-
φων εκδιδόμενος [Ανέκδοτοι άρχαϊοι Έλληνες ιατροί, Τόμος πέμπτος], Έν Αθήναις
1912 (πρόκειται για άπλή άνατύπωση άπό τήν Αθηνά, οπού καϊ παραπέμπω)·
10: Ανέκδοτος έχουν έκδοθεΐ μόνο πέντε κεφφ., παραθέματα τοϋ Άετίου άπό τό εργο

τοΰ Άρχιγένη· βλ. λ. Αρχιγένης ό Απαμεύς (Calabrô)·
11: Ch. Daremberg - Ch. É. Ruelle, Oeuvres de Rufus d'Éphèse, Paris 1879 (άνατύπ.: Am-
sterdam 1963), σ. 85-126 καϊ 568-581·
12 : Γ. Α. Κωστομοίρης, Άετίου Λόγος δωδέκατος νϋν τό πρώτον εκδοθείς, Paris 1892-
13: Σ. Ζερβός, Άετίου Άμιδηνοϋ Περι δακνόντων ζώων και ιοβόλων, ήτοι Λόγος δέκατος τρί-
τος, Αθηνά 18 (1906) 241-302 = Σ. Ζερβός, Άετίου Άμιδηνοϋ Λόγος δέκατος τρίτος, ήτοι
Περι δακνόντων ζώων και ιοβόλων, τό πρώτον νϋν εκ τών χειρογράφων εκδιδόμενος μετ'
εισαγωγής, αναλύσεως, σχολίων, παρατηρήσεων [Ελληνική εκδοσις τών άρχαίων 'Ελλή-
νων ιατρών συγγραφέων — Editio graeca scriptorum medicorum veterum Graecorum],
Έν Σύρω 1902 (έκδίδεται μόνο τό τμήμα τοΰ λόγου πού άφορα τά Ιοβόλα ζώα- ό πλήρης
τίτλος τοΰ λόγου είναι: Περ'ι τών δακνόντων ζώων και ιοβόλων θηρίων και περι έλεφα-
ντιάσεως και κνησμών, ψώρας, άλφών, λέπρας, λεύκης καϊ περι τών πολυχρήστων αντιδό-
των. Πρέπει νά σημειωθεί, επίσης, οτι ή δεύτερη έκδοση τοΰ λόγου αύτοϋ, πού φέρεται ώς
αυτοτελής, δέν είναι παρά άνατύπωση άπό τήν Αθηνά, όπου καϊ παραπέμπω)·
[14: άνέκδοτος]·

15: Σ. Ζερβός, Άετίου Άμιδινοΰ [sic] Λόγος δέκατος πέμπτος, Αθηνά 21 (1909) 3-144·
16: S. Zervos, Aetii Sermo sextidecimus et ultimus. Erstens aus Handschriften veröffentlicht
[= Άετίου Περι τών έν μήτρα παθών, ήτοι Λόγος έξκαιδέκατος, τό πρώτον νϋν εκ τών
χειρογράφων έκδιδόμενος], Leipzig 1901.

Αθαν. Αλεξ. = Αθαναςιος, άρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, έκκλησιαστικός συγγρα-
φέας (4ος αί.)

[Εις Ψαλμ.] = [Εις Ψαλμούς]: PG 27,60-545 και 548-589.

Αθην. = Αθηναίος Ναυκρατιτης, γραμματικός κ.α. (περί τό 200 μ.Χ.)

Δειπνοσ. = Δειπνοσοφισταί: G. Kaibel, Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV, τ. 1-2
[BT], Lipsiae 1887-1890 (άνατύπ.: 1965-1966).
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Δειπνοσ. (έπιτ.) = Δειπνοσοφισταί (επιτομή): S. P. Peppink, Athenaei Dipnosophistarum epito-
me, τ. H\ καί 2/2, Leiden 1937 και 1939.

Αιλιαν. = Κλαύδιος Αιλιανός, σοφιστής (2ος αί. μ.Χ.)

Π. ζώων Ιδιότ. = Περί ζώων ιδιότητος: Η. Hercher, Claudii Aeliani De natura animalium libri
XVII, Varia historia, Epistolae, Fragmenta, τ. 1 [BT], Lipsiae 1864 (άνατύπ.: Graz 1971).

Αιλ. Αριςτ. = Αιλιος Αριςτειδης, σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος (2ος αί. μ.Χ.)

Ιε/λ λόγ. α' = 'Ιεροί λόγοι a': W. Dindorf, Aristides, τ. 1, Lipsiae, Reimer, 1829 (άνατύπ.: Hil-
desheim 1964), σ. 445-464.

Αιλ. Προμ. = Αιλιος Προμωτος Αλεξανδρευς, γιατρός (2ος αί. μ.Χ.)

Δυναμ. = Δυναμερόν: D. Crismani, Elio Promoto Alessandrino, Manuale délia salute (=
Δυναμερόν). Testo critico, traduzione e note [Hellenica 9], Alessandria 2002.

Ίατρ. φυσ. και άντιπαθ. = 'Ιατρικά φυσικά και αντιπαθητικά: Μ. Wellmann, Aelius Promotus
'Ιατρικά φυσικά και άντιπαθητικά [SPAW, Jahrgang 1908, zweiter Halbband. Juli bis De-
zember], Berlin 1908, σ. 772-777.

Βλ. και παρακάτω, λ. Ανώνυμος [Α'ίλιος Προμώτος;].

Αλεξ. Αφροδ. = Αλέξανδρος Αφροδιςιευς, φιλόσοφος και γιατρός (2ος/3ος αί. μ.Χ.)

Ίατρ. άπορ. και φυσ. προβλ. = 'Ιατρικά άπορήματα και φυσικά προβλήματα· βιβλία

1-2:1. L. Ideler, Αλεξάνδρου Άφροδισιέως 'Ιατρικών άπορημάτων και φυσικών προβλημάτων
τά Α' και Β', Ι. L. Ideler, Physici et medici Graeci minores, τ. 1, Berolini 1841 (άνατύπ.:
Amsterdam 1963), σ. 3-80·
3-4: H. Usener, Alexandri Aphrodisiensis quae feruntur problematorum liber iii et iiii, JKJG,
womit zu der am 26. September stattfindenden öffentlichen Prüfung, Berlin 1859, σ. 1-37
(: ό Usener έκδίδει τό κείμενο των δύο τελευταίων βιβλίων τοϋ έργου μέ τόν τίτλο:
[Αλεξάνδρου Άφροδισιέως]. Φυσικών άπορημάτων και Ιατρικών προβλημάτων Γ' και Δ ').

Αλεξ. Μυνδ. = Αλέξανδρος ο Μυνδιος, ζωολόγος (1ος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα: Μ. Wellmann, Alexander von Myndos, Hermes 26 (1891) 481-566.

Αλεξ.Τραλλ. = Αλέξανδρος Τραλλιανος, γιατρός (6ος αί. μ.Χ.)

Θεραπ. = Θεραπευτικά: Ih. Puschmann, Alexander von Trolles. Original-text und Überset-
zung nebst einer einleitenden Abhandlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin, τ. I, σ.
440-τ. II, σ. 585, Wien 1878-1879 (άνατύπ.: Amsterdam 1963).

Έπιστ. π. έλμ. = 'Επιστολή περι έλμίνθων: Puschmann, Alexander von Tralles ..., τ. II, σ. 586-
599.

Π. πυρετ. = Περι πυρετών: Puschmann, Alexander von Tralles ..., τ. I, σ. 291-439.
Ανδρομαχος ο Πρεςβυτερος, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

Έκδοση της δι' έχιδνών θηριακής (Γαλήνη): Ε. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der
römischen Kaiserzeit [AAWG, Philologisch- historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 58], τ. 2,
Göttingen 1964, σ.7-15.

Αντιπατρ. = Αντίπατρος, Μεθοδικός (;) γιατρός (1ος αί. π.Χ/Ιος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα: Μ. Tecusan, The Fragments of the Methodists. Methodism outside Soranus, τ.
1: Textand Translation [SAM 24/1], Leiden - Boston 2004 (passim).

Αντιπατρ. = Αντίπατρος, στωικός φιλόσοφος (2ος αί. π.Χ.)

J. von Arnim, SVF, τ. 3, Lipsiae, Teubner, 1903 (άνατύπ.: Stuttgart 1928), σ. 244-258.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

21

[Ανων.] = [Ανώνυμος], άλχημιστής

Π. χρυσοχ. = Περί τής τιμιωτάτης καϊ πολυφήμου χρυσοχοϊκής (χφ. Paris. B.N. gr. 2327, φ.
280r): Μ. Berthelot - C. É. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, τ. 2, Paris 1888
(άνατύπ.: 1963), σ. 321-337.

[Ανων.] = [Ανώνυμος], άλχημιστής

[Π. μαργαρ.] = [Περί τών μαργαριτών]: Μ. Berthelot - C. É. Ruelle, Collection des anciens al-
chimistes grecs, τ. 2, Paris 1888 (άνατύπ.: 1963), σ. 368-371.

[Ανων.] = [Ανώνυμος] (ΑχίΛΛΕΥΣ,ύπομνηματ. Άράτου; 2ος/3ος αί. μ.Χ.)*

Γέν. Άράτ. και βίος = Γένος Άράτου και βίος: J. Martin, Scholia in Aratum Vetera [BT], Stutgar-
diae 1974, α 6-10 (:Vita I).

[Ανων.] = [Ανώνυμος] (Σπορος άπό τή Νίκαια; 1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Γεν. Άράτ. ποιητ. = Γένος Άράτου τοϋ ποιητοϋ: Martin, Scholia in Aratum Vetera, σ. 11-13 (:
Vita II).

[Ανων.] = [Ανώνυμος]

Άράτ. γέν. = Άράτου γένος: Martin, Scholia in Aratum Vetera, σ. 19-21 (: Vita IV).

Ανων. [Αιλ.Προμ.;] = Ανώνυμος [ΑιλιοςΠρομωτος;], γιατρός (2ος αί. μ.Χ.)
Π. Ιοβ. και δηλητ. = Περι τών 'ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων: S. Ihm, Der Traktat
περί τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων des sog. Aelius Promotus. Erstedition
mit textkritischem Kommentar [SG 4], Wiesbaden 1995.
Βλ. και παραπάνω, λ. Α'ιλιος Προμώτος Άλεξανδρεύς.

[Ανων.] = [Ανώνυμος], γιατρός (1ος; αί. μ.Χ.)

[Διάγν. π. όξ. καϊ χρον. νοσημ.] = [Διάγνωσις περί τών οξέων και χρονιών νοσημάτων]: I.
Garofalo, Anonymi medici De morbis acutis et chroniis. Edited with Commentary by —.
Translated into English by B. Fuchs [SAM 12], Leiden - New York 1997.

[Ανων.] = [Ανώνυμος], γιατρός

Π. τροφ. = Έξ Ιατρικής βίβλου προς Κωνσταντϊνον βασιλέα τόν Πωγωνάτον περι τροφών
σύνταγμα: F. Ζ. Ermerins, Anecdota medica graeca e Codicibus mss. expromsit, Lugduni
Batavorum 1840 (άνατύπ.: Amsterdam 1963), σ. 225-275.

[Ανων.] = [Ανώνυμος], γιατρός

Π. τροφ. δυν. = Περι τροφών δυνάμεως: Α. Delatte, Anecdota Atheniensia et alia, τ. 2: Textes
grecs relatives a l'histoire des sciences [BFPhL 88], Liège - Paris 1939, σ. 467-479.

[Ανων.] = [Ανώνυμος], γιατρός

Π. χυμ., βρωμ. και πομ. = Περι χυμών, βρωμάτων καϊ πομάτων: Ι. L. Ideler, Physici et medici
Graeci minores, τ. 2, Berolini 1841 (άνατύπ.: Amsterdam 1963), α 257-281.

[Ανων./Phil. Chr.] = [Ανωνυμος/Philosophus Christianus], άλχημιστής

Τις ή έν άποκρύφ. τάξ. = Τις ή έν άποκρύφοις τών παλαιών έκδιδομένη τάξις (χφ. Marcianus

* Διευκρινίζω έδώ οτι, ένώ άπό μελετητές τοϋ Άράτου ταυτίζονται οί συγγραφείς τών βίων I,
II καϊ III, στήν έκδοση τών άρχαίων σχολίων γιά τόν Αρατο οί βίοι αύτοι έκδίδονται άνωνύμως,
χωρίς νά μνημονεύεται κάτι σχετικό στό κριτ. ύπόμν. (έκτος άπό τόν βίον III γιά τόν όποιον ώς
συγγραφέας σημειώνεται ό Θέων ό Άλεξανδρεύς, 4ος αί. μ.Χ.).
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Ven. 299, φ. 124ν): Μ. Berthelot - C. É. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, τ. 2,
Paris 1888 (άνατύπ.: 1963), σ. 415-421.

[Ανων.] = [Ανώνυμος], λεξικογράφος;

Συναγ. λέξ. = Συναγωγή λέξεων χρησίμων έκ διαφόρων σοφών τε και ρητόρων πολλών: L.
Bachmann, Anecdota Graeca e codd. mss. Bibl. Reg. Paris., τ. 1, Lipsiae 1828, σ. 3-422 (re-
censio aucta e cod. Coislin. 345).

Απολλοδ. = Απολλοδωρος, γιατρός (3ος ai. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Ο. Schneider, Nicandrea, Theriaca et Alexipharmaca recensuit et emendavit,
fragmenta collegit, commentationes addidit —. Accedunt scholia in Theriaca ex recensione
Henrici Keil - Scholia in Alexipharmaca ex recognitione Bussemakeri et R. Bentlei emenda-
tiones partim ineditae, Lipsiae 1856, σ. 181-201.

Αππιαν. = Αππιανος Αλεξανδρευς, ιστορικός (γενν. περι τό 100 μ.Χ.)

'Ρωμ./έμφ. = 'Ρωμαϊκά/'Ρωμαϊκών εμφυλίων Α'-Ε': Η. White, Appian's Roman History, τ.
3-4 [LCL], London - Cambridge Mass. 1913 (άνατύπ.: τ. 3,2002· τ. 4,2000).

Αρειος Διδ. = Αρειος Δίδυμος Αλεξανδρευς, φιλόσοφος (1ος αί. μ.Χ.)

Φυσ. = Φυσικά (άποσπάσματα): Η. Diels, Doxographi Graeci, Berlin 1879 (άνατύπ.: 1965), σ.
447-472.

Αρετ. = Αρεταιος ο Καππαδοκης, Πνευματικός γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

C. Hude, Aretaeus [CMG II], Berolini 21958 (Lipsiae et Berolini 4923):

Π. αιτ. και σημ. όξ. παθ. = Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών βιβλία δύο [CMG II, σ. 3-35]·

Π. αιτ. και σημ. χρον. παθ. = Περι αιτιών και σημείων χρονίων παθών βιβλία δύο [CMG II, σ. 36-90]·

Όξ. νούσ. θερ. = 'Οξέων νούσων θεραπευτικά βιβλία δύο [CMG II, σ. 91-143]·

Χρον. νούσ. θερ. = Χρονίων νούσων θεραπευτικά βιβλία δύο [CMG II, σ. 144-170].

Αριςτοτ. = Αριςτοτελης ο Σταγειριτης, φιλόσοφος (384-322 π.Χ.)

Αποσπάσματα: V. Rose, Aristotelis qui ferebantur librorum fragnenta [BT], Lipsiae 1886 (άνα-
τύπ.: Stutgardiae 1967).

Μετεωρολ. = Μετεωρολογικά: R H. Fobes, Aristotelis Meteorologicorum libri quattuor, Cam-
bridge Mass. 1919 (άνατύπ.: Hildesheim 1967).

Π. ζώα ίστ. = Περι τά ζώα ίστορίαι: Α. L. Peck, Aristotle, Historia animalium. With an English
Translation, τ. 1-2 [LCL], London 1965 και 1970· D. M. Bal me, Aristotle, History of Ani-
mals. Edited and Translated, τ. 3 [LCL], Cambridge Mass. - London 1991.

Αρχιγ. = Αρχιγενης ο Απαμευς, Πνευματικός γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα:

C. Brescia, Frammenti medicinali di Archigene [CSG 27], Napoli 1955: έκδίδονται τέσσερα
κεφφ. τοϋ έργου τοϋ Παύλου Αιγινήτη, τά όποια στό χφ. Vaticanus Palat. gr. 199 άποδί-
δονται στον Άρχιγένη·

G. L. Calabrô, Frammenti inediti di Archigene, BPEC N. S. 9 (1961) 67-72: έκδίδονται
τέσσερα κεφφ. άπό τον άνέκδοτο δέκατο λόγον τοϋ Άετίου, παραθέματα άπό τό εργο
τοϋ Άρχιγένη (έκδίδονται μόνον ολόκληρα κεφφ. έκ τών Αρχιγένους)·

Α. Olivieri, Ι. Brani greci sul polso arterioso II. Frammenti di Archigene, MAAN 6 (1942)
120-122: έκδίδονται κείμενα πού παραδίδονται άπό τό χφ. Vaticanus Palat. gr. 199 εμβό-
λιμα σέ διάφορα σημεία τών λόγων τοϋ Άετίου- μερικά άπό τά κείμενα αύτά ό έκδοτης
τά άποδίδει έσφαλμένα στόν Άρχιγένη-
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—, Medicinalia magica, PhW 59 (1939) 142-143 (πρόκειται για ενα αίμοστάσιον τοΰ Άρχιγέ-
νη, παρατιθέμενο στό χφ. Vaticanus Palat, gr. 199· βλ. και τό προηγ. λ.).

Αςκληπιοδ. = Αςκληπιοδοτος Τακτικός (1ος αί. π.Χ.)

Τακτ. = Τακτικά κεφάλαια: C. Η. Oldfather - W. Α. Oldfather, Aeneas Tacticus, Asclepiodotus,
Onasander [LCL], Cambridge Mass. 1923 (άνατύπ.: 1948), σ. 244-332.

Βωλ. = Βωαος ο Μενδηςιος [Δημοκριτος], φιλόσοφος και γιατρός (3ος; αί. π.Χ.)
Φυσ. και μνστ. = Φυσικά καϊ μυστικά (Χειρόμηκτα;): Μ. Berthelot - C. É. Ruelle, Collection
des anciens alchimistes grecs, τ. 2, Paris 1888 (άνατύπ.: 1963), σ. 41-53.

Γαλην. = Γαληνός ο Περγαμηνος, γιατρός (129-316; μ.Χ.)

C. G. Kühn, Κλαυδίου Γαληνού Απαντα / Claudii Galeni Opera omnia [MGO I-XX], Lipsiae

1821-1833 (άνατύπ.: Hildesheim 1964-1965).
Θεραπ. μέθ. = Θεραπευτική μέθοδος [Χ 1-1021 Κ.]

77. αίρέσ. τοις ε'ισαγ. [Ι 64-105 Κ. = G. Helmreich, Claudii Galeni Pergameni scripta minora, τ.

III [BT], Lipsiae 1893 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σ. 1-32]
77. αίτ. συμπτ. = Περί αίτιων συμπτωμάτων [VII 85-272 Κ.]

Π. ανατ. έγχ. = Περι άνατομικών έγχειρήσεων βιβλία 1-9, κεφ. 5 [II 215-731 Κ.] (τά βιβλία

9-15 σώζονται μόνο σέ άραβ. μετάφρ.)
Π. άντιδ. = Περι άντιδότων [XIV 1-209 Κ.]
Π. διαφ. σφυγμ. = Περι διαφοράς σφυγμών [VIII 493-765 Κ.]

Π. εύχυμ. και κακοχυμ. = Περί εύχυμίας και κακοχυμίας [VI 749-815 Κ. = G. Helmreich, Ga-
leni De rebus boni malique succi libellus: CMG "VIAH, Lipsiae 1923 σ. 389-429]
Π. Ίπποκρ. και Πλάτων, δογμ. = Περί τών 'Ιπποκράτους και Πλάτωνος δογμάτων [V 181-805
Κ. = Ph. de Lacy, Galeni De placitis Hippocratis et Piatonis edidit, in linguam anglicam
vertit, commentatus est [CMG V/4/1/2], τ. 1 (libri I-V), Berolini 32005· τ. 2 (libri VI-IX),
Berolini 22005, καϊ τ. 3 (commentarius et indices), Berolini 22005.
Περί κράσεων [I 509-694 Κ. = G. Helmreich, Galeni De temperamentis libri III [BT], Lipsiae

1904 (άνατύπ.: Stutgardiae 1969)]
Περί τών έν ταΐς τροφαϊς δυνάμεων [VI 453-748 Κ. = G. Helmreich, Galeni De alimentorum

facultatibus libri très: CMG V/4/2, Lipsiae et Berolini 1923, σ. 199-386]
77. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. = Περί κράσεως καϊ δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων [XI 379-
XII 377 Κ.]

77. κρίσ. = Περι κρίσεων [IX 550-768 Κ. = Β. Alexanderson, Galenos Περι κρίσεων. Überliefe-
rung und Text: SGLGoth 23, Göteborg 1967]
77. προγν. σφυγμ. = Περι προγνώσεως σφυγμών [IX 205-430 Κ.]
Προς Γλαύκ. θεραπ. = Προς Γλαύκωνα θεραπευτικά [XI 1-146 Κ.]
Προς Πίσ. π. τής θηρ. = Προς Πίσωνα περι τής θηριακής [XIV 210-294 Κ.]
Προτρ. = Προτρεπτικός έπ' Ιατρικήν [I 1-39 Κ. = Α. Barigazzi, Galeni De optimo docendi gé-
néré, Exhortatio ad medicinam (Protrepticus) edidit et in linguam italicam vertit: CMG
V/1/1, Berolini 1991, σ. 114-151]
77. σπέρμ. = Περί σπέρματος [IV 512-651 Κ.]

77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. = Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη [XIII 362-1058 Κ.]
77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. = Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους [XII 378-ΧΙΙΙ 361 Κ.]
77. συ στ. ίατρ. = Προς Πατρόφιλον περι συστάσεως 'ιατρικής [I 224-304 Κ. = S. Fortuna, Galeni
De constitutione artis medicae ad Patrophilum, edidit et in linguam italicam vertit: CMG
V/1/3], Berolini 1999.
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Π. τοϋ προγιν. = Περι τοϋ προγινώσκειν [XIV 599-673 Κ. = V. Nutton, Galeni De praecogni-

tione edidit, in linguam anglicam vertit, commentatus est: CMG V/8/1, Berolini 1979]
Π. τρόμ. και ηαλμ. και σπασμ. και ρίγ. = Περι τρόμου και παλμού και σπασμού και ρίγους
[VII 584-642 Κ.]

Π. τροφ. δυν. = Περι τών έν ταϊς τροφαίς δυνάμεων [VI 453-748 Κ. = G. Helmreich, Galeni De

alimentorum facultatibus libri très: CMG V/4/2, Lipsiae et Berolini 1923, σ. 199-386]
Π. τών εν σφυγμ. αιτ. = Περι τών έν τοις σφυγμοϊς αιτίων [IX 1 -204 Κ.]
Π. τών πεπονθ. τόπ. = Περι τών πεπονθότων τόπων [VIII 1-452 Κ.]

Περί τών συνεκτικών αιτίων [τό έλληνικό κείμενο εχει χαθεί· σώζονται μόνο μεταφράσεις:
Μ. Lyons, Galeni De causis contentivis [CMG, Suppl. orient. II], Berolini 1969, σ. 50-73 (ή
άραβ. μετάφρ.) και σ. 131-141 (ή λατιν. μετάφρ.)
Περι τών της ιατρικής μερών [τό έλληνικό κείμενο εχει χαθεί· σώζονται μόνο μεταφράσεις:
Μ. Lyons, Galeni De partibus artis medicativae (ή άραβ. μετάφρ.)· J. Kollesch - D. Nickel
- G. Strohmaier, De partibus artis medicativae (ή λατιν. μετάφρ.): CMG, Suppl. orient. II,
Berolini 1969, σ. 25-49 καί 119-129]
Π. φυσ. δυν. = Περι φυσικών δυνάμεων [II 1-214 Κ. = G. Helmreich, Claudii Galeni Perga-

meni scripta minora,-:. III [BT],Lipsiae 1893 (άνατύπ.: Amsterdam 1967),σ. 101-257]
Π. χρ. μορ. = Περι χρείας μορίων [III 1-IV 366 Κ. = G. Helmreich, Galeni De usu partium libri

XVII, τ. 1-2 [BT], Lipsiae 1907-1909 (άνατύπ.: Amsterdam 1968)]
Τέχν. Ιατρ. = Τέχνη ιατρική [I 305-412 Κ. = V. Boudon, Galien, τ. 2, Paris 2002, σ. 273-392]
Ύγιειν. = Υγιεινά [VI 1-452 Κ. = Κ. Koch, Galeni De sanitate tuenda libri sex: CMG V/4/2,

Lipsiae et Berolini 1923, σ 1-198]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. = 'Ιπποκράτους Αφορισμοί και Γαληνού εις αυτούς υπομνήματα

έπτά [XVII/B', σ. 345-XVIII/A', σ. 195 Κ.]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Α ' = Ιπποκράτους 'Επιδημιών Α ' και Γαληνού εις αύτό υπομνήματα
γ' [XVII/A', σ. 1-302 Κ. = Ε. Wenkebach, In Hippocratis Epidemiarum libr. I comm. III, E.
Wenkebach - F. Pfaff, Galeni in Hippocratis Epidemiarum libros I et II: CMG V/10/1, Lipsiae
et Berolini 1934, σ. 1-151]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' = Ιπποκράτους 'Επιδημιών ΣΤ' και Γαληνού εις αύτό υπο-
μνήματα η' [XVII/Α ', σ. 793-1009 Κ. = Ε. Wenkebach - F. Pfaff, Galeni in Hippocratis Epi-
demiarum librum VI commentaria I- VIII: CMG V/10/2/2, Lipsiae et Berolini 1940, άνατύπ.:
Berolini 1956]

Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. άγμ. = Γαληνού εις τό Ιπποκράτους Περι άγμών υπομνήματα τρία

[ΧνΐΙΙ/Β',σ. 318-628 Κ.]
Ύπόμν. ε'ις Ίπποκρ. Π. αρθρ. = 'Ιπποκράτους τό Περι άρθρων βιβλίον και Γαληνού ε'ις αύτό

υπομνήματα δ' [XVIII/A', σ. 300-767 Κ.]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. διαίτ. όξ. = Ιπποκράτους Περι διαίτης οξέων νοσημάτων και Γαληνού
εις αύτό υπομνήματα τέσσαρα [XV 418-917 Κ. = G. Helmreich, Galeni In Hippocratis De
victu acutorum comm. IV: CMG V/9/1, Lipsiae et Berolini 1914, σ. 115-366]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. = Γαληνού εις τό Περ'ι φύσιος άνθρωπου βιβλίον Ιπποκρά-
τους υπομνήματα τρία [XV 1-173 Κ. = I. Mewaldt, Galeni In Hippocratis De natura hominis
comm. tria: CMG V/9/1, Lipsiae et Berolini 1914, σ. 1-113]

[Γαλην.] = [Γαληνός]

Ε'ισαγ. ή Ίατρ. = Εισαγωγή ή 'Ιατρός [XIV 674-797 Κ.]

Λέξ. βοτ. = Λέξεις βοτανών έρμηνεϊαι κατά άλφάβητον τοϋ σοφωτάτου Γαληνού: Delatte,
Anecdota Atheniensia [βλ. παραπάνω, λ. [Ανώνυμος], Π. τροφ. <Suv.], τ. 2, σ. 385-393.
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"Op. Ιατρ. = Όροι ιατρικοί [XIX 346-462 Κ.]
Π. άρίστ. αίρέσ. = Περί τής άριστης αίρέσεως [I 106-223 Κ.]
Π. έπιδέσμ. = Περι τών επιδέσμων [XVIII/A', σ. 768-838 Κ.]
Π. εύπορ. = Περι εύπορίστων [XIV 311-581 Κ.]

Π. θηρ. προς Παμφ. = Περί θηριακής προς Παμφιλιανόν [XIV 295-310 Κ.]
Π. μέτρ. και σταθμ. = Περι μέτρων και σταθμών διδασκαλία [XIX 748-781 Κ. = F. Hultsch,
Metrologicorum scriptorum reliquiae, collegit, recensuit, partim nunc primum edidit, τ. I
[BT], Lipsiae 1864 (άνατύπ.: Stutgardiae 1971), σ. 218-244.

Γεωπ. = Γεωπονικά (10ος αί.)

Η. Beckh, Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici De re rustica eclogae [BT], Lipsiae 1895
(άνατύπ.: Stutgardiae et Lipsiae 1994).

Γρηγ. Nazianz. = Γρηγοριος Ναζιανζηνος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
εκκλησιαστικός συγγραφέας (4ος αί.)
Π. έαυτ. = Περι έαυτοΰ: PG 37,969-1019 καϊ 1166-1452.

Δημοκρ. = Δημοκριτος ο Αβδηρίτης, άτομικός φιλόσοφος (5ος/4ος αί. π.Χ.)
Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 2, Berlin 61952 (Ί903), άνατύπ.: Zürich 1996, άρ.
68, σ. 81-230.

Δημοςθ. = Δημοςθενης ο Αθηναίος, ρήτορας και πολιτικός (4ος αί. π.Χ.)

Κ. Άριστοκρ. = Κατά Άριστοκράτους: S. Η. Butcher, Demosthenis Orationes, τ. 2/1 [BSCO],
Oxonii 1907 (άνατύπ.: 1966).

Διογ.Λαερτ. = Διογένης Λαέρτιος, ιστορικός τής φιλοσοφίας (3ος; αί. μ.Χ.)

Βίοι φιλοσ. = Βίοι φιλοσόφων: Μ. Markovitch, Diogenis Laertii Vitae philosophorum, τ. 1
[BT]: Libri I-X, Berolini et Novi Eboraci 2008, καϊ τ. 2 [BT]: Excerpta Byzantina et Indi-
ces, Stutgardiae et Lipsiae 1999· τ. 3 [BT]: Indices confecit Η. Gärtner, Monachii et Lipsiae
2002.

Διοδ. Σικελ. = Διοδωρος ο Σικελιώτης, ιστορικός (1ος αί. π.Χ.)

Ίστ. Βιβλιοθ. = 'Ιστορική Βιβλιοθήκη: Fr. Vogel, Diodori Bibliotheca historica, τ. 1-3, Lipsiae
31888, 1890 και 1893 (άνατύπ.: Stutgardiae 1964)· C. Th. Fischer, τ. 4-5, Lipsiae 31906
(άνατύπ.: Stutgardiae 1964), καϊ τ. 6, Lipsiae 1867/1868 (άνατύπ.: Stutgardiae 1969).

Διοκα. = Διοκλης ο Καρυςτιος, γιατρός (4ος/3ος; αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα:

W. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion und des Diokles von

Karystos [FGÄ 1], Berlin 1901, σ. 117-207.
Ph. J. van der Eijk, Diocles of Carystus. A collection of the fragments with translation and com-
mentary, τ. 1 [SAM 22]: Text and Translation, Leiden - Boston - Köln 2000· τ. 2 [SAM
23]: Commentary, Leiden - Boston - Köln 2001.

Διοςκουρ. = Πεδανιος Διοσκουρίδης Αναζαρβευς, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

Π. ϋλ. ίατρ. = Περι ϋλης Ιατρικής: Μ. Wellmann, Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia

medica libri quinque, τ. I-III, σ. 135, Berolini 1907-1914 (άνατύπ.: 1958)·
Π. άπλ. φαρμ. = Περι άπλών φαρμάκων: Wellmann, Pedanii Dioscuridis ..., τ. III, σ. 149-326.

[Διοςκουρ.] = [Διοσκουρίδης]

Π. δηλητ. = Περί δηλητηρίων φαρμάκων και τής αύτών προφυλακής και θεραπείας: C. Spren-
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gel, Pedanii Dioscoridis Anazarbei tomus secundus — Libri Περί δηλητηρίων, ιοβόλων και
εύπορίστων spurii, edidit, interpretatus est, commentariis in omnes Dioscoridi adscriptos
libros indicibusque necessariis auxit, C. G. Kühn (έπιμ.), MGO, τ. 26, Lipsiae 1830, σ. 1-41.

Π. ioß. = Περι 'ιοβόλων, έν φ και περί λυσσώντας κυνός: Sprengel, Pedanii Dioscoridis Anazar-
bei tomus secundus ..., σ. 42-91.

Εκαταίος ο Αβδηρίτης, ιστορικός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH, τ. 3a, Leiden 1940 (άνατύπ.: 1954), σ. 12-64, άρ. 264.

Επιφ. = Επιφανιος, έπίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου (4ος αί.)

Πανάρ. (Π. αίρέσ.) = Πανάριον (Περί αιρέσεων): Κ. Holl, Epiphanius. Ancoratus und Panarion
[GChrS 25,31 και 37], Leipzig 1915,1922 και 1933.

Εραςιςτρ. = Εραςιςτρατος ο Ιουλιητης (Κειος), γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: I. Garofalo, Erasistrati fragmenta [BStA 62], Pisa 1988.

Ερεννιος Φίλων Βυβλιος, ιστορικός και γραμματικός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH, τ. 3c, Leiden 1958 (άνατύπ.: 1969), σ. 802-824, άρ. 790.

Ερμογ. = Ερμογένης ο Ταρςευς, ρητοροδιδάσκαλος (2ος/3ος αί. μ.Χ.)

Π. εύρέσ. = Περί ευρέσεως·. Η. Rabe, Hermogenis Opera [BT], Lipsiae 1913 (άνατύπ.: Stuttgart
1969), σ. 93-112.

Etym. gen. = Etymologicum Genuinum

F. Lasserre - N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum ..., τ. 1, Rome 1976- τ. 2, Athens
1992.

Etym. Magn. = Etymologicum Magnum

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford 1848 (άνατύπ.: Amsterdam 1967).

Ευδημ. = Ευδημος, Μεθοδικός γιατρός (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα: Tecusan, The Fragments of the Methodism [βλ. παραπάνω, λ. Αντίπατρος], τ. 1
(passim). Βλ. και Η. Lloyd-Jones - P. Parsons, Supplementum Hellenisticum [ΤΚ 11], Be-
rolini et Novi Eboraci 1983, σ. 195-196, άπ. 412A.

Ευςεβ. = Ευςεβιος ο Παμφιλου, έπίσκοπος Καισαρείας, έκκλησιαστικός ιστορικός

(περ. 260-339/340)

Εύαγγ. προπ. = Ευαγγελική προπαρασκευή: Κ. Mras, Eusebius Werke, τ. 8: Die Praeparatio
evangelica [GChrS 43,1-2], Berlin 1954-1956.

Εις το κ. Λουκ. = Ε'ις τό κατά Αουκάν Εύαγγέλιον: PG 24,529-605.

tfc

Ευςταθ. = Ευςταθιος, άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (12ος αί.)

Άλωσ. Θεσσαλ. = Άλωσις Θεσσαλονίκης: S. Kyriakidis, Eustazio di Thessalonica, La espugna-
tione di Thessalonica, Palermo 1961.

Παρεκβ. εις Ό μ. Ίλ. = Παρεκβολαι εις την 'Ομήρου Ίλιάδα: Μ. van der Valk, Eustathii ar-
chiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes adfidem codicis
Laurentiani edidit —, τ. 1,3 και 4, Lugduni Batavorum 1971,1979 και 1987.

Eytekn. = Ευτεκνιος σοφιστής (μεταξύ 3ου; καΐ 5ου; αί. μ.Χ.)

Παράφρ. Νικάνδρ. Θηρ. = Παράφρασις έκ τών Νικάνδρου Θηριακών: Μ. Παπαθωμόπουλος,
Εύτεκνίου παραφράσεις εις τά Νικάνδρου Θηριακά και Αλεξιφάρμακα [Πέλεια 2],
'Ιωάννινα 1976, σ. 3-52.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

27

Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. = Παράφρασις ε'ις τά Νικάνδρου Άλεξιψάρμακα·. Παπαθωμόπουλος,
Εύτεκνίου παραφράσεις ..., σ. 55-84.

Ζωπ. = Ζωπυρος ο Αλεξανδρεύς, Εμπειρικός γιατρός (2ος/1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Κ. Deichgräber, Die griechische Empirikerschule. Sammlung der Fragmente und
Darstellung der Lehre, Berlin 1930 (άνατύπ.: Berlin - Zürich 1960), σ. 205-206, άπ. 266-274.

Ηρακλ. = Ηρακλείδης ο Ταραντινος, Εμπειρικός γιατρός (2ος/1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Α. Guardasole, Eraclide di Taranto. Frammenti, Testo critico, introduzione, tra-
duzione e commentario [Speculum], Napoli 1997.

Ηροφ. = Ηροφιλος ο Χαακηδονιος, γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. von Staden, Herophilus, The Art of Medicine in Early Alexandria. Edition,
Translation and Essays, Cambridge 1989 (άνατύπ.: 1994).

Ηρωδιαν. = Αιαιος Ηρωδιανος Αλεξανδρεύς, γραμματικός (2ος αί. μ.Χ.)

Π. καθολ. προσωδ. = Περί καθολικής προσωδίας: Α. Lenz, Herodiani Technici reliquiae, τ. 1:
Praefationem et Herodiani Prosodiam Catholicam continens [Gr.Gr. Ill 1,1], Lipsiae 1867
(άνατύπ.: Hildesheim 1965), σ. 1-547.

Π. κλίσ. όνομ. = Περι κλίσεως ονομάτων: Α. Lenz, Herodiani Technici reliquiae, τ. 2,1: Reliqua
scripta prosodiaca pathologiam orthographica continens [Gr.Gr. Ill 2, 2, 1], Lipsiae 1868
(άνατύπ.: Hildesheim 1965), σ. 634-777.

Ηςυχ. = Ηςυχιος ο Αλεξανδρεύς, γραμματικός και λεξικογράφος (5ος αί. μ.Χ.)

Αέξ. = Συναγωγή πασών λέξεων κατά στοιχεϊον: Κ. Latte, Hesychii Alexandrini, τ. 1-2 (Α-Ο),
Copenhagen 1953 και 1966.

Θεμιςτ. = Θεμιςτιος, ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος (4ος αί. μ.Χ.)

Π. φιλ. = Περί φιλίας: G. Downey - Α. F. Norman - Η. Schenkl, Themistii Orationes quae su-
persunt, τ. 2 [BT], Lipsiae 1971, σ. 51-73.

Θεοφ.Χρυςοβ. = ΘεοφάνηςΧρυςοβαλαντης [Νοννος], γιατρός (10ος αί.)

Σύν. έν έπιτ. ίατρ. = Προς Κωνσταντϊνον τόν Πορφυρογέννητον βασιλέα σύνοψις έν επιτομή
τής 'ιατρικής άπάσης τέχνης: Ι. S. Bernard, Theophanis Nonni Epitome de curatione mor-
borum graece ac latine. Ope codicum manuscriptorum recensuit notasque adiecit —, τ. 1-2,
Gothae - Amstelodami 1794 και 1795.

Θεοφ. = Θεοφιαος Πρωτοςπαθαριος, γιατρός (7ος αί. μ.Χ.)

Π. οϋρ. = Περι ούρων: Ι. L. Ideler, Physici et medici Graeci minores, τ. 1, Berolini 1841
(άνατύπ.: Amsterdam 1963), σ. 261-283.

Θεοφρ. = Θεοφραςτος ο Ερεςιος, φιλόσοφος (π. 371/0-287/6 π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Wimmer, Θεόφραστος. Theophrasti Eresii Opera quae supersunt omnia ...,
Parisiis 1866 (άνατύπ.: Frankfurt/M. 1964).

Π. φυτ. ίστ. = Περί φυτών ιστορία: Α. Hort, Theophrastus, Inquiry into plants, τ. 1-2 [LCL],
Cambridge, Mass. 1916 (άνατύπ.: τ. 1,1968· τ. 2,1961).

Χαρακτ. = Χαρακτήρες: Ρ. Steinmetz, Theophrast, Charaktere [DWA 7], München 1960.

Ιεροφ. = Ιεροφιαος, ιατροφιλόσοφος (10ος; αί.)

Πώς όφείλ. διαιτ. = Πώς οφείλει διαιτάσθαι άνθρωπος έφ' έκάστω μηνί: Delatte, Anecdota
Atheniensia [βλ. παραπάνω, λ. [Ανώνυμος], Π. τροφ. δυν.], τ. 2, σ. 456-466.
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Ιοβας, βασιλιάς της Μαυριτανίας, συγγραφέας (50 π.Χ.-23/24 μ.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH, τ. 3a, Leiden 1940 (άνατύπ.: 1954), σ. 127-155, άρ. 275.

Ιουλ. Αφρικ. = Σεετος Ιούλιος Αφρικανός, χρονογράφος (3ος αί. μ.Χ.)

Κεστοί (άπόσπάσματα): J.-R. Vieillefond, Les «Cestes» de Julius Africanus, Florence 1970.

Ιουςτινιαν. = Ιουςτινιανος, βυζαντινός αύτοκράτορας (482-565- βασίλ.: άπό τό 527)
Νεαρά 17: R. Schöll - W. Kroll, Corpus iuris civilis, τ. 3, Berlin 1895 (άνατύπ.: 1972), σ. 117-127.
ΙΠΠΙΑΤΡ. = ΙΠΠΙΑΤΡΙΚΑ

Ε. Oder - C. Hoppe, Corpus Hippiatricorum Graecorum, τ. I-II [BT], Stutgardiae 1971 (ed. pr.

τ. 1,1924, τ. 11,1927)
Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) [I 1-439 O.-H.]
InniATP. (Hipp. Cant.) [II 115-252 O.-H.]
Ιππιατρ. (Hipp. Par.) [II1-114 O.-H.]
Ιππιατρ. (Addit. Lond.) [II 253-271 O.-H.]
Ιππιατρ. (Exc. Lugd.) [II 272-313 O.-H.]

Ιπποκρ. = Ιπποκράτης ο Κωος, γιατρός (460-370 π.Χ. )

Ε. Littré, Oeuvres complètes d'Hippocrate. Traduction nouvelle avec le texte grec en regard, τ.

I-X, Paris 1839-1861 (άνατύπ.: Amsterdam 1961-1962)
Άφορισμ. = Αφορισμοί [IV 458-609 L.]
Έπιδημ. Ε' = Επιδημιών Ε' [V 204-259 L.]
Έπιδημ. ΣΤ' = Επιδημιών ΣΤ' [V 266-357 L.]
Π. αρχ. ίητρ. = Περι άρχαίης ίητρικής [I 570-637 L.]
Π. γυν. = Περι γυναικείων [VIII 10-407 L.]
Π. έντ. παθ. = Περι τών εντός παθών [VII 166-303 L.]

Ιςοκρ. = Ιςοκρατης ο Αθηναίος, ρήτορας (4ος αί. π.Χ.)

Άρεοπαγ. = Άρεοπαγιτικός: G. Mathieu, Isocrate, Discours. Texte établi et traduit, x. 3, Paris,
Les Belles Lettres, 1942 (άνατύπ.: 1966), σ. 63-84.

Ιω. Aktoyap. = Ιωάννης Ζαχαρίας Ακτουαριος, γιατρός (14ος αί.)

Π. διαγν. παθ. = Περι διαγνώσεως παθών λόγοι δύο: I. L. Ideler, Physici et medici Graeci mino-
res, τ. 2, Berolini 1841 (άνατύπ.: Amsterdam 1963), σ. 353-463.
Π. ψυχ. πνεύμ. = Περι ενεργειών και παθών τοϋ ψυχικού πνεύματος κα'ι της κατ' αύτό διαίτης
λόγοι δύο: Ideler, ο.π., τ. 1, Berolini 1841 (άνατύπ.: Amsterdam 1963), σ. 312-386.

Ιω. Γαληνός = Ιωάννης Γαληνός, γραμματικός (12ος αί.)

Έξήγ. Ήσίοδ. Θεογ. = Έξήγησις της τοϋ Ησιόδου Θεογονίας: Η. Flach, Glossen und Scholien
zur hesiodischen Theogonie, Leipzig 1876 (άνατύπ.: 1970), σ. 295-365.

Ιω.Μαλαλ. = Ιωάννης Μαλαλας, βυζαντινός χρονογράφος (6ος αί.)

Χρονογρ. = Χρονογραφία: I. Thum, Ioannis Malalae Chronographia [CFHB/SB 35], Berolini
et Novi Eboraci 2000.

Ιω. Στοβ. = Ιωάννης Στοβαίος, άνθολόγος (5ος αί. μ.Χ.)

Ανθολ. = 'Ανθολόγων: C. Wachsmuth - Ο. Hense, Ioannis Stobaei Anthologium, τ. 1-5, Berlin
1884-1912 (άνατύπ.: 1958).

Ιω. Φιλοπ. = Ιωάννης Φιλοπονος (ή Γραμματικός ή Αλεξανδρεύς), φιλόσοφος
(5ος/6ος αί. μ.Χ.)

Εις Αριστοτ. Μετεωρολ. = Εις τό πρώτον τών Μετεωρολογικών Αριστοτέλους έξηγητικά εις
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τρία: Μ. Hayduck, Ioannis Philoponi in Aristotelis Meteorologicorum librum primum com-
mentarium [CAG XIV/1], Berlin 1901, σ. 1-131.

Εις Άριστοτ. Άναλντ. ϋστ. = Εις τα Αριστοτέλους Αναλυτικά ύστερα: Μ. Wallies, Ioannis Phi-
loponi in Aristotelis Analytica posteriora commentaria cum Anonymo in librum ii [CAG
XIII/3], Berlin 1909, α 1-440.

Ιω. Χρυςοςτ. = Ιωάννης Χρυςοςτομος, άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,

έκκλησιαστικός συγγραφέας (4ος αί.)

Εις άγ. Ίγν. = Έγκώμιον εις τόν αγιον Ιερομάρτυρα Ίγνάτιον τόν θεοφόρον άρχιεπίσκοπον
γενόμενον Αντιοχείας τής μεγάλης εις 'Ρώμην άπενεχθέντα, και αυτόθι μαρτυρήσαντα,
κάκεϊθεν αύθις είς Άντιόχειαν κομισθέντα: PG 50,587-596.

Εις Ψαλμ. ρα ' = Είς Ψαλμόν ρα ': PG 55,635-641.

Ύπόμν. είς προς Έφεσ. έπιστ., Ό μ. ΙΑ ' = Υπόμνημα είς τήν προς Έφεσίους έπιστολήν, 'Ομιλία
LA ': PG 62,79-94.

Ιωςηπ. = Φλάβιος Ιωςηπος, Εβραίος ιστορικός (1ος αί. μ.Χ.)

Ίου δ. άρχ. = 'Ιουδαϊκή αρχαιολογία: S. Α. Naber, Flavii Iosephi Opera omnia, τ. 1-4 [BT], Lip-
siae 1888,1889,1892 καϊ 1893.

Κααλιμ. = Καλλίμαχος ο Κυρηναιος, ποιητής και λόγιος (4ος/3ος αί. π.Χ.)

"Ιαμβ. = Ίαμβοι: R. Pfeiffer, Callimachus, τ. 1: Fragmenta, Oxford 1949 (άνατύπ.: 1965), σ.
226,229-272 και 274-303.

[Καλλιςθ.] = [Καλλιςθενης ο Ολυνθιος], ιστορικός και γιατρός (4ος αί. π.Χ.)

Διήγ. Άλεξ. (rec. α) = Διήγησις Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος ... : W. Kroll, Historia Alexandri
Magni (Pseudo-Callisthenes). Recensio a, sive recensio vetusta, Berlin 1926 (άνατύπ.: 1958).

Kahm. Aaes. = Κλημης ο Αλεξανδρεύς, εκκλησιαστικός συγγραφέας (2ος/3ος αί.)

Έκλογ. προφ. = Εκ τών προφητικών έκλογαί: L. Früchtel - Ο. Stählin - U. Treu, Clemens
Alexandrinus, τ. 3 [GChrS 17], Berlin 21970, a. 137-155.

Κοςμ. Ινδικοπλ. = Κοςμας Ινδικοπλευςτης, γεωγράφος (6ος αί. μ.Χ.)

W. Wolska-Conus, Cosmas Indicopleustès. Topographie chrétienne [SChr 141,159 καϊ 197], τ.
1-3, Paris 1968,1970 και 1973.

Κρατ. = Κρατευας ο Ριζοτομος, γιατρός (1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Μ. Wellmann, Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia medica libri quin-
que, τ. III, Berolini 1914 (άνατύπ.: 1958), σ. 139-146.

Κτηςιας o Κνιδιος, γιατρός και ιστορικός (5ος/4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH, τ. 3, Leiden 1958 (άνατύπ.: 1967), σ. 416-517, άρ. 688, και D.
Lefant, Ctésias de Cnide [Les Belles Lettres], Paris 2004.

Kypan. = Κυρανιδες (2ος; αί. μ.Χ.)

D. Kaimakis, Die Kyraniden [BKPh 76], Meisenheim/Glan 1976.

Κυριλλ. Αλεξ. = Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, έκκλησιαστικός συγ-
γραφέας (4ος/5ος αί.)

Είς Ήσαΐαν = Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας έξήγησις ύπο-
μνηματική είς τόν προφήτην Ήσαΐαν: PG 70,9-1449.
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Λεων = Λεων ο Φιαοςοφος και Ιατρός (9ος αί. μ.Χ.)

Συν. Ιατρ. = Σύνοψις Ιατρικής: F. Ζ. Ermerins, Leonis philosophi et medici Conspectus medici-
nae / Λέοντος φιλοσόφου κα'ι ιατρού Σύνοψις Ιατρικής, F. Ζ. Ermerins, Anecdota medica
graeca (βλ. παραπάνω, λ. [Ανώνυμος], Περι τροφών), σ. 79-221.

Λουκιαν. = Λουκιανος Σαμοςατευς, σοφιστής καΐ σατιρικός συγγραφέας (2ος

αί. μ.Χ.)

Μ. D. Macleod, Luciani Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit, τ. 1-4
[SCBO], Oxonii 1972-1987.

Συμπ. = Συμπόσιο ν ή Λαπίθαι: Macleod, Luciani Opera, τ. 1, Oxonii 1972, σ. 144-163.

[Λουκιαν.] = Λουκιανος

Λούκ. = Λούκιος ή "Ονος = Macleod, Luciani Opera, τ. 2, Oxonii 1974, σ. 276-309.

Χαρίδ. = Χαρίδημος ή Περι κάλλους: Macleod, Luciani Opera, τ. 4, Oxonii 1987 (άνατύπ.:
1990), σ. 390-404.

Μαγ. Παπ. = Μαγικοί Πάπυροι

Α. Henrichs - Κ. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, τ. 1-2 [BT], Stuttgart 21973-1974.

Μαξ.Ομολογ. = Μάξιμος Ομολογητης, εκκλησιαστικός συγγραφέας (6ος/7ος αί.)

Π. διαφ. άπόρ. = Προς Θαλάσσιον όσιώτατον πρεσβύτερον και ήγούμενον περι διαφόρων
άπορων της Αγίας Γραφής: C. Laga - C. Steel, Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalas-
sium,τ. 1-2 [CChr/SG 7 και 22], Turnhout 1980 και 1990.

Μελετ. = Μελετιος, μοναχός και γιατρός (8ος/9ος αί.)

Π. της τοϋ άνθρ. κατασκ. = Περί της τοϋ άνθρώπου κατασκευής: J. Α. Cramer, Anecdota grae-
ca e codd. manuscriptis Bibliothecarum Oxoniensium, τ. 3, Oxonii 1836 (άνατύπ.: Amster-
dam 1963), σ. 1-157.

Μιχ,Ψελλ. = Μιχαήλ Ψελλός, ύπατος τών φιλοσόφων κτλ. (11ος αί.)

Έκ τοϋ «εμελλεν άρα» = Έκ τοϋ «εμελλεν &ρα», εις το «και ει τό πάντα έν πάσι κεϊσθαι»: Ρ.
Gautier, Michaelis Pselli Iheologica, τ. 1 [BT], Lipsiae 1989, άρ. 61.

Νικανδρ. = Νικανδρος ο Κολοφωνιος, ποιητής καΐ γιατρός; (2ος; αί. π.Χ.)

Αλεξ. = Αλεξιφάρμακα: Κ. Οίκονομάκος, Νικάνδρου Αλεξιφάρμακα [ΕΒ], Αθήναι, Ακαδημία
Άθηνών/Κέντρον Εκδόσεως Έργων 'Ελλήνων Συγγραφέων, 2002.

Θηρ. = Θηριακά: Α. S. F. Gow - Α. F. Scholfield, Nicander. The Poems and Poetical Fragments,
Edited with Introduction, Translation and Notes, Cambridge 1953, σ. 28-93.

Όφιακά (άπόσπάσματα): Gow - Scholfield, Nicander..., σ. 142.

Noym. = Νουμηνιος Ηρακλεωτης, γιατρός (π. τό 300 π.Χ)

Αποσπάσματα: Lloyd-Jones - Parsons, Supplementum Hellenisticum [βλ. παραπάνω, λ. Εΰδημος],
σ. 284-285, άπ. 589-594.

Νυμφις = Νυμφις Ηρακλεωτης, ιστορικός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Κ. Müller, FHG, τ. 3, Parisiis 1849 (άνατύπ.: Frankfurt/M. 1975), σ. 13-16.

Ξενοφ. = Ξενοφών ο Αθηναίος, φιλόσοφος και ιστορικός (5ος/4ος αί. π.Χ.)

Απομν. = Απομνημονεύματα: Ε. C. Marchant, Xenophontis Opera omnia, τ. 2 [SCBO], Oxonii
21921 (άνατύπ.: 1971).
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ΟικοΥΜ. = Οικουμενιος, φιλόσοφος και ρήτορας (6ος αί. μ.Χ.)

Έρμ. άποκαλύψ. = 'Ερμηνεία τής άποκαλύψεως τοϋ θεσπεσίον και εύαγγελιστοΰ και
θεολόγου 'Ιωάννου λόγοι δύο: Η. C. Hoskier, The complete commentary of Oecumenius on
the Apocalypse, Ann Arbor 1928.

Ολυμπιοδ. = Ολυμπιοδωρος Αλεξανδρεύς, νεοπλατωνικός φιλόσοφος (6ος αί. μ.Χ.)

Είς Άριστοτ. Μετεωρολ. = Είς τό πρώτον τών Αριστοτέλους Μετεωρολογικών σχόλια: G. Stu-
ve, Olympiodori in Aristotelis Meteora commentaria [CAG XII/2], Berlin 1900, α 1-338.

[Είς Πλάτ. Φαίδ.] = [Είς Πλάτωνος Φαίδωνα]: L. G. Westerink, The Greek Commentaries on
Plato's Phaedo, τ. 1, Amsterdam 1976, σ. 39-181.

Opeib. = Ορειβαςιος Περγαμηνος, γιατρός (4ος αί. μ.Χ.)

Ίατρ. συν. = Ίατρικα'ι συναγωγαί: J. Raeder, Oribasii Collectionum medicarum reliquiae
[CMG VI/1/1· 1/2· 2/1 και 2/2, σ. 1-180], Lipsiae et Berolini 1928, 1929, 1931 και 1933
(άνατύπ.: Amsterdam 1964)·

Ίατρ. συν. έκλ. = Ιατρικών συναγωγών έκλογαί: J. Raeder, Oribasii Collectionum medicarum
eclogae medicamentorum [CMG VI/2/2, σ. 181-307], Lipsiae et Berolini 1933 (άνατύπ.:
Amsterdam 1964)·

Σύν. προς Εύστάθ. = Προς Εύστάθιον τόν υίόν αύτοϋ σύνοψις: J. Raeder, Oribasii Synopsis ad
Eustathium [CMG VI/3, σ. 1-313], Lipsiae et Berolini 1926 (άνατύπ.: Amsterdam 1964)·

Bißλ. προς Εύνάπ. = Βιβλία προς Εύνάπιον: J. Raeder, Oribasii Libri ad Eunapium [CMG
VI/3, σ. 315-498], Lipsiae et Berolini 1926 (άνατύπ.: Amsterdam 1964).

Π. μέτρ. και σταθμ. = Περι μέτρων καϊ σταθμών ίατρικόν [leg. -ών] Όριβασίου σαφές, κατά
έμπειρίαν δόκιμον: Hultsch, Metrol. script, (βλ. παραπάνω, λ. [Γαληνός]), τ. I, σ. 244-248.

Οςτανης, Πέρσης μάγος (5ος αί. π.Χ.)

J. Bidez - F. Cumont, Les mages hellénises. Zoroastres, Ostanes et Hystaspe d'après la tradition
grecque, τ. 2, Paris 1938, σ. 267-356.

Παλλαδ. = Παλλαδιος, γιατρός (6ος αί. μ.Χ.)

Σχόλ. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' = Σχόλια τής έκτης 'Επιδημίας άπό φωνής Παλλαδίου σο-
φιστοϋ: F. R. Dietz, Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii, Iheophili, Meletii, Damascii,
Ioannis aliorum Scholia in Hippocratem et Galenum e codicibus mss. Vindobonens.
Monacens. Florent. Mediolanens. Escorialens. etc. primum graece edidit —, τ. II, Regimonti
Prussorum 1834 (άνατύπ.: Amsterdam 1966), σ. 1-235.

Παυλ. Αιγιν. = Παύλος ο Αιγινήτης, γιατρός (7ος αί. μ.Χ.)

Επιτ. ίατρ. = 'Επιτομή ιατρικής: Ι. L. Heiberg, Paulus Aegineta [CMG IX/1 καϊ IX/2], Lipsiae
et Berolini 1921-1924.

Παυλ. Nik. = Παύλος Νικαιος, γιατρός (μεταξύ 7ου κάι 10ου αί.)

Π. νοσημ. = <Περΐ> πολλών τε και ποικίλων γενομένων νοσημάτων ...: Α. Μ. Ieraci Bio, Pao-
lo di Nicea, Manuale medico. Testo edito per la prima volta, con introduzione, apparato
critico, traduzione e note [HBN 16],Napoli 1996.

Παατ. = Πλάτων ο Αθηναίος, φιλόσοφος (427-348/7 π.Χ.)

Τίμ. = Τίμαιος: J. Burnet, Piatonis Opera, τ. 4 [SCBO], Oxonii 1902 (άνατύπ.: 1968) [17a-92c].

[Παατ.] = [Πλάτων]

Έπιν. = Έπινομίς: J. Burnet, Piatonis Opera, τ. 4 [SCBO], Oxonii 1907 (άνατύπ.: 1967) [973a-992e].
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Πλουταρχ. = Πλούταρχος ο Χαιρωνευς, βιογράφος κάι φιλόσοφος (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Άντών. = Αντώνιος: Κ. Ziegler, Plutarchi Vitae Parallelae, τ. III/l [BT], Lipsiae 21971 (Ί915)·
editionem correctionem cum addendis curravit H. Gärtner, Lipsiae 1996, σ. 60-152.

Δημ. = Δημήτριος: Ziegler, Plutarchi Vitae Parallelae [βλ. παραπάνω], τ. III/l, σ. 1-60.

Εις τά Νικάνδρ. Θηρ. = Ε'ις τά Νικάνδρου Θηριακά: F. Η. Sandbach, Plutarchi Moralia, τ. VII
[BT], Lipsiae 1967, σ. 72-73, άπ. 113-115.

Π. πρώτ. ψυχρ. = Περι τοϋ πρώτως ψυχροϋ: C. Hubert, Plutarchi moralia, τ. V/3 [BT], Lipsiae
21960, σ. 90-114 (945f-955c).

Προς ήγεμ. άπαίδ. = C. Hubert - M. Pohlenz - H. Drexler, Plutarchi Moralia, τ. V/1 [BT],
Lipsiae 1960, σ. 11-19 (779d-782f).

Πολυδ. = Ιούλιος Πολυδευκης, λεξικογράφος (2ος αί. μ.Χ.)

Όνομαστ. = Όνομαστικόν: Ε. Bethe, Pollucis Onomasticon, e codicibus ab ipso collatis denuo
edidit et adnotavit, τ. 1-3 [LG 9], Lipsiae 1900,1931 και 1937 (άνατύπ. στη σειρά: [SWK]
Stutgardiae, Teubner, 1967).

Πορφ. = Πορφυριος ο Τυριος, φιλόσοφος (3ος αί. μ.Χ.)

Όμ. ζητήμ. = 'Ομηρικά ζητήματα: Η. Schräder, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Ilia-
dem pertinentium reliquiae, τ. 1-2 [BT], Lipsiae 1880-1882.

Πραξαγ. = Πραξαγορας ο Κωος, γιατρός (δεύτερο μισό 4ου αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Steckerl, The Fragments of Praxagoras of Cos and His School. Collected, Edi-
ted and Translated [PhA 8], Leiden 1958.

Πτολεμ. = Κλαύδιος Πτολεμαίος, μαθηματικός καΐ άστρονόμος (2ος αί. μ.Χ.)

Άποτελ. = Αποτελεσματικά: W. Hübner, Claudii Ptolemaei Opera quae exstant omnia, τ. III/l
[BT], Stutgardiae et Lipsiae 1998.

Ρουφ. = Ρουφος ο Εφεςιος, γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Π. όνομ. άνθρ. μορ. = Περί ονομασίας τών τοϋ ανθρώπου μορίων: Ch. Daremberg - C. É. Ru-
elle, Oeuvres de Rufus d'Éphèse, Paris 1879 (άνατύπ.: Amsterdam 1963), σ. 133-167 = G.
Kowalski, Rufi Ephesii De corporis humani partium appellationibus (Όνομασίαι τών τοϋ
άνθρώπου μορίων), Göttingen 1960 (Inaug. Diss.).

[Ρουφος]

Όνομ. κ. άνθρ. = Όνομασίαι τών κατά άνθρωπον: Daremberg - Ruelle, Rufus d'Éphèse [βλ.
παραπάνω, λ. Ροϋφος ό Έφέσιος], σ. 233-236.

Σούδα (10ος αί. μ.Χ.)

Α. Adler, Suidae Lexicon, τ. I, 1-5 [LG 1], Lipsiae 1928-1938 (άνατύπ.: SWK, Stutgardiae,
Teubner, 1989).

Στεφ. = Στέφανος ο Αλεξανδρευς, φιλόσοφος και ιατρός (6ος/7ος αί. μ.Χ.)

'Εξήγ. εις Γαλην. προς Γλαύκ. Θεραπ. = Στεφάνου τοϋ φιλοσόφου και 'ιατρού 'Εξήγησις εις τήν
τοϋ προς Γλαύκωνα Γαληνού Θεραπευτικήν: Dietz, Scholia in Hippoeratem et Galenum ...
[βλ. παραπάνω, λ. Παλλάδιος], τ. I, σ. 233-344.

[Εις Μάγν.] Π. οϋρ. = [Εις τό Μάγνου] Περι ούρων: U. C. Bussemaker, In Magni sophistae
librum De urinis, RPh 1 (1845) 423-438 και 543-560 (τό εργο παραδίδεται μέ τόν τίτλο:
στεφανου Περι ούρων).

Στεφ. Βυζ. = Στέφανος ο Βυζάντιος, γεωγράφος καΐ γραμματικός (6ος αί. μ.Χ.)

Έθν. = 'Εθνικά: Α. Meineke, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, Berlin 1849 (άνα-
τύπ.: Graz 1958).
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Στραβ. = Στράβων, γεωγράφος (1ος αί. π.Χ./1ος αί. μ.Χ.)

Γεωγρ. = Γεωγραφικά: Α. Meineke, Strabonis Geographica, τ. I-III [BT], Lipsiae 1852.

Σχολ. εις Αρατ. Φαινομ. = Σχόλια εις Αρατου Φαινόμενα

Martin, Scholia in Aratum Vetera [βλ. παραπάνω, λ. [Ανώνυμος] (Άχιλλεύς, ϋπομνηματ. Άράτου;
2ος/3ος αί. μ.Χ.)], σ. 37-527.

Σχολ. εις Αριςτοφ. Νεφ. = Σχόλια εις Αριστοφάνους Νεφεαας

D. Holwerda, Jo. Tzetzae commentarii in Aristophanem [Scholia in Aristophanem 4/2], Gro-
ningen 1960, σ. 367-689.

Σχολ. εις Θεοκρ. Ειδ. = Σχόλια εις Θεοκριτου Ειδύλλια

K.Wendel, Scholia in Theocritum Vetera, Lipsiae 1914 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σ. 1-352.

Σχολ. εις Αουκιαν. Nekp. Διαλ. = Σχόλια εις Λουκιανου Νεκρικούς Διάλογους
Η. Rabe, Scholia in Lucianum [BT], Lipsiae 1906 (άνατύπ.: Stuttgart 1971), σ. 250-264 (: Χά-
ρων και Έρμης).

Σχολ. εις Νικανδρ. Αλεξ. = Σχόλια εις Νικανδρου Αλεξιφαρμακα

Μ. Geymonat, Scholia in Nicandri Alexipharmaca cum glossis, Milano 1974, σ. 29-212.

Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. = Σχόλια εις Νικανδρου Θηριακα

Α. Crugnola, Scholia in Nicandri Theriaca cum glossis, Milano - Varese 1971, σ. 34-321.

Σχολ. εις Om. Ια. = Σχόλια εις Ομηρου Ιλιαδα

Η. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia Vetera), τ. 4 (O-T), Berlin 1975.

Σχολ. F Opeib. Ιατρ. Συν. = Σχολιαςτης F Ορειβαςιου Ιατρικών Συναγωγων

Πρόκειται γιά σχόλια πού παραδίδονται άπό τό χφ. Parisinus graec. 2237 [F] (14ος αί.) και
έκδίδονται στό ύπόμνημα τών παράλληλων χωρίων τής έκδόσεως τοΰ Όρειβασίου.

Σχολ. R2 Ορειβ .Ιατρ. Συν. = Σχολιαςτης R2 Ορειβασίου Ιατρικών Συναγωγων

Πρόκειται γιά σχόλια πού παραδίδονται άπό τό χφ. Vaticanus graec. 1885 [R] (14ος αί.)· γιά
τήν εκδοσή τους ισχύει ο,τι καϊ γιά τόν Σχολιαστή F (βλ. στό άμέσως προηγ. λ.).

Σωρ. = Σωρανος ο Εφεςιος, Μεθοδικός γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)
Γυν. = Γυναικεία: J. Ilberg, Soranus [CMG IV], Lipsiae et Berolini 1927, σ. 3-152.
Π. σημ. καταγμ. = Περ'ι σημείων καταγμάτων: Ilberg, Soranus ..., σ. 155-158.

Σωςτρ. = Σωςτρατος, γιατρός (1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Μ. Wellmann, Sostratos. Ein Beitrag zur Quellenanalyse des Ailian, Hermes
26 (1891) 321-350.

Υπερειδ. = Υπερείδης ο Αθηναίος, ρήτορας (4ος αί. π.Χ.)

Κ. Άρισταγ. = Κατά Άρισταγόρας άπροστασίου λόγοι β ' (άποσπάσματα): C. Jensen, Hyperidis
Orationes sex [BT], Lipsiae 1917 (άνατύπ.: 1963), σ. 115-154.

Φιλινος o Κωος, 'Εμπειρικός γιατρός [θηριακός;] (3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Deichgräber, Empirikerschule [βλ. παραπάνω, λ. Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς], σ.
163-164 (άπ. 134-142).

Φιλοςτρ. = Φλάβιος Φιλοςτρατος, ρητοροδιδάσκαλος (2ος/3ος αί. μ.Χ.)
Εικόνες: Ο. Benndorf - Κ. Schenckl, Philostrati maioris Imagines [BT], Lipsiae 1893.
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Φιλουμ. = Φιλουμενος, γιατρός (2ος αί. μ.Χ.)

Π. ιοβ. = Περί Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοϊς βοηθημάτων: Μ. Wellmann, Philumeni De
venenatis animalibus eorumque remediis [CMG X/l/1], Lipsiae et Berolini 1908.

Αποσπάσματα: Th. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus. Fragmente aus Philume-
nus und Philagrius nebst einer bisher noch ungedruckten Abhandlung über Augenkrank-
heiten. Nach den Handschriften herausgegeben und ins Deutsche übersetzt [BS 5/2], Berlin
1886 (άνατύπ.: Nendeln/Liechtenstein 1975), σ. 16-73 (: «I. Fragmente aus Philumenus»),
καϊ P. Mihaileanu, Fragmentele latine ale lui Philumenus si Philagrius. Cu um studiu intro-
ductiv referitor la autenticitatea textului grec al fragmentelor, Bucureçti 1910.

Φίλων = Φίλων ο Ιουδλιος, φιλόσοφος (π. 25 π.Χ.-50 μ.Χ.)

Π. βίου Μωϋσ. = Περι τοϋ βίου τοϋ Μωϋσέως λόγοι δύο: L. Cohn, Philonis Alexandrini Opera
quae supersunt,τ. 4, Berlin 1902 (άνατύπ.: 1962), σ. 119-268.

Π. κληρον. = Περί τοϋ τίς ό τών θείων εστίν κληρονόμος και περι της εις τά ίσα και έναντία
τομής: Ρ. Wendland, Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, τ. 3, Berlin (άνατύπ.:
1962), σ. 1-71.

Π. μέρ. διαταγμ. = Περι τών έν μέρει διαταγμάτων περι τών άναφερομένων έν εϊδει νόμων ε'ις
δύο κεφάλαια τών δέκα λογίων, τό τε μή νομίζειν εξω τοϋ ένός θεούς έτερους αύτοκρατεϊς
και τό μή χειρόκμητα θεοπλαστεΐν: L. Cohn, Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, τ.
5, Berlin 1906 (άνατύπ.: 1962), σ. 1-265.

Φωτ. = Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (9ος αί.)

Λέξ. = Λέξεων Συναγωγή: R. Porson, Φωτίου τοϋ πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή e cod. Ga-
leano descripsit R. Porson (ed. P. P. Dobree), τ. 1-2, London 1822.

Βιβλιοθ. = Βιβλιοθήκη: R. Henry, Photius, Bibliothèque. Texte établi et traduit, τ. 1-8, Paris, Les
Belles Lettres, 1959-1977.

II. Λατίνοι συγγραφείς

Anon. Bamberg. = Anonymus Bambergensis

Κ. Sudhoff, Ein Bamberger historisch-propädeutisches Fragment, AGM 8 (1915) 410-413 =
U. Stoll, Das "Lorscher Arzneibuch". Ein medizinisches Kompendium des 8. Jahrhunderts
(Codex Bambergensis medicinalis 1), Text, Übersetzung und Fachglossar [Sudhoffs Archiv
Beihefte - Heft 28], Stuttgart 1992, σ. 64-66.

Anon. Sangall. = Anonymus Sangallensis

Laux, Ars medicinae [βλ. παρακάτω, λ. Ars medicinae], σ. 421 (και τό κριτ. ύπόμν. στον στίχ.
12), καϊ Ε. Heisckel, Die Medizingeschichtschreibung von ihren Anfängen bis zum Beginn
des 16. Jahrhunderts [AGMN 28], Berlin 1938, σ. 22.

Ars Medicinae

R. Laux, Ars medicinae. Ein frühmittelalterliches Kompendium der Medizin, Kyklos 3 (1930)
417-434.

Byzantius (μετά τό 120 μ.Χ./πρΙν τον 4ο αί. μ.Χ.), γιατρός

Liber Byzantii: K.-D. Fischer, Der Liber Byzantii, ein unveröffentliches griechisches therapeu-
tisches Handbuch in lateinischer Übersetzung, C. Deroux (έπιμ.), Maladie et maladies
dans les texts latins antiques et médiévaux. Actes du Ve Colloque International «Textes mé-
dicaux latins» (Bruxelles, 4-6 septembre 1995) [CL 242], Bruxelles 1998, σ. 276-294.
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Cael. Aurel. = caelius aurelianus, γιατρός (5ος αί. μ.Χ.)

G. Bendz, Caeli Aureliani Celerum passionum libri III. Tardarum passionum libri V [CML

VI/1/1 και 2], Berolini 1990.
Cel. pass. = Celerum sive acutarum passionum libri III [CML VI/1/Ι,σ. 1-423]
Tard. pass. = Tardarum sive chronicarum passionum libri y [CMG VI/1/1, σ. 426-VI/1/2, σ. 939]

[Initia Medicinae]

L. Firpo, Medicina medievale. Testi dell'Alto Medioevo — Miniature del codice di Kassel —
Regole salutari salernitane ..., Torino 1972, σ. 48-52 (άπό τό χφ. Parisinus, Biblioth. Nat.,
Fons Lat. 7028 [P'] τοϋ 9ου αι., φφ. lr-4r).

Iustin. = Marcus Iunianus Iustinus, ιστορικός (3ος αί. μ.Χ.)

Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi = Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi: O. Seel, M.
Iuniani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Accedunt Prologi in
Pompeium Trogum [BT], Stutgardiae 1972.

Plin. = C. Plinius Secundus, φυσιογνώστης (1ος αί. μ.Χ.)

Nat. hist. = Naturalis historia: L. Ian - Κ. Mayhoff, C. Plinii Secundi Naturalis Historiae libri
XXXVII, τ. I-VI [BT], Lipsiae 1892-1909 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967).

Scrib. Larg. = Scribonius Largus, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

Compos. = Compositiones: S. Sconocchia, Scribonii Largi Compositiones [BT], Leipzig 1983.

Tacit. = Cornelius Tacitus, ιστορικός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Annal. = Annales (ab excessu divi Augusti'): S. Borszsak, Cornelii Taciti libri qui supersunt, τ.
1/1 [BT]: Ab excessu divi Augusti libri I-IV, Stutgardiae et Lipsiae 1992.

Β' ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Βοςκος, Α. I., Αρχαία κυπριακή γραμματεία, τ. 4: 'Ιατρική, Λευκωσία, "Ιδρυμα Ά. Γ. Λεβέντης, 2007.

Ματρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις = Aim. Δ. Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις στο Περί Ιο-
βόλων ζώων τοΰ γιατροΰ Φιλουμένου, Αρμός. Τιμητικός τόμος στόν καθηγητή Ν. Κ. Μουτσό-
πουλο γιά τά 25 χρόνια πνευματικής του προσφοράς στό Πανεπιστήμιο, τ. 2, Θεσσαλονίκη
1990, σ. 1141-1143.

—, Άρχιγένης = Aim. Δ. Μαυρουδης, Αρχιγένης Φιλίππου Άπαμεύς. Ό βίος και τά 'έργα ένός
"Ελληνα γιατρού στήν αύτοκρατορική Ρώμη [Πονήματα 3], Αθήναι, Ακαδημία Άθηνών/Κέ-
ντρον Έκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, 2000.

—, Παρατηρήσεις = Aim. Δ. Μαυρουδης, Παρατηρήσεις στήν πρόσφατη έκδοση τοΰ έργου τοΰ
Αίλίου Προμώτου (;) Περί τών 'ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων, Ελληνικά 57
(2007) 29-67.

—, Δέλτος 29 (2005) 54-57 (βιβλιοκρισία τής έκδόσεως τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλιος Προμώτος;]).

—, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ. = Aim. Δ. Μαυρουδης, Μακεδονική ιατρική προσωπογραφία. Μακε-
δόνες γιατροί και γιατροί στήν ύπηρεσία Μακεδόνων κατά τήν Αρχαιότητα. Μαρτυρίες και
αποσπάσματα: Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια [Πραγμ.ΑΑ 62], Αθήναι, Γραφείον Δημοσιευ-
μάτων τής Ακαδημίας Αθηνών, 2010.

--Α. Σακελλαριδου-Σωτηρουδη, Ένα χειρόγραφο τοΰ γιατροΰ Άετίου τοϋ Άμιδηνοϋ (Κώδικας

Άθων. Λαύρ. 630. Ε 168), Ελληνικά 38 (1987) 318-341.
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Λαςκαρατος, Ιω., Κύλικες ζωής κατευνάστριαι. Ιστορική και 'ιατρική προσέγγιση στις δηλητηριά-
σεις τής βυζαντινής περιόδου, Αθήνα 1994.

Οικονομακος, Νικάνδρου Αλεξιφάρμακα- βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Νίκανδρος ό Κολοφώνιος.

Παξιμαδας, Σ. Α., Λημνία γή. Τό πρώτο παγκοσμίως πρότυπο φαρμακευτικό προϊόν, Αθήνα 2002.

Παπαδημητριου, Νοννα Δ., Νοσήματα και ατυχήματα στις αύτοκρατορικές οικογένειες τοϋ Βυ-
ζαντίου (324-1261) κατά τη βυζαντινή ιστοριογραφία, Αθήναι 1996.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΩΝ

η συγγραφη αυτοτελούς εργου στο όποιο γινόταν πραγμάτευση τών σχετικών
με τα ίοβόλα ζώα, δηλ. για τα ζώα εκείνα, τα όποια μέ τό τσίμπημα ή τό δάγκωμά
τους, έναποθέτουν στό τραύμα τό δηλητήριο τους, τον 'ιόν, πού είναι δυνατόν να
προκαλέσει άπό ένα απλό έρύθημα ή οίδημα έως και τον θάνατο τού δηχθέντος,
έντοπίζεται στον τέταρτο προχριστιανικό αιώνα καϊ συνδέεται μέ τό όνομα τοϋ
Θεοφράστου τοϋ Έρέσιου (π. 371/0-287/6 π.Χ.). Ακολούθως ιδιαίτερα συγγράμ-
ματα μέ τό ϊδιο θέμα έχουν συνταχθεί άπό άρκετούς γιατρούς, ένώ άλλοι έχουν
έντάξει σχετικές ένότητες σέ εύρύτερου περιεχομένου εργα τους, συνήθως φαρ-
μακολογικά· τέλος μέ τό όνομα πολλών γιατρών συνδέεται ή σύνθεση φαρμάκων
κατά ιοβόλων, χωρίς όμως να μαρτυρεΐται ή συγγραφή άπό αύτούς και του έργου,
στό όποιο ήταν ένταγμένο τό σχετικό θεραπευτικό βοήθημα.

01 γιατροί οί όποιοι έπιδόθηκαν ιδιαίτερα στήν καταγραφή τών ιοβόλων
ζώων, τήν περιγραφή τους, τήν έκθεση τών συμπτωμάτων πού έμφανίζονται
μετά τό δήγμα τους καϊ τή θεραπεία (ή τήν άνακούφιση) τών άνθρώπων πού
επλήγησαν άπό αύτά, χαρακτηρίζονταν ώς θηριακοί, ένώ τά σχετικά ειδικά έργα
τους, άπό όσο μπορούμε νά διαπιστώσουμε μέ βάση τις σωζόμενες μαρτυρίες,
έφεραν τούς άκόλουθους τίτλους: Περί (τών) δακέτων καϊ βλητικών ή Περι δα-
κετών καϊ βλητικών, Περι βλητών καϊ δακέτων, Περι δακέτων, Περί θηρίων, Θη-
ριακά, Θηριακόν, Περί Ιοβόλων ζώων (ή θηρίων)1· άπό νεότερους μελετητές ώς
τίτλος έκλαμβάνεται και ή έκφραση Θηριακός λόγος2.

Στενά συνδεδεμένη μέ τή γραμματεία αύτή είναι καϊ έκείνη πού πραγματεύ-
εται τά σχετικά μέ τά θανάσιμα φάρμακα, δηλ. τά δηλητήρια3. Ή συγγραφή τοϋ
πρώτου γνωστού σχετικοϋ έργου συνδέεται μέ τό όνομα τοϋ διαπρεπούς για-
τρού Διοκλή τοϋ Καρύστιου (4ος/3ος; αί. π.Χ.), εΐναι δηλ. περίπου σύγχρονη μέ

1. Βλ. και τή σχετική παρατήρηση τοϋ Wellmann, Geschichte, V, σ. 323, ύποσημ. 2.

2. Υπέρ τής άπόψεως ομως οτι δεν πρόκειται για τίτλο βλ. παρακάτω, σ. 57, ύποσημ. 49, τή
σχετική έπιχειρηματολογία (στήν ένότητα γιά τόν Απολλόδωρο).

3. Βλ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 9,1 [XII 175,5-6 Κ.]: ει δε και προς τάλλα θανάσι-
μα φάρμακα, ταύτα δή τά δηλητήρια καλούμενα.
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τή σύνταξη τοϋ πρώτου έργου πού άφορα τά ίοβόλα. Σε άρκετές περιπτώσεις
γιατροί πού άσχολήθηκαν μέ τα ίοβόλα έγραψαν και σχετικά μέ τα δηλητήρια,
ένώ πολλά φάρμακα τά συνιστούσαν νά χρησιμοποιηθούν και στις δύο περι-
πτώσεις, είτε σ' αύτούς πού είχαν δηχθεΐ άπό ιοβόλο ζώο, εϊτε σ' έκείνους πού
είχαν λάβει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, κάποιο δηλητήριο. Τά συγγράμματα τά σχε-
τικά μέ τις δηλητηριώδεις ούσίες καϊ τά άντιφάρμακά τους μας είναι γνωστά
μέ τούς άκόλουθους τρεις τίτλους: Αλεξιφάρμακα, Περί θανασίμων (φαρμάκων)
καϊ Περι δηλητηρίων φαρμάκων.

Έξ αιτίας λοιπόν τής στενής συνάφειάς τους τά δύο έν λόγω θέματα, στήν
Εισαγωγή αύτή συνεξετάζονται4· ειδικότερα καταγράφονται οί άρχαίοι γιατροί
πού έγραψαν ιδιαίτερα συγγράμματα εϊτε γιά τά ίοβόλα εϊτε γιά τά δηλητήρια ή
καϊ γιά τά δύο αύτά ένδιαφέροντα θέματα, όπως έπίσης οί γιατροί πού άφιέρω-
σαν στά έν λόγω θέματα εϊτε ολόκληρο βιβλίο εϊτε μέρος βιβλίου έκτενέστερου
καϊ γενικότερου περιεχομένου συγγράμματος τους· τέλος γίνεται λόγος καϊ γιά
τούς γιατρούς έκείνους, στούς όποιους άποδίδεται άπλώς κάποιο σχετικό φάρ-
μακο (ή άρκετά φάρμακα), χωρίς όμως νά διασώζεται μαρτυρία γιά ειδικότερη
ένασχόληση μέ τά ίοβόλα και τά δηλητήρια ούτε και γιά συγγραφικό έργο γενι-
κά (αν καϊ κάτι τέτοιο πρέπει μάλλον νά θεωρηθεί αύτονόητο, άφοϋ τά έν λόγω
φάρμακά τους ήταν γνωστά σε μεταγενέστερους γιατρούς).

Όσον άφορα τήν πραγμάτευση πού ακολουθεί πρέπει έδώ να διευκρινίσω λεπτομε-
ρέστερα οτι σέ ιδιαίτερα τμήματα τής Εισαγωγής έξετάζω κατά χρονολογική σειρά5 τούς

4. Σχετικά μέ τά δύο θέματα πού θά έξετασθοϋν στη συνέχεια βλ. και Schneider, Nicandrea,
σ. 165-181· Allbutt, Greek Medicine, σ. 347-388 (: «Pharmacy and Toxicology»)· J. Scarborough,
Text and Sources in Ancient Pharmacy, Pt. 2: Hellenistic Pharmacy, Toxicology and Medical
Entomology, PhHist. 29 (1987) 133-139· Touwaide, Les poisons, σ. 265-281· στόν Ιδιο, Galien
et la toxicologie, σ. 1887-1986, και ειδικότερα σ. 1895-1896 (: «II. La théorie classique de la
toxicologie»), κ.α.· πρβ. έπίσης Ihm, Giftkapitel, σ. 235-253, και Sconocchia, Scribonio Largo, σ.
161 κ.έ. (μέ αφορμή τις πηγές τής ένότητας τοϋ έργου τοϋ Σκριβωνίου Λάργου, ή όποία άφορα
τά ίοβόλα και τά δηλητήρια). Συμπληρωματικά βλ. Morel, Iologica, σ. 345-389, ένώ ειδικότερα
μόνο γιά τον χερσαϊον σκορπίον βλ. Ελ. Xoyalapa-Ρ αϊου, 'Ιοβόλοι σκορπιοί. Μαγικοί πάπυροι και
άλλες μαρτυρίες [Δωδώνη, Παράρτημα άρ. 81], Ιωάννινα 2008 (με μνείες τόσο ειδικής γραμμα-
τείας γιά τά ίοβόλα οσο και τής λοιπής, δπου έντοπίζονται άναφορές στούς σκορπιούς)· τέλος
γιά τά δηλητήρια καϊ τις δηλητηριάσεις κατά τή βυζαντινή έποχή βλ. Ιω. Λαςκαρατος, Κύλικες
ζωής κατευνάστριαι. 'Ιστορική και Ιατρική προσέγγιση στις δηλητηριάσεις τής βυζαντινής περιό-
δου, Αθήνα 1994, και Νοννα Δ. Παπαδημητριου, Νοσήματα καϊ ατυχήματα στις αυτοκρατορικές
οικογένειες τοϋ Βυζαντίου (324-1261) κατά τή βυζαντινή Ιστοριογραφία, Αθήναι 1996, σ. 186-205
(: «Δηλητηριάσεις», οπου καταγράφονται «περιστατικά έπιβουλής κατά τοϋ αύτοκράτορα μέ
δηλητήρια, περιστατικά ιοβόλων δηγμάτων καϊ τραυματισμοί άπό ίοβόλα βέλη»).

5. Πιστεύω οτι κατά τήν πραγμάτευση τών έν λόγω θεμάτων πρέπει νά προκριθεί ή χρονολο-
γική εκθεσή τους, πρώτον έπειδή άρκετοί γιατροί άσχολήθηκαν και μέ τά δηλητήρια καϊ μέ τά ίο-
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γιατρούς έκείνους, οί όποιοι έγραψαν ειδικά συγγράμματα για τά ίοβόλα ή τά δηλητήρια
(ή και για τά δύο αύτά θέματα)6, έκείνους πού είναι γνωστοί μέ τόν χαρακτηρισμό θηρι-
ακοί (άκόμη και αν γι' αυτούς δέν διασώζεται μαρτυρία γιά κανένα σχετικό σύγγραμμα,
άφοϋ ό έν λόγω χαρακτηρισμός ύποδεικνύει ιδιαίτερη ενασχόληση τουλάχιστον μέ τα
ίοβόλα), τους γιατρούς πού άφιέρωσαν κάποιο βιβλίο (ή τμήμα βιβλίου) εύρύτερου συγ-
γράμματος τους, προφανώς φαρμακολογικού, για νά καταγράψουν βοηθήματα για τήν
άντιμετώπιση τών δηγμάτων τών ιοβόλων και τής θανατηφόρου δράσεως τών δηλητη-
ρίων, και έπίσης έκείνους γιά τούς όποιους μαρτυρειται ένασχόληση μέ άρκετά ίοβόλα ή
δηλητήρια (άφοϋ πρέπει νά δεχθούμε ότι κάτι τέτοιο δηλώνει όχι περιστασιακό σχετικό
ενδιαφέρον)· έπίσης ιδιαίτερο λόγο κάνω καϊ γιά γιατρούς (όπως π.χ. ό Ζώπυρος ό Άλε-
ξανδρεύς ή ό Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος), μέ τό όνομα τών όποιων είναι συνδεδεμένο
ενα μόνο σχετικό φάρμακο, πού όμως υπήρξε διάσημο κατά τήν Αρχαιότητα. Τέλος επί
μέρους παραγράφους άφιερώνω και σέ σημαντικούς γιατρούς, όπως ό Κρατεύας ό ρι-
ζοτόμος και ό Διοσκουρίδης ό Άναζαρβεύς, οί όποιοι, κάνοντας λόγο γιά διάφορα άπλα
φάρμακα (ό πρώτος μόνο γιά φυτά), μεταξύ τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τους καταγρά-
φουν και τή δράση τους ε'ίτε κατά τών ιοβόλων εϊτε κατά τών δηλητηρίων. Γιά τούς για-
τρούς έκείνους, τό όνομα τών όποιων συνδέεται μέ ενα μόνο φάρμακο ή μόνο μέ τήν
παράθεση ή τήν τροποποίηση τής συνθέσεως ή τή χρήση κάποιου φαρμάκου, και μάλι-
στα όταν γι' αύτούς δέν είναι γνωστό κανένα άλλο στοιχείο7 (ή είναι γνωστά διάφορα
στοιχεία άλλά όχι σχετικά μέ ένασχόληση μέ τά έδώ εξεταζόμενα θέματα)8, γι' αύτούς

βόλα (οπότε θά έπρεπε γι' αύτούς νά γίνει διπλή άναφορά), δεύτερον έπειδή πολλά φάρμακα κατά
τών δηλητηρίων ένδεικνυόταν νά χρησιμοποιηθούν και κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων (οπως ή
περίφημη θηριακή) άλλά κα'ι άντίστροφα, και τρίτον και σπουδαιότερο έπειδή μέ τήν έξέταση τών
γιατρών κατά χρονολογική σειρά μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά παρακολουθήσουμε τήν εξέλι-
ξη τής άρχαίας Τοξικολογίας καϊ νά διαπιστώσουμε, οπου αύτό είναι δυνατόν, τήν έξάρτηση τών
γιατρών μεταξύ τους, τόσο αύτών πού συνέγραψαν ειδικά συγγράμματα δσο καϊ τών λοιπών πού
άφιέρωσαν στά δηλητήρια καϊ στά ίοβόλα τμήμα ή τμήματα φαρμακολογικών έργων τους.

6. "Η πού διάφορες ένδείξεις συνηγορούν γιά τή συγγραφή άπό αύτούς έργων άφιερωμένων
στήν πραγμάτευση τών έν λόγω θεμάτων.

7. Όπως είναι π.χ. ό Κράτης, ό Αντίγονος ό Νικαεύς, ό Βάφουλλος, ό Βελχιόνιος, ό Κώδιος
Τούκος, ό Όρβανός ό 'Ινδός, ό Εύκλείδης ό Παλατιανός, ό Άντωνίνος ό Κώος, ό Μενέλαος, ό
Μένιππος κ.ά.

8. Διευκρινιστικά σημειώνω τά άκόλουθα σχετικά παραδείγματα πού άφορούν α') τον Ζωΐ-
λο, τό όνομα τοϋ όποιου συνδέεται μέ ενα φάρμακο γιά σκορπιοδήκτους, και ό όποιος φαίνεται
οτι άσχολήθηκε μάλλον περιστασιακά μέ τό θέμα αύτό, άν βέβαια είναι ορθή ή ταύτισή του μέ
τόν Ζωΐλο τόν οφθαλμικό, και β') τόν Νείλο Αντιπάτρου (βλ. παρακάτω, σ. 92, ύποσημ. 288),
πού τροποποίησε τήν άντίδοτον τυραννίδα, ή όποία ένδείκνυται κατά κύριο λόγο γιά άλλα νο-
σήματα και μόνον έπιπρόσθετα γιά τά δηλητήρια και τά ίοβόλα (: προς λιθιώντας και τούς πνι-
γομένους. έκβάλλει και τά έγκατεχόμενα δεύτερα και έμβρυα, έπιληπτικοις, ποδαγρικοΐς, άρθρι-
τικοϊς, ίσχιαδικοΐς, άγουσα παχέα ούρα πλείστα, πότιζε κυάθου μέγεθος οίνομέλιτι κα'ι προς τά
θανάσιμα, θηριοδήκτοις οϊνω, έπιληπτικοϊς πυρέσσουσι σύν ύδρομέλιτι). Παρόμοιες είναι έπίσης
οί περιπτώσεις τών γιατρών Νικηράτου και Άβασκάντου.
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συνήθως κάνω σχόλιο σέ υποσημείωση, στό σημείο οπου μνημονεύεται τό ονομά τους
(δηλ. σε σχέση μέ τον γιατρό πού τούς παραθέτει)9.

Πριν όμως κάνω λόγο γιά τήν έξειδικευμένη ένασχόληση μέ τά θέματα αύτά
πρέπει νά σημειώσω ότι κατά τον Άσκληπιάδη τον Φαρμακίωνα (στον Γαληνό)10
τό ένδιαφέρον γιά τά δηλητήρια άνάγεται σέ έξαιρετικά παλαιά έποχή καϊ μάλι-
στα συνδέεται μέ πρόσωπα πού δεν είχαν σχέση τουλάχιστον μέ τήν έπιστημονική
ιατρική. Ακριβέστερα ό Άσκληπιάδης, σύμφωνα μέ κείμενο του πού παρατίθεται
στό Περι αντιδότων, άφοϋ περατώσει τήν πραγμάτευση τών σχετικών μέ τά άπλα
δηλητήρια (τών μεν οϋν απλών θανασίμων έπΐ τοσούτον ειρήσθω), στή συνέχεια
κάνει λόγο γιά τά σύνθετα (περί δε τών συνθέτων λεχθήσεται)· πρίν όμως άρχίσει
τήν πραγμάτευση αύτή σημειώνει ότι άρκετοί μή γιατροί άσχολήθηκαν παλαιότε-
ρα σέ έμμέτρως γραμμένα έργα τους μέ τά σύνθετα δηλητήρια, ένέργεια πού κα-
ταδικάζεται άπό τον Άσκληπιάδη: ή προβολή κατ' αύτόν τον τρόπο τών θανασί-
μων ούσιών είναι σάν νά τις ύποδεικνύει κάποιος σέ άνθρώπους πού έχουν κακούς
σκοπούς καϊ στούς όποιους δίνεται έτσι ή δυνατότητα νά τις χρησιμοποιήσουν
πρός βλάβη τών συνανθρώπων τους. Μνημονεύοντας λοιπόν ό Άσκληπιάδης
δειγματοληπτικά μερικούς άπό τούς έν λόγω συγγραφείς ώς πρώτον κατονομάζει
τον Όρφέα, τον μυθικό τραγουδιστή άπό τή Θράκη, ό όποιος κατά τήν παράδοση
έζησε πρίν άπό τον "Ομηρο11· στή συνέχεια κάνει λόγο γιά τόν Ώρο τόν Μενδή-
σιο τόν νεώτερο (; αί. π.Χ.)12, γιά τόν τραγικό ποιητή Ηλιόδωρο τόν Αθηναίο (1ος;

9. Για μια γενική επισκόπηση τών παραπάνω μέσω τής έξελίξεως τών άντιφαρμάκων και
ειδικότερα τής θηριακής εως τά νεότερα χρόνια (19ος αϊ.) βλ. τή σχετική μονογραφία τοϋ
Watson, Theriac and Mithridatium (βλ. βιβλιογρ., στις Μελέτες)· βλ. άκόμη Τη. Holste, Der
Theriakkrämer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Arzneimittelwerbung [WMF 5], Pattensen/
Han. 1976, και P. Dilg, Theriak, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 859-860.

10. Βλ. και Fabricius, Pharmakologen, σ. 203 (οπου σημειώνεται οτι το έν λόγω παράθεμα
«stammt höhstwahrscheinlich aus Asklepiades Pharmakion»), καϊ σ. 143 και 198 (οπου έπίσης
άποδίδεται στόν ι'διο γιατρό).

11. Γιά τόν Όρφέα βλ. Κ. Ziegler, Orpheus, RE XVIII/1 (1939) 1200-1316- στον Ιδιο,
Orphische Dichtung, RE XVIII/1 (1939) 1341-1417· Dnp-Gruppe Kiel, Orpheus, DNP 9
(2000) 54-57- S. I. Johnston, Orphicae Lamellae, DNP 9 (2000) 57-58, καϊ C. Calame, Orphik,
Orphische Dichtung, DNP 9 (2000) 58-69.

12. Γιά τόν Ώρο τόν Μενδήσιο ώς γιατρό δεν εχω έντοπίσει άλλο στοιχείο, έκτος άπό ενα άκό-
μη χωρίο, οπου ό Αέτιος ό Άμιδηνός παραθέτει κάποιο φάρμακο, τό όποιο άποδίδει στόν Ώρο- βλ.
Αετ,,Λόγ. Ιατρ. 15,27 [σ. 124,5-11 Ζερβ.]: Ώρου Μενδησίου έννεαφάρμακον. πυοποιόν, χαλαστικόν
... [Πάντως δεν θεωρώ άπίθανο τόσο στό χωρίο τοϋ Γαληνού οσο και τοϋ Άετίου νά εχει γίνει κά-
ποιο σφάλμα στήν παράδοση τοϋ ονόματος, δηλ. άντί Ώρος νά πρέπει νά διαβάσουμε Βώλος. Γιά
τή διόρθωση αύτή συνηγορούν τό έθνικό Μενδήσιος (άπό τήν πόλη Μένδη τής Αιγύπτου) καί ή
άπόδοση στόν Βώλο τής συγγραφής ιατρικών συγγραμμάτων. Στή Σοϋδα ύπάρχουν δύο λήμματα,
τό β 481 Adler (Βώλος, Δημόκριτος, φιλόσοφος) καί β 482 Adler (Βώλος Μενδήσιος Πυθαγόρειος).
Πιθανότατα πρόκειται γιά τό 'ίδιο πρόσωπο πού εζησε τόν 3ο αί. π.Χ.]. Γιά τόν Ώρο, χαρακτηρι-
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αί. π.Χ.)13 και τελευταιον κατονομάζει τον έπίσης ποιητή 'Άρατο άπό τούς Σόλους
τής Κιλικίας (4ος/3ος αί. π.Χ.)14. Οί συγγραφείς αύτοί, γιά νά άποφύγουν τόν όνει-
δισμό άπό τούς περισσότερους άνθρώπους (τήν παρά τοις πολλοίς εύλαβούμενοι
καταδρομήν), πριν άρχίσουν τή σχετική έκθεση, προσπαθούν νά τούς πείσουν ώς
ουκ αν εϊησαν φαύλοι τό ήθος, ούδέ τών τοιούτων φθοροποιών διδάσκαλοι15.

'Επίσης πρέπει νά διευκρινίσω έξ άρχής ότι διάφορα συγγράμματα μέ τίτλο
Περι θηρίων δέν άφορούσαν άπαραίτητα τήν έξέταση τών ιοβόλων ζώων άπό ια-
τρική σκοπιά, άλλά άπλώς περιέγραφαν ε'ίτε τήν ιδιάζουσα κατασκευή τοϋ σώ-
ματος τους, όπως π.χ. τά δικέφαλα φίδια τής Αιγύπτου ή τά φτερωτά φίδια τής
'Ινδικής, ε'ίτε κάποιες περίεργες ίδιότητές τους, όπως π.χ. τή δράση τοϋ ούρου
τών φιδιών τής 'Ινδικής, τό όποιο, άν πέσει πάνω σέ κάποιο σώμα, σήψιν έργά-
ζεται παραχρήμα16. Όμοίως και τό Περι θηρίων πού άποδίδεται στόν Αριστοτέ-
λη μάλλον δέν άφορούσε ειδικά τά ίοβόλα ζώα, άλλά περιείχε περιγραφές ζώων
και σχετικές μυθικές διηγήσεις· αύτό τουλάχιστον προκύπτει άπό τή μοναδική

ζόμενο ώς «βασιλιά τής Άσσυρίας» και εύρετή ένός ζωϊκοΰ φαρμάκου κατά τής μέθης («invenit
Orus Assyriorum rex») βλ. Plin., Nat. hist. 30,145 [IV 473,3-7 Ian-Mayh.])· έπίσης ό Πλίνιος, με-
ταξύ τών μή Λατίνων γιατρών, πού άποτέλεσαν πηγές τών βιβλίων 29 και 30 τής Naturalis historia
καταγράφει και κάποιον Orus, χωρίς δμως νά τόν χαρακτηρίζει μέ τό έθνικό του, ένώ στόν κατά-
λογο τών πηγών τοϋ βιβλίου 37 γενικά μεταξύ τών μή Λατίνων συγγραφέων μνημονεύει και τόν
Orus, παραθέτοντας μάλιστα στό κυρίως βιβλίο και ενα κειμενό του σχετικά μέ τόν λίθο πού ονο-
μάζεται ϊρις· πάντως σέ κανένα χωρίο δέν τόν καταγράφει ώς Μενδήσιο· βλ. καϊ Oder, Schriften
über Landwirtschaft, σ. 866. Γιά τόν Ώρο ώς «Αιγύπτιο θεό» («Ägyptischer Gott») βλ. Roeder,
Ώρος (Horns) (l).ÄE'VIII/2 (1913) 2433-2457, και H. Felber, Horns, DNP 5 (1998) 742-743.

13. Γιά τόν τραγικό 'Ηλιόδωρο, πού γενικά θεωρείται άπρ ο αδιόριστη ς έποχής, βλ. Ε. Diehl,
Heliodoros (10), RE VIII/1 (1913) 15 (οπου μνημονεύεται και ή ύπόθεση τοϋ Meineke οτι ό
'Ηλιόδωρος συνέγραψε, μεταξύ τών άλλων, και 'Ιατρικά θαύματα).

14. Γιά τόν Άρατο θά γίνει ιδιαίτερος λόγος παρακάτω (σ. 62-63).

15. Γιά δλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 7 [XIV 144, 12-145, 8 Κ.]: έκτίθεσθαι δε τάς τούτων
σκενασίας μοχθηρόν μοι δοκεϊ, καίπερ πολλών έπιχειρησάντων ταϊς τούτων συγγραφαϊς, ών [correxi
coll. trasl. lat. («inter quos est»): ώς ed.] έστιν Όρφεύς ό έπικληθε'ις Θεολόγος και Ώρος [leg. βώλος?]
ό Μενδήσιος ό νεώτερος και 'Ηλιόδωρος ό Αθηναίος τραγωδιών ποιητής, και "Αρατος κα'ι άλλοι τίνες
τών τοιούτων συγγραφείς, τούτους μεν ούν αν τις θαυμάσειεν έμμέτρως έπιχειρήσαντας ταΐς περι
τούτων πραγματείαις- μέμψαιτο δ' άν εύλόγως διά τά πράγματα, διδάσκειν γάρ μάλλον έστι κα'ι προ-
σάγειν τούς βουλομένους έπι κακώ, τώ πλησίον έπιχειρεΐν ταϊς τούτων σκευασίαις. ο'ι γοϋν τών καλών
τούτων ποιημάτων συγγραφείς τήν παρά τοις πολλοίς εύλαβούμενοι καταδρομήν, έναρχόμενοι τής
τούτων παραδόσεως, τούς έντευξομένους πείθειν έπιχειροϋσιν ώς ουκ αν εϊησαν φαύλοι τό ήθος, ούδέ
τών τοιούτων φθοροποιών διδάσκαλοι. Βλ. άκόμη [Γαλην.], Π. εύπορ. 1,17 [XIV 387,14-388, ι Κ.]
(κυρίως σ. 387,17-388,1: παρέχοι γάρ άν ή τοιαύτη πραγματεία [sc. περι τών θανασίμων φαρμάκων]
άφορμήν κακίας τοις κακουργεϊν βουλομένοις), και Ορειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3, 63 [CMG VI/3, σ.
430,16-20] (κυρίως σ. 430,19-20: παράσχοι γάρ άν ή τοιαύτη διδασκαλία [sc. περί τών δηλητηρίων]
τοις μοχθηροϊς άφορμήν κακουργίας).

16. Γιά ολα αύτά βλ. Αιλιαν., Π. ζώων ίδιότ. 16,41-42, κ.ά.
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σωζόμενη μαρτυρία, βλ. Άριστοτ., άπ. 343 Rose: ό δε Απόλλων έπιγνούς τα γε-
νόμενα τω μεν κόρακι έν τοις άνθρώποις έπιτίμιον έθηκεν ίκανόν τούτον τον χρό-
νον διψήν, καθάπερ Αριστοτέλης εϊρηκεν έν τοις Περί θηρίων17. Στο σημείο αύτό
όμως πρέπει νά σημπληρώσω ότι τό όνομα τοϋ Σταγειρίτη φιλοσόφου συνδέε-
ται άπό άρχάϊες πηγές και μέ τό δεύτερο άπό τά δύο θέματα, γιά τά όποια γίνε-
ται λόγος έδώ, δηλ. τά δηλητήρια, όχι όμως ώς συγγραφέα σχετικού συγγράμ-
ματος άλλά ώς εύρετή τοϋ δηλητηρίου, μέ τό όποιο προκλήθηκε ό θάνατος τοϋ
Μ. Αλεξάνδρου18. Παρόμοιου περιεχομένου ήταν καί τό Περί θηρίων τοϋ άστρο-
λόγου Παμμένη19, ό όποιος έζησε έπί Νέρωνα (57-68 μ.Χ.)· άπό τό σύγγραμμα
αύτό διασώζεται ένα μόνον άπόσπασμα πού άφορά τις ιδιαιτερότητες τών σκορ-
πιών και τών όφεων τής Αιγύπτου, τις όποιες ό Παμμένης ισχυρίζεται ότι γνώρι-
ζε ώς αύτόπτης20. Έπίσης τό ϊδιο ισχύει καί γιά τό σύγγραμμα Περι ζώων (κατά
τον Rohde21 καί τήν Sébastien22) ή Περι συμπαθειών και αντιπαθειών (κατά τούς
Diels - Kranz) πού προσγράφεται στόν Δημόκριτο, άπό όπου ό Ανώνυμος [Αϊλ.
Προμ.;] έχει άντλήσει τμήμα τοϋ κεφ. περι βασιλίσκου, καί συγκεκριμένα τά σχε-
τικά μέ τόν βασιλίσκον τόν κινάδην, τόν όποιον ό Αβδηρίτης περιγράφει, όπως
καί ό Παμμένης τούς σκορπιούς καί τά φίδια τής Αιγύπτου, ώς και αύτόπτης τοϋ
ζώου γεγονώς23.

17. Βλ. στό ϊδιο άπόσπασμα και τή λατιν. μετάφρ. αύτοϋ τοϋ χωρίου: re cognita Apollo corvo
inter homines poenam ad paucum tempus dedit sitim, ut Aristoteles dicit in eo libro qui
De bestiis inscribitur. Τό άριστοτελικό Περί ζώων ή Περι ιχθύων (ή Ζωϊκόν ή Περι ιχθύων)
πού μνημονεύει ό Άθήναιος, παραθέτοντας καί άπόσπάσματα, είναι διαφορετικό εργο. Πάντως
είναι πολύ πιθανόν στά παραπάνω εργα του, στά όποια γινόταν πραγμάτευση τών σχετικών
μέ διάφορα χερσαία καί ένυδρα ζώα, ό Αριστοτέλης νά εκανε, εστω περιστασιακά, λόγο καί
γιά τις συνέπειες τών δηγμάτων κάποιων άπό αύτά στούς άνθρώπους, οπως μάς έπιτρέπεται
νά εικάσουμε άπό τό άπ. 368 Rose. Τό άπ. αύτό μας είναι γνωστό άπό τόν Αιλιαν., Π. ζώων
ίδιότ. 4, 57, και σ' αύτό καταγράφονται τά συμπτώματα πού έμφανίζονται σ έκεΐνον πού εχει
δηχθεΐ άπό ϋδρον, καθώς και ή έπισήμανση οτι ό θάνατος του έπέρχεται κατά τήν τρίτη ημέρα
(άπόλλυσθαι δια τρίτης ήμέρας)· βλ. έπίσης Φιλουμ., Π. ίοβ. 24, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 30, 24-25]: ό
δε θάνατος μέχρι διά τρίτης, και Αετ., Λόγ. ίατρ. 13, 36 [σ. 288, 15-16 Ζερβ.]: ό δέ θάνατος μέχρι
τριών ήμερών.

18. Σχετικά βλ. Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., ο. 188.

19. Βλ. Oder, Schriften über Landwirtschaft, σ. 856, και W. Nestle, Pammenes (4), RE
XVIII/3 (1949) 303.

20. Βλ. Αιλιαν., Π. ζώων ίδιοτ. 16, 42: Παμμένης έν τω Περι θηρίων σκορπιούς λέγει γίνεσθαι
πτερωτούς και δικέντρους έν Αίγύπτω (και οϋ φησιν άκοήν λέγειν, άλλά έαντού τήνδε τήν ίστορί-
αν ομολογεί) και οφεις δικεφάλους, και εχειν δύο πόδας κατά τό ούραϊον τούτους.

21. Βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 279 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. Ι,σ. 398].

22. Βλ. Sébastien, Exégèse d'un zoonyme oublié, σ. 20-21 (τό άρθρο αύτό άφορά ειδικά τόν
βασιλίσκον κινάδην).

23. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. και δηλητ. 27 [σ. 57, 22-32 Ihm] = Δημοκρ., άπ. 300 (7a)
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Τό αρχαιότερο λοιπόν γνωστό αυτοτελές έπιστημονικό σύγγραμμα για τα ίο-
βόλα ζώα (θηρία)24, όπως ήδη ειπώθηκε, συνδέεται μέ τό όνομα τοΰ Θεοφράστου
τοϋ Έρέσιου (π. 371/0-287/6 π.Χ.)25 και έφερε τον τίτλο Περι τών δακέτων και
βλητικών26 (ή Περι δακετών καϊ βλητικών17), δηλ.: «Γιά τά ζώα πού δαγκώνουν καϊ
γιά τά ζώα πού τσιμπούν»28 και ήταν μονόβιβλο- άπό αύτό είναι γνωστό μέ βεβαι-
ότητα ενα μόνον άπόσπασμα σχετικό μέ τό ψάρι πού ονομάζεται νάρκη.

Μέ άφορμή τόν τίτλο τοϋ έργου αύτοϋ πρέπει νά γίνει έδώ ενα σχόλιο σχετικά μέ
τον τονισμό τοΰ έπιθέτου δακετος. Τό έν λόγω έπίθετο μαρτυρεΐται στά άρχαΐα κείμε-
να (όχι μόνο τά ιατρικά) μέ διαφοροποίηση ώς πρός τόν τονισμό του, ώς δακετός και
ώς δάκετος, και μάλιστα μέ τήν ϊδια περίπου συχνότητα. Έτσι άπό τούς εκδότες τών
έργων, οπου έντοπίζεται, γίνονται άποδεκτές ώς όρθές και οί δύο variationes ώς πρός
τή θέση τοΰ τόνου·

Jacoby. Πάντως, άν τό άπόσπασμα αύτό τοΰ ψευδο-Δημοκρίτου προέρχεται άπό τό έργο Περ'ι
συμπαθειών καϊ αντιπαθειών, δέν άποκλείεται τό συνολικά κεφ. νά περιείχε και κάποιες θερα-
πευτικές υποδείξεις, βασισμένες άκριβώς στήν συμπάθειαν ή τήν άντιπάθειαν τών διαφόρων
ζώων μεταξύ τους.

24. Αξίζει νά σημειωθεί έδώ ότι μεταξύ τών ιοβόλων ζώων συμπεριλαμβάνεται και ό άνθρω-
πος· γι' αύτό στά σωζόμενα συγγράμματα, στά όποια καταγράφεται ή άντιμετώπιση τών τσιμπη-
μάτων ή τών δαγκωμάτων τών ζώων, ύπάρχει και σχετικό κεφ. περί άνθρωποδήκτων. Βλ. π.χ. Φι-
λουμ., Π. Ιοβ. 5 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 11-10, 15]: περι κυνοδήκτων και άνθρωποδήκτων· Ανων. [Αιλ.
Προμ.;], Π. Ιοβ. και δηλητ. 34 [σ. 59,16-31 Ihm]: περι δακετών ζώων κα'ι πρότερον περ'ι άνθρωποδή-
κτων Ορειβ., Bißλ. πρός Εύνάπ. 3, 71 [CMG VI/3, σ. 432,3-9]· Αετ., Λόγ. Ιατρ. 13, 1 [σ. 264,2-265,
4 Ζερβ.]. Μάλιστα ό Παύλος Αιγινήτης θεωρεί οτι τά έλκη πού δημιουργούνται άπό τό δάγκω-
μα τοΰ άνθρώπου είναι περισσότερο κακοήθη άπό ο,τι έκείνα τών άλλων ζώων· βλ. Παυλ. Αιγιν.,
'Επιτ. Ιατρ. 5,26 [CMG ΙΧ/2, σ. 23,7-20]: περι άνθρωποδήκτων. ούκ έξω τής υποθέσεως άν ε'ίη μετά
τών Ιοβόλων κα'ι τά άνθρωπόδηκτα γράφειν, εϊ γε κακοηθέστερα πολύ τών άλλων ελκών φαίνεται
τά τών ανθρώπων ύπάρχοντα δήγματα. ... Βλ. και Ihm, Der Traktat, σ. 110-111.

25. Γιά τόν Θεόφραστο βλ. Ο. Regenbogen, Theophrastos (3), RE Suppl. VII (1940) 1354-
1562 (στή στ. 1427 γιά τό σύγγραμμα Περι τών δακέτων κα'ι βλητικών)· W. W. Fortenbaugh - J.
Μ. van Ophuijsen, Theophrastos, DNP 12/1 (2002) 385-393· G. Wöhrle, Theophrast v. Eresos,
Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 853-855, κ.ά.

26. Βλ. Αθην., Δειπνοσ. 7, 95, 314c = Θεοφρ., άπ. 178 Wimmer: έν £έ τώ Περι τών δακέ-
των και βλητικών διαπέμπεσθαί φησι [sc. ό Θεόφραστος] τήν νάρκην τήν άφ'αύτής δύναμιν
και διά τών ξύλων και διά τών τριοδόντων, ποιούσαν ναρκάν τούς έν χεροϊν έχοντας. Βλ. καϊ Διογ.
Λαερτ., Βίοι φιλοσ. 5,43: περι δακέτων και βλητικών α '.

27. Βλ. Αθην., Δειπνοσ. (έπιτ.) [τ. 2/1, σ. 143,11-14 Peppink]: Θεόφραστος δ' έν τώ Περί τών
φωλευόντων φησι διά τό ψύχος τήν νάρκην κατά γής δύεσθαι, έν δε τω Περ'ι δακετών και
βλητικών διαπέμπεσθαί φησι τήν νάρκην τήν άπ'αύτής δύναμιν και διά τών ξύλων κα'ι διά τών
τριοδόντων, ποιούσαν ναρκάν τούς έν χεροϊν έχοντας.

28. "Οσον άφορα τό περιεχόμενο τών ορων βλητός και δάκετος (δακετός) βλ. Αιλιαν., Π. ζώων
ίδιότ. 3,32: τά μεν γάρ αύτών [sc. τών ζώων] έστι δάκετα [Hercher: δακετά Scholfield] και ένίησιν άπό
τοϋ οδόντος φάρμακον, βλητικά δε δσα παίσαντα είτα μέντοι και έκεϊνα τό τοιούτον κακόν ένίησιν.
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α') γιά τόν τ. δακετός βλ. Ύπερείδ., Κ. Άρισταγ. β', άπ. 19: φαλάγγια. Υπερείδης έν
τω Κατ'Άρισταγόρας β ', δτι τών δακετών τι ζωόν έστι τό φαλ&γγιον Αιλιαν., Π. ζώων
ίδιότ. 10, 49 = Νίκανδρ., Όφιακά, άπ. 31 Gow-Scholfield: ποιηρόν δάπεδον θήκεν έκάς
δακετών, κ.ά.· Έρέννιος Φίλων, άπ. 2,90 Jacoby: καϊ τήν τών δακετών ϊασιν, κ.ά.· Γα-
λην., Π. άντιδ. 2,15 [XIV 193, 3 Κ]: φύσει νενομίσθαι προς τών δακετών φόβους Προς
Πίσ. π. τής θηρ. 5 [XIV 231, ι Κ.]· [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 3 [XIV 682, 3-5 Κ.]· Πτολεμ.,
Άποτελ. 4, 9,10: άπό δακετών ιοβόλων Θεμίστ., Π. φιλ. 282a 2: μεστά δε άπαντα δα-
κετών θανασίμων και ιοβόλων, κ.ά.

β') γιά τόν τ. δάκετος βλ. Κτησίας, άπ. 451 (Ινδικά): τούς ύπό τών δακέτων
(Jacoby: δακετών Lenfant)· 'Εκαταίος, άπ. 25 Jacoby: και τά μικρά τών δακέτων θηρί-
ων Αιλιαν., Π. ζώων ίδιότ. 1, 57: καϊ τών έτερων δακέτων και φαλαγγίων, κ.ά.· Διόδ.
Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 1, 87, 6: τών δακέτων θηρίων, και 20,40, 2: δακέτων δέ θηρίων
παντοίων Σχόλ. εις Νικάνδρ. Θηρ. 2d [σ. 35, 6 Crugn.]: τοις τύμμασι τών δακέτων-
52d [σ. 55,1 Crugn.]· 118b [σ. 76,15 Crugn.]· 150a [σ. 88,5 Crugn.] και 805-812 [σ. 286,
5-7 Crugn.]· Εύστάθ., Παρεκβ. εις Όμ. Ίλ. Γ 385 [I 672, 15 van der Valk]: και δάκος δε
καί δάκετον τό θηρίον, κ.ά.

Σημειώνω άκόμη οτι στήν Εύαγγ. προπ. τοϋ Εύσεβίου έντοπίζονται και οί δύο γρα-
φές· βλ. ο.π. 1, 10: τήν τών δακετών ιασιν, και 2, 1: τά μικρά τών δακέτων θηρίων.
Επίσης στό Φώτιο, στό λεξικό του ύπάρχει ή γρ. δακέτων, βλ. Λέξ. φ 637: φαλάγγια,
ζωόν τι τών δακέτων έστί τό φαλάγγιον, ένώ ή γρ. δακετών υιοθετείται στή Βιβλιοθ.
221,179b 26: έν δέ τω ιγ' λόγω περί δακετών διαλαμβάνει [sc. ό Άέτιος] ζώων = CMG
VIII/1, σ. 5, 18-19 (εκδ. Άετίου Άμιδηνοϋ). Βλ. και στήν εκδ. τοϋ Αιλιαν., Π. ζώων ίδιοτ.
πού μνημονεύθηκε παραπάνω. Βλ. τέλος καί LSJ, λ. δακετόν καί δάκος, και Gl, λ. δακε-
τός (: τό δακετόν ή δάκετον).

Ό έπιφανής γιατρός Διοκλής ό Καρύστιος (4ος/3ος; αί. π.Χ.)29, ό όποιος άσκη-
σε τήν 'ιατρική κατά τό μεγαλύτερο τουλάχιστον διάστημα τής ζωής του στήν
Αθήνα, έγραψε σύγγραμμα μέ τίτλο Περι θανασίμων φαρμάκων, άπό τό όποιο
εΐναι γνωστά δύο μόνον άπόσπάσματα, στο πρώτο άπό τά όποια γίνεται λόγος
γιά τό φυτό άμάρακον ή σάμψονχον («μάραθρο»;)30, προφανώς ώς συστατικό κά-
ποιου άντιφαρμάκου (άντιδότον31), άν καί τό κείμενο τοϋ Αθηναίου, στό όποιο

29. Γιά τόν Διοκλή βλ. Μ. Wellmann, Diokles (53), RE V/1 (1903) 802-812· V. Nutton,
Diokles von Karystos, DNP 3 (1997) 610-613, καί K.-H. Leven, Diokles v. Karystos, Leven
(έπιμ.), Antike Medizin, στ. 225-227. Γιά τήν έκδοση τών άποσπασμάτων τοϋ γιατροΰ αϋτοΰ βλ.
βιβλιογρ. πηγών, λ. Διοκλής ό Καρύστιος.

30. Βλ. Αθην., Δειπνοσ. 15,27,681b = ΔιοκΛ.,άπ. 167 Wellm. = 206a van der Eijk: Διοκλής δ'έν
τω Περι θανασίμων φαρμάκων «άμάρακον», φησίν, «δν σάμψουχόν τίνες καλοΰσιν ...».

31. Επειδή ό ορος άντίδοτο (ή άντίδοτος) χρησιμοποιείται συχνά στό άνά χείρας βιβλίο, κρίνω
σκόπιμο στό σημείο αύτό νά παραθέσω τή διευκρινιστική παρατήρηση γιά τό νοηματικό περιεχό-
μενο του,όπως τήν έκθέτει ό Γαλην., Π. άντιδ. 1,1 [XIV 1,2-8 Κ.]: τάς 'ιωμένας τά πάθη δυνάμεις ούκ
έξωθεν έπιτιθεμένας, άλλ'εϊσω τοϋ σώματος λαμβανομένας άντιδότους όνομάζουσιν οί ιατροί, τρεις δ'
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είναι ένταγμένο τό άπόσπασμα αύτό, δέν μάς παρέχει ένδείξεις γιά τή διατύπωση
άσφαλών σχετικών ύποθέσεων32· τό δεύτερο άπόσπασμα πού πιθανότατα προέρ-
χεται άπό τό ϊδιο διόκλειο έργο άφορά τόν φρϋνον (και ειδικότερα τήν άποψη ότι
ό φρϋνος έχει δύο ήπατα, άπό τά όποια τό ένα θεωρούνταν θανατηφόρο και τό
δεύτερο ιαματικό)· ώς γνωστόν ό φρϋνος συμπεριλαμβανόταν άπό τούς άρχαίους
γιατρούς μεταξύ τών ζώων, άπό τά όποια παρασκευάζονταν δηλητήρια33.

Μέ τό όνομα τοϋ όχι πολύ μεταγενέστερου 'Ερασιστράτου τοϋ Ίουλιήτη (Κεί-
ου) (4ος/3ος αί. π.Χ.)34, ή δράση τοϋ όποιου έντοπίζεται στήν Αύλή τών Σελευ-
κιδών και στή συνέχεια τών Πτολεμαίων, συνδέεται ένα όμόθεμο έργο μέ τόν
τίτλο Περί δυνάμεων και θανασίμων35 (ή άπλώς Περί δυνάμεων16 ή Περι θανασί-

αύτών ε'ισιν ai πάσαι διαφοραί. τινές μεν γαρ ένεκα τών θανασίμων προσφέρονται φαρμάκων, τινές δε
τών ιοβόλων όνομαζομένων θηρίων, τινές δέ τοις έκ φαύλης διαίτης γιγνομένοις πάθεσιν άρήγουσιν.

32. Ό Διοσκουρίδης καταγράφει χρήση του σαμψούχον μόνο σέ κατάπλασμα γιά σκορπιο-
πλήκτους, βλ. Διοςκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,39 [II 52,8-9 Wellm.]: πρός δέ σκορπιού πληγήν μετά άλών
κα'ι όζους καταπλάσσεται.

33. Βλ. Αιλιαν., Π. ζώων ίδιότ. 17, 15 = Διοκλ., άπ. 168 Wellm. = 240 van der Eijk (dubium):
Τίμαιος δέ και 'Ηρακλείδης και Διοκλής (Wellm.: Νεοκλής codd.) ό ιατρός λέγουσι τούς φρύνους
δύο ήπατα έχειν, και τό μεν άποκτείνειν, τό δέ έκείνου πεφυκέναι άντίπαλον σώζειν γάρ. Ίο άπό-
σπασμα συνδέεται μέ τό διόκλειο Περ'ι θανασίμων φαρμάκων άπό τόν Wellmann· άντίθετα ό van
der Eijk, έπειδή δέν επιχειρεί νά έντάξει τά άποσπάσματα τοϋ Διοκλή σέ συγκεκριμένα συγγράμ-
ματα, οί τίτλοι τών όποιων σώζονται, τά ομαδοποιεί άπλώς μέ χαρακτηρισμούς δπως «Anatomy»,
«Physiology», «Diseases» κτλ. Έτσι τό άπ. 206a τό συμπεριλαμβάνει στήν ομάδα «Foods, drinks
and herbs», ένώ τό άπ. 240 στήν όμάδα «Various topics».

34. Γιά τόν Ερασίστρατο βλ. Μ. Wellmann, Erasistratos (2), RE VI/1 (1907) 333-350· V. Nutton,
Erasistratos, DNP 4 (1998) 41-43· K.-H. Leven, Erasistratos v. Keos, Leven (έπιμ.), Antike Medizin,
στ. 265-267. Γιά τήν έκδοση τών άποσπασμάτων τοΰ γιατροΰ αύτοΰ βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Ερασί-
στρατος ό Ίουλιήτης (Κεϊος).

35. Βλ. [Διοςκουρ.], Π. ιοβ. 18 [σ. 74,1-4 Spr.] = Εραςιςτρ., άπ. 278Β (b) Garof.: Περί βασιλίσκου.
'Ερασίστρατος έν τω καλουμένω Περι δυνάμεων κα'ι θανασίμων περι τοϋ βασιλίσκου ρητώς
ούτω φησίν· όταν δε ό βασιλίσκος δάκνη, πληγή ύπόχρυσος γίνεται· βλ. και Παυλ. Αιγιν., Επιτ. ίατρ.
5, 20 [CMG ΙΧ/2, σ. 21,23-25], μέ μνεία τοΰ ονόματος τοΰ Ερασιστράτου όχι δμως καϊ τοΰ τίτλου
τοϋ έργου του. Άν ό όρθός τίτλος είναι αύτός πού μαρτυρεί ό ψευδο-Διοσκουρίδης, τότε πρέπει νά
δεχθοΰμε δτι ό Ερασίστρατος στό ένα τμήμα τοΰ συγγράμματος έκανε λόγο γιά φάρμακα (περί
δυνάμεων) πού ένδείκνυνται γιά διάφορα νοσήματα, ένώ στό άλλο τμήμα πραγματευόταν τά σχε-
τικά μέ τά δηλητήρια (περι θανασίμων) και τήν άντιμετώπισή τους. Αύτή τήν άποψη υιοθετεί και
ό Garofalo, Erasistrati fragmenta, a. 56: «Quest' opera trattava die farmaci (dynameis) e die veleni
(thanasima) e relativi antidoti». Έπίσης σ' αύτό τό δεύτερο μέρος τοΰ συγγράμματος έκανε λόγο και
γιά τά ίοβόλα, όπως προκύπτει άπό τά όσα θά έκτεθοΰν στή συνέχεια. Βλ. και τό περιεχόμενο τών
άπ. 270-283 (σ. 160-166), τά όποια ό Garofalo έντάσσει στό έργο αύτό. Ιόν τίτλο Περι δυνάμεων και
θανασίμων δέχονται ώς ορθό ό Wellmann (βλ. παρακάτω, ύποσημ. 45), ό Kind, Straton, στ. 317, κ.ά.

36. Βλ. [Διοςκουρ.], 77. ιοβ. 27 [σ. 87,1-7 Spr.] = Εραςιςτρ., άπ. 281b Garof.: 'Ερασίστρατος δέ έν
τώ Περι δυνάμεων άνεγράψατο και άλλα τινά πλείονα βοηθεϊν δυνάμενα τοις έχιοδήκτοις....
Βλ. και παρακάτω, ύποσημ. 42.
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μων37). Ωστόσο είναι πολύ πιθανό στό έργο αύτό ό 'Ερασίστρατος να πραγμα-
τευόταν όχι μόνο τά σχετικά μέ (τα) δηλητήρια, όπως προκύπτει άπό τον τίτλο
τοϋ έργου, άλλά καί μέ (τά) ίοβόλα ζώα, άφοϋ άπό τά δύο σωζόμενα άπόσπά-
σματα πού άποδίδονται ρητά στο Περι δυνάμεων και θανασίμων έκεϊνο πού πα-
ραδίδεται ώς παράθεμα στο δέκατο όγδοο κεφ. τοϋ ψευδο-διοσκουρίδειου Περί
ιοβόλων άφορά τό δήγμα τοϋ βασιλίσκον™. Μάλιστα, ό 'Ερασίστρατος έξέθετε
τήν άποψή του καί γιά τή θεραπεία τών δηχθέντων άπό τό έν λόγω ζώο, όπως
προκύπτει άπό τό έπόμενο κεφ. (τίς κοινή τών ιοβόλων θεραπεία) τοϋ ίδιου
ψευδο-διοσκουρίδειου έργου39- ενα άλλο άπόσπασμα, γνωστό έπίσης άπό τόν
ψευδο-Διοσκουρίδη, μαρτυρεί γιά τή θεραπευτική μέριμνα τοϋ 'Ερασιστράτου
γιά τήν 'ίαση τών έχιοδήκτων40. Τέλος άπό τον ϊδιο συγγραφέα παρατίθεται ενα
άκόμη έρασιστράτειο κείμενο, στό όποιο γίνεται λόγος γιά τίς παθολογοανατο-
μικές άλλοιώσεις τοϋ ήπατος, τής κύστεως και τοϋ κόλου τών άνθρώπων έκεί-
νων πού έχουν δηχθει άπό τον κέχρον41. Έπι πλέον ό Φιλούμενος στο Περι Ιο-
βόλων μνημονεύει τρεϊς φορές τον 'Ερασίστρατο, παραθέτοντας φάρμακά του
προς έχεοδήκτους42 καί κατά τοϋ δήγματος τοϋ βασιλίσκου (τό παράθεμα τοϋ
Φιλουμένου είναι διαφορετικό κατά τό περιεχόμενο άπό τό κείμενο τοϋ 'Ερα-
σιστράτου πού παραδίδεται άπό τόν ψευδο-Διοσκουρίδη καϊ άφορά τό ϊδιο ιο-
βόλο ζώο)43, καί μία φορά στήν περιγραφή τών συμπτωμάτων πού έμφανίζονται
σέ όσους έχουν δηχθει άπό άμμοδύτην (ό όποιος ώνόμασται δε υπό τίνων <και>

37. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Αλεξ. 65a 2-3 [σ. 53 Geym.] = Εραςιςτρ., άπ. 282 Garof.: οτι δέ
χρήσιμον τό γυναικεϊον γάλα καί 'Ερασίστρατος μαρτυρεί έν τω Περί θανασίμων.

38. Βλ. το σχετικό κείμενο λίγο παραπάνω, ύποσημ. 35. Κάνω λόγο πρώτα γιά τόν ψευδο-
Διοσκουρίδη, καί όχι γιά τόν προγενέστερο του Φιλούμενο, έπειδή στόν ψευδο-Διοσκουρίδη
έντοπίζονται μοναδικές μαρτυρίες γιά τό έδώ έξεταζόμενο σύγγραμμα τοϋ 'Ερασιστράτου.

39. Βλ. [Διοςκουρ.], Π. ίοβ. 19 [σ. 77,16-78, ι Spr.] = Εραςιςτρ., άπ. 279 Garof.: ούκ άλόγως δε
ό 'Ερασίστρατος έπιμέμφεται τοϊς άγνώστους δυνάμεις προς τήν χρείαν άναγεγραφόσιν, ώς χολήν
έλέφαντος καί αίμα κροκοδείλου, καί αίμα χελώνης καί ώά, καί τά παραπλήσια.

40. Βλ. παραπάνω, ύποσημ. 36.

41. Βλ. [Διοςκουρ.], Π. ίοβ. 15 [σ. 72,9-11 Spr.] = Εραςιςτρ., άπ. 280c Garof.: 'Ερασίστρατος δέ
φησι αύτούς [-τοις Garof.] [sc. τούς ύπό κέγχρου δηχθέντας] πεπονθέναι τό ήπαρ καί τήν κύστιν
καί τό κόλον [Garof.: κώ- Spr.]· άνατμηθέντων γάρ αυτών διεφθαρμένα πως ευρίσκεται ταΰτα
τά μέρη.

42. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 17, 12 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 28-25, 4] = Εραςιςτρ., άπ. 281a Garof. Τό
κείμενο αύτό τοϋ Φιλουμένου ταυτίζεται σχεδόν μέ κείμενο τού ψευδο-Διοσκουρίδη, τό όποιο
άφορά τούς έχιοδήκτους, δηλ. τό άπ. 281b Garof. τοϋ 'Ερασιστράτου (βλ. παραπάνω, ύποσημ.
36), μέ τή διαφορά οτι στό φιλουμένειο κείμενο δέν παραδίδεται ό τίτλος τοϋ έργου τοϋ 'Ερα-
σιστράτου.

43. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 31, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 35,11-13] = Εραςιςτρ., άπ. 278Α Garof. Πρβ. καί
ύποσημ. 35.
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κεχρίας)44. Παρ' όλο πού ό Φιλούμενος δέν καταγράφει τό έρασιστράτειο σύγ-
γραμμα άπό τό όποιο άντλει τά τρία παραπάνω κείμενα, ό Wellmann ύποθέτει,
προφανώς όρθά, ότι αύτά άποτελοϋν «excerpta e libro περι δυνάμεων και θανα-
σίμων», παραπέμποντας γιά τόν τίτλο τοϋ έργου αύτού στόν ψευδο-Διοσκου-
ρίδη45. Τέλος στά άρχάϊα Σχόλια στά Άλεξιφάρμακα τοϋ Νικάνδρου έντοπίζεται
ή άποψη τοϋ Ερασιστράτου σχετικά μέ τή θεραπευτική δράση τής πόσεως τοΰ
γυναικείου γάλακτος σέ περιπτώσεις δηλητηριάσεων46.

Στις άρχές τού 3ου αί. π.Χ. ό γιατρός Απολλόδωρος47, συνέγραψε ένα σύγ-
γραμμα γιά τά ίοβόλα ζώα, τό όποιο μάλλον έφερε τόν τίτλο Περί θηρίων48,
ένώ ή μαρτυρία τοΰ Αιλιανού ότι ό Απολλόδωρος άναφερόταν στόν χέλνδρον
(«εΐδος άμφίβιου φιδιού άλλά και ύδρόβιας χελώνης») έν τω θηριακω λόγω,
δέν πρέπει νά έκληφθεϊ ώς παραπομπή στόν τίτλο άλλά μάλλον στό περιεχό-
μενο τοΰ συγγράμματος πού μνημονεύθηκε παραπάνω49. Έξ άλλου καϊ ό Πλί-

44. Βλ. Φιλουμ., 77. ιοβ. 22,3 [CMG Χ/1/1, σ. 28,25-29] = Εραςιςτρ., άπ. 280a Garof. Τό κείμενο
αύτό τοΰ Φιλουμένου έντοπίζεται αύτολεξει στόν ψευδο-Διοσκουρίδη, στήν περιγραφή τοΰ
κέγχρον, δηλ. στό άπ. 280c Garof. τοΰ 'Ερασιστράτου (βλ. παραπάνω, ύποσημ. 41). Βλ. άκόμη
Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 5,18 [CMG ΙΧ/2, σ. 20,9-ΐΐ] = Εραςιςτρ., άπ. 280b Garof.

45. Βλ. στόν Index scriptorum τής έκδόσεως τοΰ Φιλουμένου, σ. 71, λ. «Erasistratus».

46. Γιά τό σχετικό χωρίο βλ. παραπάνω, ύποσημ. 37 (= Εραςιςτρ., άπ. 282 Garof.).

47. Γιά τόν Απολλόδωρο βλ. Wellmann, Apollodoros, στ. 2895-2896· K.-H.leven,Apollodoros
ν. Alexandria, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 67. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium, a.
12, 13,14,19, 20 καϊ 33 ύποσημ. 1. Γιά τήν έκδοση τών άποσπασμάτων του βλ. βιβλιογρ. πηγών,
λ. Απολλόδωρος.

48. Βλ. Αθην., Δειπνοσ. 15, 28, 681d = Απολλοδ., άπ. 10 Sehn.: Απολλόδωρος δε έν τω Περι
θηρίων φησί· «χαμαίπιτυν, οί δε όλόκνρον, οί δέ Άθήνησιν ίωνιάν οί δέ κατ'Εΰβοιαν σιδηρϊτιν»·
Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 715a [σ. 262,8-10 Crugn.] = Απολλοδ., άπ. 5 Sehn.: Απολλόδωρος δε έν τώ
Περ'ι θηρίων κα'ι 'Αριστοτέλης φησιν ότι έν γνργάθοις γεννώσι τά φαλάγγια, τίκτει δέ υπέρ τά
τριάκοντα, κα'ι ο.π. 858-859 [σ. 299,5-6 Crugn.] = Απολλοδ., άπ. 11 Sehn.: δαύκειον όπερ 'Απολλό-
δωρος φησιν έν τω Περ'ι θηρίων βοηθεΐν πρός τά είρημένα [sc. θηρία].

49. Βλ. Αιλιαν., 77. ζώων ίδιότ. 8, 7 = Απολλοδ., άπ. 6 Sehn.: τόν δέ χέλυδρον πατήσας τις κα'ι
εί μή δηχθείη, ώς Απολλόδωρος φησιν έν τώ θηριακω λόγω, άποθνήσκει πάντως· έχειν γάρ
τι σηπτικόν και τήν μόνην τοϋ ζώου έπίψαυσιν λέγει (τό έπίθ. θηριακω λανθασμένα έκδίδεται
μέ κεφαλαίο τό άρχικό γράμμα του). Βλ. κα'ι Schneider, Nicandrea, σ. 188-189, ό όποιος θεωρεί
πιθανό τόσο τόν τίτλο Περί θηρίων οσο κα'ι τόν τίτλο Θηριακός λόγος. 'Υπέρ τής άπόψεως ότι ή
έκφραση έντώ θηριακω λόγω άποτελειάπλώς παραπομπή στό περιεχόμενο τοΰ συγγράμματος
Περί θηρίων συνηγορεί και τό άκόλουθο χωρίο τοΰ γιατροΰ Άετίου τοΰ Άμιδηνοϋ, ό όποιος κάνει
λόγο μέ άνάλογη έκφραση γιά τό δικό του βιβλίο τό σχετικό μέ τά ίοβόλα· βλ. Αετ., Αόγ. ίατρ.
5, 120 [CMG VIII/2, σ. 97, 27-28]: παραδόξως δέ ποιεί και τό τής βερονίκης [βεττ- ?] θυμίαμα
ύποθυμιώμενον ομοίως- άγει γάρ είς ϋπνον άναγέγραπται δέ έν τω περί θηριακών λόγω,
λέγω δή έν τώ ιγ ' (ό ιγ ' λόγος τοΰ Άετίου τιτλοφορείται: Περί τών δακνόντων ζώων και ιοβόλων
...). Τό έργο αύτό τοΰ Απολλοδώρου μνημονεύουν μέ τόν τίτλο Περί θηρίων ό André, Pline
d'Anciene, σ. 85, και οί Gow - Scholfield, Nicander, σ. 18.
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νιος, στον κατάλογο τών συγγραφέων πού χρησιμοποίησε γιά τή σύνθεση τοΰ
ένδέκατου βιβλίου τής Naturalis historia, καταγράφει τό έργο αύτό μέ τον τίτ-
λο De bestiis venenatis50, και παραθέτει άπό αύτό μερικά άπόσπάσματα, τά όποια
άφοροϋν τόν σκορπιό, τή σαλαμάνδρα και γενικά τά ερπετά καί τά φαλάγγια51.
Άπό τό ϊδιο εργο έντοπίζεται στόν Γαληνό (μέσω τοϋ Άσκληπιάδη τοϋ Φαρμα-
κίωνα, ό όποιος παραπέμπει καί στον Ηρακλείδη τόν Ταραντΐνο), ένα φάρμακο
γιά τά δήγματα όλων τών ιοβόλων ζώων {άλλη έκ τών Απολλοδώρου, ην και ό
Ταραντϊνος έν τω προς Άστνδάμαντα αναγράφει προς παντός θηρίου πληγήν καϊ
τά σφοδρότατα τών άλγημάτων και πνίγας ύστερικάς ...)52, καθώς και ενα άκό-
μη σύνθετο άντίδοτο (πάλι μέσω τοϋ Άσκληπιάδη τοϋ Φαρμακίωνα), τό όποιο
άφορά τούς έχιοδήκτους53 (τών δέ συνθέτων, ή μεν παρ'Απολλοδώρου τειθεμένη,
και υπό Σωστράτου έπαινουμένη, καϊ πάντων δε τών μετενεγκόντων παρ' αύτοϋ,
ή διά τοϋ αίματος τής χελώνης)54. Τό Περί θηρίων τοΰ Απολλοδώρου κατέχει ση-
μαντική θέση στή σχετική γραμματεία και επηρέασε άμεσα ή έμμεσα πολλούς
Έλληνες, όπως π.χ. ό Νουμήνιος, ό Άπολλοφάνης άπό τή Σελεύκεια Πιερία (Συ-

50. Βλ. Plin., Nat. hist. 11 (κατάλογος πηγών) [I 39, 21-23 Ian-Mayh.]: Apollodoro qui De
bestiis venenatis [sc. scripsit],

51. Βλ. Plin., Nat. hist. 11, 87-88 [II 310, 14-311, 7 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 2-3 Sehn,
(σκορπίος χερσαίος)· 22, 31 [III 449, 14-450, 2 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 11 Sehn, (σαλα-
μάνδρα, ερπετά, σκορπιοί)· 22, 59 [III 458, 12-14 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 12 Sehn, (ερπε-
τά, σκορπιοί), και ο.π. 24, 167 [IV 109,14-16 Ian-Mayh.] (φαλάγγια) (τό τελευταίο αύτό χωρίο,
στό όποιο καταγράφεται ή δράση τοΰ φυτού α'ισχυνομένη κατά τοΰ δήγματος τών φαλαγγίων
ό Schneider δεν τό συμπεριλαμβάνει στά άπόσπάσματα τοΰ Απολλοδώρου). Διευκρινίζω οτι ό
Πλίνιος τίς περισσότερες φορές παραθέτει άπόψεις τοΰ Απολλοδώρου γιά τήν άντιμετώπιση
τών δηγμάτων τών ιοβόλων ή τής θανατηφόρου δράσεως τών δηλητηρίων, κάνοντας λόγο γιά
φυτά πού χρησιμοποιούνται ώς άντιφάρμακα στις περιπτώσεις αύτές καί οχι γιά τά 'ίδια τά ίο-
βόλα ή τά δηλητήρια.

52. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,13 [XIV 181,12-182, 2 Κ.] = Απολλοδ., άπ. 13 Sehn. = Ηρακλ., άπ.
209 Deichgr./6 Guard, (σ. 107).

53. 'Επισημαίνω έδώ τό έπίθ. αύτό στις έκδόσεις ορθογραφείται διπλά, ώς έχεόδηκτος καί
ώς έχιόδηκτος, μερικές φορές μάλιστα καί στό 'ίδιο εργο (βλ. καί παρακάτω, σ. 420-421)· γιά τόν
λόγο αύτόν διατηρώ τόν τύπο πού ύπάρχει στό χωρίο πού κάθε φορά παραθέτω· άλλά καί όταν
κάνω λόγο στό δικό μου κείμενο γιά σχετικό σκεύασμα κάποιου γιατρού, έπίσης μνημονεύω τό
έν λόγω έπίθ. άκολουθώντας τήν όρθογράφηση τοΰ οικείου άρχαίου κειμένου.

54. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,14 [XIV 184,1-12 Κ.] = Απολλοδ., άπ. 1 Sehn. Βλ. καί παρακάτω, σ.
83, στά σχετικά μέ τόν Σώστρατο. Τό αίμα τής χελώνης άποτελεϊ συστατικό άρκετών φαρμάκων,
ώστόσο άλλο σκεύασμα, έκτός άπό τό φάρμακο τοΰ Απολλοδώρου, τό όποιο νά χαρακτηρίζεται
ώς άντίδοτος ή διά τοϋ αίματος τής χελώνης, δεν εχω έντοπίσει. Σημειώνω όμως οτι στό εργο
τοΰ Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 24 [CMG ΙΧ/2, σ. 22, 16-23], ύπάρχει ενα κεφ. τιτλοφορούμενο
σκευή χελώνης θαλασσίας αίματος, οπου καταγράφεται ή κατάλληλη έπεξεργασία τοΰ αίματος
αύτοϋ, ώστε στή συνέχεια νά χορηγείται, δταν ύπάρχει άνάγκη, στούς έχεοδήκτους (χρώ έπι τών
έχεοδήκτων).
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ρία), ό Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, ό 'Ηρακλείδης ό Ταραντΐνος, ό Σώστρατος, ό
Διοσκουρίδης ό Άναζαρβεύς, ό Άρχιγένης άπό τήν Άπάμεια55, καί Λατίνους για-
τρούς, όπως π.χ. ό Sextius Niger56, ό Aemilius Macer57, και άκόμη χρησιμοποι-
ήθηκε άπό τον C. Plinius Secundus58. Έπίσης, έπειδή μνεία του Απολλοδώρου
έντοπίζεται και στά άρχαΐα Σχόλια στά Αλεξιφάρμακα τοΰ Νικάνδρου όσον
άφορά τή δηλητηρίαση άπό βάτραχον καί άπό λιθάργυρο ν59, ό Schneider διατύ-
πωσε τήν ύπόθεση γιά πιθανή συγγραφή όμόθεμου έργου και άπό τόν Απολλό-
δωρο60· τήν άποψη αύτή άσπάσθηκαν ό Wellmann (όπου ώς πιθανό τίτλο σημει-
ώνει τόν «Περι θανασίμων oder δηλητηρίων φαρμάκων»)61, ό Allbutt (δέχεται ώς
τίτλο τήν ϊδια άκριβώς έκφραση όπως ό Wellmann)62, ένώ οί Gow - Scholfield
φαίνεται νά τή θεωρούν σχεδόν άναντίρρητη63· τέλος ό J. André άποδέχεται όχι
μόνο τήν ύπαρξη τοΰ συγγράμματος άλλά καί τόν τίτλο Περι θανασίμων φαρμά-
κων64. Φυσικά στά παραπάνω δύο άπόσπάσματα, πού άφοροΰν τήν ένασχόληση
τοΰ Απολλοδώρου μέ τά δηλητήρια και άπό τά όποια ξεκίνησε ή όλη συζήτηση,
πρέπει μάλλον νά προστεθούν και έκεινα πού παραδίδει ό Πλίνιος καί άφοροΰν
γενικά τά δηλητήρια (toxica), τούς μύκητες καθώς και τή χρήση τής κνίδης σέ
δήγματα σαλαμάνδρας, έρπετών, σκορπιών και δηλητηρίαση άπό ύοσκύαμο65.

55. Γιά τούς γιατρούς αύτούς θα γίνει ιδιαίτερος λόγος παρακάτω.

56. Γιά τόν Q. Sextius Niger (Νίγερ, Νίγρος) πού εζη σε έπί Αύγούστου καί εγραψε Φαρ μακολογ ία
μέ τίτλο Περι ϋλης (ιατρικής) βλ. von Arnim, Sextius (10), RE II/A/2 (1923) 2040-2041, καί Κ.
Deichgräber, Sextius (33a), RE Suppl. V (1931) 971-972· τά άποσπάσματά του τά συγκέντρωσε
ό Wellmann, στήν έκδοση τοϋ Διοσκουρίδη, τ. III, σ. 146-148. Βλ. άκόμη Μ. Wellmann, Sextius
Niger. Eine Quellenuntersuchung zu Dioskurides, Hermes 24 (1889) 530-569.

57. Γιά τόν Aemilius Macer (t33; μ.Χ.), πού μάλλον ύπήρξε νεότερος σύγχρονος τοΰ S. Niger
καί εγραψε Θηριακά, βλ. Μ. Wellmann, Aemilius (86), RE 1/1 (1893) 567.

58. Σχετικά μέ τήν έπίδραση τοΰ Απολλοδώρου στούς τρεις αύτούς Λατίνους συγγραφείς
βλ. Wellmann, Apollodoros, στ. 2895. Γιά τούς Λατίνους συγγραφείς, στά εργα τών οποίων
έντοπίζονται κεφφ. γιά τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια, βλ. Schneider, Nicandrea, σ. 168-169 (Α.
C. Celsus), σ. 171-172 (Scrib. Largus), καί σ. 175 (Q. S. Samonicus)· Allbutt, Greek Medicine, a.
369-370 (S. Niger), σ. 370 (A. C. Celsus), σ. 371-373 (Scrib. Largus), σ. 384 (Marcellus Empiricus)·
Touwaide, Les poisons, σ. 266 (Celsus, Scrib. Largus) και σ. 267 (Pline), καί στόν Ιδιο, Galien et la
toxicologie, σ. 1893-1894 (A. C. Celsus, Scrib. Largus, C. Plinius).

59. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Αλεξ. 570g 12-15 [σ. 196 Geym.] = Απολλοδ., άπ. 15 Sehn., καί 594a
2-4 [σ. 203 Geym.] = Απολλοδ., άπ. 16 Sehn., άντίστοιχα.

60. Βλ. Schneider, Nicandrea, σ. 187.

61. Βλ. Wellmann, Medicin, σ. 784.

62. Βλ. Allbutt, Greek Medicine, σ. 363.

63. Βλ. Gow - Scholfield, Nicander, σ. 18.

64. Βλ. André, Pline ïAncien, σ. 85.

65. Βλ. Plin., Nat. hist. 22, 18-19 [III 445, 18-446, 11 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 18 Sehn,
(toxica)· ο.π. 20, 86 [III 327, 24-25 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 17 Sehn, (μύκητες), καί δ.π.
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Περι τό 300 π.Χ. τοποθετείται ή δράση τοϋ Νουμηνίου άπό τήν 'Ηράκλεια
(Ήρακλεώτης), γνωστού μέ τον χαρακτηρισμό θηριακός66. Ό Νουμήνιος ύπήρξε
μαθητής τοϋ γιατροΰ Διεύχη τοϋ Αθηναίου και συνέγραψε τρία διδακτικά έργα
σέ έμμετρο λόγο (σέ δακτυλικούς έξαμέτρους), τό ένα άπό αύτά μέ τον πιθανό
τίτλο Θηριακόν67. Άπό τό έργο του αύτό (ώς μία άπό τις πηγές τοϋ όποιου άνα-
γνωρίζεται ό Απολλόδωρος) σώζονται μερικά μόνον άποσπάσματα· έμμετρα και
πεζά κείμενά του άνευρίσκονται στά άρχαΐα Σχόλια στά Θηριακά τοϋ Νικάν-
δρου, όταν περιγράφονται συμπτώματα πού έμφανίζονται σέ άνθρώπους πού
δαγκώθηκαν άπό ίοβόλα ζώα ή όταν γίνεται λόγος γιά φυτά ώς φάρμακα κατά
τών δηγμάτων τών ιοβόλων (συμπτώματα δήγματος έχιδνας, μνεία χαλκάνθου
σέ σχέση μέ τό χρώμα τών έχιοδήκτων, άριστολόχεια και εχ(ε)ιος βοτάνη)68, ένώ
άλλα, μεταφερμένα όμως σέ πεζό λόγο, έντοπίζονται στόν Φιλούμενο {ασπίς69,

22, 31 [III 449, 14-450, 2 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 11 Sehn, (ίοβόλα, ύοσκύαμος). Σχετικά
με τό ζήτημα τής άποδόσεως στόν Απολλόδωρο, τόν χαρακτηριζόμενο ίολόγο («iologorum
dux», βλ. Schneider, Nicandrea, σ. 182, κ.ά.), όλων τών κειμένων πού άφοροΰν τά ίοβόλα κα'ι
τά δηλητήρια, γιά τά όποια έγινε λόγος στήν ένότητα αύτη, έχουν διατυπωθεί κάποιες άπο-
κλίνουσες άπόψεις μεταξύ τών μελετητών, ώστόσο οί περισσότεροι τά συνδέουν μέ τόν
έν λόγω Απολλόδωρο (καϊ όχι μέ τούς ομώνυμους γιατρούς άπό τό Κίτιο και τόν Τάραντα)·
γιά τή σχετική συζήτηση, κατά περίπτωση, βλ. Α. I. Βοςκος, Αρχαία κυπριακή γραμματεία,
τ. 4: 'Ιατρική, Λευκωσία, "Ιδρυμα Ά. Γ. Λεβέντης, 2007, σ. 623-624, 624-625, 628-629, 631, 633,
634, 635-636, 640-641, 642-643, 648-649, 652, δπου ή συζήτηση άφορά καϊ άποσπάσματα πού
συνδέονται άπλώς μέ τό όνομα Απολλόδωρος, όπως και κείμενο πού άφορα τό φυτό κύπε-
ρος Plin., Nat. hist. 21, 116 [III 418, 4-18 Ian-Mayh.] = Απολλοδ., άπ. 21 Sehn, (στό άπ. αύτό
δέν καταγράφεται άποψη τοΰ Απολλοδώρου ούτε γιά τά ίοβόλα ούτε γιά τά δηλητήρια).

66. Γιά τόν Νουμήνιο βλ. Diller, Numenios, στ. 663-664, και Fornato, Numenios, στ. 1049
(δπου λόγος και γιά τά λοιπά εργα τοΰ Νουμηνίου, 'Αλιευτικόν, Δείπνων άναγραφαϊ κτλ.).

67. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 637a [σ. 238, 15-16 Crugn.] = Νουμ., άπ. 589 Lloyd-Jones -
Parsons: ότι δέ δύο εϊδη [sc. έχίου], μαρτυρεί κα'ι Νουμήνιος έν τω Θηριακω και φησι δτι τό έτερον
ώφελεϊν. Μέ βάση αύτό ό Diller και ό Fornato (βλ. τή βιβλιογρ. στήν προηγ. ύποσημ.) δέχονται
ώς τίτλο τοΰ έργου τό Θηριακόν. Ό Wellmann, Medicin, σ. 813, μνημονεύει τό έργο αύτό μέ τόν
τίτλο Θηριακά. Δέν άποκλείεται όμως νά έχει δίκαιο ό Wellmann, άφοϋ τό έργο τοΰ Νικάνδρου,
ό τίτλος τοΰ όποιου άπό τήν άμεση παράδοση μαρτυρείται ώς Θηριακά, άπό τόν Αθήναιο
μνημονεύεται και ώς Θηριακόν, βλ. Αθην., Δειπνοσ. 9, 2, 366d: σίνηπυ δ' ώνόμασε Νίκανδρος
ό Κολοφώνιος έν μεν Θηριακοϊς ούτως, κ.ά., και 7, 90, 312d: Νίκανδρος δ' έν Θηριακω, και
Δειπνοσ. (έπιτ.) [τ. 2/1, σ. 141,37-38 Peppink].

68. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 237a [σ. 114, 23-115,2 Crugn.] = Νουμ., άπ. 590 Lloyd-Jones
- Parsons (έχιδνα/συμπτώματα)· 257b [σ. 121, 13-15 Crugn.] = Νουμ., άπ. 591 Lloyd-Jones -
Parsons (έχιόδηκτοι/είδος ... χάλκη ίσον), και 519 [σ. 203,15-16 Crugn.] = Νουμ., άπ. 592 Lloyd-
Jones - Parsons (άριστολόχεια/κιρραιος οίνος: έχιόδηκτοι). Βλ. και τήν προηγ. ύποσημ. γιά τήν
έχ{ε)ιον βοτάνην (ώς φάρμακο γιά όφιοδήκτους καϊ έρπετοδήκτους).

69. Βλ. Φιλουμ.,Π. ιοβ. 16,9 [CMG Χ/1/1, σ. 22,24-26],
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άσκαλαβώτης70), τόν Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;] (άσκαλαβώτης)71 καϊ τόν Άέτιο
{ασπίς)72. Τό Θηριακόν του Νουμηνίου αποτέλεσε μία άπό τις πηγές του Νικάν-
δρου, όπως μαρτυρειται ρητά και άπό τά άρχαια Σχόλια {μεταπεποίηκε δέ [sc. Νί-
κανδρος] έκ τοϋ Νουμηνίου οϋτως)73.

Ό Έρασιστράτειος γιατρός Στράτων, πού έζησε έπίσης τόν 3ο αί. π.Χ.74 (ϊσως
έδρασε περί τό 270 π.Χ.) άσχολήθηκε μάλλον περιστασιακά μέ τά ίοβόλα και τά
δηλητήρια, όπως προκύπτει σαφώς άπό σχετική διάκριση πού ό Φιλούμενος, μέ
άφορμή τά περί διψάδος, κάνει άνάμεσα στόν Στράτωνα και τούς θηριακούς75.
Άν και δέν μαρτυρεΤται κάποιο σχετικό σύγγραμμά του, είναι γνωστά κείμενά

70. Βλ. Φιλουμ., Π. 'ιοβ. 13 [CMG Χ/1/1, σ. 16,24-26]· τό κείμενο αύτό δέν άποδίδεται άπό τόν
Φιλούμενο στόν Νουμήνιο, ταυτίζεται όμως μέ φάρμακο πού ό Ανώνυμος [Α'ίλ. Προμ.;] άποδίδει
στόν γιατρό αύτόν, βλ. τή σχετική παραπομπή στήν έπόμ. ύποσημ.

71. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. κα'ι δηλητ. 14 [σ. 51,12-14 Ihm] = Νουμ., άπ. 593 Lloyd-
lones - Parsons.

72. Βλ. Αετ., Λόγ. ίατρ. 13, 22 [σ. 282, 5-6 Ζερβ.] (τό κείμενο έξαρτάται άπό τόν Φιλούμενο)
= Νουμ., άπ. 594 Lloyd-Jones - Parsons. Βλ. και Diller, Numenios, στ. 664 (: «zitiert wird das
Θηριακόν ausserdem noch bei Aetios XIII 20»· πιθανότατα ό Diller έχει ύπ' όψιν του διαφο-
ρετική άρίθμηση τών κεφφ. τοΰ δεκάτου τρίτου λόγου τοΰ Άετίου). Οί Lloyd-Jones - Parsons,
Supplementum Hellenisticum, σ. 285, διερωτώνται, μάλλον έσφαλμένα, μήπως τό άπόσπασμα
αύτό δέν πρέπει νά ένταχθεϊ στά Θηριακά άλλά στό φαρμακολογικού περιεχομένου έργο τοΰ
Νουμηνίου (: «aut potius Medicamentorum?»)· μικρότερη φαίνεται ή σχετική έπιφύλαξή τους
γιά τό άπ. 593 (Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;]).

73. Βλ. στήν πρώτη άπό τις παραπομπές τής ύποσημ. 68· βλ. και Fornato, Numenios, στ.
1049. Πρέπει άκόμη νά έπισημανθεί έδώ δτι τόσο ό Schneider, Nicandrea, σ. 176, όσο ό Diller,
Numenios, στ. 664, οί Lloyd-Jones - Parsons, Supplementum Hellenisticum, σ. 285, και ό Fornato,
Numenios, στ. 1049, σφάλλουν θεωρώντας τόν Νουμήνιο ώς πηγή τοΰ Άρχιγένη· ή άποψη τους
αύτή βασίζεται στήν πρόταση τοΰ Rohde ότι τό άνώνυμα παραδεδομένο έργο Περ'ι τών ιοβόλων
θηρίων κα'ι δηλητηρίων φαρμάκων άποτελεΐ σύνοψη ομώνυμου άρχιγένειου συγγράμματος. Ώς
γνωστόν όμως, ή θεωρία τοΰ Rohde έχει άποδειχθεϊ παντελώς έσφαλμένη. Βλ. καϊ στό δεύτερο
Μέρος τής άνά χείρας μονογραφίας, σ. 251 και ύποσημ. 910.

74. Γιά τόν Στράτωνα βλ. Kind, Straton, στ. 315-317, και V. Nutton, Straton (4), DNP 11 (2001 )
1043-1044: τόσο ό Kind όσο και ό Nutton άποδίδουν δλα τά άποσπάσματα πού παραδίδονται
άπό τόν Φιλούμενο, τόν Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;] και τόν Άέτιο στόν Έρασιστράτειο γιατρό· αύτόν
τόν Στράτωνα θεωρεί ώς πηγή τοΰ Φιλουμένου καϊ ό Froehner, Philumenos über die Tollwut,
σ. 512. Αντίθετα ό Wellmann, Philumenos, σ. 381 κ.έ., όλα τά κείμενα πού ό Φιλούμενος και ό
Άέτιος άντλοΰν άπό τόν «Στράτωνα» τά άποδίδει στόν νεότερο γιατρό Στράτωνα τόν Βηρύτιο
(μέσα 1ου αί. μ.Χ.)· βλ. και Kind, Straton, στ. 317. Τό κείμενο όμως τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;]
πού άφορά τό έφήμερον ό Wellmann, Medicin, σ. 816, ύποσημ. 218, τό συνδέει μέ τόν ομώνυμο
Έρασιστράτειο γιατρό· γιά τή σχετική συζήτηση βλ. και Ihm, Der Traktat, σ. 109. Βλ. άκόμη F.
Kudlien, Straton (5), DKP 5 (1975) 393· Garofalo, Erasistrati fragmenta, σ. 4 (ό Garofalo έπίσης
θίγει τό ένδιαφέρον τοΰ Στράτωνα γιά τά ίοβόλα, παραπέμποντας άπλώς στόν Kind).

75. Βλ. Φιλουμ., Π. ιοβ. 20, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 27, 1-2]: έν δέ τοις Στράτωνος ού κείται περί
διψάδος. ώς δέ παρά τοις θηριακοϊς ηϋρομεν ... Βλ. και Kind, Straton, στ. 316.
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του τά όποια άφοροΰν τόσο ίοβόλα ζώα όσο καί ενα δηλητήριο καί παραδίδο-
νται άπό τόν Φιλούμενο (άνθρωπόδηκτοι, αίμόρρους/αίμορροΐς, σήψ, μυγαλή,
τρύγων θαλασσία)76, τον Ανώνυμο [Αί'λ. Προμ.;] (μυγαλή, έφήμερον, άνθρω-
πόδηκτοι)77, τόν Άέτιο (θυμίαμα διωκτικό τών θηρίων78, άνθρωπόδηκτοι79, μυ-
γαλή80) καί τά Ίππιατρικά [Hipp. Cant.] (άποθνμίαμα διώκον θηρία ίοβόλα)81.

Ό Άρατος άπό τούς Σόλους τής Κιλικίας (4ος/3ος αί. π.Χ.) ύπήρξε μάλλον
πρεσβύτερος σύγχρονος τοΰ Άριστογένη τοΰ Θάσιου, άφοΰ ή μόνη βέβαιη χρο-
νολογία πού γνωρίζουμε γι' αύτόν είναι τό έτος 276 π.Χ., κατά τό όποιο προσκλή-
θηκε στήν Αύλή τοϋ Αντιγόνου Γονατά (βασίλ.: 276-239 π.Χ.)· ώστόσο δεν είναι
βέβαιο αν ήταν γιατρός, ούτε έχουν διασωθεί σαφείς μαρτυρίες γιά τό έπίπεδο
τών σχετικών γνώσεών του82. Πάντως άπό κάποιες άρχαΐες πηγές προβάλλεται
ή άποψη γιά τήν ιατρική ιδιότητα τοΰ Άράτου83, αν και αύτός κυρίως χαρακτη ρί-

76. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 5, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 17-19]· 21, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 12-14]· 23, 4
[CMG Χ/1/1, σ. 30,7-9]· 33, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 36,17-20], και 37, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 40,7-13], Γιά τό
σύνθετον θυμίαμα πού διώκει τά έρπετά καί πού τό όνομα τοΰ γιατρού πού τό συνέθεσε στόν
Φιλουμ., Π. ίοβ. 6,1-2 [CMG Χ/1/1, σ. 10,18-22], παραδίδεται προβληματικά, ένώ άπό τον Άέτιο
καί τά Ίππιατρικά άποδίδεται στόν Στράτωνα, βλ. ύποσημ. 78 καί 81· έπίσης βλ. παρακάτω, σ.
167-169.

77. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;],Π. ίοβ. καί δηλητ. 30 [σ. 58,18-19 Ihm],καί 56 [σ. 69,13 Ihm]· πρβ.
καί 34 [σ. 59, 28-31 Ihm], καί Ihm, Der Traktat, σ. Ill, οπου άπό τή σύγκριση τών κειμένων τοΰ
Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;], τοΰ Φιλουμένου καί τοΰ Άετίου, προκύπτει δτι ό Ανώνυμος παραθέτει
δύο επιθέματα τοΰ Στράτωνα γιά άνθρωποδήκτους, χωρίς δμως νά μνημονεύει τό ονομά του (ή
άπόδοση τών έπιθεμάτων αύτών στόν Στράτωνα γίνεται μόνον άπό τόν Φιλούμενο).

78. Βλ. Wellmann, Philumenos, σ. 381-382 («Aet. XIII 7»· τό ϊδιο κεφ. τό καταγράφει καί ώς
9)· έπίσης Kind, Straton, στ. 316 (: «Aetios XIII 7»). Στό κεφ. 9 τοΰ δέκατου τρίτου λόγου τοΰ
Άετίου παρατίθεται τό θυμίαμα τοΰ Στράτωνα, διωκτικό τών θηρίων· γιά τό σχετικό κείμενο βλ.
Wellmann, Philumenos, σ. 382, καί Ihm, Der Traktat, σ. 83. Βλ. καί παρακάτω, ύποσημ. 81.

79. Βλ. Αετ., Αόγ. ίατρ. 13, 1 [Ihm, Der Traktat, σ. Ill], σχετικά μέ τά δύο έπιθέματα τοΰ
Στράτωνα γιά άνθρωποδήκτους, τά όποια παραθέτει ό Άέτιος, χωρίς όμως νά τόν μνημονεύει·
βλ. καί παραπάνω, ύποσημ. 76.

80. Βλ. Αετ., Αόγ. ίατρ. 13, 16 [σ. 271, 16-17 Ζερβ.], οπου ομως δέν μνημονεύεται τό όνομα
τοΰ Στράτωνα· ώστόσο ή άποψη πού έκτίθεται στό χωρίο αύτό άποδίδεται ρητά στόν Στράτωνα
στό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Φιλουμένου, άπό τό όποιο έξαρτάται τό κείμενο τοΰ Άετίου· βλ. καί
παραπάνω, ύποσημ. 75. Έπίσης βλ. Wellmann, Philumenos, σ. 381.

81. Βλ. Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 71,25 [CHGII212,1-5 Ο.-Η.]. Πρόκειται γιά τό ϊδιο ύποθυμίαμα
πού παραδίδεται, άποδιδόμενο στόν Στράτωνα, καί άπό τόν Άέτιο. Βλ. καί παραπάνω, ύποσημ. 78.

82. Γιά τόν Άρατο βλ. Wellmann, Geschichte, V, σ. 325-327· Knaack, Aratos, στ. 391-399
(κυρίως στ. 394)· Ludwig, Aratos, στ. 26-39 (κυρίως στ. 27 καί 28), καί Fantuzzi, Aratos, στ. 957-
962 (κυρίως στ. 957). Γιά τόν Άρατο, άν καί πιθανότατα δέν ήταν γιατρός, κάνω ιδιαίτερο λόγο,
όχι μόνον έπειδή άσχολήθηκε μέ τά δηλητήρια, άλλά κυρίως έπειδή ή Σούδα μαρτυρεί γιά τή
συγγραφή άπό αύτόν έργου μέ τίτλο Θηριακά.

83. Βλ. [Ανων.],Γέν. Αράτ. καί βίος [σ. 8,28-29 Mart.]: Äράτω μεν οντι ίατρω■ [Ανων.],Γέν. Άράτ.
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ζεται έποποιός (Σούδα)84 και όχι γιατρός, και τοϋ αποδίδονται έμμετρα διδακτικά
ποιήματα, μεταξύ αύτών καί. κάποια ιατρικού περιεχομένου85. Ή ένασχόλησή του
μέ τά δηλητήρια τεκμηριώνεται άπό σχετική μνεία τοϋ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρ-
μακίωνα (στόν Γαληνό)86· μάλιστα ό Knaack ύποθέτει ότι ή μαρτυρία αύτή 'ίσως
πρέπει νά συσχετισθεί μέ τήν πληροφορία τής Σούδας οτι ό Άρατος έγραψε Σύν-
θεσιν φαρμάκω·^7. 'Επίσης στή Σούδα καταγράφεται ή πληροφορία οτι ό 'Άρατος
έγραψε σύγγραμμα μέ τίτλο Θηριακών επιτήδεια. 'Ενώ παλαιότερα ό Maas είχε
προτείνει τόν συνδυασμό τών τίτλων Σύνθεσις φαρμάκων καί Θηριακών επιτή-
δεια στόν ένιαΐο Σύνθεσις φαρμάκων θηριακών επιτήδεια, ό Knaack ύποστήριξε
ότι στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τρία έργα, Σύνθεσις φαρμάκων, Θηριακά
(ή -κόν) καί 'Επικήδεια88. Ό Ludwig τέλος σέ σχέση μέ τόν παραπάνω τίτλο άπο-
δίδει δίκαιο έν μέρει στόν Maas καί έν μέρει στόν Knaack, δηλ. δέχεται ότι ό τίτ-
λος τοΰ θηριακοΰ συγγράμματος είναι μόνο Σύνθεσις φαρμάκων θηριακών, καί
συμφωνεί μέ τον Knaack γιά τή διόρθωση τοϋ επιτήδεια σέ 'Επικήδεια■ μάλιστα
ό Ludwig ύποστηρίζει ότι ή Σύνθεσις φαρμάκων θηριακών πρέπει νά ταυτισθεί μέ
τις 'Ιατρικές δυνάμεις πού καταγράφονται σέ βίους τοϋ Άράτου89. Δυστυχώς όμως
άπό τά παραπάνω έργα (ή έργο;) δέν είναι γνωστό κανένα άπόσπασμα, μέ συνέ-
πεια νά μήν μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά κρίνουμε άκριβέστερα τό περιεχόμε-
νο τους90. Σημειώνω τέλος ότι ή σχέση τοϋ Άράτου μέ τή γραμματεία τή σχετική
μέ τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια προβάλλεται καί άπό τήν άρχαία άνεκδοτολογική
παράδοση, κατά τήν όποια ό γιατρός 'Άρατος συνέγραψε τά Θηριακά καί τά Αλε-
ξιφάρμακα καί τά έδωσε στόν Νίκανδρο τον Κολοφώνιο, ένώ ό αστρολόγος (μα-
θηματικός) Νίκανδρος έγραψε γιά λογαριασμό τοϋ Άράτου τά Φαινόμενα. Ήδη
όμως άπό τήν Αρχαιότητα έπισημάνθηκε ότι όσοι ύποστηρίζουν κάτι τέτοιο ψεύ-
δονται· δώδεκα γάρ Όλυμπιάσιν δλαις ό Νίκανδρος νεώτερος φαίνεται91.

ποιητ. [σ. 11,14-12,1 Mart.]: ένίοις δέ αρέσκει Άρατον γεγονέναι Ιατρόν τη έπιστήμη, καί [Ανων.],
Άράτ. γέν. [σ. 21,2-3 Mart.]: ιατρός δέ προηγουμένως και ποιητής [sc. ό Άρατος].

84. Βλ. Σούδα α 3745 Adler: 'Άρατος, Σολεύς τής Κιλικίας ... έποποιός.

85. "Οπως π.χ. Όστολογία, Ανατομή κτλ. Βλ. καί παρακάτω, ύποσημ. 88 και 90.

86. Σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 50-51.

87. Βλ. Knaack, Aratos, στ. 394.

88. Γιά όλα αύτά βλ. G. Knaack, Zu Arats medicinischen Schriften, Hermes 29 (1894) 472-476,
και στόν Ιδιο, Aratos, στ. 394.

89. Βλ. Ludwig, Aratos, στ. 28.

90. Φυσικά έδώ δέν ύπεισέρχομαι στήν πραγμάτευση τών προβλημάτων πού άφοροΰν άλλα
πιθανά Ιατρικά συγγράμματα τοΰ Άράτου- σχετικά βλ. Knaack, Aratos, στ. 394· Ludwig, Aratos,
στ. 28, και Fantuzzi, Aratos, στ. 957.

91. Βλ. [Ανων.], Γέν. Άράτ. καϊ βίος [σ. 8,25-9,5 Mart.]: οί δέ λέγοντες Νίκανδρον τόν Κολοφώνιον
μετά Άράτου Άντιγόνω συγκεχρονικέναι, καί Άρατον μή είναι επιστήμονα τών ουρανίων μήτε Νίκαν-
δρον τών ιατρικών (λέγουσι γάρ ώς άρα ό Αντίγονος [sc. Γονατάς] Άράτω μεν οντι ίατρώ έπέταξε τά
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Ό Άριστογένης ό Θάσιος (3ος αί. π.Χ.)92, οπαδός τής Κνιδιακής ιατρικής
σχολής και προσωπικός γιατρός τοϋ βασιλιά τής Μακεδονίας Αντιγόνου Γό-
νατα, έγραψε κατά τή Σούδα ενα μονόβιβλο σύγγραμμα Περί δακέτων93, άπό τό
όποιο όμως γνωρίζουμε μόνο τόν τίτλο.

Ό Φιλΐνος ό θηριακός, αν βέβαια πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν φερώνυ-
μο 'Εμπειρικό γιατρό άπό τήν Κω, έζησε περί τό 250 π.Χ.94. Ό Wellmann θεω-
ρεί πάρα πολύ πιθανόν ό Κώος γιατρός νά ύπήρξε και συγγραφέας Θηριακών
(όπότε εΐναι φανερό ότι τείνει νά δεχθεί τήν ταύτιση τών δύο προσώπων)95.
Ό Κ. Deichgräber, στή μελέτη του γιά τήν Εμπειρική ιατρική σχολή, συμπερι-
λαμβάνει βέβαια καϊ τρία άποσπάσματα πού συνδέονται μέ τόν Φιλΐνο τόν θη-
ριακό, δηλ. τό άπ. 140 (πού προέρχεται άπό τόν Ανώνυμο [Αϊλ. Προμ.;])96, τό
άπ. 141 (πού προέρχεται άπό τον Φιλούμενο)97 και τό άπ. 14298, σ' έκεΐνα τοϋ

Φαινόμενα γράψαι, Νικάνδρω δε άστρολόγω ύπάρχοντι τα Θηριακά και τά Άλεξιφάρμακα, οθεν και
έκάτερον αυτών έσφάλθαι κατολισθαίνοντα έπϊ τά 'ίδια τής τέχνης) ψεύδονται, άγνοοϋσι γάρ ώς ού συν-
ήκμασε τώ Άράτω Νίκανδρος, άλλ'έστιν αύτοϋ πολύ νεώτερος. 'Αντίγονος γάρ, ώ συνεγένετο Άρατος,
κατά τόν πρώτον και δεύτερον γέγονε Πτολεμαΐον, Νίκανδρος δέ κατά τόν πέμπτον [Ανων.],Γεν. Άράτ.
ποιητ. [σ. 11,14-12,3 Mart.]: ένίοις δέ άρέσκει Άρατον γεγονέναι ίατρόν τή επιστήμη, φίλον δε γνήσιον
γεγονότα Νικάνδρου τοΰ μαθηματικού γράψαι τε τά Θηριακά και δούναι Νικάνδρω και λαβείν παρ'
αύτοϋ τά Φαινόμενα και ίδια ύπογράψαι, και [Ανων.],Άράτ. γέν. [σ. 20,10-16 Mart.]: ώστε τό διαθρυλ-
λούμενον ύπό τίνων ώς ην κατά τόν αύτόν χρόνον Νικάνδρω τω Κολοφωνίω τω τά Θηριακά έκθεμένω
καταφανώς ψεύδος δείκνυσι [δτι προύτειναν άλλήλοις ό μέν τώ Άράτω σκέψασθαι τά Φαινόμενα, ό δέ
Νικάνδρω τά Θηριακά]. δώδεκα γάρ Όλυμπιάσιν ολαις ό Νίκανδρος νεώτερος φαίνεται.

92. Γιά τόν Αριστογένη βλ. Μ. Wellmann, Aristogenes (5), RE II/l (1895) 932-933. Βλ. καϊ
Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ.,σ. 166-184.

93. Βλ. Σούδα α 3910 Adler: Άριστογένης Θάσιος, ιατρός, έγραψε βιβλία κδ'· έκρίθη δέ Περί
διαίτης έν, Περί δυνάμεων [corr. Fuchs: -ως Adler] α', Περί δακέτων α ', Περί σπέρματος α',
Υγιεινών [correxi: -όν Adler] α', Επιστολικά, Επιτομή [scripsi: -ήν Adler] φυσικών βοηθημάτων
πρός Άντίγονον. (Γιά τή διόρθωση τής γρ. δυνάμεως σέ δυνάμεων βλ. Fuchs, Heilkunde, σ. 319,
και Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 170-172, ένώ για τήν έπιχειρηματολογία ύπέρ τής
διορθώσεως τής γρ. Ύγιεινόν σέ Υγιεινών βλ. Μαυρουδης, ό.π., σ. 173).

94. Για τόν Φιλΐνο βλ. Diller, Philinos, στ. 2193-2194- Nutton, Philinos, στ. 792· Leven,
Philinos, στ. 694-695, κ.ά.

95. Βλ. Wellmann, Medicin, σ. 819 (και ύποσημ. 241).

96. Βλ. Deichgräber, Empirikerschule, σ. 164.

97. Βλ. Deichgräber, Empirikerschule, σ. 164. Ό Deichgräber δέχεται ώς ορθή τή διόρθωση
άπό τόν Wellmann τοϋ παραδεδομένου όλαου θηριακοΰ σέ Φιλίνου <τοϋ> θηριακοϋ (δέν φαίνε-
ται νά έχει ύπ' όψιν του τή μεταγενέστερη άναθεώρηση τής προτάσεως αύτής άπό τόν 'ίδιο τόν
Wellmann (βλ. παρακάτω, σ. 167-169, τήν παρατήρηση στόν Φιλουμ., Π. ιοβ. 6,1 [CMG Χ/1/1,
σ. 10,18-19]).

98. Βλ. Deichgräber, Empirikerschule, σ. 164. Τό άπ. 142 άποτελεΐ σχόλιο τοΰ Servius στόν
Verg., Georg. II 214-215: et totus scaber et nigris exesa chelydris Creta negant alios aeque
serpentibus agros Dulcem fere cibum et curvas praebere latebras, όπου ό σχολιαστής σημειώνει:
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'Εμπειρικού γιατρού, ώστόσο τά διαχωρίζει («Zweifelhaftes») άπό τά ύπόλοι-
πα τά όποια θεωρεί άναμφίβολα γνήσια, και δέν άποκλείει τό ένδεχόμενο μέ
τό όνομα Φιλϊνος νά δηλώνονται δύο διαφορετικά πρόσωπα". Παρά τήν προη-
γούμενη συζήτηση ό V. Nutton στο άρθρο του γιά τόν Φιλϊνο τον Κώο δέν κά-
νει καμιά νύξη γιά τό πρόβλημα τής ταυτίσεως ή μή τών δύο αύτών γιατρών100·
έπίσης ούτε ό Κ.-Η. Leven λαμβάνει θέση γιά τό έν λόγω ζήτημα101. Πάντως, άν
τά πρόσωπα αύτά δέν σχετίζονται, τότε ή δράση τού θηριακοΰ πρέπει μάλλον
νά τοποθετηθεί πριν άπό τόν Ανώνυμο [Αϊλ. Προμ.;], ό όποιος είναι, μέ βεβαιό-
τητα, ό πρώτος γιατρός (και ϊσως ό μοναδικός) πού μνημονεύει σκεύασμά του,
ένα σύγχρισμα προφυλακτικόν102.

Μέ τόν τίτλο Περί δακέτων μάς είναι γνωστό τό σύγγραμμα γιά τά ίοβόλα
τοϋ Ήροφίλειου γιατρού Ανδρέα τοϋ Καρύστιου (3ος αί. π.Χ.), πού άσκησε τήν
τέχνην του στήν Αύλή τοϋ Πτολεμαίου Δ ' τοϋ Φιλοπάτορα (224-205 π.Χ.) καί
δολοφονήθηκε τήν παραμονή τής μάχης τής Ραφίας (217 π.Χ.)103. Άπό τό έν
λόγω έργο έχουν διασωθεί άρκετά άπόσπάσματα, στά όποια γίνεται λόγος γιά
τό δήγμα τής μυραίνης (σμέρνας)104, τή σαλαμάνδραν105, τούς φαλαγγιοδήκτους
(άναγράφεται σχετικό φάρμακο)106, καί ένδεχομένως τούς λυσσοδήκτους (πού

«negant] sc. Solinus et Nicander, qui de his rebus scripserunt. Ό Knaack, Analecta, σ. 33, διόρ-
θωσε τό Solinus σέ Philinus, πρόταση πού εγινε αποδεκτή άπό τόν Deichgräber. Βλ. καί Diller,
Philinos, στ. 2194.

99. Βλ. Deichgräber, Empirikerschule, άπ. 140 (σχόλιο), και Diller, Philinos, στ. 2194.

100. Βλ. Nutton, Philinos, στ. 792.

101. Βλ. Leven, Philinos, στ. 694-695.

102. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;],Π. Ιοβ. και δηλητ. 6 [σ. 45,20-22 Ihm]. Σχετικά μέ τήν άμφισβήτηση
τής μνείας τοΰ Φιλίνου άπό τόν Φιλούμενο (υστέρα άπό διορθωτική πρόταση τοΰ Wellmann) βλ.
παραπάνω, ύποσημ. 97.

103. Γιά τόν Ανδρέα βλ. Wellmann, Geschichte, I, σ. 561-563· στόν Ιδιο, Andreas (11), RE 1/2
(1894) 2136-2137· V. Nutton, Andreas (1), DNP 1 (1996/1999) 687, καί G. Marasco, Andreas v.
Karystos, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 49. Βλ. άκόμη Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ.
493-495. Γιά τήν καταγραφή τών άποσπασμάτων τοΰ Ανδρέα βλ. von Staden, Herophilus, σ. 475-477.

104. Βλ. Αθην., Δειπνοσ. 7, 90, 312d = Ανδρ., άπ. 18 von Staden: Ανδρέας δ' έν τω Περί
δακέτων τώνμυραινών φησιν δακούσας άναιρεΐν τάς έξεχεως, είναι δ'αύτάς ήττον και περιφερείς
<και> ποικίλας■ βλ. καί δ.π. (έπιτ.) [τ. 2/1, σ. 141,36-37 Peppink]. Στό θέμα τής μυραίνης ό Ανδρέας
έπανερχόταν καί στό έπίσης μή σωζόμενο σύγγραμμά του Περι τών ψευδώς πεπιστευμένων,
βλ. Αθην., Δειπνοσ. 7, 90, 312e = Ανδρ., άπ. 45 von Staden: Ανδρέας δ' έν τω Περι τών ψευδώς
πεπιστευμένων ψεϋδός φησιν είναι το μύραιναν εχει μίγνυσθαι προερχομένην έπι το τεναγώδες.

105.Βλ. Σχολ.εις Νικανδρ. Αλεη. 537a9-il [σ. 186 Geym.] = Ανδρ.,άπ.21 von Staden:Ανδρέας
<δέ> φησι- καν τω αϊματι αύτής [sc. τής σαλαμάνδρας] <ή τήν χεϊρα> ή τήν έσθήτα χρίσης,
άβλαβης εσται έκ πυρός.

106. Βλ. παρακάτω, σ. 103, στά σχετικά μέ τόν Ασκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα, ό όποιος παρα-
θέτει τό έν λόγω φάρμακο.
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έχουν περιπέσει στο νδροφοβικόν πάθος)107. Ό Μ. Wellmann ύποστήριξε ότι το
έργο αύτό πρέπει να ήταν γνωστό στόν Νίκανδρο108.

Περι τό 200 π.Χ. έζησε ό Άπολλοφάνης άπό τή Σελεύκεια Πιερία (Συρία),
γιατρός στήν Αύλή τοϋ Άντιόχου Γ' τού Μεγάλου (223-187 π.Χ.)109. Κατά τόν
Μ. Wellmann είναι πάρα πολύ πιθανόν ό Άπολλοφάνης νά έγραψε Θηριακά110.
Ή πρόταση τοϋ Γερμανοϋ μελετητή βασίζεται σέ δύο χωρία, άπό τά όποια τό
ένα προέρχεται άπό τον Πλίνιο και τό δεύτερο άπό τά άρχαΐα Σχόλια στά Θη-
ριακά τοϋ Νικάνδρου· κατά τό πρώτο χωρίο ό Άπολλοφάνης, συμφωνώντας
μέ τόν λίγο προγενέστερο του Απολλόδωρο, συστήνει τό έκχύλισμα τοΰ ηλιο-
τροπίου τοΰ μεγάλου (heliotropi maioris) ώς θεραπευτικό βοήθημα κατά τών
δηγμάτων τών έρπετών και τών σκορπιών111, ένώ κατά τά άρχαΐα Σχόλια στά
Θηριακά ό γιατρός αύτός είχε διατυπώσει κάποια άποψη γιά τά φίδια πού ονο-
μάζονται τυφλώπες ή τνφλϊνοι112.

Τά άρχαιότερα σωζόμενα έργα γιά τά ίοβόλα και τά δηλητήρια τιτλοφο-
ρούνται άντίστοιχα Θηριακά (958 έξάμετροι) καϊ Άλεξιφάρμακα (630 έξάμε-
τροι)113 καϊ συνδέονται μέ τό όνομα τοϋ Νικάνδρου τοϋ Κολοφώνιου (2ος; αί.
π.Χ.)114. Βασική πηγή τοϋ συγγραφέα γιά τά Θηριακά άποτέλεσε τό έργο τοΰ

107. Βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. 3, 9 [CML VI/1/1, σ. 350,11-12] = Ανδρ., άπ. 20 von Staden:
item Andreas [qui] cynolysson vocavit veluti ex rabie canina morborum conceptum.

108. Βλ. Wellmann, Geschichte, I, σ. 561 -562, και στον Ιδιο, Medicin, σ. 818, ύποση μ. 234.

109.ΓιάτόνΑπολλοφάνη βλ. Wellmann, Apollophanes,στ. 165-166· V. Nutton, Apollophanes
(2), DNP 1 (1996/1999) 891, κ.ά.· βλ. έπίσης Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 503-509.

110. Βλ. Wellmann, Apollophanes, στ. 166· στόν Ιδιο, Geschichte, I, σ. 561 ύποσημ. Ι,καΙ στόν
Ιδιο, Medicin, σ. 822.

111. Βλ. Plin„Nat. hist. 22,59 [III 458,12-14Ian-Mayh.]: namque et serpentibus et scorpionibus
restitit [sc. sucus heliotropi maioris] ex vino aut aqua mulsa, ut Apollophanes et Apollodorus [=
άπ. 12 Sehn.] tradunt.

112. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 491b [σ. 197,2-6 Crugn.]: άκοντίαι· οΰτως διατρέχοντες κατά
τα άκόντια. άλλα δέ ζώά είσιν οί άκοντίαι ώσπερ τά άκόντια όρμώντες. έπϊ τούτοις δέ οί τυφλώπες,
τούτέστιν οί καλούμενοι τυφλΐνοι ή, <...> ώς Άπολλοφάνης, οφεις είσίν. ούτοι δέ και πατούμενοι
ήρεμούσι. (Ό Schneider καταγράφει τό κείμενο αύτό ώς τό άπ. 8 τοΰ Απολλοδώρου, δεχόμενος
τή γραφή τμήματος τής χφ. παραδόσεως· ύπέρ τής γρ. Άπολλοφάνης έπιχειρηματολόγησε ό
Wellmann, Geschichte, I, σ. 561, ύποσημ. 1· τήν πρότασή του υιοθέτησε και ή Crugnola, έκδότρια
τών σχολίων στά Θηριακά).

113. Γιά τό περιεχόμενο τών όρων θηριακά και άλεξιφάρμακα βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ.
Έπιδημ. ΣΤ' 6,6 [XVII/B', σ. 337,1-2 Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 344,25-26]: καλείται δε άλεξιφάρμακα
μέν, δσα τοις δηλητηρίοις άνθίσταται, θηριακά δέ οσα τάς τών θηρίων ίάται δήξεις. Πρβ. έπίσης
Weidlich, Die Sympathie, σ. 66, και Röhr, Der okkulte Kraftbegriff, σ. 110-117.

114. Γιά τόν Νίκανδρο βλ. Kroll, Nikandros, στ. 250-265- Jacques, Nicandre de Colophon, σ.
133-149· M. Fantuzzi, Nikandros (4), DNP 8 (2000) 898-900, καϊ S. Ihm, Nikandros v. Kolophon,
Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 650-651. Γιά τήν άνασκόπηση τών προβλημάτων πού συνδέ-
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Απολλοδώρου115· «ό Νίκανδρος ολοκληρωτικά δέν έκανε τίποτε άλλο άπό
τό νά μεταφέρει σέ στίχους τήν σέ πεζό λόγο γραμμένη πηγή του»116· έπίσης
στις πηγές του συγκαταλέγεται ό Ανδρέας ό Καρύστιος ϊσως κ.ά. Ό Απολλό-
δωρος άποτέλεσε έπίσης μια άπό τις πηγές τών Άλεξιφαρμάκων117. 'Επιδρά-
σεις τών δύο αύτών έμμετρα γραμμένων έργων άνιχνεύονται σέ άρκετά συγ-
γράμματα τής μεταγενέστερης σχετικής γραμματείας, όπως π.χ. στον Αιλιανό,
τόν Σώστρατο, τόν Διοσκουρίδη, τόν ψευδο-Διοσκουρίδη καί τόν Φιλούμενο,
άλλά και στόν Sextius Niger, τόν Scribonius Largus και τόν Πλίνιο118, ένώ πα-
ράφρασή τους σέ πεζό λόγο έγινε άπό τόν σοφιστή Εύτέκνιο, γιά τόν όποιον
δέν μάς εΐναι γνωστό κανένα στοιχείο (ϊσως έζησε μεταξύ τού 3ου και τού 5ου
αί. μ.Χ.)119. 'Επίσης μαρτυροϋνται πέντε ύπομνήματα στά Θηριακά τού Νικάν-
δρου· ό Δίφιλος ό Λαοδικεύς έγραψε Περι τών Νικάνδρου Θηριακών (άπό τό
όποιο μάς είναι γνωστό ένα μόνον άπόσπασμα πού άφορά θηρίον, τήν νάρ-
κην)120, ό Πλούταρχος, άπό τό έργο τοϋ όποιου Εις τά Νικάνδρου Θηριακά είναι
γνωστά τρία άπόσπάσματα121, καί έπίσης τρεις Αλεξανδρινοί γραμματικοί, ό
Δημήτριος ό Χλωρός (1ος; αί. π.Χ.), πού εΐναι καί ό άρχαιότερος γνωστός ύπο-
μνηματιστής τοϋ Νικάνδρου, ό Αντίγονος (άρχές 1ου αί. π.Χ.) και ό Θέων (έπί
Αύγούστου)122· τέλος είναι γνωστή και μια έμμετρη μετάφραση τών Θηριακών

ονται μέ τόν Νίκανδρο και τήν άπόδοση τών έργων αύτών βλ. Οικονομακος, Νικάνδρου Αλεξι-
φάρμακα, σ. 1-20 (κυρίως σ. 19-20). Βλ. έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 13-15,23-24
κ.ά., καί Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1890.

115. Βλ. Schneider, Nicandrea, σ. 181-201, και Kroll, Nikandros, στ. 256.

116. Βλ. Kroll, Nikandros, στ. 256.

117. Βλ. Kroll, Nikandros, στ. 257.

118. Βλ. Kroll, Nikandros, στ. 263-265 (: «V. Benutzer und Nachahmer»).

119. Για τίς έκδόσεις τών παραφράσεων αύτών βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Εύτέκνιος σοφιστής.

120. Βλ. Αθην., Δειττνοσ. 7, 95, 314d: Δίφιλος δ' ό Λαοδικεύς έν τφ Περι τών Νικάνδρου Θη-
ριακών μή πάν το ζφόν φησι τήν νάρκην έμποιεϊν, μέρος δέ τι αυτής, διά πείρας πολλής φάσκων
έληλυθέναι. Ένα δεύτερο άπόσπασμα τοΰ Διφίλου άπό τό ϊδιο προφανώς ύπόμνημα άφορά ενα
κύριο όνομα, βλ. Σχολ. εις Θεοκρ. Ειδ. 10, i-3d (Βουκαϊος). Γιά τόν Δίφιλο, ό χρόνος δράσεως τοΰ
όποιου βασικά παραμένει άπροσδιόριστος, βλ. Μ. Wellmann, Diphilos (18),REV/1 (1903) 1155-
1156, οπου εικάζεται οτι «er spätestens der ersten Kaiserzeit angehört».

121. Βλ. Πλουταρχ., Εις τά Νικάνδρ. Θηρ., απ. 113,114 και 115 (σ. 72-73).

122. Γιά τό ύπομνηματιστικό εργο τοΰ Πλουτάρχου, τοΰ Δημητρίου τοΰ Χλωροΰ, τοΰ Αντι-
γόνου καί τοΰ Θέωνα στά νικάνδρεια Θηριακά βλ. τά άρχαΐα Σχόλια στό εργο αύτό, καί έπί-
σης Στεφ. Βυζ., Έθν., λ. Κορόπη: ... οί δέ ύπομνηματίσαντες αύτόν [sc. τόν Νίκανδρον] Θέων
καί Πλούταρχος καί Δημήτριος ό Χλωρός φασι· «Νίκανδρος Όροπαϊος καί Κοροπαϊος 'Απόλλων,
άγνοεϊ δέ οτι Άμφιαράου ιερόν, <ούκ> Απόλλωνος έστι», κ.ά. Γιά τούς άρχαίους Σχολιαστές
τοΰ Νικάνδρου βλ. και Gow-Scholfield, Nicander, σ. 16, ύποσημ. 2 (οπου γίνεται λόγος καί
γιά τόν Πάμφιλο τόν Άλεξανδρέα, ό όποιος σχολίασε μάλλον τά Όφιακά- σχετικά βλ. ο.π., σ.
204). Γιά τόν Δημήτριο Χλωρό βλ. W. Kroll, Demetrios (100a), RE Suppl. VII (1940) 124, καί F.
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(σέ 1370 ιαμβικούς τρίμετρους στίχους), ή όποία έγινε άπό τόν ρωμαϊκής κατα-
γωγής Μαριανό, γιο τού δικηγόρου Μάρσου, στήν Έλευθερόπολιν τής Παλαι-
στίνης έπι αύτοκράτορος Αναστασίου (491-518)123.

'Επικεντρωμένη στις θανάσιμες ούσίες ήταν ή ένασχόληση τοΰ Αττάλου Γ'
τοΰ Φιλομήτορος, τελευταίου βασιλιά τής Περγάμου (139/138-133 π.Χ.)124, ό
όποιος είχε άσχοληθει μέ τή Φαρμακολογία, και μάλιστα εΐχε έπιδοθεΐ μέ ιδι-
αίτερη έπιμέλεια στήν έρευνα τών φυτικών δηλητηρίων125. Στούς κήπους τών
άνακτόρων ό Άτταλος καλλιεργούσε ό ϊδιος φυτά, όπως ό νοσκναμος, ό έλλέ-
βορος, τό κώνειον, τό άκόνιτον, τό δορύκνιον, τά συνέλεγε τήν κατάλληλη έποχή
και άκολούθως χρησιμοποιούσε άπό τό κάθε ένα τόν καρπό, τόν όπό κτλ., ώστε
νά παρασκευάσει τά άντίστοιχα δηλητήρια126. Αύτά τά άναμίγνυε μέ άλλες μή

Montanari, D.(emetrios) Chloros (36), DNP 3 (1997) 439, δπου όρθά επισημαίνεται δτι το πα-
ραπάνω χωρίο τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου έσφαλμένα συνδέεται μέ τόν Δημήτριο Φαληρέα (ώς
άπ. 207 Wehrli)· γιά τόν Θέωνα βλ. C. Wendel, Theon (9), RE V/A/2 (1934) 2054-2059, όπου
προβάλλεται ή άποψη τοΰ Wendel ό όποιος υποστηρίζει ότι, άν και τό σχόλιο τοΰ Θέωνα, γιά
τό όποιο κάνει λόγο ό Στέφανος Βυζάντιος σαφώς άφορά τά Θηριακά, ό Θέων έγραψε ύπό-
μνημα γιά τά Άλεξιφάρμακα, και G. Damschen, Theon (4), DNP 12/1 (2002) 374- γιά τόν Αντί-
γονο βλ. Μ. Wellmann, Antigonos (23), RE 1/2 (1894) 2422, δπου υποστηρίζεται ότι ό Αντίγο-
νος αυτός πρέπει νά ταυτισθεί «χωρίς άμφιβολία μέ τόν ομώνυμο Αλεξανδρινό γραμματικό πού
έζησε στις άρχές τοΰ 1ου αί. π.Χ.». Σημειώνω άκόμη ότι στόν πάπ. P. Oxy. 19. 221 (= Pack2 1327)
τοΰ πρώτου μισοΰ τοΰ 1ου αί. μ.Χ. παραδίδεται ένα υπόμνημα στά νικάνδρεια Θηριακά 377-
395, τό όποιο άπό τόν Ε. Lobel άποδόθηκε στόν Θέωνα, ένώ άπό τόν Α. Colonna στόν Δημή-
τριο Χλωρό· σχετικά βλ. Μ.-Η. Marganne, Inventaire analytique des papyrus grecs de médecine
[HEMG-R111/12], Genève 1981, σ. 249-250 (δπου και ή προγεν. βιβλιογρ.). Προβληματικές είναι
οί πληροφορίες πού παραδίδονται άπό τά άκόλουθα χωρία τοΰ Ετυμ. Magn. 168,12-14: εάν δε
άτίζων, άτη περιφερόμενος καταπίπτων ούτως εύρον έν ύπομνήματι Νικάνδρου έν Θηριακοϊς,
και τοΰ Ετυμ. Gen. α 1384, 6-7: οία κατηβολέων καταπίπτων σώματι κα'ι ψυχή. ούτως εύρον έν
Ύπομνήματι Νικάνδρου έν t Θηριακοΐς, έπειδή φαίνεται ότι μάλλον άφοροΰν τά Άλεξ. 193· πρβ.
και Άλεξ. 458 (όρθά οί έκδοτες τοΰ Etym. Gen. θέτουν σταυρό μετά τήν πρόθ. έν)· πρβ. και τήν
παρατήρηση τών Gow - Scholfield, Nicander, σ. 16, ύποσημ. 2 (στό τέλος).

123. Βλ.Σουδλ μ 194 Adler: Μαριανός, Μάρσου δικηγόρου,... και πατρίκιος γεγονώς, το έπιφα-
νέστερον, κατά τόν βασιλέα Άναστάσιον. έγραψε βιβλία τοσαύτα. ... Μετάφρασιν Νικάνδρου τών
Θηριακών έν ίάμβοις ατο'. Γιά τόν Μαριανό βλ. Ensslin, Marianus (8), RE XIV/2 (1930) 1751,
όπου σημειώνεται δτι στή Σούδα ό Μαριανός, γιός τοΰ Μάρσου, ταυτίζεται λανθασμένα μέ τόν
Μαριανό, έπαρχο τοΰ πραιτωρίου (Praefectus praetorii).

124. Γιά τόν Ατταλο βλ. U. Wilcken, Attalos (11), RE ΙΙ/2 (1896) 2175-2177· Α. Mehl, Attalos
(6), DNP 2 (1997/1999) 230-231. Γιά τήν ένασχόληση τοΰ Αττάλου μέ τήν έρευνα τών φαρμάκων
και γενικότερα μέ τή Φαρμακολογία καϊ τή σύνθεση φαρμάκων βλ. έπίσης Watson, Theriac and
Mithridatium, σ. 13, καϊ κυρίως Μαυρουδης, Μακεδ. 'ιατρ. προσωπογρ., σ. 396-429.

125. Γιά παρόμοιες ένασχολήσεις ήγεμόνων βλ. σ. 69 (Άντίοχος Η' τής Συρίας) και σ. 69-71
(Μιθριδάτης ΣΤ' Εύπάτωρ), σ. 75 (Κλεοπάτρα)· πρβ. και σ. 100, ύποσημ. 337 (γιά τήν πιθανή
ταύτιση τοΰ Φιλίππου τοΰ Μακεδόνα μέ τόν βασιλιά Φίλιππο Ε').

126. Βλ. Πλουταρχ., Δημ. 20: Άτταλος δ' ό Φιλομήτωρ έκήπευε τάς φαρμακώδεις βοτάνας,
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δηλητηριώδεις ουσίες, συνέθετε διάφορα σκευάσματα καί τά έστελνε στούς φί-
λους του ώς δώρο127 (προφανώς γιά νά τά χρησιμοποιήσουν προφυλακτικά).

Ώς εύρετής (κατ' άλλους ώς χρήστης) μιάς θηριακής μαρτυρεΐται ό Άντίοχος
Η' ό 'Επιφανής Φιλομήτωρ (Συρία), ό όποιος βασίλευσε άπό τό 125 έως τό 96
π.Χ.128. Ή θηριακή αύτή, πού έξ αίτιας τής άποδεδειγμένης δραστικότητάς της
ήταν άναγραμμένη έμμετρα στις πύλες τού Ασκληπιείου τής Κώ (παρά πυλών
Ασκληπιού [-ιείου leg.] άναγεγράφθαι), άποτελοϋσε θεραπευτικό βοήθημα γιά
τά δαγκώματα τών ερπετών (ϊησιν μάθε τήνδε προς ερπετά· ειδικότερα κατο-
νομάζονται ή εχιδνα, τά φαλάγγια κα'ι οί σκορπιοί), άλλά καί τών δηλητηρίων
(adversum toxica et potiones malas)129. Τό έν λόγω φάρμακο μάς είναι γνωστό
σέ έμμετρη μορφή μέσω τοϋ Ήρά τοϋ Καππαδόκη στόν Γαληνό130 καί μέσω τοϋ
Άσκληπιάδη τοϋ Φαρμακίωνα έπίσης στόν Γαληνό (ό Άσκληπιάδης ώς πηγή
του δηλώνει τον Μεθοδικό γιατρό Εϋδημο131)132, ένώ σέ πεζή μορφή παρατίθε-
ται άπό Άατίνους συγγραφείς133.

Στήν Αρχαιότητα ιδιαίτερα γνωστή ήταν καί ή δραστηριότητα τοϋ βασιλιά
τοϋ Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ' Εύπάτορα (έζησε: 132-63 π.Χ.· βασίλ.: 120-63 π.Χ.)134

ού μόνον ύοσκύαμον και έλλέβορον, άλλά καϊ κώνειον και άκόνιτον και δορύκνιον, αύτός εν
τοις βασιλείοις σπείρων και φυτεύων, όπούς τε και καρπόν αύτών έργον πεποιημένος ε'ιδέναι και
κομίζεσθαι καθ' ώρ αν. Βλ. έπίσης Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,13 [XIII 416,9-17 Κ.]: τούτο τό
φάρμακον [sc. ή λευκή εμπλαστρος] ού τών ύπ' έμού πρώτον συντεθέντων έστίν, αλλ' ήδη προ
πολλών έτών ύπό τοϋ βασιλεύσαντος ήμών τών Περγαμηνών Αττάλου σπουδάσαντος άνδρός περι
φάρμακα παντοία, καί Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 10,1 [XII 250,16-251,5 Κ.].

127. Βλ. Iust., Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 36,4,3-4 [σ. 250,10-13 Seel],

128. Για τόν Αντίοχο Η' βλ. U. Wilcken, Antiochos (31), RE 1/2 (1894) 2480-2483 (στό
τέλος τής στ. 2483 ύπάρχει προσθήκη γραμμένη άπό τόν Μ. Wellmann σχετικά μέ τή θηριακή
τοΰ Αντιόχου), καί Α. Mehl, Antiochos (10), DNP 1 (1996/1999) 770. Βλ. καί Watson, Theriac
and Mithridatium, ο. 13, 16, 23, 59 καί 83. Γιά τήν ταύτιση τοϋ Αντιόχου πού συνδέεται μέ τήν
έξεταζόμενη θηριακή, γιά τήν εύρεση (ή τή χρήση της) άπό τόν Αντίοχο αύτόν καί γιά τό ζήτημα
τής συντάξεώς της σέ εμμετρο λόγο βλ. Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 384-387.

129. Γιά παρόμοιες ένασχολήσεις ήγεμόνων βλ. παραπάνω, σ. 68, ύποσημ. 125.

130. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 201,15-203,2 Κ.] (μέσω τοΰ Ήρά).

131. Γιά τόν Εϋδημο βλ. παρακάτω, σ. 83-84.

132.Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,14 [XIV183,6-186,9Κ.] (μέσω τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα)
= Ευδημ., άπ. 115 Tecusan.

133. Δηλ. άπό τόν Πλίνιο, τόν [C. Plinius Caecilius Secundus] καί τόν Gargilius Martialis· γιά
τά σχετικά κείμενα βλ. Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 393-396.

134. Γιά τόν Μιθριδάτη βλ. Geyer,Mithridates (\2),REXV/2 (1932) 2163-2205· Ε. Olshausen,
Mithridates (6), DNP 8 (2000) 278-280, καί G. Marasco, Mithridates, Leven (έπιμ.), Antike
Medizin, στ. 621-622. Γιά τήν Μιθριδάτειον άντίδοτον βλ. τή σχετική μονογραφία τοΰ Watson,
Theriac and Mithridatium (passim)· έπίσης Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1890-1891. Βλ.
καί Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 346-347.
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όσον άφορα τήν ερευνά τών δηλητηρίων135. Ό Μιθριδάτης, γιά νά προφυλαχθεί
άπό πιθανή δηλητηρίαση άπό τούς έχθρούς του, άπέκτησε έμπειρία απάντων
σχεδόν τών άπλών φαρμάκων, δσα τοις όλεθρίοις άντιτέτακται136. Τήν άποτελε-
σματικότητα αύτών τών δηλητηριωδών ούσιών τή διαπίστωσε πειραματιζόμενος
άρχικά σέ έγκληματίες καταδικασμένους σέ θάνατο (πειράζων αύτών τάς δυνά-
μεις έπϊ πονηρών ανθρώπων, ών θάνατος κατέγνωστο)137 και σημειώνοντας ποιές
άπό αύτές δροΰν κατά τών ιοβόλων ζώων (όπως τά φαλάγγια, οί σκορπιοί, αί εχιδ-
ναι κ.ά.) και ποιές προφυλάσσουν άπό τις ούσίες έκεΐνες πού προκαλούν θάνατο
(όπως τό άκόνιτον, ό θαλάσσιος λαγωός κ.ά.)138. Στή συνέχεια, άφοϋ άνέμιξε όλες
αύτές τις ούσίες μέ τις όποιες πειραματιζόταν, συνέθεσε τήν περίφημη Μιθριδάτει-
ον άντίδοτον, ή όποία ήλπιζε ότι θά ήταν άποτελεσματικό φάρμακο έπι πάσι τοις
όλεθρίοις139. Πράγματι τό παραπάνω σκεύασμα κατέστησε τόν Μιθριδάτη άπρό-
σβλητο σέ κάθε δηλητηριώδη ούσία, ούτως ώστε, όταν αύτός νικήθηκε άπό τούς
Ρωμαίους και έπιχείρησε νά δώσει τέλος στή ζωή του λαμβάνοντας κάποιο δη-
λητήριο, αύτό δέν τόν έβλαψε· έτσι άναγκάσθηκε νά αύτοκτονήσει μέ ξίφος ή νά
διατάξει νά τόν σκοτώσουν140. Καταγράφοντας ό Γαληνός τις παραπάνω πληρο-
φορίες γιά τόν θάνατο τού τελευταίου βασιλιά τοΰ Πόντου, φαίνεται ότι δέν άμφι-
σβητεΐ τήν άποτελεσματικότητα τοϋ σκεύασματος, άφοϋ μάλιστα στό Περί άντι-
δότων καθώς και σέ άλλα έργα του μαρτυρεί γιά τήν άποδοχή του άπό άρκετούς
γιατρούς, οί όποιοι τό χρησιμοποίησαν είτε όπως εΐχε συντεθεί άρχικά ε'ίτε συνη-
θέστερα μέ κάποιες τροποποιήσεις. Έτσι εϊτε μόνον άπλή μνεία τής Μιθριδατείου
(ή τής Μιθριδάτου) μέ ύπόδειξη γιά χρήση της σέ ποικίλα νοσήματα εϊτε ταυτό-
χρονα παράθεση (έμμεση) και τής συνθέσεώς της έντοπίζεται σέ μεταγενέστερους
γιατρούς, όπως ό Αντίπατρος, ό Ξενοκράτης ό Άφροδισιεύς, ό Νικόστρατος, ό

135. Γιά παρόμοιες ένασχολήσεις ηγεμόνων βλ. παραπάνω, σ. 68, ύποσημ. 125.

136. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 1,1 [XIV 2,3-6 Κ.].

137. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 1,1 [XIV 2,6-7Κ.]. Πρβ. και τ ααην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 2 [XIV 214,
18-215,4 Κ.]: δπερ πολλάκις κα'ι τών αρχόντων τινές, έζουσίαν θανάτου κα'ι ζωής έχοντες, είτα τό
κρϊναι τό φάρμακον θέλοντες, ει τοϋθ'δπερ επαγγέλλεται και δράν δύναται, έπι τών ήδη διά τινας
πονηράς κα'ι παρανόμους πράζεις κατακριθέντων άποθανεϊν δοκιμάζουσιν αύτό.

138. Γιά δλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,1 [XIV 2,7-12 Κ.].

139. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,1 [XIV 2,12-13 Κ.]: πάντα δ'ούν αύτά μίζας ό Μιθριδάτης έν έποίησε
φάρμακον, έλπίσας έζειν άρωγόν έπι πάσι τοις όλεθρίοις.

140. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,1 [XIV 3,13-16 Κ.]: ώσπερ φασί και τόν Μιθριδάτην αύτόν, ήνίκα
προείλετο δι' ολέθριου φαρμάκου μάλλον άποθανεϊν, ή ύπό 'Ρωμαίοις γενέσθαι, μηδέν εύρεϊν
άνεΑείν αύτόν δυνάμενον, και 2, 9 [XIV 154, 9-12 Κ.]: Μιθριδάτου θηριακή. ταύτη ό βασιλεύς
Μιθριδάτης άει έχρήτο προφυλακής χάριν θανασίμου. ήνίκα γούν ύπό 'Ρωμαίων έάλω, δις πιών
θανάσιμον και μή δυνηθείς άποθανεϊν, ξίφει εαυτόν διεχρήσατο = Παυλ. Λιγιν., Έπιτ. Ιατρ. 5, 28
[CMG ΙΧ/2, σ. 24,26-25,3], και Γαλην., Πρός Πίσ. π. θηρ. 16 [XIV 283,16-284,14 Κ.] (όπου μάλιστα
σημειώνεται οτι τή ζωή τοΰ βασιλιά τήν άφαίρεσε ενας έκ τών φίλων του ονόματι Βιστόκος).
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Κλεόφαντος, ό Δαμοκράτης ό Αθηναίος, ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών, ό Άρχιγέ-
νης ό Άπαμεύς141, ό Όρειβάσιος, ό Αλέξανδρος Τραλλιανός, ό Άέτιος Άμιδηνός, ό
Παύλος Αιγινήτης καϊ ό Παύλος Νικάϊος142.

Περί τό 100 π.Χ. τοποθετείται ή δράση τοϋ Αλεξανδρινού 'Εμπειρικού γιατρού
Ζωπύρου143, μέ τό όνομα τοϋ οποίου συνδέεται μία κατά τήν Αρχαιότητα διάσημη
άντίδοτος (Ζωπύρ(ε)ιος)144 πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων και παντός ερπετού
πληγήν. Κατά τόν Γαληνό ό Ζώπυρος έγραψε έπιστολή πρός τόν Μιθριδάτη τοϋ
Πόντου ζητώντας του νά προκρίνει τήν άντίδοτον αύτήν (προφανώς έπειδή θεω-
ρούσε τή σύνθεσή της άποτελεσματικότερη άπό έκείνην τής Μιθριδατείου), καϊ
μάλιστα τοϋ πρότεινε κα'ι τον τρόπο τής δοκιμασίας της145. Άλλά τό φάρμακο τοϋ

141. Για τούς γιατρούς αύτούς βλ. παρακάτω, σ. 80 (Αντίπατρος), σ. 89 (Ξενοκράτης), σ. 89-
90 (Νικόστρατος), σ. 80 και 91 (Κλεόφαντος), σ. 95 (Δαμοκράτης), σ. 99-100 (Άσκληπιάδης ό
Φαρμακιών), σ. 109 (Άρχιγένης). Πρβ. και στις σ. 86-87, δσα σημειώνονται γιά τις τροποποιήσεις
τις όποιες ό Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος έπέφερε στή Μιθριδάτειον, ώστε νά προκύψει ή δική του
θηριακή, και σ. 90-91 γιά τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium,
σ. 35 κ.έ., γιά τήν άρχική σύνθεση τής Μιθριδατείου και γιά τις παλαιότερες παραλλαγές της
(όπως αύτές πού καταγράφονται στήν παρούσα ύποσημ.).

142. Βλ. παρακάτω, σ. 117 (Όρειβάσιος), σ. 118 (Άέτιος Άμιδηνός), σ. 119 (Παύλος Αιγινήτης),
σ. 119 (Παύλος Νικάϊος) και σ. 120 (Αλέξανδρος Τραλλιανός). Σημειώνω έδώ ότι δσον άφορα
τούς λοιπούς γιατρούς τό φάρμακο τοΰ Μιθριδάτη συνιστάται μία φορά άπό τόν Αρετ., Χρον.
νούσ. θερ. 1, 3 [CMG II, σ. 153,25-26]: και ή τοϋ Μιθριδάτεω (στή θεραπεία τής έπιληψίας), ένώ
στή μή ιατρική γραμματεία μνημονεύεται έλάχιστες φορές. Άκόμη γιά τή Μιθριδάτειον στήν
άραβική ιατρική γραμματεία βλ. Ε. Kahle, Das Mithridatikum in der arabischen medizinischen
Literatur, G. Keil (έπιμ.), «gelêrter der arzeniê, ouch apoteker». Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte.
Festschrift Willem Daems [WMF 24], Pattensen/Han. 1982, σ. 371-385.

143. Γιά τόν Ζώπυρο βλ. J. Kollesch, Zopyros (15), RE Χ/Α (1972) 771-772· V. Nutton,
Zopyros (8), DNP 12/2 (2002) 836, και G. Marasco, Zopyros v. Alexandria, Leven (έπιμ.), Antike
Medizin, στ. 938-939. Βλ. έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 16,24,26,34,35 και 43. Βλ.
άκόμη Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 260-263. Γιά τά άποσπάσματα τοΰ Ζωπύρου βλ. βιβλιογρ. πηγών,
λ. Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς.

144. Σημειώνω ότι ή ονομασία τής αντιδότου αύτής στις έκδόσεις ορθογραφείται διπλά, ώς
Ζωπύριος καϊ ώς Ζωπύρειος· τηρώ τήν όρθογράφηση τής έκδόσεως πού κάθε φορά χρησιμοποιώ.
Γιά τή γραφή Ζωπύριος βλ.ΑΈ,τ.,Λόγ.ίατρ. 8,63 [CMG VIII/2, σ. 63,5-6]: δίδου της ζωπυρίου [Ζ-
leg.] · Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,11 [CMG ΙΧ/2, σ. 308,5-8]: Ή Ζωπύρειος [κριτ. ύπόμν.: Ζωπύρειος

D]____, κ.ά., ένώ γιά τή γραφή Ζωπύρειος βλ. Ορειβ „Ίατρ. συν. έκλ. 128,2 [CMG VI/2/2, σ. 296,

28]· Αετ.,Λόγ. ίατρ. 9,28 [σ. 336,5 Ζερβ.]· 9,31 [σ. 347,23 Ζερβ.], κ.ά.

145. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 8 [XIV 150,3-12 Κ.] (μέσψ τού Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα) =
Ζωπ., άπ. 267a Deichgr.: άντίδοτος Ζωπύριος. ποιεί πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων και παντός
έρπετοΰ πληγήν. έπι ταύτης τοιούτον τι φέρεται, δτι Ζώπυρος δι'έπιστολής προτρέπει τόν Μιθρι-
δάτην είς έπίκρισιν τής άντιδότου, μεταπεμψάμενος ένα τών κατακρίτων, τούτω θανάσιμον διδόναι
φάρμακον, και τότε παραινεί έπιπίνειν τήν άντίδοτον. ή πρότερον διδόναι τήν άντίδοτον, και τότε
τό θανάσιμον έπιπίνειν. τό δ' αύτό παρήνει και έπι έρπετών ή και τοξικών πράσσειν. τούτων γάρ
ούτω γινομένων συνέβαινε τόν άνθρωπον άδιάπτωτον είναι. [Ό Fabricius, ό von Staden καϊ ή Ihm
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Ζωπύρου εΐχε θεραπευτική δράση καί σέ διάφορα άλλα νοσήματα146, γι' αύτό καί
χρησιμοποιήθηκε (αυτούσιο ή τροποποιημένο) εύρέως άπό άρκετούς γιατρούς,
όπως ό Ήράς ό Καππαδόκης147, ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος148, ό Άσκληπιάδης ό
Φαρμακιών149, ό Άρχιγένης ό Άπαμεύς150, ό Όρειβάσιος, ό Άέτιος Άμιδηνός καί
ό Παύλος Αιγινήτης151 (ή γνώση τής Ζωπυρείου άπό τούς γιατρούς αύτούς είναι
μάλλον έμμεση), καθώς καί Λατίνοι γιατροί152.

Πιθανότατα σύγχρονος μέ τόν Ζώπυρο ύπήρξε ό Κρατεύας ό ριζοτόμος, ή
άκμή τού όποιου τοποθετείται έπίσης περι τό 100 π.Χ., και ή δράση του συνδέ-
εται μέ τήν Αύλή τού Μιθριδάτη ΣΤ' τοϋ Πόντου153. Στά άπόσπάσματα άπό τό
'Ριζοτομικόν του (τό όποιο άποτέλεσε μιά άπό τις βασικές πηγές τοϋ διοσκου-
ρίδειου Περι ύλης Ιατρικής), στις περιγραφές διαφόρων απλών φαρμάκων, κατα-
γράφεται, μεταξύ τών άλλων, καί ή θεραπευτική δράση τους κατά ιοβόλων και
δηλητηρίων βλ. Κρατ., άπ. 1 Wellm. (άριστολόχιος154 μακρά: ... ποιεί προς
ερπετά και θανάσιμα)· άπ. 2 Wellm. (άριστολόχιος <στρογγύλη>: ... ποιεί

αποδίδουν τό κείμενο αύτό στόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα· γιά τή συζήτηση έπί τοΰ θέματος
αύτοΰ βλ. παρακάτω, σ. 98, ύποσημ. 328, στά σχετικά μέ τόν γιατρό αύτόν· άντίθετη είναι ή άποψη
τοΰ Deichgräber πού θεωρεί οτι ή σύνθεση αύτή τής Ζωπυρίου άποτελεί παράθεμα στο εργο τοΰ
Απολλώνιου τοΰ Μυός],

146. Βλ. Γαλην., 77. άντιδ. 2,8 [XIV 150,12-16 Κ.] (μέσω τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα) =
Ζωπ., άπ. 267a Deichgr. (πρόκειται γιά συνέχεια τοΰ κειμένου τής προηγ. ύποσημ.· καταγράφονται
τά λοιπά νοσήματα, γιά τή θεραπεία τών όποιων συντελεί ή Ζωπύριος).

147. Βλ. Γαλην.,77. άντιδ. 2,17 [XIV 205,6-206, ι Κ.] (μέσω τοΰ Ήρα) = Ζωπ., άπ. 267b Deichgr.
(ό Deichgräber, προφανώς έκ παραδρομής, άποδίδει τό άπόσπασμα αύτό στόν Άνδρόμαχο τόν
νεώτερο). Γιά τήν άπόδοση τοΰ κειμένου αύτοΰ στόν Ήρά βλ. καί FabriciuS, Pharmakologen, σ.
143 καί 185. Βλ. καί ύποσημ. 148. 'Επίσης βλ. παρακάτω, σ. 77 (Ήράς).

148. Βλ. Γαλην., 77. άντιδ. 2,1 [XIV 115,1-4 Κ.] (μέσω τοΰ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου) = Ζωπ.,
άπ. 267c Deichgr. (ό Deichgräber, προφανώς έκ παραδρομής, άποδίδει τό άπόσπασμα αύτό στόν
Ήρά). Γιά τήν άπόδοση τοΰ κειμένου αύτοΰ στόν Άνδρόμαχο βλ. και Fabricius, Pharmakologen, σ.
142 καί 189. Βλ. καί ύποσημ. 147. Έπίσης βλ. παρακάτω, σ. 91 (Άνδρόμαχος ό νεώτερος).

149. Βλ. παραπάνω, ύποσημ. 145 καί 146. Πρβ. και παρακάτω, σ. 98, ύποσημ. 328.

150. Βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 260-263 (οπου καταγραφή σχετικών χωρίων).

151. Βλ. παρακάτω, σ. 117 (Όρειβάσιος), σ. 118 (Άέτιος Άμιδηνός), καί σ. 119 (Παύλος Αιγινήτης).

152. Βλ. π.χ. K.-D. Fischer, Die Antidotos des Zopyros und andere Fundstücke zu Scribonius
Largus, D. Langslow - B. Maire (έπιμ.), Body, Disease and Treatment in a Changing World. Latin
texts and contexts in ancient and medieval medicine [BHMS], Lausanne 2010, σ. 147-159.

153. Γιά τόν Κρατεύα βλ. Μ. Wellmann, Krateuas [AKGWG, Philol.-histor. Kl., Ν. F. Bd.
II/l], Göttingen 1897-1899· F. E. Kind, Krateuas (2), RE XI/2 (1922) 1644-1646· A. Touwaide,
Krateuas, DNP 6 (1999) 815-816, καί S. Ihm, Krateuas, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 537-
538. Τά άπόσπάσματα τοΰ Κρατεύα έξέδωσε ό Μ. Wellmann· βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Κρατεύας
ό ριζοτόμος (πρόκειται γιά κείμενα πού παραδίδονται άπό τό διοσκουρίδειο χφ. Vindobonensis
[Constantinopolitanus] graec. med. 1 τοΰ 5ου αί.

154. 'Ορθογραφείται στις έκδόσεις καί ώς άριστολόχειος.
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προς ερπετών δήγματα· χωρεί δέ και εις άντιδότους τάς θηριακάς)· άπ. 5 Wellm.
(άσφόδελ ο ς: ... έρπετοδήκτοις δίδοται ώφελίμως πλήθος τριών· καταπλάσσειν
δέ δει τα δήγματα δλη τη βοτάνη συν οϊνω)· άπ. 7 Wellm. (άσαρον: ... μίγνυται
δέ ... άντιδότοις), και άπ. 10 Wellm. (άστέριον: ... ποιεί προς λυσσοδήκτους ...
ύποθυμιωμένη δέ φυγαδεύει θηρία).

Στις άρχές του 1ου αί. π.Χ. ό 'Επαινετός (ή 'Επαινετής)155 άσχολήθηκε, έκτος τών
άλλων, και μέ τά δηλητήρια (άκόνιτον, κώνειον, μηκώνιον, μανδραγόρας, ύοσκύαμος,
θανάσιμοι μύκητες, χαμαιλέων μέλας, ταύρειον αίμα, γύψος, λαγωός θαλάσσιος)156.
Ό L. Cohn σημειώνει οτι ό 'Επαινετός έγραψε «eine iologische Schrift (θηριακά),
die neunmal in dem von E. Rohde edierten Traktate περί ιοβόλων vorkommt»157.
Στο Περι τών Ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων όμως, άν και τό όνομα τοϋ
'Επαινέτου έντοπίζεται σέ ένδεκα χωρία, άφ' ένός δέν μνημονεύεται ό τίτλος τοϋ
έργου άπό τό όποιο είναι έρανισμένα τά άπόσπάσματα πού συνδέονται μέ τό όνο-
μα τοϋ γιατρού αύτοϋ, καί άφ' έτέρου όλα τά έν λόγω κείμενα άφοροΰν δηλητήρια
κάι όχι ίοβόλα, καί μάλιστα είναι ένταγμένα στό δεύτερο τμήμα τοϋ Περι τών ιο-
βόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων, τό όποιο εΐναι άφιερωμένο άποκλειστικά
στις δηλητηριώδεις ούσίες158. Συνεπώς ή άποψη τοΰ Cohn ότι ό 'Επαινετός έγρα-
ψε «ίολογικό σύγγραμμα», τοϋ όποιου μάλιστα προτείνει καί τόν τίτλο, άποδει-
κνύεται έντελώς αύθαίρετη. Μέ βάση λοιπόν τά γνωστά στοιχεία θά μπορούσε
νά προτείνει κάποιος, καί μάλιστα μέ έπιφύλαξη, τή συγγραφή άπό τόν γιατρό
αύτόν έργου σχετικά μέ τά δηλητήρια (άφοϋ βέβαια δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ
καί τό ένδεχόμενο τά ύπό συζήτηση άπόσπάσματα νά προέρχονται άπό τμήμα
φαρμακολογικού συγγράμματος, και εΐναι γνωστό ότι ό 'Επαινετός άσχολήθηκε
γενικότερα μέ τή Φαρμακολογία).

Ό περίφημος 'Εμπειρικός γιατρός Ηρακλείδης ό Ταραντΐνος (ή άκμή του
τοποθετείται περί τό 75 π.Χ.)159 συνέγραψε πραγματεία γιά τά δήγματα τών

155. Για τόν Έπαίνετο βλ. Cohn, Epainetos, στ. 2672-2673, και V. Nutton, Epainetos (1),
DNP 3 (1997) 1060. Βλ. καί Wellmann, Die späteren Ärzte, σ. 425. Για τόν Έπαίνετο ώς πηγή τοϋ
Γαληνοΰ γιά τή σύνταξη τοϋ δεύτερου βιβλίου τοΰ Π. άντιδ. βλ. Ihm, Giftkapitel, σ. 247-251.

156. Για δλα αύτά βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ioß. και δηλητ., στα οικεία κεφφ. (βλ. παρακάτω,
ύποσημ. 158).

157. Βλ. Cohn, Epainetos, στ. 2673.

158. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;],Π. ίοβ. και δηλητ. 53 [σ.68,18-20Ihm]· 63 [σ. 71,24-28Ihm]· 64 [σ.
72,2-3 Ihm] · 65 [σ. 72,26-28 Ihm] · 66 [σ. 72,34-35 Ihm] · 67 [σ. 73,20-23 Ihm] · 70 [σ. 74,7-8 Ihm] ■ 71
[σ. 74,24-25 Ihm]· 72 [σ. 75,12-15 Ihm]· 79 [σ. 77,22-23 Ihm], καί αύτόθι [σ. 78,1-5 Ihm],

159. Γιά τόν Ηρακλείδη βλ. Η. Gossen, Herakleides (54), RE VIII/1 (1912) 493-496· V. Nutton,
Herakleides von Tarent (27), DNP 5 (1998) 378-379- A. Guardasole, Herakleides v. Tarent, Leven
(έπιμ.), Antike Medizin, στ. 401-402. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, a. 13 και 19. Γιά τήν
έκδοση τών άποσπασμάτων τοΰ γιατρού αύτοΰ βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Ηρακλείδης ό Ταραντίνος.
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ζώων μέ τίτλο Περι θηρίων160 (Θηριακά;)161, άπό τήν όποία ό Γαληνός (μέσω τοϋ
Άσκληπιάδη τοϋ Φαρμακίωνα)162 παραθέτει ένα σκεύασμα, τήν έννεαφάρμακον
άντίδοτον163, πού, όπως προκύπτει άπό τό σχετικό κείμενο, ένδείκνυται γενικά
γιά τά δήγματα τών ιοβόλων, καθώς και ένα δεύτερο, τό όποιο χρησιμοποιείται
ώς έπίθεμα (έπιτίθει) άλλά καί ώς πόμα (πινόμενον) κατά τών δηγμάτων τών φα-
λαγγίων όπως καί κάθε άλλου ερπετού164. Έπίσης ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών,
καταγράφοντας μία άντίδοτον τοϋ Απολλοδώρου (3ος αί. π.Χ.) προς παντός θη-
ρίου πληγήν, μάς πληροφορεί ότι αύτήν καϊ ό Ταραντϊνος έν τω προς Άστυδάμα-
ντα αναγράφει165. Τέλος άπό τον Πλίνιο μαρτυρεΐται ενασχόληση τοΰ Ηρακλεί-
δη και μέ τά δηλητήρια166.

160. Γιά τό σχετικό χωρίο βλ. παρακάτω, ύποσημ. 163. Τόν τίτλο Περι θηρίων προκρίνει ό
Deichgräber, Empirikerschule, σ. 194.

161.Βλ.Γαλην.,Π. άντιδ. 1,2 [XIV6,ΐ7-7,ιΚ.] = ΗρΑΚΛ.,άπ.210aDeichgr. = μαρτ.26 Guard,
(σ. 158): τω δέ χωρίς τοϋ δείξαντος έξ αναγνώσεως βιβλίου τινός, όποία τά θ' Ήρακλείδου τοϋ
Ταραντίνου θηριακά [Θ-?· βλ.λατιν. μετάφρ.: ... quales sunt Heraclidis Tarentini Theriacae).
Ή Guardasole, Eraclide di Taranto, a. 32, δέν εκφράζει άποψη γιά τή μορφή τοΰ τίτλου, σημειώ-
νοντας σχετικά: «Theriaca ο Περί θηρίων πραγματεία».

162. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 143 και 198 (: «Asklepiades Pharmakion»)· πρβ. καί
σ. 200 (: «Herakleides von Tarent»), οπου τό έν λόγω άπόσπασμα δέν συμπεριλαμβάνεται στά
άμεσα παραθέματα τοΰ Γαληνοΰ άπό τό εργο τοΰ Ηρακλείδη.

163. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 14 [XIV 186, 10-187, 13 Κ.] = Ηρακλ., άπ. 210b Deichgr. = 37
Guard, (σ. 158-159): Ήρακλείδου Ταραντίνου έννεαφάρμακος· ταύτην εθηκεν έν τί) Περι θηρί-
ω ν αύτοΰ πραγματείαν, εχει δέ ούτως· ... Γιά τό έπίθετο έννεαφάρμακος (δηλ. σκεύασμα συντε-
θειμένο άπό έννέα ύλικά) ώς χαρακτηρισμό φαρμάκων (άντιδότων, πεσσών κτλ.) βλ. Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9,6 [XIII 310,15-311,2 Κ.] [άλλη έννεαφάρμακος [sc. έδρική δύναμις])· Ορειβ.,
Ίατρ. συν. έκλ. 146, 17 [CMG VI/2/2, σ. 304, 35-37] (έννεαφάρμακος πεσσός)· Αετ., Αόγ. Ιατρ. 11,
29 [σ. 114, 27 D.-R.] (ή έννεαφάρμακος [sc. άντίδοτος])· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. Ιατρ. 7, 24 [CMG
ΙΧ/2, σ. 396,10-12] (έννεαφάρμακος [sc. πεσσός]), κ.ά. · βλ. καί παραπάνω, σ. 50, ύποσημ. 12. Βλ.
έπίσης παρακάτω, σ. 91, ύποσημ. 280 (έκατονταμίγματος) και σ. 286, ύποσημ. 1036 (διά τεσσάρων,
τετραφάρμακον).

164. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,14 [XIV 182,3-8 Κ.] = Ηρακλ., άπ. 209,33-37 Deichgr. = 6 Guard, (σ.
107): άλλη Ήρακλείδου Ταραντίνου πρός φαλάγγια καϊ παντός έρπετοϋ πληγάς, τό δ' αύτό <καΙ
addendum?> πινόμενονβοηθεΐ....

165. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,13 [XIV 181,12-182,2 Κ.] = Απολλοδ., άπ. 13 Sehn. = Ηρακλ., άπ.
209,26-32 Deichgr. = 6 Guard, (σ. 107). Βλ. καί παραπάνω, σ. 58, στά σχετικά μέ τόν Απολλόδωρο.
Γιά τή σχέση τοΰ 'Ηρακλείδη μέ τόν Απολλόδωρο βλ. καί Guardasole, Eraclide di Taranto, σ.
94-96. 'Επισημαίνω έπίσης οτι ό Deichgräber καί ή Guardasole (πού τόν έπαναλαμβάνει) σημει-
ώνουν οτι τό σκεύασμα αύτό εΐναι έμπλαστρο (άλλη [sc. εμπλαστρος] έκ τών Απολλοδώρου ...),
κάτι τέτοιο δμως άποκλείεται, άφοϋ στό τέλος τής σχετικής άναγραφής συνιστάται ή κατασκευή
τροχίσκων και ή χορήγησή τους μέ κρασί (: άνάπλαττε τροχιακούς κυάμου Ελληνικού τό μέγεθος
καϊ δίδου μετ'οίνου κυάθωνβ').

166. Βλ. Plin., Nat. hist. 22,18 [III 446,4-6 Ian-Mayh.] = Ηρακλ., άπ. 232 Deichgr. = 27 Guard,
(σ. 140) (toxica, aconita).
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Ή μελέτη τών δηλητηρίων άποτέλεσε έναν άπό τούς τομείς τής «φιλέρευ-
νης» δραστηριότητας τής Κλεοπάτρας Ζ', τελευταίας βασίλισσας τής Αιγύ-
πτου (έζησε: 69-30 π.Χ.· βασίλ.: 51-30 π.Χ.)167. Αρκετές άρχαΐες πηγές συνδέ-
ουν τήν Κλεοπάτρα μέ τήν ιατρική, καϊ ειδικότερα μέ τήν άνατομική έρευνα, τή
Γυναικολογία καϊ τή Φαρμακολογία. Κατά τόν Πλούταρχο168 ή βασίλισσα συ-
γκέντρωνε διάφορα δηλητήρια και τά χορηγούσε σέ φυλακισμένους καταδικα-
σμένους σέ θάνατο {τοις έπι θανάτω φρουρουμένοις), παρατηρώντας τή δράση
τους169· έπίσης πειραματιζόταν μέ τά δηλητήρια τών ιοβόλων ζώων, και κυρίως
μέ τό δηλητήριο τής άσπίδος, και σχεδόν έν πάσι μόνον εύρισκε τό δήγμα τής
άσπίδος άνευ σπασμού και στεναγμού κάρον νπνώδη και καταφοράν έφελκόμε-
νον ..., ούτως ώστε τό τέλος τού άνθρώπου έπερχόταν ήπια καϊ άνώδυνα (άλλά
καϊ γρήγορα). Ώς γνωστόν, ή Κλεοπάτρα προκάλεσε τόν θάνατο της, έκθέτο-
ντας τον έαυτό της στή θανατηφόρα δράση τοϋ ιού τής άσπίδος170.

Στά ίοβόλα ήταν άφιερωμένο ένα τμήμα τοϋ έκτενοϋς συγγράμματος (τουλά-
χιστον 76 βιβλία) τοϋ Πνευματικού γιατρού Θεοδώρου τοϋ Μακεδόνα, ή δράση
τοϋ όποιου τοποθετείται στόν Ιο αί. π.Χ.171. Κατά τή μαρτυρία τοϋ Φιλουμένου ό
Θεόδωρος έκανε λόγο γιά τά ίοβόλα στά άκόλουθα βιβλία τοϋ παραπάνω συγ-
γράμματος του (τοϋ όποιου ό τίτλος δέν μάς έχει διασωθεί): στό ξγ' (γιά τούς κν-
νοδήκτους, όπου παραθέτει καϊ μία κννοδηκτικήν εμπλαστρον τοϋ Κράτη172, δηλ.
έμπλαστρο πού τοποθετούνταν πάνω στις πληγές όσων εΐχαν δαγκωθεί άπό σκύ-
λο173), στο οδ' (όπου καταγράφει ένα περίαπτον γι' αύτούς πού δαγκώθηκαν άπό
λυσσασμένο σκύλο), στό ος ' (όπου κάνει λόγο γιά τόν φρύνον, άπό τόν όποιο πα-

167. Για τήν Κλεοπάτρα βλ. Stähelin, Kleopatra (20), RE ΧΙ/1 (1921) 750-781, και W. Ameling,
Kleopatra (II 12), DNP 6 (1999) 591-593· G. Marasco, Kleopatra, Leven (έπιμ.), Antike Medizin,
στ. 501. Γιά τό ζήτημα τών δηλητηρίων πού θίγεται έδώ άλλά και γενικά γιά τήν «ένασχόληση»
τής Κλεοπάτρας μέ τήν ιατρική βλ. Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 430-462. Πρβ. και
Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 52 και 83, ύποσημ. 4.

168. Βλ. Πλουταρχ., Άντών. 71.

169. Γιά παρόμοιες ένασχολήσεις ήγεμόνων βλ. παραπάνω, σ. 68, ύποσημ. 125.

170. Σχετικά βλ. Γαλην., Προς Πίσ. π. τής θηρ. 8 [XIV 233,6κ.έ.Κ.], και Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ.
5,19 [CMG ΙΧ/2,σ. 20,21-24].

171. Γιά τόν Θεόδωρο βλ. Deichgräber, Theodoras, στ. 1865-1866, και Μαυρουδης, Μακεδ.
ίατρ. προσωπογρ., σ. 210-238 (δπου και ή συζήτηση γιά τή χρονολόγησή του).

172. Ό Κράτης, εύρετής τής έμπλάστρου αύτής, είναι πρόσωπο άγνωστο άπό άλλου, δπως
έπισημαίνει και ό Deichgräber, Theodoras, στ. 1866, διερωτώμενος δμως μήπως πρέπει νά
ταυτισθεί μέ τόν ομώνυμο γιατρό πού μνημονεύεται στήν Παλατινή Ανθολογία (9, 125). Ό Η.
Gossen, Krates (18), RE ΧΙ/2 (1922) 1642, μή έχοντας ύπ'όψιν του τό χωρίο αύτό τοϋ Φιλουμένου,
κάνει λόγο μόνο γιά τόν Κράτη τής Παλατινής Ανθολογίας.

173. Ό δρος κυνοδηκτικός δέν έντοπίζεται άλλοΰ, τουλάχιστον γιά χαρακτηρισμό έμπλάστρου
ή άλλου φαρμακευτικού σκευάσματος.
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ρασκευάζεται δηλητήριο)· τέλος ό Φιλούμενος παραθέτει ένα έπίθεμα τοϋ Μακε-
δόνα γιατροϋ για κννοδήκτονς, χωρίς όμως παραπομπή σέ βιβλίο τοϋ συγγράμ-
ματος του174. Δυστυχώς, έξ αίτιας τής άποσπασματικής παραδόσεως δέν ύπάρχουν
στοιχεία ώστε νά διαπιστώσουμε άν τά βιβλία ξγ' έως ος' (ένδεχομέχως και κά-
ποιο άλλο) άποτελοϋσαν μία ένότητα άφιερωμένη στά ίοβόλα καί τά δηλητήρια,
ή άν ο αύτά γινόταν άπλώς περιστασιακά μνεία τών έν λόγω θεμάτων καί κατα-
γραφή σχετικών φαρμάκων. Μιά άκόμη ένδειξη γιά πιθανή ένασχόληση τοϋ Θεο-
δώρου καί μέ τά δηλητήρια έντοπίζεται στόν Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;], στο έργο τοϋ
όποιου σημειώνεται ότι ό Μακεδόνας γιατρός χρησιμοποιούσε τό σχετικό άντίδο-
το τοϋ Αντιγόνου τοϋ Νικαέως, τό όποιο δροϋσε γενικά κατά τών δηλητηρίων175.

Ό γιατρός Ήράς ό Καππαδόκης (1ος αί. π.Χ.)176 δέν συνέγραψε ιδιαίτε-
ρο σύγγραμμα γιά τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια, άλλά άφιέρωσε σ' αύτά μιά
μάλλον σύντομη (όπως τουλάχιστον προκύπτει άπό τό σχετικό παράθεμα τοϋ
Γαληνού) ένότητα τοϋ έργου του Νάρθηξ (τό όποιο μαρτυρεΐται καί μέ τον
τίτλο Τόμος τών δυνάμεων)177. Στήν ένότητα αύτή ό Ήράς κατέγραψε διάφο-
ρες θηριακές κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων καϊ προς (τά) θανάσιμα, κά-
ποιες χωρίς νά κατονομάζει τον εύρετή τους178 (μεταξύ αύτών και τήν έκατο-

174. Για όλα αύτά βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 4,15 [CMG Χ/1/1, σ. 9,6-ιο]· αύτόθι [CMG Χ/1/1, σ. 8,
31-9, ι]· 36,1-3 [CMG Χ/1/1, σ. 39,2 κ.έ.], και 5,7 [CMG Χ/1/1, σ. 10,11-12],

175. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 51 [σ. 67, 5-13 Ihm]: άλλη [sc. άντίδοτος]
Αντιγόνου τοϋ Νικαέως, fj έκέχρητο [correxi: έκέκτητο Ihm] καί Θεόδωρος ό Μακεδών.... Γιά τόν
Αντίγονο τόν Νικαέα δέν εχει έντοπισθεί καμιά άλλη μαρτυρία· βλ. L. Cohn, Antigonos (23), RE
1/2 (1894) 2422, οπου ό Cohn, μέ αφορμή τήν προτεινόμενη ταύτιση τοϋ γραμματικού Αντιγόνου
(άρχές 1ου αί. π.Χ.) μέ τόν ομώνυμο ύπομνηματιστή τών Θηριακών τοϋ Νικάνδρου, σημειώνει
οτι ή ταύτιση τοϋ γιατροϋ Αντιγόνου τοϋ Νικαέως μέ τον έν λόγω ύπομνηματιστή, τήν όποία είχε
υποστηρίξει ό Rohde, Aelius Promotus, σ. 270, ύποσημ. 4 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 387,
ύποσημ. 4], εΐναι άμφίβολη· σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό βλ. και παραπάνω, σ. 67, ύποσημ. 122, στά
σχετικά μέ τόν Νίκανδρο, γιά τόν Αντίγονο, ύπομνηματιστή τών Θηριακών. Γιά τόν Αντίγονο τόν
Νικαέα πρβ. καί Riess, Antigonos (24), RE 1/2 (1894) 2422.

176. Γιά τόν Ήρά βλ. Η. Gossen, Heras (4), RE VIII/1 (1912) 529 (μετά τόν Ηρακλείδη τόν
Ταραντΐνο καί πρίν τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο)· Fabricius, Pharmakologen, σ. 183 (συνέγραψε
μεταξύ τοΰ 20 π.Χ. καί 20 μ.Χ.), καί Α. Touwaide, Heras, DNP 5 (1998) 396-397 (μεταξύ τοΰ 100
π.Χ. καί τοΰ 40 μ.Χ.). Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 9 (πρίν άπό τόν Άνδρόμαχο τόν
νεώτερο), 15,16,25, 79,88 καί 93. Βλ. καί Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 278-280. Γιά μιά καταγραφή
(όχι πλήρη) τών άποσπασμάτων τοΰ Ήρά βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 184-185 (ό Fabricius
περιορίζει τήν ερευνά του σέ τρία μόνο γαληνικά συγγράμματα).

177. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 201,8-207,17 Κ.]: αί ύφ' Ήρά γεγραμμέναι άντίδοτοι, ών
καί ημείς πεπειράμεθα.... Βλ. καί Fabricius,Pharmakologen, σ. 143 καί 185· έπίσης σ. 157-159.

178. Παρατίθενται άπλώς μέ τή δήλωση άλλη [sc. άντίδοτος θηριακή]· βλ. π.χ. Γαλην., Π.
άντιδ. 2, 17 [XIV 204, 3 Κ.]: άλλη ομοίως ποιούσα■ αυτόθι [XIV 204, 11-12 Κ.]: άλλη μετά τάς
πρώτας γεγραμμένας άντιδότους θηριακή, κτλ.
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νταμίγματον179 και τήν διά τής Λημνίας μίλτου180, τή σύνθεση τών όποιων όμως
ό Γαληνός παραλείπει), ένώ άλλες τις συνέδεε (ώς εύρετές ή ώς χρήστες;) μέ
διάφορα πρόσωπα (1. άντίδοτος άλλη ... ήν Φιλομήτωρ | νικήσας πείρα κέκρι-
κεν Άντίοχος)181, 2. {άλλη θηριακή πρός σκορπιών πληγάς ... ταύτην τήν δύνα-
μιν Γάλλος ...)182, και 3. (Ζωπύριος)183. Σημειώνω άκόμη ότι ό Άσκληπιάδης ό
Φαρμακιών (στον Γαληνό) παραθέτει μιά θηριακήν εμπλαστρον, γιά τήν όποία
όμως ό διαπρεπής αύτός φαρμακολόγος δέν είναι βέβαιος, άν τή συνέθεσε ό
Βάφουλλος ή ό Ήράς (: λευκή Βαφούλλου184 ή Ήρα πρός λυσσοδήκτους εξω-
θεν έπιτιθεμένη, δίδοται και καταπότιον έξ αύτής καρύου Ποντικού τό μέγεθος
...)185, ένώ γιά ενα άλλο θηριακό σκεύασμα δηλώνει τόν Ήρα ώς χρήστη του
(άλλη, f, έχρήσατο Ήράς ό Καππαδόκης)186, διατύπωση όμως πού μάς έπιτρέπει
νά ύποθέσουμε ότι πιθανόν ό ίδιος γιατρός ύπήρξε και αύτός πού τή συνέθεσε
(άφοϋ μάλιστα δέν δηλώνεται και τό όνομα άλλου γιατροΰ ώς εύρετή)187.

Ό Ζήνων ό Ααοδικεύς, γιατρός πού έζησε κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 1ου
αί. π.Χ.188, άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή Φαρμακολογία καϊ συνέθεσε διάφορα

179. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 205,8 Κ.]. Γιά τήν έκατονταμίγματον βλ. παρακάτω, σ. 91,
ύποσημ. 280.

180. Γιά τήν Λημνίαν ... γήν, ήν μίλτον όνομάζουσιν ένιοι Λημνίαν, καί τίνες άλλοι σφραγίδα
Λημνίαν, διά τήν έπιβαλλομένην αύτή σφραγίδα τής Αρτέμιδος ίεράν, βλ. Σ. Α. Παξιμαδας, Αημνία
γή. Τό πρώτο παγκοσμίως πρότυπο φαρμακευτικό προϊόν, Αθήνα 2002.

181. Βλ. και παραπάνω, σ. 69, στά σχετικά μέ τόν Άντίοχο Η' τόν Φιλομήτορα.

182. Βλ. και παρακάτω, σ. 79, στά σχετικά μέ τόν Α'ίλιο Γάλλο.

183. Σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 71-72, στήν ένότητα γιά τόν Ζώπυρο τόν Αλεξανδρέα. Έδώ
πρέπει νά έπισημανθεΐ δτι γιά τό πρώτο άντίδοτο τής ενότητας αύτής τών θηριακών τοΰ Ήρα
σημειώνεται ότι πρόκειται γιά θηριακή ή έχρήσατο Μάρκος ό αυτοκράτωρ (XIV 201, 9-ΐο Κ.),
είναι προφανές όμως δτι ή δήλωση αύτή είναι άδύνατον νά προέρχεται άπό τόν Καππαδόκη
γιατρό. Είναι σαφέστατο δτι άποτελεΐ διευκρίνιση τοΰ ίδιου τοΰ Γαληνοΰ, ένώ ό Μάρκος ό αύτο-
κράτωρ πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν Μάρκο Αύρήλιο (161-180 μ.Χ.), ό όποιος, κατά τή μαρτυρία
τοΰ Περγαμηνοΰ γιατροΰ, χρησιμοποιούσε τέτοιου είδους φάρμακα. Βλ. και Watson, Theriac and
Mithridatium, σ. 79. Έξ άλλου στόν τίτλο τής έξεταζόμενης ένότητας θηριακών, ό όποιος προέρ-
χεται άπό τόν Γαληνό, σημειώνεται δτι πρόκειται γιά φάρμακα πού χρησιμοποιούσε και ό ίδιος-
γιά τό σχετικό χωρίο, βλ. παραπάνω, ύποσημ. 177.

184. Γιατρός, άγνωστος άπό άλλοΰ. Πρβ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 15.

185. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,11 [XIV 173,13-174, ίο Κ.]· βλ. καί αύτόθι [XIV 174,10-13 καί 14-16
Κ.], δπου καταγράφονται δύο παραλλαγές τοΰ φαρμάκου, οί όποιες εισάγονται μέ τή δήλωση: έν
άλλαις (γραφαϊς) οϋτως έχει.

186. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,11 [XIV 170, ιΐ-ΐ8Κ.].

187. Όπως δηλ. συμβαίνει σέ άλλες περιπτώσεις- βλ. π.χ. σ. 79 (άντίδοτος Α'ιλίου Γάλλου, ...
ταύτι] και Χάρμης έχρήσατο), σ. 99 (άντίδοτος Κωδίου Τούκου, ή και Κρατερός έχρήσατο), σ. 102
{παρά Ζωΐλου, ή έχρήσατο Έπαφρόδιτος ό Καρχηδόνιος), κ.ά.

188. Γιά τόν Ζήνωνα βλ. F. Kudlien, Zenon (13), RE Χ/Α (1972) 146, καί V. Nutton, Zenon
aus Laodikeia (13), DNP 12/2 (2002) 754. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 12. Γιά τή
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φάρμακα γιά τή θεραπεία τών δηγμάτων τών ιοβόλων άπό τόν Φιλούμενο μάς
είναι γνωστή μιά θηριακή άντίδοτος κατά τών δηγμάτων, καί δύο εμπλαστροι
ή διά θαλάσσης καϊ χαμαιλέοντος καί ή λευκή189. Ό Φιλούμενος δέν παραθέτει
διά τό πολυτελές τής σκευασίας τή σύνθεση τής θηριακής αύτής τοϋ Ζήνωνα,
και έτσι δέν μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά διαπιστώσουμε άν πρόκειται γιά
τό ϊδιο φάρμακο μέ εκείνο πού παραθέτει ό Γαληνός μέσω τού Άνδρομάχου τού
νεωτέρου ώς θηριακή Ζήνωνος Λαοδικέως ώς Μη(ι)νουκιανός190 λαβών εδω-
κεν191. Ένα άλλο σχετικό φάρμακο (προς τάς τών Ιοβόλων βλάβας) παρατίθε-
ται πάλι άπό τόν Γαληνό, αύτή τή φορά όμως μέσω τοϋ Άσκληπιάδη τοϋ Φαρ-
μακίωνα, μέ τή δήλωση Ζήνωνος Λαοδικέως λυσσοδήκτοις. εστι δέ καϊ θηριακή
αγαθή192 (στό τέλος τοϋ παραθέματος σημειώνεται: τό φάρμακον εις Διονύσιον
[correxi coll. transi, lat. («ad Dionysium Milesium»): Διόνυσον ed.] άναφέρεται
τόν Μιλήσιον193).

Στο δεύτερο ήμισυ τοϋ 1ου αί. π.Χ. πρέπει νά τοποθετηθεί ή δράση τοϋ Αίλί-
ου Γάλλου, ό όποιος πιθανότατα εΐναι τό ϊδιο πρόσωπο μέ τόν ex equestri ordine
ομώνυμο praefectus Aegypti (27-24 π.Χ.)194. Ό Γάλλος, ϊσως Άσκληπιάδειος για-

συζήτηση αν ό γιατρός αύτό ς πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν Ζήνωνα τόν Ήροφίλειο ή, άκόμη καί
άν είναι διαφορετικό πρόσωπο, άν πρέπει νά συγκαταριθμηθεί στούς μαθητές τοϋ 'Ηροφίλου, βλ.
von Staden, Herophilus, σ. 504, ύποσημ. 19 (ό von Staden δέν τόν θεωρεί Ήροφίλειο).

189. Σχετικά μέ τά φάρμακα αύτά βλ. Φιλούμ.,Π. ίοβ. 10,6 [CMG Χ/1/1, σ. 14,25-15,14], Ή διά
θαλάσσης καί ή λευκή παρατίθενται άπό τόν Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καϊ δηλητ. 9 [σ. 46,22-34
Ihm], χωρίς όμως νά άποδίδονται στον Ζήνωνα (άλλά ούτε καί σέ άλλον γιατρό).

190. Ή δράση τοΰ γιατροϋ αύτοΰ, τοΰ όποιου ό Γαληνός (πάλι μέσω τοΰ Άνδρομάχου τοϋ
νεωτέρου) παραθέτει ενα άκόμη φάρμακο, τοποθετείται «um Christi Geburt»· βλ. Κ. Deichgräber,
Minukianos (4), RE XV/2 (1932) 1988 (ό Deichgräber κάνει λόγο γιά τόν γιατρό αύτόν μέ βάση
ενα μόνο χωρίο τοΰ Γαλην., XIII 930 Κ., καί φαίνεται νά άγνοεί αύτό πού τόν συνδέει μέ τόν
Ζήνωνα- πάντως ή προτεινόμενη χρονολόγησή του δέν άνατρέπεται). Βλ. καί Watson, Theriac
and Mithridatium, σ. 12.

191. Βλ. Γαλην.,Π. άντ/<5.2,10 [XIV 163,3-18 Κ.].

192. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ.2,11 [XIV 171,16-17Κ.].

193. Γιά τόν Διονύσιο τόν Μιλήσιο, πιθανό εύρετή τοΰ φαρμάκου αύτοΰ (βλ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, σ. 12) δέν εχω έντοπίσει κανένα άλλο στοιχείο, έκτος άπό ενα άκόμη
φάρμακο προς τριχιώντας, πάλι μέσω τοΰ Άσκληπιάδη τοϋ Φαρμακίωνα- βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 4, 7 [XII 741,17-742, 8; Κ.]. Γιά τούς γιατρούς μέ τό ονομα Διονύσιος βλ. Tecusan,
The Fragments of the Methodists, τ. 1, σ. 53-59- γιά τόν Διονύσιο τόν Μιλήσιο βλ. σ. 57, οπου ή
Tecusan θίγει τό ένδεχόμενο κάποιες άπό τίς μνείες τοΰ Γαληνοΰ σέ Διονύσιον, χωρίς άλλον
προσδιορισμό, νά άφοροΰν τόν ομώνυμο Μιλήσιο. Μάλλον άναπόδεικτη πρέπει νά θεωρηθεί ή
ταύτιση άπό τόν Wellmann τοΰ χειρούργου Διονυσίου (Dionysius chirurgus) πού μνημονεύεται
άπό τόν Scribonius Largus μέ τόν Μιλήσιο φαρμακολόγο γιά τον όποιο γίνεται λόγος έδώ- βλ.
Dionysius (132), RE V/1 (1903) 976.

194. Βλ. von Rohden, Aelius (59), RE 1/1 (1893) 493 (τό δεύτερο μέρος τοΰ άρθρου είναι
γραμμένο άπό τόν Μ. Wellmann). Βλ. καί Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 270-271. Ό Watson δέν δέχεται
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τρός, εΐχε φαρμακολογικά ένδιαφέροντα και συνέθεσε άντίδοτα για τά ίοβό-
λα ζώα καί τά δηλητήρια άλλά και γιά διάφορα νοσήματα· τά σκευάσματά του
τά γνωρίζουμε άπό τά έργα τριών γιατρών, ένα μέσω του Ήρά τοϋ Καππαδόκη
(ιάλλη θηριακή πρός σκορπιών πληγάς και δσα τών δακόντων ίοϋ ενα άφιέναι δο-
κεϊ, και πρός ρήγματα και σπάσματα, έμπνευματώσεις κώλου και πρός πολλά τών
ομοίων, ταύτην τήν δύναμιν Γάλλος εκ τής Αραβίας παραγενόμενος Καίσαρι195 'έδω-
κε, πολλούς αύτη τών συστρατευομένων διασώσας196), έξι μέσω τοϋ Άνδρομάχου
τοϋ νεωτέρου (1. άντίδοτος Α'ιλίου Γάλλου, fj Καίσαρ συμφώνως, ταύτη καί Χάρ-
μης197 έχρήσατο, ποιούσα πρός τά θανάσιμα καί ίοβόλα, καν τόπον ερπετών καταρ-
ράνης, φυγαδεύσεις (είναι ωφέλιμη καί σέ άρκετά άλλα νοσήματα)198,2. άντίδοτος
Α'ιλίου Γάλλου πρός άλλα και πρός λυσσοδήκτους199,3. άλλη άντίδοτος Α'ιλίου Γάλ-
λου πρός τά εντός πάθη ένεργής200, 4. άρωματική201 άριστη Γάλλου ποιούσα πρός
πάντα202, 5. θηριακή Α'ιλίου Γάλλου, ή χρώμαι, καλή203,6. θηριακή άλλη Α'ιλίου Γάλ-
λου σφόδρα ένεργής204) καί τέλος δύο μέσω τοϋ Άσκληπιάδη τοϋ Φαρμακίωνα (1.
άλλη Α'ιλίου Γάλλου, ώς Βελχιόνιος205 εφ η παρά Καίσαρος είληφέναι206,2. άντίδοτος
θηριακή έχιοδήκτοις. ταύτην ... Γάλλος παραγενόμενος έκ τής Αραβίας έδωκε Καί-
σαρι, πολλούς τών συστρατευσαμένων αύτω πληγέντας άπό τε λυσσοδήκτων και
σκορπιών καί φαλαγγίων και τών άλλων ερπετών διασώσας207). Στον Α'ίλιο Γάλλο

αύτή τήν πιθανή ταύτιση· βλ. Theriac and Mithridatium, σ. 16-17,20,25-26 και 78 (για τόν γιατρό
Αϊλιο Γάλλο), και σ. 16 και 84 (γιά τόν praefectus Α'ίλιο Γάλλο). Έπίσης ό Kudlien, Die Stellung, σ. 18,
θεωρεί μή πειστική τήν ταύτιση τοΰ praefectus μέ τόν γιατρό Α'ίλιο Γάλλο, εικάζοντας αύθαίρετα
τήν ύπόθεση ότι ό γιατρός δέν άποκλείεται νά ήταν άδελφός («vielleicht ein Bruder») τοΰ πρώτου.

195. Δηλ. στόν Αύγουστο (27 π.Χ.-14 μ.Χ.).

196. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 203,2-14 Κ.]. Βλ. άκόμη Fabricius, Pharmakologen, σ. 143
και 185, και Kudlien, Die Stellung, σ. 200.

197. Βλ. και παρακάτω, σ. 93-94, στά σχετικά μέ τόν Χάρμη.

198. Βλ. Γαλην., Π. άντίδ. 2,1 [XIV 114,3-115, ι Κ.].

199. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 158,5-12 Κ.].

200. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 158,13-159,3 Κ.].

201. Αρωματικές χαρακτηρίζονται οί δυνάμεις (= φάρμακα) έξ αιτίας τής εύώδους οσμής τους·
βλ. Διοςκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 2,171 [I 238,15-239, ι Wellm.] (άρωματικαϊ δυνάμεις)· Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 3,1 [XII623,2 Κ.] (ή ιερά άρωματική)· 7,2 [XIII 52,6 Κ.] (άρωματική Μιθριδάτειος)·
αύτόθι [XIII 53,4 Κ.] (διά τής πτέρεως Άνδρομάχου άρωματική), κ.ά.

202. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 159,4-9 Κ.].

203. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 161,4-12 Κ.].

204. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 161,13-162,7 Κ.].

205. Γιά τόν Βελχιόνιο αύτόν δέν έχω έντοπίσει κανένα άλλο στοιχείο.

206. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ.2,11 [XIV 170,19-171,5 Κ.].

207. Βλ. Γαλην., Π. άντίδ.2,14 [XIV 189,7-190,3 Κ.].'Άν και τό κείμενο πού προτάσσεται τοΰ
φαρμάκου δίνει τήν έντύπωση ότι ή άντίδοτος αύτή εΐναι 'ίδια μέ έκείνη πού παρατίθεται άπό τόν
Ήρά (βλ. λίγο παραπάνω), κάτι τέτοιο δέν τεκμηριώνεται άπό τή σύγκριση τής συνθέσεώς τους
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πρέπει νά άποδοθεϊ καί ή άντίδοτος θηριακή πρός πάντα ίοβόλα και ερπετά, ήντί-
να έξ Άρραβίας ήνεγκα, τήν όποία ό Ανώνυμος [Αιλ. Προμ.;] παραθέτει στήν ένό-
τητα τοΰ έργου του, όπου καταγράφονται άντίδοτοι θηριακαί, χωρίς νά τή συν-
δέει μέ κάποιον γιατρό· φυσικά τό ύποκείμενο τοϋ ήνεγκα δέν είναι ό Ανώνυμος
άλλά ό Αϊλιος Γάλλος208.

Σύγχρονος τοϋ προηγούμενου πρέπει νά θεωρηθεί και ό (Μεθοδικός;)
γιατρός Αντίπατρος, άν βέβαια ό Γάλλος, παραλήπτης ιατρικών έπιστολών τού
Αντιπάτρου, ταυτίζεται μέ τόν Α'ίλιο Γάλλο, γιά τόν όποιον έγινε λόγος παραπά-
νω209. Ό Αντίπατρος μεταξύ άλλων άσχολήθηκε και μέ τή Φαρμακολογία- άπό
τά φάρμακα πού συνδέονται μέ τό όνομά του δύο άφοροΰν τά δηλητήρια και
τά ίοβόλα καί μάς είναι γνωστά μέσω τοϋ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου- τό ένα
άποτελεΐ μιά τροποποιημένη σύνθεση τής Μιθριδατείου άντιδότου210 (άλλως ή
Μιθριδάτειος ώς Αντίπατρος και Κλεόφαντος211), ένώ τό δεύτερο είναι μιά θη-
ριακή πού καταγράφεται ώς δική του σύνθεση (άντίδοτος Αντιπάτρου θηριακή,
και πρός άσπιδοδήκτους προδιδομένη καϊ ειτιδιδομένη, fj χρώμαι)212.

Ό Ήροφίλειος γιατρός Απολλώνιος ό Μΰς (1ος αί. π.Χ./1ος αί. μ.Χ.: ή δρά-
ση του θά μπορούσε νά ορισθεί άνάμεσα στό 50 π.Χ. καί τό 10 μ.Χ.)213 άφιέρωσε

(φυσικά δέν αποκλείεται να πρόκειται γιά τό ϊδιο φάρμακο πού ύπέστη τόσο μεγάλες τροποποι-
ήσεις άπό τούς χρήστες του, ώστε νά είναι άδύνατον νά διαπιστωθεί ή άρχική σύνθεσή του). Βλ.
καί τήν έπόμ. ύποσημ.

208. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. και δηλητ. 10 [σ. 47,17-22 Ihm]. Γιά τήν ομοιότητα τής
θηριακής αύτής μέ τις άναγραφές τριών θηριακών τοΰ Αίλίου Γάλλου στόν Γαληνό βλ. καί Ihm,
Der Traktat, σ. 86.

209. Γιά τόν Αντίπατρο βλ. Wellmann, Geschichte, II, σ. 678- στόν Ιδιο, Antipatros (32), RE
1/2 (1894) 2517· Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 15 καί 38. Γιά τούς γιατρούς μέ τό όνομα
Αντίπατρος βλ. στόν Wellmann (ο.π.) καί Tecusan, The Fragments of the Methodists, τ. 1, σ. 47-49,
οπου όμως ή διάκριση τοΰ Αντιπάτρου, συγγραφέα τών έπιστολών πρός τόν Α'ίλιο Γάλλο, άπό
τόν φαρμακολόγο Αντίπατρο γίνεται χωρίς καμιά σχεδόν αιτιολόγηση. Θεωρώ ορθότερες τίς
σχετικές άπόψεις τοΰ Wellmann, τόσο γιά τή σχέση τοΰ Αντιπάτρου μέ τόν Α'ίλιο Γάλλο όσο καί
γιά τή χρονολόγηση καί τά άπόσπάσματα πού πρέπει νά άποδοθοΰν στόν έν λόγω Αντίπατρο- τή
χρονολόγηση τοΰ Αντιπάτρου άπό τόν Wellmann άσπάζεται καί ό Watson, ο.π., σ. 15.

210. Γιά τό φάρμακο αύτό βλ. παραπάνω, σ. 69-71, στά σχετικά μέ τόν Μιθριδάτη.

211. Ό γιατρός Κλεόφαντος εδρασε μεταξύ τοΰ Μιθριδάτη ΣΤ', τήν άντίδοτον τοΰ όποιου
γνωρίζει καί τροποποιεί, καί τοΰ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου, ό όποιος παραθέτει φάρμακά του· βλ.
F. Ε. Kind, Kleophantos (3), RE ΧΙ/1 (1921) 790-791. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ.
37-43 (passim), 53,74,90 ύποσημ. 3,95 καί 137 ύποσημ. 2· ό Watson όμως, ο.π., σ. 38, χρονολογεί
τόν Κλεόφαντο σέ σχέση μέ τόν Αντίπατρο.

212. Γιά τά δύο αύτά φάρμακα βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 [XIV 108, 9-109,13 Κ.] = Αντιπατρ.,
άπ. 114 (dub.) Tecusan, καί 2, 10 [XIV 160, 3-161, 3 Κ.] = Αντιπατρ., άπ. 113 (dub.) Tecusan,
άντίστοιχα. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 15,18,21 κ.ά.

213. Γιά τόν Απολλώνιο βλ. Μ. Wellmann, Apollonios (103), RE II/l (1895) 149-150- V.
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προφανώς μια ενότητα του φαρμακολογικού συγγράμματος του, πού έφερε τόν
τίτλο Περι εύπορίστων φαρμάκων, στήν καταγραφή φαρμάκων κατά τών δηλη-
τηρίων και τών ιοβόλων. Άπό τήν ένότητα αύτή ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών,
στό πέμπτο βιβλίο τού έργου του, όπου καταγράφει τά εντός φάρμακα, παρέθε-
σε ένα σκεύασμα τού Απολλώνιου, τό όποιο άποτελούσε θεραπευτικό βοήθημα
γι' αύτούς πού εΐχαν καταπιεί βδέλλες214, καθώς και ένα φάρμακο προφυλακτικόν
τών θανασίμων φαρμάκων (μέ τήν άπλή δήλωση Απολλώνιου Μυός)215. Παραθέ-
ματα άπό τό Περι εύπορίστων φαρμάκων τού Απολλώνιου σχετικά μέ διάφορα
ίοβόλα έντοπίζονται στόν Φιλούμενο (κυνόδηκτοι, άνθρωπόδηκτοι, εχις/εχιδνα,
πρηστήρες!έρπητες, διψάς, σήψ, σκολόπενδρα, μνγαλή, άράχναι)216.

Ένας γιατρός Πολυείδης217 (1ος αί. π.Χ./1ος αί. μ.Χ.) μνημονεύεται γιά πρώ-
τη φορά άπό τόν Κέλσο (ό όποιος έγραψε τό De medicina περι τό 35 μ.Χ.),
όπότε ό Πολυείδης εϊτε έζησε τόν προηγούμενο αιώνα άπό αύτόν εϊτε ύπήρξε
πρεσβύτερος σύγχρονος του, ώστε ό Αατινος λόγιος νά έχει τή δυνατότητα νά
κάνει χρήση τού έργου του218. Ό Η. Diller, στό σχετικό άρθρο γιά τόν Πολυεί-
δη, ένώ κάνει λόγο γιά ένα πασίγνωστο φάρμακο (γιγνώσκεται σχεδόν απασι),
ή εύρεση τού όποιου συνδέεται μ' αύτόν, δηλ. τήν Πολυείδους σφραγίδα (πού
σπανιότερα μνημονεύεται καί ώς κυκλίσκος), καί ένώ έπισημαίνει τή μνεία
του άπό άρκετούς γιατρούς (άπό τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο έως τον Παύλο
Αιγινήτη), δέν σημειώνει τίποτε γιά τις δύο μαρτυρίες τοϋ Φιλουμένου καί τοΰ
Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;], στις όποιες γίνεται λόγος γιά τόν Πολυείδη τόν θη-

Nutton, Apollonios Mys, DNP 1 (1996/1999) 888-889, καί K.-H. Leven, Apollonios Mys, Leven
(έπιμ.), Antike Medizin, στ. 69-70. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 8,9,22-23,24,29,
34 και 38. Βλ. και Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 271-276. Γιά τήν καταγραφή τών άποσπασμάτων τοϋ
γιατροΰ αύτοϋ βλ. von Staden, Herophilus, σ. 552-554.

214. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 7 [XIV 143,14-15 Κ.] = Απόλλων., άπ. 30 von Staden. Σχετικά
μέ τήν άπόδοση στόν Απολλώνιο μόνο τοΰ φαρμάκου αύτοϋ καί όχι εύρύτερης ένότητας βλ.
παρακάτω, σ. 98, ύποσημ. 328, στά σχετικά μέ τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα.

215. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 8 [XIV 146,17-147,2 Κ.] = Απόλλων., άπ. 31 von Staden (ό von
Staden μάλιστα διερωτάται άν πράγματι πρόκειται γιά παράθεμα τοΰ Γαληνοΰ μέσω τοΰ Άσκλη-
πιάδη). Βλ. και παρακάτω, σ. 98, ύποσημ. 328, στά σχετικά μέ τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα.

216. Βλ. Φιλουμ., 17. 'ιοβ. 5, 5-6 [CMG Χ/1/1, σ. 10, l-li;] = Απόλλων., άπ. 38 von Staden· 17,
10-11 [CMG Χ/1/1, σ. 24,20-28;] = Απόλλων., άπ. 39 von Staden· 19,1-2 [CMG Χ/1/1, σ. 26,8-13]
= Απόλλων., άπ. 40 von Staden· 20,3 [CMG Χ/1/1, σ. 26,27-27, ι] = Απόλλων., άπ. 41 von Staden-
23, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 30,1-7] = Απόλλων., άπ. 42 von Staden· 32, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 36, 3-5] =
Απόλλων., άπ. 43 von Staden- 33,5-6 [CMG Χ/1/1, σ. 37,3-14;] = Απόλλων., άπ. 44 von Staden, και
35,3-4 [CMG Χ/1/1, σ. 38,23;/26-28] = Απόλλων., άπ. 45 von Staden.

217. Τό δνομα έντοπίζεται μέ διάφορες παραλλαγές, δηλ.: Πολυείδης, Πολύειδος, Πολύϊδος.

218. Γιά τόν Πολυείδη, εύρετή τής ομώνυμης σφραγίδος, βλ. Η. Diller, Polyidos (12), RE
ΧΧΙ/2 (1952) 1661-1662.
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ριακό (ό Diller γνωρίζει σίγουρα τά κείμενα του Φιλουμένου καί τοϋ Ανωνύ-
μου)219. Μέ άλλα λόγια, ό Diller δέν συζητά ούτε τήν ταύτιση ούτε τή διάκριση
τών προσώπων αύτών. Άν όμως ό Πολυείδης ό θηριακός είναι διαφορετικό πρό-
σωπο άπό τόν ομώνυμο εύρετή τής σφραγίδος, τότε πρέπει νά χρονολογηθεί
πρίν άπό τόν Φιλούμενο (στόν Ιο; αί. μ.Χ.). Στόν θηριακό ό Φιλούμενος άπο-
δίδει ένα έξαιρετικά άποτελεσματικό βοήθημα γιά όσους έχουν δαγκωθεί άπό
εχιν ή έχιδνα· τό φάρμακο έχει τόσο ταχεία καί ισχυρή δράση ώστε, καν έκττνέη
τις καϊ χρήται οϋτως, διασωθήσεται220. Άλλά καί ό Ανώνυμος [Αϊλ. Προμ.;] κα-
ταγράφει ένα φάρμακο τοϋ Πολυείδη έπίσης δραστικότατο κατά τών δηλη-
τηριωδών ούσιών: όποιος τό λάβει είναι άπολύτως προφυλαγμένος και ού μή
αψηται αύτού καθόλου θανάσιμον φάρμακον221. Έτσι, άν καί ό Πολυείδης χαρα-
κτηρίζεται θηριακός, άπό τή δεύτερη άπό τίς δύο παραπάνω μαρτυρίες τεκμηρι-
ώνεται ή ένασχόλησή του καί μέ τά δηλητήρια.

Μέ τήν Αλεξάνδρεια συνδέεται ό γιατρός Σώστρατος, ό οποίος σπούδα-
σε έκεΐ μετά τό 30 π.Χ.222 (πιθανότατα έδρασε στήν 'ίδια πόλη καί στις άρχές
του 1ου αί. μ.Χ.)- πραγματεύθηκε τά σχετικά μέ τά ίοβόλα στό έργο του Περι
βλητών και δακέτων223, άπό τό όποΐο σώζονται μερικά μόνον άπόσπάσματα,
άπό τά όποια δύο άφοροΰν τόν κρανοκολάπτην224, ένα το μυρμήκ(ε)ιον (είδος
φαλαγγίου)225 καί ένα τή διψάδα226. Κατά τον Μ. Wellmann ό Αιλιανός (2ος αί.
μ.Χ.) ειχε ύπ' όψιν του τό έργο τοϋ Σωστράτου έν μέρει άμεσα καί έν μέρει μέσω

219. Ό ϊδιος είχε γράψει τό άρθρο γιά τόν Φιλούμενο στή RE.

220. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 17,9 [CMG Χ/1/1, σ. 24,17-19] (άλκιβιάδιος βοτάνη).

221. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καϊ δηλητ. 51 [σ. 66, 25-30 Ihm]: άντίδοτος άφθαρτος
καλουμένη... (Τό έπιθ. άφθαρτος στό χωρίο αύτό δηλώνει προφανώς τή δράση τοΰ άντιδότου, ότι
δηλ. άποτρέπει τή φθορά, τόν θάνατο τοΰ άνθρώπου πού θά κάνει χρήση του· δέν εχω έντοπίσει
άλλο χωρίο, στό οποίο τό έν λόγω έπιθ. νά χρησιμοποιείται γιά χαρακτηρισμό φαρμάκου).

222. Γιά τόν Σώστρατο βλ. Gossen, Sostratos, στ. 1203-1204· βλ. καί Watson, Theriac and
Mithridatium, σ. 12. Γιά τά άπόσπάσματα τοΰ γιατρού αύτοΰ βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Σώστρατος.

223. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 760b [σ. 274, 4-6 Crugn.] = Σωςτρ., άπ. 2 Wellm.: Σώστρα-
τος δέ φησι έν τω Περι βλητών και δακέτων οτι, έάν τις λαβών κρανοκολάπτην έλαίω άποπνίξη,
άλεξίκακον γίνεται, καί 764a [σ. 276,1-2 Crugn.] = Σωςτρ., άπ. 3 Wellm.: τω ϊκελος· ό κρανοκολά-
πτης έν ταϊς περσείαις όράται, ώς Σώστρατος έν τω Περι βλητών και δακέτων. Ό Wellmann, Die
späteren Ärzte, σ. 445, ύποσημ. 175, πιστεύει ότι ό Σώστρατος πρέπει νά τιτλοφόρησε έτσι τό
σύγγραμμά του έχοντας ύπ' όψιν τό ομότιτλο εργο τοΰ Θεοφράστου (περι τών δακέτων κα'ι
βλητικών). Ώστόσο ό Γερμανός αύτός μελετητής, κάνοντας λόγο γιά τή γνώση τοΰ Σωστράτου
άπό τόν Aemilius Maeer, καταγράφει τόν τίτλο τοΰ έργου ώς άκολούθως: «er [sc. Aemilius
Macer] des Sostratos Schrift περί βλητών ή δακέτων benützte»· βλ. Wellmann, Aemilius, σ. 567.

224. Βλ. Σωςτρ., άπ. 2 καί 3 Wellm. (βλ. στήν άμέσως προηγ. ύποσημ.).

225. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 747 [σ. 270,11-16 Crugn.] = Σωςτρ., άπ. 4 Wellm.

226. Βλ. Αιλιαν., Π. ζώων ίδιοτ. 6,51 = Σωςτρ., άπ. 5 Wellm.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

83

τοϋ Αλεξάνδρου άπό τή Μύνδο227. Σημειώνω άκόμη ότι ό Σώστρατος είχε γνώ-
ση τοϋ σχετικοϋ έργου τοΰ Απολλοδώρου, όπως προκύπτει άπό σχετική μαρτυ-
ρία τοϋ Άσκληπιάδη τού Φαρμακίωνα, κατά τήν όποία ό Σώστρατος προέκρινε
καί προφανώς χρησιμοποιούσε τήν διά τοϋ αίματος τής χελώνης σκευασία τοΰ
Απολλοδώρου προς έχιοδήκτους228· έπίσης ό Σώστρατος γνώριζε τό έργο τοΰ
Νικάνδρου229.

Στή σχετική μέ τά ίοβόλα άρχαιοελληνική γραμματεία κατέχει θέση καί ό βα-
σιλιάς τής Μαυριτανίας Ίόβας (Iuba) ό Β' (50 π.Χ.-23/24 μ.Χ.· βασίλ.: 25π.Χ.-
23/24 μ.Χ.), ό όποιος συνέγραψε διάφορα συμπιλήματα σέ έλληνική γλώσσα230.
Μεταξύ αύτών συμπεριλαμβάνεται καί έργο μέ τίτλο Θηριακόν (-κά;), άπό τό
όποιο γνωρίζουμε ένα άπόσπασμα, κατά τό κείμενο τοΰ όποιου <Ίόβας> ό βασι-
λεύς φησιν έν τω Θηριακω ι' γένη είναι φαλαγγίων231. Σημειώνω άκόμη ότι στόν
Ίόβα άποδίδεται καί ή εύρεση τοϋ εύφορβίον, φυτοϋ μία άπό τις χρήσεις τοϋ
όποιου άφορά τούς έρπετοδήκτους232.

Ό Μεθοδικός γιατρός Εύδημος (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.), ό όποιος έδρασε
στήν Αύλή τοϋ αύτοκράτορα Τιβερίου (14-37 μ.Χ.), ύπήρξε έραστής τής Άιβίας
καί τό 23 μ.Χ. συμμετείχε στή δολοφονία τοϋ συζύγου της Δρούσου, πιθανό-
τατα άσχολήθηκε μέ τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια στό πλαίσιο τών εύρύτερων
φαρμακολογικών ένασχολήσεών του233. Ό Εύδημος γνώριζε καί παρέθετε σέ
κάποιο έργο του τήν έμμετρα γραμμένη θηριακή τοϋ Σελευκίδη βασιλιά Άντι-

227. Βλ. Wellmann, Die späteren Ärzte, σ. 444-445 (για τόν Σώστρατο), και σ. 445, ύποσημ.
175 (για τή σχέση έξαρτήσεως Σωστράτου — Αλεξάνδρου Μυνδίου — Αιλιανού).

228. Βλ. παραπάνω, σ. 58, στά σχετικά μέ τόν Απολλόδωρο. Βλ. και Wellmann, Sostratos, σ.
346, άπ. 1· βλ. και σ. 337· έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 12.

229. Βλ. Wellmann, Die späteren Ärzte, σ. 445, ύποσημ. 175, καί Gossen, Sostratos, στ. 1204.

230. Γιά τόν Ίόβα βλ. F. Jacoby, Iuba (2), RE IX/2 (1916) 2384-2395· W. Spoerri, Iuba (2), DKP 2
(1967) 1493-1494- J. Fündling, Iuba (2), DNP 5 (1998) 1185-1186. Σέ κανένα άπό τά μελετήματα
αύτά δέν μνημονεύεται ό τίτλος τοΰ έργου γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ.

231. Βλ. Ιοβας, άπ. 102 lacoby. Τά άποσπάσματα τοΰ Ίόβα πού έντοπίζονται στόν Αλέξανδρο
τόν Μύνδιο, τόν Αιλιανό, τόν Πλούταρχο κ.ά. καί άφοροΰν διάφορα ζώα φαίνεται νά προέρχονται
άπό άλλο έργο τοΰ λόγιου βασιλιά.

232. Βλ. Διοςκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3, 82 [II 98, 14-16 Wellm.]: ή μέντοι εΰρεσις αύτοϋ [sc. τοΰ
εύφορβίου] κατά Ίόβαν τόν βασιλέα τής Λιβύης έπεγνώσθη, καί αύτόθι [II 99, 5-7 Wellm.]:
ίστορούσι δέ τίνες μηδέν παρακολουθεϊν δυσχερές τοις έρπετοδήκτοις, έάν τις έγκόψας αύτών
άχρι όστέου τό δέρμα τής κεφαλής ένθή τόν όπόν [sc. τοΰ εύφορβίου] και ρ άψη τό τραύμα. Βλ.
και Plin., Nat. hist. 25, 77-79 [IV 141, 8-142, 9 Ian-Mayh.] (όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται
δτι ό Ίόβας άνακάλυψε τό φυτό και τό ονόμασε εύφόρβιον άπό τό όνομα τοΰ γιατροΰ του
Εύφόρβου).

233. Γιά τόν Εύδημο βλ. Μ. Wellmann, Eudemos (18), RE VI/1 (1907) 904-905- V. Nutton,
Eudemos (6), DNP 4 (1998) 219-220, και G. Marasco, Eudemos (2), Leven (έπιμ.), Antike Medizin,
στ. 280. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 64-66.
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όχου Η' τοϋ Φιλομήτορος (125-96 π.Χ.), ή όποία ένδεικνυόταν για τα δήγματα
(τών) ιοβόλων234, ένώ σύμφωνα μέ τον Φιλούμενο και τόν ψευδο-Διοσκουρίδη
ό ϊδιος γιατρός είχε καταγράψει ενα περιστατικό άνθρώπου πού είχε καταστεί
ύδροφοβικός και διασώθηκε235. Έπίσης ή ένασχόλησή του μέ τήν ύδροφοβία,
νόσο πού προκαλείται άπό τόν ιόν πού μεταδίδει στον άνθρωπο ό λυσσασμένος
σκύλος μέ τό δάγκωμά του, τεκμηριώνεται καί άπό τρεις σχετικές μνείες τοϋ
Caelius Aurelianus [= Σωρανοϋ]236. Ή πιθανή ένασχόλησή του καί μέ τά δηλη-
τήρια εικάζεται άπό τό ότι ό Δροϋσος, στή δολοφονία τοϋ όποιου, όπως ειπώ-
θηκε, συμμετείχε καί ό Εύδημος, έξοντώθηκε μέ δηλητήριο237.

Στόν Αλέξανδρο άπό τή Μύνδο τής Καρίας (1ος αί. μ.Χ.), συγγραφέα έργων
ζωολογικού περιεχομένου (Κτηνών ιστορία, Πτηνών ιστορία: ϊσως αύτοτελή
τμήματα ένός έργου μέ γενικό τίτλο Περι ζώων)238, άποδίδεται έργο μέ τόν πι-
θανό τίτλο Θηριακά239. Στο σύγγραμμά του αύτό ό Αλέξανδρος έκανε λόγο
«γιά τά άμφίβια ζώα καί τά ερπετά, τις συνέπειες τοϋ δήγματος τους και τά
θεραπευτικά βοηθήματα γιά τήν άντιμετώπισή τους»240. Κατά τον άρχαϊο Σχο-
λιαστή τών Θηριακών τοϋ Νικάνδρου ό Αλέξανδρος πρότεινε νά χρησιμοποι-
ηθούν τά άποπατήματα (σπυράθοι) τής αίγός, ύστερα άπό κάποια έπεξεργασία
τους, ώς έπίθεμα κατά τοϋ δήγματος τών ιοβόλων241. Δέν μπορεί νά ύποστηρι-

234. Σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 69 (πρόκειται γιά τό Ετδημ., άπ. 115 Tecusan).

235. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 1,4 [CMG Χ/1/1, σ. 5,2-4] = Ευδημ., άπ. 253 Tecusan, καί [Διοςκουρ.],
Π. ίοβ. 1 [σ. 59,1-4 Spr.] = Ευδημ., άπ. 274 Tecusan.

236. Βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. 3,11 [CML VI/1/1, σ. 354,7-24] = Ευδημ., άπ. 41 Tecusan· 3,13
[CML VI/1/1, σ. 356,5-2θ] = Ευδημ.,άπ.42 Tecusan,και 3,15 [CMLVI/1/Ι,σ. 366,23-33] = Ευδημ.,
άπ. 43 Tecusan. Ώστόσο πρέπει νά σημειώσω έδώ ότι ή πραγμάτευση τοϋ ύδροφοβικοΰ πάθους
δέν άποτελεΐ βέβαιη ένδειξη γιά ειδική ένασχόληση μέ τά ίοβόλα, έπειδή σχετικά κεφφ. έντο-
πίζονται καί σέ παθολογικοΰ-θεραπευτικοΰ περιεχομένου ιατρικά εργα, όπως τά συγγράμματα
τοϋ Caelius Aurelianus [= Σωρανοϋ], τοΰ Παύλου Νικαίου κ.ά. Γιά τις αιτίες προκλήσεως τής
ύδροφοβίας βλ. καί παρακάτω, σ. 116, ύποσημ. 448, τήν άποψη τοϋ Απολλώνιου τοΰ Περγαμηνοΰ.

237. Βλ. Pun., Nat. hist. 29,20-21 [IV 375,3-11 Ian-Mayh.] = Ευδημ., άπ. 266 Tecusan· πρβ. καί
Tacit., Annal. 4,3 = Ευδημ., άπ. 316 Tecusan, καί Tacit., ο.π. 4,8-11 = Ευδημ., άπ. 317 Tecusan.

238. Γιά τόν Αλέξανδρο βλ. Oder, Schriften über Landwirtschaft, σ. 851-856 (ό Oder, ο.π.,
σ. 851, τόν χρονολογεί έπί Αύγούστου). Τά άπόσπάσματα άπό τά εργα του συγκέντρωσε ό
Wellmann (βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Αλέξανδρος ό Μύνδιος).

239. Ό τίτλος αύτός προτάθηκε άπό τόν Oder, Schriften über Landwirtschaft, σ. 852, μέ βάση
τό άκόλουθο χωρίο τών άρχαίων Σχολίων στά νικάνδρεια Θηριακά 932 [σ. 316, 1-2 Crugn.]:
Αλέξανδρος έν τω περί θηριακών... Ό Wellmann, Alexandras von Myndos, σ. 554, μνημονεύει τό
εργο μέ τόν τίτλο Θηριακός.

240. Βλ. Oder, Schriften über Landwirtschaft, σ. 852.

241. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 932 [σ. 316,1-5 Crugn.]: Αλέξανδρος έν τω περί θηριακών
κελεύει τά τών αιγών άποπατήματα, άν τε ύγρά ή, άν τε ξηρά, μετά τρυγάς οίνου ή δξους αύτά
κατασκευάζειν, τά δέ έπιφερόμενα πάντα βοήθειαν εχει. Βλ. καί Wellmann, Alexander von
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χθεί μέ βεβαιότητα αν τά δύο κείμενα, για τά όποια γίνεται λόγος στή συνέχεια,
προέρχονται άπό τό ϊδιο έργο, στο όποιο άνήκει τό προηγούμενο άπόσπασμα:
στό ένα άπό τά κείμενα αύτά ό Αλέξανδρος έκανε λόγο, κατά τή μαρτυρία τού
Αιλιανού, γιά τήν έχθρότητα τοϋ χαμαιλέοντα κατά τών όφεων242, ένώ τό δεύ-
τερο, πού διασώζεται άπό τόν γραμματικό Ήρωδιανό (2ος αί. μ.Χ.), άφορά τό
ζώο ΐδυξ ή ϊκτις, δηλ. τό κουνάβι243.

Στό έργο Περί ύλης Ιατρικής κυρίως άλλά και στό Περι άπλών φαρμάκων τοϋ
Διοσκουρίδη άπό τά Ανάζαρβα τής Κιλικίας, ή άκμή τοϋ όποιου τοποθετείται
κατά πάσα πιθανότητα στά χρόνια τών αύτοκρατόρων Κλαυδίου (41-57 μ.Χ.)
καί. Νέρωνα (57-68 μ.Χ.)244, έντοπίζονται καταγραφές γιά θεραπευτικές χρήσεις
ποικίλων άπλών φαρμάκων όσον άφορά τήν άντιμετώπιση δηγμάτων 'ιοβόλων
ζώων κα'ι τήν προφύλαξη άπό δηλητήρια, χωρίς βέβαια αύτό νά ύποδηλώνει ιδι-
αίτερη ένασχόληση τοϋ διάσημου φαρμακολόγου μέ τά δύο παραπάνω θέματα.

Σχετικά μέ τό θέμα αύτό, τήν περιστασιακή δηλ. καταγραφή φαρμάκων γιά τά ίο-
βόλα καί τά δηλητήρια άπό τόν Άναζαρβέα γιατρό, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 6 [I
11, 4 Wellm.]: σκορπιοπλήκτοις και πάσι τοις ίοβόλοις αρμόζει [sc. τό καρδάμωμον]· 1,
8 [I 13,22 Wellm.]: καϊ προς 'ιοβόλων δήγματα συν ο'ίνω [sc. ώφελεΐ ή Κελτική νάρδος]·
1, 14 [I 20, 8-9 Wellm.]: και ίοβόλοις θηρίοις και θανασίμοις αρμόζει [sc. παν κιννάμω-
μον]· 1, 30 [I 34, 8-9 Wellm.]: δίδοται δε [sc. το ελαιον] και πρός τά θανάσιμα συνεχώς
πινόμενον καϊ έξεμούμενον 1,61 [I 56,16-18 Wellm.] (κινναμώμινον ελαιον)· 1, 72 [I 70,
18 καί 22-23 Wellm.] (ύγρά πίσσα)· 1, 92 [I 85, 4-5 Wellm.] (παλίουρος)■ 1, 106 [I 99, 14-
16 Wellm.] (βάλανοι δρυός)· 1, 115 [I 109, 8 Wellm.] (μήλα Μηδικά = κίτρια)· 1, 125 [I
114, 3-5 καί 7-8 Wellm.] (κάρυα βασιλικά)· 1,128 [I 118,21-22 Wellm.] {οπός τής αγρίας
και τής ήμέρου συκής)· 2,60 [I 139,14-16 Wellm.] (κάμπαι αί έπι τών λαχάνων γεννώμε-
ναι)· 2,85 [I 169,16-17 Wellm.] (τό εκ τών σητανίων πυρών αλευρον)· 3,48 [II 63, ιο-ΐι

Myndos, σ. 554 (πρόκειται ϊσως γιά τό μοναδικό άπόσπασμα πού μπορούμε νά αποδώσουμε μέ
βεβαιότητα στά Θηριακά τοϋ Αλεξάνδρου).

242. Βλ. Αιλιαν., Π. ζώων ίδιότ. 4, 33: Αλέξανδρος ό Μύνδιος τόν χαμαιλέοντα λυπειν τούς
όψεις κα'ι άσιτία περιβάλλειν τόν τρόπον τούτον φησί- βλ. και Oder, Schriften über Landwirtschaft,
σ. 852, ύποσημ. 99. Αντίθετα ό Wellmann, Alexander von Myndos, σ. 547, καταγράφει τό χωρίο
αύτό ώς τό άπ. 2 τοΰ έργου Περί ζώων.

243. Βλ. Ηρωδιαν., Π. καθολ. προσωδ. [τ. ΙΙΙ/1/1, σ. 44,13-14 Lenz]: ίβυξ, έστι δέ είδος όρνέου,
ΐδυξ έπι τής ϊκτιδος ώς Αλέξανδρος ό Μύνδιος = Π. κλίσ. όνομ. [τ. ΙΙΙ/2/2/1, σ. 742,4-5 Lenz] : ίβυξ,
ϊβυκος (έστι δέ είδος όρνέου), Ϊδυξ, ϊδυκος (έπι τής ϊκτυδος, ώς Αλέξανδρος ό Μύνδιος). Βλ. και
Oder, Schriften über Landwirtschaft, σ. 852, ύποσημ. 99. Ό Wellmann, Alexander von Myndos, σ.
547, συνδέει και τό χωρίο αύτό μέ τό έργο Περ'ι ζώων (άπ. 27).

244. Γιά τόν Διοσκουρίδη βλ. Μ. Wellmann, Dioskurides (12), RE V/1 (1903)1131-1142· Α.
Touwaide, Pedanios Dioskurides, DNP 9 (2000) 462-465, και M. Stamatu, Dioskurides, Leven
(έπιμ.), Antike Medizin, στ. 227-229. Βλ. έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, a. 29-32, κ.ά.,
και Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1891-1892.



86

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

και 15 Wellm.] (καρπός τοϋ πάνακες)· 3, 56 [II 69,10-70, ι Wellm.] (ανησσον)· 3, 60 [II
72,11-12 Wellm.] (σπέρμα άγριου κυμίνον)· 3, 80 [II 95,16-19 Wellm.] (όπός σιλφίου)· 3,
99 [II 111,13-14 Wellm.] (ορεινή καί ήμερος λευκάς), κ.ά.· Π. άπλ. φαρμ. 2, 120-168 [III
299,25-317,8 Wellm.] (οπου σέ όλα αύτά τά κεφφ. καταγράφεται ή θεραπευτική δράση
άπλών φαρμάκων κατά τών ιοβόλων και τών δηλητηρίων), κ.ά.

Έπίσης μέ τό όνομα του Διοσκουρίδη έχουν παραδοθεί καί δύο σχετικά συγ-
γράμματα, τά όποια όμως ή σύγχρονη έρευνα έχει άπορρίψει ώς νόθα· πρόκει-
ται γιά τό Περι δηλητηρίων φαρμάκων και τής αύτών προφυλακής και θεραπείας
καί τό Περι Ιοβόλων, έν ώ και περι λυσσώντος κυνός245.

Ό Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος (1ος αί. μ.Χ.)246, καταγόμενος άπό τήν Κρή-
τη, διετέλεσε άρχιατρός τοϋ Νέρωνα (57-68 μ.Χ.), γιά τον όποιο παρασκεύασε
τήν θηριακήν δι' έχιδνών, καταγράφοντας τή σύνθεσή της έμμετρα σέ 87 έλε-
γειακά δίστιχα247. Κατά τον Γαληνό ό Άνδρόμαχος ώς βάση γιά τή θηριακή του,
τήν όποία ονόμασε Γαλήνην248, έλαβε τό άντίδοτο τού Μιθριδάτη, ενια μεν προ-

245. Γιά τήν έκδοσή τους βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. [Διοσκουρίδης], Βλ. έπίσης Α. Touwaide,
L'authenticité et l'origine des deux traités de toxicologie attribués a Dioscoride: I. Histoire de la
question, II. Apport de l'histoire du text grec, Janus 70 (1983) 1-53, και στόν Ιδιο, Galien et la
toxicologie, σ. 1892.

246. Γιά τόν Άνδρόμαχο τόν πρεσβύτερο βλ. Μ. Wellmann, Andromachos (17), RE 1/2
(1894) 2153-2154· V. Nutton, Andromachos (4), DNP 1 (1996/1999) 691-692, καί G. Marasco,
Andromachos v. Kreta, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 50-51. Βλ. έπίσης Watson, Theriac and
Mithridatium, a. 45-53, κ.ά., καί Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1891. Γιά τήν κριτική έκδοση
τής θηριακής βλ. βιβλιογρ. πηγών,λ.Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος. Βλ. καί Fabricius , Pharmakologen,
σ. 142 (οπου ό Fabricius σημειώνει οτι ό Γαληνός γνώριζε άμεσα τό εργο τοΰ Άνδρομάχου) καί σ.
201· άκομη V. Boudon-Millot, Aux origines de la thériaque: la recette d'Andromaque, RHPh 58/
άρ. 367 (2010) 261-270.

247. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,2 [XIV 1,8-2,3 Κ.]:ενιαι δέ [sc. άντίδοτοι] τάς τρεις επαγγέλλονται
χρείας, ώσπερ κα'ι ή θηριακή καλουμένη, συντεθεϊσα μεν ύπό Άνδρομάχου τοϋ 'ιατρού, παρωσαμένη
δέ τήν Μιθριδάτειον όνομαζομένην, και αυτήν άπό τοϋ συνθέντος αύτήν οΰτω κληθεισαν, ένώ γιά
τήν γραφήν τής θηριακής αύτής βλ. 1,6 [XIV 32,11-42,8 κ.]: Άνδρομάχου πρεσβυτέρου θηριακή
δι'έχιδνών ή καλουμένη Γαλήνη.... Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 142 καί 201. Ή έμμετρη
καταγραφή τών φαρμάκων καί ή ολογράμματος σημείωση τής ποσότητας τών φαρμακευτικών
υλικών άποσκοποΰσε στήν άποτροπή τής παραποιήσεως τής συνθέσεώς τους (καί τής πιθανής
οίκειοποιήσεως τής εύρέσεώς τους άπό άλλους γιατρούς)· ένας μάλλον δευτερεύων λόγος γι'
αύτόν τόν τρόπο γραφής ήταν ή εύκολία στήν άπομνημόνευση τών φαρμάκων· γιά όλα αύτά βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7, 9 [XIII 995, 5-996, 8 Κ.] (σχετικά μέ τήν όλογράμματον γραφήν
τών φαρμάκων άπό τόν γιατρό Τ. Κ. Μενεκράτη)· Π. άντιδ. 1, 5 [XIV 31,13-32,9 Κ.], 1,15 [XIV
89,14-17 Κ.], καί 2,15 [XIV 191,2-3 Κ.]. Γιά τον έν λόγω τρόπο γραφής έκ μέρους τών γιατρών βλ.
καί παρακάτω, σ. 94, στά σχετικά μέ τόν Δαμοκράτη.

248. Γιά τήν ονομασία Γαλήνη βλ. Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 15 [XIV 270,17-271,2 Κ.]: Γαλή-
νην γοϋν αύτήν έν τοις προκειμένοις έπεσιν ό Άνδρόμαχος διά τούτο, οϊμαι, κέκληκεν, έπειδή ώσπερ εκ
τίνος τοϋ κατά τά πάθη χειμώνος καθάπερ τινά γαλήνην τήν ύγείαν τοις σώμασιν έργάζεται.
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σθείς, εν ta δε αφελών, έποίησε τήν θηριακήν όνομαζομένην άντίδοτον, ούκ όλί-
γην έχιδνών σάρκα μίξας τοις άλλοις, ήν ούκ ειχεν ή Μιθριδάτειος. και διά τούτο
πρός μεν τά τών έχιδνών δήγματα καλλίων έστίν ή θηριακή τής Μιθριδάτειος
[leg. -δατείου] όνομαζομένης249. Ή θηριακή άποτελοϋσε φάρμακο, ή λήψη τοϋ
όποιου ένδεικνυόταν τόσο κατά τών δηλητηρίων (άπαριθμοϋνται τά άκόλουθα:
μηκώνιον, κώνειον, άκόνιτον, ύοσκύαμος, θάψος, πόμα Μήδης [- έφήμερον]250,
κανθαρίδες)251 όσο καί κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων ζώων (καταγράφονται
τά εξής: εχις, κεράστης, διψάς, σκορπίος, άσπίς, δρύινης, αίμορροΐς, φαλάγγια,
ϋδρος, χέρσυδρος, άμφίσβαινα, φρύνος)252. Ό Γαληνός έπιδοκίμαζε τή σύνθεση
τοϋ φαρμάκου αύτοϋ, όπως άκριβώς τήν πρότεινε ό Άνδρόμαχος καί τήν υιο-
θέτησε, όταν άργότερα κλήθηκε νά τήν παρασκευάσει και ό ίδιος γιά τον αύτο-
κράτορα Μάρκο Αύρήλιο (161-180 μ.Χ.)· ή δική του συμβολή στή βελτίωση τής
δραστικής ίδιότητάς της συνίστατο κυρίως στήν ποιότητα τών ύλικών πού χρη-
σιμοποιούσε253. Ή θηριακή τοϋ Άνδρομάχου (θηριακή, θηριακή Άνδρομάχου, ή
δι'έχιδνών Άνδρομάχου θηριακή, ή Άνδρομάχου δι'έχιδνών θηριακή, ή δι'έχιδνών
Άνδρομάχου, ή δι'έχιδνών θηριακή, ή δι'έχιδνών άντίδοτος θηριακή), συνιστώμε-

249. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,1 [XIV 2,14-3,2 Κ]. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium, σ.
53-63 (: «Mithridatium and Galene»).

250. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ιοβ. καί δηλητ. 56 [σ. 69, 5-16 Ihm] (και κυρίως σ. 69, 9-10:
λέγεται δέ τούτο [sc. τό έφήμερον] εύρημα είναι Μήδειας).

251. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,6 [XIV 33,1-6 Κ.] = σ. 8,5-10 Heitsch: ούδ'εϊτις μ ή κώνος άπεχθέα
δράγματα θλίψας, \ χανδον ύηερ στυγνής χείλος έχει κύλικος. \ ούδ'εί κωνείου πλήσει γένυν, ούκ
άκονίτου, \ μέμψετο δ'ού ψυχρού χυλόν ύοσκυάμου, | ού θερμήν θάψον τε καί ώκύμορον
πόμα Μήδης, | ούδέ μέν αίμηρών έλκεα κανθαρίδων.

252. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 6 [XIV 33, 7-34, 6 Κ.] = σ. 8,11-28 Heitsch: ού ζοφερής έχιός τε
καίάλγεινοϊο κεράστου [τύμματα, καί ξηρής διψάδος ούκάλέγοι. \ σκορπίος ούκέπίτήνδε
κορύσσεται, ούδέ μέν αύτή \ άσπίς, άδηρίτων ιόν έχουσα γόων. | ού μέν ϊάπεχθόμενος καί δρύαςt
άντιάσειε \ καί κατά φωλεών θερμός ένερθε μένοι-1 ούκ άλέγοι δρυΐναο, άναίμακτον δ'έχει iöv \
αίμορροΐς τοίω δαμναμένη πόματι. | ού μέν άπεχθήεντα φαλάγγια σίνεται ούτως | άνέρα, φρι-
καλέον δ'άχθος έθηκε πόνων. | ούχ ϋ δ ρ ο ς, ούκ έπι χέρσον, δθ' ύδατα καρκίνος αϊθει, | βοσκόμενος,
θερμής <τ'> ήρξατο πρώτον άλης, | χέρσυδρος θανάτω πεπαλαγμέναχείλεα σύρων \ άντόμενος
γλυκερού τέρμα φέροι βιότου. \ τή πίσυνος λειμώσι θέρους ένι τέρπεο, Καίσαρ, \ καί Λιβυκήν στεί-
χων ούκάλέγοις άμαθον. | ούδέμέν άμφίσβαινα φέροι μόρον, ούδέ τις ήδη | φρυνός ένίξηροϊς
βοσκόμενος πεδίοις. Ό φρύνος, αν και μνημονεύεται στήν ένότητα αύτή, έν τούτοις ανήκει στα
δηλητήρια, άφού τό ζώο αύτό καθ' έαυτό δέν είναι έπικίνδυνο για τόν άνθρωπο, παρά μόνο τό
δηλητηριώδες πόμα πού παρασκευάζεται άπό τις σάρκες του. Γενικά γιά τή δράση τής θηριακής
βλ. τά δσα σημειώνει ό Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 14 [XIV 270,11-15 Κ.] : ού γάρ μόνον πρός τά
τών θηρίων δήγματα καί τά δηλητήρια φάρμακα βοηθειν ή άντίδοτος πέφυκεν ..., καί 15 [XIV 270,

16-277,15 Κ.]: πρός πάσας νόσους βοηθειν πέφυκεν ή θηριακή____(άπαριθμοϋνται λεπτομερέστερα

τά ποικίλα νοσήματα, γιά τά όποια ένδείκνυται ή χρήση της).

253. Σχετικά βλ. παρακάτω, σ. 112-114, όπου ό λόγος γιά τόν Περγαμηνό γιατρό.
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νη νά χρησιμοποιηθεί σέ διάφορες περιπτώσεις, όχι μόνο σωματικών άλλά και
ψυχικών παθών, μνημονεύεται άπό πολλούς μεταγενέστερους γιατρούς, όπως
π.χ. ό Άρχιγένης ό Άπαμεύς254, ό Όρειβάσιος, ό Αλέξανδρος Τραλλιανός, ό Άέ-
τιος Άμιδηνός, ό Παύλος Αιγινήτης και ό Παύλος Νικαΐος255.

Ό γιατρός Άφροδάς (ή Άφρόδας) έζησε πριν άπό τον Άνδρόμαχο τόν νεώτε-
ρο, και τά ένδιαφέροντά του ήταν μάλλον έπικεντρωμένα στή Φαρμακολογία256.
Ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος σέ μιά ένότητα τοϋ έργου του κατέγραψε μιά άντίδο-
τον πανάκεια δι'αιμάτων, fj χρώμαι, πλείστην έπαγγελίαν έχουσα, έκ τών Άφροδά:
όπως προκύπτει άπό τά εύρύτερα συμφραζόμενα έπρόκειτο γιά φάρμακο μέ δρά-
ση παρόμοια μέ έκείνη τής Μιθριδατείου καί τής Ζωπυρίου257. Έπίσης ό Γαληνός
στό Περι άντιδότων, και στή συνέχεια ένότητας φαρμάκων τοϋ Ήρά258, παραθέτει

254. Γιά τά σχετικά χωρία βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 352-355.

255. Σχετικά βλ. παρακάτω, σ. 117 (Όρειβάσιος), σ. 118 (Άέτιος Άμιδηνός), σ. 119 (Παϋλος Αιγι-
νήτης), σ. 119 (Παϋλος Νικαϊος), και σ. 120 (Αλέξανδρος Τραλλιανός). Πιθανότατα τή θηριακή τοΰ
Άνδρομάχου έννοεϊ ό Αρετ„Χρον. νούσ. θερ., 1,3 [CMG II, σ. 153,25], συνιστώντας στή θεραπεία
τής έπιληψίας καί τήν διά τών θηρίων ποικίλην. Απλές μνείες (δηλ. οχι παράθεση καί τής συνθέσε-
ως) τής θηριακής σέ σχέση μέ τή θεραπεία διαφόρων νοσημάτων έντοπίζονται έπίσης σέ άλλους
γιατρούς, δπως π.χ. στόν Ανώνυμο (Garof.), στόν Στέφανο φιλόσοφο, στόν Λέοντα ιατρό, στόν Ίω.
Άκτουάριο κ.ά.· τό ι'διο φάρμακο και σέ ποικίλα συμφραζόμενα μνημονεύεται καί στή μή ιατρική
γραμματεία, όπως π.χ. σέ Σχολιαστές άρχαίων συγγραφέων (τοΰ Εύριπίδη, τοΰ Αριστοφάνη, τοΰ
Διονυσίου περιηγητή κ.ά.), σέ γραμματικούς (Ήρωδιανός, Θέων κ.ά.), σέ βυζαντινούς συγγραφείς
έκκλησιαστικούς καί μή (Ίω. Χρυσόστομος, Μαυρίκιος, Φώτιος, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος,
Εύστάθιος, Μιχ. Ψελλός, Μανουήλ Φιλής, Ίω. Καντακουζηνός κ.ά.), σέ βυζαντινά λεξικά (Et.Magn.,
Et. Gen., Et. Gud. κ.ά.), κτλ.

256. Γιά τόν Άφροδά βλ. Μ. Wellmann, Aphrodas, RE 1/2 (1894) 2725. Πρβ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, a. 29.

257. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,1 [XIV 106,9-107,3 Κ. καί 111,9-112,7 Κ.]. Ή άντίδοτος διά τών
αιμάτων (ή δι' αιμάτων) θεωροΰνταν άπό τίς άποτελεσματικότερες κατά τών δηλητηρίων· βλ.
άκόμη Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 28 [CMG ΙΧ/2, σ. 24, 23-26]. Γιά τό αίμα τό όποιο άποτελοΰσε
συστατικό τής άντιδότου βλ. Παυλ. Αιγιν., ο.π. 7, 3 [CMG ΙΧ/2, σ. 189,17-18]: ή δέ δι' αιμάτων
άντίδοτος προς τά θανάσιμα φάρμακα διδομένη καί νήττης αίμα καί έρίφον καί χηνός δέχεται. Γιά
τήν άντίδοτον αύτή βλ. καί παρακάτω, σ. 91 (Άνδρόμαχος ό νεώτερος), σ. 95 (Δαμοκράτης) καί σ.
100 (Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών).

258. Ό Fabricius, Pharmakologen, σ. 143,159 καί 185, πιστεύει ότι ή ένότητα τοΰ Π. άντιδ. 2,17
[XIV 207,18-209,13 Κ.], μάλλον δέν άποτελεί συνέχεια τής προηγούμενης ένότητας φαρμάκων
πού προέρχονται άπό τόν Ήρά, καί έπίσης ότι ή προέλευσή της είναι άπροσδιόριστη· σέ άντίθετη
περίπτωση ή άποψή μας γιά τή χρονολόγηση τοΰ Άφροδά θά επρεπε νά τροποποιηθεί (ό
Fabricius, ο.π., σ. 126, έπισημαίνει ότι σέ διάφορες ένότητες τών φαρμακολογικών έργων τοΰ
Γαληνού, ό Περγαμηνός γιατρός, πρίν καί μετά τήν παράθεση φαρμάκων κάποιου γιατροϋ, έκθέτει
δικά του σχόλια ή έπισυνάπτει μερικά φάρμακα, πού ένδείκνυνται γιά τίς ίδιες περιπτώσεις, όπως
τά άμέσως προηγούμενά τους· στις ένότητες αύτές είναι έξαιρετικά δύσκολο νά καθορισθούν τά
όρια τών διαφόρων παραθεμάτων· γι' αύτό ό Fabricius τίς σημειώνει μέ άστερίσκο).
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ένα άντίδοτο έκ τών Άφροδά προς νδροφόβους, ενα καταπότιον τοϋ αύτοϋ ύδρο-
φοβικόν, καθώς καί μια παραλλαγή του καταποτίου άπό τόν Νικόστρατο (άλλως,
παρά Νικοστράτου)259.

Ό Ξενοκράτης ό Άφροδισιεύς πού πιθανότατα έζησε κατά τόν Ιο αί. μ.Χ.
(καί μάλλον στό δεύτερο ήμισύ του)260, έπέδειξε κατά τόν Γαληνό ιδιαίτερο
ενδιαφέρον περι τά τοιαύτα (προφανώς τά παρόμοια φάρμακα), καί έσκεύαζεν
τή θηριακή άντίδοτο κατά τόν 'ίδιο τρόπο μέ τόν Ανδρόμαχο τόν πρεσβύτερο
(τοϋ όποιου ύπήρξε μάλλον νεότερος σύγχρονος), μέ μόνη διαφορά τήν ποσό-
τητα κάποιου ύλικοϋ (τοϋ σαγαπηνοϋ)261. Ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος παραθέτει
μιά Μιθριδάτειον άντίδοτον, μέ σύνθεση τροποποιημένη άπό τόν Ξενοκράτη (:
άντίδοτος Μιθριδάτειος, ώς Ξενοκράτης παρά Νικοστράτω262, προς πάντα θανά-
σιμα, και πρός θηριοδήκτους, ...)263.

Ό γιατρός Νικόστρατος έζησε σύμφωνα μέ όλες τις ένδείξεις κατά τό δεύ-
τερο ήμισυ τοϋ 1ου αί. μ.Χ., καί ύπήρξε μάλλον σύγχρονος τοϋ Ξενοκράτη καί
τοϋ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου264. Μέ τό όνομά του συνδέονται άρκετά φάρ-
μακα, καί μεταξύ αύτών τρία άντίδοτα. Τό ένα άπό τά σκευάσματα αύτά είναι ή
Μιθριδάτειος άντίδοτος· ό Νικόστρατος γνώριζε καί παρέθετε σέ κάποιο έργο
του μιά σύνθεσή της τροποποιημένη άπό τον Ξενοκράτη τόν Άφροδισιέα (ώς
Ξενοκράτης παρά Νικοστράτω)265. Τό δεύτερο είναι ένα φάρμακο τροποποιημέ-

259. Γιά τα τρία αύτά σκευάσματα βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 207,18-208,7 Κ.]. Γιά τόν
Νικόστρατο βλ. λίγο παρακάτω.

260. Γιά τόν Ξενοκράτη άπό τήν Άφροδισιάδα τής Καρίας βλ. Μ. Wellmann, Xenokrates aus
Aphrodisias, Hermes 42 (1907) 614-629· F. Kudlien, Xenokrates (8), RE IX/A/2 (1967) 1529-
1531· A. Touwaide, Xenokrates aus Aphrodisias (6), DNP 12/2 (2002) 624, καί M. Stamatu,
Xenokrates v. Aphrodisias, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 928-929. Βλ. καί Watson, Theriac
and Mithridatium, σ. 24-25,37,38,60 καί 138.

261. Βλ. Γαλην.,Προς Πίσ. π. τής θηρ. 12 [XIV 260,11-15 Κ.]: Ξενοκράτης δε και αύτός σπουδήν
ούκ όλίγην περί τά τοιαύτα ποιησάμενος ομοίως μεν τά άλλα τω Άνδρομάχω έσκεύαζε τήν
άντίδοτον, μόνον δε άντι τών δραχμών δ ' τοϋ σαγαπηνοϋ αύτός δραχμάς β ' εμισγε τω φαρμάκω.

262. Γιά τόν Νικόστρατο βλ. άμέσως παρακάτω.

263. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 164,18-165,12 Κ.]. Γιά τό περιεχόμενο τής ένότητας τοΰ
έργου τοΰ Άνδρομάχου, στήν όποία βρίσκεται ένταγμένη καί ή άντίδοτος αύτή ή τροποποιημένη
άπό τόν Ξενοκράτη, βλ. παρακάτω, σ. 92.

264. Άφοΰ κατά τήν κρατοΰσα άποψη ό Ξενοκράτης έζησε τό δεύτερο ήμισυ τοΰ 1ου αί. μ.Χ.
(είχε ύπ' όψιν του τό έργο τοΰ Άνδρομάχου τοΰ πρεσβυτέρου) καί άφοΰ τό εργο του τό γνώριζε ό
Νικόστρατος καί άκόμη άφοΰ καί οί δύο ήταν γνωστοί στόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο πού εζησε
κατά τήν 'ίδια έποχή, συνάγεται τό συμπέρασμα ότι οί τρεις αύτοί γιατροί (Ξενοκράτης, Νικό-
στρατος, Άνδρόμαχος ό νεώτερος) πρέπει νά ήταν σύγχρονοι. Γιά τήν ένασχόληση τοΰ Νικο-
στράτου μέ τά άντίδοτα βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 24,25,37 καί 58 ύποσημ. 1.

265. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,10 [XIV 164,18-165,12 Κ.]. Βλ. καί άμεσως παραπάνω, στά σχετικά
μέ τόν Ξενοκράτη.
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νο άπό τόν ιδιο τόν Νικόστρατο· άκριβέστερα, σέ όμάδα φαρμάκων πού παρα-
θέτει ό Γαληνός στό Περί αντίδοτων, μετά τό πέρας σχετικής ένότητας προερχό-
μενης άπό τόν Ήρά, συμπεριλαμβάνονται δύο φάρμακα τού Άφροδά· τό δεύτε-
ρο είναι ένα καταπότιον ύδροφοβικόν αύτοϋ τού καταποτίου παραδίδεται καί
ή σύνθεση τροποποιημένη άπό τον Νικόστρατο (άΑΑως, παρά Νικοστράτου)266.
Τό τρίτο φάρμακο μέ τό όποιο συνδέεται τό όνομα τοϋ Νικοστράτου εΐναι μία
άντίδοτος ασύγκριτος, τήν όποια συνέθεσε ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος· τό αξιο-
περίεργο στήν περίπτωση αύτή εΐναι τό γεγονός ότι ό Άνδρόμαχος δέν παραθέ-
τει τό φάρμακο όπως τό συνέθεσε άρχικά έκεΐνος, άλλά ώς Νικόστρατος267.

Ό ομώνυμος γιός τοϋ Άνδρομάχου, ό όποιος πρός άποφυγή συγχύσεως μέ
τόν πατέρα του χαρακτηρίζεται άπό τόν Γαληνό νέος ή νεώτερος, χρημάτισε
έπίσης αρχίατρος τοΰ Νέρωνα (57-68 μ.Χ.)268. Ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος άσχο-
λήθηκε ομοίως μέ τά άντίδοτα κατά τών ιοβόλων καί τών δηλητηρίων, και στο
φαρμακολογικό σύγγραμμά του, όπου κατέγραφε τά εντός φάρμακα {κατά τήν
φαρμακϊτιν βίβλον, ήν τών έντός έπιγράφει), μετέφερε σέ πεζό λόγο τήν έμμετρα
γραμμένη θηριακή τοΰ πατέρα του269. Στό ιδιο έργο του (έν τη τών έντός φαρ-
μάκων διδασκαλία) ό Άνδρόμαχος άσχολήθηκε μέ τόν έντοπισμό καί τήν κα-
ταγραφή καί άλλων παρόμοιων σκευασμάτων. Ό Γαληνός στό Περί άντιδότων
άφιερώνει δύο ένότητες, όπου παραθέτει τήν έν λόγω καταγραφή:

Στήν πρώτη άπό τις ένότητες αύτές, πού καταλαμβάνει ολόκληρο τό πρώτο
κεφ. τοΰ δεύτερου βιβλίου τοΰ Περι άντιδότων, μάς πληροφορεί ότι ό Άνδρόμα-

266. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 208, 5-7 Κ.]. Βλ. και παραπάνω, σ. 88-89, στά σχετικά μέ
τόν Άφροδά.

267. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 [XIV 112, 8-114, 3 Κ.]. Βλ. και παρακάτω, σ. 91, στά σχετικά μέ
τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο. Γιά τό έπίθ. άσύγκριτος γιά χαρακτηρισμό φαρμάκων βλ. Κυραν. 1,
16, 33 [σ. 82 Kaim.]: προς δε τάς άμβλυωπίας άσύγκριτον, κ.ά.· Αλεξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 7 [I 433,
26-27 Puschm.] : ό διδούς τό φάρμακον διεβεβαιοϋτο άσύγκριτον αύτό είναι, και Αετ., Λόγ. Ιατρ. 1,
100 [CMG VIII/2, σ. 350,3-5]: άλλο άσύγκριτον.....

268. Γιά τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο βλ. Μ. Wellmann, Andromachos (18), RE 1/2 (1894)
2154, και V. Nutton, Andromachos (5), DNP 1 (1996/1999) 692. Βλ. καί Watson, Theriac and
Mithridatium, a. 45,55 καί 138. Γιά μιά καταγραφή (όχι πλήρη) τών άποσπασμάτων τοϋ γιατροΰ
αύτοϋ βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 186-189.

269. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,7 [XIV 42,9-15 Κ.]: Άνδρομάχου νέου θηριακή δι'έχιδνών, ή καλου-
μένη Γαλήνη, ταύτα μέν ό πρεσβύτερος Άνδρόμαχος έγραψεν ό δέ υιός αύτοϋ κατά τήν φαρμακϊτιν
βίβλον, ήν τών έντός έπιγράφει, ταύτην έποιήσατο τήν γραφήν, λέξει πεζή χρησάμενος. άντίδοτος ή
καλουμένη Γαλήνη, πρός πάν πάθος έντοσθίδιον, μάλιστα πρός τά τοϋ στομάχου πάθη και πρός τά
θανάσιμα και περιόδους. (Μετά τήν παράθεση τοΰ φαρμάκου άκολουθοΰν σχόλια τοΰ Γαληνοΰ).
Πρέπει νά έπισημανθεϊ δτι σ' αύτό τό εισαγωγικό κείμενο δέν γίνεται λόγος γιά όλες τις περι-
πτώσεις στις όποιες ένδείκνυται ή Γαλήνη, άφοΰ παραλείπεται νά δηλωθεί ή δράση της κατά τών
ιοβόλων (ή όποία δμως καταγράφεται στό άρχικό έμμετρο κείμενο).
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χος κατέγραψε τήν Μιθριδάτειον άντίδοτον καί όλα σχεδόν τά λοιπά αποτελε-
σματικότερα άντίδοτα πού είχαν συντεθεί έως τήν έποχή του· πρόκειται γιά τά
άκόλουθα270 (: 1. άντίδοτος Μιθριδάτειος, 2. άλλως ή Μιθριδάτειος ώς Αντίπα-
τρος καί Κλεόφαντος271), 3. άντίδοτος ή Όρβανοΰ λεγομένη τοϋ 'Ινδού272, 4. άντί-
δοτος πανάκεια δι'αιμάτων (Άφροδάς)273, 5. άντίδοτος άσύγκριτος, ην συνέβηκα,
ποιούσα πρός πάντα τά εντός πάθη, ώς Νικόστρατος274, 6. (άντίδοτος Αίλίου Γάλ-
λου)275, καί 7. (άντίδοτος Ζωπύρειος)276)277.

Ή δεύτερη άπό τις ένότητες, πού ό Γαληνός άφιερώνει στήν καταγραφή
τού Άνδρομάχου, καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τού ένατου και ολό-
κληρο τό δέκατο κεφ. τού δεύτερου βιβλίου τού Περί άντιδότων278. 'Εδώ πα-
ρατίθεται ή σύνθεση δέκα τεσσάρων άντιδότων· άπό αύτές ή μία δέν συνδέε-
ται μέ τό όνομα κανενός γιατρού279, ένώ οί λοιπές δέκα τρεις άποτελοϋν εϊτε
πρωτότυπα σκευάσματα εϊτε παραλλαγές φαρμάκων πού είχαν συντεθεί προ-
γενέστερα άπό άλλους γιατρούς (: 1. άντίδοτος έκατονταμίγματος280, ή χρώμαι,
ην έσκεύασα Καίσαρι πρός πάντα, Ιδίως δέ πρός τά θανάσιμα, 2-4 (Αίλίου Γάλ-
λου)281, 5. άμβροσία Άρχιβίου282 ιερά, πρός πάντα τά εντός ποιούσα, η χρώμαι, 6.

270. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 [XIV 106,9-107,3 Κ.]: έπει δε και ταύτην [sc. τήν Μιθριδάτειον
άντίδοτον] καί σχεδόν άπάσας τάς άρίστας έγραψεν εφεξής ό Άνδρόμαχος έν τη τών έντός
φαρμάκων διδασκαλία, διά τούτο κάγώ πάσας αύτάς, ώς έκεϊνος έγραψεν, έφεξής παραθήσομαι.

271. Βλ. παραπάνω, σ. 80, στά σχετικά μέ τόν Αντίπατρο.

272. Γιατρός άγνωστος άπό άλλου.

273. Βλ. παραπάνω, σ. 88, στά σχετικά μέ τόν Άφροδά.

274. Γιά τόν γιατρό Νικόστρατο βλ. παραπάνω, σ. 90.

275. Βλ. παραπάνω, σ. 79, στά σχετικά μέ τόν Άίλιο Γάλλο.

276. Βλ. παραπάνω, σ. 71-72, στά σχετικά μέ τόν Ζώπυρο.

277. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 [XIV 107,4-115,4 Κ.]. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen,
σ. 142 καί 189.

278. Ή άπόδοση τής ένότητας αύτής στόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο δέν είναι βέβαιη- βλ.
Fabricius, Pharmakologen, σ. 143 και 237-242.

279. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,10 [XIV 163,18-164,18 Κ.] (μεταξύ τών θεραπευτικών χρήσεων
τής άντιδότου αύτής δέν καταγράφεται ή άντιμετώπιση τών ιοβόλων καί τών δηλητηρίων).

280. Ό χαρακτηρισμός έκατονταμίγματος δηλώνει ότι ή έν λόγω άντίδοτος συνίστατο άπό
έκατό ύλικά (λατιν. μετάφρ.: «ex centum rebus constans»). Ή άντίδοτος αύτή, στά σωζόμενα
ιατρικά κείμενα, μνημονεύεται δύο μόνο φορές, τή μία άπό τόν Ήρά, βλ. παραπάνω, σ. 76-77
(πρόκειται γιά τήν παλαιότερη γνωστή μνεία της), καί τή δεύτερη στό έδώ έξεταζόμενο χωρίο
τοΰ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου. Βλ. και σ. 146, ύποσημ. 586 (άντίδοτος Μιθριδάτειος διά τών
ρ'). Πρβ. έπίσης τούς χαρακτηρισμούς έννεαφάρμακος (βλ. παραπάνω, σ. 74, ύποσημ. 163), καί
τετραφάρμακον καί διά τεσσάρων (βλ. παραπάνω, σ. 286, ύποσημ. 1036)

281. Οί άντιδότοι πού καταγράφονται δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, έβδομη καί όγδοη στή σειρά
προέρχονται άπό τόν Άίλιο Γάλλο· γι' αύτές βλ. παραπάνω, σ. 79-80.

282. Κατά τόν Μ. Wellmann, Archibios (5), RE II/l (1895) 466, ό Άρχίβιος αύτός εζησε μετά
τόν Άσκληπιάδη τόν Βιθυνό καί πρίν άπό τόν ομώνυμο Φαρμακίωνα· ώστόσο ό Γερμανός μελε-
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(άντίδοτος Αντιπάτρου θηριακή)283, 7-8 (Α'ιλίου Γάλλου), 9. θηριακή πρός τους
εντός πόνους, Εύκλείδου Παλατιανού284, ήν έσκεύασεν, ώς ελεγεν Εύκλείδης,
έπι άσπιδοδήκτων, 10. (θηριακή Ζήνωνος Λαοδικέως, ώς Μη(ι)νουκιανός)285,
11. (άντίδοτος Μιθριδάτειος, ώς Ξενοκράτης παρά Νικοστράτω)286, 12. Άντί-
δοτος τυραννίς287 καλουμένη, ώς Νείλος Αντιπάτρου288, ποιούσα ... καϊ πρός τά
θανάσιμα, θηριοδήκτοις οι'νω,..., και 13. Πρός τεταρταίους, ώς Άρπαλος289)290.

Συμπληρωματικά σημειώνω έδώ ότι ό Γαληνός στα έργα του Περι συνθέσεως
φαρμάκων τών κατά τόπους και Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη, κα-
ταγράφοντας φαρμάκα γιά διάφορα νοσήματα, παραθέτει και σκευάσματα τοϋ
Άνδρομάχου, τά όποια, έκτός άπό τήν κύρια χρήση τους, ένδείκνυνται καί γιά
τά θανάσιμα φάρμακα και τά ίοβόλα ζώα.

Σχετικά μέ τά παραπάνω βλ. ένδεικτικά τά άκόλουθα παραδείγματα: Στό Περι συνθέσε-
ως φαρμάκων τών κατά τόπους, στό έβδομο βιβλίο (κεφφ. 2-6), ό Γαληνός καταγράφει φάρ-

τητής σφάλλει, άφοϋ, όπως προκύπτει άπό τά σχετικά κείμενα τοΰ Γαληνοΰ, ό έν λόγω Άρχίβιος
πρέπει νά τοποθετηθεί μεταξύ τοΰ Μάγνου τοΰ Έφέσιου και τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα.
Ό Άρχίβιος πού έδρασε στήν Αύλή τών Σελευκιδών και έστειλε έπιστολή πρός κάποιον βασιλιά
Άντίοχο είναι διαφορετικό πρόσωπο. Βλ. καί Μαυρουδης, Μακεδ. Ιατρ. προσωπογρ., σ. 513, ύπο-
σημ. 78. Ώς άμβροσία χαρακτηρίζονται διάφορα φάρμακα, όπως άντίδοτα γιά δηλητήρια καί
δήγματα ιοβόλων (όπως ή άμβροσία τοΰ Φιλίππου τοΰ Μακεδόνα, βλ. παρακάτω, σ. 100) καί πρός
πάντα τά έντός (όπως ή έν λόγω άμβροσία Άρχιβίου ιερά) καθώς καί ένα πόμα γιά φθισικούς (βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7, 3 [XIII 64, 7-9 Κ.])· βλ. άκόμη Γαλην., Π. τών πεπονθ. τόπ. 4,11
[VIII 292,6-8 Κ.]· Θεραπ. μέθ. 14,12 [Χ 986,3-5 Κ.], κ.ά.

283. Βλ. παραπάνω, σ. 80, στά σχετικά μέ τόν Αντίπατρο.

284. Γιά τόν γιατρό αύτόν δέν έχω έντοπίσει κάποια άλλη μαρτυρία. Βλ. και Watson, Theriac
and Mithridatium, σ. 61 (δπου σημειώνεται ότι τό προσωνύμιο τοΰ Εύκλείδη δηλώνει κάποια
σχέση μέ τόν αύτοκρατορικό οίκο).

285. Βλ. παραπάνω, σ. 78, στά σχετικά μέ τόν Ζήνωνα τόν Λαοδικέα.

286. Βλ. παραπάνω, σ. 89, στά σχετικά μέ τόν Ξενοκράτη τόν Άφροδισιέα, καί έπίσης σ. 89, στά
σχετικά μέ τόν Νικόστρατο.

287. Ό Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 21, μεταφράζει τό τυραννίς ώς «Royal» (τόν
χαρακτηρισμό αύτόν προκειμένου γιά άντίδοτο δέν τόν έχω έντοπίσει σέ κανένα άλλο χωρίο τής
άρχαίας ιατρικής γραμματείας). Πρβ. καί παρακάτω, σ. 101, ύποσημ. 344 (βασιλική).

288. Γιά τόν γιατρό Νείλο Αντιπάτρου δέν έχω έντοπίσει καμιά άλλη μαρτυρία. Ό Κ.
Deichgräber, Neileus, RE XVI/2 ( 1935) 2184-2185, πιστεύει ότι τό όνομα Νείλος πού παραδίδεται
σέ ορισμένα χωρία είναι λανθασμένο (: «nicht Neilos, wie die Überlieferung an einigen Stellen
lautet»), ένώ τό όρθό είναι Νείλεύς, καί χρονολογεί τόν γιατρό αύτόν τό άργότερο τόν 3ο αί. π.Χ.
(άφοΰ ό πρώτος γιατρός πού παραθέτει κείμενο του είναι ό Ανδρέας ό Καρύστιος, t217). Στόν
έν λόγω Νειλέα ό Deichgräber, ό.π., στ. 2185, άποδίδει καί τήν τυραννίδα άντίδοτον. Βλ. έπίσης
Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 21,32-33 καί 78, καί V. Nutton, Neileus, DNP 8 (2000) 788.

289. Γιατρός άγνωστος άπό άλλοΰ.

290. Γιά δλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 9-10 [XIV 155,10-167, 13 Κ.]. Βλ. καί Fabricius,
Pharmakologen, ο. 143 και 189.
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μακα πού άφοροΰν τά όργανα τής άναπνοής291. Οί βηχικές άντίδοτοι πού έπιλέγει νά συ-
μπεριλάβει προέρχονται όλες άπό τό έργο τοΰ Άνδρομάχου, και μεταξύ αύτών έντοπίζεται
ή Ισόθεος βηχική, πού ενδείκνυται έπίσης γιά τά θανάσιμα καί τά ίοβόλα292, ένώ ενα κατα-
ττόηον ξηραντικόν ώφελεϊ καί τούς σκορπιοπλήκτους293. Στό όγδοο βιβλίο τοϋ ίδιου έργου,
στό έβδομο κεφ., όπου περιέχονται φάρμακα πρός ηπατικούς, ή κυφοειδής294 τοϋ Άνδρο-
μάχου όπως καί τό πόσιμο φάρμακο295 πρός ηπατικούς ένδεικνυόταν έπίσης κατά τών δη-
λητηρίων καί τών ιοβόλων. Τέλος στό Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη, στό ένα-
το κεφ. τοϋ τρίτου βιβλίου, όπου καταγράφονται φάρμακα πρός νευροτρώτους, ό Γαληνός
μας πληροφορεί ότι ό Άνδρόμαχος μεταξύ τής Αιγύπτιας καί τής φαιάς έμπλάστρου του
ειχε καταγράψει καί θηριακάς έμπλάστρους ε'. Ό Περγαμηνός γιατρός δέν σχολιάζει τήν
αιτία τής παρεμβολής αύτής, παραλείπει όμως τίς πέντε έν λόγω έμπλάστρους, καί ύστερα
άπό τήν παράθεση τής Αιγύπτιας συνεχίζει μέ τήν αναγραφή τής συνθέσεως τής φαιάς296.

Έπίσης κατά τήν έποχή τοΰ Νέρωνα (57-68 μ.Χ.) τοποθετείται ή δράση στή
Ρώμη τοΰ γιατρού Χάρμη άπό τή Μασσαλία297, πού μαρτυρεΐται ώς εύρετής
μιας άντιδότου κατά τών δηλητηρίων, ή όποία έφερε τό όνομά του (άντίδοτος,
ην φασιν οί νεώτεροι Χάρμην)29*. Ό Δαμοκράτης, πού μάλιστα παραθέτει δύο
διαφορετικές συνθέσεις τής άντιδότου299, μάς πληροφορεί ότι ταύτην έπώλει

291. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 132.

292. Γιά τήν Ισόθεον βηχικήν Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,3 [XIII 65,12-66, 9 Κ.]: Ισόθεος
βηχική καϊ πρός φθίσεις και πάντα τά έντός και πρός περιοδικά ..., καί ειδικότερα αυτόθι [XIII66,
4-7 κ.]: θαυμαστή γάρ ή άντίδοσις πρός θανάσιμα και μετά τροφήν και προ τροφής και πρός πάσαν
αίμορραγίαν συν ψυχρώ και πρός έχιοδήκτους καϊ φαλαγγιοπλήκτους έν οίνου κυάθοις τρισί.

293. Βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,3 [XIII 68,4-8 Κ.]: καταπότιον ξηραντικόν, πρός τούς
ρευματιζομένους τόν θώρακα καί πρός μύλης πόνον καί περιοδίζοντα καί σκορπιοπλήκτους ...

294. Βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 7 [XIII 198,10-12 Κ.]: Άνδρομάχου πρός ήπατικούς
κυφοειδής καί πρός τά έν θώρακι πάντα ..., καί αυτόθι [XIII 199,11-15 Κ.]: έχει γοΰν τό φάρμακο
τούτο κιννάμωμον, πάσας έπανορθούν τάς σηπεδονώδεις τε καί δηλητηρίους δυνάμεις, ού μόνον
ίχώρων τε καί χυμών, άλλά καί θανασίμων φαρμάκων, ώσπερ γε καί τοις ΐοβόλοις όνομαζομένοις
θηρίοις υπαρχόντων Ιών....

295. Βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 7 [XIII 205, 7-206, ι Κ.]: πότιμα [leg. πότη-] πρός
ήπατικούς, σπληνικούς, νεφριτικούς, ύδρωπικούς, ώφελεϊ καί στομαχικούς ..., άντίδοτος [sc. έστί]
καί πρός τά θανάσιμα φάρμακα καί τάς τών δηλητηρίων πληγάς.

296. Βλ. Γαλην., 17. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 3,9 [XIII 650,9-11 Κ.]: έφεξήςδέτής είρημένης Αιγύπτιας
[sc. έμπλάστρου] έγραψεν ό Άνδρόμαχος θηριακάς έμπλάστρους ε ', καί μετά ταύτας έτέραν πάλι
φαιάν βλ. καί 6,10 [XIII 909,2-6 Κ.] (θηριακή η χρώμαι καί Εύπατόριος θηριακή).

297. Βλ. καί Μ. Wellmann, Charmis, RE ΙΙΙ/2 (1899) 2175. Βλ. καί Watson, Theriac and
Mithridatium, σ. 28-29.

298. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,4 [XIV 126,6 κ.έ.Κ.]: περι Χάρμου άντιδότου. ...

299. Ό Δαμοκράτης, άφοΰ παραθέσει τή σύνθεση τής άντιδότου (ο.π. 2, 4 [XIV 126, 10-
127,15 Κ.], σημειώνει οτι κάποιος άξιόπιστος μαθητής τοΰ Χάρμη ταύτην έφασκε τήν γραφήν
δοκιμωτάτην (αύτόθι [XIV 128,2-3 Κ.]), καί άκολούθως παραθέτει τή δεύτερη σύνθεση τής ίδιας
άντιδότου (αύτόθι [XIV 128,4-129,8 Κ.).
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Χάρμης Αττικών δραχμών \ δις πεντακοσίων, ούδ' δλην λίτραν διδονς, \ εδόκει δε
χάριτα διδόναι τοις ώνουμένοις300. Άκόμη ό Χάρμης μαρτυρεΐται και ώς χρήστης
μιάς άντιδότου τοϋ Α'ιλίου Γάλλου πρός τα θανάσιμα καί ίοβόλα301.

Ό Σερβίλιος Δαμοκράτης ό Αθηναίος (δεύτερο ήμισυ τοϋ 1ου αί. μ.Χ.)302
άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή Φαρμακολογία καί κατέγραψε τήν σύνθεσιν καί
τήν σκευασίαν τών φαρμάκων έμμετρα (προσαρμόζοντας σέ έμμετρο λόγο
καί τά παραθέματά του άπό άλλους γιατρούς, οί όποιοι είχαν γράψει σέ πεζό
λόγο)· μάλιστα στήν πραγμάτευση τών σχετικών μέ τά άντίδοτα άφιέρωσε ένα
ολόκληρο βιβλίο μέ πιθανό τίτλο Περί τής τών άντιδότων σκευασίας303. "Οσον
άφορά τή θηριακή ό Δαμοκράτης καί τήν χρήσιν αύτής ολην έγραψε σαφώς,
έστι δέ δι' έμμέτρον λέξεως, ώς εί'ωθεν, ήτις ού μόνον τό μνημονεύεσθαι ραδί-
ως, άλλά καί τό μή παραποιείσθαι τάς συμμετρίας άγαθόν έχει. άρχεται τοίνυν
ό Δαμοκράτης έν τώ βιβλίω καθ' δ τάς άντιδότους γράφει, τόνδε
τόν τρόπον άπό τής κοινής χρήσεως αύτών, καί τής κατά τήν θηριακήν ιδέας304.
Έτσι στήν άρχή τής σχετικής ένότητας κάνει λόγο γιά τή γενική χρήση τών θη-
ριακών άντιδότων, συνιστώντας στόν γιατρό νά έχει πάντοτε κάποιο άπόθεμά
τους (τάς άντιδότους 'έχε προπαρεσκευασμένας), καί μνημονεύοντας γενικά τά
δηλητήρια, χωρίς νά τά άπαριθμεΐ ονομαστικά (καί τοις θανασίμοις άντιδώσεις
φαρμάκοις)305, στή συνέχεια κάνει λόγο λεπτομερέστερα γιά τά ίοβόλα ζώα
(ϋδρος, κεράστης, άσπίς, διψάς, εχιδνα, λυσσών κύων, τά έν θαλάττη ίοβόλα πά-
ντα, σφήκες, μέλιτται, σκορπίος, άνθηδών, φαλάγγια, μνγαλή)306, καί άκολούθως

300. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,4 [XIV 127,17-128, ι Κ.]. Βλ. καί παρακάτω, σ. 95.

301. Βλ. καί παραπάνω, σ. 79, στά σχετικά μέ τόν Α'ίλιο Γάλλο.

302. Γιά τόν Δαμοκράτη βλ. Μ. Wellmann, Damokrates (8), RE IV/2 (1901) 2069-2070· Ε. Bo-
wie, (M.?) Servilius Damokrates, DNP 3 (1997) 302, καί S. Vogt, Damokrates, Leven (έπιμ.), Antike
Medizin, στ. 207-208. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 27-29, κ.ά. Γιά μιά καταγραφή
(όχι πλήρη) τών άποσπασμάτων τοϋ Δαμοκράτη βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 189-190.

303. Γιά τόν τίτλο αύτόν βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 301· βλ. καί Fuchs, Heilkunde, σ. 357 (:
«ein Buch über Antidotenbereitung»),

304. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 15 [XIV 89, 13-90, 2 Κ.]. Βλ. άκόμη Γαλην., Προς Πίσ. π. τής
θηρ. 12 [XIV 260,15-261, 5 Κ.]: ό δε Δαμοκράτης, άριστος ιατρός κα'ι αύτός γενόμενος και όλον
βιβλίον φιλοτίμως συντάξας και αύτός έπεσι περ'ι τής τών άντιδότων σκευασίας ... Σχετικά μέ τήν
έμμετρη καταγραφή τών φαρμάκων καθώς καί γιά τήν όλογράμματον άπόδοση τών άριθμών πού
δήλωναν τήν ποσότητα τών φαρμακευτικών ύλικών βλ. παραπάνω, σ. 86, ύποσημ. 247.

305. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 1,15 [XIV 90,6 Κ.].

306. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,15 [XIV 90,14-91,4 Κ.]: δώσεις δε και τοις έντυχοϋσιν ερπετοϊς \ τών
Ιοβόλων τε θηρίων τοις δήγμασιν, \ ϋδρων, κεραστών, άσπίδων και διψάδων, \ καί τών έχιδνών, τών τε
λυσσώντων κυνών. | και γάρ τά τούτων έστι φαύλα δήγματα, \ τών τ'έν θαλάττη ιοβόλων πάντων άπλώς,
I και τών τε λεπτών λεγομένων βηραφίων \ σφηκών, μελιττών, σκορπιών, άνθηδόνων, | φαλαγγίων τε
θανασίμων, και μυγαλής.
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άπαριθμει τα λοιπά πάθη γιά τά όποια ένδείκνυται ή χρήση τής θηριακής307. Τέ-
λος καταγράφει τά ύλικά καί τόν τρόπο παρασκευής του φαρμάκου αύτοΰ308.

Πιθανότατα άπό τό ϊδιο έργο τού Δαμοκράτη ό Γαληνός παραθέτει μιά
άκόμη έκτενή ένότητα (πού καταλαμβάνει τέσσερα κεφφ. (2-5) τοϋ Περί αντι-
δότων), ή όποία άφορά όκτώ άντιδότους, προσαρμοσμένες άπό τόν Αθηναίο
γιατρό, κατά τή συνήθειά του, σέ έμμετρο λόγο (: 1. άντίδοτος ήν λέγουσι Μι-
θριδάτειον τίνες τών σφόδρα επισήμων, δραστικόν φάρμακον πρός πάν πάθος
πάσάν τ'άντίδοτον είπον ποιεϊν309 [άκολουθεί ή κατασκευή τοϋ κύφεως], 2. άλλη
σφόδρα καλή πρός φθισικούς κεχρονισμένους ..., 3. άλλη σφόδρα καλή πρός α
εΐπον πάν θ' άπλώς ..., 4. άλλη δι' αιμάτων άντίδοτος310, ήν φασίν τίνες \ ποιεϊν
άμεινον πρός τά δηλητήρια ..., 5. άντίδοτος (Χάρμης· παρατίθενται δύο παραλ-
λαγές τής συνθέσεώς της)311, 6. άλλη άντίδοτος, γιά τήν όποία δέν σημειώνεται
ή ονομασία: έφεκτικήν δ' άντίδοτον ει βούλει ποιεϊν, ..., 7. άλλη ποιούσα ταύτά
τή προγεγραμμένη [άκολουθοϋν ροδίδος σκευή και κροκομάγματος σκευασία]
8. Άντίδοτος προγνωστική [: προγνωστικήν δ' άντίδοτον ούτως σκευάσεις, \ ήν οί
προλαβόντες άν λάβωσι θανάσιμον, \ έμέσουσιν αύτό {ν} (correxi) μετά τροφής
παραυτίκα)312.

Άν καϊ ή θηριακή χορηγούνταν όχι μόνο σέ όσους είχαν λάβει κάποιο δηλη-
τήριο, άλλά και σέ έκείνους πού είχαν δαγκωθεί ή τσιμπηθεί άπό ιοβόλο ζώο, ό
Δαμοκράτης έπικέντρωσε τό ένδιαφέρον του και σέ πιο έξειδικευμένα φάρμα-
κα όσον άφορά τά ίοβόλα- έτσι, άφοϋ ολοκλήρωσε τήν παράθεση τών θηριακών
άντιδότων, έκρινε ότι πρέπει νά άφιερώσει μιά ένότητα ειδικά στά δήγματα τών
'ιοβόλων313. Γι' αύτόν τόν λόγο κατέγραψε άρκετά σχετικά άντίδοτα, τά όποια

307. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 15 [XIV 91, 11-93, 8 Κ.] (: νοσήματα πού προκαλούν καχεξία,
περιοδικοί πυρετοί, ρίγη, αποστάσεις, πνευματουμένη μήτρα ή κόλον, χρόνια άλγήματα τής κύστεως
ή τών νεφρών μέ ύπαρξη έλκών ή λίθων, ήπατικοί κ.ά. πολλά). Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σ.
142 καί 190.

308. Όσον άφορά τή διαφωνία τοΰ Δαμοκράτη γιά τήν ποσότητα κάποιων ύλικών τής θηριακής
(σέ σχέση μέ τόν Άνδρόμαχο, άλλά καί τόν Ξενοκράτη) βλ. Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 12 [XIV
261, 1-5 Κ.]: διαφωνεί δέ [sc. Δαμοκράτης] αντοϊς έν τοις τών μεμειγμένων μέτροις. τινά γάρ ών
έκεϊνοι πέμπονσι τω φαρμάκω, άνά δραχμάς δ' έχοντα, ούτος άνά δραχμάς β ' μίγνυσι τω φαρμάκω,
και πάλιν τών άνά δραχμάς β ' τήν συσταθμίαν έχόντων, αύτός ταϋθ'ϊστησιν άνά δραχμήν α ' έχοντα.

309. Βλ. καί παραπάνω, σ. 69-71, στά σχετικά μέ τόν Μιθριδάτη.

310. Γιά τήν άντίδοτον αύτή βλ. παραπάνω, σ. 88 (Άφροδάς), σ. 91 (Άνδρόμαχος ό νεώτερος), καί
παρακάτω, σ. 100 (Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών).

311. Σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 93-94, στά σχετικά μέ τόν γιατρό Χάρμη.

312. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,2-5 [XIV115,5-135,9 Κ.]. Βλ. καί ¥ Almaus, Pharmakologen,
σ. 142 καί 190.

313. Πιστεύω οτι ή πρόθεση τοΰ Δαμοκράτη διαφαίνεται σαφώς άπό τά όσα σημειώνει στήν
άρχή τής σχετικής ένότητας· βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 15 [XIV 191, 6-10 Κ.]: νυνι δ' άποδοϋναι
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προφανώς προκρίνοντας τα ό Γαληνός τα ενσωμάτωσε στό Περϊ αντιδότων πρό-
κειται γιά πέντε φάρμακα πρός ερπετά καϊ λυσσοδήκτους πού χορηγούνται άπό
τό στόμα καθώς καί γιά ένα έμπλαστρο πού τοποθετείται πάνω στό δήγμα (: 1. ή
πρώτη άντίδοτος άρχίζει άπλώς ώς έξής: σκεύαζε δ'ούτως- ..., 2. άλλη. \ σφόδρα
αγαθή δύναμις, 3. άλλη. | πρός θηρίων μεν πάντων ιόν ερπετών \ μάλιστα δ' εχεων
φάρμακον δραστήριον, 4. άλλη. ) άντίδοτός έστι πρός τά τών λυσσώντων κννών \
δήγματα ..., 5. άλλη [sc. άντίδοτος]. | καϊ τούτο πρός τούς νδροφόβονς δεδοικότας
I έλεγε διά πείρας γεγονέναι Νικήρατος | αύτώ τε καί φίλοις κρίνειν δυναμένοις314·
άκολουθεΐ ή καταγραφή ένός έμπλάστρου: έμπλαστρος ή χρώμαι πρός τόν τών
δηγμάτων | ίχώρα, καί ή ένότητα αύτή τελειώνει μέ τήν ύπόδειξη τοϋ κοινού τρό-
που άντιμετωπίσεως τών ιοβόλων: διό καϊ θεραπείας έστϊν ομογενής τρόπος)315.

Τέλος σημειώνω ότι ό Δαμοκράτης, άνάμεσα στις θεραπευτικές χρήσεις τής
τροποποιημένης άπό αύτόν έμπλάστρου διά δικτάμνου, σημειώνει ότι χρησιμο-
ποιείται, πλήν τών λοιπών, καί κατά τών ιοβόλων (έρπετών και τετραπόδων)316.

Ό Σιμμίας Μηδίου, πού κατά τόν Η. Gossen πιθανότατα πρέπει νά ταυτισθεί
μέ τόν ομώνυμο όχλαγωγόν, έζησε πριν άπό τον Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίω-
να317, ό όποιος παραθέτει δύο σκευάσματα τοϋ Σιμμία πρός τά τών φαλαγγίων
δήγματα. Τό πρώτο άπό αύτά εισάγεται μέ τή δήλωση άλλο Σιμμία τοϋ Μη-
δίου318, ένώ τό δεύτερο είναι ενα έπίθεμα πρός φαλαγγίων πληγάς καϊ παντός
έρπετοϋ. τό δ' αύτό καϊ πινόμενον βοηθεί. τούτω Σιμμίας ό όχλαγωγός έχρήσα-
το319. Ή εισαγωγική αύτή διατύπωση σέ συνδυασμό μέ τό ότι δέν μνημονεύεται
καί κάποιος άλλος γιατρός ώς εύρετής τού έπιθέματος, συνηγορούν ύπέρ τής

βούλομαι τάς δυνάμεις, \ μόνον θεραπεύειν ιοβόλων δήγματα, \ εχεων, κεραστών, άσπίδων και
χερσύδρων, \ πληγάς τε θηρίων, καϊ δήγματα | σφηκών, μελιττών, σκορπιών, φαλαγγίων.

314. Ό γιατρός Νικήρατος, ή δράση τοϋ όποιου τοποθετείται στις άρχές τοϋ 1ου αί. μ.Χ., εΐναι
γνωστός άπό τή σύνδεση τοΰ ονόματος του μέ διάφορα φάρμακα· ύπήρξε πιθανότατα ό εύρετής
τής άντιδότου αύτής, πού ό Δαμοκράτης συνδέει μέ τό όνομά του κα'ι ή όποια ένδεικνυόταν
γιά έκείνους πού είχαν δαγκωθεί άπό λυσσασμένο σκύλο καί φοβούνταν δτι θά περιπέσουν στό
ύδροφοβικό πάθος· βλ. Κ. Deichgräber, Nikeratos (3), RE XVII/1 (1936) 314.

315. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 15 [XIV 191, 1-201, 7 Κ.]. Βλ. και Fabricius,
Pharmakologen, σ. 143 και 190.

316. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 10 [XIII 820, 14-823, 18 Κ.]: Ή διά δικτάμνου ώς

Δαμοκράτης____, και αύτόθι [XIII 821,3-7 Κ.]: τών περιβόητων δ'έστιν έμπλάστρων μία, | μόνη τ'

έχουσα Κρητικόν τό καλούμενον \ δίκταμνον, ϊάται δέ τάς τών έρπετών, \ Ιοβόλων πληγάς τε καί τά
δήγματα | πάντων τετραπόδων, κάν λελυσσήκη τινά.

317. Γιά'τόν Σιμμία βλ. Η. Gossen, Simmias (8), RE ΙΙΙ/Α/1 (1927) 158 (ή δράση του θά μπο-
ρούσε νά τοποθετηθεί τό άργότερο περί τά μέσα τοΰ 1ου αί. μ.Χ.).

318. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,13 [XIV 180,10-14 Κ.].

319. Βλ. Γαλην.,Π. άντιδ. 2,13 [XIV 182,13-18 Κ.].
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άπόψεως οτι ό Σιμμίας ήταν οχι μόνον αύτός πού τό χρησιμοποιούσε άλλα καί
έκεΐνος πού τό συνέθεσε320.

Έπίσης ϊσως πρίν άπό τον Άσκληπιάδη τον Φαρμακίωνα πρέπει νά τοποθετη-
θεί καί ή δράση τοϋ γιατροϋ Δωροθέου τοϋ Ήλιουπολίτη321. Ή ένασχόλησή του
μέ τά ίοβόλα μπορεί νά ύποστηριχθει άπό τό γεγονός ότι τό όνομά του συνδέεται
μέ τήν εύρεση άρκετών σχετικών φαρμάκων, πού όλα τους παρατίθενται άπό τον
Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα. Στο πρώτο λοιπόν σχετικό παράθεμα τοϋ Άσκλη-
πιάδη καταγράφεται μιά σειρά άπό έξι ποτήματα τοϋ Δωροθέου πρός έχιοδήκτους·
πρόκειται γιά άπλά κατά τή σύνθεσή τους σκευάσματα, τό πρώτο άπό τά όποια
συνίσταται στήν πόση ζεστού ξυδιοϋ, ένώ τά ύπόλοιπα πέντε, δηλ. ή άριστολοχία, ό
καρπός τριφύλλου, τό πάνακες τό χειρώνιον, τό έξηραμμένον αίμα χελώνης θαλασ-
σίας καί ή πιτύα νεβρεία, χορηγούνται μέ ξύδι ή κρασί322. "Υστερα άπό τήν παράθε-
ση τής έννεαφαρμάκου τοϋ 'Ηρακλείδη τοϋ Ταραντίνου, ό Άσκληπιάδης έπανέρχε-
ται μέ τή συμπερίληψη στο έργο του καί ένός άλλου φαρμάκου τοΰ Δωροθέου, τό
όποιον ένδεικνυόταν πρός παντός ερπετού πληγήν323.

Στό δεύτερο ήμισυ τοΰ πρώτου μεταχριστιανικοΰ αιώνα έδρασε ό διαπρεπής
φαρμακολόγος Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών ή Φαρμακευτής ή νεώτερος324, ό
όποιος, όπως καί άλλοι προγενέστεροι του γιατροί, άσχολήθηκε μέ τά δηλη-
τήρια καί τά ίοβόλα, καί μάλιστα σέ δύο έργα του: σέ τμήμα φαρμακολογικού
συγγράμματος του άλλά καί σέ ειδική πραγματεία. Κατά τόν Γαληνό Άσκληπι-
άδης δε ό έπικληθεις Φαρμακιών δέκα [sc. βιβλία έγραψε] χωρίς τών Θηριακών

320. Βλ. τα σχετικά παραδείγματα πού καταγράφονται παραπάνω, σ. 77, ύποσημ. 187.

321. Στήν έκδοση τού Kühn (βλ. τήν άμέσως έπόμ. ύποσημ.) τό όνομα τοϋ γιατροϋ αύτοΰ
φέρεται ώς Δωρόθεος Ηλίου, ό Wellmann όμως πιστεύει οτι πρόκειται γιά τόν Δωρόθεον Ήλι-
ουπολίτην· γιά τήν πρόταση του αύτή, άλλά καί γιά τά λοιπά ζητήματα πού συνδέονται μέ τούς
φερώνυμους γιατρούς, βλ. M. Wf.llmann, Dorotheos (19), RE V/2 (1905) 1571. Βλ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, σ. 62.

322.Βλ.Γαλην.,il. άντιδ. 2,14 [XIV183,11-18K.]:πρόςέχιοδήκτουςΔωροθέου Ήλιου<πολίτου>
[corr. Wellm.]. λέγει δέ οϋτως. ποτήμασιν μέν οϋν έχρησάμην άπλοϊς τοις δι'όζους· ... (άκολουθεϊ
ή καταγραφή τους).

323. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,14 [XIV 187,14-188, 9 Κ.]: Δωροθέου φάρμακον έπιτετευγμένον
πρός παντός έρπετοϋ πληγήν.... (τό ϊδιο φάρμακο χορηγούνταν καί σέ διάφορα νοσήματα).

324. Γιά τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα βλ. Μ. Wellmann, Asklepiades (43), RE ΙΙ/2 (1896)
1633-1634, καί V. Nutton, Asklepiades Pharmakion (9), DNP 2 (1997/1999) 92-93. Βλ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, a. 60-61, κ.ά. Γιά τόν Άσκληπιάδη ώς πηγή τοΰ δεύτερου βιβλίου τοΰ
γαληνικοΰ Π. άντιδ. βλ. καί Ihm, Giftkapitel, σ. 237 κ.έ. Γιά μιά καταγραφή (όχι πλήρη) τών άποσπα-
σμάτων τοΰ Άσκληπιάδη βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 186-199, καί 246-253 σχετικά μέ τό πρό-
βλημα τών τίτλων τών δύο έργων τοΰ Άσκληπιάδη (: «Die Titel der beiden Werke des Asklepiades
Pharmakion»). Βλ. όμως Deichgräber, Empirikerschule, σ. 193 (άπ. 209), σ. 194 (άπ. 210b), κ.ά.
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και τών Γυναικείων325· δυστυχώς όμως άπό τά έν λόγω Θηριακά δέν διασώθηκε
κανένα άπόσπασμα, παρά μόνον αύτή ή μοναδική γαληνική μαρτυρία γιά τόν
τίτλο του. Ωστόσο θεωρώ πάρα πολύ πιθανόν τά θεραπευτικά σκευάσματα τοϋ
Άσκληπιάδη γιά τά ίοβόλα, τά όποια ό Γαληνός παραθέτει στό Π. άντιδ. άπό
τό άσκληπιάδειο σύγγραμμα, όπου καταγράφονται τά έντός φάρμακα, νά συ-
μπεριλαμβάνονταν (χωρίς νά άποκλείεται νά ήταν άναγραμμένα καί αύτολεξεί)
καί στά Θηριακά τοϋ ίδιου γιατροΰ. Έπίσης, ό Άσκληπιάδης, όπως ήδη σημειώ-
θηκε, στό σύγγραμμά του πού άφορούσε τήν διά ποσίμων φαρμάκων θεραπεία
τών (έσωτερικών;) νοσημάτων (δηλ. τών εντός παθών), και ειδικότερα σέ ενα
μεγάλο τμήμα τοϋ πέμπτου βιβλίου, πραγματεύθηκε θέματα σχετικά μέ τά δη-
λητήρια, καί κυρίως τή θεραπεία έκείνων πού είχαν πιει ή φάει κάτι θανάσιμον,
καθώς καί τά σχετικά μέ τά δήγματα τών ιοβόλων (όπως π.χ. τών λυσσασμένων
σκύλων, τών σκορπιών, τών φαλαγγίων, τών έχεων). Ό Γαληνός, ύστερα άπό μιά
σχετικώς μεγάλη εισαγωγή γιά τά άντίδοτα τοϋ Άσκληπιάδη προς τά θανάσιμα
φάρμακα ..., άλλά και πρός τά τών ιοβόλων θηρίων δήγματα, καϊ προσέτι πάθη,
και μάλιστα χρόνια, κατά τι τών σπλάγχνων, ή αποστήματα326, συνεχίζει μέ τήν,
κατά τή δήλωσή του, αύτολεξεί καταγραφή (ώς αύτός έγραψε κατά λέξιν) τών
θεραπευτικών ύποδείξεων τοϋ Άσκληπιάδη πρός τούς τά θανάσιμα πεπωκότας,
δηλ. φάρμακα πρός μήκωνος όπόν, πρός μηκώνιον, πρός άκόνιτον, πρός ύοσκύα-
μον, πρός κορίανον, πρός λαγωόν θαλάττιον, πρός τοξικόν, πρός έφήμερον, πρός
δορύκνιον, πρός μύκητας, πρός ίξίαν, πρός βουπρήστην, πρός κανθαρίδας, πρός
ψίλωθρον, πρός λιθάργυρον, πρός γύψον, πρός τάς τού γάλακτος έκθρομβώσεις,
πρός ταύρειον αίμα, πρός βδέλλας, πρός ψιμύθιον)327. Στή συνέχεια ό Άσκληπιά-
δης κατέγραψε όκτώ άντιδότους γιά τήν προφύλαξη άπό τά δηλητήρια (ή σχε-
τική ένότητα φέρει τόν τίτλο: προφυλακτικά θανασίμων φαρμάκων)328: ή πρώτη

325. Βλ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,16 [XIII 441,9-10 Κ.].

326. Γιά τό εισαγωγικό αύτό κείμενο τοϋ Γαληνού, τό όποιο εκτείνεται σέ ένα ολόκληρο κεφ.,
βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,6 [XIV 135, ίο κ.έ. Κ.]: Περί τών ύπ'Άσκληπιάδου γεγραμμένων κατά τό ε '
τών έντός παθών, δ Άσωνος έπιγράφεται....

327. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην.,77. άντιδ. 2,7 [XIV138,6-146,16 Κ.] · βλ. και Fabricius, Pharmakologen,
σ. 143 καί 190. Πρβ. και Απόλλων., άπ. 30 von Staden.

328. Στό σημείο αύτό και πριν άπό τήν περιγραφή τοΰ περιεχομένου τής έν λόγω ένότητας
έπιβάλλεται νά έκτεθεϊ ή συζήτηση σχετικά μέ τό άν ό Άσκληπιάδης έρανίσθηκε άπό τόν
Απολλώνιο Μΰ ολόκληρη τήν ένότητα αύτή ή μόνο τό φάρμακο πού παρατίθεται στήν άρχή
της. Πρώτος, άπ' όσο γνωρίζω, έθιξε τό ζήτημα ό Fabricius ό όποιος άποδίδει στόν Απολλώνιο
Μΰ μόνο τό πρώτο άπό τά φάρμακα πού καταγράφονται στήν ύπό συζήτηση ένότητα,
ύποθέτοντας ότι ή έπιγραφή της έχει έκδοθεϊ λανθασμένα άπό τόν Kühn· κατά τήν άποψή του
άντι προφυλακτικά θανασίμων φαρμάκων Απολλώνιου Μυός πρέπει νά τεθεί τελεία μετά τή
γεν. φαρμάκων καί ή πρόταση νά έκδοθεϊ: προφυλακτικά θανασίμων φαρμάκων. Απολλώνιου
Μυός (μέ άλλα λόγια, ό Fabricius προτείνει ή έκφραση προφυλακτικά θανασίμων φαρμάκων
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άπό αύτές εισάγεται χωρίς καμιά δήλωση, άπλώς μέ το όνομα τοϋ Απολλώνιου
(Απολλώνιου Μυός)329, ένώ ή δεύτερη χαρακτηρίζεται ώς άντίδοτος προφυλα-
κτική διδομένη, μέ τήν έπΐ πλέον πληροφορία οτι ταύτη Νικομήδης ό βασιλεύς
έχρήτο33°· γιά τήν τρίτη άπό αύτές σημειώνεται ό εύρετής καί ό χρήστης της,
δηλ. ό Κώδιος Τούκος καί ό Κρατερός, προφανώς ώς ένδειξη τής άποδοχής της
(: άντίδοτος Κωδίου Τούκου331, fj και Κρατερός έχρήσατο332,... πρός μεν τά θηρία
..., πρός δέ τά θανάσιμα)· γιά τέσσερις πού έπονται δηλώνονται οί εύρετές τους,
οί όποιοι είναι ό Απελλής (: άλλη, ώς Απελλής333), ό Μιθριδάτης τού Πόντου
(: άντίδοτος Μιθριδάτου334, αθανασία335 λεγομένη πρός τά θανάσιμα τών φαρμά-

νά έκληφθεΐ ώς ό γενικός τίτλος ένότητας, στήν όποία καταγράφονται άπό τόν Άσκληπιάδη
σχετικά φάρμακα διαφόρων γιατρών, καί μόνο τό πρώτο άπό αύτά νά συνδεθεί μέ τόν Απολλώνιο
Μϋ). Τήν άποψη αύτή δέχονται ό von Staden, καταγράφοντας μεταξύ τών άποσπασμάτων τοΰ
Απολλώνιου μόνο τό πρώτο φάρμακο (Γαλην., Π. άντιδ. 2, 8 [XIV 146-147 Κ. = Απόλλων., άπ.
31 von Staden), και ή Ihm. Αντίθετα, ό Deichgräber άποδίδει στόν Απολλώνιο Μΰ έκτενέστερη
ένότητα φαρμάκων άπό ό,τι ό von Staden, άφοΰ τή Ζωπύρειο, πού παρατίθεται στό Π. άντιδ. 2, 8
[XIV 150,3-151, 7 Κ.], τήν άποδίδει στόν έν λόγω Απολλώνιο. 'Ομοίως στόν Απολλώνιο άποδίδει
τήν ύπό συζήτηση ένότητα τών φαρμάκων αύτών ό Watson. Ενδεχομένως όμως πρέπει νά γίνει
δεκτή ή πρόταση τοΰ Fabricius. Πάντως έπισημαίνω ότι ή άποδέσμευση τής έν λόγφ ένότητας
(πλήν φυσικά τοΰ πρώτου φαρμάκου) άπό τόν Απολλώνιο Μΰ δέν βασίζεται σέ ιδιαίτερα ισχυρή
έπιχειρηματολογία, καί γιά τόν λόγο αύτόν τό ζήτημα έπιβάλλεται νά έπανεξετασθέί.

329. Βλ. καί παραπάνω, σ. 81, στά σχετικά μέ τόν Απολλώνιο Μΰ.

330. Προφανώς κάποιους άπό τούς ομώνυμους βασιλείς τής Βιθυνίας,ϊσως ό Νικομήδης Α'
(βλ. Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 22 καί 23) ή ό Β' ή Γ' (βλ. Μαυρουδης, Μακεδ. Ιατρ.
προσωπογρ., σ. 218).

331. Πρόκειται γιά γιατρό άγνωστο άπό άλλοΰ. Πρβ. και Watson, Theriac and Mithridatium,
σ. 24 καί 83. Βλ. όμως τήν παρατήρηση τοΰ Schneider, Nicandrea, σ. 173, ύποσημ. 2. Ή Ihm,
Giftkapitel, σ. 241-242, μέ βάση τή γραφή Κωδίου Τούσκου τοΰ χφ. Laurentianus plut. 74,5 (14ος
αί.) πιστεύει ότι εΐναι πιθανή ή ταύτιση τοΰ προσώπου αύτοΰ μέ τόν Κλώδιο Τοΰσκο, γιά τόν
όποιον κάνει λόγο ό G. Wissowa, Clodius (61), RE IV/1 (1900) 104.

332. Οί Η. Gossen - F. Ε. Kind, Krateros (4), RE XI/2 (1922) 1622, κάνουν λόγο γιά εναν
γιατρό Κρατερό πού άκμασε τήν έποχή τοΰ Κικέρωνα καί τοΰ Όρατίου. Βλ. καί Watson, Theriac
and Mithridatium, σ. 83.

333. Γιά τόν Απελλή, γιατρό πού έζησε πριν άπό τό 30 π.Χ., βλ. Μ. Wellmann, Apelles (11),
RE 1/2 (1894) 2688. Ή έκφραση ώς Απελλής σέ άνάλογα συμφραζόμενα δέν σημαίνει ότι ό
Απελλής τροποποίησε κάποιο φάρμακο, άλλά ότι τό παρατιθέμενο φάρμακο συντέθηκε άπό
τόν Απελλή (δηλ.: «άλλο φάρμακο σύμφωνα μέ τόν Απελλή»). Ή έκφραση αύτή θά δήλωνε
τόν γιατρό πού τροποποίησε τή σύνθεση κάποιου σκευάσματος, μόνον έφ' όσον προηγούνταν
ή μνεία τοΰ ονόματος τοΰ εύρετή του. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 24, όπου
κάνει λόγο γιά φάρμακο τοΰ Απελλή.

334. Γιά τόν Μιθριδάτη βλ. παραπάνω, σ. 69-71.

335. Γιά άντιδότους μέ τόν χαρακτηρισμό άθανασία βλ. Γαλην., Θεραπ. μέθ. 14,12 [Χ 986,3-5
Κ.[ (άθανασία άντίδοτος)· Π. τών πεπονθ. τόπ. 4,11 [VIII292,6-8 Κ.] (άθανασία άντίδοτος), καί Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,7 [XIII 203,13-14 Κ.] (ήπατική [sc. δύναμις] άθανασία καλουμένη]).
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κων και παντός Ιοβόλου πληγήν άκολουθούν καί δύο παραλλαγές τής συνθέ-
σεως της, οί όποιες εισάγονται μέ τις δηλώσεις έν αλλαις γραφαϊς όντως έχει
καί έν αλλαις έχει όντως), ό Φίλιππος ό Μακεδών (: άμβροσία336 Φιλίππον Μα-
κεδόνος337, πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων καί παντός ιοβόλου πληγήν· ποιεί
καί πρός τάς έντός διαθέσεις) καί ό Αλεξανδρινός γιατρός Ζώπυρος (: άντίδοτος
Ζωπύρειος)338· τελευταία καταγράφεται μιά γνωστή άντίδοτος, ή διά τών αιμά-
των339 πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων καί παντός ιοβόλου πληγήν, χωρίς τό
όνομα τοϋ γιατροΰ πού τή συνέθεσε340, καί τελείωνε τήν καταγραφή τών σχε-
τικών μέ τά δηλητήρια μέ τήν παράθεση δύο παραλλαγών τής Μιθριδατείου:
άντίδοτος Μιθριδάτου Εύπάτορος, ή διά σκίγκον (ποιούσα πρός τά θανάσιμα τών
φαρμάκων, και πρός πάσαν φθοροποιόν ΰλην, καί παντός Ιοβόλου πληγήν, καί
πρός τάς τών έντός διαθέσεις ...), και ή Μιθριδάτου θηριακή (πρός τά θανάσιμα
δέ τών φαρμάκων ποιεί, καί παντός ιοβόλου πληγήν, καί πρός τάς τών έντός δια-
θέσεις ...)341·

Μία δεύτερη ένότητα τοϋ ίδιου φαρμακολογικού συγγράμματος τοϋ Άσκλη-
πιάδη ήταν άφιερωμένη σέ φάρμακα γιά τήν άντιμετώπιση τών δηγμάτων τών
ιοβόλων. Ή ένότητα αύτή διακρίνεται σέ τέσσερα μέρη:

Στό πρώτο μέρος της καταγράφονται ένδεκα φάρμακα, πού κατά τήν επι-
γραφή ενδείκνυνται γενικά πρός τάς έκ τών ιοβόλων βλάβας (χρησιμοποιούνται
όμως κυρίως σέ περιπτώσεις λυσσοδήκτων)342· μερικά άπό τά φάρμακα αύτά
δέν συνδέονται μέ τό όνομα κανενός γιατρού343, ένα καταγράφεται μέ τήν όνο-

336. Για τό ούσ. άμβροσία ώς χαρακτηρισμό φαρμάκων βλ. παραπάνω, σ. 91, ύποσημ. 282.

337. "Οσον άφορά τό πρόβλημα τών γιατρών μέ τό όνομα Φίλιππος και κυρίως τις προτάσεις
γιά τήν ταύτιση τοΰ Φιλίππου τοΰ Μακεδόνα, ό όποιος φέρεται ώς εύρετής τοΰ φαρμάκου αύτοΰ,
βλ. Η. Diller, Philippos (50), RE ΧΙΧ/2 (1938) 2367-2368, καί Watson, Theriac and Mithridatium,
σ. 23 καί 34, δπου προβάλλεται ή υπόθεση δτι 'ίσως πρόκειται γιά τόν Φίλιππο Ε' (222/1-179
π.Χ.) τής Μακεδονίας (γιά παρόμοιες ένασχολήσεις ηγεμόνων βλ. παραπάνω, σ. 68, ύποσημ.
125). Βλ. άκόμη Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 4-8 (πρβ. και σ. 360-362), καί Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ.,
σ. 484-489 (δπου συνολική έκθεση τοΰ προβλήματος).

338. Γιά τόν Ζώπυρο και τήν άντίδοτον του βλ. παραπάνω, σ. 71-72.

339. Γιά τήν άντίδοτον διά τών αιμάτων (ή δι'αιμάτων) βλ. καί παραπάνω, σ. 88 (Άφροδάς), σ.
91 (Άνδρόμαχος ό νεώτερος), και σ. 95 (Δαμοκράτης).

340. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,8 [XIV 146,17-152,3 Κ.]

341. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,9 [XIV 152,4-155,9 Κ.].

342. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,11 [XIV 168,1-3 Κ.]: τά ύπό τον Άσκληπιάδου γεγραμμένα κατά
τό ε ' τών Άσωνος, πρός τάς έκ τών ιοβόλων βλάβας.

343. Εισάγονται δηλ. άπλώς μέ τή δήλωση άλλη [sc. άντίδοτος] ή άλλο [sc. φάρμακον ή
έπίθεμα], ή μέ μία φράση πού δηλώνει σέ ποιά ή ποιές περιπτώσεις είναι δραστικό τό φάρμακο,
π.χ. πόμα λυσσοδήκτοις.
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μασία του (βασιλική344 πρός λνσσοδήκτους, φάρμακον έπιτετευγμένον, δ κωλύ-
ει περιπεσείν τω λεγομένω ύδροφόβω. ταύτην Σεβαστή εσχε συγκειμένην άει),
ένώ για τά περισσότερα καταγράφεται εϊτε ό εύρετής (: 1. Άντωνίνου Κώου345,
2. άλλη ένδοξος πάνυ Μιθρέον346, 3. Κρατίππου, ανδρός καϊ έπισήμου και κυνο-
τρόφου347, 3. (Ζήνωνος Λαοδικέως)348, 4. Κλαυδίου Απολλώνιου349 φάρμακον έπι-
τετευγμένον λυσσοδήκτοις. εστι και θηριακή, 5. Μενελάου350 λυσσοδήκτοις, ποιεί
και πρός αίγίλωπας και παντός έρπετού πληγήν, 6. (λευκή Βαφούλλου ή Ήρά351),
ένώ σέ κάποια μνημονεύεται μόνον έκεινος πού τά χρησιμοποίησε και πού
κατά πάσα πιθανότητα τά συνέθεσε (: άλλη ... έχρήσατο Ήράς ό Καππαδόκης·
παρατίθενται τρεις παραλλαγές τής συνθέσεως τού φαρμάκου)352 ή καϊ έκεΐνος
πού τά χρησιμοποίησε άπαράλλακτα, ή τουλάχιστον δέν δηλώνεται κάποια

344. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,11 [XIV 174,17-175,12 Κ.]. Τό έπίθ. βασιλική δέν έντοπίζεται
άλλη φορά νά χαρακτηρίζει άντίδοτο κατά ιοβόλων ϊσως στό προκείμενο χωρίο ό χαρα-
κτηρισμός αυτός νά οφείλεται στή χρήση τοϋ έν λόγψ φαρμάκου άπό τήν Σεβαστήν (βλ.
λατιν. μετάφρ.: «hoc [sc. medicamentum] Augusta semper habebat compositum»)' πρβ. καί
παραπάνω, σ. 92, ύποσημ. 287, τήν άντίδοτον πού ονομάζεται τυραννίς. Σημειώνω όμως ότι εχω
έντοπίσει ενα κολλύριο πού χαρακτηρίζεται ώς βασιλικόν, βλ. Αιλ. Προμ., Δυναμ. 107,4 [σ. 212,
21-22 Crism.]: όξυδορκικάν [sc. ξηροκολλύριον] βασιλικόν. ..., καί ενα μάλαγμα, βλ. Γαλην.,
Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 5 [XIII 184, 6-15 Κ.[ = Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 67 [CMG VI/3, σ.
85, 16-23],

345. Ό γιατρός Άντωνίνος, πού έδρασε πρίν άπό τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα, είναι
γνωστός μόνον άπό τό κείμενο αύτό· βλ. Μ. Wellmann, Antoninus (16), ΛΕ1/2 (1894) 2572.

346. Ό Μιθρέας, εύρετής τοΰ φαρμάκου αύτοΰ, είναι άγνωστος άπό άλλοΰ (τό όνομά του
μάλιστα παραλείπεται άπό τή λατιν. μετάφρ. πού παραθέτει ό Kühn, καθώς καί άπό τό Ευρετήριο
τοΰ τελευταίου τόμου τής έκδόσεως).

347. Ό Κράτιππος, πού προφανώς άσχολήθηκε κατά κύριο λόγο μέ τή Φαρμακολογία (τό
σχετικό σύγγραμμά του έφερε τόν τίτλο Νάρθηξ), μνημονεύεται ήδη άπό τόν Ηρακλείδη τόν
Ταραντϊνο, όπότε ή δράση του πρέπει μάλλον νά τοποθετηθεί στόν 2ο αί. π.Χ.· βλ. F. Ε. Kind,
Kratippos (4), RE ΧΙ/2 (1922) 1659.

348. Βλ. καί παραπάνω, σ. 78, στά σχετικά μέ τόν Ζήνωνα τόν Λαοδικέα.

349. Ό Κλαύδιος Απολλώνιος ύπήρξε άπελεύθερος τών Κλαυδίων· ή ύπόθεση όμως τοΰ
Μ. Wellmann, ό όποιος διορθώνει τό τροχίσκος 'Απολλώνιου άρχιστράτορος σμίλινος, ώς
Άλκιμίων πολύχρηστος (Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 12 [XIII 835, 8-9 Κ.]) σέ τρ. Άπολλ.
άρχιατροϋ τοΰ αύτοκράτορος, ταυτίζει τούς δύο Απολλώνιους καί θεωρεί τό πρόσωπο
αύτό άρχιατρόν τοΰ αύτοκράτορα Κλαυδίου (41-57 μ.Χ.) ή τοΰ Νέρωνα (57-68 μ.Χ.) πρέπει νά
άπορριφθεϊ· βλ. Μ. Wellmann, Apollonios (105), RE II/l (1895) 150 (τό άρχιστράτορος δέν εϊναι
«sinnlos»), καί στόν Ιδιο, Geschichte, II, σ. 677-678 Πρβ. καί Watson, Theriac and Mithridatium,
σ. 54, ύποσημ. 4.

350. Γιατρός, γνωστός μόνον άπό τό χωρίο αύτό· βλ. Κ. Deichgräber, Menelaos (17), RE XV/1
(1931) 835.

351. Βλ. καί παραπάνω, σ. 77, στά σχετικά μέ τόν Ήρά.

352. Βλ. καί παραπάνω, σ. 77, στά σχετικά μέ τόν Ήρά.
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έπέμβασή του (: 1. (άλλη Α'ιλίου Γάλλου, ώς Βελχιόνιος έφη) 353, 2. Μενίππου354
προς λυσσοδήκτους, η έχρήσατο Πέλοψ355)356.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται λόγος για φάρμακα πού βοηθούν ειδικά τούς σκορ-
πιοδήκτους357· άπό τά δέκα τρία σχετικά σκευάσματα πού καταγράφονται γιά
δύο μόνο δηλώνεται ό εύρετής (: 1. Άβασκάντου ίατρεύοντος έν Λουγδοννω35&,
2. Άραβα Θηβαίου359, έπιτετευγμένον φάρμακον προς σκορπιού πληγάς), γιά ένα
αύτός πού τό χρησιμοποίησε, κατά πάσα πιθανότητα καί τό συνέθεσε (: σκορπιο-
δήκτοις καί πρός φαλαγγίων δήγματα έχρήσατο Διόφαντος360), γιά ένα ό εύρετής
καί ό χρήστης του (: παρά Ζωΐλον361, η έχρήσατο Έπαφρόδιτος ό Καρχηδόνιος362),
ένώ ένα καταγράφεται μέ τήν Ονομασία του (Καλλίστη)363 καί ένα ώς έπίθεμα
σκορπιοπλήκτων τά ύπόλοιπα φάρμακα εισάγονται μέ τή δήλωση άλλο ή μέ κά-

353. Βλ. καί παραπάνω, σ. 79, στά σχετικά μέ τόν Α'ίλιο Γάλλο.

354. Γιατρός, γνωστός μόνον άπό τό χωρίο αύτό- βλ. Deichgräber, Menippos, στ. 894.

355. Μέ τό όνομα Πέλοψ δηλώνεται ε'ίτε ό ομώνυμος άνατόμος καί διδάσκαλος τοϋ Γαληνού
στή Σμύρνη, ή δράση τοΰ όποιου τοποθετείται περί τό 150 μ.Χ., βλ. Κ. Deichgräber, Pelops
(5), RE XIX/1 (1937) 391-392, καί V. Nutton, Pelops (5), DNP 9 (2000) 511, όπότε ή δήλωση
ή έχρήσατο Πέλοψ δέν είναι δυνατόν νά προέρχεται άπό τόν Άσκληπιάδη, ε'ίτε πρόκειται γιά
κάποιον άλλο γιατρό μέ τό 'ίδιο όνομα. Ό Deichgräber, Menippos, στ. 894, πιστεύει ότι πρόκειται
γιά τόν διδάσκαλο τοΰ Γαληνοΰ.

356. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,11 [XIV 168,1-175,12 Κ.].

357. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,12 [XIV 175,14-15 Κ.]: πρός δέ τάς τών σκορπιών πληγάςχρηστέον
ταΐς ύπογεγραμμέναις σκευασίαις. ... (άκολουθεΐ ή παράθεση τών φαρμάκων).

358. Ό Κλαύδιος Άβάσκαντος έζησε μάλλον κατά τήν έποχή τοΰ Αύγούστου καί άσκησε τήν
ιατρική στόΛούγδουνο (Αυών) τήςΓαλατίας- βλ.Μ.Wellmann,Abascantus (8),RE 1/1 (1893) 20.
Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 62.

359. Γιά τόν γιατρό αύτόν δέν έχω έντοπίσει καμιά άλλη μαρτυρία.

360. Άπό τήν παραπεμπτική έκφραση (έχρήσατο Διόφαντος) φαίνεται ότι τό φάρμακο αύτό τό
χρησιμοποιούσε (πιθανόν και τό συνέθεσε) ό γιατρός Διόφαντος, άντίθετα άπό τήν έκφραση ώς
έχρήσατο Διόφαντος (βλ. λίγο παρακάτω), μέ τήν όποία δηλώνεται δτι τό φάρμακο παρατίθεται μέ τή
σύνθεση πού τό χρησιμοποιούσε ό Διόφαντος (συνεπώς ήταν γνωστή καί άλλη σύνθεση τοΰ 'ίδιου
φαρμάκου). Κατά τόν Μ. Wellmann, Diophantos (17), REV/1 (1903) 1051, πρόκειται γιά τόν γιατρό
Διόφαντο άπό τή Λυκία, πού έζησε πριν άπό τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα καί τόν Άνδρόμαχο
τόν νεώτερο, άσχολήθηκε μέ τή Χειρουργική καί ταυτίζεται μέ τόν Διοφάντη τόν χειρουργό.

361. 'Οφθαλμικός γιατρός πού έζησε τό άργότερο τόν Ιο αί. μ.Χ. (πρώτο ήμισυ;)· είναι γνωστά
άρκετά φάρμακά του, άνάμεσα στά όποια και αύτό πού παρατίθεται έδώ κατά τοΰ δήγματος τοϋ
σκορπιοΰ· βλ. J. Kollesch, Zoilos (11), RE Χ/Α (1972) 714.

362. Γιατρός άγνωστος άπό άλλοΰ.

363. Βλ. Γαλην., 77. άντ«5.2,12 [XIV176,17-177, ι Κ.]: άνώδυνον φάρμακον έπιτετευγμένον πρός
σκορπιών καϊ φαλαγγίων και παντός έρπετοϋ πληγάς, ποιεί κα'ι ταϊς δυστοκούσαις. έπιγράφεται
δέ Καλλίστη. Γιά τή χρήση τοΰ έπιθ. αύτοϋ γιά χαρακτηρισμό φαρμάκων βλ. έπίσης Ala. Προμ.,
Δυναμ. 119, 11 [σ. 232, 22-27 Crism.]: άλλο κωλικόν κάλλιστον. ...· 124, 2 [σ. 236, 24-26 Crism.]:
άλλο. κάλλιστον. ...· Αλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 6, 5 [II ΠΙ, 11-17 Puschm.]: άλλη άντίδοτος καλλίστη,
καί Akt., Λόγ. Ιατρ. 3,102 [CMG VIII/1, σ. 297,25]:χρώ ώς καλλίστω.
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ποια φράση δηλωτική τής δράσεως του (π.χ. άντίδοτος σκορπιακή ή προς τούς
επικινδύνως πεπληγμένονς υπό σκορπιών ...) ή μέ άπλό χαρακτηρισμό τοϋ σκευά-
σματος πού άκολουθει (π.χ. επίθεμα)1,Μ.

Στό τρίτο μέρος καταγράφονται ένδεκα φάρμακα ειδικά γιά τούς φαλαγγιο-
δήκτους365, συντεθειμένα άπό κατονομαζόμενους γιατρούς (: 1. προς φαλαγγί-
ων δήγματα Χαρίτωνος όχλαγωγοϋ366, 2. άλλο. Σιμμία τοϋ Μηδίου367, 3. Ανδρέου
πρός φαλαγγιοδήκτους368, 4. (άλλη έκ τών Απολλοδώρου, ήν και ό Ταραντΐνος έν
τω πρός Άστυδάμαντα αναγράφει)369, 5. (άλλη Ήρακλείδου Ταραντίνου πρός φα-
λάγγια)370), τροποποιημένα (: πρός φαλάγγια καϊ σκορπιούς, καϊ παντός έρπετοϋ
πληγάς, ώς έχρήσατο Διόφαντος371), παρατιθέμενα μέ μιά άπλή διευκρινιστική
δήλωση ότι εισάγεται διαφορετικό φάρμακο (άλλο, άλλη), καί σε μιά περίπτωση
μόνο μέ τή δήλωση τοϋ ονόματος τοϋ χρήστη (μάλλον καί εύρετή) τοϋ φαρμά-
κου (τούτω Σιμμίας ό όχλαγωγός372 έχρήσατο)373.

Τέλος τό τέταρτο μέρος άφορά δώδεκα φάρμακα ειδικά πρός έχιοδήκτους374. Τά
φάρμακα αύτά εϊτε καταγράφονται μέ τό όνομα αύτοϋ πού τά συνέθεσε (: 1. πρός
έχιοδήκτους Δωροθέου Ήλιου<πολίτου>375, 2. ή τοϋ άγροίκου έχιοδήκτου376, 3. Ήρα-

364. Για όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,12 [XIV 175,13-180,3 Κ.].

365. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 13 [XIV 180, 4-5 Κ.]: διάφορα προς τά τών φαλαγγίων δήγματα
φάρμακα.

366.Ό Χαρίτων ό όχλαγωγός ύπήρξε περιοδευτής γιατρός καί εζησε πρίν άπό τόν Άσκληπιάδη
τόν Φαρμακίωνα, δηλ. τό άργότερο περί τά μέσα τοΰ 1ου αί. μ.Χ.· βλ. Μ. Wellmann, Chariton (4),
RE ΙΙΙ/2 (1899) 2171. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 62.

367. Βλ. καί παραπάνω, σ. 96-97, στά σχετικά μέ τόν Σιμμία.

368. Βλ. καί παραπάνω, σ. 65, στά σχετικά μέ τόν Ανδρέα τόν Καρύστιο.

369. Βλ. καί παραπάνω, σ. 58, στά σχετικά μέ τόν Απολλόδωρο, καί σ. 74, στά σχετικά μέ τόν
Ηρακλείδη τον Ταραντινο.

370. Βλ. καί παραπάνω, σ. 74, στά σχετικά μέ τόν 'Ηρακλείδη τόν Ταραντινο.

371. Γιά τόν Διόφαντο βλ. παραπάνω, σ. 102, ύποσημ. 360.

372. Βλ. καί παραπάνω, σ. 96-97, στά σχετικά μέ τόν Σιμμία.

373. Γιά όλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,13 [XIV 180,4-183,5 Κ.].

374. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 14 [XIV 183, 9-10 Κ.]: έπΐ δε τών έχιοδήκτων χρηστέον ταϊς
ύπογεγραμμέναις σκευασίαις.

375. Βλ. καί παραπάνω, σ. 97, στά σχετικά μέ τόν Δωρόθεο.

376. Μέ τήν έκφραση αύτή δηλώνεται ότι ή σύνθεση τοΰ φαρμάκου αύτοΰ άποδίδεται σέ
κάποιον άγρότη,τόν όποιον δάγκωσε εχιδνα. Ή άπόδοση τής συνθέσεως φαρμάκων σέ πρόσωπα
πού δέν συνδέονται άμεσα μέ τήν ιατρική δέν είναι σπάνια στήν άρχαία ιατρική γραμματεία.
Ή χρήση (καί ή εύρεση;) ένός άκόμη πολυπλοκότερου φαρμάκου συνδέεται άπό τόν γιατρό
Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα μέ εναν Βιθυνό κουρέα· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9, 3
[XIII259,18-260,9 Κ.] : ή τοϋ κουρέως, λεγομένη σπληνική, ύδρωπική. ταύτη κουρεύς άπό Βιθυνίας
άνήρ χρώμενος, ίσχιαδικούς άπήλλαττε παντελώς, πίσσης ξηράς λίτρας δ' [...] τήν δέ γύριν ούκ
έχει [...]. Βλ. καί Μαυρουλης, Άρχιγένης, σ. 356.
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κλείδον Ταραντίνον έννεαφάρμακος377, 4. Δωροθέου φάρμακον έπιτετευγμένον ...378,
5. (άντίδοτος θηριακή έχιοδήκτοις. ... Γάλλος)379), εϊτε μέ τό όνομα τοϋ εύρετή και
τοϋ γιατροΰ που τά επιδοκίμαζε και τα παρέθετε στό έργο του (: 1. τών δέ συνθέτων,
ή μέν παρ'Απολλοδώρου τεθειμένη, καί ύπό Σωστράτου έπαινουμένη, καί πάντων δέ
τών μετενεγκόντων παρ'αύτοϋ, ή διά τοϋ αίματος τής χελώνης™, 2. (θηριακή Άντιό-
χου τοΰ Φιλομήτορος)381,3. άλλη Ύβριστοϋ Όξνρρυγχίτου382, φάρμακον έπιτετευγμέ-
νον προς παντός 'ιοβόλου πληγήν. άνεγράφη ύπό Απολλώνιου τοϋ Μεμφίτου383)· ένα
παρατίθεται χαρακτηριζόμενο άπλώς ώς έπίθεμα έχιοδήκτοις, ένώ τά λοιπά εισάγο-
νται μόνο μέ τή δήλωση άλλο384. Κείμενο τοϋ Άσκληπιάδη σχετικά μέ τούς φαλαγ-
γιοδήκτους έντοπίζεται καί στόν Άέτιο385.

Συμπληρωματικά σημειώνω ότι ό Γαληνός στά έργα του Περι συνθέσεως
φαρμάκων τών κατά τόπους καί Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη πα-
ραθέτει φάρμακα τοϋ Άσκληπιάδη, τά όποια μεταξύ άλλων έχουν θεραπευτική
δράση κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων και τής δράσεως τών δηλητηρίων.

Ειδικότερα στό γαληνικό Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους, στο έβδομο
βιβλίο, μεταξύ τών άνωδύνων άντιδότων, καταγράφονται καί δύο σκευάσματα τά όποια
ό Άσκληπιάδης άντλεΐ άπό προγενέστερους του γιατρούς: Τό πρώτο, γιά τό όποιο ώς
πηγή του κατονομάζει τόν Αντώνιο Μούσα (άλλη Αντωνίου Μούσα πανάκεια)386, χρησι-
μοποιείται γιά ποικίλα νοσήματα, άλλά ποιεί και πρός παντός ερπετού πληγήν καί πρός

377. Γιά τήν έννεαφάρμακον βλ. παραπάνω, σ. 74, ύποσημ. 163.

378. Πρόκειται γιά τόν ιδιο Δωρόθεο πού μνημονεύεται λίγο παραπάνω καί ώς Δωρόθεος
Ήλιουπολίτης.

379. Βλ. καί παραπάνω, σ. 79, στά σχετικά μέ τόν Α'ίλιο Γάλλο.

380. Βλ. έπίσης παραπάνω, σ. 58, στά σχετικά μέ τόν Απολλόδωρο, καί σ. 83, στά σχετικά μέ
τόν Σώστρατο.

381. Βλ. παραπάνω, σ. 69, στά σχετικά μέ τόν Άντίοχο Η' τόν Φιλομήτορα.

382. Γιατρός άγνωστος άπό άλλού. Έζησε πρίν άπό τόν Απολλώνιο Μεμφίτη, άπό τό έργο
τοΰ όποιου ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών έρανίσθηκε τό φάρμακο του αύτό. Πρβ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, σ. 12.

383. Ό Απολλώνιος άπό τή Μέμφιδα τής Αιγύπτου, Έρασιστράτειος γιατρός, έζησε κατά τό
δεύτερο ήμισυ τοΰ 3ου αί. π.Χ. Ή ύπόθεση τοΰ Wellmann ότι πιθανόν έγραψε Θηριακά, έπειδή
άνέγραψε τό φάρμακο αύτό τοΰ Ύβριστοϋ καί έπειδή στά άρχαΐα Σχόλια στά Θηριακά τοΰ
Νικάνδρου καταγράφεται ή άποψή του γιά τήν ταύτιση τοΰ φυτοΰ άκνηστις, μάλλον δέν πρέπει
νά γίνει άποδεκτή· βλ. Μ. Wellmann, Apollonios (100), RE II/l (1895) 149. Πρβ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, σ. 12.

384. Γιά δλα αύτά βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,14 [XIV 183,6-190,18 Κ.].

385. Βλ. Αετ.,Λόγ. ίατρ. 13,20 [σ. 279,23-280,2 Ζερβ.].

386. Γιά τόν Αντώνιο Μούσα, γιατρό τοΰ Αύγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), βλ. Μ. Wellmann,
Antonius (79),ΛΕΙ/2 (1894) 2633-2634· V. Nutton, Antonius (II19), DNP 1 (1996/1999) 816, καί
J. Hahn, Antonius Musa, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 62.
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τά θανάσιμα τών φαρμάκων καί προς πάσαν φθοροποιόν ϋλην3*7· τό δεύτερο φάρμακο ό
Άσκληπιάδης τό άντλεΐ άπό τόν Άρίσταρχο τόν Ταρσέα388 και εχει θεραπευτική δράση όχι
μόνο σέ διάφορα νοσήματα άλλά έπίσης στά δηλητήρια και τά ίοβόλα· πρόκειται γιά τό
άντίδοτο πού ονομάζεται Παυλίνα (πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων και τάς τών 'ιοβό-
λων πληγάς)389. Έπίσης στό Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη, στό πέμπτο βιβλίο,
όπου καταγράφονται διάφοροι εμπλαστροι, τροχίσκοι κτλ., στό κεφ. στό όποιο γίνεται λό-
γος περι τών ύπ' Άσκληπιάδου γεγραμμένων τοϋ αύτοϋ γένους έμπλάστρων, άνευρίσκο-
νται και τρεις εμπλαστροι, ή τοΰ Άλιέως, ή τών κυνηγών και ή διά δικτάμνου ιερά, πού καί
οί τρεις τους έχουν θεραπευτική δράση καί κατά τών ιοβόλων. Γιά τήν έμπλαστρον τήν
τοϋ Άλιέως βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,4 [XIII 802, ι-ΐο Κ.]: ή τοϋ Άλιέως.... χρώ-
μεθα δέ αύτή έπ'ι τών κυνοδήκτων καϊ άνθρωποδήκτων. άκρως ποιεί και πρός τρυγόνων
θαλασσίων και δρακόντων και τών άλλων χαλεπών 'ιχθύων πληγάς· γιά τήν τών κυνηγών
βλ. αύτόθι [XIII 802, 15-803, 9 Κ.]: ή τών κυνηγών φάρμακον έπιτετευγμένον. ποιεϊ και
πρός τάς τών τετραπόδων πληγάς καϊ δήγματα καϊ τά λοιπά τών Ιοβόλων, ένώ γιά τήν διά
δικτάμνου ίεράν βλ. αύτόθι [XIII 804,6-17 Κ.]: ή διά δικτάμνου ιερά, δύναμις θαυμαστή,...
ποιεί καϊ πρός παντός Ιοβόλου πληγήν (άκολουθεΐ σχόλιο τοϋ Γαληνού).

Στόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα πρέπει μάλλον νά άποδοθεΐ καί τό φάρ-
μακο πρός τά έναιμα τραύματα τά άπό δηγμάτων άρκτων, παρδάλεων καϊ τάς
τών νεύρων διακοπάς, τό όποιο παρατίθεται στά Ίππιατρικά390.

Μέ τή σύνθεση καί τήν παρασκευή τής θηριακής άσχολήθηκε καί ό Κρίτων
άπό τήν Ηράκλεια Άλβάκη τής Καρίας (1Ί13 μ.Χ.), προσωπικός γιατρός τοϋ
αύτοκράτορα Τραϊανού (94-117 μ.Χ.)391, στό τρίτο βιβλίο τοϋ φαρμακολογικού
συγγράμματος του (έν τω γ ' τών φαρμακιτίδων βίβλων). Παρ' όλο πού ό Γαληνός
δέν σημειώνει τίποτε γιά τήν ένασχόληση αύτή, δηλ. άν έντασσόταν άπλώς στό
γενικότερο ένδιαφέρον τοϋ έν λόγω γιατροϋ γιά τή Φαρμακολογία ή άν γι' αύτή
ύπήρχε ιδιαίτερος λόγος, θεωρώ πιθανότερο τό δεύτερο ένδεχόμενο· άφοϋ ό Κρί-
των προσέφερε τις ύπηρεσίες του στόν Τραϊανό, δέν άποκλείεται νά παρασκεύαζε
τή θηριακή γιά τόν αύτοκράτορα. Ό Γαληνός όμως, όπως εύκολα μπορεί νά δια-
πιστώσει κάποιος, δέν παραθέτει σχετικό κείμενο τοϋ Κρίτωνα, άλλά σχολιάζει
τίς άπόψεις του γιά τή σύνθεση τής θηριακής, καθώς καϊ διάφορες άλλες ύποδεί-

387. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,5 [XIII 104,7-105,5 Κ.].

388. Γιά τόν Άρίσταρχο άπό τήν Ταρσό τής Κιλικίας, ό όποιος γιά πρώτη φορά μνημονεύεται
άπό τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα, βλ. Μ. Wellmann, Aristarchos (24), RE IT/1 (1895) 873.

389. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,5 [XIII 103,7-104,6 Κ.].

390. Βλ. Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 71,23 [CHG II 211,19-24 O.-H.].

391. Γιά τόν Κρίτωνα βλ. F. Jacoby, Kriton (5), RE ΧΙ/2 (1922) 1934-1935· F. Ε. Kind, Kriton
(7), RE XI/2 (1922) 1935-1938, καί J. Benedum, Kriton (7), RE Suppl. XIV (1974) 216-220. Βλ.
καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 59, 60 καί 138. Γιά μιά καταγραφή (όχι πλήρη) τών
άποσπασμάτων τοϋ Κρίτωνα βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 192.
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ξεις του, όπως π.χ. τήν έποχή κατά τήν όποία πρέπει ό γιατρός νά συλλαμβάνει
τά θηρία πού θά χρησιμοποιήσει γιά τήν παρασκευή τών θηριακών άρτίσκων392.
Έπίσης ό Γαληνός παραθέτει καί δύο έμπλαστρα πού ήταν καταγεγραμμένα στό
φαρμακολογικό έργο τοΰ Κρίτωνα, τά όποϊα, μεταξύ άλλων, ένδείκνυται νά χρη-
σιμοποιηθούν καί γιά τή θεραπεία τών τραυμάτων πού προκαλούν τά ίοβόλα.

Τό πρώτο άπό τά δύο αύτά φάρμακα εΐναι ή Ίκεσίου εμπλαστρος, γιά τήν όποία βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 3 [XIII 787,12-789, 1 Κ.]: ή Ίκεσίου393. περι τής Ίκεσίου
κατά λέξιν ό Κρίτων εγραψεν. Ίκεσίου προς πάν τραύμα ... κυνόδηκτα, άνθρωπόδηκτα,
θηρίων πληγάς· τό δεύτερο εΐναι μία άλλη πολύχρηστος εμπλαστρος, γιά τήν όποία βλ.
Γαλην., ό.π. 6, 2 [XIII 877,14-879, 15 Κ.]: ή ανίκητος394 έν χρήσει ήμϊν ούσα ... ποιεί καϊ
προς άνθρωπόδηκτα καί κυνόδηκτα καί θηριόδηκτα.

Τέλος ό συγγραφέας τού ψευδο-γαληνικού συγγράμματος Περί θηριακής
πρός Παμφιλιανόν σημειώνει ότι ή Γαλήνη τού Άνδρομάχου τοϋ πρεσβυτέρου
ονομάσθηκε θηριακή άπό τον Κρίτωνα καί τούς συγχρόνους του: ... αύτή δε
<ή addendum?> άντίδοτος κατά Άνδρόμαχον τόν πεποιηκότα αύτήν συντίθεται
τρόπω τοιώδε. ώνομάσθη δε παρ'Άνδρομάχου γαλήνη, οί μετ' αύτόν δε παραλα-
βόντες, οίον Κρίτων καί οί κατ'αύτόν, διά τό εχειν αύτήν τής σαρκός τών έχιδνών,
ώνόμασαν αύτήν θηριακήν395.

Σύγχρονος τού Κρίτωνα ύπήρξε ό Ρούφος ό Έφέσιος (γεγονώς έπϊ Τραϊα-
νού σύν Κρίτωνι)396, ό όποιος κατά τήν άραβική παράδοση στά φαρμακολογικά
ένδιαφέροντά του συμπεριέλαβε καί τά σχετικά μέ τά ίοβόλα ζώα καί τά δηλη-

392. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 17 [XIV 103,1-105, 5 Κ.]: περ'ι τών ύπό Κρίτωνος γεγραμμένων
περί τής θηριακής έντώγ' τών φαρμακιτίδων βίβλων. ...

393. Γιά τήν Ίκεσίου εμπλαστρον ή Ίκέσιον, τής όποιας εύρετής ύπήρξε ό Έρασιστράτειος
γιατρός Ίκέσιος (άρχ.; 1ου αί. π.Χ.) καί ή όποία μνημονεύεται ή παρατίθεται μέ διάφορες
παραλλαγές άπό άρκετούς γιατρούς, βλ. ένδεικτικά Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,2 [XIII 780,
16-781,15 Κ.]. Βλ. καί Μαυρουδης,Άρχιγένης, σ. 347-348. Βλ. και παρακάτω, σ. 143.

394. Ή αιτία τοΰ χαρακτηρισμού τοΰ φαρμάκου ώς άνικήτου έκτίθεται μετά τήν άναγραφή τής
συνθέσεώς του, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6,2 [XIII 879,1-2 Κ.]: έπεκλήθη δέ άνίκητος [sc. ή
έμπλαστρος τοΰ Κρίτωνα] διά τά θαυμαστά κα'ι πολλά αύτής έργα. Τό 'ίδιο έπίθ. χρησιμοποιείται
γιά νά χαρακτηρίσει ένα κολλύριο, βλ. Αιλ. Προμ., Δυναμ. 96, 23 [σ. 192, 19-24 Crism.]: άλλο.
στατικόν [sc. κολλύριον] άνίκητον λεγόμενον, άνώδυνον.... καί τήν διά τής βεττονίκης καθαρτικήν
άντίδοτον· βλ. Αετ,,Λόγ. ίατρ. 12,66 [σ. 115,3 Κωστομ.]: πρόσεχε δέ τω φαρμάκω μή ύπερκαθάρη-
έστι γάρ άνίκητον. Βλ. καί παρακάτω, σ. 142.

395. Βλ. [Γαλην.], Π. θηρ. πρός Παμφ. [XIV 307, 16-308, 3 Κ.]. Βλ. καί Watson, Theriac and
Mithridatium, σ. 59.

396. Γιά τόν Ροΰφο βλ. Gossen, Rufus, στ. 1207-1212· Sideras, Rufus von Ephesos, σ. 1077-
1253· Η. Tomsen - C. Probst, Die Medizin des Rufus von Ephesos, ANRWII/37/2 (1994) 1254-
1292· V. Nutton, Rufus von Ephesos, DNP 10 (2001) 1156-1158, καί S. Ihm, Rufus v. Ephesos,
Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 759-761, κ.ά.
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τήρια, όπως προκύπτει άπό τις άκόλουθες μαρτυρίες, πού όλες τους άφορούν
προφανώς τό ϊδιο σύγγραμμα. Συγκεκριμένα ό ibn an-Nadïm (10ος αί.) κατα-
γράφει ένα μονόβιβλο σύγγραμμα τού Ρούφου μέ θέμα τά δηλητήρια και τίτλο
Kitäb al-Adwiya al-qätila, maqäla (: To βιβλίο σχετικά με τά θανατηφόρα φάρμα-
κα, μονόβιβλο). Ό τίτλος αύτός άποδίδεται άπό τόν Η. Gossen ώς Περι φαρμά-
κων τοξικών597, ένώ άπό τόν J. Ilberg ώς Περι θανασίμων φαρμάκων398 (άπό τήν
έλληνική παράδοση δέν εΐναι γνωστό παρόμοιο έργο τοϋ Ρούφου). Έπίσης ό
ibn an-Nadïm καταγράφει και ενα άκόμη έργο τοϋ Έφέσιου γιατρού μέ τίτλο
Kitäb at-Tiryäq, maqâla (: Τό βιβλίο σχετικά μέ τή θηριακή, μονόβιβλο), τό όποιο
μνημονεύεται έπίσης άπό τόν al-Mubassir ibn Fatik και τον Hunain ibn Ishäq.
Ό Ulimann σημειώνει ότι ό ibn abï Usaibi'a (13ος αί.) δέν καταγράφει αύτό τό
δεύτερο έργο, έπειδή πιθανόν πιστεύει ότι καί οί δύο τίτλοι, τούς όποιους μνη-
μονεύει ό ibn an-Nadïm, άφοροΰν τό ϊδιο σύγγραμμα. Τέλος τό έν λόγω έργο
άφορά και ό τίτλος Περι δηλητηρίων ό όποιος μαρτυρεΐται άπό τον ar-Râzï/Ραζή
(9ος/10ος αί.) καί τον ibn al-Mubärak (11ος αί. μ.Χ.). Υπέρ τής άπόψεως ότι ό
Ροϋφος πραγματεύθηκε τό θέμα τών δηλητηρίων στή γενική έννοιά τους, δηλ.
τόσο τά δηλητηριώδη δήγματα τών ζώων όσο καί τά άπό άνθρώπους σκευαζό-
μενα καί χορηγούμενα δηλητήρια, σέ ένιαιο έργο συνηγορεί ή σχετική μαρτυρία
τοΰ al-Mubassir ibn Fatik (11ος αι.), ό όποιος στή βιογραφία τοϋ Γαληνού μνη-
μονεύει έργο τοϋ Έφέσιου γιατροϋ μέ τίτλο δηλωτικό αύτοϋ άκριβώς τοϋ περιε-
χομένου· τό έν λόγω έργο συμπεριλαμβανόταν άνάμεσα στά πράγματα τοΰ Περ-
γαμηνοΰ γιατροϋ, τά όποια κάηκαν κατά τήν πυρκαγιά τοϋ Τεμένους τής Ειρήνης
τό 192 μ.Χ.399. Σχετικά άπόσπάσματα πού άφορούν τόσο τά ίοβόλα όσο καί τά
δηλητήρια παρατίθενται άπό τόν ar-Râzï/Ραζή, στό έργο του Hâwï, άπό τόν ibn
Sïnâ/Άβικέννα (t 1037 μ.Χ.), στο έργο του Qänün, καί άπό τον ibn al-Mubärak
στο Kitäb al-Munqid. Συνεξετάζοντας λοιπόν τά σχετικά στοιχεία, και κυρίως τό

397. Βλ. Gossen, Rufus, στ. 1210, εργο άρ. 15.

398. Βλ. J. Ilberg, Rufus von Ephesos. Ein griechischer Arzt in trajanischer Zeit [ASAW, philol.-
histor. Kl., Bd. 41, Nr. 1], Leipzig 1930, σ. 44, εργο άρ.28.

399. Σχετικά βλ. Ullmann, Die arabische Überlieferung der Schriften des Rufus, σ. 1340:
παρατίθεται σέ γερμ. μετάφρ. τό σχετικό χωρίο τοϋ al-Mubassir ibn Fatik, όπου κατά τόν Άραβα
αύτόν ό ίδιος ό Γαληνός άνέφερε τά σχετικά μέ τήν άπώλεια τοΰ έν λόγω συγγράμματος τοΰ
Ρούφου. Ό Ullmann, σχολιάζοντας τήν παραπάνω μαρτυρία, έπισημαίνει ότι τό σύγγραμμα τοΰ
Ρούφου προβάλλεται ιδιαίτερα στή βιογραφία τοΰ Γαληνού, καί έξ αύτοΰ μάς έπιτρέπεται νά
συμπεράνουμε ότι ήταν άρκετά γνωστό κατά τήν "Ύστερη Αρχαιότητα. Βλ. έπίσης Meyerhof,
Über echte und unechte Schriften Galens, a. 539 (όπου καταγράφεται ή παρατήρηση τοΰ Hunain
ότι πολύ συχνά έργα τοΰ Ρούφου έφεραν τό όνομα τοΰ Γαληνοΰ)· στόν Ιδιο, Autographische
Bruchstücke Galens aus arabischen Quellen, AGM 22 (1965) 86, καθώς καί τήν έπισκόπηση τοΰ
προβλήματος άπό τόν Sideras, Rufus, σ. 1096.
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περιεχόμενο όλων αύτών τών άποοπασμάτων πού παρατίθενται άπό τούς τρεις
Άραβες πού μνημονεύθηκαν, ό Ullmann, ύποστηρίζει ότι «ό Ρούφος στό βιβλίο
του γιά τά δηλητήρια («Giftbuch») έγραψε γενικά γιά τις δηλητηριάσεις καί τή
θεραπεία τους, καί μάλιστα έκανε λόγο όχι μόνο γιά τά φυτικά δηλητήρια, άλλά
και γιά τά δηλητήρια πού προέρχονται άπό ζώα, δηλ. άπό τά τσιμπήματα τών
έντόμων, τά δαγκώματα τών φιδιών καί τών σκύλων»400.

Ό διαπρεπής Πνευματικός γιατρός Άρχιγένης άπό τήν Άπάμεια τής Συρίας
(1ος/2ος αί. μ.Χ.)401 πραγματεύθηκε τό θέμα τών ιοβόλων στό δέκατο πέμπτο βι-
βλίο (ή σέ ένα τμήμα τοϋ βιβλίου αύτοϋ)402 τοϋ βασικού φαρμακολογικού συγ-
γράμματος του Περί τών κατά γένος φαρμάκων, όπως προκύπτει άπό σχετικά
άποσπάσματα πού παραδίδονται ένσωματωμένα στό Περί Ιοβόλων τοΰ Φιλουμέ-
νου καί άφοροϋν τούς άνθρωποδήκτους, τή μυγαλήν καί τά τετράγναθα403· προ-
φανώς άπό τό ϊδιο έργο άλλά χωρίς παραπομπή σ' αύτό άντλεϊ ό Φιλούμενος ένα
θυμίαμα έρπετών404, ένα πόμα γιά τά δήγματα τών θαλασσίων [sc. ιοβόλων], οϊον
τρυγόνος, σμυραίνης δράκοντος405, καθώς καί ένα σκεύασμα γιά έχιοδήκτους406.
Άλλα άποσπάσματα τοΰ Άρχιγένη έντοπίζονται στόν Ανώνυμο [Αίλ. Προμ.;]
(μυγαλή)407, τόν Άέτιο Άμιδηνό (νποθυμίαμα διώκον τά θηρία)408 και τον Παϋλο
Αιγινήτη (σκολόπενδρα χερσαία καί θαλασσία, έχεόδηκτοι, μυγαλή)409. "Ισως ένα-

400. Γιά όλα αύτά βλ. Ullmann, Die arabische Überlieferung der Schriften des Rufus, σ. 1339-
1344· βλ. άκόμη στόν Ιδιο, Die Medizin im Islam, a. 75-76, άρ. 25, και σ. 322, καί Sezgin, Gesch. des
arab. Schrifttums, τ. 3, σ. 66, εργο άρ. 14.

401. Γιά τόν Άρχιγένη βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης. Βλ. άκόμη C. Oser-Grote, Archigenes v.
Apameia, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 80. Γιά μια καταγραφή (όχι πλήρη) τών άποσπασμάτων
τοϋ Άρχιγένη βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 198-199.

402. Γιά τήν άπόρριψη τής προτάσεως τοΰ Wellmann, ό όποιος διορθώνει τό παραδεδομένο
ιε' σεε' (βλ.Φιλουμ.,Π. 'ιοβ.5,1 [CMGΧ/1/1,σ.9, ΐ2],κριτ.ύπόμν.),βλ.παρακάτω,σ. 161-164.

403. Βλ. Φιλουμ.,Π. 'ιοβ. 5,1 [CMGX/1/Ι,σ. 9,12] (άνθρωπόδηκτοι): Άρχιγένης έν τω ιε' [cod.,
defendi: ε ' Wellm.] βιβλίω τών κατά [Κ- Wellm.] γένος φαρμάκων ούτως- 33,7 [CMG Χ/1/1, σ. 37,
14 κ.έ.] (μυγαλή· βλ. και ύποσημ. 409), και 35,2 [CMG Χ/1/1, σ. 38,13 κ.έ.] (φαλάγγια).

404. Βλ. Φιλουμ., Π. ιοβ. 6,1 [CMG Χ/1/1, σ. 10,17-is].

405. Βλ. Φιλουμ.,Π. ιοβ. 37,4 [CMG Χ/1/1, σ. 40,16-18].

406. Βλ. Φιλουμ., Π. Ιοβ. 17, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 24,11-15]· ό Φιλούμενος δέν μνημονεύει τό
όνομα τοΰ Άρχιγένη· ή άπόδοση τοΰ φαρμάκου στόν Άπαμέα γιατρό γίνεται άπό τόν Παΰλο
Αιγινήτη, βλ. παρακάτω, ύποσημ. 409.

407. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ιοβ. και δηλητ. 30 [σ. 58,31-59,4 Ihm],

408. Βλ. Αετ.,Λόγ. ίατρ. 13,9 [Ihm, Der Traktat, σ. 83] (πρόκειται γιά κεφ. μή έκδεδομένο άπό
τόν Ζερβό).

409. Βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,9 [CMG ΙΧ/2, σ. 14,17] (σκολόπενδρα), 5,13 [CMG ΙΧ/2,
σ. 17, 9-14] (έχιόδηκτοι- βλ. και παραπάνω, ύποσημ. 406)· πρβ. και 5, 12 [CMG ΙΧ/2, σ. 15, 3 κ.έ.]
(όπου παρατίθεται κείμενο τοΰ Άρχιγένη γιά τή μυγαλή, χωρίς δμως δήλωση τοΰ ονόματος του·
ή άπόδοση σ' αύτόν γίνεται άπό τόν Φιλούμενο· βλ. παραπάνω, ύποσημ. 403).
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σχόληση τοϋ Άπαμέα γιατροϋ καί μέ τά δηλητήρια υποδηλώνεται στήν 6η Σάτιρα
τοϋ Ίουβενάλη, οπου ό ποιητής προτρέπει τόν πατέρα, πού φοβάται μήπως τόν
δηλητηριάσουν τά παιδιά του, νά προμηθευθεί τό άντίδοτο τοϋ Μιθριδάτη και νά
καλέσει κοντά του τόν Άρχιγένη410. Πάντως ό Άπαμέας γιατρός γνώριζε καί χρη-
σιμοποιούσε όχι μόνο τή Μιθριδάτειο άντίδοτο, άλλά έπίσης τή Ζωπύρειο καί. τή
θηριακή τοΰ Άνδρομάχου411.

Στόν διάσημο Μεθοδικό γιατρό Σωρανό τόν Έφέσιο (1ος/2ος αί. μ.Χ.)412
άποδίδεται άπό τόν Φιλούμενο ή πληροφορία (παρά δέ Σωρανω ιστορείται) ότι
τό δήγμα τής Χαλκηδονικής σκυτάλης έχει ώς άμεση συνέπεια συμπτώματα πα-
ρόμοια μέ έκεινα τής έχίδνης413· άπό τον ϊδιο γιατρό (ώς έν τοις Σωρανοϋ ηύρον)
ό Φιλούμενος άντλεΐ καί τήν περιγραφή τών συμπτωμάτων πού έμφανίζονται
τοις ύπό τής Χαλκιδικής σαύρας πληγείσιν414. Έπίσης άπό τον Ανώνυμο [Αίλ.
Προμ.;] μαρτυρεΐται ή ένασχόληση τοϋ Σωρανοϋ μέ τά δηλητήρια, καί συγκε-
κριμένα μέ τό έφήμερον (καί τό τοξικόν;)415. Άπό τά τρία παραπάνω άπόσπά-
σματα τεκμηριώνεται ή μή γνωστή άπό άλλοϋ ένασχόληση τοϋ Έφέσιου για-
τροϋ μέ τά ίοβόλα ζώα καί τά δηλητήρια416. Ή συγγραφή άπό τόν Σωρανό είδι-
κοϋ συγγράμματος γιά τά θέματα αύτά δέν μαρτυρεΐται, είναι όμως γνωστά δύο
φαρμακολογικά έργα του, τό Περί φαρμακείας και τό Μονόβιβλον φαρμακευτι-

410. Βλ. και Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 86· πρβ. και Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 37.
Έπίσης ό Watson, ο.π., σ. 53, έπιση μαίνει οτι Άρχιγένης εγραψε ενα φάρμακο γιά τήν έλεφαντίαση,
τό όποιο βασίζεται σέ έχιδνες- βλ. Αετ., Αόγ. Ιατρ. 13,121 [Wellmann, Die pneumatische Schule,
σ. 33]: θαυμαστό ν δέ έστι βοήθημα τοις έλεφαντιώσιν ή τών έχιδνών βρώσις. χρή δέ έσθίειν ταύτας
τοιώσδε σκευάζοντα-... (κτλ.).

411. Βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 346-347 (Μιθριδάτης), σ. 260-263 (Ζώπυρος) καί σ. 352-
355 (Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος).

412. Γιά τόν Σωρανό βλ. F. Ε. Kind, Soranus, RE III/A/1 (1927) 1113-1130· Α. Ε. Hanson - M.
H. Green, Soranus of Ephesus: Methodicorum princeps, ANRWII/37/2 (1994) 968-1075· W. Reus,
Soranos, DNP 11 (2001) 739-741, και S. Ihm, Soran, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 822-823
(όπου καί άλλη βιβλιογρ.).

413. Βλ. Φιλουμ., 77. ίοβ. 27,3 [CMG Χ/1/1, σ. 33,2-4],

414. Βλ. Φιλουμ., 77. ίοβ. 34 [CMG Χ/1/1, σ. 37,25-38,2],

415. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 56 [σ. 69,12-13 Ihm]: ό μεν ούν Σωρανός, ώς
προεϊπον [-εν V] έν τω περί τοϋ τοξικού λόγω, λέγει είναι αύτό [sc. τό έφήμερον] σύνθετον· ό δέ
Στράτων λέγει είναι βοτάνην.

416. Πρέπει νά σημειώσω ότι ούτε ό Φιλούμενος ούτε ό Ανώνυμος [Αιλ. Προμ.;] χαρακτη-
ρίζουν τόν Σωρανό, τόν όποιο μνημονεύουν, ώς Έφέσιο· ώστόσο ό Wellmann, στήν έκδοση τοΰ
Φιλουμένου, στόν Index scriptorum, σημειώνει ότι πρόκειται γιά τόν Έφέσιο γιατρό, όπαδό τής
Μεθοδικής σχολής, σ. 71, λ. «Soranus, methodicorum princeps». Αντίθετα, ή Ihm, στήν έκδοση
τοΰ Ανωνύμου [Αιλ. Προμ.;], στά Nomina propria καταγράφει τόν Σωρανό (όπως καί τούς λοι-
πούς άρχαίους συγγραφείς) χωρίς κάποιο προσωνύμιο, βλ. σ. 155, «Σωρανός». Πάντως άλλος
γιατρός μέ τό όνομα αύτό δέν είναι γνωστός.
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κόν, καθώς καί ενα τρίτο γενικότερου περιεχομένου μέ τόν τίτλο Περι βοηθη-
μάτων ϊσως λοιπόν μέ κάποιο άπό αύτά νά πρέπει νά συνδεθούν τά σωράνεια
κείμενα πού μνημονεύθηκαν παραπάνω. Σημειώνω άκόμη ότι στό σύγγραμμα
τού Σωρανού γιά τά όξέα νοσήματα, πού σώζεται μόνο μεταφρασμένο (καί δι-
ακευασμένο) στά Λατινικά άπό τόν Caelius Aurelianus (5ος αί. μ.Χ.) ύπάρχει
μιά άρκετά έκτενής ένότητα όκτώ κεφφ., άφιερωμένων στήν πραγμάτευση τής
αιτιολογίας, τής συμπτωματολογίας καί τής θεραπευτικής άντιμετωπίσεως τής
ύδροφοβίας (De hydrophobia)417. Έπίσης στο ιδιο σύγγραμμα μνημονεύονται
καί κάποια δηλητήρια, ε'ίτε ώς α'ίτια προκλήσεως νοσήματος, όπως π.χ. γενικά
ή λήψη δηλητηρίων ή ειδικότερα ή δηλητηρίαση άπό μύκητες (μανιτάρια) πού
καταγράφονται μεταξύ τών αίτιων τού ειλεού418, ε'ίτε έπειδή ή λήψη τους προ-
καλεί συμπτώματα παρόμοια μέ έκεϊνα όξέων νοσημάτων πού έξετάζονται· π.χ.
κάνοντας λόγο γιά τήν πνευματική σύγχυση στήν όποία περιπίπτουν οί φρε-
νιτικοί, σημειώνει ότι πρόκειται γιά ψυχική διαταραχή παρόμοια μέ αύτή πού
παρουσιάζουν όσοι έχουν πιει μανδραγόρα ή ύοσκύαμο419· έπίσης στό κεφ. πού
άφορά τήν περιπνευμονία έπισημαίνει ότι ή φλεγμονή τών πλευρών πού σχε-
τίζεται μέ τή νόσο αύτή είναι όμοια μέ εκείνη πού προκαλείται, μεταξύ άλλων,
άπό τή λήψη δηλητηρίου (venenum) καθώς καί άπό άντιβηχικά φάρμακα πού
περιέχουν όπιο ή ύοσκύαμο420.

417. Βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. 3, 9-16 [CML VI/1/1, σ. 350, 1-374, 25], δπου έντοπίζονται
ονόματα άρκετών γιατρών που έκαναν λόγο για τήν ύδροφοβία ε'ίτε σέ παθολογικά-θεραπευτικά
έργα τους εϊτε περιστασιακά, περιγράφοντας τή δράση κάπου βοηθήματος■ στά κεφφ. δπου γί-
νεται λόγος γιά τήν παθολογία καθώς καί ιστορική άναδρομή δσον άφορά τή γνώση τής νόσου
μνημονεύονται κατά σειρά οί: Πόλυβος, Ανδρέας (ό Καρύστιος), Άρτόριος Άσκληπιάδης, Εΰδη-
μος, Δημητριος (ό Άπαμεύς), Άσκληπιάδειοι, οπαδοί τοΰ Ανδρέα, Δημόκριτος, Άσκληπιάδης (ό
Βιθυνός), Αρτεμίδωρος ό Έρασιστράτειος (Σιδήτης), Γάϊος ό Ήροφίλειος, Μάγνος ό Έφέσιος,
Χαρίδημος ό Ήροφίλειος και Ιπποκράτης, ένώ στό κεφ. πού άφορά τή θεραπεία μνημονεύονται
οί: Θεμίσων (ό Λαοδικεύς), Δημόκριτος, Άρτόριος Άσκληπιάδης, Άριστόξενος (ό Ήροφίλειος),
Tullius Bassus, S. Niger, Εύδημος καί Άγαθινος (ό Αακεδαιμόνιος).

418. Βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. 3,17 [CML VI/1/1, σ. 376,12-15] (venenum, fungi).

419. Βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. [CML VI/1/1, σ. 24,19-23] (mandragora, altercum). Σημειώνω
δτι έδώ ό Caelius Aurelianus [= Σωρανός] παραθέτει άποψη τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Βιθυνού
(Asclepiades primo libro de celeribus scribens). Βλ. άκόμη δ.π. 1, 4 [CML VI/1/1, σ. 44, 30-31
καί σ. 46, 22-23]. 'Επίσης κατά τήν πραγμάτευση τοΰ ληθάργου έπισημαίνεται δτι ή πνευματική
σύγχυση πού έμφανίζεται κατά τή νόσο αύτή ομοιάζει μέ έκείνη πού παρουσιάζουν δσοι έχουν
πιει μανδραγόρα ή ύοσκύαμο· βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. 2,4 [CML VI/1/Ι,σ. 142,4-6].

420. Βλ. Cael. Aurel., Cel. pass. 2,25 [CML VI/1/1, σ. 226,15-17]. 'Εδώ βέβαια δέν καταγράφω
έκεϊνες τις δηλητηριώδεις ούσίες, π.χ. τό στρύχνον, οί όποιες καταγράφονται στό έν λόγω
σύγγραμμα, και προφανώς σέ σχετικά μικρές ποσότητες, ώς συστατικά φαρμάκων.
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Ό Έρμάς ό θηριακός, άν καί το προσωνύμιο του ύποδηλώνει ειδική ένασχό-
ληση μέ τα ίοβόλα, μας είναι γνωστός μόνον άπό μία μνεία τοϋ Φιλουμένου421,
ό όποιος, στό κεφ. πού άφορά τοις έκ θηρίων πληγής αίμορραγοϋσιν, παραθέτει
ένα ϊσχαιμον (αιμοστατικό φάρμακο) τοϋ Έρμά422.

Μάλλον στον 2ο αί. μ.Χ. πρέπει νά τοποθετηθούν δύο συγγράμματα πού
άφορούν τό ένα μόνο τά ίοβόλα ζώα, ένώ τό δεύτερο τά ίοβόλα καί τά δη-
λητήρια. Στά έργα αύτά, άντί τών έπιθέτων βλητός καί δακετός πού χρησιμο-
ποιούνταν στούς τίτλους παλαιότερων συγγραμμάτων μέ τό ϊδιο θέμα, χρησι-
μοποιείται τό γενικής σημασίας έπίθ. ιοβόλος, πού δηλώνει τά ζώα πού μέ τό
τσίμπημα ή τό δάγκωμά τους, έναποθέτουν στόν άνθρωπο ή τά ζώα τον ιόν.

Τό ένα άπό τά παραπάνω έργα γράφτηκε άπό τον γιατρό Φιλούμενο (2ος
αί. μ.Χ.) και τιτλοφορείται Περι ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοίς βοηθημάτων423,
ένώ τό δεύτερο παραδίδεται άνωνύμως, πιθανόν όμως πρέπει νά άποδοθεΐ στόν
Άλεξανδρέα γιατρό Α'ίλιο Προμώτο, πού καί αύτός έζησε μάλλον τόν 2ο αί. μ.Χ.,
καϊ 'ίσως ύπήρξε νεότερος σύγχρονος τοϋ Φιλουμένου. Τό έργο του έκδόθηκε μέ
τόν ύποθετικά άποκατεστημένο τίτλο <Περΐ τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων
φαρμάκων>424.

Ό Δημήτριος (1"π. τό 170 μ.Χ.)425, άρχιατρός τοϋ Μάρκου Αύρηλίου (161-180
μ.Χ.), παρασκεύαζε τή θηριακή γιά τόν αύτοκράτορα, στόν όποιον τή χορη-
γούσε καθημερινά. Ό Δημήτριος έπιδοκίμαζε τή σύνθεση τής θηριακής, όπως
αύτή εΐχε καθορισθεί άπό τόν Άνδρόμαχο τόν πρεσβύτερο, διαφωνώντας μ'

421. Γιά τόν Έρμα βλ. Η. Gossen, Hermas (3), RE VIII/1 (112) 722 (τό Έρμάς στό χωρίο τοϋ
Φιλουμένου προέρχεται άπό διόρθωση· βλ. καί παρακάτω, σ. 177-178). Γιατρός μέ τό όνομα αύτό
δέν είναι γνωστός άπό άλλοΰ.

422. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 8 [CMG Χ/1/1, σ. 13,21-24],

423. Γιά τόν Φιλούμενο ιδιαίτερος λόγος γίνεται παρακάτω, στό πρώτο Μέρος τοΰ άνά χείρας
βιβλίου· γιά τούς συγγραφείς, τούς όποιους κατονομάζει ώς πηγές του γιά τή συγγραφή τοΰ Π.
ίοβ., έγινε ήδη λόγος σέ προηγούμενες ένότητες τής Εισαγωγής.

424. Γιά τόν Α'ίλιο Προμώτο βλ. στό δεύτερο Μέρος τής άνά χείρας μονογραφίας· γιά όλους
σχεδόν τούς γιατρούς πού στό έξεταζόμενο έργο κατονομάζονται άπό αύτόν ώς πηγές του
έγινε λόγος σέ προηγούμενες ένότητες τής Εισαγωγής αύτής, έκτός άπό τόν Βακχυλίδιο καί
τόν Γρηγόριο, γιά τούς όποιους δέν είναι γνωστό κανένα στοιχείο, άφοΰ μνημονεύονται μόνο
στό έργο αύτό, καθώς καί γιά τόν γνωστό φαρμακολόγο Κλέωνα (1ος; αί. π.Χ.· βλ. F. Ε. Kind,
Kleon [11], RE ΧΙ/1 [1921] 719-720), τοΰ όποιου παρατίθεται ή άποψη σχετικά μέ τήν ιδιότητα
τής σαλαμάνδρας νά σβήνει τή φωτιά διά μέσου τής όποιας διέρχεται, βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;],
Π. ίοβ. καί δηλητ. 74 [σ. 75, 34-36 Ihm] (φυσικά ή άποψη αύτή δέν εΐναι ιατρικού περιεχομένου
καί δέν τεκμηριώνει ένασχόληση τοϋ Κλέωνα μέ τά δηλητήρια, καί ειδικότερα μέ τό ποτό πού
σκευάζεται άπό τή σαλαμάνδρα).

425. Γιά τόν Δημήτριο βλ. Μ. Wellmann, Demetrios (112), RE IV/2 (1901) 2848. Βλ. καί
Watson, Theriac and Mithridatium, a. 58,60,88 καί 138.
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αύτόν, άλλα και μέ όλους τούς άλλους γιατρούς πού τήν παρασκεύαζαν, μόνον
όσον άφοροΰσε τήν ποσότητα τών σκιλλητικών άρτίσκων426.

Κατά παρόμοιο τρόπο μέ τον Δημήτριο, ό έπίσης αρχίατρος Μάγνος, σύγ-
χρονος τού Γαληνού427, προέκρινε τή σύνθεση τής θηριακής άπό τόν Άνδρόμα-
χο τόν πρεσβύτερο, προτείνοντας όμως διαφορετική ποσότητα γιά τρία άπό τά
χρησιμοποιούμενα ύλικά, τό κιννάμωμον, τή χαλκίτιν καί τό σαγαπηνόν428. Ό
Γαληνός μάλιστα θεωρεί ότι όσον άφορά τή σκευασία τριών βασικών συστα-
τικών τής θηριακής, δηλ. τού ήδυχρόον μάγματος, τών σκιλλητικών και τών θη-
ριακών άρτίσκων, έκείνη πού εΐχε προταθεί άπό τόν Μάγνο ήταν ή καλύτερη
άπό όλες (εστίν ούν ή άριστη σκευασία ή παρά Μάγνω)429.

Ό Γαληνός (129-216; μ.Χ.)430 σέ διάφορα συγγράμματά του κάνει λόγο
γιά τά ίοβόλα και τά δηλητήρια, κυρίως όμως στό Περί άντιδότων, όπου καί

426. Βλ. Γαλην., Προς Πίσ. π. τής θηρ. 12 [XIV 261,18-262,5 Κ.] : Δημήτριος δέ, και αυτός καθ'
ήμάς αρχίατρος γενόμενος, τω μέν Άνδρομάχω ομοίως κατά πάντα τά άλλα συμφώνως σκευάζει
τό φάρμακον, μόνη δε τή τών σκιλλητικών άρτίσκων συσταθμία τω Άνδρομάχω διαφωνεί κα'ι τοις
άλλοις πάσιν. εκείνων γάρ μη' δραχμάς βαλλόντων μέτρον, ούτος μόνος μστ' δραχμάς μάνας
μίγνυσι τή άντιδότω.

427. Γιά τον άρχίατρο Μάγνο βλ. W. Kroll, Magnos (29), RE XIV/1 (1928) 494. Βλ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, σ. 49, 60 και 138. Ό Wunderlich, Gesch. d. Medicin, σ. 33, προφανώς
άπό κάποια παρανόηση συγχέει τόν Μάγνο αύτόν μέ τόν ομώνυμο Έφέσιο γιατρό πού έζησε στις
άρχές τοΰ 1ου αί. μ.Χ. καί άνηκε στήν Πνευματική ιατρική σχολή (: «Magnus von Ephesus (165),
Palastarzt beim Kaiser Marcus Aurelius»).

428. Βλ. Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 12 [XIV 261,5-18 Κ.]: Μάγνος δέ, ό καθ'ήμάς άρχίατρος
γενόμενος, τά άλλα πάντα ομοίως τοις άνδράσι τούτοις έν τή σκευασία φυλάττων, έν τώ κιννα-
μώμω μόνον αύτοϊς διαφωνεί, τό γάρ διπλούν τής περ'ι τούτων συσταθμίας μίγνυσιν αύτός τω φαρ-
μάκω, ούτως δέ και περι τήςχαλκίτεως, ούτως δέ και περ'ι τοΰ σαγαπηνοϋ τω Άνδρομάχω διαφωνεί,
τάς γάρ δραχμάς β ', ομοίως τω Ξενοκράτει μίγνυσιν είς τό φάρμακον, τοΰ Άνδρομάχου δραχμάς
δ' βάλλοντος· κατά δέ τό σαγαπηνόν κα'ι τω Δαμοκράτει. μίαν μέν γάρ δραχμήν ό Δαμοκράτης
μίγνυσι τώ φαρμάκω, ό δέ Μάγνος β '. προστίθησι δέ καί τω μιγνυμένω ο'ίνω ό Μάγνος τό μέτρον.
δύο γάρ ζέστας τοϋ βαλλομένου είναι βούλεται, τών άλλων, ώς εικός πρός τήνχρείαν, όπόσω μέτρω
τοΰ οίνου χρωμένων.

429. Βλ. Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 13 [XIV 262,12 κ.έ. Κ.].

430. Γιά τόν Γαληνό βλ. J. Mewaldt, Galenos (2),REVU/1 (1910) 578-591· V. Nutton, Galenos
aus Pergamon, DNP 4 (1998) 748-756, καί T. Tieleman, Galen, Leven (έπιμ.), Antike Medizin,
στ. 315-319. Ειδικά γιά τήν ένασχόληση τοΰ Γαληνού μέ τήν Τοξικολογία βλ. Touwaide, Galien
et la toxicologie, σ. 1887-1986· M. Stein, La theriaque chez Galien. Sa preparation et son usage
thérapeutique, Debru (έπιμ.), Galen on Pharmacology, σ. 199-209· V. Boudon-Millot, La théri-
aque selon Galien: poison salutaire ou remède empoisonné? F. Collard - É. Samama (έπιμ.), Le
corps à Ζ'épreuve: Poisons, remedes et chirurgie: Aspects des pratiques medicales dans l'Antiquité et
au Moyen-Age [Hommes et textes en Champagne], Langres 2002, σ. 45-56, και στήν Ιδια, Anec-
dote et antidote: fonction du récit anecdotique dans le discours galénique sur la thériaque, Ch.
Brockmann - W. Brunschön - Ο. Overwien (έπιμ.), Antike Medizin im Schnittpunkt von Geistes-
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παραθέτει, άμεσα ή έμμεσα, σχετικά φάρμακα πολλών προγενέστερών του
γιατρών431· έπίσης σημαντικό πρός τήν ϊδια κατεύθυνση είναι και τό σύγγραμ-
μα Πρός Πίσωνα περί τής θηριακής, άλλά και τό μή γνήσιο Περι θηριακής πρός
Παμφιλιανόν432. Κατά κύριο λόγο λοιπόν χάρη στά παραθέματά του καί στις
λοιπές πληροφορίες πού καταγράφει, μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά σχηματί-
σουμε μιά άρκετά σαφή εικόνα γιά τήν ύπό συζήτηση γραμματεία. Έκτος όμως
άπό τά παραπάνω ό Γαληνός μάς πληροφορεί ότι άσχολήθηκε καί ό ϊδιος μέ τή
σύνθεση τής θηριακής, τήν όποία ύστερα άπό τον θάνατο τοΰ άρχιάτρου Δημη-
τρίου παρασκεύαζε και χορηγούσε στόν Μάρκο Αύρήλιο (161-180 μ.Χ.) καί τόν
Σεπτίμιο Σεβήρο (193-211 μ.Χ.)· μάλιστα ό Γαληνός σημειώνει ότι δέν τροπο-
ποίησε τή σύνθεσή της433, άλλά τήν παρασκεύαζε φροντίζοντας γιά τήν καλή
ποιότητα τών συστατικών της· γίνεται δε κάλλιστον τούτο [sc. τό φάρμακον =
ή θηριακή] και τα άλλα σχεδόν άπαντα φάρμακα, διά τήν τών έμβαλλο μένων
άρετήν τε καϊ άναλογίαν τής πρός άλληλα δυνάμεως434. Ό Περγαμηνός γιατρός

und Naturwissenschaften. Internationale Fachtagung aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des
Akademienvorhabens Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum (zu Carl Werner Müller gewid-
met) [BÄK 255], Berlin - New York 2009, σ. 45-61.

431. Κατά τήν αραβική παράδοση ό Ιωάννης ό Αλεξανδρεύς (Φιλόπονος) εγραψε υπόμνημα
στό γαληνικό Περι άντιδότων■ βλ. Ullmann, Die Medizin im Islam, σ. 90-91.

432. Βλ. και Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1900-1905 (οπου κάνει λόγο γιά τά τρία
αύτά εργα) καί σ. 1905-1926 (οπου καταγράφει καί εξετάζει τά γαληνικά Περι θηριακής καί Περι
ζώων φθαρτικών), καί στόν Ιδιο, Une note sur la thériaque attribuée à Galien. Contribution à
letude de lenseignemet à Constantinople aux XlVe et XVe siècles, Byzantion 67 (1997) 439-479
(στις σ. 454-456 ή έκδοση τοϋ κειμένου). Βλ. και Meyerhof, Über echte und unechte Schriften
Galens, σ. 544, οπου καταγράφονται δύο μάλλον ψευδο-γαληνικά έργα πού μαρτυροϋνται άπό
τόν ibn abï Usaibi'a (13ος αί. μ.Χ.), ένα σύγγραμμα γιά τή χρησιμότητα τής θηριακής («Eine
Schrift Vom Nutzen des Theriaks»), καί μιά έπιστολική πραγματεία σχετικά μέ τό δάγκωμα τοϋ
λυσσασμένου σκύλου («Ein Sendschreiben Über den Biss des tollen Hundes»),

433. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 1 [XIV 4, 18-5, il Κ.]: και πυθόμενος [sc. ό Μάρκος Αύρήλιος]
έμε διά παντός αντώ κατά πάσας τάς συνθέσεις παραγεγονέναι, σκευάζεσθαι μέν έκέλευσεν ύπ'
έμοϋ τήν άντίδοτον. άρεσθεις δέ αύτη μόνη, παραγενόμενος εις 'Ρώμην, έπυνθάνετο κατά τίνα
συμμετρίαν τών άπλών φαρμάκων σκευάζοιμι, κάγώ τάληθές αν τω διήλθον, ώς ούδέν ούδέ
τουλάχιστον, οΰτ' ένέλιπον, ούτε προσέθηκα τών έμβαλλομένων έξ έθους παλαιού
τοις κατά τήν αύλήν Ιατροϊς, έδήλωσά τε τήν α'ιτίαν, δι' ήν άρέσκει μάλιστα αύτώ έμοι
σκευασία, περί ής ειπείν και νύν προθέμενος, έμνημόνευσα τών τότε πραχθέντων. άτε γάρ έκάστης
ήμέρας λαμβάνων ό Άντωνϊνος άμα πολλώ μέλιτι τοϋ φαρμάκου, άκριβέστατα διεγίνωσκε τήν τε
κακίαν αύτοϋ και τήν άρετήν. Σχετικά μέ τή χρήση τής θηριακής άπό τόν Γαληνό βλ. καί Watson,
Theriac and Mithridatium, σ. 64-71 (: «Galiens use of Theriac»). Βλ. καί ύποσημ. 435.

434. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1,2 [XIV 5,12-13,16 Κ.]: πώς αν καλλίστη σκευάζηται ή θηριακή· 1,
3 [XIV 13,17-20,15 Κ.]: όποιον δει τόν οίνον έμβαλεϊν ταϊς άντιδότοις- 1,4 [XIV 20,16-27,10 Κ.]:
περι μέλιτος τοις άντιδότοις έμβληθήναι δεομένου, καί 1, 5 [XIV 27,11-31,10 Κ.]: οτι κατά πάσας
τάς χώρας ζητεϊν χρή τό τε μέλι και τόν οίνον και τάς άπλας δυνάμεις.
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λοιπόν, δηλώνει ότι, έχοντας ύπ' όψιν τις πολλές τροποποιήσεις τής θηριακής
άπό προγενέστερους και σύγχρονούς του γιατρούς, προέκρινε τή σύνθεση τοϋ
Άνδρομάχου τοϋ πρεσβυτέρου435.

Για τά δηλητήρια και τά ίοβόλα ό Γαληνός έκανε λόγο περιστασιακά καί σέ άλλα έργα
του, όπως π.χ. όταν πραγματευόταν τά σχετικά μέ τούς πεπονθότας τόπους, βλ. Π. τών πε-
πονθ. τόπ. 6,5 [VIII421,6-422,2 Κ.] (γιά τούς σκορπιούς καί τις θαλάσσιες νάρκες), ή όταν
κατέγραφε τή θεραπευτική δράση διαφόρων άπλών φαρμάκων, βλ. Π. κράσ. καί δυν. άπλ.
φαρμ. 7,10 [XII 5,13-14 Κ.]: τω δ'ειναι τοιαύτη [sc. ή καλαμίνθη] και πρός τα τών ιοβόλων
θηρίων δήγματα παραλαμβάνεται■ 9, 1 [XII 175, 5-8 Κ.]: ει δε και πρός τάλλα θανά-
σιμα φάρμακα, ταύτα δη τά δηλητήρια καλούμενα, τήν αύτήν δύναμιν έχει τό διά τών
άρκενθίδων καϊ τής Λημνίας φάρμακον, έμοί μέν άδηλον 9, 3 [XII 217, 7-9 Κ.]: ώς και πρός
πολλά τών ιοβόλων άνθίστασθαι [sc. τό θείον]· εγωγ'ούν έπίτε τρυγόνος θαλασσίας καϊ
δράκοντος έχρησάμην αύτω πολλάκις· 10,2 [XII 268,18-269,4 Κ.]: ούτως γοϋν μοι δοκούσιν
οί ιατροί καί πρός τά κατά διάβρωσιν άναιρούντα θανάσιμα φάρμακα, προτραπήναι δι-
δόναι τό γάλα, καθάπερ ο τε θαλάττιος λαγωός άναιρεϊ καί ή κανθαρίς. ενιοι δέ
καί τοις άκόνιτον ή θαψίαν είληφόσι διδόασιν,κ.ά.436.

435. Βλ. Γαλην., Π. Πίσ. π. τής θηρ. 12 [XIV 262,5-7 Κ.]: τοσαύτης γάρ ούσης τής περί τάς γραφάς
[sc. τής θηριακής] διαφοράς, ήμεϊς τη Άνδρομάχου ώς άριστη χρώμεθα, καί εϊς γε τάς βασιλικάς
χρείας ούτως σκευάζομεν. Γιά τήν επιδοκιμασία άπό τόν Γαληνό τής θηριακής τοϋ Άνδρομάχου τοΰ
πρεσβυτέρου βλ. άκόμη Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 1 [XIV 211,6-16 Κ.]· 5 [XIV 232,7-18 Κ.]· 12
[XIV 255, ΐΟκ,έ.Κ.]: έκαστα τά τήν θηριακήν συντιθέμενα άκριβώς έξεταστέον. καί τήν Άνδρομάχου
γραφήν προκριτέον, κ.ά. Γιά τόν Γαληνό ώς άρχίατρο τοΰ Μάρκου Αυρηλίου καί τοΰ Σεπτιμίου
Σεβήρου καί γιά τήν παρασκευή τής θηριακής πρός χρήση άπό τούς αύτοκράτορες βλ. Γαλην., Π.
άντιδ. 1,13 [XIV 64,6-66,7 Κ.], κ.ά.· ειδικότερα γιά τόν Γαληνό καί τήν παρασκευή άπό αύτόν τής
θηριακής γιά τόν Μάρκο Αύρήλιο βλ. Η. Schlange-Schöningen, Die römische Gesellschaft bei Galen.
Biographie und Sozialgeschichte [ULG 65], Berlin - New York 2003, σ. 187-198 (: «VII. 3. Theriak:
Galen als άρχιατρός unter Mark Aurel»), καί V. Boudon-Millot, Galien de Pergame. Un médecin
grec à Rome, Paris 2012, σ. 184-188 (: «La thériaque pour l'empereur») [στή σ. 379 τοϋ βιβλίου της
αύτοΰ ή Boudon-Millot καταγράφει καί εναν άδημοσίευτο άκόμη τόμο Πρακτικών Συνεδρίου μέ
θέματή θηριακή· βλ. V. Boudon-Millot - F. Micheau (έπιμ.), Histoire, transmission et acculturation
de la Thériaque. Actes du colloque de Paris (18 mars 2010), Paris].

436. Δέν κάνω έδώ λόγο γιά τά γαληνικά συγγράμματα Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τό-
πους, Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη καί Περί άντιδότων, έπειδή τό σχετικό περιεχομένό
τους τό έχω ήδη έκθέσει, κατά τό μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του, στις ένότητες πού άφοροΰν
τούς γιατρούς οί όποιοι άσχολήθηκαν μέ τά δύο έδώ συζητούμενα θέματα. Γιά μιά καταγραφή (όχι
πλήρη) τών πληροφοριών πού άφοροΰν τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια καί έντοπίζονται σέ δώδεκα
γνήσια έργα τοΰ Γαληνού (Περί αιρέσεων τοις είσαγομένοις, Περί τών συνεκτικών αιτίων, Πρός Πα-
τρόφιλον περί συστάσεως ιατρικής, Περί τών τής ιατρικής μερών, Περί κράσεων, Περί τών έν ταϊς τρο-
φαϊς δυνάμεων, Περί εύχυμίας καί κακοχυμίας, Περί τών πεπονθότων τόπων, Θεραπευτική μέθοδος,
Περί κράσεως καί δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων, Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους καί
Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη) καί σέ δύο προσγραφόμενα σ' αύτόν (Περί τής άριστης
αίρέσεως καί Περί εύπορίστων) βλ. Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1982-1986.
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Στις Κνρανίδες (2ος; αί. μ.Χ.), συμπιληματικό εργο μέ μαγικό-ιατρικό περι-
εχόμενο (medicina magica), σχετιζόμενο μέ τή δράση λίθων, πτηνών, βοτανών
και ιχθύων437, έντοπίζονται έπίσης πολλές θεραπευτικές ύποδείξεις πού άφο-
ρούν τά ίοβόλα και τά δηλητήρια. Έτσι, για παράδειγμα, ό ήφαιστίτης λίθος,
ύστερα άπό μία ορισμένη διαδικασία, καθίσταται φνλακτήριον εκ πάντων ζώων
ιοβόλων438, ένώ ό έν τοις όφθαλμοϊς [sc. τοϋ νεβρού τής έλάφου] ευρισκόμενος
ενδοθεν ρύπος, χορηγούμενος μέ νερό, άποτελεΐ δραστικότατο άντιφάρμακον σε
όσους έχουν πιει κάποια δηλητηριώδη ούσία439.

Στο έργο Κεστοί τοΰ Σέξτου 'Ιουλίου Αφρικανού, χρονογράφου τοΰ 2ου/3ου
αί. μ.Χ.440, τό όποιο άπαρτιζόταν άπό διάφορα έτερόκλητα θέματα (φυσιογνωσία,
πολεμικές τέχνες κτλ.) καί έχει διασωθεί μόνον άποσπασματικά (στά Ίππιατρι-
κά, Γεωπονικά κτλ.), στό τμήμα πού άφοροΰσε τήν ιατρική καταγράφονταν καί
διάφορα φάρμακα γιά τά ίοβόλα και τά δηλητήρια· άπό τό δεύτερο βιβλίο τών
Κεστών σώζεται ένα άπόσπασμα πού άφορά γενικά τήν προφύλαξη άπό τά δη-
λητήρια441, ένώ στό τρίτο βιβλίο μία ένότητα άποσπασμάτων άφορά τά ίοβόλα442.

Ό Όρειβάσιος ό Περγαμηνός (4ος αί. μ.Χ.)443, φίλος καί προσωπικός γιατρός
τοΰ αύτοκράτορα 'Ιουλιανού (361-363 μ.Χ.), στά συγγράμματά του συμπεριέ-

437. Πα τις Κνρανίδες βλ. I. Toral-Niehoff, Kyraniden, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 549-
550 (: «frühestens stammen sie [sc. die Kyraniden] aus dem 2. Jh. n. Chr.»), Γιά τήν έκδοση τοϋ
έργου αύτοϋ βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Κυρανίδες.

438. Βλ. Κυραν. 1, 7,17-20 [σ. 50 Kaim.]· βλ. άκόμη 1, 21, 68 [σ. 95 Kaim.] (βατραχίτης λίθος)·
1,24,100-110 [σ. 110 Kaim.] (ώμίς θαλασσιά = μαινίς)· 2,4,23-26 [σ. 121 Kaim.] (αίμα έρίφον)· 2,5,
25-26 [σ. 124 Kaim.] (βάτραχοι)· 2,11,25-28 [σ. 135 Kaim.] (μυελός έλάφου)· 2,24,1-3 [σ. 155 Kaim.]
(πυτία λαγωοϋ)· 3,6,6 [σ. 196 Kaim.] (αίμα αίθυίας), κ.ά.

439. Βλ. Κυραν. 2,27,3-4 [σ. 159 Kaim.]· βλ. άκόμη 2,42, 3-4 [σ. 182 Kaim.] (αίμα φρύνου)· 3,
31,3-4 [σ. 217 Kaim.] (αίμα νήσσης)· 3,47,4 [σ.233 Kaim.] (αίμα φασιανού)· 3,48,6 [σ. 234 Kaim.]
(όρνις φάλαρις)· 3, 51, 5-7 [σ. 238 Kaim.] (αίμα χηνός)· 3, 53, 5-7 [σ. 241 Kaim.] (φάρος)· 4,40, 3-5
[σ. 274 Kaim.] (λαγωός θαλάσσιος)· 4,62,2-7 [σ. 287 Kaim.] (τρίγλα), κ.ά.

440. Γιά τόν Αφρικανό βλ. W. Kroll, Iulius (Africanus), (47), RE Χ/1 (1918) 116-123 (καί
Sickenberger, στ. 123-125 συνέχεια τοΰ ίδιου λήμματος)· Β. R. Voss, Iulius (Β 3), DKP 2 (1967) 1547-
1548, και ]. Rist, S. Julius Africanus, DNP 11 (2001) 494-495. Γιά τήν έκδοση τών άποσπασμάτων τών
Κεστών βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Σ. Ιούλιος Αφρικανός.

441. Βλ. Ιουλ. Αφρικαν., Κεστοί, βιβλ. 2, άπ. 7 Vieillefond: πρός τό μή δηλητηρίω άλίσκεσθαι.

442. Βλ. Ιουλ. Αφρικαν., Κεστοί, βιβλ. 3, άπ. 21 -33 Vieillefond. Ό Αφρικανός,τήν άποψη τοΰ όποιου
παραθέτει ό Ανων. [Αία. Προμ.;] , Π. ιοβ. και δηλητ. 50 [σ. 66,19-21 Ihm], δτι τό κίτρον προεσθιόμενον
είναι άντιφάρμακο γιά όλα τά δηλητήρια, είναι διαφορετικό πρόσωπο· σχετικά βλ. παρακάτω, σ. 371,
ύποσημ. 1272.

443. Γιά τόν Όρειβάσιο βλ. Η. Ο. Schröder, Oreibasios, RE Suppl. VII (1940) 797-812· Α.
Touwaide, Oreibasios, DNP 9 (2000) 15-16, και R. de Lucia, Oreibasios v. Pergamon, Leven (έπιμ.),
Antike Medizin, στ. 660-661. Βλ. έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 16, 23 κ.ά., και
Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1894.
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λαβε φαρμακευτικές κυρίως ύποδείξεις για τήν αντιμετώπιση τών ιοβόλων καί
τών δηλητηρίων. Έτσι στό έργο του Ίατρικαϊ συναγωγαί καταγράφει άπλα φάρ-
μακα ή διάφορα βοηθήματα, ή θεραπευτική δράση τών όποιων άφορά, μεταξύ
άλλων, τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια444, ή καταγράφει άπλα φάρμακα πού είναι
δηλητηριώδη445, ένώ στο Ίατρ. συν. έκλ. τά κεφφ. 117-126 άφορούν τά ίοβόλα446
καί τά κεφφ. 127-135 άφορούν τά δηλητήρια447· στήν Σύνοψιν πρός Εύστάθιον
έντοπίζεται ένα μόνο κεφ. πού άφορά τούς λυσσοδήκτους448, και τέλος στά Βι-
βλία πρός Εύνάπιον, στο τρίτο βιβλίο, ύστερα άπό τό εισαγωγικό κεφ. (63ο) περί
τών δηλητηρίων καί τών ιοβόλων καί τό άμέσως έπόμενο, όπου καταγράφεται
ένα κοινόν πρός πάντα θανάσιμον [-μα7.] φάρμακον, άκολουθοΰν τρία κεφφ. πού
άφορούν άντίστοιχα δηλητήρια (μύκητες, γάλα τυρωθέν, βδέλλαι), πέντε κεφφ.
πού άφορούν άρκετά ίοβόλα (σφήκες, μέλισσαι, σκολόπενδρα, μυγαλή, κυνόδη-

444. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 5, 25 [CMG VI/1/1, σ. 143, 26-28]: αρμόζει [sc. ό θυμίτης οίνος] ...
καί πρός ίοβόλα τά ψύχοντα καϊ σήποντα- 6, 22 [CMG VI/1/1, σ. 180, 3-5] (δρόμος)· 9,27 [CMG
VI/1/1, σ. 30,11-12] (πίτυρα)· 9,48 [CMG VI/1/1, σ. 37,2-3] (ώκιμον)· 15,2 [CMG VI/1/2, σ. 292,
5-8] (πτύελον), κ.ά.

445. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 15, 1 A [CMG VI/1/2, σ. 242, 8-9] (άκόνιτον ή παρδαλιαγχές)·
αυτόθι [CMG VI/1/2, σ. 244, 28] (άπόκυνον ή κυνοκράμβη)· 15, 1 Ε [CMG VI/1/2, σ. 252,25-26]
(έφήμερον), κ.ά.

446. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 117-126 [CMG VI/2/2, σ. 291,1-295,3ΐ],

447. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 127-135 [CMG VI/2/2, σ. 295, 32-299, 3], όπου, στό κεφ. 117
πού άφορά τούς λυσσοδήκτους, μνημονεύεται ό Μάρκος ό καθηγητής, τόν όποιον ό Wellmann
ταυτίζει μέ έπιφύλαξη μέ τόν καθηγητήν πού μνημονεύεται στό Π. ιοβ. τού Φιλουμένου· βλ.
Φιλουμ., Π. ιοβ. 5, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 10, 6] (κριτ. ύπόμν.): «καθηγητής] fort. Μάρκος ό καθη-
γητής cf. Orib. IV 624». Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 117, 8 [CMG VI/2/2, σ. 292,17-20]: θηριακή ή
έχρήσατο Μάρκος ό καθηγητής λυσσοδήκτοις. τριφύλλου τής άσφαλτώδους σπέρματος, πηγάνου
άγριου, όροβίνου άλεύρου, άριστολοχίας στρογγύλης ίσα. πλάσσε τροχίσκους άνά δραχμήν α ' καϊ
δίδου μετ'οίνου δραχμήν α '. Προφανώς ή πρόταση τοϋ Wellmann στηρίζεται στή διαπίστωση ότι
και γιά τούς δύο γιατρούς, στούς όποιους άποδίδεται ό χαρακτηρισμός καθηγητής, μαρτυρεΐται
ένασχόληση μέ τά ίοβόλα, και ειδικότερα μέ τούς λυσσοδήκτους. Έπειδή τό έν λόγω κείμενο τοΰ
Φιλουμένου προέρχεται άπό τόν Απολλώνιο My, άπ. 38 von Staden, ό έκεϊ κατονομαζόμενος
καθηγητής, ώς διδάσκαλος τοΰ Απολλώνιου, πρέπει νά έζησε κατά τό πρώτο ήμισυ τοΰ 1ου αί.
π.Χ. Τήν άποψη αύτή τοΰ Wellmann άσπάζεται καί ό Froehner, Philumenos über die Tollwut, σ.
518, ύποσημ. 1 (δπου, προφανώς άπό τυπογραφικό λάθος, άντί Markos γράφεται Makros). Ένας
άλλος γνωστός γιατρός, στόν όποιον άποδίδεται ό 'ίδιος χαρακτηρισμός, είναι ό Λεύκιος (Λούκι-
ος) ό καθηγητής πού ύπήρξε διδάσκαλος τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα. Πρβ. καί von Staden,
Herophilus, σ. 537, ύποσημ. 34.

448. Βλ. Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 8, 12 [CMG VI/3, σ. 251, 12-252, 5] (μνημονεύεται ό
Απολλώνιος ό Περγαμηνός, γιά τόν όποιον βλ. Μ. Wellmann, Apollonios [104], RE II/l [1895]
150). Παρατίθεται ή άποψη τοΰ Απολλώνιου δτι πολλοί πού κατέστησαν ύδροφοβικοί άπό άλλη
αιτία σώθηκαν (δι' άλλην τινά κατασκευήν άλόντας τω πάθει), κανένας όμως άπό έκείνους πού
περιέπεσαν στό πάθος αύτό διά δήξιν λυσσώντος κυνός.
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κτοί, άνθρωπόδηκτοι, πιθηκόδηκτοι καϊ λυσσόδηκτοι)449 και ενα τή χρήση τής θη-
ριακής ή όποία διά ταχέων βοηθεϊ τοις υπό τών Ιοβόλων δηχθεϊσι και τοις προσε-
νεγκαμένοις τι δηλητήριον450. Μάλιστα τό τελευταίο αύτό κεφ., που φέρει τον τίτ-
λο πρός τό λαμβάνειν έχίδνας άλύπως, είναι συντεθειμένο έξ ολοκλήρου άπό τόν
Όρειβάσιο (δηλ. χωρίς αύτός νά άνατρέχει σέ προγενέστερους συγγραφείς) και
άπευθύνεται πρός τόν σοφιστή Εύνάπιο, ό όποιος, όπως προκύπτει άπό τά όσα
γράφονται έκεΐ, έκανε και έκείνος χρήση τής θηριακής, τήν όποία παρασκεύαζε
ό Περγαμηνός γιατρός και κάποιοι άλλοι γιατροί, πού υιοθετούσαν τήν ϊδια σύν-
θεση τοϋ φαρμάκου451. Περιστασιακές μνείες σχετικές μέ τά δύο έν λόγω θέματα
έντοπίζονται καί σέ άλλα σημεία τών έργων τοϋ Όρειβασίου452, όπως έπίσης καί
μνείες γιά τή θεραπευτική δράση σέ διάφορα νοσήματα τής Μιθριδατείου453, τής
Ζωπυρείου454 και τής θηριακής τοϋ Άνδρομάχου τοϋ πρεσβυτέρου455.

Ό Άέτιος Άμιδηνός (6ος αί. μ.Χ.)456, γιατρός στή βυζαντινή Αύλή έπΐ 'Ιουστι-
νιανού (527-565 μ.Χ.), άφιέρωσε τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ δέκατου τρίτου λό-
γου τοϋ συγγράμματος του Βιβλία Ιατρικά στά ίοβόλα ζώα κα'ι τά δηλητήρια.
Βέβαια ό λόγος αύτός είναι έκδεδομένος πλημμελώς457, ώστόσο άπό τόν πίνακα

449. Για δλα αύτά βλ. Ορειβ., Βιβλ. προς Εύνάπ. 3, 63-73 [CMG VI/3, σ. 430,16-432, 27] (τα
κεφφ. 63-67 άφοροΰν τά δηλητήρια, και τά κεφφ. 68-72 τά ίοβόλα).

450. Βλ. Ορειβ., Βιβλ. προς Εύνάπ. 3, 73 [CMG VI/3, σ. 433,1-2] (τό σύνολο τοΰ κεφ. στις σ.
432,28-433,14).

451. Βλ. Ορειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3,73 [CMG VI/3, σ. 433,9-ΐι]: άλλ'αύτός γε ούκ άπορήσεις
τής καλλίστης θηριακής, ούδ'οί παραπλησίως σοι φιλιατροΰντες· λήψεσθε δ'άε'ι παρ'ήμών τε και
τών ομοίως ήμϊν σκευαζόντων. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 16.

452. Βλ. ένδεικτικά Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 14 [CMG VI/3, σ. 67, 3-5] (χρήση τής διά
δικτάμνου έμπλάστρου και πρός τά ίοβόλα καί λυσσόδηκτα και σκορπιόδηκτα)· αύτόθι [CMG
VI/3, σ. 67, 20-21] (χρήση τοΰ ίδιου φαρμάκου ώς ύποθνμίαμα, πού διώχνει άπό τά σπίτια τάς
έχίδνας καϊ πάντα τά ίοβόλα), κ.ά.· Ίατρ. συν. 10, 22 [CMG VI/1/2, σ. 64, 11-12 (δηλητήρια:
ψιμύθιον, γύψος, καδμεία, διγρυγές), κ.ά.

453. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 63,1 [CMG VI/2/2, σ. 227,11], καί 135,1 [CMG VI/2/2, σ. 299,
2] (άπλή μνεία τοΰ φαρμάκου καί ύπόδειξη τής χρήσεώς του). Βλ. καί παραπάνω, σ. 71.

454. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 128,2 [CMG VI/2/2, σ. 296,28] (άπλή ύπόδειξη γιά χρήση τής
Ζωπυρίου). Βλ. καί παραπάνω, σ. 72.

455. Ό Όρειβάσιος μνημονεύει τό φάρμακο αύτό όχι μέ τό όνομα τοΰ Άνδρομάχου άλλά ώς ή δι'
έχιδνών θηριακή· βλ. Ίατρ. συν. έκλ. 63,1 [CMG VI/2/2, σ. 227,11-12]-Σύν. πρός Εύστάθ. 8,9 [CMG
VI/3, σ. 250,24] · Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3,73 [CMG VI/3, σ. 432,3ΐ], κ.ά. Βλ. καί παραπάνω, σ. 88.

456. Γιά τόν Άέτιο βλ. Μ. Wellmann, Aetios (8), RE 1/1 (1893) 703-704· V. Nutton, Aetios aus
Amida (3), DNP 1 (1996/1999) 209-210, καί A. Garzya, Aetios v. Amida, Leven (έπιμ.), Antike
Medizin, στ. 19-20. Βλ. έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 23,24,40 κ.ά., καί Touwaide,
Galien et la toxicologie, σ. 1894.

457. Σχετικά μέ τήν έκδοσή του βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Άέτιος ό Άμιδηνός. Μάλιστα στήν
έκδοση δέν καταγράφεται οΰτε ό τίτλος τοΰ λόγου, ό όποιος κατά τό χφ. Άθων. Λαύρ. 630. Ε 168,
φ. 170r, είναι ό άκόλουθος: περι τών δακνόντων ζώων και Ιοβόλων θηρίων και περί έλεφαντιάσεως
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τών περιεχομένων του πού έχει δημοσιευθεί κατά τό χφ. Parisinus graecus 2191
(14ος αι.), διαπιστώνουμε ότι στόν ύπό συζήτηση λόγον (πού παραδίδεται στα
φφ. 232-263), γίνεται πραγμάτευση α') στά κεφφ. α'-μς' γιά τά ίοβόλα, β') στά
κεφφ. μζ'-ρβ ' γιά τά δηλητήρια (καθώς καί γιά τή θηριακή καί τή Μιθριδάτειο),
καί γ') στά ύπόλοιπα κεφφ. γιά διάφορα νοσήματα καί γιά τά σχετικά θεραπευ-
τικά βοηθήματα (άντίδοτα, σμήγματα, άλείμματα κτλ.)458. Έπίσης καταγραφές
θεραπευτικών ύποδείξεων κατά τών ιοβόλων καί τών δηλητηρίων έντοπίζονται
διάσπαρτες καί σέ άρκετά άλλα χωρία τών λοιπών λόγων τού Άετίου459, καθώς
καί τά πολύχρηστα άντίδοτα, όπως ή Μιθριδάτειος460, ή Ζωπύρειος461 καί ή θη-
ριακή462.

Ό Παϋλος Αιγινήτης (7ος αί. μ.Χ.)463, διάσημος γιατρός στήν Αλεξάνδρεια
κατά τήν εποχή τής άραβικής κατακτήσεώς της (640 μ.Χ.), άφιέρωσε ολόκληρο
τό πέμπτο βιβλίο τοϋ έπτάβιβλου σύγγραμματός του στά ίοβόλα καί τά δηλη-
τήρια464, ένώ σέ τμήμα τοϋ έβδομου βιβλίου πραγματεύεται περι διαφόρων άντι-

καί κνησμών, ψώρας, άλφών, λέπρας, λεύκης και περι τών πολυχρήστων άντιδότων βλ. Aim. Δ.
Μαυρουδης - Α. Σακελλαριδου-Σωτηρουδη, "Ενα χειρόγραφο τοϋ γιατροϋ Άετίου τοΰ Άμιδηνοΰ
(Κώδικας Άθων. Λαύρ. 630. Ε 168), 'Ελληνικά 38 (1987) 325. Ώς πηγές μνημονεύονται άπό τόν
Άέτιο ό Άρχιγένης ό Άπαμεύς, ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών, ό Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος (ή
θηριακή), ό Νουμήνιος ό θηριακός κ.ά.

458. Γιά όλα αύτά βλ. G. Costomiris, Études sur les écrits inédits des anciens médecins Grecs.
Deuxieme série. L'Anonyme de Daremberg, Métrodora, Aétios, REG 3 (1890) 154.

459. Βλ. ένδεικτικά Αεί., Αόγ. ίατρ. 5,133 [CMG VIII/2, σ. 109,8-io] (στό κεφ. τίς επιμέλεια τών
έν πυρετοϊς εξανθημάτων έν ολω τω σώματι ή έν τισι μέρεσι σημειώνει: μετέπειτα δέ τήν θηριακήν
άντίδοτον διδόναι ή τήν Μιθριδάτειον ή άλλην τινά τών πρός τά θανάσιμα καί ίοβόλα πεποιημένων
άντιδότων)· 6, 13 [CMG VIII/2, σ. 153,12-15] (στό κεφ. περί έπιληψίας συγκρίνει τά συμπτώματα
τών έπιληπτικών μέ έκείνα τών ύπό σκορπιού ή τίνος έτέρου τών ιοβόλων πληγέντων)· 8,73 [CMG
VIII/2, σ. 537,17-18] (στό κεφ. περί έμπύων, δηλώνεται ότι ή άντίδοτος Άριστέως Άριστάρχου ενδεί-
κνυται καί πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων καί τάς τών ιοβόλων πληγάς), κ.ά.

460. Βλ. Αετ., Αόγ. ίατρ. 4, 30 [CMG VIII/1, σ. 373, 29]· 5, 133 [CMG VIII/2, σ. 109, 9]· 6, 28
[CMG VIII/2, σ. 174, 23]· 8, 75 [CMG VIII/2, σ. 545,13-14], κ.ά. (άπλή μνεία τοΰ φαρμάκου καί
ύπόδειξη τής χρήσεώς του). Βλ. καί παραπάνω, σ. 71.

461. Βλ. Αεί., Αόγ. ίατρ. 9,28 [σ. 336,5 Ζερβ.]· 9,31 [σ. 347,23 Ζερβ.], καί 9,35 [σ. 362,3 Ζερβ.]
(άπλή ύπόδειξη γιά χρήση τής Ζωπυρίου). Βλ. καί παραπάνω, σ. 72.

462. Βλ. Αετ., Αόγ. ίατρ. 7,101 [CMG VIII/2, σ. 353,14]· 8, 31 [CMG VIII/2, σ. 444,13]· 8, 35
[CMG VIII/2, σ. 449,18] · 8,66 [CMG VIII/2, σ. 523,12] · 8,75 [CMG VIII/2, σ. 545,14-15], κ.ά. Βλ.
καί παραπάνω, σ. 88.

463. Γιά τόν Παΰλο Αιγινήτη βλ. Η. Diller, Paulus (23), RE XVIII/2 (1949) 2386-2397· Α.
Touwaide, Paulus von Aigina (5), DNP 9 (2000) 431-432, καί P. Ε. Pormann, Paulos v. Aigina,
Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 681-682. Βλ. έπίσης Watson, Theriac and Mithridatium, a. 39,
40 κ.ά., καί Touwaide, Galien et la toxicologie, σ. 1895.

464. Βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,1-66 [CMG ΙΧ/2, σ. 3-41], όπου μνημονεύονται ό Λύκος
ό Νεαπολίτης (γιά τόν όποιον βλ. F. Ε. Kind, Lykos [51], RE ΧΙΙΙ/2 [1927] 2407-2408, καί Α.
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δότων465. Έπίσης, όπως καί άλλοι γιατροί, ό Παύλος κάνει άρκετές φορές περι-
στασιακές άναφορές στά έν λόγω θέματα, έντοπιζόμενες σέ διάφορα χωρία τοϋ
συγγράμματος του466, καθώς καί μνείες τών άντιδότων τοϋ Μιθριδάτη467, τοϋ
Ζωπύρου468 καί τοϋ πρεσβυτέρου Άνδρομάχου469 όσον άφορά τήν ένδειξη τής
χρήσεώς τους στή θεραπεία διαφόρων νοσημάτων.

Τέλος ό Παύλος Νικαΐος (μεταξύ 7ου καί 10ου αί.) στό παθολογικό-θερα-
πευτικό σύγγραμμά του άφιερώνει ένα κεφ. στήν ύδροφοβία, τήν όποία άποδί-
δει βέβαια στό δάγκωμα τοΰ λυσσασμένου σκύλου, σημειώνει όμως ότι ή νόσος
εΐναι δυνατόν νά προκληθεί καί άπό άλλα θηρία470. Άκόμη ό γιατρός αύτός κά-
νει λόγο γιά τή Μιθριδάτειο471 καί γιά τή θηριακή (ή δι'έχιδνών θηριακή)472.

Στούς λοιπούς γιατρούς τής "Υστερης Αρχαιότητας καί τής βυζαντινής
έποχής μέχρι τόν Θεοφάνη Χρυσοβαλάντη (Νόννο) δέν διαπιστώνεται ενδι-
αφέρον γιά τά ίοβόλα καί τά δηλητήρια473, καί μόνο σέ μερικούς άπό αύτούς
έντοπίζονται περιστασιακές άναφορές στά έν λόγω θέματα.

Έτσι ό Αλέξανδρος Τραλλιανός (6ος αι.), γιά παράδειγμα, στο έργο του Περι
πυρετών, καταγράφοντας μία σχετική άντίδοτον, τονίζει τό μεγάλο θεραπευτικό
εύρος της καί σημειώνει ότι μάλιστα δέ καί έπϊ τών ιοβόλων τήν δύναμιν ταύτην
έστιν εύρεϊν τοϋ φαρμάκου· ού μόνον διά τοϋ στόματος διδόμενον σώζειν, άλλά και
έπι τών σπαραχθέντων τόπων χριομένη αύτή ώφελεί474, ένώ στό ϊδιο σύγγραμμα

Touwaide, Lykos von Neapolis (10), DNP 7 [1999] 573-574), ό Άρχιγένης ό Άπαμεύς, ό Γαληνός,
ό Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, ό 'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης και ό Μιθριδάτης ΣΤ'.

465. Βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,11 [CMG ΙΧ/2, σ. 293,1-298, is],

466. Βλ. ένδεικτικά Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,44 [CMG IX/1, σ. 240,4-6] (δπου στό κεφ. περ'ι
ειλεού σημειώνεται ότι ή νόσος είναι δυνατόν νά προκληθεί καί άπό δηλητήρια: επί τ ε δηλητηρίοις
φαρμάκοις)· 3,50 [CMG IX/1, σ. 261,25-26] (όπου στό κεφ. περ'ι ίκτέρου έπισημαίνεται ότι μεταξύ
τών αιτιών τής νόσου συμπεριλαμβάνεται ή πόση δηλητηρίου και ό ιός τών ιοβόλων: κα'ι δια
πόσιν δε δηλητηρίου φαρμάκου και διά ιόν 'έξωθεν έκ τίνος ιοβόλου προσπίπτοντα συνίσταται τό
ίκτερικόν πάθος), κ.ά. Βλ. κα'ι παραπάνω, σ. 110, στά σχετικά μέ τόν Σωρανό.

467. Βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,32 [CMG IX/1, σ. 217,30]· 5,28 [CMG ΙΧ/2, σ. 24,26], κ.ά.
(άπλή μνεία τής Μιθριδατείου καί ύπόδειξη τής χρήσεώς της). Βλ. κα'ι παραπάνω, σ. 71.

468. Βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,11 [CMG ΙΧ/2, σ. 308,5-8] (παράθεση τής συνθέσεως τής
Ζωπυρίου). Βλ. κα'ι παραπάνω, σ. 72.

469. Βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 2,35 [CMG IX/1, σ. 109,22]· 3,16 [CMG IX/1, σ. 160,5]· 3,37
[CMG IX/1, σ. 225,27], κ.ά. Βλ. και Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 352-355. Βλ. και παραπάνω, σ. 88.

470. Βλ. Παυλ.Nik., Π. νοσημ. 27 [σ. 88-89 1er. Βίο]: Περί ύδροφόβου. ...

471. Βλ. Παυλ. Nik.,Π. νοσημ. 44,29 [σ. 1141er. Βίο]: ή τήνΜιθριδάτην [ -ου;]. Βλ. και παραπάνω, σ. 71.

472. Βλ. Παυλ. Nik., Π. νοσημ. 24, 23 [σ. 85 1er. Βίο] και 51, 44-45 [σ. 123 1er. Βίο] (ή διά τών
έχιδνών θηριακή)· 44, 29 [σ. 114 1er. Βίο] (θηριακή)· πρβ. και 116, 20-21 [σ. 207 1er. Βίο]. Βλ. και
παραπάνω, σ. 88.

473. Όπως π.χ. στόν Φιλάγριο, στόν Αέοντα ιατρό, στόν Μελέτιο κ.ά.

474. Βλ. Αλεξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 7 [I 433,18-21 Puschm.].
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έντοπίζεται ενα άλλο άντίδοτο, τό όποιο σύμφωνα μέ τον Αλέξανδρο ένδείκνυ-
ται κατά τών άμφημερινών και τεταρταίων πυρετών (άντίδοτος πρός άμφημερι-
νούς, ποιεί καί πρός τεταρταίους)475, άπό τόν Φιλούμενο όμως άντλοϋμε τήν πλη-
ροφορία ότι τό ϊδιο άντίδοτο ήταν άποτελεσματικό καί κατά τών δηγμάτων τών
σκορπιών (άλλη [sc. άντίδοτος σκορπιοπλήκτοις] ποιούσα <καί> πρός τριταίους
και τεταρταίους καί άμφημερινούς)476. Άκόμη στό έκτενές παθολογικό-θεραπευ-
τικό σύγγραμμά του ό Αλέξανδρος συνιστά τή χρήση τής Μιθριδατείου477 καί τής
θηριακής (ή τού δι'έχιδνών φαρμάκου)478 σέ διάφορα νοσήματα έξ αιτίας άκριβώς
τού θεραπευτικού εύρους τών σκευασμάτων αύτών.

'Ομοίως περιστασιακά ό Παλλάδιος (6ος αι.), σχολιάζοντας τή ρήση τών
ιπποκρατικών 'Επιδημιών, ή πρώτη φράση τής όποιας είναι όδυνέων τήν έγγύ-
τατα κοιλίην καθαίρειν (Έπιδημ. ΣΤ' 6, 3 [V 324, 3-6 L.]), διατυπώνει κάποια
παρατήρηση γιά τούς πόνους καί τις βλάβες πού προκαλούν ίοβόλα (άσπίς,
σκορπίος) καί δηλητήρια (κώνειον, σκαμμωνία, λαγωός θαλάσσιος, κανθαρίς)
στούς άνθρώπους479.

Έπίσης ό άνώνυμος συντάκτης τού Περί χυμών, βρωμάτων καί πομάτων αφι-
ερώνει τό τελευταίο κεφ. τοϋ συγγράμματος αύτοϋ στά κοινά βοηθήματα πρός
τάς τών 'ιοβόλων πληγάς480· ομοίως και ό άνώνυμος συντάκτης τοϋ έργου Περί
τροφών δυνάμεως, κάνοντας λόγο γιά τή φύση τών καρύων, σημειώνει ότι αύτά,
μεταξύ άλλων, ώφελούν καί όσους έχουν λάβει κάποιο δηλητήριο ή έχουν δη-
χθεί άπό ιοβόλο ζώο481.

475. Βλ. Αλεξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 6 [I 403,10-18 Puschm.].

476. Βλ. Φιλουμ.,Π. ιοβ. 14,8 [CMG ΙΧ/1/1, σ. 18,9-14], Βλ. καί παρακάτω, σ. 183 κ.έ.

477. Βλ. Αλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 5, 4 [II 155, 6 Puschm.] (άπλή μνεία τής Μιθριδατείου καί
υπόδειξη τής χρήσεώς της). Βλ. και παραπάνω, σ. 71.

478. Βλ. Αλεξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 7 [I 409, ι Puschm.]· αυτόθι [I 421,12 Puschm.], κ.ά.· Θεραπ.
5,5 [II205,3 και 13 Puschm.]· αυτόθι [II 207,24 Puschm.] (to διά τών έχιδνών φάρμακον), κ.ά. Βλ.
και παραπάνω, σ. 88.

479. Βλ. Παλλλδ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ.ΣΤ' 6,4 [II 162,13-20 Dietz]: όδυνώσι γάρ ήμαςκαΐ
τά δηλητήρια, και τούτων τά μέν έξωθεν, τά δέ έσωθεν, και τά μεν θερμαίνοντα, τά δέ ψύχοντα. ιός
άσπίδος έξωθεν μέν ού θερμαίνει, 'ιός σκορπιού έξωθεν ού ψύχει, όθεν δοκούσιν ώς ύπό κρυστάλλου
βάλλεσθαι- κώνειον έσωθεν ού ψύχει- σκαμμωνία έσωθεν ού θερμαίνει, ζήτησον δέ και τάς
έπιτηδειότητας· λαγωός θαλάσσιος έλκοί τόν πνεύμονα, κανθαρίς δέ τήν κύστιν.

480. Βλ. [Ανων.], Π. χυμ., βρωμ. και πομ. 75 [II 281, 7 κ.έ. Ideler]: κοινά βοηθήματα πρός τάς
τών ιοβόλων πληγάς. προφυλάττεσθαι μέν ούν χρή ... Βλ. και S. Zervos, Détermination des noms
des auteurs de deux anciens textes médicaux, Athenes 1908, σ. 7-8, ό όποιος έπισημαίνει τή σχέση
τοϋ κεφ. αύτοϋ μέ τό άντίστοιχο πού έντοπίζεται στόν δέκατο τρίτο λόγον τού Άετίου.

481. Βλ. [Ανων.], Π. τροφ. δυν. [II 474, 4-8 Delatte]: κάρυα εί'.σι θερμά και ξηρά. θερμαίνουσιν
ούν τό σώμα καϊ ποιούσι κεφαλαλγίαν. ώφελούσι δέ τούς έχοντας ψυχρά τά σώματα ομοίως και είς
τά θανατηφόρα τών φαρμάκων καί ίοβόλα τήν θερμήν έχοντα φύσιν.
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Έν κατακλείδι σημειώνω οτι σέ τρία έργα πού συνδέονται μέ τόν κύκλο τών λογί-
ων τοϋ αύτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυρογέννητου (912-959) έντοπίζονται
κεφφ. σχετικά μέ τά θέματα πού έξετάζονται στήν παρούσα Εισαγωγή:

Ό Θεοφάνης Χρυσοβαλάντης (Νόννος) (10ος αί.)482 στήν Σύνοψιν έν επιτομή τής
Ιατρικής άπάσης τέχνης, στό έκτο βιβλίο, άφιερώνει κάποια κεφφ. στήν πραγμάτευση
τών ιοβόλων και τής θεραπείας τών τσιμπημάτων ή δηγμάτων τους καί στήν αντι-
μετώπιση τής θανατηφορου δράσεως δηλητηρίων· βλ. γιά τά ίοβόλα: Σύν. έν έπιτ.
'ιατρ., κεφφ. 261 (θυμιάματα προφυλακτικά και ύποκαπνίσματά), 262 (πρός δήγματα
ερπετών), 263 (καταπλάσματα κατά τάς πληγάς έπιτιθέμενα), 264 (περι σφηκών καϊ με-
λισσών), 265 (περι κωνώπων), 266 (πρός τό άπολέσαι μυΐας), 267 (πρός τό διώξαι ψύλ-
λας), 268 (πρός κόρεις), 269 (πρός σκορπιοπλήκτους), 270 (περι φαλαγγίων και άρα-
χνίων), 271 (περι δακετών θηρίων, περι λυσσοδήκτων και ύδροφόβου) [τ. 2, σ. 294-325
Bernard]· κεφ. 273 (περι εχεων καϊ έχιδνών) [τ. 2, σ. 332-335 Bern.], 275 (περι θαλασ-
σίων τρυγόνος καϊ μυραίνης) [τ. 2, σ. 340-342 Bern.], 276 (περί δράκοντος θαλασσίου)
[τ. 2, σ. 342-343 Bern.], 277 (περι σκορπιού θαλασσίου) [τ. 2, σ. 344 Bern.], 278 (περί
χαλκής σαύρας καί σαλαμάνδρας) [τ. 2, σ. 344-346 Bern.]· βλ. έπίσης κεφφ. 1 (περί μυρ-
μήκων), 2 (πρός άνοδήκτους [= άνθρωποδήκτους] καί κυνοδήκτους), 3 (πρός δήγμα
μυγαλής), 4 (πρός πληγήν κεράστου) [τ. 2, σ. 368-372 Bern.]483, καί γιά τά δηλητήρια:
κεφφ. 279 (περί λαγωοϋ θαλασσίου) [τ. 2, σ. 348 Bern.], 280 (περί βδελλών) [τ. 2, σ. 350
Bern.], 281 (περί μυκήτων), 282 (περί γάλακτος τυρωθέντος έν γαστρί), 283 (περί τοϋ
Ποντικού μέλιτος) [τ. 2, σ. 350-356 Bern.]484.

Στά Ίππιατρικά (Hipp. Cant.) τά κεφφ. οα' και οβ ' άφοροΰν τά ίοβόλα καί ένα δη-
λητήριο· ειδικότερα στό κεφ. οα ' (περί έχεοδήκτων καί λοιπών ιοβόλων καί καμπών), τό
όποιο συγκροτείται άπό είκοσι έπτά παραγράφους, γίνεται λόγος 1. περί βουπρήστεως,
2. περί μυγαλής, 3. Αφρικανού περί λυσσοδήκτων καί ύδροφόβων καί τών λοιπών δηγ-
μάτων ερπετών, 4. τοϋ αύτοϋ (ή παράγραφος άφορά τήν άσπίδα: ασπίδων δέ δήγματι
θεραπεία), 5. άντιπαθές εύπόριστον τοϋ αύτοϋ, 6. εις δήγμα δφεως καί λοιπών φάρμα-
κον καί λύσσαν, 7. εις έχιοδήκτους. 8. πρός θηριοδήκτους διά πείρας, 9. Αφρικανού πρός
δήγμα παντός θηρίου, 10. τού αύτοϋ πρός πληγήν ιοβόλων ένύδρων ζώων άφλέγμαντον,
11. τοϋ αύτοϋ προφυλακτικόν εις τό μή άδικεΐσθαι ύπό τίνος ιοβόλου δήγματος, 12. τοϋ
αύτοΰ περί σκολοπένδρας, 13. τοϋ αύτοΰ περί άραχνίων 14. τοϋ αύτοϋ πρός μέλισσας,

482. Γιά τόν Θεοφάνη βλ. R. Volk, Theophanes Chrysobalantes, Leven (έπιμ.), Antike Medizin,
στ. 851-852. Γιά τήν έκδοση τοϋ έργου του βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Θεοφάνης Χρυσοβαλάντης
(Νόννος).

483. Τά κεφφ. αύτά (1-4), όπως και δύο άκόμη πού έπονται και δέν άφοροΰν ίοβόλα, έκδίδονται
άπό τόν Bernard μετά τό πέρας τής πραγματείας αύτής άπό τό χφ. D (= Vindob. med. graec. 50 τοΰ
14ου αι., φ. 65r-v). Γιά μιά άκριβέστερη περιγραφή τής παρεμβολής τών κεφφ. αύτών στό σύγγραμμα
τοΰ Θεοφάνη βλ. J. Α. Μ. Sonderkamp, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Theophanes
Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnus) [ΠΒ 7], Bonn 1987, σ. 254.

484. Βλ. καί στήν έκδοση τοΰ Bernard, τ. 1, σ. ΧΧΧΙ-ΧΧΧΙΙ, όπου ό Πίναξ τοϋ έκτου βιβλίου
κατά τό χφ. Vindob. med. graec. 50.
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15. τοϋ αύτοϋ περί διψάδος, 16. περί δρυΐνου, 17. τοϋ αύτοϋ περί διαφόρων <δηγμάτων>
καϊ πληγών, 18. καταγράφονται αρκετά εύπόριστα βοηθήματα γιά τά δήγματα τών ιο-
βόλων, 19. καταγράφονται συμπαθή, αντιπαθή καί άλλα βοηθήματα κατά τών ιοβόλων,
20. κατάντλημα πρός πάν θηρίου δήγμα, 21. περί ύοσκυάμου, 22. τροχίσκος ΐΆνθεμυστί-
ωνος πρός πάν δήγμα έρπετών και ιοβόλων θηρίων, 23. φάρμακον Άσκληπιάδ(ου) πρός
τά εναιμα τραύματα τά άπό δηγμάτων άρκτων, παρδάλεων και τάς τών νεύρων διακο-
πάς, 24. περι αίλουροδήκτων, 25. Στράτωνος άποθυμίαμα [ύπο- legendum?] άποδιώκον
θηρία ίοβόλα, 26. πρός ρήγμα τρυγόνος θαλασσίας και 27. Αφρικανού πρός τό μή άδι-
κεισθαι κτήνη ύπό φρύνου νύκτωρ ή έν ζοφερώ τόπ ω <έμφωλεύοντος> προσφυσώμενα,
ένώ τό ιδιαίτερα σύντομο κεφ. οβ ' άφορά μόνο τις βδέλλες (περι βδελλών)485· τέλος
στοιχεία γιά τά συζητούμενα θέματα εντοπίζονται περιστασιακά και σέ διάφορα άλλα
σημεία τών Ίππιατρικών, όπως έπίσης και μνεία τής θηριακής.

Έπίσης στά Γεωπονικά έντοπίζονται κεφφ. πού άφοροΰν διάφορα ζώα, πού μέ τό
δήγμα τους βλάπτουν άπλώς τόν άνθρωπο ή τά ζώα ή προκαλούν τόν θάνατο τους,
όπως οί κατοικίδιοι μύες, οί αρουραίοι μύες, οί αίλουροι, οί οφεις, οί σκορπιοί, οί μύρμη-
κες, οί κώνωπες, αί μύιαι, οί κόρεις, αί ψύλλαι486· βλ. άκόμη περί βδέλλης. Άψύρτου487,
πώς ίάση σκορπιού ή άλλου ερπετού πληγήν. 'Ιπποκράτους488, βόας ύπό μυών μή άδι-
κεΐσθαι. Αφρικανού489· τέλος έπισημαίνω ότι σέ κεφφ. πού άφοροΰν διάφορα φυτά, με-
ταξύ τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τους καταγράφεται καί ή δράση τους κατά ιοβόλων
καί δηλητηρίων, όπως στά κεφφ. περί ραφανίδων (δηλητήρια, ίοβόλα)490, περί πηγάνου
καί ήμέρου καί άγριου (τάς έκ θηρίων βλάβας)491, περί πράσων (έρπετά, φαλάγγια, θηρι-
όδηκτοι)492, περί σκόρδων (έχιόδηκτοι, λυσσόδηκτοι, έρπετά, δηλητήρια)493 κ.ά.

Φυσικά, φάρμακα γιά τά ίοβόλα ζώα καί τά δηλητήρια ή μόνο νύξεις γιά τά έπικίν-
δυνα ή άπλώς ένοχλητικά τσιμπήματα τών ιοβόλων καί γιά τά περισσότερο ή λιγότερο
επικίνδυνα δηλητήρια, καθώς καί περιγραφές ιοβόλων ή άπλές μνείες τους έντοπίζο-
νται καί σέ πολλούς μή ιατρικούς συγγραφείς, όταν αύτοί κάνουν λόγο γιά ποικίλα θέ-
ματα, π.χ. όταν περιγράφουν διάφορες χώρες ή πόλεις, όταν καταγράφουν παράδοξα,
όταν κάνουν λόγο γιά διάφορα νοσήματα ή γιά τρόπους θανάτου ή αύτοκτονίας κτλ.,
καθώς καί σέ άρχαίους Σχολιαστές494· έπίσης μνείες ιοβόλων ή δηλητηρίων, κυρίως

485. Βλ. Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 71-72 [CHG II 205,13-212,21 O.-H.].

486. Βλ. Γεωπ. 13,4-15 [σ.387,12-402,20 Beckh] (passim).

487. Βλ. Γεωπ. 16,19 [σ. 465,4-10 Beckh].

488. Βλ. Γεωπ. 16,20 [σ. 465,11-466,6 Beckh],

489. Βλ.Γεωπ. 17,11 [σ. 475,1-6 Beckh],

490. Βλ. Γεωπ. 12,22 [σ. 370,16-20 Beckh],

491. Βλ.Γεωπ. 12,25 [σ. 374,3-5 Beckh],

492. Βλ. Γεωπ. 12,29 [σ. 377,7-9καί 14-16 Beckh],

493. Βλ. Γεωπ. 12,30 [σ. 378,2-5 καί 12-15 Beckh],

494. Δέν έννοώ βέβαια τούς Σχολιαστές συγγραμμάτων γιατρών, άλλά λογοτεχνικών έργων,
όπως π.χ. τών κωμωδιών τοϋ Αριστοφάνη. Στό σημείο αύτό καί μέ άφορμή τή μνεία τών άρχαίων
Σχολιαστών πρέπει νά προσθέσω ότι στά άρχαία Σχόλια στά νικάνδρεια Αλεξιφάρμακα έντοπί-
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όμως μεταφορικές ή σχετιζόμενες μέ τή Δημιουργία, γίνονται και άπό έκκλησιαστικούς
συγγραφείς, ή καταγραφή όμως όλων αύτών αφ' ένός ξεφεύγει άπό τόν σκοπό τής πα-
ρούσας Εισαγωγής και άφ' έτέρου θά μας οδηγούσε έξω άπό τά όρια τής αυστηρά ια-
τρικής γραμματείας495.

ζονται καί τρεις μνείες τοϋ Πραξαγόρα τοΰ Κώου (δεύτερο μισό 4ου αί. π.Χ.), οί όποιες άφοροΰν
άπόψεις τοΰ γιατροΰ αύτοϋ γιά ισάριθμα δηλητήρια· βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Αλεξ. 312d 5-9 [σ. 123
Geym.] = Πραξαγ., άπ. 118 Steckerl (ταύρειον αίμα)· 398a 2-4 [σ. 143 Geym.] = Πραξαγ., άπ. 119
Steckerl (φαρικόν), καί 588a 3-5 [σ. 201 Geym.] = Πραξαγ., άπ. 120 Steckerl (φρϋνος).Έπειδή δέν
μαρτυρείται σύγγραμμα τοϋ Πραξαγόρα σχετικά μέ τά δηλητήρια ή καί τά ίοβόλα, πιθανότατα
τά σχετικά άποσπάσματα πρέπει νά ένταχθοϋν στό θεραπευτικό έργο του πού μαρτυρείται μέ
τόν τίτλο Περί θεραπειών. Γιά τά τρία αύτά άποσπάσματα κάνει λόγο ό Κ. Bardong, Praxagoras
(1), RE ΧΧΙΙ/2 (1954) 1742, χωρίς δμως νά προτείνει ρητά τή ένταξή τους σέ κάποιο σύγγραμ-
μα (φαίνεται όμως ότι μάλλον κλίνει πρός τό Περί θεραπειών)· έπίσης ό Steckerl, στήν έκδο-
ση τών άποσπασμάτων τοϋ Πραξαγόρα, τά έκδίδει σέ ένότητα (σ. 90-107) μέ τόν γενικό τίτλο
«Therapeutical Fragments». Βλ. άκόμη V. Nutton, Praxagoras von Kos, DNP 10 (2001) 277-278
(κυρ. στ. 278)· T. Tieleman, Praxagoras v. Kos, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 726-727, κ.ά.

495. Τελειώνοντας προσθέτω μόνον ότι ό Ullmann, κάνοντας λόγο γιά τήν άραβική γραμμα-
τεία τή σχετική μέ τά θέματα πού συζητούνται έδώ μνημονεύει τόν Μιθριδάτη ΣΤ', τόν Ροΰφο
τόν Έφέσιο, τόν Γαληνό, τόν Φιλούμενο, τόν ψευδο-Διοσκουρίδη, τόν Άέτιο Άμιδηνό, τόν Παύλο
Αιγινήτη, τόν Ιωάννη Άλεξανδρέα καί φυσικά διάφορους Άραβες· βλ. Die Medizin im Islam, σ.
321-342 (: «Gifte und Gegengifte»).





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩιΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝΕΝΑΥΤΟΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΕΤΑΙ μεταξύ τών άρκετά σημαντικών γιατρών τής
"Υστερης Αρχαιότητας, δυστυχώς όμως, όπως ισχύει και γιά πολλούς άλλους
άρχαίους ομοτέχνους του, ή προσωπικότητα, ή δράση και τό μεγαλύτερο μέρος τού
συγγραφικού έργου του παραμένουν σ' έμάς σχεδόν άγνωστα. "Ετσι, ό σύγχρονος
μελετητής γιά νά άποκτήσει γνώση τής ειδικής ένασχολήσεως τοΰ Φιλουμένου μέ
διάφορα μέρη τής ιατρικής (όπως π.χ. τό παθολογικόν, τό θεραπευτικον κτλ.) καί
γιά νά έντοπίσει τά άπαιτούμενα στοιχεία γιά τήν άνασύνθεση, όσο βέβαια αύτό
είναι δυνατόν, τών διαφόρων άπόψεων τοϋ έν λόγω γιατροΰ πρέπει νά βασισθεί
άποκλειστικά στήν έμμεση καί άποσπασματική παράδοση τών έργων του.

2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιά τον Φιλούμενο καί τά συγγράμματά του οί πληροφορίες πού έχουν διασω-
θεί είναι έλάχιστες, ένώ δυσπροσδιόριστη είναι καί ή χρονική περίοδος κατά τήν
όποία έζησε. Γιά τόν τόπο καταγωγής τοϋ γιατρού αύτοϋ δέν εΐναι γνωστό κανένα
στοιχείο, όπως έπίσης ούτε γιά τις ιατρικές σπουδές του- έπίσης γιά τόν προσδι-
ορισμό τής ιατρικής σχολής στήν όποία άνήκε βασιζόμαστε μόνο σέ ένδείξεις, οί
όποιες όμως είναι, κατά τή γνώμη μου, άρκετά ισχυρές, ώστε μας παρέχουν τή δυ-
νατότητα νά καταλήξουμε σέ ένα μάλλον βέβαιο συμπέρασμα σχετικά μέ τό ζήτη-
μα αύτό. Τέλος δέν διασώζεται καμιά ρητή μαρτυρία γιά τήν πόλη, όπου άσκησε τό
έπάγγελμά του· τό γεγονός όμως ότι μνημονεύει Μεθοδικούς καί Πνευματικούς
γιατρούς, κύριος τόπος δράσεως τών όποιων, ώς γνωστόν, ύπήρξε ή Ρώμη, ι'σως
άποτελεΐ ένδειξη γιά τό ότι και ό Φιλούμενος Ιάτρευσε στήν ϊδια πόλη496.

496. Σχετικά μέ τις δύο αύτές σχολές και τούς οπαδούς τους βλ. ένδεικτικά α') γιά τούς Με-
θοδικούς, L. Edelstein, Methodiker, RE Suppl. VI (1935) 358-373 [= Αγγλικά: The Methodists, L.
Edelstein, Ancient Medicine. Selected Papers of Ludwig Edelstein, Translations from the German by
C. Lilian Temkin, Edited by O. Temkin and C. Lilian Temkin, Baltimore 1967 (άνατύπ.: 1987), σ. 173-
191]· A. Touwaide, Methodiker, DNP 8 (2000) 94-95, καί Α. Labisch, Methodiker, Leven (έπιμ.),
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Άπό τα ζητήματα πού συνδέονται μέ τό πρόσωπο τού Φιλουμένου, έκεΐνο πού
συζητήθηκε διεξοδικότερα είναι τό πρόβλημα τής χρονολογήσεώς του. Έπειδή οί
νεότεροι συγγραφείς, τούς όποιους ό Φιλούμενος μνημονεύει ονομαστικά ή πα-
ραθέτει κείμενο τους, εΐναι ό Πνευματικός γιατρός Άρχιγένης άπό τήν Άπάμεια (ό
θάνατος τοϋ όποιου πρέπει μάλλον νά τοποθετηθεί περί τά τέλη τής δεύτερης δε-
καετίας τοϋ 2ου αί. μ.Χ.), και ό Μεθοδικός Σωρανός ό Έφέσιος (πού έδρασε στή
Ρώμη έπί Τραϊανού καί Αδριανού)497, ένώ ό πρώτος συγγραφέας πού μνημονεύει
τόν ϊδιο είναι ό Όρειβάσιος (μέσα 4ου αί. μ.Χ.), κατ' άρχήν ή δράση τοϋ Φιλουμέ-
νου πρέπει νά εντοπισθεί κάπου στό ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Μερικοί άπό τούς παλαιότερους μελετητές χρονολογούσαν τόν Φιλούμενο
στόν Ιο αί. μ.Χ., μή έχοντας βέβαια ύπ' όψιν τό κατά τήν έποχή τους άνέκδοτο
έργο Περί Ιοβόλων (άν καί κάποιες ένδείξεις γιά μεταγενέστερη χρονολόγηση
τού γιατροϋ αύτοϋ άνιχνεύονται καί στό σύγγραμμα τοΰ Άετίου, τό όποιο ήταν
ήδη γνωστό στή Δύση στό σύνολο του άπό τή λατινική μετάφραση). Έτσι, πρίν
συζητηθεί ή χρονολόγηση τού Φιλουμένου μέ βάση και τά νεότερα δεδομένα
θά ήταν κατατοπιστικό νά γίνει μιά άνασκόπηση τών σχετικών προτάσεων.

Ό Κ. Sprengel θεωρεί τόν Φιλούμενο σύγχρονο τών άμεσων μαθητών καί
οπαδών τοΰ Μεθοδικού Θεσσαλού τοϋ Τραλλιανοΰ, ό όποιος έδρασε στή Ρώμη
περί τά μέσα 1ου αί. μ.Χ. (έπί Νέρωνα), τοποθετώντας τον έτσι στό δεύτερο
μισό τοϋ 'ίδιου αιώνα498.

Ό C. Α. Wunderlich τοποθετεί τή δράση τοϋ Φιλουμένου περί τό 80 μ.Χ.499,
ένώ ό Η. Haeser, κάνοντας λόγο γιά τόν γιατρό αύτόν σημειώνει, καί μάλιστα
στήν ϊδια παράγραφο, δύο χρονολογήσεις, ορίζοντας τόν χρόνο δράσεώς του
τήν πρώτη φορά «περι τό 50 μ.Χ.» καϊ τή δεύτερη «περί τό 80 μ.Χ.»500. Αύτή τή
διπλή πρόταση τοΰ Haeser έπαναλαμβάνει μέ έπιφύλαξη ό Η. Fasbender501.

Στόν Ιο αί. μ.Χ. χρονολογεί τόν Φιλούμενο καί ό Th. Puschmann502.

Antike Medizin, στ. 613-614, κ.ά.· β') γιά τούς Πνευματικούς, Wellmann, Die pneumatische Schule·
Fr. Kudlien, Pneumatische Ärzte, RE Suppl. XI (1968) 1097-1108· V. Nutton, Pneumatiker, DNP 9
(2000) 1183-1184, και T. Tieleman, Pneumatiker, Leven (έπιμ.), Antike Medizin, στ. 718-719, κ.ά.

497. Βλ. και Kind, Markellos, στ. 1498, οπου σημειώνεται οτι ό Φιλούμενος είχε γνώση και
τοΰ έργου τοΰ Μαρκέλλου τοΰ Σιδήτη, ό όποιος χρονολογείται στόν 2ο αί. μ.Χ. (πρόκειται γιά
τό τελευταίο τμήμα τοΰ σχετικοΰ άρθρου· τό κυρίως άρθρο έχει γραφτεί άπό τόν W. Kroll),
καί Diller, Philumenos, στ. 209, ό όποιος έπίσης συγκαταλέγει τόν Μάρκελλο στις πηγές τοΰ
Φιλουμένου· βλ. καί παρακάτω, σ. 143.

498. Βλ. Sprengel, Arzneikunde, τ. 2, σ. 43.

499. Βλ. Wunderlich, Gesch. d. Medicin, σ. 32.

500. Βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 273.

501. Βλ. Fasbender, Geburtshülfe, σ. 31 (: «50? 80? n. Chr.»),

502. Βλ. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus, a. 13.
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Ό Μ. Wellmann, ένώ χρονολογούσε τόν Φιλούμενο στόν 3ο αί. μ.Χ.503, θεω-
ρώντας ώς μία ένδειξη για τήν πρότασή του αύτή τή «σιωπή» τοϋ Γαληνού, (ή
στις άρχές τού 3ου αί. μ.Χ.)504, σέ μεταγενέστερο δημοσίευμά του, έπικαλούμε-
νος καί πάλι τή μή διαπίστωση οποιασδήποτε σχέσεως άνάμεσα στόν Φιλούμε-
νο και τον Γαληνό (αύτή τή φορά όμως έπισημαίνοντας ότι ό Φιλούμενος δέν
κάνει ούτε μία άναφορά στόν Γαληνό), άξιοποιέί τήν ένδειξη αύτή πρός άλλη
κατεύθυνση καί διατυπώνει τήν ύπόθεση ότι ό πρώτος ήταν σύγχρονος μέ τον
Περγαμηνό γιατρό και ότι έζησε περί τό 180 μ.Χ.505. Τήν άναθεωρημένη άποψη
τού Wellmann υιοθέτησε και ό Κ. SudhofP6.

Ό R. Fuchs είναι ό πρώτος μελετητής, άπό όσους έχω έντοπίσει νά κάνουν
λόγο γιά τον Φιλούμενο, ό όποιος πιστεύει ότι ό γιατρός αύτός έδρασε «περί τό
250 μ.Χ.»507.

Προφανώς τις δύο παραπάνω χρονολογήσεις τοϋ Wellmann (ϊσως καί τοϋ
Fuchs) εΐχε ύπ' όψιν του ό Τ. C. Allbutt, ό όποιος, άφοϋ πρώτα έπισημάνει ότι πα-
λαιότερα έπικρατοϋσε ή άποψη πώς ό Φιλούμενος εΐχε ζήσει κατά τόν Ιο αί. μ.Χ.,
τονίζει ότι ό γιατρός αύτός «πιθανόν πρέπει νά χρονολογηθεί στά μέσα τού 3ου
αί. μ.Χ.»508· ώστόσο σέ προηγούμενο κεφ. είχε κάνει λόγο γιά κάπως πρωϊμότε-

503. Βλ.Wellmann, Die pneumatische Schule,σ. 129-130 (: «so dass wirmitihm [sc. Philumenos]
ins 3. Jh. kämen»· έπίσης ό Wellmann κάνει λόγο και γιά τή χρονολόγηση τοϋ Φιλουμένου άπό
κάποιους μελετητές «in das 1. Jh. n. Chr.», παραπέμποντας στόν Sprengel, τόν Puschmann κ.ά.).

504. Βλ. Wellmann, Herodots Werk, σ. 594 (: «aus dem Anfange des 3. Jahrhunderts n. Chr.», μέ
παραπομπή στό δημοσίευμά του πού καταγράφεται στήν προηγούμ. ύποσημ.)· πρβ. και σ. 596, δπου,
κάνοντας λόγο γιά τόν άνώνυμο συγγραφέα τοΰ έργου γιά τά όξέα καί τά χρόνια νοσήματα (βλ.
βιβλιογρ. πηγών, λ. [Ανώνυμος]· ό Wellmann προτείνει τήν ταύτισή του μέ τόν Πνευματικό γιατρό
Ηρόδοτο), τόν θεωρεί πηγή τού Φιλουμένου και τόν χρονολογεί στόν 2ο αί. μ.Χ., δηλ. πριν άπό τόν
αιώνα κατά τόν όποιον έζησε ό Φιλούμενος (πάντοτε βέβαια σύμφωνα μέ τήν άποψη πού έκφράζει
στό παραπάνω δημοσίευμά του).

505. Βλ. Wellmann, Philumenos, σ. 383 (: «Seine [sc. des Philumenos] Zeit lässt sich jetzt wegen
des Fehlens jedwed Bezugnahme auf Galen genauer dahin bestimmen, dass er ein Zeitgenosse
des Galen gewesen ist, also etwa um 180 n. Chr. gelebt hat.»).

506. Βλ. Sudhoff, Gesch. d. Medizin, σ. 107. Βλ. καί Morel, Iologica, σ. 345 (πιθανότατα ό
Morel έχει ύπ' όψιν του τόν Wellmann, άν και δέν παραπέμπει σέ σχετικό μελέτημα).

507. Βλ. Fuchs, Heilkunde, σ. 339· ό Fuchs μνημονεύει τήν παλαιότερη άποψη κατά τήν όποία
ό Φιλούμενος χρονολογούνταν στόν Ιο αί. μ.Χ., παραπέμποντας στόν Haeser ό 'ίδιος προφανώς
άποδέχεται τήν έπιχειρηματολογία τοΰ Wellmann, Die pneumatische Schule, σ. 129 κ.έ., μόνο
πού σημειώνοντας δτι «weist ihn [sc. den Philumenos] Wellmann (α. α. Ο. 129f. der Zeit um
250 n. Chr. zu», φαίνεται νά μήν άποδίδει έπακριβώς τήν άποψη τοΰ Wellmann, άφοΰ στό έργο
πού έπικαλέϊται ό Wellmann χρονολογεί τόν Φιλούμενο γενικά στόν 3ο αί. μ.Χ.· βλ. παραπάνω,
ύποσημ. 503.

508. Βλ. Allbutt, Greek Medicine, σ. 382. Τήν άποψη ότι ό Φιλούμενος έζησε τόν 3ο αί. μ.Χ.
μνημονεύει καί ό Froehner, Philumenos über die Tollwut, σ. 512, παραπέμποντας στόν Wellmann.
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ρη χρονολόγηση, σημειώνοντας ότι ό Φιλούμενος «άνηκε στή γενιά του Γαληνού
(μετά τό 180 μ.Χ.)»509.

Ό Η. Diller φαίνεται ότι δέχεται γενικά τήν επιχειρηματολογία τοϋ
Wellmann, μέ τή διαφορά ότι ώς (κύριο) χρόνο δράσεως τοΰ Φιλουμένου ορί-
ζει τό διάστημα άπό τά μέσα τοϋ 2ου αί. μ.Χ. έως τό 180 μ.Χ., άφοϋ ό γιατρός
αύτός μνημονεύει τόν Άρχιγένη, τόν Σωρανό και τον Μάρκελλο. Τό ότι ό Γα-
ληνός δέν κάνει λόγο γιά τόν Φιλούμενο ό Diller τό ερμηνεύει ώς άποτέλεσμα
τού συμπιληματικοϋ χαρακτήρα τοϋ έργου τοϋ τελευταίου510 (στό όποιο ό Γα-
ληνός προφανώς δέν είχε κανένα λόγο νά παραπέμψει, άφοϋ είχε τή δυνατότη-
τα νά χρησιμοποιήσει τά ί'δια έργα, στά όποια άνέτρεχε καί ό Φιλούμενος).

'Εντελώς διαφορετική γιά τό έξεταζόμενο ζήτημα ήταν ή άποψη, τήν όποία
ύποστήριξε ό Η. Morland. Ό μελετητής αύτός έπιχείρησε νά χρονολογήσει τόν
Φιλούμενο σέ σχέση μέ τόν Άρχιγένη, τοποθετώντας τον σέ πρωϊμότερη έποχή
όσον άφορά προηγούμενες προτάσεις, ούτως ώστε ό Φιλούμενος νά έχει τή δυ-
νατότητα νά είναι καί μαθητής τοϋ Άρχιγένη καί πρεσβύτερος σύγχρονος τοϋ Γα-
ληνού. Ή όλη έπιχειρηματολογία τοΰ Morland βασίσθηκε σέ ένα χωρίο τοΰ Liber
passionalis511, συμπιληματικοϋ έργου στο όποιο γίνεται πραγμάτευση κυρίως τής
θεραπείας διαφόρων νοσημάτων στό κεφ. «LXXXI. De curatione offocationis»
(Περί θεραπείας ύστερικής πνιγός)512, τό όποιο είναι έρανισμένο άπό τόν Φιλού-
μενο, ό γιατρός αύτός παραθέτει μιά θεραπευτική ύπόδειξη («de yrino et storacino
vaporatio») τοϋ Άρχιγένη, άποκαλώντας τον διδάσκαλο του («magister noster
Archigenis»)513. Ό Morland λοιπόν, άφοϋ στή συνέχεια κάνει μιά σύντομη άνα-
δρομή σέ παλαιότερες άπόψεις γιά τή χρονολόγηση τοϋ Φιλουμένου, έπανέρχεται
στό χωρίο τοϋ Liber passionalis, τό όποιο μνημόνευσε στήν άρχή τοϋ άρθρου του
καί ύποστηριζει ότι σ' αύτή τήν περίπτωση «τό διδάσκαλος πρέπει νά νοηθεί μέ

509. Βλ. Allbutt, Greek Medicine, σ. 278. Πάντως γενικά ό Allbutt, δ.π., σ. 278-279, υποστηρί-
ζει οτι ό Φιλούμενος εζησε μετά τόν Άρχιγένη, τόν όποιον και άντιγράφει (σ. 279: «Philumenos,
who reproduced Archigenes»),

510. Γιά όλα αύτά βλ. Diller, Philumenos, στ. 209. Γιά τήν άξιοποίηση τοΰ έργου τοΰ
Μαρκέλλου άπό τόν Φιλούμενο βλ. καί παραπάνω, σ. 122, ύποσημ. 494.

511. Ό Liber passionalis (ή Passionarius) ύπήρξε ενα εργο πολύ διαδεδομένο στή μεσαιωνική
Δύση καί παραδίδεται άπό άρκετά χφφ., όπως άπό τό χφ. Berolinensis Phillipp. lat. 1790 (9ος αί.)
καί τό χφ. Sangallensis lat. 752 (9ος αι.). Εύχαριστώ τόν συνάδελφο κ. K.-D. Fischer (Mainz), ό
όποιος έθεσε στή διάθεσή μου τίς μεταγραφές τοΰ κειμένου τών δύο παραπάνω χφφ. καθώς καί
άλλες σχετικές πληροφορίες (ό καθηγ. Fischer μελετά τή χφ. παράδοση τοΰ έργου αύτοΰ).

512. Κατά τό χφ. Sangallensis lat. 752.

513. Τό σχετικό χωρίο κατά τό χφ. Sangallensis lat. 752 έχει ώς άκολούθως: et post hec [=
haec] de yrino et storacino vaporatio adhibenda est. que [= quae] fieri iussit magister noster
Archigenis [Fischer: artigeris m1: artigenis m2: arcienis Berol.] in secundo libro epistolarum. Βλ.
καί Mörland, Zu Philumenos, σ. 84.
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τή συνήθη σημασία τής λέξεως, ή όποία προϋποθέτει προσωπική έπαφή»514· έτσι,
έκλαμβάνοντας τόν Φιλούμενο ώς άμεσο μαθητή τοϋ Άρχιγένη, σημειώνει ότι ό
Άρχιγένης έζησε «περίπου άπό τό 50 έως τό 113»515, ένώ ό Φιλούμενος «περίπου
άπό τό 85 έως τό 155»516.

Ή άποψη όμως αύτή τοϋ Morland βασίζεται σέ έπισφαλή έπιχειρηματολο-
γία, πρώτον έπειδή τά χρονικά όρια πού προτείνονται τόσο γιά τόν Άρχιγένη
όσο και γιά τόν Φιλούμενο είναι έντελώς ύποθετικά καί αύθαίρετα καί δεύ-
τερον έπειδή τό ούσ. «διδάσκαλος» δέν έχει πάντοτε τή σημασία τής άμεσης
έπαφής τών προσώπων έπι πλέον στό χωρίο πού έπικαλεΐται ό Morland δέν
έντοπίζεται κανένα στοιχείο πού νά ένισχύει τήν έρμηνεία του αύτή.

Ειδικότερα όσον άφορά τόν Άρχιγένη, ή άκμή τής έπαγγελματικής δραστηρι-
ότητας τοϋ όποιου μαρτυρείται ότι συμπίπτει μέ τή βασιλεία τοϋ Τραϊανού (έπι
Τραϊανού Ιατρεύσας εν 'Ρώμη κατά τή Σούδα), πρέπει νά έπισημάνω ότι ή οριοθέ-
τηση τής ζωής του έγινε χωρίς τήν προσκόμιση και άξιοποίηση κάποιας μαρτυρί-
ας ή έστω ένδείξεως, άλλά ούτε καί μέ τήν έκθεση σχετικής έπιχειρηματολογίας517.

Όπως έχω ήδη άποδείξει, δέν άποκλείεται τό ένδεχόμενο ό Άρχιγένης νά
ήταν έν ζωή όχι μόνον έως τό 117 μ.Χ., έτος θανάτου τοϋ Τραϊανού, άλλά ϊσως
καί κάποια χρόνια μετά, άφοϋ ή μαρτυρία τής Σούδας τονίζει άπλώς τήν κύρια
περίοδο άκμής τοϋ γιατροΰ αύτοΰ (ώς πιθανότερη θεωρώ τήν έκδοχή ή ζωή τοΰ
Άρχιγένη νά πρέπει νά ορισθεί μεταξύ τοϋ 55 μ.Χ. και τοϋ 120 μ.Χ.). Αντίθετα ή
πρόταση τοϋ Morland, σύμφωνα μέ τήν όποία ό Άρχιγένης πέθανε τό 113 μ.Χ.,
περιορίζει σημαντικά τόν χρόνο δράσεώς του κατά τή διάρκεια τής διακυβερ-
νήσεως τοΰ έν λόγω αύτοκράτορα518.

Σχετικά μέ τό μοναδικό έπιχείρημα τοϋ Morland, μέ βάση τό όποιο ό φιλό-
λογος αύτός έπιχειρέί νά καθορίσει τά όρια τής ζωής τοϋ Άρχιγένη καί τοϋ Φι-
λουμένου, δηλ. τή μαρτυρία κατά τήν όποία ό δεύτερος άποκαλεΐ τόν πρώτο
«διδάσκαλο» του, εύκολα μπορεί νά άποδείξει κάποιος ότι μέ τό ούσ. αύτό δη-
λώνεται άρκετά συχνά όχι μόνον ή προσωπική άλλά καί ή μή προσωπική έπαφή
(δηλ. μεταξύ προσώπων πού άπέχουν χρονικά).

514. Βλ. M0rland, Zu Philumenos, σ. 85.

515. Βλ. Morland, Zu Philumenos, σ. 85· βλ. καί σ. 84 (: «Arehigenes ... hat spätestens 54-117,
frühestens ca. 40-103, gelebt»).

516. Βλ. Morland, Zu Philumenos, σ. 85.

517. Ή συζήτηση γιά τή χρονολόγηση τοϋ Άρχιγένη είναι κάπως διεξοδικότερη, έπειδή
άκριβώς ό καθορισμός τών χρονικών ορίων τής ζωής του άποτέλεσε τή βάση και γιά τή χρονο-
λόγηση τοΰ Φιλουμένου άπό τόν Morland.

518. Γιά τή συζήτηση σχετικά μέ τόν καθορισμό τών χρονικών όρίων τής ζωής τοΰ Άρχιγένη
βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 9-13, ένώ σχετικά μέ τήν περίοδο τής άκμής του βλ. δ.π., σ. 14-15.
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Σέ σχέση μέ τή χρήση τοϋ ούσ. διδάσκαλος προκειμένου νά δηλωθεί όχι άπλώς μή
προσωπική έπαφή, άλλά και «σχέση» προσώπων πού άπέχουν πολύ χρονικά μετα-
ξύ τους, βλ. τά παραδείγματα πού παρατίθενται άμέσως παρακάτω. Ό Αλεξανδρινός
γιατρός Αϊλιος Προμώτος (2ος αί. μ.Χ.), παραθέτοντας κάποιο φάρμακο άπό έργο
τοϋ Πέρση Όστάνη, ό όποιος έζησε τόν 5ο αί. π.Χ., τόν άποκαλεϊ διδάσκαλον βλ. Α'ίλ.
Προμ., Ίατρ. φνσ. και άντιπαθ. ,ατοδ' (= 1374) [σ. 776,15-16 Wellm.] = Όστάνης, άπ. 23
Bidez - Cumont: παρά δέ Όστάνει τω διδασκάλω έθεασάμην. Στόν πέμπτον λόγον
τοϋ γιατροϋ Άετίου τοϋ Άμιδηνοϋ (6ος αί. μ.Χ.), στό τέλος τοϋ ένενηκοστοϋ πέμπτου
κεφ., όπου γίνεται λόγος γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ λοιμοϋ στήν Αθήνα, διαβάζουμε:
Άέτ., Αόγ. Ιατρ. 5,95 [CMG VIII/2, σ. 82,1-4]: και άνακαίων δέ τις πυράν πολλήν δύναιτ'
άν μεταβάλλειν έπι το θερμόν και ξηρόν τόν άέρα ώς ύγρόν γιγνόμενον καί ψυχρόν, κα-
θάπερ ποιήσαί φασιν Ίπποκράτην έν Άθηναίοις καί Άκρωνα τόν Άκραγαντινον ώστόσο
στό χφ. Vaticanus Palat. graec. 299 τοϋ 13ου αί.519, φ. 330r, τό όποιο παραδίδει τμήμα
τοΰ έργου τοϋ Άετίου, έντοπίζεται έπί πλέον κείμενο, γνωστό, τουλάχιστον άπ' όσο κα-
τέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, μόνον άπό τό χφ. αύτό, τό όποιο άρχίζει: ό γάρ θαυμα-
στότατος [cod.: θαυμαστός leg. Olivieri] Ιπποκράτης καί διδάσκαλος ημών ό τοσούτον
καί τηλικοϋτον λοιμόν ... Ό βυζαντινός γιατρός Παύλος Νικαίος (πού πρέπει νά χρονο-
λογηθεί μάλλον μεταξύ τοΰ 7ου και τού 10ου αι.), στό έργο του, στό κεφ. πού άφορά
τήν άποπληξίαν, άφοϋ παραθέσει έναν σχετικό ιπποκρατικό άφορισμόν (: φησί δέ Ιππο-
κράτης [Άφορισμ. 2, 42: IV 482, 7-8 L.] «άποπληξίαν <ίσχυράν> λύειν αδύνατον, ασθενή
δέ ού ραδίως»), άκολούθως δηλώνει, 77. νοσημ. 123, 34-35 [σ. 214 1er. Bio]: κάγώ ακο-
λουθώ Ιπποκράτη τω έμώ διδασκάλω (άπό τά εύρύτερα συμφραζόμενα δέν προκύπτει
τό ένδεχόμενο νά μιλά άλλος έκτός άπό τόν συγγραφέα τοϋ έργου). Στήν άρχή τοΰ
άνώνυμου άνθολογίου ιπποκρατικών έργων στό χφ. Rouen. (Biblioth. Municip.) lat. Ο.
55 τοΰ 11ου αί.520, φ. 201ν, διαβάζουμε: «Magister Yppocratis noster ...» (είναι σαφές ότι
τό εισαγωγικό αύτό κείμενο προέρχεται άπό τόν άνώνυμο συντάκτη τοΰ έργου). 'Ομοί-
ως στό συμπιληματικό ιατρικό έργο άπό ιπποκρατικά καί γαληνικά συγγράμματα στό
χφ. Vaticanus Palat. graec. 400 τοϋ 15ου αί.521, φ. 7r, ή άρχή τοϋ κειμένου έχει ώς άκο-
λούθως: 'Ιπποκράτης ό διδάσκαλος ήμών φησιν ,..522. Πρβ. όμως τό άνώνυμο συμπιλη-
ματικό έργο Liber Byzantii, στόν πρόλογο τοϋ όποιου ό άνώνυμος συντάκτης του ση-
μειώνει ότι συγκρότησε τό έργο αύτό χρησιμοποιώντας τά συγγράμματα τών άρχαίων
γιατρών, «maximeque peritissimi viri Archigenis auctoris vel doctoris nostri». Ό K.-D.
Fischer, μελετητής τοϋ έργου αύτοϋ523, ορίζει ώς terminum post quem τό έτος 120 μ.Χ.,
δέχεται δηλ. ότι ό συντάκτης τοΰ Liber Byzantii ύπήρξε πραγματικά άμεσος μαθητής

519. Γιά τό χφ. Vaticanus Palat. graec. βλ. Stevenson, Codices Palatini Graeci, σ. 99-101, κ.ά.

520. Γιά τό χφ. Rouen. (Biblioth. Municip.) lat. Ο. 55 βλ. Beccaria, 7 codici di medicina, σ. 184.

521. Γιά τό χφ. Vaticanus Palat. graec. 400 βλ. Stevenson, Codices Palatini Graeci, σ. 258.

522. Τό κείμενο αύτό άρχίζει τήν ϊδια άκριβώς έκφραση, όπως καί τό προηγούμενο Λατινικά
γραμμένο έργο· δυστυχώς όμως πρόκειται γιά δύο μή έκδεδομένα έργα, οΰτως ώστε ή διαπίστωση
τυχόν έξαρτήσεως μεταξύ τους δέν εΐναι έπί τοΰ παρόντος δυνατή.

523. Βλ. Fischer, Der Liber Byzantii, σ. 276-291 (κυρίως σ. 279-280,285 καί 291).
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τοϋ Άρχιγένη, ένώ ή λατινική μετάφραση του ήταν γνωστή στόν Theodoras Priscianus
(4ος/5ος αί. μ.Χ.), ό όποιος τή χρησιμοποίησε524.

Σύγχρονο τοϋ Γαληνοϋ («contemporain de Galien») θεωρεί τον Φιλούμενο
καί ό J. Théodoridès525.

Ό Η. von Staden πιστεύει ότι ή άκμή τού Φιλουμένου πρέπει πιθανόν νά το-
ποθετηθεί στά μέσα τοϋ 2ου αί. μ.Χ.526, ένώ στόν ίδιο αιώνα χρονολογούσε τόν
γιατρό αύτόν καί ό Α. Touwaide, ό όποιος σέ μεταγενέστερο δημοσίευμά του κάνει
λόγο έπίσης γιά τον 2ο αί. ή προτιμότερα τόν 3ο, έπειδή θεωρεί ότι τό Περί Ιοβό-
λων συγκροτήθηκε μέ πρότυπο άντίστοιχο σύγγραμμα τοϋ Γαληνού527. Τή δεύτε-
ρη, μερικώς τροποποιημένη, άποψη τοϋ Touwaide έπαναλαμβάνει και ή S. Ihm528.

Όσον άφορά τό παραπάνω έπιχείρημα τοϋ Touwaide πρέπει νά επισημαν-
θεί ότι αύτό είναι μάλλον άμφισβητήσιμο, άφοϋ δέν άποκλείεται ό Γαληνός νά
γνώριζε τό έργο τοϋ Φιλουμένου, όπως ένδεχομένως προκύπτει άπό σχετικό
κείμενο τού Άετίου. Στόν ένατο λόγον τοϋ Άμιδηνοϋ γιατρού τό κεφ. στό όποιο
γίνεται λόγος γιά τήν άπεψία άποδίδεται στον Γαληνό· ένα τμήμα τοϋ κεφ.
αύτοϋ δηλώνεται ότι προέρχεται άπό τόν Φιλούμενο (Φιλουμένου)529· άν όντως
ό Γαληνός εΐχε χρησιμοποιήσει τό έργο τοϋ γιατροΰ αύτοϋ κατά τή συγκρότη-
ση τοϋ έν λόγω κεφ., τότε ή δράση τοϋ Φιλουμένου πρέπει νά χρονολογηθεί
τό άργότερο στον 2ο αί. μ.Χ. Κατά τή άποψή μου λοιπόν μέ βάση τά έως τώρα
γνωστά στοιχεία, καί κυρίως τό κείμενο τοϋ κεφ. τοϋ Άετίου πού ήδη μνημο-
νεύθηκε, άσφαλέστερη πρέπει νά θεωρηθεί ή χρονολόγηση τοϋ Φιλουμένου
στόν 2ο αί. μ.Χ., θέση μέ τήν όποία συντάσσονται καί οί περισσότεροι άπό τούς
σύγχρονους μελετητές (Wellmann, Diller, von Staden κ.ά.).

524. Στήν πραγματικότητα δηλ. τό μόνο άναντίρρητο στοιχείο είναι δτι ή μετάφραση τοΰ
έργου αύτοΰ ύφίστατο κατά τόν 4ο αί. μ.Χ. (δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί, άν ό συντάκτης
του συνέθεσε τό έργο βάζοντας πρώτα σέ τάξη τά έλληνικά κείμενα καί, άφοΰ συγκρότησε τή
συλλογή, άκολούθως τή μετέφρασε στά Λατινικά, ή άν έκανε ταυτόχρονα τήν έπιλογή καί τή
μετάφραση, ένέργεια πού δέν άποκλείεται νά πρέπει νά τοποθετηθεί χρονικά στόν αιώνα άπό
τόν όποιον καί μετά έντοπίζεται ή μετάφραση).

525. Βλ. Théodoridès, Aetios dAmida, σ. 224 (παραπέμπει στόν Wellmann, δεχόμενος προ-
φανώς τήν τελευταία σχετική άποψη τοΰ μελετητή αύτοΰ).

526. Βλ. von Staden, Herophilus, σ. 65.

527. Βλ. Touwaide, L'authenticité, σ. 9 (2ος αί. μ.Χ.), καί Philumenos, στ. 900 (: «ins 2. oder eher
ins 3. Jh. n. Chr.»).

528. Βλ. Ihm, Philumenos, στ. 699 (: «2./3. Jh. n. Chr.»)

529. Βλ. Aet., Λόγ. 'ιατρ. 9, 23 [σ. 317,9-321,9 Ζερβ.]: περ'ι άπεψίας, Γαληνοϋ■ τό κείμενο τοΰ
Φιλουμένου, τό όποιο είναι ένσωματωμένο στό κεφ. αύτό, άρχίζει μέ τή φράση [σ. 318, 13 κ.έ.
Ζερβ.]: Φιλουμένου. πρός μέν ούν τό μή περιπίπτειν ταϊς άπεψίαις ..., καί άκολουθοΰν στή συνέ-
χεια, στό έπόμενο κεφ. (24ο), πεπτικά Γαληνού. Φυσικά δέν μπορεί νά άποκλεισθεί καί τό ένδε-
χόμενο ή διαμόρφωση τοΰ έν λόγω κεφ. νά προέρχεται άπό τόν Άέτιο.
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Ένα άλλο ζήτημα, ή διευκρίνιση τοΰ οποίου συζητήθηκε μάλλον μόνο πε-
ριστασιακά, είναι τό σχετικό μέ τήν ιατρική σχολή στήν όποία άνήκε ό Φιλού-
μενος (άν καί φυσικά δέν ήταν άπαραίτητο ένας γιατρός νά είναι οπωσδήποτε
οπαδός κάποιας συγκεκριμένης σχολής). Πάντως όσον άφορά τόν Φιλούμενο
φαίνεται ότι στούς κύκλους τών παλαιότερων μελετητών ύπήρχε κάποια άσά-
φεια τοΰ προσδιορισμού τής σχέσεώς του μέ τις ιατρικές σχολές τής έποχής
του, ένώ όλοι σχεδόν άπό αύτούς διέκριναν ότι στά μόνον άποσπασματικά πα-
ραδεδομένα κείμενά του ύπερίσχυαν οί μεθοδικές διδασκαλίες.

Ό Κ. Sprengel θεωρεί τον Φιλούμενο Μεθοδικό γιατρό, κάνοντας λόγο γι' αύτόν
άμέσως μετά τούς άμεσους μαθητές καί οπαδούς τοΰ Θεσσαλού τοϋ Τραλλιανοΰ530,
ένώ τήν ϊδια άποψη φαίνεται ότι άσπάζονται ό Η. Haeser531 καί ό Th. Puschmann532.

Ό J. F. Κ. Hecker πιστεύει, όπως καί οί προηγούμενοι, ότι ό Φιλούμενος άνήκε
στή Μεθοδική σχολή, καί μάλιστα στούς διαπρεπείς οπαδούς της, τοϋ άναγνω-
ρίζει όμως έκλεκτικές τάσεις, πού τοϋ έπιτρέπουν νά υιοθετεί άπόψεις καί άλλων
σχολών533. Αύτή τήν άποψη υιοθέτησαν ό C. Α. Wunderlich534, ό R. Fuchs535 και ό Τ.
C. Allbutt536.

Ό Μ. Wellmann στή μονογραφία του γιά τήν Πνευματική ιατρική σχολή, κα-
νόντας λόγο γιά τόν Φιλούμενο, τον έκλαμβάνει μάλλον ώς Μεθοδικό, σημειώ-
νοντας ότι «ό Καίλιος Αύρηλιανός, δηλ. ό Σωρανός, δέν τον γνωρίζει, παρ' όλα
αύτά ό Φιλούμενος πρέπει νά είναι Μεθοδικός»537. Ωστόσο δέκα τρία περίπου
χρόνια άργότερα ό Γερμανός μελετητής προέβη σέ συστηματικότερη έξέταση
τών σχετικών στοιχείων καί μετέβαλε γνώμη όσον άφορά τή σχολή τοϋ Φιλου-
μένου· μελετώντας τά σωζόμενα άποσπάσματα τοϋ έν λόγω γιατροΰ καί έπι-
σημαίνοντας τις μνείες ονομάτων ή παραθεμάτων γιατρών τής Μεθοδικής καί
τής Πνευματικής σχολής, διατύπωσε τήν άποψη ότι τό γεγονός αύτό ύποδηλώ-
νει 'ίσως τή σχολή στήν όποία άνήκε ό Φιλούμενος. Κατά τή γνώμη του λοιπόν
είναι πολύ πιθανόν ή χρήση αύτή έργων Μεθοδικών καί Πνευματικών γιατρών
νά πρέπει νά ερμηνευθεί ώς άποτέλεσμα τής εκλεκτικής τάσεως τού Φιλουμέ-
νου καί όχι ώς συνέπεια τής προσκολλήσεώς του σέ κάποια άπό αύτές τις δύο
ιατρικές σχολές. Μάλιστα ό Wellmann πιστεύει, άκόμη ειδικότερα, ότι ό Φιλού-

530. Βλ. Sprengel, Arzneikunde, τ. 2, σ. 43 (: «Philomenus, ein anderer Methodiker»),

531. Βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 273.

532. Βλ. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus, σ. 13.

533. Βλ. Hecker, Gesch. d. Heilkunde, τ. 1, σ. 420.

534. Βλ. Wunderlich, Gesch. d. Medicin, a. 32.

535. Βλ. Fuchs, Heilkunde, σ. 339.

536. Βλ. Allbutt, Greek Medicine, σ. 382.

537. Βλ. Wellmann, Die pneumatische Schule, σ. 129.
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μένος «άνηκε στήν Εκλεκτική ή Έπισυνθετική σχολή, τήν όποία είχε ιδρύσει ό
Άγαθΐνος»538.

Ό Η. Diller, άκολουθώντας τόν Wellmann, φαίνεται νά δέχεται τις μνείες
τών Μεθοδικών καί τών Πνευματικών άπό τόν Φιλούμενο ώς ένδεικτικές τής
σχολής του, διατυπώνει όμως τις επιφυλάξεις του μέ τήν άκόλουθη παρατή-
ρηση: «Άν τό γεγονός ότι ό Φιλούμενος άνατρέχει σέ νεότερους γιατρούς, καί
κυρίως σέ Μεθοδικούς καί Πνευματικούς, συνηγορεί σέ κάποιο βαθμό γιά τή
σχολή στήν όποία άνήκε, αύτό δέν εΐναι έντελώς βέβαιο, άν μάλιστα λάβουμε
ύπ' όψιν τή λίγο άνεξάρτητη στάση τοϋ Φιλουμένου»539.

Σχετικά μέ τήν ιατρική σχολή στήν όποία άνήκε ό Φιλούμενος πρέπει νά πα-
ρατηρήσω ότι ή 'Εκλεκτική ή Έπισυνθετική σχολή είχε ιδρυθεί μέσα στά πλαί-
σια τής Πνευματικής ιατρικής σχολής άπό τόν Άγαθΐνο τον Αακεδαιμόνιο (1ος
αί. μ.Χ., ήταν ϊσως έντελώς σύγχρονος τού Διοσκουρίδη), ό όποιος, παραμένο-
ντας συνεπής στά βασικά δόγματα τής σχολής αύτής, υιοθετούσε άπό τις θε-
ωρίες καί τίς πρακτικές τών λοιπών ιατρικών σχολών μόνο τά στοιχεία έκεϊνα
τά όποια δέν έρχονταν σέ άντίθεση μέ τή διδασκαλία τών Πνευματικών540. Συ-
νεπώς, άφού ό Wellmann χαρακτηρίζοντας τόν Φιλούμενο «έκλεκτικό» γιατρό,
δέν τον θεωρεί ώς τέτοιον μέ τή γενική έννοια τού όρου (όπως γενικά πιστεύ-
εται ότι ισχύει γιά τον γιατρό Ρούφο τόν Έφέσιο)541, άλλά τόν συγκαταλέγει
μεταξύ τών «Έκλεκτικών»/«Έπισυνθετικών» οπαδών τοΰ Άγαθίνου, στήν πραγ-
ματικότητα τον δέχεται ώς Πνευματικό γιατρό.

Πάντως, άν καί ή σχέση τοΰ Φιλουμένου μέ τήν Πνευματική ιατρική σχολή
τεκμηριώνεται άπό ισχυρές ένδείξεις, όπως θά φανεί στή συνέχεια, κάτι τέ-
τοιο δέν εΐχε ύποστηριχθεΐ έως σήμερα πειστικά, ούτε καί άπό τόν Wellmann,
ό όποιος κατέληξε στο συμπέρασμά του μόνο μέ βάση τή διαπίστωση τής έκλε-
κτικής τάσεως τοϋ Φιλουμένου542 και όχι μέ λεπτομερή έξέταση τοΰ ζητήματος,
άφού δέν είχε έντοπίσει καί άξιοποιήσει τό σύνολο τών σχετικών στοιχείων.

"Οσον άφορά λοιπόν τό θέμα αύτό έπισημαίνω ότι σέ άρχαϊο κατάλογο μέ ονό-
ματα γιατρών τής Αογικής-Δογματικής σχολής μνημονεύεται καί ό Φιλούμενος. Ώς
γνωστόν στούς καταλόγους τής σχολής αύτής καταγράφονται διαπρεπείς γιατροί

538. Βλ. Wellmann, Philumenos, σ. 383.

539. Βλ. Diller, Philumenos, στ. 209, ό όποιος παραπέμπει στόν Wellmann, Philumenos, σ. 383.

540. Σχετικά μέ τήν 'Εκλεκτική σχολή βλ. Hecker, Gesch. d. Heilkunde, τ. 1, σ. 449-472 (: «Schule
der Pneumatiker und Episynthetiker»)· M. Neuburger, Geschichte der Medizin, τ. 1, Stuttgart 1906,
σ. 326-336 (: «Die Pneumatiker und Eklektiker»)· Th. Meyer-Steineg - K. Sudhoff, Geschichte der
Medizin im Überblick mit Abbildungen, Jena 41950 (4920), σ. 126-128 (: «Die Eklektiker»), κ.ά.

541. Για τόν όποιον βλ. παραπάνω, σ. 106-108 (ύποσημ. 396 βιβλιογρ.).

542. 'Εξ άλλου ή άποσπασματική παράδοση τού έργου τοϋ Φιλουμένου μας στερεί τή δυνατό-
τητα γιά έμπεριστατωμένη μελέτη τών φυσιολογικών, παθολογικών και θεραπευτικών άρχων του.
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όλων τών αρχαίων ιατρικών σχολών, έκτός άπό τούς Εμπειρικούς· οί γιατροί τής
Λογικής σχολής, παρά τις μεταξύ τους διαφορές καί αντιθέσεις, διακρίνονταν γενικά
για τή φιλο-ϊπποκρατική στάση τους. Έτσι στο μόνο Λατινικά καί άποσπασματικά
παραδεδομένο άνώνυμο κείμενο, πού άποτελει μια γενική εισαγωγή στήν ιατρική
καί είναι γνωστό μέ τή συμβατική ονομασία Anonymus Bambergensis (9ος αί.)543, ό
Φιλούμενος μνημονεύεται μεταξύ τών Λογικών γιατρών, και άκόμη ειδικότερα με-
ταξύ δύο Πνευματικών, δηλ. μετά τόν 'Ηρόδοτο και πριν τόν Άντυλλο544. Μιά παρό-
μοια εισαγωγή [Initia medicinae] παραδίδεται άπό τό χφ. Sangallensis lat. 751 τοΰ
9ου/10ου αί.545, ένώ μέ τήν εισαγωγή αύτή ταυτίζεται κατά τό μεγαλύτερο τμήμα της
καί έκείνη πού παραδίδεται άπό τό χφ. Parisinus Fons Lat. 7028 [Ρ'] τού 10ου αί.546·
καί στά δύο αύτά κείμενα μεταξύ τών Λογικών μνημονεύεται καί ό Φιλούμενος, καί
μάλιστα, όπως καί στον Anonymus Bambergensis, μετά τόν Πνευματικό 'Ηρόδοτο

543. Τό κείμενο αύτό παραδίδεται άπό τό χφ. Bambergensis lat. med. 1 (τοϋ 9ου αί. κατά τόν
Κ. Sudhoff, τόν Η. von Staden κ.ά., ένώ ό U. Stoll τό χρονολογεί στόν 8ο αι.). Γιά τήν έκδοση τοϋ
σχετικού κειμένου βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Anonymus Bambergensis.

544. Βλ. Anon. Bamberg [σ. 411, 12-17 Sudhoff = σ. 66, 3-6 Stoll = Ηροφ., άπ. 16a von Staden
(σ. 57)]: posteriores autem eius [sc. Hippocratis] qui successerunt hic sunt: Thessalus, Dracon,
Hippocrates iunior, Polybus, quorum libri non apparuerunt. subséquente autem tempore facti
sunt rationabiles potentes medici Diocles, Praxagoras, Herophilus, Erasistratus, Asclepiades,
Athenaeus, Agathinus, Ariston, Archigenes, Herodotus, Philumenus, Antyllus. (Ο ί γ ιατροί Άθή -
ναιος, Άγαθϊνος, Άρχιγένης, Ηρόδοτος και Άντυλλος άνήκουν μέ βεβαιότητα στήν Πνευματική
ιατρική σχολή, καί μάλιστα μεταξύ τών διαπρεπέστερων οπαδών της). [Παραθέτω τό κείμενο
σύμφωνα μέ τήν άποκατάσταση τοΰ von Staden].

545. Βλ. χφ. Sangallensis lat. 751, σ. 355-356. Γιά τήν έκδοση τοϋ σχετικοϋ κειμένου βλ.
βιβλιογρ. πηγών, λ. Anonymus Sangallensis.

546. Βλ. χφ. Parisinus, Biblioth. Nat., Fons Lat. 7028 (Ρ ), φφ. lr-4r. Γιά τήν έκδοση τοϋ σχε-
τικού κειμένου βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. [Initia medicinae], Ό Firpo, ένώ στόν κατάλογο τών χφφ.
πού παραδίδουν τά έργα τά όποϊα έκδίδει, σημειώνει (Medicina medievale, σ. 10, ύποσημ. 2)
δτι τό μνημονευόμενο κείμενο, δηλ. τό IX [= Initia medicinae], παραδίδεται άπό τό χφ. «Ρ' =
Paris, Bibl. Nationale, cod. Fonds Latin 7028» (καί μερικώς άπό τά χφφ. Bambergensis med. 1 καί
Sangallensis 751), σέ σημείωσή του στή σ. 48, δπου έκδίδει τό κείμενο αύτό, γράφει, προφανώς
έκ παραδρομής, δτι το χφ. πού τό παραδίδει είναι ό Ρ, δηλ. ό Parisinus, Biblioth. Nat., Fons Lat.
11219 (βλ. δμως Medicina medievale, σ. 10, ύποσημ. 2, όπου σημειώνεται ότι ό Ρ παραδίδει μόνο
τά κείμενα II, IV καί III). Έπίσης στήν ϊδια σημείωση τής σ. 48 παρατηρεί ότι τό κείμενο πού έκδί-
δει ύπό τόν τίτλο [Initia medicinae] παραδίδεται κατά τό μεγαλύτερο τμήμα του μόνον άπό τό
χφ. πού χρησιμοποιεί· τό κείμενο αύτό άποτελεΐται άπό έξήντα τρεις στίχους καί κατά τόν Firpo
«le lin. 2-49 del testo sono conservate da un solo codice (Ρ)». Αύτό όμως δέν άνταποκρίνεται
στήν πραγματικότητα, έπειδή, έκτός άπό τήν άρχή τοΰ έν λόγω κειμένου (στίχ. 2-8), τό ύπόλοιπο
τμήμα του είναι γνωστό καί άπό άλλα χφφ.: [Initia Medicinae], στίχ. 9-35 [σ. 48-49 Firpo] = Ars
Medicinae [σ. 418,3-419,4 Laux], και [Initia Medicinae], στίχ. 38-48 [σ. 49 Firpo] = Ars medicinae
[σ. 419, 5-14 Laux]· βλ. καί Laux, Ars medicinae, σ 416 (κατάλογος τών χφφ. πού χρησιμοποίησε
ό Laux). Βλ. καί Beccaria, I codici di medicina, σ. 152-156 (κυρ. σ. 153).
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καί πρίν τόν έπίσης Πνευματικό Άντυλλο547. Ενδεχομένως λοιπόν αύτές άκριβώς οί
παραπάνω καταγραφές νά άποτελοϋν έπί πλέον ένδείξεις πρός έπίρρωση τής άπό-
ψεως τοΰ Wellmann πού συνδέει τόν Φιλούμενο μέ τήν άίρεσιν τοΰ Άγαθίνου548.

Τέλος άξίζει νά προστεθεί έδώ και μιά άκόμη σημαντική μαρτυρία, ή όποία,
προστιθέμενη στις προηγούμενες, καθιστά, κατά τή γνώμη μου, σχεδόν βέβαια
τή σχέση τοΰ Φιλουμένου μέ τήν Πνευματική-Έκλεκτική σχολή. Πρόκειται γιά
τό χωρίο τοϋ Liber passionalis, γιά τό όποιο έγινε ήδη λόγος καί στό όποιο ό
Φιλούμενος άποκαλεΐ τόν Άρχιγένη «διδάσκαλο» του, κάτι πού (άσχετα άπό τό
άν δηλώνει άμεση ή έμμεση επαφή)549 άποτελεΐ ισχυρή ένδειξη γιά τήν υιοθέτη-
ση γενικότερα τών άπόψεων τοϋ Άπαμέα γιατροϋ, ένός έκ τών διασημοτέρων
Πνευματικών-Έκλεκτικών μάλιστα, άν ή έπίκληση αύτή συνδυασθεί καί μέ τήν
προτροπή τοϋ Φιλουμένου γιά χρήση τής vaporatio τοϋ διδασκάλου του, τότε
τό έπιχειρήματα γιά τή μεταξύ τους σχέση ένισχύεται άκόμη περισσότερο.

3 .ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ

Τό συγγραφικό έργο τού Φιλουμένου, όπως μάς έπιτρέπεται νά κρίνουμε
άπό τά σωζόμενα άπόσπάσματα, πρέπει νά ήταν άρκετά πλούσιο. Δυστυχώς
όμως, έκτός άπό τό σύγγραμμα Περι Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοΐς βοηθημά-
των, τό όποιο μάς έχει διασωθεί σέ σχετικά πλήρη μορφή (γι' αύτό ιδιαίτερος
λόγος θά γίνει παρακάτω), άπό τά ύπόλοιπα έργα τοϋ Φιλουμένου γνωρίζουμε
μόνον άπόσπάσματα- άκριβέστερα, μαρτυρεΐται ό τίτλος τοϋ γυναικολογικού
συγγράμματος, στο όποιο μπορούμε νά ύποστηρίξουμε μέ μεγάλη βεβαιότητα
ότι πρέπει νά ένταχθοϋν μερικά άπόσπάσματα μέ σχετικό περιεχόμενο, ένώ δέν
έχει διασωθεί κανένας άπό τούς πιθανούς τίτλους έργων, άπό τά όποια πρέπει

547. Για τά δύο αύτά χωρία στά όποία μνημονεύεται ό Φιλούμενος βλ. Ανον. Sangall. [εκδ.: Laux,
Kyklos 3 [1930] 421,12 app. er. = Heisckel, Medizingeschichtschreibung, σ. 22]: ... Agatenus, Ereston,
Archigenus, Eruditus, Filomenus, Antillus [leg.: ... Agathinus, Ariston, Archigenes, Herodotus,
Philumenus, Antyllus], και [InitiaMedicinae],στίχ. 54-57 (σ. 52 Firpo): subsequenti autem tempore
facti sunt rationabiles et potentes medici, idest Diocles, Praxagoras, Erophilus, Erasistratus, Asclepiades,
Atheneus,Agathenus,Ariston,Archigenes,Herodotus, Philomenus,Antillus.

548. Βέβαια άπό άλλες σχετικές καταγραφές παραλείπεται τό όνομα τοΰ Φιλουμένου,
ή διαπίστωση αύτή όμως δέν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι σέ κάποιες περιπτώσεις
παραλείπονται καί τά ονόματα γιατρών πού είναι μέ βεβαιότητα γνωστό ότι άνήκαν στήν
Πνευματική ιατρική σχολή. 'Εξ άλλου σέ κανένα άπό τά παρόμοια έργα δέν καταγράφεται τό
σύνολο τών γιατρών-όπαδών τών σχολών.

549. Γιά τό χωρίο αύτό τοΰ Φιλουμένου στόν Liber passionalis βλ. παραπάνω, σ. 130, ύποσημ.
513, όπου γίνεται λόγος γιά τή χρονολογική άξιοποίησή του.
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νά προέρχονται τα λοιπά γνωστά άπόσπάσματα τοϋ Φιλουμένου, και έτσι δέν
μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά έπιχειρήσουμε νά άνασυνθέσουμε, έστω έν μέ-
ρει, τό περιεχόμενο κάποιων έργων. Ή έμμεση παράδοση τοϋ Φιλουμένου, όσο
τουλάχιστον άφορά τήν ονομαστική άπόδοση σ' αύτόν διαφόρων κειμένων,
βασίζεται κυρίως σέ δύο μεταγενέστερους γιατρούς, στον Όρειβάσιο άπό τήν
Πέργαμο (4ος αί. μ.Χ.), καί στόν Άέτιο άπό τήν Άμιδα τής Μεσοποταμίας (6ος
αί. μ.Χ.), ένώ τοϋ άποδίδονται καί κάποια κεφφ. πού βρίσκονται ενσωματωμένα
στή λατινική μετάφραση τοϋ έργου τοϋ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ (6ος αί. μ.Χ.).

Άπό τόν Σχολιαστή F τών 'Ιατρικών συναγωγών τοϋ Όρειβασίου διασώζε-
ται ή μοναδική πληροφορία γιά τόν τίτλο τοϋ γυναικολογικού συγγράμματος
τού Φιλουμένου καθώς καί γιά τό ότι αύτό άποτελοϋνταν άπό δύο τουλάχιστον
βιβλία550· συγκεκριμένα ό Σχολ. F σχετικά μέ τή φράση Ίατρ. συν. (Lib. inc.) 13
[CMG VI/2/2, σ. 100,16] (κεφ. περι μύλης): τίκτουσι γαρ δ καλοϋσι μύλην σημει-
ώνει: ίστέον οτι ό μεν Σωρανός έν τοις Γυναικείοις διά τό σκληρόν και δυσκίνητον
μύλην ή μύλον όνομάζεσθαί φησιν. ό δέ Φιλούμενος έν τω β' τών Γυναικείων
λέγει οτι τινές ιστορούνται κατά τό σπάνιον έκβεβρωμένην [corr. Daremberg: έμβε-
βρωμένων F] έσχηκυιών τήν ύστέραν, έπερρωμένου τοϋ λοιπού σώματος.

Άπό τό σύγγραμμα αύτό προέρχονται, κατά πάσα πιθανότητα, τά ακόλουθα κεφφ.:
Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 9, 45 [CMG VI/3, σ. 305, 10-28]: έκ τών Φιλουμένου. περι
υστερών πνιγός (πιθανότατα άπό τόν Φιλούμενο προέρχονται καί τά κεφφ. 46-55)551·
Άέτ., Αόγ. 'ιατρ. 16, 23 [σ. 30,13-33, 30 Ζερβ.]: περι έμβρυουλκίας καϊ έμβρυοτομίας, Φι-
λουμένου■ 16,24 [σ. 34,1-35, 27 Ζερβ.]: περι χορίου έκλήψεως, Φιλουμένου■ 16,37 [σ. 54,
15-56, 6 Ζερβ.]: πρός τάς τών μαστών φλεγμονάς, Φιλουμένου· 16, 38 [σ. 56, 7-28 Ζερβ.]:
πρός τάς σκληρυνομένας φλεγμονάς μαστών, Φιλουμένου■ 16,75 [σ. 123,3-126,4 Ζερβ.]:
περι φλεγμονής ύστέρας, Φιλουμένου■ 16,115 [σ. 152,13-153,10 Ζερβ.]: περι νυμφοτομί-

550. Για τό γυναικολογικό σύγγραμμα τοϋ Φιλουμένου βλ. και Wellmann, Die pneumatische
Schule, σ. 130· Diller, Philumenos, στ. 210· Fasbender, Geburtshülfe, σ. 31-33, κ.ά. Βλ. καί Fuchs,
Heilkunde, σ. 339, όπου ό συγγραφέας κάνει λόγο γιά τά γυναικολογικού περιεχομένου κεφφ.
άπό τό έργο τοΰ Φιλουμένου, τά όποια παραδίδονται άπό τόν Άέτιο.

551. Πρβ. σχετικά Wellmann, Die pneumatische Schule, σ. 126-127, καί Diller, Philumenos, στ.
210. Μετά τό κεφ. πού άφορα τήν ύστερικήν πνίγα καί άποδίδεται ρητά στόν Φιλούμενο άκολου-
θοΰν δέκα κεφφ., έπίσης γυναικολογικού περιεχομένου, τά όποια όμως δέν άποδίδονται σέ κα-
νέναν γιατρό, ένώ στή συνέχεια ή θεματολογία τοϋ βιβλίου άλλάζει καί άφορά τίς παθήσεις τών
άρθρώσεων. Τά έν λόγω δέκα κεφφ. είναι τά άκόλουθα: Ορειβ., Σύν. προς Εύστάθ. 9,46 [CMG VI/3,
σ. 306,1-12]: περι γυναικείου ρού- 9, 47 [CMG VI/3, σ. 306,13-19]: προς ροϋν γυναικεϊον θεραπεία■
δσα άπλα- 9,48 [CMG VI/3, σ. 306,20-307, 7]: περι φλεγμονής ύστέρας· 9, 49 [CMG VI/3, σ. 307,
8-15]: περι τών έν μήτρα αποστημάτων 9,50 [CMG VI/3, σ. 307,16-29]: περι τών έν μήτρα έλκών 9,
51 [CMG VI/3, σ. 308, i ll]: περι τών έν μήτρα καρκινωμάτων 9,52 [CMG VI/3, σ. 308,12-16]: πρός
ραγάδας έν μήτρα- 9,53 [CMG VI/3, σ. 308,17-24] : περι φίμου έν υστέρα- 9,54 [CMG VI/3, σ. 308,25-
309,7] : περι έμπνευματώσεως μήτρας, καί 9,55 [CMG VI/3, σ. 309,8-29] : περι προπτώσεως ύστέρας.
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ας, Φιλουμένου■ 16, 117 [σ. 154, 1-155, 20 Ζερβ.]: περι θύμων έν υστέρα καϊ μυρμηκιών
καϊ άκροχορδόνων, Φιλουμένου552.

Κεφάλαια παθολογικού-θεραπευτικού περιεχομένου, τά όποια άφορούν διά-
φορα νοσήματα, άποδίδονται στόν Φιλούμενο άπό τον Όρειβάσιο καί τόν Αέ-
τιο553· τά κεφφ. αύτά είναι ένδεχόμενο νά προέρχονταν άπό έξειδικευμένα συγ-
γράμματα, όπως π.χ. σχετικά μέ τούς πυρετούς ή τήν παθολογία καί τή θεραπευ-
τική τών όξέων και τών χρόνιων νόσων, δέν άποκλείεται όμως νά άποτελούσαν
στό σύνολο τους τμήματα ένιαίου παθολογικοΰ-θεραπευτικού έργου. Πάντως τά
ένδεκα κεφφ. τού Φιλουμένου πού άφορούν νοσήματα πού συνδέονται μέ πυρε-
τούς, άλλά καί ή διαπίστωση ότι ό Άέτιος τά παραθέτει στον πέμπτο λόγον του,
όπου γίνεται πραγμάτευση μόνο τών σχετικών μέ τούς πυρετούς, άποτελούν
άρκετά ισχυρή ένδειξη ύπέρ τού ότι ό Φιλούμενος ϊσως έγραψε αύτοτελές σύγ-
γραμμα μέ τό ιδιο θέμα554.

Τά κεφφ. έκ τών Φιλουμένου τά όποια άφορούν τούς πυρετούς εΐναι τά άκόλου-
θα: Άέτ., Λόγ. 'ιατρ. 5, 78 [CMG VIII/2, σ. 52,19-56, 2]: θεραπεία καύσου Φιλουμένου·
5, 118 [CMG VIII/2, σ. 96, 6-97, 7]: περι τής έν πυρετοϊς κεφαλαλγίας Φιλουμένου■ 5,
120 [CMG VIII/2, σ. 97, 14-98, 18]: έκ τών 'Ηροδότου καί Φιλουμένου περι αγρυπνίας
έν πυρετοϊς· 5, 123 [CMG VIII/2, σ. 100, 9-101, 18]: πώς δίψος θεραπευτέον. Φιλουμέ-
νου555· βλ. και Όρειβ., Συν. πρός Εύστάθ. 6, 38 [CMG VI/3, σ. 206,12-17]: Φιλουμένου.

552. Στο κεφ. αύτό είναι έμφανεις οί παρεμβάσεις τοΰ Άετίου. Πιθανότατα τό κείμενο τοΰ Φι-
λουμένου είναι μόνον αύτό πού υπάρχει στό πρώτο τμήμα τοΰ κεφ., δηλ. σ. 154,1-23 Ζερβ., ένώ άπό
τή σ. 154,24 Ζερβ. μέχρι τό τέλος πρόκειται γιά κείμενο τοΰ Άετίου, όπου μάλιστα, ύστερα άπό τήν
άναγραφή δύο φαρμακευτικών σκευασμάτων, ό Άμιδηνός γιατρός παραθέτει καί τήν άφαίρεση τών
θύμων μέ χειρουργική έπέμβαση πού είχε προταθεί άπό τόν Όρειβάσιο (4ος αί. μ.Χ.). Μέ τήν εύκαι-
ρία αύτή πρέπει νά έπισημάνω ότι άνάλογες —πιθανές ή βέβαιες— έπεμβάσεις, διαφορετικής κάθε
φορά έκτάσεως, έντοπίζονται καί σέ άλλα κεφφ. τοΰ Φιλουμένου (κυρίως σ αύτά πού παρατίθενται
άπό τόν Άέτιο), όλες όμως αύτές οί προβληματικές περιπτώσεις εΐναι άδύνατον νά συζητηθούν έδώ
(αύτό είναι μάλλον έργο τοΰ μελλοντικού έκδοτη τών άποσπασμάτων τοΰ Φιλουμένου). Πάντως
καθιστώ σαφές ότι γιά τήν ύποστήριξη διαφόρων άπόψεων άποφεύγω νά έπικαλοΰμαι χωρία, τά
όποια είναι άποτέλεσμα τέτοιων (ένδεχόμενων) έπεμβάσεων.

553. Βλ. Α. von Haller, Bibliotheca botanica ..., τ. 1, Tiguri 1771 (άνατύπ.: Hildesheim - New
York 1969), σ. 98-99· Sprengel, Arzneikunde, τ. 2, σ. 43-45· Hecker, Gesch. d. Heilkunde, τ. 1, σ. 420·
Wunderlich, Gesch. d. Medicin, σ. 32· Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 273· Puschmann, Nachträge zu
Alexander Trallianus, σ. 13· Fuchs, Heilkunde, σ. 339· Diller, Philumenos, στ. 210, κ.ά.

554. Ό πέμπτος λόγος τοΰ Άετίου φέρει τόν άκόλουθο τίτλο (CMG VIII/2, σ. 6, ι): περι τής
τών πυρετών διαγνώσεως και θεραπείας.

555. Επισημαίνω έδώ ότι στό τελευταίο τμήμα τοΰ κεφ. αύτοΰ καταγράφεται ενα καταπότιον
αδιψον πού προέρχεται έκ τών Διοσκουρίδου. Άν δέν πρόκειται γιά προσθήκη τοΰ Άετίου, τότε
πρέπει νά θεωρηθεί συνέχεια τοΰ κειμένου τοΰ Φιλουμένου, κάτι πού θεωρώ πάρα πολύ πιθανόν,
άφοΰ έξ άλλου ή γνώση τοϋ Διοσκουρίδη άπό τόν Φιλούμενο είναι άποδεδειγμένη (βλ. καί
παρακάτω, σ. 212-240).
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περί δίψης (πρόκειται γιά τό έν πυρετώ δίψος■ τό κείμενο αύτό τοϋ Όρειβασίου είναι
παρόμοιο κατά τό περιεχόμενο μέ τμήμα τοΰ προηγούμενου όμόθεμου κεφ. τοϋ Άε-
τίου [CMG VIII/2, σ. 100, 27-101, 3])556· Άέτ., ό.π. 5, 124 [CMG VIII/2, σ. 101,19-102,
9]: περι ώταλγίας έν πυρετοίς έκ τών Φιλουμένου■ 5, 126 [CMG VIII/2, σ. 103, ΐ-ΐο]:
περι όφθαλμίας έν πυρετοίς έκ τών Φιλουμένου· 5, 128 [CMG VIII/2, σ. 103, 25-104,
7]: θεραπεία έφ' ών στάξις αίματος άπό ρινών έν πυρετοϊς παρακολουθεί, έκ τών Φι-
λουμένου· 5,129 [CMG VIII/2, σ. 104, 8-105, 7]: πώς κύστεως έπιμελητέον και δυσου-
ρίας έν πυρετοίς, έκ τών Φιλουμένου = 11,20 [σ. 105,4-106, 2D. - R.]: περί τής έν πυ-
ρετοίς δυσουρίας, έκ τών Φιλουμένου■ 5, 130 [CMG VIII/2, σ. 105, 8-24]: πώς έπιμελη-
τέον τών περί τήν όσφύν άλγημάτων. έκ τών Φιλουμένου· 5,131 [CMG VIII/2, σ. 105,
25-106, 2ΐ]: τής περί τό ιερόν όστέον έν πυρετοίς γιγνομένης έλκώσεως θεραπεία έκ
τών Φιλουμένου· 5, 132 [CMG VIII/2, σ. 106, 22-107, ίο]: θεραπεία τής περί τό δσχεον
καί δακτύλων έλκώσεως έν πυρετοίς έκ τών Φιλουμένου.

Τά λοιπά παθολογικοϋ-θεραπευτικοϋ περιεχομένου κεφφ. τοϋ Φιλουμένου εΐναι
τά άκόλουθα557:

Όρειβ., Ίατρ. συν. 45, 29 [CMG VI/2/1, σ. 184, 28-190, 36]: έκ τών Φιλουμένου. τίς
θεραπεία έλεφαντιάσεως- πρβ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13, 125558· Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ.
6, 41 [CMG VI/3, σ. 207, 10-18]: έκ τών Φιλουμένου. πώς χολημεσίαν θεραπευτέον 8,
5 [CMG VI/3, σ. 248, ΐ-ΐο]: περι αποπληξίας, έκ τών Φιλουμένου- 8, 7 [CMG VI/3, σ.
249, 27-30]: περί μανίας, έκ τών Φιλουμένου- 8, 10 [CMG VI/3, σ. 250, 28-251, 4]: περί
φλεγμονής εγκεφάλου, έκ τών Φιλουμένου· 8, 16 [CMG VI/3, σ. 253, 24-254, 14]: περί
τετάνου, έκ τών Φιλουμένου·

Άέτ., Λόγ. ίατρ. 4, 51 [CMG VIII/1, σ. 392, 23-393,4]559: περί κραιπάλης. Φιλουμένου-
8,48 [CMG VIII/2, σ. 469, 8-471,26]560: περί τών έν τοις παρισθμίοις φλεγμονών, έκ τών
Φιλουμένου- 8,49 [CMG VIII/2, σ. 472,23 κ.έ.]: Φιλουμένου. έμπάσσεται δέ τώ ύδρομέλι-
τι καί κόστος καϊ ίρις ... (παρατίθεται στό κεφ. περί τών έν παρισθμίοις έσχαρωδών καί

556. Τό 'ίδιο κείμενο, χωρίς δμως νά συνδέεται μέ τόν Φιλούμενο, έντοπίζεται ένσωματωμένο
και στό περί δίψης κεφ. τοΰ δεύτερου βιβλίου τοΰ συγγράμματος τοΰ Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 2,
52 [CMG ΙΧ/Ι,σ. 121,11-15].

557. Βλ. Diller, Philumenos, στ. 210. Σέ όλα τά κεφφ. πού καταγράφονται στή συνέχεια γί-
νεται πραγμάτευση διαφόρων νοσημάτων, τά όποια θά ήταν δυνατόν νά άποτελοΰσαν τό περιε-
χόμενο παθολογικοΰ-θεραπευτικοΰ συγγράμματος, όπως είναι, γιά παράδειγμα τό σχετικό έργο
τοΰ Άρεταίου τοΰ Καππαδόκη, τό έργο τοΰ [Ανων.], [Διάγν. π. όξ. καί χρον. νοσημ.] ή τοΰ Παυλ.
Nik., Π. νοσημ. (γιά τά έργα αύτά βλ. βιβλιογρ. πηγών, στά οικεία λ.), κ.ά.

558. Βλ. Diller, Philumenos, στ. 210.

559. Ό τέταρτος λόγος τοΰ Άετίου φέρει τόν άκόλουθο τίτλο (CMG VIII/1, σ. 356,1-3): περί
ύγιεινής διδασκαλίας τοΰ σώματος και περί διαγνώσεως δυσκρασιών τών τε κατά φύσιν και παρά
φύσιν καϊ περι θεραπείας τούτων.

560. "Οσον άφορά τόν τίτλο τοΰ όγδοου λόγου, τόν όποιον ό έκδοτης μνημονεύει μόνο στό
κριτ. ύπόμν., βλ. CMG VIII/2, σ. 400,1: περί τών έν προσώποις και στόματι και παρισθμίων παθών
λόγος η '. έπετάγη δε τώ λόγω καί περ'ι κατάρρου κα'ι βηχός καί τών τής τραχείας άρτηρίας καί
πνεύμονος κα'ι θώρακος παθών- βλ. κα'ι τό κριτ. ύπόμν. στή σ. 403,1.
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λοιμικών ελκών, γιά τό όποιο ό Άέτιος δέν δηλώνει τήν πηγή του)· 9, 3 [σ. 279, 29-281,
2 Ζερβ.]561: πρός τους χολήν μάλιστα ξανθήν έμοΰντας· έκ τών Φιλουμένου· 9, 7 [σ. 285,
21-286, 14 Ζερβ.]: περί λιποθυμίας. Φιλουμένου· 9, 12 [σ. 296, 19-299, 2 Ζερβ.]: περί χο-
λέρας. [Φιλουμένου]■ 9, 19 [σ. 311, 21-313, 10; Ζερβ.] (κεφ. περί ορέξεως καί άνορεξίας):
... Φιλουμένου562. ε'ι μεν ούν κατά τάς αρχάς τών νοσημάτων συμβαίη [sc. ή άνορεξία]
...· 9, 20 [σ. 313, 11-315, 10 Ζερβ.]: περί κυνώδους ορέξεως. Φιλουμένου■ 9, 21 [σ. 315,
11-316, 14 Ζερβ.]: περί κυνώδους ορέξεως τής κατά διαφόρησιν πλείστην τοϋ δέρματος
γιγνομένης. Φιλουμένου· 9, 23 [σ. 318,13-321, 9 Ζερβ.]563: ... Φιλουμένου. πρός μέν ούν
τό μή περιπίπτειν ταις άπεψίαις· 9, 25 [σ. 325, 4-20 Ζερβ.]: περί κραιπάλης. Φιλουμένου-
9,33 [σ. 352,16-3 54,22 Ζερβ.]: πώς έπιμελητέον κοιλίας ρευματιζομένης. Φιλουμένου.

Τέλος στή λατινική μετάφραση τοϋ συγγράμματος τοϋ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ
έντοπίζονται τά άκόλουθα τέσσερα κεφφ. πού άποδίδονται στον Φιλούμενο564· βλ. άπ.
1-4: De reumate ventris Philumeni [Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus,
σ. 16-30]565· De dysenteria reumatica [Puschmann, ο.π., σ. 30-64]566· De coeliacis
Philumeni [Puschmann, ό.π., σ. 64-70], και De tenesmo [Puschmann, ο.π., σ. 70-72]567.

Ακόμη στά άπόσπάσματα τοϋ Φιλουμένου στον Όρειβάσιο έντοπίζονται τρία
φαρμακευτικά σκεύασματα, ένα καθαρτήριον, τό Μνασέου κλειδίον (εμπλαστρος)

561. Ό ένατος λόγος τιτλοφορείται (σ. 273, 1-2 Ζερβ.): περί τών κατά τό στόμα τής κοιλίας
παθών καί αύτής τής κοιλίας καί εντέρων.

562. Πρόκειται γιά τό δεύτερο τμήμα τοΰ κεφ., τό όποίο άρχίζει άπό τή σ. 310,21 κ.έ. Ζερβ.

563. Γιά τό κεφ. αύτό βλ. παραπάνω, σ. 133 (κυρίως ύποσημ. 529).

564. Αύτό σημαίνει ότι τά έν λόγω κεφφ. δέν ύπάρχουν στό έλληνικό πρωτότυπο τοΰ έργου.
Γιά τά τέσσερα αύτά άπόσπάσματα τοΰ Φιλουμένου, τά παραδεδομένα μόνο στή λατιν. μετάφρ.
τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ, ό Puschmann, έκανε λόγο καί στήν Εισαγωγή τής έκδόσεως τοΰ
Αλεξάνδρου (I 218-222), δπου έξέθεσε τό περιεχόμενο τους καί έπισήμανε γιά τή σημασία τους
γιά τήν ιστορία τής Παθολογίας καί τής Θεραπευτικής. Βλ. καί Masullo, Problemi relativi alle
fonti di Aezio, Garzya (έπιμ.), Tradizione e ecdotica, σ. 248-255 (γιά τήν ταύτιση χωρίων τών Λα-
τινικά παραδεδομένων κεφφ. τοΰ Φιλουμένου, τά όποια καταγράφονται στή συνέχεια, μέ χωρία
τοΰ ένατου λόγου τοΰ Άετίου).

565. Όπως παρατήρησε ό Puschmann, Nachträge zu Allexander Trallianus, σ. 16, ύποσημ. 1,
τό κεφ. αύτό «stimmt im Beginn nahezu wörtlich mit Aetius lib IX, cap. 35 überein»· τό κεφ. στό
όποίο παραπέμπει ό Puschmann άντιστοιχεΐ στό 9, 33 τής έκδόσεως τοΰ Ζερβοΰ καί φέρει τόν
τίτλο: πώς έπιμελητέον κοιλίας ρευματιζομένης, Φιλουμένου.

566. Τό όνομα τοΰ Φιλουμένου δέν σημειώνεται στόν τίτλο τοΰ κεφ.· στή σ. 32 διαβάζουμε:
signa dysentericae passionis Philumeni.

567. Όσον άφορά τό κεφ. αύτό τό όνομα τοΰ Φιλουμένου δέν έντοπίζεται ούτε στόν τίτλο ουτε
στό κυρίως κείμενο τοΰ κεφ. Άν καί ό Puschmann, άπό όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω, δέν έκθέτει τόν
λόγο γιά τόν όποίο άποδίδει τό έν λόγω κεφ. στόν Φιλούμενο, ύποθέτω ότι τό θεωρεί ώς φιλουμένειο,
έπειδή στήν παλαιά λατιν. μετάφρ. (έκδ. 1504) τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ, τήν όποία χρησιμοποιεί,
έκδίδεται ώς τέταρτο στήν έκθεση μιάς σειράς νοσημάτων τής κοιλιακής χώρας, ή πραγμάτευση τών
όποιων άποδίδεται στόν Φιλούμενο, καί έπίσης έπειδή στήν έλληνολατινική έκδοση (έκδ. 1556) τοΰ
Ιο. Guinter von Anternach εύρίσκεται μεταξύ δύο κεφφ. πού προέρχονται άπό τόν ϊδιο γιατρό.
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και ή ανθηρά (εμπλαστρος)- μάλιστα τά δύο τελευταία βρίσκονται στό τρίτο βι-
βλίο τοΰ έργου Σύνοψις προς Ευστάθιον, θέμα τού όποιου εΐναι ή Φαρμακολογία·
έτσι δέν άποκλείεται τό ένδεχόμενο νά προέρχονται άπό όμόθεμο σύγγραμμα
τοΰ Φιλουμένου. Έπίσης ό Άέτιος παραθέτει στόν έβδομο λόγον του, μέσω τοΰ
Όρειβασίου, ένα φάρμακο τοϋ Φιλουμένου χαρακτηριζόμενο άνίκητον, ένώ στόν
όγδοο λόγον του ένα φυσικόν φάρμακο τοΰ ίδιου γιατροϋ.

Ία φάρμακα, γιά τά όποια έγινε λόγος άμέσως παραπάνω, εΐναι τά άκόλουθα: Όρειβ.,
Ίατρ. συν. 8, 45 [CMG VI/1/1, α 295, 11-296, 4]: Φιλουμένου■ καθαρτήριον πρός τούς
χρονίως ρευματιζομένους οφθαλμούς- Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 75 [CMG VI/3, σ. 87,16-25]: έκ
τών Φιλουμένου τό Μνασέου κλειδίον568· 3,116 [CMGVI/3,α 98,8-10]: ανθηρά569
έκ τών Φιλουμένου πρός τά έν τω στόματι έλκη- Άέτ., Λόγ. ιατρ. 7,107 [CMG VIII/2, σ. 372,
2-6]570: Όριβασίου άνίκητον571, Φιλουμένου, φησίν, άπαλόνΛιβιανόν572 ύποπύοιςένάκμαϊς

568. Πρόκειται γιά φάρμακο (έμπλαστρο) τό όποιο, άπ' όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω, μνημονεύ-
εται άπό τόν Φιλούμενο δύο άκόμη φορές, βλ. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus, σ. 22:
optima autem [sc. emplastra] sunt quale est Mnaseae clidion et di oenanthes (κεφ.: «De reumate ventris
Philumeni»), και σ. 68: emplastra autem sunt ad haec quae faciunt... et magis omnibus Mnaseae; dicitur
autem et clydion (κεφ.: «De coeliacis Philumeni»). Ό Μεθοδικός γιατρός Μνασέας (1ος αί. μ.Χ.) εΐναι
γνωστός κυρίως γιά μιά χαλαστικήν έμπλαστρον (ή Μνασέου), ή όποία μνημονεύεται συχνά άπό τόν
Γαληνό, τόν Όρειβάσιο καί άλλους γιατρούς, καί ταυτίζεται μέ τό μάλαγμα τοϋ ίδιου γιατρού (τό
Μνασέου), το όποίο έχει τίς 'ίδιες άκριβώς θεραπευτικές ιδιότητες. Γιά τόν Μνασέα βλ. Κ. Deichgräber,
Mnaseas (7), RE XV/2 (1932) 2252-2253. Σημειώνω άκόμη ότι τό ούσ. κλειδίον τόν έχω έντοπίσει ώς
χαρακτηρισμό και άλλων φαρμάκων, τά όποια όμως δέν συνδέονται μέ τόν Μνασέα· βλ. Αιλ. Προμ.,
Δυναμ. 128, 5 [σ. 244,25-29 Crism.]: άλλο. καλούμενος [sc. τροχίσκος] τό κλειδίον. ...· 129, 3 [σ.
246,16-19Crism.]: άλλο. κλειδίον [sc. ύπόθετον δυσεντερικοΐς]....,και 129,8 [σ.248,31-250,2

Crism.]: άλλο. έπίθεμα τό κλειδίον, κοιλιακοϊς, δυσεντερικοϊς____Ίό επίθεμα αύτό ομοιάζει κατά τή

σύνθεση μέ τό Mnaseae clidion πού συνιστάται άπό τόν Φιλούμενο γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ ρευμα-
τισμού τής κοιλίας. Βλ. καί Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus, σ. 56: Trochiscus clydion
(κεφ.: «De dysenteria reumatica»), όπου όμως τό φάρμακο αύτό δέν συνδέεται μέ τόν Μνασέα.

569. Πρόκειται γιά χαρακτηρισμό φαρμάκου, τό όποιο μαρτυρεΐται ώς έπίχρισμα. Γιά σκευάσμα-
τα μέ τήν ονομασία αύτή άλλά μέ διαφοροποίηση στή σύνθεσή τους, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 4, 7 [XII 744, 3-6 Κ.]: έπίχριστος άνθηρά, καί 6, 7 [XII 957,1-8 Κ.] (άνθηρά)- Π. συνθ. φαρμ. κ.
γέν. 5,13 [XIII839,1-3 Κ.]: άνθηρά η χρώμαι- αύτόθι [XIII 839,3-7 Κ.]: άνθηρά παρά Μάγνου- Αετ.,
Λόγ. 'ιατρ. 8,49 [CMG VIII/2, σ. 475,21-26]: άνθηρά ποιούσα πρός τά ε'ιρημένα [sc. τά έν παρισθμίοις
λοιμώδη καί έσχαρώδη έλκη].

570. Στόν έβδομο λόγον τοϋ Άετίου γίνεται λόγος περι τών έν όφθαλμοίς παθών [CMG VIII/2,
σ. 253,29].

571. Γιά τή διευκρίνιση τής σημασίας τοΰ έπιθέτου άνίκητος (-ον) ώς χαρακτηρισμό φαρμάκου
βλ. παραπάνω, σ. 106, ύποσημ. 394.

572. Τό άνίκητον κολλύριον, γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ, άποκαλείται ταυτόχρονα καί
Λιβιανόν, ονομασία πού προφανώς προέκυψε άπό τό όνομα κάποιου Λιβίου ή Αιβίας (εύρετή τοΰ
φαρμάκου; πρβ. καί τό άκόλουθο χωρίο τοΰ 'Ιωάννη Μαλάλα, όπου γίνεται λόγος γιά ένα δημόσιο
λουτρό πού ονομάσθηκε Λιβιανόν, άπό τό όνομα τής γυναίκας πού είχε πωλήσει τόν τόπο όπου
αύτό οικοδομήθηκε· βλ. Ιω. Μαλαλ., Χρονογρ. 12, 22 [σ. 224, 33-38 Thum]: οϊτινες πολιτευόμενοι
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ελκεσι περιωδυνίαιςχημώσεσι, και 8,43 [CMG VIII/2, σ. 463,4-7]: φυσικόν573 Φιλουμένου
πρός κιονίδα κεχαλασμένην.

Στα άποσπάσματα αύτά τού Φιλουμένου ώς πηγές κατονομάζονται λίγοι μόνο
γιατροί· στά παραδεδομένα στό έλληνικό πρωτότυπο μνημονεύονται ό Ιππο-
κράτης (5ος/4ος αί. π.Χ.), ό Εμπειρικός γιατρός Σεραπίων ό Άλεξανδρεύς (3ος
αί. π.Χ.), ό Άνδρων (2ος; αί. π.Χ.), ό Αντώνιος Μούσας (1ος αί. π.Χ./1ος αί. μ.Χ.), ό
Διοσκουρίδης ό Άναζαρβεύς (1ος αί. μ.Χ.), ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών (1ος αί.
μ.Χ.), ή Ίουνιάς (1ος; αί. μ.Χ.), οί Μεθοδικοί γιατροί Θεμίσων ό Ααοδικεύς (1ος
αί. π.Χ.) καί Μνασέας (1ος αί. μ.Χ.)574, οί Πνευματικοί γιατροί 'Ηρόδοτος (1ος/2ος
αί. μ.Χ.)575 καί Άρχιγένης ό Άπαμεύς (1ος/2ος αί. μ.Χ.) κ.ά., ένώ στά τέσσερα πού
μάς είναι γνωστά μόνο σέ λατινική μετάφραση έντοπίζονται τά ονόματα τοΰ
Έρασιστράτειου γιατρού Ίκεσίου [Hicesii emplastrum]576 (άρχ.; 1ου αί. π.Χ.), τοΰ
Μούσα [trochiscus Musae]577, τοΰ Μνασέα [Mnaseae cli(y)dion = emplastrum]578,
τοΰ Φαυστίνου [trochiscus Faustini]579 (1ος; αί. μ.Χ.) καί τοΰ Μαρκέλλου τοΰ Σι-
δήτη [trochiscus Marcelli]580 (άκμασε μάλλον κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 2ου αί.

άγοράσαντες τήν οίκίαν πάσαν τής Λιβίας της πολιτίσσης κω τό λοντρόν αύτής καϊ τον κήπον
έκτισαν έκεϊ δημόσιον λοντρόν είς τήν πεδιάδα τής πόλεως· όπερ δημόσιον πληρώσαντες έπωνόμασαν
διαφθονούμενοι άλλήλοις Αιβιανόν είς όνομα τής πωλησάσης τόν τόπον). Για πρώτη φορά ό
χαρακτηρισμός αύτός προκειμένου γιά φάρμακο έντοπίζεται στόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα
στόν Γαλην.,Π. σννθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 762, ΐ-ΐο Κ.], και αύτόθι [XII 762,11-17 Κ.]· τό λιβιανόν
κολλ(ο)ύριον (μέ παραλλαγές στή σύνθεσή του) έντοπίζεται έπίσης στόν Αλέξανδρο Τραλλιανό,
τόν Άέτιο Άμιδηνό καί τόν Παύλο Αιγινήτη (ένώ άπό τόν Άέτιο διασώζεται ή πληροφορία δτι τό έν
λόγω φάρμακο τό συνιστούσε ό Όρειβάσιος πρός άρχάς καϊ έλκώσεις).

573. Φυσικά είναι τά φάρμακα μέ άνεξήγητη, μαγική δράση· γι' αύτό ή έκφραση φυσικόν φάρ-
μακον κατέληξε νά δηλώνει τό «μαγικό φάρμακο»· σχετικά μέ τόν δρο φυσικός σέ τίτλους ιατρικών
συγγραμμάτων άλλά καί ώς χαρακτηρισμό ιατρικών βοηθημάτων βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 46-52.

574. Γιά τόν Μνασέα βλ. παραπάνω, σ. 142, ύποσημ. 568.

575. Ό Ηρόδοτος συγκαταλέγεται μεταξύ τών πηγών τοΰ Φιλουμένου μέ βάση τή μαρτυρία
τοΰ Άετίου, ό όποιος όσον άφορά τό κεφ. περ'ι αγρυπνίας έν πυρετοίς σημειώνει δτι συγκροτήθη-
κε έκ τών 'Ηροδότου καί Φιλουμένον. Ό Wellmann, Die pneumatische Schule, σ. 130, ύποσημ. 1,
καί ό Ιδιος, Herodots Werk, σ. 599, πιστεύει ή δήλωση αύτή καθιστά φανερή τή χρήση τοΰ έργου
τοΰ'Ηροδότου άπό τόν Φιλούμενο, άποψη πού άσπάζεται καί ό Diller, Philumenos, στ. 209.

576. Γιά τήν Ίκεσίον εμπλαστρον βλ. παραπάνω, σ. 106, ύποσημ. 393.

577. Ό τροχίσκος τοΰ Μοΰσα ήταν ένα πολύ γνωστό σκεύασμα, ένδεικτικά βλ. Ορειβ., Βιβλ.
πρός Εύνάπ. 4,127 [CMG VI/1, σ. 494,6-9],

578. Γιά τό κλειδίον τοΰ Μνασέα βλ. παραπάνω, σ. 142 καί ύποσημ. 568. Πρβ. καί Μαυρουδης,
Άρχιγένης, σ. 355.

579. Γιά τόν τροχίσκον τοΰ Φαυστίνου βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7, 12 [CMG ΙΧ/2, σ. 318,
18-21], Βλ. καί Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 298.

580. Γιά τόν τροχίσκον τοΰ Μαρκέλλου βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,12 [CMG ΙΧ/2, σ. 319,
4-9]. Βλ. καί Μαυρουδης,Άρχιγένης, σ. 196-197.
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μ.Χ.)581. Φυσικά, δέν άποκλείεται οί οφειλές τοϋ Φιλουμένου στήν προγενέστερή
του ιατρική γραμματεία νά είναι πολύ περισσότερες, ή διερεύνηση τοϋ θέματος
αύτοϋ όμως ύπερβαίνει τόν σκοπό τής παρούσας μελέτης.

Τό σύγγραμμα πού άφορά τή θεραπευτική άντιμετώπιση τών δηγμάτων τών
ιοβόλων ζώων έξ αιτίας τού τρόπου παραδόσεως (excerpta) καί τών προβλη-
μάτων πού συνδέονται μ' αύτό, άλλά καί έξ αιτίας τής σημαντικής θέσεώς του
στή σχετική άρχαία γραμματεία, εξετάζεται λεπτομερέστερα σέ ιδιαίτερο κεφ.

Σημειώνω τέλος ότι ό Φιλούμενος ήταν γνωστός στούς Άραβες κυρίως
όμως μέσω τοΰ Όρειβασίου, τοϋ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ καί τοϋ Άετίου, οί
όποιοι παραθέτουν κείμενά του582. 'Επίσης είναι πολύ πιθανόν οί Άραβες για-
τροί νά είχαν ύπ' όψιν τους τό Περι ιοβόλων 583. Άκόμη στήν άραβική γραμμα-
τεία έντοπίζεται άρκετά συχνά τό όνομα Fllämün ή Ifllmün, μέ τό όποιο κατά
τόν F. Sezgin δηλώνεται πιθανότατα ό γιατρός Φιλούμενος584.

581. Για τόν Μάρκελλο ώς πηγή τοϋ Φιλουμένου βλ. παραπάνω, σ. 128, ύποσημ. 497.

582. Βλ. Sezgin, Gesch. d. arah. Schrifttums, τ. 3, σ. 151-152 (σχετικά μέ τόν Φιλούμενο) καί σ.
163 (σχετικά μέ τήν άραβική μετάφραση τοϋ συγγράμματος τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ).

583. Σχετικά μέ τό έργο αύτό θά γίνει λόγος παρακάτω, στό οικείο κεφ.

584. Βλ. Sezgin, Gesch. d. arah. Schrifttums, τ. 3, σ. 151. Ωστόσο ό ίδιος μελετητής (αύτόθι)
έπισημαίνει ότι μέ τό Fllämün ή Ifllmün άποδίδεται και τό δνομα τοΰ Πολέμωνα, συγγραφέα
Φυσιογνωμονικών. Έπι πλέον σύμφωνα μέ τόν Μ. Steinschneider μέ τό Ifllmün δηλώνεται και ό
Φιλήμων (= Φίλων) ό Βυζάντιος, βλ. Die arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen, Graz
1960, σ. 146-147 (πρόκειται γιά άνατύπωση παλαιότερων άρθρων τοΰ συγγραφέα). Προφανώς
τό πρόβλημα τής ταυτίσεως (ή τής διακρίσεως) τών συγγραφέων μέ τό όνομα Fllämün έντοπίζε-
ται σέ περιπτώσεις, κατά τις όποιες δέν διασώζεται τό άντίστοιχο έλληνικό πρωτότυπο έργο, τοΰ
όποιου φέρονται ώς συγγράφεις στήν άραβ. μετάφρ. του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩιΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΟπΩΣ ΗΔΗ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ, το Περϊ ιοβόλων ζώων και τών εν αύτοϊς βοηθημάτων
είναι το μόνο άπό τά συγγράμματα τοϋ Φιλουμένου, τό όποιο διασώθηκε σέ
μιά κάπως ικανοποιητική μορφή (excerpta). Έτσι παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδι-
αφέρον, καί μάλιστα ενταγμένο στά πλαίσια τής γραμματείας γιά τά ίοβόλα, ή
όποία άποτελεΐ τό ένα άπό τά δύο άντικείμενα μελέτης στό άνά χείρας βιβλίο.
Στή συνέχεια λοιπόν εξετάζονται διάφορα θέματα πού άφορούν τό έργο αύτό,
όπως ή έν μέρει άποσπασματική παράδοση, ό τίτλος καί τό περιεχόμενο του·
έπίσης γίνεται άντιβολή τής μοναδικής έως σήμερα έκδόσεώς του μέ τό κείμενο
τοϋ χφ. πού τό παραδίδει· τέλος διατυπώνονται κάποιες παρατηρήσεις βελτιω-
τικές τοϋ κειμένου, καί έρευνάται έν μέρει τό θέμα τών πηγών του.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΟΜΗ, ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τό Περι ιοβόλων ζώων καϊ τών εν αύτοΐς βοηθημάτων έχει παραδοθεί άπό
ένα μόνο χφ. (codex unicus), τό Vaticanus graec. 284 [Ρ] τοϋ 10ου (ή 11ου;)
αί. Πρόκειται γιά σύμμικτο ιατρικό χφ. πού παραδίδει στά φφ. l-251r τό έργο
τού Γαληνοϋ Περι κράσεως καϊ δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων «συμπληρωμέ-
νο» μέ τό διοσκουρίδειο Περι ύλης Ιατρικής (tΓαληνοϋ τών άπλών βιβλίον ια' |
έπληρώθη. έχον άπό τοϋ Διοσκουρίδου δσα Γαληνω παραλελιπται [sic]), στά φφ.
251v-264r τό ψευδο-διοσκουρίδειο Περί δηλητηρίων καί στά φφ. 264v-287r τό
έργο (excerpta) τοϋ Φιλουμένου Περι ιοβόλων ζώων καϊ τών έν αύτοις βοηθη-
μάτων έπίσης στό τέλος τοϋ χφ. έχουν προστεθεί άπό τον ϊδιο άντιγραφέα στά
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φφ. 287r-288v ή Μιθριδάτειος άντίδοτος και στό φ. 288ν ενα άπόσπασμα άπό
τούς Κεστούς τού Σέξτου 'Ιουλίου Αφρικανού585.

Τό έδώ έξεταζόμενο έργο, τό κυρίως κείμενο τοΰ όποιου παραδίδεται στά
φφ. 265r-287r τοΰ παραπάνω χφ.586, διασώζεται άποσπασματικά, όπως προ-
κύπτει άπό τή δήλωση πού προτάσσεται στον πίνακα τών περιεχομένων (φφ.
264v-265r) τοϋ έργου, και προέρχεται άπό τόν διασκευαστή του. Ακριβέστερα
άπό τή δήλωση αύτή γίνεται σαφές ότι ή άποσπασματική μορφή προέκυψε άπό
τήν έπιλογή κεφφ. καί τήν παράλειψη κάποιων άλλων, πού ϊσως κρίθηκαν λιγό-
τερο σημαντικά· βλ. Φιλούμ., Π. ιοβ. [CMG Χ/1/1, σ. 3,1-2]:

κεφάλαια περι ιοβόλων ζώων καί τών έν αύτοϊς βοηθημάτων, έκ τών Φι-
λουμένου.

Συνεπώς ή δομή τοϋ έργου, όπως τό έχουμε στή διάθεσή μας, καί γενικά ή
σημερινή μορφή του, δέν εΐναι τίποτε άλλο παρά τό άποτέλεσμα τής κρίσε-
ως τοΰ διασκευαστή τής άρχικής πραγματείας καί τής προκρίσεως άπό αύτόν
τών τριάντα έπτά διασωθέντων κεφφ. Πρέπει έπίσης νά σημειωθεί έδώ ότι, άν
δεχθοΰμε πώς στήν παραπάνω έκφραση διασώζεται ό τίτλος τοΰ έργου, τότε
πρέπει νά θεωρήσουμε μάλλον βέβαιο ότι ή όνομαστ. πληθ. κεφάλαια άποτε-
λεί προσθήκη δηλωτική τής έρανιστικής επεμβάσεως τοΰ διασκευαστή· τό 'ίδιο
ισχύει καί γιά τόν έμπρόθ. προσδ. έκ τών Φιλουμένου, μέ τόν όποιον δηλώνεται
ή πατρότητα τοΰ έργου πού διασκευάσθηκε. Επομένως μέ τον ένδεχόμενο τίτ-

585. Για τό χφ. Vaticanus graec. 284 [Ρ], τή γραφή, τήν ορθογραφία κτλ., βλ. Wellmann, στήν
έκδοση τοϋ Φιλουμένου, CMG Χ/1/1, σ. V-VI (11ος αί.)· Mercati - de' Cavalieri, Codices Vaticani
Graeci, τ. 1, σ. 393-394 (10ος αι.). Βλ. άκόμη Diels, Handschriften, II. Teil, σ. 85 (11ος-12ος αι.),
καί Théodoridès, Iconographie zoologique, σ. 21-29 (10ος αί.· ειδικότερα γιά τόν Φιλούμενο στις
σ. 24 καί 27-28), και A. Touwaide, Un recueil grec de pharmacologie de Xe siècle illustré au XlVe
siècle, le Vaticanus gr. 284, Scriptorium 39 (1985) 13-56 (ειδικά γιά τόν Φιλούμενο στις σ. 13 καί
36 κ.έ.). Βλ. καί P. Canart - V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca
Vaticana [ST 261], Città del Vaticano 1970, σ. 404 (όπου βιβλιογρ. γιά τό χφ. Vaticanus graec.
284· καταγράφονται καί μελετήματα στά όποια γίνεται λόγος γιά τό έν λόγψ χφ. μέ άφορμή τό
άπόσπασμα τών Κεστών τοΰ Σέξτου 'Ιουλίου Αφρικανού, τό όποιο παραδίδεται στο φ. 288ν: έκ
τών Αφρικανού Κεστών περι τοϋ κιναμώμον = Ιουλ. Αφρικ., άπ. 7,1 Vieillefond).

586. Ό Wellmann, στήν εισαγωγή τής έκδόσεως τοΰ Φιλουμένου, σ. VI, σημειώνει δτι τό
Περ'ι ιοβόλων παραδίδεται στά φφ. 264ν-288ν τοΰ χφ. (: «Subsequuntur Pseudo-Dioscuridis liber
περ'ι δηλητηρίων φαρμάκων (fol. 251ν-264ν) et Philumeni libellus (fol. 264v-288v»)· ώστόσο τό
κείμενο τοΰ Φιλουμένου τελειώνει στό φ. 287r, ένώ στά φφ. 287r-288v έχουν προστεθεί άπό τόν
γραφέα τοΰ χφ. ή άντίδοτος ή Μιθριδάτειος δια τών ρ ' ποιούσα πρός πάντα όσα και ή θηριακή
καί ένα άπόσπασμα έκ τών Αφρικανού Κεστών πε(ρ'ι) τοϋ κιναμώμον. Σημειώνω όμως ότι καί ό
'ίδιος ό Wellmann σέ σχετική ύποσημ. παρατηρεί, δ.π., σ. VI, ύποσημ. 2: «In extremis duobus foliis
addidit librarius antidotum Mithridaticum (fol. 287r-288v) et excerpta ex Africani Cestis περί τοΰ
κιναμώμου». Βλ. καί Mercati - de' Cavalieri, Codices Vaticani Graeci, τ. 1, σ. 394.
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λο του έργου τοΰ Φιλουμένου σχετίζεται μόνο τό ύπόλοιπο τμήμα τής παραπά-
νω εκφράσεως587.

Άπό τή σύγκριση τών κεφφ. τοϋ φιλουμένειου Περί Ιοβόλων μέ τά λοιπά
όμόθεμα έργα πού παραδόθηκαν άκέραια (ή σχεδόν άκέραια) προκύπτει ότι
στο έδώ εξεταζόμενο έργο δέν γίνεται (ι'σως όμως γινόταν τουλάχιστον έν μέ-
ρει στό άρχικό έργο) πραγμάτευση τών σχετικών μέ τήν άράχνην, τάς κόρεις,
τούς λνκοβρώτους, τούς αίλουροδήκτους, τούς κροκοδειλοβρώτους, τούς λεο-
ντοβρώτους, τούς παρδαλοβρώτονς καί τούς άρκτοβρώτους5ΗΆ.

587. Δηλ. τό περί Ιοβόλων ζώων καί τών έν αύτοΐς βοηθημάτων· βλ. λίγο παρακάτω, τά όσα
έκτίθενται σχετικά μέ τόν πιθανό τίτλο τοϋ άρχικοϋ έργου τοΰ Φιλουμένου. Σημειώνω άκόμη
έδώ ότι, όταν κάνω λόγο γιά τό έδώ έξεταζόμενο έργο (excerpta) τοΰ γιατροϋ αύτοΰ, χάριν
συντομίας συνήθως άναφέρομαι σ' αύτό χαρακτηρίζοντάς το ώς «έργο» τοΰ Φιλουμένου (κτλ.),
καί όχι ώς «τό έργο μέ τήν παροΰσα μορφή του» ή «τό έργο μέ τή μορφή πού μάς διασώθηκε»
ή «τά άπόσπάσματα άπό τό έργο» κτλ. Έξ άλλου έτσι κάνουν λόγο γιά τό έν λόγω έργο όλοι οί
νεότεροι μελετητές πού τό μνημονεύουν. Εκφράσεις παρόμοιες μέ τίς παραπάνω χρησιμοποιώ,
μόνον δταν αύτό άπαιτεϊται γιά τή σαφήνεια τής έκθέσεως κάποιας έξειδικευμένης άπόψεως.

588. Βλ. καί τόν σχετικό πίνακα στήν Ihm, Der Traktat, σ. 23-24 (: «Tabellarische Übersicht
über die Anordnung der einzelnen Kapitel»), όπου έκτίθεται συγκριτικά τό περιεχόμενο έργων
ή ένοτήτων έργων τών άκόλουθων συγγραφέων: Ανώνυμος [Α'ίλ. Προμ.;], Άέτιος Άμιδηνός, Φι-
λούμενος, Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, Παύλος Αιγινήτης, Σκριβώνιος Λάργος, Θεοφάνης Χρυσο-
βαλάντης (Νόννος), Διοσκουρίδης (δεύτερο βιβλίο τών Εύπορίστων = Π. άττλ. φαρμ.), ψευδο-Δι-
οσκουρίδης καί Γαληνός (Π. άντιδ.). Ή Ihm, Der Traktat, σ. 24, σημειώνει ότι στόν Φιλούμενο δέν
έντοπίζονται κεφφ. μέ θέματα τούς ύδροφόβους καί τή διάγνωση τών λυσσοδήκτων, ή παρατή-
ρησή της αύτή όμως είναι έσφαλμένη, έπειδή ό Φιλούμενος κάνει λόγο γιά τούς λυσσοδήκτους,
γιά έκείνους πού περιπίπτουν σέ ύδροφοβία καί έπίσης περιγράφει τά συμπτώματα πού έμφα-
νίζονται σ αύτούς στά κεφφ. 1 (: κννός λυσσώντας σημεία καί τών ύπ' αύτοΰ δεδηγμένων), 2 (:
θεραπεία κυνός λυσσώντος), 4 (: περί διαίτης λυσσοδήκτων)· πρβ. καί κεφ. 5 (: περί κυνοδήκτων καί
άνθρωποδήκτων). Ειδικότερα γιά τά συμπτώματα τών ύδροφοβικών βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 1 [CMG
Χ/1/1, σ. 4,17 κ.έ.]: συμπίπτει δέ μετά σπασμών (<καί> add. Wellm.) παρακοπής καί έρυθήματος
όλου τοϋ σώματος ... Ή διαπίστωση ότι δέν ταυτίζονται οί τίτλοι τών κεφφ. σέ όλα τά σχετικά
συγγράμματα δέν σημαίνει κατ' άνάγκην ότι παραλείπεται καί ή πραγμάτευση κάποιων έπί μέ-
ρους θεμάτων. 'Επίσης ή Ihm, Der Traktat, σ. 23, σημειώνει ότι άπό τόν Φιλούμενο παραλείπεται
ή πραγμάτευση τών σχετικών μέ τόν άκοντίτην (άκοντίαν), ένώ στήν πραγματικότητα ό γιατρός
αύτός τόν ταυτίζει μέ τόν κεχρίνην οφιν, βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 26 [CMG Χ/1/1, σ. 32, 4]: περί κε-
χρίνου τοΰ καί άκοντίου. Στόν Άνών. [Αϊλ. Προμ.;] έντοπίζονται δύο διαφορετικά κεφφ., ένα γιά
τούς άκοντίες (Π. ίοβ. καί δηλητ. 19 [σ. 55,5-14 Ihm]) καί ενα γιά τόν κεχρίαν/κεχρίνην (ο.π. 22 [σ.
56,2 Ihm]), τό όποιο παραλείπεται άπό τόν διασκευστή τοΰ έργου μέ παραπομπή στόν AET.,Aôy.
ίατρ. 13,28: περί κεχρίνου ήτοι άκοντίου (άνέκδοτο), άπό όπου όμως προκύπτει ότι καί ό Άέτιος
δέχεται τήν ταύτιση τών δύο όφεων, όπως δηλ. καί ό Φιλούμενος. Βλ. καί Ihm, Der Traktat, σ. 98,
όπου γιά τό κεφ. περί άκοντιτών τοΰ Ανωνύμου παραπέμπει στό παραπάνω κεφ. τοΰ Άετίου, καί
σ. 100- έπίσης ή Ihm, άν και σημειώνει, όπως ήδη έπισημάνθηκε, ότι ό Φιλούμενος παραλείπει
τά σχετικά μέ τόν άκοντίτην, δέχεται τήν ταύτιση τοΰ όφεως αύτοΰ μέ τόν άκοντίαν, ο.π., σ. 25:
«άκοντίτης acontias, Schlangenart».
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Αμέσως παραπάνω παρατέθηκε τό χωρίο, άπό τό όποιο συνάγεται, πιστεύω
μέ άσφάλεια, τό συμπέρασμα γιά τήν άποσπασματική παράδοση τού Περί ιοβό-
λων. Ωστόσο ή διατύπωση τού χωρίου αύτοϋ

περι Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοις βοηθημάτων589
διαφέρει άπό έκείνη πού προτάσσεται ώς τίτλος στήν άρχή τοϋ κυρίως έργου:

περι 'ιοβόλων ζώων και θεραπείας.

Δυστυχώς τό γεγονός ότι τό έργο μάς είναι γνωστό άπό ένα μόνο χφ., καθώς
καί ή διαπίστωση ότι οί τίτλοι τών όμόθεμων συγγραμμάτων ποικίλλουν, δέν μάς
βοηθούν στήν πρόκριση τής μιάς ή τής άλλης μορφής τοϋ τίτλου. Έξ άλλου με-
ταξύ τών δύο αύτών μορφών δέν διαπιστώνεται καμιά ούσιαστική νοηματική δι-
αφορά, παρά μόνο στή διατύπωση, καί αύτή στό δεύτερο μέρος τους, δηλ. τό καί
τών έν αύτοϊς βοηθημάτων τοϋ πρώτου χωρίου άντιστοιχεΐ στό καί θεραπείας τοϋ
δεύτερου (καί τά δύο δηλώνουν άκριβώς τό ιδιο, τή θεραπεία πού ένδείκνυται στις
περιπτώσεις δηγμάτων ιοβόλων ζώων).

Άπ' όσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω οί περισσότεροι άπό τούς νεότε-
ρους μελετητές προκρίνουν ώς τίτλο τού έργου τήν πρώτη διατύπωση, χωρίς
όμως κανείς τους νά έπιχειρηματολογεΐ ύπέρ αύτής ή κατά τής άλλης· ύποθέτω
ότι έξ αιτίας τής παντελούς έλλείψεως στοιχείων ή προτίμησή τους είναι άνα-
γκαστικά συμβατική. 'Επειδή λοιπόν δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο πού νά μάς
κατευθύνει, έστω μέ σχετική βεβαιότητα, στήν άποδοχή τής μιάς ή τής άλλης
μορφής τοϋ τίτλου, κρίνω σκόπιμο νά υιοθετήσω αύτόν πού δέχονται οί περισ-
σότεροι μελετητές, δηλ. τήν έκφραση περί ιοβόλων ζώων καί τών έν αύτοίς βοη-
θημάτων590.

Ή θεματολογία τοϋ έργου αύτοϋ τοΰ Φιλουμένου έχει μακρά προϊστορία,
άφοϋ ή πρώτη σχετική ένασχόληση άνάγεται έξι περίπου αιώνες πριν άπό τον

589. Κανείς μελετητής δέν θεωρεί δτι έκφραση κεφάλαια περι ιοβόλων ζώων και τών έν
αύτοίς βοηθημάτων, έκ τών Φιλουμένου υπάρχει ένδεχόμενο νά άποτελει στό σύνολο της
πιθανό τίτλο τοΰ έργου· βλ. καί λίγο παραπάνω, σ. 146.

590. Γιά τόν τίτλο περί ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοΐς βοηθημάτων βλ. Diels, Handschriften, II.
Teil, σ. 85· Wellmann, Philumenos, σ. 373· Diller, Philumenos, στ. 209-210· Théodoridès, Aetios
d'Amida, σ. 224· στόν Ιδιο, Iconographie zoologique, σ. 24, κ.ά.· γιά τόν τίτλο περι ιοβόλων ζώων
καί θεραπείας βλ. Morel, Iologica, σ. 345· Sudhofe Gesch. der Medizin, σ. 107, κ.ά. Ό Froehner,
Philumenos über die Tollwut, σ. 512, μνημονεύει καί τούς δύο παραπάνω τίτλους (δταν, στήν
άρχή τοΰ μελετήματος του, κάνει λόγο γιά τό έργο αύτό τοΰ Φιλουμένου, τό μνημονεύει ώς «die
Schrift des Philumenos περί τών ιοβόλων ζώων καί τών έν αύτοϊς βοηθημάτων», ένώ πριν άπό τή
γερμανική μετάφραση τών κεφφ. πού άφορούν τόν λυσσασμένο σκύλο καί τούς λυσσοδήκτους
προτάσσει ώς τίτλο τοΰ έργου τήν έκφραση Περί ιοβόλων ζώων καί θεραπείας). 'Ομοίως καί ό
Touwaide, Philumenos, στ. 900 (: περί Ιοβόλων ζώων καί τών έν αύτοίς βοηθημάτων), και ό Ιδιος,
Galien et la toxicologie, σ. 1892 (: περί ιοβόλων ζώων καί θεραπείας).
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γιατρό αύτόν591. Ειδικότερα όσον άφορα τό περιεχόμενο τοϋ έργου σημειώνω
ότι ένα άρκετά μεγάλο τμήμα τοϋ πρώτου μέρους του (έξι κεφφ.) είναι άφιε-
ρωμένο στήν καταγραφή βοηθημάτων γενικά κατά τών ιοβόλων (εϊτε γιά
ϊαση τών δηγμάτων τους εϊτε γιά προληπτική άπομάκρυνσή τους, κυρίως τών
έρπετών)592, τρία κεφφ. άφοροΰν τούς λυσσασμένους σκύλους καϊ τις συνέπει-
ες τοϋ δαγκώματός τους593, ένώ ένα άφορά άπό κοινοϋ τούς κννοδήκτονς καί
τούς άνθρωποδήκτους594. Στά ύπόλοιπα είκοσι έπτά κεφφ. γίνεται πραγμάτευση
τών σχετικών μέ διάφορα ίοβόλα· κάποια κεφφ. άφοροΰν ένα μόνο τέτοιο ζώο
(όπως π.χ. τό κεφ. 13: πρός <άσ>καλαβώτου δήγμα)595, κάποια δύο (όπως π.χ. τό
κεφ. 19: πρηστήρες και έρπητες)596, ένώ άλλα τρία (όπως π.χ. τό κεφ. 32: παρώος
καϊ σπαθίουρος καϊ σκολόπενδρα)597. Συνολικά στό Περι ιοβόλων γίνεται λόγος
γιά σαράντα τέσσερα ίοβόλα (όχι βέβαια όλα θανατηφόρα), συμπεριλαμβανο-
μένου καί τοϋ άνθρώπου.

Γιατροί, τό έργο τών όποιων ό Φιλούμενος άξιοποίησε κατά τή συγγραφή
τοΰ Περι Ιοβόλων ζώων καί τών έν αύτοϊς βοηθημάτων, καϊ στούς όποιους παρα-
πέμπει, είναι κατά χρονολογική σειρά οί άκόλουθοι: Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης

591. Σχετικά βλ. παραπάνω, στήν Εισαγωγή, σ. 47-123, καί κυρίως σ. 53, οπου ή ένότητα γιά
τόν Θεόφραστο, τόν πρώτο γνωστό συγγραφέα σχετικής πραγματείας.

592. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ., κεφφ. 3 (: περί καυτήρος τών έπί ιοβόλων τραυμάτων), 6 (: θυμιάματα
έρπετών), 7 (: συγχρίσματα προς έρπετά), 8 (: τοις έκ θηρίων πληγής αίμορραγοϋσιν), 9 (: περί
διαίτης καί θεραπείας [sc. θηριοδήκτων]) καί 10 (: άντίδοτοι θηριακαί <καί> εμπλαστροι ποιοϋσαι
καί προς άλλα).

593. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ., κεφφ. 1 (: κυνός λυσσώντος σημεία καί τών ύπ'αύτοϋ δεδηγμένων), 2
(: θεραπεία κυνός λυσσώντος) καί 4 (: περί διαίτης λυσσοδήκτων).

594. Βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ., κεφ. 5 (: περί κυνοδήκτων καί άνθρωποδήκτων).

595. Άλλα παρόμοια κεφφ. είναι τά άκόλουθα: Φιλουμ., Π. ίοβ., κεφφ. 14 (: πρός σκορπιού
πλήγμα ...), 15 (: φαλαγγίων πόσα γένη ...), 16 (: άσπίδων πόσαι διαφοραι), 18 (: κεράστης), 20
(: διψάς τό θηρίον), 23 (: σήψ), 25 (: περί δρυΐνου), 26 (: περί κεχρίνου τοϋ καί άκοντίου), 30 (:
δράκων), 31 (: βασιλίσκος), 33 (: μυγαλή) καί 36 (: φρΰνος)· στά κεφφ. αύτά πρέπει νά προστεθούν
έπίσης τό κεφ. 17 πού τιτλοφορείται εχις καί έχιδνα, στήν πραγματικότητα όμως πρόκειται γιά
τό ϊδιο φίδι (άρσ. καί θηλ.), τό κεφ. 21 πού τιτλοφορείται αίμόρρους καί αίμορροΐς (πρόκειται
έπίσης γιά τό άρσ. καί θηλ. γένος τοΰ ϊδιου φιδιοΰ), καί τό κεφ. 24 πού φέρει τόν τίτλο ϋδρος καί
χέρσυδρος (πρόκειται γιά τό ϊδιο άκριβώς φίδι, τό όποίο έν μέν γάρ ταΐς άρχαίς διατρίβει έν <το!ς>
ένύδροις τόποις καί λέγεται ϋδρος,... έν τη χέρσω <ούν> διατριβών {καί} καλείται χέρσυδρος).

596. Άλλα παρόμοια κεφφ. είναι τά άκόλουθα: Φιλουμ., Π. ίοβ., κεφφ. 11 (: περί σφηκών καί
μελισσών), 22 (: άμμοδύτης καί μύαγρος), 27 (: άμφίσβαινα καί σκυτάλη), 28 (: πελιάς καί έλλοψ),
29 (: άγαθοδαίμων καί τυφλίας), 34 (: Χαλκιδική σαύρα καί σαλαμάνδρα), 35 (: τετράγναθα
ζώα καί άράχναί) καί 37 (: τρυγών θαλασσία καί σμύραινα)· σημειώνω ότι στό κεφ. αύτό, άν καί
σύμφωνα μέ τόν τίτλο του άφορά δύο μόνον ίοβόλα, παρατίθεται ενα φάρμακο τοΰ Άρχιγένη
πού ένδείκνυται γιά τρία ίοβόλα (έπί τών θαλασσίων, οίον τρυγόνος, σμυραίνης, δράκοντος).

597. Άλλο παρόμοιο κεφ. είναι τό άκόλουθο: Φιλουμ., Π. ίοβ., κεφ. 12 (: περί μυϊών καί κωνώ-
πων καί ψύλλων).
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[Κεΐος] (4ος/3ος αί. π.Χ.), Νουμήνιος ό θηριακός (περί τό 300 π.Χ.), Στράτων
ό Έρασιστράτειος (3ος αί. π.Χ.), Φιλινος ό θηριακός (3ος αί. π.Χ., ή πριν άπό
τόν Φιλούμενο)598, Νίκανδρος ό Κολοφώνιος (2ος; αί. π.Χ.)599, Κράτης (πριν
άπό τον Θεόδωρο τόν Μακεδόνα), Θεόδωρος ό Μακεδών, Πνευματικός για-
τρός (1ος αί. π.Χ.), Ζήνων ό Λαοδικεύς (1ος αί. π.Χ.), Απολλώνιος ό Ήροφίλει-
ος [Μύς] (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.)600, Πολυείδης ό θηριακός (1ος αί. π.Χ./1ος
αί. μ.Χ.), Εΰδημος, Μεθοδικός γιατρός (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.), Άρχιγένης ό
Άπαμεύς, Πνευματικός γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.), Σωρανός ό 'Εφέσιος, Μεθο-
δικός γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.), και 'Ερμάς ό θηριακός (πριν άπό τόν Φιλούμε-
νο)601. Έπίσης δέν μπορεί νά άποκλεισθει τό ένδεχόμενο στά κεφφ. τού έργου,
τά όποια παραλείφθηκαν άπό τόν συμπιλητή, νά μνημονεύονταν τά ονόματα
καί κάποιων άλλων γιατρών. Τέλος είναι βέβαιο ότι ό Φιλούμενος παρέθεσε
κείμενα γιατρών χωρίς νά δηλώνει πάντοτε τις οφειλές του602.

Παραθέματα (άμεσα ή έμμεσα) άπό τό έργο αύτό τοϋ Φιλουμένου χωρίς
όμως μνεία τοϋ ονόματος του έντοπίζονται, όπως έχει ήδη έπισημανθεί στόν
Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;], τον ψευδο-Διοσκουρίδη, τόν Όρειβάσιο, τόν Άέτιο Άμι-
δηνό, τόν Παύλο Αιγινήτη καί τόν Θεοφάνη Χρυσοβαλάντη (Νόννο)603.

598. Για τή σχετική συζήτηση βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 64-65 και παρακάτω, σ. 167-169.

599. Γιά τόν Νίκανδρο ώς πηγή τοΰ Φιλουμένου βλ. και F. Ε. Kind, Zu Philumenos, Hermes
44(1909) 621-625.

600. Ό Froehner, Philumenos über die Tollwut, o. 512, έσφαλμένα ταυτίζει τόν Απολλώνιο που
μνημονεύει ό Φιλούμενος μέ τόν ομώνυμο Περγαμηνό γιατρό (: «ferner hat er [sc. Philumenos]
benutzt Apollonios aus Pergamon, Archigenes aus Apameia in Syrien»), ένώ είναι σαφές δτι
πρόκειται γιά τόν Ήροφίλειο Απολλώνιο Μΰ.

601. Γιά όλους τούς γιατρούς πού άποτέλεσαν τις κατονομαζόμενες πηγές τοΰ Φιλουμένου
γιά τή συγγραφή τοΰ 77. Ιοβ. γίνεται λόγος στήν Εισαγωγή. Ό Froehner, Philumenos über
die Tollwut, σ. 512, προφανώς άπό κάποια παρανόηση σχετικά μέ τις πηγές τοΰ Φιλουμένου
σημειώνει: «Philumenos schrieb im 3. Jahrhundert... Seine Quellen sind Aetius von Amida (13,
1-44), Paulus Aegineta (De re medicina, 5,1-20) und Pseudo Dioscurides (περί Ιοβόλων)·,...».

602. Όπως θά φανεί παρακάτω (σ. 212-240), άπό τή σύγκριση χωρίων τοΰ 77. Ιοβ. μέ τά έργα
77. ϋλ. ίατρ. καί 77. άπλ. φαρμ. τοΰ Διοσκουρίδη.

603. Όπως προκύπτει άπό τό ύπόμνημα τών παράλληλων χωρίων τής έκδόσεως τοΰ Φιλου-
μένου. Βέβαια γιά τήν έξάρτηση τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;] άπό τόν Φιλούμενο πρέπει 'ίσως νά
έκφρασθοΰν κάποιες έπιφυλάξεις, άφοΰ ή άκριβής σχέση τών δύο αύτών συγγραφέων δέν έχει εξε-
τασθεί άκόμη συστηματικά- βλ. όμως τά άκόλουθα χωρία, στά όποια σαφώς διαφαίνεται ή μεταξύ
τους σχέση, Φιλουμ., 77. ιοβ. 5,1 [CMG Χ/1/1, σ. 9,13-15] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;], 77. ιοβ. και δηλητ.
34 [σ. 59,26-28 Ihm]· Φιλουμ., δ.π. 6,3 [CMG Χ/1/1, σ. 10,26-28] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;], ό.π. 5 [σ. 44,
21-23Ihm]· Φιλουμ.,δ.π.7,1 [CMGΧ/1/1,σ. 11,2-6] = Ανων. [Αιλ.Προμ.;],δ.π.6 [σ.44,37-45,2Ihm]·
Φιλουμ.,ό.π. 10,1-2 [CMG Χ/1/1,σ. 14,1-3] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;],ό.π. 10 [σ. 47,8 καί 48,18-24 Ihm],
καί 35 [σ. 59,32-60,3 Ihm]· Φιλουμ., δ.π. 10,7-8 [CMG Χ/1/1, σ. 14,29-15,14] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;],
ό.π. 9 [σ. 46,22-34 Ihm]· Φιλουμ., ό.π. 15,10 [CMG Χ/1/1, σ. 20,10] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;], ό.π. 16 [σ.
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Σημειώνω τέλος οτι πιθανότατα τό φιλουμένειο Περι Ιοβόλων μεταφράσθη-
κε στά Αραβικά, άφοΰ διαπιστώνεται ή άξιοποίησή του ώς πηγής άπό τόν ibn
Sinä /Άβικέννα (fl037 μ.Χ.) στό έργο του Qänün604.

3. ΑΝΤΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΧΦ. VATICANUS GRAEC. 284 [Ρ]

Τό Περί Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοϊς βοηθημάτων δεν ήταν γνωστό στούς
μελετητές πριν άπό τήν έκδοσή του605, παρά μόνον, άπ' όσο κατέστη δυνατόν νά
διαπιστώσω, στόν Η. Α. Diels (στόν κατάλογο τών χφφ. τών άρχαίων γιατρών)606.
Ή πρώτη και μοναδική έως σήμερα έκδοσή του πραγματοποιήθηκε άπό τόν Μ.
Wellmann, τό 1908607. Τό έργο παραδίδεται, όπως ήδη ειπώθηκε, άπό ένα μόνο χφ.,
ή μεταγραφή τοϋ όποιου άπό τον έκδ. κρίνεται σέ γενικές γραμμές ικανοποιητική.
Ώστόσο κατά τήν άντιβολή μου μέ τήν έκδοση διαπίστωσα κάποιες άναγνωστικές
άστοχίες και παραλείψεις, τις όποιες καταγράφω άμέσως παρακάτω:

CMG Χ/1/1 (Wellm.): Χφ. Vaticanus graec. 284 [Ρ] :

σ. 3,19-20: σκολόπενδρα φ. 264ν: σκολόπενδρα

(ν. app. er.:

«κολόπενδρα Ρ: correxi»)
σ. 3,24: περίαπτα φ. 264ν: περιάπτα

(ν. app. er.: «περιάπτει Ρ:
correxi»)

σ. 15,20: πεπληγόσιν φ. 273r: πεπληγόσιν608

54,8Ihm]· Φιλουμ.,ο.π. 19,2 [CMGΧ/1/1,σ.26,8-11] = Ανων. [Αιλ.Προμ.;],δ.π. 18 [σ.55,1-3Ihm]·
Φιλουμ.,ο.π.28,1 [CMGΧ/1/1,σ.33,14-18] =Ανων. [Αιλ.Προμ.;],ο.π.23 [σ.56,12-15Ihm]· Φιλουμ.,
δ.π. 33,4 [CMG Χ/1/1, σ. 36,21-37,3] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;], ο.π. 30 [σ. 58,21-24 Ihm], κ.ά.

604. Βλ. Ullmann, Die Medizin im Islam, σ. 332 και 334-337, και στον Ιδιο, Die Natur- und
Geheimwissenschaften im Islam [HO I/VI/2], Leiden 1972, σ. 13.

605. Οί πριν άπό τόν Diels συγγραφείς δέν φαίνεται νά γνώριζαν τό έργο, άφοϋ κάνουν λόγο
μόνο γιά τά γυναικολογικά, τά παθολογικά καί τά θεραπευτικά άπόσπάσματα τοΰ Φιλουμένου
στόν Όρειβάσιο, τόν Αλέξανδρο Τραλλιανό καί τόν Άέτιο Άμιδηνό· σχετικά βλ. παραπάνω, σ.
139, ύποσημ. 553, καί σ. 138, ύποσημ. 550. Ειδικότερα γιά τή σχέση τοΰ Άετίου μέ τόν Φιλούμενο
βλ. Masullo, Problemi relativi alle fonti di Aezio, A. Garzya (έπιμ.), Tradizione e ecdotica, σ. 247-
256 (στή σ. 247, γιά τον Φιλούμενο καί τόν δέκατο τρίτο λόγον τοΰ Άετίου).

606. Βλ. παραπάνω, σ. 146, ύποσημ. 585.

607. Γιά τήν έκδοση βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Φιλούμενος. Γιά βιβλιοκρισίες τής έκδόσεως βλ.
BPhW30 (1910) 1118-1121 F.E.Kind || JS (1909) 381 C.E.R. || CPh 6 (1911)248-249 F.E.Robbins.

608. Στό χφ. σαφώς παραδίδεται πεπληγόσιν· κάτω δμως άπό τό ό ύπάρχει ένα σημάδι (ένδε-
χομένως άπό μελάνι), τό όποιο θά ήταν δυνατόν νά παραπλανήσει κάποιον κατά τήν άνάγνω-
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app. er.: «πληγεϊσιν Aet.:
πεπληγείσιν Ρ: correxi»

σ. 15,27-28: καί ηλιοτροπίου φύλλα φ. 273r post καταπασσόμενα Well-
λεία καταπασσόμενα, ή mann non legit:
καί αύτό τό σήσαμον ή σησάμου [σι- Ρ] φύλλα λεία
τρίψας καταπασσόμενα609

σ. 20,14: ή άλμη τά έλκη φ. 275ν: άλμη
(ν. app. er.:
«άλμη scripsi: άλλη Ρ»)

σ. 21,25: χασμαΐ φ. 276ν: χάσμαι610
σ. 25,7-8: λελεπτισμένος φ. 278ν: λελεπτυσμένος611
σ. 26,9: άδράχνη φ. 279r: άνδράχνη
σ. 26,26: καθ' ύπέρχυσιν φ. 279ν: κατυπερψασιν

(ν. app. er.:
«κατυπερψευσιν Ρ: correxi»

σ. 28,25: λειποθυμία φ. 280ν: λιποθυμία612
σ. 29,8: άσφοδέλω φ. 28lr: άεφοδελλω

(ν. app. er.: «άεροδέλλω Ρ»)
σ. 34,23: μεγίστην φ. 284r: μεγίστην

(ν. app. er.: «μεγίστην Aet.:
μαίστην Ρ»)

Είναι προφανές ότι οί παραναγνώσεις αύτές δέν έχουν καμιά συνέπεια για
τήν κατανόηση τών αντίστοιχων χωρίων τοϋ έργου, άφού ό εκδότης προβαίνει
στις άπαραίτητες «διορθώσεις» τους· τό σημαντικότερο σφάλμα είναι ή παρά-
λειψη τοϋ σύντομου κειμένου άπό τό φ. 273r τοΰ χφ.

ση. Πάντως σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά προβληθεί ό ισχυρισμός δτι ή μορφή τοϋ γράμ-
ματος αύτοΰ έχει έστω καί τήν έλάχιστη ομοιότητα μέ τό σύμπλεγμα πού άποδίδει τό ει.

609. Δηλ. τό χωρίο παραδίδεται στό σύνολο του ώς άκολούθως: κα'ι ηλιοτροπίου φύλλα
λεία καταπασσόμενα, ή σησάμου φύλλα λεία καταπασσόμενα, ή καϊ αύτό τό σήσαμον τρίψας ...

610. Ήδη ό Χ. Χαριτωνίδης έπεσήμανε τόν λανθασμένο τονισμό· γιά τή διόρθωση αύτή,
δπως καί άρκετές άλλες πού βρίσκονται σημειωμένες πάνω στό προσωπικά άντίτυπο τοΰ Χα-
ριτωνίδη, τό όποιο άπόκειται στό Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας τοΰ Α.Π.Θ., βλ. στό τέ-
λος τοΰ άνά χείρας βιβλίου, στό Παράρτημα (σ. 417-423).

611. Βλ. καί Charitonides, Miscelanea, σ. 229.

612. Ό Χαριτωνίδης πρότεινε τή διόρθωση τοΰ ει (λει-) τής έκδόσεως σέ ί, βλ. Charitonides,
Miscelanea, σ. 229. Και οί τρεις αύτές διορθωτικές προτάσεις τού Χαριτωνίδη έπιβεβαιώνονται άπό
τό κείμενο τοΰ χφ.
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4. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ό Wellmann προσπάθησε νά άντιμετωπίσει τά οχι λίγα προβλήματα τοϋ
κειμένου, άνατρέχοντας κυρίως στά όμόθεμα συγγράμματα τοϋ Νικάνδρου,
τοϋ Ανωνύμου [Αϊλιος Προμώτος;]613, καί τοϋ ψευδο-Διοσκουρίδη, καθώς έπί-
σης στον δέκατο τρίτο λόγον τοϋ Άετίου τοϋ Άμιδηνού άλλά και στις σχετικές
ένότητες τών γενικότερου περιεχομένου έργων τοϋ Όρειβασίου, τοϋ Παύλου
Αιγινήτη καί τοϋ Θεοφάνη Χρυσοβαλάντη (Νόννου)614. Ή άποκατάσταση τού
κειμένου τοϋ Φιλουμένου είναι σέ γενικές γραμμές ικανοποιητική, ένώ ένα
άπό τά μειονεκτήματα τής έκδοτικής πρακτικής τοϋ Wellmann είναι ή τάση
του νά έξομοιώνει τό κείμενο μέ τά παρόμοια χωρία μεταγενέστερων γιατρών
(οί όποιοι σαφώς γνώριζαν τό έργο τοϋ Φιλουμένου), χωρίς όμως νά ύπάρχει
ούσιαστικός λόγος γιά κάτι τέτοιο· έπίσης προβαίνει σέ διάφορες προσθήκες
πού ομοίως δέν είναι άπαραίτητες, σέ μερικές μάλιστα περιπτώσεις οί προστι-
θέμενες λέξεις (συνήθως μετοχές ή άρθρα) δέν ύπάρχουν ούτε στά άντίστοιχα
χωρία τών όμόθεμων κεφφ. άλλων γιατρών πού παραθέτουν σχεδόν κατά λέξη
τό σχετικό κείμενο· τέλος σέ κάποιες άλλες περιπτώσεις προσθέτει λέξεις, έπι-
καλούμενος χωρία, όπου πράγματι ύπάρχουν οί λέξεις αύτές, παραβλέπει όμως
ότι ή σύνταξη στά έν λόγω χωρία είναι έν μέρει διαφορετική άπό ο,τι στο εξε-
ταζόμενο κείμενο τού Φιλουμένου615.

Οί παρατηρήσεις πού άκολουθοϋν άφοροΰν τήν κριτική άποκατάσταση τοϋ
κειμένου616, καί συνίστανται σέ προσθήκες, μεταθέσεις λέξεων, άπόρριψη προ-
τάσεων τοϋ έκδ. (διορθώσεων, καί κυρίως προσθηκών), άλλά καί ύπεράσπιση
παραδεδομένων γραφών. Βασική άρχή τής άκολουθούμενης κριτικής άποκατα-
στάσεως τοϋ κειμένου είναι ή πρόταση διορθώσεων μόνο σέ χωρία, όπου αύτό
είναι άπολύτως άπαραίτητο, ένώ στά λοιπά διατηρείται τό παραδεδομένο κεί-
μενο· άκριβέστερα, όταν σέ κάποιο χωρίο τοϋ συγγράμματος ή προσθήκη ή ό
όβελισμός μιάς λέξεως συνεπάγεται άρτιότερο ύφολογικά κείμενο, ή έπέμβαση
αύτή ούτε προτείνεται ούτε υιοθετείται (άν έχει ήδη προταθεί)617, έφ' όσον στό

613. Χρησιμοποίησε τό χφ. Vaticanus graecus 299.

614. Για τίς αρχές οί όποιες έφαρμόσθηκαν στήν έκδοση βλ. Wellmann, CMG Χ/1/1, σ. VII
(: «de huius editionis ratione»).

615. "Ολες αύτές οί περιπτώσεις πού θίγονται έδώ, όπως καί κάποιες άλλες, γίνονται
κατανοητές στις σχετικές κριτικές παρατηρήσεις πού έκτίθενται άμέσως παρακάτω.

616. Διορθώσεις στό κείμενο τοΰ Π. Ιοβ. γράφτηκαν άπό τόν Μ. Wellmann, Zu Philumenos
c. 4,14 (9,2 W.), Hermes 49 (1914) 478, τόν F. Ε. Kind (στή βιβλιοκρισία του γιά τήν έκδοση τοΰ
Wellmann, βλ. παραπάνω, σ. 151, ύποσημ. 607), τόν Charitonides, Miscelanea, σ. 29, καί τόν
Μαυρουδη, Κριτικές Παρατηρήσεις, σ. 1141-1143.

617. Βλ. π.χ. τίς παρατηρήσεις στά άκόλουθα χωρία, όπου έντοπίζονται α') μή άπαιτούμενες
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έν λόγω χωρίο τό κείμενο τοϋ χφ. δέν παρουσιάζει κανένα συντακτικό ή νοημα-
τικό πρόβλημα618.

σ. 4, 2-4619: {γνήσιον καϊ ώψέλιμον κατεφάνη μοι τούτο, τον περι λυσσώντος
κυνός καϊ ιοβόλων ζώων λόγον έκ παλαιών ανδρών έν έτέραις άναγεγραμμένον
βίβλοις έν τηδε προσθεϊναι [και] τη βίβλω. και έστιν δσδε}.

Ό έκδ. όβελίζει τό καί (πρίν άπό τή δοτ. τή βίβλω)· ϊσως όμως άντι τοϋ όβε-
λισμοϋ εΐναι ορθότερο νά μεταθέσουμε τόν συμπλεκτ. αύτόν σύνδ. στή σωστή
θέση του καί νά διαβάσουμε:

{γνήσιον καϊ ώψέλιμον κατεφάνη μοι τούτο, τόν περι λυσσώντος κυνός και
ιοβόλων ζώων λόγον έκ παλαιών άνδρών έν έτέραις άναγεγραμμένον
βίβλοις και έν τ η δ ε προσθεϊναι τη βίβλω. και εστίν δσδε},
και νά μεταφράσουμε: «σωστό καί ωφέλιμο μοϋ φάνηκε αύτό, τήν πραγμάτευση
σχετικά μέ τον λυσσασμένο σκύλο καί τά ίοβόλα ζώα, ή όποία έχει καταγραφεί
άπό προγενέστερους άνδρες [= γιατρούς]620 σέ άλλα βιβλία, νά τήν προσθέσω
καί σ' αύτό τό βιβλίο621· καί είναι αύτή έδώ [= ή άκόλουθη]»622.

Υπέρ τής διορθώσεως αύτής πρβ. καί Σχόλ. είς Άριστοφ. Νεφ. 18a: απτέ παϊ:
παις κυρίως ό δούλος ώς τηδε και έν τη παλαιά βίβλω.

σ. 4, 17-18: συμπίπτει δέ [sc. τό ύδροφοβικόν πάθος] μετά σπασμών <καϊ>
7ταρακοπής και έρυθήματος δλου τού σώματος, μάλιστα δέ τού προσώπου, και
μετά άφιδρώσεως και άπορίας.

διορθώσεις, όπως π.χ. σ. 5,2-8· σ. 5,11-15· σ. 9,12, καί σ. 11,5-6, β') έσφαλμένοι όβελισμοί, όπως π.χ.
σ. 6,18-19, και σ. 11,23, και γ') περιττές προσθήκες, δπως π.χ. σ. 4,17-18· σ. 8,8-9· σ. 9,20-22- σ. 12,
7-9· σ. 13,15-17· σ. 19,5-7, κ.ά.

618. Έκτός βέβαια αν κάποια τέτοιου είδους έπέμβαση τεκμηριώνεται ώς άπαραίτητη. Έξ άλλου
είναι γνωστό ότι οί γιατροί φρόντιζαν κυρίως γιά τή σαφή καταγραφή τών θεωριών τους ή τών φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων και τών λοιπών θεραπευτικών ύποδείξεων και όχι τόσο γιά τήν καλλιέπεια
τών συγγραμμάτων τους- έπ' αύτοϋ άξίζει νά παρατεθούν έδώ όσα σχετικά σημειώνει ό Διοσκουρίδης
στόν πρόλογο τού έργου του Περ'ι ΰλης ιατρικής, άπευθυνόμενος στόν Άρειο- βλ. Διοςκουρ., Π. ΰλ.
ίατρ., Προοίμιον [13,4-6 Wellm.] : παρακαλοϋμεν δε σέ καί τούς έντευζομένους τοις ύπομνήμασι μή τήν
έν λόγοις δύναμιν ήμών σκοπεϊν, άλλά τήν έν τοις πράγμασι μετ' έμπειρίας έπιμέλειαν.

619. Οί παραπομπές γίνονται σέ σελίδα καί στίχο τής έκδόσεως τοΰ Wellmann.

620. Γιά τή σχετική γραμματεία πού προφανώς ύπονοειται έδώ βλ. στήν Εισαγωγή (σ. 47-123).

621. Όπως ήδη έχει παρατηρήσει όρθά ό Wellmann (CMG Χ/1/1, σ. 4,2-4, κριτ. ύπόμν.: «verba
γνήσιον — δσδε seclusi: compilatori vindicanda sunt»), ολόκληρο τό χωρίο αύτό προέρχεται
άπό τόν διασκευαστή τοΰ έργου, καί προτάσσεται ώς εισαγωγικό σημείωμα. Πρέπει έπίσης νά
άποσαφηνίσω ότι μέ τή φράση κα'ι έν τηδε προσθεϊναι τή βίβλω δέν ύπονοειται τό σύγγραμμα τοΰ
Φιλουμένου, άλλά τό χφ. Vaticanus graecus 284, στό σύμμικτο ιατρικό περιεχόμενο τοΰ όποιου ό
συμπιλητής έκρινε ότι είναι χρήσιμο νά προσθέσει και τό έδώ έξεταζόμενο έργο.

622. Βλ. και Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1141.
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Ό Wellmann προσθέτει το καί (μετά τή λέξη σπασμών)623· το κείμενο όμως,
όπως ύπάρχει στο χφ., δέν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα (συντακτικό ή νοη-
ματικό)· άντίθετα τό καί (πρίν άπό τον έμπρόθ. προσδ. μετά άφιδρώσεως) πρέ-
πει μάλλον νά όβελισθεΐ. Συνεπώς τό κείμενο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:
συμπίπτει δε μετά σπασμών, παρακοπής καϊ έρυθήματος δλου τοϋ σώματος,
μάλιστα δέ τοϋ προσώπου, {και} μετά άφιδρώσεως και άπορίας,
καί νά μεταφρασθεί: «έκδηλώνεται [sc. ή ύδροφοβία] μέ σπασμούς, παράνοια
καί κοκκίνισμα ολόκληρου τού σώματος, κυρίως όμως τοΰ προσώπου, μέ έφί-
δρωση καί σύγχυση».

σ. 5,2-8: τών δέ έμπεσόντων εις τον ύδροφόβαν624 ούδένα ι'σμεν περιγενάμε-
νον, εί μή καθ' ίστορίαν παρειλήφαμεν <ενα ή> δεύτερον· και γάρ Εϋδημος
περιγεγενήσθαί τινά φησι, <καί Θεμίσωνα> οίμένλέγονσι τω πάθει δηχθέντα
περιπεσεϊν καϊ σωθήναι, οί δέ φίλω ύδροφοβιώντι προσκαρτερήσαντα
προθύμως και συμπαθώς εις τήν όμοίαν έμπεσεϊν διάθεσιν και πολλά κακοπα-
θήσαντα σωθήναι.

Τό περιγεγενήσθαί άποτελεΐ διόρθωση τοΰ έκδ. μέ βάση τον ψευδο-Διοσκου-
ρίδη625, άντί τής γρ. περιγενέσθαι τοΰ χφ. Ώστόσο μέ τό άπαρέμφ. πού πρέπει νά
ύπάρχει στο κείμενο δηλώνεται μιά θεραπεία ή όποία συνέβη στο άπώτερο πα-
ρελθόν σέ σχέση άκόμη καί μέ τόν Φιλούμενο (χωρίς μάλιστα ή επιβίωση τοΰ
ΐαθέντος νά προεκτείνεται καί στό παρόν626), άφοΰ ό Εύδημος, πού μνημονεύει
τό περιστατικό αύτής τής σπάνιας ίάσεως, έδρασε κατά τή βασιλεία τοΰ Τιβε-
ρίου (14-37 μ.Χ.) και δέν άποκλείεται νά άναφέρεται σέ γεγονός άκόμη παλαι-
ότερο. Συνεπώς δέν ύπάρχει πρόβλημα, άν τό περιστατικό αύτό, πού τοποθε-
τείται άποκλειστικά στό παρελθόν, δηλωθεί μέ άπαρέμφ. άορ. Έξ άλλου τό ϊδιο
ισχύει και γιά τήν καταγραφόμενη παρόμοια περίπτωση τοΰ Θεμίσωνα τοϋ Λα-
οδικέα (μέσα 1ου αί. π.Χ.), όπου χρησιμοποιούνται δύο άπαρέμφ. άορ. (περιπε-
σεϊν καί σωθήναι), ένώ τό ϊδιο άκριβώς συμβαίνει καί στήν τρίτη περίπτωση πού
άφορά μή κατονομαζόμενο πρόσωπο (έμπεσεϊν και σωθήναι)627. Υπέρ τής δια-

623. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 17: «και addidi».

624. Κατά τόν Wellmann τό ούσ. ύδροφόβας άλλοτε δηλώνει τόν πάσχοντα, δηλ. τόν ύδροφοβικόν,
και άλλοτε τό πάθος, δηλ. τήν ύδροφοβίαν βλ. Index verborum τής έκδόσεως, σ. 68, λ. ύδροφόβας.

625. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 4: «περιγεγενήσθαί D: περιγενέσθαι Ρ». Τό χωρίο τοΰ ψευδο-
Διοσκουρίδη, τό όποιο έπίκαλεϊται ό Wellmann, είναι τό άκόλουθο, [Διοςκουρ.], Π. ίοβ. 1 [σ. 59,
3-4 Spr.]: καί γάρ Εϋδημος περιγεγενήσθαί τινά φησι.

626. Σέ σχέση φυσικά μέ τόν Φιλούμενο.

627. Τό σωθήναι άντιστοιχεϊ στό παραδεδομένο περιγενέσθαι. Πρβ. καί Στεφ., [Εις Μάγν.] Π.
ούρ. 11, 5: και διά τούτο προσηκόντως ή δύναμις αύτοϋ ήσθένησε, καί ούκ ήδννήθη περιγενέ-
σθαι τών τε βρωμάτων καί τών πομάτων.
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τηρήσεως τής παραδεδομένης γραφής, έκτός άπό τα όσα έκτέθηκαν παραπά-
νω, συνηγορούν και τά άκόλουθα χωρία, στά όποια περιγράφεται ή στάση τής
γυναίκας, στήν όποία έκτελειται χειρουργική έπέμβαση γιά τή θεραπεία άπο-
στήματος στό στόμιον τής μήτρας- βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16, 89 [σ. 136, 30 Ζερβ.]:
ύποβαλλέσθωσαν δέ αύτής [sc. τής γυναικός] οί πήχεις ύπό τάς ίγνύας, καί
Παύλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6, 73 [CMG ΙΧ/2, σ. 114, 8-9]: ύποβεβλήσθωσαν δε
αύτής οί πήχεις ύπό τάς ίγνύας (όπου ή χρήση διαφορετικών χρόνων σαφέστα-
τα δέν μεταβάλλει τήν ούσία τής περιγραφής τής 'ίδιας έπεμβάσεως άπό τούς
δύο αύτούς γιατρούς).

σ. 5, 11-15: θεραπεία κυνός λνσσώντος. τής θεραπείας ή μέν έστι κοινή, καί
χρηστέον αύτη έπι πάντων <τών> ύπό τίνος <τών> ιοβόλων ζώων δεδηγμένων, ή
δέ τις ιδία τών λυσσοδήκτων, τούς μέν άκρως ώφελεϊν είθισμένη, τοις δέ άπό πολ-
λού δηχθεΐσιν ανάρμοστος.

Ό έμπρόθ. προσδ. άπό πολλού προήλθε άπό διόρθωση τού Wellmann άντί τοΰ
παραδεδομένου ύπό άλλου (βλ. καί κριτ. ύπόμν., όπου ό έκδ. έπικαλειται τό άντί-
στοιχο χωρίο τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη)628. Στο έξεταζόμενο χωρίο λοιπόν, όπως
είναι έκδεδομένο, ό Φιλούμενος φέρεται νά τονίζει ότι ή ειδική θεραπεία πού
ένδείκνυται γιά τούς λυσσοδήκτους είναι άκρως άποτελεσματική γι' αύτούς, άλλά
άναποτελεσματική γιά τούς 'ίδιους, άν έχουν δαγκωθεί άπό λυσσασμένο σκύλο
πριν άπό πολύ χρόνο (προφανώς έννοει πριν άπό κάποιες ήμερες)· μέ άλλα λό-
για, ό Wellmann άντιλαμβάνεται τό περιεχόμενο ώς έξής (κάτι πού βέβαια δέν
δηλώνεται σαφώς): πρώτον ότι στό χωρίο γίνεται λόγος μόνο γιά λυσσοδήκτους
καί δεύτερον ότι ή ειδική θεραπεία τούς ώφελέί άμέσως μετά τό δήγμα, άλλά όχι
καί μετά παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. 'Επισημαίνω όμως ότι α')
στό 'ίδιο κεφ., άπό τό όποιο προέρχεται τό έξεταζόμενο χωρίο, σημειώνεται ότι,
όταν δέν έφαρμοσθεΐ ή θεραπευτική άγωγή εύθύς έξ άρχής στούς λυσσοδήκτους,
άλλά ύστερα άπό δύο ή τρεις ήμέρες, τότε άπλώς πρέπει νά χορηγηθεί γιά μια
ήμέρα τριπλάσια δόση, βλ. Φιλούμ., Π. ιοβ. 2, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 5, 26-6, 3]: εί δέ
ήμέραι παρέλθοιεν δύο ή καί τρεις άπό τής δήζεως, έγχειρούντες τη θεραπεία τρι-
πλάσιον τή συμμετρία ποιήσαντες τό φάρμακον δώσομεν, τοϋ δέ οϊνου τό προειρη-
μένον μέτρον, έπειτα τή δευτέρα καί τρίτη καί τετάρτη ούκέτι τό τριπλάσιον, άλλ'
'όσον έξ άρχής είρήκαμεν, δέν γίνεται δηλ. κανείς λόγος γιά άναποτελεσματικότη-
τα τής θεραπευτικής άγωγής, καί β') όταν γίνεται λόγος γιά τόν χρόνο έγκαιρης
χορηγήσεως ή όχι τής θεραπείας, αύτό πάντοτε δηλώνεται ρητά, όπως π.χ. στό

628. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 15.: «άπό πολλού D: ύπό άλλου Ρ». Τό χωρίο τοΰ ψευδο-
Διοσκουρίδη, τό όποιο έπικαλειται ό Wellmann, είναι τό άκόλουθο, [Διοςκουρ.], Π. 'ιοβ. 2 [σ. 59,
15-16 Spr.]: τοις δέ άπό πολλού δηχθεΐσιν, άνάρμοστος [sc. ή θεραπεία].
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άκόλουθο χωρίο, βλ. ο.π. 4, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 8, 7-9]: κατά μέν ούν τάς αρχάς τών
λυσσοδήκτων ή θεραπεία δεδήλωται. εάν δε δι' οίασδηποτοϋν αιτίας ταϊς πρώταις
ήμέραις629 μή παραλήφθή τά προειρημένα βοηθήματα .. .630. Άπό τή μελέτη λοιπόν
τοΰ περιεχομένου τοΰ οικείου κεφ., καί κυρίως τής πρώτης παραγράφου του,
οπου είναι ένταγμένο τό έξεταζόμενο χωρίο, σέ συνδυασμό μέ τήν άποδοχή τής
παραδεδομένης γρ. ύπό άλλου, προκύπτει ότι ό Φιλούμενος, άφοΰ κάνει άναφορά
στήν κοινή θεραπεία όλων τών ιοβόλων (δηλ. αύτή πού μπορεί νά έφαρμοσθεΐ
γιά τό δήγμα οποιουδήποτε ιοβόλου), στή συνέχεια σημειώνει ότι ύπάρχει και
ειδική θεραπεία γιά όσους έχουν δαγκωθεί άπό λυσσασμένο σκύλο, έφιστώντας
όμως τήν προσοχή στο ότι ή έν λόγω θεραπεία εΐναι άναποτελεσματική προκει-
μένου γιά δήγματα άλλων ζώων (τονίζει δηλ. ότι πρόκειται γιά Ιδίαν καί όχι γιά
κοινήν θεραπεία)631. Συνεπώς τό χωρίο, όπως έχει παραδοθεί, όχι μόνο δέν πα-
ρουσιάζει κανένα πρόβλημα, άλλά εΐναι και άρτιότερο νοηματικά άπό έκεινο πού
προκύπτει ύστερα άπό τήν επέμβαση τοΰ Wellmann· συνεπώς πρέπει νά έκδοθεΐ
χωρίς τήν υίοθέτησή της, δηλ.:

θεραπεία κυνός λυσσώντος. τής θεραπείας ή μέν έστι κοινή, και χρηστέον
αύτή επί πάντων <τών>632 ύπό τίνος <τών> ιοβόλων ζώων δεδηγμένων,
ή δέ τις 'ιδία τών λυσσοδήκτων, τούς μέν άκρως ώφελεϊν είθισμένη, τοις δέ
ύπό άλλου δηχθεϊσιν άνάρμοστος,
καί νά μεταφρασθεί: «Θεραπεία τού λυσσασμένου σκύλου [= θεραπεία έκεί-
νων πού δαγκώθηκαν άπό λυσσασμένο σκύλο]. Όσον άφορά τή θεραπεία ή μία

629. ταϊς πρώταις ήμέραις Ρ: <έν> ταϊς πρώταις ήμέραις^ΝξΆπι.· γιά τήν άπόρριψη τής προσθή-
κης βλ. παρακάτω, σ. 160-161, τήν παρατήρηση στο χωρίο αύτό.

630. Βλ. καί παρακάτω, σ. 166, ύποσημ. 665 καί 668. Πρβ. καί σ. 161, ύποσημ. 643.

631. Τό γεγονός ότι έδώ ό Φιλούμενος τονίζει πώς ή Ιδία θεραπεία τών λυσσοδήκτων είναι
άνάρμοστος γιά δήγμα άλλου ιοβόλου, δέν εΐναι περίεργο, έπειδή στό Π. ίοβ., δέν είναι λίγες
οί περιπτώσεις, όπου σημειώνεται ότι γιά τά δήγματα ορισμένων ιοβόλων α') δέν ύπάρχει ιδία
θεραπεία, καί άρκεϊ νά έφαρμοσθεΐ ή κοινή, βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 36, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 39, 16-
18]: τά ούν άρμόζοντα τούτοις [sc. τοις ύπό φρύνου πεπληγμένοις] βοηθήματα προσενεκτέον έκ
τών παραδεδομένων, λέγω δή τών καθολικών καί <κοινών> άντιδότων καί τής άλλης άκολούθου
διαίτης■ 24,4 [CMG Χ/1/1,σ.30,27-28]· 28,4 [CMG Χ/1/1,σ.33,25-26],κ.ά.· β') εΐναι άποτελεσματική
ή θεραπεία πού περιγράφηκε προηγουμένως γιά κάποιο άλλο ιοβόλο, βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 20,
3 [CMG Χ/1/1, σ. 26, 27]: βοηθούνται δέ καί ούτοι [sc. οί ύπό διψάδος δηχθέντες] <τοϊς> έπ'
έχεοδήκτων είρημένοις■ 34 [CMG Χ/1/1, σ. 38, 1-2]: διό καί τούτους [sc. τούς ύπό Χαλκιδικής
σαύρας πληγεΐσιν] θεραπευτέον τοις έπί μυγαλής είρημένοις, κ.ά., καί γ') έφαρμόζεται πρώτα ή
κοινή καί μετά ή ιδία θεραπεία ή άντίστροφα, βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 16,9 [CMG Χ/1/1, σ. 22,26-28]:
μετά δέ ταύτα [sc. τήν ιδίαν θεραπεία τών άσπιδοδήκτων] ταίς θηριακαϊς άντιδότοις χρηστέον καί
τοϊς καθολικοίς βοηθήμασιν τοϊς έν άρχη δεδηλωμένοις- 33,4 [CMG Χ/1/1, σ. 36,21-22] : βοηθούνται
δέ καί ούτοι [sc. οί ύπό μυγαλής δηχθέντες] ... μετά τά κοινά βοηθήματα ούτως, κ.ά.

632. "Ισως ή προσθήκη αύτή του Wellmann δέν εΐναι άπαραίτητη.
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εΐναι κοινή και πρέπει να έφαρμόζεται σέ όλους έκείνους πού έχουν δαγκωθεί
άπό κάποιο ιοβόλο ζώο· έκείνη όμως πού είναι ειδική γιά όσους έχουν δαγκωθεί
άπό λυσσασμένο σκύλο, αύτούς συνήθως τούς ώφελεΐ πάρα πολύ, σ' έκείνους
όμως πού δαγκώθηκαν άπό άλλο (ιοβόλο ζώο) είναι άνώφελη»633.

σ. 6,13-17: όθεν έπι μέν τών μειζόνων τάς άφισταμένας σάρκας αύτόθεν άφαι-
ρετέον και τά χείλη περιγλυπτέον, έπι δέ τών μικροτέρων μείζονα τόπον διά τής
άκμής περιγραπτέον άνασταθείσης <δέ> δηλονότι τής σαρκός άγκίστρω ή μυδίω
τήν έκτομήν έπιτελεστέον. έπι άμφοτέρων δέ τά έν κύκλω βαθυτέραις άμυχαϊς
κατασχαστέον.
Στό χωρίο αύτό:

α') Τό άνασταθείσης πρέπει μάλλον νά διορθωθεί σέ άνα{σ}ταθείσης· χρήση
τού ρ. άνίσταμαι δέν έντοπίζεται σέ παρόμοια συμφραζόμενα, ένώ γιά τό άνα-
τείνομαι (παθ.) βλ. Παΰλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6, 44 [CMG ΙΧ/2, σ. 85, 3-5]: έντι-
θέναι δι' αύτής πεπυρακτωμένης τάς έσχάρας μίαν μέν μεταξύ τής τών κλειδών
έμβάλλοντας συμβολής άναταθέντος άνω τού δέρματος· βλ. άκόμη Γαλην., Π.
άνατ. έγχ. 9, 3 [II 721,9-10 Κ.]: οϋτ ούν σφοδρώς άνατείνεινχρή τούτο [sc. τό δι-
αφράττον σώμα τήν δεξιάν κοιλίαν άπό τής άριστεράς], διασπάται γάρ, οϋτ'ίδεΐν
έγχωρεί σαφώς αύτό μή άνατείναντα. Έπίσης βλ. και τό άντίστοιχο χωρίο τοϋ
ψευδο-Διοσκουρ., Π. ιοβ. 2 [σ. 61, 8-9 Spr.]: ανατεθείσης δέ τής σαρκός άγκίστρω
ή μυδίω, όπου τό άνατεθείσης πρέπει νά διορθωθεί σέ άναταθείσης.

β') Ή προσθήκη τοϋ δέ δέν είναι άναγκαία (έγινε μέ βάση τον ψευδο-Διο-
σκουρίδη)634· μάλιστα καθίσταται προφανώς περιττή, άν μετά τό έπιτελεστέον
δέν τεθεί τελεία άλλά κόμμα635. Ό Wellmann δέν λαμβάνει ύπ' όψιν του ότι στά
δύο παρόμοια χωρία ή σύνταξη δέν είναι άκριβώς ή 'ίδια, άφοΰ τό δηλονότι τοϋ
Φιλουμένου δέν ύπάρχει στόν ψευδο-Διοσκουρίδη.

Συνεπώς τό δεύτερο τμήμα τοϋ παραπάνω φιλουμένειου χωρίου πρέπει νά
έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

... άνα{σ}ταθείσης δηλονότι τής σαρκός άγκίστρω ή μυδίω τήν έκτομήν έπι-
τελεστέον, έπι άμφοτέρων δέ τά έν κύκλω βαθυτέραις άμυχαϊς κατασχαστέον,

633. Για τούς λόγους πού έκτέθηκαν έδώ πρέπει νά διορθωθεί και τό αντίστοιχο χωρίο τοΰ
ψευδο-Διοσκουρίδη.

634. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 16: «δέ addidi e D». Για τό χωρίο τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη, τό
όποιο ό Wellmann έπικαλειται γιά τήν προσθήκη αύτή, βλ. στήν αμέσως προηγ. παράγρ.

635. Ένας έπϊ πλέον λόγος έναντίον τής προσθήκης αύτής είναι δτι μέ αύτήν θα ύπάρχει
τό δέ σέ τρεις διαδοχικές προτάσεις, δηλ.: έπι δέ τών μικροτέρων μείζονα τόπον δια τής άκμής
περιγραπτέον■ άνα{σ}ταθείσης <δέ> δηλονότι τής σαρκός άγκίστρω ή μυδίω τήν έκτομήν έπιτελε-
στέον. έπι άμφοτέρων δέ τά έν κύκλω βαθυτέραις άμυχαϊς κατασχαστέον.
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και νά μεταφρασθεί: «... είναι φανερό οτι ή έκτομή πρέπει νά γίνει, άφοϋ ή σάρ-
κα άνασηκωθεΐ μέ άγκιστρο ή μέ λαβίδα636, καί στις δύο όμως περιπτώσεις πρέ-
πει νά γίνει κατασχασμός τής γύρω περιοχής μέ βαθύτερες άμυχές»637.

σ. 6, 18-19: δπως ή τοϋ αίματος φορά πλονσιωτέρα γεναμένη έναντιωθή τή
ε'ι'σω τοϋ ίοϋ διαδύσει.

Άντί ε'ισω στο χφ. παραδίδεται είςεισω· ό Wellmann στο κριτ. ύπόμν. σημειώ-
νει ότι διορθώνει τήν παραδεδομένη γραφή638, ένώ στήν πραγματικότητα παρα-
λείπει άπλώς τό ε/ς (εϊσω), δηλ. χωρίς νά τό άφήνει στό κείμενο και νά τό όβελί-
ζει (όπως θά ήταν ή ορθή πρακτική). Ενδεχομένως όμως τό κείμενο πρέπει νά
έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

δπως ή τοϋ αίματος φορά πλονσιωτέρα γεναμένη έναντιωθή τη ε'ις εϊσω639
τοϋ ίοϋ διαδύσει,

καί νά μεταφρασθεί: «γιά νά έναντιωθεϊ ή όρμή τοϋ αίματος, άφοΰ γίνει μεγα-
λύτερη, στήν προς τά μέσα διείσδυση τοΰ δηλητηρίου».

Πρβ. τά άκόλουθα χωρία, όπου ή πρόθ. εις άποτελεΐ άπλώς τό πρώτο συνθετικό
ρημάτων, ένώ στή συνέχεια άκολουθει τό έπίρρημα εϊσω (δηλ. στήν πραγματικότη-
τα συνυπάρχουν και οί δύο αύτές λέξεις γιά τή δήλωση τής «εισόδου»)· βλ. Γαλην,
Π. κράσ. και δνν. άπλ. φαρμ. 2, 5 [XI 474, 3-4 Κ.]: προσπιεζόμενα δέ [sc. πολλά τών
φαρμάκων] καϊ είσδυόμενα εϊσω μάλλον ένεργειν [Λουκιαν], Αονκ. 38: νεανίσκον
τών κωμητών μέγαν άγρεύσαντες είσάγονσιν εϊσω ένθα καταλύοντες έτνχον ο.π.
47: και μέγα έν γέλωτι άναβοήσας ε'ιστρέχει εϊσω· Θεόφραστ.,Χαρακτ. 16,10: καϊ
ε'ισελθών ε'ίσω στεφανοϋν τούς Έρμάς· Α'ίλ. Άριστ., Ίερ. λόγ. α' [σ. 276,2-3 Jebb]:
καϊ άμα ταύτα λέγοντες είσήειμεν εϊσω, καί Άντίπατρ., άπ. 62 von Arnim: και τών
άλλων είσιόντων εϊσω, διά φίλων έπιπλοκάς έστιακάς.

σ. 7,2-4: καϊ κόκκοι δέ πνρών έπιτιθέσθωσαν, καϊ μεμασημένοι μέν και αμάση-
τοι- διαφυσώμενοι γάρ ύπό τής βροχής άνευρύνουσιν τά τραύματα.

"Ισως τό διαφυσώμενοι πρέπει νά διορθωθεί σέ διαφνρώμενοι. Υπέρ τής προτά-
σεως αύτής συνηγορεί ή σημασία τού ρ. διαφνρώ, τό όποιο σημαίνει «άναμιγνύω
(άλεύρι μέ νερό)». Βλ. και Ήσύχ., Λέξ. δ 1148: διαμάττειν διαφυράν τά άλφιτα

636. Τό μύδιον είναι χειρουργικό έργαλεϊο, ενα είδος λαβίδας.

637. Καί άπό τή μετάφραση καθίσταται φανερή ή μή άναγκαιότητα τής υπάρξεως τοϋ <5έ στό
σημείο, όπου αύτό προστίθεται.

638. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 18: «είςεισω Ρ: correxi».

639. "Ισως θά ήταν δυνατόν νά εκδοθεί καί ώς είσεισω (πρβ. τό παραδεδομένο έπίσης στόν
Φιλούμενο ώσότί). Έπίσης πρέπει νά σημειωθεί έδώ καί τό ένδεχόμενο τό είςεισω (Ρ) νά προήλθε
άπό διπλογραφία (άν καί κάτι τέτοιο δέν πρέπει νά θεωρηθεί, κατά τή γνώμη μου, ιδιαίτερα πι-
θανό).
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πρός το ποιήσω μάζας· έπίσης Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 8,42 [CMG VIII/2, σ. 458,6-7]: ή κρο-
κύδα διαφυράσας περι τόν δάκτυλον έλίξας ούτω σμήχε τούς τόπους. Έπι πλέον τό
ρήμα αύτό έντοπίζεται καί στό αντίστοιχο χωρίο τού ψευδο-Διοσκουρ., Π. 'ιοβ. 2 [σ.
62,12-13 Spr.]: διαφυρώμενοι μέν γάρ άπό τής έμβροχής640 άνευρύνουσι τά
τραύματα. Αντίθετα τό διαφυσώ («φυσώ δια μέσου») δέν τό έχω έντοπίσει ούτε μία
φορά σέ παρόμοια συμφραζόμενα- βλ. Πλούταρχ, Π. πρ. ψνχρ. 950B-C: και κάτω
τοις σπογγοθήραις διαφυσώμενον έκ τού στόματος έν τή θαλάσση φέγγος ένδίδωσιν
Γαλην., Π. χρ. μορ. 7, 5 [III 524,13-14 Κ. = II 381, 4-5 Helmr.]: έν μέν ταϊς είσπνοαϊς
εύρύνονται [sc. διαφυσώμενοι οί συνάπτοντες τούς χόνδρους δεσμοί]· Π. σπέρμ. 2,
5 [IV 633,1-2 Κ.]· Π. α'ιτ. συμπτ. 2,2 [VII160,18-161,1 Κ.]: όράται γάρ έν αύτοίς [sc.
τοις παλμοϊς] έξαιρόμενόν τε και διαφυσώμενον τό δέρμα, καθ' δν ai άρτηρίαι δια-
στέλλονται τρόπον· Ύπόμν. ε'ις Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 2,13 [XV 156, 2-3 Κ. = CMG
V/9/1, σ. 79,25-26]: ε'ικότως ούν αΰξεται τά τοιαύτα σώματα■ διατεινόμενα γάρ είς τάς
τρεις διαστάσεις, οιονεί και διαφυσώμενα- [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 219 [XIX 408,12-13 Κ.]:
καί έπι πλεϊον διαφυσωμένης τής άρτηρίας καί άνευρυνομένης· Στέφ., Έζήγ. είς Γα-
λην. πρός Γλαύκ. Θεραπ. [I 287,10-11 Dietz]: κάνταύθα τοίνυν φασί, τών ύποχονδρί-
ων διαφυσωμένων, οίδαίνει, κ.ά. Βλ. ώστόσο Όρειβ., Ίατρ. συν. 50,9 [CMG VI/2/2, σ.
60,29-30]: βρέχεται ή πάπυρος έπϊ δύο ή τρεις ημέρας- όταν δ' έμφυσηθή, έντίθεται
είς αύτήν τό σωληνάριον καϊ τότε περισφίγγεται.

σ. 8, 8-9: έάν δέ δι' οίασδηποτούν αιτίας <έν> ταϊς πρώταις ήμέραις μή παρα-
ληφθή τά προειρημένα βοηθήματα

Ή προσθήκη τής προθ. έν είναι άπλώς άποτέλεσμα τής έξομοιωτικής τάσεως
τού Wellmann, έν προκειμένω μέ τό άντίστοιχο κείμενο τοϋ ψευδο-Διοσκουρί-
δη641 (σέ άλλες περιπτώσεις μέ κείμενα άλλων γιατρών). Ώστόσο ή παραδεδομέ-
νη δοτ. τοϋ χρόνου σημαίνει άκριβώς ότι και ό άντίστοιχος έμπρόθ. προσδ. (πού
προκύπτει άπό τήν προσθήκη τοΰ Wellmann)642· βλ. Σωρ., Γυν. 2,14 [CMG IV, σ. 72,

640. Ό Wellmann στο κριτ. ύπόμν. έπισημαίνει δτι στό χωρίο αύτό τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη
παραδίδεται ό έμπρόθ. προσδ. άπό τής έμβροχής, ένώ στόν Φιλούμενο ύπάρχει ύπό τής βροχής-
άντίθετα δέν σημειώνει τίποτε γιά τις γρ. διαφυσώμενοι (Φιλούμ.) και διαφυρώμενοι ( [Διοσκουρ.]).

641. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 8: «έν addidi e D». Τό σχετικό χωρίο τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη
είναι τό άκόλουθο, [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 3 [σ. 64,16-17 Spr.]: έάν δέ όπωσδηποτοϋν έν ταϊς πρώταις
ήμέραις μή προληφθή [παραλ- legendum] τά προειρημένα βοηθήματα.

642. Στό σημείο αύτό πρέπει νά κάνω μια παρατήρηση πού ισχύει γιά δλες τις άνάλογες
περιπτώσεις: Δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ τό ένδεχόμενο διάφορες λέξεις νά ύπήρχαν πράγματι στό
κείμενο τοΰ Φιλουμένου καί σέ κάποια φάση τής άντιγραφικής διαδικασίας νά παραλείφθηκαν,
δπως 'ίσως συμβαίνει καί μέ τό έν τοΰ έξεταζόμενου χωρίου· έφ' όσον όμως κάτι τέτοιο δέν
είναι δυνατόν νά άποδειχθει καί άφοΰ ή άπουσία τών λέξεων αύτών όχι μόνο δέν δημιουργεί
πρόβλημα, άλλά κυρίως ή μή άναγκαιότητα τής προσθήκης τους τεκμηριώνεται άπό παράλληλα
χωρία, πρέπει νά διατηρηθεί τό σχετικά κείμενο δπως άκριβώς παραδίδεται.
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25-26]: λαμβανέτω δέ τ αϊ ς η ρώτα ι ς ήμέραις έτττά, καϊ κατά τό πλείστον δέκα
τήν άπλήν καϊ εύοικονόμητον τροφήν Γαλην., Π. τών πεπονθ. τόπ. 4,8 [VIII 265,3-4
Κ.]: ώστ'εί και ταϊς πρώταις ήμέραις έλάνθανε διά σμικρότητα· Π. τοϋ προγιν. 8 [XIV
646,14-15 Κ. = CMG V/8/1, σ. 116,5-6]: έπεϊ δέ ταϊς πρώταις ήμέραις δύο τούτων γε-
νομένων ούδέν έφάνη τοϋ ροϋ· Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. διαίτ. όξ. 2, 18 [XV 547, 5-6
Κ. = CMG V/9/1, σ. 178, 13-14]: μέμφεται τούς Ιατρούς, δσοι ταϊς πρώταις ήμέραις
έν ασιτία παντελεϊ φυλάξαντες τους κάμνοντας άθρόως μετάγουσιν, κ.ά.· [Γαλην.],
Π. εύπορ. 2, 26 [XIV 485,15-16 Κ.]: καϊ τούτω ύπονοτιζέσθω ταϊς πρώταις ήμέραις·
Όρειβ., Ίατρ. συν. 46,20 [CMG VI/2/1, σ. 227,9-11]: τά κατάλληλα βοηθήματα δοκι-
μαζέσθω, ταϊς πρώταις ήμέραις υποστολή, έπειτα λεπται τροφαϊ προσαγόμεναι· Γεωπ.
14,22 [σ. 425,16-17 Beckh]: τά δέ νεόττια ταϊς πρώταις ήμέραις έσω μένεινχρή643, κ.ά.
Συνεπώς τό έξεταζόμενο χωρίο, όπως είναι παραδεδομένο, δέν παρουσιάζει κανένα
νοηματικό ή συντακτικό πρόβλημα, καί πρέπει νά έκδοθεϊ ώς έχει.

σ. 9,12: Άρχιγένης έν τω ε' τών Κατά γένος φαρμάκων οϋτως

Στό χωρίο αύτό:

α') Κατά τό παραδεδομένο κείμενο ή παραπομπή τοϋ Φιλουμένου άφορά τό
ιε ' βιβλίο τοϋ Άρχιγένη. Ό Wellmann «διόρθωσε» τή γρ. ιε' σέ ε ', μή δεχόμενος
τή μαρτυρία αύτή644. Ούτε όμως στό κριτ. ύπόμν. τής έκδόσεως ύπάρχει κάποια
δικαιολόγηση τής διορθώσεως (κάτι πού γίνεται γιά πολλές άλλες), ούτε τά πα-
ράλληλα χωρία πού προσκομίζονται παρέχουν βοήθεια γιά τήν κατανόηση τής
άναγκαιότητας τής διορθώσεως αύτής. Άλλά ούτε καί τό ϊδιο τό κείμενο πα-
ρουσιάζει πρόβλημα στήν παράδοσή του, ώστε νά μάς κάνει νά σκεφθούμε (ή
νά μάς ύποχρεώνει νά δεχθοϋμε) ώς άναγκαία κάποια έπέμβαση στό έξεταζό-
μενο χωρίο645.

643. Φυσικά στά ιατρικά κείμενα έντοπίζεται, άλλα μέ πολύ μικρότερη συχνότητα, καί ό
έμπροθ. προσδ. έν τα ι ς πρώταις ήμέραις, βλ. Γαλην., Π. αίρέσ. τοις είσαγ. 4 [I 73,15-16 Κ. = Gal.
scr. min. III 8, 4-6]: έπί δέ τών έχιδνών έν μέν ταϊς πρώταις ήμέραις δμοιον [sc. τό έλκος] τοις
άλλοις■ Π. κρίσ. 1, 19 [IX 635,17-18 Κ. = σ. 122, 21-23 Alex.]: εάν γάρ έν ταϊς πρώταις ήμέραις έτι
τών τής άπεψίας σημείων έπικρατούντων έπιφαίνηταί τινα τοιαύτα [sc. σημεία]· Ορειβ., Ίατρ. συν.
10,17 [CMG VI/1/2, σ. 59,22-23]: τούς τής κεφαλής κατακτενισμούς έν μέν ταίς πρώταις ήμέραις
παραιτητέον 44,20 [CMG VI/2/Ι,σ. 141,24-25]· Αετ.,Λόγ. ίατρ. 5,134 [CMG VIII/2, σ. 110,22-23]:
έμβρεκτέον δέ καί τήν κεφαλήν έν μέν ταϊς πρώταις ήμέραις έλαίω γλυκεϊ· 15,3 [σ. 11,17-18 Ζερβ.]:
έν μέν ταϊς πρώταις ήμέραις έλαττοϋν δοκεϊ τόν δγκον, κ.ά.

644. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ.: «ιε ' Ρ: correxi».

645. Ή άποψη τών έρευνητών πού ύποστηρίζουν ότι τό Περί τών κατά γένος φαρμάκων τοϋ
Άρχιγένη άποτελοϋνταν άπό δύο μόνο βιβλία άποδεικνύεται βέβαια έσφαλμένη ύστερα άπό τή
νέα, διαφορετική, μαρτυρία τοΰ Φιλουμένου (είτε δεχθοϋμε τό ιε ' τοϋ χφ. εϊτε τή διόρθωση τοΰ
Wellmann σέ ε ')· Αντιρρήσεις όμως στήν άποψή τους θά μποροΰσαν νά προβληθούν άκόμη καί άν
δέν ύπήρχε ή μαρτυρία αύτή· έπειδή τά χωρία τοΰ Γαληνού, τά όποια έπικαλοΰνται, δέν παρέχουν
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Σχετικά μέ τήν αντίρρηση τοϋ Wellmann να δεχθεί τήν παραδεδομένη γρα-
φή, θά μπορούσε κάποιος νά εικάσει ότι ό Γερμανός φιλόλογος θεώρησε τόν
αριθμό δέκα πέντε υπερβολικό καί άναληθή καί, κατά συνέπεια, τόν άπέδωσε
σέ άντιγραφικό λάθος, έπηρεασμένος άπό τις μαρτυρίες τοΰ Γαληνοϋ, ό όποιος
στά δύο κύρια φαρμακολογικά έργα του646 παραθέτει και σχολιάζει άποσπά-
σματα μόνον άπό τά δύο πρώτα βιβλία τοϋ Περί τών κατά γένος φαρμάκων647
(καί μάλιστα χωρίς σέ κάποια άπό τις σχετικές παραπομπές του νά μάς πλη-
ροφορεί γιά τόν άκριβή αριθμό τών βιβλίων τοϋ συγγράμματος αύτοΰ). Στά
παραπάνω όμως θά μπορούσε κάποιος νά παρατηρήσει: 1) Ό Wellmann δέν
προσκομίζει κανένα άπολύτως έπιχείρημα γιά τήν άθέτηση τής παραδεδομένης
γραφής. 2) Δέν ύπάρχει κανένα πρόβλημα στήν άνάγνωση τοϋ χωρίου πού μάς
ένδιαφέρει (όπως προκύπτει άπό τήν αύτοψία τοϋ χφ.). 3) Λάθος συγχύσεως
παρόμοιο μέ αύτό πού θά μπορούσε νά συμβεί στο παραπάνω χωρίο δέν έχει
έπισημανθει σέ κανένα άλλο σημείο τοΰ κειμένου τοΰ Φιλουμένου648. 4) Δέν
ύπάρχει καμιά μαρτυρία άλλου συγγραφέα (ειπώθηκε ήδη ότι ή μαρτυρία τού
Φιλουμένου είναι μοναδική), ή όποία νά καθιστά άμφισβητήσιμο τόν άριθμό
ιε'. 5) Είναι γενικά παραδεκτό άπό όλους τούς σύγχρονους έρευνητές, συμπε-
ριλαμβανομένου και τοϋ Wellmann, ότι τό Περι τών κατά γένος φαρμάκων
άποτέλεσε τήν κύρια έργασία τού Άρχιγένη πάνω στή Φαρμακολογία649. Στό
σύγγραμμα αύτό ό Άπαμέας γιατρός, άξιοποιώντας καί τήν προγενέστερη ία-

τήν πληροφορία οτι τό σύγγραμμα αύτό τοΰ Άρχιγένη αποτελούνταν άπό δύο μόνο βιβλία, άλλα
άπλώς ότι τό παράθεμα πού άκολουθεϊ προέρχεται άπό τό πρώτο ή τό δεύτερο βιβλίο τοΰ έργου·
ή μνεία δμως δτι ένα άπόσπασμα προέρχεται έκ τοϋ δευτέρου βιβλίου (ή περιέχεται έν τω δευτέρω
βιβλίω) κάποιου συγγράμματος δέν σημαίνει κατ' άνάγκην ότι τό σύγγραμμα άποτελοΰνταν άπό
δύο μόνο βιβλία. Γιά τ'ις παραπομπές τοΰ Γαληνού στό πρώτο και τό δεύτερο βιβλίο τοΰ Περι τών
κατά γένος φαρμάκων βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 198-199, ένώ σχετικά μέ τήν άποψη ότι
τό έν λόγω άρχιγένειο έργο άποτελοΰνταν άπό δύο μόνο βιβλία βλ. ένδεικτικά Ch. F. Harles,
Analecta historico-critica deArchigene medico et de Apollonias medicis eorumque scriptis etfragmentis
— Accedit Apollonii de scarificatione fragmentum graecum, Lipsiae 1816, σ. 6, κα'ι Wellmann, Die
pneumatische Schule, σ. 20, ύποσημ. 10 (: «Dieses Werk, das zwei Bücher umfasste...»).

646. Δηλ. στό Περ'ι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους κα'ι Περ'ι συνθέσεως φαρμάκων τών
κατά γένη.

647. Βλ. ένδεικτικά Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,8 [XII 468,5 κ.έ. Κ.]: & έγραφεν Άρχιγένης
περ'ι άχώρων έν τώ πρώτω Περ'ι τών κατά γένος φαρμάκων, και 5, 3 [XII 846,16 κ.έ. Κ.]: τά ύπ'
Άρχιγένους γεγραμμένα έν τω δευτέρω τών κατά γένος φαρμάκων, πρός τά έν τοϊς γενείοις
εξανθήματα. Βλ. και Fabricius, Pharmakologen, σ. 198-199.

648. Αύτό τουλάχιστον τό συμπέρασμα συνάγεται άπό τό κριτ. ύπόμν. τής έκδόσεως.

649. Βλ. ένδεικτικά Wellmann, Die pneumatische Schule, σ. 20, ύποσημ. 10, όπου σημειώνεται
δτι τό έργο αύτό τοΰ Άρχιγένη «gehörte zu den berühmtesten Heilmittellehren des Altertums»·
γιά περισσότερα έπ' αύτοΰ βλ. Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ. 91, ύποσημ. 214.
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τρική γραμματεία, εξέθετε συστηματικά όλες τις φαρμακολογικές γνώσεις του,
οί όποιες χρησιμοποιήθηκαν άπό πολλούς μεταγενέστερους650. Κάτω άπό αύτόν
τόν γενικό τίτλο, συμπεριέλαβε σέ ένα ένιαΐο φαρμακολογικό σύγγραμμα όλα
όσα άλλοι γιατροί πραγματεύθηκαν σέ ξεχωριστά φαρμακολογικά συγγράμ-
ματα, μέ διαφορετικό τίτλο τό καθένα. Αύτό διαπιστώνεται καί άπό τούς τίτ-
λους τών έργων πού διασώζουν άποσπάσματα τοΰ άρχιγένειου έργου, α') Περί
συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους (Γαληνός): περιέχει άποσπάσματα άπό
τό πρώτο καί τό δεύτερο βιβλίο τοΰ παραπάνω έργου651· β') Περι συνθέσεως
φαρμάκων τών κατά γένη (Γαληνός): περιέχει ένα άπόσπασμα άπό τό δεύτερο
βιβλίο τοΰ παραπάνω έργου652· γ') Περι εύπορίστων (ψευδο-Γαληνός): περιέχει
δύο άποσπάσματα, τά όποια προέρχονται —τό ένα σίγουρα και τό άλλο πιθα-
νότατα— άπό τό πρώτο βιβλίο τού Περί τών κατά γένος φαρμάκων653· δ') Περί
ιοβόλων (Φιλούμενος, Άνώνυμος [Αϊλιος Προμώτος;]): περιέχει άποσπάσματα
άπό τό δέκατο πέμπτο βιβλίο τοΰ άρχιγένειου έργου654. "Ολες αύτές οί ένδείξεις,
άν καί άπό μόνες τους είναι άσθενεΐς, λειτουργώντας άθροιστικά μάς όδηγοΰν
στήν άποψη ότι ένα σύγγραμμα, στό όποιο γινόταν πραγμάτευση ένός τόσο με-
γάλου και σπουδαίου θέματος, δέν είναι καθόλου περίεργο νά συγκροτούνταν
καί άπό περισσότερα άπό δέκα πέντε βιβλία. Άπό τις όχι λίγες άνάλογες περι-
πτώσεις σημειώνω έδώ ότι τό φαρμακολογικό σύγγραμμα τού Άνδρομάχου τοϋ
νεωτέρου (1ος αί. μ.Χ.) άποτελοΰνταν άπό δέκα πέντε τουλάχιστον βιβλία655,
καί ότι οί τρεις κύριες φαρμακολογικές έργασίες τοΰ Γαληνοϋ άπαριθμοΰν συ-
νολικά είκοσι όκτώ βιβλία656. 'Επίσης τό Περί βοηθημάτων τοΰ Αθηναίου άπό

650. "Οπως π.χ. άπό τόν Γαληνό, τόν Φιλούμενο, τόν Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;], τόν Αλέξανδρο
Τραλλιανό κ.ά.

651. Βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 198-199.

652. Βλ. Fabricius, Pharmakologen, σ. 199.

653. Βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 1,1 [XIV 321,1-16 Κ.] = Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,2 [XII 573,
5-576,5 Κ.] (τό άρχιγένειο κείμενο στό Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. παραδίδεται τμηματικά, έπειδή ό Γαληνός
κατά τήν παράθεσή του παρεμβάλλει σ' αύτό και δικά του σχόλια), καί Π. εύπορ. 1,3 [XIV 343,8-350,
14 Κ.] = Γαλην., ό.π. 4,8 [XII790,10-803,8 Κ.] (στό Π. εύπορ. παραλείπονται τμήματα τοΰ άρχιγένειου
κειμένου). Προφανώς άμεση πηγή τοΰ Π. εύπορ. δέν είναι τό έργο τοΰ Άρχιγένη άλλά τοΰ Γαληνού.

654. Βλ. Φιλουμ., Π. 'ιοβ. 5,1 [CMG Χ/1/1, σ. 9,12 κ.έ.]: Άρχιγένης έν τώ ιε [cod.: ε Wellm.]
τών κατά [Κ- Wellm.] γένος φαρμάκων ούτως, ένώ άλλες παραπομπές στό 'ίδιο άρχιγένειο έργο,
χωρίς δμως μνεία τοΰ σχετικού βιβλίου, γίνονται άπό τόν Φιλούμενο (βλ. Εισαγωγή, στά σχετικά
μέ τόν Άρχιγένη, σ. 108-109), δπως έπίσης καί άπό τόν Ανων. [Ala. Προμ.;], Π. ιοβ. και δηλητ. 30
[σ. 58,31 Ihm]: Άρχιγένης δέ έν τοις κατά [Χ- Ihm] γένος αύτοΰ τών φαρμάκων φησιν ούτως.

655. Βλ. Σχολ. R2 Ορειβ. Ιατρ. Συν. 43,36 [CMG VI/2/1, σ. 100, ι]: άπό τοϋ αύτοϋ μετ'ού πολύ
τών προ αύτοϋ έν τω ιε ' τών ύπ'Άνδρομάχου γεγραμμένων φαρμάκων.

656. Δηλ. οί Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους (δέκα βιβλία), Περ'ι συνθέσεως
φαρμάκων τών κατά γένη (έπτά βιβλία) καί Περί κράσεως και δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων
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τήν Άττάλεια (1ος αί. π.Χ.) απαρτιζόταν άπό τριάντα τουλάχιστον βιβλία657.

Στήν ένδεχόμενη άπορία γιά τήν παντελή έλλειψη μαρτυριών γιά τά βιβλία
πού παρεμβάλλονταν άνάμεσα στό δεύτερο καί τό δέκατο πέμπτο θά μπορούσε
κάποιος νά παρατηρήσει ότι άπό τό έργο τού Άρχιγένη Περι τόπων πεπονθότων
(τρία βιβλία) γνωρίζουμε μόνον έλάχιστα άπόσπάσματα άπό τό πρώτο βιβλίο-
έπίσης άπό τό Περί τής τών πυρετών σημειώσεως (δέκα βιβλία), ένώ γνωρίζου-
με άρκετά άπόσπάσματα, δέν έχουμε τή δυνατότητα νά καθορίσουμε άπό ποιό
βιβλίο προέρχεται τό καθένα τους. Καί όμως καί τά δύο αύτά έργα χρησιμο-
ποιήθηκαν συχνά καί συστηματικά στά άντίστοιχα συγγράμματα τού Γαληνού.
Άκόμη άξίζει νά σημειωθεί έδώ ότι άπό τό έργο τοϋ γιατρού Απολλώνιου τοϋ
Μυός Περι τής 'Ηροφίλου αφέσεως, τό όποιο άποτελοϋνταν άπό είκοσι έννέα
τουλάχιστον βιβλία, μπορούμε νά έντοπίσουμε άπόσπάσματα μόνον άπό τέσ-
σερα βιβλία, τό πρώτο, τό τρίτο, τό εικοστό όγδοο καί τό εικοστό ένατο658, ένώ
άπό τό Περι τής Ιατρικής (τουλάχιστον δέκα οκτώ βιβλία) τοϋ Φιλωνίδη τοϋ
Σικελού εΐναι γνωστό ένα μόνον άπόσπασμα άπό τό δέκατο όγδοο βιβλίο659.
Γίνεται λοιπόν σαφέστατο ότι δέν ύφίσταται κανείς λόγος ώστε νά άμφισβητή-
σουμε τή μαρτυρία τοϋ χφ. τοΰ Φιλουμένου γιά τά δέκα πέντε βιβλία τού άρχι-
γένειου Περι τών κατά γένος φαρμάκων άντίθετα, πολλές έπι μέρους ένδείξεις
μάς ύποχρεώνουν νά τή θεωρήσουμε ώς όρθή660.

β') Ή έκφραση τών Κατά γένος φαρμάκων δέν άποτελεΐ τόν τίτλο τού συγ-
γράμματος· προφανώς μέ αύτήν ό Φιλούμενος παραπέμπει στο έν λόγω σύγ-
γραμμα τού Άρχιγένη μέ άναφορά στό περιεχόμενο του. Συνεπώς ή πρόθ. κατά
πρέπει νά γραφτεί μέ μικρό τό άρχικό γράμμα. Διαφορετικά τό χωρίο πρέπει νά
άποκατασταθει ώς άκολούθως: ... έν τω ιε' <τών ΠερΙ> τών κατά γένος φαρμά-
κων οϋτως.

(ένδεκα βιβλία)· πρβ. άκόμη τά εργα τοϋ Γαληνοϋ Περι χρείας μορίων (δέκα έπτά βιβλία), Περι
ανατομικών εγχειρήσεων (δέκα πέντε βιβλία), καί Θεραπευτική μέθοδος (δέκα τέσσερα βιβλία).
'Επίσης ή άνατομική πραγματεία τοΰ Μαρίνου (πρώτο μισό τοΰ 2ου αί. μ.Χ.) άποτελοϋνταν άπό
ε'ίκοσι βιβλία, ή όμόθεμη τοΰ Λύκου τοΰ Μακεδόνα άπό δέκα έννέα βιβλία, ένώ τό σύγγραμμα
τοΰ Θεοδώρου τοΰ Μακεδόνα (1ος αί. π.Χ.) άπαρτιζόταν άπό έβδομήντα έξι τουλάχιστον βιβλία.

657. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 9, 12 [CMG VI/1/2, σ. 12, 25-26]: Αθηναίου περι τόπων έκ τοϋ λ'
λόγου τοϋ Περι βοηθημάτων.

658. Βλ. von Staden, Herophilus, σ. 541.

659. Βλ. Γαλην., Π. διαφ. σφυγμ. 4, 10 [VIII 748, 10-14 Κ.]: έάν τά γεγραμμένα Φιλωνίδη τω
Σικελώ κατά τό Περί τής Ιατρικής όκτωκαιδέκατον προχειρίζηταί τις, ών έπί βραχύ καί Άγαθΐνος
έμνημόνευσε μεμφόμενος αύτω πρώτον μέν ώς μοχθηρώς άποφηναμένω τόν σφυγμόν έν άρτηρίαις
μόναις γίγνεσθαι (κτλ.).

660. Γιά τήν ύπεράσπιση αύτή τής παραδεδομένης γραφής βλ. καί Μαυρουδης, Άρχιγένης, σ.
89-93 (ένώ γενικά γιά τό άρχιγένειο Περί τών κατά γένος φαρμάκων βλ. ο.π., σ. 88-95).
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σ. 9, 20-22: έπι δέ τών κυνοδήκτων ευθέως μέν καταρραίνων οξος πλατεία τη
χειρί τύπτε το δήγμα, είτα νίτρον μετ' οξους τρίψας κατακρούνιζε άνωθεν, είτα
όρόβινον <αλευρον> φυράσας έλαίω έπιτίθει.

Μετά τό όρόβινον ό Wellmann προσθέτει τό ούσ. αλευρον661· ή προσθήκη
αύτή όμως δέν εΐναι άπαραίτητη, έπειδή άφ' ένός τό έπίθ. όρόβινον δέν ύπάρχει
ένδεχόμενο νά δηλώνει τίποτε άλλο παρά μόνο τό αλευρον πού παρασκευάζε-
ται άπό τόν όροβον662, καί άφ' έτέρου τό ούσ. αλευρον ύστερα άπό τό όρόβινον
παραλείπεται συχνά στά 'ιατρικά κείμενα· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 108 [I
182, 13-15 Wellm.]: οροβός έστι θαμνίσκος στενόφυλλος, λεπτός, έχων σπερμάτι-
ον έν λοβοϊς, έξ ού γίνεται τό καλούμενον όρόβινον αλευρον, καί αύτόθι [I 183,1
Wellm.]: σκευάζεται δέ τό έξ αύτοϋ όρόβινον ούτως ...· στόν ϊδιο, Π. άπλ. φαρμ.
2, 114 [III 296, 25-26 Wellm.]: καταπλάσσεται δέ πρός δυσουρίαν όρόβινον σύν
όξει καί έπιδείται· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 117, 6 [CMG VI/2/2, σ. 292,11-12]: πή-
γανον μετ' οξους, όρόβινον μετά μέλιτος, σικύου ημέρου φύλλα μετ' οίνου, κ.ά.
Συνεπώς ή τελευταία πρόταση τού παραπάνω χωρίου πρέπει νά έκδοθεϊ όπως
άκριβώς παραδίδεται663, δηλ.:

εΐτα όρόβινον φυράσας έλαίω έπιτίθει.

ο. 9,26-27: πρός δέ τά <ήδη> πεπυωμένα τών δηγμάτων όρόβινον αλευρον μέ-
λιτι φυράσας έπιτίθει· άκρως ποιεί.

Τό πεπυωμένα είναι διόρθωση τού έκδ. άντί τής γρ. πεπορωμένα τού χφ. Ή
διόρθωση έγινε, όπως δηλώνεται στο κριτ. ύπόμν. τής έκδόσεως, μέ βάση τό
άντίστοιχο χωρίο τού Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3, 71 [CMG VI/3, σ. 432, 7-8]:
πρός δέ τά ήδη πεπυωμένα [sc. τών δηγμάτων] οροβον λειον μετά μέλιτος έπι-
τίθει664. Προτιμότερη όμως είναι ή διόρθωση τού παραδεδομένου πεπορωμένα
σε πεπυρωμένα γιά τούς άκόλουθους λόγους: 1) παλαιογραφικά τό πεπυρωμέ-
να είναι πλησιέστερο πρός τή γρ. πεπορωμένα (είναι εύκολο νά γίνει σύγχυση
άνάμεσα στο ν καί τό ο)· 2) ό Παύλος Αιγινήτης, πού άκολουθεϊ τό κείμενο τού

661. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «αλευρον addidi».

662. Ακριβέστερα κατά τόν Διοσκουρίδη τό κύριο ύλικό πού παρασκευάζεται άπό τόν όροβο
γιά φαρμακευτική χρήση εΐναι τό όρόβινο άλεύρι· άντίθετα τό άφέψημά του, έκτός τοΰ ότι
συνιστάται εξαιρετικά σπάνια, μνημονεύεται πάντοτε ώς όρόβου (ή -ων) άφέψημα (και όχι ώς
όρόβινον άφέψημα).

663. Φυσικά ή διαπίστωση ότι ή έκφραση όρόβινον αλευρον έντοπίζεται σέ άλλο χωρίο (σ. 9,
26-27) τοΰ ϊδιου έργου δέν άποτελεϊ λόγο ώστε νά έξομοιώσουμε μέ έκείνη και τήν έδώ έξεταζό-
μενη.

664. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 26: «πεπορωμένα Ρ: πεπυρωμένα Α, correxi coll. Ο Aet.». Χωρίο
τοΰ Αετίου μέ περιεχόμενο παρόμοιο μέ τό έδώ έξεταζόμενο δέν έντοπίζεται στό όμόθεμο κεφ.
τοΰ Αετίου στήν έκδοση τοΰ Ζερβοΰ.
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Φιλουμένου πιστότερα άπό τόν Όρειβάσιο, γράφει στή θέση αύτή πεπυρωμένα,
βλ. Έπιτ. 'ιατρ. 5, 4 [CMG ΙΧ/2, σ. 11, 12-13]: προς τα ήδη πεπυρωμένα τών
δηγμάτων όρόβινον άλενρον μέλιτι πεφυραμένον έπιτίθει· 3) δεδομένου ότι, κατά
κανόνα, όλες οί θεραπευτικές μέθοδοι προτείνεται νά έφαρμοσθοΰν άμέσως μετά
τό δήγμα665, ή γρ. πεπυρωμένα άνταποκρίνεται περισσότερο στήν ιατρική πραγμα-
τικότητα- έπειδή, ύστερα άπό τήν δήξιν σέ κάποιο σημείο τού σώματος, άκολου-
θεΐ πρώτα ή πύρωσις666, ένώ γιά τή δημιουργία πύου667 άπαιτεΐται χρόνος μερικών
ήμερών, πέντε έως έπτά. "Ομως, μέ έξαίρεση τούς λυσσοδήκτους668, σέ καμιά άλλη
περίπτωση δέν ύποδεικνύεται θεραπεία μετά πάροδο ήμερών- άκόμη, σέ καμιά
περίπτωση δέν μνημονεύεται δημιουργία πύου παρά μόνο στό χωρίο πού έξετά-
ζεται έδώ, όπου όμως ή γραφή προέρχεται άπό διόρθωση. Αντίθετα, γίνεται λόγος
γιά πύρωσιν (σ. 34, 5), έρύθημα (σ. 19,23- σ. 37,16- σ. 38,22), έρυθρόν τόπον (σ. 15,
2ΐ), κτλ.669. Ίο χωρίο λοιπόν πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως:

πρός δέ τά <ήδη> πεπυρωμένα τών δηγμάτων όρόβινον άλευρον μέλιτι φιφά-
σας έπιτίθει■ άκρως ποιεί,

καί νά μεταφρασθεί: «Στά δήγματα όμως στά όποια έχει ήδη δημιουργηθεί
φλεγμονή, βάζε ώς έπίθεμα άλεύρι όρόβου, άφού τό άναμίξεις μέ μέλι· ένεργεΐ
άποτελεσματικότατα».

σ. 10, 8-9: τινές δέ και κρόμμυον προσμίσγουσιν [sc. στο άναγραφόμενο φάρ-
μακο] καϊ οξους καϊ οϋτως χρώνται.

Στό χωρίο αύτό καταγράφεται μιά προσθήκη στά συστατικά τού άμέσως
προηγούμενου φαρμάκου· σ' αύτά λοιπόν κάποιοι γιατροί άναμιγνύουν έπί. πλέ-
ον κρόμμυον και οξος, προφανώς γιά νά καταστεί, κατά τή γνώμη τους, άποτε-
λεσματικότερο. Συνεπώς τά δύο άντικείμενα τού προσμίσγουσιν πρέπει νά τε-
θούν στήν ϊδια πτώση, δηλ. σέ αίτιατ.:

665. Ία χρον. έπιρρ. πού χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αύτές είναι: α') ευθέως■ βλ. σ. 9,20-
21: έπί δέ τών κυνοδήκτων ευθέως μέν καταρραίνων όζος- άκόμη, σ. 37,21, β') εύθύς· βλ. σ. 8,24-25:...
λαβόντας τόν έλλέβορον εύθύς έν τω πρώτω [τω] καταπειρασμώ τοϋ συμπτώματος, y') παραυτίκα·
βλ. σ. 22,14-15: άπλοϊς δέ βοηθήμασιν παραυτίκα <χρηστέον> τούτοις, δ') παραχρήμα- βλ. σ. 16,24-
25: βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό τοΰ άσκαλαβώτου δηχθέντες] παραχρήμα καταπλασσόμενοι τήν πληγήν
κρομμύοις- άκόμη σ. 17,18· σ. 22,11, καί σ. 23,14. ε ') συ ν τόμ ω ς · βλ. σ. 22,10: βοηθούνται δέ οί ύπ'αύτών
[sc. τών άσπίδων] πληγέντες συντόμως ακρωτηριασμό). Βλ. άκόμη τίς έκφράσεις, σ. 5,22-23:... διδόναι
πιεϊν άπό τής πρώτης ήμέρας ...-σ. 5,25-26: άπ' άρχής μέν ούνδιδόμενον τό φάρμακον.

666. Δηλ. ή άντίδραση τών ιστών στήν έπίδραση τοΰ φλεγμονώδους παράγοντα.

667. Δηλ. νέκρωση ιστών καί συρροή λευκών αιμοσφαιρίων.

668. Βλ. σ. 5, 26-6, ι: εί δέ ήμέραι παρέλθοιεν δύο ή καϊ τρεις άπό τής δήξεως, έγχειρούντες τη
θεραπεία τριπλάσιον τη συμμετρία ποιήσαντες τό φάρμακον δώσομεν, καί σ. 8,8-9: έάν δέ δι'οίασ-
δηποτοϋν αιτίας ταίς πρώταις ήμέραις μή παραληφθη τά προειρημένα βοηθήματα.

669. Βλ. καί Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1141-1142.
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τίνες δε και κρόμμυον προσμίσγουσιν και οξος και ούτωςχρώνται,

και το χωρίο να μεταφρασθεί: «... κάποιοι άναμιγνύουν έπι πλέον κρεμμύδι και
ξύδι καί τό χρησιμοποιούν έτσι»670.

σ. 10,18-19: σύνθετον θυμίαμα Φιλίνου <τού> θηριακοϋ

Στό χωρίο αύτό:

α') Ή γρ. Φιλίνου άποτελεΐ διόρθωση τοϋ Wellmann άντί τού παραδεδο-
μένου όλαου671. Ό Γερμανός μελετητής για τή διόρθωση αύτή βασίσθηκε προ-
φανώς στό χωρίο τοϋ Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;], όπου παρατίθεται ένα σύγχρι-
σμα προφυλακτικόν τού Φιλίνου τού θηριακού (πιθανότατα πρόκειται για τή
μοναδική μαρτυρία τού γιατρού αύτού, και σίγουρα τή μοναδική στήν όποία ό
Φιλΐνος χαρακτηρίζεται θηριακός)672. 'Επίσης ό Wellmann γνώριζε ότι άπό τόν
Άέτιο παραδίδεται ένα θυμίαμα πού άποδιώκει τά έρπετά· ή σύνθεση τοϋ θυ-
μιάματος αύτοϋ εισάγεται μέ τή δήλωση: Στράτωνος θυμίαμα, ό όποιος ταυτί-
ζεται μέ τόν ομώνυμο Έρασιστράτειο γιατρό (γιά τόν όποιον έγινε λόγος πα-
ραπάνω)673. Τό 'ίδιο σκεύασμα έντοπίζεται καί στον Φιλούμενο, όπου όμως έξ
αίτιας τής πλημμελούς παραδόσεως διαβάζουμε: σύνθετον θυμίαμα όλαου
θηριάκου [sic]. Ό Wellmann λοιπόν, συνδυάζοντας όλα τά παραπάνω, στήν
έκδοση τοϋ Φιλουμένου προέκρινε τή συμπλήρωση τοϋ όλαου σέ Φιλίνου674,
διαπράττοντας δύο λάθη: Πρώτον ότι ό Φιλούμενος και ό Άέτιος παραδίδουν
τό ιδιο φάρμακο, θυμίαμα, άλλά ό Άέτιος τό άποδίδει ρητά στον Στράτωνα675,
ένώ στόν Φιλούμενο ή κακή παράδοση τοΰ κειμένου δέν μάς κατευθύνει ούτε
προς τή συμπλήρωση τοΰ 'ίδιου ονόματος (Στράτωνος) ούτε πρός τή γρ. Φιλί-
νου, καί δεύτερον ότι τό όνομα τοΰ Φιλίνου στον Ανώνυμο [Αϊλ. Προμ.;] δέν
συνδέεται μέ τό 'ίδιο φάρμακο όπως στόν Φιλούμενο· τό σκεύασμα τοϋ Φιλίνου
(στόν Ανώνυμο) είναι ένα σύγχρισμα προφυλακτικόν, τό όποιο έπαλείφεται στό
σώμα τοΰ άνθρώπου γιά νά άποτρέψει τά ίοβόλα νά τον τσιμπήσουν ή νά τόν
δαγκώσουν, στό χωρίο όμως τοΰ Φιλουμένου γίνεται λόγος γιά θυμίαμα πού
άποδιώκει τά έρπετά μακριά άπό τά σπίτια ή άπό τό μέρος, όπου κοιμάται κά-
ποιος, όταν διαμένει στήν ύπαιθρο- συνεπώς δέν διαπιστώνεται καμιά όμοιότη-

670. Δηλ. μέ τήν κατ' αύτούς βελτιωμένη σύνθεσή του.

671. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 19: «Φιλίνου scripsi: όλαου Ρ: Stratoni medicamentum vindicat
Aet. I.e.».

672. Για τή σχετική συζήτηση βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 64-65.

673. Βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 61-62.

674. Βλ. έπίσης Wellmann, Philumenos, σ. 383.

675. Σημειώνω άκόμη δτι τό 'ίδιο θυμίαμα, άποδιδόμενο έπίσης στόν Στράτωνα, παραδίδεται
κα'ι στά Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 71,25 [CHG II 212,1-5 O.-H.] (τό χωρίο αύτό τών Ίππιατρ. δέν τό
μνημονεύει ούτε ό Wellmann ούτε ό Kind).



168

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

τα —οϋτε όσον άφορα τή σύνθεση ούτε όσον άφορά τή δράση— άνάμεσα στο
φαρμακευτικό σκεύασμα τοϋ Φιλίνου (στόν Άνώνυμο) καί στό ύπό συζήτηση
φάρμακο τοϋ Φιλουμένου· μέ άλλα λόγια, άπό τή σύγκριση τών δύο αύτών κει-
μένων δέν προκύπτει κανένα στοιχείο πού θά δικαιολογούσε τή διόρθωση τοϋ
παραδεδομένου όλαου σέ Φιλίνου.

Άλλά καί ό ϊδιος ό Wellmann σέ μεταγενέστερο δημοσίευμά του, μάλλον όρθά
άντελήφθη ότι δέν ύπήρχε κανένα έπιχείρημα γιά τή σύνδεση τοϋ έν λόγω θυμιά-
ματος μέ τόν Φιλΐνο, και πρότεινε τή συμπλήρωση τής προβληματικά παραδεδομέ-
νης γραφής σέ <Νικ>ολάου676. Ό F. Ε. Kind όμως άπορρίπτει και τις δύο παραπάνω
προτάσεις τοϋ Wellmann, και πιστεύει ότι στό συζητούμενο χωρίο πρέπει άπλώς νά
διαβάσουμε: σύνθετον θυμίαμα άλλου θηριακόν677. Πάντως, άσχετα άπό τό άν έχει
ή όχι δίκιο ό Kind, σίγουρα ή διόρθωση σέ Φιλίνου πού πρότεινε ό Wellmann είναι
έντελώς αύθαίρετη. Δυστυχώς γιά τήν άποκατάσταση τής γραφής αύτής δέν μάς
βοηθά ή μορφή κανενός άπό τά ονόματα τών γνωστών θηριακών (άλλά ούτε καί
τών λοιπών γιατρών πού έγραφαν γιά τά ίοβόλα ζώα). Ώς κατακλείδα λοιπόν στά
παραπάνω θά μπορούσα νά παρατηρήσω πρώτα-πρώτα ότι Νικόλαος θηριακός δέν
είναι γνωστός άπό άλλοϋ (φυσικά δέν άποκλείεται αύτή νά ήταν ή μοναδική μνεία
του, ή όποία δέν θά ύπήρχε λόγος νά μήν γίνει άποδεκτή, άν στό οίκεΐο χωρίο τό
όνομά του παραδιδόταν χωρίς πρόβλημα). Ώστόσο, έπειδή έδώ πρόκειται γιά συ-
μπλήρωση, ή τεκμηρίωσή της μέ κάποιο παράλληλο κρίνεται άπαραίτητη· τέτοιο
παράλληλο ό Wellmann δέν προσκομίζει. Ή δεύτερη παρατήρηση άφορά τήν πρό-
ταση τοϋ Kind- ή διόρθωση τοϋ όλαου σέ άλλον πού προτείνει, μέσα στά συμφρα-
ζόμενά της φαίνεται έντελώς άδόκιμη: σύνθετον θυμίαμα άλλου θηριακόν. Παρό-
μοια έκφραση, στήν όποία νά παραλείπεται τό όνομα τοϋ γιατρού πού συνέθεσε
κάποιο φάρμακο και άντί αύτοϋ νά τίθεται ή γεν. άλλου, δέν έχω έντοπίσει. Αντί-
θετα, άν δέν κατονομάζεται ό εύρετής τοϋ φαρμάκου, τότε ή μετάβαση άπό τό ένα
φάρμακο στό έπόμενο γίνεται πάντοτε μέ τήν άπλή δήλωση άλλο· όπότε ούτε ή
πρόταση τοϋ Kind μπορεί νά είναι ορθή678. Συνεπώς ή άποκατάσταση τοϋ ονόματος
τοϋ γιατροϋ πού συνέθεσε τό έν λόγω σύνθετον θυμίαμα παραμένει έπί τού παρό-
ντος ένα άλυτο πρόβλημα.

676. Βλ. Wellmann, Geschichte, IV, σ. 1, ύποσημ. 1 (: «ich glaube ihn [sc. Νικόλαος] bei
Philumenos c. VI (10,19) nachweisen zu können, wo ολαου überliefert ist. Ich schlage für Φιλί-
νου, was ich in den Text aufgenommen habe, Νικολάου vor»).

677. Βλ. Kind, Straton, στ. 317.

678. 'Επίσης ή σκέψη γιά άποκατάσταση τής συζητούμενης έκφράσεως ώς σύνθετον θυμία-
μα άλλου θηριακοϋ δέν τεκμηριώνεται άπό κανένα παράλληλο χωρίο, άφοΰ άνάλογη παρα-
πομπή (άλλον θηριακοϋ) δέν έντοπίζεται στήν ιατρική γραμματεία.
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β') Έπίσης στο ϊδιο χωρίο ή προσθήκη τοϋ άρθρου679 τοϋ δέν είναι άπαραί-
τητη· βλ. καί Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], IT. ioß. καί δηλητ. 51 [σ. 66, 25-26 Ihm]: άντίδο-
τος άφθαρτος καλουμένη, ήν έδεξάμην παρά Πολνείδου θηριακοϋ έν Κυρήνη.

σ. 11,5-6: καί όπω πενκεδάνου ή μυελώ έλαφείω μετ'οξους άνειμένω ή όξελαίω.

Στο χωρίο αύτό:

α') Τό άνειμένω άποτελεΐ διόρθωση τοϋ Wellmann άντί τοϋ παραδεδομένου
άνιεμένω680. Ή διόρθωση αύτή όμως δέν είναι άπαραίτητη, άφοϋ ή μετ. άνιέ-
μενος χρησιμοποιείται πολύ συχνά γιά νά δηλωθεί φάρμακο πού χορηγείται ή
επαλείφεται άραιωμένο681· βλ. καί τό άντίστοιχο χωρίο τοϋ Ανων. [Αϊλ. Προμ.;],
Π. ιοβ. καί δηλητ. 6 [σ. 45,1-2 Ihm]: ή όπόν πευκεδάνου ή μυελον έλάφειον μετά
οξους άνιέμενα ή όξελαίου- βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7, 2 [XIII 55, 6-7
Κ.]: ... καί τάς τοιαύτας διαθέσεις χρηστέον άνιεμένω τω φαρμάκω, πρός δέ
τάς έν βάθει διαθέσεις άκράτω■ 8, 5 [XIII 185, 5-7 Κ.]· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,14
[XIII 524, 18-525, 1 Κ.]: χρω ποτέ μέν άνιεμένω, ποτέ δέ άκράτω τω φαρμάκω,
κ.ά.· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 89,13 [CMG VI/2/2, σ. 268,22-23]: καϊ τω διά μέλιτος
άνιεμένω παρύγρω συστάσει- Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 19 [CMG VI/3, σ. 71, 9-11]:
άνιεμένη δέ ροδίνω άγαθή [sc. ή δι' άνεμώνης Αφροδίτη] πρός τά έν άρχω και
πόσθη καϊ τάλλα έν οϊς άνιεμένων φαρμάκων χρεία· Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ.
Θηρ. 80-96 [σ. 9, 5-6 Παπαθωμ.]: τών τροχίων μετά ταύτα τούτων άνιεμένων είς
ελαιον· Αέτ., Λόγ. ίατρ. 7, 117 [CMG VIII/2, σ. 397, 26-398, ι]: έπϊ τών κοίλων
καί ρυπαρών έλκών άνιεμένω αύτώ [sc. τώ Θεοδοτίω κολλυρίω] χρώμεθα· 8, 56
[CMG VIII/2, σ. 496,13]· 12,63 [σ. 104, 5-6 Κωστομ.], κ.ά. πολλά.

Γιά τή μετ. άνειμένος, σέ παρόμοια συμφραζόμενα, βλ. Γαλην, Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν.
7, 12 [XIII 1029, 15-16 Κ.]: καί χρω ποτέ μέν άκράτω, ποτέ δέ άνειμένω τω φαρμάκω-
[Άνών.], [Διάγν. π. όξ. καί χρον. νοσημ.] 6, 18 [σ. 46,19-21 Garof.]: μεταξύ δέ άναγαργα-
ριζέσθωσαν ταϊς στοματικαίς έπϊ πλεΐον άνειμέναις- Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 8,2 [II 347,14
Puschm.]: μή άκράτω, άλλά μάλλον άνειμένω κεχρήσθαι τω βοηθήματι [sc. τώ Πολυαρ-
χία)]· Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7, 18 [CMG ΙΧ/2, σ. 369, 23-24]: σκεύαζε και χρω [sc. τώ
Πολυαρχίω], ποτέ μέν άκράτω, έστι δ' δτε άνειμένω κηρωτη κυπρίνη- 7, 19 [CMG ΙΧ/2,
σ. 377,5-6], κ.ά.· Ίππιατρ. (Hipp. Ber.) 26,7 [CHG I 127,17-19 O.-H.]: κατάχριε δέ αύτόν
[sc. τόν ϊππον] τονωτικώ άνειμένω έλαίω μαλάγμα<τι> τω διά βδελλίου682.

679. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 19: «τοΰ addidi».

680. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 6: «άνιεμένω Ρ: correxi».

681. Τό ρ. άνίημι χρησιμοποιείται στήν ιατρική κυρίως μέ τήν έννοια τοΰ «διαλύω», σέ συμ-
φραζόμενα πού άφοροΰν τή χορήγηση φαρμάκων (διαλυμένων ή αύτούσιων). Βλ. και τήν άμέ-
σως έπόμ. ύποσημ.

682. Σημειώνω άκόμη ότι ή μετ. άνειμένος, σέ συμφραζόμενα πού δέν άφοροΰν φάρμακα,
έντοπίζεται στήν ούσία μία μόνο φορά· βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 10, 3 [CMG VI/1/2, σ. 46,15]: δπως
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β') Τό όξέλαιον (όξελαίω) δέν άποτελεΐ άπό μόνο του σύγχρισμα, άλλα τό
έναλλακτικό διαλυτικό μέσο τοϋ όποϋ τοϋ πευκεδάνου καί τοϋ έλαφείου μυε-
λοϋ· συνεπώς πρέπει νά διορθωθεί σέ όξελαίου. Βλ. καί παραπάνω, τό σχετικό
χωρίο τοϋ Άνων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καϊ δηλητ. (καί παρακάτω, σ. 267 κ.έ.).
Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

ή [sc. συγχριέσθω τό σωμάτιον] όπώ πευκεδάνου, ή μυελω έλαφείω μετ'
όζους άνιεμένω ή όξελαίου,

δηλ.: «ή [sc. νά έπαλείφεται τό σώμα] μέ όπό πευκεδάνου, ή μέ μυελό έλαφιοϋ
διαλυμένο μέ ξύδι ή μέ λαδόξυδο».

σ. 11,10-12: έάν δέ άρα συμβη πληγήναί <τινα> ύπό τίνος θηρίου, κούφου μέ-
νοντος τοϋ ίοϋ, καταντλήσεις διά θερμού ύδατος ή όξυκράτου καϊ έκμυζήσεις.
Στό χωρίο αύτό:

α') Άντι γιά τις επεμβάσεις πού υιοθετούνται στο χωρίο αύτό, δηλ. τή διόρ-
θωση άπό τον Wellmann τοϋ παραδεδομένου καταντλήσει (δοτ.) σέ καταντλή-
σεις (ρήμα) καί τοϋ έκμυζήσει (δοτ.) σέ έκμυζήσεις (ρήμα), πιθανότατα τό κείμε-
νο πρέπει νά έκδοθεΐ όπως παραδίδεται, άπλώς μέ τήν προσθήκη τοϋ ρημ. έπιθ.
χρηστέον, όπως δηλ. σημειώνει στο κριτ. ύπόμν. ό Wellmann, καταγράφοντας
μιά δεύτερη έναλλακτική διόρθωση τοϋ ϊδιου χωρίου, γιά τήν όποία, άν και πα-
ρατηρεί ότι ϊσως είναι καλύτερη, τελικά δέν τήν εισάγει στο κείμενο683. Υπέρ
τής προσθήκης τοϋ χρηστέον συνηγορούν684: α') Ή διαπίστωση ότι καί λίγο
παρακάτω, όταν γίνεται λόγος γιά τή θεραπευτική άντιμετώπιση τής δεύτερης

ή δύναμις [sc. τών αυτοφυών θερμών ύδάτων] άνειμένω τω σώματι προσιοΰσα έγκαταδύσοιτο
(βλ. όμως στόν Ιδιο, Συν. προς Εύστάθ. 1,29 [VI/3, σ. 24,23-24]: δπωςή δύναμις άνιεμένω τω σώ-
ματι προσιοϋσα έγκαταδύηται) = Αετ., Λόγ. ίατρ. 3,167 [CMG VIII/1, σ. 343,1-2]: δπως ή δύναμις
άνειμένω τω σώματι προσπίπτουσα έγκαταδύοιτο = Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 1, 52 [CMG IX/1,
σ. 34,17-18]: δπως ή δύναμις άνειμένω τω σώματι προσιοΰσα έγκαταδύηται. 'Ομοίως μία μόνο
φορά έχω εντοπίσει τό επίρρημα άνειμένως σέ συμφραζόμενα πού άφοροΰν τούς χειρισμούς πού
άπαιτοΰνται γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ χορίου άπό τή μήτρα· βλ. Αετ., Λόγ. ίατρ. 16, 24 [σ. 34,
16-17 Ζερβ.]: και τό μέν πρώτον άνειμένως μετάγειν [sc. τό χόριον] έπί τά πλάγια τηδε κάκεϊσε
περιάγοντας.

683. Βλ. κριτ. ύπόμν. στούς στίχ. 11-12: «11. καταντλήσει Ρ: correxi, nisi praestat <χρηστέον>
καταντλήσει <τή> διά», καί «12. έκμυζήσει Ρ: correxi».

684. Γιά νά γίνουν κατανοητά τά όσα ύποστηρίζονται στή συνέχεια διευκρινίζω έδώ τήν πο-
ρεία τών συλλογισμών, ότι δηλ. πρώτα ύποστηρίζεται ή προσθήκη τής γρ. χρηστέον καί έξετά-
ζεται ή χρήση τής έκφράσεως χρηστέον καταντλήσει, άκολούθως ή σύνταξη τοΰ ούσ. κατάντλη-
σις μέ έμπροθ. προσδ. (διά + ...), όπως δηλ. άπαντάται στό έξεταζόμενο χωρίο, καί τέλος πρός
έπίρρωση τής προτεινόμενης συμπληρώσεως καί άπόρριψη τών διορθώσεων άπό τόν Wellmann
τών δύο ούσ. σέ ρηματικούς τύπους προσάγονται παραδείγματα ύπέρ τοΰ ότι τό καταντλώ δέν
συντάσσεται μέ έμπρόθ. προσδ. άλλά μέ δοτ.
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περιπτώσεως, δηλ. τοΰ σφοδροτέρου πλήγματος, χρησιμοποιείται τό χρηστέον,
σ. 11, 19-20: σφοδροτέρου δέ δντος τοϋ πλήγματος καϊ κατασχασμω χρηστέον
β') τό αντίστοιχο χωρίο τοϋ Άνων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. και δηλητ. 7 [σ. 45, 26-36
Ihm]: πρός τούς έξ ιοβόλων πληγέντας θηρίων κοινοϊςμέν τοις τοιούτοις χρηστέον
κούφου μέν οντος τοϋ ίοϋ καταντλήσει τή διά θερμού ύδατος και όξυκράτου καϊ
έκμυζήσει έντοπίω. ... (στίχ. 36) σφοδροτέρου δέ οντος τοϋ πλήγματος κατασχα-
σμοϊς χρηστέον ...· γ') τό ακόλουθο χωρίο τοϋ Αετ.,Λόγ. ίατρ. 13,12 [σ. 268,9-10
Ζερβ.]: εί δ'άρα συμβή ύπό ιοβόλου τινός θηρίου πληγήναι, κοινώς τοις τοιούτοις
χρηστέον κουφοτέρας μέν γάρ ούσης τής πληγής ή τοϋ δήγματος καταντλη-
τέον όξυκράτω θερμω (όπου προφανώς τό χρηστέον καταντλήσει αντικαταστά-
θηκε μέ τό καταντλητέον μέ άνάλογη τροποποίηση τής συντάξεως). Βλ. άκόμη
Παϋλ. Αιγιν, Έπιτ. 'ιατρ. 4,44 [CMG IX/1, σ. 362,27-28]: καταντλήμασι μέν χρη-
στέον ... δι' όζους τε και όξυκράτου ή οίνου στύφοντος ..., καί τέλος Γαλην., Θε-
ραπ. μέθ. 12, 3 [Χ 826, 6-7 Κ.]: οϋκουνχρηστέον αύτοϊς [sc. τοις καταπλάσμασί τε
καί καταντλήμασι] πριν ή τό πολύ τοϋ πλήθους τό μέν έκκενώσαι, τό δέ πέψαι685.

Υπέρ τής έκδόσεως τοϋ κειμένου μέ τήν προσθήκη μόνο τοΰ ρημ. έπιθ.
χρηστέον καί τή διατήρηση τών παραδεδομένων δοτ. καταντλήσει καί έκμυζή-
σει συνηγορεί έπί πλέον και τό γεγονός ότι ή έκφραση διά + γεν. τοϋ συστατι-
κού τοΰ καταντλήματος, άπό όσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, συνάπτε-
ται συνήθως μέ τό ούσ. κατάντλησις (καί όχι μέ τό ρ. καταντλώ)· βλ. στό έδώ
έξεταζόμενο έργο, σ. 12, 20-21: άρήγει δέ αύτοϊς και κατάντλησις δι' δξους
και θαλάσσης και ούρου· έπίσης Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 3,2 [XIII 580,11 Κ.]:
κάγώ τήν διά τοϋ έλαίου κατάντλησιν είλόμην- Όρειβ., Ίατρ. συν. 46, 8 [CMG
VI/2/1, σ. 218, 7-8]: κατάντλησιν έγκρίνειν τήν διά τοϋ εύκράτου ύδατος-
Σύν. πρός Εύστάθ. 7, 47 [CMG VI/3, σ. 239, 9]: καταντλήσεις686 διά τών στυ-

685. Όπως προκύπτει άπό τά παραπάνω, όλα τά στοιχεία πού έντοπίσθηκαν συνηγορούν ύπέρ
τής συμπληρώσεως στό έξεταζόμενο χωρίο τής γρ. χρηστέον- σημειώνω όμως ότι στά ιατρικά
κείμενα ή έκφραση χρω (δέ) καταντλήσει είναι συνηθέστερη άπό δ,τι ή χρηστέον καταντλήσει (ή
καταντλήματι), βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9,8 [XIII 316,17-18 Κ.]: χρω δέ και καταντλήσει
Θαλάσση{ς\ (delevi coll. Orib. et Paul.) ψυχρά- Ορειβ., Ίατρ. συν. 9, 23 [CMG VI/1/2, σ. 24, 29]:
χρώμεθα δέ καταντλήσει μέν ύπέρ διαβροχής σωμάτων- Σύν. πρός Εύστάθ. 7, 16 [CMG VI/3, σ.
222, 2-3]: χρω δέ καί καταντλήσει ύδατος θαλάσσης θερμαίνων, καί 9, 35 [CMG VI/3, σ. 298, 28]·
Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3, 31 [CMG VI/3, σ. 415, 11-12]: χρω δέ και καταντλήσει ύδατος ή θαλάσσης
θερμαίνων, καί 4, 102 [CMG VI/3, σ. 483, 21]· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 59 [CMG IX/1, σ. 271,
5], καί 4,29 [CMG IX/1, σ. 351,17]· Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 41, 3 [CHG II 173, 3 O.-H.], καί 80, 2
[CHG II 217, 6 O.-H.]. Ή ϊδια σύνταξη έντοπίζεται καί μέ τή χρήση τοΰ ούσ. κατάντλημα- βλ.
Αετ., Λόγ. ίατρ. 4,25 [CMG VIII/1, σ. 369,13-14]: καταντλήματι δέ χρω τω τών χαλκέων ύδατι έν
φ τόν σίδηρον άποβάπτουσιν.

686. Όνομ. πληθ.
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φόντων· Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 5, 12 [CMG ΙΧ/2, σ. 15, 15-16]: καϊ ή δια τής
θερμής άλμης κατάντλησις■ πρβ. και Άέτ., Λόγ. ίατρ. 12, 37 [σ. 66, 4-5 Κω-
στομ.]: τό διά τον τεθαλασσωμένου γλυκέος σκευαζόμενον κατάντλημα6Ά7.

Αντίθετα στις περιπτώσεις πού έντοπίζεται χρήση τού ρ. καταντλώ, αύτό
συντάσσεται όχι μέ τόν έμπρόθ. προσδ. δια + γεν. τού συστατικού τού κατα-
ντλήματος (δηλ. όπως παραδίδεται στο έξεταζόμενο χωρίο) ... άλλά μέ δοτ. τού
μέσου- βλ. Γαλην., Θεραπ. μέθ. 7, 8 [Χ 507, 3 Κ.]: κατήντλουν έλαίω θερμω■ Πρός
Γλαύκ. θεραπ. 2, 6 [XI 105, 18 Κ.]· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 3, 2 [XIII 564, 10 Κ.]·
αύτόθι [XIII 584, 8-9 Κ.]· Όρειβ., Ίατρ. συν. 44, 27 [CMG VI/2/1, σ. 155,13]: κα-
τήντλουν έλαίω τόνμηρόν αύτόθι [CMG VI/2/1, σ. 156,17]· 46,1 [CMG VI/2/1,
σ. 213, 27]· Ίατρ. συν. έκλ. 87, 10 [CMG VI/2/2, σ. 265, 26]· Συν. πρός Εύστάθ. 7,
22 [CMG VI/3, σ. 227, 23]: καταντλεΐν έλαίω θερμω συνεχώς· Βιβλ. πρός Εύνάπ.
3, 38 [CMG VI/3, σ. 419, 40]: διαφορητικώ καταντλεΐν έλαίω θερμω συνεχώς688·
Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 79 [CMG IX/1, σ. 310, 3-4]: θαλασσή χλιαρά κατα-
ντλεΐν Ίππιατρ. (Hipp. Ber.) 47, 1 [CHG I 222, 5-6 Ο. - Η.]: κατάντλει θερμω
ϋδατι ώς πλείστω = ό.π. 47, 3 [CHG I 222, 25-26 Ο. - Η.], καί 100, 8 [CHG I 347,
5-6 Ο. - Η.]: κατάντλει όξυκράτω, καί Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 10,12 [CHG II 144,
il Ο. - Η.]: προκαταντλήσας εύκράτω689.

687. Άπό τα παραπάνω παραδείγματα τεκμηριώνεται άναμφισβήτητα ή παράδοση τής έκφρά-
σεως καταντλήσει διά ..., σημειώνω δμως δτι στά ιατρικά κείμενα έντοπίζονται και οί άκόλουθες
έκφράσεις: α') κατάντλησις + γεν. τοϋ συστατικού της, βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 1,14 [III 157,
2-3 Wellm.]: ύδατος πολλού καί ψυχρού <ή> οξους κατάντλησις, και 1, 29 [III 162, 3-4 Wellm.]:
οφθαλμών δε μελλόντων ρευματίζεσθαι έφίστησιν πολλού ψυχρού κατάντλησις· Γαλην., Ύπόμν.
είς Ίπποκρ. Π. άγμ. 2,14 [XVIII/B', σ. 445, 7-8 Κ.]: καταντλήσει θερμού ύδατος, και 2,18 [XVIII/
Β', σ. 450, 18-451, ι Κ.]: ώς ούν ή πολλή κατάντλησις ύδατος θερμού· Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 33, 2
[CHG I 165,5-6 0.-H.]: βοηθεϊδέ και ή τοϋ θερμού ύδατος κατάντλησις- βλ. και ύποσημ. 685. β')
κατάντλησις + δοτ. τοϋ συστατικού της, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9, 8 [XIII 316, 17-18
Κ.]: χρώ δε και καταντλήσει θαλάσση{ς\ (delevi) ψυχρά. = Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 9, 35 [CMG
VI/3, σ. 298, 28] = Παυλ. Αιγιν., Επιτ. ίατρ. 3, 59 [CMG IX/1, σ. 271, 5] (στήν πραγματικότητα
πρόκειται γιά τό ιδιο χωρίο, δηλ. γιά μία μόνο περίπτωση). Βλ. τέλος τό άκόλουθο χωρίο, δπου
τό ούσ. κατάντλημα είναι κατηγορούμενο τών κατονομαζόμενων χρησιμοποιούμενων ύλικών,
βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 44,23 [CMG VI/2/1, σ. 147,23-24]: κατάντλημα δέ συνεχές [sc. έστω] ούρον
δριμύ θερμόν, ραφάνου άφέψημα ...

688. Προφανώς στό χωρίο τοΰ Ορειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3, 56 [CMG VI/3, σ. 427, 29-30]:
θάλασσαν χλιαράν κατάντλει ή τεύτλου άφεψήματι ή φακού ή όρόβου ή άσφοδέλου ρίζης,το
θάλασσανχλιαράν άποτελεϊ λανθασμένη γραφή, όπως προκύπτει και άπό τή δοτ. άφεψήματι πού
άκολουθεΐ, άλλά κα'ι άπό τό 'ίδιο άκριβώς χωρίο πού ό Όρειβάσιος παραθέτει στό έργο του Σύν.
πρός Εύστάθ. 7,45 [CMGVI/3,a 238,23-24]: θαλάσση χλιαρά κατάντλει ή τεύτλου άφεψήματι
ή φακού ή όρόβου ή άσφοδέλου ρίζης. Βλ. κα'ι τήν έπόμ. ύποσημ.

689. Ανάλογη περίπτωση μέ αύτή πού καταγράφεται στήν άμέσως προηγ. ύποσημ. έντοπίζεται
και στά Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 69,2 [CHG II 200,20 O.-H.] : κατάντλησον λινοσπέρμου και τήλεως
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β') 'Επίσης άπό τα χωρία πού ήδη παρατέθηκαν γίνεται σαφές οτι ούτε και ή
προτεινόμενη άπό τόν Wellmann προσθήκη τοΰ άρθρου τή πρίν άπό τήν πρόθ. διά
(καταντλήσει <τή> διά ...),είναι άπαραίτητη (άφοΰ δέν έξυπηρετεϊ καμιά,ούτε συ-
ντακτική ούτε νοηματική, άνάγκη), άν κάι αύτό παραδίδεται στό άντίστοιχο χωρίο
τού Άνων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. και δηλητ. 7 [σ. 45,28 Ihm] (βλ. παραπάνω)690.

Από τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω πιστεύω ότι τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει
νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

κούφου μένοντος τοϋ ίοϋ, <χρηστέον> καταντλήσει διά θερμού ύδατος ή
όξυκράτου και έκμυζήσει691,

καί νά μεταφρασθεί: «άν όμως τό δηλητήριο παραμένει στήν έπιφάνεια, πρέπει
(ό γιατρός) νά καταβρέξει (τήν πληγή) μέ ζεστό νερό ή μέ νερό άναμεμιγμένο
μέ ξύδι και νά ρουφήξει (τό δηλητήριο)».

σ. 11,16-19: μετά τούτο δέ [sc. μετά τήν έκμύζησιν] τέφρα μετ' δξους καταχρι-
ομένη όνίνησιν, μάλιστα δέ ή έκ σύκινων ξύλων ή δάφνινων ή άμπελίνων, ει δέ
μή, τήν παροϋσαν <πρόσεχε>, σπουδάζων ώσότι μάλιστα φλεγμονήν {μή} έγειραι.

Ή προσθήκη τής γρ. πρόσεχε, πού άποτελει πρόταση τοϋ Diels692, μάλλον
πρέπει νά άπορριφθέϊ, άφοϋ ή έκφραση πού προκύπτει άπό τήν υίοθέτησή της,
δηλ. πρόσεχε τήν παροϋσαν [sc. τέφραν], όχι μόνο δέν έντοπίζεται σέ κανένα
κείμενο, άλλά φαίνεται καί έντελώς άδόκιμη. Πιθανότατα όμως στό σημείο
αύτό τό κείμενο δέν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, άλλά μετά τό παροϋσαν
πρέπει νά έννοηθεϊ άπλώς ή προστακτ. ένεστ. τού ρ. καταχρίω, δηλ. κατάχριε,
όπως μπορούμε νά ύποθέσουμε άπό τό συνολικό περιεχόμενο τοΰ έξεταζόμε-
νου χωρίου. Ύπέρ τής σκέψεως αύτής συνηγορεί τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Άετί-

χυλόν, ένώ ή ϊδια άκριβώς θεραπευτική ύπόδειξη καταγράφεται ώς έξής στά Ιππιατρ. (Addit.
Lond.) 36 [CHG II 261,5 O.-H.]: κατάντλησον λινοσπέρματος καϊ τήλεως χυλω.

690. Τό άρθρο πριν άπό τό ούσ. κατάντλησις (ή κατάντλημα) ύπάρχει ή όχι άνάλογα μέ τά
συμφραζόμενα, π.χ. α ') γιά τήν ύπαρξη άρθρου βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 47,6 [CMG VI/2/1, σ. 251,23-
24]: καταντλήσει τε συνεχεΐ τη δι'ελαίου και ύδατος· 47,10 [CMG VI/2/1, σ. 255,30-31 ]:χρηστέον
και τή τοϋ θερμού ύδατος καταντλήσει, κ.ά., καί β') γιάτή μή ύπαρξη άρθρου βλ. [Διοςκουρ.], Π.
ίοβ. 19 [σ. 77,10 Spr.]: κατάντλησις δι'όζους θερμού· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6,90 [CMG ΙΧ/2, σ.
142,13]: καταντλήσει δι'αφεψήματος άλθαίας, κ.ά. Βλ. καί παραπάνω, σ. 171.

691. Στό σημείο αύτό πρέπει νά έπισημάνω ότι, άν καί ή έκφραση χρηστέον έκμυζήσει δέν
έντοπίζεται σέ σχετικά κείμενα, δέν ύφίσταται θέμα κατανοήσεώς της· άντίθετα έντοπίζονται
οί άκόλουθες έκφράσεις (σέ συμφραζόμενα όμως πού άναφέρονται στόν τρόπο έκτελέσεως τής
έκμυζήσεως): [Διοςκουρ.], Π. ίοβ. 19 [σ. 74,13-14 Spr.]: ούτω τήν έκμύζησιν έπιτελείτω- Φιλουμ.,
Π. ίοβ. 7, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 11,14]: ούτως τήν έκμύζησιν ποιείτω· Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί
δηλητ. 7 [σ. 45, 29 Ihm]: παραπεφυλαγμένως δέ γινέσθω ή έκμύζησις, καί αύτόθι [σ. 45, 31 Ihm]:
ποιεϊσθαι τήν έκμύζησιν.

692. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 11: «πρόσεχε vel tale quid addi iubet Diels».
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ου, στό όποιο έντοπίζεται άκριβώς ή ϊδια σύνταξη, δηλ. ή παράλειψη στο άντί-
στοιχο σημείο του τοϋ ρήματος (χρηστέον [sc. έστι]) πού μνημονεύεται άμέσως
παραπάνω, βλ. Άέτ., Λόγ. 'ιατρ. 13,12 [σ. 268,17-20 Ζερβ.]: μετά δέ ταύτα, τέφραν
οξει συμφυράσαντα καταπλάσσειν. τέφρα δέ τή τών σύκινων ξύλων ή δάφνινων
ή άμπελίνων κεκαυμένων χρηστέον. ε'ι δέ μή, τή παρατυχούση [sc. χρηστέ-
ον], σπουδάζοντα ώς δτι μάλιστα φλεγμονήν τω τόπ ω έγεϊραι. Κατ' άναλογίαν
λοιπόν και στό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά έννοηθεΐ ή προστακτ. κατάχριε (μέ
βάση τό καταχριομένη πού προηγείται)693. Πρβ. και Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;], Π. ιοβ.
και δηλητ. 7 [σ. 45, 33-35 Ihm]: μετά δέ τήν {έκ} τοϋ 'ιού έκμύζησιν τέφραν μετά
οξους ένώσας κατάχριε, μάλιστα δέ τήν έκ σύκινων ή δάφνινων, σπεύδων ώς δτι
μάλιστα φλεγμονήν έγεϊραι (όπου βέβαια στο δεύτερο μέρος τοϋ χωρίου έπίσης
δέν ύπάρχει ρήμα, αύτό όμως οφείλεται στήν έν μέρει διαφοροποιημένη σύντα-
ξη). Συνεπώς μέ βάση τά παραπάνω τό κείμενο πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

μετά τούτο δέ τέφρα μετ' οξους καταχριομένη όνίνησιν, μάλιστα δέ ή έκ σύ-
κινων ξύλων ή δάφνινων ή άμπελίνων, ε'ι δέ μή, τήν παροϋσαν [sc. κατάχρι-
ε]694, σπουδάζων ώσότι695 μάλιστα φλεγμονήν {μή} έγεϊραι,
και νά μεταφρασθεί: «"Υστερα άπό αύτό [sc. τήν έκμύζηση] ώφελεΐ στάχτη πού
καταχρίεται (άναμεμιγμένη) μέ ξύδι, και κυρίως έκείνη άπό ξύλα συκιάς ή δάφ-

693. Φυσικά τό νά εννοήσουμε (ή και να προσθέσουμε) τό 'ίδιο ρήμα, ώστε αύτό νά έπαναλαμ-
βάνεται σέ διαδοχικές θεραπευτικές υποδείξεις (δπως έδώ: καταχριομένη ... κατάχριε) δέν είναι κάτι
σπάνιο στά ιατρικά κείμενα· πρβ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,11 [XIV 169,15-170,4 Κ.]: τοις μέν εύθέως δη-
χθεϊσι διδόναι καρκίνων μύστρον, καϊ γεντιανής μόστρα β ' κα'ι οίνου άκράτου κυάθουςγ' καθ'έκάστην
έπι ημέρας στ'. ε'ι δέ τις άφυστερήσει τής θεραπείας, ε'ι μέν δευτεραϊος εϊη, λαμβάνειν τοϋ φαρμάκου
τό διπλούν ό γάρ οίνος αύτάρκης. είδέ τριταίος, λαμβανέτω τριπλούν, μετά δέ ταύτα τρις έπ'άλλας
ημέρας λαμβανέτω, όπερ έθος έχει, καθ'έκάστην ήμέραν λαμβάνειν, κ.ά. Βλ. και παρακάτω, σ.
315-317,τήν παρατήρηση στό χωρίο τοϋ Ανων. [Αιλ. ΠρθΜ.;],σ. 55,29-31 Ihm, κ.ά.

694. Είναι σαφές ότι τό χωρίο μέ τήν παροΰσα μορφή του είναι άπολύτως κατανοητό, και ενας
γνώστης τών κειμένων αύτών και τοϋ τρόπου γραφής τών άρχαίων γιατρών εΐναι εύκολο νά εννο-
ήσει τά δσα παραλείπονται· γι' αύτό δέν υιοθετούνται έκτενέστερες, πιθανότατα νοηματικά ορθές,
άποκαταστάσεις, όπως π.χ. ή άκόλουθη: εί δέ μή τήν παρ<ατυχ>οϋσαν <κατάχριε> ..., ή όποία στήν
πραγματικότητα δέν διαφοροποιείται νοηματικά άπό τό παραδεδομένο κείμενο. Σημειώνω άκόμη
ότι, άν άντί τής αίτιατ. τήν παροϋσαν ύπήρχε στό κείμενο ή δοτ. τή παρούση ή τή παρατυχούση (όπως
στόν Άέτιο), τότε τό χωρίο τοΰ Φιλουμένου θά μποροϋσε νά συμπληρωθεί ώς άκολούθως: εί δέ μή
τή παρούση <χρηστέον (ή χρώ)> ..., δηλ.: «διαφορετικά πρέπει νά χρησιμοποιήσεις ( ή: χρησιμο-
ποίησε) αύτή (τήν τέφρα) πού έχεις στή διάθεσή σου». Σ' αύτή δμως τή σχετικά μεγάλης έκτάσεως
έπέμβαση δέν προέβη ούτε ό Wellmann, άν και γνώριζε τό σχετικό κείμενο τοϋ Άετίου.

695. Τό ώσότι στά άντίστοιχα χωρία τοΰ Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;] και τοΰ Άετίου έκδίδεται
ώς δτι (ώς δ,τι)· βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ιοβ. καί δηλητ. 7 [σ. 45, 34-35 Ihm]: σπεύδων ώς δτι
μάλιστα φλεγμονήν έγεϊραι-, και Αετ., Λόγ. ίατρ. 13,12 [σ. 268,19-20 Ζερβ.]: σπουδάζοντα ώς δτι
μάλιστα φλεγμονήν τώ τόπω έγεϊραι.
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νης ή άμπελιού- διαφορετικά (δηλ. άν δέν έχεις κάποια άπό τις στάχτες αύτές),
κατάχριε αύτή πού σοϋ βρίσκεται, φροντίζοντας νά προκαλέσεις φλεγμονή όσο
τό δυνατόν γρηγορότερα».

σ. 11,23: περι δέ καύσεως [ώς] έπι τών λυσσοδήκτων προειρήκαμεν.

Ό Η. Diels όβελίζει τό ώς ώς διττογραφία696. Βλ. και [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 19
[σ. 75, 6-7 Spr.]: περι δέ καύσεως έπι τών λυσσοδήκτων προειρήκαμεν. Τό κείμενο
όμως δέν θά παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, άν μετά τή λέξη καύσεως βάλουμε
κόμμα καί διαβάσουμε:

περί δέ καύσεως, ώς έπι τών λυσσοδήκτων προειρήκαμεν,
δηλ.: «όσον όμως άφορά τή θεραπεία μέ καυτηριασμό, ισχύουν όσα είπαμε προ-
ηγουμένως γιά τούς λυσσοδήκτους» (ή παραπομπή γίνεται στό κεφ. <γ'> περι
καυτήρος τών έπι ιοβόλων τραυμάτων: σ. 6,22 κ.έ.)697.

σ. 11, 26-12, 3: έπιτιθέσθω δέ τάριχος λείος, πράσα <τε> καϊ κρόμμυα καϊ σκό-
ρο δα, ποτέ μέν λειοτριβηθέντα καταπλασσέσθω, ποτέ δέ καέντα προσβαλλέσθω
τοις δήγμασιν.

Τό τε μετά τό ούσ. πράσα, τό όποιο άποτελεΐ προσθήκη τού Wellmann μέ
βάση τόν ψευδο-Διοσκουρίδη698, οπωσδήποτε βελτιώνει τό κείμενο ύφολογικά,
τό χωρίο όμως δέν παρουσιάζει κανένα άπολύτως πρόβλημα χωρίς τήν προ-
σθήκη αύτή· συνεπώς δέν ύπάρχει κανένας λόγος γιά τήν υίοθέτησή της.

σ. 12, 7-9: άκρως δέ ποιεί πρός παντός ιοβόλου δήγμα χωρίς άσπίδος άσβεστος
μετ' ελαίου καϊ μέλιτος <είς> κηρωτής πάχος επιτιθεμένη μέχρις έσχαρώσεως

Ό έμπρόθ. προσδ. πού ύπάρχει στό χωρίο, σύμφωνα μέ τήν έκδοση, προέκυψε
μέ τήν προσθήκη τής προθ. εις άπό τόν Diels699. Ή έκφραση όμως εις κηρωτής πά-
χος (ή εις πάχος κηρωτής) άπαντάται έλάχιστες φορές σέ ιατρικά κείμενα700, ένώ

696. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ.: «ώς (ditt.) del. Diels».

697. Βλ. καί Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1142.

698. Βλ. κριτ. ύπόμν. στή σ. 12, στίχ. 1: «τε addidi e D». Τό σχετικό ψευδο-διοσκουρίδειο χωρίο
είναι τό άκόλουθο, [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 19 [σ. 75,13-14 Spr.]: γάρον δριμέος, ταρίχον πράσα τ ε καί
κρόμμυα καί σκόροδα ...

699. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 8: «εις add. Diels».

700. Συγκεκριμένα, τήν έκφραση αύτή τήν έχω έντοπίσει τρεις μόνο φορές· βλ. Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,1 [XII 553,3-5 κ.]: άμύγδαλα πικρά λεπιζόμενα, λεία μετ' όζους καί ελαίου
έμβρεχόμενα εις κηρωτής πάχος δι' όθονίου μετώπω επιτιθέμενα· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,
4 [XIII 377, 12-13 Κ.]: καί διά τούτο τηκόμενον εις πάχος κηρωτής ύγράς τό έμπλαστόν τούτο
φάρμακον- Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 108,1 [CHG II 248, 23-25 O.-H.]: άπαλωτάτη τριβεϊσα έν θυϊα
μέλιτι τε άναλαμβανομένη [sc. ή ρίζα τοΰ καλάμου] καί γινομένη εις κηρωτής πάχος έν όθονίω
τε καταπλασθεϊσα καί έπιτεθεϊσα.
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αντίθετα σχεδόν στό σύνολο τών χωρίων έντοπίζεται ή έκφραση κηρωτής πάχος
(άλλα καί μέ άντίστροφη σειρά τών λέξεων), δηλ. αύτή άκριβώς πού παραδίδεται
στό έξεταζόμενο κείμενο. Ειδικότερα βλ. Άνών. [Αίλ.Προμ.;], Π. Ιοβ. καί δηλητ. 35
[σ. 60,30-31 Ihm]: έως γένηται πάχος κηρωτής καϊ χρω άχρις άπουλώσεως- Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3,1 [XII 661,5 Κ.]: ευ ένώσας κηρωτής πάχος κατάπλασσε, και 7,
6 [XIII 113,18 Κ.]: ποιήσας πάχος κηρωτής· [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,21 [XIV 460,10-11
Κ.] · Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3,28 [CMG VI/3, σ. 75,6]: λείου εως γένηται κηρωτής
πάχος και κατάπλαττε- Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4, 51 [CMG VI/3, σ. 456, 30-31]: ποίει κη-
ρωτής πάχος και έπιχρίσας· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1, 3 [I 455,15 Puschm.]: και ποι-
ήσας πάχος κηρωτής χρίε- Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6,88 [CMG VIII/2, σ. 232,4]: καϊ ποιήσας
κηρωτής πάχος κατάπλασσε- 8,14 [CMG VIII/2, σ. 420,12-13]: και ποιήσας κηρωτής
πάχος έπίχριε- 8,35 [CMG VIII/2, σ. 448,25-449, ι]: καϊ ποιήσας κηρωτής πάχος χρω-
Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 2 [CMG IX/1, σ. 133,15-16]: και ποιήσας πάχος κηρωτής
χρίου, κ.ά. Βλ. άκόμη Βώλος, Φυσ. καϊ μυστ. [II 48,5 Berth.-R.]: καϊ ποίει πάχος κη-
ρωτής· ό.π. [II48,21 Berth.-R.]· ό.π. [II 52,13 Berth.-R.]. Πρβ. καί Άλέξ. Τραλλ., Θε-
ραπ. 1,3 [1455,12 Puschm.]: ποιήσαι γλοιού πάχος κατάχριε. Συνεπώς δέν ύφίσταται
κανείς λόγος γιά τή συζητούμενη προσθήκη701.

Σημειώνω τέλος ότι τό παραπάνω φάρμακο έντοπίζεται καί στόν Άέτιο,
όπου όμως ή σύνταξη τού κειμένου είναι διαφορετική, βλ. Λόγ. ίατρ. 13, 12 [σ.
269, 17-20 Ζερβ.]: άκρως δέ ποιεί πρός παντός ιοβόλου πληγήν χωρίς άσπίδος
άσβεστος μετ'έλαίου καί μέλιτος ώς κηρωτής πάχος έχειν, επιτιθεμένη, καί μέντοι
καϊ έπικαυστέον τά δήγματα μέχρις έσχαρώσεως.

ο. 13, 15-17: ομοίως πηγάνου άγριου σπέρματος, κυμίνου Λίθιοπικού, χαλβά-
νης, μελανθίου, άριστολοχίας <άνά α'>, ταύτα πάντα λεανθέντα καϊ φυραθέντα
χυλώ εύζώμου, άναπλάττονται τροχίσκοι δραχμαίοι.

Στο χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:

α') Ή προσθήκη άνά α' δέν ύπάρχει στό κείμενο τής έκδόσεως, άλλά στά
Addenda πού ό Wellmann έπισυνάπτει στό τέλος τοϋ κειμένου (σ. 40): «13, 16
fort, post άριστολοχίας addendum <άνά α'> vel tale quid». Άρχικά έπισημαίνω
ότι ή (μέ επιφύλαξη) προτεινόμενη προσθήκη είναι έλλιπής, άφού σ' αύτήν δέν
άναγράφεται τό μέτρο βάρους πού καθορίζει τήν ποσότητα τών καταγραφόμε-
νων πέντε φαρμακευτικών ύλικών· π.χ. ή όρθή πρόταση θά έπρεπε νά είναι δι-

701. Άν βέβαια πρέπει στό κείμενο νά γίνει κάποια προσθήκη, τότε προτιμότερο είναι τό
έπίθετο λεία μετά τό μέλιτος, δηλ.: άκρως δέ ποιεί πρός παντός ιοβόλου δήγμα χωρίς άσπίδος
άσβεστος μετ' έλαίου και μέλιτος <λεϊα> κηρωτής πάχος έπιτιθεμένη μέχρις έσχαρώσεως. Βλ. σ.
31,5-6: κατά δέ τών πεπονθότων τόπων άσβεστος σύν έλαίω λελει ωμένη <έπιτιθέσθω>- Γαλην.,
Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3, 2 [XII 673,13-14 Κ.]: είθ'έξης άσβέστω λεία μετά μέλιτος χρήσθαι προ-
στάττει [sc. ό Άρχιγένης], και αύτόθι [XII 676, ιο-ΐι Κ.]: ή άσβεστονμετ'οξους λείου καί έπιτίθει.
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ατυπωμένη ώς έξης: άνά «χ' (: γιά τά περισσότερα ύλικά πού καταγράφονται
στο χωρίο, σ. 13,10-20, τό μέτρο βάρους είναι ή δραχμή, σύμβ. <). Έπειδή όμως,
όπως άλλωστε δέχεται καί ό Wellmann, ή ποσότητα όλων τών άναγραφόμενων
ύλικών είναι μάλλον ή ϊδια, θεωρώ πιθανότερη, άντι τής προτεινόμενης άπό τόν
Γερμανό φιλόλογο, τήν προσθήκη 'ίσα702.

β') Γιά τή διόρθωση άπό τόν Χαριτωνίδη τής λανθασμένης γρ. δραχμαϊοι
στήν ορθή δραχμ<ι>αϊοι βλ. στό Παράρτημα, σ. 419.

Συνεπώς τό παραπάνω χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:
ομοίως πηγάνου αγρίου σπέρματος, κυμίνου Αίθιοπικοϋ, χαλβάνης, μελαν-
θίου, άριστολοχίας <ϊσα>, ταύτα πάντα λεανθέντα και φυραθέντα χυλω
εύζώμου, άναπλάττονται τροχίσκοι δραχμ<ι>αϊοι.

σ. 13,21-24: τοις έκ θηρίων πληγής αίμορραγοϋσιν. πρός δέ τάς έκ τών πληγών
αιμορραγίας ισχαιμον <δοτέον> Έρμά τοϋ θηριακοϋ· χαλκίτεως, μελαντηρίας,
άραχνών άνά ούγγίαν α ' όμοϋ λεάνας χρώ.
Στό χωρίο αύτό:

α') Ή προσθήκη τοϋ δοτέον703, τήν όποία ό Wellmann εισάγει στό κείμενο μέ
βάση τό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Άνων. [Αϊλ. Προμ.;], Π. ίοβ. 8 [σ. 46, 13-14 Ihm]:
πρός δέ τάς έκ τών πλήξεων αιμορραγίας 'ισχαιμον δοτέον χαλκίτεως, μελαντηρί-
ας, άραχνών άνά ούγγίαν α ' όμοϋ λειώσας χρώ, δέν είναι άπαραίτητη.

β') Ή γρ. Έρμά τοϋ άποτελεΐ διόρθωση τοΰ Wellmann άντι τοΰ παραδεδο-
μένου "Ερματος704. Ή πρόταση αύτή όμως είναι έντελώς αύθαίρετη, άφοΰ θηρι-
ακός γιατρός μέ τό όνομα Έρμάς δεν είναι γνωστός άπό άλλοΰ705. Έξ ϊσου πι-
θανή θά μπορούσε νά είναι και ή γρ. "Ερμωνος (τό άρθρο τοϋ πριν άπό τή γεν.
θηριακοϋ δέν είναι άπαραίτητο· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 169). Πρβ. καί τό χω-
ρίο τού Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;], πού παρατίθεται άμέσως παραπάνω, όπου τό
ισχαιμον αύτό δέν συνδέεται μέ κανέναν γιατρό.

Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω προτείνω τό
έξεταζόμενο χωρίο νά εκδοθεί όπως παραδίδεται, μέ τήν άποδοχή μόνο (μέ
κάθε έπιφύλαξη) τής διορθώσεως τοΰ ονόματος τού γιατροϋ, δηλ.:

702. Ή ύπαρξη τής γρ. ίσα σε ανάλογες περιπτώσεις είναι συνηθέστερη. Βλ. και στις σ. 263-
265 και 374-375 τις παρατηρήσεις στά χωρία τοϋ Ανων. [Αιλ. Προμ.;], σ. 44,21-23, καί σ. 67,18-19.

703. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «δοτέον addidi ex Pr.».

704. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 23: «Έρμά τοΰ scripsi: Έρματος Ρ, cf. Aet. VIII 49».

705. Στό χωρίο τοϋ όγδοου λόγου τοΰ Άετίου, τό όποίο σημειώνει ό Wellmann, γίνεται λόγος γιά
κάποιον γιατρό Έρμον (Έρμήν), ό όποιος όμως δέν σχετίζεται μέ φάρμακο κατά τών ιοβόλων άλλά μέ
ένα σκεύασμα γιά παθήσεις τοΰ στόματος· βλ. Αετ., Λόγ. ίατρ. 8,49 [CMG VIII/2, σ. 476,4-7]: Έρμου
[κριτ. ύπόμν.: «"Ερμου ('Ερμού) om. La»] πρός τάς έν στόματι περιστάσεις πάσας άπό άφθης μέχρις
έσχαρών καί καρκινωμάτων, έρείκης καρπόν λεάνας αναλάμβανε ύοσκυάμου χυλω καί χρώ μετά μέλιτος.
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τοις έκ θηρίων πληγής αίμορραγοϋσιν. πρός δέ706 τάς έκ τών πληγών αιμορ-
ραγίας ϊσχαιμον Έρμα (τοϋ) θηριακοϋ· χαλκίτεως, μελαντηρίας, αραχνών
άνά ούγγίαν α ' όμοϋ λεάνας χρώ,
και νά μεταφρασθεί: «Γι' αύτούς πού αιμορραγούν άπό τις πληγές τών (ιοβό-
λων) ζώων. "Ισχαιμο Έρμα (τοϋ) θηριακού για τις αιμορραγίες τών πληγών707·
χαλκίτιδα, μελαντηρία και αράχνες, άπό τό κάθε ένα μία ούγγιά, άφού τά πολ-
τοποιήσεις μαζί, χρησιμοποίησε (τό φάρμακο)».

σ. 14,9-10: ... χρώ δέ εί βούλει ξηρώ αντώ [sc. τω φαρμάκω τω διά τεσσάρων]
καί έπϊ τών έλκών. έστι δέ άριστολοχίας στρογγυλής, γεντιανής,...

Μετά τό έστι δέ θεωρώ ότι είναι ορθότερο νά τεθεί άνω τελεία, έπειδή ή
έκφραση αύτή δέν άποτελεΐ τμήμα τής προτάσεως πού άκολουθεΐ, άλλά αύτο-
τελή πρόταση ή όποία έκφέρεται ελλειπτικά (έστι δέ ή σύνθεσις, έστι δέ αϋτη,
έστι δέ τοιόνδε κτλ.).

Σχετικά βλ. τις άκόλουθες ένότητες χωρίων, στήν πρώτη άπό τις όποιες καταγρά-
φονται περιπτώσεις, στίς όποιες έντοπίζεται ή περιληπτική έκφραση εστι δέ, ένώ στις
ύπόλοιπες άπαριθμοϋνται παραδείγματα μέ πλήρη έκφορά τοΰ λόγου, άνάλογα βέβαια
μέ τό ύποκείμ. τοΰ εστι (ή σύνθεσις, ή εμπλαστρος, τό φάρμακον κτλ.):

α') εστι δέ] Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 10 [XIII 221, 2-3 Κ.]: ελαττον εσται
[sc. τό άναγραφόμενο μάλαγμα] τοις νοσοϋσι χρήσιμον. εστι δέ<·> κηροϋ Πο-
ντικού λίτραι δύο, ... (έστι δέ] λατιν. μετάφρ.: capit = λαμβάνει708)· Π. συνθ. φαρμ.
κ. γέν. 5, 1 [XIII 779, 5-6 Κ.]: εκδιώκει ή εμπλαστρος [sc. ή διά δικτάμνου] καϊ θη-
ρία θυμιωθεϊσα. εστι δέ<·> έλαίου παλαιού κυάθους β', ... (εστι δέ] λατιν. με-

706. Τά δέ στό χωρίο αύτό τοΰ Φιλουμένου δέν φαίνεται νά έχει καμιά ούσιαστική λειτουργία
(καί σίγουρα όχι άντιθετική)· τό ιδιο διαπιστώνεται καί σέ πολλά άλλα χωρία τοΰ ίδιου έργου,
κυρίως δταν τό <5έ έντοπίζεται ώς δεύτερη λέξη στήν πρώτη σειρά κεφφ. ή ύποκεφφ. (ύστερα άπό
τούς οικείους τίτλους)· βλ. Φιλουμ.,Π. 'ιοβ. 4,1 [CMGX/1/1 ,σ. 7,13-14]: περ'ι διαίτηςλυσσοδήκτων.
δείδέ καί τήν δίαιτανέστοχάσθαι ...· 4,8 [CMG Χ/1/1,σ. 8, ι-3]: περί τών έν προλήψει γεγονότων
ύδροφόβων άπό λυσσοδήκτων. δει δέ γινώσκειν οτι ή τοϋ ύδροφοβικοϋ πάθους έγκατάσκηψις ...·
5,3 [CMG Χ/1/1, σ. 9,20-2ΐ]: περί κννοδήκτων. έπι δε τών κυνοδήκτων εύθέως μέν καταρραίνων
δξος...·7,1 [CMG Χ/1/1, σ. 11,1-2]: συγχρίσματα πρός έρπετά. συγχριέσθω δέ τό σωμάτιον έλαίω
...· 7, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 11, ΐο-ΐι]: πληξάντων θηρίων βοηθήματα, έάν δέ άρα συμβή πληγήναί
<τινα> ...· 9 [CMG Χ/1/1,σ. 13,25-26]: περί διαίτης καί θεραπείας [sc.λυσσοδήκτων]. τροφαΐς δέ
χρηστέον δριμείαις ...· 10, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 14,25-26]: περί έμπλάστρων. Ζήνων δέ ό Λαοδικεύς
μετά τήν έαυτοϋ θηριακήν άντίδοτον, κ.ά. Τό ιδιο ισχύει και σέ άνάλογες περιπτώσεις στό έργο τοΰ
Ανων. [Α'ίλ. Προμ.;]. Βλ. καί i. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford 21954 (4934), άνατύπ.:
1966, σ. 162-163 («Continuative»), καί σ. 171-172 (: «Apparently superfluous δέ»).

707. Πρόκειται γιά πληγές πού προκαλούνται άπό τά δήγματα τών ιοβόλων ζώων, δπως
προκύπτει άπό τόν τίτλο τοΰ σχετικοΰ κεφ. (: τοις έκ θηρίων πληγής αίμορραγοϋσιν).

708. Τό capit σέ παρόμοια συμφραζόμενα δέν τό έχω έντοπίσει στά έκδεδομένα λατινικά
ιατρικά κείμενα.
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τάφρ.: haec recipit = λαμβάνει709)· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 74, 2 [CMG VI/2/2, σ. 241,
8-9]: ή μετά μίαν μέσην ένιέναι δριμύ ένεμα, εστί δέ< ·> μέλιτος κύαθον a'S", ελαίου
τά αύτό, ..., και 75, 12 [CMG VI/2/2, σ. 245, 26-27]: ή τό Νειλέως. έστι δέ<·> κη-
ροϋ ούγγίας ς', άμμωνιακού θυμιάματος ούγγίας ς', ...· Σύν. πρός Εύστάθ. 3,135 [CMG
VI/3, σ. 101, 24 και σ. 102, 4] = Έρασίστρ., άπ. 283 Garof.: Ή 'Ερασιστράτου πάγχρη-
στος, ύγρά, θαυμαστή. ... ε στ ι δέ<·> χαλκού κεκαυμένου δραχμάς β' ...· 3, 136
[CMG VI/3, σ. 102,16]: κάλλιστον πρός πάντα τά έν όφθαλμοϊς. έστι δέ< · > σποδίου
δραχμάς τρεις ..., και 3, 137 [CMG VI/3, σ. 102, 23-24]: άφλέγμαντα τά έλκη διατηρεί,
ε στ ι δέ < ■ > σποδίου δραχμήν α' ...·

β') έστι δέ ή σύνθεσις (αύτοϋ τοιαύτη ή τοιάδε ή αύτη ή ήδε)] Γαλην., Ύγιειν. 4,
7 [VI 282, 1-2 Κ. = CMG V/4/2, σ. 124, 21-22]: έστι δέ ή σύνθεσις αύτοϋ [sc. τοϋ
διά τής καλαμίνθης φαρμάκου] τοιαύτη· καλαμίνθης και γλήχωνος ...· Π. συνθ. φαρμ.
κ. γέν. 6, 10 [XIII 912, 3-6 Κ.]: τοϋτ'έστι τό φάρμακον διά θαλάσσης σκευαζόμενον, έπι
τών παραπλήσιων ταϊς προγεγραμμέναις άρμόττειν δυνάμενον. έστι δέ ή σύνθεσις
αύτοϋ τοιάδε- λιθάργυρου μνάς S", κηροϋ μνάς S" ...· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 12 [II
523, 10-12 Puschm.]: πλέον δέ πάντων ποιοϋσιν οί ύφ' ημών σκευαζόμενοι κόκκοι, έστι
δέ αύτών ή σύνθεσις τοιαύτη- άλόης ήπατίτιδος ...· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 24 [CMG
VIII/2, σ. 166, 12-14]: άλλά διδόναι μάλιστα τήν διά τών ποταμίων καρκίνων εύδόκι-
μον άντίδοτον. έστι δέ ή σύνθεσις αύτη- καρκίνων ποταμίων εύμεγέθων ...- 7, 79
[CMG VIII/2, σ. 326, 12-13]: έστι δέ ή σύνθεσις τοϋ πρός τούς ψωρώδεις κανθούς
ξηρού ήδε- χαλκίτεως ώμής ...· 12,39 [σ. 67,17-19 Κωστομ.]: ού μόνον γάρ διαφορεϊ [sc.
τό φάρμακον τό διά τών μελιλώτων] ώς προείρηται, άλλά και άποκρούεται. έστι δέ
ή σύνθεσις αύτοϋ ήδε- χαλκίτεως δραχμάς η' ...- 12,67 [σ. 115,17-19 Κωστομ.]: ...
καί τήν καλουμένην άδηλον διαπνοήν προτρέπειν [sc. τό φάρμακο (= ή διά τών όστών
Φιλαγρίου)]. έστι δέ ή σύνθεσις αύτη- παιωνίαςρίζης προσφάτου δραχμήν α' ...·

709. Γιά τό recipit [recipit (autem) haec] σέ παρόμοια συμφραζόμενα και πρίν άπό τήν
καταγραφή τών συστατικών φαρμάκων βλ. Scrib. Larg., Compos. 27 [σ. 24, 22-25, 3 Scon.]: col-
lyrium psittacinum ... recipit autem haec: croci X p. IUI ...· 28 [σ. 25, 13 Scon.]: harma dicitur
[sc. collyrium]; recipit autem haec: aeris usti X p. IUI ...· 30 [σ. 25, 20-22 Scon.]: est et hoc [sc.
collyrium] medicamentum satis efficax ... recipit autem haec: croci Siculi X p. Ill ...· 31 [σ. 26,1-2
Scon.]: Bene facit et hoc medicamentum, quo Augustus usus est, et recipit haec: aluminis fissi X
p. XL...· 37 [σ. 27,11 Scon.]· 52 [σ. 33,1 Scon.]· 61 [σ. 36,7-8 Scon.]· 63 [σ. 37,4 Scon.]· 82 [σ.44,2
Scon.], κ.ά.· Philum., άπ. 2 [σ. 60,14 και 18 Puschm.] (: qui recipit). 'Επίσης στόν Σκριβώνιο Λάργο
έντοπίζονται οί έκφράσεις accipit (autem) haec, βλ. Scrib. Larg., Compos. 23 [σ. 23, ίο Scon.]·
202 [σ. 93,14 Scon.]· 206 [σ. 94,29 Scon.]· constat ex his, βλ. Compos. 75 [σ. 41,20 Scon.]· 205 [σ.
94, 22 Scon.], καί habet (autem) haec, βλ. Compos. 32 [σ. 26,10 Scon.]· 34 [σ. 26,18 Scon.]· 209
[σ. 97, il Scon.]. "Ολες οί έκφράσεις αύτές, πιθανόν καί άλλες παρόμοιες, πού έντοπίζονται στά
σχετικά κείμενα, είναι ταυτόσημες κατά τό νόημα μέ τήν καταγραφόμενη στό άκόλουθο χωρίο,
Scrib. Larg., Compos. 10 [σ. 18, 27 Scon.]: quod ex his rebus componitur- 22 [σ. 22,14 Scon.]:
quandoquidem sic componitur- 24 [σ. 23,18-19 Scon.]: collyrium spodiacum a quibusdam ci-
nereum dicitur, componitur autem ex his: cadmiae ...,καί26 [σ.24, i7Scon.]: componitur
autem ex his: pompholygis lotae ...
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γ') εστι δε τοιόνδε] Γαλην., Ύγιειν. 4, 7 [VI 288,9-10 Κ. = CMG V/4/2, σ. 127,23-
24]: εστι δε και τούτο τοιόνδε· τών άνθών τής αιγείρου μεμυκότων ...· Όρειβ., Σύν.
πρός Εύστάθ. 3, 139 [CMG VI/3, σ. 103, 12-13]: άσύγχυτόν τε τηρεί [sc. τό κολλύριον
τό καλούμενον πεπιεσμένον] τόν όφθαλμόν ήδιστον και προσηνέστατον. εστι δε τοι-
όνδε- χαλκού κεκαυμένου καί πεπλυμένου ...· Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 12, 65 [σ. 111,13-15 Κω-
στομ.]: άλλο. το Γαλήνειον άπασι σχεδόν άρμόττει τοις σώμασι προσκομιζόμενον, εστι
δε τοιόνδε· τυρός βόειος παλαιότατος ...·

δ') εστι δε τοιούτον] Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 53, 4 [CMG VI/2/2, σ. 214, 34-36]:
επιθέματα άκρως ποιούντα τό τε διά δαφνών καί τό δια σπερμάτων, κείμενα τό μέν έν
τοις ύδρωπικοϊς, τό δ'έν τοις σπληνικοίς. εστι δέ τοιούτον κηρού, τερεβινθίνης άνά
λίτραν α', ...- 105,12 [CMG VI/2/2, σ. 285,19-21]: μετά δέ τούτο έχρησάμην άκολούθως
τούτω... εστι δέ τοιούτον ροιάς οξείας κατασχίσας ...·

ε') έστι δέ αύτη] Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 15 [XIII 855, 16-18 Κ.]: εΐτ'έπι-
τίθεμεν έπάνω τήν ύπογεγραμμένην χλωράν. έστι δέ αύτη- λιβάνου δραχμήν α', ιού
ξυστού δραχμήν α', ...· Άέτ, Λόγ. ίατρ. 8, 48 [CMG VIII/2, σ. 471, 22-23]: οϊά έστιν ή
Αιγύπτια κροκηρά καί αί παραπλήσιοι, εστι δέ ή Αιγύπτια αύτη■ κρόκου δραχμάς γ',
μέλιτος λίτραν a c ...· 15,20 [σ. 119,7-8 Ζερβ.]: χρώ τή ύποκειμένη έμπλάστρω. εστι δέ
αύτη · λιθάργυρου, μολυβδαίνης άνά λίτραν μίαν ...

ς') εστι δέ τούτο] Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 24 [CMG VIII/2, σ. 165, 22-23]: εύδόκιμον
δέ έπ' αύτών φάρμακον τό Γαλήνειον τό διά τής Βρυττίας πίσσης. έστι δέ τούτο-
πίσσης Βρυττίας λίτραν α', ...· 7, 114 [CMG VIII/2, σ. 386, 16-18]: άσύγχυτόν δέ τη-
ρεί [sc. κολλύριον τό πεπιεσμένον] τον όφθαλμόν, ήδιστον τε και προσηνέστατον
καί τό δέον ποιεί, εστι δέ τούτο - χαλκού κεκαυμένου πεπλυμένου ...· 8, 63 [CMG
VIII/2, σ. 513, 7-9]: θαυμαστώς δέ έργάζεται καί τό δι' έλατηρίου έμετικόν, ώ κέ-
χρημαι πρός τάς κρυπτάς συνάγχας. εστι δέ τούτο- έλατηρίου ήμιοβόλιον, ...·
16, 106 [σ. 144, 18-19 Ζερβ.]: πάντων δέ αμεινον ένεργεί, ώ καί πρός τάς έδρικάς δι-
αθέσεις χρώμεθα, εστι δέ τούτο- λιθαργύρου πεπλυμένου ούγγίας ς', ,..710.

Γιά τόν ιδιο λόγο πρέπει να τεθεί άνω τελεία καί στά έξης χωρία τοΰ Π. ιοβ.,
σ. 14, 13-15: άλλη άντίδοτος θηριακή ποιούσα κατ' εξοχήν, έστι δέ· καστορίου,
οπού Κυρηναϊκού, ..., καί ο. 24, 25-26: φάρμακον εύδοκιμοϋν πρός έχεοδήκτους.
έστιν711 δέ· σμύρνης, καστορίου, πεπέρεως, ...

710. Πρβ. καί Γαλην., Προτρ. 13 [I 35,13-36, 2 Κ. = CMG V/1/1, σ. 146,15-18]: δτι δέ καϊ έν
αύτοίς οϊς άσκούσιν, ούδενός εισιν άξιοι λόγον, μάθοιτ' άν, εί διηγησαίμην ύμϊν τόν μΰθον έκεϊνον,
δν τών ούκ άμούσων άνδρών τις έντείνας έπεσει διεσκεύασεν. έστι δέ ούτος-Εί Διός γνώμη πάσι
τοις ζώοις ομόνοια και κοινωνία γένοιτο πρός τόν βίον ...

711. Μέ τήν ευκαιρία τής παραθέσεως τοϋ χωρίου αύτοΰ σημειώνω οτι σέ πολλά χωρία
νεότερων κριτικών έκδόσεων στό έστιν, δταν αύτό βρίσκεται πριν άπό λέξη πού άρχίζει άπό
σύμφωνο, διατηρείται τό τελικό ν βλ. καί στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 38, 21: έστιν δέ τι και
άραχνών είδος. Βλ. άκόμη Σωρ., Γυν. 1,3 [CMG IV, σ. 6,23-24]: ταϊς μέν γάρ νηπίαις μικροτέρα τής
κύστεώς έστιν (διό καϊ δλη ταύτην ύπελήλνθεν)- Ορειβ., Ίατρ. συν. 1,4 [CMG VI/1/1, σ. 9,9-ΐθ]:
έφθοι πνροϊ έδεσμα βαρύ καϊ δύσπεπτόν έστιν δύναμιν δ'έχουσι μεγάλην Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ.
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σ. 14, 25-28: Ζήνων δέ ό Ααοδικεύς μετά τήν έαυτού θηριακήν άντίδοτον, ήν
έγώ ένθάδε ου παρέθηκα δια τά πολυτελές τής σκευασίας712, παρατίθεται [ή] μέν
έμπλάστρους τάσδε, φησιν δέ ούτως ... (άκολουθεΐ ή περιγραφή δύο έμπλά-
στρων, τής διά θαλάσσης και χαμαιλέοντος και τής λευκής).

Ό Wellmann όβελίζει το ή, πού πραγματικά φαίνεται νά μήν εχει θέση στο
κείμενο (ή παραδεδομένη γραφή είναι ήμήν, τήν όποία ό Wellmann εκδίδει ώς
[ή] μέν)713. Άν όμως διορθώσουμε το η' σε β', δηλ. σέ άριθμητικό (ή σύγχυση
τών δύο αύτών γραμμάτων τόσο στή μεγαλογράμματη όσο καί στή μικρογράμ-
ματη γραφή εΐναι συχνή), τότε άποφεύγουμε τόν όβελισμό, καί τό κείμενο γίνε-
ται σαφέστερο, ιδιαίτερα άν θέσουμε κόμμα μετά τή λέξη έμπλάστρους. Προτεί-
νω δηλ. νά διαβάσουμε:

Ζήνων δέ ό Λαοδικεύς μετά τήν έαυτού θηριακήν άντίδοτον, ήν έγώ ένθάδε
ου παρέθηκα διά τό πολυτελές τής σκευασίας, παρατίθεται β ' μέν έμπλά-
στρους, τάσδε, φησιν δέ ούτως,

καί συνακόλουθα νά μεταφράσουμε: «Ό Ζήνων ό Ααοδικεύς μετά τό δικό του
θηριακό άντίδοτο, τό όποίο δέν τό παρέθεσα έδώ έξ αιτίας τής δαπανηρής πα-
ρασκευής του, παραθέτει δύο έμπλαστρα, αύτά (πού άκολουθοϋν), καί λέει τά
εξής». Μέ τήν παραπάνω διόρθωση καί στίξη714 τό χωρίο έναρμονίζεται πλήρως
μέ τό κείμενο πού άκολουθεΐ καί στο όποίο παρατίθενται οί συνθέσεις τών δύο
εμπλάστρων πού προαναγγέλλονται έδώ715.

1, 3 [CMG IX/1, σ. 9, 24]: γάλα δε βέλτιστόν έστιν τό σύμμετρον Παυλ. Nik., Π. νοσημ. 1, 32-33 [σ.
511er. Βίο]: οίός έστιν τήν έξιν 2,2 [σ. 52 1er. Βίο]: Τί έστιν πυρετός; κ.ά.

712. Για τήν θηριακήν τοΰ Ζήνωνα βλ. όσα σημειώνονται στήν Εισαγωγή, σ. 78.

713. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 27: «ή delevi: μήν Ρ: correxi».

714. Βλ. καί Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1142.

715. Μία δεύτερη, κατά τή γνώμη μου όμως λιγότερο πιθανή, άποκατάσταση τοΰ χωρίου
βασίζεται στή σκέψη, μήπως τό παραδεδομένο ήμήν άποτελεΐ λανθασμένη γραφή τοΰ ήμίν·
τήν έκφραση όμως παρατίθεται ήμίν (ούτε καί κάποια παρόμοια) σέ σχέση μέ τήν άναγραφή
φαρμάκων δέν τήν έχω έντοπίσει σέ σχετικά συγγράμματα (φυσικά αύτό δέν σημαίνει δτι
οπωσδήποτε ή έν λόγω διόρθωση δέν πρέπει νά γίνει άποδεκτή). Πρβ. όμως Σχολ. εις Λουκιαν.
Νεκρ. Διαλ. (Χάρ. καϊ Έρμ.) 77, 20, 2 [σ. 261 Rabe]: μεταξύ παιδιάς καϊ σκωμμάτων οία ήμίν
σπουδαία παιδεύματα παρατίθεται ό γενναίος ούτοσί· Ευςεβ., Εις τό κ. Λουκ. 24 [PG 24,
537]: τούς δέ πραείς καϊ τούς έλεήμονας και τούς καθαρούς τή καρδία και τούς ειρηνοποιούς ό
Ματθαίος ήμίν εις έξέτασιν παρατίθεται· Αθαν. Αλεξ., [Εις Ψαλμ.] [PG 27,429]: τήν α'ιτίαν ήμίν
τής κλήσεως τών εθνών παρατίθεται = Ιω. Χρυςοςτ., Εις Ψαλμ. pa' [PG 55, 640]· στόν Ιδιο, Εις
αγ. Ίγν. [PG 50, 587]: συνεχείς ήμίν και έπαλλήλους τάς τών μαρτύρων παρατίθεται τραπέζας■
Οικουμ., Έρμ. άποκαλύψ. [σ. 230,6-7 Hoskier] : τούτο νΰν ήμίν τό θαυμάσιον δόγμα παρατίθεται ό
παρών τής άποκαλύψεως λόγος· Ολυμπιοδ., [Εις Πλάτ. Φαίδ.] 5,2: έφ' οίς και δύο τριάδας ιδεών
ήμίν παρατίθεται, κ.ά. Πρβ. καί τό άκόλουθο χωρίο άπό τό έξεταζόμενο φιλουμένειο έργο, σ. 40,
7-8: κατ'ιδίαν δέ <δ> παραδίδωσιν ήμίν ό Στράτων έν τοις αύτοΰ συγγράμμασίν έστι τόδε.
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σ. 15, 16-20: προδιεσαφήνισα δε τά παρακολουθούντα ταϊς τούτων [sc. τών
σφηκών και μελισσών] πληγαϊς σημεία ούχΐ τω μεγάλην είναι τήν δύναμιν ή έπι-
κίνδυνον τήν τούτων πληγήν, άλλ'ύπέρ τού τούς πεπληγότας άπό τούτων μή τε-
ταράχθαι διά τήν άλγηδόνα, ώς δοκεϊν ύπό τίνος τών χαλεπών πεπληγέναι. τοις
τοίνυν πεπληγόσιν ύπό μελισσών παρακολουθεί...

Τό προδιεσαφήνισα δε άποτελεΐ διόρθωση τοϋ έκδ. άντί τής παραδεδομέ-
νης γρ. προδιασαφήσαντες716. Ώστόσο δέν ύφίσταται κάνεις λόγος για τή διόρ-
θωση αύτή, άφοϋ τόσο τό (προ)διασαφέω όσο και τό (προ)διασαφηνίζω έχουν
τήν ϊδια σημασία («κάνω κάτι σαφές έξ άρχής», «διευκρινίζω έξ άρχής» κτλ.).
Τό πρόβλημα, κατά τή γνώμη μου, δέν έντοπίζεται στήν πρόκριση τού ένός ή
τοϋ άλλου ρήματος, όσο στή σύνταξη καί στο νόημα τοϋ συνολικού χωρίου. Άν
λοιπόν δεχθούμε ώς όρθή εϊτε τήν παραδεδομένη γραφή εϊτε τή διόρθωση τοϋ
Wellmann, τό νόημα τοΰ χωρίου παραμένει προβληματικό, έπειδή ό Φιλούμε-
νος φέρεται νά δηλώνει ότι έχει περιγράψει ήδη μέ σαφήνεια τά συμπτώματα
πού έμφανίζονται μετά τό δήγμα τών σφηκών και τών μελισσών. Ώστόσο ή δή-
λωση αύτή βρίσκεται στήν άρχή τού οικείου κεφ., καί στή συνέχειά της κατα-
γράφονται αύτά άκριβώς τά συμπτώματα, στά όποια άναφέρεται τό προδιεσα-
φήνισα δε (Wellmann) ή προδιασαφήσαντες (χφ.)717.

Γιά τήν άποκατάσταση τοΰ παραπάνω χωρίου πιστεύω ότι πρέπει νά λά-
βουμε ύπ' όψιν τό άκόλουθο κείμενο τοΰ Άετ., Λόγ. 'ιατρ. 13, 13 [σ. 270, 4-8
Ζερβ.]: έπειδή δέ τίνες πληγέντες λάθρα υπό τούτων [sc. τών σφηκών καί τών

716. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 16: «προδιεσαφήνισα δέ scripsi: προδιασαφήσαντες Ρ».

717. Μέ άλλα λόγια, άν γίνει δεκτό τό κείμενο σύμφωνα μέ τήν έκδοση, προκύπτει δτι ό
Φιλούμενος έκανε λόγο γιά τά ϊδια συμπτώματα καί σέ άλλο σημείο τοΰ έδώ έξεταζόμενου έργου
του, κάτι πού όμως είναι μάλλον άπίθανο. Δέν ύπάρχει καμιά ένδειξη δτι ό γιατρός αύτός στό έργο
του, στό χωρίο πού έξετάζεται έδώ, έθιγε γιά δεύτερη φορά, προφανώς έντελώς άδικαιολόγητα,
ένα τόσο μικρής σημασίας ζήτημα, όπως τό άξιολογεί καί ό 'ίδιος, ένώ δέν διαπιστώνεται νά έχει
κάνει παρόμοια έπανάληψη στήν περίπτωση κανενός άλλου ιοβόλου, ούτε τοΰ πιό έπικίνδυνου.
Αξιομνημόνευτη είναι και ή διαπίστωση δτι ό συγγραφέας τού ψευδο-διοσκουρίδειου Π. ιοβ.
τονίζει μέ έμφαση ότι, κάνοντας λόγο γιά τά συμπτώματα πού προέρχονται άπό τά δήγματα τών
ιοβόλων, έκρινε ότι δέν πρέπει νά σημειώσει κάτι σχετικό γιά τις σφήκες καί τις μέλισσες· μόνο
στό δεύτερο μέρος τοΰ έργου, έκεΐ δπου καταγράφεται ή θεραπεία τών δηγμάτων τών ιοβόλων,
μνημονεύει μέ συντομία και κάποια θεραπευτικά βοηθήματα πού άφοροΰν έκείνους πού έχουν
τσιμπηθεί άπό σφήκες καί μέλισσες· βλ. [Διοσκουρ.] , Π. ιοβ. 20 [σ. 80,7-10 Spr.] : έν τη σημειώσει περί
σφηκών και μελισσών ούδέν διηρθρώσαμεν· εϋδηλα γάρ π&σιν ήν, κα'ι παράσημον έχει έξαίρετον,
ούδ' ό,τιοΰν φυλασσόμενον έν δέ τή θεραπεία και τούτων ούκ άτοπον μνημονεϋσαι. 'Επισημαίνω
τέλος ότι στήν περίπτωση πού ε'ίτε διατηρηθεί τό παραδεδομένο κείμενο τοϋ Φιλουμένου εϊτε
υιοθετηθεί ή διόρθωση τοΰ Wellmann, πρέπει νά σημειώσουμε χάσμα μετά τό πεπληγέναι (ένώ
βέβαια στό χωρίο θά έξακολουθεί νά ύφίσταται τό 'ίδιο νοηματικό πρόβλημα).
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μελισσών], ταράσσονται διά τήν άλγηδόνα καϊ δοκοϋσιν ύπό τίνος τών κακοή-
θων πεπλήχθαι, άναγκαϊον πρώτον διασαφηνίσαι τά παρακολονθοϋντα
ταϊς τούτων πληγαίς σημεία, τοϊς τοίννν ύπό μελιττών πληγεΐσι.. .718, και μέ βάση
αύτό νά εκδώσουμε το έξεταζόμενο ώς άκολούθως:

<άναγκαϊον> προδιασαφήσαί με τά παρακολονθοϋντα ταϊς τούτων πλη-
γαϊς σημεία, ούχι τω μεγάλην εΐναι τήν δύναμιν ή έπικίνδννον τήν τούτων
πληγήν, άλλ' ύπέρ τοϋ τούς πεπληγότας άπό τούτων μή τεταράχθαι διά
τήν άλγηδόνα, ώς δοκειν ύπό τίνος τών χαλεπών πεπληγέναι. τοις τοίννν
πεπληγόσιν ύπό μελισσών παρακολουθεί...,

καί νά τό μεταφράσουμε: «είναι άπαραίτητο νά περιγράψω έξ άρχής μέ σαφή-
νεια τά συμπτώματα πού έμφανίζονται ύστερα άπό τά τσιμπήματά τους [sc. τών
σφηκών καί τών μελισσών], όχι έπειδή τά τσιμπήματά τους είναι έντονα ή έπι-
κίνδυνα, άλλά γιά νά μήν θορυβούνται έξ αιτίας τού πόνου όσοι έχουν τσιμπη-
θεί άπό αύτές, νομίζοντας ότι έχουν τσιμπηθεί άπό κάποιο άπό τά έπικίνδυνα
ζώα. Σ' αύτούς λοιπόν πού έχουν τσιμπηθεί άπό μέλισσες έμφανίζεται...».

Γιά τή χρήση τού προδιασαφέω σε άνάλογα συμφραζόμενα βλ. Σχόλ. εις Όμ.
Ίλ. Ο 668b [IV 139,2 Erbse]: ού γάρ προδιεσάφησεν ώς εΐχον άχλύν τινα = Πορ-
φύρ., Όμηρ. ζητ. 15, 668- Κύριλλ., Εις Ήσαΐαν [PG 70, 977]: τούς άγίονς αγγέ-
λους προδιεσάφησεν ειπών, κ.ά.

σ. 18,9-14: άλλη ποιούσα [sc. έκτος άπό τά δήγματα τών σκορπιών] <και> πρός
τριταίους καϊ τεταρταίονς και άμφημερινούς- όπίου, όποπάνακος, καστορίου, ύοσκυ-
άμου σπέρματα, δαύκου σπέρμα άνά δραχμήν α' λεία ποιήσας πρόσμισγε ολίγον
μέλιτος και δίδον άνδρι όλκάς τρεις, παιδίοις δέ 1'χρώ ώς παραδόξως ποιοϋντι μετ'
οίνομέλιτος προ ώρας τής λήψεωςΐ αύτή σκορπιοπλήκτοις ού προσγέγραπται.

Στο παραπάνω χωρίο, πού πράγματι παραδίδεται πλημμελώς, ό έκδ. έντοπί-
ζει προβλήματα (έκτος άπό τήν άναγκαιότητα τής προσθήκης τού καί)719 στά
δύο σημεία πού θέτει σταυρούς, χωρίς όμως νά τεκμηριώνει τις ύποθέσεις του
γιά άντίστοιχες λύσεις, καί γι' αύτόν τόν λόγο τίς μνημονεύει μόνο στο κριτ.
ύπόμν. Έπειδή ή έν μέρει άποκατάσταση τού έξεταζόμενου κειμένου μπορεί νά
βασισθεί σέ χωρίο πού έχω έντοπίσει στο Περι πυρετών τού Αλεξάνδρου Τραλ-
λιανοϋ, κρίνω σκόπιμο νά παραθέσω πρώτα αύτό καί άκολούθως νά προβώ

718. Πρβ. έπίσης ώς πρός το νόημα καί τό κείμενο μέ τό όποιο εισάγεται τό άντίστοιχο κεφ.
τοΰ Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. και δηλητ. 13 [σ. 50,1Μ4 Ihm] (βλ. καί παρακάτω, σ. 295-296, τή
σχετική παρατήρηση).

719. Γιά τήν προσθήκη αύτή τοΰ Wellmann βλ. παρακάτω, σ. 187, ύποσημ. 727, τή σχετική
παρατήρηση. 'Επίσης τό πρόσμισγε, πού βρίσκεται λίγο παρακάτω στό ϊδιο χωρίο, άποτελεΐ
διόρθωση τοΰ Χαριτωνίδη (σχετικά βλ. παρακάτω, σ. 419) άντι τοΰ πρόσμισγε τής έκδόσεως.
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στον σχολιασμό των προβληματικών σημείων του χωρίου του Φιλουμένου· βλ.
Άλέξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 6 [I 403, 10-18 Puschm.]: άντίδοτος προς άμφημερινούς,
ποιεϊ και έπΐ τεταρταίους. όπίου δραχμάς δ', όποπάνακος δραχμάς δ', καστορίου
δραχμάς δ ', δαύκου σπέρματος δραχμάς δ ', λεϊα ποιείσθωσαν πρόσμισγε μέλιτος
ολίγον, έτϊΐ ανδρών εν ολκή όβολούς γ', παιδίοις δε όβολονς β '. χρω ώς παραδό-
ξως ποιοϋντι μετά οίνομέλιτος προ ώρας της ειτισημασίας και μάλιστα έφ' ών μή
έστιν άλμνρόν το φλέγμα μηδέ πάνυ θερμή και ξηρά ή κράσις.

α') Στην άπαρίθμηση των συστατικών του φαρμάκου ή έκφραση ύοσκνάμον
σπέρματα πρέπει να διορθωθεί σε ύοσκνάμον σπέρματος, και ομοίως ή έκφρα-
ση δαύκου σπέρμα σε δαύκου σπέρμα<τος>, οπως προκύπτει τόσο άπό την κα-
ταγραφή καΐ τών λοιπών υλικών κατά γενική (όπίου, όποπάνακος, καστορίον),
όσο και άπό τήν έκφραση άνά δραχμήν α'· βλ. π.χ. τήν άμέσως προηγούμενη
αναγραφή φαρμάκου στό ϊδιο έργο, σ. 18, 7-8: άριστολοχίας μακράς, μελανθί-
ου, πάνακος ρίζης, πηγάνου άγριου σπέρματος άνά δραχμάς δ'· έπίσης σ. 8, 27-
28: πυτίας λαγωοϋ, Λημνίας σφραγίδος, άρκευθίδων, γεντιανής άνά δραχμάς δ',
δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η'· σ. 9, 7-8: 'ιού ξυστού, άλός άνά δραχμάς δ'.
Βλ. άκόμη Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 76 [I 156, 4-5 Wellm.]: έτι δε φοίνικος ελά-
της και καλάμου ολοσχερώς κεκομμένων άνά δραχμάς δεκαδύο· Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 1 [XII 557, 5-6 Κ.]: κρόκου, σμύρνης άνά δραχμάς δ'· 4,
7 [XII 733,13-14 Κ. και 744, ίο Κ.], κ.ά.· Μτ.,Λόγ. ίατρ. 9, 5 [σ. 283, 22-23 Ζερβ.]:
κόστου, ναρδοστάχυος, χρνσοβαλάνον, κρόκον, ρόδων χλωρών, μαστίχης άνά
δραχμάς τέσσαρας, άσάρον, άλόης άνά δραχμάς δύο, κ.ά. πολλά720.

β') Στο πρώτο άπό τά σημεία, οπου ό Wellmann θέτει σταυρό (... παιδίοις
δε 1-χρώ ...), είναι σαφές όχι μόνον ότι εχει έκπέσει κείμενο, άλλά καΐ οτι έκει
καταγραφόταν ή ποσότητα τού φαρμάκου πού πρέπει νά χορηγείται σε παιδιά
(δίδον άνδρι όλκάς τρεις, παιδίοις δε ...). Ό Γερμανός φιλόλογος ύποθέτει οτι
τό κενό θα μπορούσε νά συμπληρωθεί ώς έξης: όλκήν μίαν, ένώ στή συνέχεια
αύτού καΐ πρίν άπό τό χρώ σημειώνει ώς ένδεχόμενη τήν προσθήκη της δοτ.
τούτω721. Άν και ό Wellmann, όπως ήδη σημειώθηκε, άρκεΐται στήν καταγραφή
τών παραπάνω προτάσεων του μόνο στό κριτ. ύπόμν., ώστόσο σέ γενικές
γραμμές εχει δίκιο, τουλάχιστον όσον άφορά τό περιεχόμενο τού κειμένου πού
έξέπεσε, όχι όμως καΐ τήν ποσότητα τού χορηγούμενου φαρμάκου, άλλά ούτε
και τήν προσθήκη της γρ. τούτω πριν άπό τό χρώ. Θεωρώ λοιπόν προτιμότερο
νά συμπληρώσω τό χωρίο τού Φιλουμένου όσον άφορα τήν ποσότητα της δό-

720. Βλ. και παρακάτω, σ. 351-352, τήν παρατήρηση στό χωρίο τοϋ Ανων. [Αιλ. Προμ.;], σ. 61,
18-21.

721. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 12: «post παιδίοις δέ habet Ρ όχρωως: suspicor όλκήν μίαν
τούτω».
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σεως του φαρμάκου αναλογικά μέ τον Αλέξανδρο Τραλλιανό, δηλ.: έπϊ άνδρών
έν όλκή όβολούς γ', παιδίοις δε άβολους β' (Άλέξ.) — άνδρϊ όλκάς τρεϊς, παιδί-
οις δε <όλκάς δύο> (Φιλούμ.), καΐ οχι αυθαίρετα οπως ό Wellmann άνδρϊ όλκάς
τρεις, παιδίοις δε <όλκήν μίαν> (Φιλούμ.), και έπίσης να μην υιοθετήσω την
προσθήκη τούτω, οχι μόνο για τον λόγο ότι δεν παραδίδεται οϋτε στον Αλέξαν-
δρο Τραλλιανό, άλλα καΐ έπειδή παρόμοιες έλλειπτικές έκφορές του λόγου δεν
είναι σπάνιες στα ιατρικά συγγράμματα, καΐ δεν δημιουργούν κανένα πρόβλη-
μα κατανοήσεως του κειμένου722.

Πρέπει να σημειωθεί έδώ οτι ή βασική διαφορά άνάμεσα στά δύο παραπάνω κείμε-
να εντοπίζεται στη δοσολογία τοΰ φαρμάκου: στον Φιλούμενο υποδεικνύεται οτι πρέ-
πει να χορηγηθούν άνδρϊ όλκάς τρεις, παιδίοις δε <όλκάς δύο>, ένώ στον Αλέξανδρο
Τραλλιανό έπϊ άνδρών έν όλκη όβολούς γ', παιδίοις δέ όβολούς β'. Ή ένδεχόμενη
έντύπωση πού δημιουργείται άπό τή σύγκριση των δύο αύτών χωρίων, δηλ. οτι άπό
τό κείμενο του Φιλουμένου λείπει ή μνεία του μέτρου βάρους της δόσεως, δεν εΐναι
όρθή, άφοϋ το ούσ. όλκή στά ιατρικά (τουλάχιστον) κείμενα έντοπίζεται νά εχει δύο
σημασίες: α') όλκή - βάρος (γενικά)· στις περιπτώσεις αύτές τό έν λόγω ούσ. συνοδεύ-
εται άπό κάποιο μέτρο βάρους, π.χ. όβολός, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 3, 80 [II 96,10-11
Wellm.]: τετανικοΐς τε και όπισθοτονικοϊς όβολοϋ όλκήν [sc. του όπου του σιλφίου]
κηρω περιπλάσας δίδου καταπίνειν, και 4,160 [II 305, 5-6 Wellm.]: ταύτης [sc. της ίππο-
φαίστου βοτάνης] τά φύλλα και την κεφαλήν και την ρίζαν χυλίσας ξήραινε και δίδου
όλκήν τριωβόλου μετά μελικράτον Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9, 5 [XIII 304, 5-6
Κ.]: ποίει τροχιακούς, όλκήν άγοντας τριώβολον, κ.ά. πολλά, β') όλκή - δραχμή (ώς
μέτρο βάρους)723· στά σχετικά χωρία έντοπίζεται μόνο τό ούσ. όλκή (ή και κάποιες δια-
βαθμίσεις του, όλκής ήμισυ, όλκής τό δωδέκατον κ.ά.), βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ.
8, 3 [XIII 159, 4-7 Κ.]: ή χρήσις προς μεν τάς βραδυπεψίας και τους ούτως υγιαίνοντας
όλκή μία ..., τοις δε χολήν έμοϋσιν ή άλλως πως ρευματιζομένοις όλκής ήμισυ· αυτόθι
[XIII 166,17-167,1 Κ.]: άναπλάττομεν τροχίσκους όλκής άγοντας ήμισυ (λατιν. μετάφρ.:
«ponderis drachmae dimidiae»)· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 10 [XIII 822, 16-18 Κ.]: τού-
τοις προσαπόδος πάσι δικτάμνου πόας \ ξηράς έχούσης άνθος όλκάς κ' \ λείας· [Γαλην.],
Π. εύπορ. 2, 26 [XIV 479, 11 Κ.]: μελάνθιον διεϊς έν μελικράτω οίον όλκήν δίδου πιεϊν
Άλέξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 7 [I 423,13-14 Puschm.]: δίδου τελείοις μεν όλκής τό S", παιδί-
οις δε προ μιας ώρας τής λήψεως όβολούς β ' (γερμ. μετάφρ.: «Erwachsenen reicht man
eine Stunde vor dem Anfall die Hälfte einer Drachme ...»)· Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 2,47 [CMG

722. Έτσι στο προκείμενο χωρίο, ένώ παρατίθεται ενα αντίδοτο για θεραπεία των σκορπιο-
πλήκτων (άλλη [sc. άντίδοτος] ποιούσα ...), στό έξεταζόμενο σημείο εΐναι σαφές οτι πρέπει
να έννοήσουμε τό γενικού περιεχομένου ούσ. φάρμακον (χρω [sc. τω φαρμάκω] ώς παραδόξως
ποιούν τ ι), οχι όμως απαραίτητα και νά προβούμε σέ κάποια συμπλήρωση. Ό Wellmann βέβαια
παρατήρησε τό γένος τής μετ. ποιοϋντι, ή προτεινόμενη δμως άπό αύτόν προσθήκη (τούτω) δεν
είναι απαραίτητη.

723. Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 251, λ. «όλκή, ή, the drachm as a weight».
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VIII/1, σ. 170,13-14]: άρμένιον φ χρώνται οί ζωγράφοι, τούτον λαβών ολκής το δωδέκα-
τον δίδου τοις μελαγχολικοΐς, καί αύτόθι [CMG VIII/1, σ. 170,19-21]: σύν τω άφεψήματι
άρμούθεως λίθου τοϋ λεγομένου ύπό 'Ελλήνων Αρμενίου, φ οί ζωγράφοι χρώνται, <και>
οσον ολκής τρίτον δίδου θαρρών.

γ') Στό δεύτερο σημείο τό πρόβλημα έντοπίζεται μετά τή γεν. λήψεως, όπου
καί πάλι ό Wellmann ύποθέτει, σημειώνοντας μόνο στό κριτ. ύπόμν., ότι μετά τή
γραφή αύτή ίσως πρέπει νά προστεθεί: <περι δέ τής δόσεως> αύτής (δηλ. διορ-
θώνει ταυτόχρονα καί τό αύτή σε αυτής)724. Ώστόσο, ή πρότασή του, άν καί έκ
πρώτης όψεως φαίνεται όρθή, δέν τεκμηριώνεται ούτε άπό σχετικά παράλληλα
ούτε άπό τήν πρακτική πού άκολουθεΐ ό Φιλούμενος, όταν σημειώνει ότι κάποια
περιγραφή ή κάποιο σύμπτωμα δέν τό έχει έντοπίσει σέ προγενέστερα θηριακά
συγγράμματα725. Έπί πλέον έπισημαίνω ότι ή έκφραση πού προκύπτει άπό τή συ-
μπλήρωση τοϋ Wellmann, δηλ.: <περϊ δέ τής δόσεως> αύτής σκορπιοπλήκτοις ού
προσγέγραπται, εΐναι νοηματικά άρκετά άσαφής, άφοΰ σημαίνει ότι «όσον άφορά
τή χορήγησή του [sc. τοΰ έν λόγω άντιδότου] δέν έχει συμπεριληφθεί σέ έκεΐνα
[sc. τά άντίδοτα] πού ένδείκνυνται γιά τούς σκορπιοπλήκτους». Μέ βάση λοιπόν
τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω συμπεραίνω ότι λογικότερο είναι νά δεχθοϋμε πώς
έδώ ό Φιλούμενος κάνει νύξη ειδικά γιά τήν προγενέστερή του θηριακή γραμμα-
τεία, σημειώνοντας ότι τό άντίδοτο αύτό δέν τό έντόπισε σέ άλλα όμόθεμα έργα,
στά σχετικά μέ τόν σκορπίον κεφφ., καί κατ' αύτόν τον τρόπο δηλώνει έμμεσα
ότι τό έρανίσθηκε άπό σύγγραμμα γιατρού πού δέν άσχολοΰνταν μέ τά ίοβόλα,
δηλ. δέν ήταν θηριακός· άκολούθως ό ίδιος τό προσέθεσε στό κεφ. περι σκορπίον
πληγής, καί ειδικότερα στό τμήμα πού άφορά τή θεραπεία τών σκορπιοπλήκτων.
Ύπέρ τής άπόψεως αύτής θά μπορούσε νά έπικαλεσθει κάποιος καί τό γεγονός
ότι τό έν λόγω φάρμακο πράγματι δέν έντοπίζεται σέ θηριακό σύγγραμμα άλλά

724. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 13: «post λήψεως hiat oratio, fort, haec supplenda <περί δε τής
δόσεως> αύτής».

725. Τήν έκφραση περί τής δόσεως τήν έχω εντοπίσει μόνο σε συμφραζόμενα πού άφοροΰν
τήν ύπόδειξη τοΰ τρόπου χορηγήσεως άπλών φαρμάκων, όπως π.χ. α') τοΰ έλλεβόρου· βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 4,148 [II 291,12-13 Wellm.]: ή δε προσαγωγή και ή έπιδιαίτησις έξείργασται
παρά τοις προηγουμένως περί τής δόσεως αύτοϋ [sc. τοΰ έλλεβόρου] γράψασι· Ορειβ., Ίατρ. συν. 8,
2 [CMG VI/1/1, σ. 250,26 κ.έ.]: περι έκλογής και δόσεως τοϋ έλλεβόρου, καί 8, 3 [CMG VI/1/1, σ.
253,25 κ.έ.]: περι δόσεως έλλεβόρου· β') τοΰ οϊνου- βλ. Γαλην., Π. Ίπποκρ. καϊ Πλάτων, δογμ. 9,
6,7 [V 763,3-4 Κ. = CMG V/4/1/2, σ. 574,12]: περί οίνου δόσεως διορίζεται [sc. Ιπποκράτης]· γ')
τοΰ ψυχρού ύδατος- βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 5,2 [CMG VI/1/Ι,σ. 115,13-14]: περί ύδατος ψυχρού
καϊ όξυμέλιτος δόσεως έπί νοσούντων Αετ., Λόγ. ίατρ. 5, 72 [CMG VIII/2, σ. 45,2ΐ]: περί τής τοϋ
ψυχρού ύδατος δόσεως έπί συνόχων, κ.ά.· δ') τοΰ Άρμενιακοΰ λίθου· βλ. Αλεξ. Τραλλ., Θεραπ.
1,17 [I 611, ι Puschm.]: περί τής δόσεως τοϋ Άρμενιακοΰ λίθου (ώς έμετικοΰ).



ΠΕΡΙ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩιΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

187

σέ σχετικό μέ τούς πυρετούς726. Ώστόσο τό χωρίο αύτό άπό τό Περί πυρετών τού
Αλεξάνδρου Τραλλιανού δέν μάς παρέχει βοήθεια γιά τήν άντιμετώπιση τού
προβλήματος στο συγκεκριμένο σημείο τού φιλουμένειου κειμένου, έπειδή είναι
σαφές ότι ή πρόταση πού άκολουθεΐ μετά τή γεν. λήψεως προστέθηκε ώς παρατή-
ρηση μάλλον άπό τόν 'ίδιο τόν Φιλούμενο. Αντίθετα άξιοπρόσεκτες εΐναι οί άκό-
λουθες δηλώσεις τού Φιλουμένου σχετικά μέ ο,τι δέν έντόπισε σέ έργα θηριακών,
Π. ιοβ. 19, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 26, 6-7]: ούχ ηΰρον δέ παρά τοις θηριακοϊς τά γένη
ταύτα τών ζώων [sc. τών πρηστήρων καί τών έρπήτων], καί 28,1 [CMG Χ/1/1, σ.
33, 9-10] : τα μέν σημεία τούτων τών ζώων παρά τοις θηριακοϊς ούχ ηύρον. Γι' αύτό
πιστεύω ότι τό πρόβλημα δέν έντοπίζεται μετά τή γεν. λήψεως, άλλά πιθανότερα
μετά τή δεικτ. άντων. αύτη (όπως πρέπει νά διορθωθεί τό παραδεδομένο αύτή-
βλ. τήν άμέσως έπόμ. παρατήρ.), όπου, μέ βάση τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω,
πρέπει νά προστεθεί ό έμπροθ. προσδ. ύπό τών θηριακών.

δ') 'Επίσης άντί αύτή πρέπει νά γραφτεί αύτη (ώς ύποκείμενο τού προσγέ-
γραπται).

Μέ βάση λοιπόν τά όσα άναπτύχθηκαν παραπάνω, πιστεύω ότι τό έξεταζό-
μενο χωρίο πρέπει νά άποκατασταθεΐ ώς άκολούθως:

αλλη [sc. άντίδοτος] ποιούσα [sc. έκτος άπό τά δήγματα τών σκορπιών]
<καϊ>727 πρός τριταίους καί τεταρταίους καί άμφημερινούς- οπίου, όποπάνα-
κος, καστορίου, ύοσκυάμου σπέρματος, δαύκου σπέρμα<τος> άνά δραχμήν
α' λεία ποιήσας πρόσμισγε ολίγον μέλιτος728 καί δίδου άνδρί όλκάς τρεις,
παιδίοις δέ <όλκάς δύο>· χρώ ώς παραδόξως ποιούντι μετ' οίνομέλιτος
προ ώρας τής λήψεως, αϋτη <ύπό τών θηριακών> σκορπιοπλή-
κτοις ού προσγέγραπται,

και νά μεταφρασθεί: «άλλο [sc. άντίδοτο] πού εΐναι άποτελεσματικό (έκτός άπό
τά τσιμπήματα τών σκορπιών) καί γιά τούς τριταίους, τούς τεταρταίους καί τούς

726. Φυσικά, άσχετα άν έμεις σήμερα εντοπίζουμε τήν άναγραφή τοΰ έν λόγω άντιδότου
μόνο στόν Φιλούμενο καί τόν Αλέξανδρο Τραλλιανό, μπορούμε νά ύποθέσουμε μέ άσφάλεια ότι
τό σκεύασμα αύτό είχε συντεθεί και ήταν καταγεγραμμένο σέ έργο γιατροΰ πού έζησε πριν άπό
τόν Φιλούμενο καί τό όποιο δέν διασώζεται. Βλ. καί τήν έπόμ. ύποσημ.

727. Ή προσθήκη τοΰ και στό σημείο αύτό άπό τόν Wellmann είναι μάλλον έπιβεβλημένη,
έπειδή ό σύνδ. λειτουργεί προσθετικά και καθιστά σαφές ότι τό φάρμακο αύτό έχει διπλή
θεραπευτική έφαρμογή (γιά τήν ϊαση τοΰ δήγματος τοΰ σκορπιού καί γιά τήν άντιμετώπιση τών
πυρετών πού κατονομάζονται).

728. Ό Wellmann, στό τέλος τοΰ κειμένου τοΰ Π. ιοβ. (σ. 40), παραθέτει κάποιες διορθώσεις
στήν έκδοση του, καί μεταξύ αύτών διορθώνει τό ολίγον μέλιτος σε ολίγου μέλιτος, πρόταση πού
όμως δέν είναι άπαραίτητο νά γίνει άποδεκτή (άφοΰ τό προσμίσγω/προσμίγνυμι συντάσσεται μέ
γεν. καί αίτιατ.). Βλ. και σ. 358, ύποσημ. 1232.
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καθημερινούς πυρετούς- όπιο, όποπάνακα, καστόριο, σπέρμα ύοσκυάμου, σπέρ-
μα δαύκου, άπό τό κάθε ένα μία δραχμή, άφού τά πολτοποιήσεις, άνάμιξε σ' αύτά
λίγο μέλι καΐ δίνε στούς άνδρες τρεις δραχμές, στά παιδιά όμως δύο. Νά χρησι-
μοποιείς τό φάρμακο, σάν κάτι πού δρα μέ τρόπο άπίστευτο, μέ μίγμα μελιού και
κρασιού, μιά ώρα πριν άπό τόν παροξυσμό729. (Τό άντίδοτο) αύτό δέν έχει συμπε-
ριληφθεί άπό τούς θηριακούς σ' έκεινα [sc. τά άντίδοτα] πού ένδείκνυνται γιά
τούς σκορπιοπλήκτους».

σ. 19, 5-7: ό δε λύκος [sc. ένα είδος φαλαγγίου] δεύτερος έν τοις άραχνίοις δι-
ατριβών ευρίσκεται <και> έπιλαμβανόμενος τών μυϊών και έσθίων αύτάς.

Ή προσθήκη τού καΐ άπό τόν έκδ. δέν έχει νόημα730· άρκεΐ νά θέσουμε κόμμα
μετά τό ρ. ευρίσκεται (άλλά και χωρίς κόμμα ή φράση δέν θά παρουσίαζε πρό-
βλημα). Γιά τήν ύποστήριξη της προσθήκης αύτής ό Wellmann έπικαλεΐται τό
άκόλουθο χωρίο τού Άετ., Λόγ. ίατρ. 13, 20 [σ. 278, 4-6 Ζερβ.]: ό δε λεγόμενος
λύκος έν τοις άραχνίοις διατριβών ευρίσκεται {και} έπιλαμβανόμενος τών μυών
[leg. μυιών] και έσθίων αύτάς, όπου όμως ό έκδ. τού Άετίου όρθά όβελίζει τό
καί731. Βλ. και Άνών. [Αϊλ. Προμ.], Π. ίοβ. και δηλητ. 16 [σ. 53, 24-25 Ihm]: ό δε
λύκος δεύτερος ού μόνον έν τοις άραχνίοις ευρίσκεται, άλλά και έν άλλοις τόποις,
διά τό προσλαμβάνειν τάς μυΐας και έσθίειν732.

σ. 19,14-15: τό σκληροκέφαλον δε [sc. ένα είδος φαλαγγίου] τέταρτον <öv κε-
φαλήν εχει > πετρώδη και άπόσκληρον

Ή συμπλήρωση τού Wellmann πρέπει νά υιοθετηθεί χωρίς τή μετ. ό'ν, ή
όποία σέ άνάλογα συμφραζόμενα είναι αύτονόητη. Βλ. στό 'ίδιο κεφ., στήν άπα-

729. Ή μόνη σημασία τοΰ οϋσ. λήψις, ή όποία εναρμονίζεται (όχι βέβαια απόλυτα) μέ τά
συμφραζόμενα, είναι «παροξυσμός». Τό ούσ. έπισημασία (Άλέξ. Τραλλ.) χρησιμοποιείται κυρίως
για νά δηλώσει τό «σύμπτωμα», τόν «παροξυσμό» («Anfall», Puschmann) γενικά νόσου άλλά
κυρίως τών πυρετών βλ. και Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,5 [XIII103,12-13 Κ.]:... προς τούς
κατά περίοδον πυρετούς, προ μιας ώρας της έπισημασίας διδομένη. Τήν 'ίδια σημασία εχει (μεταξύ
άλλων) και τό ούσ. λήψις, Αιλ. Προμ., Δυναμ. 40, 3 [σ. 122, 2-3 Crism.]: ή δόσις μετά ύδατος
κυάθων γ' θερμού προ ώρών δύο της λήψεως [sc. τού πυρετού] (ίταλ. μετάφρ. τής Crismani:
«... 2 ore prima dell'attacco»)· βλ. και LSJ, στό λ. Σίγουρα πάντως στό έξεταζόμενο χωρίο τοΰ
Φιλουμένου τό λήψις δέν είναι δυνατόν νά έχει τή συνηθέστερη σημασία του, δηλ. νά δηλώνει οτι
κάποιος λαμβάνει κάτι, επειδή στήν περίπτωση αύτή τό κείμενο θά είχε τό άκόλουθο παράλογο
νόημα: «Νά χρησιμοποιείς τό φάρμακο, σάν κάτι πού δρα μέ τρόπο άπίστευτο, μέ μίγμα μελιού
καί κρασιού μιά ώρα πρίν άπό τή λήψη του!». Οί παραπάνω διαπιστώσεις άποτελοΰν ενα άκόμη
έπιχείρημα ύπέρ τοΰ δτι ό Φιλούμενος προσέθεσε τό φάρμακο αύτό στό Π. ίοβ. άπό μή θηριακό
σύγγραμμα, καταλείποντας μία άκόμη ένδειξη γιά τό είδος τής πηγής του.

730. Βλ. κριτ. ύπόμν. στον στίχ. 6: «καί addidi ex Aet.».

731. Βλ. στό κριτ. ύπόμν. τής εκδόσεως: «και έπιλαμβανόμενος (ήμ. άφηρέσαμεν τό και)».

Til. Βλ. και Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1142.
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ρίθμηση των λοιπών φαλαγγίων, σ. 19, 5-6: ό δε λύκος δεύτερος έν τοις άραχνί-
οις διατριβών ευρίσκεται, και σ. 19,16-17: το δε σκωλήκιον πέμπτον έπίμηκες και
ύπόσπιλον.

σ. 20,3: σύντασις <περϊ τάς> ίγνύας έοικυια σπασμω

Πιθανότατα ή προσθήκη του Wellmann δεν είναι άπαραίτητη733, άφοΰ ή γρ.
ίγνύας μπορεί νά είναι οχι μόνον αΐτιατ. πληθ. άλλα καΐ γεν. ένικ.· θεωρώ λοιπόν
οτι, άφοϋ ή σπασμωδική κίνηση άφορα την ϊδια την ίγνύα (δηλ. την πίσω πε-
ριοχή τής διαρθρώσεως τοϋ γόνατος)734, ή δημιουργία του έμπρόθ. προσδ. δεν
είναι άπαραίτητη. Επίσης τό γεγονός οτι με τήν άποδοχή τής γεν. ένικ. στό χω-
ρίο γίνεται λόγος γιά μία μόνον ίγνύα, ένώ φυσικά στό άνθρώπινο σώμα υπάρ-
χουν δύο, δεν εχει καμιά άπολύτως σημασία, άφοϋ στά ιατρικά κείμενα, οταν γί-
νεται λόγος γιά διπλά όργανα ή διπλούς τόπους τοϋ σώματος (π.χ. νεφρούς, μα-
σχάλη, γόνυ), συχνά χρησιμοποιείται ένικ. αριθμ.- βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ.
Π. αρθρ. 3, 99 [XVIII/A', σ. 633, 5-6 Κ.]: έπϊ δε τοϋ γόνατος τε και τής ίγνύας
έκτεινομένης τής διαρθρώσεως, και 3, 101 [XVIII/A', σ. 639, 18-640, 1 Κ.]: τού-
του δε συμβαίνοντος άκόλουθόν έστιν όδννάσθαι τον κάμνοντα καμπτομένης τής
ίγνύας· Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. αρθρ. 3,113 [XVIII/A', σ. 660,12-13 Κ.]: αύτο προς
τήν γήν έπινεύειν αδύνατον έστι τής ίγνύας εκτεταμένης· [Γαλην.], Ό ρ. ιατρ. 290
[XIX 427, 1-2 Κ.]: ώστε αύτοΐς τον πόνον και μέχρις ίγνύας και γαστροκνημίας
παρακολουθεϊν Όρειβ., Ίατρ. συν. 7, 9 [CMG VI/1/1, σ. 211,16-17]: άπό δ'ίγνύας
ή μεν διάσφιγξις ύπερ τοϋ γόνατος έν τω μη ρω, και 45, 18 [CMG VI/2/1, σ. 174,
18-19]: καλώ δε νϋν χορηγόν ού τό ανωτέρω τής ίγνύας κεκιρσωμένον άγγεϊον,
κ.ά. Φυσικά τό ούσ. ίγνύα άπαντάται και σέ πληθ. αριθμ.735, οπως έπίσης και ή

733. Βλ. κριτ. ύπόμν. στον στίχ.: «περί τάς addidi e A D». Τα δύο χωρία πού έπικαλεϊται ό
Wellmann είναι τα ακόλουθα, [Διοςκουρ.], Π. ίοβ. 4 [σ. 67, 3-5 Spr.]: παρακολουθεί δε τρόμος δι'
δλου τοϋ σώματος, και εντάσεις περί τους βουβώνας και τάς ίγνύας, προσεοικυϊαι σπασμω, και
Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 6 [CMG ΙΧ/2, σ. 12,1-2]: σύντασις περί βουβώνας και τάς ίγνϋς σπα-
σμώδης.

734. Για τον ορισμό τής ίγνύας (ή 'ιγνύς, -ύος) βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. άγμ. 2, 66
[XVIII/B', σ. 512,11-15 Κ.]: και μέντοι και τό τής ίγνύας όνομα και αυτό τοιούτον έστιν, οίόν
περ και τό τής μασχάλης τον ύποκάτω τον ώμου τόπον σημαίνει τό τε τής ίγνύος [-ας?] τόν
άντικείμενον έκ τής οπίσω τω γόνατι. και γαρ ούν και αύτό τό γόνυ τό πρόσω μέρος άπαν σημαίνει
τής ενταύθα διαρθρώσεως. Βλ. άκόμη Αριςτοτ., Π. ζώα ίστ. 7, 21, 575b 6-8: μέγιστα δέ μέρη τών
νεύρων τό τε περί τό μόριον τό τής αλσεως κύριον (καλείται δέ τούτο ίγνύα) ...

735. Βλ. Σπρ., Γυν. 4, 25 [CMG IV, σ. 150, 25-27]: σχηματίζειν δέ μετά τούτο τήν κάμνουσαν
ύπτίαν υψηλότερα εχουσαν τά ισχία και κάμψασαν τάς ίγνύας μετά τοϋ διεστάναι άπ' αλλήλων τά
σκέλη- Ορειβ., Ίατρ. συν. 6, 31 [CMG VI/1/1, σ. 184,25-26]: μετά τοϋ κάμπτειν τάς ίγνύας, και 7,5
[CMGVIII/2,a. 205,28-29]· ΚΈ,ύ.,Αόγ. ίατρ. 16,89 [σ. 136,30 Ζερβ.], κ.ά.
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έκφραση περί τάς ίγνύας736, άπό τά χωρία όμως πού παρατέθηκαν παραπάνω,
καί κυρίως άπό έκεΐνα στά όποια γίνεται λόγος γιά συσπάσεις τής ίγνύας (κα-
μπτομένης τής ίγνύας, τής ίγνύας εκτεταμένης), καθίσταται σαφές ότι στό εξε-
ταζόμενο κείμενο δέν εΐναι άπαραίτητη καμιά έπέμβαση, και ότι πρέπει νά μετα-
φρασθεί ώς άκολούθως:

«τέντωμα τής ίγνύας τό όποιο ομοιάζει μέ σπασμό».

σ. 20,18-21: πότιζε δέ άβροτόνου <τό>™ σπέρμα καί άνηθον καί άριστολοχίαν καί
έρέβινθον άγριον καί κύμινον Αίθιοπικόν καί κεδρίδας λείας καί πλατάνου φλοιόν καί
τό σπέρμα τής τριφύλλου πόας, έκάστου κατ'Ιδίαν <δίδοται> <β' μετ'οίνου κυ. α'738.

Τό ρ. δίδοται στήν τελευταία φράση έχει προστεθεί άπό τόν Wellmann, ό
όποιος έπικαλειται σχετικά τό άκόλουθο χωρίο τοΰ ψευδο-Διοσκουρ., Π. ιοβ.
21 [σ. 81, 9-10 Spr.] (κατά τό χφ. F739): τούτων δέ έκάστου κατ'ιδίαν δύο δραχμών
μετ' οίνου κοτύλης μιάς δίδοται (ένώ τό ϊδιο κείμενο κατά τήν έκδοση έχει ώς
άκολούθως: τούτων δέ έκάστου διδόναι κατ'ιδίαν <β ', μετ'οίνου κοτύλης α ').

Άν γίνει δεκτή ή πρόταση τοΰ Wellmann, πρέπει νά διαβάσουμε τό σύμβο-
λο <β' ώς δραχμαί β' και νά τό θεωρήσουμε ώς ύποκ. τοΰ δίδοται· ή σύνταξη
αύτή εΐναι σπάνια740 στά ιατρικά συγγράμματα, έντοπίζεται όμως μερικές φο-
ρές· βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 8,46 [CMG VI/1/1, σ. 296,26]: δίδοται πρός δύναμιν
δραχμαί γ'· Παΰλ. Α'ιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7, 4 [CMG ΙΧ/2, σ. 277, 14]: δίδοται741
δέ τοϋ όποϋ σταγόνες δ' ή ε', κ.ά. Έπίσης, όπως εύκολα μπορεί νά άντιληφθεΐ
κάποιος, ή σύνταξη στό συνολικό χωρίο τού ψευδο-Διοσκουρίδη, στο όποιο είναι
ένταγμένη ή έπίμαχη πρόταση, τήν όποία έπικαλειται ό Wellmann, είναι άρκετά
διαφορετική άπό ο,τι στό άντίστοιχο κείμενο τοΰ Φιλουμένου, και γι' αύτό έκει

736. Βλ. Αριςτοτ., Π. ζώα /στ. 3,4,515a 12: καϊ συνάπτουσι περ'ι τάς ίγνύας ταΐς έτέραις φλεψίν,
καί Ευςταθ., Παρεκβ. είς Όμ. Ίλ. Ψ 726 [IV 824,14-15 van der Valk] : κώληπα δέ λέγει τήν άγκύλην
κατά τούς παλαιούς τήν περί τάς ίγνύας.

737. Ό Wellmann όρθά θεωρεί περιττή τήν προσθήκη αύτή καί γι' αύτό τήν ανακαλεί· βλ.
στό τέλος τής έκδόσεως, σ. 40. Στό σημείο αύτό έπισημαίνω έπίσης ότι στις έκδόσεις τό ούσ.
αβρότονον άλλοτε ψιλοΰται καί άλλοτε δασύνεται· βλ. καί LSJ, στό λ.

738. Στό χωρίο αύτό δέν άντικαθιστώ τά σύμβολα τής δραχμής καί τοΰ κυάθου μέ τις άντί-
στοιχες ονομασίες, έπειδή κάτι τέτοιο θά δημιουργούσε πρόβλημα στήν έκθεση τών συλλο-
γισμών πού έκτίθενται στή συνέχεια (τά σύμβολα αύτά, ώς γνωστόν, δέν μάς δεσμεύουν ούτε
δσον άφορά τήν πτώση ούτε δσον άφορά τόν αριθμό τών παραπάνω μέτρων).

739. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 21: «post ιδίαν spat. rel. Ρ | δίδοται addidi e D τούτων δέ έκάστου
κατ' ιδίαν δύο δραχμών μετ' οίνου κοτύλης μιας δίδοται (sic F) | κυ a ' Ρ Pr.: κοτύλης μιάς D (F M,
κύαθον ένα V)». Γιά τά τρία χφφ. τοΰ ψευδο-διοσκουρίδειου Π. ιοβ., βλ. CMG Χ/1/1, σ. 2 (Sigla).

740. Πρόκεται γιά τό σχήμα πού ονομάζεται Βοιώτιον ή Πινδαρικόν.

741. Σημειώνω όμως ότι δύο χφφ. τοΰ Παύλου Αιγινήτη παραδίδουν δίδονται· βλ. κριτ. ύπόμν.
στόν στίχ.
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απαιτείται ή ύπαρξη ρήματος, βλ. [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 21 [σ. 81,5-10 Spr.]: και προ-
ποτισμοϊς χρηστέον διά τούτων τών φαρμάκων, άβροτόνου τό σπέρμα, άνισον, άρι-
στολοχία, έρέβινθος άγριος, κνμινον αίθιοπικόν, κεδρίδες λεϊαι, πλατάνου φλοιός,
και τό σπέρμα τής τριφύλλου πόας· τούτων δέ έκάστου διδόναι κατ' ιδίαν δραχμάς
β ', μετ' οίνου κοτύλης α '. Κατά τήν άποψή μου όμως στό ύπό συζήτηση χωρίο
τοϋ Φιλουμένου δέν έντοπίζεται κανένα πρόβλημα, ούτε συντακτικό ούτε νοημα-
τικό, καί γι' αύτό πρέπει να έκδοθεΐ όπως άκριβώς παραδίδεται:

πότιζε δέ [sc. τοις φαλαγγιοδήκτοις] άβροτόνου σπέρμα και άνηθον και άρι-
στολοχίαν και έρέβινθον άγριον και κύμινον Αίθιοπικόν καϊ κεδρίδας λείας
καϊ πλατάνου φλοιόν καϊ τό σπέρμα τής τριφύλλου πόας, έκάστου κατ' ιδίαν
<β' μετ'οίνου κυ. α',

καί νά μεταφρασθεί: «δίνε νά πιούν [sc. αύτοι πού έχουν δαγκωθεί άπό φαλάγ-
για] σπέρμα άβροτόνου, άνηθο, άριστολοχία, άγρια ρεβύθια, αίθιοπικό κύμινο,
πολτοποιημένους καρπούς κέδρου, φλοιό πλατάνου καί τό σπέρμα τοϋ τριφυλ-
λιού, άπό τό κάθε ένα ξεχωριστά δύο δραχμές μέ έναν κύαθο κρασιοΰ».

σ. 21,1-3: άντίδοτος ποιούσα πρός φαλαγγιοδήκτους καϊ τρυγόνας καϊ δράκο-
ντας θαλασσίους, και σμυραίνης και πάντων τών τοιούτων γενών πληγάς.

Ό Wellmann στό σχετικό κριτ. ύπόμν. παραθέτει τις διαφορετικές γραφές
πού παραδίδονται στο άντίστοιχο χωρίο τοϋ Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;], ύποθέ-
τοντας μάλλον ότι πρόκειται γιά ορθότερο κείμενο742· βλ. Π. ίοβ. καϊ δηλητ. 16
[σ. 54,19-20 Ihm]: άντίδοτος πρός φαλαγγιοδήκτους και τρυγόνος καϊ δράκοντος
θαλασσίου και σμυραίνης και παντός τοιούτου γένους πληγάς. Στο χωρίο αύτό τά
ούσ. πού δηλώνουν τά τρία ίοβόλα βρίσκονται στήν ϊδια πτώση και άριθμό (τρυ-
γόνος, δράκοντος θαλασσίου, σμυραίνης), ένώ στόν Φιλούμενο οί ονομασίες τών
δύο πρώτων ιοβόλων βρίσκονται σέ αίτιατ. πληθ. και τό τρίτο σέ γεν. ένικ. Αύτή
όμως ή προβληματική διαφοροποίηση έξαλείφεται μέ μία πολύ μικρή έπέμβαση,
τή διόρθωση τής γεν. ένικ. σμυραίνης σέ αίτιατ. πληθ. σμυραίνας743, δηλ.:

742. Βλ.κριτ.ύπόμν. στούς στίχ. 1 -2: « 1 τρυγόνας Ρ: τρυγόνος Pr.»,και «2 δράκοντας θαλασσίους
Ρ: δράκοντος θαλασσίου Pr.».

743. Επισημαίνω έπι πλέον οτι στό χωρίο τοΰ Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;] όλα τά κατονομαζόμενα
θαλάσσια ίοβόλα έκφέρονται μέ γεν. ένικ., δπως έπίσης καί τό ούσ. γένος (γένους)· άντίθετα στόν
Φιλούμενο, κατά τό παραδεδομένο κείμενο, τό ούσ. γένος βρίσκεται σέ πληθ. άριθμ., δηλ. γενών,
οπότε είναι, κατά άνάλογο τρόπο, άναμενόμενο καί τά θαλάσια ίοβόλα πού καταγράφονται άμέσως
πριν νά βρίσκονται στόν ϊδιο άριθμ. (δηλ. σέ πληθ.), καϊ όλα στήν 'ίδια πτώση (αίτιατ. πληθ.), κάτι
πού ισχύει έκτός άπό τή γεν. σμυραίνης, ή όποία προτείνεται νά διορθωθεί (άπό τή σύγκριση τών
δύο κειμένων προκύπτει οτι μάλλον ό Ανώνυμος [Α'ίλ. Προμ.;] μετέτρεψε τόν άριθμό όλων τών
ούσ. άπό πληθ. σέ ένικ.· τό μόνο ούσ. πού καί στούς δύο συγγραφείς παρέμεινε άμετάβλητο εΐναι ή
αίτιατ. πληθ. πληγάς).
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άντίδοτος ποιούσα προς φαλαγγιοδήκτους και τρυγόνας καί δράκοντας
θαλασσίους και σμυραίνας καί πάντων τών τοιούτων γενών πληγάς7Η,
καί να μεταφρασθεί: «Αντίδοτο πού είναι αποτελεσματικό για όσους έχουν τσι-
μπηθεί άπό φαλάγγια, καί γιά τις τρυγόνες, τούς θαλάσσιους δράκοντες και τις
σμέρνες, και γιά τά δήγματα όλων τών ζώων πού είναι παρόμοια μέ αύτά».

Πρβ. καί τό άκόλουθο παρόμοιο χωρίο, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 4
[XIII 802, 6-7 Κ.]: άκρως ποιεί [sc. ή τού Άλιέως] και προς τρυγόνων θαλασσίων
και δρακόντων και τών άλλων χαλεπών θηρίων πληγάς· έπίσης στόν Φιλούμενο,
στο κεφ. πού άφορά τή θαλάσσια χελώνα καί τή σμύραινα, Π. ίοβ. 37, 4 [CMG
Χ/1/1, σ. 40,16-18]: έπι τών θαλασσίων, οιον τρυγόνος, σμυραίνης, δράκοντος, και
πάλι στόν Φιλούμενο, όπου άναγράφεται ένα άντίδοτο, δραστικό γιά λυσσο-
δήκτους καί γιά τά δήγματα όλων τών έρπετών βλ. ό.π. 10, 1 [CMG Χ/1/1, σ.
14, 3-4]: άντίδοτος πρώτη, ποιούσα κοινώς προς πάντα τά ερπετά θηρία καί τούς
λυσσοδήκτους. '■-

σ. 21, 3-4: εστι δε άριστη [sc. ή άντίδοτος]· άριστολοχίας, ϊρεως 'Ιλλυρικής,
ναρδοστάχυος, πυρέθρου ...

Στο χφ. άντί ναρδοστάχυος παραδίδεται νάρδου στάχυς· γι' αύτό, άντί τής
προτάσεως τού Wellmann745, θεωρώ προτιμότερη τή διόρθωση σε νάρδου στά-
χυ<ο>ς, γραφή πού έντοπίζεται συχνά στά ιατρικά κείμενα· βλ. Διοσκουρ., Π.
ΰλ. ίατρ. 2, 81 [I 165, 8 Wellm.]: πινόμενον μετά νάρδου στάχυος· Π. άπλ. φαρμ.
1, 73 [III 180, 2-3 Wellm.], κ.ά.· Γαλην., Θεραπ. μέθ. 7, 11 [Χ 515, 18-516, 1 Κ.]:
άσάρου καί νάρδου στάχυος· Προς Γλαύκ. θεραπ. 1, 11 [XI 37, 8 Κ.]: όριγάνου ή
νάρδου στάχυος, και 1, 15 [XI 59, 1 Κ.]· Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 8, 13 [XII
84,11 κ. έ. Κ.]: περί νάρδου στάχυος· Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 5 [XII 458, 3 Κ.]· Π.
συνθ. φαρμ. κ. γέν. 3, 8 [XIII 640, 5 Κ.]· Π. άντιδ. 1, 15 [XIV 96, 18 Κ.]· Όρειβ.,
Ίατρ. συν. 8, 44 [CMG VI/1/1, σ. 293, 24]: κινναμώμου, νάρδου στάχυος· Ίατρ.
συν. έκλ. 34, 9 [CMG VI/2/2, σ. 198, 8]· Συν. προς Εύστάθ. 3, 164 [CMG VI/3, σ.
107, 27], κ.ά.· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 1, 133 [CMG VIII/1, σ. 67, 24-68, ι]: καλάμου λί-
τραν α 'c, νάρδου στάχυος, κ.ά.· Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 2,20 [CMG IX/1, σ. 100,
ίο]: ή όριγάνου καί στάχυος νάρδου, κ.ά.

744. Ή σκέψη νά υιοθετηθεί τό παραδεδομένο κείμενο μέ κόμμα μετά τήν αίτιατ. θαλασσίους,
επειδή μέ τή φράση σμυραίνης ... πληγάς έκτίθεται τρόπον τινά μια δεύτερη κατηγορία πληγών,
αυτών πού προσομοιάζουν μέ τά δήγματα τής σμυραίνης, ώστε τό τοιούτων νά συνδέεται
νοηματικά μόνο μέ τό σμυραίνης, είναι έντελώς άπορριπτέα. Τό πάντων είναι πασιφανές οτι άφορα
ολα τά ίοβόλα πού καταγράφονται στό χωρίο αύτό (περί αύτού θεωρώ οτι δέν άπαιτεΐται καμιά
έπιχειρηματολογία), κατά συνέπεια τό ϊδιο ισχύει καί γιά τό τοιούτων (πάντων τών τοιούτων).

745. Βλ. κριτ. ύπόμν. στούς στίχ. 3-4: «νάρδου- στάχυς έπυρέθρου Ρ: correxi».
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σ. 21,12-14: τών μεν ασπίδων έστιν εϊδη κατά τούς θηριακούς τρία■ αί μέν γαρ
αύτών ε'ισι χερσαϊαι καλούμεναι, <αί δέ> χελιδονίαι, αί δέ ονομάζονται πτνάδες

ΆντΙ τής γρ. ονομάζονται στό χφ. παραδίδεται τό άκατανόητο αίδεστόν
(πιτυάδες)746. Ή διόρθωση τοϋ αίδεστόν σέ αί δέ ονομάζονται έγινε άπό τόν
Wellmann μέ βάση τό άκόλουθο χωρίο τοϋ Άετ., Λόγ. ίατρ. 13, 22 [σ. 280, 22-
281, 2 Ζερβ.]: τών ασπίδων δέ έστιν ε'ίδη κατά τούς θηριακονς τρία■ αί μέν γάρ
αύτών καλούνται χερσαϊαι· αί δέ χελιδοναίαι, παρά τη όχθη τών ποταμών
μάλιστα τοϋ Νείλου φωλεύονσαι· αί δέ πτυάδες ονομάζονται. Εΐναι όμως φα-
νερό ότι τό ονομάζονται δέν είναι άπαραίτητο στο έξεταζόμενο κείμενο, τό στόν
δύσκολα μπορεί νά έξηγηθει, πώς άποτελεΐ κατάλοιπο ή άποτέλεσμα παρανα-
γνώσεως τοϋ έν λόγω ρήματος (ονομάζονται) και τέλος δέν ύφίσταται κανείς
λόγος γιά εξομοίωση τοϋ κειμένου τοϋ Φιλουμένου μέ τόν Αέτιο, όταν μιά μι-
κρότερης έκτάσεως έπέμβαση έξομαλύνει τό κείμενο. Έπίσης πρέπει νά έπιση-
μανθεί ότι ή όλη διαμόρφωση τοϋ χωρίου τοϋ Άετίου, τό όποιο έπικαλεΐται ό
Wellmann, εΐναι έντελώς διαφορετική· σ' αύτό ή ύπαρξη τοϋ ρ. ονομάζονται δι-
καιολογείται, έπειδή μετά τό καλούνται πού προηγείται μεσολάβησε μιά άρκετά
μεγάλη φράση (όπότε ό συγγραφέας προφανώς έκρινε άναγκαία τή χρήση ένός
συνώνυμου μέ αύτό ρήματος). Μέ βάση λοιπόν τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω
θεωρώ ότι τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

τών μέν άσπίδων έστιν ε'ίδη κατά τούς θηριακούς τρία· αί μέν γάρ αύτών
ε'ισι χερσαϊαι καλούμεναι, <αί δέ> χελιδονίαι, αί δέ {στόν}747 πτνάδες,
καί νά μεταφρασθεί: «σύμφωνα μέ τούς θηριακούς τά ε'ίδη τών άσπίδων είναι
τρία· άλλες άπό αύτές ονομάζονται χερσαίες, άλλες χελιδονίες, άλλες πτυάδες».

σ. 23,2-3: τοϊς δέ ύπό έχεως ή έχίδνης δηχθεϊσιν εύρίσκομεν κεντήματα <ύπάρ-
χοντα> δύο ή τέσσαρα.

Ή προσθήκη αύτή τοϋ Wellmann εΐναι έντελώς περιττή748· βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ.
13,23 [σ. 283, 5-7 Ζερβ.]: εύρίσκονται τοίνυν έπι μέν τών ύπό τοϋ άρρενος [sc. έχε-
ως] δηχθέντων κεντήματα δύο έπι τής πληγής, έπι δέ τών ύπό τής θηλείας κεντή-
ματα δ'· πρβ. καί Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,13 [CMG ΙΧ/2, σ. 16,4-5]: φαίνεται δέ

746. Κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 13: «αί δέ addidi ex Aet. | χελιδώνι (in conf. vers.) αίδεστόν πιτυά-
δες Ρ: correxi coll. Aetio».

747. Ή σκέψη ότι ένδεχομένως ή πλημμελώς παραδεδομένη γρ. αίδεστόν θά ήταν δυνατόν
να άποκατασταθεί ώς αί δέ είσιν θεωρείται ώς λιγότερο πιθανή, άφοΰ στό έν λόγω χωρίο ύπάρχει
ήδη ρήμα (ε'ισι καλούμεναι) καί ή έπανάληψη μόνο τοΰ ε'ισι στό σημείο αύτό φαίνεται έντελώς
άδόκιμη άλλά καί περιττή· γιά τέτοιου είδους σύνταξη, όπως αύτή πού θά προέκυπτε στό σύνολο
τοΰ έξεταζόμενου χωρίου, δέν έχω έντοπίσει κανένα παράλληλο.

748. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 3: «ύπάρχοντα addidi».
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κατά τό δήγμα [sc. τοϋ εχεως ή τής έχίδνης] δύο τρημάτια μικρόν αλλήλων διε-
στηκότα749.

σ. 23,21-22: ό'ταν δέ έπεγερθώσιν [sc. τοις ύπό εχεως ή έχίδνης δηχθεΐσι] φλύ-
κταιναι, τών καταπλασμάτων άφίστασθαι χρή, μή άποδαρή τό δέρμα.

Προφανώς πρίν άπό τό μή έχει έκπέοει ό σύνδεσμος πού εισάγει τή δευτε-
ρεύουσα πρόταση, δηλ.:

... τών καταπλασμάτων άφίστασθαι χρή, <ϊνα> μή άποδαρή τό δέρμα,

καί νά μεταφρασθεί: «... πρέπει νά μή χρησιμοποιεί κάποιος καταπλάσματα, γιά
νά μή γδαρθεί τό δέρμα».

Υπέρ τής προσθήκης αύτής συνηγορούν καί τά δύο άκόλουθα χωρία άπό τό ϊδιο
έργο, Π. ιοβ. 3,2 [CMG Χ/1/1, σ. 6,28-30]: έν τοις μάλιστα δέ καί τούτον φροντιστέον,
δπως μή τάχιον τών τεσσαράκοντα ή μερών αί ούλαί συγκλεισθεϊεν, καί 4,1 [CMG
Χ/1/1, σ. 7,14-15]: δεί δέ καϊ τήν δίαιταν έστοχάσθαι τής πρός τόν ιόν έναντιώσεως,
Ίνα ομού μέν άμβλύνη καϊ σβεννύη τήν δύναμιν αύτοϋ750.

σ. 25, 19-20: βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό τοϋ κεράστου πληγέντες] καταπλά-
σμασι τοις έπι τών έχεοδήκτων <είρημένοις> και ποτοΐς

Πιθανότατα ή προσθήκη τής μετ. είρημένοις (πού έγινε ύστερα άπό σύγκριση
μέ τό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Άετίου)751 πρέπει νά άπορριφθεί, άφοϋ τό περιεχόμε-
νο τοϋ χωρίου είναι άπολύτως κατανοητό χωρίς καμιά έπέμβαση, δηλ.:

βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό τοΰ κεράστου πληγέντες] καταπλάσμασι τοις

έπι τών έχεοδήκτων και ποτοϊς,

καί νά μεταφρασθεί: «βοηθούνται (αύτοι πού δαγκώθηκαν άπό κεράστη) μέ
τά καταπλάσματα καί τά ποτά (ένν. πού άναγράφηκαν ή πού ειπώθηκαν ή πού
ένδείκνυνται) γιά έκείνους πού έχουν δαγκωθεί άπό έχιδνα».

Πρβ. και στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 32,15: τά δέ βοηθήματα όμοια τοις τών
έχεοδήκτων, καί Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], Π. ιοβ. καϊ δηλητ. 32 [σ. 59,11-12 Ihm]: διό
καϊ έπϊ τούτων [sc. τών ύπό σαλαμάνδρας δεδηγμένων] χρηστέον τοις αύτοϊς
βοηθήμασι τοις έπι τής μνγαλής.

749. Βλ. καιΜαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1142.

750. Εντελώς διαφορετική είναι ή ακόλουθη περίπτωση, στήν όποία τό ίνα παραλείπεται, Ιω.
Στοβ., Άνθολ. 3,38,3: μή φθάνει τοις εύτυχοϋσι, μή δοκής είναι κακός.

751. Βλ. κριτ. ύπόμν., σ. 25, στίχ. 20: «είρημένους [sic] addidi ex Aet.». (Τό κεφ. πού άφορά τόν
κεράστην δέν έχει έκδοθεϊ άπό τόν Ζερβό).
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σ. 26, 8-9: εστι δέ <τάδε>· προς μεν πρηστήρας άδράχνη και άλφίτοις κατα-
πλάσσειν

Το λανθασμένο άδράχνη προέκυψε άπό παρανάγνωση άντι τοϋ όρθοϋ
άνδράχντ] (πού υπάρχει σε ολα τά λοιπά χωρία τοϋ Φιλουμένου, οπου έντοπίζε-
ται μνεία τοϋ φυτοϋ αύτοϋ). Βλ. καΐ παραπάνω, σ. 152.

σ. 26, 23-25: άπόλλυνται ούν [sc. οί ύπό διψάδος δηχθέντες] κατά δύο αιτίας,
ή δίψιι πολλί] πιεζόμενοι, εί μή λαμβάνοιεν ποτόν, <ή λαμβάνοντες ποτόν> άπό
πολλής πληρώσεως ή κατά τους βουβώνας κάτω ή προς τω έπιγαστρίω ώς έπϊ
ύδρωπικών τών καθ' ύπέρχυσιν ρηγνυμένων.

Είναι προφανές οτι άπό τήν προσθήκη τοϋ έκδ. (ή όποία εγινε μέ βάση τόν
Άέτιο)752 πρέπει νά άπαλειφθεΐ το ούσ. ποτόν, πού μνημονεύεται ήδη δύο λέ-
ξεις πρίν σέ σχεδόν ϊδια έκφραση (λαμβάνοιεν ποτόν και λαμβάνοντες ποτόν).
Πρέπει έπίσης νά έπισημάνω οτι στό χωρίο τοϋ Άετίου, τό όποιο επικαλείται
ό Wellmann, έντοπίζεται πράγματι ή έκφραση ή λαμβάνοντες ποτόν, ώστόσο ή
όλη διατύπωση τοϋ κειμένου είναι διαφορετική, οπως εύκολα μπορεί νά διαπι-
στώσει κάποιος· βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13, 24 [σ. 285, 16-19 Ζερβ.]: άπόλ<λ>υνται
δέ κατά δύο τρόπους [sc. οί ύπό διψάδος δηχθέντες]· ή δίψει πολλω φλεγόμε-
νοι ή λαμβάνοντες ποτόν, έν τη πληρώσει ύποταθείσης τής γαστρός, ρήγνυνται ή
κατά τους βουβώνας ή κατά τό ύπογάστριον, ώς έπϊ τών ύδρωπικών γίνεται. Τό
χωρίο δηλ. πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως:

άπόλλννται ούν κατά δύο αιτίας, ή δίψη πολλή πιεζόμενοι, εί μή λαμβάνοιεν
ποτόν, <ή λαμβάνοντες> άπό πολλής πληρώσεως ή κατά τους βουβώνας κάτω
ή προς τω έπιγαστρίω ώς έπϊ ύδρωπικών τών καθ'ύπέρχυσιν ρηγνυμένων,
και νά μεταφρασθεί: «πεθαίνουν λοιπόν άπό δύο αιτίες, ή έπειδή ταλαιπωρούνται
άπό μεγάλη δίψα, άν δεν πιοϋν (κάποιο) ποτό, ή, αν πιοϋν, άπό τή μεγάλη συγκέ-
ντρωσή του ή προς τά κάτω στήν περιοχή τών βουβώνων ή προς τό έπιγάστριο,
οπως συμβαίνει στούς ύδρωπικούς οί όποιοι ύφίστανται ρήξη άπό ύπερβολική συ-
γκέντρωση (ύγρών)».

σ. 27, 11-12: τά ζώα ταύτά [sc. ό αίμόρρους και ή αίμορροΐς] έστι μεν κατά
χρόαν ψαμμώδη, κατά δέ μέγεθος παλαιστών τριών, αγόμενα {μεν} εις μικρόν και
μείουρον.

Τό μείουρον άποτελεΐ διόρθωση άντι τής παραδεδομένης γρ. μύουρον. Ό
Wellmann, οπως δηλώνει στο κριτ. ύπόμν., προέβη στή διόρθωση αύτή, έπειδή
λίγο παρακάτω στό ϊδιο εργο (σ. 32,18-19) έντοπίζεται ή γρ. μείουρον753.

752. Βλ. κριτ. ύπόμν., σ. 26, στίχ. 24: «ή λαμβάνοντες ποτόν addidi ex Aet.».

753. Βλ. κριτ. ύπόμν., σ. 27, στίχ. 12: «μύουρον Ρ: correxi coll. c. 27,1».
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Κατ' αρχήν πρέπει νά έπισημανθεΐ οτι καί τα δύο έπίθ. δηλώνουν τό 'ίδιο πράγμα
ακριβώς· ειδικότερα έτσι χαρακτηρίζονται τά ζώα έκεΐνα, τό σώμα τών όποιων στήν
περιοχή τού κεφαλιού είναι πλατύ, ένώ γίνεται λεπτότερο προς τήν ούρά του. Ό
ίδιος χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται και για κάποιο είδος σφυγμού, και άκριβώς μέ
άφορμή τόν σφυγμό αύτόν ό Παύλος Αιγινήτης σημειώνει τό ταυτόσημο τών όρων
μύονρος καί μείουρος- βλ. Έηιτ. ίατρ. 2,11 [CMG IX/1, σ. 86,10-11]: μύουρος κα-
λείται καθ'ομοιότητα τής τού ζώου τού μυός ούράς, ή μείονρος παρά τό μειοϋσθαι
δίκην ούρας. Ακόμη ό αίμόρρους, δηλ. τό άρσενικό άπό τά δύο ζώα γιά τά όποια γί-
νεται λόγος στό έδώ έξεταζόμενο χωρίο, όσον άφορα τήν άπόληξη τού σώματος
του χαρακτηρίζεται άπό τόν Εύτέκνιο μύουρος· βλ. Παράφρ. Νικάνδρ. Θηρ. 282-319
[σ. 17,31-18,1 Παπαθωμ.]: πάχος δε άρχεται μεν αύτώ [sc. τω αίμόρρω] είναι καίέστι
τής κεφαλής άπο τοιούτος πλησίον, άπολεπτύνεται δε εις τήν ούράν, καί έστιν μύ-
ουρος. Βλ. όμως τήν περιγραφή τού αίμόρρου άπό τόν Αιλιανό, Π. ζώων ίδιότ. 15,
13: πλάτος δέ έξ εύρείας τής κεφαλής μείουρος κάτεισιν εστε επί ούράν■ έπίσης βλ.
Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 13,23 [σ. 283,3-4 Ζερβ.]: κατά βραχύ δε λήγει [sc. ό έχις] εις μείουρον,
ώσπερ οί άλλοι δφεις. Συνεπώς εΐναι δύσκολο νά άποφασίσει κάποιος, ποιά άπό
τις δύο γραφές πρέπει νά υιοθετηθεί στό παραπάνω χωρίο. Άν όμως λάβουμε ύπ'
όψιν τή γνώση τού έργου τού Νικάνδρου άπό τόν Φιλούμενο (όπως προκύπτει,
μεταξύ άλλων, καί άπό τό ύπόμνημα τών παράλληλων χωρίων τής έκδόσεως)754,
τότε θεωρώ πολύ πιθανόν ή γρ. μύονρον πράγματι νά προέρχεται άπό τόν Φιλού-
μενο και νά οφείλεται σε έπίδραση τού Νικάνδρου (Θηρ. 286-287: αντάρ έπ'εύρος
I τέτρυται μύουρος άπό φλογέοιο καρήνου). Μέ βάση λοιπόν τά όσα άναπτύχθη-
καν παραπάνω πιστεύω ότι ή παραδεδομένη γρ. μύονρον πρέπει νά διατηρηθεί,
μή θεωρώντας άπαραίτητη τήν έξομοίωση τών δύο γραφών στό ϊδιο έργο755.

σ. 27, 19-21: στομάχου πόνος, δύσπνοια, <αίμορραγία> διά <τών> μυκτήρων
καί άπό τών τρήσεων τού δήγματος καί <αί> ούλαί

Στό χωρίο αύτό, κατά τή δήλωση τού έκδ., τό ούσ. αιμορραγία προστέθηκε
μέ βάση τόν Γαληνό (XIV 234 Κ.)756 και τό άρθρο τών (μυκτήρων) έπειδή ύπάρ-

754. Για τόν Νίκανδρο ώς πηγή τοΰ Φιλουμένου βλ. καί παραπάνω, σ. 150, ύποσημ. 599.

755. Έξ άλλου ό Wellmann στό Π. ίοβ. διατηρεί σέ άλλες περιπτώσεις γιά τήν ϊδια λέξη διπλή
γραφή· βλ. καλαμίνθα/καλαμίνθη: Φιλουμ., Π. ίοβ. 7, 9 [CMG Χ/1/1, σ. 12, 22] (καλαμίνθα), και
7,6 [CMG Χ/1/1, σ. 12,5] (καλαμίνθη)· 14,6 [CMG Χ/1/1, σ. 18,2] (καλαμίνθα), και 14, 5 [CMG
Χ/1/1, σ. 17, 23] (καλαμίνθη)· κονλλούριον/κολλύριον: 5, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 16] (κουλλούριον),
καί 28,3 [CMG Χ/1/1, σ. 33,18 καί 22] (κολλύριον). Πρβ. καί τήν υιοθέτηση άπό τούς έκδδ. τών γρ.
δάκετος και δακετός άκόμη και σέ έργα τοΰ ίδιου συγγραφέα· βλ. παραπάνω, σ. 53-54. Διατήρηση
διπλών γραφών μπορεί νά διαπιστώσει κάποιος και στις έκδόσεις τών Ίππιατρικών καί τών
Γεωπονικών (βλ. στούς δύο σχετικούς Indices verborum).

756. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «αιμορραγία addidi e Gal. XIV 234 cf. Aet. είτα αίμα
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χει στο αντίστοιχο χωρίο του Άετίου757. Ώστόσο θά μπορούσε να παρατηρήσει
κάποιος ότι, ένώ ή άποκατάσταση τοϋ κειμένου γενικά είναι ορθή, ή προσθήκη
τού άρθρου τών δέν εΐναι άπαραίτητη. Ενδεχομένως ό έκδ. έλαβε ύπ' όψιν του
τήν ύπαρξη τοϋ ϊδιου άρθρου πριν άπό τή γεν. τρήσεων καί τήν άντιστοιχία πού
προκύπτει μέ τήν προσθήκη πού προτείνει (<τών> μυκτήρων ... τών τρήσε-
ων). Τό άρθρο όμως πρίν άπό τό τρήσεων άπαιτεΐται, διότι πρόκειται γιά τις συ-
γκεκριμένες όπές (και μάλιστα όλες) πού δημιουργήθηκαν άπό τό δήγμα τοϋ
αίμόρρου, ένώ όταν γίνεται λόγος γιά τούς μυκτήρες, γιά τή δήλωσή τους δέν
άπαιτεΐται οπωσδήποτε τό άρθρο, άφοϋ δέν ύπάρχει καμιά άνάγκη ειδικότερου
προσδιορισμού τους, όπως διαπιστώνεται καί άπό τό άκόλουθο χωρίο, Γαλην.,
Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 6,9 [XI 889,8 κ.έ.Κ.]: περί ίππούριδος.... αιμορραγί-
ας τάς έκ ρινών ώφελεϊ καϊ κατά τήν γαστέρα ροώδη πάθη. Γι' αύτόν τόν λόγο
λοιπόν στά ιατρικά κείμενα έντοπίζονται χωρίς καμιά νοηματική διαφοροποί-
ηση καί οί δύο εκφράσεις- γιά τήν έκφραση διά (ή έκ ή άπό) μυκτήρων βλ. Ίω.
Άκτουάρ., Π. ψυχ. πνεύμ. 1,12 [I 333, 27 Ideler]: έπι ταϊς διά μυκτήρων κριτι-
καϊς αίμορραγίαις■ Π. διαγν. παθ. 2, 2 [II 428, 12-13 Ideler]: μάλλον μέν ταίς διά
μυκτήρων αίμορραγίαις· αύτόθι [II 426,10 Ideler]: ή αίμορραγίαις διά μυκτήρων
αύτόθι [II 427, 29 Ideler]: καϊ έπι μέν τάς διά μυκτήρων αιμορραγίας· Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 2, 9 [I 125, 7-8 Wellm.]: καϊ τάς έκ μυκτήρων αιμορραγίας· 3, 45
[II 58,12 Wellm.], κ.ά.- Π. άπλ. φαρμ. 1,200 [III 227,9 καί 228,1-2 Wellm.]· Γαλην.,
Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,14 [XIII 844, 8-9 Κ.]: τάς έκ μυκτήρων αιμορραγίας· Άέτ.,
Λόγ. ίατρ. 1, 262 [CMG VIII/1, σ. 106, 9]: και τάς έκ μυκτήρων αιμορραγίας ϊστη-
σιν [Γαλην.], Π. εύπορ. 1,4 [XIV 338,15 Κ.]: πρός τάς άπό μυκτήρων αιμορραγίας-
Κυραν. 2,39,25 [σ. 175 Kaim.]: τάς άπό μυκτήρων αιμορραγίας στέλλει758.
Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ χωρίς τή δεύτερη προσθήκη, δηλ.:
στομάχου πόνος, δύσπνοια, <αΐμορραγία> διά μυκτήρων και άπό τών τρή-
σεων τού δήγματος καϊ <αί> ούλαί.

αναφέρεται άπό τών μυκτήρων κα'ι άπό τών τρήσεων τοϋ δήγματος | τών addidi ex Aet.». Τό
γαληνικό χωρίο πού επισημαίνει ό Wellmann είναι τό άκόλουθο, Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 8 [XIV 234,
13-15 Κ.]: α'ιμορραγοϋντες γάρ [sc. οί ύπό αίμόρρου ή αίμορροΐδος δεδηγμένοι] διά τοϋ στόματος
και τών μυκτήρων και τοϋ παντός σώματος οϋτως άπόλλυνται. Γιά τήν προσθήκη αί (<αί> ούλαϊ)
βλ. στό τέλος τής έκδόσεως, σ. 40.

757. Βλ. Αετ „Αόγ. ίατρ. 13,25· βλ. κριτ. ύπόμν. καί ύπόμν. παράλληλων χωρίων (τό κεφ. αύτό
τοϋ δεκάτου τρίτου λόγου δέν έχει έκδοθεΐ άπό τόν Ζερβό).

758. Πρβ. καί τό άκόλουθο χωρίο, όπου έντοπίζονται οί έκφράσεις έκ ρινών καί έκ τών μυ-
κτήρων, Αετ., Αόγ. ίατρ. 6,94 [CMG VIII/2, σ. 242,15] : πρός τάς έκ ρινών αιμορραγίας, τάς έκ τών
μυκτήρων αιμορραγίας στέλλει...



198

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

σ. 27,24-25: καί έκ τών ριζών <τών όν>υχίων καϊ άπλώς διά παντός τοΰ σώμα-
τος φέρεται τό αϊμα

Τό ριζών <τών όν>υχίων αποτελεί διόρθωση τοϋ Wellmann άντί τής γρ. ριζονυ-
χίων τοΰ χφ.759· για τήν έπέμβαση αύτή ό Γερμανός φιλόλογος έπικαλεΤται τό ακό-
λουθο χωρίο τοϋ Άετ., Λόγ. ίατρ. 13, 25: κανθοί αίμορραγοϋσι καί τά τών οδόντων
ούλα καί αί ρίζαι τών όνύχων760. Πρόκειται όμως για περιττή διόρθωση, άφοϋ τό
ούσ. ριζωνύχιον (τό) μαρτυρείται σέ ιατρικά κείμενα τουλάχιστον άπό τήν έποχή
τοϋ Ρούφου τού Έφέσιου (1ος/2ος αί. μ.Χ.)- μαρτυρείται έπίσης καί τό θηλ. ριζώ-
ν υχία (ή). Βλ. Ροϋφ., 17. όνομ. άνθρ. μορ. 85 [σ. 144,7 D.-R. = σ. 48 Kow.]: ai δέ τών
όνύχων άρχαί, ριζωνύχια = [Ροϋφ.], Όνομ. κ. άνθρ. 58 [σ. 235 D.-R.]· Πολυδ., Όνο-
μαστ. 2,145-146: τά δ'υπό ταϊς φάλαγζι ριζωνυχίαι, καί αύτόθι: τό δέ πρός ταϊς ρι-
ζωννχίαις λευκόν άνατολή· Όρειβ., Ίατρ. συν. 25, 1 [CMG VI/2/1, σ. 50, lO-ll]: ai
δέ τών όνύχων άρχαί ριζωνυχίαι, και Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6, 85 [CMG ΙΧ/2, σ.
127, 6-7]: πρός δέ ταϊς ριζωννχίαις αύταϊς καταλείπει τι άδιάσηπτον αύτού μέρος.
Συνεπώς είναι σαφές ότι έπιβάλλεται μάλλον νά διορθώσουμε τό παραδεδομένο
ριζονυχίων σέ ριζώνυχίων παρά νά κάνουμε άποδεκτή τήν προτεινόμενη άπό τόν
Wellmann άποκατάσταση τοϋ κειμένου. 'Επίσης στοιχείο σημαντικό γιά τήν υιο-
θέτηση τής προτεινόμενης διορθώσεως άποτελεΐ καί ή διαπίστωση ότι ή έκφραση
ρίζα(ι) τών όνυχίων δέν κατέστη δυνατόν νά έντοπισθεί στά άρχαΐα κείμενα.

σ. 29,9-11: ώς δέ έν άλλω ηϋρον, έπικοινωνεϊ πως ή θεραπεία καί τά βοηθήμα-
τα έπι κεράστου καί άμμοδύτου καί σηπός· όμοια γάρ καί τά συμπτώματα τών
τριών ειδών.

Είναι προφανές ότι τό παραπάνω χωρίο έχει παρεμβληθεί στό σημείο αύτό
άπό τον διασκευαστή τοϋ έργου. Έξ άλλου σέ ολόκληρο τό κεφ., όπου παραδί-
δεται ένσωματωμένη ή παρατήρηση αύτή, δέν παρατίθεται άποψη κανενός για-
τροΰ ούτε πριν ούτε μετά, όπότε 'ίσως θά ήταν δυνατόν νά δικαιολογηθεί καί ή
ύπαρξη τής έξεταζόμενης φράσεως, καί κυρίως τής έκφράσεως ώς δέ έν άλλω
ηϋρον. Ό Wellmann μάλλον δέν άντιλήφθηκε τό πρόβλημα, άφοϋ δέν έχει ση-
μειώσει τίποτε σχετικό στο κριτ. ύπόμν. Επισημαίνω άκόμη τήν ομοιότητα τής
παραπάνω φράσεως μέ τό άκόλουθο χωρίο τό όποιο ύπάρχει στόν Άνών. [Αϊλ.
Προμ.;], Π. ιοβ. καί δηλητ. 21 [σ. 55, 25-26 Ihm]: βοηθούνται δέ [sc. οί πεπληγ-
μένοι ύπό μυάγρου] τοις προλελεγμένοις βοηθήμασι τοις έπϊ τοϋ κεράστου καί
άμμοδύτου καί σηπός λελεγμένοις.

759. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 24: «ριζωννχίων Ρ: correxi coll. Aet. κανθοί αίμορραγοϋσι καί
τά τών οδόντων ούλα καί αί ρίζαι τών όνύχων».

760. Πρόκειται γιά κεφ. τοΰ δέκατου τρίτου λόγου τού Άετίου, τό όποιο δέν έχει έκδοθεϊ άπό
τόν Ζερβό. Γιά τό παρατιθέμενο χωρίο βλ. στήν έκδοση τοΰ Φιλουμ., σ. 27, στίχ. 24 (κριτ. ύπόμν.).
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σ. 30, 7-8: έκ δέ τών Στράτωνος· χυλόν άνδράχνης ώς πλείστον δίδου πιεϊν, ή
μ νρτίτην οίνο ν ζωρότερον δίδου

Στο χφ. μετά τή γεν. Στράτωνος παραδίδεται το έστί (·/.). Ό Wellmann παρα-
λείπει τό έστϊ άπό τό κείμενο, ένώ ατό κριτ. ύπόμν., στον στίχ. 7, σημειώνει: «post
στράτωνος add. ·/. Ρ» (τό έστί πάντοτε δηλώνεται στο κείμενο με τό παραπάνω
σύμβολο). Ή όρθή πρακτική ομως θά ήταν, αν κρίνεται οτι τό έστί δεν εχει θέση
στο κείμενο, νά έκδοθεΐ στή θέση πού παραδίδεται και νά όβελισθεΐ, δηλ.:
έκ δέ τών Στράτωνος {έστί}· χυλόν άνδράχνης ώς πλείστον δίδου πιεϊν, ή
μυρτίτην οινον ζωρότερον δίδου.

Μία άλλη δυνατότητα θά ήταν τό χωρίο νά άποκατασταθεϊ ώς άκολούθως: έκ δέ
τών Στράτωνός έστι <τάδε>761. 'Επειδή ομως στό κείμενο του Φιλουμένου έντοπίζεται
ή έκφραση έκ δέ τοϋ (τών) Στράτωνος (άνάλογη έκφραση άπαντάται και γιά άλλους
γιατρούς), προτιμάται ή άποκατάσταση τοϋ έξεταζόμενου χωρίου μέ όβελισμό. Γιά τήν
έκφραση έκ δέ τοϋ (τών) Στράτωνος κτλ. βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 5,2 [CMG Χ/1/1, σ. 9,17]:
έκ δέ τοϋ Στράτωνος· όστέα μόσχεια καύσας ..., και 21, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 28,12]: έκ δέ
τών Στράτωνος· ώοϋ τό λευκόν ...· βλ. άκόμη 4,15 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 5-7]: έκ δέ τοϋ ξγ'
Θεοδώρου κυνοδηκτική Κράτητος, ...· 5,7 [CMG Χ/1/1, σ. 10,11-12]: έκ δέ τών Θεοδώ-
ρου· ύός κόπρον κατακαύσας ...· 17, 10 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 19-20]: έκ δέ τών 'Απολλώ-
νιου Εύπορίστων άσβεστον πρόσφατον τρίψας ...· 6, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 10, 17]: έκ τών
Άρχιγένους- όπλαΐ αιγών ..., και 14,1 [CMG Χ/1/1, σ. 17, 3]: έκ τών Άρχιγένους- τών δέ
σκορπιών διαφοραί...

σ. 30, 18-19: ώμοίωται δέ [sc. ό χέρσυδρος] άσπίδι χερσαία μικρά δίχα τοϋ
πλατύνειν τόν αυχένα· τοϋτο γάρ έξαίρετον μόν<αι> αι άσπίδες έχουσιν.

Στό χωρίο αύτό γίνεται λόγος γιά τήν ομοιότητα τοϋ χερσύδρου μέ τή μικρή
χερσαία άσπίδα, καΐ έπισημαίνεται ή μοναδική, κατά τήν περιγραφή, διαφορά
πού υφίσταται μεταξύ τους: ό χέρσυδρος, σε άντίθεση μέ τήν άσπίδα, δεν εχει
πλατύ αύχένα, χαρακτηριστικό πού άποδίδεται μέ τήν έκφραση δίχα τοϋ πλα-
τύνειν τόν αυχένα. Τό πλατύνειν ομως σημαίνει εϊτε οτι «κάνω κάτι πλατύ» ε'ίτε
οτι «όμιλώ πλατυάζοντας»762, ένώ φυσικά ό χέρσυδρος δέν ρυθμίζει ό ϊδιος τή
μορφή τοϋ αύχένα του, κάνοντάς τον στενό ή πλατύ. Συνεπώς τό πλατύνειν

761. Σχετικά μέ τήν πρόταση αύτη πρβ. Φιλουμ., Π. ioß. 17, 12 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 28-29]
= Εραςιςτρ., άπ. 281a Garof.: 'Ερασίστρατος δέ εγραψεν μεν πολλά προς έχεοδήκτους, τά δέ
δοκιμώτατά έστι [έστι Garof.: φησι Wellm.] τάδε- 19, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 26, 7-8]: μόνα δέ τά
βοηθήματα ύπογράψω, ώς ηύρον παρά τω Απολλωνία)· εστι δέ <τάδε>, και 37,3 [CMG Χ/1/1,
σ. 40,7-8]: κατ''ιδίαν δέ <ö> παραδίδωσιν ήμΐν ό Στράτων έν τοις αύτοΰ συγγράμμασίν έστι τάδε-
Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. και δηλητ. 21 [σ. 55, 25-26 Ihm]: βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό μυάγρου
δηχθέντες] τοις προλελεγμένοιςβοηθήμασι ...· εστι δε ταύτα,κ.ά.

762. Βλ. LS), στό λ.
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προφανώς δέν έχει θέση στα παραπάνω συμφραζόμενα, και πιθανότατα πρέ-
πει νά διορθωθεί σέ πλατύν <έχ>ειν. Ύπέρ τής προτάσεως αύτής συνηγορεί και
ή άκόλουθη άντιστοιχία πού (μέ τήν άποδοχή τής διορθώσεως) δημιουργείται
στό κείμενο:

πλατύν <έχ>ειν τόν αυχένα

τούτο [sc. τόν πλατύν αύχένα] ... μόν<αι> αί ασπίδες έχουσιν763.
Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω τό κείμενο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:
ώμοίωται δέ [sc. ό χέρσυδρος] άσπίδι χερσαία μικρά δίχα τοΰ πλατύν
<έχ>ειν τόν αύχένα· τούτο γάρ έξαίρετον764 μόν<αι> αί άσπίδες έχουσιν,
καί νά μεταφρασθεί: «(ό χέρσυδρος) είναι όμοιος μέ τή μικρή χερσαία άσπί-
δα, έκτος άπό τό νά έχει πλατύ τον αύχένα- γιατί αύτό (τό χαρακτηριστικό) τό
έχουν κατ' έξαίρεση μόνον οί άσπίδες».

σ. 30,20-22: τοις ούν ύπό τούτων [sc. τοϋ ύδρου καί τοϋ χερσύδρου] δηχθεϊσιν
πλατύνεται τό έλκος <καΙ> διόγκωσις συμβαίνει, πόνος συνεχής, πυρώδης, πε-
λιός ό τόπος καϊ τρυγώδης, 'ίλιγγοι, εκλύσεις, άπορίαι, εμετοί χολωδών δυσωδών.

Ή προσθήκη τοϋ και άπό τόν Wellmann765 πρέπει μάλλον νά άπορριφθεΐ, καί
τό χωρίο νά έκδοθεΐ όπως άκριβώς παραδίδεται, δηλ.:

τοϊς ούν ύπό τούτων [sc. τοϋ ύδρου καί τοϋ χερσύδρου] δηχθεϊσιν πλατύ-
νεται τό έλκος, διόγκωσις συμβαίνει, πόνος συνεχής, πυρώδης, πελιός ό τό-
πος και τρυγώδης, 'ίλιγγοι, έκλύσεις, άπορίαι, εμετοί χολωδών δυσωδών,

καί νά μεταφρασθεί: «σ' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό αύτούς [sc. άπό τόν
ύδρο καί τον χέρσυδρο] τό έλκος εξαπλώνεται, συμβαίνει πρήξιμο του, συνεχής
πόνος, ή περιοχή (είναι) θερμή, πελιδνή καί ξηρή, (συμβαίνουν) ίλιγγοι, κατά-
σταση συγχύσεως, χολώδεις εμετοί δυσώδεις».

Πρβ. καί τό άκόλουθο χωρίο τοϋ Άετ., Λόγ. ίατρ. 13, 36 [σ. 288,11-14 Ζερβ.]:
τοις ούν ύπό τούτου [sc. τοϋ χερσύδρου] δηχθεϊσι συμβαίνει τά κοινά, ά κάπϊ τών

763. Τό πλατύνειν έντοπίζεται καί στό αντίστοιχο χωρίο τοϋ Αετ., Λόγ. ίατρ. 13, 36 [σ. 288,
10 Ζερβ.]: ώμοίωται δέ χερσαία άσπίδι μικρά, δίχα τοϋ πλατύνειν τόν αύχένα, πού έξαρτάται άπό
τόν Φιλούμενο. Πιστεύω λοιπόν ότι στό κείμενο τοΰ Αετίου διαιωνίζεται τό ϊδιο λάθος καί ότι
πρέπει καί αύτό νά διορθωθεί (καί όχι άντίθετα τό χωρίο τοΰ Άετίου νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν
ύπεράσπιση τής φιλουμένειας γραφής).

764. Τό έξαίρετον έδώ έχει έπιρρ. σημασία, δηλ. έξαιρέτως■ βλ. LSJ, στό λ. έξαίρετος. Βλ. άκόμη
Γαλην., Π. προγν. σφυγμ. 1,1 [IX 213,4-6 Κ.]: ύποκείσθω δή πρώτον έν τω προκειμένω λόγω τήν
διάγνωσιν γίνεσθαι τής τοΰ άνθρωπου φύσεως, καί τοϋτ'αύτώ μόνον έξαίρετον ύπαρχέτω, και 1,6
[IX 263,9-10 Κ.]: ύπάρχει δ'αύτη καί τοϋτ'ϊδιον έξαίρετον, δπερ ούδεμιά τών άλλων Ορειβ., Ίατρ.
συν. 24,26 [CMG VI/2/1, σ. 7,28]: έτι καί τούτο ή σκωληκοειδής έπίφυσις έξαίρετον έχει, κ.ά.

765. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «καί addidi».
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άλλων οϊον διόγκωσις, πόνοι συνεχείς, πυρώδης καί πελιός ό τόπος και τρυγώ-
δης· ίλιγγος, εκλύσεις, εμετοί χολωδών δυσωδών.

σ. 30,25-26: ϊασις δέ τού κακού σύν χρόνω <γίνεται> και μόλις κατορθούται
Ή προσθήκη του έκδ.766 πρέπει νά άπορριφθεϊ- τό κείμενο εΐναι πολύ καλύ-
τερο καί παραστατικότερο χωρίς αύτήν, καί οί δύο προσδιορισμοί, ό έμπρόθ.
(σύν χρόνω) και ό έπιρρ. (μόλις), μπορούν κάλλιστα νά συναφθούν μέ τό ϊδιο
ρήμα (κατορθούται). Έξ άλλου τό χωρίο αύτό τό παραθέτει, συμφωνώντας μέ
τό χφ. τού Φιλουμένου, καί ό Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,17 [CMG ΙΧ/2, σ. 19, 26-
27]: ή τε ϊασις τού κακού σύν χρόνω καί μόλις κατορθούται767.

σ. 31, 5-6: κατά δέ τών πεπονθότων τόπων άσβεστος <έπιτιθέσθω> σύν έλαίω
λελειωμένη

Ή προσθήκη τού Wellmann εΐναι όρθή, πιστεύω όμως ότι ή θέση της είναι
μετά τόν έμπρόθ. προσδ. σύν έλαίω, δηλ.:

κατά δέ τών πεπονθότων τόπων άσβεστος σύν έλαίω λελειωμένη <έπιτιθέ-
σθω>.

Βλ. και τις άκόλουθες άνάλογες περιπτώσεις, όπου οί διάφοροι τύποι τοΰ ρ.
επιτίθεμαι έντοπίζονται μετά τήν καταγραφή τών συστατικών τών φαρμάκων,
Φιλούμ., Π. ίοβ. 3, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 6, 31-32]: παρέξει δέ αύταις τό τοιούτο τά-
ριχος δριμύτατος έπιτιθέμενος- αύτόθι [CMG Χ/1/1, σ. 7, 2]: καί κόκκοι δέ
πυρών έπιτιθέσθωσαν 5, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 14-15]: είτα σμύρναν καί τερε-
βινθίνην ϊσα άναλαβών ώς μάλαγμα έπιτίθει- 5, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 26-27]:
προς δέ τά <ήδη> πεπυρωμένα [correxi]768 τών δηγμάτων όρόβινον άλευρον μέ-
λιτι φυράσας έπιτίθει· 5, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 10,11-12]: ύός κόπρον κατακαύσας
καί άναλύσας έλαίω έπιτίθει· 5, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 10, 14-15]: φύλλα κράμβης,
ιόν χαλκού, πήγανον καί άλας έπιτίθει· 6, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 12, 7-9]: άκρως δέ
ποιεί προς παντός ιοβόλου δήγμα χωρίς άσπίδος άσβετος μετ έλαίου καί μέλιτος
κηρωτής πάχος769 επιτιθεμένη μέχρις έσχαρώσεως· 14, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 17,
20-22]: ή λείον άλας μετά λινοσπέρμου, <ή> άλθαίας ό καρπός, ή θείον άπυρον
άναληφθέν ρητίνη τερμινθίνη καί ώς έμπλάστριον έπιτεθέν 16,7 [CMG Χ/1/1,
σ. 22, 19]: σίναπι μετά λινοσπέρμου σύν οξει λεάνας έπίθες- 17, 3 [CMG Χ/1/1,
σ. 23,13-14]· 17, 9 [CMG Χ/1/1, σ. 24,17-19]· 22, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 29,15-16], καί
33,6 [CMG Χ/1/1, σ. 37,10-11 και 12-13], κ.ά.

766. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 25: «γίνεται addidi».

767. Βλ. καί Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1142.

768. Βλ. παραπάνω, σ. 165-166, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό.

769. <είς> κηρωτής πάχος Wellm.· βλ. παραπάνω, σ. 175-176, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό.
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Σημειώνω άκόμη ότι στο έδώ έξεταζόμενο έργο σέ τρεις περιπτώσεις τύποι
τοΰ έπιτίθεμαι έντοπίζονται καί στήν άρχή άναγραφής φαρμάκων, πριν άπό τήν
παράθεση τών συστατικών του (σέ καμιά περίπτωση όμως στο ένδιάμεσο)770·
βλ. Φιλούμ., Π. ιοβ. 6, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 11, 26-12, ι]: έπιτιθέσθω δε τάριχος
λείος, πράσα771 και κρόμμυα και σκόροδα· 15,10 [CMG Χ/1/1, σ. 20,12-13]: έπι-
τίθει δέ τέφραν σνκίνην σύν άλσίν λείοις μετ' οίνου φυράσας, καί 16, 7 [CMG
Χ/1/1, σ. 22, 17-18]: κατά δέ τής πληγής έπιτίθει κενταύρων σύν σμύρνη καϊ
όπίω συλλεάνας772.

σ. 31, 13-14: φολίσιν καθ' δλον το σώμα πεφρονρημένος [sc. έστιν ό δρυΐνης
όφις] τραχυτάταις

Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή ολόκληρο τό σώμα τοΰ δρυΐνου όφεως περιβάλ-
λεται φολίσιν τραχυτάταις. Ή δήλωση ότι καλύπτεται ολόκληρο τό σώμα του
σημαίνει ότι οί φολίδες ύπάρχουν σ' αύτό γύρω-γύρω (πέριξ), και αύτό δηλώ-
νεται, κατά τό παραδεδομένο κείμενο, μέ τή μετ. περιφρουρημένος, τήν όποία
όμως ό Wellmann, έπικαλούμενος τόν Άέτιο, διορθώνει σέ πεφρουρημένος773.
"Ισως όμως πλησιέστερη τόσο πρός τήν περιγραφόμενη φυσική κατασκευή τοΰ
έν λόγω φιδιοΰ όσο και πρός τήν παραδεδομένη γραφή νά είναι ή μετοχή πε-
ρκπε>φρουρημένος· βλ. [Καλισθ.], Διήγ. Άλεξ. (rec. α) 1, 13, 6, 3: πολλοίς πε-
ριπεφρουρημένον δεσμοϊς■ Φίλων, Π. κληρον. 273-274: καϊ έξοδον έκ τής
περιπεφρουρημένης είρκτής παρασχόμενος, καί στόν ιδιο, Π. βίου Μωύσ. 2,
180: καί τόπος εις ό έντός ώχυρωμένος καϊ περιπεφρουρημένος έρκει διπλώ,
κ.ά.774. 'Ομοίως τό πεφρουρημένος χρησιμοποιείται γενικά γιά δήλωση τής φρου-

770. Τα όσαύποστηρίζονται έδώ δέν αίρονται άπό τό χωρίο, σ. 37,10-14: ωφελεί δε [sc. τοις ύπό
μυγαλής πληγείσιν] κα'ι χαλβάνης σπληνίον έπιτεθέν κατά τοϋ δήγματος, κα'ι κρίθινον αλευρον
μετ' όξυμέλιτος καταπλασθέν, και αύτή δε ή δακοϋσα μυγαλή άναπτυγεϊσα καϊ επιτιθεμένη τής
ιδίας πληγής άντιφάρμακόν έστι, όπου τό έπιτεθέν βρίσκεται όντως μετά τήν άναγραφή τοϋ θε-
ραπευτικού βοηθήματος (χαλβάνης σπληνίον), το καταπλασθέν στό τέλος τοΰ δεύτερου βοηθή-
ματος (κρίθινον αλευρον μετ'όξυμέλιτος) και ομοίως τό έπιτιθεμένη μετά τό τρίτο βοήθημα (αύτή
δέ ή δακοϋσα μυγαλή άναπτυγεϊσα). Στό χωρίο τοΰ Φιλουμένου ή προσθήκη τής γρ. έπιτιθέσθω
άπό τόν Wellmann γίνεται μεταξύ τών δύο συστατικών τού σκευάσματος, τής άσβέστου καί τοΰ
έλαίου.

771. πράσα <τε> Wellm.· βλ. παραπάνω, σ. 175, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό.

772. Σημειώνω άκόμη ότι στις θεραπευτικές ύποδείξεις παρόμοια είναι και ή θέση διαφόρων
τύπων τοΰ ρ. καταπλάσσω.

773. Βλ. κριτ. ύπόμν.: «14. πεφρουρημένος Aet.: περιφρουρημένος Ρ». (Τό κεφ. 29 [30] τοΰ
δέκατου τρίτου λόγου τοΰ Άετίου, τό όποιο άφορά τόν δρυΐνην δέν έχει έκδοθεϊ άπό τόν Ζερβό).

774. Βλ. άκόμη Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6, 105 [CMG ΙΧ/2, σ. 159, 9-11]: ό μέν αστράγαλος
ούδ' ό'λως κατάγνυται τω πανταχόθεν αύτόν σώμασιν περιφρουρεϊσθαι διά τής κνήμης καϊ τής
περόνης κα'ι τοϋ κυβοειδοϋς, και Μελετ., Π. τής τοΰ άνθρ. κατασκ. 1 [σ. 57,17-18 Cramer]: και τή
τοϋ λεγομένου κρανίου όστοΰ περιβολή τόν έγκέφαλον περιφρουρεϊσθαι καϊ περισκέπεσθαι.
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ρήσεως, τής φυλάξεως (άν και οχι πάντοτε μέ τήν έννοια τοϋ πέριξ ή τουλάχιστον
ή έννοια αυτή δέν δηλώνεται τόσο σαφώς σε ολες τις παρακάτω περιπτώσεις)·
βλ. Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλ. 13,69, 5: έν μέν τω πεφρουρημένω τείχει τήν ίκανήν φυ-
λακήν κατέλιπε [sc. ό Αλκιβιάδης]· Ίώσηπ., Ίουδ. άρχ. 13, 27: και τείχη περιβαλλό-
μενος αυτόν εσχεν ασφαλώς πεφρουρημένον Άσκληπιόδ., Τακτ. 5, 2: άλΛά και τών
λοχαγών έκαστον παραθαρσύνουσι πέντε δυνάμεσι πεφρουρημένον Μάξ. Όμολ., Π.
διαφ. άπόρ. 48,135: τών τω φόβω και τή αγάπη τοϋ Κυρίου πεφρουρημένων Κοσμ.
Ίνδικοπλ., [Χριστ. τοπογρ.] 2,62: ταύτα δέ πάντα τά έθνη δρεσιν ίσχυροϊς πεφρουρη-
μένα, καΐ Μαγ. πάπ. 4,3089: ό Θεός έρχεται άλύσεσι πεφρουρημένος. Γιά τους παρα-
πάνω λόγους λοιπόν θεωρώ πολύ πιθανότερο στό έξεταζόμενο χωρίο τό παραδε-
δομένο περιφρουρημένος νά πρέπει νά διορθωθεί σέ περκπε>φρουρημένος καΐ οχι
νά έξομοιωθεΐ μέ τήν άντίστοιχη γραφή τοϋ Άετίου (πεφρουρημένος).

σ. 31, 20-22: τοις δέ πατήσασιν αύτόν [sc. τόν δρυΐνην] έκδορά σκελών και
οιδήματα, <καϊ> καθ' δλου κατά νέκρωσιν τών <δηχθέντων> τόπων ό θάνατος
τοις πλείστοις.

Στό παραπάνω χωρίο:

α') Ή προσθήκη τοϋ και (πριν άπό τό καθ'δλου) 775 οπως και ή στίξη μέ κόμ-
μα μετά τό οιδήματα είναι μάλλον λανθασμένες· πιθανότατα τό έν λόγω κόμμα
πρέπει νά άπαλειφθεΐ, τό καθ' δλου νά συσχετισθεί μέ τό ούσ. οιδήματα, ενώ τό
και νά προστεθεί μετά τό καθ' δλου.

β') Ή συμπλήρωση δηχθέντων, μέ βάση τό κείμενο τοϋ Άετίου776, δέν είναι
άπαραίτητη· σέ πολλές άνάλογες περιπτώσεις παραλείπονται οί διάφοροι τύποι
τών μετ. δηχθεις και δεδηγμένος (κτλ.), άφοϋ είναι εύνόητο οτι στά σχετικά χω-
ρία πρόκειται γιά τά μέρη τοϋ σώματος πού δαγκώθηκαν ή τσιμπήθηκαν (δηλ.
γιά τούς πεπονθότας τόπους)777. Σχετικά βλ. στό ϊδιο τό φιλουμένειο Π. ίοβ. 3, 5
[CMG Χ/1/1, σ. 7, 11-12]: έμπλάστρω δέ τή διά τών άλών δλον τόν τόπον κατα-
ληπτέον 7, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 12,16]: έντέμνοντες τόν τόπον 11, 2 [CMG Χ/1/1,
σ. 15, 2ΐ]: έρυθρόν είναι τόν τόπον 24, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 30, 2ΐ]: πελιός ό τόπος-

775. Βλ. κριτ. ύπόμν. στον στίχ. 21: «και addidi».

776. Βλ. κριτ. ύπόμν. στον στίχ. 21: «δηχθέντων addidi ex Aet.».

Ill. Τά μέρη τοϋ σώματος πού τσιμπήθηκαν ή δαγκώθηκαν άπό ίοβόλα ζώα χαρακτηρίζονται
πεπονθότες ή πεπληγότες ή δεδηγμένοι τόποι άλλα και άπλώς τόποι, άφοϋ άπό τά συμφραζόμενα
καθίσταται άπολύτως σαφές οτι πρόκειται γιά τά προσβεβλημένα άπό τόν ιόν μέλη· βλ. α')
πεπονθώς τόπος, Φιλούμ., Π. ίοβ. 22,4 [CMG Χ/1/1, σ. 29,2-3] : περιγλύψει τοϋ πεπονθότος τόπου-
22,5 [CMGΧ/1/1,σ.29,6-7],και24,5 [CMGX/l/l,o.31,5]· β') πεπληγώςτόπος,1,6 [CMGX/1/1,
σ. 12,3]: ή όρνιθας άνασχίζοντας περιπτύσσειν τω πεπληγότι τόπω, και γ ') δεδηγμένος τόπος, 23,3
[CMG Χ/1/1, σ. 30,2-3]: βούτυρον μετά μέλιτος ένάλειφε τόν δεδηγμένον τόπον. Γιά παραδείγματα
χωρίων, όπου μνημονεύεται άπλώς τό ούσ. τόπος, βλ. άμέσως παρακάτω στό κείμενο.



204

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

28,1 [CMG Χ/1/1, σ. 33,12-13]: συμβαίνει πόνος περί τόν τόπον, καί 32, 3 [CMG
Χ/1/1, σ. 36,4]: όξάλμη δριμεία θερμή καταντλεϊν τούς τόπους778.

Μέ βάση τά παραπάνω προτείνω τό έξεταζόμενο χωρίο νά έκδοθεΐ ώς άκο-
λούθως:

τοις δε πατήσασιν αύτόν [sc. τόν δρυΐνην] εκδορά σκελών καί οιδήματα

καθ'δλου, <καί> κατά νέκρωσιν τών τόπων ό θάνατος τοις πλείστοις,
και νά μεταφρασθεί: «σ' αύτούς πού έχουν πατήσει αύτόν [sc. τόν δρυΐνη] (συμ-
βαίνει) γδάρσιμο τού δέρματος τών σκελών και καθολικά οιδήματα, καί στούς
περισσότερους θάνατος έξ αίτιας νεκρώσεως τών μερών (αύτών)».

σ. 33, 2-4: παρά δε Σωρανώ Ιστορείται ή Χαλκηδονική σκυτάλη ομοια συ-
μπτώματα παρέχουσα τοις δηχθεϊσιν ύπό έχίδνης παρακολουθούντα, διό καί τοις
αύτοϊς βοηθήμασιν χρηστέον.

Στό χωρίο γίνεται λόγος γιά τό δήγμα τής σκυτάλης (ένός είδους φιδιού)
μόνον έπιγραμματικά, έπειδή τά συμπτώματα πού έμφανίζονται σέ όσους έχουν
δηχθεί άπό αύτήν εΐναι παρόμοια μέ έκεινα τών έχιοδήκτων, και κατά συνέπεια
μπορούν νά άντιμετωπισθοϋν μέ τά ϊδια θεραπευτικά βοηθήματα. Στή φράση
όμως τοϋ κειμένου, όπου γίνεται λόγος γιά τήν ομοιότητα τών συμπτωμάτων,
έντοπίζονται δύο μετοχές πού κατά τή γνώμη μου τήν καθιστούν προβλημα-
τική, δηλ.: ή Χαλκηδονική σκυτάλη δμοια συμπτώματα παρέχουσα τοϊς δη-
χθεϊσιν ύπό έχίδνης παρακολουθούντα. Παρ' όλο πού τό ρ. παρακολουθώ
χρησιμοποιείται συχνά σέ άνάλογες περιπτώσεις γιά νά δηλώσει τήν έμφάνιση
τών συμπτωμάτων779, στο έξεταζόμενο χωρίο μάλλον δέν έχει θέση, άποτελώ-
ντας πιθανότατα γλώσσημα στό συμπτώματα παρέχουσα· συνεπώς πρέπει νά
όβελισθεΐ780, και τό χωρίο νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

778. Βλ. καί τις άκόλουθες άνάλογες περιπτώσεις στόν Ανων. [Αιλ. Προμ.;], il. Ιοβ. και δηλητ.
7 [σ. 46,6-7 Ihm]: δεϊ δε μετά τούτο καί έπικαίειν τόν τόπον μέχρι έσχαρώσεως· 12 [σ. 50, ι Ihm]:
αίμάττεσθαίτε τόν τόπον συμβαίνει· αύτόθι [σ. 50,8 Ihm]: πυρία δέ τούς τόπους όξάλμη- 23 [σ. 56,
9 Ihm]: συμβαίνει πόνος περι τόν τόπον· 31 [σ. 59, 7 Ihm]: μελανία <τε> περί τό μέρος και σήψις,
και 38 [σ. 62,3 Ihm]: ]μόνους τούς τόπους.

779. Βλ. Φιλουμ., Π. Ιοβ. 11,2 [CMG Χ/1/1, σ. 15,20-21]: τοις τοίνυν πεπληγόσιν ύπό μελισσών
παρακολουθεί <τό> τήν πληγήν άλγείν ...· 14, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 17, 4]: τά αύτά δέ πάσιν
παρακολουθεί· 14, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 17, 16-17]: καί ταύτα μέν τα παρακολουθούντα τοις
πεπληγόσι σημεία- 15, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 19, 21-22]: τά μέν ούν ε'ίδη τών φαλαγγίων ταύτα, τα
δέ παρακολουθούντα τοις πεπληγόσιν ύπ' αύτών κοινά- 22, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 25]:
παρακολουθεί δέ καρηβαρία καϊ λειποθυμία [λιπ- Ρ et Charitonides], κ.ά.

780. Ή μόνη περίπτωση, κατά τή γνώμη μου, στήν όποία τό παρακολουθούντα θά ήταν δυ-
νατόν νά παραμείνει στό κείμενο, είναι αύτό νά διορθωθεί σέ παρακολουθούσι, διότι στό χωρίο
άπαιτούνται δύο δοτ., μία ώς άντικείμενο στό παρέχουσα (ή δοτ. αύτή έννοείται: τοις δηχθεϊσιν
ύπ'αύτής [sc. τής σκυτάλης]) καί μία συναπτόμενη μέ τό ομοια (τοις παρακολουθούσι), δηλ. άν τό
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παρά δέ Σωρανώ 'ιστορείται ή Χαλκηδονική σκυτάλη όμοια συμπτώματα
παρέχουσα τοις δηχθεισιν ύπό έχίδνης {παρακολουθούνται διό και τοις
αύτοϊς βοηθήμασιν χρηστέον,
και να μεταφρασθεί: «στόν Σωρανό υπάρχει ή αφήγηση ότι ή Χαλκηδονική
σκυτάλη προξενεί [sc. σ αύτούς πού δαγκώνει] συμπτώματα παρόμοια μέ έκεί-
νων πού έχουν δαγκωθεί άπό έχιδνα, γι' αύτό καί πρέπει νά χρησιμοποιούνται
τά ϊδια θεραπευτικά μέσα».

σ. 35, 21-22: εστι δέ τό ζώον [sc. ό σπαθίουρος] έκ πάχους έπϊ λεπτόν ήγμένον
έπΐ τήν ούράν, πλατυκέφαλον δέ· εστι δέ μυσΐ εχθιστον.
Στό έξεταζόμενο χωρίο:

α') Τό δέ (μετά τό πλατυκέφαλον) άποτελεΐ προσθήκη τού έκδ. (χωρίς όμως
αύτό νά σημειώνεται στό κείμενο781), άφού στό χφ. παραδίδεται: πλατυκέφαλον
εστι δέ. Συνεπώς, άν ή προσθήκη είναι ορθή, τότε τό κείμενο θά έπρεπε νά έχει
τήν άκόλουθη μορφή: πλατυκέφαλον <δέ>· εστι δέ μυσι εχθιστον. "Ισως όμως
τό δέ δέν είναι άπαραίτητο· άφού τό έρπετό αύτό, δηλ. ό σπαθίουρος, στό ένα
άκρο τού σώματος του, τό όποιο άντιστοιχεΐ στο κεφάλι, είναι παχύτερο, είναι
φυσικό νά είναι παρόμοιο καί τό κεφάλι του (πού άποτελεΐ συνέχεια τού σώμα-
τος του)782· έπομένως ή ύπαρξη τής λέξεως πού προστίθεται στό σημείο αύτό
δέν έξυπηρετεΐ κανέναν σκοπό. Στό άντίστοιχο χωρίο τού Άετίου έντοπίζεται
βέβαια τό δέ, έκεΐ όμως ή σύνταξη είναι έν μέρει διαφορετική783· βλ. Λόγ. ίατρ.
13,32 [σ. 286,11-13 Ζερβ.]: εστι δέ ζώον [sc. ό σπαθίουρος] έκ πάχους έπί λεπτόν
ήγμένον κατά τήν ούράν πλατυκέφαλον δέ έστι καί τούς μύς έσθίει.

β') Όσον άφορά τή γρ. μυσι εχθιστον σημειώνω ότι πρόκειται γιά διόρθωση
τού Wellmann άντί τής άκατανόητης παραδεδομένης γρ. μυαιρέθιστον7Μ· προ-
φανώς ό Γερμανός φιλόλογος γιά τήν έπέμβαση αύτή έλαβε ύπ' όψιν του τήν
έχθρότητα τού σπαθιούρου προς τά ποντίκια. Είναι σαφές ότι ή ϊδια διάθεση τού
ζώου αύτού δηλωνόταν καί στό ομοίως προβληματικά παραδεδομένο άντίστοι-
χο χωρίο τού Άνων. [Αϊλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 29 [σ. 58, 6-7 Ihm]: εστι δέ
καί ΐμιερέθιστονί785. Γιά έχθρική συμπεριφορά τού ζώου αύτού προς τά ποντίκια

κείμενο είχε π.χ. τήν άκόλουθη μορφή:... ιστορείται ή Χαλκηδονική σκυτάλη παρέχουσα [sc. τοις
δηχθεισιν ύπ' αυτής] συμπτώματα ομοια τοις παρακολουθοϋσι τοις δηχθεισιν ύπό έχίδνης.

781. Ό Wellmann δέν σημειώνει τίποτε γιά τήν προσθήκη αύτή· βλ. και παρακάτω, σ. 212.

782. Προκειμένου μάλιστα περί φιδιού, δπως είναι ό σπαθίουρος.

783. Ούτε παραδίδονται σ' αύτό δύο δε μέ παρεμβολή μίας μόνο λέξεως.

784. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «πλατυκέφαλον ·/. δέ· μυαιρέθιστον Ρ: εστι δέ καί μιερέθιστον
Pr.: correxi».

785. Γιά τήν παρόμοια διορθωτική πρόταση οσον άφορά τό χωρίο αύτό τοΰ Ανων. [Αϊλ.
Προμ.;] βλ. παρακάτω, σ. 325-326.
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κάνει λόγο και ό Άέτιος άλλά μέ έντελώς διαφορετική διατύπωση· βλ. Λόγ. ίατρ.
13, 32 [σ. 286, 12-13 Ζερβ.]: καϊ τούς μύς έσθίει. Άν πράγματι μέ τήν έξεταζόμενη
πρόταση δηλώνεται ή έχθρική στάση τοϋ σπαθιούρου πρός τά ποντίκια, ούτως
ώστε μόλις τά βλέπει νά τά κυνηγά και νά τά τρώει, τότε, μέ βάση τά σωζόμενα
γράμματα στό τελευταίο τμήμα τής προτάσεως αύτής, θεωρώ πολύ πιθανή τήν
άποκατάστασή της ώς έξης: έστι δέ μυσι <εύε>ρέθιστον .. .786. Συνεπώς τό έξεταζό-
μενο χωρίο στο σύνολο του πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

έστι δέ τό ζώον [sc. ό σπαθίουρος] έκ πάχους έπι λεπτόν ήγμένον έπι τήν

ούράν, πλατυκέφαλον έστι δέ μυσι <εύε>ρέθιστον,

και νά μεταφρασθεί: «τό ζώο [sc. ό σπαθίουρος] άπό παχύ καταλήγει στό νά
είναι λεπτό στήν ούρά του, έχει πλατύ κεφάλι· έρεθίζεται άμέσως, όταν βλέπει
ποντίκια» (μέ άποτέλεσμα νά τά κυνηγά καί, άν τά πιάσει, νά τά τρώει).

σ. 36, 22-23: δάφνης <τά> άπαλά φύλλα σύν οϊνω έκλεανθέντα δίδου [sc. τοις
ύπό μυγαλής πληγείσιν] πιεϊν

Ό Wellmann προσθέτει τό άρθρο τά έπικαλούμενος τό άκόλουθο χωρίο τοϋ
Άετ.,Λόγ. 'ιατρ. 13,6 [σ. 271,19-20 Ζερβ.]: δάφνης τών άπαλών φύλλων δραχμάς α'
ή β ' σύν οϊνω λεάνας δίδου πίνειν787. Στήν προσθήκη αύτή θά μπορούσε κάποιος
νά άντιτάξει: 1) τό έξής χωρίο άπό τό ιδιο έργο τού Φιλουμ., σ. 16,1-3: προπότιζε δέ
δάφνης άπαλοϊς φύλλοις όσον δραχμάς β ' μετ' οίνου αύστηρού όσον ήμικοτύλιον
2) τό ϊδιο χωρίο μέ τό έδώ έξεταζόμενο, τό όποιο παραθέτει ό Άνών. [Αϊλ. Προμ.;],
στο όμόθεμο κεφ. τοϋ Π. ιοβ. καϊ δηλητ. 30 [σ. 58,22-23 Ihm]: δάφνης άπαλά φύλλα
σύν οϊνω λεανθέντα δίδου πιειν. Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι τό έξεταζόμενο χω-
ρίο πρέπει νά έκδοθεϊ, όπως άκριβώς παραδίδεται788.

σ. 37,15-16: τοις δέ ύπό τής μυγαλής δηχθεΐσιν παρέπεται πόνος σφυγματώδης...

Τό χφ. άντί δηχθεΐσιν παραδίδει πληγείσιν ό έκδ. όμως προτιμά νά «διορ-
θώσει» τό κείμενο μέ βάση τό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Παύλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ.
5, 12 [CMG ΙΧ/2, σ. 15, 4]: τοις δέ ύπό τής μυγαλής δηχθεΐσιν παρέπονται πόνοι
σφυγματώδεις ...789. Σημειώνω έπιπροσθέτως ότι δηχθεΐσι άντί πληγεϊσι γράφουν
ό ψευδο-Διοσκουρίδης790 και ό Άέτιος791. Παρ' όλα αύτά ή «διόρθωση» πρέπει
νά άπορριφθεΐ γιά τούς έξής λόγους: 1) τό πληγεϊσι και τό δηχθεΐσι χρησιμο-

786. Για τή σύνταξη τοΰ έπιθ. ευερέθιστος μέ δοτ. βλ. και Ορειβ., Ίατρ. συν. 8,39 [CMG VI/1/1,
σ. 290,9-ΐο]: ή έφ'ών τά μέρη ευερέθιστα κλυσμοΐς.

787. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «τά addidi accuratius Aet.».

788. Βλ. καί Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1142-1143.

789. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 16: «δηχθεΐσι Α: πληγείσιν Ρ».

790. Βλ. [Διοσκουρ.], 77. Ιοβ. 8 [σ. 69,4-5 Spr.]: τοις δέ ύπό μυγαλής δηχθεΐσι.

791. Βλ. Αετ.,Λόγ. ίατρ. 13,16 [σ. 271,11 Ζερβ.]: τοις ούν ύπ'αύτής [sc. τής μυγαλής] δηχθεΐσιν.
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ποιούνται λίγο παρακάτω στο ϊδιο κεφ. (δηλ. το σχετικό μέ τήν μυγαλήν) ώς
συνώνυμοι και έναλλακτικοί οροι· βλ. σ. 36, 11-12: τοϊς ούν ύπ' αύτη ς [sc. τής
μυγαλής] δηχθείσιν ..., καΐ στήν 'ίδια σελίδα υστέρα άπό μερικούς στίχους (σ.
36, 17-18): Στράτων δέ —προϊστορεϊ μέν γάρ τά προειρημένα περί τοϋ ζώου [sc.
τής μυγαλής] και τών ύπό τούτου πληγέντων ...· 2) στο ϊδιο κεφ. τά θύματα τής
μυγαλής, κατά τό κείμενο πού παραδίδει το χφ., χαρακτηρίζονται τρεις φορές
ώς πληγέντα (βλ. σ. 36, 16-17· σ. 36, 18, και σ. 37, 16: το τελευταίο χωρίο εΐναι
αύτό πού διορθώνει ό Wellmann) καΐ δύο μόνο φορές ώς δηχθέντα (βλ. σ. 36,
12 και σ. 37, 2ΐ)· 3) τό ϊδιο χωρίο τό παραθέτει μέ τή γρ. πληγεϊσι, συμφωνώ-
ντας δηλ. μέ τό χφ. τοϋ Φιλουμένου, και ό Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. 30 [σ. 58,
31-32 Ihm]: τοις δέ ύπό μυγαλής πλ ηγεϊσι ... (έκ τών Άρχιγένους). Πρβ. άκόμη
τή συνώνυμη και έναλλακτική χρήση τών ρημάτων πλήττω και δάκνω καΐ τών
ούσ. πληγή/πλήγμα καΐ δήγμα/δήξις στά παρακάτω χωρία τοϋ ϊδιου έργου τοϋ
Φίλου μ., σ. 15,16-16, Τ σ. 16, 23-25- σ. 19, 22-20,10· σ. 21,22-22,1Γ σ. 31,17-32, 3·
σ. 33,10-25· σ. 35,4-11· σ. 37, 25-26, Κ.ά.792.

σ. 38, 21-23: εστίν δέ τι και άραχνών γένος, δ πλήζαν συντόνους πόνους φέρει
περί μέσον τό ύποχόνδριον <καϊ> έρύθημα και δυσουρίαν, ένίοτε δέ και πνιγμόν.

Προφανώς ή προσθήκη τοϋ και (έρύθημα) άπό τόν Oder793 δέν είναι άπαραί-
τητη· τό χωρίο παραδίδεται χωρίς πρόβλημα:

έστιν794 δέ τι και άραχνών γένος, δ πλήξαν συντόνους πόνους φέρει περί μέ-
σον τό ύποχόνδριον, έρύθημα και δυσουρίαν, ένίοτε δέ και πνιγμόν,

και νά μεταφρασθεί: «ύπάρχει ομως και κάποιο είδος άραχνών, το όποιο, οταν
τσιμπήσει (κάποιον), προκαλεί όξεΐς πόνους στή μέση τοϋ ύποχονδρίου, κοκκί-
νισμα και δυσουρία, ένώ κάποιες φορές (προκαλεί) και πνιγμό».

σ. 39, 19-20: τρυγών θαλασσία και σμύραινα. τοις δέ ύπό τής τρυγόνος <θα-
λασσίας> πληγεϊσι συμβαίνει...

Τό θαλασσίας πού προσθέτει ό έκδ. (μέ βάση τόν Άέτιο795 και τόν ψευδο-Διο-
σκουρίδη796) δέν είναι άπαραίτητο, άφοϋ ό χαρακτηρισμός τής τρυγόνος ύπάρχει
ήδη στόν τίτλο τοϋ κεφ., και ετσι στήν πρόταση πού άκολουθεί, δηλ. τήν πρώ-

792. Βλ. και Μαυρουδης, Κριτικές παρατηρήσεις, σ. 1143.

793. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «και (pr.) add. Oder».

794. Σχετικά μέ τό έστιν πριν άπό λέξη πού άρχίζει άπό σύμφωνο βλ. παραπάνω, σ. 180, ύπο-
σημ. 711.

795. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «θαλασσίας addidi ex Aet. et D» (τό κεφ. περί θαλασσίας
τρυγόνος δέν συμπεριλαμβάνεται στήν έκδοση τοϋ Αετίου άπό τόν Ζερβό).

796. Βλ. [Διοςκουρ.], Π. ίοβ. 7 [σ. 68,11-12 Spr.]: περί τρυγόνος θαλασσίου, τοις δέ ύπό τρυγόνος
θαλασσίου δηχθεΐσι...
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τη τοϋ οικείου κεφ., οπου γίνεται λόγος για τά συμπτώματα πού έμφανίζονται σ'
έκείνους πού έχουν δαγκωθεί άπό τό ζώο αύτό, δέν ύφίσταται κανένα άπολύτως
ενδεχόμενο παρανοήσεως όσον άφορα τό εΐδος τής τρυγόνος. Πρβ. καί τις άκό-
λουθες περιπτώσεις, στις όποιες στόν τίτλο κεφφ. μνημονεύεται, όπως είναι φυσι-
κό, τό όνομα ή τά ονόματα τών ζώων, γιά τά όποια γίνεται λόγος στά άντίστοιχα
κεφφ., ένώ στήν άρχή τοϋ κυρίως κειμένου τών κεφφ. δέν έπαναλαμβάνεται κάν
τό όνομα τοϋ ζώου παρά μόνο κάποιος τύπος τής άντων. ούτος797· βλ. Φιλούμ.,
Π. ίοβ. 11, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 15, 15-17]: περί σφηκών και μελισσών. <άναγκαϊον>
(addidi) προδιασαφήσαί με79Β τά παρακολονθοϋντα ταϊς τούτων πληγαϊς ...· 12,1
[CMG Χ/1/1, σ. 16,4-6]: περί {μυών και} μυιών και κωνώπων καί ψύλλων, έπειδή δέ
και ταύτα λνμαίνεται τών ανθρώπων τά σώματα, και περί τούτων όλίγα άναγρά-
ψομαι- 21,1 [CMG Χ/1/1, σ. 27,10-12]: αίμόρρονς καϊ αίμορροίς. τά ζώα ταϋτά έστι
μέν κατά χρόαν ψαμμώδη, κατά δέ μέγεθος παλαιστών τριών 27,1 [CMG Χ/1/1, σ.
32,17-19]: άμφίσβαινα και σκυτάλη, ταύτα τά ζώα ομοιά έστιν άλλήλοις ...· 28,1
[CMG Χ/1/1, σ. 33, 8-ll]: πελιάς καϊ έλοψ. τά μέν σημεία τούτων τών ζώων παρά
τοις θηριακοϊς ούχ ηνρον ...· 29,1 [CMG Χ/1/1, σ. 34,1-3]: άγαθοδαίμων και τνφλί-
ας. και τούτων ομοίως τά σημεία ού παράκειται τής ιδέας παρά τοις θηριακοϊς· 30,
1 [CMG Χ/1/1, σ. 34, 7-9]: δράκων, τό ζώον τούτο ούκ εστίν μέν ίοβόλον, άλκή δέ
και δυνάμει άναιρεϊ, καί 31,1 [CMG Χ/1/1, σ. 34,21-22]: βασιλίσκος. τό ζώον τοϋτό
έστι μέν μεγέθει παλαιστών τριών.

Τελειώνοντας τήν καταγραφή τών προτάσεών μου γιά τήν άποκατάσταση
τοϋ κειμένου τοϋ Π. ίοβ. δέν κρίνω άσκοπο νά παραθέσω έδώ καί δύο άκόμη
παρατηρήσεις πού άφορούν τά άκόλουθα χωρία:

σ. 20,14-15: ή μελισσοφύλλου άφεψήματι —ταύτης δέ και τά φύλλα έπιπλάσ-
σειν— ...

Ή βοτάνη γιά τήν όποία γίνεται λόγος στο χωρίο αύτό εΐναι γένους ούδ.· βλ.
Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,104 [II 115, 9 Wellm.]: μελισσόφνλλον, ο ένιοι μελίτταιναν
καλοϋσι- Π. άπλ. φαρμ. 1,174 [III 219,7-8 Wellm.]: μελισσόφνλλον έπιπλασσόμενον,
καί 2, 126 [III 304,18 Wellm.]: μελισσόφνλλον και ό χνλός αύτοϋ■ Γαλην., Π. άντιδ.
2,15 [XIV 193, 5 Κ.]: μελισσόφνλλον μαλακόν έν σκιά ψνγέν [Γαλην.], Π. ενπορ. 3
[XIV 573,17-18 Κ.]: ή μελισσόφνλλον σύν οϊνω πινόμενον. Πάντως ή έναλλαγή αύτή
τοϋ γένους (άπό ούδ. σέ θηλ.) γίνεται εύκολα κατανοητή, άν κάποιος διαβάσει ένα

797. Χωρίς νά τίθεται πρόβλημα γιά τήν κατανόηση τοϋ περιεχομένου ή τή σαφήνεια τών
σχετικών χωρίων, πολύ περισσότερο δέν ύπάρχει ένδεχόμενο παρανοήσεως, χωρίς τήν προτεινό-
μενη προσθήκη, ούτε στήν περίπτωση αύτή, ούτε σέ άλλες παρόμοιες.

798. Βλ. παραπάνω, σ. 182-183, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό.
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άρκετά έκτενές χωρίο άπό τήν άρχή τοΰ σχετικού μέ τό μελισσόφυλλον λήμματος
του διοσκουρίδειου Π. ΰλ. ίατρ. 3, 104 [II 115, 9-12 Wellm.]: μελισσόφυλλον, δ
ενιοι μελίτταιναν καλοϋσι διά τό ήδεσθαι τ// πόα τάς μέλισσας, εοικε ταύτης τά
φύλλα καί τά καυλία τή προειρημένη βαλλωτή, μείζονα δέ ταύτα καί λεπτότερα, ούχ
οϋτω δασέα, όζοντα δέ κιτρομήλων. Εΐναι σαφές ότι τό ταύτης στο παραπάνω κείμε-
νο τοΰ Διοσκουρίδη προέκυψε άπό τό ούσ. πόα πού προηγείται (καί τό όποιο τίθε-
ται άντί τής ονομασίας του φυτού). Συνεπώς ή πρώτη σκέψη εΐναι ότι ή γρ. ταύτης
στό Π. ίοβ. πρέπει νά διορθωθεί σέ τούτου, άφού ή διαμόρφωση τοΰ φιλουμένει-
ου κειμένου εΐναι διαφορετική και δέν συντρέχει ό λόγος γιά τόν όποιον τό ταύ-
της έντοπίζεται στό Π. ΰλ. ίατρ. τοΰ Διοσκουρίδη. Ό μόνος λόγος γιά τόν όποιον
θά ήταν δυνατόν νά παραμείνει στό σχολιαζόμενο χωρίο ή έν λόγω γραφή εΐναι
ή πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα αύτή νά προέρχεται άπό τόν ϊδιο τον Φιλούμε-
νο, όπότε νομιμοποιούμαστε νά τή διατηρήσουμε όπως άκριβώς παραδίδεται. Έξ
άλλου ή γνώση τού έργου τού Διοσκουρίδη άπό τον Φιλούμενο άποδεικνύεται
άναμφισβήτητα799.

σ. 34,14-15: φολίσιν δέ κέχρηνται [sc. οί δράκοντες] καθ' δλον τό σώμα, μεγά-
λους δέ εχουσι τούς οφθαλμούς, καί υπέρ τούτους δέ εχουσιν έξοχάς τινας

Προφανώς, άφού οί δράκοντες δέν «χρησιμοποιούν» φολίδες, άλλά έχουν
καλυμένο ολόκληρο τό σώμα τους μέ αύτές, στό παραπάνω χωρίο ή άναμενό-
μενη γραφή θά ήταν κέκτηνται καί όχι κέχρηνται. Βλ. καί Αίλιαν., Π. ζώων ίδιοτ.
4,21: τό πρόσωπον δέ κέκτηται [sc. τό Ίνδικόν θηρίον πού ονομάζεται μαρτι-
χόρας] τοιούτον, ώς δοκειν ού θηρίου τούτό γε, άλλά άνθρώπου έχειν, καί 4, 31:
μυκτήρα δέ κέκτηται [sc. ό έλέφας] χειρός παγχρηστότερον καί γλώτταν βρα-
χεϊαν πρβ. καί ό.π. 6, 8: ϊδιον δέ καί όνομα τής κατά τροφήν κομιδής έκαστα τών
ζώων κέκτηται. Γιά τό χρώμαι, πού χρησιμοποιείται σέ έντελώς διαφορετικά
συμφραζόμενα, βλ. Άριστοτ., Π. ζώα ίστ. 2, 8, 502b 10: κέχρηται δέ [sc. ό πί-
θηκος] τοις ποσίν έπ' άμφω, καί ώς ποσί, καί συγκάμπτει ώσπερ χείρας. Ωστόσο
ή δοτ. φολίσιν συνηγορεί ύπέρ τής διατηρήσεως τού κέχρηνται. 'Επίσης τό ϊδιο
ρήμα, καθώς καί ή ϊδια σύνταξη, έντοπίζεται καί στό άντίστοιχο χωρίο τού Αετ.,
Λόγ. ίατρ. 13, 35 [σ. 287, 15-17 Ζερβ.]: φολίσι δέ κέχρηνται [sc. οί δράκοντες]
καθ' δλον τό σώμα τραχυτάταις, καί μεγάλους εχουσι τούς οφθαλμούς· καί ύπέρ
τούς οφθαλμούς προϋπεροχάς τινας ...

Γιά τόν ϊδιο προφανώς λόγο, δηλ. τήν ύπαρξη στό κείμενο τού Π. ίοβ. 33, 1
[CMG Χ/1/1, σ. 36, 9-10] τής δοτ. (λεπτή καί κολοβή) ούρα, ό Wellmann συμπλη-
ρώνει τή σχετική έκφραση ώς άκολούθως: λεπτή καί κολοβή ούρα <κέχρηται> [sc.
ή μυγαλή], καί στό κριτ. ύπόμν. σημειώνει ότι βασίσθηκε στο άντίστοιχο χωρίο

799. Σχετικά βλ. παρακάτω, σ. 212-240.
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τοϋ όμόθεμου κεφ. τοϋ Άετίου, άλλα και στο κεφ. (30,2) άπό τό όποιο προέρχεται
τό χωρίο πού έξετάζεται έδώ («κέχρηται addidi ex Aetio, cf. c. 30, 2»), Στήν έκδο-
ση όμως τοΰ δέκατου τρίτου λόγου τοϋ Άετίου τό χωρίο στό όποιο παραπέμπει ό
Wellmann έχει ώς έξής,Λόγ. Ιατρ. 13,16 [σ. 271,8-9 Ζερβ.]: στόμα δέ έχει [sc. ή μυ-
γαλή] ύπόμηκες καϊ λετττήν ούράν τό ιδιο κείμενο προκρίνει καί ή Ihm, έκδίδο-
ντας τό κεφ. αύτό τού Άετίου, βλ. Der Traktat, σ. 107. To κείμενο στή μορφή πού
τό έπικαλειται ό Wellmann, δηλ.: λεπτή καϊ κολοβή ούρα κέχρηται, παραδίδεται
μόνον άπό μέρος τής χφ. παραδόσεως, όπως προκύπτει άπό τά κριτ. ύπομν. τοΰ
Ζερβού και τής Ihm. Βλ. άκόμη Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], Π. 'ιοβ. καϊ δηλητ. 30 [σ. 58,
11-12 Ihm]: στόμα δέ έχει [sc. ή μυγαλή] έπίμηκες και ούράν λεπτήν.

Συνεπώς, άν καί νοηματικά ορθότερο είναι τό κέκτηνται (- έχουν), είναι έξαιρε-
τικά δύσκολο νά άποφασίσει κάποιος, άν πρέπει νά διορθώσει τά δύο παραπάνω χω-
ρία τοΰ Φιλουμένου, ή νά υιοθετήσει τό κέχρηνται καί τή συνακόλουθη σύνταξη800.

* * *

Στό σημείο αύτό πρέπει νά κάνω λόγο καί γιά κάποιες μάλλον έκδοτικές άστοχίες
τοΰ Wellmann, δηλ.:

σ. 3,18-19: εμπλαστροι ποιοϋσαι

Στό χφ. παραδίδεται έμπλαστροποιοΰσαι (βλ. καί κριτ. ύπόμν.)· θά δινόταν όμως σα-
φέστερη εικόνα τής χφ. παραδόσεως καί συνεπώς θά ήταν ορθότερο, άν τό κείμενο έκδι-
δόταν ώς άκολούθως: εμπλαστρο<ι> ποιοϋσαι. Πρόκειται γιά εκδοτικό σφάλμα τό όποιο
έπαναλαμβάνεται άρκετές φορές στό έν λόγω κείμενο. Αντίθετα σε μία περίπτωση έφαρ-
μόζεται ή όρθή πρακτική· βλ. σ. 32,23: τό μεν δήγμα <ά>μυδρόν (μυδρόν Ρ, βλ. κριτ. ύπόμν.).

σ. 6,17: βαθυτέραις άμυχαϊς

Στό χφ. παραδίδεται μυχαϊς (βλ. καί κριτ. ύπόμν.)· συνεπώς στό κείμενο θά έπρεπε
νά γραφτεί: <ά>μυχαίς (ό έκδ. διορθώνει μέ βάση τον ψευδο-Διοσκουρίδη).

σ. 6,18: έναντιωθή τή ε'ίσω

Στο χφ. παραδίδεται: τή ε'ιςεισω- βλ. καί κριτ. ύπόμν., όπου ό Wellmann σημειώνει: «είςει-
σω Ρ: correxi». Ίο κείμενο όμως, άφοϋ προκρίνεται ό όβελισμός τοΰ είς, θά έπρεπε νά έκδο-
θεϊ ώς άκολούθως: έναντιωθή τή {είς} ε'ίσω, καί όχι νά παραλειφθεί άπλώς άπό τό κείμενο.
Βλ. καί παραπάνω, σ. 159.

σ. 6,22: έπϊ πάντων <τών> ιοβόλων

'Ίσως ορθότερα: έπϊ πάν<των> τών ιοβόλων.

σ. 7,5: άπό τής τών διαμασησαμένων νηστείας

Τό νηστείας άποτελεϊ διόρθωση άντί τοΰ παραδεδομένου ήστίας (βλ. καί κριτ.
ύπόμν.)· στήν έκδοση έπρεπε μάλλον νά ύπάρχει: <ν>ηστείας.

800. Γιά το κείμενο τών χωρίων τοϋ δεκάτου τρίτου λόγον τοϋ Άετίου ισχύουν άκόμη
μεγαλύτερες έπιφυλάξεις έξ αιτίας τής άπουσίας έγκυρης κριτικής έκδόσεως τοΰ λόγου αύτοΰ.
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σ. 7,14: τήν δίαιταν έστοχάσθαι

Άφοϋ στο χφ. παραδίδεται στοχάσθαι (βλ. και κριτ. ύπόμν.), τό απαρέμφατο πρέπει νά
έκδοθεί <έ>στοχάσθαι.

σ. 10,10: ταύτα γαρ αρμόζει

Άφοϋ ό έκδ. συμπληρώνει τό παραδεδομένο ταϋ (βλ. καΐ κριτ. ύπόμν.), θά έπρεπε νά
έκδώσει τή λέξη ώς έξης: ταϋ<τα>.

σ. 14,9: τά έλκη άκατούλωτα

Τό παραδεδομένο κατουλωτα συμπληρώνεται μέ βάση τόν Ανώνυμο [Αι'λ. Προμ.;]
(βλ. κριτ. ύπόμν.) σέ άκατούλωτα, όπότε πρέπει νά έκδοθει: <ά>κατούλωτα.

σ. 15,12-13: εστι δέ αϋτη άφλέγμαντος

Άφοϋ τό χφ. παραδίδει άφλέγματος (βλ. και κριτ. ύπόμν.), ό Wellmann έπρεπε νά τό
έκδώσει άφλέγμα<ν>τος.

σ. 16,23: οί δέ άπό τοϋ άσκαλαβώτου δηχθέντες

Ή έλλιπής γρ. καλαβώτου τοϋ χφ. (βλ. και κριτ. ύπόμν.) θά έπρεπε νά έκδοθεί:
<άσ>καλαβώτον.

σ. 17,16-17: τά παρακολονθοϋντα τοις πεπληγόσι σημεία

Τό χωρίο αύτό κατά τό χφ. έχει ώς έξης: τά παρακολουθοϋντα τοις τοις πεπληγόσι
σημεία· ό Wellmann, άντι νά έκδώσει ορθά τό κείμενο (δηλ.: τά παρακολουθοϋντα τοις
{τοις} πεπληγόσι σημεία), άπλώς παραλείπει τό ενα τοις, μή δηλώνοντάς το στό κείμε-
νο, παρά μόνο στό κριτ. ύπόμν.

σ. 20,26: ή πέπερι τρίψας

Τό ήμιτελώς παραδεδομένο περι (βλ. και κριτ. ύπόμν.) θά έπρεπε νά έκδοθεί: <πέ>περι.

σ. 21, 4: πυρέθρου

Άντι πυρέθρου στο χφ. παραδίδεται έπυρέθρου (βλ. καΐ κριτ. ύπόμν.)· συνεπώς ή γρ.
αύτή θά έπρεπε νά έκδοθει: {ε}πυρέθρου.

σ. 22,9: μηδέ τρίτον ήμέρας διαλιπών

Τό ήμε τοϋ χφ. (βλ. και κριτ. ύπόμν.) θά έπρεπε νά έκδοθει: ήμέ<ρας>.

σ. 22,23: ύποναύσιος

Ή λανθασμένη γρ. ύπόνανσος τοϋ χφ. διορθώνεται άπό τόν Wellmann σέ ύποναύ-
σιος, χωρίς ή έπέμβαση αύτή νά δηλώνεται στό κείμενο, δηλ. ύποναύσ<ι>ος, παρά μόνο
στό κριτ. ύπόμν.

σ. 30,7: έκ δέ τών Στράτωνος

Στό χφ. παραδίδεται: έκ δέ τών Στράτωνός έστι■ ό Wellmann παραλείπει τό έστι, χωρίς
νά δηλώνει τήν έπέμβαση αύτή στό κείμενο παρά μόνο στό κριτ. ύπόμν. Ό όρθός τρόπος
έκδόσεως τοϋ χωρίου είναι: έκ δέ τών Στράτωνος {έστί}801.

801. Βλ. και παραπάνω, σ. 199, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό.
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σ. 35,22: πλατυκέφαλον δέ· εστι δε

πλατυκέφαλον εστι δε Ρ (βλ. και κριτ. ύπόμν.): ό Wellmann εισάγει στό κείμενο τό
πρώτο δε χωρίς τό σύμβολο τής προσθήκης, ένώ θα έπρεπε νά έκδώσει τό χωρίο ώς
έξης: πλατυκέφαλον <δέ>· εστι δέ802.

σ. 37,8-9: σίδια έφθά

Ή προβληματική γρ. διά έκφθα τοΰ χφ. (βλ. και κριτ. ύπόμν.) διορθώνεται όρθά άπό
τόν Wellmann σε σίδια έφθά· ώστόσο, άφοϋ στήν ουσία παραδίδεται ή δεύτερη συλ-
λαβή τοΰ ούσ., αύτό τά επρεπε νά έκδοθεΐ: <σί>δια.

5. ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΑΝΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ

Ό Διοσκουρίδης άπό τα Άνάζαρβα τής Κιλικίας (έδρασε έπΐ Κλαυδίου και
Νέρωνα), γνωστός ώς ό μεγαλύτερος φαρμακολόγος τής Αρχαιότητας, δέν
κατονομάζεται άπό τόν Φιλούμενο μεταξύ τών πηγών του. Ώστόσο, όπως θά
φανεί σαφώς, άπό τή σύγκριση τών χωρίων τών δύο αύτών γιατρών, τά όποια
παρατίθενται στή συνέχεια, ό Φιλούμενος δέν άγνοοϋσε τά έργα Περί ύλης ια-
τρικής καί Περι απλών φαρμάκων τού Άναζαρβέα ομοτέχνου του. Ή διερεύνηση
τής σχέσεως τών δύο έν λόγω γιατρών δέν συμβάλλει μόνο στό έντοπισμό μιας
σημαντικής πηγής τού Φιλουμένου, άλλά σέ κάποιες περιπτώσεις μάς βοηθά
και στήν άποκατάσταση (ή έστω στήν έπι πλέον τεκμηρίωση κάποιων διορθω-
τικών προτάσεων) τού κειμένου τού Π. ίοβ.*03.

ϊ) Περί ϋλης ιατρικής

Παραθέτω άμέσως παρακάτω σέ παράλληλες στήλες τά χωρία τού Π. ίοβ.
τού Φιλουμένου και τοΰ Π. ΰλ. ίατρ. τοΰ Διοσκουρίδη, άπό τά όποια τεκμηρι-

802. Βλ. και παραπάνω, σ. 205, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό (γιά τή μή άναγκαιότητα τής
προσθήκης).

803. Φυσικά στούς δύο ύπό έξέταση συγγραφείς έντοπίζεται κοινή χρήση και άλλων
φαρμάκων, κυρίως άπΑών, τά σχετικά συμφραζόμενα δμως είναι ετσι διαμορφωμένα, ώστε στις
περιπτώσεις αύτές μάλλον δέν έπιτρέπεται νά ύποστηριχθεϊ έξάρτηση τοΰ Φιλουμένου άπό τόν
Διοσκουρίδη. Γιά παράδειγμα, ό Φιλούμενος στό κεφ. πού άφορα τούς έχιοδήκτους μεταξύ τών
σχετικών βοηθημάτων καταγράφει και τό φυτό αγχουσα, πού άπό μερικούς χρησιμοποιείται ώς
περίαπτον βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 17, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 5-6]: καϊ αγχονσαν δέ τήν λεπτόφνλλον
ενιοι περιάπτονσιν καϊ βοηθεϊν ύπισχνοϋνται. Τό σχετικό χωρίο τοΰ Διοσκουρίδη, δπου μεταξύ
άλλων μνημονεύεται και ή παραπάνω χρήση τοΰ ίδιου φυτοΰ, εΐναι τό άκόλουθο, Διοςκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 4, 24 [II 189, 6-8 Wellm.]: δύναμις δέ αυτής καϊ τών φύλλων θηριοδήκτοις βοηθεϊν,
μάλιστα δέ έχιοδήκτοις έσθιόμενα καϊ πινόμενα και περιαπτόμενα. Βλ. έπίσης τά σχετικά μέ τή
χρήση τοΰ όξυμέλιτος γιά τήν άντιμετώπιση τών δηγμάτων τού σηπος στόν Φιλουμ., Π. ίοβ. 23,3
[CMG Χ/1/1, σ. 30,4-5], και στόν Διοςκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,14 [III 16,4-5 Wellm.], κ.ά.
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ώνεται οτι ό πρώτος γνώριζε και χρησιμοποίησε τό έν λόγω έργο τοϋ δευτέ-
ρου. Σημειώνω άκόμη ότι σέ άρκετές περιπτώσεις ϊδια ή παρόμοια σκευάσματα
έντοπίζονται καί στό διοσκουρίδειο Π. άπλ. φαρμ., όχι όμως μέ διατύπωση πού
νά επιτρέπει νά συμπεράνουμε έξάρτηση τοϋ Φιλουμένου άπό τό έν λόγω έργο·
τά χωρία αύτά τοϋ Π. άπλ. φαρμ. τά μνημονεύω κάθε φορά στον οικείο τόπο
(δηλ. μετά τήν παράθεση τών άντίστοιχων χωρίων τοϋ Π. ϋλ. Ιατρ. και τοϋ Π.
'ιοβ. μεταξύ τών όποιων διαπιστώνεται έξάρτηση).

1. Στό κεφ. πού άφορά τή θεραπεία τοΰ άνθρώπου πού έχει δαγκωθεί άπό
λυσσασμένο σκύλο, παρατίθεται άπό τόν Φιλούμενο ένα φάρμακο, ή σύνθε-
ση τοϋ όποιου έντοπίζεται έπακριβώς στον Διοσκουρίδη, ένώ μεταξύ τών δύο
γιατρών ύπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον άφορά τή χρονική διάρκεια τής
χορηγήσεώς του· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 2,10
[I 125,15-17 Wellm.]804:

καρκίνων ποταμίων καέντων ή
τέφρα κοχλιαρίων δυεϊν πλήθος
σύν γεντιανής ρίζης
κοχλιαρίω ένι

και οϊνω ποθεϊσα
έπι ήμέρας τρεις

βοηθεΐ λυσσοδήκτους ένεργώς805.

Γιά τό δεύτερο άπό τά συστατικά τών παραπάνω φαρμάκων, δηλ. τή ρίζα τής γεντιανής
και τή χρήση της σέ διάφορα σκευάσματα κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων, βλ. καί Διο-

804. Ό Wellmann γνωρίζει τό χωρίο αύτό τοΰ Διοσκουρίδη, άφοΰ τό επικαλείται γιά τήν άπο-
κατάσταση τοΰ άντίστοιχου χωρίου τοΰ Φιλουμένου (βλ. κριτ. ύπόμν.)· ή άξιοποίηση όμως άπό
αύτόν τοΰ έργου τοϋ Διοσκουρίδη είναι μόνο περιστασιακή, χωρίς νά άσχολείται συστηματικά μέ
τή διερεύνηση τής σχέσεως έξαρτήσεως τών δύο αύτών γιατρών.

805. Γιά τό σύνολο τών ιοβόλων καί τών δηλητηρίων, γιά τά όποια συνιστάται ή χρήση τών
ποταμίων καρκίνων (δύνανται δε τά αύτά και οί θαλάσσιοι, πλην ήττον τούτων ένεργοϋσιν), βλ.
Διοσκουρ.,77. ϋλ. ίατρ. 2,10 [1 125,19-25 Wellm.] (έρπετά, φαλάγγια, σκορπιοί, λαγωός θαλάσσιος).

Φιλούμ.,Π. ίοβ. 2,3
[CMG Χ/1/1, σ. 5,19-23]:
οπόταν δέ τις δηχθή ύπό
λυσσώντος κυνός, εις οίνου
άκράτου κυάθους τρεις
ή τέσσαρας έμπάσσειν
δύο μέν <κοχλιάρια
τής τών καρκίνων τέφρας,
έν δέ>

κοχλιάριον τής γεντιανής
[.··]

τω δεδηγμένω

διδόναι πιεϊν

άπό τής πρώτης ήμέρας

μέχρι τεσσαράκοντα ήμερών.
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σκουρ., 77. ϋλ. 'ιατρ. 3,3 [II 5,11-13 Wellm.] : βοηθεΐ δέ [sc. ή ρίζα τής γεντιανής] θηριοδήκτοις
ηοτιζομένη δραχμών δυεϊν πλήθος μετά πεπέρεως και πηγάνου καϊ ο'ίνου806.

Βλ. καί Διοσκουρ., 77. άπλ. φαρμ. 2,120 [III 300,1-3 Wellm.]: ή και 'όλων [sc. τών ποτα-
μίων καρκίνων] καέντων τής τέφρας δραχμήν α' ή δ', γεντιανής δραχμήν α' κα'ι αμπέλου
λευκής τής τέφρας δραχμάς β ' σύν οϊνω λευκώ έπι ήμέρας γ ' πινόμενα [sc. λυσσοδήκτους
ώφελεϊ]. Άπό τον Διοσκουρίδη, 77. ϋλ. Ιατρ., καί τόν Φιλούμενο λείπει ή μνεία τής τέφρας
τής λευκής άμπέλου ώς συστατικού τοΰ φαρμάκου, ό Φιλούμενος, όμως κάνοντας λόγο
γιά τήν προετοιμασία τών δύο ύλικών (δηλ. τών καρκίνων καί τής γεντιανής) σημειώνει
ότι οί καρκίνοι πρέπει νά καούν έπι κληματίδος λευκής άμπέλου807.

2. Γιά τή μή επούλωση τών ούλών και τή διατήρηση τών έλκώσεων έπϊ τών
Ιοβόλων τραυμάτων ό Φιλούμενος συνιστά τή χρήση ώς κατάπλασμα ταρίχου
καί σκορόδων· ή χρήση τών ύλικών αύτών γιά τήν ϊδια άκριβώς περίπτωση
έντοπίζεται καί στόν Διοσκουρίδη· βλ.:
Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 2,28 Φιλούμ., Π. ιοβ. 3,3

[I 131, 9-12 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 6,31-7, ι]:

σμαρίδος ταριχηράς
ή κεφαλή καεϊσα <λεία>
έλκη στέλλει ύπερσαρκοϋντα
[...]

σκορπιοπλήκτοις δέ παρέξει δέ αύταϊς [sc. ταΐς

και κυνοδήκτοις ή σάρξ ούλαΐς τών ιοβόλων]

άρμόζει καθάπερ τό τοιούτο τάριχος

806. Μέ άφορμή τήν καταγραφή τοΰ χωρίου αύτοΰ πού άφορά τήν γεντιανήν πρέπει νά δι-
ευκρινίσω τά άκόλουθα: Συνήθως τά διάφορα άπλά φάρμακα πού άναγράφονται ώς συστατικά
κάποιου συνθέτου φαρμάκου, τό όποιο είναι δραστικό, γιά παράδειγμα, κατά τών ιοβόλων, συ-
νιστώνται ώς συστατικά τοΰ φαρμάκου αύτοΰ, άκριβώς έπειδή καί ώς άπλά φάρμακα χαρακτη-
ρίζονται άπό τήν ϊδια δράση, δηλ. κατά τών ιοβόλων (προφανώς ένα φάρμακο, σύνθετον άπό
άρκετά άπΛά μέ τήν ϊδια θεραπευτική δράση, παρουσιάζει τή δράση αύτή στόν μεγαλύτερο δυ-
νατό βαθμό). Ώς παράδειγμα σημειώνω καί τό άκόλουθο χωρίο τοϋ Φιλουμένου, όπου καταγρά-
φονται διάφορα ύλικά, άπό κάθε ένα άπό τά όποια παρασκευάζεται σύγχρισμα πρός έρπετά, στό
τέλος όμως τής σχετικής παραγράφου γίνεται λόγος καί γιά τά συγχρίσματα πού παρασκευάζο-
νται άπό τήν άνάμιξη περισσότερων τοΰ ένός άπό αύτά· βλ. Φιλουμ., 77. 'ιοβ. 7,1 [CMG Χ/1/1, σ.
11,2-7]: συγχριέσθω δέ τό σωμάτων έλαίω, έν ώ κέδροι συγκεκομμέναι χλωραϊ προ<σ>εβλήθησαν
[corr. Χαριτωνίδης] ή άρκευθίδες ή κόνυζα ή πευκέδανον ή σίλφιον ή έλελίσφακον ή μαλάχη άγρία
ή άβρότονον ή καρδάμωμον ή άσφοδέλου ή δαύκου καρπός ή χαλβάνη, καί όπω πευκεδάνου ή
μυελω έλαφείω μετ'οξους άνειμένω ή όξελαίω ή τοις έκ τούτων συντεθεισι.

807. Πρβ. καί Γαλην., 77. άντιδ. 2,11 [XIV 169,1-6 Κ.]: άλλη ένδοξος πάνυ, Μιθρέου. καρκίνων
ποταμίων έπι κλημάτων λευκής άμπέλου κεκαυμένων κα'ι τετριμμένων μύστρα ι ', ρίζης γεντιανής
μύστρα γ ', τερμινθίνης μύστρα β '. δίδου δηχθεΐσιν εύθέως μετ' οίνου άκράτου παλαιού κυάθων γ '
ή όλίγω πλέονος ή έλάττονος.
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πάς τάριχος
και

δριμύτατος επιτιθέμενος,

δ.π.2,152 [1218, 9-219,1
Wellm.]:

καταπλάσσεται δέ [sc. τα
σκόροδα]... και έπϊ τών
λυσσοδήκτων ώφελίμως.

και σκορόδων αγλιθες
λελειοτριβημέναι
[sc. καΐ έπιτιθέμεναι].

Τή χρήση τοϋ ταρίχον ώς καταπλάσματος στή θεραπευτική αντιμετώπιση κυνοδή-
κτων καΐ άνθρωποδήκτων συνιστά ό Φιλούμενος καΐ λίγο παρακάτω, 77. ίοβ. 5, 5 [CMG
Χ/1/1, σ. 10,4-7] (έκ τών 'Απολλώνιου Εύπορίστων): ή τάριχον ον έάν σχής μάλιστα παλαιόν
λειώσας κατάπλασσε [sc. τά φλεγμαίνοντα τών δηγμάτων τών κυνοδήκτων]· έπίσης ό
γιατρός αύτός ύποδεικνύει τό ϊδιο βοήθημα γιά τή θεραπεία γενικά τών θηριοδήκτων· βλ.
7, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 11, 26-12, ι]: έπιτιθέσθω δέ [sc. θηριοδήκτοις] τάριχος λείος. Σημειώ-
νω έπϊ πλέον οτι ό τάριχος έχει θεραπευτική δράση στους θηριοδήκτους και ώς τροφή· βλ.
7, 11 [CMG Χ/1/1, σ. 13, ΐ]: και τάριχος δριμύτατος [sc. τρωγόμενος (άπό τους θηριοδή-
κτους)]· 9 [CMG Χ/1/1, σ. 13,26-27]: τροφαϊς δέχρηστέον ... ταρίχοις- 17,6 [CMG Χ/1/1, σ.
24,2-3]: και ταρίχων χρηστών πλεϊον έσθίοντες [sc. οί έχιόδηκτοι] μετά άρτου· 17, 7 [CMG
Χ/1/1, σ. 24, ίο]: και τάριχος δριμύτατος ωφελεί [sc. έχιοδήκτοις έσθιόμενος]· 18, 5 [CMG
Χ/1/1, σ. 26, ι]: έσθιέτω δέ [sc. ό δηχθεις ύπό κεράστου], και ταριχηρά κρέα μετά άρτου ξη-
ρού, και 19,2 [CMG Χ/1/1, σ. 26, ίο]: έσθίειν δέ [sc. τους δεδηγμένους ύπό πρηστήρων] τά-
ριχον ώμόν. Βλ. και παρακάτω, άρ. 36 (γιά τή χρήση τοϋ ώμοταρίχου).

Γιά τή χρήση γενικά τοϋ ταρίχου ώς καταπλάσματος τών κυνοδήκτων βλ. και Διο-
σκουρ., 77. άπλ. φαρμ. 2,120 [III 300,14-15 Wellm.]: τάριχος πάν [sc. καταπλαττόμενον], ένώ
ειδικότερα γιά τό θεραπευτικό βοήθημα πού παρασκευάζεται άπό σμαρίδαν ταριχηράν βλ.
1,179 [III 220,9-10 Wellm.] : στέλλει δέ έλκη ... σμαρίδος ταριχηράς κεφαλή καείσα.

Γιά τά σκόρ(ο)δα ώς κατάπλασμα τών θηριοδήκτων βλ. και Φιλούμ., 77. ίοβ. 3, 6
[CMG Χ/1/1, σ. 10, 6-7] (μέσω τοϋ Απολλώνιου τοϋ Μυός): ό δέ καθηγητής ένεργέστερον
ποιών και σκόροδα συνελέαινεν [sc. έπϊ τοις κυνοδήκτοις]· 7,6 [CMG Χ/1/1, σ. 12,1-2]: και
σκόροδα, ποτέ μέν λειοτριβηθέντα καταπλασσέσθω, ποτέ δέ καέντα προσβαλλέσθω τοις δήγ-
μασιν [sc. τών θηριοδήκτων]· αύτόθι [CMG Χ/1/1, σ. 12,6] : και σκόροδα μεθ'άλός [sc. κα-
ταπλασσόμενα ώφελεΐ θηριοδήκτοις], και 33,5 [CMG Χ/1/1, σ. 37,4-6] (άπό τά Εύπόριστα
του Απολλώνιου τοϋ Μυός): σκόροδα τρίψας συν τοις λεπίσμασιν και κνμίνου τό 'ίσον δι-
είς έλαίω κατάπλασσε τά δήγματα [sc. τών δεδηγμένων ύπό μυγαλής] και συνάλειφε τους
κύκλω τόπους, ένώ γιά τήν ώφέλεια πού προκύπτει στούς έχιοδήκτους άπό τή χρήση τους
τόσο ώς κατάπλασμα όσο και ώς τροφή βλ. 13 [CMG Χ/1/1, σ. 16, 24-25]: βοηθούνται δέ
[sc. οί ύπό άσκαλαβώτου δηχθέντες] παραχρήμα καταπλασσόμενοι τήν πληγήν κρομμύοις,
σκορόδοις, έτι και έσθίοντες αύτά (βλ. και παρακάτω, άρ. 4)808.

808. Σημειώνω έπϊ πλέον οτι οί δράσεις και τών ύπολοίπων δύο απλών φαρμάκων, τοϋ
κρομμύου και τοϋ Κυρηναϊκοΰ όποϋ, πού άναγράφονται άπό τόν Φιλούμενο στή συνέχεια τοϋ
χωρίου σ. 6,31-7, ι,ώς έπιθέματα γιά τους λυσσοδήκτους, μνημονεύονται καΐ άπό τόν Διοσκουρίδη-
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3. Το άκόλουθο φάρμακο γιά λυσσοδήκτους άφορά τή χρήση τών κόκκων
του σιταριού ώς επιθέματος στις πληγές τους· βλ.:

Διοσκουρ. Π. ΰλ. Ιατρ. 2, 85
[1169, 3-4 Wellm.]:
μασηθέντες δε
[sc. οί πυροί]
καϊ καταπλασθέντες

Φιλούμ., Π. ίοβ. 3,3
[CMG Χ/1/1, σ. 7,2-3]:

καϊ κόκκοι δε πυρών
έπιτιθέσθωσαν [sc. λυσσοδήκτοις],
και μεμασημένοι μεν
και αμάσητοι.

ώφελοϋσι κυνοδήκτους809.

Βλ. και Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 120 [III 300, 20-21 Wellm.]: πύροι ώμοι μασηθέ-
ντες και έπιτεθέντες [sc. ώφελοϋσι λυσσοδήκτους].

4. Τούς λυσσοδήκτους όμως τούς ώφελεΐ τό σκόρδο όχι μόνον ώς έπίθεμα,
άλλά καί όταν τρώγεται· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ΰλ. 'ιατρ. 2,152

[1219,1-2 Wellm.]:

καϊ

βιβρωσκόμενον δέ [sc τό σκόρδον
όνίνησι [sc. λυσσοδήκτοις]810.

Φιλούμ., Π. ίοβ. 4,3
[CMG Χ/1/1, σ. 7,21]:
ώσαύτως δέ

καί σκορόδων [...] έδωδή
[sc. ώφελεΐ λυσσοδήκτοις].

Πρβ. καί Φιλούμ., Π. ίοβ. 7, 11 [CMG Χ/1/1, σ. 13, ι]: καί σκόροδα [sc. τρωγόμενα
(ώφελοϋν τούς θηριοδήκτους)]· 9 [CMG Χ/1/1, σ. 13, 26-27]: τροφαϊς δέ χρηστέον ...,
οϊον σκορόδοις· 13 [CMG Χ/1/1, σ. 16,24-25]: βοηθούνται δέ [sc. οί άπό τοΰ άσκαλαβώ-

βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2, 151 [I 216, 12-13 Wellm.]: κννοδήκτοις τε κατάπλασμα [sc. έτι τό
κρόμυον] μεθ'άλός και πηγάνου καϊ μέλιτος — Φιλουμ., αυτόθι [CMG Χ/1/1, σ. 7, ι]: κρόμμυά τε
ωσαύτως, καί Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,80 [II 95,16 Wellm.]: και έπϊ τών λυσσοδήκτων δέ ώφελεΐ
[sc. ό όπός τοΰ σιλφίου] έπιτιθέμενος τοις τραύμασι —- Φιλουμ., αυτόθι [CMG Χ/1/1, σ. 7,1-2]:
και όπάς μάλιστα μέν ό Κυρηναϊκος ή ό Μηδικός ή ό Παρθικός [sc. έπιτιθέμενος λυσσοδήκτοις].

809. Σημειώνω άκόμη οτι τό πίτυρον έκ πυρών ένδείκνυται νά χρησιμοποιηθεί γιά τή θερα-
πεία τών έχεοδήκτων, καί τό έκ τών σητανίων πυρών αλευρον γενικά γιά έκείνους πού έχουν
δηχθεϊ άπό ίοβόλα· βλ. Διοσκουρ.,Π. ΰλ. ίατρ. 2,85 [1169,9-17 Wellm.].

810. Ό Διοσκουρίδης καταγράφει καί κάποιες άκόμη θεραπευτικές χρήσεις τοΰ σκόρδου,
δηλ. δτι ώς τροφή ώφελεΐ καί τούς έχεοδήκτους, ένώ ώς κατάπλασμα τούς έχεοδήκτους, τούς
λυσσοδήκτους καί έκείνους πού έχουν δηχθεϊ άπό μυγαλή· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2, 152 [I
218, 9-219, 12 Wellm.]. Πρέπει νά διευκρινισθεί έδώ δτι άρκετά βοηθήματα, τά όποια άφοροΰν
εϊτε γενικά τά ίοβόλα είτε συγκεκριμένα τέτοια ζώα, έντοπίζονται καταγεγραμμένα άπό τόν Δι-
οσκουρίδη σέ κεφφ. πού άφοροΰν τά δήγματα τών έχεων- τήν αιτία τοΰ γεγονότος αύτού τήν
έντοπίζουμε στόν Φιλουμ., Π. ίοβ. 27,3 [CMG Χ/1/1, σ. 33,4-7]: καί καθ'όλου απλώς <είπεϊν> έπι
παντός θηριοδήκτου τών κατωνομασμένων ειδών τά προς έχεοδήκτους αρμόζει βοηθήματα, ώς αν
καθ'όλου όντα πρός παντός ιοβόλου πληγήν εύάρμοστα.
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του δηχθέντες] παραχρήμα καταπλασσόμενοι τήν πληγήν κρομμύοις, σκορόδοις, έτι καί
έσθίοντες αύτά· 17, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 9]: σκόροδά τε έσθιόμενα [sc. ώφελεϊ έχιοδή-
κτοις]· 21, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 2]: δοτέον σκόροδα πολλά [sc. τοις ύπό αίμόρρου καί
αίμορροΐδος δεδηγμένοις]· 35, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 38, 25]: ή σκόροδα πλείονα προσφε-
ρόμενοι [sc. τοις ύπό άραχνών πληγεϊσι], καί 35, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 38, 27-28] (άπό τά
Εύπόριστα τοΰ Απολλώνιου τοΰ Μυός): μετά τών σιτίων σκόροδα παραινών δίδοσθαι
[sc. τοις ύπό άραχνών πληγεϊσι]811.

Βλ. καί Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 120 [III 300, 10-25 Wellm.], όπου ώς βοηθήματα
γιά τούς κυνοδήκτους καταγράφονται μεταξύ άλλων τό σκόροδον, τό κρόμυον, ό όπός
σιλφίον [= όπός Κνρηναϊκός κ.ά.], ό τάριχος, οί μασηθέντες πυρροί (γιά τούς όποιους βλ.
παραπάνω, άρ. 3), κ.ά., χρήση τών όποιων έπίσης έντοπίζεται στό Π. ίοβ.· πρβ. καί 2,122
[III 301,9-12 Wellm.], όπου, μεταξύ άλλων, ή σκοροδοφαγία συνιστάται ώς άνυτικώτατον
βοήθημα γιά τούς έχιοδήκτους.

5. Τό γάλα συνιστάται άπό τόν Διοσκουρίδη γενικά γιά τήν κάθαρσιν τοΰ
οργανισμού, ένώ τήν ι'δια άκριβώς χρήση του, και μέ παρόμοια έκφραση, κατα-
γράφει και ό Φιλούμενος γιά τή θεραπεία τών λυσσοδήκτων· βλ.:
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,70 Φιλούμ., Π. ίοβ. 4,9

Πρβ. καί Φιλούμ., Π. ίοβ. 4,2 [CMG Χ/1/1, σ. 7,19]: <καΙ> γάλακτος [sc. πόσις (δίαι-
τα λυσσοδήκτων)].

Στό διοσκουρίδειο Π. άπλ. φαρμ. έντοπίζεται χρήση τοΰ σχιστού γάλακτος μόνο
γιά όσους πάσχουν άπό έλεφαντίαση, βλ. 1, 195 [III 225, 2-3 Wellm.]: ώφελεϊ και γάλα
σχιστόν καταπινόμενον ίκανώς τούς έλεφαντιώντας.

6. Στό άκόλουθο χωρίο ή πολτοποιημένη ρίζα τοΰ μαράθρου συνιστάται
νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν ίαση τών δηγμάτων τών ιοβόλων ζώων, τών κυνο-

811. Βλ. καί παραπάνω, άρ. 2.

812. Γιά τή θεραπευτική δράση τοϋ γάλακτος (καί μάλιστα τοΰ βοείου) κατά συγκεκριμέ-
νων δηλητηρίων βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,70 [I 144,24-145,4 Wellm.] (κανθαρίς, πιτυοκάμπη,
βούπρηστις, σαλαμάνδρα, ύοσκύαμος, δορύκνιον, άκόνιτον, έφήμερον), ένώ τό γάλα τής γυναικός
εΐναι άντίφάρμακο γενικά τών θανασίμων φαρμάκων, βλ. Διοσκουρ., αύτόθι [I 145, 14 Wellm.],
καί τό τής πρωτοτόκου κυνός γάλα ένδείκνυται νά χορηγηθεί πρός λαγωοΰ θαλασσίου πόσιν, βλ.
Διοσκουρ., αύτόθι [I 145,21-22 Wellm.].

[I 144,10-11 Wellm.]:
έχει δέ πάν γάλα
παρεμπεπλεγμένον τόν όρρόν,
ος σχιζόμενος
πρός κάθαρσιν
εύτονωτέραν άρμόζει ,..812.

812

τό σχιστόν,

όμοϋ μέν κάθαρσιν

και έπίκρασιν παρέχειν δννάμενον.

[CMG Χ/1/1, σ. 8,15-17]:
καϊ τό γάλα δέ
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δήκτων στον Διοσκουρίδη καί τών άνθρωποδήκτων στόν Φιλούμενο813, βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 3,70
[II 81,7-8 Wellm.]:

αί δε ρίζαι [sc. τοϋ μαράθρου]
λεϊαι σύν μέλιτι

Φιλούμ., Π. ιοβ. 5,1
[CMG Χ/1/1, σ. 9,13-14]
(άπό τό Περί τών κατά γένος
φαρμάκων τοϋ Άρχιγένη)814:
τούς δέ άνθρωποδήκτους
προχρίσας έλαίω
μαράθρου ρίζαν
<λειώσας> μετά μέλιτος,
άχρι άν καθαρθή τό έλκος,
Xpü.

καταπλασθ είσαι
κννοδήκτους θεραπεύουσιν815.

Τούς θηριοδήκτους ώφελοϋν έπίσης ό χυλός καί ό καρπός τοϋ μαράθ{ρ)ον βλ. Φι-
λούμ., Π. ιοβ. 7,11 [CMG Χ/1/1, σ. 13,2-3]: ... καί μαράθου ... χυλός σύν μελικράτω ρο-
φούμενος [sc. ύπό τών θηριοδήκτων], καί 23, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 30,4-5] (άπό τά Εύπόρι-
στα τοϋ Απολλώνιου τοϋ Μυός): ή μαράθρου καρπόν έφθόν μετ'οίνου λευκού κοτύλης
ήμισυ [sc. πότιζε τοις ύπό σηπός δεδηγμένοις]816.

7. Ή έπόμενη διοσκουρίδεια θεραπευτική ύπόδειξη γενικά για τήν άντιμετώ-
πιση τραυμάτων χρησιμοποιήθηκε άπό τόν Φιλούμενο γιά ειδικά τραύματα (τά
δαγκώματα άπό σκύλους)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,73
[I 147,22-148, 3 Wellm.]:
έρια οίσυπηρά [...]
άρμόζοντα έν άρχή
πρός τραύματα,

[...]

βρεχόμενα όζει καί έλαίω
ή οϊνω.

Φιλούμ., Π. ιοβ. 5,3
[CMG Χ/1/1, σ. 9,23]:
ή έριον οίσυπηρόν

όζει καί έλαίω βεβρεγμένον

813. Είναι φανερό ότι ή θεραπευτική δράση τής πολτοποιημένης ρίζας τοϋ μαράθρου άφο-
ροΰσε γενικά τά δήγματα τών ιοβόλων· δικαιολογείται έτσι ή υπόδειξη τής χρήσεώς της άπό τόν
Διοσκουρίδη και τόν Φιλούμενο σέ δύο έπι μέρους περιπτώσεις ιοβόλων.

814. Φυσικά ό Άρχιγένης εΐχε τή δυνατότητα νά χρησιμοποιήσει τό έργο τοΰ Διοσκουρίδη,
δπως άποδεικνύεται άναντίρρητα και άπό πολλές άλλες περιπτώσεις· βλ. Μαυροτδης,Άρχιγένης,
σ. 288-295 (σ. 288-293 γιά τό Π. ϋλ. ίατρ.)· όπότε στήν περίπτωση αύτή τό διοσκουρίδειο Π. ϋλ.
ίατρ. άποτελεϊ έμμεση πηγή τοΰ Φιλουμένου.

815. Έπίσης τό άφέψημα τής κόμης τοΰ μαράθου έρπετοδήκτοις δέ δίδοται σύν οϊνω- βλ. Διο-
σκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,70 [II 81,3-5 Wellm.].

816. Βλ. καί παρακάτω, σ. 223.
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[sc. έπιτίθει τοις δήγμασι
τών κυνοδήκτων].

8. Ή ϊδια ακριβώς παρατήρηση άφορα καί τή θεραπευτική χρήση τοϋ καινού
σπόγγου στά τραύματα (δήγματα)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 5,120
[III 89,11-13 Wellm.]:
δύναται δε ό καινός τε
και άλιπής [sc. σπόγγος]
τραυματικός τε εΐναι
και οιδήματα στέλλειν
και τα νεότρωτα κολλάν
σύν ύδατι
ή όξυκράτω.

Φιλούμ., Π. ίοβ. 5, 3
[CMG Χ/1/1, σ. 9,24-25]
καινόν σπόγγον

ύδατι ψυχρώ βρέξας
ή όξυκράτω ... εασον έπικεϊσθαι
[sc. τοις δήγμασι
τών κυνοδήκτων].

Ή χρήση τοϋ σπόγγου συνιστάται άπό τόν Φιλούμενο σε τρεις άκόμη περιπτώσεις
θηριοδήκτων- βλ. Π. ίοβ. 15, 11 [CMG Χ/1/1, σ. 20, 17-18]: ή σπόγγον καινόν εις δξος
άποβάπτων πυρία τήν πληγήν [sc. τών φαλαγγιοδήκτων]· 21, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 11-
12]: καϊ τήν κύστιν [sc. τών δεδηγμένων ύπό αίμόρρου ή αίμορροΐδος] σπόγγοις πολ-
λοίς πυριατέον, και 23, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 30, 6-7] (άπό τά Εύπόριστα τοϋ Απολλώνιου
τοϋ Μυός): συμφέρει δέ και σπόγγους δξει θερμώ βεβρεγμένους τω δήγματι [sc. τών ύπό
σηπός δεδηγμένων] προστιθέναι.

9. Γιά τις θεραπευτικές ιδιότητες τής τέφρας διαφόρων ξύλων ό Διοσκουρί-
δης άφιερώνει ιδιαίτερη ένότητα, ώς ένδεικνυόμενη όμως νά καταπλασθεϊ στά
τραύματα τών ιοβόλων καταγράφει τήν κληματίνην, ένώ ό Φιλούμενος μνημο-
νεύει έναλλακτικά άκόμη δύο· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,117
[III 87,3-4 Wellm.]:

καταπλασθεϊσα δέ

[sc. ή κληματίνη τέφρα]

Φιλούμ., Π. ίοβ. 7,3
[CMG Χ/1/1, σ. 11,16-18]:
μετά τούτο δέ τέφρα
μετ' οξους
καταχριομένη
όνίνησιν,

[sc. τοις ύπό τών θηρίων
πεπληγμένοις]
μάλιστα δέ
ή έκ σύκινων ξύλων
ή δάφνινων ή άμπελίνων.
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συν οξει

έρπετόδηκτα και κννόδηκτα

ίάται817.

Ή συκίνη τέφρα συνιστάται άπό τόν Φιλούμενο και γιά τά δήγματα τών φαλαγ-
γιοδήκτων, 77. ίοβ. 15, 10 [CMG Χ/1/1, σ. 20,12]: έπιτίθει δέ τέφραν συκίνην συν άλσ'ιν
λείοις μετ' οϊνον φνράσας.

Πρβ. και Διοσκουρ., 77. άπλ. φαρμ. 2, 120 [III 300, 23-24 Wellm.]: τέφρα συκίνη συν
κηρωτη [sc. έπιτεθεισα] (λυσσόδηκτοι).

Ή κληματίνη τέφρα καταγράφεται ώς βοήθημα τών λυσσοδήκτων άπό τόν Διο-
σκουρ., 77. άπλ. φαρμ. 2,120 [III 300,15 Wellm.]: τέφρα κληματίνη συν έλαίω.

10. Ή έπίθεσις τών σχισμένων στή μέση ορνίθων, και μάλιστα οταν είναι
άκόμη ζεστές, πάνω στά δήγματα τών ιοβόλων συνιστάται ώς άποτελεσματικό
θεραπευτικό μέσο· βλ.:

Διοσκουρ., 71. ΰλ. ίατρ. 2,49 Φιλούμ., 77. ίοβ. 7,6

[1135,12-13 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 12, 3]:

άλεκτορίδες άνασχισθεϊσαι ή όρνιθας*1* άνασχίζοντας

και έπιτεθεϊσαι ένθερμοι περιπτύσσειν

τοις τών ερπετών δήγμασι βοηθοϋσι. τω πεπληγότι τόπω

[sc. ύπό ιοβόλου θηρίου].

Παρόμοιο θεραπευτικό βοήθημα άναγράφει ό Φιλούμενος καΐ γιά τούς έχιοδή-
κτους· βλ. 77. ίοβ. 17, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 23,13-14]: και τών ορνίθων οί νεοσσοί αναπτυσ-
σόμενοι παραχρήμα και έπιτιθέμενοι819.

Βλ. κα! Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 123 [III 303, 3-4 Wellm.]: άλεκτορίδες άνασχι-
σθεϊσαι ζώσαι και έπιτεθεϊσαι [sc. έχιοδήκτοις] θερμαί, άλλάσσειν δέ δεϊ συνεχώς820.

11. Ή χρήση τής καλαμίνθης ώφελέϊ αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό έρπετά
κατά τόν Διοσκουρίδη κα! γενικότερα άπό ίοβόλα ζώα κατά τον Φιλούμενο· βλ.:

Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 3,35 Φιλούμ., 77. ίοβ. 7,6

[II 47,9 Wellmann]: [CMG Χ/1/1, σ. 12,5-6]:

πινομένη δέ (και πήγανόν τε)

και καλαμίνθη

και καταπλασσομένη καταπλασσόμενα

817. Ή ϊδια τέφρα συνιστάται έπίσης και προς μύκητας· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 5,117 [III
87,5-6 Wellm.].

818. Τά ούσ. άλεκτορις και όρνις είναι συνώνυμα· βλ. LSJ, στά λ., και Gl, στά λ.

819. Πρβ. και παρακάτω, άρ. 32, οπου καταγράφεται πόμα σκευαζόμενο άπό έγκέφαλο άλε-
κτορίδων διαλυμένον σέ κρασί.

820. Βλ. και παραπάνω, σ. 216, ύποσημ. 810.
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[sc. ή καλαμίνθη]

άρήγει ώφελεΐ

έρπετοδήκτοις821. [sc. τοις ύπό τών θηρίων

πεπληγμένοις].

Σημειώνω άκόμη οτι ή καλαμίνθη ώς κατάπλασμα άλλά καί ώς πάτημα ένδεικνυό-
ταν για τήν ίαση αυτών πού τσιμπήθηκαν ή δαγκώθηκαν άπό διάφορα ίοβόλα· βλ. Φι-
λούμ., Π. ίοβ. 14, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 17, 23]: ή καλαμίνθη λεία ύδρηρά καταπλασσομένη
[sc. βοηθει σκορπιοπλήκτοις)]· 7, 11 [CMG Χ/1/1, σ. 13, 2-3]: καϊ καλαμίνθης ... χυλός
σύν μελικράτω ροφούμενος (θηριόδηκτοι)· 14, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 18,2-3]: και καλαμίνθα
επί πολύ ένεψηθεϊσα όξυκράτω (πότημα σκορπιοπλήκτοις), καί 35,2 [CMG Χ/1/1, σ. 38,
18-19]: βοηθούνται δε [sc. οί ύπό τετραγνάθων πεπληγμένοι] καλαμίνθη ... ποτιζόμενοι.

Τό πήγανον καί ή καλαμίνθη καταγράφονται ώς καταπλάσματα ειδικά γιά έχιοδή-
κτους822 άπό τόν Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 123 [III 303, 1-2 Wellm.]: καταπλάσσεται
δε προς εχει ς ... πήγανον, καλαμίνθης φύλλα.

12. Τό άκόλουθο φάρμακο, παρασκευαζόμενο άπό πίσσα (δηλ. ρητίνη)823 καί
αλας, είναι δραστικό γιά τήν ϊαση τών δηγμάτων γενικά τών έρπετών βλ.:

Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,72 Φιλούμ., Π. ίοβ. 7, 7

[I 70,22-23 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 12,9]:

πρός τε έρπετών δήγματα

σύν άλσί λείοις ή άλας λεάνας

καταπλασσομένη

[sc. ποιεί ή πίσσα]824. άναλαβών πίσση υγρά

κατάπλασσε

[sc. τά δήγματα τών έρπετών].

Τό σκεύασμα αύτό ό Φιλούμενος τό καταγράφει καί λίγο παρακάτω, στό ι'διο κεφ.
(συγχρίσματα πρός ερπετά), βλ. Π. ίοβ. 7, 9 [CMG Χ/1/1, σ. 12, 19-20]: ώς αν τή υγρά
πίσση μεθ'άλών λείων θερμοτέρων καταπλασσομένη825.

821. Κατά τόν Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 3,35 [II48, ι Wellm.], ή καλαμίνθη και προς τα θανάσιμα
προπινομένη ποιεί σύν οϊνω, ένώ τά φύλλα της (Διοσκουρ., αύτόθι [II48,6 Wellm.]) θυμιαθέντα δε
ερπετά διώκει καί ύποστρωννύμενα.

822. Βλ. όμως παραπάνω, σ. 216, ύποσημ. 810.

823. Γιά τήν πίσσαν βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 72 [I 70,15-16 Wellm.]: πίσσα ή μεν ύγρά, ήν
ένιοι κώναν καλονσι, συνάγεται μεν έκ τών λιπαρωτάτων ξύλων πεύκης και πίτυος.

824. Ή χρήση τής πίσσας ενδείκνυται και πρός θανάσιμα φάρμακα· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.
1,72 [I 70,18 Wellm.].

825. Βλ. καί παρακάτω, άρ. 34.
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13. Τόσο κατά τόν Διοσκουρίδη όσο καί κατά τόν Φιλούμενο τό άφέψημα
τής όριγάνου δρά θεραπευτικά στό σύνολο τών θηριοδήκτων· κατά παρόμοιο
τρόπο δρούν και διάφορα μέρη (φύλλα, άνθη, κόμη) τού φυτού (εϊτε τής όριγά-
νου εϊτε τής άγριοριγάνου)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,27 Φιλούμ., Π. 'ιοβ. 7,7

[II 37,8-9 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 13,2]:

τό άφέψημα αύτής όριγάνου άφέψημα

[sc. τής Ήρακλεωτικής όριγάνου]

σύν οϊνω ποθέν πινόμενον σύν οϊνω

άρμόζει θηριοδήκτοις826. [sc. θηριοδήκτοις βοηθεϊ].

Βλ. έπίσης Φιλούμ., Π. ιοβ. 16, 9 [CMG Χ/1/1, σ. 22, 25-26]: τήν Ήρακλεωτικήν όρί-
γανον, εϊτε ξηράν εϊτε χλωράν, λεάνας πρός δύναμιν δίδου [sc. άσπιδοδήκτοις] μετ' οίνου.
Πρβ. και τό άκόλουθο παρόμοιο φάρμακο πού παρασκευάζεται άπό τήν άγριορίγανον και
πού ομοίως έχει θεραπευτική δράση στούς θηριοδήκτους, Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,29 [II
39,8-9 Wellm.]: ιδίως δε βοηθεϊ θηριοδήκτοις τά φύλλα καί τα άνθη [sc. τής άγριοριγάνου]
σύν οϊνω πινόμενα. Έπίσης πρβ. καί Φιλούμ., Π. ιοβ. 18, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 25, 29-26, ι]:
μετά δε τόν εμετον όριγάνου τής κόμης κεκομμένης σύν οϊνω δίδου [sc. τοϊς ύπό κεράστου
δηχθεΐσιν], καί 24, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 31, 6]: ή όρίγανος άναφυραθείσα ΰδατι [sc. έπιτιθέ-
σθω κατά τών πεπονθότων τόπων (σέ δήγματα ϋδρου ή χερσύδρου)].

Βλ. καί Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 122 [III 302,17-18 Wellm.]: όρίγανος Ήρακλεω-
τική καί τό άπόζεμα αύτής [sc. ποιεί πρός τά τών εχεων δήγματα].

14. Ή θεραπευτική δράση τού πράσου σ' αύτούς πού έχουν δηχθεΐ άπό ίοβό-
λα ζώα καταγράφεται άρκετά συχνά στά σχετικά συγγράμματα, καί ύποδεικνύ-
εται ή χρήση του εϊτε ώς κατάλληλη τροφή (έδωδή) εϊτε ώς πόμα ε'ίτε ώς κατά-
πλασμα (μαζί μέ άλλα ύλικά)· στό σκεύασμα πού καταγράφεται στή συνέχεια ό
χυλός του χορηγείται ώς πόμα γενικά στούς θηριοδήκτους· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,149 Φιλούμ., Π. ιοβ. 7,11

[I 215,13-14 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 13,3]:

άρήγει καί θηριοδήκτοις καί πράσου χυλός

σύν μελικράτω σύν μελικράτω

πινόμενος ροφούμενος

ό χυλός [sc. τού πράσου]827. [sc. θηριοδήκτοις βοηθεϊ].

826. Ή χορήγηση τής Ήρακλεωτικής όριγάνου ένδείκνυται έπίσης καί σέ δσους έχουν λάβει
κάποιο δηλητήριο (κώνειον, μηκώνιον, γύψον, έφήμερον)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 3, 27 [II 37,
9-38,2 Wellm.].

827. Τό πράσο ώφελεϊ τους θηριοδήκτους καί ώς κατάπλασμα- βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 2,
149 [1215,14-15 Wellm.].
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Βλ. καί Φιλούμ., Π. Ιοβ. 4, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 7, 2ΐ]: πράσων έδωδή (δίαιτα λυσσο-
δήκτων)· 17, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 6-8]: πινέτωσαν δε [sc. οί έχιόδηκτοι] ... και πράσου
χνλίσματος οσον ήμικοτύλιον έν άκράτω· 18,4 [CMG Χ/1/1, σ. 25, 27-28]: είτα πάλιν δο-
τέον ρεφανίδας καϊ πράσα (ώς έμετικό σέ περίπτωση δεδηγμένων άπό κεραστή)· 7, 6
[CMG Χ/1/1, σ. 12, 1-3] (οπου τά πράσα καί άλλα ύλικά άποτελοϋν τά συστατικά κα-
ταπλάσματος κατά τών θηριοδήκτων), και 15, 11 [CMG Χ/1/1, σ. 20, 15-18] (όπου τά
πράσα καί άλλα ύλικά άποτελοϋν συστατικά πυρίας πού εφαρμόζεται στήν πληγή τών
φαλαγγιοδήκτων).

Τά παραπάνω σχετικά μέ τό πράσο ό Φιλούμενος τά έντάσσει στήν ι'δια ένότητα,
όπου κάνει λόγο καί γιά τρία άκόμη άπλα φάρμακα, τό μάραθρον, τήν γλήχωνα καί τήν
καλαμίνθην, ό χυλός τών όποιων βοηθεΐ αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό θηρία· βλ.
Π. ίοβ. 7,11 [CMG Χ/1/1, σ. 13, 2-3]: μαράθρου και γλήχωνος και καλαμίνθης ... χυλός
σύν μελικράτω ροφού μένος [sc. θηριοδήκτοις βοηθεΐ], Τήν ίδια άκριβώς ιδιότητα τών
φυτών αύτών καταγράφει και ό Διοσκουρίδης στό Π. ϋλ. ίατρ., όπου ύποδεικνύεται ή
πόση τους (προφανώς τοΰ χυλοϋ ή τοϋ έκχυλίσματός τους)· βλ. γιά τό μάραθρον, 3,
70 [II 81,4-5 Wellm.]: έρπετοδήκτοις δέ δίδοται σύν ο'ίνω828· γιά τήν γλήχωνα, 3,31 [II
41, 3 Wellm.]: βοηθεΐ καί θηριοδήκτοις μετ'οίνου πινομένη· γιά τήν καλαμίνθην, 3,35
[II 47,9 Wellm.]: πινομένη δέ καί καταπλασσομένη άρήγει έρπετοδήκτοις.

15. Ιό άκόλουθο φάρμακο σκευάζεται άπό τήν κατοικίδιον γαλην, ή όποία, άφοΰ
ύποστεΐ τήν έπεξεργασία πού περιγράφεται στά χωρία πού παρατίθενται άμέσως
παρακάτω, ξηραίνεται καί χορηγείται μέ κρασί γενικά στούς θηριοδήκτους· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,25 Φιλούμ., Π. ίοβ. 7,12

[I 130, 7-10 Wellm.]:
γαλή κατοικίδιος

[CMG Χ/1/1, σ. 13,6-9]:

έστι δέ καί ή γαλή

τών διαβοήτων ή σκελετευομένη-

περιφλέγεται δέ πρώτον

έπανασχισθεϊσα

τών εντός έκκριθέντων,

σκελετεύεται δέ

ξηραινομένη έν σκιά-

περιφλευσθεϊσα829

καϊ δίχα τών εντός
σκελετευθεϊσα δι' άλός
και ζηρανθείσα έν σκιά
παντός έρπετοϋ
ένεργέστατόν έστι βοήθημα
ποθείσα μετ'οίνου
δραχμών δυεϊν πλήθος.

δίδοται δέ άπ' αύτής
δίδραχμον σύν οϊνω
[sc. θηριοδήκτοις]830.

828. Βλ. καί παραπάνω, άρ. 6.

829. περιφλευσθεϊσα] περιφλεγείσα; (ό έκδ. δέν σημειώνει κάποια v.l. στό κριτ. ύπόμν.).

830. Βλ. καί Kind, ΒPhW 30 (1910) 1120.



224

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ό Διοσκουρίδης στό Π. άπλ. φαρμ. καταγράφει τή χρήση τοϋ βοηθήματος αύτοΰ
γιά τήν άντιμετώπιση τών δηγμάτων τών εχεων, βλ. 2, 122 [III 302, 4-5 Wellm.]: ή
γαλην σκελετεύσας και ξηράνας δίδου δραχμάς β '831.

16. 'Ομοίως σέ ολους τους θηριοδήκτους χορηγείται κα! τό άκόλουθο πάτη-
μα πού σκευάζεται άπό τήν γεντιανήν βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,3 Φιλούμ., Π. ίοβ. 7,14

[II 5,11-13 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 13,18-19]:

βοηθεϊ δέ θηριοδήκτοις

ποτιζομένη [sc. ή γεντιανή] ή γεντιανής

δραχμών δυεϊν πλήθος δραχμάς β ',

μετά πεπέρεως και πηγάνον πεπέρεως και πηγάνον τά άρκοϋν

και οϊνου. δίδου λεάνας συν ο'ίνω

[sc. θηριοδήκτοις].

Πιθανότατα τό ϊδιο σκεύασμα άφοροϋν και οί δύο έπόμενες άναγραφές τοϋ Φιλου-
μένου, άν και σ' αύτές δέν σημειώνεται ή έπακριβής ποσότητα τής γεντιανής· βλ. Π.
ίοβ. 14, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 17, 27-18, ι]: ποτήμασιν δε χρηστέον άνυσιμωτάτοις· ... γε-
ντιανή <κεκομμένη> [sc. μετ' οϊνου] (σκορπιόπληκτοι), και 22,4 [CMG Χ/1/1, σ. 29, 6]:
και γεντιανή παραπλησίως [sc. πινομένη σύν οϊνω] (πεπληγμένοι άπό άμμοδύτην και
μύαγρον). Ειδικότερα γιά τά δύο συστατικά τοϋ φαρμάκου αύτοΰ, πλήν τής γεντιανής,
και τή δράση τους κατά τών ιοβόλων βλ. και οσα σημειώνει ό Διοσκουρίδης, στό Π.
ϋλ. ίατρ., στά λ. πού άφοροϋν α') τό πέπερι, 2,159 [I 224,17-20 Wellm.]: ... τό λευκον
πέπερι, εύθετοϋν μάλιστα εις τά οφθαλμικά και άντιδότους και θηριακάς δυνάμεις, εστι
δε τά μεν μακράν διά τό άωρον έπιτηδειότερον εις τάς άντιδότους και θηριακάς <δυ-
νάμεις>&32, και β') τό πήγανον (άγριον/ήμερον), 3, 45 [II 57, 9-10 Wellm.]: και προς
ερπετά άρμόζει ομοίως λαμβανόμενα [sc. μετ' οϊνου].

Ή 'ίδια θεραπευτική ύπόδειξη έντοπίζεται και στόν Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 122
[III 302, 5 Wellm.]: γεντιανής ρίζης δραχμάς β' μετά πεπέρεως και πηγάνου [sc. δίδου
πρός τά τών έχεων δήγματα].

17. Ή έπόμενη θεραπευτική ύπόδειξη άφορά τήν πόση τοϋ οϊνου ώς βοη-
θήματος αύτών πού έχουν δαγκωθεί άπό κάποιο έρπετό (Διοσκουρ.) ή θηρίον
(Φιλούμ.)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,6 Φιλούμ., Π. ίοβ. 9

[III 8,23-9,2 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 13,27-28]:

ίκανώς δέ ποθείς [sc. οίνος] οίνος πολύς και άκρατος

Ι··}

831. Βλ. ομως παραπάνω, σ. 216, ύποσημ. 810.

832. "Ισως μή άπαραίτητη προσθήκη τοϋ Wellmann.
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πρός τε έρπετών δηγμούς καί πληγάς [sc. βοηθεΐ τοις έκ θηρίων
πάντων ... [sc. βοηθεΐ]833. πεπληγμένοις].

Ή χορήγηση οίνου, καί ειδικότερα ή άκρατοποσία, άποτελεΐ κατά τούς αρχαίους
άποτελεσματικότατο θεραπευτικό βοήθημα όσον άφορα τήν άντιμετώπιση τών δηγμά-
των τών ιοβόλων (άλλά και τών θανασίμων φαρμάκων)· βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 4,2 [CMG
Χ/1/1, σ. 7,17-18]: δύναται δέ τούτων έκάτερον παρέχειν οίνου ακράτου ή ζωροτέρου πό-
σις (λυσσόδηκτοι)· 13 [CMG Χ/1/1, σ. 16, 25-26]: και οΐνον ακρατον έπιρροφοΰντες [sc.
οί δηχθέντες ύπό άσκαλαβώτου]· 17, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 3-4]: καϊ οΐνον πλείονα προ-
σεπιρροφοϋντες ακρατον άπεράτωσαν [sc. οί έχιόδηκτοι]· 19, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 26, 10-
ll]: καί πίνειν άκρατέστερον οΐνον [sc. οί δεδηγμένοι ύπό πρηστήρων], και 35, 3 [CMG
Χ/1/1, σ. 38,25-26]: καϊ οΐνον έπιρροφοΰντες ακρατον [sc. οί πληγέντες ύπό αραχνών].

Γιά τήν άκρατοποσίαν ώς άποτελεσματικότατο βοήθημα τών έχιοδήκτων βλ. και Δι-
οσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,122 [III 301,9-11 Wellm.]834.

18. Τό πάτημα πού παρασκευάζεται άπό τήν μακράν άριστολοχ(ε)ίαν είναι
δραστικό κατά τού ιού τών περισσότερων ιοβόλων (έρπετών) κατά τον Διο-
σκουρίδη· ό Φιλούμενος τό συνιστά ώς βοήθημα τών σκορπιοπλήκτων· βλ.:

Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 3,4 Φιλούμ., 77. ίοβ. 10,5

[II 7,18-20 Wellm.] [CMG Χ/1/1, σ. 14,23-24]:

= Κρατεύας, άπ. 1 Wellm.835:
πρός δέ τά ερπετά καί θανάσιμα

ή μακρά [sc. άριστολοχεία ποιεί] άριστολοχίας μακράς λείας

δίδου [sc. σκορπιοπλήκτοις]
δραχμής μιάς όλκή κοχλιάριον εν

πινομένη μετ' οίνου836. μετ' οίνου

άκράτου κυάθων τεσσάρων.

833. 'Επί πλέον κατά τόν Διοσκουρίδη πάς οίνος ένδείκνυται πρός πόση άπό όσους έχουν
λάβει κάποια δηλητηριώδη ουσία (κώνειον, κόριον, ϊξίαν, φαρικόν, μηκώνιον, λιθάργνρον, σμίλα-
κα, άκόνιτον, μύκητας)· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 5,6 [III 8,23-9,1 Wellm.]· παρόμοια χρήση τοΰ
οίνου καταγράφεται άπό τόν ϊδιο καί στό Π. άπλ. φαρμ. 2,145 [III 310,20 Wellm.] (ίξίας ή μέλας
χαμαιλέων)· 2,147 [III 311,12 Wellm.] (κόριον), κ.ά.

834. Βλ. όμως παραπάνω, σ. 216, ύποσημ. 810.

835. Τό έν λόγω χωρίο τοΰ Διοσκουρίδη άποτελεΐ παράθεμα άπό τό 'Ριζοτομικόν τοϋ Κρατεύα
(άκμή περι τό 100 π.Χ.· σχετικά βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 72-73), πιθανότατα δμως ό Φιλούμενος
άντλεΐ τό φάρμακο αύτό άπό τόν Διοσκουρίδη.

836. Ό Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3, 4 [II 8, 3-10 Wellm.], σημειώνει οτι τήν ϊδια δράση μέ τήν
μακράν άριστολοχείαν (γενικά και δχι μόνον όσον άφορά τά δηλητήρια και τά ίοβόλα) έχει καί
ή στρογγύλη, ένώ ή κληματϊτις πιστεύεται οτι πρός τά αυτά ποιεϊν, έλαττοΰται μέντοι τη δυνάμει
τών προειρημένων.
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Βλ. καί τά άκόλουθα φάρμακα, τά όποια είναι παρόμοια μέ τά δύο παραπάνω, δηλ. συ-
νίστανται στήν πόση τής άριστολοχίας μέ κρασί, Φιλούμ., Π. ίοβ. 14, 6 [CMG Χ/1/1, σ.
17,27-18, ι]: ποτήμασιν δε χρηστέον άνυσιμωτάτοις- άριστολοχίας δραχμάς β', μάλιστα τοϋ
φλοιού, σύν ο'ίνω· 15, 12 [CMG Χ/1/1, σ. 20,18-21]: πότιζε δέ ... και άριστολοχίαν ..., έκά-
στου κατ'ιδίαν <δίδοται> δραχμαι β' μετ'οϊνου κύαθον α'· 17, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 4-5]:
καϊ μετά τήν άπέρασιν άριστολοχίαν πινέτωσαν έν γλυκεϊ κεκραμένω· 24, 4 [CMG Χ/1/1,
σ. 31,3]: ή άριστολοχίας δραχμάς β' ή έν κράματι ή όξυκράτω κυάθονς ς', καί 22,4 [CMG
Χ/1/1, σ. 29,5]: ή άριστολοχίας ρίζα ώσαύτως [sc. βοηθεΐ πινομένη σύν οϊνου κυάθοις γ'].

Το ϊδιο φάρμακο τό μνημονεύει ό Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,164 [iii 315,18 Wellm.]:
άριστολοχείας δραχμή α' μετ' οϊνου [sc. ποθεισα ποιεί προς μύκητας]· πρβ. και τή χρήση
τής ρίζας τής μακράς άριστολοχείας γιά τούς έχιοδήκτους, 2,122 [iii 301,16-17 Wellm.].

19. Ό όπός τής συκής χρησιμοποιούνταν άρκετά συχνά και ώς φάρμακο πού
άνακούφιζε έκείνους πού έπλήγησαν άπό ίοβόλα ζώα, όπως οί σκορπιοί γιά
τούς όποιους γίνεται λόγος στά άκόλουθα χωρία· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,128 Φιλούμ., Π. ίοβ. 14,4

[1118,21-22 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 17,18-19]:

συκής όπός

και σκορπιοπλήκτοις

κατά τής πληγής έπισταζόμενος ... εις τό πλήγμα ένσ<τ>αχθείςΒ37

βοηθεΐ [sc. ό όπός τής άγριας [sc. σκορπιοπλήκτοις βοηθεΐ].
καϊ τής ήμέρου συκής]838.

Τό ϊδιο άπλοϋν φάρμακον, δηλ. τόν όπόν τής συκής, τό συνιστά ό Φιλούμενος καϊ
ώς άνακουφιστικό γιά έκείνους πού έχουν τσιμπηθεί άπό σφήκες και μέλισσες· βλ. Π.
ίοβ. 11,3 [CMG Χ/1/1, σ. 15,26-27]: καϊ συκής όπός ένσταζόμενος τοις δήγμασιν [sc. τών
σφηκών και μελισσών], ένώ άποτελει καϊ συστατικό πόματος κατά τοϋ δήγματος τής
τρυγόνος, τής σμυραίνης καϊ τοϋ δράκοντος· βλ. 37, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 40, 16-18] (άπό
τό Περι τών κατά γένος φαρμάκων τοϋ Άρχιγένη): έπι τών θαλασσίων, οίον τρυγόνος,
σμυραίνης, δράκοντος συκής όποϋ σταλαγμούς τέσσαρας ή πέντε μετά κλωνίων έρπύλ-
λου τριών ή τεσσάρων πότιζε.

Στο Π. άπλ. φαρμ. ό Διοσκουρίδης συνιστά τόν όπόν τής συκής γιά τούς σκορπιο-
πλήκτους άλλά καϊ γιά τά δήγματα τών σφηκών, τών μελισσών και τών φαλαγγίων, βλ.
2,127 [iii 305,8 Wellm.]: όπός συκής ένσταζόμενος.

837. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. Kind, BPhW 30 (1910) 1120, και Charitonides, Miscelanea,
σ. 229.

838. Ό όπός αύτός ένδείκνυται έπίσης γιά τή θεραπεία τών κυνοδήκτων καί γενικά τών δηγμάτων
τών ιοβόλων- βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,128 [1118,21-22 Wellm.]· σημειώνω άκόμη δτι οί ολυνθοι
(ή έρινεοϊ) τής άγριας καί τής ήμερης συκής πρός μυγαλής δήγματα και σκολοπένδρας άρμόζουσι, βλ.
Διοσκουρ., αύτόθι [1119,21-22 Wellm.], ένώ ή κονία, πού παρασκευάζεται άπό τήν καύση τών κλαδιών
τους, πρός γύψου πόσιν καϊ φαλαγγίων δήγματα πίνεται, βλ. Διοσκουρ., αύτόθι [1120,9 Wellm.].
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20. Το φάρμακο πού παρατίθεται παρακάτω άνήκει στά λεγόμενα αντιπα-
θητικά φάρμακα· ειδικότερα συνιστάται ή έφαρμογή ώς επίθεμα τοϋ ϊδιου τοϋ
σκορπιού πάνω στο δήγμα πού αύτός προκάλεσε· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,11 Φιλούμ., Π. ιοβ. 14,4

[I 125,26-126,1 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 17,19-20]:

σκορπίος χερσαίος ώμος ή αύτός ό πλήξας σκορπίος

λείος επιτεθείς επιτεθείς κατά άντιπάθειάν τινα

βοήθημα άκρως βοηθεϊ.
τής ιδίας πληγής γίνεται839.

Βλ. και Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,127 [III 305,17 Wellm.]: ποιεί και αύτός ό σκορ-
πίος λείος έπιπλασθείς [sc. κατά τής πληγής τών σκορπιοπλήκτων],

21. Τό άλας συνιστάται γιά τήν άντιμετώπιση τών δηγμάτων άρκετών ιοβό-
λων σέ συνδυασμό μέ άλλα ύλικά· στό άκόλουθο χωρίο τό άλας άποτελεΐ μαζί
μέ τον σπόρο τοϋ λιναριού συστατικό καταπλάσματος γιά τήν άνακούφιση τών
σκορπιοπλήκτων βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,109 Φιλούμ., Π. ιοβ. 14,4

[III 80,18-19 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 17,20-21]:

πρός δε σκορπιών πληγάς ή λεϊον άλας

σύν λινοσπέρμίϋ μετά λινοσπέρμον

[sc. καταπλάσσεται τό άλας]840. [sc. έπιτεθέν βοηθεϊ

πρός σκορπιού πλήγμα].

Βλ. και Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,123 [III 303,1-3 Wellm.]: καταπλάσσεται δέ πρός
έχεις... λινόσπερμον σύν άλσίν.

22. Τό παρακάτω σκεύασμα ό Διοσκουρίδης τό συνιστά γιά περιπτώσεις κυ-
νοδήκτων, έχεοδήκτων και άνθρωποδήκτων, ένώ ό Φιλούμενος μόνο γιά έχεο-
δήκτους· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,108 Φιλούμ., Π. ιοβ. 17,3

[I 183, ίο-Ii Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 23, is]:

φνραθείς δέ

[sc. ό όροβος] ή όρόβινον άλευρον

839. Βλ. άκόμη Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,11 [I 126,1-2 Wellm.]: βιβρώσκεται δέ [sc. ό χερσαίος
σκορπίος] καί όπτηθείς προς τό αύτό [sc. γιά τή θεραπεία τής πληγής πού ό 'ίδιος προκάλεσε].

840. Γιά τή χρήση τού άλατος, σέ συνδυασμό μέ άλλα ύλικά, γιά τή θεραπεία 'ιοβόλων, βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 109 [III 80, 18-81, 2 καί 6-8 Wellm.] (σκορπιοί, κεράστης, σκολόπενδρα,
σφήκες, τενθρηδόνες, κροκοδειλόδηκτοι, θηριόδηκτοι). Βλ. έπίσης παρακάτω, άρ. 29, γιά τό κατά-
πλασμα πού συντίθεται άπό άλας καί κεδρίαν, καί άρ. 37 (όξάλμη).
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συν οινω

κυνόδηκτα και έχεόδηκτα
και άνθρωπόδηκτα
θεραπεύει καταπλασσόμενος.

συν οινω
πεφυραμένον

[sc. και έπιτιθέμενον
βοηθεΐ έχεοδήκτοις].

Γιά τή χρήση παρόμοιου σκευάσματος μέ βάση τό όρόβινον αλενρον ό Φιλούμενος κά-
νει λόγο στό κεφ. πού άφορα τους κυνοδήκτους- ή διαφορά μέ τό έδώ έξεταζόμενο έγκει-
ται στό οτι έκεΐ τό όρόβινον αλενρον άναμιγνύεται μέ λάδι, βλ. Π. ίοβ. 5,3 [CMG Χ/1/1, σ.
9,22]: εϊτα όρόβινον*41 φνράσας έλαίω έπιτίθει [sc. τοις δήγμασιν τών κυνοδήκτων],

Τό ϊδιο σκεύασμα ό Διοσκουρίδης τό καταγράφει καϊ στό Π. άπλ. φαρμ. ομως ώς
βοήθημα γιά έχιοδήκτους, βλ. 2,123 [III 303,9-10 Wellm.]: όρόβινον8

■·842 συν οϊνω843.

23. Στά παρακάτω χωρία καταγράφεται ενα κατάπλασμα γιά έχιοδήκτους,
βασικό συστατικό του όποιου εΐναι τό άλας· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,109
[III 80,18-20 Wellm.]:
[sc. οί άλες

κεκαυμένοι καταπλάσσονται]
προς δε έχεων δήγματα

Φιλούμ., Π. ίοβ. 17,4
[CMG Χ/1/1, σ. 23,20-21]:

ή πεφωσμένοις άλσίν μετά ύσσώπου
ή όριγάνω σύν μέλιτι
[sc. κατάπλασσε τούς έχιοδήκτους].

Πρβ. και Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 123 [III 303, 1-3 Wellm.]: καταπλάσσεται δε
προς εχεις ... λινόσπερμον σύν άλσίν ή όριγάνω και μέλιτι.

σύν όριγάνω και μέλιτι
και ύσσώπω.

24. Στό άκόλουθο χωρίο καταγράφεται ή χρήση τοΰ μελισσοφύλλου, και
ειδικότερα τών φύλλων του ώς κατάπλασμα και τοϋ άφεψήματός του ώς κατά-
ντλημα, γιά τή θεραπευτική άντιμετώπιση δηγμάτων ιοβόλων· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,104
[II116,1-4 Wellm.]:
άρμόζει δέ τά φύλλα
[sc. τοϋ μελισσοφύλλου]
ποτιζόμενα σύν οϊνω

Φιλούμ., Π. ίοβ. 17,7
[CMG Χ/1/1, σ. 24,8-9]:
και μελισσοφύλλου
τών φύλλων
τόν χυλό ν σύν οϊνω

841. όρόβινον <&λευρον> Wellm.: γιά τή μή άναγκαιότητα τής προσθήκης αυτής άπό τόν έκδ.
τοΰ Π. ίοβ. βλ. παραπάνω, σ. 165, τήν παρατήρηση στό χωρίο.

842. όρόβινον <αλευρον> Wellm.: γιά τή μή άναγκαιότητα τής προσθήκης αύτής στό έν λόγω
χωρίο τοΰ Π. άπλ. φαρμ. βλ. στήν προηγ. ύποσημ.

843. Βλ. και παρακάτω, άρ. 38/1.
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[sc. πινέτωσαν οί έχιόδηκτοι],

και

Φιλούμ., 77. Ιοβ. 15,11
[CMG Χ/1/1, σ. 20,14-15]:

και καταπλασσόμενα

πρός τε σκορπιοπλήκτονς και

φαλαγγιοδήκτους καϊ κυνοδήκτονς-

και τό αφέψημα δέ αύτών

καταντλούμενον

πρός τά αύτά ποιεί.

ή μελισσοφύλλον
άφεψήματι
[sc. κατάντλει
τούς φαλαγγιοδήκτους]
—ταύτης844 δέ
καϊ τά φύλλα έπιπλάσσειν.

Πρβ. καί Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 126 [III 304, 18 Wellm.]: μελισσόφυλλον και ό
χυλός αύτού [sc. ποιεί πρός σκορπιού δήγμα],

25. Ή πιτύα πολλών ζώων εχει εύεργετική δράση κατά τών ιοβόλων καί τών
δηλητηρίων· τό φάρμακο πού καταγράφεται άμέσως παρακάτω ώφελεΐ γενικά
τούς θηριοδήκτους (Διοσκουρ.) καί ειδικότερα τούς έχιοδήκτους (Φιλούμ.)· βλ.:

Διοσκουρ., 77. ϋλ. 'ιατρ. 2,75
[I 150,9-10 Wellm.]:
πιτύα λαγωού αρμόζει
<λαμβανομένη>

Φιλούμ., 77. 'ιοβ. 17,7
[CMG Χ/1/1, σ. 24,6-7]:

πινέτωσαν δέ [sc. οί έχιόδηκτοι]
καϊ λαγωού τής πιτύας
δσον τριώβολον έν οϊνω.

σύν οϊνω ολκή τριωβόλου
πρός θηριοδήκτους.

Τό ϊδιο φάρμακο, χωρίς όμως τήν άναγραφή τής ποσότητας τοΰ ο'ίνου, τό καταγρά-
φει ό Φιλούμενος καί στό κεφ., όπου κάνει λόγο γιά τα βοηθήματα τών θηριοδήκτων·
βλ. Π. 'ιοβ. 7, 12 [CMG Χ/1/1, σ. 13, 5-6]: πιτύα δέ λαγωού σύν οϊνω πινομένη [sc. θηρι-
οδήκτοις βοηθεΐ]· πρβ. επίσης 4, 12 [CMG Χ/1/1, σ. 8, 27-31]: πρός ύδροφόβας το διά
πιτύας (χρησιμοποιείται ή πιτύα λαγωού).

26. Ή ρέφανος, καί μάλιστα ό φλοιός της, άποτελεΐ βοήθημα ειδικά γιά τούς
έχιοδήκτους- βλ.:

Διοσκουρ., 77. ϋλ. Ιατρ. 2,112 Φιλούμ., 77. Ιοβ. 17,8

[1187,3-6 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 24,15]:

844. Σχετικά μέ τήν ύπαρξη στό σημείο αύτό δεικτικής άντωνυμίας θηλ. γένους, ένώ τό
μελισσόφυλλον είναι ούδ. γένους, βλ. τήν έρμηνεία πού έκτίθεται παραπάνω, σ. 208-209. Ή
άσυνέπεια αύτή πού παρατηρείται στό σχολιαζόμενο χωρίο άποτελεΐ, κατά τή γνώμη μου,
άδιαμφισβήτητη άπόδειξη γιά τήν έξάρτηση τού Φιλουμένου άπό τόν Διοσκουρίδη.
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ό Ôè φλοιός αύτής
[sc. τής ραφανίδος]845

ή φλοιόν
ρεφάνον

σύν μέλιτι δέ

και έχεοδήκτοις βοηθεϊ.

μετά μέλιτος
έσθίειν δίδου
[sc. έχιοδήκτοις].

Πρβ. και Φιλούμ., Π. ιοβ. 21, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 13] (άπό τό εργο τοΰ Στράτω-
να): ή ρεφάνον σπέρμα μετ'οίνου [sc. δίδου πιεΐν τοις ύπό αίμόρρου ή αίμορροΐδος δη-
χθεΐσιν], Ή ϊδια βοτάνη άποτελεϊ ενδεικνυόμενη τροφή γιά τούς θηριοδήκτους· βλ. 9
[CMG Χ/1/1, σ. 13,26-27]: τροφαϊς δέ χρηστέον [sc. οί θηριόδηκτοι] ... ραφάνοις.

27. Τούς έχιοδήκτους άφορά καί τό άκόλουθο σκεύασμα πού παρασκευάζε-
ται άπό τό φυτό πού ονομάζεται κόστος· ή διαφορά πού διαπιστώνεται μεταξύ
τών δύο συγκρινόμενων κειμένων στήν ποσότητα τοϋ κόστου*46 άποτελεϊ όχι
άσυνήθιστη τροποποίηση κατά τήν άντιγραφή καί χρήση φαρμάκων άπό διά-
φορους γιατρούς· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,16
[I 22,8-9 Wellm.]:
πινόμενος δέ [sc. ό κόστος]
έχεοδήκτοις βοηθεϊ
ούγγιών δυεϊν πλήθος.

Φιλούμ., Π. ιοβ. 17,8
[CMG Χ/1/1, σ. 24,15-16]:
κόστου

δραχμάς β ' λεάνας
δίδου μετ'οίνου πιεϊν
[sc. έχιοδήκτοις].

28. Τό ϊδιο απλούν φάρμακο, δηλ. τό μελάνθιον, άπό τόν Διοσκουρίδη κατα-
γράφεται ώς βοήθημα κατά τών δηγμάτων τών φαλαγγίων, ένώ άπό τόν Φιλού-
μενο συνιστάται γιά τή σωτηρία τών έχιοδήκτων (τεκμηριώνοντας έτσι τή δρά-
ση του γενικά κατά τών 'ιοβόλων, βλ. παραπάνω, σ. 216, ύποσημ. 810)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,79
[II 93,13-14 Wellm.]:
βοηθεϊ [sc. τό μελάνθιον]
καί φαλαγγιοδήκτοις
όσον δραχμή μία

Φιλούμ., Π. ιοβ. 17,11
[CMG Χ/1/1, σ. 24,24-25]:
έάν δέ τις [sc. έχιόδηκτος]

μελανθίου δραχμήν α '

845. Ή ραφαν'ις («το ρα(ε)πάνι») είναι συνώνυμη μέ τό ούσ. ρά(έ)φανος· βλ. LSJ, λ. ράφανος
(II) [ή ραφανϊς όμως έχει και άλλες σημασίες· βλ. LSJ, στό λ.].

846. Δύο ούγγιές (Διοσκουρ.) καί δύο δραχμές (Φιλούμ.).
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μεθ'ύδατος ποθείσα847. ψάγη,

ουκ άποθνήσκει.

Βλ. κα! Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 126 [III 304, 18 Wellm.]: μελανθίου δραχμή α'
[sc. ποθεισα ποιεί πρός φαλάγγια].

29. Στό άκόλουθο σκεύασμα τό άλας συνδυάζεται848 μέ τήν κεδρίαν γιά τήν
παρασκευή καταπλάσματος πού θεραπεύει τά δήγματα τοϋ κεράστη· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 1,77
[I 77,9-10 Wellm.]:
κεράστου δε δήγμασι
σύν άλσί καταπλασσομένη
[sc. ή κεδρία]

Φιλούμ., Π. Ιοβ. 18,3
[CMG Χ/1/1, σ. 25,23]:

αρήγει

849

άλας δέ λεϊον
κεδρία άναλαβών
κατάπλασσε
[sc. τοις ύπό κεράστου δηχθεΐσιν].

Πρβ. κα! Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,109 [III 80,20-81,1 Wellm.]: πρός δέ κεράστου [sc.
δήγμα] μετά πίσσης ή κεδρίας ή μέλιτος [sc. καταπλάσσεται τό άλας].

Βλ. και Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 123 [III 303, 6-7 Wellm.]: κεδρία ή πίσσα υγρά
σύν άλσίν <ποιεί> και πρός κεράστας.

30. Τό λευκόν τοϋ ώοϋ (ή λέκιθος) σύμφωνα μέ τον Διοσκουρίδη κα! τόν Φι-
λούμενο βοηθεϊ οσους έχουν δαγκωθεί άπό αιμορροΐδα (κατά τόν Φιλούμενο
γιά τήν παρασκευή τοϋ σχετικού ποτήματος άπαιτεΐται μόνο τό ένα τρίτο τής
λεκίθου)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,50

[I 137, 5-6 Wellm.]:

ώμόν δέ [sc. τό λευκόν τοϋ ωού]

ροφηθέν

Φιλούμ., Π. ίοβ. 21,5
[CMG Χ/1/1, σ. 28,6-7]:
μετά δέ ταύτα
ποτιστέον [sc. τοις ύπό
αίμορρο'ί'δος δεδηγμένοις]
λεκίθου ώοϋ τό τρίτον μέρος.

αίμορροΐδος δήγμασι βοηθεϊ.

Πρβ. και Φιλούμ., Π. ίοβ. 21, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 12-13] (άπό τό έργο τοΰ Στράτω-
να): ώοϋ τό λευκόν μετ' οίνομέλιτος δίδου πιειν.

847. Τό μελάνθιον χρησιμοποιείται και για τήν άπομάκρυνση τών ερπετών βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 3,79 [II 93,14-15 Wellm.]: διώκει δέ και ερπετά θυμιώμενον.

848. Βλ. και παραπάνω, άρ. 21, γιά τή θεραπευτική χρήση τοϋ άλατος σέ συνδυασμό μέ τό
λινόσπερμον.

849. Ή κεδρία χρησιμοποιείται έπίσης και σέ περίπτωση δηλητηριάσεως άπό λαγωόν θαλάσ-
σιον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 77 [I 77, ιο-ΐι Wellm.]: πρός τε λαγωοΰ θαλασσίου πόσιν σύν
γλυκεϊ λαμβανομένη βοηθεϊ.
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31. Το άβρότονον ώς πάτημα συνιστάται έπίσης για τό σύνολο τών ιοβόλων
κατά τόν Διοσκουρίδη, ένώ ό Φιλούμενος κάνει λόγο γιά συγκεκριμένη χρήση
του στά δήγματα τής μυγαλής· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,24 Φιλούμ., Π. ίοβ. 33,4

[II 35,5 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 36,23-37, ι]:

καί πινόμενον δε

[sc. τό άβρότονον] ή άβρότονον καθεψηθεν

συν οϊνω δι'οΐνον πότιζε

ώφελεΐ τούς δηχθέντας [sc. τοις δηχθεισιν

[sc. ύπό τών ιοβόλων]850. ύπό μυγαλής].

Παρόμοια εΐναι καί τά δύο άκόλουθα φάρμακα, Φιλούμ., Π. ίοβ. 15,12 [CMG Χ/1/1,
σ. 20,18-21 ] : πότιζε δέ άβροτόνου σπέρμα851 ... δίδοται δραχμαί β ' μετ' οίνου κύαθον α ',
και 33, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 37, 21-23]: βοηθούνται δέ οί δηχθέντες [sc. ύπό μυγαλής] ...
πίνοντες... άβρότονον.

Βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,123 [III 303, 16 Wellm.]: άβρότονον λεϊον μετ' οίνου
[sc. βοηθεΐ έπιτιθέμενον έπι τής πληγής τών ιοβόλων].

Στή συνέχεια παρατίθενται φαρμακευτικά σκευάσματα, τά όποια ό Φιλού-
μενος συνιστά γιά τή θεραπευτική άντιμετώπιση τών δηγμάτων διαφόρων ιο-
βόλων, μνημονεύοντας τις πηγές του, τά ϊδια όμως φάρμακα έντοπίζονται καί
στό Περί ϋλης ιατρικής τού Διοσκουρίδη. Στις περιπτώσεις πού καταγράφονται
έδώ πρόκειται γιά φάρμακα, ή σύνθεση τών οποίων άνάγεται σέ έποχή προγε-
νέστερη τού Διοσκουρίδη, όπότε δέν άποκλείεται ή παραθεσή τους άπό τόν Δι-
οσκουρίδη καϊ άπό τόν Φιλούμενο νά οφείλεται στή χρήση τών ϊδιων πηγών.

'Ερασίστρατος ό Ίονλιήτης/Κεΐος (4ος/3ος αί. π.Χ.)

32. Ό έγκέφαλος τών άλεκτορίδων (δηλ. τών ορνίθων), διαλυμένος μέσα σέ
κρασί, άποτελεΐ βοήθημα γιά έκείνους πού έχουν δηχθεϊ γενικά άπό ίοβόλα ζώα
(Διοσκουρ.) και ειδικότερα άπό έχεις (Φιλούμ.)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,49 Φιλούμ., Π. ίοβ. 17,12

[I 135,14-136,1 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 24,29-25, ι]:

850. Γιά τό σύνολο τών ιοβόλων καί τών δηλητηρίων, για τήν άντιμετώπιση τών όποιων
ένδείκνυται τό άβρότονον, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,24 [II 35,2-6 Wellm.]: καϊ θανασίμων φαρ-
μάκων εστίν άντίδοτος πόθεν σύν οϊνω ... διώκει δέ και έρπετά στιβαδευόμενον καί θυμιώμενον
και πινόμενον δέ σύν οϊνω ώφελεΐ τους δηχθέντας, ιδίως δέ άρμόζει έπι φαλαγγίων και σκορπιών.

851. σπέρμα: <τό> σπέρμα Wellm.· ό Wellmann δμως μετέβαλε γνώμη, και έτσι στό τέλος τής
έκδόσεως (σ. 40) σημείωσε: «20,18 <τό> dele».
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καί ό εγκέφαλος δέ αύτών
[sc. τών άλεκτορίδων]852

έν ποτήματι θηριοδήκτοις
σύν οϊνω δίδοται.

= Έρασίστρ., άπ. 281 Garof.:

τούς τών ορνίθων
εγκεφάλους

εν οινω πινομενος
άρήγειν [sc. έχεοδήκτοις
φησΙν Ερασίστρατος],

'Επίσης ό Φιλούμενος συνιστά τή βρώση τοϋ έγκεφάλου τών άλεκτορίδων ώς βοή-
θημα γενικά τών θηριοδήκτων βλ. Π. Ιοβ. 7,12 [CMG Χ/1/1, σ. 13,4-5]: έγκέφαλοι μέν
άλεκτορίδων έσθιόμενοι [sc. θηριοδήκτοις βοηθοϋσι]853.

Πρβ. και Διοσκουρ.,Π. άπλ. φαρμ. 2,122 [III 302,7 Wellm.]: έγκέφαλοι άλεκτορίδων
πινόμενοι [sc. ποιοϋσι προς τά τών εχεων δήγματα].

33. Ή θεραπευτική ιδιότητα τής κράμβης άξιοποιεϊται στό άκόλουθο σκεύα-
σμα γιά τήν άνακούφιση τών έχιοδήκτων· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,120
[I 193,8-10 Wellm.]:

ό δέ χυλός αύτής ώμής
[sc. τής κράμβης]

μετ' οϊνου δέ ποθείς
έχεοδήκτοις βοηθεΐ.

Φιλούμ., Π. ίοβ. 17,12
[CMG Χ/1/1, σ. 25,2-3]:
= Έρασίστρ., άπ. 281 Garof.:

και κράμβης ήμέρου
σπέρματος όξύβαφον λεΐον
πινόμενον μετ' οϊνου
[sc. άρήγειν έχιοδήκτοις
φησΙν Ερασίστρατος].

Στράτων ό Έρασιστράτειος (3ος αί. π.Χ.)

34. Τό φάρμακο πού άκολουθεΐ τό παραθέτει ό Φιλούμενος δύο φορές, τήν
πρώτη φορά στήν ένότητα πληξάντων θηρίων βοηθήματα τοϋ κεφ. πού φέρει
τόν τίτλο συγχρίσματα πρός έρπετά, μέ μνεία τοϋ ονόματος τοϋ Στράτωνα, και
τή δεύτερη στο κεφ. πού άφορά τον αίμόρρου καί τήν αιμορροΐδα, χωρίς νά
δηλώνει τήν πηγή του· τό ϊδιο σκεύασμα έντοπίζεται καί στόν Διοσκουρίδη, ό
όποιος τό συνιστά γενικά γιά τή θεραπεία τών δηγμάτων τών έρπετών854· βλ.:

852. Άλεκτορίς εΐναι ή όρνις- βλ. και παραπάνω, σ. 220, ύποσημ. 818.

853. Πρβ. και παραπάνω, άρ. 10, οπου οί άλεκτορίδες συνιστώνται ώς κατάπλασμα γιά όσους
έχουν δηχθει άπό ίοβόλα.

854. Βλ. και παραπάνω, άρ. 12.
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Στράτων στόν Φιλούμ.,
Π. 'ιοβ. 21,6 [CMG
Χ/1/1, σ. 28,13-14]:
κατάπλασσε δε
[sc. τοις ύπό αίμόρρου
ή αίμορροΐδος
δεδηγμένοις]
άλϊ λείω

άναληφθέντι
πίσσν] ύγρά"55.

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.
1,72 [I 70,22-23
Wellm.]:
πρός τε έρπετών

δήγματα
σύν άλσΐ λείοις
καταπλασσομένη
[sc. ποιεί ή πίσσα].

Φιλούμ., Π. ιοβ. 7,7
[CMG Χ/1/1, σ. 12,9]:

ή αλας λεάνας

άναλαβών πίσση ύγρά
κατάπλασσε
[sc. τά δήγματα
τών έρπετών]856.

Απολλώνιος ό Μΰς (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.)

35. Οί σπνραθοι (δηλ. τά άποπατήματα) τών αιγών συνιστώνται συχνά ώς
κατάπλασμα σέ διάφορα νοσήματα, έπι τού προκειμένου στις πληγές πού δημι-
ουργούνται γενικά άπό τά δήγματα τών ιοβόλων ζώων (Διοσκουρ.) καί ειδικό-
τερα τών έχεων (Φιλούμ.)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,80
[I 162,8-9 Wellm.]:

έψηθεΐσαι δέ

[sc. αί σπύραθοι τών αιγών]
μετ' οξους ή οίνου

Φιλο ύμ,,Π.ίοβ. 17,10

[CMG Χ/1/1, σ. 24,22-23]

(άπό τά Εύπόριστα τοϋ Απολλώνιου):

ή αίγός σπυράθους

χλωρούς προηψημένους

μετ' οίνου ίκανώς τρίψας

855. "Οσον άφορα τό ζήτημα τής άποδόσεως τοϋ συνόλου τών άποσπασμάτων πού άφο-
ροΰν τά ίοβόλα (και τά δηλητήρια) στόν ϊδιο Στράτωνα καί άν πρόκειται γιά τόν Στράτωνα τόν
Έρασιστράτειο, ή, άν κάποια άπό τά έν λόγω άποσπάσματα, μεταξύ τών όποιων καί αύτό γιά τό
όποιο γίνεται λόγος έδώ, πρέπει νά άποδοθοΰν στόν Στράτωνα τόν Βηρύτιο, ή δράση τοΰ όποιου
τοποθετείται στόν Ιο αί. μ.Χ. (άνάμεσα στόν Μοσχίωνα τόν διορθωτή και τον Άνδρόμαχο τόν
νεώτερο), βλ. παραπάνω, στήν Εισαγωγή (σ. 61, ύποσημ. 74). Άν όντως άληθεύει ή δεύτερη άπο-
ψη, αύτή δηλ. κατά τήν όποία τό παραπάνω άπόσπασμα πρέπει νά συνδεθεί μέ τόν Στράτωνα τόν
Βηρύτιο, τότε δέν άποκλείεται ό γιατρός αύτός νά γνώριζε τό έργο τοΰ Διοσκουρίδη. Διαφορε-
τικά πρέπει νά δεχθούμε δτι τό φάρμακο πού σκευαζόταν άπό αλες και (ύγρήν) ηίσσαν ήταν ένα
θεραπευτικό βοήθημα, ή σύνθεση τοΰ όποιου άναγόταν τουλάχιστον στόν 3ο αί. π.Χ.

856. Πρβ. καί άρ. 26 καί 30 (φάρμακα τοΰ Στράτωνα).
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έπιτίθενται κατάπλασσε

πρός έρπετών δήγματα. [sc. τους έχιοδήκτους]857.

Τό κατάπλασμα αύτό μέ τήν ϊδια άκριβώς σύνθεση ό Φιλούμενος τό συνιστά μία
άκόμη φορά στό κεφ. πού άφορά τούς έχιοδήκτους, βλ. Π. ίοβ. 17, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 23,
11-12]: βοηθοϋσι δέ και τούτοις [sc. τοις ύπό έχεως ή έχίδνης δηχθεϊσιν] σπύραθοι αιγών
μετ' οϊνου λεανθεϊσαι και καταπλασσόμεναι (ή μόνη διαφορά τοϋ φαρμάκου αύτοϋ μέ
έκεινο πού παρατίθεται παραπάνω είναι ότι δέν δηλώνεται άν οί σπύραθοι έχουν ψη-
θεί)· βλ. άκόμη 7, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 12, 6]: και σπύραθοι αίγός [sc. καταπλασσόμεναι
ώφελοΰσι τοις ύπό τών θηρίων πεπληγμένοις].

Πρβ. και Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,123 [III 303, 4-5 Wellm.]: άπόπατος αίγός έψη-
θεΐσα έν δξει [sc. καταπλάσσεται πρός έχεις].

36. Οί άκόλουθες θεραπευτικές ύποδείξεις (βρώση ώμοϋ ταρίχου, πόση
οϊνου και έμετος), τις όποιες ό Φιλούμενος άντλεϊ άπό τά Εύπόριστα τοϋ Απολ-
λώνιου, ύποδεικνύονται μέ τήν ϊδια σειρά καί άπό τόν Διοσκουρίδη ώς βοηθή-
ματα όσων έχουν δηχθει άπό πρηστήρες· βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 2,31 Φιλούμ., Π. 'ιοβ. 19,2

[I 132,2-4 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 26, lO-ll]:

βοηθεΐ δέ έσθίειν δέ

[sc. τούς ύπό πρηστήρος
δεδηγμένους]

[sc. ό ώμοτάριχος] λαμβανόμενος τάριχον ώμόν858

τοις ύπό έχίδνης τής
καλουμένης πρηστήρος δηχθεϊσι

857. Ίο ούσ. σπύραθος έντοπίζεται στά ιατρικά κείμενα άλλοτε ώς άρσ. καί άλλοτε ώς θηλ. γένους·
βλ. α') Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9,3 [XIII263,7 Κ.]: ^ σπυράθους αίγείους· Αφρικαν., Κεστ., άπ. 3,
32 Vieillefond: α'ίγειος σπύραθος μετ' όριγάνου επιτιθέμενος· Ορειβ., Ίατρ. συν. 10,13 [CMG VI/1/2, σ.
58,18]: οί σπύραθοι λεανθέντεςέν δξει- ΚΈΊ.,Αόγ. ίατρ. 3, πίν. [CMG νΐΙΙ/Ι,σ.259,56-57]: οίτών αιγών
σπύραθοι μετ'όξους καταπλαττόμενοι,καί 3,182 [CMGVIII/l,a.354, ι]· Γεωπ. 12,14 [σ. 360,8 Beckh]:
τούς καλουμένους σπυράθους- Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 71,18 [CHG II 210,13 O.-H.]: αίγειος σπύραθος
μετ'όριγάνου έπιτιθέμενος β') Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ.2,80 [1162,2 Wellm.]: αίγώνδέ σπύραθοι... πινό-
μεναι σύν οϊνφ- Π. άπλ. φαρμ. 1,90 [III 186,14 Wellm.], κ.ά.· [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 27 [σ. 85,13 Spr.]: τών
αιγών αί σπύραθοι· Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 10,2 [XII 299,7-8 Κ.]: τοις ίκτερικοϊς έδίδου
τάς σπυράθους δι'οϊνου- Ορειβ.,Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4,111 [CMG VI/3, σ. 487,21-22]: σπύραθοι αίγός σύν
λιβανωτώ προστιθέμεναι- Αεί., Αόγ. ίατρ. 2,114 [CMG VIII/1, σ. 194,22]: έδίδου τάς σπυράθους πίνειν,
κ.ά.· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,78 [CMG IX/1, σ. 312,14-15]: αί τών αιγών σπύραθοι καθ'έαυτάς, καί 7,
19 [CMG ΙΧ/2, σ. 379,27]. Σέ ένα χωρίο τό έν λόγω ούσ. έντοπίζεται καί ώς ούδ. (άν βέβαια δέν πρό-
κειται γιά κάποιο άντιγραφικό λάθος)· βλ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 10,2 [XII299,17-18 Κ.] :
πολλοί γάρ τών τοιούτων κατά τούς άγρούς είσίν άξιοι τοϋ πίνειν σπύραθα.

858. Γενικά γιά τή χρήση τοϋ ταρίχου ώς θεραπευτικού βοηθήματος γιά τά δήγματα τών ιοβόλων
βλ. καί παραπάνω, άρ. 2.
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—δει δέ ώς οτι πλείστον
προσφέροντας

και οΐνον άναγκάζειν πίνειν πολύν και πίνειν άκρατέστερον οΐνον

και έμεϊν859. και κελεύειν έμεϊν.

Βλ. κα! Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,124 [III 303,24-304,2 Wellm.]: έπι δέ πρηστήρος <ίδί-
ως> [sc. ωφελεί] ώμοτάριχος θύννος πολύς έσθιόμενος- δεϊδέ οΐνον πολύν έπιπίνοντας έμεϊν.

37. Στα χωρία πού παρατίθενται παρακάτω ή όξάλμη, δηλ. τό μίγμα άλμης860
κα! οξους, συνιστάται ώς κατάντλημα τών δηγμάτων τών ιοβόλων (Διοσκουρ.) κα!
ειδικότερα τής σκολόπενδρας (Φιλούμ.). Σημειώνω οτι γενικά ή άλμη, οπως επί-
σης τό άλας861, ό τάριχος862 κα! ή θάλασσα, χρησιμοποιούνται ώς θεραπευτικά βοη-
θήματα τόσο γιά τά δήγματα τών ιοβόλων οσο κα! γιά τις πληγές γενικότερα- βλ.:

Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 5,15 Φιλούμ., Π. Ιοβ. 32,3

[III 16,7-8 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 36,3-4]:

(Απολλώνιος δέ
έν τοις Εύπορίστοις παραινεί)
όξάλμη ώφελεϊ όξάλμη δριμεία θερμή

καταντλουμένη καταντλεϊν

και τά άπό τών 'ιοβόλων δήγματα863. τούς τόπους [sc. τούς δεδηγμένους

ύπό σκολοπένδρης].

Πρβ. και Φιλούμ., Π. ίοβ. 33, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 37,6]: όξάλμη κατάντλει [sc. τά ελκη
τών δηχθέντων ύπό μυγαλής] (έπίσης μέσω τοϋ ίδιου Απολλώνιου)864.

'Επισημαίνω έδώ οτι ό Φιλούμενος παραθέτει κα! άλλα φάρμακα τοΰ Απολλώνιου
και οτι παρεμφερή σκευάσματα μέ αύτά έντοπίζονται και στόν Διοσκουρίδη- βλ. παρα-
πάνω, άρ. 2, 4, 6 και 9. Ακόμη έπισημαίνω οτι γιά τό έπίθεμα πού παρασκευάζεται άπό
άσβεστον, βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 7, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 12, 7-8]: άκρως δέ ποιεί πρός παντός
Ιοβόλου δήγμα χωρίς άσπίδος άσβεστος μετ'έλαίον και μέλιτος κηρωτής [<ε/'ς> κηρωτής
Wellmann] πάχος έπιτιθεμένη, δέν έντοπίζεται όμοιο στόν Διοσκουρίδη- βλ. άκόμη 20,
4 [CMG Χ/1/1, σ. 27,6-7]: κατά δέ τών πεπληγμένων μερών [sc. ύπό διψάδος] άσβεστος

859. Γιά τήν πόση τοϋ οϊνου τόσο σέ περιπτώσεις δηγμάτων ιοβόλων οσο και δηλητηριάσεων
βλ. παραπάνω, άρ. 17. Ή άναγκαστική πόση τοΰ οϊνου κα! ή ύπερβολική ποσότητά του σκοπό
έχουν άκριβώς τήν πρόκληση έμέτου.

860. Ή άλμη είναι μίγμα ύδατος και άλατος.

861. Βλ. παραπάνω, άρ. 21 και 29.

862. Βλ. παραπάνω, άρ. 2 και άρ. 36 (ώμοτάριχος).

863. Κατά τόν Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 5,15 [III 16, 7-8 Wellm.], ή όξάλμη ώφελεϊ και έκείνους
πού έχουν δαγκωθεί άπό σκύλο.

864. Πρβ. και άρ. 41 (κατάντλησις ζεστής θαλάσσης).
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μετ'ελαίου ώφελεΐ καταπλασσομένη, καί 24, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 31, 5-6]: κατά δέ τών πε-
πονθότων τόπων άσβεστος συν έλαίω λελειωμένη <έπιτιθέσθω> [sc. τοις δεδηγμένοις
ύπό υδρου ή χερσύδρου]. Ό ίδιος ό Φιλούμενος όμως, σέ άλλο σημείο τοΰ έξεταζόμε-
νου έργου του, παραθέτει ενα παρόμοιο φάρμακο τοΰ Απολλώνιου τοΰ Μυός, βασικό
συστατικό τοΰ όποιου έπίσης εΐναι ή άσβεστος, βλ. Π. 'ιοβ. 17, 10 [CMG Χ/1/1, σ. 24,
19-21]: έκ δέ τών Απολλώνιου Εύπορίστων ασβεστον πρόσφατον τρίψας και οϊνω δεύσας
καί ποιήσας μαλακήν κατάπλασσε [sc. έχεοδήκτους]. Βλ. και παρακάτω, σ. 239-240, γιά
φάρμακα πού έντοπίζονται στό Περι Εύπορίστων τοΰ Απολλώνιου (στόν Φιλούμενο)
και στό διοσκουρίδειο Π. άπλ. φαρμ.

ü) Περι άπλών φαρμάκων

Άπό τά χωρία πού έξετάζονται παρακάτω καθίσταται σαφής ή γνώση και
άξιοποίηση τοΰ διοσκουρίδειου Π. άπλ. φαρμ. άπό τόν Φιλούμενο (προφανώς
όμως όχι σέ τέτοιο βαθμό όπως διαπιστώνεται για τό Π. ΰλ. ίατρ.)865· βλ.:

38/1. Τό έπίθεμα πού παρασκευάζεται άπό όρόβινο άλεύρι και μέλι συ-
νιστάται γιά τή θεραπεία τών δηγμάτων όσων έχουν δαγκωθεί εϊτε άπλώς άπό
σκύλο (κυνόδηκτοι) ε'ιτε άπό λυσσασμένο σκύλο (λυσσόδηκτοι)· βλ.:

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,120 Φιλούμ., Π. ίοβ. 5,4

[III 300,19 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 9,27]:

όρόβινον όρόβινον άλευρον

μετά μέλιτος μέλιτι φυράσας

[sc. έπιτιθέμενον έπιτίθει

ώφελεΐ λυσσοδήκτους]. [sc. πρός δέ τά <ήδη> πεπυρωμένα866

τών δηγμάτων τών κυνοδήκτων]867.

39/2. Τό έμπλάστριον πού συντίθεται άπό θείον άπυρον και ρητίνην τερμινθί-
νην και καταγράφεται παρακάτω βοηθεΐ τους σκορπιοπλήκτους· βλ.:

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,127 Φιλούμ., Π. ίοβ. 14,4

[III 305,14-15 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 17,21-22]:

865. Πρέπει έπίσης νά έπισημανθεί έδώ οτι σέ άρκετά κεφφ. τοΰ Π. άπλ. φαρμ. έντοπίζονται
αρκετά θεραπευτικά βοηθήματα, και μάλιστα κάποτε και μέ τήν 'ίδια σειρά πού αύτά καταγράφο-
νται στό Π. ίοβ., οί σχετικές διατυπώσεις δμως είναι τέτοιες πού δέν μας έπιτρέπουν νά ύποστη-
ρίξουμε μέ βεβαιότητα έξάρτηση μεταξύ τους. Βλ. π.χ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 13,3-4 [CMG Χ/1/1, σ. 15,
24-16, 3] (κεφ. περι σφηκών καί μελισσών): βόλβιτον, συκής οπός, θάλασσα ζεστή, καί Διοσκουρ.,
Π. άπλ. φαρμ. 2,127 [III 305,1-20 Wellm.]· Φιλουμ., δ.π. 15,10-14 [CMG Χ/1/1, σ. 20,10-27] (κεφ.
περι φαλαγγίων): μελισσόφυλλον, πολύγονον, άβρότονον, μυρίκης καρπός, κυπαρίσσου σφαιρία,
καί Διοσκουρ., δ.π. 2,126 [III 304,7-22 Wellm.], κ.ά.

866. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. παραπάνω, σ. 165-166, τήν παρατήρηση στό χωρίο.

867. Βλ. καί παραπάνω, άρ. 22.
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θείον άπυρον ή θείον άπυρον

άναλημφθέν ρητίνη τερμινθίνη άναληφθέν ρητίνη τερμινθίνη

καί έπιτεθέν καί ώς έμπλάστριον έπιτεθέν

[sc. σκορπιοπλήκτοις]. [sc. σκορπιοπλήκτοις βοηθεϊ].

Βλ. και Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 107 [III 78, 6 Wellm.]: ίάται δέ [sc. τό απυρον
θείον] καί σκορπιών πληγάς μιγέν ρητίνη· έπίσης τό απυρον θείον καταχριόμενον θε-
ραπεύει τήν πληγήν τοϋ θαλάσσιου δράκοντα καί τοϋ σκορπιού, αύτόθι [III 78, 6-8
Wellm.].

40/3. To σήσαμον ώς κατάπλασμα συνιστάται και άπό τούς δύο γιατρούς γιά
τή θεραπεία τού δήγματος τοΰ άσκαλαβώτη· βλ.:

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,131 Φιλούμ., Π. ιοβ. 13

[111306,14-15 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 16,26]:

άσκαλαβώτου δήγμα ίάται

σήσαμον σήσαμον

καταπλασθέν

λεϊον. λεάνας μεθ' ύδατος

κατάπλασσε
[sc. τούς δηχθέντας ύπό
άσκαλαβώτου].

41/4. Ή κατάντλησις μέ θερμή θάλασσαν συνιστάται άπό τον Διοσκουρίδη
ώς κοινό βοήθημα τών σκορπιοπλήκτων, τών σφηκών, τών μελισσών καί τών
φαλαγγίων, ένώ άπό τόν Φιλούμενο μόνο τών φαλαγγίων· βλ.

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,127 Φιλούμ., Π. ιοβ. 15,11

[III 305,19-20 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 20,13-14]:

καταντλεϊται δέ ώφελίμως κατάντλει δέ

θαλασσή ζεστή θερμοτέρα θαλασσή

[sc. ή πληγή τών φαλαγγίων [sc. τήν πληγήν τών

καί τών λοιπών ιοβόλων]. φαλαγγιοδήκτων]868.

42/5. Τό ποτό πού παρασκευάζεται άπό τά σφαιρία τοϋ κυπαρισσιού καί χο-
ρηγείται μέ κρασί ώφελεΐ έκείνους πού έχουν δαγκωθεί άπό φαλάγγια· βλ.:

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,126 Φιλούμ., Π. ιοβ. 15,13

[III 304,16-17 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 20,22-23]:

τών χλωρών

κυπαρίσσου σφαιρία τής κυπαρίσσου σφαιρίων

868. Πρβ. και παραπάνω, άρ. 37 (κατάντλησις όζάλμης).
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τό αφέψημα

συν οϊνω κφνάμενον μετ' οΐνον

[sc. ποιεί πρός φαλάγγια]. [sc. πότιζε φαλαγγιοδήκτους].

Τό 'ίδιο σκεύασμα καταγράφεται άπό τόν Διοσκουρίδη στό Π. ϋλ. 'ιατρ. όχι όμως γιά
τήν άντιμετώπιση δηγμάτων ιοβόλων άλλά εσωτερικών νοσημάτων- βλ. 1, 74 [I 74,
2-5 Wellm.]: τά δέ χλωρά σφαιρία [sc. τής κυπαρίσσου] κοπέντα και σύν οϊνω πινόμενα
αρμόζει πρός αίματος άναγωγήν καϊ δυσεντερίαν και κοιλίας ρευματισμόν, όρθόπνοιαν,
βήχας■ και το αφέψημα δέ αυτών το αύτό ποιεί.

43/6. Ή πόση τού οξους πού κατά τόν Φιλούμενο ένδείκνυται γιά τούς άσπι-
δοδήκτους έντοπίζεται καί στό Π. άπλ. φαρμ. ώς βοήθημα γιά τήν ϊδια περίπτω-
ση· βλ.

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,125 Φιλούμ., Π. 'ιοβ. 16,7

[III 304,3-4 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 22,15]:

έπι δέ άσπίδος ή πτυάδος

όζος πινόμενον οξος δριμύτατον δίδου πιεϊν

[sc. ώφελεΐ]. [sc. τοις άσπιδοδήκτοις].

Ό Διοσκουρίδης στό Π. ϋλ. ίατρ. καταγράφει τό οξος ώς κατάντλημα ένδεικνυόμε-
νο γενικά γιά τά δήγματα τών ιοβόλων, βλ. 5, 13 [III 15, 14-16 Wellm.]: πρός τε θηρίων
δήγματα οσα ψύχει κατάντλημα θερμόν, ψνχρόν δέ τοις πυροΰσι τών ιοβόλων.

44/7. Τό κατάπλασμα άπό φύλλα δάφνης συνιστάται άπό τόν Φιλούμενο γιά
τούς έχιοδήκτους και ομοίως άπό τόν Διοσκουρίδη· βλ.:

Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,123 Φιλούμ., Π. ίοβ. 17,4

[III 303,7-8 Wellm.]: [CMG Χ/1/1, σ. 23,18]:

δάφνης φύλλα καί δάφνοις φύλλοις

σύν έλαίω έψηθέντα μετ' ελαίου

[sc. καταπλάσσεται έπάλειφε

δέ πρός έχεις]. [sc. τούς έχεοδήκτους].

Πρβ. και Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 78 [I 78, 8-9 Wellm.]: ώφελεΐ δέ λεία καταπλασθέ-
ντα [sc. τά φύλλα τής δάφνης] σφηκών καί μελιττών πληγάς.

Σημειώνω άκόμη ότι σκευάσματα παρόμοια μέ αύτά πού ό Φιλούμενος άντλεΐ άπό
τό έργο τοΰ Απολλώνιου έντοπίζονται και στό διοσκουρίδειο Π. άπλ. φαρμ.- βλ.:

Φιλούμ., Π. ίοβ. 19, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 26, 9] (ώς ηύρον παρά τω Άπολλωνίω):
ά<ν>δράχνη και άλφίτοις καταπλάσσειν [sc. πρός πρηστήρας] — Διοσκουρ., Π. άπλ.
φαρμ. 2,124 [III 303,19-20 Wellm.]: πρός δέ αίμορροΐδος καϊ πρηστήρος δήγματα ώφελεΐ
άνδράχνη καταπλασσομένη. Βλ. και Φιλούμ., ο.π. 20,4 [CMG Χ/1/1, σ. 28, ι].
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Φιλούμ., ο.π. 33, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 37, 3-5]: Απολλώνιος δέ έν τοϊς Εύπορίστοις πα-
ραινεί· σκόροδα τρίψας συν τοις λεπίσμασιν και κυμίνου τό ϊσον διεις έλαίω κατάπλασσε
[sc. τούς δηχθέντας ύπό μυγαλής] — Διοσκουρ., ο.π. 2,128 [III 305,23 Wellm.]: σκόρο-
δον μετά συκής φύλλων και κυμίνου [sc. ποιεί καταπλασσόμενον πρός σκολοπένδρης
κα! μυγαλής δήγματα],

Φιλούμ., ο.π. 33, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 37, 7] ] (Απολλώνιος δέ έν τοϊς Εύπορίστοις πα-
ραινεί): και κριθάς καύσας έπίπασσε <έπϊ> τά ελκη [sc. τών δηχθέντων ύπό μυγαλής]
— Διοσκουρ., ο.π. 2, 128 [III 306, 1 Wellm.]: κριθή κεκαυμένη σύν όξει [sc. ποιεί πρός
σκολοπένδρης κα! μυγαλής δήγματα].

Φιλούμ., ο.π. 33, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 37,12-13] (Απολλώνιος δέ έν τοις Εύπορίστοις πα-
ραινεί): και αύτή δέ ή δακοϋσα μυγαλή άναπτυγεισα και έπιτιθεμένη [sc. κατά τοϋ δήγ-
ματος] — Διοσκουρ., ο.π. 2, 128 [III 306, 2-3 Wellm.]: πρός δέ τήν μυγαλήν [sc. ποιεί]
αύτή ή μυγαλή ταχέως τριβεϊσα σύν ο'ίνω και έπιτεθεϊσα.

Βλ. και παραπάνω, σ. 234-237, γιά φάρμακα πού έντοπίζονται στό Περί Εύπορίστων
τοΰ Απολλώνιου (στόν Φιλούμενο) κα! στό διοσκουρίδειο Π. ϋλ. ίατρ.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ [ΑΙΛΙΟΣ ΠΡΟΜΩΤΟΣ;]
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ [ΑΙΛΙΟΣ ΠΡΟΜΩΤΟΣ;]
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο,ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΗΔΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ τής μονογραφίας αύτής σέ σχέση μέ
τόν Φιλούμενο ισχύει καί για τόν Άλεξανδρέα γιατρό Α'ίλιο Προμώτο. Ή ζωή
καί ή δράση του μάς εΐναι εντελώς άγνωστες, ένώ προβληματική εΐναι καί ή
γνώση μας γιά μέρος τοϋ συγγραφικού έργου του.

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΩΤΟΥ

Άπό τό έθνικό (πατριδωνυμικό) Άλεξανδρεύς πού παραδίδεται στόν τίτλο
ένός άπό τά συγγράμματα τού Αίλίου Προμώτου προκύπτει μάλλον ή άλεξαν-
δρινή καταγωγή τοϋ γιατρού αύτού (ή ή γιά μακρό χρονικό διάστημα δράση
του στήν πόλη αύτή)869.

Γιά τήν ιατρική σχολή στήν όποία άνήκε ό Προμώτος (άν όντως ισχύει κάτι
τέτοιο) δέν έντοπίζεται καμιά μαρτυρία. Στούς γιατρούς τής 'Εμπειρικής σχολής
τόν συγκαταλέγει ό Haeser870, άποψη πού έπαναλαμβάνει και ό Allbutt871, πρό-
κειται όμως γιά έντελώς άτεκμηρίωτη πρόταση.

869. Για ανάλογα παραδείγματα βλ. Μαυρουδης, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 167-168 (Άρι-
στογένης, Φιλωνίδης, Στέφανος). 'Επισημαίνω δτι έδώ γίνεται λόγος μόνο μέ συντομία και κα-
ταχρηστικά γιά τόν Α'ίλιο Προμώτο, άφοϋ άφ' ένός τό όνομά του δέν συνδέεται ρητά άπό τή χφ.
παράδοση μέ τό Π. ιοβ. κα'ι δηλητ. και άφ' έτέρου δέν έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα τεκμηριωμέ-
νη κα'ι άναμφισβήτητη πρόταση γιά τή σχέση του μέ τό έδώ έξεταζόμενο έργο. Τά σχετικά λοιπόν
μέ τόν γιατρό αύτόν καταγράφονται στή συνέχεια, άπλώς έπειδή τό έν λόγω έργο ήδη άπό τόν
Hieronymus Mercurialis τό 1585 συνδέθηκε μέ τό όνομα τοΰ Αίλίου Προμώτου, άποψη πού στή
συνέχεια έγινε άποδεκτή (ή μνημονεύεται) άπό άρκετούς νεότερους μελετητές· άλλά καί ή Ihm
κατά τήν έκδοση τοΰ έργου (1995), παρά τούς προβληματισμούς της, τό άπέδωσε στόν «sog.
Aelius Promotus»· βλ. κα'ι παρακάτω, σ. 250 κ.έ.

870. Βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 248.

871. Βλ. Allbutt, Greek Medicine, σ. 383 (: «Of the Empirical School was one Aelius Promotus»).
Σχετικά μέ τήν ιατρική σχολή τοΰ Αίλίου Προμώτου πρβ. και παρακάτω, σ. 251, ύποσημ. 911, τήν
άποψη τοΰ Antonius Possevinus, ό όποιος συνδέει τό άνώνυμο Π. Ιοβ. και δηλητ. (πού πιθανόν
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Ή δράση του τοποθετήθηκε ήδη άπό τόν Ε. Rohde στον δεύτερο μεταχρι-
στιανικό αιώνα, καί μάλλον στο χρονικό διάστημα μεταξύ τού Αδριανού (117-
138 μ.Χ.) καί τοϋ Περτίνακος (193 μ.Χ.)872, άποψη πού δέχονται ό Weidlich873,
ό Allbutt874, ό Wellmann875, ό Röhr876, ό Jacques877, ό Sconocchia878 ϊσως καί
άλλοι, ένώ ό Nutton χρονολογεί τόν Προμώτο στό πρώτο μισό τοϋ 2ου αί.
μ.Χ.879. Από όσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, μόνον ό Haeser ύποστήριξε
ότι ό Προμώτος έζησε τό 40 μ.Χ.880. Ή Ihm στήν εισαγωγή τής έκδόσεως τοΰ
Π. ίοβ. και δηλητ. χρονολογεί, χωρίς καμιά έπιχειρηματολογία, τόν Προμώτο
στόν 1ο/2ο αί. μ.Χ.881, (ένώ, όπως προκύπτει άπό άλλα σημεία τής εισαγωγής
της, φαίνεται νά προκρίνει τή χρονολόγηση τού «sog. Aelius Promotus» στόν
2ο αί. μ.Χ., προφανώς γιά νά τον άποσυνδέσει άπό τόν προηγούμενο)882. Τήν
άποψη τής Ihm γιά τόν Προμώτο παραθέτει καί ή Sébastien, σημειώνοντας
όμως ότι ό γιατρός αύτός πρέπει νά χρονολογηθεί τον Ιο ή τόν 2ο αι. μ.Χ.883.
Πρόσφατα διεξοδική τεκμηρίωση τής χρονολογήσεως τού Αίλίου Προμώτου
έπιχείρησε ή Crismani στόν πρόλογο τής έκδόσεως τοϋ Δυναμερόν (έργου
ρητά άποδιδόμενου στόν έν λόγω γιατρό), καταλήγοντας, όπως οί περισσότε-
ροι μελετητές, στήν τοποθέτηση τής δράσεως τοϋ Προμώτου μάλλον στόν 2ο
αί. μ.Χ.884.

πρέπει νά άποδοθεΐ στόν Α'ίλιο Προμώτο) μέ τόν 'Εμπειρικό γιατρό Αίσχρίωνα. Πρβ. καί
παρακάτω, σ. 252, ύποσημ. 916.

872. Βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 264, ύποσημ. 1 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 381,
ύποσημ. 1].

873. Βλ. Weidlich, Die Sympathie, σ. 44.

874. Βλ. Allbutt, Greek Medicine, σ. 383 (: «in the later part of the second century about the end
of the reign of Hadrian»· ό συγγρ. παραπέμπει στόν Rohde)· στό έργο αύτό όμως διαπιστώνεται
κάποια σύγχυση όσον άφορά τή συζητούμενη χρονολόγηση, άφοΰ άμέσως στή συνέχεια τοΰ
παραπάνω χωρίου ό συγγρ. σημειώνει ότι ό Α'ίλιος Προμώτος έζησε «a little after Galen and
before Oribasius».

875. Βλ. Wellmann, Aelius, στ. 528.

876. Βλ. Röhr, Der okkulte Kraftbegriff, σ. 82.

877. Βλ. Iacques, Nicandre de Colophon, σ. 142.

878. Βλ. Sconocchia, Scribonio Largo, σ. 164, ύποσημ. 38.

879. Βλ. Nutton, Aelius Promotus, στ. 174.

880. Βλ. Haeser, Lehrbuch, σ. 248 (: «um 40 n. Chr.»),

881. Βλ. Ihm, Der Traktat, c. 1, καί στήν Ιδια, Aelius Promotus, στ. 14.

882. Βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 18.

883. Βλ. Sébastien, Exégèse d'un zoonyme oublié, σ. 20 (: «un médecin alexandrin du 1er ou
du Ile siècle apr. J.-C.»· ή Sébastien δέν παραπέμπει στήν Ihm, άλλά στή βιβλιοκρισία τής C. F.
Salazar, CR Ν. S. 48 (1998) 153, οπου καταγράφεται ή χρονολόγηση τής έκδότριας, προφανώς
όμως δέν άποδίδει όρθά τήν άποψη πού σημειώνει ότι υιοθετεί).

884. Βλ. Crismani, Elio Promoto, σ. 7-17, και στήν Ιδια, Appunti, σ. 683-687.
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Άλλα βιογραφικά στοιχεία ή χρονολογικές ένδείξεις πού ένδεχομένως θά
ήταν δυνατόν να προκύψουν άπό τή μελέτη τών συγγραμμάτων, οπως π.χ. δι-
άφορες άναφορές σέ πρώτο πρόσωπο, οί όποιες ύποδεικνύουν άμεση έπαφή μέ
ορισμένα πρόσωπα, ή φαρμακευτικά ύλικά πού ύποδεικνύουν συγκεκριμένες
περιοχές, πρέπει νά έξετάζονται μέ ιδιαίτερη προσοχή, έπειδή δέν άποκλείεται
νά μήν άφορούν τόν έδώ έξεταζόμενο συγγραφέα (ή τόν συγγραφέα του Π. ίοβ.
και δηλητ., άν όντως πρόκειται γιά διαφορετικό πρόσωπο) άλλά άμεσες ή έμμε-
σες πηγές του.

2. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΛΙΟΥΠΡΟΜΩΤΟΥ

Μέ τό όνομα τοϋ Αίλίου Προμώτου έχουν παραδοθεί δύο συγγράμματα, τό
Δυναμερόν κα! τά 'Ιατρικά φυσικά και αντιπαθητικά**5, ένώ ένα τρίτο έργο, πού
παραδίδεται χωρίς νά άποδίδεται σ αύτόν άλλά εύρισκόμενο ύστερα άπό συλ-
λογή άποσπασμάτων άπό έργο τοϋ Προμώτου, είναι άμφίβολο άν προέρχεται
άπό τόν ϊδιο συγγραφέα· μέχρι σήμερα δέν έχουν έντοπισθεΐ έπαρκή στοιχεία
γιά τήν άπόδοση ή οχι τοϋ έργου αύτοΰ στόν έν λόγω γιατρό886.

Τό Δυναμερόν είναι τό κύριο άπό τά σωζόμενα έργα τοϋ Αίλίου Προμώτου
κα! τό περιεχόμενο του, όπως καθίσταται φανερό άπό τόν τίτλο, άφορά τήν διά
φαρμάκων θεραπεία διαφόρων νοσημάτων887.

Τό ούσ. Δυναμερόν χρησιμοποιείται όχι μόνο στούς τίτλους συγγραμμάτων, άλλά
και ώς χαρακτηρισμός συγγραμμάτων πού έφεραν διαφορετικό τίτλο. Ώς πρός τό
περιεχόμενο τοΰ τίτλου αύτοΰ πού άφορα έργο, στό όποιο καταγράφονται ποικί-
λα φάρμακα (δυνάμεις)888, μποροΰμε νά συμπεράνουμε μέ άσφάλεια άπό δύο τουλά-

885. Για τά δύο αύτά συγγράμματα τοϋ Προμώτου βλ. και Weidlich, Die Sympathie, σ. 43-44
καΐ 51· Allbutt, Greek Medicine, σ. 383· Röhr, Der okkulte Kraftbegriff, c. 82-83, κ.ά. Στόν τίτλο
'Ιατρικά φυσικά και αντιπαθητικά τό έπίθ. ιατρικά είναι δυνατόν δικαιολογηθεί, έπειδή στό έν
λόγω σύγγραμμα καταγράφονται φυσικά και άντιπαθητικα φάρμακα γιά ιατρική χρήση.

886. Γιά τόν τρόπο παραδόσεως τοϋ έργου και τά λοιπά προβλήματα πού σχετίζονται μ' αύτό
βλ. παρακάτω, στις σ. 247 κ.έ.

887. Γιά τό περιεχόμενο τοΰ συγγράμματος βλ. και Crismani, Ε7ζ'ο Promoto, σ. 25. Γιά τήν έκδοσή
του βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Αϊλιος Προμώτος Αλεξανδρεύς, ένώ γιά διορθώσεις στό κείμενο βλ.
Ε. V. Maltese, Sul testo del Δυναμερόν di „Elio Promoto", R. M. Piccione - M. Perkams (έπιμ.),
«Selecta colligere». 2, Beiträge zur Technik des Sammeins und Kompilierens griechischer Texte von
Antike bis zum Humanismus [Hellenica 18], Alessandria 2005, σ. 235-243, και στόν Ιδιο, Postille
critico-testuali al Dynameron di Elio Promoto Alessandrino, F. Crevatin - G. Tedeschi (έπιμ.),
Scrivere Leggere Interpretare: Studi di antichità in onore di Sergio Daris, Trieste 2005, σ. 262-264.

888. Ενδεικτικά ση μειώνω οτι ό Weidlich, Die Sympathie, σ. 43, περιγράφει τό έν λόγω σύγγραμμα
ώς «μια μεγάλη συλλογή συνταγών» («... einer grossen Rezeptsammlung»). Βλ. και τούς άκόλουθους
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χιστον συγγράμματα πού φέρουν τόν παραπάνω τίτλο: Ιό πρώτο άπό αύτά είναι τό
έργο τοΰ Αίλίου Προμώτου, γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ, ενώ τό δεύτερο προ-
έρχεται άπό τόν βυζαντινό γιατρό Νικόλαο Μυρεψό (13ος/14ος αί.) και μας είναι
γνωστό μέχρι σήμερα κυρίως άπό τή λατινική μετάφρασή του (τό σύνολο τοϋ πρω-
τότυπου έλληνικοϋ κειμένου παραμένει άνέκδοτο)· βλ. Η. Hunger, Βυζαντινή λογο-
τεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμματεία τών Βυζαντινών, τ. 3, μετάφρ. Γ. Χ. Μακρής κ.ά.,
Αθήνα 1994, σ. 142. Βλ. άκόμη Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 3, 115 [CMG VIII/1, σ. 305, 6-7]: εύρον
δε εγώ τήν γραφήν ταύτην έν δυναμερώ άπό 'Ρώμης μοι κομισθέντι Παλλάδ., Σχόλ. εις
Ίπποκρ. Έπι δημ. ΣΤ' 3, 22 [II 98,20-22 Dietz]: μή γαρ ώς έτυχε τοις δυναμεροϊς καταπί-
στευε- ώσπερ γάρ άλλοις πολλοίς, οϋτω και Άπολλωνίω τούπίκλην Μυΐ γέγραπται δυ-
ναμερά Λέων, Σύν. ίατρ. 4, 1 [σ. 153, 5-6 Erm.]: φέρεται δέ βοηθήματα περι αυτών [sc.
τών όζαινών] έν τοϊς δυναμεροϊς πλείστα 4, 11 [σ. 157, 25-27 Erm.] 5, 22 [σ. 185, 1-2
Erm.] 7, 10 [σ. 209, 24-26 Erm.], κ.ά. Δέν άποκλείεται βέβαια σέ κάποιες περιπτώσεις
ό χαρακτηρισμός δυναμερόν νά άναφέρεται άπλώς στό φαρμακολογικό περιεχόμενο
κάποιου συγγράμματος, ό πραγματικός τίτλος τοϋ όποιου είναι διαφορετικός, όπως
π.χ. συμβαίνει στήν περίπτωση τοϋ Απολλώνιου τοϋ Μυός, τοϋ όποιου είναι γνωστά
δύο φαρμακολογικά έργα, τό Περί μύρων καί τό Περί εύπορίστων φαρμάκων δηλ.
στήν περίπτωση τοϋ γιατροϋ αύτοϋ ή έκφραση γέγραπται δυναμερά πιστεύω ότι ση-
μαίνει «έγραψε συγγράμματα φαρμακολογικοϋ περιεχομένου»889. Πρβ. καί τόν τίτλο
Dynamidia ή De dynamidiis μεσαιωνικών λατινικών συλλογών φαρμάκων, όπως π.χ.
στό χφ. Vindoc. lat. 109 (11ος αι.),φ. 87r: (Pseudo-) Galeni Liber de dynamidiis.
Hec est dynami<die demonstratio omnium> medicamentorum que ad artis medicine
scientiam pertinet (βλ. H. E. Sigerist, Early Mediaeval Medical Texts in the Manuscripts
of Vendôme, BHM 14 (1943) σ. 81), καί στό ϊδιο χφ., φ. 98r: ... Incipit liber dinamidii,
id est farmaceuticon diversis auctoribus coartatum singula antidota. Γι' αύτά τά λα-
τινικά συμπιληματικά έργα και τή μεγάλη διάδοση τους στή Δύση βλ. ένδεικτικά L.
C. MacKinney, „Dynamidia" in Mediaeval Medical Literature, Isis 24 (1936) 400-414,
και A. M. Ieraci Bio, Un témoignage grec à propos des Dynamidia, Le latin médical. La
constitution d'un langage scientifique [Mémoires de Centre lean Palerne 10], St. Etienne
1991, σ. 63-73· πρβ. καί I. Mazzini, Dynamidia Hippocratis: Esempio di problematiche

τίτλους φαρμακολογικών συγγραμμάτων τοϋ Μαντία (2ος αί. π.Χ.), Δυνάμεις (Fuchs, Heilkunde, σ.
291: «Mittel», καί V. Nutton, Mantias [2], DNP 7 (1999) 830: «Über Arzneimittelheilkunde»), τοΰ
Νίκωνα του Ακραγαντίνου (1ος αί. π.Χ.), Περι δυνάμεων (Fuchs, δ.π., σ. 328: «Über Heilmittel»), τοΰ
Στράτωνα τοΰ Λαμψακηνοΰ (320-270 π.Χ.), Περι δυνάμεων (Fuchs, δ.π., σ. 285: «Über die Mittel»),
τοΰ Αράτου άπό τούς Σόλους τής Κιλικίας (315-240 π.Χ.), Ιατρικού δυνάμεις (Fuchs, δ.π., σ. 318:
«Heilkräfte»), κ.ά. Κατά παρόμοιο τρόπο άντιλαμβάνονται τό περιεχόμενο τών παραπάνω τίτλων
καί άλλοι νεότεροι μελετητές. Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 134, λ. δύναμις (: «a medicine»).

889. Ό Rohde, Aelius Promotus, σ. 264, ύποσημ. 1 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 381,
ύποσημ. 1], σημειώνει δτι «Der Titel: δυναμερόν beweist nichts gegen diese Zeit; schon Apollonius
Mys schrieb δυναμερά», δπως δμως ειπώθηκε, τουλάχιστον στήν περίπτωση τοΰ Απολλώνιου,
δέν πρόκειται γιά τίτλο άλλά γιά χαρακτηρισμό συγγραμμάτων μέ βάση τό περιεχόμενο τους.
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ecdotice tardoantice, Garzya (έπιμ.), Tradizione e ecdotica, σ. 257-270. Βλ. άκόμη K.-
D. Fischer, The Acharistum in a Manuscript from the Library of Nicholas of Cues, L.
Cilliers (έκδ.), Asklepios. Studies on Ancient Medicine [AC, Suppl. 2], Bloemfontein
2008, σ. 79. 'Επίσης βλ. Μαυρουδής, Μακεδ. ίατρ. προσωπογρ., σ. 170-171.

Τό δεύτερο έργο πού παραδίδεται μέ τό όνομα τοϋ Αίλίου Προμώτου φέρει
τον τίτλο 'Ιατρικά φυσικά και άντιπαθητικά και είναι έξαιρετικά σύντομο890. Σ'
αύτό ό συγγραφέας δηλώνει ότι καταγράφει βοηθήματα (περιάμματα, πόματα,
καταχρίσματα κτλ.), τά όποια δρούν άφράστω τινι δυνάμει, και μέ τά όποια ό
γιατρός και τά δυσκαταγώνιστα χειρώσεται τών παθών (τέτοια βοηθήματα συ-
νιστώνται πρός λιθίασιν, πρός μήτρας όλισθον, περι όσχέου φλεγμαίνοντος, πρός
άρθρϊτιν ή είναι ώκυτόκια, έμμηνάγωγα κ.ά.).

Μέ τό τρίτο έργο πού άφορά τά ίοβόλα θηρία και τά δηλητήρια φάρμακα
(Περι τών Ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων) συνδέονται άρκετά προ-
βλήματα μέ βασικότερο έκεΐνο τής πατρότητας, άλλά και τής χρονολογήσεως
καί τοϋ τίτλου του· γιά όλα αύτά θά γίνει λεπτομερής λόγος άμέσως παρακάτω
μέ άφορμή τή σχετικά πρόσφατη έκδοσή του (1995)891.

3. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τό σύγγραμμα αύτό, μέ τή μορφή πού έχει έκδοθεϊ, θέμα του έχει στό πρώτο
μέρος τά ίοβόλα θηρία (ζώα) καί στο δεύτερο τά δηλητήρια φάρμακα· παραδίδεται
κατά βάση άπό ένα μόνο χφ., τό Vaticanus graecus 299 [V] (τέλη Μου αί.)892, άφοΰ
τά χφφ. Ambrosianus graecus S 3 sup. [Α] (15ος/16ος αι.)893 καί Laurentianus
graecus Antinori 101 [La] (περί τό 1460)894 προέρχονται —χωρίς νά έξαρτώνται
μεταξύ τους— άπό τό Vaticanus895.

890. Γιά τήν εκδοσή του βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Α'ίλιος Προμώτος Άλεξανδρεύς. Ό Weidlich,
Die Sympathie, σ. 43-44 και 51, κάνει λόγο γιά τό σύγγραμμα αύτό μνημονεύοντας ώς τίτλο του
τήν έκφραση Φυσικά και αντιπαθητικά (παραλείπει δηλ. τό Ιατρικά).

891. Στήν κριτική τής έκδόσεως αύτής είναι άφιερωμένο τό έπόμενο κεφ.

892. Βλ. Mercati - de' Cavalieri, Codices Vaticani Graeci, τ. 1, σ. 425-430.

893. Βλ. Martini - Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τ. 2, σ. 842-844.

894. Βλ. E. Rostagno - Ν. Festa, Indice dei Codici Greci Laurenziani non compressi nel
catalogo di Bandini, SIFC 1 (1893) 213-218 [= A. M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum
Bibliothecae Mediceae Laurentianae, τ. 3, Florentiae 1770 (άνατύπ.: Leipzig 1961), (: accedunt
Supplementa tria ab E. Rostagno et N. Festa congesta), σ. 50-52],

895. Βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 34. Ήδη δμως ό Rohde, Aelius Promotus, σ. 267 [= Rohde, Kleine
Schriften, τ. 1, σ. 384], είχε έπισημάνει ότι τό χφ. Ambrosianus είναι άπ' εύθείας άπόγραφο τοΰ



248

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Για νά γίνουν όμως κατανοητά τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τό έν
λόγω σύγγραμμα, πρέπει να έκτεθεΐ μέ σαφήνεια ό τρόπος μέ τόν όποιον αύτό
διασώθηκε. Τό σύγγραμμα λοιπόν δέν παραδίδεται ανεξάρτητα, άλλά ώς μέρος
ιατρικών συμπιληματικών έργων, πού άποτελοϋνται άπό διάφορες ένότητες
(έπώνυμες ή άνώνυμες) καί παραδίδονται άπό τά τρία χφφ. πού μνημονεύθη-
καν παραπάνω· άκριβέστερα:

(α') Στο χφ. Vaticanus graecus 299, άπό τό φ. 219r άρχίζει ένα συμπιληματικό
έργο ιατρικού περιεχομένου, διαρθρωμένο σέ αφμζ' (= 1.547) κεφάλαια. "Υστερα
άπό τόν πίνακα τής παρούσης πυκτίδος άρχίζει (φ. 235r) τό κυρίως κείμενο· στά
φφ. 451r-452v καταγράφονται τά λείποντα άπό τοϋ νη ' κεφαλαίου τοϋ Προμώτου
(des. τέλος άπό τοϋ νη ' κεφαλαίου τών λειπόντων άπό τοϋ πρώτου βιβλίου τοϋ
Προνώτου [sic])896, άκολουθούν (φφ. 452v-473r) διάφορες συνταγές (άνωνύμως)
καί άμέσως στή συνέχεια (φφ. 473r-493r) οί δύο ένότητες τοϋ έργου —ή έκδοση
τοϋ όποιου παρουσιάζεται έδώ— χωρίς τό όνομα τοϋ συγγραφέα897 καί ύπό τόν
κοινό τίτλο898 περι τών ιοβόλων θηρίων καϊ ποίους τόπους παραφυλακτέον (άκρι-
βέστερα στά φφ. 473r-484v: περι τών 'ιοβόλων θηρίων καϊ ποίους τόπους παραφυ-
λακτέον, καί στά φφ. 484ν-493ν: περι δηλητηρίων καϊ θανασίμων φαρμάκων δια-
φοράς). Ακολουθούν (φφ. 493r-494r) ένα έργο περι μέτρων και σταθμών άττικών
καϊ σημείωνκαί (φφ. 494r-495v) μιά σύντομη πραγματεία μέ τίτλο Προμώτου
Φυσικά και άντιπαθητικά900, καί στή συνέχεια κάποια άλλα έργα.

Vaticanus (: «direkt abgeschrieben aus der Vaticanischen Hs.»). Βλ. άκόμη Diels, Handschriften,
Nachtrag I, σ. (20) 42: «Ambras. S 3 Sup. («Stammt aus Vatic. 299» M. W.» [M.W. = Max Wellmann].

896. Άν ή έκφραση Ία λείποντα άπό τοϋ νη ' κεφαλαίου τοϋ Προμώτου σημαίνει οτι στό σημείο
αύτό προστίθενται τμήματα τού κειμένου τοΰ Δυναμεροΰ, τά όποια γιά κάποιον λόγο παραλείφθη-
καν κατά τήν άντιγραφή, τότε πρέπει νά έπισημανθεϊ ότι ή έν λόγω έκφραση δέν άνταποκρίνεται
στήν πραγματικότητα, άφοΰ τά «προστιθέμενα» λείποντα άφοροΰν φάρμακα γιά οφθαλμικές πα-
θήσεις, ένώ τό νη' κεφάλαιο τοΰ Δυναμεροΰ άφορά θεραπευτικές ύποδείξεις πρός έρπητας, πρός
έρπητας φλυκταινώσεις [suprascr. —άε/ς] · βλ. χφ. Marcianus Venet. Graecus 295 [= coll. 729] (14ος
αι.), φ. 234ν = σ. 146 Crism. (βλ. καί στό 'ίδιο χφ., στόν πίνακα περιεχομένων τοΰ Δυναμεροΰ, φ.
193r = σ. 34 Crism.]: πρός έρπητας). 'Οφθαλμικά φάρμακα περιέχονται στά κεφάλαια ςα'-ριβ' τοΰ
Δυναμεροΰ. Όπως διαπίστωσε ό Μ. Wellmann στόν Diels, Handschriften, Nachtrag I, σ. (20) 42,
«Diese Excerpte stammen aus cap. ρε ' ff. des Δυναμερόν». Ol Martini - Bassi, Catalogus Codicum
Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τ. 2, σ. 843, δέν κάνουν κανένα σχετικό σχόλιο, ένώ οί Mercati
- de' Cavalieri, Codices Vaticani Graeci, τ. 1, σ. 429, παραπέμπουν στόν Μ. Wellmann.

897. Βλ. καί Mercati - de' Cavalieri, Codices Vaticani Graeci, τ. 1, σ. 429 (: «Auctoris nomen
non legitur in nostra codice, non legitur in Laurentiano cit. f. 285»).

898. Ή τουλάχιστον ώς τέτοιον τον έκλαμβάνουν οί συντάκτες τοΰ καταλόγου.

899. Δέν καταγράφεται στήν περιγραφή τοΰ χφ., τό έχει έπισημάνει όμως ό Rohde, Aelius
Promotus, σ. 267 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 383].

900. Τό έργο αύτό παραδίδεται, έκτός άπό τό χφ. Vaticanus graecus 299, καί άπό δύο άκόμη
γνωστά χφφ.
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(β') Στο χφ. Ambrosianus graecus S 3 sup., το παραδιδόμενο συμπιληματικό
έργο αρχίζει (φφ. lr κ.έ.) μέ τό σύγγραμμα τού Γαληνού Περί όστών τοις είσα-
γομένοις, ακολουθεί (φφ. 21r κ.έ.) τό περί μέτρων και σταθμών τού Ηλιοδώ-
ρου και στή συνέχεια παρατίθεται (αντιγράφεται)901 το κείμενο τοϋ Vaticanus
graecus 299 άπό τήν ένότητα Τά λοίποντα [sic] από τοϋ νη ' κε(φα)λ(αί)ου· έκ
τοϋ βιβλίου τοϋ Προμώτου κ.έ. Τό έργο πού έξετάζεται έδώ παραδίδεται στά φφ.
69ν-112ν ύπό τόν κοινό τίτλο902 περί τών ιοβόλων θηρίων και ποίους τόπους πα-
ραφνλακτέον (άκριβέστερα στά φφ. 69ν-95ν: περί τών ιοβόλων θηρίων και ποί-
ους τόπους παραφυλακτέον, κα! στά φφ. 95ν-112ν: περί δηλητηρίων και θανασί-
μων φαρμάκων διαφοράς).

(γ') Στο χφ. Laurentianus graecus Antinori 101, ό όποιος ομοίως παραδίδει
μιά συλλογή έπώνυμων κα! άνώνυμων ιατρικών κειμένων, όπως κα! συνταγών
ένταγμένων σέ κάποια ένότητα ή κα! μεμονωμένων, ύστερα άπό τήν παράθεση
μιας σύντομης ένότητας (φ. 284r κ.έ.) πού άφορά άπλα φάρμακα (πτελέα, πτέ-
ρις, περί ρητινών [sic]), άκολουθεΐ (φφ. 285 κ.έ.) άνωνύμως μόνο τό έργο πού
έξετάζεται έδώ903 (ύπό τόν κοινό τίτλο904 περί τών 'ιοβόλων θηρίων και ποίους
τόπους παραφυλακτέον), στή συνέχεια (φφ. 323 κ.έ.) τό περϊ έλμίνθων τοϋ Αλε-
ξάνδρου Τραλλιανοϋ905 κα! άκολούθως διάφορα άλλα κείμενα.

Άπό τις άνωτέρω περιγραφές τών περιεχομένων τών τριών χφφ. γίνονται σαφή
τά άκόλουθα:

(α') Τό έξεταζόμενο έργο δέν παραδίδεται αύτοτελώς, άλλά ένταγμένο σέ
ένα σύνολο ομοειδών, δηλ. ιατρικών, έργων ή ένοτήτων, μέ άλλα λόγια ώς μέ-
ρος ένός ιατρικού έργου, σύμμικτου περιεχομένου (παθολογικού, φαρμακευ-
τικού, σφυγμολογικοϋ κτλ.) [έτσι παραδίδεται βασικά στο χφ. Vaticanus, άλλά
κατά παρόμοιο τρόπο κα! στά λοιπά χφφ.].

(β') Στό έργο δέν προτάσσεται τό όνομα τοϋ συγγραφέα σέ κανένα άπό τά
τρία άνωτέρω χφφ.' μάλιστα, ένώ στο χφ. Vaticanus 299 κα! στο χφ. Ambrosianus
graecus S 3 sup. παραδίδεται μεταξύ δύο κειμένων πού άποδίδονται στόν
Προμώτο (κα! μάλιστα μέ τήν παρεμβολή μιας ένότητας συνταγών πού, κατά τον
τρόπο μέ τόν όποιον τήν εισάγει ό συμπιλητής τοϋ έργου, προκύπτει σαφώς ότι

901. Τό έν λόγω χφ., οπως ήδη ειπώθηκε, είναι άπ' εύθείας άπόγραφο τοΰ Vaticanus· βλ. πα-
ραπάνω, σ. 247, ύποσημ. 895.

902. Βλ. παραπάνω, σ. 248, ύποσημ. 898.

903. Δέν παραδίδονται δηλ. ούτε Τά λείποντα άπο τοϋ νη ' κεφαλαίου τοϋ Προμώτου, ούτε τό
έργο τοΰ Προμώτου 'Ιατρικά φυσικά και άντιπαθητικά.

904. Βλ. παραπάνω, σ. 248, ύποσημ. 898.

905. Γιά τήν έπιστολική αύτή ιατρική πραγματεία βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Αλέξανδρος Τραλ-
λιανός.
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δέν σχετίζεται μέ τον Προμώτο), στο χφ. Laurentianus graecus Antinori 101 πα-
ραδίδεται μόνο τό έξεταζόμενο έργο, καί πάλι χωρίς τό όνομα τοϋ συγγραφέα.

(γ') Σέ κανένα χφ. δέν παραδίδεται ό τίτλος τοϋ έργου. Ή φράση περί τών
ιοβόλων θηρίων καί ποίους τόπους παραφυλακτέον είναι σίγουρα όχι ό τίτλος
τοϋ έργου, άλλά τοϋ κεφ. μέ τό όποιο άρχίζει ή πραγμάτευση τών σχετικών μέ
τά ίοβόλα (δηλ. τοϋ πρώτου κεφ. τής σχετικής ενότητας)906.

Έχοντας ύπ' όψιν όλα τά στοιχεία πού έκτέθηκαν έως τώρα μπορούμε νά
έξετάσουμε τά έπϊ μέρους προβλήματα πού σχετίζονται μέ τό έργο. Τό πρώτο
καί βασικότερο άπό αύτά είναι τό ζήτημα τοϋ συγγραφέα907. "Οπως επισημάν-
θηκε, σέ κανένα χφ. δέν μαρτυρείται τό όνομά του. Έπειδή όμως τό έργο στό
χφ. Vaticanus graecus 299 παραδίδεται μεταξύ (δύο) κειμένων πού άποδίδονται
στόν Α'ίλιο Προμώτο, ή έκδότρια τό έκδίδει ώς δήθεν (έσφαλμένα;) άποδιδόμε-
νο καί αύτό στον Προμώτο908· ύποθέτει προφανώς ότι τό όνομα τοϋ συγγραφέα
(ή έστω τοϋ ύποτιθέμενου συγγραφέα) παραλείφθηκε άπό τόν γραφέα γιά νά
μήν έπαναληφθεΐ. Έπ' αύτοΰ όμως θά μπορούσε νά παρατηρήσει κάποιος ότι
αύτή δέν είναι ή συνήθης πρακτική τών άντιγραφέων τών χφφ.909. Έξ άλλου
στό άμέσως έπόμενο έργο μνημονεύεται τό όνομα τοΰ Προμώτου. Έπειδή όμως
πρέπει νά δεχθούμε ότι έχει έκπέσει ό τίτλος τοΰ έργου Π. ιοβ. καί δηλητ., ένδε-
χομένως έξέπεσε καί τό όνομα τού συγγραφέα του· ώστόσο, άν αύτός ήταν ό
'ίδιος μέ τόν συγγραφέα τοΰ έργου πού προηγείται (δηλ. τής ένότητας πού φέρει
τόν τίτλο Ία λείποντα κτλ.) καθώς και έκείνου πού έπεται, δέν είναι δυνατόν νά
ύποστηριχθεί μέ βεβαιότητα. Κανένα σχετικό στοιχείο δέν προκύπτει ούτε άπό
τό 'ίδιο τό έργο ούτε άπό μαρτυρία άλλης πηγής. Συνεπώς ή άπόδοση (έστω
και έσφαλμένα) άπό νεότερους μελετητές τοΰ Π. ιοβ. καί δηλητ. στόν Α'ίλιο
Προμώτο, άφοϋ δέν δηλώνεται στή χφ. παράδοση, ούτε έπι τοϋ παρόντος βασί-
ζεται σέ κάποιο ισχυρό έπιχείρημα, είναι έξαιρετικά άμφίβολη καί μπορεί νά γί-
νει άποδεκτή μόνο μέ πολλές έπιφυλάξεις. Αύτός εΐναι ό λόγος γιά τόν όποιον
τό ύπό συζήτηση έργο θεωρήθηκε άπό τόν Ε. Rohde άνώνυμο.

906. Βλ. καί Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ιοβ. και δηλητ. 1 [σ. 43,2 Ihm] (έτσι δέχεται καί έκδίδει τή
φράση αύτή καί ή Ihm).

907. Είναι βέβαια εύνόητο δτι, άν τελικά δέν άποδειχθεΐ ή ταύτιση τοΰ συγγραφέα τοΰ Π. 'ιοβ.
καϊ δηλητ. μέ τόν Α'ίλιο Προμώτο, τότε έδώ γίνεται λόγος γιά ένα άλλο, διαφορετικό πρόσωπο.

908. Βλ. π.χ. στόν τίτλο τής έκδόσεως: Der Traktat... des sog. Aelius Promotus.

909. Στήν περίπτωση πού άκολουθεί καί δεύτερο (ή καί τρίτο) έργο τοΰ ίδιου συγγραφέα εϊτε
έπαναλαμβάνεται τό όνομά του ε'ίτε άντικαθίσταται μέ τήν έκφραση τοϋ αύτοϋ (ή τοϋ αύτοΰ
Προμώτου). Στήν έξεταζόμενη περίπτωση όμως ύπάρχει καί τό πρόβλημα τής έκτενοΰς ένότητας
συνταγών πού παρεμβάλλεται άνωνύμως.
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Ό Rohde λοιπόν, παρά τό οτι τιτλοφορεί τό σχετικό μελέτημά του μέ τό
όνομα τοϋ Αιλίου Προμώτου, θεωρεί ότι (α') τό τμήμα τοϋ έργου πού άφορα
τά ίοβόλα άποτελεΐ σύνοψη έργου τοϋ Άρχιγένη, καί (β') τό τμήμα πού άφορά
τά δηλητήρια ομοίως βασίζεται σέ έργο τοϋ Άρχιγένη. Ακολούθως ό Γερμανός
μελετητής ύποστήριξε ότι οί διάφοροι συγγραφείς πού μνημονεύονται σ' αύτό
τό άνώνυμο συμπίλημα στήν πραγματικότητα άποτελοϋν πηγές τοϋ ίδιου τοϋ
Άρχιγένη· ώστόσο γιά κάποιους άπό αύτούς έξέφρασε τήν έπιφύλαξή του,
έπειδή δέν είχε έπιτύχει νά έντοπίσει κάποια σχετική χρονολογική ένδειξη.
Έτσι άποδέχθηκε τό ένδεχόμενο αύτοί νά εΐναι μεταγενέστεροι τοϋ Άρχιγένη,
καί ή μνεία τους στο έν λόγω έργο, όπως μάς έχει παραδοθεί, νά οφείλεται στόν
συμπιλητή του910. Τέλος ό Rohde, λαμβάνοντας ύπ' όψιν όλα τά παραπάνω ύπο-
στήριξε ότι ό συμπιλητής τών δύο αύτών τμημάτων παραμένει άγνωστος911.

Όσον άφορά τήν ταύτιση του συγγραφέα τοϋ Π. ιοβ. και δηλητ. πρέπει νά
σημειωθεί έδώ ότι στό Δυναμερόν τοΰ Αιλίου Προμώτου, τό όποιο έκδόθηκε
σέ μεταγενέστερο χρόνο (τό 2002), ύπάρχουν τρία κεφφ. {μγ', μδ'καΧ με') στά
όποια καταγράφονται φάρμακα κατά τών δηλητηρίων καί εμπλαστροι γιά τούς
θηριοβρώτους912. Από τά τέσσερα φάρμακα πού άφοροΰν τά δηλητήρια μόνο

910. Για δλα αύτά βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 270 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 387-
388]. Για τήν ανασκευή τής απόψεως αύτής βλ. Aim. Δ. Μαυρουδης, Ό γιατρός Άρχιγένης άπό τήν
Άπάμεια. Βίος καί έργα, Θεσσαλονίκη 1989 (διδακτ. διατρ.), σ. 270-271, καί στόν Ιδιο, Άρχιγένης,
σ. 387-389.

911. Βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 268 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 384] (: «bleibt
der Verfasser für uns ein Unbekannter»)· δ.π., σ. 269 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 386] (:
«einer ohne den Namen des Autors überlieferten ... Schrift»)· πρβ. καί δ.π., σ. 265-266 [= Rohde,
Kleine Schriften, τ. 1, σ. 381-382], Βλ. και Knaack, Analecta, σ. 33 (: «ab anonymo scriptore»)·
Röhr, Der okkulte Kraftbegriff, σ. 63, ό όποιος παραπέμπει στό έργο αύτό χρησιμοποιώντας τήν
έκφραση «Anonymus Rohdei»· ώς άνώνυμο («Anonymus») καταγράφει τό ϊδιο έργο καί ό Fuchs,
Heilkunde, σ. 306, ένώ ό Sconocchia, Scribonio Largo, σ. 171, κάνει λόγο γιά τόν συγγραφέα τού
έργου, χρησιμοποιώντας τή διατύπωση «l'autore del περί ιοβόλων και δηλητηρίων φαρμάκων».
Πρβ. Sébastien, Exégèse d'un zoonyme oublié, σ. 20 (: «Aelius Promotus ... à qui l'on attribue
parfois le traite anonyme tntitulé περί τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων»).
Βλ. άκόμη Costomiris, Études sur les écrits inédits des médecins Grecs, σ. 363-368: «III. Α'ίλιος
Προμώτος» (στις σ. 366-368 γιά τό Π. ίοβ. και δηλητ.· στή σ. 367 παρατίθεται ή άποψη τοΰ Antonius
Possevinus, ό όποιος πιστεύει δτι τό έργο πρέπει νά άποδοθει μάλλον στόν γιατρό Αίσχρίωνα
τόν 'Εμπειρικό). Φυσικά, υστέρα άπό δσα έκτέθηκαν παραπάνω καθίσταται σαφές δτι σφάλλει ό
Nutton, Aelius Promotus, στ. 174, δταν γράφει δτι «Die Mss. zählen zu den Schriften von A.(elius)
auch eine Abhandlung über Toxikologie». Βέβαια στόν Προμώτο άποδίδουν (μέ μικρότερη ή μεγα-
λύτερη βεβαιότητα) τό έν λόγω έργο καί άρκετοί άλλοι νεότεροι μελετητές, δπως ό Ο. Schneider
(Nicandrea, σ. 165), ό Η. Mercurialis, ό Ch. Daremberg (γιά τούς δύο τελευταίους βλ. Costomiris,
Études sur les écrits inédits des médecins Grecs, σ. 366-367), κ.ά. Βλ. καί σ. 252, ύποσημ. 916.

912. Βλ. Αιλ. Προμ., Δυναμ. 43-45 [σ. 124,6-128,25 Crism.].
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το ενα έντοπίζεται στο Π. 'ιοβ. και δηλητ.913, ένώ άντίθετα τα τέσσερα έμπλα-
στρα πού άφορούν αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό ζώα (έμπλαστρον [lege:
-ροι] πρός θηριοβρώτους) έντοπίζονται στό σύνολο τους και στο Π. ίοβ. καϊ δη-
λητ.,914. Όλα τά κείμενα πού έντοπίζονται και στά δύο συγγράμματα διαφέρουν
φραστικά σέ άρκετά σημεία, ένώ κατά βάση συμφωνούν στήν καταγραφή τών
ύλικών πού άποτελοϋν τά συστατικά τών φαρμάκων.

Ή διαπίστωση αύτή θά μπορούσε ϊσως νά άποτελέσει ένδειξη, όχι βέβαια
πολύ ισχυρή, γιά τήν ταυτότητα τών συγγραφέων, δεδομένου μάλιστα ότι τό Π.
ίοβ. και δηλητ., όπως τονίσθηκε έπανειλημμένα, δέν άποδίδεται ρητά σέ κανέ-
ναν συγγραφέα. Ώστόσο δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ και τό ένδεχόμενο ό Αϊλι-
ος Προμώτος νά είχε ύπ' όψιν του τό Π. ίοβ. καϊ δηλητ. ή ϊσως νά είχε άντλήσει
άπό τήν ϊδια πηγή μέ τον μέχρι σήμερα άνώνυμο συγγραφέα του.

Έπίσης πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι, έάν πράγματι ό Αϊλιος Προμώτος, συγ-
γραφέας τού Δυναμεροΰ, έζησε τόν 2ο αί. μ.Χ., και άφού άπό τούς άρχαίους
γιατρούς πού μνημονεύονται στό Π. ίοβ. και δηλητ. νεότερος είναι ό Σωρανός
ό Έφέσιος (έπι Τραϊανού και Αδριανού)915, τότε δέν ύφίσταται κανένα χρονο-
λογικό κώλυμα γιά τήν άπόδοση τοϋ Π. ίοβ. καϊ δηλητ. στον συγγραφέα τοϋ
Δυναμερού. Φυσικά σημαντική συμβολή στήν πιθανή έπίλυση τοϋ προβλήμα-
τος αύτοΰ θά προσφέρει μιά νέα έγκυρη έκδοση τοϋ έργου πού έξετάζεται έδώ
καί ή λεπτομερής σύγκρισή του μέ τό Δυναμερόν (όσον άφορά τή γλώσσα, τίς
πηγές καθώς καί ποικίλα άλλα στοιχεία)916.

913. Βλ. Αιλ. Ylvou., Δυναμ. 44,2 [σ. 126,1-15 Crism.] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. και δηλητ.
51 [σ. 67,20-30 Ihm],

914. Βλ. Αιλ. Προμ., Δυναμ. 45 [σ. 128, 5-23 Crism.] = Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. και δηλητ.
37 [σ. 61,36-39 Ihm] (πρός λυκοβρώτους), 38 [σ. 62,1-4 Ihm] (πρός α'ιλουροδήκτονς), 39 [σ. 62,5-9
Ihm] (πρός κροκοδειλοβρώτους) και 40 [σ. 62,17-23 Ihm] (πρός άρκοβρώτονς και παρδοβρώτονς
και λεοντοβρώτους). Βλ. και Crismani, Appunti, σ. 685.

915. Άπό τούς δύο άχρονολόγητους γιατρούς, πιθανότατα ό Βακχυλίδιος νά είναι προγενέ-
στερος τού Προμώτου, ένώ ώς προσθήκη μεταγενέστερη τοΰ Προμώτου πρέπει ένδεχομένως νά
έκληφθοΰν τα σχετικά μέ τόν Γρηγόριο (ϊσως και ολόκληρο τό χωρίο, σ. 62,24-29 Ihm). Φυσικά
ή Ihm έντελώς αύθαίρετα θεωρεί όλους τούς μνημονευόμενους συγγραφείς τοΰ 2ου αί. μ.Χ. ώς
μεταγενέστερες προσθήκες στό άρχικό σύγγραμμα (βλ. λίγο παρακάτω, ύποσημ. 918).

916. Πρβ. καί Crismani, Appunti, σ. 687-688 (ή συγγρ. καταλήγει στό συμπέρασμα ότι τό
άνεπίγραφο Π. 'ιοβ. και δηλητ. θά μποροΰσε νά άποδοθεί στόν Αϊλιο Προμώτο). Μέ τήν εύκαιρία
αύτή καί φυσικά όσο μπορούμε νά κρίνουμε μέ βάση τήν παραδεδομένη μορφή τοΰ έργου ό
συγγραφέας διακρίνεται γιά τίς έκλεκτικές τάσεις του, άφοΰ παραθέτει κείμενα τών Πνευματικών
γιατρών Θεοδώρου τοΰ Μακεδόνα καί Άρχιγένη τοΰ Άπαμέα, τοΰ Μεθοδικού γιατρού Σωρανοϋ
τοΰ Έφέσιου, πιθανόν τοΰ Εμπειρικού γιατρού Φιλίνου, τοΰ Έρασιστράτειου γιατρού Στράτωνα,
καθώς καί άλλων, γιά τούς όποιους δέν είναι γνωστή ή ένταξή τους σέ κάποια σχολή.
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Ιδιαιτέρως δύσκολη εΐναι κα! ή χρονολόγηση τοϋ Π. ίοβ. και δηλητ., ή όποία
βέβαια πρέπει νά έξετασθει συνδυαστικά μέ τήν πατρότητά του. Παρ' όλο πού
άπό τήν έκδότρια γίνεται λόγος για έργο, συνταγμένο άπό γιατρό προγενέστε-
ρο τοϋ «Αίλίου Προμώτου», (όπως ήδη ειπώθηκε, ό πραγματικός Προμώτος
κατά τήν Ihm έζησε στον 1ο/2ο αί. μ.Χ.), τό σωζόμενο κείμενο έχει ύποστεϊ ποι-
κίλες έπεμβάσεις, οί όποιες έγιναν σ' αύτόν τον «αρχικό πυρήνα». Μάλιστα ή
Ihm σημειώνει ότι «ή πατρότητα τοϋ ονομαζόμενου Αίλίου Προμώτου πρέπει
κατά τήν άποψή μου νά τοποθετηθεί στό σημείο, όπου ό παλαιός πυρήνας συ-
μπιλήθηκε μέ παραθέματα άπό έργα κα! άλλων γιατρών, κα! περιορίσθηκε σ'
αύτό»917· ή έπαύξηση αύτή έγινε μέ κείμενα γιατρών πού χρονολογούνται μέχρι
τόν 2ο αί. μ.Χ.918.

Στό σημείο αύτό άξίζει νά παρατεθεί έπακριβώς ή σχετική άποψη τής Ihm, ώστε νά
γίνει άντιληπτός, κατά τό δυνατόν σαφέστερα, ό έσφαλμένος τρόπος μέ τόν όποιο άντι-
μετωπίζει όχι μόνο τό πρόβλημα τής χρονολογήσεως άλλά ειδικότερα τό ζήτημα τής συ-
γκροτήσεως και τής δομής τοϋ Π. ίοβ. και δηλητ. Σημειώνει λοιπόν ή Ihm919: «Μέ βάση
τή σύγκριση τής επεξεργασίας τών παραθεμάτων στά κεφφ. εΐναι δυνατόν νά άποδειχθεϊ
ότι οι γιατροί αύτοι920 έχουν παρεμβληθεί σέ ένα ήδη ύφιστάμενο κείμενο: ό Άρχιγένης
στό κεφ. 30 και ό Έπαινέτης στά κεφφ. 63 και 71 προστέθηκαν στό τέλος τών κεφφ. Τό
μεγαλύτερο μέρος τών παραθεμάτων έντοπίζεται ώς τελευταίο πρόσθετο στοιχείο τοΰ
κάθε σχετικού τμήματος921 τοϋ κεφ. (τά παραθέματα άπό τόν Επαινετή στά κεφφ. 64,65,
66,67, 70, άπό τόν Κλέωνα στό κεφ. 74, άπό τόν Νουμήνιο στό κεφ. 14, άπό τόν Στράτω-
να στά κεφφ. 30 κα! 56, έκει έπίσης (στό κεφ. 56) άπό τόν Σωρανό, κα! άπό τόν Αφρικανό
στό κεφ. 50)922. Στό κεφ. 72, έντελώς στό τέλος, ύπάρχει (ή έκφραση) ταύτα τοϋ Έπαι-
νέτου, ένώ στήν άρχή τοϋ κεφ. 79 έκ τών Έπαινέτου923. Άπλώς στό κεφ. 53 τό παράθε-
μα άπό τόν Έπαινέτη έχει ένσωματωθει στά ένδιάμεσα τοΰ κεφ., ομοίως στό ϊδιο κεφ. τά
παραθέματα άπό τούς συγγραφείς Θεόπομπο και Εύφορίωνα, κα! τελικά οί γραμματικοί

917. Βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 18.

918. Βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 18. Βλ. και σ. 252, ύποσημ. 915, και σ. 255, ύποσημ. 932 (σχετικά
μέ τούς άχρονολόγητους γιατρούς).

919. Βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 18-19.

920. Δηλ. αύτοί πού μνημονεύονται στό Π. ίοβ. και δηλητ.

921. Δηλ. εϊτε έκείνου, οπου περιγράφονται κυρίως τά συμπτώματα ύστερα άπό δήγμα Ιοβό-
λου ή πόση δηλητηρίου, ε'ίτε έκείνου, δπου καταγράφεται ή θεραπευτική άγωγή.

922. Δηλ. κατά τήν Ihm οποία γνώμη συγγραφέα παρατίθεται στήν κατακλείδα κεφ. άποτελεϊ
μεταγενέστερη προσθήκη.

923. Σχετικά μέ τό «έμβόλιμο» αύτό παράθεμα θά επρεπε ή Ihm νά μας έξηγήσει, γιατί, ένώ
ύπάρχει γνώμη τοΰ Έπαινέτη στό τέλος τοΰ ίδιου κεφ., τό έν λόγω κείμενο προστίθεται έντελώς
στήν άρχή. Πάντως άπό ολα τά χωρία, τά όποια ή Ihm θεωρεί ώς μεταγενέστερες προσθήκες,
ϊσως αύτό μόνο θά μποροΰσε νά θεωρηθεί ώς τέτοιο.
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Άριστόνικος και Κράτης924.... Όσον άφορα τά παραθέματα στά γενικά κεφφ.925 τέτοιου
είδους άναφορές926 δέν συναντώνται, έπειδή έκει οί διάφορες συνταγές έναλλάσσονται
μέ ή χωρίς δήλωση τών πηγών (κεφ. 6 Φιλΐνος, κεφ. 51 Αντίγονος, Βακχυλίδιος, Θεόδω-
ρος κάι Πολυείδης927· έπίσης στό κεφ. 40 πρός λεοντοβρώτους κτλ., άν καί δέν άνήκει στά
γενικά κεφφ, συναντάται μιά μόνο άναφορά γιά επεξεργασία παραθέματος άπό τόν Γρη-
γόριο, έπειδή τό κεφ. αύτό συγκροτείται άπλώς άπό δύο έμπλαστρα πού παρατίθενται τό
ενα μετά τό άλλο)».

Άν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, εύλογα θά διερωτάτο κάποιος, ποιά κείμενα άπομέ-
νουν, άπό τά όποια συγκροτούνταν «ό παλαιός πυρήνας». Πάντως, άν ή Ihm εΐχε στοι-
χειώδη γνώση τοϋ τρόπου συνθέσεως τών δοξογραφικών έργων και ειδικότερα, άν με-
λετούσε τή δομή τοΰ Π. ιοβ. τοϋ Φιλουμένου, θά διαπίστωνε εύκολα ότι οί παραπάνω
άπόψεις της γιά τή συγκρότηση τοϋ Π. Ιοβ. και δηλητ. είναι έντελώς άβάσιμες928 καί οτι
δέν ισχύει, ή τουλάχιστον δέν τεκμηριώνεται, σχεδόν τίποτε άπό τά όσα προτείνει- προ-
φανώς δέν έχει άντιληφθεϊ ότι, άπορρίπτοντας ώς έπεμβάσεις τοΰ διασκευαστή τοϋ 2ου
αί. μ.Χ. όλες τις μνείες συγγραφέων καί όλα τά παραθέματα άπό συγγράμματά τους, τά
όποια έντοπίζονται στό Π. ιοβ. και δηλητ., δέχεται ότι ό συντάκτης του δέν μνημόνευε
σ' αύτό κανέναν σύγχρονο ή προγενέστερο του.

Έτσι λοιπόν κατά τήν Ihm τό ένωρίτερο πού έπιτρέπεται νά χρονολογηθεί ή
παραδεδομένη μορφή τής πραγματείας αύτής είναι στόν 2ο αί. μ.Χ.929. "Ολα αύτά
όμως είναι κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους ύποθετικά και βέβαια δέν άποδει-
κνύουν ότι τό άρχικό έργο δέν έχει γραφτεί πράγματι άπό τόν Αί'λιο Προμώτο
ούτε ότι οί επεμβάσεις στή διαμόρφωση τοϋ κειμένου ή στή γλώσσα είναι άδύ-
νατον νά προέρχονται άπό κάποιον χρήστη τού Π. 'ιοβ. και δηλητ. μεταγενέστερο

924. Οί δύο αύτοί γραμματικοί μνημονεύονται στό κεφ. 68 τοΰ έν λόγω έργου (καί όχι στό 53,
δπως ένδέχεται νά έκλάβει κάποιος έξ αίτιας τής πλημμελούς διατυπώσεως τής Ihm).

925. Γενικά κεφφ. («allgemeine Kapitel») ονομάζει ή Ihm τά γενικού περιεχομένου κεφφ., δηλ.
έκείνα στά όποία καταγράφονται κοινά βοηθήματα (κεφ. 6: σνγχρίσματα προφυλακτικά, καί κεφ.
51: άντίδοτος [lege: -τοι] πρός δηλητήρια).

926. Προφανώς έννοεί στήν άρχή καί τό τέλος τών κεφφ.

927. Ή Ihm δηλ., άφοΰ άπογυμνώνει τό έργο άπό όλα τά παραθέματα πού κατά τή γνώμη της
έχουν προστεθεί στήν άρχή καί τό τέλος κεφφ., προχωρά καί στήν άποσύνδεση άπό τον «άρχικό
πυρήνα» τοΰ έργου καί τών παραθεμάτων πού έντοπίζονται σέ ένδιάμεσα σημεία τών κεφφ.!

928. Κατά τόν ίδιο τρόπο είναι συγκροτημένο καί τό φιλουμένειο Π. ιοβ., άλλά κανείς δέν διανο-
ήθηκε νά «έρμηνεύσει» τή δομή του μέ τέτοιες περίεργες θεωρίες. Ώς χαρακτηριστικό παράδειγμα
σημειώνω τήν περίπτωση τοΰ Άρχιγένη· θεωρεί λοιπόν ή Ihm ότι ή μνεία τοΰ γιατροΰ αύτοΰ στό
τέλος τοΰ κεφ. 30 άποτελεϊ ένδειξη γιά μεταγενέστερη έπισύναψη τοΰ σχετικοΰ κειμένου στό Π. ιοβ.
καϊ δηλητ.· ή σύγκριση δμως μέ τό όμόθεμο κεφ. τοΰ Φιλουμένου άποδεικνύει ότι ή πραγμάτευση
τού ίδιου θέματος (σχετικά μέ τή μυγαλή) γίνεται κατά τόν αύτό τρόπο, καί μάλιστα τό κείμενο τοΰ
Άρχιγένη στόν Φιλούμενο έντοπίζεται άκριβώς στήν ίδια θέση δπως καί στό Π. ιοβ. και δηλητ.

929. Βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 19.
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τοϋ Προμώτου930. Έπίσης δέν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα οτι, αν ισχύει ή πα-
ντελώς ατεκμηρίωτη άποψη τής Ihm οτι ή πρώτη μορφή τοϋ έργου γράφτηκε
πριν άπό τόν 2ο αί. μ.Χ. (πρόκειται γι' αύτό πού ή Ihm άποκαλει «der alte Kern»),
και άκολούθως ό «sog. Aelius Promotus» έπαύξησε τό έργο μέ έπί πλέον κείμε-
να γιατρών πού έζησαν μέχρι τόν 2ο αί. μ.Χ., τότε πρέπει νά δεχθούμε καί έναν
τρίτο, αύτή τή φορά όχι ύποθετικό άλλά άναμφισβήτητο, διακευαστή τοϋ έργου,
δηλ. έκεινον πού διαμόρφωσε τήν παραδεδομένη δομή του και ό όποιος είναι με-
ταγενέστερος τοΰ Άετίου τοϋ Άμιδηνοϋ (6ος αί. μ.Χ.), άφοϋ έχει ύπ' όψιν του τά
έργα καί τών δύο αύτών γιατρών καί παραλείπει διάφορα κεφφ. τού Π. Ιοβ. καϊ
δηλητ., παραπέμποντας στά όμόθεμα κεφφ. τοΰ Άετίου (στόν δέκατο τρίτο λό-
γον του). "Ιχνη τών έπεμβάσεων αύτών διαπιστώνονται σέ διάφορα σημεία τοϋ
έργου931, όπως καί άχρονολόγητων γιατρών932, ένώ χρήση του διαπιστώνεται
γιά πρώτη φορά τόν 6ο αί. μ.Χ.933. Σέ τελική άνάλυση όμως πρέπει νά τονισθεί

930. Πρβ. τό συμπιλημένο κείμενο τοΰ Αετίου τοϋ Άμιδηνοϋ (6ος αί. μ.Χ.), τό όποιο παραδί-
δεται άπό τό χφ. Vaticanus Palat. graec. 199 τοΰ 13ου αί.

931. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.], Π. Ιοβ. καί δηλητ. 17 [σ. 54,27-28 Ihm]: περι άσπίδος, περι έχεως
καϊ περϊ κεράστου {ζητεί έν τω Άετίφ] <...>· 20 [σ. 55,15-17 Ihm]: περι διψάδος καϊ περι αίμόρρου
καί αίμορροΐδος καί περί άμμοδύτου {έν τω Άετίφ] <...>· 22 [σ. 56,2-4 Ihm] : περί ΰδρου, περί δρυΐ-
νου, περί κεχρίτου, περί άμφισβαίνης καί σκυτάλης <...>, καί 33 [σ. 59,13-15 Ihm]: περί τετραγνά-
θων, περί φρύνου, περί θαλασσίας τρυγόνος, περί μυραίνης {ταύτα έν τω Άετίφ χρήσιμα] <...>.

932. Ήδη ό Rohde επεσήμανε τή μνεία ενός άγνωστου άπό άλλοΰ καί άπροσδιόριστης χρονο-
λογίας γιατροϋ, τοΰ Γρηγορίου· βλ. Aelius Promotus, σ. 270 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 387].
Άχρονολόγητος εΐναι καί ό γιατρός Βακχυλίδιος. Έπίσης ό Rohde (αυτόθι) θεωρεί άγνωστης έποχής
καί τόν Αντίγονο τόν Νικαέα (: «ein ganz unbekannter Antigonus ό Νικαεύς»). Ώστόσο πρίν άπό τήν
άναγραφή τοϋ φαρμάκου του (: άλλη [sc. άντίδοτος] Αντιγόνου τοϋ Νικαέως ...) σημειώνεται ότι τήν
άντίδοτον αύτή τή χρησιμοποιούσε (τό έκέκτητο τής έκδόσεως πρέπει νά διορθωθεί σέ έκέχρητο· γιά
τή σχετική έπιχειρηματολογία βλ. παρακάτω, στις κριτικές παρατηρήσεις, σ. 373) ήδη ό Θεόδωρος ό
Μακεδών (1ος αί. π.Χ.)· έπίσης τό ϊδιο φάρμακο ύπάρχει και στό έργο τοΰ Γαλην., Π. άντιδ. 2,8 [XIV
147,3-12 Κ.], όπου σημειώνεται ότι τό χρησιμοποιούσε ό βασιλιάς Νικομήδης (: ταύτη Νικομήδης ό
βασιλεύς έχρήτο). Κατά τόν Fuchs, Heilkunde, σ. 320, τό φάρμακο αύτό τό χρησιμοποίησε ό Νικομή-
δης Β' ή Γ' τής Βιθυνίας· ό τελευταίος βασίλευσε άπό τό 127 έως τό 94 π.Χ. Συνεπώς ό Αντίγονος
ό Νικαεύς πρέπει νά έζησε, τό νωρίτερο, τόν 2ο αί. π.Χ. Βλ. καί Ihm, Der Traktat, σ. 117, ύποσημ.
67. Σχετικά μέ τά χρονολογικά προβλήματα τού έργου βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 269-270 [=
Rohde,Kleine Schriften, τ. 1,σ. 386-387].

933. Ό πρώτος συγγραφέας πού, κατά τήν Ihm, γνωρίζει τό Π. ίοβ. καί δηλητ. είναι ό γιατρός
Άέτιος ό Άμιδηνός (6ος αί. μ.Χ.). Ό Άέτιος δέν μνημονεύει ούτε τόν συγγραφέα ούτε τόν τίτλο
τοΰ έργου, ή έκδ. δμως καταλήγει στό συμπέρασμα αύτό μελετώντας τό Π. ίοβ. καί δηλητ.
συγκριτικά μέ τόν δέκατο τρίτο λόγον τοΰ Άετίου· βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 19· πρβ. και Nutton,
Aelius Promotus, στ. 175. Επισημαίνω όμως ότι γιά τήν πραγματεία αύτή ώς πηγή τοΰ Άετίου
είχε ήδη κάνει λόγο ό Rohde, Aelius Promotus, σ. 268 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 385],
όπου μάλιστα σημειώνει ότι ό «ignotus auctor», τόν όποιο ό Schneider έπισημαίνει ώς πηγή τοΰ
Θεοφάνη Χρυσοβαλάντη (Νόννου), πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν συγγραφέα τοΰ Π. ίοβ. καί δηλητ.
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οτι έπι τοϋ παρόντος ή σχετική συζήτηση φαίνεται να είναι άνευ αντικειμένου,
έπειδή οΰτε ή χφ. παράδοση άποδίδει τό Π. Ιοβ. και δηλητ. στόν Αϊλιο Προμώτο
οΰτε φυσικά έχει άποδειχθεΐ μέχρι σήμερα οποιαδήποτε σύνδεση τοϋ έργου μέ
τόν γιατρό αύτόν άλλά ούτε καί ότι μιά τέτοια σύνδεση είναι έσφαλμένη934. Έπί-
σης δέν είναι δυνατόν νά διαχωρισθοϋν μέ άσφαλή κριτήρια τά κείμενα πού
άποτέλεσαν τόν πρώτο πυρήνα τοϋ έργου άπό έκεΐνα πού προστέθηκαν σέ με-
ταγενέστερο χρόνο (όχι βέβαια έτσι όπως τόν έννοει ή Ihm). Αντι λοιπόν όλης
τής παραπάνω περίπλοκης ύποθέσεως πού προκύπτει άπό τις άναπόδεικτες θε-
ωρίες τής Ihm, ϊσως πλησιέστερη στήν άλήθεια νά είναι ή άποψη τοϋ V. Nutton,
ό όποιος δέχεται ότι ό πυρήνας τοϋ έργου συγκροτήθηκε κατά τήν έποχή τού
Προμώτου935· ή πρόταση αύτή πρέπει, κατά τή γνώμη μου, νά τροποποιηθεί μό-
νον ώς πρός τό σημείο έκεΐνο, όπου ό Nutton χρονολογεί τόν Αϊλιο Προμώτο
στό πρώτο μισό τοϋ 2ου αί. μ.Χ.936.

Ένώ, όπως έπισημάνθηκε, στήν άρχή τής ένότητας γιά τά Ιοβόλα ζώα δέν δι-
ασώζεται ό τίτλος τοϋ έργου, άλλά ώς τέτοιος φέρεται ό τίτλος τοϋ κεφ. μέ τον
όποιον άρχίζει ή ώς άνω ένότητα (περι τών Ιοβόλων θηρίων και ποίους τόπους
παραφυλακτέον), στή δεύτερη ένότητα πού άφορά τά δηλητήρια φάρμακα πα-
ραδίδεται ένας τίτλος (περι δηλητηρίων και θανασίμων φαρμάκων διαφοράς),
ό όποιος ομοίως δέν φαίνεται ώς ό γενικός τίτλος τής ένότητας πού άκολου-
θει, διότι ή έξαγγελία του καλύπτεται άπό τό περιεχόμενο τού κεφαλαίου στο
όποιο αύτός προτάσσεται937. Συνεπώς ή υιοθέτηση άπό τήν Ihm κοινού τίτλου
κατά τήν έκδοση τών δύο ένοτήτων, αύτής πού άφορά τά ίοβόλα καί έκείνης
πού άναφέρεται στά δηλητήρια (δηλ.: Περι τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων

934. Από τά δσα σημειώνονται έδώ καθίσταται σαφές δτι έντελώς άκατανόητα ή Ihm, Giftkapitel,
σ. 236,240,241 κ.ά., μνημονεύει τόν συγγραφέα τοΰ Π. ίοβ. και δηλητ. ώς ψευδο-Αϊλιο Προμώτο
(: «Pseudo-Aelius Promotus»). «Ψευδό-Αϊλιος Προμώτος» θά έπρεπε νά χαρακτηρισθεί ό συγγρα-
φέας τοΰ έργου, μόνο στήν περίπτωση πού ψευδώς μαρτυροΰνταν άπό τή χφ. παράδοση ώς συγ-
γραφέας τοΰ έργου (κάτι πού βέβαια στήν προκείμενη περίπτωση δέν ισχύει). Γενικά πάντως οί
άπόψεις τής Ihm σχετικά μέ τό Π. ίοβ. καί δηλητ. καί τόν συγγραφέα του δέν έκτίθενται μέ ιδιαίτερη
σαφήνεια.

935. Βλ Nutton, Aelius Promotus, στ. 174-175 (: «deren Kern [sc. der Abhandlung von Pro-
motus über Toxikologie] zur Zeit des A.(elius) entstand»),

936. Ή χρονολόγηση αύτή τοΰ Nutton θά ήταν δυνατόν νά γίνει άποδεκτή, μόνο στήν
περίπτωση πού ό Α'ίλιος Προμώτος θά άποδεικνυόταν σύχρονος τοΰ Άρχιγένη και τοΰ Σω-
ρανοΰ.

937. Τονίσθηκε ήδη δτι στούς καταλόγους τών σχετικών χφφ. ή ένότητα γιά τά δηλητήρια
δέν καταγράφεται ώς ξεχωριστό έργο ή ιδιαίτερο τμήμα έργου. Αντίθετα, καί οί δύο εξεταζόμενες
ένότητες (γιά τά ίοβόλα καί γιά τά δηλητήρια) περιγράφονται άπό τούς συντάκτες τών καταλόγων
ώς μία ύπό τόν κοινό τίτλο Περι τών ιοβόλων θηρίων και ποίους τόπους παραφυλακτέον.
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φαρμάκων)938, φαίνεται λογική939. Πάντως στό σημείο αύτό πρέπει νά έπισημά-
νω οτι ή άποψη γιά τήν ένότητα του έργου έκφράσθηκε ήδη άπό τούς πρώτους
μελετητές του, άφοϋ μνημονεύουν τις δύο ύπό συζήτηση ένότητες ύπό έναν και
τόν αύτό τίτλο940.

Άπό τήν έκθεση τών άνωτέρω ζητημάτων διαφαίνεται, πιστεύω, σαφέστατα,
πόσα κα! ποίου μεγέθους προβλήματα έπρεπε νά άντιμετωπίσει ή εκδότρια, κα! σέ
πόσο ολισθηρό έδαφος ήταν ύποχρεωμένη νά κινηθεί (έλλειψη μαρτυριών, άνώ-
νυμα παραδεδομένο941 κα! συμπιλημένο κείμενο, άχρονολόγητο κτλ.). Όπότε είναι
κατανοητή κα! ή άδυναμία νά προταθούν πάντοτε οριστικές ή πειστικές λύσεις.

"Οσον άφορά τό κείμενο καθ' έαυτό πρέπει νά τονισθεί εύθύς έξ άρχής ότι ή πα-
ράδοσή του είναι έξαιρετικά πλημμελής, κα! τό γεγονός ότι διασώθηκε στήν ούσία
άπό ένα κα! μόνο χφ. δέν παρέχει στήν Ihm καμιά δυνατότητα έπιλογής γραφών ή
άφορμή γιά εικασίες πού θά έδιναν τις λύσεις σέ κάποια προβληματικά χωρία.

Στό χφ. V έντοπίζονται πολλά κενά942 ή λέξεις γραμμένες ήμιτελώς943, κάτι πού
οφείλεται εϊτε στό πρότυπο άπό τό όποιο άντέγραψε ό γραφέας τοϋ V είτε στήν άδυ-

938. Βλ. Ihm,Der Traktat, σ. 5-6 (: «Die Frage der Betitelung des Traktats»). Ωστόσο τό ζήτημα
τοϋ τίτλου καθώς και τής ένότητας τοϋ έργου είχαν θίγει —έστω χωρίς σχετική έπιχειρηματολο-
γία— άπό πολύ παλαιά. Ό Hieronymus Mercurialis, πού άπ' οσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώ-
σω, είναι ό πρώτος νεότερος μελετητής πού φαίνεται νά έχει ύπ' όψιν του τό έργο αύτό (: «aus
einem angeblich in der Vaticanischen Bibliothek befindlichen Buche des Aelius Promotus περί
ιοβόλων και δηλητηρίων φαρμάκων»), κάνει λόγο μόνο γιά τό τμήμα πού άφορά τά δηλητήρια-
μέ τόν ϊδιο τίτλο μνημονεύουν τό έργο ό Antonius Possevinus, ό Schneider, Nicandrea, σ. 165, ό
CosTOMiRis, Études sur les écrits inédits des anciens médecins Grecs, σ. 366-368, ό Rohde, Aelius
Promotus, σ. 381 κ.ά. [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 265 κ.ά.], ό Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 248,
ό Wellmann, Aelius, στ. 528, ό Fuchs, Heilkunde, σ. 306 και 364, ό Knaack, Analecta, σ. 33, ό
ScoNoccHiA, Scribonio Largo, σ. 171, κ.ά. Ό τίτλος, δπως άκριβώς τόν προτείνει ή Ihm, έντοπίζε-
ται ήδη στόν Wellmann, Die pneum. Schule, σ. 22 (στόν όποιον δέν παραπέμπει).

939. Άν όντως ύπήρχε κοινός τίτλος στις δύο αύτές ένότητες, τότε σέ κάποια άντιγραφική φάση
πρέπει νά έξέπεσε τό ονομα τοΰ συγγραφέα και ό τίτλος τοΰ έργου. Δυστυχώς ομως ή ένότητα τοΰ
έργου παραμένει επίσης μια ύπόθεση, άφοϋ δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ και τό άντίθετο ένδεχόμενο.
Σχετικά σημειώνω οτι τόσο άπό τόν Νίκανδρο οσο και άπό τόν ψευδο-Διοσκουρίδη (ένδεχομένως
καϊ άπό τόν Απολλόδωρο) ή πραγμάτευση τών ιοβόλων και τών δηλητηρίων γίνεται σέ δύο ιδιαίτερα
έργα. Αντίθετα, ό 'Ερασίστρατος φαίνεται οτι συνεξέτασε και τά δύο αύτά άντικείμενα στό ϊδιο έργο
(σχετικά μέ τούς γιατρούς αύτούς βλ. στήν Εισαγωγή).

940. Βλ. παραπάνω, τή βιβλιογραφία πού καταγράφεται στήν ύποσημ. 938.

941. "Η έστω ένδεχομένως σχετιζόμενο μέ πρόσωπο, γιά τό όποιο δέν γνωρίζουμε τίποτε
άλλο παρά μόνο τό όνομά του.

942. Όπως π.χ. στό φ. 477ν, στίχ. 19 και 28- φ. 483ν, στίχ. 20 κα! 24- φ. 484r, στίχ 29- φ. 484ν, στίχ.
1 και 2- φ. 485r, στίχ 3- φ. 485ν, στίχ. 13- φ. 489ν, στίχ 22 καϊ 23- φ. 490ν, στίχ. 4,24,26 και 29 κ.ά.

943. Όπως π.χ. φ. 483r, στίχ. 14 καϊ 15- φ. 483ν, στίχ. 24- φ. 485r, στίχ. 2 και 28- φ. 487r, στίχ. 25-
φ. 488r, στίχ. 9,10 και 27- φ. 489ν, στίχ. 23- φ. 490ν, στίχ. 4, κ.ά.
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ναμία τοϋ ίδιου τοϋ γραφέα νά διαβάσει ικανοποιητικά τό κείμενο πού άντέγραφε
('ίσως ισχύουν κατά περίπτωση και τά δύο). Κάποιες πλημμελείς συντάξεις ένδέχεται
νά οφείλονται στήν (άποσπασματική) παράθεση θεραπευτικών ύποδείξεων άλλων
γιατρών, χωρίς όμως τήν άπαραίτητη προσαρμογή τους σέ έκείνην τοΰ χωρίου τοϋ
έργου στό όποιο ένσωματώνονται944. Έπίσης στό έργο αύτό έχουν ένσωματωθεί διά-
φορες συνταγές, τροποποιημένες μέ μεγάλη προχειρότητα, ούτως ώστε πολλές φορές
τό σχετικό κείμενο καθίσταται δυσνόητο- έτσι άκόμη και όταν έντοπίζουμε τήν πηγή
τους ή άλλα κείμενα πού παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα μέ αύτά (δηλ. τά προβλη-
ματικά τοϋ έξεταζόμενου έργου), είναι πολύ δύσκολο νά τά χρησιμοποιήσουμε γιά τήν
άποκατάστασή τους, έπειδή γιά νά γίνει κάτι τέτοιο άπαιτοϋνται ιδιαίτερα έκτενεΐς
έπεμβάσεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όχι λίγες στό έξεταζόμενο έργο, όπως έπίσης τά
διαφόρων ειδών ορθογραφικά σφάλματα, ή διαφορετική ορθογραφία, οί άνόμοιες συ-
ντάξεις κτλ., πού όλα τους συνεκτιμώμενα μαρτυροϋν άναμφισβήτητα γιά τις ποικίλες
άλλοιώσεις τοΰ άρχικοϋ κειμένου.

Πολλές άπό τις προτάσεις τής Ihm κατά τήν έκδοση τοΰ έργου είναι όντως
πειστικές, κάποιες άλλες λιγότερο, ένώ σέ όχι λίγες περιπτώσεις ή έκδότρια έπι-
χειρεί —άδικαιολόγητα κατά τή γνώμη μου— νά διορθώσει τό κείμενο, έξομοι-
ώνοντάς το άκριτα μέ κάποιο άλλο, στό όποιο έντοπίζεται τό ϊδιο χωρίο (π.χ. μέ
κείμενο τοΰ Νικάνδρου945, τοΰ Διοσκουρίδη946 τοΰ Φιλουμένου947 ή τοϋ Άετίου948).
Έφ' όσον όμως τό έκδιδόμενο κείμενο, όπως παραδίδεται, δέν παρουσιάζει νοη-
ματικό ή συντακτικό πρόβλημα, θεωρώ έσφαλμένη ένέργεια νά έξομοιώνεται άπό
τήν έκδότρια μέ διορθώσεις ή προσθήκες μέ βάση κάποιο άλλο πού είναι (ή πού
θεωρείται άπό τήν εκδότρια) πληρέστερο ή ορθότερο. Κάνεις δέν μπορεί νά άπο-
κλείσει τό ένδεχόμενο ότι ό 'ίδιος ό άρχαίος συγγραφέας έκανε διάφορες έπεμ-
βάσεις στό κείμενο τών πηγών πού χρησιμοποίησε (συντομεύσεις τοϋ κειμένου,
άλλαγή καί προσαρμογή κάποιας συντάξεως ή άντίθετα ένσωματωση κάποιου
χωρίου χωρίς καμιά εναρμόνιση, παράλειψη λέξεων ή φράσεων, προσθήκες κτλ.),
ή έπίσης ότι κάποιες άποκλίσεις σέ σχέση μέ τις πηγές του μπορεί νά οφείλονται
σέ διαφορετική ιατρική άποψή του (π.χ. δσον άφορά τήν έκτίμηση κάποιων συ-
μπτωμάτων). Συνεπώς τά παράλληλα χωρία (ε'ίτε προγενέστερα ε'ίτε μεταγενέ-
στερα) τοϋ έκδιδόμενου έργου πρέπει νά άξιοποιοΰνται μέ ιδιαίτερη προσοχή.
Άκόμη σέ άλλες περιπτώσεις949 ή έκδότρια θέτει στο κείμενο σταυρούς, χωρίς

944. Βλ. γιά παράδειγμα σ. 73,20-23 καί 36-38.

945. Βλ. π.χ. τήν παρατηρήση στδ χωρίο, σ. 71,9-11.

946. Βλ. π.χ. τήν παρατηρήση στδ χωρίο, σ. 68,9-11.

947. Βλ. π.χ. τϊς παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 53,39-54,2· σ. 56,12-15- σ. 58,1.

948. Βλ. π.χ. τήν παρατηρήση στο χωρίο, σ. 58, ι· σ. 65,4-7.

949. Απαριθμώ έκεϊνες μόνο τις περιπτώσεις πού άφοροΰν βασικά έκδοτικά σφάλματα.
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όμως στήν πραγματικότητα νά ύφίσταται κάποιο πρόβλημα950 ή θέτει σταυρούς,
ένώ τό πρόβλημα άπαλείφεται μέ μιά μικρή έπέμβαση951, ή άλλου σημειώνει χά-
σμα σέ σημείο τοϋ κειμένου, χωρίς όμως κάτι τέτοιο νά τεκμηριώνεται εϊτε άπό
τό νόημα εϊτε άπό τή σύνταξη952, ή δέν άντιλαμβάνεται τήν ύπαρξη χάσματος953, ή
όβελίζει κείμενο χωρίς λόγο954 ή προτείνει μή άπαραίτητες διορθώσεις955, ή διορ-
θώνει λανθασμένη γραφή τοϋ χφ. μέ έπίσης λανθασμένη956· τέλος κάποιες επεμ-
βάσεις ή προτάσεις της είναι άπλώς συνέπεια τών παραναγνώσεών της957 και τής
έσφαλμένης έκτιμήσεως όρθών γραφών τοϋ χφ.958.

Βέβαια οφείλει νά ομολογήσει κάποιος οτι ή Ihm άνέλαβε νά φέρει σέ πέ-
ρας ένα έξαιρετικά δύσκολο έργο, καϊ οτι είναι σημαντικό τό γεγονός ότι έχου-
με πλέον στή διάθεσή μας έκδεδομένο τό σύνολο τοΰ Περι τών Ιοβόλων θηρίων
και δηλητηρίων φαρμάκων. Ώστόσο οί δυσκολίες πού είναι συνυφασμένες μέ τό
έν λόγω κείμενο δέν ήταν δυνατόν νά ύπερνικηθοΰν μέ τήν προσπάθεια ένός
μόνον άτομου. Στό σύγγραμμα αύτό πρέπει νά έγκύψουν καϊ άλλοι μελετητές,
προσφέροντας ό καθένας τή συμβολή του, ώστε κάποτε νά προκύψει ένα ικα-
νοποιητικά άποκατεστημένο κείμενο. Άν μάλιστα έντοπισθεί καϊ κάποιο λαν-
θάνον άξιόλογο χφ. τοΰ έργου, αύτό θά άποτελοΰσε τό καλύτερο εύρημα, και
φυσικά ένα σημαντικό βοήθημα γιά τον μελλοντικό έκδοτη.

950. Βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 44,6-7 και 35-37· σ. 51,5-7· σ. 62,5-11- σ. 77,17-18.

951. Βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις στα χωρία, σ. 46,27-34· σ. 49,31-33· σ. 58,15-17· σημειώνω άκόμη
οτι στό χωρίο σ. 47, 3-7, κακώς τίθεται σταυρός μετά τό κατασχασμοϋ (θά ήταν ορθότερο νά
δηλωθεί άπλώς χάσμα πριν άπό τό κατασχασμοϋ)· έπίσης στό χωρίο 63,31-34, ό σταυρός πριν άπό
τό έμβαλών είναι περιττός.

952. Βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 44,35-37· σ. 52, ιο-ΐι καί 19-20· σ. 53,5-8- σ. 59,32-60,
3· σ. 61,14-15· σ. 68,29-31· σ. 70,23-24· σ. 76,13-17· σ. 76,35-77,2.

953. Βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 44,21-23· σ. 45,30-32- σ. 47,18-22· σ. 48, ΐ-4· σ. 52,17-
18· σ. 55,3ΐ· σ. 56,12-15· σ. 56,28-32· σ. 57, ΐ-2· σ. 57,5-6· σ. 58,21-24- σ. 59,18-20- σ. 61,18-21.

954. Βλ. π.χ. τις παρατήρησεις στά χωρία, σ. 55,11-14- σ. 61,18-21- σ. 62,20-21- σ. 66,17-21· σ. 71,
9-11· σ. 76, 20-23.

955. Βλ. π.χ. σ. 48,15 (διορθώνει έγκλιση, χωρίς προηγουμένως νά έλέγξει άν ή διορθούμενη
έγκλιση μαρτυρεϊται)· σ. 76,20-23.

956. Βλ. π.χ. τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 48,18-24.

957. Βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 44,6-7· σ. 47,38· σ. 61,36-39.

958. Βλ. π.χ. τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 61,36-39.
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Οπως ειναι γνωστο, τά περισσότερα έργα τής αρχαίας έλληνικής ιατρικής
γραμματείας εϊτε έχουν έκδοθεϊ πλημμελώς (π.χ. άπό ένα μόνο χφ., και όχι ϊσως
τό καλύτερο, ή μέ άκριτη χρήση περισσότερων χφφ. ή μέ έπεμβάσεις τοϋ έκδο-
τη, μή άποδεκτές σήμερα)959 εϊτε αποσπασματικά960 εϊτε παραμένουν άνέκδοτα961.
Φυσικό έπακόλουθο τών άνωτέρω είναι οί μελετητές σέ πολλές περιπτώσεις να
είναι άναγκασμένοι νά βασίζουν τις έρευνές τους σέ έκδόσεις πού δέν έγγυώνται
τήν ορθότητα τοϋ κειμένου ή άκόμη νά μήν έχουν τή δυνατότητα νά συμβουλευ-
θούν μερικά άρχαΐα 'ιατρικά κείμενα ούτε άπό κάποιο άπό τά σωζόμενα χφφ. τους·
συνεπώς κάθε έκδοση τέτοιου έργου γίνεται κατ' άρχήν δεκτή εύμενώς.

Ή έκδοση γιά τήν όποία γίνεται λόγος έδώ962 άφορά ένα έργο μέ τό όποιο
εΐναι συνυφασμένα πολλά καί, προς τό παρόν τουλάχιστον, άλυτα προβλή-
ματα, τά όποϊα άφορούν τό όνομα τοϋ συγγραφέα, τήν έποχή πού αύτός έζη-
σε και έπίσης τον τίτλο, τήν ένότητα τοϋ έργου και διάφορες μεταγενέστερες
προσθήκες σ' αύτό, θέματα γιά τά όποϊα έγινε ήδη λόγος963. Άλλά, όπως έπίσης

959. Όπως τά συγγράμματα τοϋ Γαληνοϋ (έκδ. Κ. G. Kühn), οί λόγοι 12 (έκδ. Γ. Ά. Κωστομοί-
ρης), 15 καί 16 (έκδ. Σ. Ζερβός) τοϋ συγγράμματος τοϋ Άετίου τοϋ Άμιδηνοϋ, κ.ά.

960. Όπως οί λόγοι 10 (έκδ. G. L. Calabrö) καί 13 (έκδ. Σ. Ζερβός) τοϋ συγγράμματος τοΰ
Άετίου.

961. Π.χ. διάφορα προσγραφόμενα στόν Γαληνό έργα- σχετικά βλ. G. Fichtner, Corpus
Galenicum. Verzeichnis der galenischen und pseudogalenischen Schriften, Tübingen 1994. Έπίσης
ένα έπεϊγον ζητούμενο είναι ή συλλογή καί έκδοση τών άποσπασμάτων γιατρών, γιά τούς
όποιους ή γνώση μας είναι μόνον έμμεση· μέχρι σήμερα όμως έχουν πραγματοποιηθεί έλάχιστες
μόνον άξιόλογες σχετικές έκδόσεις.

962. Γιά τήν έκδοση αύτή τοϋ Π. 'ιοβ. και δηλητ. (Wiesbaden, 1995), πού άποτελεϊ έπεξεργα-
σμένη μορφή τής διδακτ. διατρ. τής Ihm, βλ. βιβλιογρ. πηγών, λ. Άνώνυμος [Αίλιος Προμώτος;].
Βιβλιοκρισίες: CR N.S. 48 (1998) 153-154 (C. F. Salazar)· Δέλτος 29 (2005) 54-57 (Aim. Δ. May-
ρουδης). Καταγράφω έδώ καί ένα μελέτημα πού δέν άφορά βέβαια τήν κριτική τοΰ κειμένου, σ'
αύτό όμως σχολιάζεται λεπτομερώς ένα κεφ. τοΰ Π. ιοβ. και δηλητ., και άκριβέστερα τό δεύτερο
μέρος τοΰ κεφ. περι βασιλίσκου, στό όποιο γίνεται λόγος γιά τόν βασιλίσκον τόν κινάδην· βλ.
Sébastien, Exégèse d'un zoonyme oublié, σ. 17-34.

963. Βλ. παραπάνω, σ. 247-259.
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τονίσθηκε, κα! το ϊδιο τό κείμενο παρουσιάζει πάμπολλα προβλήματα στήν πα-
ράδοση του, τά όποια έπϊ τοϋ παρόντος τουλάχιστον δέν είναι δυνατόν νά άντι-
μετωπισθοϋν στό σύνολο τους ικανοποιητικά.

Σ' αύτό λοιπόν τό δεύτερο άπό τά δύο κεφφ. τού δεύτερου Μέρους τοϋ προ-
κείμενου βιβλίου, τά όποια άφοροϋν τό Π. ίοβ. και δηλητ., έκτίθενται κάποιες
παρατηρήσεις —ώς προκαταρκτικές προτάσεις γιά μια νέα έκδοση— στήν προ-
μνημονευθεΐσα άπόπειρα παρουσιάσεως τοϋ έν λόγω συγγράμματος, οί όποιες
άφοροϋν τή βελτίωση τοΰ κειμένου του. Οί προτάσεις αύτές συνίστανται σέ
προσθήκες, διορθώσεις, όβελισμούς, άλλά κάποιες φορές κα! άπόρριψη ή βελτί-
ωση προτάσεων τής Ihm (ή άλλων προγενέστερων μελετητών) ή έπιχειρηματο-
λογία ύπέρ παραδεδομένων γραφών.

σ. 43, 17-18964: και τά μεν [sc. ίοβόλα ζώα] διά δήγματος ένίησι τόν ιόν, τά δέ
διά κέντρου νύξεως,... τα δέ δια λεληθείας αναφοράς.

Τό όρθό είναι λεληθυΐας (άπό τό λανθάνω)965.

σ. 43, 32-33: ενια γάρ αύτών τήν αύγήν φεύγει, καθάπερ σαλαμάνδρα, μυ-
γαλαϊ, τετράγναθοι καϊ ένια άλλα.

Ίο παραπάνω κείμενο δέν παρουσιάζει βέβαια κανένα πρόβλημα, όπως εΐναι
έκδεδομένο, έπειδή όμως τά λοιπά ίοβόλα θηρία μνημονεύονται σέ πληθ. αριθμ.,
πιθανόν τό σαλαμάνδρα πρέπει νά διορθωθεί σέ σαλαμάνδρα<ι>966. Προφανώς
είναι πολύ εύκολο νά έκπέσει τό / άπό τό τέλος λέξεως. Πρβ. κα! σ. 43, 8-9: κάμπαι
γάρ καϊ σκορπιοί και σαλαμάνδραι και έτερα ζώα· έπίσης Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ.
Ιατρ. 5,1 [CMG IX/1, σ. 5, 21-22]: έν ταύταις γάρ σαλαμάνδραι τε και κάμπαι
θανάσιμοι πλεονάζουσιν. Πρβ. κα! Άέτ.,Λόγ. 'ιατρ. 13, 11 [σ. 268, 4-5 Ζερβ.]: τοϊς
μέν ούν έψουμένοις εϊωθεν έμπίπτειν δφεις, σαλαμάνδραι και κάμπαι■ τώ δέ
οϊνω έχιδναι967.

964. Οί παραπομπές τών χωρίων πού εξετάζονται κριτικά γίνονται σέ σελίδα και στίχο τής
έκδόσεως Ihm· κατά τόν ϊδιο τρόπο παραπέμπω καϊ στά λοιπά χωρία τοΰ έξεταζόμενου έργου,
τά όποια μνημονεύω άπλώς ή παραθέτω στό προκείμενο άρθρο, κατά τήν ύποστήριξη διαφόρων
άπόψεων.

965. Βλ. καϊ Μαυροτδης, Παρατηρήσεις, σ. 35.

966. Σημειώνω έπίσης οτι καϊ ή γρ. τετράγναθοι φαίνεται «ύποπτη», άφοϋ τό τετράγναθος συνή-
θως δέν άποτελεΐ ονομασία άλλά χαρακτηρισμό ιοβόλων ζώων (φαλαγγίων), τά οποία έχουν τέσ-
σερις γνάθους- βλ. Φιλουμ., Π. 'ιοβ. 35,1 [CMG Χ/1/1, σ. 38,6 κ.έ.]: τετράγναθα ζώα και άράχναι. τών
τετραγνάθων είδη είσϊ δύο ... ■ πρβ. καϊ Ανων. [Αιλ. Προμ.;] , Π. ίοβ. και δηλητ. 33 [σ. 59,13 Ihm] : περί
τετραγνάθων [sc. ζώων]· βλ. έπίσης Στραβ., Γεωγρ. 16,4,12: έκλειφθεϊσα δ'ύπό πλήθος σκορπιών και
φαλαγγίων τών τετραγνάθων καλουμένων, και Αιλιαν., Π. ζώα /στ. 17, 40: και φαλαγγίων τινά έπι-
φοιτήσαι φοράν, φαλαγγίων δέ & καλοϋσι τετράγναθα. Βλ. δμως Αετ., Λόγ. ίατρ. 13, 19 [σ. 277, 3 κ.έ.
Ζερβ.]: περί τετραγνάθων. ό τετράγναθος καλούμενος εϊδός έστι φαλαγγίου...

967. Βλ. καϊ Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 35.
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σ. 44,6-7: και ε'ι μέν εύπορεΐς παν τό υπόστρωμα έξ ένός ή έκ πλειόνων ποιήσαι
ευ άν έχοι. tε'ι δ'ούκ ävt κύκλω περίβαλε.

Ή έκδ. θέτει τό κείμενο ε'ι δ' ούκ άν άνάμεσα σέ σταυρούς, θεωρώντας προ-
φανώς ότι ύπάρχει πρόβλημα στήν παράδοσή του. Άπό τήν αύτοψία όμως τοϋ
χφ. V διαπιστώθηκε ότι ή μορφή αύτή τοϋ κειμένου οφείλεται σέ δικό της άνα-
γνωστικό σφάλμα, άφοϋ στό έν λόγω χφ., φ. 474r, τό χωρίο γιά τό όποιο γίνεται
λόγος έδώ παραδίδεται ώς έξής καί χωρίς κανένα πρόβλημα:

ει δ' ού, κάν κύκλω περίβαλε.

Τό νόημα τοϋ εύρύτερου χωρίου εϊναι τό έξής: «Άν έχεις στή διάθεσή σου
άρκετή ποσότητα καλαμίνθης, λύγου, άβροτόνου κτλ., τότε κατασκεύασε τό
ύπόστρωμα τής κοίτης σου άπό ένα άπό αύτά ή άπό περισσότερα, καί είναι έν
τάξει· άν όμως όχι [= άν δέν έχεις άρκετή ποσότητα], κάνε τουλάχιστον έναν
κύκλο γύρω άπό τήν κοίτη σου». Πρβ., κυρίως γιά τό νόημά του, τό άκόλουθο
χωρίο τοϋ Παύλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,1 [CMG ΙΧ/2, σ. 5,16-18]: ύποστρώννυσθαι
δέ στιβάδας άπό άσφοδέλων και καλαμίνθης, άγνου, γλήχωνος, πολίου, κονύζης,
άβροτόνου■ ε'ι δέ μή δυνατόν πάση τή στιβάδι τοιαύτη χρήσθαι, περι γούν τής
στρώμνης αύτά τιθέναι968.

σ. 44, 21-23: άλλο [sc. θυμίαμα άποτρεπτικό ιοβόλων]· χαλβάνης, σανδαρά-
χης, στέατος αίγείου, βουτύρου μίξας θυμίασον. τούτο κατασπά και σκορπιούς
καϊ πάν έρπετόν έξ οικίας άπελαύνει.

Ή γεν. πτώση στήν όποία βρίσκονται όλα τά καταγραφόμενα ύλικά τοΰ θυ-
μιάματος μάς κατευθύνει νά συμπεράνουμε μέ άσφάλεια ότι άπό τό έξεταζόμε-
νο χωρίο έχει εκπέσει ή μνεία τής ποσότητας τών ύλικών αύτών έξ άλλου άπαι-
τεΐται μιά λέξη σέ αίτιατ. ώς άντικ. τής μετ. μίξας. Έπειδή φυσικά είναι μάλλον
άδύνατον νά ύποδεικνυόταν διαφορετική ποσότητα γιά τό κάθε ένα τους και
νά έχουν έκπέσει όλες οί σχετικές άναγραφές, θεωρώ ώς πιθανότερο ότι γιά τό
σκεύασμα αύτό άπαιτοΰνταν ϊση ποσότητα τών καταγραφό μένων ύλικών, δηλ.
ότι ή λέξη πού έξέπεσε είναι τό ϊσα. Ή έπιβεβλημένη προσθήκη τής γρ. ίσα τεκ-
μηριώνεται καί άπό τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Φιλουμ., Π. ίοβ. 6, 3 [CMG Χ/1/1,
σ. 10, 26-28]: <άλλο> [sc. θυμίαμα έρπετών] καταφέρον και σκορπιούς και πάν
έρπετόν <άπελαύνον> έξ οικίας· χαλβάνην, σανδαράκην, βούτυρον, βρυωνίαν,
στέαρ α'ίγειον έξ ϊσου θυμία. Βλ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 2 [XII
590, 2-3 Κ.]: πταρμικά. πεπέρεως λευκού, έλλεβόρου λευκού, καστορίου, εύφορ-
βίον, στρουθίου, κυλαμίνου χυλού ξηρού ϊσα προερεθίσας πτερω έμφύσα, κ.ά.·
Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 31, 5 [CMG VI/2/2, σ. 196, 19]: βουτύρου προσφάτου,

968. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 35-36.
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τερεβινθίνης, μέλιτος 'ίσα δίδου νήστει· 31, 6 [CMG VI/2/2, σ. 196, 20-21], κ.ά.·
Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 3, 58 [CMG IX/1, σ. 269,20-21]: πεπέρεως, κωναρίων, πε-
τροσελίνον, έλαφείον αιδοίου ρινήματος, τερεβινθίνης 'ίσα · μέλιτι αναλάμβανε,
κ.ά.· πρβ. και Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 8 [XII 484, 16-17 Κ.]: άλλο· σκω-
ρίας σιδήρου καϊ ρόδων τό ϊσον τρίψας μετ' οίνου έπιτίθει· 4, 7 [XII 743, 11-
13 Κ.]: άλόης, λνκίου 'Ινδικού, ρόδων χλωρών, κρόκου, όπίου, σμύρνης, έκάστου
τό ϊσον οϊνω φυράσας, κ.ά.969. Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά άποκατασταθεΐ ώς
άκολούθως:

άλλο· χαλβάνης, σανδαράχης, στέατος αίγείου, βουτύρου <ϊσα> μίζας θυ-

μίασον. τούτο κατασπά καϊ σκορπιούς και πάν έρπετόν έζ οικίας άπελαύνει,

και νά μεταφρασθεί: «Άλλο [sc. θυμίαμα πού άποδιώκει τά ίοβόλα ζώα]· άφού
άναμίξεις ϊση ποσότητα χαλβάνης, σανδαράχης, κατσικίσιου λίπους, βουτύρου,
θυμίασε [sc. τό μέρος άπό όπου έπιθυμεις νά άπομακρύνεις τά ίοβόλα ζώα].
Αύτό διώχνει καί τούς σκορπιούς καί άπομακρύνει άπό τό σπίτι κάθε έρπετό».

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως αύτής έπισημαίνω ότι στό έξεταζόμενο έργο,
όταν γιά κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα άναγράφονται δύο, τρία ή περισσότερα
υλικά πού πρέπει νά άναμιχθοϋν σέ ϊση ποσότητα καί ή σχετική υπόδειξη γίνεται μέ
τήν έκφραση ίσα μίζας, τά ύλικά δέν καταγράφονται όλα πάντοτε σέ γεν., όπως εΐναι τό
άναμενόμενο, άλλά παρατηρούνται οί άκόλουθες συντακτικές διαφοροποιήσεις:

969. Πρβ. καί τά άκόλουθα χωρία άπό τό έξεταζόμενο έργο, όπου παρατηρείται ή ϊδια σύντα-
ξη μέ μόνη διαφορά δτι άντί τοΰ ϊσα (ϊσον) άναγράφεται ή ποσότητα πού ισχύει γιά δλα τά ύλικά
τοΰ φαρμάκου- βλ. σ. 46,13-14: χαλκίτεως, μελαντηρίας, αραχνών άνά ούγγίαν α' όμοΰ λειώ-
σας χρώ■ σ. 47, 24-25: καστορίου, στύρακος, ύοσκνάμον σπέρματος, όπου μήκω,νος, άσάρον άνά
ούγγίαν α'· σ. 48, 1-2: κόστον Άρραβικοϋ, καστορίου, σεσέλεως Μασσαλιωτικοϋ, καρδαμώμου
άνά ούγγίας γ '· σ. 48,22: άριστολόχης, γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η',κ.α.
πολλά. Σημειώνω άκόμη δτι καί άπό τό χωρίο σ. 62,37-38: άλλο■ έλλεβόρον μέλανος, ύοσκυάμου
σπέρματος, λιθαργύρου· ταύτα αναλόγως κόψας μίξον άρτω και ήδύνας βουτύρω παρατίθει, δπου
δλα τά άναγραφόμενα ύλικά εκφέρονται μέ γεν., έπίσης λείπει ή άναγραφή τής ποσότητας τοΰ
κάθε ύλικοΰ, ή όποία προφανώς είναι 'ίση γιά δλα. Στήν περίπτωση αύτή δμως δέν άπαιτεΐται ή
προσθήκη τοΰ ϊσα, έπειδή ή ισόποση συμμετοχή τών υλικών στή σύνθεση τοΰ φαρμάκου δηλώ-
νεται μέ τό έπίρρ. άναλόγως, δπως προκύπτει άπό τά άκόλουθα χωρία- βλ. Αιλ. Προμ., Δυναμ. 94,
11 [σ. 184, 22-23 Crism.]: άλλο- μελιλώτου αφεψήματος στάγματος, λεκίθων ώών όπτών, κρόκου
κατά άναλογίαν ένώσας, κατάπλασσε■ 130, 7 [σ. 248, 28-29 Crism.]:... σιδίων ροιάς, φοινίκων,
στυπτηρίας ύγράς■ πάντα άναλόγως βαλών ...- πρβ. καί 65, 1 [σ. 156, 15 Crism.]: έγώ δέ και
τιτάνου ούγγίαν α' και κηρόν άνάλογον [sc. ούγγίαν α'] επιβάλλω- Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 11,
13 [CHG II 149,18-20 O.-H.]: εις ροιάς γλυκείας λέπος βαλώνχολήν ταυρείαν έλαιόν τε και μέλι
άναλόγως καί έψήσας έν θερμοσποδιά είτα χλιάνας ένσταζε- Ιππιατρ. (Hipp.Par.) 29 [CHGII32,
11-13 Ο.-Η.]: ή άλεκτρυόνος σφαγέντος, τούτου τά έντερα καθαίρεται καί εις ύδωρ άχρι ήμισείας
εψονται, καί προσβληθέντος νίτρου καϊ ύοσκυάμου άναλόγως καί θείου άπύρου <α' ...
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α') αίτιατ. + ϊσα (μίζας)970: Βλ. σ. 44,14-15: καί κέρας έλάφου και μελάνθην ίσα μίζας
ποίει τροχιακούς και έχε. Ή 'ίδια σύνταξη έντοπίζεται καί στόν Γαληνό, Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 1,1 [XII 407,11-12 Κ.]: ή μυόχοδα καί λίβανον ϊσα σύν όζει μέλιτος πάχος■ αύτόθι
[XII 416,12-13 Κ.]: κάρδαμον καϊ μυόχοδα καϊ έλλέβορον λευκόν 'ίσα μετ'όζους δριμυτά-
τον 1,2 [XII 432,7-8 Κ.]: ή λίβανον ή μίσυ ή κηκίδα ή άδίαντον ϊσα, κ.ά.

β') αίτιατ. (-ές) + γεν. + ϊσα (μίζας): Βλ. σ. 44, 18: άλλο· χαλβάνην, στέατος ίχνεύμο-
νος ϊσα τήζας θυμίασον σ. 44, 28-29: άλλο· πύρεθρον, χαλβάνην, κέρατος έλαφείου ϊσα
μίζας ποίησον τροχιακούς και βρέζας έλαίω θυμίασον σ. 45, 10: άλλο■ καστόριν, μυελού
έλαφείου 'ίσα λειώσας. Βλ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,2 [XII 570, 8-9 Κ.]: ή θείον,
καστόριον, δαφνίδος 'ίσα μετά κηρωτής ρόδινης■ αύτόθι [XII 585,16-17 Κ.]: δάφνης φύλ-
λα χλωρά και σταφίδος ήμέρου έκγιγαρτισμένης ϊσα■ 4, 8 [XII 795, 11-12 Κ.]: μανδραγό-
ρου ρίζαν και όπόν, μήκωνος φύλλα και άλφίτων ϊσα· Π. άντιδ. 1,16 [XIV 101, 8 Κ.]: και
δέ νυ, και καλάμην, ϊσα σχοίνου τ' ευώδους, κ.ά.971.

γ') αίτιατ. + σύν + δοτ. + 'ίσα μίζας: Βλ. σ. 44, 12-13: ή κάχρυος ρίζαν σύν καρδάμω
μίζας ϊσα.

σ. 44, 35-37: κεδρίας ούν λαβών νεαράς ·\άπόσβεσovt έλαίω λιπαρωτάτω και
έπαλείφου <...> ή αύτό έμβαλών έν έλαίω, έπϊ δέ τής χρείας έπαλείφου.

Γιά τήν άποκατάσταση τοϋ παραπάνω χωρίου πρέπει νά γίνουν οί άκόλου-
θες παρατηρήσεις:

α') Ή έκδ., θεωρώντας τό χωρίο προβληματικό, θέτει τό άπόσβεσον άνάμεσα
σέ σταυρούς. Ή ένέργειά της όμως βασίζεται άπλώς σέ έσφαλμένη κατανόηση
τοϋ περιεχομένου του, όπως θά άποδειχθεΐ στή συνέχεια: Στό χφ. V, φ. 474r, τό
έξεταζόμενο χωρίο παραδίδεται ώς έξής: κεδρίας ούν λαβών νεαράς άπόσβεσον
..., δηλ. ύπάρχει αίτιατ. πληθ. (κεδρίας νεαράς), ή όποία διορθώνεται σιωπηρά
(ή παραναγινώσκεται) άπό τήν έκδ. σέ γεν. ένικ.

Ή κεδρία, δηλ. ή ρητίνη τοϋ πεύκου, δέν μαρτυρείται στά σχετικά συγγράμ-
ματα ούτε καθ' έαυτή ώς σύγχρισμα ούτε ώς συστατικό συγχρίσματος γιά προ-
φύλαξη άπό τά ίοβόλα ζώα972· άντίθετα γιά τον σκοπό αύτόν χρησιμοποιούνται

970. Άντ'ι τής μετ. μίζας σέ άλλα χωρία χρησιμοποιείται ή μετ. λειώσας ή τήζας ή άλλη
ισοδύναμη ή παραλείπεται έντελώς ώς εύκολα έννοούμενη.

971. Σχετικά μέ τήν έξεταζόμενη έκφραση, δηλ. αύτή μέ τήν όποία δηλώνεται δτι σέ κάποιο φάρ-
μακο πρέπει νά χρησιμοποιηθεί 'ίση ποσότητα (ϊσα, ι'σον) τών καταγραφόμενων ύλικών, έπισημαίνω
δειγματοληπτικά ότι στόν Γαληνό (ένδεχομένως κα'ι σέ άλλους συγγράφεις) έντοπίζεται ή εκφορά
της κα'ι μέ τ'ις άκόλουθες συντάξεις: α') δοτ. + γεν. + 'ίσα (μίζας)· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ.
1,2 [XII432,5 Κ.]: ή άδιάντω, μυρσίνης μέλαινης 'ίσα, καί β ') δοτ. + δοτ. + ϊσοις- βλ. Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 1,8 [XII469, ιο-ΐι Κ.]: ή λιθαργύρω και άσβέστω ϊσοιςμετ'όζους και έλαίου κατάχριε. Τέλος στόν
Διοσκουρίδη έντοπίζεται ή έξής σύνταξη: ονομαστικές + 'ίσα· βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 1,169 [III
216,20-21 Wellm.]: ή άμόργη και μέλι κα'ι λιθάργυρος ϊσα λειοτριβηθέντα κα'ι έψηθέντα.

972. Βλ. π.χ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 1, 77 [I 76,11-77,15 Wellm.]: κέδρος δένδρον έστι μέγα, έζ
ού ή λεγομένη κεδρία συνάγεται ...
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οί καρποί τοϋ κέδρου, οί κεδρίδες· βλ. Νικανδρ., Θηρ. 80-81: εϊ γε μέν, ές τεύχος
κεραμήιον ήέ καί δλπην | κεδρίδας ένθρύπτων λιπάοις εύήρεα γυια. Άλλα καί
ό Διοσκουρίδης, καταγράφοντας τίς φαρμακευτικές χρήσεις τοϋ κέδρου, μόνο
στούς καρπούς του άποδίδει τήν ιδιότητα νά άποδιώκουν τά ίοβόλα, βλ. Π. ϋλ.
ίατρ. 1, 77 [I 78, 3-4 Wellm.]: διώκονσι [sc. αί κεδρίδες] καί θηρία χριομένου
τοϋ σώματος σύν έλαφείω στέατι ή μυελώ973. μείγνυνται δέ καί άντιδότοις. Συ-
νεπώς τό παραδεδομένο κεδρίας ... νεαράς είναι όρθό κατά τόν άριθμό και τήν
πτώση (αίτιατ. πληθ.), άλλά τό κεδρίας πρέπει νά διορθωθεί σέ κεδρί<δ>ας974.
Πρβ. καί τήν άμέσως έπόμ. παρατήρηση.

β') Ή δεύτερη παρατήρηση άφορά τό κενό πού ή έκδ. έπισημαίνει μετά τό
έπαλείφου975. Πιθανότατα όμως αύτό δέν ισχύει, ένώ κείμενο εξέπεσε μάλλον
πρίν άπό τή μετ. έμβαλών σ αύτό πρέπει νά γινόταν ύπόδειξη γιά κάποιο άλλο
ύλικό, κατά τή γνώμη μου, γιά τή φαρμακευτική χρήση καί τοϋ ίδιου τοϋ ξύ-
λου τοϋ κέδρου (δηλ.: καί αύτό τό δένδρον). 'Επισημαίνω ότι στό κεφ. σι^χρί-
σματα πρός έρπετά τοϋ σχετικού έργου τοϋ Φιλουμένου ώς πρώτο φαρμακευ-
τικό σκεύασμα καταγράφεται τό άκόλουθο: Π. ίοβ. 7,1 [CMG Χ/1/1, σ. 11, 2-3]:
συγχριέσθω δέ τό σωμάτων έλαίω, έν ω κέδροι σνγκεκομμέναι χλωραί
προ<σ>εβλήθησαν [corr. Χαριτωνίδης]976, όπου καί πάλι στό έλαιον έμβάλλο-
νται στερεά μέρη τοϋ κέδρου, δηλ. κομμάτια άπό ξύλο κέδρου, καί όχι ή ρητίνη
του. Βλ. καί τίς άκόλουθες άνάλογες περιπτώσεις άπό τό έδώ έξεταζόμενο έργο,
όπου πρώτα μνημονεύεται κάποιος καρπός ή τμήμα φυτοΰ (π.χ. φύλλα), ένώ
στή συνέχεια τό ίδιο τό φυτό, σ. 76, 6-7: ή καρπόν κνίδης μετά παιπάλης όροβί-
νου αλεύρου, ή καί δλην τήν κνίδην μετά κρίμνου τοϋ σιτηροϋ, καί σ. 50,24-25:
ή σησάμου φύλλοις, ή αύτόν τόν σήσαμον μεθ' ύδατος λειώσας κατάπλασσε,
καί Φιλούμ., Π. ίοβ. 11, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 15, 28]: ή σησάμου φύλλα λεία κατα-
πλασσόμενα977, ή καί αύτό τό σήσαμον τρίψας μεθ'ύδατος κατάπλασσε· βλ. έπί-
σης Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4, 8 [XII 791,17-792,1 Κ.]: ή ρο<ι>άς [correxi:
ροάς ed.] χυλόν μετά πάλης άλφίτων καί αύτήν [sc. τήν ροιάν] καθεψημέ-
νην έν οϊνω άθαλάσσω· 5, 5 [XII 855, 17-19 Κ.]: ή πολιού φύλλοις ή καί αύτή
τή βοτάνη [sc. τω πολίω] ή σικύου άγριου ρίζη ή πρασίου, έκαστον αύτών σύν

973. Τό φάρμακο αύτό μνημονεύεται καί άπό τόν Όρειβάσιο, όπου βέβαια δέν έντοπίζεται ή
γρ. κεδρίας άλλά κεδρίδες· βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 123,2 [CMG VI/2/2, σ. 295,3-5] : συγχρίσματα
κωλύοντα έρπετά προσιέναι.... χαλβάνη καϊ κεδρίδες συν έλαφείω μυελώ ή στέατι.

974. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 36-37.

975. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 36: «lac. statui».

976. Γιά τή διόρθωση αύτή τοΰ Χαριτωνίδη βλ. παρακάτω, σ. 418-419.

977. Τό χωρίο ή σησάμου φύλλα λεία καταπασσόμενα, άν καί παραδίδεται άπό τό χφ. Ρ,
παραλείφθηκε άπό τόν Wellmann (προφανώς έκ παραδρομής). Βλ. καί παραπάνω, σ. 152.
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οξει μετά νίτρου και πεπέρεως [sc. άλγοϋντας οδόντας διακλύζου]· πρβ. ακόμη
6, 1 [XII 903, 3 Κ.]: τόν άφρόν τοϋ νίτρου καί ποτε και αύτό τό νίτρον 6, 9
[XII 1006, 6-7 Κ.]: έπϊ δέ τών παιδιών άρκεϊ και τών ρόδων τό άνθος καϊ αύτά
τά ρόδα ξηρά. Πρβ. έπίσης Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3, 109 [II 120, 13-14 Wellm.]:
δλου τοϋ θάμνου [sc. τοϋ τριφύλλου] καί τής ρίζης τό αφέψημα, κ.ά.

Άπό τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω, και κυρίως άπό τό άντίστοιχο χωρίο τοϋ
Φιλουμένου, συνάγεται τό άσφαλές συμπέρασμα ότι τό έξεταζόμενο χωρίο
πρέπει στο σύνολο του νά έκδοθεί ώς έξης:

κεδρί<δ>ας ούν λαβών νεαράς άπόσβεσον έλαίω λιπαρωτάτω καί έπαλεί-

φον ή αύτό <τό δένδρον>97& έμβαλών έν έλαίω, έπϊ δέ τής χρείας έπαλείφου,

καί νά μεταφρασθεί: «άφοϋ λοιπόν πάρεις πράσινους καρπούς κέδρου, νά τούς
βάλεις σέ λάδι και νά κάνεις επαλείψεις· ή και τό 'ίδιο τό δένδρο979 άφοϋ τό βά-
λεις μέσα σέ λάδι, όταν ύπάρχει άνάγκη, νά επαλείφεσαι (μ' αύτό)». Φυσικά εϊτε
οί κεδρίδες τοποθετηθούν μέσα σέ λάδι εϊτε (τά) τεμάχια ξύλου τοϋ κέδρου,
έννοεϊται ότι ή έπάλειψη θά γίνει μέ τό ύγρό πού θά προκύψει άπό τήν άνάμιξη
τών χυμών τών κεδρίδων ή τοϋ κέδρου καί τοϋ λαδιού.

σ. 44, 37-45, 2: ώσαύτως καϊ άρκευθίδας έν έλαίω έμβαλών χρώ ή κόνυζαν ή
πευκέδανον ή σίλφιον ή δαύκου καρπόν ή μαλάχης άγριας ή άβρότονον ή άσφό-
δελον ή χαλβάνην ή όπόν πευκεδάνου ή μυελόν έλάφειον μετά όξους άνιέμενα ή
όξελαίου.

Στο χωρίο αύτό έκτίθεται ή σύνθεση διαφόρων συγχρισμάτων, τά όποια πρέπει
νά διακριθούν τρόπον τινά σέ δύο ομάδες: σ' αύτά πού παρασκευάζονται μέ τήν
τοποθέτηση τών καταγραφόμενων ύλικών μέσα σέ λάδι και σέ έκεΐνα πού διαλύ-
ονται μέ λάδι ή λαδόξυδο. Άν καί στο κείμενο, όπως είναι έκδεδομένο, ή ομαδο-
ποίηση αύτή δέν είναι σαφής, ώστόσο είναι βέβαιο ότι ισχύει, άφοϋ μνημονεύο-
νται δύο διαφορετικά ύλικά, μέ τά όποΐα γίνεται ή σκευασία τών συγχρισμάτων,
λίγο μετά τήν άρχή τοΰ χωρίου τό έλαιον καί στό τέλος του έναλλακτικά τό οξος
ή τό όξέλαιον. Ή παραπάνω διάκριση τεκμηριώνεται και άπό τό άκόλουθο χω-
ρίο τοϋ Φιλουμ., Π. ίοβ. 7, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 11, 2-6]: συγχριέσθω δέ τό σωμάτων
έλαίω, έν ώ κέδροι συγκεκομμέναι χλωραϊ προ<σ>εβλήθησαν [corr. Χαριτωνί-

978. Ίσως μέ βάση τό φιλουμένειο χωρίο πού παρατέθηκε θά μπορούσε κάποιος νά προτείνει
και έκτενέστερη προσθήκη στό σημείο αύτό, δηλ.: ...ή αύτά <τό δένδρον συγκεκομμένον χλωρόν>
έμβαλών, ώστόσο κάτι τέτοιο μάλλον δέν εΐναι άπαραίτητο, άφοϋ μέ τήν υιοθετούμενη προσθήκη
τό κείμενο καθίσταται άπολύτως σαφές.

979. Δηλ. τόν κέδρο, προφανώς τεμάχια τοΰ ξύλου τοΰ κέδρου (κέδροι συγκεκομέναί)· βλ. τό
χωρίο τοΰ Φιλουμένου, τό όποιο παρατίθεται λίγο παραπάνω.
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δης]980 ή άρκενθίδες ή κόνυζα ή πευκέδανον ή σίλφιον ή έλελίσφακον ή μαλά-
χη άγρία ή άβρότονον ή καρδάμωμον ή άσφοδέλου ή δαύκου καρπός ή χαλβά-
νη, II καϊ όπφ πευκεδάνου ή μυελώ έλαφείω μετ'οξους άνιεμένω ή όξελαίου981.

Άπό τή σύγκριση λοιπόν τού χωρίου τοϋ Π. 'ιοβ. καϊ δηλητ. μέ αύτό τοϋ Φι-
λουμένου προκύπτουν τα ακόλουθα:

α') Στό έξεταζόμενο χωρίο παραδίδεται ή γεν. μαλάχης άγριας άντί τής όνο-
μαστ. μαλάχη άγρία πού ύπάρχει στον Φιλούμενο. Πώς προήλθε ή γεν. αύτή δέν
είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί- μιά σκέψη πού θά μπορούσε νά διατυπώσει κά-
ποιος είναι ότι τό συνιστώμενο μέρος τής μαλάχης είναι τό 'ίδιο μέ έκεϊνο τοϋ
άμέσως προηγούμενου φυτού, τοϋ δαύκου, δηλ. ότι πρόκειται γιά τον καρπόν
της. Μάλιστα, ένώ στόν Φιλούμενο ό δαϋκος καί ή μαλάχη καταγράφονται σέ
διαφορετικά σημεία τοϋ χωρίου (μεταξύ τους παρεμβάλλονται τρία άπλά φάρ-
μακα), στόν Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;] ή μαλάχη μνημονεύεται άμέσως μετά τον
δαΰκον, όπότε είναι δυνατή ή σύνδεση τής αίτιατ. καρπόν και μέ τις δύο γεν.,
δηλ. δαύκου καί μαλάχης άγριας. Υπέρ τής διατηρήσεως τής σχολιαζόμενης γεν.
πτώσεως στό χωρίο τοΰ Ανωνύμου συνηγορεί καί τό άκόλουθο χωρίο, κατά τό
όποιο ό καρπός τής άγριας μαλάχης άποτελεϊ συστατικό συγχρίσματος- βλ. Νι-
κανδρ., Θηρ. 87-90, καί Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Θηρ. 80-96 [σ. 8, 22-24 Παπα-
θωμ.]: έστι δέ δη καί τό διά κάμπης άπηχθημένον βοήθημα τοις έρπετοϊς λίαν
μετά γάρ τής λεγομένης άγριας μαλάχης τοϋ καρπού έμβληθεϊσαι έλαίω
κάμπαι καί άνατριφθείσαι ίκανώτατα τούς χρησαμένους [χρισ- A fort, recte· βλ.
κριτ. ύπόμν.] όνίνησιν. Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω μπορούμε νά δεχθούμε
ότι ή μερική αύτή τροποποίηση τού κειμένου είναι πιθανότατα άποτέλεσμα συ-
νειδητής ένεργείας982.

β') Στό παραπάνω χωρίο τού Φιλουμένου ή άπαρίθμηση τών άπλών φαρμά-
κων πού έμβάλλονται στό λάδι γιά νά παρασκευασθούν τά άντίστοιχα συγχρί-
σματα τελειώνει μέ τήν καταγραφή τής χαλβάνης (τά φαρμακευτικά αύτά ύλικά
βρίσκονται σέ πτώση όνομαστ. ώς ύποκ. τοΰ προ<σ>εβλήθησαν), ένώ έπονται
άκόμη δύο (έκφερόμενα μέ δοτ. ώς άντικ. τού συγχριέσθω) πού διαλύονται μέ
ξύδι ή μέ μίγμα λαδιού καί ξυδιοΰ καί συνιστούν ισάριθμα συγχρίσματα. Αντίθε-
τα στό χωρίο τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;] όλα τά καταγραφόμενα ύλικά έκφέρο-
νται σέ πτώση αίτιατ. (άρκευθίδας ... μυελόν έλάφειον), έπειδή προφανώς έκλή-

980. Γιά τή διόρθωση τοϋ Χαριτωνίδη βλ. παρακάτω, σ. 418-419.

981. Γιά τήν άποκατάσταση τοΰ χωρίου αύτοΰ (και άκριβέστερα τοΰ δεύτερου τμήματος του),
βλ. παραπάνω, σ. 169-170.

982. Πολύ δέ μάλλον, άφοΰ ή δηλούμενη χρήση τοΰ καρποϋ τής μαλάχης τεκμηριώνεται άπό
τό κείμενο τοΰ Νικάνδρου (όπότε και άν άκόμη εΐχε γίνει λάθος στό χωρίο αύτό τοΰ Ανωνύμου,
τελικά άπό ιατρική άποψη δέν ύφίσταται κάτι τέτοιο).
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φθηκαν ώς αντικείμενα τής μετ. έμβαλών, ένώ το χρώ πρέπει να συνδεθεί μέ τό
ώσαύτως (χρώ ωσαύτως, δηλ.: χρώ ώς σνγχρίσματι ή βοηθήματι)983. Τό πρόβλημα
έντοπίζεται στο τέλος τοϋ χωρίου, όπου σημειώνεται ότι τα παραπάνω ύλικά δι-
αλύονται μέ ξύδι ή λαδόξυδο (μετ' δξους άνιέμενα ή όξελαίου), ένώ, σύμφωνα μέ
τά όσα λέγονται προηγουμένως, τά ύλικά αύτά χρησιμοποιούνται, άφού πρώτα
τοποθετηθούν μέσα σέ λάδι. 'Εδώ πρέπει νά διευκρινισθεί ότι τά οκτώ πρώτα
ύλικά είναι φυτά ή καρποί φυτών, ένώ τά τρία τελευταία εΐναι δύο όποί καί ένας
μυελός. Είναι σαφές λοιπόν ότι τά έν λόγω στερεά ύλικά δέν είναι δυνατόν νά
διαλυθούν μέ τό ξύδι (κτλ.)984· έξ άλλου, όταν τέτοιου είδους ύλικά, δηλ. φυτικά,
έμβάλλονται σέ λάδι ή σέ κρασί ή σέ οποιοδήποτε άλλο ύγρό, προκύπτει κάποιο
σκεύασμα άπό τήν άνάμιξη τών χυμών τους μέ τό κάθε φορά χρησιμοποιούμενο
ύγρό· τό όγδοο ύλικό, δηλ. ή χαλβάνη, πού είναι οπός δένδρου, είναι δυνατόν
νά διαλυθεί μέ τό έλαιον, άλλά κα'ι μέ τό οξος, όπως και τά δύο τελευταία, δηλ.
ό οπός τοϋ πευκεδάνου και ό μυελός τοϋ έλαφιοϋ, πού είναι ύλικά, ή φυσική κα-
τάσταση τών όποιων έπιτρέπει τή διάλυσή τους μέ κάποιο ύγρό. Συνεπώς στό
έξεταζόμενο χωρίο τοϋ Π. ioß. καϊ δηλητ. στήν πρώτη όμάδα τών συγχρισμάτων
περιλαμβάνονται τά ύλικά μέχρι τόν άσφόδελον, ή και τήν χαλβάνην, όπου καί
πρέπει νά τεθεί κόμμα, ένώ ή δεύτερη όμάδα περιλαμβάνει τά δύο ύπόλοιπα (ή
τρία, μέ τή χαλβάνη), τά όποια άφορά ό δεύτερος τρόπος σκευασίας985.

983. Για τήν έκφραση ώσαύτως χρώ (ή χρώ ώσαύτως) βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,1
[XII 502, 8-9 Κ.]: Άλλο. ναρκισσίνω μύρω ώσαύτως χρώ [sc. ώς διαβροχή], και 5, 5 [XII 866,13-15
Κ.]: άλλο. αλαβάστρου κεκαυμένου δραχμάς η ', κισσήρεως κεκαυμένου δραχμάς δ', άλός πεφρυγ-
μένου δραχμάς γ' λεάν ας ώσαύτως χρώ [sc. ώς παρατρίμματι οδόντων]· Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 15,
1 [CMG VI/2/2, σ. 190,22-23]: ή ώοΰ οστρακον καύσαςμίσγε αύτω κηκίδος τό ήμισυ και ώσαύτως
χρώ [sc. ώς ένθέματι τοις μυξωτήρσιν] = Παυλ. Αιγιν., Έττιτ. ίατρ. 3,24 [CMG IX/1, σ. 195,17-18]·
Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3,35 [CMG VI/3, σ. 79,15-16]: ή έλαίας φύλλοις άπαλοϊς έφθοϊς έν οϊνω
λειώσας ώσαύτως χρώ [sc. ώς έπιθέματι] = 7, 11 [CMG VI/3, σ. 218, 32-33] = Bißλ. πρός Εύνάπ.
3, 25 [CMG VI/3, σ. 412, 3ΐ]· Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 66, 4 [CHG I 260, 9-10 O.-H.]: ή χυλώ τω διά
πτισάνης έπι πλείστον ώσαύτως χρώ [sc. ώς έγχύματι]· Ιππιατρ. (Hipp. Par.) 277 [CHG II 53,1-2
O.-H.]· Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 4 [CHG II 127,17-18 O.-H.], κ.ά. Για τή σύνταξη τοΰ χρώ ώς + δοτ.
βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 730,15 Κ.]: χρώ ώς σπουδαίω φαρμάκω■ 7,5 [XIII 92,8
Κ.]: χρώ ώς τή τριγώνω· 8,5 [XIII187,4-5 Κ.]: χρώ ώς κα'ι τοις προ αύτού, κ.ά.

984. Κάτι τέτοιο θά ήταν δυνατόν νά τό ύποθέσει ϊσως κάποιος, μόνον άν κατά τή σκευασία
τών συγχρισμάτων γινόταν λόγος πρώτα γιά πολτοποίηση τών στερεών ύλικών καί άκολούθως
γιά άνάμιξή τους μέ τό λάδι (άν καί τότε τό σκεύασμα μάλλον δέν θά είχε τόσο ύγρή μορφή, ώστε
νά είναι δυνατή ή χρίση του).

985. Στό κείμενο τοΰ Φιλουμένου ή χαλβάνη έντάσσεται στήν πρώτη όμάδα τών συγχρισμά-
των, έκεΐ δμως ή διάκριση είναι σαφής, άφοΰ τά φαρμακευτικά ύλικά πού χρησιμοποιούνται γιά
τά λοιπά συγχρίσματα έκφέρονται μέ δοτ. Πάντως καί στό φιλουμένειο κείμενο θά ήταν δυνατόν
μέ άπλή μετακίνηση τοΰ κόμματος νά έντάξει κάποιος τή χαλβάνη στήν 'ίδια όμάδα μέ τά τελευ-
ταία συγχρίσματα, άν βέβαια δέν ύπήρχε τό καί (... χαλβάνη, και όπω ...).
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Βέβαια δέν αποκλείεται καί τό ένδεχόμενο ό συγγραφέας (ή ό αντιγραφέας;)
να θεώρησε οτι ή ύποδείξη έν έλαίω έμβαλών άφορα μόνο τις άρκενθίδες, ένώ
τά λοιπά ύλικά πρέπει νά χρησιμοποιηθούν μετ' δξους άνιέμενα ή όξελαίου, κα!
γι' αύτόν τόν λόγο τά κατέγραψε όλα στήν ϊδια πτώση, δηλ.:

ώσαύτως καί άρκευθίδας έν έλαίω έμβαλών χρώ<,> || ή κόννζαν ή πευκέ-
δανον ή σίλφιον ή δαύκον καρπόν ή μαλάχης αγρίας ή άβρότονον ή άσφό-
δελον ή χαλβάνην ή όπόν πενκεδάνον ή μνελόν έλάφειον μετά δξονς άνιέ-
μενα ή όξελαίου [sc. χρώ ώσαύτως].

Ώστόσο μέ βάση τό σκεπτικό πού άναπτύχθηκε προηγουμένως σχετικά μέ
τή φυσική κατάσταση τών καταγραφόμενων φαρμακευτικών ύλικών, κα! έπίσης
λαμβάνοντας ύπ' όψιν κα! τό άντίστοιχο χωρίο τοϋ Φιλουμένου, είναι μάλλον
ορθότερο νά θέσουμε κόμμα μετά τό χαλβάνην, διαχωρίζοντας ώς πρός τόν
τρόπο σκευασίας μόνο τά δύο τελευταία φαρμακευτικά ύλικά, και δεχόμενοι ότι
τά ύπόλοιπα άπό τήν κόνυζαν έως κα! τήν χαλβάνην έμβάλλονται, όπως κα! οί
άρκευθίδες, στο έλαιον, δηλ.:

ώσαύτως και άρκευθίδας έν έλαίω έμβαλών χρώ ή κόνυζαν ή πευκέδανον
ή σίλφιον ή δαύκου καρπόν ή μαλάχης άγριας ή άβρότονον ή άσφόδελον ή
χαλβάνην<,> || ή όπόν πευκεδάνου ή μυελόν έλάφειον μετά δξους άνιέμε-
να ή όξελαίου [sc. χρώ ώσαύτως],

κα! τό χωρίο νά μεταφρασθεί: «κα! άφοϋ βάλεις άρκευθίδες μέσα σέ λάδι, χρη-
σιμοποίησέ το [sc. τό σκεύασμα] κατά τον ϊδιο τρόπο [sc. ώς σύγχρισμα] ή
(άφοϋ βάλεις μέσα σέ λάδι) κόνυζα ή πευκέδανο ή σίλφιο ή καρπό δαύκου ή
άγριας μαλάχης ή άβρότονο ή άσφόδελο ή χαλβάνη, || ή όπό πευκεδάνου ή μυ-
ελό έλαφιοϋ διαλυμένα μέ ξύδι ή μέ λαδόξυδο [sc. χρησιμοποίησέ τα κατά τον
ϊδιο τρόπο, δηλ. ώς σύγχρισμα]».

Οί παραπάνω σκέψεις έκτέθηκαν μέ σκοπό νά διατηρηθεί τό παραδεδομέ-
νο κείμενο, μέ τή χρήση άπλώς τής κατάλληλης στίξεως σέ διαφορετικό σημείο
τοΰ χωρίου άνάλογα μέ τήν κάθε μία άπό τις δύο προτάσεις. Φυσικά μία τρίτη
λύση θά ήταν ή πλήρης έξομοίωση τής φράσεως ή όπόν πευκεδάνου ή μυελόν
έλάφειον μετ' δξους άνιέμενα ή όξελαίου μέ τήν άντίστοιχη τοΰ Φιλουμένου
(όπω πευκεδάνου ή μυελώ έλαφείω μετ'δξους άνιεμένω ή όξελαίου).

σ. 45,6-7: τόν κηρόν τήξας ποίει ύγροτάτην κηρωτήν καϊ σύγχριε πάν <τό> σώμα.
Αναμφίβολα στό χωρίο αύτό άπαιτεΐται ή προσθήκη τοϋ άρθρου986, πιθανό-
τατα όμως όχι πρϊν άπό τό σώμα άλλά πρϊν άπό τό πάν, όπως δηλ. έντοπίζεται

986. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 7: «τό addidi».
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στήν ύπόδειξη τής χρήσεως παρόμοιου συγχρίσματος λίγο παρακάτω, στο ϊδιο
κεφ., σ. 45, 18-19: έπί δέ τής χρείας τό δλον σώμα έπάλειψον. Προφανώς μέ τή
σύνταξη αύτή ό άρχαϊος γιατρός επιθυμεί νά τονίσει μέ έμφαση ότι έπιβάλλεται
ή χρίση ολόκληρου τού σώματος (: <τό> παν σώμα)987.

σ. 45,26-27: [ζ'] προς τους έξ ιοβόλων πληγέντας θηρίων \ κοινοϊς μέν τοις τοι-
ούτοις χρηστέον.

Στό παρακάτω χωρίο πρέπει νά γίνουν οί έξής παρατηρήσεις:
α') Στο κεφ. αύτό, τό έβδομο τής πραγματείας, ή έκδ. δέν άντιλαμβάνεται ότι
δέν παραδίδεται ό τίτλος (σέ άντίθεση μέ όλα τά ύπόλοιπα κεφφ. τοϋ έργου), και
γιά νά δηλώσει ότι έδώ άρχίζει νέο κεφ. έκδίδει ώς τέτοιον ένα τμήμα άπό τήν
πρώτη πρόταση τοΰ κειμένου- έτσι ό «τίτλος» φέρεται νά συνεχίζει, χωρίς κάν
κάποιο σημείο στίξεως, καϊ στήν πρώτη σειρά τοΰ συζητούμενου κεφ. Έπειδή τό
άντίστοιχο κεφ. τοΰ Άετίου έχει τήν άκόλουθη μορφή, Λόγ. ίατρ. 13, 12 [σ. 268,
6-10 Ζερβ.]: κοινά βοηθήματα πρός τάς τών 'ιοβόλων πληγάς. προφυ-
λάττεσθαι μέν ούν χρή διά τών προειρημένων ... ε'ι δ' άρα συμβή ύπό ιοβόλου
τινός θηρίου πληγήναι, κοινώς τοις τοιούτοις χρηστέον κουφοτέρας ..., καϊ
έπειδή ύπάρχει σχέση έξαρτήσεως τών δύο κειμένων, θεωρώ πάρα πολύ πι-
θανόν ό ϊδιος τίτλος νά πρέπει νά προστεθεί και στό έδώ σχολιαζόμενο κεφ.

β') Έπίσης ϊσως τό κοινοϊς πρέπει νά διορθωθεί σέ κοινώς· βλ. τό άντίστοι-
χο χωρίο τοΰ Άετίου, πού παρατίθεται λίγο παραπάνω988. Γιά τήν έκφραση χρη-
στέον κοινώς, έκτος άπό τό χωρίο αύτό τοϋ Άετίου, βλ. καϊ Παΰλ. Αιγιν., Έπιτ.
ίατρ. 3, 59 [CMG IX/1, σ. 272, 23-24]: φλεγμαινουσών μέν τών έξοχάδων τοις
τε λεχθεϊσι κοινώς χρηστέον. Πρβ. καϊ τήν έκφραση κοινώς ποιεί στό έδώ
έξεταζόμενο έργο, σ. 75, 3: ποιεί δέ κοινώς έπί πάντων τών είρημένων <ταϋτα>

987. Σημειώνω οτι στό έξεταζόμενο έργο Π. Ιοβ. καϊ δηλητ. έντοπίζονται ανάλογα μέ τά συμ-
φραζόμενα τόσο (α') ή έκφραση τό παν σώμα, βλ. σ. 47,13: καί είς τό πάν άναδιδόμενοι σώμα■ σ.
76,17-18: έμπίπραται δέ αύτοϊς και τό πάν σώμα περι τήν έπιφάνειαν, ή τό δλον σώμα, βλ. σ. 62,27:
καί πρός τούς τό δλον σώμα άνθρακωθέντας καταχριομένη, όσο και (β ') ή έκφραση άπαν τό σώμα,
βλ. σ. 49,33: ένιαχοϋ δέ και μέλαν άπαν τό σώμα, ή δλον τό σώμα, βλ. σ. 51,23: σφυγμός δι'δλου τοϋ
σώματος- σ. 51,23-24: μυρμηκίασις περί τε τά χείλη καϊ δλον τό σώμα- σ. 51,28: περί τε τήν πληγήν
και δλον τό σώμα- σ. 53,38-39: έτι τε καϊ τρόμος έν δλω τω σώματι- σ. 54, ιο-ιΐ: λιπαίνεται δέ κηρωτή
μαλακή δλον τό σώμα- σ. 57,17: έστι φλόγωσις δλου τοϋ σώματος- σ. 71, 36-37: ψΰξις άρθρων και
δλου τοϋ σώματος- σ. 75,19-20: πελιόν δλον τό σώμα και μολιβδώδες γίνεται, καί σ. 76,3: γίνονται δέ
σπίλοι καθ'δλον τό σώμα. Γιά τήν πρόταση αύτή βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 37.

988. Πρόκειται γιά τήν άπλούστερη έπέμβαση, ώστε νά άποκατασταθεΐ ή σαφήνεια τοΰ χωρίου.
Μιά δεύτερη δυνατότητα θά ήταν ή προσθήκη τής δοτ. βοηθήμασιν, δηλ.: <βοηθήμασιν> κοινοίς μέν
τοις τοιούτοις χρηστέον, ύπέρ τής οποίας πρβ. τά άκόλουθα χωρία, σ. 51,35: βοηθούνται δέ άπλοίς
βοηθήμασι τοίσδε- σ. 58,3: <5ιό και έν τοις αύτοϊς θεραπευέσθωσαν βοηθήμασι- σ. 58,21: βοηθούνται δέ
μετά τά κοινά βοηθήματα. Είναι εύλογο όμως ότι πρέπει νά προκριθεί ή οικονομικότερη πρόταση.
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(addidi)989· βλ. άκόμη Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 1 [XII 533,18 Κ.]: κοινώς
εν άρχή ποιεί ύδροποσία· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 117, 9 [CMG VI/2/2, σ. 292, 21]:
κοινώς δέ ποιεϊ ποτιζόμενα, κ.ά.

Μέ βάση τά όσα έκτέθηκαν τό χωρίο πρέπει κατά πάσα πιθανότητα νά έκδο-
θεϊ ώς άκολούθως:

[ζ'] <κοινά βοηθήματα πρός τάς τών ιοβόλων πληγάς.> πρός τους έξ 'ιοβό-
λων πληγέντας θηρίων κοινώς μέν τοις τοιούτοιςχρηστέον.

Όσον άφορά τήν προτεινόμενη προσθήκη τού τίτλου, έκτός άπό τά παραπά-
νω, σημειώνω άκόμη και τό άκόλουθο παράδειγμα άπό τον [Διοσκουρ.], Π. ιοβ.
19 [σ. 74, 9 Spr.]: τίς κοινή τών 'ιοβόλων θεραπεία, πρός πάσαν πληγήν 'ιοβόλου
αρμόζει ή διά τοϋ στόματος έκμύζησις ...· πρβ. και Φιλούμ., Π. ιοβ. 7, 3 [CMG
Χ/1/1, σ. 11, 10]: πληξάντων θηρίων βοηθήματα990, έάν δέ άρα συμβή πληγήναί
<τινα> ύπό τίνος θηρίου ... Άξιοπαρατήρητο ύπέρ τής προτεινόμενης αύτής
προσθήκης εΐναι ότι ή άρχή όλων τών παραπάνω κεφφ. στήν ούσία άποτελεϊ
έπανάληψη τοϋ άντίστοιχου τίτλου.

σ. 45, 30-32: χρή ούν προκλυσάμενον <οϊνω> καί άναγαργαρισάμενον έλαίω
λιπαρώ ποιεΐσθαι τήν έκμύζησιν, μή τι πάσχοι τών κατά τό στόμα.

Στό χωρίο αύτό, στό όποιο γίνεται λόγος γιά τήν έκμύζηση τοϋ ιού τοΰ ιο-
βόλου ζώου άπό τό δήγμα, έντοπίζεται τό άκόλουθο πρόβλημα: Άπό τήν άρχή
τής δεύτερης προτάσεως τού έξεταζόμενου χωρίου, ή όποία προφανώς είναι
δευτερεύουσα, λείπει ό σύνδεσμος πού τήν εισάγει. Δυστυχώς ή έκδ. δέν παρα-
θέτει μετάφραση τοΰ κειμένου991 ούτε σημειώνει κάτι σχετικό στά σχόλιά της
στό τέλος τοϋ βιβλίου, ώστε νά γνωρίζουμε μέ άσφάλεια, πώς άντιλαμβάνεται
τό νόημα τοϋ χωρίου αύτοϋ, άπό τήν έκδεδομένη μορφή του όμως ύποθέτω
ότι τό κατανοεί γενικά ώς άκολούθως: ... πριν κάποιος έπιχειρήσει τήν έκμύ-
ζησιν πρέπει νά πάρει κάποιες προφυλάξεις γιά νά μήν πάθει κάτι στό στόμα
του- άλλά στήν περίπτωση αύτή τό έξεταζόμενο χωρίο θά έπρεπε νά έκδοθεϊ
ώς άκολούθως:

... ποιεΐσθαι τήν έκμύζησιν, <ϊνα>992 μή τι πάσχοι993 τών κατά τό στόμα,

989. Γιά τή συμπλήρωση αύτή βλ. παρακάτω, σ. 402-403 (κυρίως σ. 402).

990. Πρόκειται γιά τίτλο ύποκεφ.

991. "Οπως γίνεται γιά άλλο κείμενο πού περιλαμβάνεται στήν ϊδια σειρά (SG).

992. Γιά τήν προσθήκη τοΰ ίνα σέ άνάλογα συμφραζόμενα βλ. καί παραπάνω, σ. 194.

993. Σχετικά μέ τή σύνταξη 'ίνα + εύκτική βλ. Ιουςτινιαν., Νεαρά 17 [III 121,28 Schöll-Kroll]: ίνα
μή ταύτα ύπό τών τολμηροτέρων πάσχοιεν Φωτ., Βιβλιοθ. 265,493a 12: ταραττόμενος, ίνα μή τούτο
πάσχοι■ Ευςταθ., Παρεκβ. είς Όμήρ. Ίλ. Τ 140-144 [IV 294,8 van der Valk] : ίνα μή πόθεν άπάτην πάσχοι,
καί Άλωσ. Θεσσαλ. [σ. 128,26 Kyriakidis]: ίνα μή πάσχοιμεν άβούλητα. Σημειώνω βέβαια δτι στίς άνά-
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και νά μεταφρασθεί: «πρέπει λοιπόν νά κάνει κάποιος τήν έκμύζηση, άφοϋ προ-
ηγουμένως ξεπλύνει (το στόμα του) μέ κρασί κα! άφοϋ κάνει γαργάρα μέ παχύ
λάδι, γιά νά μή πάθει κάτι στό στόμα του».

Ώστόσο τό ένδεχόμενο ή προστατευτική προτροπή νά έχει σκοπό της νά
προφυλάξει μόνο τό στόμα τοϋ άνθρώπου πού θά έκτελέσει τήν έκμύζησιν τό
θεωρώ ώς τό λιγότερο πιθανό. Αντίθετα πιστεύω ότι ό άρχαίος γιατρός τόνι-
ζε ότι τήν έκμύζησιν έπιτρέπεται νά τήν έκτελέσει κάποιος, μόνον έφ' όσον δέν
έχει πρόβλημα ύγείας στό στόμα του, όπως π.χ. άμυχή στά ούλα ή τρήμα σέ δό-
ντι, άφοϋ αύτά θά άποτελοϋσαν τή δίοδο μέσω τής όποιας ό 'ιός θά εισερχόταν
άναπόφευκτα στόν δικό του οργανισμό, δέν θά παρέμενε δηλ. κα! δέν θά προ-
καλούσε κάποια ένόχληση μόνο στο στόμα του. Συνεπώς τό κείμενο πρέπει νά
έχει τήν άκόλουθη μορφή:

... 7τοιεϊσθαι τήν έκμύζησιν, <εί> μή τι πάσχοι τών κατά τό στόμα.

Ό Φιλούμενος, καταγράφοντας λεπτομερέστερα τήν ϊδια ένέργεια, έπιση-
μαίνει ότι έκεΐνος πού θά έκμυζήσει τόν Ιόν πρέπει νά μήν έχει πρόβλημα όχι
μόνο στό στόμα (προφανώς στά σαρκώδη μέρη τοϋ στόματος) κα! στά δόντια
άλλά κα! στις άμυγδαλές του- βλ. 17. ίοβ. 7, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 11,11-16]: κούφου
μένοντος τοϋ ίου, <χρηστέον> καταντλήσει δια θερμού ύδατος ή όξυκράτον καί
έκμυζήσει994. δεϊ δέ μή ασιτον εΐναι τόν έκμυζώντα, άλλ' είληφέναι τροφή ν καί δι-
ακεκλύσθαι οϊνω· έπειτα έλαίου βραχύ έν τω στόματι κατέχων ούτως τήν έκμύζη-
σιν ποιείτω. δει δέ προσέχειν μή τό στόμα ή οί οδόντες ή τά παρίσθμια τοϋ μέλλο-
ντος έκμυζάν έχουσί τινα βλάβην βλ. έπίσης Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13,12 [σ. 268,10-16
Ζερβ.]: κουφοτέρας μέν γαρ οϋσης τής πληγής ή τοϋ δήγματος, καταντλητέον
όξυκράτω θερμω, και έκμυζάν τόν τόπον ούτως, διακλυσάμενος τό στόμα πρότε-
ρον έλαίω ό μέλλων έκμυζάν, πρός τό μή βλάπτεσθαι, ούτω προσβαλών τό στόμα
τω πλήγματι, έκμυζάτω καί άποπτυέτω τόν ιόν. δεϊ δέ τόν έκμυζάν έπιχειροϋντα,

λογες έκφράσεις ή συνήθης έγκλιση είναι ή ύποτακτ.· βλ. Δημοςθ., Κ. Άριστοκρ. 56: μαχόμεθα, ίνα μή
πάσχωσιν ύβριστικόν· Ξενοφ,,Άπομν. 2,1,13: άλλ'έγώ τοι, εφη, ίνα μή πάσχω ταύτα· Πλουταρχ., Πρός
ήγεμ. άπαίδ. 782Α: 'ίνα μή πάσχωμεν τό τοϋ 'Αλεξάνδρου· Ερμογ., Π. εύρέσ. 3,9: ήμεις δε ίνα μή πάσχω-
μεν κακώς- Γεωπ. 7,7 [σ. 193,15-16 Beckh]: ταΰτάμοι γέγραπται, ούχ 'ίνα ποιώμεν, άλλ'ϊναμή πάσχωμεν,
κ.ά. Βλ. έπίσης τό άκόλουθο χωρίο, στό όποιο ή ι'δια τελική πρόταση στόν Όρειβάσιο έκφέρεται μία
φορά μέ ευκτική καί μία μέ ύποτακτ., στόν Άέτιο μέ εύκτική καϊ στον Παύλο Αιγινήτη μέ ύποτακτ.·
βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 10,3 [CMG VI/1/2, σ. 46,15]: οπως ή δύναμις [sc. τών αύτοφυών θερμών ύδάτων]
άνειμένω τω σώματι προσιοϋσα έγκαταδύσοιτο (βλ. δμως στόν Ιδιο,Σύν. πρός Εύστάθ. 1,29 [CMG
VI/3,o. 24,23-24]: οπως ή δύναμις άνιεμένω τω σώματι προσιοϋσα έγκαταδύηται) = Αεί .,Λόγ. ίατρ.
3,167 [CMG νΐΙΙ/Ι,σ. 343,1-2]: οπως ή δύναμις άνειμένω τω σώματι προσπίπτουσα έγκαταδύοιτο =
Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 1,52 [CMG IX/1, σ. 34,17-18]: οπως ή δύναμις άνειμένω τω σώματι προσιοϋσα
έγκαταδύηται.

994. Γιά τήν άποκατάσταση τοΰ χωρίου αύτοΰ βλ. παραπάνω, σ. 170-173.
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μή ήλκωμένον έχειν τι τοϋ στόματος ή τών παρισθμίων, ή άλλως εύπαθές τι τών
έν τω στόματι μερών.

Σχετικά μέ τήν έκφραση εί μή τι ηάσχοι βλ. Ίσοκρ., Άρεοπαγ. 52, 2: ωστ
άγαπάν έκείνους, εί μηδέν ετι πάσχοιεν, και κυρίως Κλήμ. Άλεξ., Έκλογ. προφ.
11,1: ο/ πρεσβύτεροι σφόδρα ήχθοντο, εί μή τι πάσχοιεν κατά τό σώμα έκάστοτε,
κ.ά. Ύστερα άπό τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω, τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά
έκδοθει στό σύνολο του ώς έξης:

χρή ούν προκλνσάμενον <οϊνω> καί άναγαργαρισάμενον έλαίω λιπαρώ

ποιεϊσθαι τήν έκμύζησιν, <εί> μή τι πάσχοι τών κατά τό στόμα,

καί νά μεταφρασθεί: «πρέπει λοιπόν νά κάνει κάποιος τήν έκμύζηση [sc. τοΰ δηλη-
τηρίου άπό τό δήγμα], άφού προηγουμένως ξεπλύνει (τό στόμα του) μέ κρασί και
άφού κάνει γαργάρα μέ παχύ λάδι, άν δέν έχει κάποιο πρόβλημα στό στόμα του»995.

σ. 46, 22-26: εμπλαστρος πρός θηριοπλήκτους ή διά χαμαιλέοντος, ην χρή έπι-
τιθέναι πρός τά πλήγματα· λιθάργυρου ούγγίας ιδ', άλός άμμωνιακοϋ ούγγίας
ιβ', χαμαιλέοντος ρίζης ούγγίας δ', θαλάσσης κυάθους γ', ελαίου παλαιού ζέ-
στη ν α', εψε λιθάργυρον, ελαιον, ύδωρ, έως συστραφή. είτα καθελών άπό τοϋ
πυρός καί έάσας, άχρις ό χαμαιλέων τήν δύναμιν προδω, τή έμπλάστρω χρώ.

Στο χωρίο αύτό καταγράφεται, χωρίς όμως νά δηλώνεται ή προέλευσή της,
ή πρώτη άπό τις δύο έμπλάστρους, τις όποιες παρέθετε996 σέ σύγγραμμά του ό
γιατρός Ζήνων ό Λαοδικεύς997 και οί όποιες ένδεικνύονταν γιά τή θεραπεία όσων
έχουν δηχθεϊ άπό ίοβόλα· πρόκειται γιά τήν έμπλαστρον διά θαλάσσης καί χαμαι-
λέοντος998, πού, όπως διασώζεται άπό τον Φιλούμενο, ό όποιος παραπέμπει στον
Ζήνωνα999, έχει ώς άκολούθως, Π. ίοβ. 10, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 14, 29-15, 6]: εστι δέ
ή μέν διά χαμαιλέοντος ήδε· λιθαργύρου λίτραν α ' ούγγίας β ', άλός Άμμωνιακοϋ

995. Δηλ. αυτός πού θα κάνει τήν έκμύζηση άφ' ενός δέν πρέπει νά έχει κάποιο πρόβλημα
στή στοματική κοιλότητα καί άφ' ετέρου πρέπει νά λάβει τ'ις προφυλάξεις πού ύποδεικνύονται.

996. Βλ. Φιλουμ.,Π. ίοβ. 10,6 [CMG Χ/1/1, σ. 14,25-29]: Ζήνων δέ ό Ααοδικεύςμετά τήν έαυτοϋ
θηριακήν άντίδοτον, ήν έγώ ένθάδε ού παρέθηκα διά τό πολυτελές τής σκευασίας, παρατίθεται β '
μέν [correxi: [ή] μέν ed.] έμπλάστρους, τάσδε, φησίν δέ ούτως- έπ'ι δέ τών δηγμάτων τήν έμπλαστρον
τήν διά θαλάσσης καί χαμαιλέοντος έπιτίθει ή τήν λευκήν ή άμφοτέρας μίξας.

997. Γιά τόν Ζήνωνα βλ. παραπάνω, σ. 77-78, στήν Εισαγωγή.

998. "Εμπλαστροι διά χαμαιλέοντος (άπό τό φυτό χαμαιλέων, συστατικό πού προσδίδει σ'
αύτές τή βασική θεραπευτική δύναμη) μνημονεύονται και άπό άλλους γιατρούς, δπως ό Φιλόξε-
νος, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 4,13 [XIII738,16-739,4 Κ.] : ή διά χαμαιλέοντος, ή έχρήσατο
Φιλόξενος πρός τα ρευματικά τώνέλκών καί δυσαλθή ...,καϊ ό Κρίτων, βλ. 2,11 [XIII516,6-15 Κ.]
= 4,6 [XIII715,13-716,19 Κ.]: ή διά χαμαιλέοντος ποιούσα (προς) τά αύτά τη Τυρία____

999. Ή Ihm, Der Traktat, σ. 85, άγνοεί τήν έξάρτηση αύτή τών δύο κειμένων (Φιλουμένου -
Ανωνύμου), παραπέμποντας μόνο στόν Άέτιο και τόν Σκριβώνιο Λάργο.
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δραχμήν α', χαμαιλέοντος μέλανος ρίζης ούγγίας δ', θαλάσσης κνάθους γ', έλαίου
παλαιού ξέστην α'· εψε λιθάργνρον, έλαιον, θάλασσαν, έως συστραφή, είτα καθελών
άπό τού πυρός πρόσβαλλε [leg. -αλε) λεϊον τόν χαμαιλέοντα έπιπάσσων καί έπίθες
έπι μαλακού πυρός, δπως τήν δύναμιν ό χαμαιλέων προσδω τω φαρμάκω. Ο ι δύο
άναγραφές, ένώ ταυτίζονται ώς προς τά ύλικά άπό τα όποια συντίθεται τό έμπλα-
στρο, διαφέρουν ώς προς τήν ποσότητα κάποιων άπό αύτά, κάτι πού όμως άποτε-
λεΐ συνήθη διαπίστωση προκειμένου γιά άναγραφές τοϋ ίδιου φαρμάκου άπό δια-
φορετικούς γιατρούς1000. Ώστόσο άπό τή σύγκριση τών δύο κειμένων προκύπτει
ότι στο Π. ίοβ. και δηλητ. έχει παραλειφθεί ένα τμήμα πού άφορά τή σκευασίαν
τού φαρμάκου, μέ συνέπεια νά ύπάρχει νοηματικό χάσμα άλλά και άσάφεια στον
τρόπο παρασκευής τοϋ έμπλάστρου. Συγκεκριμένα στο Π. ίοβ. και δηλητ. γίνε-
ται λόγος γιά τό άπό κοινού βράσιμο τοϋ λιθαργύρου, τοϋ έλαίου καί τοϋ ύδατος
(= θαλασσίου ύδατος), και άκολούθως, χωρίς νά ύπάρχει μνεία τής χρήσεως τοΰ
χαμαιλέοντα, σημειώνεται ότι τά τρία βρασμένα ύλικά πρέπει νά άφεθοϋν, μέχρις
ότου ό χαμαιλέων τούς προσδώσει τή θεραπευτική ίδιότητά του. Μέ άλλα λόγια,
δέν δηλώνεται ούτε ή κατεργασία τοϋ χαμαιλέοντα πρίν χρησιμοποιηθεί ούτε έπί-
σης και ό τρόπος μέ τόν όποιο συνενώνεται μέ τά λοιπά ύλικά. "Ολα αύτά καθίστα-
νται σαφέστερα στήν παρακάτω παράλληλη παράθεση τών έπίμαχων χωρίων:

Πρβ. άκόμη Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,11 [XIII 516,12-15 Κ.] (άναγραφή
τής διά χαμαιλέοντος τοϋ Κρίτωνα): ... τούτου δέ γενομένου, ιόν έπίπασον, έπει-
τα πρόσβαλε κηρόν, τήξας δέ έπιμελώς και αρας άπό τοϋ πυρός έπίπασον τόν
χαμαιλέοντα, όταν δέ ένωθή, κατέρασον εις θυείαν και μαλάξας άνελοϋ = 4, 7
[XIII 716,1-4 Κ.]. Συνεπώς, άν στό χωρίο τοϋ Ανωνύμου ή σκευασία τής έμπλά-
στρου άπαιτεΐται νά δηλώνεται μέ σαφήνεια και πληρότητα, τότε πρέπει α') μέ
βάση τον Φιλούμενο νά συμπληρωθεί τό κείμενο, στό όποιο γίνεται λόγος γιά

Φιλούμενος
... είτα καθελών άπό τοϋ πυρός

Ανώνυμος [Αι'λ. Προμ.;]
... είτα καθελών άπό τοϋ πυρός
και έάσας,

πρόσβαλε1001 λεϊον τόν χαμαιλέοντα
έπιπάσσων και έπίθες
έπι μαλακού πυρός,
δπως τήν δύναμιν ό χαμαιλέων
προσδω τω φαρμάκω.

άχρις ό χαμαιλέων τήν δύναμιν
προδω, τή έμπλάστρω χρώ.

1000. Οί διαφορές αύτές άλλες φορές οφείλονται σέ συνειδητές έπεμβάσεις τών γιατρών πού
χρησιμοποιούν διάφορα φάρμακα καί άλλοτε άπλώς σέ άντιγραφικά λάθη.

1001. Πρόσβαλλε Wellm.
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τήν προσθήκη τοΰ χαμαιλέοντα, β') τό προδώ1002 νά διορθωθεί σέ προ<σ>δώ,
και γ') τό κόμμα νά απαλειφθεί μετά τό προ<σ>δώ και νά τεθεί άνω τελεία
μετά τή δοτ. έμπλάστρω, δηλ.:

εμπλαστρος πρός θηριοπλήκτους ή διά χαμαιλέοντος, ήν χρή έπιτιθέναι πρός
τα πλήγματα· λιθάργυρου ούγγίας ιδ', άλός άμμωνιακοϋ ούγγίας ιβ', χαμαι-
λέοντος ρίζης ούγγίας δ', θαλάσσης κυάθους γ', ελαίου παλαιού ξέστην α',
εψε λιθάργνρον, ελαιον, ύδωρ, εως συστραφή. είτα καθελών άπό τοϋ πυρός καί
έάσας κπρόσβαλε λείον τόν χαμαιλέοντα έπιπάσσων και έπίθες έπϊ μαλακού
πυρός>, άχρις ό χαμαιλέων τήν δύναμιν προ<σ>δω τή έμπλάστρω· χρώ1003,

και νά μεταφρασθεί: «έμπλαστρο γι' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό (ίοβό-
λα) ζώα, τό όποιο παρασκευάζεται μέ χαμαιλέοντα και πρέπει νά τοποθετείται
πάνω στά δαγκώματα (: στίς πληγές πού δημιουργήθηκαν άπό τά δαγκώματα)·
δέκα τέσσερις ούγγιές λιθαργύρου, δώδεκα ούγγιές ορυκτού άλατιοΰ, τέσσερις
ούγγιές ρίζας χαμαιλέοντα, τρεις κυάθους θαλασσινού νερού, έναν ξέστη πα-
λαιού λαδιού. Βράσε (μαζί.) τόν λιθάργυρο, τό λάδι και τό νερό, έως ότου πή-
ξουν· ύστερα, άφοϋ τά κατεβάσεις άπό τή φωτιά και τά άφήσεις, πρόσθεσε τριμ-
μένο τόν χαμαιλέοντα, πασπαλίζοντάς τον έπάνω τους, καί τοποθέτησέ τα σέ
σιγανή φωτιά, μέχρις ότου ό χαμαιλέων προσδώσει στό έμπλαστρο τή (θερα-
πευτική) ίδιότητά του- (καί) χρησιμοποίησέ το».

σ. 46, 27-34: άλλη εμπλαστρος ή λευκή, ρήσσουσα διαφοροϋσα, έπισπωμέ-
νη- λιθαργύρου λίτραν α', ψιμμιθίου, πιτυ'ίνης <άνά> λίτραν α', έλαίου παλαι-
ού λίτρας γ ', κηροϋ λίτρας ς ' ή ούγγίας ς ', άμμωνιακοϋ θυμιάματος ούγγίας β ',
χαλβάνης ούγγίας β ', έψε ελαιον, λιθάργυρον, ψιμμίθιν, εως άμόλυντον γένηται.
είτα τά άλλα ύστερον πρόσβαλε καϊ χρώ πρός πάσαν άπόστασιν και φύματα καϊ
μαστούς και φύγεθλα και παρωτίδας άνθρακάς τε και δήγματα 'ιοβόλων- έστι δέ
άφλέγμαντος έπι παντός 'ιοβόλου τραύματος t και ή πρός αύτής ομοίως t.

Στό παραπάνω κείμενο καταγράφεται ή δεύτερη άπό τις έμπλάστρους, τις
όποιες ό Ζήνων ό Λαοδικεύς παρέθετε ώς βοήθημα τών θηριοδήκτων, ή ονομα-
ζόμενη λευκή1004, όπως μάς παραδίδεται πάλι μέσω τού Φιλουμ., 77. ιοβ. 10, 8-9
[CMG Χ/1/1, σ. 15, 6-14]1005: άλλη <ή λευκή> πρός δ θέλεις ρήξαι ή διαφορήσαι

1002. Τό προδίδωμι δέν τό έχω έντοπίσει σέ ανάλογα συμφραζόμενα.

1003. Σχετικά μέ τήν ύπόδειξη χρήσεως κάποιου φαρμάκου, ή όποία έκφράζεται άπλώς μέ τήν
προστακτ. χρώ, βλ. παρακάτω, σ. 280-282 (καί κυρίως 282 καί ύποσημ. 1024) τήν παρατήρηση
στό χωρίο, σ. 47,18-22. Βλ. καί σ. 292, στό τέλος τοΰ χωρίου, σ. 49,6-13, κ.ά.

1004. 'Ονομάζεται λευκή έξ αιτίας τοΰ χρώματος της- βλ. καί παρακάτω, ύποσημ. 1009.

1005. Ή Ihm, Der Traktat, σ. 85, άγνοεί τήν έξάρτηση αύτή τών δύο κειμένων. Βλ. καί παραπά-
νω, σ. 274, τήν ύποσημ. 999.
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ή έπισπάσασθαι- λιθάργυρου λίτραν α', ψιμυθίου λίτρας β', πιτυΐνης λίτραν α',
έλαίου παλαιού λίτρας γ ', κηροϋ λίτρας ς ', Άμμωμιακοϋ θυμιάματος, χαλβάνης
άνά ούγγίας β'· εψε έλαιον, ψιμύθιον, λιθάργυρον, έως άμόλυντον γένηται· είτα
τά άλλα ύστερον πρόσβαλλε [leg. -αλε] και χρώ πρός πάσαν άπόστασιν και φύ-
ματα κατά μαστούς, φύγεθλα, κόλπους, σύριγγας, παρωτίδας, άνθρακας, ταύταις
χρώ έπι πάντων τών δηγμάτων άμφοτέραις1006. έστι δέ αύτη άφλέγμαντος έπι
παντός ιού, καϊ έστιν άνέκδοτος ή τοιαύτη δύναμις. Κατ' άρχήν έπισημαίνω οτι
μέ βάση τό παραπάνω κείμενο τοϋ Φιλουμένου πρέπει:

α') Η έκφραση καϊ φύματα καϊ μαστούς πρέπει νά διορθωθεί σέ φύματα
κατά μαστούς. Βέβαια καί τό χφ. Ρ τοϋ φιλουμένειου Π. ίοβ. παραδίδει καί (μα-
στούς)1007, ώστόσο ή διόρθωση του άπό τόν Wellmann θεωρώ ότι είναι άναντίρ-
ρητη (ή έκφραση καϊ φύματα καϊ μαστούς είναι προβληματική, άφοϋ έτσι δέν
δηλώνεται τό νόσημα τών μαστών). Βλ. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 16,36 [σ. 54,9-11 Ζερβ.]:
πρός τά έν μαστοΐς φύματα και ψώρας...., καί 16,40 [σ. 58,9-11 Ζερβ.]: ή έμπλα-
στρος αύτη ή πρός τάς έν μαστοίς άποστάσεις ωφελούσα, και φύματα πάντα.
Μάλιστα αύτό τό δεύτερο χωρίο παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα μέ τό άντί-
στοιχο τού έξεταζόμενου κειμένου (άπόστασιν και φύματα και μαστούς [Άνών.]
— έν μαστοϊς αποστάσεις ώφελούσα και φύματα [Άέτ.])1008.

β') Άλλά γιά τήν πλήρη άποκατάσταση τοΰ έξεταζόμενου χωρίου πρέπει νά
άντιμετωπισθεΐ καί τό πρόβλημα πού έντοπίζεται στή φράση έστι δέ άφλέγμα-
ντος [sc. ή λευκή έμπλαστρος] έπι παντός ιοβόλου τραύματος 1'και ή πρός αύτής
ομοίωςt, ή όποία άποτελει τήν κατακλείδα τών σχετικών μέ τήν λευκήν έμπλα-
στρον και όπου σημειώνεται ότι ή έν λόγω έμπλαστρος δέν έπιτρέπει νά δημι-
ουργηθεί φλεγμονή στο δήγμα κανενός ιοβόλου ζώου1009· μέ τήν εύκαιρία αύτή
συμπληρώνεται (άπό τόν άρχαιο γιατρό) ότι τήν ϊδια δράση έχει και ή έμπλα-
στρος (ή διά χαμαιλέοντος) πού άναγράφτηκε άμέσως πρίν τήν λευκήν όσον
άφορά τήν έμπλαστρον τήν διά χαμαιλέοντος δέν δηλώθηκε στόν οικείο τόπο ή
άντιφλεγμονώδης δράση της, καϊ προφανώς γι' αύτό ό συγγραφέας στο σημείο

1006. Δηλ. ή λευκή και ή διά χαμαιλέοντος πού καταγράφεται άμέσως πριν άπό αύτήν.

1007. Βλ. Φιλουμ.,Π. ίοβ. 10,9 [CMG Χ/1/1, σ. 15, ιο-ιι], κριτ. ύπόμν. στον στίχ. 11.

1008. Βέβαια φύματα δημιουργούνται και σέ διάφορα άλλα μέρη τοϋ σώματος, ώστόσο μέ
τή διόρθωση αύτή προσδιορίζεται τό μέρος οπου έντοπίζονται φύματα· διαφορετικά, άν δηλ.
τά φύματα μνημονεύονται γενικά καί δέν άφοροΰν τούς μαστούς, τότε θά έπρεπε νά δεχθούμε
δτι μετά τό ούσ. αύτό έχει έκπέσει κείμενο οπου γινόταν λόγος γιά τή νόσο τών μαστών, γιά τήν
όποία ένδείκνυται τό έν λόγω έμπλαστρο.

1009. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 12-19 [XIII 409, 14-457, 8 Κ.] (περί τών λευκών
έμπλαστρων)· καί 2,14 [XIII 533,2 Κ.], όπου ή καταγραφόμενη λευκή έμπλαστρος χαρακτηρίζε-
ται άφλέγμαντος. Βλ. άκόμη Φιλουμ., Π. Ιοβ. 10, 9 [CMG Χ/1/1, σ. 15,12-13]: έστι δέ αύτη [sc. ή
λευκή εμπλαστρος] άφλέγμαντος έπί παντός ιού, κ.ά.
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τοϋ κειμένου πού διορθώνεται προβαίνει στή σχετική διευκρίνιση. Συνεπώς δέν
ύπάρχει κάνεις λόγος τό κείμενο καί ή πρός αύτής ομοίως νά τεθεί άνάμεσα σέ
σταυρούς, άρκει τό πρός νά διορθωθεί σέ πρό, δηλ.:

εστι δε άφλέγμαντος [sc. ή λευκή έμπλαστρος] έπϊ παντός ιοβόλου τραύ-
ματος■ καϊ ή πρό{ς} αύτής ομοίως,

κα! νά μεταφρασθεί: «(τό λευκό έμπλαστρο) διατηρεί χωρϊς φλεγμονή τό τραύμα
[= δήγμα] κάθε ιοβόλου ζώου· ομοίως κα! έκεΐνο (τό έμπλαστρο) πού μνημονεύ-
θηκε πριν άπό αύτό».

Πρβ. κα! τϊς άνάλογες έκφράσεις, [Γαλην.], Π. έπιδέσμ. 43 [XVIII/A', σ. 799,12
Κ.]: ομοίως τή πρό ταύτης· 62 [XVIII/A', σ. 808, 3-4 Κ.]: αρμόζει μέν έφ'ών ή πρό
ταύτης· 94 [XVIII/A', σ. 820, 15-16 Κ.]: αρμόζει μέν έφ' ών καϊ ή πρό αύτής, κ.ά.·
Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 92,2 [CMG VI/2/2, σ. 271,8]: σκεύαζε ώς τήν πρό αύτής καϊ
χρώ εις τά αύτά· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,17 [CMG IX/1, σ. 364, 6]: σκεύαζε ώς
τό πρό αύτού, και 7,19 [CMG ΙΧ/2, σ. 376,12]: εψειν ώς τό πρό αύτοϋ1010.

σ. 47, 3-7: άλλη έμπλαστρος ή ^κατασχασμού^ κηρού λίτραν α', ρητίνης πευ-
κίνης λίτρας β', ιού ζεστού ούγγίας δ', στυπτηρίας σχιστής ούγγίας β', μάννης
ούγγίας δ', χαλβάνης ούγγίαν α', δξους τό άρκοϋν. δυσαπούλωτα δέ χρή φυλάσ-
σειν τά λυσσώδη ελκη, περισσοσαρκισμοϋ τε γινομένου καϊ <...> κατασχασμού,
καυστήρος τε καϊ φαρμάκων έσχαρωτικών.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Έδώ προφανώς μνημονεύεται ή έμπλαστρος, ή χρήση τής οποίας συνδυ-
άζεται μέ κατασχασμόν συνεπώς ή πρώτη φράση τοϋ χωρίου πρέπει νά έκδοθει
ώς έξης: άλλη έμπλαστρος ή <μετά> κατασχασμού.

Πρβ. κα! τήν έφαρμογή σικυών μετά κατασχασμού (-ών)1011 ή σικυών μετ'
έγχαράξεως1012.

1010. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 37-38.

1011. Βλ. Αετ,,Λόγ. ίατρ. 12,1 [σ. 10,12-13 Κωστομ.]: ή σικύα βοηθεϊ, μεγίστη κολΧωμένη τοϊς
τόποις μετά κατασχασμού- Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,19 [CMG IX/1, σ. 167,12]: σικύας προ-
σβάλλεινμετά κατασχασμού- 3,22 [CMG IX/1, σ. 184,24-25]: καί σικύας τω ίνίω προσβάλλεινμετά
κατασχασμού- 3, 68 [CMG IX/1, σ. 285, 27-28]: καί σικύας μετά κατασχασμών. Πρβ. καί Φιλούμ.,
Π. ίοβ. 2, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 6,17-20]· 7,4 [CMG Χ/1/1, σ. 11,19-21], και 22,4 [CMG Χ/1/1, σ. 29,
1-2]· Ανων. [Αιλ. Προμ.;],Π. ίοβ. και δηλητ. 7 [σ. 45,36-37 Ihm]· [Διοσκουρ.],Π. ίοβ., προοίμιον [σ.
55,17-56,2 Spr.]· Αετ.,Λόγ. ίατρ. 13,23 [σ. 284,3-4 Ζερβ.], και 16,67 [σ. 100,4-6 Ζερβ.] {σικύαν ...
'άνευ κατασχασμού).

1012. Βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 1, 5 [XIV 342, 2-3 Κ.]: καί σικύα χρήσθαι κατά τοϋ ίνίου μετ'
έγχαράξεως- Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 8,4 [CMG VI/3, σ. 247,27-28] · Αετ., Λόγ. ίατρ. 6,27 [CMG
VIII/2, σ. 172,3-4]· πρβ. και 15,2 [σ. 9,4-5 Ζερβ.] (σικύα ... χωρίς έγχαράξεως).
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β') Ή έπόμενη παρατήρηση άφορα τή γρ. ξεστοϋ πού πρέπει πιθανόν νά δι-
ορθωθεί σέ ξυστού. Γιά τον ξυστόν Ιόν, δηλ. τήν ξυσμένη πρασινάδα πού δημι-
ουργείται στά χάλκινα άντικείμενα, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 5, 79 [III 49,4 κ.έ.
Wellm.].

γ') Ή τρίτη παρατήρηση σχετίζεται μέ τή λέξη περισσοσαρκισμός. Ή έκδ. ση-
μειώνει βέβαια οτι πρόκειται γιά λέξη άμάρτυρη (βλ. Index verborum, στό λ.),
προφανώς όμως δέν έχει προβληματισθεί σχετικά μέ τό νοηματικό περιεχόμε-
νο της. Στή Σούδα παραδίδεται ή λέξη περισσόσαρκος πού φαίνεται νά δηλώνει
αύτόν πού έχει περιττές σάρκες, πού είναι (ύπερβολικά;) παχύσαρκος1013· συ-
νεπώς τό ούσ. περισσοσαρκισμός πρέπει νά δηλώνει τήν κατάσταση τού περισ-
σοσάρκον1014. Ή παρόμοια λέξη όμως πού έντοπίζεται στά ιατρικά κείμενα είναι
τό ούσ. περισαρκισμός και δηλώνει τό κόψιμο τών σαρκών γύρω άπό κάποιο
τραύμα ή γύρω άπό τό δήγμα ιοβόλων ζώων· πρόκειται δηλ. όχι γιά κοπή καί
άφαίρεση περιττής σάρκας, άλλά σάρκας προσβεβλημένης (ή πιθανόν προσβε-
βλημένης) άπό τόν Ιόν. Βλ. ένδεικτικά Φιλούμ., 17. Ιοβ. 7,4-5 [CMG Χ/1/1, σ. 11,
19-22]: σφοδροτέρου δέ δντος τοϋ πλήγματος [sc. τοϋ ιοβόλου θηρίου] και κατα-
σχασμω χρηστέον βαθντέρας δέ έμβάλλειν τάς άμυχάς προσήκει, χρήσθαι <δέ>
και σικύαις, δπως τήν νλην έκ βάθους άναλαμβάνη- και περισαρκισμός δέ
και έκτομή πλουσιώτερον κατασχασμοϋ βοηθοϋσιν 18, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 25,18-
19]: αρμόζει δέ και τούτοις [sc. τοις ύπό κεράστου δηχθεισιν] άκρωτηριασμός, ει
ένδέχεται· ε'ι δέ μή, περισαρκισμός εως όστέου και καϋσις■ πρβ. άκόμη 3, 5 [CMG
Χ/1/1, σ. 7,8]· 4, 7 [CMG Χ/1/1, σ. 8, 9] (περισαρκίζειν) καί 16, 6 [CMG Χ/1/1, σ.
22,11] (περισαρκιστέον)1015.

δ') 'Επίσης ή έκδ. πριν άπό τή δεύτερη γεν. κατασχασμοϋ διαπιστώνει χά-
σμα1016, ώστόσο δέν ύπάρχει κανείς λόγος νά γίνει δεκτή ή πρότασή της, άφού
κάτι τέτοιο δέν τό ύπαγορεύει ούτε ή σύνταξη οΰτε τό νόημα τοΰ χωρίου. Ό
περι{σσο}σαρκισμός καί ό κατασχασμός είναι συχνά υποδεικνυόμενες χειρουρ-
γικές ένέργειες γιά νά άποφευχθεΐ ή έπούλωση έλκους (πρβ. έπίσης τή συ-
μπλοκή τε ... και... τε καϊ στήν έξεταζόμενη φράση).

1013. Βλ. Σούδα π 2277 Adler (λ. Πρίαπος): κα'ι παρεσκεύασεν αμορφον και αίσχρόν τεχθήναι
το βρέφος κα'ι περισσόσαρκον.

1014. Γιά τόν περισαρκισμόν καί τό περισαρκίζειν βλ. στό LS/, στά οικεία λ. Πρβ. έπίσης στό
LS/, τά λ. περισαρκόω, περισάρκωσις και περίσαρκος.

1015. Για τόν περισαρκισμόν ώς βοήθημα γενικά σέ περιπτώσεις δηγμάτων ιοβόλων ζώων βλ.
έπίσης [Διοσκουρ.], Π. ίοβ., προοίμιον [σ. 55,17-56, 2 Spr.]: έπι δέ τών ιοβόλων διά τοϋ κατασχα-
σμοϋ, κα'ι σικυών προσβολής, έκμυζήσεως καί περισαρκισμοϋ, οτε δέ δι'ακρωτηριασμού- 19 [σ.
74,14-75,5 Spr.]· 33 [σ. 90,5-8 Spr.]■ Παυλ.Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,3 [CMG ΙΧ/2,σ. 10,21-23], καί 5,19
[CMG ΙΧ/2,σ. 21,15-16],

1016. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 6: «lac. statui».
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Άρα το έξεταζόμενο χωρίο, υστέρα άπό τήν ένσωμάτωση τών παραπάνω δι-
ορθωτικών προτάσεων, πρέπει νά εκδοθεί ώς άκολούθως:

άλλη εμπλαστρος ή <μετά> κατασχασμοΰ· κηροϋ λίτραν α', ρητίνης πεν-
κίνης λίτρας β', 'ιού ξυστού ούγγίας δ', στυπτηρίας σχιστής ούγγίας β',
μάννης ούγγίας δ', χαλβάνης ούγγίαν α', δξους τό άρκούν. δυσαπούλωτα
δέ χρή φυλάσσειν τά λυσσώδη έλκη, περι{σσο}σαρκισμοϋ τε γινομένου
και κατασχασμοΰ, καυστήρος τε καί φαρμάκων έσχαρωτικών,

καί νά μεταφρασθεί: «άλλο έμπλαστρο μέ ταυτόχρονη έγχάραξη (τής περιοχής·
συντίθεται άπό τά άκόλουθα)· μία λίτρα κεριού, δύο λίτρες ρητίνης πεύκου, τέσ-
σερις ούγγιές ξυσμένης πρασινάδας χαλκού1017, τέσσερις ούγγιές μάννας, μιά
ούγγιά χαλβάνης, ξύδι όσο είναι άρκετό· πρέπει όμως τις πληγές τών λυσσοδή-
κτων νά μήν τις άφήνουμε νά έπουλωθοΰν, άφού γίνει έκτομή τής γύρω (άπό
τήν πληγή προσβεβλημένης) σάρκας, κατασχασμός, καυτηριασμός και (χρήση)
φαρμάκων πού δημιουργούν έσχάρα»1018.

σ. 47, 18-22: βρυωνίας λευκής ρίζης δραχμάς η ', τριφυλλίου σπέρμα ούγγίας
δ', ϊρεως 'Ιλλυρικής δραχμάς δ', όποπάνακος δραχμάς δ', άριστολόχης δραχμάς
ς', όπίου δραχμάς δ', ζιγγίβεριν1019 δραχμάς [...]1020, πηγάνου άγριου σπέρ-
μα δραχμάς γ ', έρπύλλου δραχμάς η ', κυμίνου Θηβαϊκού δραχμάς γ ', σμύρνης
δραχμάς ς', κυμίνου Αίθιοπικού δραχμάς γ', καστορίου δραχμάς δ', ήρυγγίου
δραχμάς γ ', όρόβου άλεύρου δραχμάς ιβ ', οίνου Χίου ή σπουδαίου, χρώ.

Ή θηριακή πού καταγράφεται στό χωρίο αύτό έντοπίζεται καί στό Π. άντιδ.
τοϋ Γαληνοϋ, άποδιδόμενη στόν (Άίλιο) Γάλλο· βλ. 2,17 [XIV 203, 5-14 Κ.]: ταύ-
την τήν δύναμιν Γάλλος έκ τής Αραβίας παραγενόμενος Καίσαρι έδωκε, πολ-
λούς αύτή τών συστρατευσαμένων διασώσας. βρυωνίας λευκής ρίζης δραχμάς
η', τριφύλλου σπέρματος δραχμάς δ', ϊρεως, χαλκίτιδος-άνά δραχμάς
δ', άριστολοχίας λεπτής δραχμάς δ', λιβανωτίδος ρίζης δραχμάς δ', όπού μήκω-
νος δραχμάς δ', ζιγγιβέρεως δραχμάς δ', πηγάνου άγριου σπέρματος
δραχμάς στ ', έρπύλλου δραχμάς γ', κυμίνου Αίθιοπικού δραχμάς γ', ήρυγγίου
ρίζης δραχμάς γ', όρόβου άλεύρου λευκού δραχμάς ι', οίνου Χίου άθαλάσ-
σου τό ικανό ν, άνάπλασσε τροχίσκους {άνά} (delevi) δραχμιαίους, καί δίδου
μετ'οίνου άκράτου κοτύλης1021.

1017. 'Οξείδιο τοΰ χαλκού.

1018. Βλ. και Ματρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 38-39.

1019. ζιγγιβέρεως; βλ. και τό χωρίο τοΰ Γάλλου, τό όποιο παρατίθεται άμέσως παρακάτω.

1020. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «post ζιγγίβεριν < spatium circ. quattuor lit. V».

1021. Ή Ihm, Der Traktat, σ. 86, γνωρίζει τό σχετικά κείμενο, δέν κατανοεί δμως τή σημασία
του τήν άποκατάσταση τοΰ χωρίου πού έξετάζεται έδώ.
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Άπό τή σύγκριση λοιπόν τοϋ χωρίου αύτοϋ τοϋ Π. άντιδ. μέ το έδώ έξεταζό-
μενο τοϋ Π. ίοβ. και δηλητ. τεκμηριώνονται οί άκόλουθες βελτιωτικές παρατη-
ρήσεις πού πρέπει νά γίνουν στο δεύτερο:

αΓ) Είναι προφανές ότι άντι τριφυλλίου σπέρμα ούγγίας δ' πρέπει νά γραφτεί
τριφυλλίου σπέρμα<τος> ούγγίας δ', δηλ. τό σπέρμα νά τεθεί στήν ϊδια πτώση
μέ τό φαρμακευτικό συστατικό πού προηγείται {ρίζης βρ.) καθώς καϊ μέ έκεΐνο
πού έπεται (ϊρεως)1022. Αύτό τεκμηριώνεται τόσο άπό τό παραπάνω γαληνικό
χωρίο, όσο καί άπό τις άνάλογες περιπτώσεις άπό τό έδώ έξεταζόμενο έργο,
όπου όλες οί ποσότητες τών άναγραφόμενων φαρμακευτικών ύλικών έκφέρο-
νται σέ γεν. πτώση, σ. 47, 25: νοσκυάμου σπέρματος, όπού μήκωνος, άσάρου άνά
ούγγίαν α'· σ. 53, 9-10: άλλη [sc. άντίδοτος] σκορπιακή· άριστολοχίας μακράς,
μελάνθης, όποπάνακος ρίζης, πηγάνον άγριου σπέρματος άνά δραχμάς δ'· σ. 54,
22-23: πετροσελίνου σπέρματος, άγνου σπέρματος ... άνά δραχμάς δ'· σ. 62, 37:
ύοσκυάμον σπέρματος· σ. 65, 31: σικύου σπέρματος· σ. 71, 23: Κνιδίου σπέρματος.
Βλ. καϊ σ. 263-264, 294, 303-304, 306-307 καϊ τίς παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 44,
21-23· σ. 49,6-13· σ. 52,10-11, καϊ σ. 52, 39-40, άντίστοιχα.

β') 'Ομοίως άντι πηγάνου άγριου σπέρμα δραχμάς γ' πρέπει νά γραφτεί πη-
γάνον άγριου σπέρμα<τος> δραχμάς γ'. Γιά σχετικά παραδείγματα βλ. στήν
άμέσως προηγ. παρατήρηση.

γ') Ή κατά γεν. πτώση έκφραση ο'ίνον Χίον ή σπουδαίου, στά συμφραζόμενα
στά όποια έντάσσεται —στό κείμενο σύμφωνα μέ τήν έκδοση— είναι προβλη-
ματική συντακτικά άλλά καί νοηματικά. Ή γεν. μάς κατευθύνει στήν άποκατά-
σταση τοϋ κειμένου εϊτε μέ τή δημιουργία έμπρόθ. προσδ. (<μετ'> οϊνου Χίου
...)1023 ε'ίτε μέ τήν προσθήκη λέξεως ή έκφράσεως, δηλωτικής τής ποσότητας τοϋ
οϊνου. Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν τή διαπίστωση ότι σέ άνάλογα συμφραζόμε-
να δέν δηλώνεται πάντοτε ή άκριβής ποσότητα τοϋ οϊνου ή τοϋ ύδατος ή τοϋ μέλι-
τος κτλ., μέ τά όποια διαλύονται ή χορηγούνται τά διάφορα φάρμακα (άλλά ό κα-
θορισμός της άφήνεται στήν κρίση τοϋ γιατροϋ), καθώς καϊ τήν άντίστοιχη έκφρα-

1022. Ή variatio οσον άφορα τίς πτώσεις στήν άναγραφή τών ύλικών δέν μπορεί νά ύπαχθεΐ
στις περιπτώσεις πού καταγράφονται στις σ. 264-265, έπειδή στό προκείμενο χωρίο ή προβληματική
άναγραφή άφ' ένός βρίσκεται μεταξύ δύο όρθών άναγραφών καί άφ' έτέρου άκολουθεΐ ή μνεία τής
ποσότητάς του.

1023. Όπότε ή έκφραση <μετ'> ο'ίνον Χίου ή σπουδαίου, χρώ θά πρέπει νά μεταφρασθεί: «...
άνάμιξέ τα (τά παραπάνω συστατικά) μέ κρασί χιώτικο ή (άλλο) καλής ποιότητας, (καί) χρησι-
μοποίησε [sc. τό φάρμακο]». Σχετικά μέ τήν έκφραση αύτή βλ. καί Αετ., Αόγ. ίατρ. 9, 35 [σ. 362,
4-5 Ζερβ.]: μετά κυάθων δύο γλυκέος παλαιού ή σπουδαίου οίνομέλιτος. Πρβ. άκόμη Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. Ιατρ. 1,99 [191,6 Wellm.]: μίσγοντες μετά μέλιτος και οϊνου Χίου· Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 3, 3 [XII 680, 8 Κ.]: μετά Χίου οϊνου λεάνας· [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,19 [XIV 454,10-11 Κ.]:
δίδου μετά οϊνου Χίου, κ.ά.
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ση τοΰ παραπάνω χωρίου τοϋ Π. άντιδ., πιστεύω οτι ή έκφραση πού έχει έκπέσει
είναι το ίκανον καί οτι τό κείμενο πρέπει νά έχει τήν άκόλουθη μορφή:

..., οϊνου Χίου ή σπουδαίου <τό ίκανόν>1024, χρώ,

και νά μεταφρασθεί: «... όση ποσότητα χιώτικοϋ ή (άλλου)1025 καλής ποιότητας
κρασιοΰ είναι άρκετή, (και) χρησιμοποίησε [sc. τό φάρμακο]».

Βλ. καί σ. 60, 34: οξους τό ίκανον καί ελαίου<,> χρώ (όπου πριν τό χρώ
θέτω κόμμα)· έπίσης βλ. Α'ίλ. Προμ., Δυναμ. 15, 1 [σ. 70,1-2 Crism.]: ... δαύκου
δραχμάς γ ' · μέλιτος τό ίκανόν.

Μέ τήν εύκαιρία τής διορθώσεως τοϋ χωρίου αύτοϋ σημειώνω ότι κόμμα
(ή άνω τελεία) πρέπει νά τεθεί πριν τό χρώ καί στο άκόλουθο χωρίο τοΰ 'ίδιου
έργου: σ. 62,23: οξους και έλαίου τό άρκοϋν<,> χρώ.

σ. 47,38: ή όρνιν προποτίσαι είτα ποίησον καί γνώση

Το κριτ. ύπόμν. τής έκδ. στό χωρίο είναι τό άκόλουθο: «38 προποτίσαι V: fort.
προπότισαι i.e. προπότισε». Ώστόσο στο χφ. V, φ. 476r, παραδίδεται σαφώς: προ-
ποτίσαι· συνεπώς ή σχετική παρατήρηση τής Ihm είναι άποτέλεσμα παρανα-
γνώσεως.

σ. 48,1-4: καλάμου άρωματικοϋ ούγγίας ς', κόστου Άρραβικοϋ, καστορίου, σε-
σέλεως Μασσαλιωτικού, καρδαμώμου άνά ούγγίας γ ', όποβαλσάμου γράμματα ς ',
σαγαπήνου ούγγίας δ', άθαμαντικού γράμματα γ', πεπέρεωςλευκού ούγγίας γ'...

Τό άθαμαντικόν πού μνημονεύεται μεταξύ τών συστατικών τής θηριακής
αύτής δέν άποτελεϊ φαρμακευτικό ύλικό, όπως τό έκλαμβάνει ή έκδ., άλλά

1024. Μια δεύτερη δυνατότητα θά ήταν ή συμπλήρωση τό αρκούν, έκφραση έπίσης συνήθης σέ
άνάλογα συμφραζόμενα και έντοπιζόμενη άρκετές φορές στό έδώ έξεταζόμενο έργο· βλ, σ. 47, 26:
μέλιτος έφθοΰ τό άρκοϋν· σ. 49,12-13: μέλιτος έφθοϋ τό αρκούν, χρώ■ πρβ. καί σ. 49,16: μέλιτος τό
αρκούν, πότιζε· σ. 67,2-3: μέλιτος Αττικού τό άρκοϋν, δίδου. Βλ. άκόμη και τό άκόλουθο χωρίο τού Αιλ.
Προμ., Δυναμ. 37, 2 [σ. 116,18 Crism.]: γλυκέος Κρητικού τό άρκοϋν χρώ· πρβ. καί 52,1 [σ. 134,29
Crism.]: όζους ολίγον-χρώ· 54,13 [σ. 140,31-32 Crism.]: έπίβαλλε ολίγον χαλβάνης· χρώ, κ.ά.

1025. Είναι προφανές ότι ό γιατρός στό χωρίο αύτό συνιστά τό χιώτικο κρασί ή έναλλακτικά
κάποιο άλλο έξ 'ίσου καλής ποιότητας. Τό κείμενο λοιπόν θά ήταν άρτιότερο, άν εΐχε τήν άκό-
λουθη μορφή: ... ο'ίνου Χίου ή <έτέρου> σπουδαίου <τό ίκανόν>, χρώ- σχετικά μέ τή σκέψη αύτή
βλ. τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Φιλουμ.,Π. ιοβ. 17,12 [CMG Χ/1/1, σ. 24,27-28]: ταύτα πάντα λέαινε
<έν> γλυκεϊΚρητικώ <ή> έτέρω τινϊ τών σπουδαίων = [Διοσκουρ.], Π. ιοβ. 27 [σ. 86,15-87, ι Spr.].
Σημειώνω άκόμη, σέ σχέση μέ τό 'ίδιο χωρίο, ότι θεωρώ ορθότερη τή διόρθωση τής έκφράσεως
όρόβου άλεύρου σε όροβ<ίν>ου άλεύρου (Γαλην., Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;]) δπως δηλ. άνευρίσκεται
κατά κύριο λόγο στά ιατρικά κείμενα- τό όρόβου άλεύρου έντοπίζεται έλάχιστες φορές στά κεί-
μενα αύτά, και ύποθέτω ότι προέκυψε άπό έσφαλμένη άνάγνωση- βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
γέν. 5,14 [XIII 847,4 Κ.], καί Γεωπ. 7,37 [σ. 214,18 Beckh], Ώστόσο καμιά άπό τις δύο παραπάνω
διορθωτικές προτάσεις δέν κρίνεται άπολύτως άπαραίτητη, άφοΰ τό νόημα τοΰ χωρίου γίνεται
άντιληπτό καί χωρίς αύτές.
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χαρακτηρισμό του μήον σχετικά βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 1, 3 [I 8, 13 κ.έ.
Wellm.]: μήον το καλούμενον Άθαμαντικόν γεννάται πλείστον έν Μακεδονία και
Σπανία ...1026.

Συνεπώς τό χωρίο πρέπει να άποκατασταθει ώς ακολούθως:

... σαγαπήνον ούγγίας δ', <μήου>1027 άθαμαντικοϋ γράμματα γ', πεπέρεως
λευκού ούγγίας γ'...

σ. 48,9-10: ή δόσις καρύου ποντικού τό μέγεθος

Ή γεν. ποντικού πρέπει νά γραφτεί μέ κεφαλαίο τό άρχικό γράμμα, δηλ. νά
άκολουθηθεΐ ορθογραφία παρόμοια μέ έκείνη πού τηρείται, όταν πρόκειται γιά
έπίθετα πού προέρχονται άπό τοπωνύμια, όπως στις άκόλουθες περιπτώσεις: σ.
45,4: κυμίνου Αίθιοπικοϋ· σ. 45,17: κηρόν Τυρρηνικόν σ. 47,22: οϊνου Χίου· σ. 48,
1: κόστου Άρραβικοϋ· σ. 48,2: σεσέλεως Μασσαλιωτικοϋ· σ. 48,5: κρόκου Κίλικος-
σ. 48, 23: μέλιτι Άττικω· σ. 48, 36: νάρδου 'Ινδικής- σ. 52, 3: όποϋ Κυρηναϊκοϋ· σ.
59,25: σπόγγον Άφρικανόν, κ.ά.

Τό ποντικού πρέπει νά διορθωθεί σέ Ποντικού καί στά άκόλουθα χωρία (σέ
όλες τις περιπτώσεις πρόκειται γιά τήν έκφραση καρύου Ποντικού): σ. 48, 16· σ.

1026. Σέ δλα τά χωρία τών ιατρικών συγγραμμάτων τό φυτό αύτό, δταν συνοδεύεται άπό
χαρακτηρισμό, αύτός εΐναι τό έπίθ. Άθαμαντικός (δηλ. μήον Άθαμαντικόν)- έπίσης τό έπίθ. Άθα-
μαντικός χαρακτηρίζει μόνο τό μήον, έκτος άπό τό άκόλουθο χωρίο, Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 [XIV
111, 7-8 κ.]: βονφθάλμου Αιγυπτίου χυλοΰ δραχμάς η ', ο'ίνου Χίου άθαμαντικοϋ τό ίκανόν, δπου
δμως ή τελευταία φράση ο'ίνου Χίου άθαμαντικοϋ τό ίκανόν σίγουρα είναι προβληματικά παραδε-
δομένη, άφοϋ ό οίνος χαρακτηρίζεται καί Χίος και άθαμαντικός· 'ίσως τό άθαμαντικοϋ πρέπει νά
όβελισθεί (βλ. ομως καί τή λατιν. μετάφρ.: «vini Chii Athamantici, quod sufficit»)· ή νά διορθωθεί
σέ άθαλάσσου- βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 17 [XIV 203,12-13 κ.]: οίνου Χίου άθαλάσσου τό ίκανόν.
Σημειώνω άκόμη οτι τήν προέλευση τοϋ έπιθ. Άθαμαντικός δέν τήν έχω έντοπίσει· πάντως, του-
λάχιστον δπως προκύπτει κυρίως άπό τό Π. ϋλ. ίατρ. τοΰ Διοσκουρίδη, άλλά καί άλλων γιατρών
πού κάνουν λόγο γιά τό μήον, δέν φαίνεται νά σχετίζεται μέ τήν περιοχή δπου αύτό εύδοκιμοΰσε.
Πρβ. καί [Γαλην.], Λέξ. βοτ. [II 389, ιο-ΐι Delatte]: θαψία μεγάλη, ήτοι άθαμαντική. Βλ. έπίσης
Durling, Medical Terms, σ. 237, λ. «μήον, τό,... Meum athamanticum». Βλ. κα! André, Les noms
de plantes, σ. 160-161, δπου γίνεται λόγος γιά τό meum Athamanticum ή Athamanicum: κατά
τόν Pun., Nat. hist. 20,253 [III 375, 13-23 Ian-Mayh.], τό φυτό ονομάζεται Άθαμανικόν, έπειδή ή
καλύτερη ποικιλία του φύεται στήν Άθαμανία (Ήπειρος), ή Άθαμαντικόν, έπειδή άνακαλύφθηκε
άπό τόν Άθάμαντα. Πάντως οί έρμηνειες πού παραθέτει ό Πλίνιος δσον άφορά τό επίθετο πού
χαρακτηρίζει τό μήον δέν τεκμηριώνονται άπό τις σχετικές μέ τό φυτό αύτό πληροφορίες τοΰ
Διοσκουρίδη ούτε έπαληθεύονται άπό άλλες πηγές.

1027. "Οσον άφορά τή y ρ. μήον πρέπει νά έπισημάνω τά άκόλουθα: Τό ούσ. αύτό μνημονεύεται
δύο φορές στό έξεταζόμενο έργο, τή μία φορά ώς μέου (φ. 476ν, στίχ. 26) και τή δεύτερη ώς μ ίο υ
(φ. 485ν, τελευταίος στίχ.)· και τις δύο φορές ή Ihm τό έκδίδει ώς μείου. Συνηθέστερη δμως είναι
ή γρ. μήον- βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 237, λ. μήον (δπου καταγράφονται πολλά σχετικά
χωρία), και σ. 232, λ. μείον, τό = μήον (δπου καταγράφονται δύο μόνο χωρία). Βλ. καί André, Les
noms déplantés, σ. 160-161, λ. meum, δπου μνημονεύεται μόνον ή γρ. μήον.
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48, 37· σ. 53, τ σ. 67,7. Σέ μία μόνο περίπτωση τό σχολιαζόμενο έπίθετο έκδίδεται
μέ κεφαλαίο τό άρχικό γράμμα του- βλ. σ. 66,28: καρύου Ποντικού το μέγεθος1028.

σ. 48,12-14: άλλη θηριακή, fj χρώνται οί Αιγύπτιοι· λαβών θέρμους αρκετούς
εμβαλε εις όστράκινον σκεύος άπίσσωτον καί λαβών ύδωρ εψε, άχρι παχυνθή τό
ΰδωρ.

Είναι σαφές οτι τό δεύτερο λαβών τοϋ χωρίου αύτού πρέπει νά διορθωθεί σέ
βαλών, δηλ.:

... λαβών θέρμους αρκετούς εμβαλε εις όστράκινον σκεύος άπίσσωτον

καί βαλών ΰδωρ εψε, άχρι παχυνθή τό ΰδωρ,

και νά μεταφρασθεί: «... άφού πάρεις άρκετούς θέρμους1029 τοποθέτησέ τους
σέ ένα άπίσσωτο όστράκινο σκεύος καί, άφού βάλεις νερό (στό σκεύος αύτό),
βράσε τους, μέχρις ότου τό νερό γίνει πηχτό».

Γιά τή χρήση τής έκφράσεως βαλών ΰδωρ σε άνάλογα συμφραζόμενα σέ ια-
τρικά κείμενα βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 8 [XII 490, 8-9 Κ.]: την τρύγα
καί τό ΰδωρ βαλών εις πίθον κεραμεούν άκόνιτον, εα βρέχεσθαι έπι ημέρας
ζ', και 8, 2 [XIII 133, 12 Κ.]: βαλών ΰδωρ λέαινε έν ήλίω άχρι ξηρανθη- πρβ.
και αύτόθι [XIII 133, 6-7 Κ.]: εμβαλλε εις χύτραν καινήν, έπιβαλών ύδατος
όμβρίον ζέστας γ'· Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 11,12 [σ. 573,12-13 D.-R.]: όταν ούν άρξηται
ή σταφυλή περκάζειν, λάμβανε λοπάδα καινήν καί βαλών ΰδωρ έν αύτή εψε·
'Ιππιατρ. (Exc. Lugd.) 84 [CHG II 294, 31-32 O.-H.]: μεθ' ών σταφυλάς θλίψας
καί βαλών ΰδωρ τό άρκούν διά κέρατος έγχυμάτιζε, κ.ά.1030.

σ. 48,15: κίνει άχρις λάβη σύστασιν στερεάν

Ή ύποτακτ. λάβη άποτελεΐ διόρθωση τής έκδ. άντί τής παραδεδομένης
εύκτ. λάβοι1031. Άν καί ή ύποτακτ. είναι ή συνήθης έγκλιση σέ άνάλογη σύνταξη,
ώστόσο δέν άποκλείεται καί ή έκφορά μέ εύκτ.· βλ. Γρηγ. Ναζιανζ., Π. έαυτ. [PG

1028. Ή παρατήρηση αύτή γίνεται κυρίως για λόγους έξομοιώσεως τής γραφής τών έπιθέτων
πού προέρχονται άπό τοπωνύμια. Άν ή Ihm επέλεγε τήν όρθογράφησή τους μέ μικρό τό άρχικό
γράμμα τους καί τηρούσε μέ συνέπεια τήν άρχή αύτή, θά έπρόκειτο γιά πλήρως άποδεκτή έκδο-
τική ένέργεια.

1029. Δηλ. λούπινα.

1030. Πρβ. και τό άκόλουθο χωρίο, δπου έντοπίζεται τό 'ίδιο λάθος, [Γαλην.], Π. εϋπορ. 2, 6
[XIV 422, 5-7 Κ.]: άλλο- πορφύρας ή κήρυκας λαβών [leg. βαλών] εις πολταρίδιον δός εις
κάμινον όπτηθήναι και λειάνας μετά μέλιτος χρώ (: «άφού βάλεις σέ ενα μικρό άγγεΐο πορφύρες
ή κήρυκες, τοποθέτησέ το πάνω στή φωτιά γιά νά ψηθούν ...»), και τή λατιν. μετάφρ.: «Aliud.
Purpuras aut buccina expiscatus in ollulam conjice ...». Έξ άλλου ή σύγχυση μεταξύ τοΰ
λαβών και τοΰ βαλών είναι συνηθισμένη στά χφφ.

1031. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ.: «λάβη scripsi: λάβοι V».
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37, 1398]: ήλυθες, άχρι χάος με λάβοι τεόν 'Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 141 [CHG
I 427, 9-10 O.-H.]: άχρι ου ύγιάνοι 1032· άκόμη βλ. Άέτ.,Λόγ. 'ιατρ. 6, 66 [CMG
VIII/2, σ. 214, 3-4]: εψε μέχρις ού πάχος λάβοι1033 και τούτω άπόσμηχε- Άππιαν.,
'Ρωμ./έμφ. 2, 11, 81: μέχρι και τον χάρακα τού Πομπηίου λάβοιεν Φιλόστρ.,
Εικόνες 2, 33, 3: καί, μέχρι λάβοιτό τις αύτοϋ, μή σιωπών, κ.ά.1034. Συνεπώς ή δι-
όρθωση τής παραδεδομένης γραφής δέν είναι άπαραίτητη1035.

σ. 48, 18-24: άλλη [sc. θηριακή] πρός πάντα τά ίοβόλα καϊ κυνόδηκτα και
σκορπιόδηκτα, ήτοι σκορπιοπλήκτους, σύν ο'ίνω δις τής ήμέρας, λυσσοδήκτους δέ
σύν νδατι ήμέραν παρ' ήμέραν έπι ήμέρας μβ ', προσμίγων τω φαρμάκω λύκιον
Ίνδικόν, τηρών άκατούλωτον τό έλκος, χρώ δέ τω φαρμάκω και έπι τών έλκών
ξηρω- άριστολόχης, γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η ' και αναλάμ-
βανε μέλιτι Άττικώ ή Γνωσιωτικώ. ε'ι δέ προσβάλλει πεπέρεως λευκού δραχμάς δ ',
ποιεί καϊ πρός ηπατικούς θαυμαστώς μετά τοϋ ύδρομέλιτος.

Στο χωρίο αύτό έντοπίζονται προβλήματα σέ τέσσερα σημεία, πρώτον στήν
άρχή του μεταξύ τής αίτιατ. σκορπιοπλήκτους καί τοΰ έμπρόθ. προσδ. σύν ο'ίνω,
όπου πρέπει νά έχει έκπέσει κείμενο· δεύτερον στή γρ. λυσσοδήκτους· τρίτον όσον
άφορά τήν άκατανόητη γρ. Γνωσιωτικώ καί τέλος σέ σχέση μέ τό ρ. προσβάλλει
καί τό ύποκείμενό του. Ή σύνθεση όμως τής θηριακής άντιδότου, ή όποία άνα-
γράφεται στό έξεταζόμενο χωρίο, έντοπίζεται καί στον Φιλούμενο· ή άντιβολή
τών δύο κειμένων μάς βοηθά στήν άποκατάσταση τών προβληματικών σημείων
τοΰ έξεταζόμενου χωρίου. Προς καλύτερη κατανόηση τών όσων θά ύποστηρι-
χθοΰν στή συνέχεια παραθέτω σέ παράλληλες στήλες τά κείμενα τών δύο συγ-
γραφέων, γιά τά όποια γίνεται λόγος:

1032. Όπου μάλιστα πρόκειται γιά διόρθωση τών έκδδ. άντι τής παραδεδομένης γρ. ύγιάνη.

1033. Βλ. καί τό κριτ. ύπόμν. τοϋ Olivieri: «4 λάβοι La λάβη cett. (Or.)», ό όποιος προκρίνει τήν
εύκτ. Τό χωρίο τοΰ Όρειβασίου πού μνημονεύει ό Olivieri εΐναι τό άκόλουθο, Ορειβ., Βιβλ. πρός
Εύνάπ. 4,10 [CMG VI/3, σ. 443,3-4] (φάρμακο πρός πίτυρα): εψησονμετ'οξους ήμικοτυλίον μέχρις
ού πάχος λάβη ο'ίνον, και τούτω τήν κεφαλήν άπόσμα. Μέ τό χωρίο αύτό τοΰ Ορειβασίου πρβ. καί
τά χωρία τοΰ Γαλην., XII477,4 Κ. καί τοΰ Αετ., CMG VIII/1, σ. 292,8-9, τά όποια καταγράφονται
παρακάτω, στήν ύποσημ. 1034.

1034. Άλλά τό άχρι(ς), έκτός άπό ύποτακτ. και εύκτ., συντάσσεται καί μέ όριστ., βλ. Καλλιμ.,
"Ιαμβ. 195, 23-24: άχρις ού πολλή \ πρόσω κεχώρηκεν φλογί· Λουκιαν., Σνμπ. 9: άχρι άπηγόρενσε,
κ.ά. Πρβ. τέλος καί τήν άνάλογη σύνταξη τοΰ μέχρι(ς), έκτός άπό τήν εύκτ., καί μέ ύ π ο τ α κτ., βλ.
Γαλην., Π. σννθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,8 [XII 477,4 Κ.]: μέχρις ού γλοιού πάχος λάβη· Ορειβ., Ίατρ. συν.
50,53 [CMG VI/2/2, σ. 69,27-28] : μέχρις άν άρχήν λάβη διαπυήσεως· Αετ., Αόγ. Ιατρ. 3, 80 [CMG
VIII/1, σ. 292,8-9]: εψε μέχρι μέλιτος ύγροτέρου λάβη σύστασιν, κ.ά. πολλά.

1035. Πρβ. καί παραπάνω, σ. 272-274, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 45, 30-32 (σχετικά μέ τή
σύνταξη τοΰ ίνα μέ ύποτακτ. καί εύκτ.).
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Φιλούμ., Π. ιοβ. 10,1-2

[CMG Χ/1/1, σ. 14,1-13]:
άντίδοτο ι θηριακαί <καϊ>
έμπλαστροι

ποιοϋσαι καί πρός άλλα.
άντίδοτος πρώτη, ποιούσα κοινώς
πρός πάντα τά έρπετά θηρία
καί τούς

λυσσοδήκτους, παρά πολλοίς διά

τεσσάρων κάλου μένη1036, δίδοται τοϋ

φαρμάκου καρύου Ποντικού τό

μέγεθος, σκορπιοπλήκτοις μέν

μετ 'οίνου αύστηροϋ

άπαξ τής ημέρας,

— εί δ'έπιτείνοι ή οδύνη,

δίδου καί δις—,

πρός δέ λυσσοδήκτους δίδου

μεθ'ύδατος ήμέραν παρ'

ήμέραν

έπι ήμέρας μβ ', προσμίσγων τώ
φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν,
τηρών καί
τά έλκη άκατούλωτα.
χρώδέ

Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], Π. ιοβ. καί
δηλητ. 10

[σ. 47,8 και 48,18-24 Ihm]:
άντίδοτοι θηριακαί.

άλλη [sc. άντίδοτος θηριακή]
πρός πάντα τά ίοβόλα

καί κυνόδηκτα καί σκορπιόδηκτα,
ήτοι σκορπιοπλήκτους.

σύν οϊνω

δις τής ήμέρας,
λυσσοδήκτους δέ
σύν ΰδατι ήμέραν παρ'
ήμέραν

έπι ήμέρας μβ ', προσμίγων τω
φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν,
τηρών

άκατούλωτον τό έλκος,
χρώ δέ τω φαρμάκω

1036. Δ là τεσσάρων χαρακτηρίζονται διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, τά όποια συντίθε-
νται άπό τέσσερα ύλικά- π.χ. ό Όρειβάσιος παραθέτει τρία τέτοια φάρμακα, άπό τά όποια τό ενα
είναι κηρωτή, τό δεύτερο μάλαγμα καί τό τρίτο πάτημα, βλ. Ορειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3,42 [CMG
VI/3, σ. 81, 29-30]: κηρωτή άλλη διά τεσσάρων, κηρσϋ, ταυρείου, φρυκτής, άξουγγίου ϊσα· 9, 4
[CMG VI/3, σ. 276,18-20]: μετά δε ταύτα μαλάγματι χρηστέον, τό μέν πρώτον τω διά τεσσάρων
έκ κηρού και τερεβινθίνης κα'ι ϊρεως κα'ι ύσσώπου ίσων, και 9, 61 [CMG VI/3, σ. 312, 27-313, 3]:
τινά δέ και ποτήματα πεπείραται ώς τελείως άπαλλάττοντα τής διαθέσεως, άπλούστατονμέν τό
διά τεσσάρων χαμαίδρυος λίτραν α', γεντιανής ούγγίας θ', άριστολοχίας στρογγύλης ούγγίας θ',
πηγάνου σπέρματος ξηρού ξέστην α'-το πάτημα αύτό τό παραθέτει καί ό Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ.
3,77 [CMG ΙΧ/1, σ. 298,22-28] (έπισημαίνω ότι δύο άπό τά συστατικά τοΰ ποτήματος αύτοΰ, δηλ.
ή άριστολοχία και ή γεντιανή, άποτελοΰν συστατικά και τής διά τεσσάρων άντιδότου). Σημειώνω
τέλος δτι και διάφορα άλλα φάρμακα οφείλουν τήν ονομασία τους στόν άριθμό τών ύλικών άπό
τά όποια συντίθενται, δπως π.χ. τό τετραφάρμακον (βλ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 11,1
[XII 328,8-10 Κ.]), ή έννεαφάρμακος (βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 74, ύποσημ. 163), έκατονταμίγματος
(βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 91, ύποσημ. 280). Βλ. καί τήν έπόμ. ύποσημ.
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εί βούλει

ζηρφ αύτω και έπϊ τών ελκών,
εστι δέ· άριστολοχίας στρογγυλής,
γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης
άνά δραχμάς η '· αναλάμβανε
μέλιτι1037 Άττικω ή ν η σιωτικω.
εάν δέ π ρ ο σ β άλη ς
πεπέρεως λευκού
δραχμάς δ ',

ποιεί καϊ πρός ηπατικούς
θαυμαστώς μεθ' ύδρομέλιτος,
έν δέ τοϊς παροξυσμοΐς
μετά γλυκέος.

Άπό τήν άντιβολή λοιπόν τών δύο κειμένων προκύπτει σαφώς οτι στό Π.
ίοβ. και δηλητ. πρέπει νά γίνουν οί ακόλουθες παρατηρήσεις1038:

α') Όπως ήδη ειπώθηκε, στήν άρχή τής άναγραφής τής θηριακής άντιδότου
μεταξύ τής αίτιατ. σκορπιοπλήκτους κα! τοϋ έμπρόθ. προσδ. σύν οινω έχει έκπέ-
σει κείμενο, όπως προκύπτει τόσο άπό τό παρατιθέμενο χωρίο τοΰ Φιλουμένου,
όσο κα! άπό ένα χωρίο πού έντοπίζεται στό κεφ. 35 τοϋ έργου πού έξετάζεται
έδώ, κα! στό όποιο ό Ανώνυμος [Αίλ. Προμ.;] άναγράφει γιά δεύτερη φορά τό
'ίδιο φάρμακο· βλ. σ. 59, 33-34: πρός ύδρόφοβον παρεχόμενον <...> (lac. stat.
Ihm!) ήμέραν παρ' ήμέραν έπϊ ημέρας μβ' προσμίγων τω φαρμάκω λύκιον
Ίνδικόν1039. Είναι προφανές ότι μετά τό σκορπιοπλήκτους πρέπει νά προστεθεί

1037. Τήν διά τεσσάρων άντίδοτον μέ τήν ι'δια ακριβώς σύνθεση τήν παραθέτει ό Άέτιος στόν
όγδοο λόγον, στό κεφ. περί πλενρίτιδος, βλ. Αετ., Λόγ. Ιατρ. 8,76 [CMG VIII/2, σ. 550,8-13]: καϊ ή
διά τεσσάρων δε λεγομένη άντίδοτος άριστα ποιεί, εχει δέ οϋτως■ σμύρνης, γεντιανής, άριστολοχίας
στρογγύλης δαφνίδων ίσα άναλάμβανε μέλιτι έφθω ... ποιεί... και τοις δηλητήριον πεποκόσιν, και
στόν δωδέκατο λόγον, στό κεφ. άντίδοτοι ποδαγρικαι, 12, 67 [σ. 122, 14-19 Κωστομ.]: άντίδοτος
ή διά τεσσάρων, τό μέν οϋν τετραφάρμακον καλούμενον, ύπό δέ τίνων μνστήριον, σύγκειται διά
γεντιανής κα'ι άριστολοχίας και δαφνοκκόκων και σμύρνης 'ίσων κατά τόν σταθμόν. δίδοται δέ καθ'
έκάστην εις προφυλακήν έξ αύτοΰ δι ' ύδατος θερμού κοχλιαρίου S "■ ώφελεϊ δέ τούς φλεγματικούς,
τούς δέχολερικούς άδικεϊ. Βλ. άκόμη Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 71,18 [CHG II 209,25-210,3 O.-H.]:
έγώ δέ προκρίνω τών πολλών, οπερ πρός τε λυσσοδήκτους και σκορπιοπλήκτονς έξεθέμην μν-
στήριον τό Παρθικόν, ο διά τεσσάρων ίσων άνύεται■ σμύρνης, άριστολοχείας, γεντιανής, δαφνίδος
{κεντανρίον}. προσλαβών ούν ταύτα <καί τρίψας σύν ο'ίνω και άναβράσας έγχυμάτιζε>.

1038. Είναι σαφές δτι τό χωρίο αύτό στό Π. ίοβ. κα'ι δηλητ. παραδίδεται πλημμελώς συντο-
μευμένο- γι' αύτό οί προτεινόμενες βελτιώσεις γίνονται μέ τις δσο τό δυνατόν μικρότερες και
αναγκαιότερες έπεμβάσεις στό κείμενο του.

1039. Βλ. και παρακάτω, σ. 334-337, τήν παρατήρηση στό χωρίο σ. 59,32-60,3.

καί έπϊ τών έλκών ξηρώ.
άριστολόχης,

γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης
άνά δραχμάς η', και άναλάμβανε
μέλιτι Άττικω ή Γνωσιωτικώ.
είδε προσβάλλει
πεπέρεως λευκού
δραχμάς δ',

ποιεί καϊ πρός ηπατικούς
θαυμαστώς μετά τοϋ ύδρομέλιτος.
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εϊτε κάποιο ρήμα σέ προστακτ. (δίδου) εϊτε κάποια μετ. (παρεχόμενον)· και οί
δύο ένδεχόμενες συμπληρώσεις είναι όρθές: Ή συμπλήρωση δίδου έναρμονίζε-
ται καί μέ τή μετ. προσμίγων πού ύπάρχει στο κείμενο (δίδου ... προσμίγων)1040,
ένώ μέ τή συμπλήρωση παρεχόμενον πρέπει νά δεχθούμε δύο διαφορετικά ύπο-
κείμενα, παρεχόμενον [sc. τό φάρμακον] καί προσμίγων [sc. σύ = ό γιατρός].
'Επειδή όμως στά ιατρικά κείμενα ή έναλλαγή ύποκειμένων σέ προτάσεις τής
ϊδιας περιόδου δέν άποτελεΐ άσυνήθιστο φαινόμενο1041 καί έπειδή ό Ανώνυμος
[Αϊλ. Προμ.;] τή δεύτερη φορά πού παραθέτει τό ϊδιο φάρμακο χρησιμοποιεί τή
μετοχή, πιστεύω ότι στό κενό πρέπει νά προκριθεί ή συμπλήρωση μέ μετοχή.

β') Ή αίτιατ. λνσσοδήκτονς πρέπει εϊτε νά διορθωθεί σέ λυσσοδήκτοις (ώς
άντικ. τής μετ. παρεχομένη), ε'ίτε, κάτι πού εΐναι μάλλον προτιμότερο, νά δια-
τηρηθεί μέ τήν προσθήκη τής προθ. πρός (πρβ. καί τήν άρχή τοϋ έξεταζόμενου
χωρίου).

γ') Αντί τής γρ. Γνωσιωτικω πού άποτελεΐ «διόρθωση» τής έκδ., στό χφ. V
παραδίδεται γνησιωτικω1042. Φυσικά καμιά άπό τις δύο αύτές γραφές δέν είναι
ή ορθή· μέλι Γνωσιωτικόν ή γνησιωτικόν δέν μαρτυρεϊται άπό κανένα άρχαίο
κείμενο1043. Ή όρθή γραφή, δηλ. νησιωτικω, παραδίδεται στο παρατιθέμενο χω-
ρίο τοϋ Φιλουμένου. Γιά τήν ταυτόχρονη μνεία τοϋ Αττικού μέλιτος καί τοϋ νη-
σιωτικού, τά όποια θεωρούνταν άριστα, βλ. Αλέξ. Άφροδ., Φυσ. άπορ. και Ιατρ.
προβλ. 3,2,17 [σ. 3,4-6 Usener]: τό δέ πάντων άριστον [sc. μέλι] τό νησιωτικόν
και τών παραθαλαττίων όρών καϊ τόπων, ώς άπέριττον καϊ ξηρότερον, καϊ τό
Ύμήττιον μάλιστα έν τω Ύμηττω δρει τής Αττικής· άκόμη βλ. Στράβ., Γεωγρ.
10, 5, 19: άπαν μέν ούν τό νησιωτικόν μέλι ώς έπι τό πολύ άστεϊόν έστι και
ένάμιλλον τω Άττικώ. Ακριβώς έπειδή τό νησιωτικόν ήταν μέλι έξαιρετικής
ποιότητας χρησιμοποιήθηκε γιά τή συντήρηση τοΰ σώματος τοϋ Μ. Αλεξάν-
δρου κατά τή μεταφορά του άπό τή Βαβυλώνα στήν Αλεξάνδρεια- βλ. [Καλ-
λισθ.], Διήγ. Αλεξ. (rec. α) 3, 34,4,1: οϋτω τοΰ χρησμού δοθέντος έκόμισεν αύτόν
[sc. τον Άλέξανδρον] Πτολεμαίος εις Αϊγυπτον. έλαβε δέ λάρνακα μολυβδίνην
και ένέθηκεν αύτή μέλι νησιωτικόν και άλόην.

δ') Τό φάρμακο, γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ, είναι μιά θηριακή άντίδο-
τος, ή βασική σύνθεση τής όποιας είναι δραστική κατά τών δηγμάτων τών ιο-
βόλων πού κατονομάζονται. Συμπληρωματικά όμως σημειώνεται καί κάποια

1040. Άφοϋ τόσο τό ρήμα δσο καί ή μετοχή θά έχουν τό ϊδιο ύποκείμενο.

1041. Για σχετικά παραδείγματα βλ. σ. 317, ύποσημ. 1116.

1042. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 23: «Γνωσιωτικω scripsi: γνησιωτικω V».

1043. Δυστυχώς ή έκδ. οΰτε στό κριτ. ύπόμν. οΰτε στα σχόλια της, στό τέλος τοΰ βιβλίου, μας
παρέχει κάποιο στοιχείο, τό όποιο ένδεχομένως τήν κατηύθυνε στό νά «διορθώσει» τήν παραδε-
δομένη λανθασμένη γρ. Γνησιωτικω στήν άνύπαρκτη Γνωσιωτικω.
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προσθήκη στα ύλικά άπό τά όποια συντίθεται, καί κατ' αύτόν τον τρόπο ή άντί-
δοτος καθίσταται ιδιαίτερα άποτελεσματικό φάρμακο γιά τήν άντιμετώπιση καί
τών ήπατικών. Τό τέταρτο λοιπόν πρόβλημα στο παραπάνω χωρίο έντοπίζεται
στό ρ. προσβάλλει (κατά τήν έκδοση, τό όποίο σέ κάθε περίπτωση πρέπει νά
γραφτεί μέ ένα Λ). Όπως εΐναι έκδεδομένο τό κείμενο, ή πρώτη σκέψη είναι
ότι τό ύποκ. τού προσβάλλει καί τού ποιεί είναι τό ίδιο, δηλ. τό φάρμακον. Τό
προσβάλλω όμως σέ άνάλογα συμφραζόμενα χρησιμοποιείται γιά νά δηλώ-
σει άποκλειστικά τήν ένέργεια τοΰ γιατρού, αύτοΰ πού παρασκευάζει τό φάρ-
μακο. Ύπέρ τοϋ ότι έδώ δηλώνεται ένέργεια προσώπου προκύπτει σαφώς καί
άπό ολόκληρη τήν ένότητα, στήν όποία καταγράφεται τό άντίδοτο αύτό, βλ. σ.
48,18-24: προσμίγων ... χρώ ... άναλάμβανε. Έπί πλέον στό χφ. V ή συζητούμε-
νη γραφή παραδίδεται ώς έξής: προσβαλ, μέ άλλα λόγια ό τύπος τοϋ ρήματος,
όπως ύπάρχει στήν έκδοση, δέν προκύπτει ύποχρεωτικά άπό τήν παράδοση.
Επισημαίνω άκόμη ότι στό άντίστοιχο σημείο τού κειμένου τοϋ Φιλουμένου
παραδίδεται προσβάλης. Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω τό προσβάλλει (άκα-
τανόητο γιά τά συμφραζόμενα στά όποία είναι ένταγμένο) πρέπει νά διορθω-
θεί σέ προσβάλεις. Σχετικά μέ τήν πρόταση αύτή βλ. τά παρακάτω παραδείγ-
ματα, στά όποια είναι σαφές ότι μέ τό ρήμα αύτό δηλώνεται πάντοτε ένέργεια
προσώπου (τοΰ γιατροϋ), Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5, 5 [XII 893, 8-9 Κ.]:
τινές δέ ταρίχους καύσαντες έν χύτρα προσβάλλουσι τω φαρμάκω-Π. συνθ.
φαρμ. κ. γέν. 1, 18 [XIII 453, 7-8 Κ.]: προσβάλλειν χρή τής λάρικος ή τής τερ-
μινθίνης ρητίνης μετά τοϋ λευκού κηροϋ- 4, 3 [XIII 672, 10-12 Κ.]: μέτριον μέν
εϊ τις βούλοιτο γενέσθαι τό φάρμακον, τό τέταρτον μέρος προσβάλη τω κηρώ
τών μεταλλικών 5,10 [XIII 823, 5-8 Κ.]: είτα κιρροϋ γενομένου \ τοϋ φαρμάκου,
πρόσβαλε χαλκόν καί διφρυγές, \ ποιών τ'άμόλυντον και πεπηγός φάρμακον |
πρόσβαλλε [leg. -βαλε] κηρόν τήν τε ρητίνην άμα· 6, 2 [XIII 870, 5-6 Κ.]: 'ίνα
γένηται σαρκωτική τε καϊ έπουλωτική, μέρει ένι τοϋ φαρμάκου ιβ' μέρη πρό-
σβαλε κηρωτής ρόδινης· 6,12 [XIII 918, 2-3 Κ.]· 7, 12 [XIII 1027, 2-4 Κ.]· 7,16
[XIII 1057, 11-12 Κ.]: τρίτον δέ λίτρας προσβαλών Γαγγιτικής, | νάρδου ποιή-
σεις γλυκύτερον τό φάρμακον Π. άντιδ. 2,9 [XIV 154, 6-7 Κ.]· Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 7,
40 [CMG VIII/2, σ. 291,16]: τινές δέ προσβάλλουσι τούτοις καϊ κηκϊδα, κ.ά.1044.

1044. Δεδομένου οτι ή σύγχυση ανάμεσα στό βαλών καί τό λαβών είναι άρκετά συχνή στά
χφφ. (βλ. καί παραπάνω, σ. 284, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 48,12-14), δέν άποκλείεται καί στήν
περίπτωση αύτή νά συνέβη τό ϊδιο λάθος, δηλ. άντι τοΰ παραδεδομένου προσβάλ(εις) στό άρχικό
κείμενο νά ύπήρχε προσλάβει, ρήμα πού έπίσης χρησιμοποιείται σέ χωρία'ίδιου άκριβώς περιεχο-
μένου μέτό έδώ έξεταζόμενο· βλ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,4 [XIII 384,2-3 Κ.]: ε'ι προσλάβοι
δέ [sc. τό φάρμακον] δξους, άριστον έπι τών πυρικαύτων έστί- 1,14 [XIII 425,17-18 Κ.]: άμεινον
γίγνεσθαι τάδε τι τό φάρμακον, ε'ι προσλάβοι τοϋδέ τίνος- 2,2 [XIII496,4-6 Κ.]: έπει δέ τό μόσχειον
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Μέ βάση λοιπόν τά όσα ύποστηρίχθηκαν παραπάνω, το έξεταζόμενο χωρίο
πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

άλλη [sc. θηριακή] πρός πάντα τά Ιοβόλα και κυνόδηκτα καϊ σκορπιόδη-
κτα, ήτοι σκορπιοπλήκτους, <παρεχομένη> σύν οϊνω δις τής ήμέρας,
<πρός> λυσσοδήκτους δέ σύν ϋδατι ήμέραν παρ' ήμέραν έπι ήμέρας μβ',
προσμί<σ>γων1045 τω φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν, τηρών άκατούλωτον τό
έλκος, χρώ δέ τω φαρμάκω καί έπι τών έλκών ξηρώ1046· άριστολόχης, γε-
ντιανής, δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η' καϊ άναλάμβανε μέλιτι
Άττικώ ή νησιωτικά). εί δέ προσβάλεις πεπέρεως λευκού δραχμάς δ',
ποιεί καϊ πρός ηπατικούς θαυμαστώς μετά τοϋ ύδρομέλιτος,

καϊ νά μεταφρασθεί: «άλλο [sc. θηριακο άντίδοτο] γιά όλα τά ίοβόλα καϊ γιά
τά δαγκώματα τοϋ σκύλου καϊ τά τσιμπήματα τοΰ σκορπιού, δηλ. γι' αύτούς
πού έχουν τσιμπηθεί άπό σκορπιό, τό όποιο χορηγείται δύο φορές τήν ή μέρα μέ
κρασί, ένώ σ' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό λυσσασμένο σκύλο, μέρα παρά
μέρα έπϊ σαράντα δύο ήμέρες, άναμιγνύοντας στό φάρμακο και ινδικό λύκιο,
μήν άφήνοντας τό έλκος νά έπουλωθεΐ. Χρησιμοποίησε τό φάρμακο καϊ ώς
σκόνη πάνω στά έλκη. (Συντίθεται άπό τά άκόλουθα·) άριστολοχία, γεντιανή,
δαφνίδες, σμύρνα, άπό τό κάθε ένα τους οκτώ δραχμές, καί διάλυσέ τα μέ μέλι
άττικό ή νησιωτικό. Άν όμως προσθέσεις τέσσερις δραχμές λευκού πιπεριοϋ,
τότε (τό φάρμακο) ένεργεΐ μέ θαυμαστό τρόπο καί στούς ήπατικούς, (χορηγού-
μενο) μέ ύδρόμελι»».

σ. 48,29-30: οίνου φαλερίνου κυάθους γ μετά συμμέτρου ύδατος πότιζε.
Ή γεν. φαλερίνου πρέπει νά γραφτεί Φαλερίνου. Βλ. καί παραπάνω, σ. 283-284,
τήν παρατήρηση στο χωρίο, σ. 48,9-10.

σ. 48, 39-40: έχει δέ [sc. ή άναγραφόμενη θηριακή] καϊ καταπαυστικήν δύνα-
μιν, ώς τούς άναδοθέντας ήλους καταρρείν.

έλαβε στέαρ, ούκέτ' άκριβώς έστι λιτή, μαλακτικόν τε και πεπτικόν φάρμακον προσλαβοϋσα· 3,9
[XIII 643,14-17 Κ.] : τοϋτο τό φάρμακον οσω πολυχρηστότερον έγένετο, προσλαβόν τήν λεπίδα τοϋ
στομώματος, οϋτω φαυλότερον έπι τών νευροτρώτων έγένετο· 4,7 [XIII 727,4-6 Κ.]: ώς εϊη κάλλι-
στον φάρμακον συγκείμενον έκ λεπίδος και ίοϋ, προσλαβόν τετραπλάσιον τόν κηρόν Παυλ. Αιγιν.,
Έπιτ. ίατρ. 3, 18 [CMG IX/1, σ. 163, ΐ9-2θ]: ε'ι δέ καί χαλβάνης και καστορίου καϊ εύφορβίου και
άδάρκης καί νίτρου προσλάβοι άνά ούγγίαν ήμισείαν, φαρμακωδέστερόν έστιν.

1045. Ή διόρθωση αύτή προτάθηκε άπό τόν Wellmann και καταγράφεται στό κριτ. ύπόμν.
τής έκδόσεως τοΰ Φιλουμ., Π. Ιοβ. 10,1 [CMG Χ/1/1, σ. 14,8],

1046. Μετά τή δοτ. ζηρώ στόν Φιλούμενο παραδίδεται ή έκφραση έστι δέ (γιά τήν όποία
βλ. παραπάνω, σ. 178-180), ώστόσο δέν εΐναι λίγες οί φορές κατά τις όποιες ή άναγραφή τών
συστατικών φαρμάκων άρχίζει χωρίς κάποια δήλωση.
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Στό χφ. V παραδίδεται ή γρ. καταπαυστικήν, ένώ ύπεργεγραμμένο (suprascrip-
tum) μεταξύ τοϋ (δεύτερου) α καί τοϋ π ύπάρχει ένα σ, δηλ.: καταπαυστικήν (ή
έκδ. δέν σημειώνει στό κριτ. ύπόμν. τίποτε σχετικό μέ τή γραφή αύτή). Ή γρ. κα-
ταπανστική προφανώς δέν συνάδει μέ τό περιεχόμενο τοϋ χωρίου, άφού σ' αύτό
πρέπει νά γίνεται λόγος γιά δράση τοϋ άντιδότου, ή όποία συντελεί ώστε οί ήλοι
(= ρόζοι)1047 πού έχουν δημιουργηθεί νά άποπίπτουν. Ή καταπαυστική (= ήρεμιστι-
κή, αύτή πού σταματά/παύει κάτι) δύναμις όμως δέν είναι δυνατόν νά έχει τέτοιο
άποτέλεσμα1048. Ίο ύπεργεγραμμένο σ πιστεύω ότι μας κατευθύνει πρός τήν απο-
κατάσταση τής όρθής γραφής, πού πρέπει νά είναι ή κατασπαστική. Κατασπαστικός
είναι αύτός πού προκαλεί σύσπαση1049, και ώς κατασπαστική δύναμις πρέπει νά νο-
ηθεί ή συσπαστική δράση ή ιδιότητα, ή όποία είναι άπαραίτητη γιά τήν άπόπτωση
τών ήλων. Πιθανότατα ό γραφέας ύπερέγραψε τό σ είτε έπειδή έκανε λάθος κατά
τήν άντιγραφή, εϊτε έπειδή έντόπισε τή lectio difficilior κατασπαστικήν σέ κάποιο
άλλο χφ.· ή έπέμβασή του όμως περιορίσθηκε μόνο στό suprascriptum σ, χωρίς νά
διορθώσει έντελώς τή γραφή μέ τή διαγραφή καί τοϋ υ. Άλλά ή γρ. κατασπαστικήν
παραδίδεται καί στό άντίστοιχο χωρίο τοϋ Φιλουμ., Π. 'ιοβ. 10, 4 [CMG Χ/1/1, σ.
14, 20-21]: <καϊ> κατασπαστικήν δέ δύναμιν εχει ώς τούς άναδοθέντας ήλους κατα-
φέρειν. Μάλιστα ό Wellmann, έκδ. τοϋ Φιλουμένου, έχει ύπ' όψιν του τό χωρίο τοϋ
Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;] πού σχολιάζεται έδώ καί τό παραθέτει μέ τήν άκόλουθη
μορφή (CMG Χ/1/1, σ. 14,21, κριτ. ύπόμν.): εχει δέ καϊ κατασπαστικήν δύναμιν,
ώς τούς άναδοθέντας ήλους καταρρεϊν ό Wellmann διαβάζει λανθασμένα στό
χφ. V τοΰ έργου πού έξετάζεται έδώ κατασπαστικήν, δηλ. παραναγινώσκοντας
άποκαθιστά τήν όρθή γραφή. Ύστερα λοιπόν άπό όσα έκτέθηκαν παραπάνω,
πιστεύω ότι γιά τήν άποκατάσταση τοΰ νοήματος τού έξεταζόμενου χωρίου ή
γρ. καταπαυστικήν (κατασπαυστικήν V) πρέπει νά διορθωθεί σέ κατασπαστικήν,
καί τό χωρίο νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

έχει δέ καϊ κατασπαστικήν δύναμιν, ώς τούς άναδοθέντας ήλους καταρρεϊν,

1047. Γιά τον ορισμό τών ήλων βλ. Γαλην.,il. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,17 [XIII537,17-18 Κ.]: ποιεί
[sc. ή Μοσχίωνος καταγματική] καϊ προς τάς έπι τών ποδών καί χειρών τυλοειδεϊς έπαναστάσεις,
ας ήλους καλού μεν = Aft., Αόγ. ίατρ. 15,14 [σ.63,17-18 Ζερβ.]· Πατλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,80 [CMG
IX/1, σ. 312,4-6]: εστι δέ ό ήλος όγκος περιφερής, λευκός, ώμοιωμένος ήλου κεφαλή, συνιστάμενος
κατά πάντα μέρη τοΰ σώματος, μάλιστα δέ έν τοις τών ποδών πέλμασι και τοις δακτύλοις.

1048. Έξ άλλου τόν δρο αύτόν δεν τόν έχω έντοπίσει στήν ιατρική γραμματεία· δσον άφορα
τούς λοιπούς συγγραφείς έντοπίζεται τέσσερις μόνο φορές, στόν Φιλοδημο, Περί μουσικής =
Διογένης Βαβυλώνιος, S VF, τ. 3, άπ. 89 (: ταραχών είναι καταπαυστικόν), στά άρχαΐα Σχόλια στόν
Αϊςχ.,Αγαμ. 1418 (: έπωιδόν] μειλικτικήν, καταπαυστικήν), στά άρχάία Σχόλια στόν Απόλλων.
Ρομο,Αργον. 167 (: καταπαυστικά τής οργής), κα'ι στόν Ευςταθ., Παρεκβ. εις Ό μ. Ίλ. Α 473 [I 212,
10-11 van der Valk] (: καταπαυστικόν κακού).

1049. Βλ. LSJ και Index Hipp., στό λ.
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και νά μεταφρασθεί: «εχει και τήν ιδιότητα νά προκαλεί συσπάσεις, ώστε οί τύ-
λοι πού δημιουργήθηκαν νά άποπίπτουν».

Βλ. άκόμη Κρατ., άπ. 5 Wellm.: άσφόδελος- τούτου αί ρίζαι δύναμιν έχουσιν δι-
ουρητικήν και έμμηνων κατασπαστικήν έπίσης Ίπποκρ., Π. γυν. 109 [VII 426,15
L.]: έτερον [sc. πρόσθετον] καθαρτήριον καί κατασπαστικόν Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 2,136 [I 207,10-11 Wellm.]: θρίδαξ ήμερος εύστόμαχος, ύποψύχουσα, ύπνωτι-
κή, κοιλίας μαλακτική, γάλακτος κατασπαστική, καί Όρειβ., Ίατρ. συν. 6,31 [CMG
VI/1/1, σ. 185,4-5]: έκβάλλει δέ [sc. ή προς πυγήν άλσις] καί δεύτερα κατεχόμενα,
καί ύστέρας αναδρομής κατασπαστικόν1050 καί αίμορροΐδος προκλητικόν.

σ. 49,6-13: άλλη [sc. άντίδοτος] ή διά τών αιμάτων τών νησσών ποιούσα πρός
παντός ιοβόλου πληγήν καί πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων πεπέρεως μέλα-
νος, κόστου, κρόκου, άκόρου, φού, μείου, δικτάμνου, άμμωνιακού, άγαρικού άνά
δραχμάς β ', άμώμου, όποβαλσάμου, πηγάνου άγριου σπέρμα, μαράθρου σπέρμα
άνά δραχμάς γ ', γεντιανής, τριφυλλίου, σχοίνου άνθους, λιβάνου, ρόδων ξηρών,
πετροσελίνου, πολίου άνά δραχμάς ε ', κιναμώμου δραχμάς ς ', σκορδίου άνθους
δραχμάς η ', σμύρνης, νάρδου Ινδικής άνά δραχμάς ι ', κρόκου δραχμάς ιβ ', κασί-
ας δραχμάς η ', μέλιτος έφθού τό άρκούν, χρώ.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες δύο παρατηρήσεις:

α') Άπό τήν άνάγνωση του χωρίου δημιουργείται ή άπορία, πώς είναι δυνατόν
τό βασικό συστατικό τής άντιδότου νά είναι τό αίμα τών νησσών, άπό τό όποιο
προκύπτει και ή ονομασία της, ένώ μεταξύ τών συστατικών της νά μήν κατα-
γράφεται ούτε ή έλάχιστη ποσότητα τέτοιου αίματος. Ίά ένδεχόμενα πού εξη-
γούν τήν άσυνέπεια αύτή είναι δύο, εϊτε ότι μετά τήν καταγραφή τής εισαγωγικής
φράσεως, γιά κάποιο λόγο, παραλείφθηκε ή άναγραφή τής διά τών αιμάτων τών
νησσών, και ό άντιγραφέας συνέχισε μέ κάποια άπό τις έπόμενες άντιδότους, είτε
ότι κατά τήν άναγραφή τής συνθέσεως τοϋ φαρμάκου παραλείφθηκε τό έν λόγω
συστατικό ('ίσως και μερικά άλλα). Ή δεύτερη αύτή σκέψη ύποστηρίζεται άπό τή
διαπίστωση ότι τό έν λόγω σκεύασμα παρουσιάζει πολύ μεγάλη ομοιότητα μέ τήν
δι'αιμάτων άντίδοτον, τήν όποία παραθέτει ό Παύλος Αιγινήτης· βλ.

Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,11 Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί

[CMG ΙΧ/2, σ. 298,7-18]: δηλητ. 10 [σ. 49,6-13 Ihm]:

ή διά τών αιμάτων ή διά τών αιμάτων

τών νησσών

ποιούσα πρός πάντα τά ίοβόλα ποιούσα πρός παντός ιοβόλου πληγήν

καί πρός τά θανάσιμα φάρμακα. καί πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων.

1050. Βλ. και τό σχετικό κριτ. ύπόμν. τοϋ Raeder: «5 καταπαστικόν AC: καταπαυστικόν Ν:
corr. C2 Dg».
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πεπέρεως λευκού και μακρού,
κόστου, άκόρου, φού,
άνισου,

δικτάμνου Κρητικού άνά δραχμάς β ',

άμωμου, όποβαλσάμου,
πηγάνου άγριου σπέρματος,
μαράθρου σπέρματος,
κυμίνου Αίθιοπικού, άνήθου,
νήσσης άρρενος αίματος ξηρού,
έρίφου αίματος, χηνός αίματος,
θηλείας νήσσης αίματος
άνά δραχμάς δ
γεντιανής ρίζης, τριφύλλου,
σχοίνου άνθους, λιβανωτού,
ρόδων ξηρών

άνά δραχμάς δ ',
κιναμώμου δραχμάς β ',
σκορδίου δραχμάς η ',
πετροσελίνου, πολίου
<άνά> (addidi) δραχμάς η ',
σμύρνης, νάρδου
άνά δραχμάς ς ',

κασσίας δραχμάς γ ',
όπού Κυρηναίκού δραχμάς γ ',
στοιχάδος δραχμάς ε ',
άσάρου δραχμάς β ',
άμμωνιακού θυμιάματος δραχμάς γ ',
μήου Άθαμαντικού δραχμάς β ',
άγαρικού δραχμάς β
καρποβαλσάμου κόκκους κ ',
μέλιτος έφθού τό άρκούν1051.

πεπέρεως μέλανος,
κόστου, κρόκου, άκόρου, φού,

μείου

δικτάμνου, άμμωνιακού,
άγαρικού άνά δραχμάς β ',
άμώμου, όποβαλσάμου,
πηγάνου άγριου σπέρμα,
μαράθρου σπέρμα

άνά δραχμάς γ ',
γεντιανής, τριφυλλίου,
σχοίνου άνθους, λιβάνου,
ρόδων ξηρών
πετροσελίνου, πολίου
άνά δραχμάς ε ',
κιναμώμου δραχμάς ς ',
σκορδίου άνθους δραχμάς η ',

σμύρνης, νάρδου 'Ινδικής
άνά δραχμάς ι ',
κρόκου δραχμάς ιβ ',
κασίας δραχμάς η ',

μέλιτος έφθού τό άρκούν, χρώ.

1051. Σημειώνω άκόμη οτι τό παρατιθέμενο κείμενο τοϋ Παύλου ταυτίζεται έν πολλοίς μέ
τό άντίστοιχο κείμενο τοϋ Γαλην., Π. άντιδ. 2, 8 [XIV 151, 8-152,3 Κ.] (ή διά τών αιμάτων πρός
τά θανάσιμα τών φαρμάκων και παντός Ιοβόλου πληγήν), συγκρίνω όμως έδώ τό κείμενο τοΰ
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Άπό τή σύγκριση τών δύο κειμένων προκύπτει οτι το μέλι καθώς καί όλα τά
φυτικά συστατικά τής δι' αιμάτων τών νησσών (Άνών.), πλήν τοϋ κρόκου, απο-
τελούν συστατικά και τής δι' αιμάτων αντιδότου (Παΰλ. Αιγιν.)· ή βασική όμως
διαφορά μεταξύ τους έγκειται στό γεγονός ότι στό φάρμακο, όπως τό παρα-
θέτει ό Παύλος, περιέχεται καί αίμα νήσσης, καί μάλιστα άρρενος και θηλείας
(καθώς καί αίμα έρίφου και χηνός)[052. Συνεπώς μεταξύ τών συστατικών τής διά
τών αιμάτων τών νησσών άντιδότου τού Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;] πρέπει νά κα-
ταγραφόταν τουλάχιστον καί αύτά τά δύο εϊδη αίματος (δηλ. τής άρρενος καί
τής θηλείας νήσσης), ώστε ό χαρακτηρισμός της νά άνταποκρίνεται στή σύν-
θεσή της, ένώ τό πιθανό σημείο άπό όπου έξέπεσε ή σχετική καταγραφή πρέπει
νά έντοπισθεΐ μάλλον πριν άπό τή γεν. γεντιανής (δηλ.: <e.g.: νήσσης άρρενος
αίματος ξηρού, θηλείας νήσσης αίματος,> γεντιανής, τριφυλλίου, ...).

β') 'Επίσης στο χωρίο πηγάνου άγριου σπέρμα, μαράθρου σπέρμα άνά
δραχμάς γ ' τό σπέρμα, καί στις δύο περιπτώσεις, πρέπει νά διορθωθεί σέ σπέρ-
μα<τος>. Υπέρ τής διορθώσεως αύτής βλ. τό χωρίο τού Παύλου Αιγινήτη, τό
όποιο παρατέθηκε άμέσως παραπάνω, καθώς καί τά άκόλουθα χωρία άπό
τό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 48, 25-27: άριστολοχίας, δαύκου σπέρματος, πάνα-
κος άνά δραχμάς δ' ... άνισου, σελινοσπέρματος, πυρέθρου άνά δραχμήν α', οί
δέ άνά δραχμάς δ'· σ. 53, 9-10: άριστολοχίας μακράς, μελάνθης, όποπάνακος ρί-
ζης, πηγάνου άγριου σπέρματος άνά δραχμάς δ', κ.ά.1053. Πρβ. και παραπάνω, σ.
280-282, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 47, 18-22, καί παρακάτω, σ. 306-307 καί
σ. 351-352, τις παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 52,39-40, και σ. 61,18-21, άντίστοιχα.

Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω ή πιθανή άποκατάσταση τοϋ κειμένου πρέπει
νά γίνει ώς άκολούθως:

άλλη [sc. άντίδοτος] ή διά τών αιμάτων τών νησσών ποιούσα πρός παντός
ιοβόλου πληγήν καί πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων πεπέρέως μέλανος,
κόστου, κρόκου, άκόρου, φού, μείου, δικτάμνου, άμμωνιακού, άγαρικού άνά
δραχμάς β', άμωμου, όποβαλσάμου, πηγάνου άγριου σπέρμα<τος>, μαρά-
θρου σπέρμα<τος> άνά δραχμάς γ', <e.g.: νήσσης άρρενος αίματος

Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;] μέ αύτό τοΰ Παύλου, έπειδή τά δύο αύτά ομοιάζουν περισσότερο σέ
κάποιες έπϊ μέρους έκφράσεις (άν καί έντοπίζονται περιπτώσεις, στις όποιες ή καταγραφόμενη
άπό τόν Ανώνυμο ποσότητα μερικών φαρμακευτικών ύλικών συμφωνεί μέ έκείνη τοΰ Γαληνοϋ
και όχι τοΰ Παύλου). Πρβ. και Γαλην., Π. άντιδ. 2,3 [XIV 124,11-126,5 Κ.] (άπό τόν Δαμοκράτη):

άλλη δι'αιμάτων άντίδοτος, ήν φασίν τίνες ποιεΐν άμεινον πρός τά δηλητήρια.....Ή Ihm δέν έχει

ύπ' δψιν της τά δύο αύτά χωρία (τοΰ Παύλου κα'ι τοΰ Γαληνοϋ), βλ. Der Traktat, σ. 85-86.

1052. Έτσι δικαιολογείται έξ άλλου και ή ονομασία τοΰ φαρμάκου: Ή διά τών αιμάτων ...· έπίσης
στή σύνθεση τοΰ φαρμάκου κατά τόν Παύλο περιλαμβάνονται καί κάποια άλλα έπί πλέον ύλικά.

1053. Βλ. κα'ι παραπάνω, σ. 264, ύποσημ. 969.
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ξηρού, θηλ ε ία ς νήσσης αϊματος,> γεντιανής, τριφυλλίου, σχοίνου
άνθους, λιβάνου, ρόδων ξηρών, πετροσελίνου, πολίου άνά δραχμάς ε ', κινα-
μώμου δραχμάς ς ', σκορδίου άνθους δραχμάς η ', σμύρνης, νάρδου 'Ινδικής
άνά δραχμάς ι ', κρόκου δραχμάς ιβ ', κασίας δραχμάς η ', μέλιτος έφθοϋ τό
αρκούν, χρώ.

σ. 49, 31-33: σκολόπενδρα ή χερσαία ζωόν έστι μικρόν, πολύπουν, ύπόπλατον,
επίμηκες, λεπτών τήν χροιάν tμηλίνη κατάστικτον έκ μέλανος έχον τάς στιγμάςϊ
ένιαχοϋ δέ καϊ μέλαν άπαν τό σώμα.

Στο χωρίο αύτό, στό όποιο ή Ihm θέτει άνάμεσα σέ σταυρούς τό κείμενο
μηλίνη ... στιγμάς, τό μηλίνη πρέπει νά διορθωθεί σέ μηλίνη<ν>, ένώ δέν υφί-
σταται κανένα πρόβλημα μεταξύ τών λέξεων στιγμάς και ένιαχοϋ, όπου ή έκδ.
θέτει τον δεύτερο σταυρό. Συνεπώς τό χωρίο πρέπει να έκδοθεί ώς ακολούθως:

σκολόπενδρα ή χερσαία ζφόν έστι μικρόν, πολύπουν, ύπόπλατον, έπίμηκες,
λεπτόν, τήν χροιάν μηλίνη<ν> [sc. έχον], κατάστικτον, έκ μέλανος έχον τάς
στιγμάς, ένιαχοϋ δέ καϊ μέλαν άπαν τό σώμα,

κα! νά μεταφρασθεί: «ή χερσαία σκολόπενδρα είναι ένα μικρό ζώο, μέ πολλά πό-
δια, έλαφρώς πεπλατυσμένο, μακρύ, λεπτό, έχοντας χρώμα όπως τού μήλου, κατά-
στικτο, μέ μαύρα στίγματα, ένώ σέ μερικά σημεία όλο τό σώμα του είναι μαύρο»1054.

Πρβ. και σ. 51, 1-3: τήν δέ χροιάν τίνες αύτών [sc. τών άσκαλαβωτών] μηλί-
ζουσαν, έτεροι δέ ήρέμα ύποφοινισσομένην, κατάστικτοι δέ πάντες έκ λευκού και
μέλανος ...· σ. 54, 30-31: χροιάν δέ ύπόπυρρον (πρηστήρ), και σ. 57, 5: τήν χροιάν
ύπόλευκος (τυφλίας)· πρβ. έπίσης Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5, 3 [XII 846, 9
Κ.]: ώστε έχειν μήλινον τό χρώμα, και Όρειβ., Ίατρ. συν. 11, Β 11 [CMG VI/1/2,
σ. 94,14]: βότρυς πόα έστιν δλη μηλίνη1055.

σ. 50, 4-6: κατάπλαττε δέ τόν οίδοϋντα τόπον [sc. τού δηχθέντος ύπό σκολο-
πένδρης] σκίλλη τετριμμένη μετά άρτου καϊ ϋδατος ή πηγάνω χλωρώ ή όριγάνου
φύλλα μετά άλφίτων ή σποδώ οξει πεφυραμένη.

Σχετικά μέ τή διόρθωση τής έκφράσεως όριγάνου φύλλα σέ όριγάνου φύλ-
λοις βλ. παρακάτω, σ. 296-298, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 50,21-23.

σ. 50,11-14: περϊ σφηκών καϊ μελισσών. <...> τοις ύπό τούτων πληγεϊσιν έγγι-
νόμενα συμπτώματα ούχ ώς μεγάλα ή έπικίνδυνα δντα, άλλ'ϊνα μή οί πεπληγμέ-
νοι θορυβώνται, δοκοϋντες ύπό άναιρετικοϋ ζώου πεπλήχθαι.

1054. Είναι σαφές οτι ή διόρθωση αύτή απαιτείται, έπειδή τά έπίθετα προσδιορίζουν τό ζώον
(ούδ.) καί οχι τήν σκολόπενδραν (θηλ.). Βλ. και παρακάτω, σ. 324, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ.
57,11-12.

1055. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 39-40.



296

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τό πρόβλημα τοϋ χωρίου αύτοϋ έντοπίζεται σέ δύο σημεία, στήν άρχή του
(άμέσως μετά τόν τίτλο τού κεφ.), όπως έπεσήμανε ήδη ή έκδ.1056, καί στήν έλλει-
ψη ρήματος. Είναι φανερό ότι άπό τήν άρχή τοϋ κεφ. περί σφηκών καϊ μελισσών
δέν πρέπει νά έχει έκπέσει μεγάλο τμήμα τοϋ κειμένου, ένώ τό ρήμα πού λείπει
εΐναι κάποιος τύπος τοϋ ρ. αναγράφω■ μέ βάση τό παραπάνω σκεπτικό θεωρώ
ότι τό κείμενο πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, νά άποκατασταθει ώς έξής:

περι σφηκών και μελισσών. <Ίά> τοις ύπό τούτων πληγεϊσι ν έγγινόμενα συ-
μπτώματα <άναγράφομεν> ούχ ώς μεγάλα ή επικίνδυνα όντα, άλλ'ϊνα μή οί
πεπληγμένοι θορυβώνται, δοκούντες ύπό άναιρετικού ζώου πεπλήχθαι1057,

καί νά μεταφρασθεί: «Σχετικά μέ τίς σφήκες καί τίς μέλισσες. Τά συμπτώματα
πού παρουσιάζονται σ' αύτούς πού έχουν τσιμπηθεί άπό αύτά (τά ζώα) τά κα-
ταγράφουμε όχι έπειδή εΐναι σοβαρά ή έπικίνδυνα, άλλά γιά νά μήν άνησυχούν
αύτοί πού έχουν τσιμπηθεί, θεωρώντας ότι έχουν τσιμπηθεί άπό κάποιο ζώο
πού προκαλεί θάνατο».

Γιά τή συμπλήρωση τοϋ άναγράφομεν βλ. σ. 59,17: περί δακετών ζώων μέλλο-
ντες άναγράφειν, καί σ. 62, 31-32: έπειδή και ταύτα [sc. αί μύί'αι] λυπεί τά ήμέτερα
σώματα, καϊ περι τής τούτων φθοράς τε και διώξεως άναγραψόμεθα- άκόμη Φι-
λούμ., Π. ίοβ. 31, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 35, 9-ΐθ]: δθεν μάταιον καί περισσόν ήγούμε-
θα βοηθήματα άναγράφειν [sc. τοις ύπό βασιλίσκου πεπληγμένοις] = Άέτ., Αόγ.
ίατρ. 13, 34 [σ. 287, 7-8 Ζερβ.]: δθεν μάταιον και περιττόν ήγούμεθα βοηθήματα
έπί τούτων [sc. τών ύπό βασιλίσκου δηχθέντων] άναγράφειν.

σ. 50, 21-23: βοηθούνται δέ κοινώς οί ύπ' αύτών [sc. τών σφηκών καί τών με-
λισσών] πεπληγμένοι πηλω <ή> βολβίτω ή προβατεία κόπρω μετ' όξυκράτου κα-
ταχριόμενοι ή μαλάχης φύλλα ομοίως σύν όξυκράτω έφθή ή ύποκυστίδος χυλω ...

Ή έκφραση φύλλα ... έφθή άποτελεί «διόρθωση» τής έκδ. άντι τοϋ παραδε-
δομένου φύλλα έφθά105Β. Μάλιστα στήν εισαγωγή τής έκδόσεως ή Ihm σημει-
ώνει ότι τό ούσ. φύλλον, τό, έντοπίζεται στον ένικ. άριθμ. ώς θηλυκό, ή φύλλα
(ένώ ό πληθ. του σχηματίζεται κανονικά ώς ούδ.)1059.

1056. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 12: «lac. statui, cf. προδιασαφήσαντες Ph.».

1057. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 40-41. Μια δεύτερη δυνατότητα αποκαταστάσεως
τοΰ χωρίου αύτοΰ εΐναι ή άκόλουθη: περι σφηκών και μελισσών. <δεϊ δέ καϊ τά> τοις ύπδ τούτων
πληγεϊσιν έγγινόμενα συμπτώματα <άναγράφειν> ούχ ώς μεγάλα ..., ή πρώτη όμως συμπλήρωση
είναι ή οικονομικότερη καί καθιστά πλήρως κατανοητό τό περιεχόμενο τοΰ χωρίου. Πρβ. καί
παραπάνω, σ. 182-183, τήν παρατήρηση στό χωρίο τοΰ Φιλουμ., σ. 15,16-20.

1058. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 23, όπου σημειώνεται μόνον ή δεύτερη διόρθωση: «έφθή
scripsi: έφθά V».

1059. Μέ τήν εύκαιρία αύτή σημειώνω ότι ή πολυμορφία τών διαφόρων λέξεων πού διατηρεί
στήν έκδοσή της ή έκδ. καί γιά τήν όποία έκθέτει στήν εισαγωγή της μιά λανθασμένη μεθοδολο-
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Βέβαια ή παραδεδομένη γραφή είναι λανθασμένη, άφοϋ στο έξεταζόμενο
χωρίο συντακτικά απαιτείται δοτ. τοϋ μέσου· προφανώς λοιπόν πρέπει νά προ-
κριθεί ή διόρθωση φύλλοις έφθοΐς καί όχι νά έπινοηθεΐ ένα ανύπαρκτο γένος
τού ούσ. φύλλον. Έξ άλλου όταν προτείνονται φύλλα διαφόρων φυτών ή δέν-
δρων ώς θεραπευτικά ύλικά, τότε στις σχετικές έκφράσεις χρησιμοποιείται κυ-
ρίως πληθ. αριθμ.- βλ. λίγο παρακάτω, στό ϊδιο χωρίο, σ. 50, 24: ή σησάμου φύλ-
λοις■ άκόμη Φιλούμ., Π. ίοβ. 11, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 16, 2]: δάφνης άπαλοϊς φύλ-
λοις■ 21,4 [CMG Χ/1/1, σ. 27, 28]: άμπέλου φύλλοις έφθοϊς■ αύτόθι [CMG Χ/1/1,
σ. 28, ι]: άνδράχνης φύλλοις, κ.ά.· Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1, 28 [I 33, 5 Wellm.]:
τά δε φύλλα αύτής [sc. τής έλενίου βοτάνης]· 1, 39 [I 40,1-2 Wellm.]: τά άπαλά
φύλλα τής μέλαινης μυρσίνης, κ.ά.· Γαλην, Π. τροφ. δυν. 2, 51 [VI 638, 5 Κ. =
CMG V/4/2, σ. 317, 3]: θρίδακος φύλλοις· Θεραπ. μέθ. 4, 5 [Χ 282, 9 Κ.]: τής τρι-
φύλλου τά φύλλα· Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 1 [XII 423, 5 Κ.]: καλάμου φύλλων
Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 3 [XIII 800, 14 Κ.]: ίτέας φύλλων, κ.ά. Άρα τό κείμενο
πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως:

... καταχριόμενοι, ή μαλάχης φύλλοις ομοίως σύν όξυκράτω έφθοϊς, ή ύπο-

κιστίδος χυλω ...

'Οπωσδήποτε ή διόρθωση αύτή άποκαθιστά τήν άναμενόμενη σύνταξη στό
έξεταζόμενο χωρίο. Πρέπει όμως νά έπισημανθει ότι στό Π. ίοβ. καί δηλητ.
έντοπίζεται ένα άκόμη χωρίο, όπου ύπάρχει ή ϊδια άκριβώς άνωμαλία (δηλ. τή
σύνταξη μέ δοτ. τοϋ μέσου άκολουθεΐ σύνταξη τοΰ ϊδιου ρήματος μέ αίτιατ.
καί ύστερα πάλι μέ δοτ. τοΰ μέσου)· βλ. σ. 50, 4-6: κατάπλαττε δέ τόν οίδούντα
τόπον σκίλλη τετριμμένη μετά άρτου καί ύδατος ή πηγάνω χλωρώ ή όριγάνου
φύλλα [V: λλα Ihm] μετά άλφίτων, ή σποδω όζει πεφυραμένη. Έπίσης σέ ένα
άλλο χωρίο έναλλάσσονται οί δύο έν λόγω συντάξεις· βλ. σ. 55,1-2: βοηθούνται
δέ οί ύπό τούτων [sc. τών πρηστήρων] δεδηγμένοι άνδράχνη καί άλφίτω κατα-
πλασσόμενοι ή άμπέλου φύλλα [V: -λλα Ihm] σύν μέλιτι. Στά ιατρικά κείμενα ή
άλλαγή τής συντάξεως μέσα στήν ϊδια περίοδο δέν είναι άσυνήθιστη, σ' αύτές
όμως τις περιπτώσεις παρατηρούνται δύο μόνο συντάξεις (συνήθως άλλαγές
ύποκειμένων, καί όχι μετά τή δεύτερη σύνταξη έπαναφορά τής πρώτης)1060. Στο
χωρίο πού διορθώνεται, άν τό διατηρήσουμε όπως παραδίδεται, πρέπει νά με-
ταφράσουμε: «Όσοι έχουν τσιμπηθεί άπό σφήκες ή μέλισσες ώφελούνται άπό

γική άντιμετώπιση (βλ. Ihm, Der Traktat, σ. 39), πιστεύω δτι πρέπει νά εξαλειφθεί —τουλάχιστον
κατά το μεγαλύτερο μέρος της— σέ επόμενη έκδοση τοΰ έργου (φυσικά δέν έννοώ τά ορθογρα-
φικά λάθη, τά όποια ή Ihm εκλαμβάνει ώς διαφορετικές μορφές τών λέξεων). Βλ. καί σ. 324, τήν
παρατήρηση στό χωρίο, σ. 57,29 καί σ. 333, ύποσημ. 1164.

1060. Βλ. καί παρακάτω, σ. 379-380, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 68,29-31.



298

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

κοινά (δηλ. άπό τα ϊδια) βοηθήματα1061, καταχριόμενοι μέ πηλό ή μέ κοπριά
βοών ή μέ κοπριά προβάτων, ή (κατάπλασσε) φύλλα μολόχας βρασμένα σέ ξινό
κρασί άναμεμιγμένο μέ νερό, ή (καταχριόμενοι) μέ χυλό ύποκιστίδος ...». Βέ-
βαια ή σύνταξη αύτή είναι άρκετά βεβιασμένη, πρέπει όμως νά σημειώσω ότι
ό Wellmann σέ μια παραπλήσια περίπτωση στο Π. Ιοβ. τοΰ Φιλουμένου διατη-
ρεί τό κείμενο όπως παραδίδεται· βλ. Φιλούμ., Π. Ιοβ. 19, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 26,
8-11]: προς μέν πρηστήρας άδράχνη [leg. άνδρ-} και άλφίτοις καταπλάσσειν, ή
άμπέλου φύλλα έφθά μετά μέλιτος, έσθίειν δέ τάριχον ώμο ν καϊ πίνειν άκρατέ-
στερον οϊνον καϊ κελεύειν έμεϊν (: «σ' αύτούς πού έχουν δηχθεΐ άπό πρηστήρες
πρέπει νά βάζουμε κατάπλασμα άπό γλυστρίδα και ζύμη, ή νά θέτουμε (στό
δήγμα) ώς κατάπλασμα φύλλα άμπέλου βρασμένα σέ μέλι, νά τρώει (ό δηχθεις)
ώμο παστό (ψάρι ή κρέας) ...»). Άν είναι όρθή ή άντιμετώπιση τοΰ παραπάνω
χωρίου άπό τόν Wellmann, τότε και τά τρία χωρία τοΰ Άνων. [Αϊλ. Προμ.;] πού
καταγράφονται παραπάνω, πρέπει νά παραμείνουν όπως παραδίδονται· διαφο-
ρετικά, τόσο σ' αύτά όσο καϊ στο χωρίο τοϋ Φιλουμένου, πρέπει νά άποκατα-
σταθεΐ ή σύνταξη1062. Πάντως σέ καμιά περίπτωση δέν είναι δυνατόν νά διατη-
ρηθεί στο κείμενο ή δοτ. φύλλα [!] τής έκδόσεως τής Ihm.

σ. 50,27-30: έπειδή [...] παριπτάμενα τά ζώα [sc. αί σφήκες και αί μέλισσαι] έπι-
καθέζεται νεκροΐς σώμασιν 'ιωδών θηρίων και τούτων άποματτόμενα τήν κακίαν ού
σμικρών κινδύνων αίτια τοις δακνομένοις γίγνεται. χρή τοις ούτως έπιφαινομένοις ...

Στό παραπάνω χωρίο:

α') Τό χάσμα τών έπτά περίπου γραμμάτων πού ύπάρχει στο χφ. V1063 πιθα-
νότατα πρέπει νά συμπληρωθεί ώς άκολούθως:

έπειδή <δ'ένίοτε> παριπτάμενα τά ζώα έπικαθέζεται νεκροϊς σώμασιν ...

Ή συμπλήρωση αύτή προτείνεται μέ βάση τό σκεπτικό ότι οί σφήκες και οί
μέλισσες μόνο περιστασιακά ένδέχεται νά έρθουν σέ έπαφή μέ πτώματα ιωδών/
ιοβόλων θηρίων, και μόνο στήν περίπτωση αύτή άποτελοΰν μεγάλο κίνδυνο γιά
τούς άνθρώπους τούς όποιους θά τσιμπήσουν.

β') Ή πρόταση χρή τοις ούτως έπιφαινομένοις ... (μέ τήν όποία και τελειώνει
τό κεφ. περί σφηκών και μελισσών) λανθασμένα χωρίζεται άπό τό κείμενο πού
προηγείται μέ τελεία. Οί δύο αιτιολογικές προτάσεις έπειδή ... έπικαθέζεται... γί-
γνεται, πού κατά τή στίξη τής Ihm άπαρτίζουν περίοδο, έξαρτώνται άπό αύτή τήν

1061. Δηλ. για τα δήγματα και τών δύο αύτών ιοβόλων χρησιμοποιούνται τα ϊδια θεραπευτικά
μέσα.

1062. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 41-42.

1063. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 28: «post έπειδή spatium circ. Septem lit. V».
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κύρια πρόταση. Εΐναι λοιπόν σαφές ότι ή τελεία μετά τό γίγνεται πρέπει νά απα-
λειφθεί καί άντι αύτής νά τεθεί κόμμα1064.

Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως:

ετιειδή <δ' ένίοτε> ηαριτττάμενα τά ζώα [sc. αί σφήκες κα! αί μέλισσαι]
έπικαθέζεται νεκροϊς σώμασιν 'ιωδών θηρίων και τούτων άττοματτόμενα
τήν κακίαν ού σμικρών κινδύνων αίτια τοις δακνομένοις γίγνεται, χρή τοις
ούτως έπιφαινομένοις ...,

κα! νά μεταφρασθεί: «έπειδή όμως τά ζώα (αύτά = οί σφήκες κα! οί μέλισσες)
μερικές φορές, πετώντας κοντά σέ νεκρά σώματα ζώων πού έχουν δηλητήριο,
κάθονται πάνω τους καί, άπομυζώντας τή βλαπτική ούσία τους1065, γίνονται
αϊτια όχι μικρών κινδύνων γιά έκείνους πού τσιμπούν, πρέπει σ' αύτούς πού
έμφανίζονται τέτοια συμπτώματα ...».

σ. 50, 30-32: χρή τοις ούτως έπιφαινομένοις και θηριακή άντιδότω και
έμπλάστρω και τή άλλη αγωγή προς άσπιδοδήκτους χρήσθαι.

Στο παραπάνω χωρίο ύποδεικνύεται ή άντιμετώπιση τών συμπτωμάτων πού
έμφανίζονται ύστερα άπό δήγμα σφηκών καί μελισσών. Όπως εΐναι παραδεδομένο
τό κείμενο, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις αύτές ό γιατρός πρέπει νά χρησιμοποι-
ήσει κάποιο θηριακό άντίδοτο (δέν καταγράφεται ένα συγκεκριμένο) κα! κάποιο
έμπλαστρο (και πάλι δέν σημειώνεται ποιό). Ό συγγραφέας τού έργου, άν κα! κρί-
νει έπώδυνα άλλά γενικά άκίνδυνα τά δήγματα τών έν λόγω έντόμων, δέν κατα-
γράφει μόνον ειδική θεραπεία1066, άλλά ύποδεικνύει κα! κάποια γενικά βοηθήματα
ισχυρότερης δράσεως άπό ό,τι τά προηγούμενα, καθώς κα! τή θεραπεία γιά όσους
έχουν δαγκωθεί άπό άσπίδα· τά βοηθήματα αύτά πρέπει νά χρησιμοποιηθούν
στις περιπτώσεις έκεινες, κατά τις όποιες οί σφήκες κα! οί μέλισσες είναι φορείς
έπικίνδυνων ιών, τούς όποιους μεταφέρουν στούς άνθρώπους άπό νεκρά σώματα
δηλητηριωδών ζώων. Πιστεύω λοιπόν ότι μέ τήν έκφραση και θηριακή άντιδότω
καϊ έμπλάστρω γίνεται, πιθανότατα, ύπόδειξη νά χρησιμοποιηθεί έπιλεκτικά
ένα άπό τά τέσσερα έμπλαστρα κα! ένα άπό τά δέκα τρία θηριακά άντίδοτα, πού
έχουν ήδη καταγραφεί, ώς γενικά θεραπευτικά μέσα, σέ δύο προηγούμενα διαδο-
χικά κεφφ. τού έδώ έξεταζόμενου έργου1067· τά έμπλαστρα αύτά είναι άποτελεσμα-
τικά κατά όλων τών ιοβόλων, ένώ τά θηριακά άντίδοτα ενδείκνυνται έπίσης κατά

1064. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 42-43.

1065. Δηλ. τό δηλητήριο, τον ιόν, φορείς τοϋ όποιου είναι.

1066. "Οπως π.χ. κάνει ό Φιλουμ., Π. ίοβ. 11,3 [CMG Χ/1/1, σ. 15,24-16,3],

1067. Βλ. Ανων. [Αιλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 9 [σ. 46,19-47,7 Ihm] (εμπλαστροι), και 10 [σ. 47,
8-49,17 Ihm] (άντίδοτοι θηριακαί). Βλ. και Φιλουμ., Π. ίοβ. 10 [CMG Χ/1/1, σ. 14,1-15,14]: άντίδοτοι
θηριακαί <καί> εμπλαστροι ποιοΰσαι καί πρός άλλα (δύο εμπλαστροι και τέσσερις άντίδοτοι θηριακαί).
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όλων τών ιοβόλων, ένώ μερικά τους και κατά τών δηλητηρίων. Μέ τήν παραπάνω
έρμηνεία ύποστηρίζεται ή διατήρηση τής παραδεδομένης μορφής τής φράσεως
θηριακή άντιδότω καί έμπλάστρω- διαφορετικά αύτή θά έπρεπε νά διορθωθεί μέ
άλλαγή τοϋ άριθμ. τών τριών δοτικών της, δηλ.: θηριακαϊς άντιδότοις και έμπλά-
στροις (μέ παραπομπή φυσικά και πάλι στο περιεχόμενο τών δύο σχετικών κεφφ.
πού προαναφέρθηκαν)1068.

Τέλος γιά τά δήγματα τών σφηκών καί τών μελισσών ένδείκνυται νά χρη-
σιμοποιηθεί καί ή ειδική θεραπεία πού άφορά τούς άσπιδοδήκτους1069· άκριβώς
έπειδή πρόκειται γιά άναφορά σέ συγκεκριμένη θεραπεία μετά τή δοτ. αγωγή
πρέπει νά προστεθεί τό άρθρο τή, δηλ.:

χρή τοις ούτως έπιφαινομένοις και θηριακή άντιδότω και έμπλάστρω και

τή άλλη άγωγή <τή> πρός άσπιδοδήκτονς χρήσθαι.

Ύπέρ τής προσθήκης αύτής βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 56, 20-21: χρώ
[sc. γιά έκείνους πού έχουν δαγκωθεί άπό πελιάδα] τοις βοηθήμασι τοις πρός
έχιοδήκτους λελεγμένοις- πρβ. άκόμη σ. 59, 8: διό καϊ τούτους [sc. αύτούς πού
έχουν δαγκωθεί άπό χαλκήν σαύραν] θεραπευτέον τοις έπι τής μυγαλής είρη-
μένοις· σ. 59,11-12, και σ. 74,6. Πρβ. καί Φιλούμ., Π. ίοβ. 23,2 [CMG Χ/1/1, σ. 29,
3θ]: βοηθούνται δέ καϊ ούτοι [sc. οί δηχθέντες ύπό σηπός] τοις έπι κεράστου
και άμμοδύτου είρημένοις· 25, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 32, ι]: βοηθούνται δέ [sc. οί δη-
χθέντες ύπό δρυΐνου] καϊ τοις έπ'έχεοδήκτων είρημένοις, κ.ά.

σ. 51, 3: κατάστικτοι δέ πάντες [sc. οί άσκαλαβώται] έκ λευκού καϊ μέλανος,
μάλιστα τά περι τό [...]

Πιθανότατα τό κενό πού δηλώνεται στο χφ. V1070 πρέπει νά συμπληρωθεί ώς
άκολούθως:

1068. Πρός έπίρρωση τής παραπάνω σκέψεως έπισημαίνω ότι στόν Φιλούμενο τό κεφ. 16
εΐναι άφιερωμένο στό θέμα άσπίδων πόσαι διαφοραί [CMG Χ/1/1, σ. 21,11-22,28], όπου άναγρά-
φεται ή ειδική θεραπεία τών άσπιδοδήκτων στό τέλος τοΰ κεφ. αύτοΰ σημειώνεται [CMG Χ/1/1,
σ. 22,26-28]: μετά δέ ταύτα ταϊς θηριακαίς άντιδότοις χρηστέον και τοις καθολικοίς βοηθή-
μασιν τοις έν άρχή δεδηλωμένοις[&€. στό κεφ. 10 τοΰ φιλουμένειου έργου· βλ. ύποσημ. 107]·
βλ. άκόμη 36,4 [CMG Χ/1/1, σ. 39,16-18]: τά ούν άρμόζοντα τούτοις βοηθήματα προσενεκτέον έκ
τών παραδεδομένων, λέγω δή τών καθολικών και <κοινών> άντιδότων και τής άλλης άκολούθου
διαίτης (όπου καί πάλι ύπονοοΰνται τά άντίδοτα πού καταγράφονται στό κεφ. 10 τοΰ ίδιου έργου
καί ή δίαιτα πού ύποδεικνύεται στό κεφ. 9). Βλ. καί Αετ., Λόγ. Ιατρ. 13,37 [σ. 289,8-10 Ζερβ.].

1069. Τό κεφ. περί άσπίδος, τό όποίο ύπήρχε στό άρχικό κείμενο, παραλείπεται άπό τόν
συμπιλητή (ή τόν άντιγραφέα) μέ παραπομπή στόν Άέτιο, βλ. σ. 54,27: περι άσπίδος, περι έχεως
και περι κεράστου {ζήτει έν τω Άετίω}.

1070. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 3: «post τό spatium circ. undecim lit. V». Ό ύπολογισμός
τών γραμμάτων πού λείπουν δέν είναι όρθός. Βλ. καί σ. 400, ύποσημ. 1363, όσα παρατηρούνται
σχετικά μέ τά κενά πού δηλώνονται στό χφ.
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... μάλιστα τά περι τό[ν αυχένα].

'Υποθέτω οτι σέ ένα ζώο πού έρπει, όπως είναι ό άσκαλαβώτης (κν. «γουστέ-
ρα»)1071, κάποιος τονίζει τί βλέπει κυρίως στο έπάνω μέρος τοϋ σώματος του,
δηλ. στον αυχένα, τήν κεφαλήν ή τήν ράχιν1072. Συνεπώς ή παραδεδομένη γρ.
τό[ μάς κατευθύνει προς τήν προτεινόμενη συμπλήρωση (δηλ. σέ ούσ. γένους
άρσεν.). Βλ. καί σ. 53,26: τά δέ περί τον αυχένα αύτοϋ [sc. τού λύκου, ένός είδους
φαλαγγίου] μέρη έγκεχάρακται. Πρβ. καί τά άκόλουθα χωρία, στά όποια τονί-
ζονται οί ιδιαίτεροι χρωματισμοί σέ εύδιάκριτα μέρη έρπετών, Φιλούμ., Π. ιοβ.
15, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 19,10-11]: έντετύπωται δέ τινα έν τω σώματι αύτοΰ [sc. τοΰ
μυρμηκίου, ένός είδους φαλαγγίου] ώς άστρα, μάλλον δέ κατά <τά> νώτα,
καί 15, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 19,17-18]: ύπόσπιλον [sc. τό σκωλήκιον, ένα είδος φα-
λαγγίου], καί μάλιστα κατά τήν κεφαλήν.

σ. 51,5-7: τοις τοίνυν ύπό άσκαλαβώτου δηχθεΐσι παρακολουθεί πυρώδης οδύ-
νη, έρύθημα, οϊδησις, π ελιά τη ς, τισί δέ καί νομή μετά έσχαρώσεως ~\σταθεϊσα κα-
ταλαμβάνειt.

Ή έκδ. θέτει άνάμεσα σέ σταυρούς τις δύο τελευταίες λέξεις τοΰ παραπά-
νω χωρίου, έπειδή προφανώς άδυνατει νά κατανοήσει τή μετ. σταθεϊσα καί συ-
νεπώς τό νόημα τής τελευταίας προτάσεως. Στήν πραγματικότητα όμως στο
έξεταζόμενο κείμενο δέν ύφίσταται κανένα πρόβλημα, καί ή τελευταία πρότασή
του πρέπει νά έκδοθεϊ όπως άκριβώς παραδίδεται:

τισί δέ καϊ νομή μετά έσχαρώσεως σταθεϊσα καταλαμβάνει,

καί νά μεταφρασθεί: «σέ κάποιους όμως, άφοϋ δημιουργηθεί σηπόμενο έλκος
μέ έσχάρα, έξαπλώνεται (στήν περιοχή τοΰ δήγματος)».

Γιά τή χρήση τοΰ ρ. ϊσταμαι σέ παρόμοια συμφραζόμενα1073 βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 5,5 [XII 875,6-7 Κ.]: ούτω γάρ ϊσταται ή νομή [sc. τών ούλων], καϊ έξ
ύγιοϋς τής σαρκός τό περιβρωθέν τρέφεται = Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4,66 [CMG
VI/3, σ. 461,24-25] = Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 8,25 [CMG VIII/2, σ. 434,14-15]· Όρειβ., Ίατρ.
συν. έκλ. 104, 1 [CMG VI/2/2, σ. 283, 27]: σταθείσης δέ τής νομής, τή διά σκωρίας
κηρωτή χρώ· πρβ. καί Ίατρ. συν. 44,23 [CMG VI/2/1, σ. 147,26]: στάσιν δέ λαβού-

1071. Βλ. καί Σχολ. Λριςτοφ. Νεφ. 173: έκατέρως λέγεται, καϊ άσκαλαβώτης και γαλεώτης.

1072. Ή έκφραση περι τήν κοιλίαν άποκλείεται, άφ' ένός μέ βάση το παραπάνω σκεπτικό, καί
άφ' έτέρου έπειδή ή άνάγνωση περι το[ είναι βέβαιη (φυσικά αύτό δέν σημαίνει δτι μπορεί νά
άποκλεισθεΐ τό ένδεχόμενο τό το[ νά είναι άποτέλεσμα παραναγνώσεως τοΰ γραφέα, ό όποιος
δέν μπόρεσε νά διαβάσει τό κείμενο πού ύπήρχε στό δηλούμενο κενό).

1073. Τό ϊσταμαι σε συμφραζόμενα, όπως αύτά τών χωρίων πού παρατίθενται στή συνέχεια,
άλλοτε δηλώνει τή δημιουργία τής νομής, καί άλλοτε τήν παύση τής έξαπλώσεώς της· σχετικά
βλ. στό LSJ, στό λ. ϊστημι, Α III 1 καί 2.
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σης τής νομής- Άέτ., Λόγ. ίατρ. 15, 11 [σ. 33, 21-22 Ζερβ.]: σταθείσης δέ τής νομής,
θεραπεύειν ώς τα κοινά 'έλκη· Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,26 [CMG IX/1, σ. 202, ΙΟ-
Ι ΐ]: σταθείσης δέ τής νομής τω διά γάλακτος καί Σαμίας γης γαργαριστέον, και 4,20
[CMG IX/1, σ. 341,4-5]: σταθείσης δέ τής νομής τή διά τής σκωρίας κηρωτή χρώ1074.
Βλ. άκόμη Α'ίλ. Προμ., Δυναμ. 58, 2 [σ. 146, 29-30 Crism.]: σταθείσης δέ τής νομής
φακω έφθώ μετά μέλιτος κατάπλασσε.

σ. 51, 27-29: τοις δέ ύπό χλωρού σκορπιού δεδηγμένοις έπονται πόνοι σφοδροί,
φρίκη συνεχής κρνσταλλώδης περί τε τήν πληγήν καί δλον το σώμα καί αίδοϊον,
ψυχρός ίδρώς.

Τό χωρίο περί τε τήν πληγήν καί δλον τό σώμα καί αίδοϊον πρέπει νά έκδοθεΐ
πιθανότατα ώς άκολούθως:

περί τε τήν πληγήν καί δλον τό σώμα καί <τό > αίδοϊον.

σ. 51, 35-37: βοηθούνται δέ [sc. οί σκορπιόπληκτοι] άπλοϊς βοηθήμασι τοΐσδε-
λαβών τόν έν τοις ούροδόχοις άγγείοις <ρύπον> τόν πόνον έχοντα κατάχριε τάς
<...> καί άπονους ποιήσεις.

Τό χάσμα τοϋ κειμένου, τό όποιο έπισημαίνει ή έκδ.1075, πρέπει νά άποκατα-
σταθέϊ ώς άκολούθως:

... κατάχριε τάς <πληγάς> καί άπονους ποιήσεις,

καί νά μεταφρασθεί: «... κατάχριε τις πληγές [= τά τσιμπήματα τών σκορπιών]
καί θά τις κάνεις νά μήν πονούν».

Ύπέρ τοϋ ότι τό χάσμα τοϋ κειμένου πρέπει νά συμπληρωθεί μέ κάποια πτώ-
ση τοϋ ούσ. πληγή συνηγορούν καί τά άκόλουθα χωρία άπό τό ϊδιο κεφ. (: περί
σκορπιοπλήκτων)· βλ. σ. 51,21-22: τοις τοίνυν ύπό λευκού σκορπιού πεπληγμένοις
παρακολουθεί πόνος σφοδρότατος κατά τής πληγής· σ. 51, 27-28: τοις δέ ύπό
χλωρού σκορπιού δεδηγμένοις έπονται πόνοι σφοδροί ... περί τε τήν πληγήν σ.
52, 3-5: κατάπλασσον δέ τή πληγή καί τόν σκορπίον τόν πλήξαντα, εί εύρεθείη, ή
άσκαλαβώτην άνάσχισον καί έπίθες τή πληγή, καί σ. 53, 7-8: καί κατά τής πληγής
έπι τιθέμενον βοηθεΐ1076.

1074. Βλ. καΙΠΑΤΛ. Αιγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 3,22 [CMG ΙΧ/Ι,σ. 182,23-24]: έπισταθείσης δέ τής νομής
και τής έσχάρας έκπεσούσης- 3,42 [CMG ΙΧ/Ι,σ. 234,27]: νομής δέ σύστασης περί τά έντερα- πρβ.
και 5, 13 [CMG ΙΧ/2, σ. 16, 10-12]: περί δέ τό δήγμα φλυκταινών έπανάστασις καθάπερ έπι τών
πυρικαύστων γίνεται, και νομή περιλαμβάνει προχωρούσα έπι τά παρακείμενα. Νομή ονομάζεται
άπό τούς αρχαίους γιατρούς ή ελκωσις μετά σηπεδόνος- βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 9
[XII 988,10-13 Κ.], και 9, 5 [XIII 288,12-14 Κ.]. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. και Μαυρουδης, Παρα-
τηρήσεις, σ. 43.

1075. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 36: «lac. statui».

1076. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 44.
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σ. 52, 10-11: άκρως δέ ποιεί [sc. σκορπιοπλήκτοις] πηγάνον σπέρμα άγρίον
ή τών φύλλων, πιτυΐνης λιπαράς <...> τό τετραπλούν, κηροϋ, έλαίον τό αρκούν
άναλαβών έπιτίθει.

Τό παραπάνω χωρίο είναι σαφές οτι μάλλον παραδίδεται προβληματικά-
έκτός άπό τήν προφανή διόρθωση τής γρ. σπέρμα σέ σπέρματος (προς τήν
όποία μάς κατευθύνει ύποχρεωτικά και ή γεν. φύλλων)1077, θεωρώ πάρα πολύ
πιθανόν νά έξέπεσε ή μνεία τοϋ ποσού τοϋ πηγάνον, και φυσικά ότι ή δήλω-
ση (έστω καί μέ έπιφύλαξη) άπό τήν έκδ. χάσματος μετά τό λιπαράς1078 είναι
έσφαλμένη. Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν συνθέσεις φαρμάκων πού διατυπώ-
νονται μέ τρόπο παρόμοιο μέ αύτή τοϋ φαρμάκου πού έξετάζεται έδώ, καί συ-
γκεκριμένα όταν γιά τή δήλωση τής ποσότητας ένός ύλικοϋ δέν χρησιμοποι-
είται κάποιο μέτρο όγκου ή βάρους άλλά συγκριτικό άριθμητικό, όπως στήν
προκείμενη περίπτωση τό τετραπλούν, καταλήγω στό συμπέρασμα ότι τό χά-
σμα πρέπει νά έντοπισθεΐ μάλλον μεταξύ τών λέξεων φύλλων καί πιτυΐνης,
καί έπίσης ότι στό έκπεσόν κείμενο ομοίως δέν δηλωνόταν τό μέτρο βάρους
ή όγκου τοϋ πηγάνον σπέρμα<τος> άγριου ή τών φύλλων, άλλά δινόταν μόνον
ή βάση γιά νά καθορισθεί ή άναλογία τοϋ έπόμενου συστατικού- δηλ. x μέρος
τοΰ πηγάνον καί τετραπλάσια (4χ) ή ποσότητα τοϋ άλλου φαρμακευτικού ύλι-
κοϋ. Ή σκέψη αύτή τεκμηριώνεται άπό τά άκόλουθα χωρία, Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 4, 8 [XII 802, 3-4 Κ.]: χελώνης θαλασσίας τής χολής μέρος α',
μέλιτος Αττικού τό τετραπλούν έγχριε· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16, 48 [σ. 66, 23-24
Ζερβ.]: ... μέλιτος πρωτείου, λιβάνου, διφρυγοϋς έκάστου μέρος α', ύσσώπου
τό τριπλούν· βλ. έπίσης τά άκόλουθα χωρία, όπου όμως στό πρώτο μέρος τής
άναγραφής τοϋ φαρμάκου άντι μέρος α ' ύπάρχει τό 'ίσα ή Ισον, έπειδή γίνεται
λόγος γιά περισσότερα ύλικά1079· βλ. Παϋλ. Αΐγιν., Έπιτ. ίατρ. 4, 12 [CMG IX/1,
σ. 332, 2-3]: ψιμυθίου καί λιθαργύρου 'ίσα, κηροϋ τό τετραπλούν μετά σουσί-
νου ή ροδίνου, καί 4, 33 [CMG IX/1, σ. 354, 12-14]: ή άσβέστου και νίτρου 'ίσα,
καρδαμώμου καί τήλεως <τό?> τετραπλούν σύν μέλιτι ώς μάλαγμα έπιτίθει-
Γεωπ. 15, 2 [σ. 440, 11-13 Beckh]: ή νάρδου βοτάνης καί σμύρνης τό Ισον ομού
λειάνας, τετραπλούν τε μέλιτος συμμίξας τούτοις, χρίσεις τά αγγεία, κ.ά. Πρβ.
καί στό ϊδιο τό έξεταζόμενο έργο, σ. 74,14-15: δξους μέρος α ', γλυκέος μέρη
β ' όμοϋ ταράξας δίδου πιεϊν. Μέ βάση λοιπόν τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω τό
χωρίο πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως:

1077. Βλ. και παραπάνω, σ. 263-265 και 280-282, τις παρατηρήσεις στά χωρία, σ. 44,21-23, και
σ. 47,18-22, άντίστοιχα.

1078. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 11: «lac. suspicata sum».

1079. Όπου ομως και πάλι είναι προφανές οτι τό ίσα ή ίσον άντιστοιχεϊ στήν έκφραση μέρος
α' (άπό τό κάθε ενα άπό τά καταγραφόμενα φαρμακευτικά ύλικά).
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άκρως δε ποιεί πηγάνου σπέρμα<τος> άγριου ή τών φύλλων <μέρος α',> πι-
τυίνης λιπαράς το τετραπλοϋν, κηροϋ, ελαίου το αρκούν άναλαβών έπιτίθει,

και νά μεταφρασθεί: «ενεργεί πάρα πολύ άποτελεσματικά [sc. τό άκόλουθο]·
<ενα μέρος> σπέρματος ή φύλλων άγριου πηγάνου, τετραπλάσια ποσότητα
λιπαρής (ρητίνης) πεύκου, κερί και λάδι όσο είναι άρκετό, άφού τά άναμίξεις,
βάλε τα ώς έπίθεμα»1080.

σ. 52,17-18: άλλη [sc. έμπλαστρος σκορπιακή]· άσκαλαβώτας ζώντας ούγγίας
γ', πίσσης ύγράς κυάθους β ', βαλών έα έν ήλίω μηνί παυνί καί έκ τούτου έπιτίθει.

Στο χωρίο αύτό, στο όποιο άναγράφεται ή σύνθεση καί ή σκευασία μιάς
σκορπιακής έμπλάστρου, έντοπίζεται νοηματικό χάσμα μετά τή μετ. βαλών
ένώ καθορίζονται οί ποσότητες τών δύο συστατικών τοϋ φαρμάκου, παραλεί-
πεται (στήν έκδεδομένη μορφή τού κειμένου) ή μνεία τοϋ άγγείου, μέσα στό
όποιο αύτά μαζί μέ τήν ύγράν πίσσαν θά έκτεθούν στον ήλιο. Τό ένδεικνυόμε-
νο άγγεΐο γιά παρόμοια χρήση ήταν συνήθως γυάλινο. Πιθανότατα λοιπόν τό
προβληματικό σημείο τοϋ έν λόγω χωρίου πρέπει νά άποκατασταθεΐ ώς άκο-
λούθως:

... βαλών <έν ύαλίνω άγγείω> έα έν ήλίω1081.

Φυσικά δέν θά άπαιτοϋνταν καμιά συμπλήρωση στό χωρίο, άν άπό αύτό
έλειπε τό βαλών1082. Έπίσης στήν ένδεχόμενη ένσταση ότι στό άμέσως έπόμενο
φάρμακο, πού άφορά μιά παρόμοια εμπλαστρον, ομοίως δέν μνημονεύεται τό
άγγεΐο στό όποιο γίνεται ή μίξη τών ύλικών, θά μπορούσε νά παρατηρήσει κά-
ποιος ότι έκεΐ ή σύνταξη είναι έντελώς διαφορετική, καί γι' αύτόν άκριβώς τόν
λόγο δέν άπαιτειται άνάλογη συμπλήρωση· βλ. σ. 52, 19-20: άλλη έμπλαστρος

1080. Σημειώνω δμως οτι έχω εντοπίσει και τΐς ακόλουθες δύο περιπτώσεις φαρμάκων πού
συντίθενται τό κάθε ενα άπό δύο μόνο ύλικά και πού γιά τό πρώτο ύλικό δέν καταγράφεται ή πο-
σότητα ούτε μέ τή μνεία συγκεκριμένου μέτρου όγκου ή βάρους ούτε μέ τή διατύπωση μέρος α ',
δπου όμως ή σύνταξη είναι έντελώς διαφορετική (στό έξεταζόμενο χωρίο τό ύλικό, τοΰ όποιου
ή δήλωση τής ποσότητας έχει έκπέσει, βρίσκεται σέ γεν. πτώση, ένώ στά δύο χωρία πού παρα-
τίθενται στή συνέχεια τά άντίστοιχα άπλά φάρμακα, θαψία καί μέλι, έκφέρονται μέ αίτιατ.), βλ.
Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,1 [XII814,3-4Κ.]: ή θαψίαν και άλεύρου όροβίνου τό τριπλούν
ομοίως [sc. κατάχριε],καί Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6,90 [CMG ΙΧ/2,σ. 142,25-26]: μέλι τριπλούν
μίξαντες ροδίνω και δια μοτών έπιτιθέντες θεραπεύσομεν (και στις περιπτώσεις αύτές δμως στήν
ούσία τηρείται ή 'ίδια άναλογική άνάμιξη τών ύλικών κατά τή σκευασία τών φαρμάκων).

1081. Προτείνεται ή γρ. ύάλινον (καί όχι ύέλινον), έπειδή αύτός ό τύπος έντοπίζεται στό έδώ
έξεταζόμενο έργο, σ. 61,7: φύλαττε δέ τοϋ πάσχοντος τό ούρον έν ύαλίνω άγγείω.

1082. Τή διόρθωση τοΰ βαλών σέ λαβών, χωρίς καμιά άλλη έπέμβαση στό χωρίο, θά μπο-
ροΰσε ϊσως νά τή σκεφτεί κάποιος, μόνον άν ή μετ. λαβών βρισκόταν στήν άρχή τοΰ χωρίου
αύτοΰ, όπως δηλ. σ' έκεΐνο πού έξετάζεται άμέσως παρακάτω.
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σκορπιακή· λαβών άσκαλαβώτας <...>1083 έμβαλε εν πίσση ύγρά και εα έν ήλίω
έως σαπώσιν1084.

σ. 52,19-20: άλλη έμπλαστρος σκορπιακή· λαβών άσκαλαβώτας <...> έμβαλε
έν πίσση υγρά και έα έν ήλίω έως σαπώσιν.

Στό χωρίο αύτό ή έκδ. ύποθέτει ότι ύπάρχει χάσμα μεταξύ τών λέξεων άσκα-
λαβώτας και έμβαλε1085, έπειδή προφανώς θεωρεί ότι έξέπεσε ή μνεία τού αριθ-
μού τών άσκαλαβωτών πού πρέπει νά τοποθετήσει κάποιος μέσα στήν ύγράν
πίσσαν (δηλ. σέ ρευστή ρητίνη)1086. Ώστόσο κάτι τέτοιο δέν εΐναι άπαραίτητο·
ό γιατρός μπορεί νά τοποθετήσει όσους άσκαλαβώτας καταφέρει νά συλλάβει
καί, όταν σαπώσιν, νά χρησιμοποιήσει γιά τή σκευασία τού έμπλάστρου όση
ποσότητα τοΰ μίγματος τών άσκαλαβωτών καί τής ρητίνης κρίνει άπαραίτη-
τη. Ύπέρ τής σκέψεως αύτής συνηγορεί καί ή διαπίστωση ότι ούτε γιά τήν πίσ-
σαν άναγράφεται ή ποσότητα πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμέ-
νο έμπλαστρο. Βλ. καί τά άκόλουθα χωρία άπό τόν Αϊλ. Προμ., Αυναμ. 62, 2 [σ.
152, 19 Crism.]: καρκίνους καύσας έν χύτρα, και 16, 14 [σ. 74, 30-76, l Crism.]:
σκορπιούς χερσαίους βαλών ζώντας έν κύθρα, δπτησον και έκ τής τέφρας δίδου
κοχλιάριον έν βλ. άκόμη και τά άκόλουθα φαρμακευτικά σκευάσματα, τά όποια
άποτελοϋνται άπό ζωϊκά ύλικά (όπως δηλ. εΐναι ό άσκαλαβώτης), ή ποσότητα
τών όποιων δέν καταγράφεται, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 1 [XII 417, 14-
16 Κ.]: άλλο■ βατράχους λεπτούς καύσας έπίπασον μετά πίσσης ύγράς χλιαράς-
αύτόθι [XII 418, 9-10 Κ.]: άλλο· έχίνων θαλασσίων τά όστρακα κατακαύσας ...·
3,1 [XII 649,4-5 Κ.]: θηρία τά άπό τών δένδρων, ώσπερ σκώληκας έρυθρούς, τρί-
1ι/ας και διεϊς έλαίω χρώ· [Γαλην.], Π. εύπορ. 2, 6 [XIV 422, 5-7 Κ.]: πορφύρας ή
κήρυκας λαβών [leg. βαλών]1087 εις πολταρίδιον Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 117, 3
[CMG VI/2/2, σ. 291, 21 κ.έ.]: λυσσοδήκτοις ποτόν. καρκίνων ποταμίων έπι κλη-
ματίδων λευκής άμπέλου καυθέντων ή σποδιά άποκείσθω· Βιβλ. πρός Εύνάπ.
3, 72 [CMG VI/3, σ. 432, 11-12]: καρκίνους ζώντας έπι λοπάδος θείς έξ έρυθρού
χαλκού καίειν δεί άχρις ού τεφρωθώσιν ώς εύκόλως λειούσθαι, καθώς και Παύλ.
Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 58 [CMG IX/1, σ. 269,16-17]: ιδίως δέ καύσας άσκαλαβώτην
λειοτρίβησον, είτα έπιβαλών έλαιον χρίσον τοϋ δεξιού ποδός τόν μέγαν δάκτυ-
λον = Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 11,35 [σ. 581, 32-33 D.-R.], κ.ά.· βλ. άκόμη στό έδώ έξετα-
ζόμενο έργο τή χρήση ζωϊκοΰ ύλικού, τό όποιο χρησιμοποιείται ώς συστατικό

1083. Γιά τό χωρίο αύτό βλ. άμέσως παρακάτω, τή σχετική παρατήρηση.

1084. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 44-45.

1085. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 19: «lac. statui».

1086. Ό όρος πίσσα δηλώνει τή ρητίνη· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 221, ύποσημ. 823.

1087. Σχετικά μέ τό λάθος αύτό βλ. παραπάνω, σ. 284, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 48,12-14.
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φαρμάκου πρός ύδροφόβους, χωρίς νά άναγράφεται ή ποσότητά του, σ. 44,19-
20: &λλο· γήρας άσπίδος βρέξας εις έλαιον θνμίασον εγγύς τών φωλεών [sc. τών
ιοβόλων] και εύθέως άποχωρήσουσιν1088. Συνεπώς τό χωρίο δέν θά παρουσιάζει
κανένα πρόβλημα, άν έκδοθεί άκριβώς όπως παραδίδεται, δηλ.:

άλλη έμπλαστρος σκορπιακή■ λαβών άσκαλαβώτας εμβαλε έν πίσση ύγρά

καϊ εα έν ήλίω έως σαπώσιν

ή μετάφραση του είναι ή άκόλουθη: «άλλο έμπλαστρο κατά τοϋ τσιμπήματος
τοϋ σκορπιού- άφοϋ πιάσεις άσκαλαβώτες, βάλε τους μέσα σέ ύγρή ρητίνη και
άφησέ τους στόν ήλιο μέχρις ότου σαπίσουν» (καί τό μίγμα πού θά προκύψει
χρησιμοποίησέ το ώς έμπλαστρο).

σ. 52, 33-34: ... πίσση ς ξηράς, σάπωνος, κογχών τών ποταμίων τό εντός, λύ-
χνων μύξης, νίτρου πυρρού άνά δραχμήν α '.

Ή έκφραση τό εντός πρέπει νά διορθωθεί σέ τοϋ εντός· βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 3, 1 [XII 626, 15 Κ.]: κυάμων Αιγυπτίων τοϋ έντός πικρού ... άνά
δραχμάς β'· αύτόθι [XII 634, 14-15 Κ.]: ποιεί δέ και καρύων σεσηπότων τοϋ
έντός τό ύγρόν 10, 2 [XIII 347,16 Κ.]: κολοκυνθίδος τοϋ έντός δραχμάς β', κ.ά.·
Όρειβ., Ίατρ. συν. 8, 47 [CMG VI/1/1, σ. 297, 29-30]: τής σικυωνίας τοϋ έντός
δραχμάς β'· Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 88 [CMG VI/3, σ. 92, 2], κ.ά.· Άέτ., Λόγ. ίατρ.
3, 84 [CMG VIII/1, σ. 293, 9-10]: εί δέ άντί τοϋ μαράθρου κνήκου σπέρματος τοϋ
έντός έμβάλοις ούγγίαν α'..., κ.ά.

σ. 52, 39-40: άριστολοχίας μακράς, μελανθίου, πάνακος ρίζης, πηγάνου άγριου
σπέρμα άνά δραχμάς δ', δίδου δραχμάς β ' μετ'οίνου.

Ή γρ. σπέρμα πρέπει νά διορθωθεί σέ σπέρμα<τος>, όπως άπαιτεΐται άπό
τή σύνταξη καί όπως άνευρίσκεται στις άνάλογες έκφράσεις μέ τό άνά- βλ. καί
τό έν λόγω φάρμακο, όπως παρατίθεται γιά δεύτερη φορά λίγο παρακάτω στό

1088. Επισημαίνω άκόμη οτι δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις στήν άρχαία ιατρική γραμματεία,
στις όποιες υποδεικνύονται καί διάφορα άλλα ύλικά, έκτός άπό τά ζωικής προελεύσεως, ώς συ-
στατικά φαρμάκων, χωρίς καί πάλι νά καταγράφεται και ή ποσότητά τους- βλ. ένδεικτικά στόν
Φιλούμενο, στό κεφ. τοΰ έργου του πού άφορά τούς σκορπιοπλήκτους, Π. Ιοβ. 14, 4-6 [CMG
Χ/1/1, σ. 17, 18-26]: βοηθούνται δέ τοις ύπογεγραμμένοις παραχρήμα· συκής όπός εις τό πλήγμα
ένσ<τ>αχθε'ις [Kind, Χαριτωνίδης], ή αυτός ό πλήξας σκορπίος επιτεθείς κατά άντιπάθειάν τινα
άκρως βοηθεΐ, ή λεϊον άλας μετά λινοσπέρμου, <ή> άλθαίας ό καρπός, ή θείον απυρον άναληφθέν
ρητίνη τερμινθίνη και ώς έμπλάστριον έπιτεθέν ή χαλβάνη πλατυνθεΐσα σπληνίου τύπον, ή καλα-
μίνθη λεία ύδρηρά καταπλασσομένη, καϊ ώμήλυσις έν οϊνω σκευασθείσα έν άφεψήματι πηγάνου, ή
ρύπος αγγους ούρηροΰ καταχριόμενος, ή άριστολοχίας ρίζα· ή Κυρηναϊκω όπω ή άλσ'ιν μετά στα-
φίδων κατάπλασσε ή μετ'έλαίου λείοις άνάτριβε· πρβ. και στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 48,12 κ.έ.:
λαβών θέρμους αρκετούς έμβαλε εις όστράκινον σκεύος άπίσσωτον ... Βλ. έπίσης Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII 418,7-9 Κ.]: άλλο■ κάρυα πικρά σύν τοιςλέμμασιν κατακαύσας...
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ϊδιο κεφ., σ. 53,9-10: άριστολοχίας μακράς, μελάνθης, όποπάνακος ρίζης, πηγάνον
αγρίου σπέρματος άνά δραχμάς δ'· {ή δόσις άνά δραχμάς δ'} ή δόσις δρα-
χμαϊ β Βλ. καϊ παραπάνω, α. 294, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 49,6-13, κ.ά.

σ. 53, 5-8: άντίδοτος πρός σκορπιοπλήκτους· κυμίνου, δαφνίδων, πεπέρεως,
σμύρνης, γεντιανής άνά ούγγίαν α ', άριστολόχης μακράς καϊ λεπτής άνά ούγγί-
αν α'ς' <σύν> μέλιτι Άττικω, ή δόσις καρύου Ποντικού [π- ed.]1089, μετ'οϊνου καϊ
κατά τής πληγής έπιτιθέμενον βοηθεϊ.

Στό παραπάνω χωρίο πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:

α') Ή προσθήκη άπό τήν έκδ. τής προθ. σύν πριν άπό τήν έκφραση μέλιτι
Άττικω1090 είναι μάλλον περιττή· προφανώς τά ύλικά, άπό τά όποια συντίθεται
τό άναγραφόμενο φάρμακο και τά όποια δλα είναι φυτικά, δηλ. στερεά, πρέπει
νά πολτοποιηθούν μέσα σέ μέλι, καί προφανώς τό τελικό σκεύασμα έχει παχύρ-
ρευστη ύφή, ή έστω εύπλαστη, οπως προκύπτει άπό τή χρήση τοϋ σκευάσμα-
τος καί ώς κατάπλασμα (κα/ κατά τής πληγής έπιτιθέμενον). 'Επισημαίνω οτι
άκριβώς 'ίδια περίπτωση χρήσεως εϊτε τής δοτ. μέλιτι ε'ίτε τοΰ έμπρόθ. προσδ.
σύν μέλιτι δέν έντοπίζεται στό έργο πού έξετάζεται έδώ. Σέ άλλα κείμενα ομως
σέ άνάλογες περιπτώσεις, στις όποιες τά διάφορα ύλικά διαλύονται σέ μέλι,
ύστερα άπό τήν καταγραφή τους πολύ συχνά παρατίθεται άπλώς ή περιλη-
πτική έκφραση μέλιτι (Άττικω) (δηλ. χωρϊς τό σύν, καϊ μάλιστα χωρϊς τό ρήμα
πού δηλώνει τήν άνάμιξη αύτών τών φαρμακευτικών ύλικών μέ τό μέλι)· βλ.
Α'ίλ. Προμ., Αυναμ. 19, 3 [σ. 82, 5 Crism.]: ... σιδίων ροών ούγγίας β'· μέλιτκ,>
χρώ1091· 30, 7 [σ. 102, 29-30 Crism.]: ... πεπέρεως δραχμάς δ', σμύρνης δραχμάς
γ'· μέλιτι γλυκεϊ. ή πόσις [leg. δόσις] καρύου ποντικού τό μέγεθος, πρβ. καϊ
96,24 [σ. 192,26-27 Crism.]: ... ακακίας δραχμάς ξ', κόμμεως <δραχμάς> ξ· ύδα-
τι όμβρίω1092· Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7, 3 [XIII 69, 5-6 Κ.]: ϊρεως 'Ιλλυρικής
δραχμάς γ', άριστολοχίας δραχμάς β', μέλιτι Άττικω· 9, 4 [XIII 280, 3-4 Κ.]:
κασσίας δραχμάς δ', μέλιτι Άττικω· αύτόθι [XIII 281, 14-15 Κ.]: περιστερεώνος
βοτάνης δραχμάς β', πενταφύλλου δραχμάς ε', μέλιτι Άττικω, κ.ά.1093. Ή έκφρα-

1089. Βλ. καί παραπάνω, σ. 283-284, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 48,9-10.

1090. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 7: «σύν addidi».

1091. Γιά τή λειτουργία αύτή τοΰ χρώ στό τέλος τής άναγραφής φαρμάκων, βλ. παραπάνω, σ.
276, ύποσημ. 1003.

1092. Ή προσθήκη τής Crismani <άναλάμβανε> ΰδατι όμβρίω πρέπει νά άπορριφθεΐ. Στήν
έκδοση τοΰ Δυναμεροϋ έντοπίζονται καί άλλα χωρία, τά όποια, κατά τήν άποψή μου, άποτελοΰν
παραδείγματα ύπέρ τής ύπερασπίσεως τής παραδεδομένης δοτ., ή άνάπτυξη δμως τής σχετικής
έπιχειρηματολογίας θά έδινε ύπερβολική στήν ύποσημ. αύτή· έπϊ πλέον κάτι τέτοιο ξεφεύγει άπό τό
βασικό θέμα τοϋ βιβλίου αύτοΰ (θεωρώ οτι τά προσκομιζόμενα παραδείγματα είναι ήδη άρκετά).

1093. Φυσικά σέ άλλες περιπτώσεις, σέ άνάλογα συμφραζόμενα, έντοπίζεται ό έμπρόθ.
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ση αύτή εΐναι ισοδύναμη μέ τήν πληρέστερη μέλιτι (Άττικώ) αναλάμβανε1094,
ή όποία στο έξεταζόμενο έργο έντοπίζεται δύο φορές, βλ. σ. 60, 2: άναλάμβανε
μέλιτι Άττικώ, καί σ. 67, 28-29· βλ. καί σ. 59, 27: μέλιτι άναλαβών βλ. έπίσης Γα-
λην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4, 7 [XII 736, 13-14 Κ]: άναλάμβανε μέλιτι Άττικώ·
αύτόθι [XII 737,15 Κ. καί 739, 5 Κ.]· 8, 7 [XIII 203,15-16 Κ.], κ.ά., καί άλλες συ-
νώνυμες1095. Βλ. καί τις άκόλουθες περιπτώσεις όπου στήν άντίστοιχη θέση μνη-
μονεύεται άπλώς ή δοτ. μέλιτι (ή μέλιτι έφθώ ή μέλιτι έφθώ άναλάμβανε), Γα-
λην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 6 [XII 946, 11-12 Κ.]: νάρδσυ 'Ινδικής δραχμήν α',
στροβίλους κ', μέλιτι· 7, 3 [XIII 73, 3-4 Κ.]: ... περιστερεώνος ύπτιου δραχμήν
α', μέλιτι έφθώ (correxi: έφθόν ed.)· 9, 4 [XIII 279, 4 Κ.]· 7, 2 [XIII 51, 5-6 Κ.]:
μέλιτι έφθώ άναλάμβανε- 10, 1 [XIII 331, 1 Κ.], κ.ά.1096. Κατά συνέπεια στό πα-
ραπάνω χωρίο δέν άπαιτεΐται καμιά προσθήκη· διαφορετικά, μέ βάση τά όσα
έκτέθηκαν, θεωρώ πιθανότερο τό άναλάμβανε. Έξ άλλου, όπως ήδη σημειώθη-
κε, στό εκδιδόμενο έργο δέν έντοπίζεται κάποια χρήση τής έκφράσεως αύτής,
ώστε νά άποτελέσει κατευθυντήρια ή καί ύποχρεωτική ύπόδειξη ύπέρ τής προ-
σθήκης τής έκδ.

β') Μιά άλλη παρατήρηση άφορά τή στίξη τού έξεταζόμενου κειμένου:
Μετά τήν έκφραση άνά ούγγίαν a'S" πρέπει νά τεθεί άνω τελεία, άφού έκεϊ
τελειώνει ή άπαρίθμηση τών βασικών συστατικών τού φαρμάκου, καί άκολού-
θως μνημονεύεται τό μέλι πού άποτελεϊ τό ύλικό μέ τό όποιο όλα αύτά γίνονται
ένα μίγμα. Ή στίξη δέν έχει θέση ύστερα άπό τή γεν. ποντικού [leg. Π-] άλλά
ύστερα άπό τόν έμπρόθ. προσδ. μετ' οίνου, όπου καί πρέπει άντί τού κόμματος
νά τεθεί άνω τελεία (άφοϋ έκεϊ τελειώνει ή πρώτη καί βασική ύπόδειξη γιά τή
χορήγηση τού φαρμάκου).

προσδ. σύν μέλιτι· βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 6 [XII 946, ι Κ.]: πιτυΐδων δραχμήν
α', κρόκου δραχμήν α', σύν μέλιτι· αύτόθι [XII 946, 3 Κ.]: ρόδων άνθους δραχμάς δ', σύν μέλιτι·
7,2 [XIII 19,16-17 Κ.]: ακακίας ούγγίαν S ' ', γλυκείας χυλού δραχμάς δ', σύν μέλιτι, κ.α. Πρβ. καί
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,12 [XIII 832,11 Κ.]: άνιε σύν μέλιτι.

1094. Σημειώνω δτι στή λατιν. μετάφρ. τόσο ή έκφραση σύν μέλιτι Άττικώ δσο καί μέλιτι
Άττικώ άναλάμβανε άποδίδονται κατά τόν ίδιο τρόπο, δηλ. «melle Attico excipito» ή «excipe
melle Attico».

1095. Βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 59,25: μέλιτι μίξον σ. 60,5: μίξας μέλιτι- σ. 66,18· σ. 75,
4: φύρασονμέλιτι,κ.ά.Έπίσης βλ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 10,1 [XIII330,8 Κ.]: μέλιτι φύρα·
Π. άντιδ. 2,10 [XIV 159, ι Κ.]: μέλιτι φύρα, καί 2,17 [XIV 208,7 Κ.]: μέλιτι μίζας- Πρός Πίσ. π.
θηρ. 19 [XIV 291,10 Κ.]: μέλιτι Άττικώ ένώσας- Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,11 [CMG ΙΧ/2, σ. 296,
8-9]: μέλιτι Άττικώ ένώσας αύτά, κ.ά.

1096. Βλ. καί τήν παρόμοια χρήση τής έκφράσεως ύδατι όμβρίω, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ.
4,7 [XII 745,18 Κ.]:... τραγακάνθης δραχμάς η '. ύδατι όμβρίω- αύτόθι [XII 747,3-4 Κ.]:... κόμμε-
ως δραχμάς ιβ'. ύδατι όμβρίω. ή χρήσις δι'ώού- αύτόθι [XII 749,11-12 Κ.]: χαλκού κεκαυμένου καί
πεπλυμένου δραχμάς ιστ'. ύδατι όμβρίω. ή χρήσις ώς δεδήλωται, κ.ά.
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γ') Τέλος θεωρώ πολύ πιθανόν ή έκφραση ή δόσις καρύου Ποντικού να πρέ-
πει νά συμπληρωθεί μέ τό ούσ. τό μέγεθος, όπως έντοπίζεται σέ όλα τα λοιπά
χωρία τού έδώ έξεταζόμενου έργου1097, άλλα καί στή συντριπτική πλεοψηφία
τών παρόμοιων περιπτώσεων στά ιατρικά κείμενα1098· συνεπώς τό τελευταίο μέ-
ρος τού χωρίου πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

... άνά ούγγίαν a'S' '■ μέλιτι Άττικω. ή δόσις καρύου Ποντικού <τό μέγε-
θος7^ μετ'οϊνου- και κατά τής πληγής έπιτιθέμενονβοηθεΐ,

καί νά μεταφρασθεί: «... (τά ύλικά νά άναμιχθούν) μέ άττικό μέλι. Ή δόση (τοϋ
φαρμάκου) είναι όση τό Ποντικό κάρυο1099 χορηγούμενη μέ κρασί· (τό ϊδιο φάρ-
μακο) ώφελεϊ και όταν τεθεϊ ώς κατάπλασμα πάνω στήν πληγή [sc. στό δάγκω-
μα τού σκορπιού]».

σ. 53,39-54,2: τισΐ δέ και κνησμός ή περι τήν πληγήν <ή περι τάς κνήμας> και
όμματα ένυγρα <και> δακρύοντα και κοίλα.

Τό και (πρίν άπό τό δακρύοντα) άποτελει προσθήκη τής έκδ. μέ βάση τό
άντίστοιχο χωρίο τού Φιλουμένου1100. Ώστόσο ή Ihm δέν λαμβάνει ύπ' όψιν της
ότι ή σύνταξη στόν Φιλούμενο εΐναι έν μέρει διαφορετική. Άπό τή σύγκριση

1097. Βλ. σ. 48,9-10: ή δόσις καρύου Ποντικού [π- ed.] τό μέγεθος- σ. 48,16· σ. 48,37 καί σ. 67,7.
Έπίσης στό έξεταζόμενο έργο τό οϋσ. μέγεθος ύπάρχει πάντοτε καί στήν έκφραση ή δόσις κυάμου
Αιγυπτίου τό μέγεθος, βλ. σ. 47,26· σ. 67,3 καί σ. 67,29-30.

1098. Σέ άνάλογα συμφραζόμενα ή συνήθης έκφραση είναι ή δόσις καρύου Ποντικού τό μέγεθος
(σπανιότερα: καρύου Ποντικού μέγεθος) καί όχι άπλώς ή δόσις καρύου Ποντικού- βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ.
10,1 [CMG Χ/1/1, σ. 14,4-5]: δίδοται τοϋ φαρμάκου καρύου Ποντικού τό μέγεθος, καί 10,4 [CMG
Χ/1/1, σ. 14,16-17]: ή δόσις καρύου Ποντικού τοΰ εντός τό μέγεθος- Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,
2 [XIII 51,6 Κ.]· 8,7 [XIII 205,6 Κ.], κ.ά.· Ύγιειν. 5,9 [VI 355,1-2 Κ. = CMG V/4/2, σ. 153,2θ]· Ορειβ.,
Ίατρ. συν. έκλ. 34,5 [CMG VI/2/2, σ. 197,32-33]· Αλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 8,2 [II 357,6 Puschm.]· Αετ.,
Αόγ. ίατρ. 8,60 [CMG VIII/2, σ. 508,11] · 8,76 [CMG VIII/2, σ. 550,2ΐ], κ.ά. Σέ δύο μόνο χωρία (έκτός
άπό τό έξεταζόμενο) έντόπισα τήν έκφραση ή δόσις καρύου Ποντικού- βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 [XIV
114,10-11 Κ.]: ή δόσις καρύου Ποντικού μεθ'ύδατος κυάθωνδ', καί Αετ „Λόγ. ίατρ. 11,13 [σ. 575,2 D.-
R.]: ή δόσις καρύου ποντικού μετά κονδίτου. Έξ αιτίας λοιπόν τών τριών αύτών περιπτώσεων προ-
τείνω μέ έπιφύλαξη τή συμπλήρωση τής έκφράσεως ή δόσις καρύου Ποντικού μέ τό ούσ. τό μέγεθος.

1099. Ποντικά κάρυα (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,125 [I 114,20-115,7 Wellm.]) είναι τά κοινώς
λεγόμενα «λεπτοκάρυα» ή «φουντούκια», κατά τήν Αρχαιότητα όμως άποτελούσαν καί μέτρο
«όγκου», τό μέγεθος τοΰ όποιου είναι ϊσο μέ διάφορα βάρη. βλ. [Γαλην.], Π. μέτρ. καί σταθμ. 8,
29 [XIX 764,6 Κ. = Hultsch, Metrol. script,,τ. 1, σ. 231,19]· Ορειβ., Π. μέτρ. καί σταθμ. 23 [Hultsch,
Metrol. script., τ. 1, σ. 245,13], καί Σύν. πρός Εύστάθ. 2,58 [CMG VI/3, σ. 50, il] · [Γαλην.], Π. μέτρ.
καί σταθμ. 15,16 [XIX 779,18 Κ. = Hultsch, Metrol. script,,τ. 1, σ. 243,9],κ.ά.

1100. Βλ. κριτ. ύπόμν.: «καί addidi ex Phil.». Τό χωρίο τοΰ Φιλουμένου πού έπικαλείται ή Ihm
είναι τό άκόλουθο, Φιλουμ., Π. ίοβ. 15, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 19, 25-27]: τισίν δέ καί εντασις καυλού
καί κνησμός περί τήν πληγήν, ένίοτε δέ καί περί τάς κνήμας, όμματα ένυγρα καί δακρύοντ<α> καί
κοίλα (δέν ύπάρχει καί πρίν άπό τά όμματα). Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 45.
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τών δύο αύτών κειμένων άλλα και άπό τήν αύτοτελή έξέταση τού χωρίου πού
«διορθώνεται», συνάγεται οτι ή προτεινόμενη προσθήκη εΐναι έντελώς περιττή-
άπαιτείται άπλώς νά τεθεί κόμμα μετά τό ένυγρα. Πρβ. καί παρακάτω σ. 318-
320, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 56,12-15 (σχετικά μέ τήν περιττή προσθήκη
τοϋ ή).

σ. 54, 8-9: βοηθούνται δέ [sc. οί φαλαγγιόδηκτοι] λουτροις θερμοϊς συνεχεϊ
θερμώ, και σπόγγον δέ έξ όξνκράτου θερμού προστιθέμενοι.

Τό πρώτο τμήμα τοϋ χωρίου αύτού, όπως εΐναι έκδεδομένο, εΐναι άκατα-
νόητο: βοηθούνται δέ [sc. οί φαλαγγιόδηκτοι] λοντροϊς θερμοϊς συνε-
χεϊ θερμώ: Ή έκφραση συνεχεϊ θερμώ δέν συνδέεται ούτε συντακτικά οΰτε
νοηματικά μέ κανέναν άλλον όρο τής προτάσεως. Είναι σαφές δτι ή έν λόγω
έκφραση δέν έχει θέση στό κείμενο, καί πιθανότατα άποτελεΐ varia lectio ή
όποία παρεισέφρησε στό κείμενο. Ή έκδ. δέν τό άντιλήφθηκε καί τή διατήρησε
ώς τμήμα τοϋ κείμενου πού έξέδωσε. Ή παραπάνω σκέψη τεκμηριώνεται άπό
τά άκόλουθα δύο χωρία, Φιλούμ., Π. ίοβ. 15, 10 [CMG Χ/1/1, σ. 20, ίο]: βοη-
θούνται δέ πάντες οί φαλαγγιόδηκτοι λουτρώ συνεχεϊ θερμώ, καί Άέτ., Λόγ.
ίατρ. 13, 20 [σ. 279,14 Ζερβ.]: βοηθούνται δέ πάντες οί φαλαγγιόδηκτοι λουτρώ
συνεχεϊ θερμώ.Πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι ό άντιγραφέας, πού σημείωσε
άρχικά (δηλ. πριν αύτή παρεισφρήσει στό κείμενο) τή γρ. συνεχεϊ θερμώ στήν
ώα χειρογράφου, είχε ύπ' όψιν του ένα άπό τά δύο αύτά κείμενα (ή ϊσως καί τά
δύο). Άν μάλιστα πρόκειται γι' αύτόν τόν άντιγραφέα (διασκευαστή;) πού ση-
μειώνει ότι παραλείπει ολόκληρα κεφφ., παραπέμποντας στόν Άέτιο1101, τότε θά
μπορούσε νά ύποστηρίξει κάποιος ότι ή varia lectio προέρχεται άπό τόν δέκατο
τρίτο λόγον τοϋ Άετίου (προφανώς ώς άποτέλεσμα συγκρίσεως τών δύο κει-
μένων, άφοϋ ή γνώση τοϋ Άετίου άπό τον έν λόγω γραφέα εΐναι άναντίρρητη).
Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

βοηθούνται δέ [sc. οί φαλαγγιόδηκτοι] λουτροις θερμοϊς {συνεχεϊ θερμώ}1102,

καί σπόγγον δέ έξ όξυκράτου θερμού προστιθέμενοι,

καί νά μεταφρασθεί: «Ώφελοϋνται [sc. οί φαλαγγιόδηκτοι] μέ θερμά λουτρά καί
όταν τοποθετείται (πάνω στό δήγμα) σπόγγος διαποτισμένος μέ θερμό ξυδόνερο».

1101. Βλ. τήν άμέσως επόμενη παρατήρηση. Έπίσης βλ. παραπάνω, σ. 255 καί ύποσημ. 931.

1102. Σέ μιά άλλη, πολυπλοκότερη άποκατάσταση τοΰ κειμένου, δπως ή άκόλουθη ... λουτρώ
{θερμοις} συνεχεϊ θερμώ (δηλ. επέμβαση κατά τήν όποία τό λουτροις θά διορθωθεί σέ λουτρώ καί
θά όβελισθεί τό θερμοϊς), θεωρώ δτι είναι Ιδιαιτέρως δύσκολο νά έξηγηθέϊ πώς προέκυψαν ή μία
άμέσως μετά τήν άλλη οί έκφράσεις λουτροϊς θερμοϊς καί συνεχεϊ θερμώ καί κυρίως πώς προέκυ-
ψαν στά συμφραζόμενα αύτά οί δύο γραφές, δηλ. ή δοτ. πληθ. καί ή δοτ. ένικ.
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σ. 54, 27-28: περί άσπίδος, περί έχεως καί περί κεράστου {ζήτει εν τώ Άετίω]
<...>.

Ή έκδ. έντελώς αναιτιολόγητα όβελίζει άπό τό παραπάνω χωρίο μόνο τήν
παραπεμπτική έκφραση ζήτει έν τω Άετίω, ώς προερχόμενη άπό τόν διασκευ-
αστή (κάτι πού είναι όρθό), ένώ θεωρεί ότι τό ύπόλοιπο κείμενο άνήκει κανο-
νικά στό Π. ίοβ. και δηλητ. Προφανώς στο έν λόγω χωρίο δηλώνονται τά τρία
κεφφ. τού έργου, τά όποια ό διασκευαστής παρέλειψε άπό τό σημείο αύτό κατά
τήν άντιγραφή, παραπέμποντας στον Άέτιο (στόν δέκατο τρίτο λόγον)· ώστό-
σο είναι έξ ϊσου σαφές ότι ή διαμόρφωση όλου τοϋ χωρίου οφείλεται στόν δι-
ασκευαστή, οπότε ώς τέτοιο θά έπρεπε νά όβελισθεί στο σύνολο του καί όχι
μόνον ή έκφραση πού βρίσκεται στό τέλος του. Φυσικά περιττό είναι και τό
σύμβολο τοϋ χάσματος, τό όποιο θέτει ή Ihm. Κατά τή γνώμη μου όμως προτι-
μότερη θά ήταν ή έκδοση τοΰ συζητούμενου χωρίου ώς άκολούθως:

(τέλος τοϋ προηγ. κεφ.) ... άνάπλαττε καππάρεως χυλω καί ποίει τροχίσκους
δραχμής α ' καί δίδου σύν οϊνω ποιεϊν.

{περί άσπίδος, περί έχεως καί περί κεράστου ζήτει έν τω Άετίω}
περί άσπίδος.
<...>.
περί έχεως.

περί κεράστου.
<...>.

'Επισημαίνω ότι στο χφ. V τό παραπεμπτικό κείμενο τοϋ συμπιλητή αριθ-
μείται ώς τό κεφ. ασ^α ' (= 1291), καί τό έπόμενο κεφ. περί πρηστήρων ώς ασ^β '
(= 1292), όπότε ϊσως κάποιος προβάλει τήν ένσταση ότι ή έκδοση κατ' αύτόν
τον τρόπο τών τίτλων τών κεφφ. πού παραλείπονται θά διατάρασσε τήν αρίθ-
μηση τοϋ συνολικού συμπιληματικοϋ συγγράμματος, στό όποιο έντάσσεται και
τό Π. ίοβ. καί δηλητ.1103. Ώστόσο είναι σαφές ότι ή πραγματική άρίθμηση τών
κεφφ. τοϋ Π. ίοβ. καί δηλητ. έχει ήδη άλλοιωθεΐ (συντμηθεί) άπό τον συμπιλη-
τή, όπότε ή κατά τον ύποδεικνυόμενο τρόπο έκδοση όλων τών κεφφ. πού μνη-
μονεύονται στις συνολικά τέσσερις σχετικές παραπεμπτικές έκφράσεις του, θά
άποκαταστήσει μάλλον τήν πραγματική, δηλ. τήν άρχική άρίθμησή τους1104.

Ή ϊδια παρατήρηση άλλά και ή ϊδια προτεινόμενη έκδοτική πρακτική ισχύει
και γιά τις άκόλουθες τρεις όμοιες περιπτώσεις:

1103. Για τον τρόπο παραδόσεως τοΰ Π. ίοβ. και δηλητ. βλ. παραπάνω, σ. 247 κ.έ.

1104. Έξ άλλου και ή Ihm παραλείπει τή συνολική άρίθμηση τοϋ συγγραμμάτος, στό όποιο
ενταγμένο παραδίδεται τό Π. ίοβ. και δηλητ., και εισάγει δική της άρίθμηση σέ ορθογώνιες άγκΰλες.
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σ. 55,15-16: περί διψάδος καί περι αίμόρρου καϊ αίμορροΐδος και περί άμμοδύ-
του {έν τω Άετίω},

σ. 56,2-3: περι ΰδρου, περί δρυΐνου, περι κεγχρίτου, περι άμφισβαίνης και σκυ-
τάλης <...>, καί

σ. 59, 13-15: περί τετραγνάθων, περι φρύνου, περι θαλασσίας τρυγόνος, περι
μυραίνης· {ταύτα έν τω Άετίω χρήσιμα} <...>.

σ. 54, 33-34: τοϊς δ' ύπό τούτου [sc. τοϋ πρηστήρος] πληγεϊσι συμβαίνει έπαρ-
σις τοϋ τόπου, οδύνη σφοδρά ώς έκ πυρός, φλύκταιναι, ίχώρων ρύσεις.

Στό χωρίο αύτό:

α') Ή γεν. ένικ. τούτου πρέπει μάλλον να διορθωθεί σέ τούτων [sc. τών πρη-
στήρων], έπειδή πρώτον ό τίτλος τοϋ οικείου κεφ. είναι σέ πληθ. αριθμ., δηλ.
περι πρηστήρων, και δεύτερον στήν άμέσως έπόμενη ένότητα τού ι'διου κεφ.,
στήν όποία γίνεται λόγος γιά τή θεραπεία αύτών πού έχουν δαγκωθεί άπό
πρηστήρες, χρησιμοποιείται ή άκόλουθη έκφραση: βοηθούνται δέ οί ύπό τού-
των δεδηγμένοι ... (δηλ. στή σ. 54, 33: τοις δ' ύπό τούτου πληγεϊσι ..., ένώ
στή σ. 55, 1: βοηθούνται δέ οί ύπό τούτων δεδηγμένοι ...). Πρβ. και τό έπόμε-
νο κεφ. (: περί άκοντιτών), όπου γίνεται παραπομπή στό κεφ. πού άφορά τούς
πρηστήρες, σ. 55,11: βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό τών άκοντιτών δεδηγμένοι] ομοί-
ως τοϊς έπι τών πρηστήρων λελεγμένοις βοηθήμασι. Σημειώνω άκόμη ότι
στις περιπτώσεις κατά τις όποιες στον τίτλο τών οικείων κεφφ. ή ονομασία τών
ιοβόλων φέρεται κατά πληθ. αριθμ., ό ϊδιος αριθμός τηρείται καί στις μνείες τών
ζώων αύτών στο κυρίως κείμενο τοϋ κεφ.- βλ. π.χ. σ. 50, 11-12: περί σφηκών καί
μελισσών. ... <Τά> (supplevi)1105 τοις ύπό τούτων πληγεϊσιν ..., καί σ. 50, 21:
βοηθούνται δέ κοινώς οί ύπ' αύτών πεπληγμένοι- σ. 53,16: περί φαλαγγίων καί
άραχνών. ..., καί σ. 53, 35-36: ... κοινά δέ τά παρακολουθοϋντα συμπτώματα τοις
ύπ' αύτών πληγεϊσι1106. Βλ. καί σ. 314, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 55,5-10 (πρό-
κειται γιά τό δεύτερο χωρίο τοϋ έργου, στο όποιο παρατηρείται τό 'ίδιο λάθος).

β') 'Επίσης τό κόμμα δέν πρέπει νά τεθεί ύστερα άπό τή γεν. πυρός, άλλά
ύστερα άπό τό σφοδρά■ τό όρθό νόημα τοϋ χωρίου είναι: «Σ' όσους έχουν τσι-
μπηθεί άπό αύτούς [sc. τούς πρηστήρες] συμβαίνει πρήξιμο τής περιοχής,
ισχυρός πόνος, φλύκταινες όπως έκεινες πού δημιουργούνται άπό τή φωτιά»
(καί όχι: «... ισχυρός πόνος σάν άπό φωτιά, φλύκταινες», όπως προκύπτει άπό

1105. Για τή συμπλήρωση αύτή βλ. παραπάνω, σ. 295-296, τήν παρατήρηση στό χωρίο.

1106. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις κατά τις όποιες κάποιο ιοβόλο ζώο στόν τίτλο τοΰ οικείου
κεφ. κατονομάζεται σέ ένικ. αριθμ., στόν 'ίδιο άριθμ. μνημονεύεται καί στό κείμενο τοΰ κεφ.· βλ.
π.χ. σ. 59,5-6: περι χαλκής σαύρας, τοις δε ύπό χαλκής σαύρας πληγεϊσιν .. .· σ. 59,9-10: περι σαλα-
μάνδρας. τοις δε ύπό σαλαμάνδρας δεδηγμένοις ...,κ.ά.
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τό κείμενο κατά τήν έκδοση). Υπέρ τής προτάσεως αύτής βλ. καί τό άκόλουθο
χωρίο τοΰ έδώ έξεταζόμενου έργου, σ. 58,15-16: είώθασι δε καί φλύκταιναι έπα-
νίστασθαι ώς άπό πυρός, καί Ίπποκρ., Π. άρχ. Ιητρ. 16, 26 [I 610, 7 L.]: καί εστίν
οϊσι φλύκταιναι άνίστανται ώς άπό πυρός■ άκόμη βλ. Πολυδ., Όνομαστ. 7,110 =
Σούδα φ 634 Adler: φώδες: αί άπό τής φλογός φλύκταιναι- Εύστάθ., Παρεκβ. είς
Όμ. Ίλ. Ν 829 [III 562,15-16 van der Valk]: καί φώδες αί άπό φλογός φλύκταιναι,
κ.ά. Πρβ. καί Νίκανδρ., Θηρ. 239-241: αί δε χαμηλαί \ πομφόλυγες ώς εί τε περί
φλύκταιναι άραιαί | οϊα πυρικμήτοιο χροός πλαδόωσιν ύπερθεν Γαλην., 77. κράσ.
1,4 [I 530,17-531,1 Κ. = σ. 14,15-16 Helmr.]: είτα φλύκταιναι ώσπερ πυρίκαυστοι
έπανίσταντο, κ.ά.

Μέ βάση τά παραπάνω τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

τοις δ' ύπό τούτων [sc. τών πρηστήρων] πληγεϊσι συμβαίνει επαρσις τοϋ

τόπου, όδύνη σφοδρά, ώς έκ πυρός φλύκταιναι, ίχώρων ρύσεις.

σ. 55, 1-3: βοηθούνται δέ οί ύπό τούτων [sc. τών πρηστήρων] δεδηγμένοι
άνδράχνη καί άλφίτω καταπλασσόμενοι ή άμπέλου φύλλα σύν μέλιτι ϊώστεϊ
προσφέρειν τάριχον ώμόν καί οΐνον άκρατέστερον, καί έμείν κέλευε.

Γιά τήν κατανόηση τοΰ παραπάνω χωρίου πρέπει νά παρατεθεί τό άντίστοι-
χο κείμενο τού Φιλουμένου, στο όποιο καταγράφονται τά ι'δια άκριβώς θερα-
πευτικά βοηθήματα- βλ. Φιλούμ., 77. ιοβ. 19,2 [CMG Χ/1/1, σ. 26, 8-11] (άπό τον
Απολλώνιο Μΰ): πρός μέν πρηστήρας άνδράχνη1107 καί άλφίτοις καταπλάσσειν,
ή άμπέλου φύλλα έφθά μετά μέλιτος, έσθίειν δέ τάριχον ώμόν καί πίνειν άκρατέ-
στερον οΐνον καί κελεύειν έμείν.

Στό έξεταζόμενο χωρίο λοιπόν πρέπει:

α') Νά τεθεί κόμμα ύστερα άπό τό καταπλασσόμενοι, άφοΰ έκεϊ τελειώνει ή
καταγραφή τού πρώτου καταπλάσματος.

β') Νά άπαλειφθεΐ ή ύπογεγραμμένη άπό τή λέξη φύλλα, ή όποία δέν εΐναι
δοτ. ένικ., όπως σημειώνει έσφαλμένα ή έκδ., άλλά όνομαστ. πληθ. (τουλάχι-
στον όπως παραδίδεται). Σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 296-298, τήν παρατήρηση
στό χωρίο, σ. 50,21-23.

Σημειώνω τέλος ότι άπό τό χωρίο τοΰ Φιλουμένου πού παρατέθηκε παρα-
πάνω, μάς γίνεται άπολύτως κατανοητό και τό περιεχόμενο τοϋ τελευταίου
μέρους (ώστε ... κέλευε) τοΰ εξεταζομένου κειμένου· ώστόσο ή άποκατάστα-
σή του, μέ βάση τόν Φιλούμενο, προϋποθέτει άρκετά μεγάλη έπέμβαση (προ-
φανώς ό συμπιλητής προσάρμοσε ικανοποιητικά τή σύνταξη μόνο στό πρώτο
τμήμα τοϋ χωρίου, ένώ, γιά λόγο άδιευκρίνιστο γιά μάς, στο δεύτερο τμήμα του

1107. Βλ. παραπάνω, σ. 152 (άνδράχνη cod.: άδράχν?} Wellm.).
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προέκυψε ή παρατηρούμενη άσυνταξία)1108. Πάντως γιά τή βελτίωση τοΰ χωρί-
ου θά ήταν δυνατόν νά διατυπωθεί και ή άκόλουθη σκέψη: Άν τό λανθασμένο
(στά παραπάνω συμφραζόμενα) ώστε προέκυψε άπό τό έφθά καί άν τό προσφέ-
ρει διορθωθεί σέ πρόσφερε δέ, προκύπτει ή άκόλουθη άποκατάσταση τοΰ κει-
μένου (e.g.):

... σύν μέλιτι έφθά, πρόσφερε δέ τάριχον ώμόν καϊ οίνον άκρατέστερον, καί

έμείν κέλευε.

Μέ τή διόρθωση τοΰ προσφέρειν σέ πρόσφερε (δέ) δηλώνεται τόσο ή χορή-
γηση τοΰ (ώμοϋ) ταρίχου όσο καί τοΰ (άκρατέστερου) οϊνου, και έτσι δέν άπαι-
τεΐται ή ύπαρξη τοϋ έσθίειν και τοΰ πίνειν πού ύπάρχουν στό άντίστοιχο χωρίο
τοΰ Φιλουμένου· έπίσης μέ τή διόρθωση τοΰ προσφέρειν σέ πρόσφερε προκύ-
πτει ρήμα και στήν προτελευταία πρόταση τοϋ χωρίου σέ άντιστοιχία μέ τήν
τελευταία πρόταση (πρόσφερε ... κέλευε).

σ. 55, 5-10: περι άκοντιτών. οί δέ άκοντϊται δφεις μέλανες μέν ε'ισι τήν χροι-
άν, ισομεγέθεις δέ τοις πρηστήρσι, τήν δέ κεφαλήν προμήκεις, τοις τοίνυν έκ τού-
του δεδηγμένοις οδύνη ώς <άπό> τιτρώσης βελόνης έπεται καϊ νηγματώδης, και
ίχώρες δέ λεπτότατοι άπορρέουσι. διατείνουσι δέ τό μήκιστον ήμέρας θ'.

Στήν έκφραση τοϊς τοίνυν έκ τούτου πού προέρχεται άπό τό κεφ. περί άκο-
ντιτών, πιθανότατα, τό έκ τούτου πρέπει νά διορθωθεί σέ έκ τούτων, έπειδή
τόσο στόν τίτλο τοΰ κεφ. όσο και στο κείμενο χρησιμοποιείται μόνο π*ληθ.
άριθμ. Πρβ. καϊ τή φράση τοΰ 'ίδιου κεφ., σ. 55,11: βοηθούνται δέ ομοίως τοϊς έπι
τών πρηστήρων λελεγμένοις βοηθήμασι1109. Βλ. και παραπάνω, σ. 312-313, τήν
παρατήρηση στο χωρίο, σ. 54, 33-34.

σ. 55, 11-14: βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό άκοντιτών δεδηγμένοι] ομοίως τοις
έπι τών πρηστήρων λελεγμένοις βοηθήμασι. κατάντλει δέ τό δήγμα ύδατι θερμω
πολλφ. και καταπλαστέον δέ άλεύρω κριθίνω μετά δξους έψημένω. ποτιστέον δέ
οΐνον κεκραμένον μετά θερμού {ή} δξους.

Τό χωρίο αύτό δέν παρουσιάζει κανένα άπολύτως πρόβλημα· συνεπώς ούτε ό
όβελισμός τοϋ διαζευκτικού ή""1 ούτε καμιά άλλη έπέμβαση άπαιτεΐται. Ύπέρ τής
διατηρήσεως τοΰ ή συνηγορεί τό ϊδιο τό περιεχόμενο τοΰ χωρίου, άπό τό όποιο
γίνεται σαφές ότι ό έμπρόθ. προσδ. μετά θερμού άφορά τή χρήση τοΰ θερμοϋ
ύδατος (ύδατι θερμω), γιά τό όποίο έγινε λόγος άμέσως παραπάνω, δηλ.:

1108. Έκτός και αν ή άσυνταξία αύτή είναι άποτέλεσμα ιδιαίτερα μεγάλης άντιγραφικής
άπροσεξίας.

1109. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 45.

1110. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 14: «ή delevi».
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βοηθούνται δέ ομοίως τοις έπϊ τών πρηστήρων λελεγμένοις βοηθήμασι. κα-
τάντλει δέ τό δήγμα ϋδατι θερμω πολλώ. και καταπλαστέον δέ άλεύρω
κριθίνω μετά δξους έψημένω. ποτιστέον δέ οΐνον κεκραμένον μετά θερ-
μού ή δξους.

Βλ. καί τά άκόλουθα χωρία, Φιλούμ., Π. ίοβ. 21, 5 [CMG Χ/1/1, σ. 28, 8-10]:
καϊ τό δήγμα ϋδατι ψυχρώ καταντλητέον, τοις δέ παλαιοτέροις γλυκύν δο-
τέον μετά θερμού πολλού· Γαλην., Θεραπ. μέθ. 12, 3 [Χ 829, 13-14 Κ.]: μεθ'
ύδατος ψυχρού δοτέον τόν οΐνον εί δέ μηδέν τών τοιούτων εϊη, μετά θερ-
μού, κ.ά.· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 5, 97 [CMG VIII/2, α. 87, 3-5]: καί εί μέν εϊη θέ-
ρος ή χωρίον φύσει θερμόν ή κατάστασις θερμή, μεθ' ύδατος ψυχρού, εί δέ
τά έναντία, μετά θερμού, δοτέον τόν οΐνον 5, 135 [CMG VIII/2, σ. 112,
1-3]: λουστέον τήν κεφαλήν πολλώ θερμω ϋδατι γλυκεϊ εύκράτω και τάς
χείρας δέ καί τούς πόδας καταντλητέον πολλώ τω θερμω.Βλ. άκόμη τό άκό-
λουθο χωρίο, όπου ύπάρχει μόνον ό έμπρόθ. προσδ. μετά θερμού, Ίερόφ.,
Πώς όφείλ. διαιτ. [II 462, 6-8 Delatte]: εύώδη και άνισάτα κονδίτα και λε-
πτούς οίνους πίνειν μετά θερμού, μή παλαιούς, μή χροακούς· πρβ. και Α'ίλ.
Προμ., Αυναμ. 31, 9 [σ. 106, 19 Crism.]: πάρεχε μετά ψυχρού κοτύλας y'1111.

σ. 55, 29-31: κατάπλασσε δέ τήν πληγήν κεδρία σύν άλσϊ καί κρομμύοις σύν
δξει κατ{απλαττε}αντλών πρότερον οξει θερμω.
Στο χωρίο αύτό:

α') Αναγράφονται δύο καταπλάσματα, τό πρώτο άπό τά όποια συντίθεται
άπό κεδρίαν κα! άλας, ένώ τό δεύτερο άπό κρεμμύδια καί ξύδι· συνεπώς μετά τό
άλσϊ πρέπει νά τεθεί κόμμα προς διάκριση τών δύο αύτών θεραπευτικών ύπο-
δείξεων και εύκολότερη κατανόηση τού χωρίου.

β') Τό δεύτερο κατάπλασμα πρέπει νά έφαρμοσθεΐ, άφού προηγούμενως
γίνει κατάντλησις τής πληγής μέ θερμό ξύδι. Τό παραδεδομένο κείμενο κατά-
πλαττε άντλών1112 είναι προβληματικό, άφοϋ τό άντλώ δέν έχει τή σημασία πού
προφανώς άπαιτέϊται στο προκείμενο χωρίο. Ό Schmidt στή θέση τής παραδε-
δομένης γραφής προτείνει τή μετ. καταντλών, ένώ ό Rohde όβελίζει τή γρ. κα-
τάπλαττε. Ή έκδ., άσπαζόμενη προφανώς τήν άποψη τού Schmidt, άντιμετωπί-
ζει τό πρόβλημα μέ όβελισμό τμήματος τοϋ ρ. κατάπλαττε και τή συνένωσή του

1111. Σέ προηγούμενο δημοσίευμά μου εΐχα έπίσης άπορρίψει τόν όβελισμό και είχα προ-
τείνει τήν συμπλήρωση τοϋ έμπρόθ. προσδ. μέ τή γεν. ύδατος· βλ. Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ.
45. Ώστόσο ή προσθήκη αύτή, αν κα! όρθή νοηματικά, προφανώς δέν είναι άπαραίτητη, δπως
προκύπτει άπό τά παραδείγματα πού παρατίθενται.

1112. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 30: «κατάπλαττε άντΑών V: καταντλών Schmidt: κατάπλαττε
del. Rohde».
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μέ τή μετ. άντλών, μέ άποτέλεσμα τή δημιουργία τής μετ. κατ{απλαττε}αντλών
(προφανώς δέχεται οτι καί για το δεύτερο φάρμακο, πού έπίσης είναι κατάπλα-
σμα, έννοείται το κατάπλασσε πού ύπάρχει στήν άρχή τού χωρίου). ΆντΙ όμως
τοΰ λάθους, το όποιο ύποθέτει ή έκδ. (άλλά και οί μνημονευόμενοι προγενε-
στεροί της μελετητές), θεωρώ πιθανότερο ό γραφέας νά διέπραξε σύγχυση
άνάμεσα σέ δύο διαδοχικές λέξεις (έγκλιτ. τύπο ρήματος καί μετ.), σύνθετες μέ
τήν ϊδια πρόθεση (κατά).

Μέ βάση τις παραπάνω σκέψεις πιστεύω ότι τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά
έκδοθεΐ ώς έξής:

κατάπλασσε δε τήν πληγήν κεδρία σύν άλσί, και κρομμύοις σύν δξει κατά-

πλαττε <κατ>αντλών πρότερον δξει θερμω.

Γιά τήν ένδεχόμενη ένσταση ότι μέ τή διόρθωση αύτή έπαναλαμβάνεται σε
δύο διαδοχικές συνταγές τό ϊδιο ρήμα (κατάπλασσε, -ττε)1113 πρβ. τά άκόλουθα
χωρία, στά όποια έντοπίζεται παρόμοια χρήση ρήματος (κατάχριε), Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII 407,11-12 Κ.]: ή μυόχοδα καί λίβανον ... κατάχριε
προφσινίσσων, ή σύκα ξηρά κεκαυμένα κατάχριε μετ' έλαίου ομοίως λειώσας·
αύτόθι [XII 409, 3-4 Κ.]: ή χελώνης θαλασσίας αϊματι κατάχριε, έπαινεϊται· ή
ίπποποτάμου δέρμα καύσας κατάχριε, κ.ά.1114.

Γιά θεραπευτική ύπόδειξη, στήν όποία πριν άπό τήν έφαρμογή τού καταπλά-
σματος άπαιτεΐται κατάντλημα και στήν όποία οί δύο αύτές λέξεις, πρώτο' συν-
θετικό τών όποιων είναι ή πρόθ. κατά, βρίσκονται ή μία άμέσως μετά τήν άλλη,
βλ. Γαλην.,il. αιτ. συμπτ. 1,8 [VII142,15-16 Κ.]: έπι τήν κεφαλήν άφικνεϊται κα-
ταντλών και καταπλάττων αύτήν [Γαλην.], Π. άρίστ. αίρέσ. 23 [I 169, 8-10
Κ.]: τό μέν γάρ άπό πυρός καταντλήσεσι καϊ καταπλάσμασι τοις τάς έσχά-
ρας άποστήναι δυναμένοις ίώμεθα· ΓΊαΰλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 6, 34 [CMG ΙΧ/2, σ.

1113. Πρέπει νά σημειωθεί έδώ δτι ή έναλλαγή τών -σσ-Ι-ττ- (κατάπλασσε, -ττε) απαντάται
στά χφφ. και διατηρείται άπό τούς έκδοτες· βλ. ένδεικτικά Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,8 [XII
484, 10-12 Κ.]: μήκωνος άγριας και ύοσκυάμου φύλλα μετ' έλαίου κατάπλασσε- άλλο. συκής
άκρέμονας ή τών φύλλων τά άπαλά τρίψας μεθ' ύδατος κατάπλαττε- 9, 3 [XIII 263, 7-9 Κ.]:
συλλέαινε καϊ ούτω κατάπλαττε.... γλοιού ποιών πάχος κατάπλασσε- 9,7 [XIII 314,7κ.έ. Κ.[:
κατάπλαττε τοις πρός αιμορροΐδας άναγεγραμμένοις ... κηκίδα τήν ξανθήν έψήσας και λειώσας
κατάπλασσε, κ.ά.

1114. Ανάλογα παραδείγματα έντοπίζονται σέ ιατρικά κείμενα, κυρίως φαρμακολογικού πε-
ριεχομένου, μέ ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα· μάλιστα μερικές φορές τό ϊδιο ρήμα έπαναλαμβάνε-
ται σέ περισσότερες άπό δύο διαδοχικές καί συντομότατες συνταγές· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 3,1 [XII 646,4-9 Κ.]: ... πρός ήχους και βόμβους καϊ συριγμούς και έμπνευματώσεις. δξος
δριμύ χλιαίνων ένσταζε. έλαιον και δξος χλιαίνων ένσταζε. μέλι Άττικόν θερμόν ένσταζε.
δάφνινον έλαιον ώσαύτως, πράσου χυλόν μετά γάλακτος γυναικείου ή ροδίνου έγχυμάτιζε. σικύου
άγριου τόν καρπόνχυλίσας ή φύλλα δι'όθονίου ένσταζε.
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73, 5-6]: εί δέ φλεγμαίνοι συμπεπτικόν έπιβάλωμεν κατάπλασμα κ α ταντλή-
μασι πρότερονχρώμενοι, κ.α.1115.

σ. 55,31: έσθιέτω δε [sc. ό δηχθείς ύπό τοϋ μυάγρου] ραφανϊδας πλείστας καί
ϋδωρ πολύ πιόντα έμεϊν.

Στό χωρίο αύτό, και ειδικότερα στό δεύτερο μισό του, διαπιστώνεται κάποια
συντακτική άταξία, άφοΰ δέν είναι σαφής ή έξάρτηση τοϋ έμεϊν. Άν διατηρήσου-
με τό άπαρέμφατο, τότε είναι άπαραίτητο, όπως προκύπτει άπό άλλες άνάλογες
περιπτώσεις, νά προστεθεί στό κείμενο ένα ρήμα, όπως τό παραινεί ή κέλευε ή
άνάγκασον. Σημειώνω ότι αύτό τό έμετικό φάρμακο τό έχω έντοπίσει νά παρα-
τίθεται σχεδόν αύτολεξεί άπό τον Φιλούμενο (στο κεφ. πού άφορά τον κερά-
στην), βλ. Π. ιοβ. 18,4 [CMG Χ/1/1, σ. 25, 25-26]: καί δοτέον ρεφανίδας ώμάς καί
ϋδωρ πολύ πιόντας άναγκάζειν έμεϊν. Μέ βάση λοιπόν τό παραπάνω χωρίο προ-
τείνω τό έξεταζόμενο κείμενο νά άποκατασταθεΐ ώς άκολούθως:

έσθιέτω δέ [sc. ό δηχθείς ύπό τοϋ μυάγρου] ραφανίδας πλείστας, καί ϋδωρ

πολύ πιόντα <άνάγκαζε> έμεϊν1116,

καί νά μεταφρασθεί: «(αύτός πού δαγκώθηκε άπό μύαγρο) άς τρώει παρά
πολλά ρεπάνια1117, και άφοΰ πιει πολύ νερό, άνάγκαζέ τον νά κάνει έμετό».

Γιά τή χρήση τοϋ ρ. άναγκάζω στό έξεταζόμενο έργο καί σέ παρόμοια συμ-
φραζόμενα βλ. σ. 68, 38: άνάγκασον έμέσαι· σ. 73, 21: άναγκάζειν έμεϊν σ. 76, 11-
12: καί έμεϊν άνάγκαζέ· σ. 77, 7-8: άνάγκασον έμεϊν. Ή έκφραση άνάγκαζέ (κτλ.)
έμεϊν είναι πάρα πολύ συχνή στά ιατρικά κείμενα, και μάλιστα όχι μόνο σ' αύτά
στά όποια γίνεται λόγος γιά ίοβόλα ή δηλητήρια- βλ. ένδεικτικά Γαλην., Π.
άντιδ. 2, 7 [XIV 138, 8-11 Κ.· 140, 17 Κ.· 141, 4-6 Κ.· 142,1-2 Κ.· 143,1-2 Κ.· 144,

1115. Πρβ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII418,3-4 Κ.]: κατασχάσας κατάχριε [sc.
τόν τόπον] σηπίας τω μέλανι■ Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 104,1 [CMG VI/2/2, σ. 283,25-26]: σκωρίαν
μολύβδου έν οϊνω αύστηρώ λεάνας και καταχρίσας κατάπλασσε έπάνω φύλλα σεύτλου, κ.ά.·
άκόμη πρβ. Αετ., Λόγ. ίατρ. 13,16 [σ. 272, 4-6 Ζερβ.]: έάν δέ ραγώσιν αί φλυκτίδες καί έλκος γέ-
νηται, όζάλμη κατάντλει■ και κριθάς κατακαύσας καϊ λεάνας κατάπλασσε. Γιά τήν παραπάνω
άποκατάσταση τοϋ χωρίου βλ. κα'ι Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 45-47.

1116. Γιά τήν έναλλαγή τών ϋποκ. σέ προτάσεις τής ίδιας περιόδου βλ. στό έδώ έξεταζόμενο
έργο, σ. 50, 21-25: βοηθούνται δέ κοινώς οί ύπ' αύτών πεπληγμένοι πηλω <ή> βολβίτω ..., ή
αύτόν τόν σήσαμον μεθ' ύδατος λειώσας κατάπλασσε [sc. σύ = ό γιατρός]· σ. 51,35-52,1: λαβών
[sc. σύ = ό γιατρός] τόν έν τοϊς ούροδόχοις άγγείοις <ρύπον> τόν πόνον έχοντα κατάχριε <τάς
πληγάς> (supplevi) ...- ομοίως δέ κα'ι ή ύδρηρά καλαμίνθη ... άναισθήτους ποιεί,... και ήρυγ-
γίου ρίζαν ... πότιζε· σ. 53,2-4: ρεφανίδας άγριας πότιζε σύν οϊνω■ κα'ι χυλόν δέ ρεφάνου ε'ι τις
μάλιστα μασσησάμενος νήστις έπιπτύσει σκορπίω, άναιρεϊ αύτόν σ. 71, 25-26 (: θεραπεύονται
[correxi: -εύεται ed.] ... δίδου ... κατάπλαττε)· σ. 73,1-7 (: θεραπεύονται... πινέτωσαν ... έμείτω-
σαν ... δίδου), κ.ά. πολλά. Βλ. και παραπάνω, σ. 288, καί παρακάτω, σ. 380.

1117. Γιά τή σημασία τοΰ ούσ. ραφαν'ις βλ. όσα σημειώνονται παραπάνω, σ. 230, ύποσημ. 845.
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3-6 Κ.· 146,14 Κ.]· 2, 8 [XIV 147, 10-12 Κ.]· Γαλην., Πρός Γλαύκ. θεραπ. 1,15 [XI
59,16-17 Κ.]· [Διοσκουρ.], Π. δηλητ., προοίμιον [σ. 7,10 Spr.]: ή μεθ'ύδατος έμεΐν
αναγκάζοντας- 1 [σ. 15,14-15 Spr.]: δει ούν προ τού παρακολουθήσαί τι τοιούτον
άναγκάζειν έμεΐν 23 [σ. 33, 5-6 Spr.]: οϊς [sc. σ' αυτούς πού έχουν δηλητηριασθεί
άπό μύκητες] εύθέως βοηθεϊν δει κοινώς, άναγκάζοντας έμεΐν δι' έλαίου, κ.ά.
πολλά. Μέ πολύ μικρότερη συχνότητα έντοπίζονται οί συνώνυμες έκφράσεις
κέλευε έμεΐν1118 καί ποίει έμεΐν1119- πρβ. καί παραινεΐν χρήσθαι έμέτω1120. Διαφο-
ρετικά τό έμεΐν πρέπει νά διορθωθεί σέ έμείτω (δηλ.: έσθιέτω ... καϊ ... έμείτω)-
πρβ. σ. 68,19: πινέτω και έμείτω, καί σ. 73,1: πινέτωσαν και έμείτωσαν.

σ. 56,12-15: θεραπευθήσονται δέ [sc. οί ύπό πελιάδος πληγέντες] οϋρω σαπρώ
τούς οφθαλμούς έγχυματιζόμενοι ή οϋρω άφθόρου παιδός ή άλμη ομοίως, κατα-
ντλήσει δέ τής κεφαλής, ή όποβάλσαμον μετά μέλιτος Αττικού έγχριε <ή> καϊ
εύφόρβιον ομοίως μίζας έγχριε.

Τά θεραπευτικά βοηθήματα πού άναγράφονται στο χωρίο αύτό παρουσι-
άζουν στενή έξάρτηση μέ όσα περιέχονται σέ άντίστοιχο χωρίο τοϋ όμόθεμου
κεφ. τοϋ Φιλουμένου. Ή προβληματική καταγραφή τους στο έργο τοϋ Ανωνύ-
μου καθίσταται σαφής άπό τή σύγκριση τών δύο κειμένων, τά όποια παρατίθε-
νται άμέσως παρακάτω:

Φιλούμ.,Π. 'ιοβ. 28,1 Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί »

[CMG Χ/1/1, σ. 33,14-18]: δηλητ. 23 [σ. 56,12-15 Ihm]:

θεραπεύονται θεραπευθήσονται

δέ οϋρω μέν σαπρώ δέ οϋρω σαπρώ

τούς οφθαλμούς έγχυματιζόμενοι τούς οφθαλμούς έγχυματιζόμενοι

ή άλμη, ή οϋρω άφθόρου παιδός

ή αλμη ομοίως,

ή οϋρω άφθόρου παιδός

καταντλεϊν αύτών καταντλήσε ι δέ

τήν κεφαλήν τής κεφαλής,

1118. Βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 55,3: και έμεΐν κέλευε· βλ. άκόμη Φιλουμ., Π. ιοβ. 19,2
[CMG Χ/1/1, σ. 26,10-11]: πίνειν άκρατέστερον οΐνον καϊ κελευεΐν έμεΐν, και 21, 5 [CMG Χ/1/1, σ.
28,6]· Γαλην., Πρός Γλαύκ. θεραπ. 1,13 [XI 41,2-3 Κ.], κ.ά.

1119. Βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 74,28-29: άπεμεϊν τε πολλάκις ποίει· βλ. άκόμη Ορειβ.,
Bißλ. πρός Εύνάπ. 3,7 [CMG VI/3, σ. 403,3] :... πίνειν διδούς θερμόν ΰδωρ ή ύδρέλαιον έμεΐν ποίει.
Σημειώνω δτι έδώ καταγράφονται μόνον δσες έκφράσεις χρησιμοποιούνται γιά τή δήλωση τής
προτροπής γιά έμετο και παρουσιάζουν ιδιαίτερη ομοιότητα μέ αύτή πού έξετάζεται έδώ.

1120. Βλ. Σωρ., Γυν. 2,15 [CMG IV, σ. 74,27-75, ι ] : Μνησίθεος (απ. 38 Hohenstein = 18 Bertier)
δέ δις τής ή μέρας έμέτω χρήσθαι παραινεί, και Αετ., Λόγ. ίατρ. 8,57 [CMG VIII/2, σ. 500,12-13] : εί
δέ και τά σιτία άπεπτα έτι έν τή γαστρί έμπλέοι, έμέτω χρήσθαι παραινεΐν.
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και έγχυ ματίζει ν
τά όμματα,

ή και όποβάλσαμον
μετά μέλιτος Αττικού
ή και εύφόρβιον

ήόποβάλσαμον
μετά μέλιτος Αττικού έγχριε
<ή> και εύφόρβιον
ομοίως μίξας έγχριε.

όμοϋ μίξας έγχριε.

Πρός άποκατάσταση λοιπόν τοϋ έξεταζόμενου κειμένου πρέπει νά γίνουν οί
άκόλουθες παρατηρήσεις:

α') Στό παραπάνω χωρίο τοϋ Π. ίοβ. καί δηλητ., ένώ καταγράφονται τά συ-
στατικά τών έγχνμάτων (ούρον σαπρόν ...ή ούρον άφθόρον παιδός ή άλμη) καί
τοϋ έγχρίσματος (όποβάλσαμον μετά μέλιτος Αττικού), δέν μνημονεύεται τό
συστατικό τής καταντλήσεως. Σημειώνω ότι, όταν γίνεται λόγος γιά κατάντλη-
σιν, πάντοτε, άπό όσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, καταγράφεται τό συ-
στατικό αύτοϋ τοϋ θεραπευτικού βοηθήματος■ αύτό ισχύει τόσο στο έδώ έξε-
ταζόμενο έργο όσο και γενικά, βλ. σ. 45, 28: καταντλήσει τή διά θερμού ύδατος
καϊ όξυκράτου· σ. 50, 4: κατάντλει τοίνυν τούς τόπους έλαίω θερμω ώς πλείστφ·
σ. 54, 9-10· σ. 55, 12 και 26-27, καί σ. 58, 26· έπίσης ένδεικτικά βλ. Γαλην., Θεραπ.
μέθ. 7,4 [Χ 466,4-5 Κ.]: τήν δι'άψινθίου και ώμοτριβοϋς έλαίου κατάντλησιν· 11,
15 [Χ 783, 4-5 Κ.]: καϊ τής δι' έλαίου καταντλήσεως· Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3, 2
[XII 674,3-4 Κ.]: δξει ζεστώ καταντλήσας, κ.ά. Επισημαίνω άκόμη ότι ή συνήθης
έκφρ3ση μέ τήν όποία δηλώνεται ή συζητούμενη θεραπευτική ένέργεια είναι
κατάντλησις δι(ά) ...1121. Τέλος σημειώνω ότι τά καταντλήματα τής κεφαλής
είναι άρκετά (λάδι, νερό, κρασί κτλ.), όπότε δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθεί
ποιό άπό αύτά συνιστάται στήν προκείμενη περίπτωση. Βέβαια στό άντίστοιχο
χωρίο τοϋ Φιλουμένου δηλώνεται τό κατάντλημα (εΐναι τό ούρον άφθόρου παι-
δός), τό όποιο όμως στόν Άνώνυμο [Αϊλ. Προμ.;] καταγράφεται ώς έγχυμα1122.

β') Πρέπει έπίσης νά έπισημανθεϊ ότι ή προσθήκη τοϋ διαζευκτικού ή —πρίν
άπό τήν άναγραφή τοϋ τελευταίου φαρμάκου— είναι έντελώς περιττή1123· γιά
τήν προσθήκη αύτή ή έκδ. έπικαλειται τμήμα άπό τό χωρίο τοϋ Φιλουμένου πού
παρατίθεται παραπάνω (ή καϊ όποβάλσαμον μετά μέλιτος 'Αττικού ή καϊ εύφόρ-
βιον όμοϋ μίξας έγχριε), χωρίς όμως νά λαμβάνει ύπ' όψιν ούτε τή σύνταξη στό
εύρύτερο χωρίο τοϋ γιατροϋ αύτοΰ, ούτε φυσικά καϊ τήν άπόκλιση στό νόημα.

1121. Βλ. παραπάνω, σ. 170-173, τήν παρατήρηση στό χωρίο τοΰ Φιλουμ., σ. 11,10-12, οπου
καί σχετικά παραδείγματα.

1122. Στή διαπίστωση αύτή δέν οδηγούμαστε άπλώς άπό τήν ύπάρχουσα στίξη στήν έκδοση,
άλλά άναγκαστικά άπό τή συντακτική δομή τοΰ παραδεδομένου κειμένου.

1123. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 14: «ή addidi ex Ph.».
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Έτσι τό χωρίο τοϋ Ανωνύμου [Αϊλ. Προμ.;] πρέπει να μεταφρασθεί (φυσικά
χωρίς τήν προσθήκη τοϋ ή): «... ή έγχριε οπό βαλσάμου (άναμεμιγμένον) μέ
Αττικό μέλι· έγχριε κα! εύφόρβιο, άφοϋ τό άναμίξεις κατά τον ϊδιο τρόπο [sc. μέ
Αττικό μέλι]»· δηλ. στό χωρίο αύτό, όπως είναι παραδεδομένο, γίνεται λόγος γιά
δύο έγχρίσματα■ έξ άλλου πρέπει νά ληφθεί ύπ' όψιν ότι μετά τό κάθε ένα άπό
τά έγχρίσματα αύτά έπαναλαμβάνεται ή προστακτ. έγχριε1124. Αντίθετα ή μετά-
φραση τοΰ χωρίου τοϋ Φιλουμένου είναι ή άκόλουθη: «... ή καϊ όπό βαλσάμου
μέ Αττικό μέλι ή καϊ εύφόρβιο άφοϋ τά άναμίξεις όλα μαζί, έγχριε [sc. τά μάτια]»·
δηλ. στήν περίπτωση αύτή γίνεται λόγος μόνο γιά ένα έγχρισμα πού συνιστάται
νά σκευασθεί μέ δύο ύλικά (όποβάλσαμον, Άττικόν μέλι) ή προαιρετικά και μέ
τήν προσθήκη τρίτου (εύφόρβιον). Συνεπώς τό έκδιδόμενο κείμενο, στό σημείο
του αύτό, πρέπει νά παραμείνει ώς έχει, καί νά μεταφρασθεί όπως προτείνεται
παραπάνω· διαφορετικά ή έκδ. θά έπρεπε νά τό έξομοιώσει πλήρως μέ τό κείμε-
νο τοΰ Φιλουμένου, τό όποιο έπικαλείται γιά τήν προσθήκη της (δηλ. έκτος άπό
τήν προσθήκη, θά έπρεπε νά διορθώσει και τό ομοίως σέ όμοϋ)1125.

Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν τά παραπάνω πιστεύω ότι τό έξεταζόμενο χω-
ρίο πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως1126:

θεραπευθήσονται δέ οϋρω σαπρώ τούς οφθαλμούς έγχνματιζόμενοι ή ονρω
άφθόρου παιδός ή άλμη ομοίως, καταντλήσει δέ τής κεφαλής <δι(ά)...>· ή
όποβάλσαμον μετά μέλιτος Αττικού έγχριε· καί εύφόρβιον ομοίως μίξας έγχριε,

κα! νά μεταφρασθεί: «θά θεραπευθούν (αύτοϊ πού έχουν δηχθέϊ άπό πελιάδα), άν
τά μάτια τους καταβρεχθοϋν μέ παλαιό ούρο (σάπιο), ή μέ ούρο άφθορου κορι-
τσιού ή ομοίως μέ άλατόνερο, κα! μέ κατάβρεξη τοϋ κεφαλιοϋ τους <μέ ...>· ή
άλειφε (στά μάτια τους) όπό βαλσάμου (άναμεμιγμένο) μέ Αττικό μέλι- άλειφε
και εύφόρβιο, άφοϋ τό άναμίξεις κατά τόν 'ίδιο τρόπο [sc. μέ Αττικό μέλι]».

σ. 56,28-32: περί άγαθοδαίμονος. ό δέ άγαθοδαίμων δφις έστι τό μέν μήκος πή-
χεος, τό δέ χρώμα τέφρας μελαντηρίας, περιγραφάς καί διατυπώσεις έχων ώσε'ι φο-
λίδας, τά δέ κατά τήν γαστέρα ήρέμα πως ύπόλευκα. έστι δέ ού μόνον άνθρώπων
<άβλαβής>, άλλά καϊ τών άλλων θηρίων, λέγεται <δέ> εΐναι άναιρετικός.
Στό χωρίο αύτό έντοπίζονται τά άκόλουθα προβλήματα:
α') Πιθανότατα ή έκφραση τό δέ χρώμα τέφρας μελαντηρίας πρέπει νά συ-
μπληρωθεί μέ τό οίον ή οΐον τό τής. Βλ. Στέφ., [Εις Μάγν.] Π. οϋρ. 13, 4: τού δέ
φαιού τό βαθύτερον λέγεται πελιδνόν, χρώμα έχον οΐον τό τής μολύβδου,

1124. Δηλ.: ή όποβάλσμον μετά μέλιτος Αττικού εγχρι ε · και εύφόρβιον ομοίως μίξας εγχρι ε.

1125. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 47.

1126. Άν καί είναι προφανής ή μεγάλη διατάραξη τοΰ κειμένου, οί βελτιωτικές έπεμβάσεις
προτείνονται προσαρμοσμένες, κατά τό δυνατόν, στήν παραδεδομένη μορφή του.
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και Θεόφ., Π. οϋρ. 6, 15: τό δέ πελιδνόν βαθύτερόν έστι τού φαιού, ώς μόλι-
βδος. Πρβ. και τήν άκόλουθη έκφραση, στό ϊδιο τό έξεταζόμενο χωρίο: ... δι-
ατυπώσεις έχων ώσεί φολίδας■ ακόμη Σχόλ. εις Νικάνδρ. Θηρ. 145d [σ. 86, 13-
15 Crugn.]: έπανθεϊ δέ ένίοις ή χροιά, τοις μέν όποιον δέ λίθος, τοις δέ χλωρόν,
άλλοις δέ οΐον ή έν ψάμμω δίαιτα χρώμα περιποιεί· Σχόλ. εις Άράτ. Φαινόμ.
367,23-24: λαγωός ... χρώμα μόνον ουρανού παρεχόμενον οΐον γλαυκίζον, κ.ά.

β') Τό μεγαλύτερο όμως πρόβλημα έντοπίζεται στις δύο τελευταίες προτάσεις
τοϋ έξεταζόμενου χωρίου, δηλ.: έστι δέ ού μόνον άνθρώπων <άβλαβής>, άλλά καί
τών άλλων θηρίων, λέγεται <δέ> εΐναι αναιρετικός1127, όπου τό νόημα τών προ-
τάσεων αύτών, όπως είναι έκδεδομένες, σαφώς άντιφάσκει: «δέν προκαλεί βλάβη
[sc. ό άγαθοδαίμων] όχι μόνο στούς άνθρώπους άλλά καϊ στά άλλα ζώα. Λέγεται
όμως ότι προξενεί θάνατο». Άφοϋ όμως τό δήγμα τού άγαθοδαίμονος δέν προκα-
λεί βλάβη, κατά μείζονα λόγο δέν είναι δυνατόν νά προκαλέσει θάνατο. Ό άγα-
θοδαίμων φαίνεται ότι πράγματι δέν εΐναι έπικίνδυνο ζώο, και γι' αύτόν τόν λόγο
οί θηριακοί δεν τόν συμπεριέλαβαν στά σχετικά συγγράμματά τους1128. Κατά τον
Φιλούμενο τό άποτέλεσμα τής πλήξεως άπό άγαθοδαίμονα εΐναι ένας άπλός το-
πικός πόνος, Π. ίοβ. 29 [CMG Χ/1/1, σ. 34,4]: τοις μέν υπό τοϋ άγαθοδαίμονος [sc.
πεπληγόσιν] όδύνη κατ' ιδίαν [sc. παρακολουθεί]. Ή πληροφορία αύτή συμφωνεί
μέ τό περιεχόμενο τής πρώτης άπό τις δύο έξεταζόμενες προτάσεις, σύμφωνα μέ
τό όποιο ό άγαθοδαίμων είναι άβλαβης γιά τούς άνθρώπους και τά ζώα. Συνεπώς
ή πρόταση λέγεται <δέ> εΐναι άναιρετικός πού άκολουθεΐ ή πρέπει νά όβελισθεΐ
ή ορθότερα, άντι γιά τό δέ νά συμπληρωθεί μέ τό ούκ και νά άπαλειφθεΐ ή τελεία
ύστερα άπό τή γεν. θηρίων, άφοϋ κατ' αύτόν τόν τρόπο άποκαθίσταται ή λογική
τοϋ νοήματος. "Ετσι, δέν είναι άπαραίτητη ή προτεινόμενη άπό τήν έκδ. προσθή-
κη τοϋ άντιθ. συνδ. δέ, άφοϋ πλέον στή δεύτερη πρόταση δέν έκφράζεται διαφο-
ρετική (ή άντίθετη) άποψη άπό ό,τι στήν πρώτη.

Συνεπώς τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά έκδοθεί ώς άκολούθως:

περί άγαθοδαίμονος. ό δέ άγαθοδαίμων δψις έστί τό μέν μήκος πήχεος, τό
δέ χρώμα <οΐον (τό τής)> τέφρας μελαντηρίας, περιγραφάς καί διατυπώ-
σεις έχων ώσεί φολίδας, τά δέ κατά τήν γαστέρα ήρέμα πως ύπόλευκα. έστι
δέ ού μόνον άνθρώπων <άβλαβής>, άλλά καί τών άλλων θηρίων λέγεται
<ούκ> εΐναι αναιρετικός1129,

1127. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 32: «post άνθρ. add. άβλαβης Rohde ex cap. sequ. | δέ addidi».

1128. Βλ. Φιλουμ., Π. Ιοβ. 29 [CMG Χ/1/1, σ. 34,1-3]: άγαθοδαίμων κα'ι τυφλίας. καϊ τούτων
ομοίως τά σημεία ού παράκειται τής ιδέας παρά τοις θηριακοΐς.

1129. "Οσον άφορά τήν τελευταία περίοδο εστι δέ ού μόνον άνθρώπων <άβλαβής>, άλλά και
τών άλλων θηρίων λέγεται <ούκ> είναι άναιρετικός τοϋ χωρίου αύτοΰ πρέπει νά σημειώσω δτι
θεωρώ πώς ή προτεινόμενη άποκατάσταση καθιστά πλέον τό νόημα άπολύτως σαφές. Γιά τήν
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καί νά μεταφρασθεί: «Σχετικά μέ τον άγαθοδαίμονα. Ό άγαθοδαίμων εΐναι φίδι
πού έχει μήκος έναν πήχυ, ένώ τό χρώμα του είναι όπως τής τέφρας άπό μαύ-
ρη βαφή1130, έχοντας μέρη καί σχήματα σάν φολίδες, ένώ ή περιοχή τής κοιλιάς
του είναι κάπως πιό ύπόλευκη. Δέν προκαλεί βλάβη όχι μόνο στούς άνθρώπους,
άλλά λέγεται οτι και στά άλλα ζώα δέν προξενεί θάνατο».

σ. 57, 1-2: το/ς δέ ύπό άγαθοδαίμονος δηχθεισιν, ε'ι τνχοι τό ζώον βοηθών
έαντώ πλήζαι, <...> σπογγίσας άλμη χλιαρά, άσβέστον καϊ έλαίον κατάχρισον.

Γιά τήν άποκατάσταση τοϋ χωρίου αύτού πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες δύο
έπεμβάσεις:

α') Στήν πρόταση ε'ι τύχοι τό ζώον βοηθών έαντώ πλήζαι εχει προφανώς
έκπέσει τό άντικείμενο τού άπαρεμφ. πλήζαι■ ή έκδ. σημειώνει χάσμα στήν άρχή
τής έπόμενης προτάσεως1131, ένώ τό χάσμα πρέπει νά έντοπισθεί μάλλον στό
τέλος τής προηγούμενης, πριν άπό τό κόμμα. Έπίσης ή έκδ. θεωρεί ότι ή πρότα-
ση εί τνχοι τό ζώον βοηθών έαντώ πλήζαι εΐναι πλήρης συντακτικά και νοηματι-
κά, ένώ στήν πραγματικότητα ή σύνταξη καί τό νόημα άποκαθίστανται μόνο μέ
τήν προσθήκη τής αίτιατ. τής άόρ. άντωνυμίας τινα μετά τό πλήζαι.

β') Τό ρ. καταχρίω (κατάχρισον) φέρεται στό έκδεδομένο κείμενο νά συν-
δέεται μέ τις δύο γεν. άσβέστον καί έλαίον. Εΐναι σαφές όμως ότι ή άσβεστος
καί τό έλαιον είναι τά δύο ύλικά μέ τά όποια ύποδεικνύεται νά γίνει ή έπάλειψη
τής περιοχής τού δήγματος, καί γι' αύτό στο σχολιαζόμενο σημείο τοϋ κειμένου
άπαιτεΐται έμπρόθ. προσδ. τοϋ μέσου, όπως έξ άλλου είναι ή συνήθης σύνταξη
τού καταχρίω σέ άνάλογα συμφραζόμενα1132. Βλ., π.χ., Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 1, 1 [XII 407, 12-13 Κ.]: ή σύκα ζηρά κεκανμένα κατάχριε [sc. τάς άλωπε-
κίας] μετ' έλαίον αύτόθι [XII 408, 10-11 Κ.]: ή κροκοδείλου κόπρον δραχμάς
στ', νάπνος δραχμάς δ', μετ' δζονς δριμέος κατάχριε [sc. τάς άλωπεκίας]· 1, 2
[XII 435,14 Κ.]: άνεμώνης τό άνθος τρίψας μετ' έλαίον κατάχριε [sc. τάς άλω-
πεκίας]· 1, 8 [XII 469,10-11 Κ.]: ή λιθαργύρω καί άσβέστω ϊσοις μετ' δζονς καί
έλαίον κατάχριε [sc. τούς άχώρας]· Όρειβ., Bißλ. πρός Εύστάθ. 7,40 [CMG VI/3,

άποψη οτι στήν έν λόγω περίοδο θά άρκοϋσε ή προσθήκη μόνο τής άρνήσεως, δηλ.: εστι δε ού
μόνον ανθρώπων, άΛΛά και τών άλλων θηρίων λέγεται <ούκ> είναι αναιρετικός, και δτι τό <ούκ>
αναιρετικός έννοειται «κατά πρόληψιν» καί γιά τούς άνθρώπους, δέν έχω εντοπίσει κάποιο πα-
ράλληλο στά σχετικά κείμενα.

1130. Γιά τήν μελαντηρίαν βλ. Durling, Medical Terms, σ. 233, λ. «μελαντηρία, ή, black pigment,
also used internally as a drug».

1131. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 2: «lac. statui».

1132. Τό πρόβλημα στό χωρίο τό είχε έντοπίσει ήδη ό Rohde· βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 2:
«άσβέστον V: άσβέστω Rohde | έλαίον V: έλαίω Rohde». Ή Ihm δμως έπέλεξε νά διατηρήσει στό
κείμενο τήν προβληματικά παραδεδομένη γραφή.
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σ. 237, il]: τρίβων μετ' δξους καταχρίειν [sc. τά σύκα]· Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. 'ιατρ.
4, 7 [CMG IX/1, σ. 328, 20-21]: τα δε στίγματα έξελεϊς τό προστετηκός τή άμίδι
μετά δριμυτάτου δξους καταχρίων, ή άσβέστου μέρος α', νίτρου όπτοϋ πυρρού
τό L ' σύν ύδατι έν ήλίω κατάχριε, κ.ά. Πρβ. καί Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,124 [III
92,14-16 Wellm.]: <ποιεϊ> [sc. ό Άσσιος λίθος] καϊ ποδαγρικοϊς έν καταπλάσμασι
μετ' έρεγμοϋ, καϊ σπληνικοίς μετ' δξους καϊ άσβέστου, κ.α.1133.

Για νά απαλειφθούν λοιπόν τα συντακτικά και κατά συνέπεια και τά νοημα-
τικά προβλήματα, τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

τοις δέ ύπό άγαθοδαίμονος δηχθεϊσιν, ει τύχοι τό ζώον βοηθών έαυτώ πλήξαί
<τινα>, σπογγίσας άλμη χλιαρά, <μετ'>11Μ άσβέστου και έλαίου κατάχρισον1135,

καί νά μεταφρασθεί: «αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό τον άγαθοδαίμονα, άν
συμβεί τό ζώο ύπερασπιζόμενο τον έαυτό του νά δαγκώσει κάποιον, άφοϋ τούς
σπογγίσεις [sc. στό σημείο τοϋ δήγματος] μέ χλιαρό άλατισμένο νερό, επάλειψε
τους μέ άσβέστη και λάδι».

1133. Στα ιατρικά κείμενα έντοπίζονται καί άλλες συντάξεις τοϋ καταχρίω: α ') καταχρίω + αίτι-
ατ. + αίτιατ., βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,26 [XIV 483,11 Κ.]: έπειτα μάνναν ώοϋ τό λενκόν άναλαβών
κατάχρισον [sc. τό βύβλινον βύσμα] = Ορειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4,115 [CMG VI/3, σ. 489,18-19]·
Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 69,7 [CHG 1271, ιο-ii O.-H.]: βλάχνον φρύξας καί τρίψαςμετ'άλός καί έλαίω
παλαίω δεύσας κατάχριε [sc. τά λεπριώντα]· Ιππιατρ. (Hipp. Par.) 1114 [CHG II 109,22-23 O.-H.]:
περί τοϋ ποιήσαι φάλιον ϊππον. κατάχρισον ζεστόν έρεγμόν καθόλου, ή γογγύλας καθεψήσας κατά-
χριε [sc. τόν ϊππον], καί β ') καταχρίω + δοτ. + αίτιατ., βλ. Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 74,5 [CHG 1284,24
O.-H.]: κατάχρισον [sc. τό άρθρον] τω φαρμάκω μή λίαν ζεστω· 118 [CHG I 379,21-22 Ο.-Η.]: ε'ι
δε μή, τω φαρμάκω κατάχρισον [sc. τήν λέπραν] καί τήν λοιπήν θεραπείαν πρόσφερε■ 119 [CHG I
380,5-10 Ο.-Η.] :... είτα κατάχρισον [sc. τόν ϊππον?] τω νίτρω· Ιππιατρ. (Exc. Lugd.) 27,27 [CHG II
280, 8-9 O.-H.]: και εϊθ'ούτως λύσον τήν φασκίαν καί κατάχρισον αύτό [sc. τό κλάσμα τοΰ ποδός]
μαλάγματι τούτω, και 125,3 [CHG II 300,13-14 Ο.-Η.]· Γεωπ. 8,36 [σ. 227,9-11 Beckh]: αύτό [sc. τό
κεράμιον] κατάχρισον πίττη, κ.ά.

1134. Ή προσθήκη αύτή δέν θά έπιβαλλόταν, άν ή ποσότητα τών δύο ύλικών πού άκολου-
θοΰν άναγραφόταν σέ πτώση αίτιατ., δηλ. άν τό κείμενο είχε τήν άκόλουθη μορφή: ... άσβεστον
καί έλαιον κατάχρισον (: «έπάλειψε [sc. πάνω στήν πληγή] άσβέστη καί λάδι»)· καί στις δύο πε-
ριπτώσεις βέβαια τό νόημα τοΰ χωρίου παραμένει άκριβώς τό ϊδιο. Γιά τή σύνταξη τοΰ καταχρίω
μέ αίτιατ. βλ. στήν προηγούμ. ύποσημ. Βλ. καί τήν έπόμ. ύποσημ.

1135. Διαφορετικά θά μπορούσε νά υιοθετηθεί ή πρόταση τοΰ Rohde (βλ. ύποσημ. 1132), και
τό τελευταίο τμήμα τοΰ χωρίου νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:... σπογγίσας άλμη χλιαρά άσβέστω καί
έλαίω κατάχρισον. Πάντως όσον άφορά τήν πρόταση αύτή, δηλ. τις προτεινόμενες άπό τόν Rohde
διορθώσεις τών δύο γενικών στις άντίστοιχες δοτικές, σημειώνω ότι θεωρώ πιθανότερο νά έξέπεσε
πριν τή γεν. άσβέστου ή πρόθ. μετά, παρά νά έγιναν άλλαγές στήν πτώση και στόν τονισμό δύο δια-
δοχικών ούσιαστικών. Ούτε φυσικά έπιβάλλονται οί διορθώσεις αύτές, έπειδή στό έδώ έξεταζόμενο
έργο έντοπίζεται τό άκόλουθο χωρίο, σ. 59,19-20: μή γενομένης διαιρέσεως σπόγγιζε άλμη χλιαρά
καί έλαίω άπόχρισον. Είναι σαφές ότι πλησιέστερη παλαιογραφικά πρός τό παραδεδομένο κείμενο
είναι ή διόρθωση τών ύπό συζήτηση γενικών σέ αιτιατικές καί όχι σέ δοτικές.
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σ. 57,5-6: έπεται, δέ [sc. ό τυφλίας] και έπερχόμενος δάκνει καϊ άπαξ και δίς, ε'ι
έπιτνχη.

Τό έπεται άποτελεϊ διόρθωση (προφανώς ορθή) του Schmidt άντί του πα-
ραδεδομένου έρπεται1136. Τό κείμενο όμως έξακολουθεΐ νά είναι προβληματικό·
συγκεκριμένα λείπει τό άντικείμενο τοϋ έπεται, τό όποιο τουλάχιστον νοημα-
τικά συνδέεται καί μέ τις ένέργειες πού δηλώνουν τά δύο ρήματα (έπερχόμενος
καί δάκνει) πού άκολουθούν. Μέ βάση τις σκέψεις αύτές πιστεύω ότι τό χωρίο
πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

έπεται δέ [sc. ό τυφλίας] <τοϊς άνθρώποις>η37 και έπερχόμενος δάκνει και

άπαξ καϊ δίς, εί έπιτύχη,

καί νά μεταφρασθεί: «ό τυφλίας άκολουθεΐ τούς άνθρώπους καί, άφοϋ τούς έπι-
τεθεΐ, τούς δαγκώνει καί μία καί δύο φορές, άν μπορέσει».

σ. 57,11-12: ό βασιλίσκος τό ζώόν έστι μέν κατά τό μέγεθος παλαιστών τριών,
όξνκέφαλον, ξανθός τήν χροιάν, δύναμιν δέ έχει ύπέρ τά άλλα έρπετά.

Τό ξανθός πρέπει νά διορθωθεί σέ ξανθόν [sc. τό ζώον], όπως δηλ. και τό
προηγούμενο όξνκέφαλον. Έξ άλλου σέ ολόκληρη τήν παράγραφα; στήν όποία
έντάσσεται καί τό παραπάνω χωρίο, γίνεται λόγος γιά τό ζώον (βλ. καί τή φρά-
ση μέ τήν όποία τελειώνει ή έν λόγω παράγραφος, σ. 57, 16: αύτη τοϋ ζώου ή
δύναμις)1138.

σ. 57,29: άντιπαθής δέ τώ κινάδη έστιν ή κατοικίδιος γαλλία

Ή λέξη γαλλία είναι άνύπαρκτη και γι' αύτό πρέπει νά διορθωθεί σέ γαλή.
Βλ. καί σ. 58, 10: ή μυγαλή άπεικάζεται μέν κατά μέν τήν χροιάν τή κατοικιδίω
γαλή. Βλ. όμως όσα σημειώνει ή Ihm, Der Traktat, σ. 39, όπου τούς τύπους γαλή
καί γαλλία τούς συμπεριλαμβάνει στήν ένότητα πού τιτλοφορεί «Verschiedene
Wortstämme»· άν όμως γιά άλλες λέξεις πού καταγράφονται μαρτυρούνται δι-
πλοί ή και περισσότεροι τύποι, δέν συμβαίνει τό 'ίδιο καί μέ τό ούσ. γαλή, άφοϋ,
άπ' όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω, ό τ. γαλλία είναι άμάρτυρος (έντοπίζεται δύο
μόνο φορές στό Π. ιοβ. καϊ δηλητ., όπου πιθανότατα προήλθε άπό λάθος)1139.

1136. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 6: «έπεται Schmidt: ερπεται V».

1137. Φυσικά ό τυφλίας, όπως καί άλλα ίοβόλα, έπιτίθενται καί σέ ζώα (βλ. Ίππιατρικά), στό
προκείμενο χωρίο όμως έπιβάλλεται ή συμπλήρωση τοις άνθρώποις, διότι τό έδώ έξεταζόμενο
έργο, όπως καί όλα τά παρόμοια μέ αύτό, θέμα τους έχουν τά ίοβόλα καί τούς άνθρώπους πού
έχουν δαγκωθεί άπό αύτά, μέ σκοπό κυρίως τήν προφύλαξη ή τή θεραπεία τους.

1138. Τά έπίθ. δηλ. προσδιορίζουν τό ζώον (ούδ.) καί όχι τόν βασιλίσκον (άρα). Βλ. καί παραπα-
νω, σ. 295, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 49,31-33. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 47.

1139. Βλ. καί παραπάνω, σ. 296, ύποσημ. 1059.
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σ. 58,1: είσί δέ [sc. οί πάρουροι] τώ μέν χρώ ματ ι χαλκίζοντες.

Ή δοτ. χρώματι άποτελει διόρθωση τοϋ Wellmann, μέ βάση τά άντίστοιχα χω-
ρία τοϋ Φιλουμένου1140 καί τοϋ Άετίου1141, τήν όποία υιοθετεί και ή έκδ.1142. Ώστό-
σο ή γρ. σώματι τοϋ χφ. V δέν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στήν κατανόηση τοϋ
χωρίου, άφοϋ τό χαλκίζοντες μποροϋμε άβίαστα νά θεωρήσουμε ότι άποτελει τό
χρώμα ολόκληρου τοϋ σώματος τών παρούρων· οΰτε τό χαλκίζοντες είναι δυνατόν
νά σημαίνει κάτι διαφορετικό άπό τό χρώμα1143. Έπίσης τά ευρύτερα συμφραζόμε-
να στά χωρία τοϋ Φιλουμένου κα! τοϋ Άετίου είναι διαφορετικά άπό ο,τι στό έδώ
έξεταζόμενο χωρίο τοϋ Ανωνύμου1144. Υπέρ τοϋ ότι δέν είναι άπαραίτητη ή υιοθε-
τούμενη διόρθωση, κα! σέ τελευταία άνάλυση κανένα ούσ. στή θέση αύτή (ούτε τό
χρώμα οΰτε τό σώμα), συνηγορεί τό άκόλουθο χωρίο, σ. 55,19-20: ό δέ μναγρος δφις
τό μήκιστον ευρίσκεται πήχεος ενός, κατερράντισται δέ ρανίσι πελιδναϊς (ή τελευ-
ταία πρόταση αναφέρεται στο χρώμα τοϋ μυάγρου, χωρίς κα! στήν περίπτωση αύτή
νά δημιουργείται κάποια άσάφεια άπό τήν άπουσία τών ούσ. σώμα ή χρώμα)1145.

σ. 58, 5-8: ό σπαθίουρος έν τοις κατά τήν Χαλκίδα τόττοις ευρίσκεται, έστι δέ
ζώον πλατυκέφαλον έκ πάχους έπϊ λεπτότητα ήγμένον. έστι δέ και 1'μιερέθιστον^
ούκ άναιρεϊ δέ ούτος δάκνων, άλλά μόνον φλεγμονάς έπιφέρει.

Ή προβληματική πρόταση έστι δέ και ^μιερέθιστον^ παραδίδεται κατά τον
ϊδιο περίπου τρόπο κα! στόν Φιλούμ., Π. ίοβ. 32, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 35, 22]: έστι
δέ μυαιρέθιστον, όπου τό μυαιρέθιστον διορθώνεται άπό τον Wellmann σέ μυσϊ
έχθιστον, ένώ στον Άέτιο έχει ώς άκολούθως, Λόγ. ίατρ. 13, 32 [σ. 286, 12-13
Ζερβ.]: καί τούς μϋς έσθίει. Όσον άφορά τό έδώ έξεταζόμενο χωρίο ό Schmidt
ύποθέτει ότι ή γρ. μιερέθιστον πρέπει ι'σως νά διορθωθεί σέ εύερέθιστον1146.
"Ισως όμως πλησιέστερη προς τή χφ. παράδοση1147 καϊ τό νόημα τοϋ κειμένου

1140. Βλ. Φιλουμ., Π. Ιοβ. 32,1 [CMG Χ/1/1, σ. 35,16]: ούτοι δέ χρώματι <οί> μέν ε'ισι χαλκί-
ζοντες, <οί δέ μελανίζοντες ...>.

1141. Βλ. Α.έί.,Αόγ. ιατρ. 13,32 [σ. 286,4-7 Ζερβ. = Ihm, Der Traktat, σ. 105]: περί παρώου καϊ
σπαθιούρου.... τω δέ χρώματι οί μέν είσι χαλκίζοντες, οί δέ μελανίζοντες ...

1142. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ.: «χρώματι Wellmann, cf. Phil, et Aet.: σώματι V».

1143. Σημειώνω βέβαια δτι σέ άνάλογα συμφραζόμενα συνήθως παραδίδονται τά ούσ.
χρώμα, βλ. σ. 53,21: τώ χρώματι δέ μέλαν (ραγίον)· σ. 56,29-30 (άγαθοδαίμων), ή χροιά, βλ. σ. 54,
30-31: χροιάν δέ ύπόπυρρον (πρηστήρες), σ. 57,4-5 (τυφλίας), κ.ά.

1144. Πρέπει νά έπιση μανθεί έδώ δτι στα χωρία τοΰ Φιλουμένου καί τοϋ Άετίου καταγράφονται
διαφορετικά χρώματα τοΰ ϊδιου ζώου, οχι δμως καί στόν Ανώνυμο [Α'ίλ. Προμ.;].

1145. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 47-48.

1146. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 7: «μιερέθιστον V: μυσί έχθιστον Wellmann apud Phil, (μυαι-
ρέθιστον); fort, fuit εύερέθιστον Schmidt».

1147. Έπίσης λαμβάνοντας ύπ' δψιν καί τήν παράδοση τοΰ άντίστοιχου χωρίου τοΰ Φιλου-
μένου.
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εΐναι ή αποκατάσταση του χωρίου ώς άκολούθως:

εστι δε καί μυσι <εύε>ρέθιστον ...,

ένώ γιά περισσότερα βλ. παραπάνω, σ. 205-206, στά σχετικά μέ τή διόρθωση
τού άντίστοιχου χωρίου τοϋ Φιλουμ., σ. 35,21-22.

σ. 58, 12-15: τοις τοίνυν ύπό ταύτης [sc. τής μυγαλής] δηχθεισιν ai τρώσεις
έμφερεϊς είσί- τεσσάρων <γάρ> στίχων τρώσεις όραθήσονται· αΐμά τε εκκρίνεται
ίχωροειδές, το γάρ ζώον τη σήψει έκτείνει.

Στό χωρίο αύτό:

α') Περιγράφεται ή άποτύπωση τών δοντιών τής μυγαλής στό σημείο τοϋ
άνθρώπινου σώματος πού έχει δαγκωθεί, όπως έπίσης καί ή έπίδραση τοϋ δη-
λητηρίου τοϋ ζώου αύτοϋ- κατά τόν άρχαΐο συγγραφέα ή μυγαλή έπιφέρει τον
θάνατο μέ τό δήγμα της, προκαλώντας σήψιν. Συνεπώς τό παραδεδομένο έκτεί-
νει πού διατηρείται και στήν έκδοση πρέπει νά διορθωθεί σέ κτείνει1148. Βλ. καί
παρακάτω, σ. 58, 31-59, 2, όπου περιγράφονται διάφορα συμπτώματα πρόδρομα
τής σήψεως άλλά καί ή ϊδια ή σήψη πού προκαλείται ώς συνέπεια τοϋ δήγμα-
τος τής μυγαλής· ειδικότερα βλ. σ. 59, 2: προς δέ τούτοις καϊ σηπόμενά τινα
έκπίπτει. Πρβ. άκόμη Φιλούμ., Π. Ιοβ. 33, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 36, 2ΐ]: βοηθούνται
δέ και ούτοι [sc. οί ύπό μυγαλής δηχθέντες], έπειδή και σήψει κινδυνεύονσιν,
ένώ αύτολεξεΐ τό χωρίο αύτό τοϋ Φιλουμένου έντοπίζεται και στόν Άέτ., Λόγ.
ιατρ. 13,16 [σ. 271,18 Ζερβ.]. Ειδικότερα όσον άφορά τις γρ. κτείνει καϊ έκτείνει
πρέπει νά έπισημάνω ότι ή δεύτερη έντοπίζεται στον Φιλούμενο (άπό τό μονα-
δικό χφ. Ρ πού παραδίδει τό έργο του), Π. Ιοβ. 33, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 36, 11-14]:
τοις οΰν ύπ' αύτής [sc. τής μυγαλής] δηχθεισιν αί τρώσεις εμφανείς γίγνονται —
τεσσάρων γάρ στίχων τρώσεις όραθήσονται— αΐμά τε έκκρίνεται <πρώτον καθα-
ρόν>, μετ'ολίγον δέ ίχωρώδες· τό γάρ ζώον σήψει έκτείνει [cod.-. κτείνει corr.
Wellm. coll. Aetio], ένώ ή όρθή γρ. κτείνει, τήν όποία προκρίνει και ό Wellmann
στήν έκδοση τοϋ Φιλουμένου ύπάρχει στόν Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13,16 [σ. 271,11-13
Ζερβ.]: τοις ούν ύπ' αύτής [sc. τής μυγαλής] δηχθεισιν αί δήξεις έμφανεϊς γίνο-
νται- τεσσάρων γάρ στοίχων δήξεις όραθήσονται- αΐμά τε έκκρίνεται πρώτον κα-
θαρόν, μετ'ολίγον δέ ίχωρώδες· τό γάρ ζώον σήψει κτείνει1149.

1148. "Ισως τά λάθος προέκυψε άπό έπίδραση τοΰ έκκρίνεται πού προηγείται.

1149. Ή έκδ. γνωρίζει τά χωρία αύτά, προφανώς δμως δέν κατανοεί τή νοηματική διαφο-
ροποίηση πού προκύπτει άπό τις συζητούμενες γραφές, καί έτσι άδυνατει νά τά άξιολογήσει
και άκολούθως νά προβεί στήν όρθή έπιλογή γιά βελτίωση τοΰ κειμένου. Γιά τήν σήψιν πού
προκαλείται άπό ούρο φιδιού ώς αιτία θανάτου βλ. και Αιλιαν., Π. ζώων ϊδιότ. 16,41: κα'ι άφιέναι
έξ αύτών [sc. τών δφεων τής Ινδικής] ούρον, δπερ ούν, έάν κατά τίνος έπιστάξη σώματος, σήψιν
έργάζεται παραχρήμα.
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β') Έπίσης μετά τό όραθήσονται πρέπει μάλλον να τεθεί κόμμα, και μετά τό
ίχωροειδές άνω στιγμή.

Μέ βάση τά παραπάνω τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

τοις τοίνυν ύπό ταύτης [sc. τής μυγαλής] δηχθεΐσιν αί τρώσεις έμφερεϊς
είσί· τεσσάρων <γάρ> στίχων τρώσεις όραθήσονται, αΐμά τε έκκρίνεται
ίχωροειδές· τό γάρ ζώον τή σήψει {έ}κτείνει,

και νά μεταφρασθεί: «Σ' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό αύτήν [sc. τή μυγαλή]
οί δαγκωματιές είναι παρόμοιες [sc. μέ τή διάταξη τών δοντιών της]· έπειδή θά
είναι ορατές οί δαγκωματιές τεσσάρων σειρών (δοντιών), καί έκρέει αίμα πού
ομοιάζει μέ ίχώρα· γιατί τό ζώο σκοτώνει προκαλώντας σήψη».

Σημειώνω τέλος ότι, άφού τό κείμενο, όπως παραδίδεται, είναι κατανοητό,
περιορίζομαι μόνο στήν παραπάνω άπολύτως άπαραίτητη διόρθωση τού έκτεί-
νει σε κτείνει, άποφεύγοντας τήν έξομοίωσή του μέ τό σέ κάποια σημεία διαφο-
ρετικό ή πληρέστερο κείμενο τοϋ Φιλουμένου ή τοϋ Άετίου1150.

σ. 58,15-17: είώθασι δέ καί φλύκταναι έπανίστασθαι ώς άπό πυρός, ίπνρώδες
καταρρέον ή κνανοϋνt παρακολουθεί δέ τοις πεπληγμένοις [sc. ύπό μυγαλής]
καί πνενμάτωσις.

Στό παραπάνω χωρίο πρός άποκατάσταση τής συντακτικής τάξεως καί τοϋ
νοήματος πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες διορθώσεις:

α') Τό πνρώδες πρέπει νά διορθωθεί σέ πυρ<ρ>ώδες («ξανθοκόκκινο», «ερυ-
θρό»). Έξ άλλου είναι σαφές ότι τό έν λόγω έπίθ., όπως καί τό έπόμενο μέ τό
όποιο συνδέεται διαζευκτικά, άναφέρεται στό χρώμα τοϋ έκκρίματος, τό όποιο
είναι πνρρώδες ή κυανούν προφανώς ό γραφέας παρασύρθηκε στό λάθος αύτό
άπό τήν άμέσως προηγούμενη γεν. πυρός. Πρβ. Γαλην., Π. εύχυμ. καί κακοχυμ. 1
[VI 751,13-16 Κ. = CMG V/4/2, σ. 390,15-17]: ούδενός είδον αϊμα χρηστόν έκκρι-
θέν, όποιον έκ τών ύγιεινών σωμάτων όράται κενούμενον, άλλ' ήτοι πυρρότερον
ή μελάντερον ή όρρωδέστερον ή δριμύ, καί Π. τών πεπονθ. τόπ. 2, 10 [VIII 121,
6-8 Κ.]: καί γάρ έρυθρόν ενίοτε καί ξανθόν καί πυρρόν άφρώδές τε καί μέλαν καί
πελιδνόν φαίνεται [sc. τό πτύελον].

β') Τό καταρρέον πρέπει νά διορθωθεί σέ καταρρέ<ει ύγρ>όν. Βλ. καί Γαλην.,
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ. 2, 44 [XVIII/A', σ. 159, 2-4 Κ.]: έκεϊνοι μέν γάρ μό-
νοι πτάρνυνται τών ούτω διακειμένων, οις δακνώδές έστιν τό καταρρέον ύγρόν.

Μέ τις δύο παραπάνω προτάσεις αίρεται τό πρόβλημα πού έπισημαίνει ή
έκδ., καί τό χωρίο άποκαθίσταται ώς έξής:

1150. "Οπως π.χ. ή γρ. έμφερεΐς (Άνων. [Αϊλ. Προμ.;]) — εμφανείς (Φιλούμ., Άέτ.).
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είώθασι δέ καί φλύκταιναι έπανίστασθαι ώς άπό πυρός, πυρ<ρ>ώδες καταρ-
ρέ<ει ύγρ>όν ή κυανούν, παρακολουθεί δέ τοις πεπληγμένοις καϊ πνενμάτωσις,

ένώ πρέπει νά μεταφρασθεί: «συνήθως προκαλούνται καί φλύκταινες, παρό-
μοιες μέ έκεινες πού δημιουργούνται άπό τή φωτιά, (άπό τις όποιες) ρέει ύγρό
έρυθρό ή κυανούν· σ' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί [sc. άπό μυγαλή] παρατη-
ρείται και συλλογή άέρα (στήν κοιλιακή χώρα)»1151.

σ. 58, 21-24: βοηθούνται δέ [sc. οί ύπό μυγαλής πληγέντες] μετά τά κοινά βο-
ηθήματα■ δάφνης άπαλά φύλλα σύν οϊνω λεανθέντα δίδου πιεϊν, ή εύζώμου ή με-
λιλώτου ή πάνακος ρίζαν ή κισσού καρπόν λευκόν ή άβροτόνου, ή σισυμβρίου ή
ρόδων φύλλων ή νάρδου ή κνήκου. έκαστον τούτων πότιζε λεϊα μετ'οίνου.
Τά προβλήματα πού έντοπίζονται στο χωρίο αύτό είναι τά άκόλουθα:
α') Μέ τήν πρώτη φράση τοϋ έξεταζόμενου χωρίου δηλώνεται ότι σέ όσους
έχουν δαγκωθεί άπό μυγαλή είναι ώφέλιμα άρχικά τά φάρμακα πού χρησιμο-
ποιούνται γενικά (κοινά βοηθήματα) γιά όσους έχουν δαγκωθεί άπό τά ίοβόλα
ζώα· άν ύπάρξει άνάγκη όμως ό γιατρός έχει τή δυνατότητα νά χρησιμοποιή-
σει καί τά άκόλουθα, προφανώς αύτά πού έχουν κάποια έξειδικευμένη δράση
κατά τής μυγαλής (δηλ. στά κοινά βοηθήματα προστίθενται καί τά όσα θά κα-
ταγραφούν στή συνέχεια). Είναι σαφές ότι ύστερα άπό τό ούσ. βοηθήματα έχει
έκπέσει κάποια λέξη, μέ τήν όποία εισάγονται αύτά τά έπι πλέον φάρμακα πού
άκολουθοϋν πιθανότατα λοιπόν πρέπει νά προστεθεί τό έπίρρ. ούτως, όπως
προκύπτει καί άπό τό άντίστοιχο χωρίο τοϋ Φιλουμ., Π. ιοβ. 33, 4 [CMG Χ/1/1,
σ. 36, 21-22]: βοηθούνται δέ και ούτοι [sc. οί δηχθέντες ύπό τής μυγαλής], έπειδή
και σήψει κινδυνεύουσιν, μετά τά κοινά βοηθήματα, ούτως, τό όποιο
τροποποιεί έν μέρει ό Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13,16 [σ. 271,18-19 Ζερβ.]: βοηθούνται δέ
ούτοι, έπειδή σήψει κινδυνεύουσι, μετά τά προειρημένα κοινά βοηθήμα-
τα, τοις τοιούτοις· βλ. άκόμη στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 72,4: βοηθούνται
δέ [sc. οί λαβόντες μηκώνιον] ούτως· πρβ. σ. 51,35: βοηθούνται δέ [sc. οί σκορ-
πιόπληκτοι] άπλοις βοηθήμασι τοϊσδε. Σημειώνω άκόμη ότι τό ούτως ύπάρχει
στις περισσότερες σχετικές έκφράσεις τοϋ έξεταζόμενου έργου (θεραπεύονται
δέ ούτως, θεράπευε δέ ούτως, βοηθούνται δέ ούτως)1152.

β') Πιθανότατα στό τμήμα τοϋ χωρίου ή εύζώμου ...ή κνήκου έχει γίνει, προ-
φανώς άπό δυσκολία κάποιου άντιγραφέα κατά τήν άνάγνωση τοΰ προτύπου
του, έναλλαγή τών πτώσεων άπό αίτιατ. σέ γεν.· τό λάθος αύτό έξηγεΐται, άπό τό
ότι αύτός εύκολα μπορούσε νά έκλάβει τό τελικό ν ώς υ. Ή σκέψη ότι π.χ. μέ τήν

1151. Πρβ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 48-49.

1152. Πρβ. καί παρακάτω, σ. 330-331, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 59,18-20 (θεραπευτέον οντω),
καί σ. 383, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 69,26.
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έκφραση ή εύζώμον ή μελιλώτον ή πάνακος ρίζαν υποδεικνύεται ή χρήση τής ρί-
ζας τριών φυτών (καί οτι κάτι άνάλογο ισχύει καί γιά τις λοιπές έκφράσεις, δηλ.
ή κισσού καρπόν ή άβροτόνου καί ή σισυμβρίου ή ρόδων φύλλων ή νάρδου ή κνή-
κου), δέν τεκμηριώνεται γιά δλα τά άπλά φάρμακα πού καταγράφονται στό έξε-
ταζόμενο χωρίο. Αντίθετα, ύπέρ τής προτεινόμενης διορθώσεως βλ. Φιλούμ., Π.
'ιοβ. 33, 4 [CMG Χ/1/1, σ. 36, 21-37, 3]: βοηθούνται δε [sc. οί δηχθέντες ύπό μυ-
γαλής] καϊ ούτοι ... μετά τά κοινά βοηθήματα, ούτως■ δάφνης άπαλά1153 φύλλα
σύν ο'ίνω έκλεανθέντα δίδου πιεϊν, και λίαν ωφελεί· ή άβρότονον καθεψηθεν δι'
οϊνου πότιζε, και ερπυλλον καϊ εύζωμον ομοίως, καϊ χαλβάνην διεϊς οϊνω
πότιζε, καϊ κυπαρίσσου τά άπαλά σφαιρία μετ' δξους, καϊ κυκλάμινον μετ'
όξυμέλιτος, και πύρεθρον σύν ο'ίνω, και 33, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 37, 21-23]: βοη-
θούνται δε οί δηχθέντες [sc. ύπό μυγαλής] ...πίνοντες ή πράσιον ή εύζωμον ή
κνήκον ήμερον ή σισύμβριον ή άβρότονον.

γ') Έπίσης μέ βάση τά συμφραζόμενα τού χωρίου αύτού είναι φανερό ότι τό
λεϊα πρέπει νά διορθωθεί σέ λεϊον (: έ'καστον ... λεϊον)1154.

Συνεπώς τό χωρίο στο σύνολο του πρέπει νά άποκατασταθεΐ ώς άκολούθως:

βοηθούνται δέ μετά τά κοινά βοηθήματα <οϋτως>· δάφνης άπαλά φύλλα
σύν ο'ίνω λεανθέντα δίδου πιεϊν, 11 ή εύζωμον ή μελίλωτον ή πάνακος ρίζαν
ή κισσού καρπόν λευκόν ή άβρότονον ή σισύμβριον, ή ρόδων φύλλα ή νάρ-
δον ή κνήκον. έκαστον τούτων πότιζε λεϊον μετ'οϊνου,

καί νά μεταφρασθεί: «Ύστερα άπό τά βοηθήματα πού εΐναι κοινά (γιά έκείνους
πού έχουν δαγκωθεί άπό οποιοδήποτε ιοβόλο ζώο), τούς είναι ώφέλιμα τά άκό-
λουθα· δώσε τους νά πιουν τρυφερά φύλλα δάφνης πολτοποιημένα μέ κρασί, ή
εϋζωμο ή μελίλωτο ή ρίζα πάνακα ή λευκό καρπό κισσού ή άβρότονο ή σισύμ-
βριο ή φύλλα τριαντάφυλλου ή νάρδο ή κνήκο· κάθε ένα άπό αύτά πολτοποιη-
μένο μέ κρασί δίνε το ώς ποτό».

σ. 59,17-18: περι δακετών ζώων μέλλοντες άναγράφειν τήν άρχήν ποιούμεθα
έκ τών άνθρωποδήκτων. και γάρ ή τούτων δήξις οϊδεν ού σμικρά βλάπτειν.

Στήν τελευταία πρόταση τού παραπάνω χωρίου έντοπίζεται νοηματικό πρό-
βλημα, άφού ώς ύποκ. τοϋ οΐδεν φέρεται τό ούσ. δήξις (!). Πιθανότατα τό χωρίο
πρέπει νά άποκατασταθεΐ ώς άκολούθως:

... και γάρ τήν τούτων δήξιν οϊδ<αμ>εν ού σμικρά βλάπτειν.

Ύπέρ τής διορθώσεως τοΰ οΐδεν σέ οϊδ<αμ>εν συνηγορεί τό ποιούμεθα πού
προηγείται- άκολούθως άπαιτεΐται ή γρ. ή ... δήξις νά διορθωθεί σέ τήν ... δήξιν,

1153. <τά> άπαλά Wellm.· βλ. παραπάνω, σ. 206.

1154. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 49.
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κα! τό χωρίο στό σύνολο του να μεταφρασθεί: «σκοπεύοντας να γράψουμε γιά
τά ζώα πού δαγκώνουν, κάνουμε άρχή άπό αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό
άνθρώπους· γιατϊ βέβαια γνωρίζουμε οτι τό δάγκωμά τους [sc. τών άνθρώπων]
δέν προκαλεί μικρή βλάβη».

Πρβ. κα! Γαλην., Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 9 [XIV 240, 2-3 Κ.]: ούκ όλίγα τών
παθών άγωνιστικώς θεραπεύεσθαι οϊδαμεν Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 9, 35 [σ. 360,13-14
Ζερβ.]: άκρως δ' οϊδαμεν ποιούν πρός αμφότερα τό αϊρινον αλενρον συνεψού-
μενον■ Παλλάδ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5, 25 [II 147, 30-31 Dietz]: οϊδα-
μεν καί άπό τοϋ στομάχου καί τών εντέρων άρχεσθαι ρϊγος, κα! Μελέτ., Π. τής
τοϋ άνθρ. κατασκ. (προοίμιον) [σ. 24, 7-8 Cramer]: ού μόνον δέ τής ψνχικής καί
ζωτικής καί φυσικής δυνάμεως έπιστατεϊν αύτόν οϊδαμεν1155.

σ. 59, 18-20: τούς τοίνυν άνθρωποδήκτους θεραπευτέον μή γενομένης διαιρέ-
σεως, σπόγγιζε άλμη χλιαρά καί έλαίω άπόχρισον.

Στήν άρχή τοΰ προκείμενου χωρίου είναι σαφές οτι ό συγγραφέας προαναγ-
γέλλει τά φάρμακα, τά όποια πρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά τή θεραπεία τών
άνθρωποδήκτων, ένώ μέ τήν πρώτη πρόταση, όπως είναι έκδεδομένη, φαίνεται
σάν νά έπισημαίνει άπλώς ότι οί άνθρωπόδηκτοι πρέπει νά θεραπεύονται, πα-
ραλείπεται δηλ. τό έπίρημα μέ τό όποιο δηλώνονται προεξαγγελτικά οί θερα-
πευτικές ύποδείξεις πού θά παρατεθούν στή συνέχεια. Γιά νά άρθεΐ αύτή ή νοη-
ματική άταξία ύστερα άπό τό θεραπευτέον πρέπει νά προστεθεί πιθανότατα τό
οΰτω(ς). Βλ. κα! τά άκόλουθα χωρία άπό τό ϊδιο κείμενο, σ. 68, 35: θεραπεύονται
δέ οϋτως· σ. 73, 1: καί ούτοι θεραπεύονται ούτως· σ. 74, 14: θεράπευε δέ αύτούς
οϋτως· σ. 76, 5: θεραπεύονται δέ οϋτω- σ. 76, 20: θεράπευε δέ οϋτως· σ. 76, 31: θε-
ράπευε δέ οϋτως· σ. 71,17· σ. 73, 28, καϊ σ. 75, 21- πρβ. καί σ. 72, 4: βοηθούνται δέ
οϋτως1156.

Συνεπώς τό έξεταζόμενο κείμενο πρέπει νά έκδοθεί ώς άκολούθως:

τούς τοίνυν άνθρωποδήκτους θεραπευτέον <οϋτω>· μή γενομένης διαιρέ-
σεως, σπόγγιζε άλμη χλιαρά καί έλαίω άπόχρισον1157,

1155. Σέ δλα τα χωρία αύτά το οϊδαμεν συντάσσεται μέ άπαρέμφ., όπως δηλ. και στό έξεταζόμενο.

1156. Πρβ. και τά άκόλουθα παραδείγματα, σ. 57,8-9: διό θεραπεύονται τοις άναλογοΰσιν έπι τών
τοιούτων παθών βοηθήμασιν σ. 59,11-12: διό καί έπϊ τούτων χρηστέον τοϊς αύτοϊς βοηθήμασι το'ις έπϊ
τής μυγαλής· σ. 74,6: καί ούτοι θεραπεύονται δέ τοις αύτοϊς πάσι τοϊς έπϊ μυκήτων είρημένοις. Βλ. κα'ι
παραπάνω, σ. 328,τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 58,21-24 (βοηθούνται δέ... <οΰτως>).

1157. Τό άποχρίω, ένώ στά λεξικά (LS], Gl) καταγράφεται μέ τή σημασία «άποξέω», «αφαιρώ»,
στό προκείμενο χωρίο φαίνεται νά έχει τήν έντελώς άντίθετη σημασία, δηλ. «έπιχρίω», «άλείφω».
Ή σημασία αύτή είναι ή μόνη πού προκύπτει άπό τό νόημα τού έξεταζόμενου χωρίου: «αύτούς
πού έχουν δαγκωθεί άπό άνθρώπους θεράπευέ τους κατά τόν άκόλουθο τρόπο· άν δέν έχει σχι-
σθεί τό δέρμα [sc. στό σημείο τοΰ δαγκώματος], καθαριζέ το μέ ενα σφουγγάρι, βουτηγμένο σέ
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καί νά μεταφρασθεί: «Αυτούς λοιπόν πού έχουν δαγκωθεί άπό άνθρωπο πρέπει
νά τούς θεραπεύεις κατά τον άκόλουθο τρόπο· άν δέν έχει γίνει σκίσιμο (τοϋ δέρ-
ματος), σπόγγιζε (τήν περιοχή) μέ χλιαρό άλατόνερο καί άλειψέ την μέ λάδι».

σ. 59, 24-28: έπι δέ τών κόλπων [sc. τών άνθρωποδήκτων] μελικράτω κλύζε,
καϊ καύσας σπόγγον Άφρικανόν μέλιτι μίξον καϊ <έπι>τίθει {και} δεσμεύσας έπι-
τηδείως, λύε δια τής τρίτης ή έβδομης, τερεβινθίνην άναλαβών <ώς> μάλαγμα
έπιτίθει· ή χαλκάνθην <...> και μέλιτι άναλαβών καϊ ποιήσας ·\έφθήν\ έπιτίθει.
καϊ ούτως άνακαθάρας άπούλου.

Τό παραπάνω χωρίο είναι πράγματι ιδιαίτερα προβληματικό στήν παράδοσή
του, ώστόσο ή έκδ. δέν φαίνεται νά έχει κατανοήσει τό σύνολο τών προβλημά-
των πού συνδέονται μ' αύτό, ένώ κάποιες προτάσεις της μάλλον δέν βελτιώ-
νουν ούσιαστικά τό κείμενο, καί γι' αύτό δέν είναι άπαραίτητες. Ειδικότερα:

α') Ό όβελισμός τοϋ καϊ πριν άπό τό δεσμεύσας1158 δέν εΐναι άπαραίτητος· άρκεΐ
νά στίξει κάποιος μετά τό τίθει μέ κόμμα ή άνω στιγμή· πρβ. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 13,1 [σ.
264,11-12 Ζερβ.]: ... έπιτίθει· καϊ δήσον έπιδέσει τή έπι <τών> (addidi) κόλπωνρη-
θησομένη καϊ έπίλνε διά τρίτης.

β') "Οσον άφορά τό φάρμακο πού άκολουθεί αύτό έκδίδεται μέ τρόπο πού έπι-
τρέπει κάποιον νά τό έκλάβει ώς συμπληρωματικό τοϋ προηγουμένου, ένώ φυσικά
πρόκειται γιά ένα σκεύασμα διαφορετικό- πρόκειται γιά τό άκόλουθο: τερεβινθίνην
άναλαβών <ώς> μάλαγμα έπιτίθει. Αλλά καί ή σύνθεση τοϋ φαρμάκου αύτοϋ πα-
ρουσιάζεται προβληματική· καταγράφεται μόνον ένα ύλικό, ή τερεβινθίνη πού πρέ-
πει νά διαλυθεί καί νά τεθεί ώς μάλαγμα. 'Επειδή όμως στο χφ. V άντί τερεβινθίνην
(πού είναι γραφή διορθωμένη άπό τήν έκδ.) παραδίδεται ή γεν. τερεβινθίνης, έπειδή
ό Φιλούμενος καί ό Αέτιος παραδίδουν τό φάρμακο αύτό νά συντίθεται άπό δύο
ύλικά, τήν σμύρναν καί τήν τερεβινθίνην1159, καί τέλος έπειδή στό μέν κείμενο τοΰ
Φιλουμένου δηλώνεται ότι πρέπει νά χρησιμοποιηθεί ϊση ποσότητα τών ύλικών,
ένώ άπό τό κείμενο τοϋ Άετίου λείπει ή σχετική άναφορά (ώς έννοούμενη;), πι-
στεύω ότι τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά άποκατασταθεϊ ώς άκολούθως, ούτως
ώστε νά διατηρηθεί ή παραδεδομένη γρ. τερεβινθίνης:

<ή σμύρναν μετά> τερεβινθίνης άναλαβών <ώς> μάλαγμα έπιτίθει.

χλιαρό άλατόνερο, καί άλειφε το μέ λάδι». Τή σημασία αύτή τοΰ άποχρίω τήν έχω έντοπίσει μόνο
στά Ίππιατρικά■ βλ. Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 5,3 [CHG I 41,7-9 O.-H.]: τούτου [sc. τοΰ ίππου] τοίνυν
αίμα άπο τοϋ τένοντος λάμβανε, και μίζας αύτό θέρους μέν όζει καί έλαίω, χειμώνος δέ οϊνω, τούτω
τό σώμα δλον άπόχριε· 22,8 [CHG 1105,18-19 Ο.-Η.]: άπόχριε δέ καί παν τό σώμα οίνελαίω■ 101,
9 [CHG I 350,21 Ο.-Η.]: άλείμμασι θερμοϊς άπόχρισον 129,33 [CHG I 392,2 Ο.-Η.], κ.ά. πολλά.

1158. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 25: «καί delevi».

1159. Γιά τά σχετικά χωρία βλ. λίγο παρακάτω.
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Βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13, 1 [σ. 264, 12-13 Ζερβ.]: ή σμύρναν τερεβινθίνη άνα-
λαβών έπιτίθει ώς μάλαγμα, και Φιλούμ., Π. ίοβ. 5, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 13-15]:
τούς δέ άνθρωποδήκτους προχρίσας έλαίω μαράθρου ρίζαν <λειώσας> μετά μέ-
λιτος, άχρι άν καθαρθή τό έλκος, χρώ, ειτα σμύρναν καί τερεβινθίνην ϊσα άνα-
λαβών ώς μάλαγμα έπιτίθει. Πρβ. και Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16, 53 [σ. 75, 18 Ζερβ.]:
άγαθόν δέ [sc. έστι] καί τερεβινθίνη μετά σμύρνης και κρόκου και μέλιτος.

γ') Το χωρίο, όπου καταγράφεται το άμέσως επόμενο φάρμακο, εκδίδεται ώς
άκολούθως: ή χαλκάνθην <...> και μέλιτι άναλαβών καί ποιήσας ^έφθήν^ έπιτί-
θει. Εΐναι σαφές ότι άπό τό χωρίο αύτό άφ' ένός έχουν έκπέσει λέξεις1160 και άφ'
έτέρου έχει διαταραχθεί ή σειρά κάποιων λέξεων. Ή ϊδια θεραπευτική ύπόδειξη
μέ ορισμένες φραστικές διαφοροποιήσεις, άλλά χωρίς προβλήματα στήν παρά-
δοσή της, έντοπίζεται και στά άντίστοιχα κεφφ. τού Φιλουμένου και τού Άετί-
ου· πρόκειται γιά τά άκόλουθα δύο χωρία, τά όποια φυσικά πρέπει νά ληφθούν
ύπ' όψιν γιά τήν άποκατάσταση αύτοϋ πού έξετάζεται έδώ, βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ.
5, 1 [CMG Χ/1/1, σ. 9, 15-17]: ή χάλκανθον κεκαυμένην μέλιτι έφθώ άναλαβών
ώς κουλλούριον έντίθει, καί ούτως άνακαθάρας παρακόλλα, και Άέτ., Λόγ. ίατρ.
13, 1 [σ. 264, 13-14 Ζερβ.]: ή χαλκόν κεκαυμένον λεάνας καί μέλιτι καθεψήσας,
άναλαβών ώς κολλύριον έπιτίθει· καί όταν άνακαθάρης, παρακόλλα, και πιθανό-
τατα τό χωρίο νά συμπληρωθεί ώς έξής:

ή χαλκάνθην <κεκαυμένην λεάνας> καί μέλιτι έφθώ άναλαβών καί ποιή-
σας <κολλύριον>, έπιτίθει.

"Οσον άφορά τις συμπληρώσεις αύτές πρέπει νά διευκρινίσω ότι θεωρώ πιθα-
νότερη τή συμπλήρωση χαλκάνθην <κεκανμένην λεάνας> (μέ βάση τόν Άέτιο) καϊ
όχι άπλώς χαλκάνθην <κεκαυμένην> (Φιλούμενος), έπειδή ή έκφραση και μέλι-
τι άναλαβών προϋποθέτει πιθανότατα τήν ύπαρξη τής μετοχής και στό έκπεσόν
κείμενο (λεάνας ... καί άναλαβών καί ποιήσας ... έπιτίθει). 'Επίσης, άν και τό
έφθήν συμφωνεί κατά τό γένος, τόν αριθμό και τήν πτώση μέ τό χαλκάνθην, δέν
πρέπει νά δεχθούμε ότι πρέπει νά συναφθεί μέ τό ούσ. αύτό, κυρίως έπειδή ή χαλ-
κάνθη (ή χάλκανθος) χαρακτηρίζεται στά ιατρικά κείμενα ώς κεκαυμένη και όχι
ώς έφθή1161· τό έφθός άποτελεϊ συνήθως χαρακτηρισμό τοϋ μέλιτος· τέλος γιά τή
μνεία τής χαλκάνθου και τοϋ μέλιτος σέ φάρμακα (όπου τό μέλι είναι τό ύλικό μέ
τό όποιο άναμιγνύεται ή χάλκανθος) βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,5 [XIV 415,17-18 Κ.]:
ή χάλκανθον άναλαμβανομένην μέλιτι έφθώ έπίθες- Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 91 [CMG

1160. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 27: «lac. statui».

1161. Δέν έχω έντοπίσει κανένα χωρίο στά έκδεδομένα ιατρικά κείμενα, δπου ή χαλκάνθη να
χαρακτηρίζεται ώς έφθή, έκτός άπό τή σχετική περιγραφή τοΰ Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,98 [III 68,
9-69,7 Wellm.].
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VIII/2, σ. 235, 24]: καϊ χάλκανθος αναλαμβανομένη μέλιτι έφθώ, κ.ά.1162. Ή σκέψη
οτι τό κεκανμένην ένδεχομένως έχει άντικατασταθεΐ στό κείμενο μέ τήν περίφρα-
ση ποιήσας έφθήν πρέπει νά απορριφθεί, έπειδή δέν έντοπίζεται κάποιο παράλληλο.
Έξ άλλου, άν ίσχυε κάτι τέτοιο, άπό τό κείμενο θά παραλειπόταν ή ύπόδειξη τής
μορφής πού έπρεπε νά λάβει τό άναγραφόμενο φάρμακο, άφοϋ ή μετ. ποιήσας δέν
θά ήταν πλέον δυνατόν νά χρησιμοποιηθεί γιά νά δηλωθεί κάτι τέτοιο, και ούτε
ύπάρχει στό κείμενο άλλη σχετική έκφραση. Ή θέση όμως τής μετ. αύτής, καθώς
και ή μαρτυρία τών χωρίων τού Φιλουμένου (ποιήσας κουλλούριον) και τοϋ Άετί-
ου (ποιήσας κολλύριον), τά όποια μνημονεύθηκαν παραπάνω, συνηγορούν γιά τήν
προσθήκη μετά τή μετ. ποιήσας τής αίτιατ. κολλύριον, όπως δηλ. έντοπίζεται τό
ούσ. αύτό στό έδώ έξεταζόμενο έργο (ποιήσας <κολλύριον>)1163.

δ') Μετά τή γεν. έβδομης είναι προτιμότερο νά τεθεί άνω στιγμή.
Ύστερα άπό τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω, πιστεύω ότι τό έξεταζόμενο χω-
ρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

έπι δέ τών κόλπων μελικράτω κλύζε, και καύσας σπόγγον Άφρικανόν μέλιτι
μίζον καϊ <έπι>τίθει, καϊ δεσμεύσας έπιτηδείως λύε δια τής τρίτης ή έβδομης-
<ή σμύρναν μετά> τερεβινθίνης άναλαβών <ώς> μάλαγμα έπιτίθει· ή χαλ-
κάνθην <κεκαυμένην λεάνας> και μέλιτι έφθώ άναλαβών καϊ ποιήσας <κολ-
λύριον> έπιτίθει. και ούτως άνακαθάρας έπούλου1164,

1162. Μια δεύτερη οικονομικότερη άποκατάσταση τοΰ έξεταζόμενου χωρίου είναι ή άκόλου-
θη: ή χαλκάνθην {και} μέλιτι έφθώ άναλαβών και ποιήσας <κολλύριον> έπιτίθει· ώστόσο ύπέρ
τής πρώτης προτάσεως συνηγοροΰν τά άντίστοιχα χωρία δύο συγγραφέων πού παραδίδουν πα-
ρόμοια κείμενα καί έξαρτώνται μεταξύ τους, ένώ στή δεύτερη πρόταση άφ' ένός παραλείπεται
ό προσδιορισμός τής χαλκάνθης (δηλ. κεκαυμένη) καί άφ' έτέρου πρέπει νά όβελισθεΐ τό καί. Ή
άπλή μνεία τής χαλκάνθης δέν ύπονοεΐ πάντοτε οτι πρόκειται γιά κεκανμένην, όπως προκύπτει
άπό τον Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 98 [III 68, 9-69, 7 Wellm.], όπου μάλιστα σχετικά μέ τό έφθόν
χαλκανθές έπισημαίνεται ότι (σ. 69,6-7) πρός δέ ίατρικήν <χρήσιν> άσθενέστατον ή πείρα δεικνύει
(άρα νομιμοποιούμαστε νά συμπεράνουμε ότι, όταν αύτό τό φαρμακευτικό ύλικό καταγράφεται
χωρίς κάποιον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, δέν έχει σημασία ποιά χαλκάνθη θά χρησιμοποιηθεί, ένώ
άντίθετα, όταν πρέπει νά χρησιμοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο είδος της, αύτό δηλώνεται).

1163. Γιά τήν έκφραση ποιήσας κολλ(ο)ύριον βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,4 [XIV 412,2-3 Κ.]: άλλο-
έκ κόπρου τής σαύρας ποιήσας κολλύριον σύν ύδατι προστίθεται· 2,5 [XIV 418,4 Κ.]: άναλαβών μέλιτι
και κολλύρια ποιήσας· 2,26 [XIV 481, ίο Κ.]· 3 [XIV 498, 8 Κ.]· Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 54,20 [CMG
VI/2/2, σ. 219,31]: και ποιήσας κολλύρια λεπτά ύποτίθει- Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3,45 [CMG VI/3, σ. 423,
4-5], κ.ά.· Αλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 3,3 [II95,12 Puschm.] : και κολλούρια ποιήσας ένθες ε/ς τον πόρον τής
άκοής, καί 9,3 [II 425,1 Puschm.] · Αετ., Αόγ. ίατρ. 6,95 [CMG VIII/2, σ. 244,13] : κολλύριον ποιήσας
έντίθει εις τούς μυκτήρας- 16,18 [σ. 21,27 Ζερβ.]· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,23 [CMG IX/1, σ. 189,
27-190, ι]: κολλούρια ποιήσας ένθες εις τήν άκοήν Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 2,20 [CHG 124,17-18 O.-H.]:
ποιήσας κολλύρια έπιμήκη, κ.ά.· Γεωπ. 20,9 [σ. 519,8ßeckh]: καϊ ποιήσας κολλύρια χρώ, κ.ά.

1164. Ή Ihm διορθώνει τό παραδεδομένο έπούλου σέ άπούλου, χωρίς νά ύφίσταται κανείς
λόγος γι' αύτό, άφοΰ τά ρήματα είναι συνώνυμα (βλ. LS], στά λ.) καί χρησιμοποιούνται καί τά δύο
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και να μεταφρασθεί: «'Όταν ύπάρχουν κοίλα ελκη1165 καθάριζέ τα μέ μελίκρα-
το1166, κα! άφοϋ κάψεις άφρικανικό σπόγγο, άνάμιξέ τον μέ μέλι κα! τοποθέτησέ
τον (πάνω σ' αύτά) καί, άφού τά έπιδέσεις καλά, λύσε τα κατά τήν τρίτη ή τήν
έβδομη ήμέρα (ύστερα άπό τήν έπίδεση)· ή άφού διαλύσεις σμύρνα μαζ! μέ τε-
ρεβινθίνη, βάλε την ώς μάλαγμα- ή άφού τρίψεις καμένη χαλκάνθη1167 κα! τήν
άνακατέψεις μέ βρασμένο μέλι κα! παρασκευάσεις κολλύριο, βάλε το ώς έπί-
θεμα. Κα! άφού κατ' αύτόν τόν τρόπο καθαρίσεις (τό έλκος), έπούλωσέ το [=
άφησέ το νά έπουλωθεί]».

σ. 59, 32-60, 3: περί υδροφόβου. προς ύδροφόβον παρεχόμενον <...> ήμέραν
παρ' ήμέραν έπϊ ημέρας μβ ' προσμίγων τω φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν, τηρών άκα-
τούλωτα τά έλκη. χρώ δέ καν θέλης ξηρόν έπί τών ελκών. <...> έστι δέ άριστο-
λοχίας στρογγυλής, γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η ', άναλάμβανε
μέλιτι Άττικω {ή πεπέρεως λευκού δραχμάς δ'}, τούτο ποιεί και προς ηπατικούς,
δίδου μετά γλυκέος.

Πρ!ν έκτεθοϋν κάποιες προτάσεις γιά τήν άποκατάσταση τοϋ παραπάνω
χωρίου, κα! γιά νά γίνει κατανοητό, πώς κατά πάσα πιθανότητα προέκυψαν τά
προβλήματά του, πρέπει νά έπισημανθοϋν τά άκόλουθα: Τό φάρμακο γι' αύτούς
πού πάσχουν άπό ύδροφοβία κα! καταγράφεται έδώ παρουσιάζει ιδιαίτερα
στενή έξάρτηση άπό τό άντίστοιχο κείμενο τοϋ Φιλουμένου· ό συμπιλητής
όμως τοϋ έδώ έξεταζόμενου έργου (ή έστω τοϋ έργου στή μορφή μέ τήν όποία
μάς έχει παραδοθεί) παρέθεσε ένα μόνο τμήμα τής σχετικής άναγραφής τοϋ Φι-
λουμένου, χωρ!ς νά φροντίσει προφανώς νά κάνει τις άπαραίτητες έπεμβάσεις,
γιά νά διαμορφώσει τό κείμενο του, ώστε αύτό νά παρουσιάζεται ώς αύτοτελές
νοηματικά κα! συντακτικά. Γιά νά γίνουν κατανοητά τά όσα έκτίθενται παρα-
πάνω, παρατίθενται στή συνέχεια σέ παράλληλες στήλες τά δύο κείμενα:

στά ιατρικά κείμενα· έξ άλλου στήν έκδοσή της σέ όχι λίγες περιπτώσεις διατηρεί διαφορετικούς
(διπλούς) τύπους τής ίδιας λέξεως, βλ. Der Traktat, σ. 39. Βλ. κα! παραπάνω, σ. 296, ύποσημ. 1059.

1165. Γιά τόν ορισμό τοϋ κόλπου βλ. Γαλην., Πρός Γλαύκ. θεραπ. 2,10 [XI 125,1-3 Κ.]: όταν δ'
έπϊ πλέον άκόλλητον ή τό δέρμα τοις ύποκειμένοις σώμασι, κόλπον όνομάζουσι τό τοιούτον πάθος
= Ορειβ., Ίατρ. συν. 44,12 [CMG VI/2/1, σ. 125,28-29] = Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,48 [CMG IX/1,
σ. 368,24-25], καί αύτόθι [CMG IX/1, σ. 368,27-371, 3], δπου περιγράφονται τά συμπτώματα τής
δημιουργίας κόλπου καί ύποδεικνύεται ή χειρουργική κα! ή διά φαρμάκων θεραπεία του· Ορειβ.,
Ίατρ. συν. 44, 12 [CMG VI/2/1, σ. 125, 27-129, 4], κ.ά. Βλ. κα! Durling, Medical Terms, σ. 208, λ.
«κόλπος (2): fistulous ulcer which spreads under the skin».

1166. Δηλ. μέ μίγμα μέλιτος κα! γάλακτος.

1167. Χάλκανθον (τό) = χάλκανθος (ό, ή) = χαλκανθές (τό) = χαλκάνθη (ή) [Λατιν. sutorium
atramentum], εΐναι ή μέλαινα χρωστική ούσία τήν όποία χρησιμοποιούσαν οί γραφείς κα! οί
σκυτοτόμοι. Βλ. LS], στό λ. χάλκανθον, καί Gl, στά λ. χαλκανθές, χαλκάνθη, χάλκανθον (δπου κα!
χάλκανθος, ό, ή).
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Φιλούμ., Π. ίοβ. 10,1-2
[CMG Χ/1/1, σ. 14,1-13]:
άντίδοτοί θηριακαϊ <καϊ>
έμπλαστροι

ποιοϋσαι καϊ προς άλλα.
άντίδοτος πρώτη, ποιούσα κοινώς
πρός πάντα τά έρπετά θηρία
και τούς

λνσσοδήκτους, παρά πολλοίς διά
τεσσάρων1168 κάλου μένη. δίδοται τοϋ
φαρμάκου καρύου Ποντικού τό
μέγεθος, σκορπιοπλήκτοις μέν
μετ 'οίνου αύστηροϋ
άπαξ τής ήμέρας,

ε'ι δ'έπιτείνοι ή όδύνη, δίδου καϊ δίς,
πρός δέ λυσσοδήκτους δίδου
μεθ' ύδατος ήμέραν παρ'
ήμέραν

έπι ήμέρας μβ', π ροσμίσγων
τω φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν,
τηρών και

τά έλκη άκατούλωτα.

χρώ δέ ε'ι βούλει

ξηρω αύτω και έπι τών έλκών.

εστι δέ· άριστολοχίας στρογγύλης,
γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης
άνά δραχμάς η'· άναλάμβανε
μέλιτι Άττικώ ή νησιωτικώ.
έάν δέ προσβάλης
πεπέρεως λευκού
δραχμάς δ ',

ποιεί καϊ πρός ήπατικούς
θαυμαστώς μεθ' ύδρομέλιτος,
έν δέ τοις παροξνσμοϊς
μετά γλυκέος.

Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], 77. 'ιοβ. και
δηλητ. 35 [σ. 59,32-60,3 Ihm]:

περι ύδροφόβου.

πρός ύδροφόβον παρεχόμενον
<...> ήμέραν παρ'ήμέραν

έπι ήμέρας μβ', προσμ ίγ ω ν
τω φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν,
τηρών

άκατούλωτα τά έλκη.
χρώ δέ καν θ έλη ς
ξηρόν έπι τών έλκών.
<...>

εστι δέ άριστολοχίας στρογγύλης,
γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης
άνά δραχμάς η'· άναλάμβανε
μέλιτι Άττικώ.

{ή πεπέρεως λευκού
δραχμάς δ'}.

τούτο ποιεί και πρός ήπατικούς.

δίδου μετά γλυκέος.

1168. διά τεσσάρων scripsi: διατεσσάρων Wellm..
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Άπό τή σύγκριση τών παραπάνω κειμένων καθίσταται σαφές ότι τά προβλή-
ματα τοΰ έξεταζόμενου χωρίου προέκυψαν πιθανότατα άπό τήν κακή χρήση
τοΰ κειμένου τοΰ Φιλουμένου ώς πηγής· έτσι:

α') Στήν έκφραση πρός ύδροφόβον παρεχόμενον ή μετ. παρεχόμενον πρέπει
νά οφείλεται στήν ύπαρξη τής λέξεως φάρμακον πού έντοπίζεται στό κείμενο
τοΰ Φιλουμένου {δίδοται δε τοϋ φαρμάκου), πού προφανώς έχει παραλειφθεί
άπό τόν Ανώνυμο [Αϊλ. Προμ.;], στο χωρίο τοΰ όποιου δίνεται ή έντύπωση ότι
πριν άπό τήν έν λόγω έκφραση έχει έκπέσει κείμενο.

β') Τό προσμίγων πρέπει νά διορθωθεί σέ προσμί<σ>γων. Βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 1, 1 [XII 405, 6-7 Κ.]: ταύτα ξηρά λειούσθω και προσμισγομένου μέ-
λιτος ικανού■ 3, 1 [XII 640, 13-14 Κ.]: ένιοι δέ καί λίβανον προσμίσγουσι τω οϊνω,
κ.ά.· Όρειβ., Ίατρ. συν. 7, 26 [CMG VI/1/1, σ. 233, 22-23]: άμεινον δέ και ταϊς ρί-
ζαις καί τω σπέρματι προσμίσγειν άνήσου καί πετροσελίνον αύτόθι [CMG VI/1/1,
σ. 236, 17-18], κ.ά.· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 10 [CMG VIII/2, σ. 148, 5]: δίδου πίνειν τά
μέν πρώτα μέλι προσμίσγων 7, 32 [CMG VIII/2, σ. 281, 8], κ.ά. Βλ. και LSJ, στό λ.
(προσ)μίσγω. Βλ. καί παραπάνω, σ. 290, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 48,18-24.

γ') Τό κενό πού σημειώνει ή έκδ. πριν άπό τήν έκφραση ήμέραν παρ' ήμέ-
ραν1169 πρέπει νά συμπληρωθεί σύν ύδατι μέ βάση τό χωρίο σ. 48,18-24 τοΰ έδώ
έξεταζόμενου έργου, όπου παρατίθεται τό ιδιο φάρμακο (καί μάλλον όχι μεθ'
ύδατος, όπως παραδίδεται στο άντίστοιχο χωρίο τοΰ Φιλουμένου1170).

δ') Στήν πρόταση χρώ δέ κάν θ έλη ς ξηρόν έπι τών έλκών τό ξηρόν πρέπει νά
διορθωθεί σέ ξηρώ■ βλ. καί τό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Φιλουμένου.

ε') Άαμβάνοντας ύπ' όψιν τό κείμενο πάλι τού Φιλουμένου όπως έπίσης και
τον έντοπισμό τής έκφράσεως έστι δέ σέ παρόμοια συμφραζόμενα (δηλ. πριν
άπό τήν άναγραφή τής συνθέσεως φαρμάκων) μπορούμε νά ύποστηρίξουμε μέ
άσφάλεια τήν άποψη ότι δέν συντρέχει κανείς λόγος ώστε νά σημειωθεί χάσμα
πριν άπό τήν έκφραση αυτή, ούτε φυσικά άπαιτεΐται ή διόρθωση τού έστι σέ έτι,
όπως ύποθέτει ό Schmidt1171.

στ') Γιά τήν έκφραση έστι δέ, μετά τήν όποία πρέπει νά τεθεί άνω στιγμή, βλ. πα-
ρακάτω σ. 346, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 60,25-29: έστι δέ· πίσσης Βρυττίας ...,
καϊ σ. 178-180, τήν παρατήρηση στόν Φιλούμ., Π. ίοβ. 10,2 [CMG Χ/1/1, σ. 14,9-10].

ζ') Τέλος όσον άφορά τή φράση ή πεπέρεως λευκού δραχμάς δ', τήν όποία ή
έκδ. όβελίζει1172, ένώ διατηρεί στό κείμενο τήν άμέσως επόμενη, πρέπει νά έπι-

1169. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 33: «lac. statui».

1170. Πρέπει πάντως νά έπισημανθεϊ οτι ή έκφραση μεθ' ύδατος (μετά ύδατος) έντοπίζεται
στά κείμενα μέ πολύ μεγαλύτερη συχνότητα άπό δτι ή έκφραση σύν ύδατι.

1171. Βλ. κριτ. ύπόμν. σ. 60, στίχ. 1: «lac. statui | εστι V: fort, έτι Schmidt».

1172. Βλ. κριτ. ύπόμν. σ. 60, στίχ. 2: «ή πεπέρεως λευκού δραχμάς δ ' delevi».
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σημάνω δτι ή ένέργειά της αύτή οφείλεται μάλλον στό δτι δέν άντιλήφθηκε δτι
ή χρήση τού έν λόγω φαρμάκου άπό τούς ήπατικούς συνδέεται άκριβώς μέ τήν
προσθήκη στή σύνθεσή του τοϋ λευκού πεπέρεως. Συνεπώς ή πρέπει νά όβε-
λισθει ολόκληρη ή φράση ή πεπέρεως λευκού ... μετά γλυκέος ή πρέπει νά γί-
νει κάποια έπέμβαση, ώστε αύτή νά άποκτήσει νόημα κα! νά καταστεί δυνατή
ή διατήρησή της στό κείμενο. Άν λοιπόν τή διατηρήσουμε (άποκλείοντας τήν
πλήρη έξομοίωσή της μέ τό κείμενο τού Φιλουμένου), ή οικονομικότερη λύση
πού θά μπορούσε νά προτείνει κάποιος είναι ή άκόλουθη: ή <μετά> πεπέρεως
λευκού δραχμάς δ' τούτο ποιεί και προς ηπατικούς■ δίδου μετά γλυκέος.

Μέ βάση τά παραπάνω έπϊ μέρους συμπεράσματα τό σύνολο τοϋ έξεταζομέ-
νου χωρίου πρέπει νά έκδοθει ώς άκολούθως:

περϊ ύδροφόβου. πρός ύδροφόβον παρεχόμενον <σύν ϋδατι> ήμέραν παρ'
ήμέραν έπϊ ημέρας μβ ' προσμί<σ>γων τω φαρμάκω λύκιον Ίνδικόν, τηρών
άκατούλωτα τά έλκη. χρώ δέ καν θ έλη ς ξηρώ έπι τών έλκών. έστι δέ· άρι-
στολοχίας στρογγύλης, γεντιανής, δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η',
άναλάμβανε μέλιτι Άττικω· ή <μετά> πεπέρεως λευκού δραχμάς δ' τούτο
ποιεί και πρός ηπατικούς■ δίδου μετά γλυκέος,

και νά μεταφρασθεί: «Σχετικά μέ αύτόν πού πάσχει άπό ύδροφοβία. Χορηγού-
μενο μέ νερό σέ ύδροφοβικό μέρα παρά μέρα έπϊ σαράντα δύο ή μέρες, άναμι-
γνύοντας [sc. ό γιατρός] στό φάρμακο ινδικό λύκιο καϊ διατηρώντας τά έλκη
άνοικτά1173. Και άν θέλεις, χρησιμοποιήσέ το στά έλκη ώς σκόνη- ή σύνθεσή
του είναι ή έξης: στρογγυλή άριστολοχία, γεντιανή, δαφνίδες, σμύρνα, άπό τό
κάθε ένα όκτώ δραχμές, άνάμιξέ τα μέ άττικό μέλι- ή μέ προσθήκη τεσσάρων
δραχμών λευκού πιπεριοϋ αύτό ώφελεϊ καϊ τούς ήπατικούς- νά τό χορηγείς μέ
γλυκό κρασί».

σ. 60, 14-16: άλλο παρεχόμενον έπϊ πάντων τών ύδροφοβικών· ράκος έκ κα-
ταμηνίων ϋδατι άνακλύσας πάνυ καϊ μάλιστα τό πρώτως έκ παρθενίας έκκριθέν
[... ] τάδε ύπό πολλών.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Τό καταγραφόμενο θεραπευτικό βοήθημα συνίσταται προφανώς στή
χρήση τοϋ αίματος τών έμμήνων, καϊ μάλιστα τών πρώτων έμμήνων παρθένου.
Όπως όμως είναι έκδεδομένο τό κείμενο, προκύπτει ότι τό ράκος1174 δέν κατα-
βρέχεται μέ αίμα άλλά μέ νερό.

1173. Δηλ. μην άφήνοντάς τα να έπουλωθοϋν.

1174. Τό ράκος στήν ιατρική δηλώνει τεμάχιο ύφάσματος, συνήθως λινοΰ, τδ όποιο χρησιμο-
ποιείται ποικιλοτρόπως (ε'ίτε ώς άπλή γάζα, εϊτε έμποτισμένο μέ οΐνον ή μέ διάφορα μϋρα, έλαια,
εϊτε κεκανμένον κτλ.).
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β') Ύστερα άπο τό έκκριθέν ή έκδ. σημειώνει χάσμα, το όποιο δηλώνεται και
στό χφ. V1175, έκδίδει όμως τό έκκριθεν μέ βαρεία, δεχόμενη προφανώς ότι τό
κείμενο τής άναγραφόμενης θεραπευτικής ύποδείξεως συνεχίζεται καί ότι τό
έκκριθέν εΐναι τό ούδέτερο μετοχής· άν όμως ισχύει αύτό, ή μόνη λέξη τού κει-
μένου μέ τήν όποία μπορεί νά συναφθεί είναι τό ράκος (!). Ώστόσο καθίσταται
εύκολα άντιληπτό, όπως ήδη έπισημάνθηκε, ότι στό προκείμενο χωρίο γίνεται
λόγος γιά τή θεραπευτική χρήση τοΰ αίματος τών πρώτων έμμήνων παρθένου.
Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν όλα τά παραπάνω θεωρώ ότι τό ΰδατι πρέπει νά
διορθωθεί σέ αϊματι, ένώ ή μετ. έκκριθέν πρέπει νά συμπληρωθεί σέ έκκριθέν[τι.
Γιά τή χρήση τών πρώτΦν έμμήνων παρθένου βλ. και Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 12
[II 581, 12-13 Puschm.]: κόρης παρθένου τό πρώτον έκ τών καταμηνίων ράκος
μολυνθέν έπίχριε και ού ποδαγριώσεις ποιήσας οϋτως ποτέ, ένώ γιά τή χρήση γε-
νικά τών έμμήνων βλ. 'Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 99, 3 [CHG II 241, 20-23 Ο.-Η.]:
τό δέ θηλυκόν λεγόμενον συκάμινον πάθος καί τισιν άθεράπευτον νομιζόμενον
θεραπεύσεις, ε'ι άπό τών καταμηνίων γυναικός αιμάτων λαμβάνων επαλείφεις.

γ') 'Επειδή, όπως προκύπτει άπό τήν περιγραφή τοϋ βοηθήματος αύτοϋ, ή
θεραπευτική δράση του θά έπιτευχθεΐ, άφοϋ αύτό τεθεί πάνω στο δήγμα, στό
έκπεσόν κείμενο πρέπει νά ύπήρχε και ή προστακτ. έπιτίθει. Προκρίνεται ή
προστακτ. έπιτίθει [sc. σύ] και όχι έπιτιθέσθω [sc. τό φάρμακον], έπειδή αύτή
είναι ή συνήθης σύνταξη στο κεφ., στό όποιο εΐναι ένταγμένο τό έξεταζόμενο
χωρίο· βλ. σ. 60, 3 (δίδου), 60,6 (περίχριε), 60, 8 (σύγχριε), 61,10 (έπίβαλε), 61,15
(έπιτίθει), κ.ά.

δ') Στό εύρύτερο όμως συμπιληματικό έργο, στο όποιο είναι ένσωματωμέ-
νο και τό σχολιαζόμενο Π 'ιοβ. καϊ δηλητ., τό έν λόγω φάρμακο είναι ένταγμένο
στο κεφ. ατιδ'= 1314 [λε']1176, τό δεύτερο φάρμακο τοϋ όποιου έπιγράφεται: πρός
ύδροφόβους θαυμαστόν. Τό έδώ έξεταζόμενο φάρμακο είναι τό τρίτο μετά άπό
αύτό πού εισάγεται μέ τή δήλωση άλλο, καί τό πέμπτο άπό τήν άρχή τοΰ κεφ.
Υποθέτω λοιπόν ότι τό τάδε πού παραδίδεται στό τέλος τής άναγραφής τοΰ πέ-
μπτου φαρμάκου δέν εΐναι δυνατόν νά σχετίζεται άποκλειστικά μέ αύτό1177, άλλά
ότι άναφέρεται και στά τέσσερα προηγούμενα σκευάσματα1178. Άν ή σκέψη αύτή
εΐναι όρθή, τότε τό έπιτίθει εΐναι ή τελευταία λέξη τής περιγραφής τής πέμπτης

1175. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 15: «post έκκριθέν spatium circ. sex lit. V».

1176. Ό άριθμός λε' προέρχεται άπό τήν Ihm, ή όποία αριθμεί έκ νέου τά κεφφ. τοΰ 77. ίοβ. και
δηλητ., χωρίς νά μνημονεύει τήν άρίθμησή τους στό συνολικό συμπιληματικό σύγγραμμα, στό
όποιο είναι ένταγμένο τό έργο αύτό.

1177. Εκτός βέβαια καί άν πρόκειται γιά λάθος (τάδε).

1178. 'Επισημαίνω άκόμη οτι στό 'ίδιο κεφ. τό δγδοο φάρμακο χαρακτηρίζεται (σ. 60,20) ποτό ν
παράδοξον καί τό δέκατο τέταρτο (σ. 61, ι) έπιτηδειότατον.
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θεραπευτικής υποδείξεως, και κατά πάσα πιθανότητα στή συνέχεια τοΰ χάσμα-
τος δηλωνόταν ή έπιδοκιμασία άπό τούς γιατρούς τής άποτελεσματικότητας
τών έν λόγω φαρμάκων- συνεπώς έδώ πρέπει νά συμπληρωθεί καί τό ρ. επαι-
νείται. Σχετικά μέ τήν πρόταση αύτή βλ. τά άκόλουθα παραδείγματα, Γαλην.,
Πρός Γλαύκ. θεραπ. 1, 12 [XI 40, 3-5 Κ.]: τοϋ διά τών έχιδνών φαρμάκου πίνειν δι-
δόναι καϊ τών άλλων όσα πρός τούς τοιούτους επαινείται πυρετούς - Όρειβ.,
Σύν. πρός Εύστάθ. 6, 13 [CMG VI/3, σ. 193, 6-8] = Άέτ., Λόγ. ίατρ. 5, 84 [CMG
VIII/2, σ. 63, 21-23] = Παΰλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 2, 22 [CMG IX/1, σ. 101,15-17]· Γα-
λην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 1 [XII 409, 3-4 Κ.]: ή χελώνης θαλασσίας αϊματι κα-
τάχριε, έπαινεϊται· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 13 [XIII 838, 13-15 Κ.]: ξηρόν έκ τών
Γάλλου, πολύχρηστον πρός πτερύγια.... λείοιςχρώ, έπαινεϊται· πρβ. καί Ύγιειν. 5,
7 [VI 342, 2-3 Κ. = CMG V/4/2, σ. 147, 28-29]: μήτε τήν έπαινουμένην ύπό πάντων
σεμίδαλιν Θεραπ. μέθ. 12, 8 [Χ 869, 1-2 Κ.]· Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3, 1 [XII 609,
16-610,1 Κ.]: περί ών έξης έρώ τάς έπαινουμένας μεγάλως [correxi coll. transi, lat.:
«magnifice laudatas»: -λας ed.] ύπό τών ένδοξων ιατρών πρότερον διεξελθών ώτικάς
δυνάμεις· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2, 2 [XIII 489, 12 Κ.]· 2, 5 [XIII 503, 1-3 Κ.], κ.ά.

Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν όλα τά παραπάνω προτείνω τό έξεταζόμενο
χωρίο νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

άλλο παρεχόμενον έπι πάντων τών ύδροφοβικών ράκος έκ καταμηνίων
αϊματι άνακλύσας πάνυ, καϊ μάλιστα τω πρώτως έκ παρθενίας έκκριθέν[τι,
έπιτίθει. επαινείται] τάδε ύπό πολλών,

καί νά μεταφρασθεί: «άλλο πού χρησιμοποιείται1179 σέ όλους τούς ύδροφοβι-
κούς· άφοΰ καταβρέξεις πολύ ένα τεμάχιο ύφάσματος μέ αΐμα, καί μάλιστα μέ
αύτό πού έκκρίθηκε γιά πρώτη φορά άπό παρθένα, βάζε το ώς έπίθεμα. (Τά
φάρμακα) αύτά έπαινοϋνται άπό πολλούς».

σ. 60,17-19: άλλο· άσφάλτου λεπτοτάτης δίδου ούγγίας ς', οϊνω άκράτω \πυ-
ρέσσω τιλμώιή- άλλο· κλυστήρ πρός ύδροφόβους- ρόδων δραχμάς β', καστορίου
δραχμήν α ', ύδατος τό ίκανόν κλύζε.

Πιθανότατα όσον άφορά τή χορήγηση τοΰ φαρμάκου αύτοϋ ό γιατρός κά-
νει μιά διάκριση άρκετά συχνή στά ιατρικά κείμενα, δηλ. κάποια φάρμακα συ-
νιστάται νά χορηγούνται μέ κρασί σέ άπύρετους άσθενεΐς, ένώ σέ έμπύρετους
μέ νερό ή μέ κάποιο παρόμοιο ύγρό (π.χ. ύδρόμελι). Γιά τή χορήγηση λοιπόν
τοϋ ίδιου φαρμάκου σέ πυρέσσοντες άσθενεΐς μέ νερό καί σέ άπύρετους μέ
κρασί βλ. Γαλην, Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 6, 9 [XI 889, 8 κ.έ. Κ.]: περι ίππού-

1179. Έτσι μάλλον πρέπει νά μεταφρασθεί τό παρεχόμενον, άφοϋ δέν πρόκειται γιά φαρμα-
κευτικό πόμα (πάτημα) άλλά γιά έπίθεμα.
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ριδος. ...αιμορραγίας τε τάς έκ ρινών ώφελεϊ και κατά τήν γαστέρα ροώδη πάθη,
συν τινι τών αυστηρών οίνων πινόμένος, καί δι' ύδατος, αν πυρέττοντες τύχω-
σιν Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7, 3 [XIII 63, 16-18 Κ.]: δίδοται πρός δύναμιν ήλίκον
Αιγύπτιας κυάμου μέγεθος, πυρέσσουσιν έν ϋδατι, άπυρέτοις έν οϊνω εις νύκτα·
7, 5 [XIII 93, 10 Κ.]· πρβ. ο.π. 9, 5 [XIII 304, 6-7 Κ.]: δίδου άπυρέτοις μετ'οϊνου,
πυρέσσουσι μεθ' ύδρομέλιτος· Π. άντιδ. 2, 8 [XIV 151,6-7 Κ.]· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 9,
31 [σ. 346, 15-16 Ζερβ.]: άπυρέκτοις μετ' οϊνου, πυρέσσουσι δέ μεθ' ύδρομέλιτος·
Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,12 [CMG ΙΧ/2, σ. 317,17-18]: δίδου δέ άπυρέτοις μετ'
ο'ίνου, πυρέσσουσι δέ μεθ' ύδρομέλιτος, κ.ά. Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω πι-
θανότατα στό άκατανόητο πυρέσσω τιλμώι πρέπει νά υποκρύπτεται ή ύπόδειξη
ότι τό φάρμακο σέ όποιους έχουν πυρετό πρέπει νά χορηγείται μέ νερό, δηλ.
πυρέσσουσι δέ ϋδατι1180· συνεπώς τό χωρίο πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, νά
έκδοθει ώς άκολούθως:

άλλο- άσφάλτου λεπτοτάτης δίδου ούγγίας ς ' οϊνω άκράτω, πυρέσσουσι δέ
ϋδατι1181. άλλο· κλυστήρ πρός ύδροφόβους· ρόδων δραχμάς δ', καστορίου
δραχμήν α ', ύδατος τό ίκανόν κλύζε,

και νά μεταφρασθεί: «άλλο [sc. φάρμακο γιά τούς ύδροφοβικούς]· νά χορηγείς έξι
ούγγιές πάρα πολύ άραιωμένης άσφάλτου1182 μέ άνέρωτο κρασί, σέ όποιους όμως
έχουν πυρετό μέ νερό. άλλο· κλύσμα γιά όσους πάσχουν άπό ύδροφοβία ...».

σ. 60, 20-25: ποτόν παράδοξον έχον καί έμπλαστρον τό πρώτως ύφέν έστι δέ
πόμα τούτο, έν ώ πλείστοι έθεραπεύθησαν καρκίνων ποταμίων τέφρας μέρη ι ',
γεντιανής μέρη ε ', λιβανωτοϋ μέρος α ' κόψας δίδου κοχλιάριον έπϊ ημέρας μ '. εί
δέ [...] προδηχθείς β' πάρεχε. καϋσον δέ καρκίνους ζώντας έπϊ χύτρας, άχρις άν
τεφρωθώσιν ηλίου οντος έν λέοντι, σελήνης δέ έν τριγώνω.

1180. Τό ούσ. τιλμός («μάδημα τών τριχών») δέν έχει καμιά σχέση μέ τα λεγόμενα στό χω-
ρίο αύτό, οπως μας έχει παραδοθεί, και ϊσως προέκυψε άπό κάποια παρανάγνωση. Διαφορετικά
θά πρέπει νά δεχθούμε δτι τουλάχιστον πριν άπό τή δοτ. τιλμώι έχει έκπέσει κείμενο, πιθανόν
άρκετά μεγάλης έκτάσεως, δπου ήταν ενταγμένο τό ούσ. αύτό (πού στά ιατρικά έργα συνήθως
δηλώνει ενέργεια δσων πάσχουν άπό έμπύρετα νοσήματα, παραφροσύνη κ.ά.).

1181. Αύτή είναι ή οικονομικότερη άποκατάσταση τοΰ χωρίου- βέβαια στά χωρία πού παρατί-
θενται παραπάνω έντοπίζονται οι έκφράσεις σύν οϊνω, έν οϊνω, μετ'ο'ίνου, σύν ϋδατι κτλ., τήν ϊδια
δμως συντακτική λειτουργία έχει καϊ ή άπλή δοτ. (οϊνω, ϋδατι)· έπίσης ή ύπόδειξη στο τέλος τοΰ
φαρμάκου δτι πρέπει σέ δσους έχουν πυρετό νά χορηγείται μέ νερό, μάς έπιτρέπει νά ύποθέσουμε
άβίαστα δτι ή χορήγησή του μέ άκρατον οΐνον ένδείκνυται σέ έκείνους πού δέν έχουν πυρετό.
Συνεπώς μιά άποκατάσταση τοϋ χωρίου, δπως ή άκόλουθη: ... <άπυρέτοις σύν> οϊνω άκράτω,
πυρέσσουσι δέ <σύν> ϋδατι, πιστεύω δτι δέν πρέπει νά υιοθετηθεί.

1182. Άσφαλτος ονομάζεται ε'ίτε ένα είδος πετρελαίου εϊτε ή πίσσα, τό κατράμι- βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 1,73 [I 72,13-73,22 Wellm.]. Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 83, λ. «άσφαλτος, ή,
asphalt, bitumen»).
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Στό προκείμενο χωρίο πρέπει να γίνουν οί ακόλουθες παρατηρηθείς:
α') Ή πρώτη πρόταση τοϋ χωρίου αύτοϋ έπιτρέπει πιθανότατα δύο έρμηνειες:
εϊτε ότι τό φάρμακο πού άναγράφεται άμέσως παρακάτω είναι δυνατόν νά χρη-
σιμοποιηθεί ταυτόχρονα καί ώς ποτόν καί ώς έμπλαστρον (φυσικά μέ τήν κατάλ-
ληλη έπεξεργασία)1183, εϊτε ότι στήν ένότητα αύτή καταγράφονται ένα ποτόν καί
ένα έμπλαστρον■ στή συνέχεια όμως τοϋ χωρίου γίνεται λόγος μόνο γιά τό πο-
τόν, χωρίς νά καταγράφεται άλλο φάρμακο πού χρησιμοποιείται ώς έμπλαστρο,
καί χωρίς έπίσης νά ύποδεικνύεται διαδικασία μέ τήν όποία τά καταγραφόμενα
ύλικά θά άποκτοΰσαν έμπλαστώδη ύφή. Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω πρέπει
νά δεχθούμε ότι μεταξύ τής έκφράσεως σελήνης δέ έν τριγώνω καί τής άρχής τής
έπόμενης ένότητας έμπλάστρων έχει έκπέσει κείμενο, όπου καταγραφόταν ή σύν-
θεση τοϋ έμπλάστρου, γιά τό όποιο γίνεται λόγος στήν πρώτη φράση τοϋ χωρίου
πού έξετάζεται έδώ, όπότε στό σημείο αύτό πρέπει νά σημειωθεί χάσμα.

Θά μπορούσε βέβαια νά σκεφθεί κάποιος ότι τό έδώ προαναγγελλόμενο
έμπλαστρο δέν σχετίζεται άμεσα μέ τό χωρίο όπου γίνεται λόγος γιά τό ποτό,
άλλά ότι καταγράφεται στήν άμέσως έπόμενη ένότητα φαρμάκων, ή όποία φέ-
ρεται νά έχει τόν δικό της ιδιαίτερο τίτλο: έμπλαστροι πρός τους λυσσοδήκτους,
αϊτινες έπιτιθέμεναι <...> τοϋ ποτού παρεχομένου τοϋ τών καρκίνων καί ότι ή
σχέση τών δύο αύτών φαρμακευτικών σκευασμάτων συνίσταται άπλώς στή
συνδυασμένη χρήση τους (ποτόν παράδοξον έχον καί έμπλαστρον τό πρώ-
τως ύφέν)η&4. Βέβαια, όπως είναι έκδεδομένη ή πρόταση έμπλαστροι πρός τούς
λυσσοδήκτους ..., είναι ένδεχόμενο νά οδηγήσει στό παραπλανητικό συμπέρα-
σμα ότι όλα τά έμπλαστρα πού καταγράφονται στή σχετική ένότητα χρησιμο-
ποιούνται σέ συνδυασμό μέ τήν πόση τοϋ ποτού τοϋ τών καρκίνων1185, ώστό-
σο, έπειδή ή ύπό συζήτηση πρόταση παραδίδεται πλημμελώς, είναι πάρα πολύ
πιθανόν στο έκπεσόν κείμενο της, μεταξύ άλλων, νά κατονομαζόταν τό πρώτο
έμπλαστρο, τό όποιο αύτό μόνο σχετίζεται μέ τή χορήγηση τοϋ ποτού1186, δηλ.

1183. Ή διπλή χρήση τοϋ ίδιου σκευάσματος, άλλοτε μέ τήν ϊδια καί άλλοτε μέ διαφορετική ύφή
καί μορφή, δέν είναι σπάνια στήν άρχαία ιατρική· βλ. ένδεικτικά στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 48,12-
17: χρήση τοΰ άναγραφόμενου σκευάσματος ώς πόματος (πάρεχε... σύν όξει πίνειν) καί ώς χρίσματος
{χρίε δε και τό πλήγμα έξ αύτοϋ)· σ. 59,33-35: πόμα (παρεχόμενον) καί σκόνη (χρώ δέ... ξηρώ [correxi:
-öv ed.] έπι τών έλκών), κ.ά.· βλ. έπίσης Φιλουμ., 77. ίοβ. 10,1-2 [CMG Χ/1/1, σ. 14,3-13], δπου τό ϊδιο
σκεύασμα χρησιμοποιείται ώς πόμα (δίδου μεθ'ύδατος) καί ώς σκόνη (χρώ δέ είβούλει ξηρώ αύτώ).

1184. Τό ρ. ύφίημι πιθανότατα έδώ έχει τή σημασία «άφήνω/φέρω πρός τά κάτω», «καταβιβά-
ζω», «θέτω ύποκάτω», «έγκαταλείπω» καί άλλες παρόμοιες· έτσι ώς έμπλαστρον τό πρώτως ύφέν
πρέπει προφανώς νά νοηθεί αύτό πού άκολουθεί άμέσως παρακάτω.

1185. Πάντως στις καταγραφόμενες ύποδείξεις χρήσεως δλων τών έμπλάστρων τής έν λόγω
ένότητας (κατά τήν έκδοση) δέν σημειώνεται πουθενά ή χορήγηση τοΰ ποτού αύτού.

1186. Βλ. τήν παρατήρηση στό άμέσως έπόμενο χωρίο.
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ή φράση τοϋ ποτού παρεχομένου τοϋ τών καρκίνων νά μην άποτελεϊ μέρος τοΰ
τίτλου τής οικείας ένότητας, άλλά φράσεως πού σχετίζεται μέ τήν άναγραφή
τοϋ πρώτου έμπλάστρου. Άν λοιπόν ισχύει τό ένδεχόμενο αύτό, τότε ή έκφρα-
ση καί εμπλαστρον τό πρώτως ύφέν δέν παρουσιάζει πλέον κανένα πρόβλημα,
καί τό νόημα ολόκληρης τής φράσεως κατά πάσα πιθανότητα εΐναι τό άκόλου-
θο: «ποτό μέ παράδοξη δράση τό όποιο συνοδεύεται και άπό έμπλαστρο τό
πρώτο άπό αύτά πού καταγράφονται παρακάτω (δηλ. στήν ένότητα τών έμπλά-
στρων)». Πάντως ή χρήση τοϋ ποτού φαίνεται ότι μπορεί νά είναι και άνεξάρ-
τητη, δηλ. όχι άπαραίτητα συνδεδεμένη μέ τή χρήση (τοϋ) έμπλάστρου, όπως
προκύπτει άπό τή φράση: έστι δέ πόμα τούτο, έν ώ πλείστοι έθεραπεύθησαν.

β') Όσον άφορά τόν χρόνο χορηγήσεως τοϋ φαρμάκου καί τή δοσολογία
του πρέπει νά δεχθούμε ότι στό έξεταζόμενο κείμενο γίνεται ή άκόλουθη διά-
κριση: Άν αύτός πού δαγκώθηκε άπό λυσσασμένο σκύλο, λάβει άμέσως τό φάρ-
μακο, τότε πρέπει έπί σαράντα ημέρες νά λαμβάνει ποσότητα ένός κοχλιαρίον
άν όμως γιά κάποιον λόγο άργοπορήσει τή λήψη του, τότε πρέπει νά λαμβάνει
διπλάσια ποσότητα, δηλ. δύο κοχλιάρια, προφανώς γιά τό ιδιο χρονικό διάστη-
μα (άφοΰ δέν δηλώνεται κάτι διαφορετικό). Συνεπώς τό κενό (V, φ. 483r, πέντε
περίπου γραμμάτων κατά τήν έκδ.1187) πρέπει νά συμπληρωθεί, έτσι ώστε μέ τό
προδηχθείς νά σχηματίζεται περιφραστικός έγκλιτικός τύπος τοϋ προδάκνο-
μαι, δηλ. [εϊη] προδηχθείς. Βλ. καί λίγο παρακάτω, στήν ϊδια ένότητα συνταγών,
όπου έντοπίζεται μιά άκριβώς άνάλογη προτροπή, τό πρώτο μέρος τής όποι-
ας (δηλ. ή ύποθετική πρόταση) σχεδόν ταυτίζεται φραστικά μέ τήν άντίστοιχη
πρόταση τοϋ χωρίου πού έξετάζεται έδώ, σ. 60, 10-13: άλλο- καρκίνων ποταμίων
κεκαυμένων έπι κληματίδων λευκών άμπέλου μέρη β ', γεντιανής μέρος α ' δίδου
έν οϊνω λευκώ κυάθους γ', ξηρόν κοχλιάρια γ' έπί ήμέρας γ', άφ'ής έδήχθη- εί δέ
εϊη προδεδηγμένος, έπί πλείονας ήμέρας πάρεχε1188.

γ') Ή φράση καϋσον δέ καρκίνους ζώντας έπί χύτρας άχρις άν τεφρωθώσιν,
έπειδή γίνεται λόγος γιά τούς καρκίνους πού μνημονεύθηκαν παραπάνω ώς
πρώτο καϊ βασικό συστατικό τοϋ ποτού, πρέπει νά συμπληρωθεί ώς έξής:
καϋσον δέ <τούς> καρκίνους ... Σημειώνω έπίσης ότι ή φράση αύτή φαίνεται
άσύνδετη μέ τή λοιπή περιγραφή τοϋ φαρμάκου, άφοϋ βρίσκεται ύστερα καί
άπό τήν οδηγία γιά τή δοσολογία καί τον τρόπο χορηγήσεώς του. Υποθέτω ότι
πρόκειται γιά τον ιδιαίτερο τρόπο προετοιμασίας ένός συστατικού, κάτι πού ό
συγγραφέας δέν ήθελε νά παρεμβάλει κατά τήν άπαρίθμηση τών ύλικών· έτσι
προσέθεσε τή διευκρίνιση αύτή στό τέλος τοϋ φαρμάκου. Τόσο ύπέρ τής προ-

1187. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 23: «post δέ spatium circ. quinque litt. V».

1188. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 49.
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σθήκης τοϋ άρθρου όσο και γιά τή σκέψη πού διατυπώνεται γιά τή θέση τής
προτάσεως πού άφορά τόν τρόπο καύσεως τών καρκίνων βλ. Γαλην., Π. κράσ.
και δυν. άπλ. φαρμ. 11, 1 [XII 356, 18-357, 6 Κ.]: ήν δε λοπάς ερυθρού χαλκού,
καθ' ής έπιτιθείς [sc. ό Αίσχρίων] ζώντας τούς καρκίνους 'έκαιε άχρις ου τε-
φρωθώσιν, ώς εύκόλως λειούσθαι. ούτος ό Αίσχρίων εΐχεν άεϊ παρεσκευασμένον
έτοιμον έπι τής οικίας τό φάρμακον, ώρα θέρους καίων τούς καρκίνους, μετά τήν
τού κυνός έπιτολήν, ήνίκα λέοντι ήλιος ήν, ή σελήνη δέ όκτωκαιδεκαταία- βλ. καί
Άέτ., Αόγ. ίατρ. 2,175 [CMGVIII/l,o.217,17-22]1189.

"Υστερα λοιπόν άπό τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω, τό έξεταζόμενο χωρίο
πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

ποτό ν παράδοξον1190 έχον και έμπλαστρον τό πρώτως ύφέν έστι δέ πόμα
τούτο, έν φ1191 πλείστοι έθεραπεύθησαν καρκίνων ποταμίων τέφρας μέρη ι',
γεντιανής μέρη ε ', λιβανωτού μέρος α ' κόψας δίδου κοχλιάριον έπί ήμέρας
μ'· ε'ι δέ [ε'ίη] προδηχθείς, β' πάρεχε. καύσον δέ <τούς> καρκίνους ζώντας έπι
χύτρας, άχρις άν τεφρωθώσιν ήλιου δντος έν λέοντι, σελήνης δέ έν τριγώνω,

καί νά μεταφρασθεί: «Ποτό μέ παράδοξη δράση, πού συνοδεύεται και άπό έμπλα-
στρο, τό πρώτο άπό αύτά πού καταγράφονται παρακάτω. Ίο ποτό μέ τό όποιο θε-
ραπεύθηκαν πάρα πολλοί είναι αύτό· δέκα μέρη τέφρας ποταμίσιων καβουριών, πέ-
ντε μέρη γεντιανής, ένα μέρος λιβανωτού, άφοϋ τά πολτοποιήσεις, δίνε ένα κοχλι-

1189. Σημειώνω όμως οτι στόν Γαληνό (και στόν Άέτιο πού αντλεί άπό αύτόν) καταγράφεται
πρώτα ή σύνθεση τοϋ φαρμάκου, άκολούθως ό τρόπος καύσεως τών καρκίνων καί τέλος ό
τρόπος χορηγήσεώς του· στό Π. ίοβ. και δηλητ. δεύτερος έντοπίζεται ό τρόπος χορηγήσεως
καί τελευταίος ό τρόπος καύσεως. Πιθανότατα ή παρατηρούμενη αύτή διαφοροποίηση νά είναι
συνέπεια τοΰ μή έπιμελημένου τρόπου μέ τόν όποιον ό Ανώνυμος [Αιλ. Προμ.;] ένσωματώνει
κείμενα άλλων συγγραφέων στό έργο του (όπως τεκμηριώνεται καί άπό άλλες περιπτώσεις).

1190. Σχετικά μέ τήν έκφραση ποτόν παράδοξον βλ. καί Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 129, 54 [CHG I
398, 21-22 O.-H.]: κατασκευή προποτίσματος παραδόξου ποιοϋντος πρός ζώων άνάληψιν.
Πρέπει όμως νά έπισημάνω ότι σέ άνάλογα συμφραζόμενα ή «άνεξήγητη», ή «άπρόβλεπτη» δρά-
ση τών φαρμάκων δηλώνεται συνήθως μέ τήν έκφραση παραδόξως ποιεί■ βλ. Φιλουμ., Π. ίοβ. 14,
8 [CMG Χ/1/1, σ. 18,12]: χρώ ώς παραδόξως ποιοϋντι· Αιλ. ΥΙρομ.,Δυναμ. 54,3 [σ. 140,3 Crism.]:
ποιεί παραδόξως· Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,2 [XIII 798,2-3 Κ.] : δυσραχίτις [sc. έμπλαστρος]
παραδόξως ποιούσα έπι τών κόλπων τών περιτετυλωμένων Αετ,,Λόγ. ίατρ. 1, 318 [CMG VIII/1,
σ. 120, 21-22]: έντίθεται [sc. ή ρίζα τοΰ περιστερεώνος όρθοΰ] τή σύριγγι ώς κολλύριον καϊ ποιεί
παραδόξως■ 5, 120 [CMG VIII/2, σ. 97,26-27]: παραδόξως δέ ποιεί καί τό τής βερονίκης θυμίαμα
ύποθυμιώμενον ομοίως· 5,131 [CMG VIII/2, σ. 106,14]· 6,49 [CMG VIII/2, σ. 190,27-28], κ.ά.

1191. Τήν έκφραση έν φ/έν ή σέ άνάλογα συμφραζόμενα (όπου άναμενόμενη θά ήταν ή
έκφραση δι' ού/ής) τήν έχω έντοπίσει δύο άκόμη φορές· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9, 6
[XIII 311,9-10 Κ.]: πρός φίμους καί τά έν έδρα [sc. φάρμακον], έν φ Άσταίνος έθεραπεύθη, καί Π.
συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2, 7 [XIII 507,6-8 Κ.]: άλλη [sc. έμπλαστρος] άφρα λεγομένη ... έξιπωτική, έν
ή άρθρα έθεραπεύθη.
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άριο1192 έπϊ σαράντα ήμερες. Άν δμως (ό άνθρωπος) εχει δαγκωθεί πιό πρίν1193, δίνε
του δύο (κοχλιάρια). Τά καβούρια νά τά ψήσεις στή χύτρα ζωντανά, μέχρις ότου
άποτεφρωθούν, δταν ό ήλιος βρίσκεται στον λέοντα και ή σελήνη στό τρίγωνο».

σ. 60, 25-29: εμπλαστροι πρός τους λυσσοδήκτονς, αϊτινες έπιτιθέμεναι <...>
τοϋ ποτοϋ παρεχομένου τοϋ τών καρκίνων έστι δέ πίσσης Βρυτίας λίτραν α'ς",
δξους δριμυτάτου ξέστην α', όποπάνακος ούγγίας δ', προλείου τόν όποπάνακα
τω δξει, είτα έψησον τήν πίσσαν μετά τοϋ λοιπού δξους και έψει άμολύντως και
άπόθου εις πυξίδα και χρώ.

Τό χωρίο αύτό άποτελει τήν άρχή τής ένότητας, όπου παρατίθενται διάφορα
έμπλαστρα γιά τούς λυσσοδήκτους, ή φράση δμως έμπλαστροι πρός τούς λυσ-
σοδήκτους, αιτινες έπιτιθέμεναι <...> τοϋ ποτοϋ παρεχομένου τοϋ τών καρκίνων
μέ τήν όποία εισάγεται ή έν λόγω ένότητα είναι προβληματικά παραδεδομέ-
νη1194, έπειδή: α') άπό τά όσα λέγονται λίγο παραπάνω (σ. 60, 20: έμπλαστρον
τό πρώτως ύφέν)η95, καθίσταται σαφές ότι τό έμπλαστρο πού συνδυάζεται μέ
τό ποτό τό τών καρκίνων είναι μόνον ένα, προφανώς αύτό πού στήν ένότητα
τών έμπλάστρων παρατίθεται πρώτο, ένώ άντίθετα άπό τήν εισαγωγική φρά-
ση, όπως είναι παραδεδομένη, έπιτρέπεται ϊσως νά ύποθέσει κάποιος ότι όλα
τά έμπλαστρα χορηγούνται σέ συνδυασμό μέ τό έν λόγω ποτό, και β') μετά τό
πέρας αύτής τής εισαγωγικής φράσεως, άκολουθεϊ ή έκφραση έστι δέ [sc. ή σύν-
θεσις], χωρίς κάποια άλλη δήλωση πρϊν άπό αύτήν πού νά άφορά εϊτε τήν ονο-
μασία τού έμπλάστρου ή τή θεραπευτική δράση του κτλ., όπως εΐναι ή συνήθης
πρακτική καϊ όπως συμβαίνει γιά άλλα έμπλαστρα τής 'ίδιας ένότητας (τά έπό-
μενα σαφώς διαχωρίζονται άπό αύτό μέ τήν ένδειξη άλλο)1196.

Άπό τις δύο αύτές έπισημάνσεις λοιπόν προκύπτει ότι μεταξύ τής μετ. έπιτι-
θέμεναι και τής έκφράσεως τοϋ ποτοϋ παρεχομένου έχει έκπέσει κείμενο άρκετά
μεγάλης έκτάσεως1197 καί ότι πιθανότατα σ' αύτό τό έκπεσόν κείμενο συμπερι-
λαμβανόταν καί ή ονομασία τοϋ πρώτου έμπλάστρου ή τό όνομα τοϋ εύρετή

1192. Τό κοχλιάριον, έκτός άπό τό δτι δηλώνει τό «κουτάλι», άποτελει και μέτρο υγρών· βλ.
[Γαλην.], Π. μετρ. και σταθμ. 7, 12 [XIX 760, 8 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 229, ι]: τό
κοχλιάριον δηνάριον ήτοι στάγιον εν ήμισυ, καί [Γαλην.], δ.π. 10, 19 [XIX 769, 5 Κ. = Hultsch,
Metrol. script., τ. 1, σ. 235,9]: κοχλιάριον εχει δραχμήν α ', κ.ά.

1193. Δηλ. πριν άπό τήν πρώτη ήμέρα χορηγήσεως τοϋ φαρμάκου.

1194. Βλ. τήν παρατήρηση στό άμέσως προηγούμενο χωρίο.

1195. Συμπληρωματικά έπισημαίνω δτι τά δύο τελευταία σκευάσματα τής ένότητας αύτής
δέν είναι έμπλαστρα άλλά ξηρία.

1196. Δέν έχω έντοπίσει περίπτωση φαρμάκου, ή σύνθεση τοϋ οποίου νά παρατίθεται χωρίς
κάποια προηγούμενη σχετική δήλωση.

1197. Εννοώ άρκετών λέξεων, μάλλον όχι περισσότερο άπό δύο σειρές. Ή έκδ., κριτ. ύπόμν.
στόν στίχ. 25, σημειώνει άπλώς: «lac. statui».
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του. Τό έμπλαστρο τό όποιο καταγράφεται πρώτο ταυτίζεται μέ έκεινο πού ό
Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών (στόν Γαληνό) άποδίδει στόν Μένιππο, χωρίς όμως
νά σημειώνει κάποια ιδιαίτερη ονομασία του, βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 11 [XIV
172, 14-173, 3 Κ.]: Μενίππου προς λυσσοδήκτους, ή [sc. έμπλάστρω] έχρήσατο
Πέλοψ. πίσσης Βρυττίας λίτραν α', όποπάνακος ούγγίας δ', οξους ξέστην ένα.
διάλυε τόν όποπάνακα καί [έν leg.] όξους κυάθοις δ', καϊ τό λειπόμενον ύγρόν
μετά τής πίσσης έψε, και όταν άναλωθή έπίβαλλε τόν όποπάνακα, καϊ τήρει μή
άναζέσΐγ και όταν εύ έχη, έμπλάσας ποίει σπλήνια εύμεγέθη, και κατά του δήγ-
ματος έπιτίθει. δει δέ τό έλκος παραφυλάττειν έπι ήμέρας μ '. Άλλά ό Γαληνός
μάς πληροφορεί ότι τό έμπλαστικόν φάρμακον (= εμπλαστρον) τό διά τής Βρυτ-
τίας πίττης, χρησιμοποιούσε και ό δάσκαλος του Αίσχρίων ό Εμπειρικός, βλ.
Π. κράσ. καϊ δυν. άπλ. φαρμ. 1, 1 [XII 357, 10-14 Κ.]: έχρήτο δέ καϊ κατ' αύτού
τραύματος [sc. τών λυσσοδήκτων] τώ διά τής Βρυττίας πίττης όποπάνακός τε
καϊ όξους έμπλαστικω φαρμάκω, μίαν λαμβάνοντι πίττης λίτραν, ένα δέ όξους
δριμυτάτου ξέστην Ίταλικόν, όποπάνακος δέ τρεις ούγγίας. Τό ιδιο σκεύασμα
παραθέτει τρεις φορές καί ό Άέτιος, μνημονεύοντας ώς πηγή του τόν Γαληνό
(ιφάρμακον τό Γαλήνειον, Γαληνοϋ φάρμακον) και χαρακτηρίζοντάς το ώς τό διά
Βρυτ{τ)ίας πίσσης φάρμακον1198. Έπειδή λοιπόν ό χαρακτηρισμός τού έμπλά-
στρου ώς τό διά τής Βρυττίας πίσσης φάρμακον άλλά καί ή καταγραφή μόνο μέ
τό όνομα τού εύρετή του έντοπίζονται πριν άπό τον 2ο αί. μ.Χ.1199, είναι άδύνα-

1198. Βλ. Αετ, Λόγ. ίατρ. 2,172 [CMG VIII/ Ι,σ. 217,27-29]: έχρήτο δέ καί κατ'αύτοΰ τοΰ τραύμα-
τος [sc. τών λυσσοδήκτων] τώ διά τής Βρυτίας πίσσης φαρμάκω, μίαν μέν λαμβάνων τής πίσσης λί-
τραν, όξους δέ δριμυτάτου α ' ξέστην, όποπάνακος δέ ούγγίας γ ', ένώ τις δύο άλλες φορές μνημονεύει
καί τήν πηγή του, 6, 24 [CMG VIII/2, σ. 165, 22-28]: εύδόκιμον δ'έπ' αύτών [sc. τών λυσσοδήκτων]
φάρμακον τό Γαλήνειον τό διά τής Βρυττίας πίσσης· έστι δέ τούτο- πίσσης Βρυττίας λίτρα α ', όποπά-
νακος ούγγίαι γ', οξους κοτύλαι β' - μέρει τιν'ι τοΰ όξους τόν όποπάνακα λείου, τό δέ λοιπόν βαλών
σύν τή πίσση, έψε εως δαπανηθή τό όξος καί έπίχεε τω λειωθέντι έν τή θυΐα όποπάνακι καί ένώσας
άναλάμβανε καί έμπλάσας έπιτίθει τω τραύματι χρώμενος αύτώ ήμέρας μ' ή και ξ', ούκ έάσει γάρ
συνουλωθήναι τό έλκος- ή τρίτη αναφορά τού Άετίου στό φάρμακο είναι πολύ συντομότερη, 12,49
[σ. 81,12-16 Κωστομ.] : κάλλιστον δέ έπ'αύτών έστι και τό διά τής βρυττίας πίσσης Γαληνοϋ φάρμακον
τό πρός τούς λυσσοδήκτους άναγεγραμμένον. έχει δέ ούτως- πίσσης βρυττίας λίτρα α ', όποπάνακος
ούγγίαι γ ', όξους δριμυτάτου λίτρα α '. σκεύαζε ώς έπί τών λυσσοδήκτων προείρηται έν τω έκτω λόγω.

1199. Σίγουρα τό φάρμακο αύτό εΐχε συντεθεί άρκετά παλαιότερα, άφοΰ, ό Μένιππος, τόν
όποιον ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών (1ος αί. μ.Χ.) κατονομάζει ώς εύρετή του, ύπήρξε προγενέ-
στερος τοΰ Άσκληπιάδη (γιά τόν Μένιππο βλ. καί στήν Εισαγωγή, σ. 102). Ή δράση τοΰ Αίσχρίω-
να τοποθετείται στό πρώτο ήμισυ τοΰ 2ου αί. μ.Χ.· έπειδή δμως τό έν λόγω φάρμακο μαρτυρείται
ήδη άρκετά πριν άπό τόν Αίσχρίωνα, δέν μπορεί νά άποκλεισθεί ή ύπαρξη καί τής ειδικής ονο-
μασίας του πριν άπό τόν γιατρό αύτόν (άφοΰ μάλιστα είναι γνωστό ότι πολλά φάρμακα όφειλαν
τήν ονομασία τους στό βασικό συστατικό τους, τό όποιο στήν προκείμενη περίπτωση εΐναι ή
Βρυττία πίσσα).
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τον νά αποφασίσει κάποιος μέ ποιά άπό τις δύο έκφράσεις τό έν λόγω έμπλα-
στρο μνημονευόταν στό Π. Ιοβ. και δηλητ.

Έπίσης άν τό γεγονός ότι τό ποτό καταγράφεται πρώτο, ένώ ή σύνθεση τού
έμπλάστρου άκολουθεϊ, ύποδηλώνει και τή σειρά τής χρήσεως τών δύο φαρμά-
κων, τότε τό κενό, πού ύπάρχει μετά τή μετ. έπιτιθέμεναι, πρέπει μάλλον νά συ-
μπληρωθεί κατά τό δεύτερο μέρος του μέ τό ήδη, ένώ τό γεγονός ότι ή δράση
τού ένός προϋποθέτει τή χορήγηση τοΰ άλλου φαρμάκου μάς κατευθύνει στή
συμπλήρωση τοΰ ύπόλοιπου κενού μέ μετ. τού ρ. έπιτίθεμαι (τό ϊδιο ρήμα χρη-
σιμοποιείται καϊ γιά άλλο έμπλαστρο τής ϊδιας ένότητας).

Δυστυχώς πρόταση γιά τήν άποκατάσταση ολόκληρου τού κενού μέ τά
ύπάρχοντα στοιχεία δέν είναι δυνατόν νά ύποστηριχθεΐ, έπειδή ή έξεταζόμενη
φράση διαμορφώθηκε προφανώς άπό τον ϊδιο τόν συγγραφέα τοΰ Π. 'ιοβ. και
δηλητ. (δέν έντοπίζεται δηλ. άλλοΰ)· συνεπώς μπορούμε νά εικάσουμε μέ σχε-
τική βεβαιότητα μόνο τό περιεχομένό της, νά προτείνουμε τή μερική e.g. άπο-
κατάσταση της ώς έξής:

έμπλαστροι πρός τούς λυσσοδήκτους, αίτινες έπιτιθέμεναι <... e.g.: Με-
νίππου/το διά τής Βρυττίας πίσσης1200 πρός λυσσοδήκτους1201 έπιτιθέμενον
ήδη> τού ποτού παρεχομένου τοϋ τών καρκίνων· εστι δέ·...,

καϊ νά μεταφράσουμε: «έμπλαστρα γιά λυσσοδήκτους, τά όποια, όταν τοποθε-
τούνται ώς έπιθέματα <... . (έμπλαστρο) τού Μενίππου/τό παρασκευαζόμενο
μέ Βρυττία πίσσα γιά τούς λυσσοδήκτους, τό όποιο τοποθετείται, άφού προη-
γουμένως> χορηγείται τό ποτό πού παρασκευάζεται άπό τά καβούρια· ή σύνθε-
σή του είναι ή άκόλουθη· ...».

Έτσι άποκτά λειτουργική θέση και νόημα και ή έκφραση εστι δέ1202.

σ. 60,30: άλλο· κυνέαν καύσας έως άνθρακιά γένηται.

Τό κυνέαν, πού άποτελεΐ διόρθωση τής έκδ. άντι τοϋ παραδεδομένου κυναί-
αν, πρέπει νά διορθωθεί σέ κυνείαν'203. Τό ούσ. κυνέα έντοπίζεται μία μόνο φορά
στον Διοσκουρίδη ώς έναλλακτική ονομασία τοϋ φυτού κυνοκράμβη, άπό τόν

1200. Δηλ. Μενίππου ή τό διά τής Βρυττίας πίσσης.

1201. Το γεγονός οτι στόν τίτλο τής ένότητας δηλώνεται δτι καταγράφονται έμπλαστρα γιά
λυσσοδήκτους δέν σημαίνει δτι άποκλείεται ή έπανάληψη τής ϊδιας δηλώσεως κατά τήν άνα-
γραφή τών έπι μέρους έμπλάστρων τής ένότητας αύτής, κάτι πού έξ άλλου διαπιστώνεται σέ
τέσσερις άκόμη περιπτώσεις· βλ. σ. 60,35: άλλο, χωρίς υδροφοβικού πάθους άποθεραπεύουσα τούς
λυσσοδήκτους· σ. 61,1: άλλο πρός λυσσοδήκτους έπιτηδειότατον σ. 61, 5: άλλη εμπλαστρος πρός
λυσσοδήκτους, καί σ. 61,9: άλλη εμπλαστρος πρός λυσσοδήκτους.

1202. Γιά τή χρήση τής εκφράσεως εστι δέ καί τις κατά περίπτωση σημασίες της βλ. παραπάνω,
σ. 178-180.

1203. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ.: «κυνέαν scripsi: κυναίαν V».
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όποιον όμως δέν αναγράφεται καμιά θεραπευτική δράση τοϋ έν λόγω φυτοϋ σέ
περιπτώσεις δηγμάτων ιοβόλων ζώων· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4, 190RV [II
337,10-338, 3 Wellm.]: κυνέα ή κυνοκράμβη ... δύναμιν δε εχει δ τε καυλός και τα
φύλλα πινόμενα κοιλίας κινητική ν λαχανευόμενα, καθεψομένων τε τό ϋδωρ άγει
χολήν καϊ ύδατώδη. Αντίθετα φαίνεται μάλλον βέβαιο ότι τό παραδεδομένο κυ-
ναίαν προέκυψε άπό έσφαλμένη άνάγνωση τοϋ κυνείαν [sc. κόπρον]. Χρήση τής
κυνείας κόπρου γιά ϊαση πληγών πού προέρχονται άπό ίοβόλα μαρτυρεΐται, άπό
όσο μπόρεσα νά διαπιστώσω, στήν περίπτωση τής μυγαλής1204, καί έπί πλέον άνά-
μεσα στις θεραπευτικές ιδιότητες τής κόπρου αύτής περιλαμβάνεται καί ή διαφο-
ρητική καί ξηραντική δράση της γενικά έπί τών έλκών1205. Σημειώνω άκόμη ότι
εΐναι γνωστή καί ή χρήση τής κόπρου άλλων ζώων ώς άποτρεπτική ιοβόλων καί
έπίσης ώς δραστική τόσο σέ δήγματα ιοβόλων όσο καί κατά δηλητηρίων φαρμά-
κων· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 80 [I 161, 24-162, 2 Wellm.]: ιδίως δέ άρρενος
βοός βόλβιτον ... διώκει δέ καϊ κώνωπας θυμιαθέν αύτόθι [I 162, 1-9 Wellm.]:
αιγών δέ σπύραθοι... έψηθεϊσαι δέ μετ'δξους ή οϊνου έπιτίθενται πρός έρπετών
δήγματα· αύτόθι [I 163, 2-4 Wellm.]: ή δέ τοϋ έξάγέλης ονου ποηφάγου άφοδος

1204. Βλ. Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 87, 3 [CHG I 315, 6-8 O.-H.]: έπι δέ τήν πληγήν [sc. τοΰ ζώου
πού δαγκώθηκε άπό μυγαλή] κόπρον κυνείαν κατάπλασσε. τούτο δέ και έπι ανθρώπων ώφέλιμον.

1205. Γιά τήν κυνείαν κόπρον και τίς γενικές θεραπευτικές ίδιότητές της βλ. Γαλην., Π. κράσ.
και δυν. άπλ. φαρμ. 10,2 [XII 291,10-292,19 Κ.]· για τήν κυνείαν κόπρον ώς συστατικό διαφόρων
φαρμάκων βλ. στόν Ιδιο,Π. συνθ. φαρμ. τών κ. τόπ. 6,7 [XII 954,7-8 Κ.· 955,7-10 Κ.· 956,3-6 Κ.]· 9,1
[XIII234,17 Κ.], κ.ά.· Αετ., Λόγ. ιατρ. 2,111 [CMG VIII/1, σ. 192,25-193,7] (γενικά γιά τήν κυνείαν
κόπρον)· 8,49 [CMGVIII/2,a.475,6-9],k.â.· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ.3,27 [CMGΙΧ/Ι,σ.204,19-20]·
7,17 [CMG ΙΧ/2, σ. 366,17], κ.ά. Σημειώνω άκόμη έδώ ότι στήν έκδοση τοΰ Δυναμεροΰ τοΰ Αίλίου
Προμώτου έντοπίζεται ή γραφή κυνέα, βλ. Δυναμ. 114,5 [σ. 224,31-32 Crism.] : πρός έλκωθέντας [sc.
πώλυπας?]. κυνέα λευκή δξει λειωθείσα καί καταχριομένη ποιεί άκρως, όπου τό κυνέα άποτελεΐ δι-
όρθωση τής Crismani άντι τοΰ παραδεδομένου κυνεία, εΐναι όμως βέβαιον ότι καί στήν περίπτωση
αύτή καταγράφεται ή κυνεία (κόπρος). Ύπέρ τής άπόψεως ότι δέν πρόκειται γιά τό φυτό κυνοκράμ-
βη/κυνέα συνηγορεί πρώτον ή χφ. παράδοση καί δεύτερον ό χαρακτηρισμός λευκή. Τό κυνεία τοΰ
χφ. Μ (τοΰ βασικοΰ χφ. πού παραδίδει τό Δυναμερόν) φυσικά μάς οδηγεί στήν άνάγνωση κυνεία,
ένώ ή κυνοκράμβη/κυνέα σέ κανένα χωρίο δέν χαρακτηρίζεται λευκή- άντίθετα ό χαρακτηρισμός
αύτός είναι γνωστός όσον άφορά τήν κυνείαν κόπρον, στά σχετικά κείμενα μάλιστα περιγράφεται
καί τό είδος τοΰ φαγητού (όστοφαγείν) τών κυνών, ώστε ή κόπρος τους νά έχει χρώμα λευκό. Άλλά
τό ϊδιο σκεύασμα, χρησιμοποιούμενο γιά τό 'ίδιο νόσημα (δηλ. τούς πολύποδες) έντοπίζεται καί σέ
άρκετούς άλλους γιατρούς, μέ τρόπο πού δέν έπιτρέπει καμιά άμφιβολία γιά τήν πρόκριση τής άνα-
γνώσεως κυνεία- βλ. Διοσκουρ.,Π. άπλ. φαρμ. 1,150 [III 208,15-16 Wellm.]: <κόπρος> (add. Wellm.)
κυνεία λευκή δξει λειοτριβηθείσα καί διαχριομένη ή έγχυματιζομένη ποιεί άκρως [sc. πρός πολύπους
προελκωθέντας]· Ορειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 12,1 [CMGVI/2/2, σ. 190,2-3]· Αετ., Λόγ. ίατρ. 6,92 [CMG
VIII/2, σ. 240,5-6]: άλλο τοΰ αύτοϋ [sc. τοΰ Απολλώνιου Μυός] πρός τούς ήλκωμένους πόλυπας καί
όζαίνας. κυνεία κόπρος λευκή δξει λειωθείσα καί διαχριομένη ποιεί άκρως, καί Ιππιατρ. (Hipp. Cant.)
13,2 [CHG II 150,27-151, ι O.-H.]: καί ή κυνεία κόπρος ή λευκή δξει λειωθείσα καί έπιχριομένη ποιεί
άκρως [sc. πρός πολύποδας τούς έν ρισί καί όζαίνας καί ήλους].
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ξηρά χυλισθεϊσα έν οϊνω και ποθεϊσα σκορπιοπλήκτοις σφόδρα βοηθεϊ· αύτόθι [I
163, 8-9 Wellm.]: και ή τών άλεκτορίδων δέ [sc. κόπρος] ταύτα ποιεϊ, ένδεέ-
στερον μέντοι, πλην 'ιδίως πρός μύκητας θανασίμους1206.

σ. 60, 35-37: άλλο, χωρίς ύδροφοβικού πάθους άποθεραπεύουσα τούς λυσσοδή-
κτους- ποιεϊ δέ και πρός χοιράδας- κηροϋ δραχμάς ν', <...> φρυκτοϋ, λιθαργύρου,
νίτρου άνά δραχμάς ν', τερεβινθίνης λίτραν ς' '. ρήσσε και παρακόλλα.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:

α') Τό άλλο, μέ τό όποιο εισάγεται τό φαρμακευτικό σκεύασμα, φαίνεται έκ
πρώτης όψεως λανθασμένο, όπως προκύπτει τόσο άπό τή μετ. άποθεραπεύουσα
πού έπεται (άλλο ... άποθεραπεύουσα), όσο και άπό τό γεγονός ότι τό σκεύ-
ασμα πού άκολουθεί εΐναι έμπλαστρος (ή) (έτσι έξ άλλου έξηγειται και ή μετ.
άποθεραπεύουσα), πού καταγράφεται στήν ένότητα ή όποία τιτλοφορείται:
έμπλαστροι πρός τούς λυσσοδήκτους ... Πιθανότατα τό λάθος προέκυψε εϊτε
άπό σύγχυση λόγω τής έναλλαγής στό κεφ. 35 [σ. 59, 32-61, 24 Ihm], στο όποιο
έντάσσεται καϊ τό έξεταζόμενο χωρίο, τών τριών τύπων άλλο, άλλη, άλλα, εϊτε
έπειδή ό γιατρός είχε κατά νοϋν τό ούσ. φάρμακον, άφού ή συνηθέστερη δήλω-
ση γιά τή μετάβαση άπό τήν άναγραφή τού ένός σκευάσματος στό έπόμενό του
είναι άλλο [sc. φάρμακο] (όπου τό φάρμακον μπορεί νά έχει πολύ εύρύ νοημα-
τικό περιεχόμενο). Βλ. και παρακάτω στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 60, 38: άλλο,
τόν ιόν έκ[κρίνουσα] και έκτίλλουσα <τόν> τών οδόντων έπίπαγον1207. Βλ. άκόμη
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 6 [XII 942,10-13 Κ.]: άλλο διά χελιδόνων άνευ
βήσασα στοματικόν διάχριστον, ό Άσκληπιάδης έγραψε κατά λέξιν οϋτως· άλλη,
ποιεϊ και συναγχικοϊς. χελιδόνων άγριων κεκαυμένων τής σποδού ...1208· Π. συνθ.
φαρμ. κ. γέν. 6,14 [XIII 928,1 Κ.]: άλλο. ή δι'άλών [sc. έμπλαστρος] άλλως, κ.ά.
Συνεπώς μέ βάση τά παραπάνω ή γρ. άλλο πρέπει μάλλον νά παραμείνει στό
κείμενο ώς έχει.

β') Πρϊν άπό τή γεν. φρυκτοϋ, ή έκδ. σημειώνει χάσμα1209, έπειδή θεωρεί προ-
φανώς ότι έχει έκπέσει τό ούσ. πού προσδιορίζεται άπό τό έπίθετο αύτό. Στά
έκδεδομένα ιατρικά κείμενα έχω έντοπίσει τό φρυκτός νά χαρακτηρίζει άρκετά
ούσιαστικά, όπως τά άλς, έρέβινθος, κύμινον, λινόσπερμον, ξηρόμυρον, οροβος,
τερμινθίνη, τυρός, φάβα, 'ίσως καϊ κάποια άλλα. Συνεπώς είναι μάλλον παρα-

1206. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 49-50.

1207. Για τήν άποκατάσταση τοϋ χωρίου αύτοΰ βλ. παρακάτω, σ. 350-351, τή σχετική παρα-
τήρηση.

1208. Δηλ. στό κείμενο τοΰ Γαληνοΰ ή μετάβαση στήν άναγραφή τοΰ επόμενου φαρμάκου
γίνεται μέ τή δήλωση αλλο, έπειδή δμως πρόκειται γιά στοματικήν δύναμιν ή επαγγελία κα! ή
σύνθεσίς της εισάγονται μέ τό άλλη.

1209. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 36: «lac. statui».
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κινδυνευμένο νά προταθεί οποιαδήποτε συμπλήρωση τοΰ χάσματος (άφοΰ δεν
έντοπίσθηκε σέ άλλον συγγραφέα τό ϊδιο ή παρόμοιο σκεύασμα). Πρός άπο-
φυγή δηλώσεως χάσματος έχω έξετάσει και τά άκόλουθα δύο ένδεχόμενα, τό
φρνκτοϋ 1) νά πρέπει νά συναφθεί μέ τή γεν. λιθάργυρου και 2) νά σχετίζεται μέ
τό προηγούμενο κηροϋ, δηλ. γιά τή σύνθεση τοΰ φαρμάκου νά άπαιτοΰνται δύο
μορφές τοΰ κηροΰ, κανονική και φρυκτή. Στά ιατρικά κείμενα όμως δέν έντόπι-
σα οΰτε τήν έκφραση λιθάργυρος φρυκτός ούτε κηρός φρυκτός1210. Βλ. όμως τά
δύο άκόλουθα χωρία, όπου έντοπίζεται μόνον ή γεν. φρνκτοϋ, χωρίς νά προσ-
διορίζει κάποιο όμοιόπτωτο ούσιαστικό, καϊ ή όποία στή λατινική μετάφραση
συνδέται μέ τή γεν. ρητίνης (resinae), Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5, 3 [XII 842,
18-843,2 Κ.]: κηροϋ λίτραν α ', 'ιοϋ ξυστού ούγγίας στ', φρνκτοϋ λίτρας β ', έλαίον
κνάθονς δ' ... (λατιν. μετάφρ.: «cerae lib. j, aeruginis rasae sexuncem, resinae
frictae lib. duas ...»), και αύτόθι [XII 843, 5-6 Κ.]: κηροΰ λίτρας β', φρν-
κτοϋ λίτραν α', 'ιοϋ ξυστού ούγγίας δ' ... (λατιν. μετάφρ.: «cerae lib. ij, resinae
frictae lib. j,...»). Δυστυχώς δέν έχω έντοπίσει κάποιο χωρίο, όπου νά παρέ-
χεται ή διευκρίνιση ότι τό φρυκτός (-όν), όταν χρησιμοποιείται μόνο του (ούσι-
αστικοποιημένο;), δηλώνει τήν φρυκτήν ρητίνην. Σημειώνω όμως ότι καϊ στο
Δυναμερόν τοΰ Αιλίου Προμώτου έντοπίζεται μνεία τής φρυκτής στό χωρίο, 54,
11 [σ. 140, 24 Crism.]: φρυκτής δραχμάς ις', πού άπό τήν έκδ. μεταφράζεται ώς
άκολούθως: «16 dracme di résina abbrustolita». Εΐναι λοιπόν εύνόητο, ότι, άν
ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ή δήλωση τοΰ χάσματος είναι περιττή1211.

γ') Ή έκδ. «διορθώνει» τό παραδεδομένο ρήσσει καϊ παρακολλά [sc. τό φάρ-
μακο] σέ ρήσσε καϊ παρακόλλα [sc. σύ = ό γιατρός]1212. Πρόκειται όμως γιά έπέμ-
βαση ή όποία πρέπει νά άπορριφθεΐ, όπως προκύπτει σαφώς άπό τά χωρία πού
παρατίθενται στή συνέχεια, και στά όποια έντοπίζεται τόσο τό ρήσσει όσο και τό
κολλά πού χρησιμοποιείται μέ τήν ϊδια σημασία όπως τό σύνθετο παρακολλά,
ένώ σέ κάποια άλλα χωρία έντοπίζονται έπίσης ώς συνώνυμα τά ρ. έπουλεί, άπον-
λεϊ, κατουλοϊ (πρβ. και τά άποθεραπεύει, αποκαθιστά τελείως)· βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. γέν. 6, 11 [XIII 914,12-13 Κ.]: έπιτεθέν τό σπληνίον έπισπάται, πυοποι-
εΐ, ρήσσει, κολλά καϊ καθόλου ποιεί έπί πάντων τών πνρικαύτων Όρειβ., Σύν.
πρός Εύστάθ. 3, 13 [CMG VI/3, σ. 65, 19-20]: καϊ έξιποί καϊ ρήσσει καϊ λεπτύνει
και κολλά [sc. ή Πόλητος γεράνειος]· Ίατρ. σνν. έκλ. 92, 6 [CMG VI/2/2, σ. 271,

1210. Έξ άλλου εΐναι άμφίβολο άν θά άπέμεινε κάτι άπό τό κερί, άν αύτό ψηνόταν (γιά τήν
άκρίβεια: «καβουρντιζόταν»).

1211. Σημειώνω πάντως οτι ή φρυκτή ρητίνη χρησιμοποιείται συχνά ώς συστατικό φαρμάκων
ένδεικτικά βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,5 [XIII 187,3 Κ.]· 9,2 [XIII 251,5-6 και 14 Κ.]· 9,3
[xiii 258,12 και 17 Κ.]· 9,8 [xiii 317,5-6 Κ.]· 10,2 [xiii 342,6 Κ.], κ.ά.

1212. Βλ. κριτ.ύπόμν. στόν στίχ. 37: «ρήσσε scripsi:ρήσσει V | παρακόλλα scripsi: παρακολλαΥ».
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14]: τούτο [sc. τό ρηκτικόν] ρήσσει καί άπουλοί· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 2, 7 [II 117,
29-31 Puschm.]: πάνυ γάρ έστι [sc. τό δια γύρεως] διαφορητικόν καί παρηγορικόν,
ρήσσει, καθαιρεί, αποκαθιστά τελείως· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 15, 17 [σ. 103, 11-12 Ζερβ.]:
έπισπάται [sc. ή άνίκητος Κρίτωνος], ρήσσει, άνακαθαίρει, κολλά· πρβ. και 2,168
[CMG VIII/1, σ. 214, 5-6]: πυοποιεϊ γάρ [sc. τά γης έντερα] έπισπάται, ρήσσει, έπου-
λεϊ· 15, 15 [σ. 79, 1-2 Ζερβ.]: καί τά μέν διαφορεϊ, τά δέ ρήσσει, άναπληροϊ, κατου-
λοϊ [sc. ή δια τής Όνοθούρεως έμπλαστρος]· αύτόθι [σ. 82,17 Ζερβ.]: παρακολλά,
καθαιρεί, σαρκοϊ [sc. ή δια τού ήλιοτροπίου έμπλαστρος Πόλλητος]· 15,18 [σ. 107,
5-6 Ζερβ.]: ρήσσει καί έπουλεϊ [sc. ή ρηκτική έμπλαστρος Όρειβασίου], κ.α. πολλά.

"Υστερα άπό τά παραπάνω τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ όπως άκριβώς παρα-
δίδεται, δηλ.:

άλλο, χωρίς ύδροφοβικού πάθους άποθεραπεύουσα τούς λυσσοδήκτους,
ποιεί δέ καί πρός χοιράδας· κηρού δραχμάς ν', φρυκτού, λιθάργυρου, νί-
τρου άνά δραχμάς ν', τερεβινθίνης λίτραν S"· ρήσσει καί παρακολλά,

καί νά μεταφρασθεί: «άλλο (έμπλαστρο), τό όποιο θεραπεύει έντελώς τούς λυσ-
σοδήκτους, στούς όποιους δέν ύπάρχει1213 τό ύδροφοβικό πάθος, ώφελεΐ όμως
καϊ στις χοιράδες1214· πενήντα δραχμές κεριού, καμένη (ρητίνη;), λιθάργυρο, νίτρο,
άπό τό κάθε ένα πενήντα δραχμές, μισή λίτρα τερεβινθίνης. (Τό φάρμακο) καθα-
ρίζει και έπουλώνει (τό δήγμα)».

σ. 60, 38: άλλο, τόν ιόν έκ[...] καί έκτυλοϋσα <τόν> τών οδόντων έπίπαγον
Ή φράση αύτή άποτελεϊ τήν εισαγωγική δήλωση τού σκευάσματος πού κα-
ταγράφεται στή συνέχεια και παραδίδεται έξαιρετικά προβληματικά. Έκτος άπό
τήν προσθήκη τής έκδ., πρέπει νά γίνουν και οί άκόλουθες τρεις παρατηρήσεις:
α') Γιά νά γίνει κατανοητή ή προτεινόμενη συμπλήρωση στό κενό τού έξετα-
ζόμενου χωρίου πρέπει νά σημειωθεί προηγουμένως ότι τό φάρμακο αύτό, άν καί
εισάγεται μέ τή δήλωση άλλο1215, είναι μία έμπλαστρος ένταγμένη στήν ένότητα (σ.
60,25 κ.έ.) έμπλαστροι πρός τούς λυσσοδήκτους ...· y ι αύτόν τον λόγο και στήν άρχή
τού έξεταζόμενου χωρίου έντοπίζεται μετ. γένους θηλ. (βλ. καϊ παρακάτω, σ. 348).

β') Τό έκ[ στό χφ. V —μέρος άπό τήν άρχή τής λέξεως, τήν όποία ό άντιγραφέας
προφανώς δέν μπορούσε νά άναγνώσει καί γι' αύτό άφησε τό άντίστοιχο κενό1216—
μάς οδηγεί κατά τήν άποψή μου στή μοναδική συμπλήρωση πού έναρμονίζεται μέ

1213. Δηλ. δέν έχει έκδηλωθεΐ.

1214. Για τόν ορισμό τών χοιράδων βλ. Γαλην., Θεραπ. μέθ. 13,5 [Χ 881,7-12 Κ.].

1215. Κατά τόν 'ίδιο τρόπο εισάγεται στήν 'ίδια ένότητα και ή άμέσως προηγούμενη
έμπλαστρος, σ. 60,35: αλλο, χωρίς υδροφοβικού πάθους άποθεραπεύουσα τούς λυσσοδήκτους.
Βλ. κα'ι άμέσως παραπάνω, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 60,35-37.

1216. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ.: «post έκ spatium circ. quattuor lit. V».
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τα συμφραζόμενα, δηλ. στή μετ. έκ[κρίνουσα. Υπέρ τής προτάσεως αύτής βλ. και 61,
5-8: άλλη έμπλαστρος προς λνσσοδήκτους, ήτις δι' οϋρων έκκρινε ι τόν 'ιόν ... δψει
γάρ έν τη υποστάθμη τοΰ κυνός τόν 'ιόν έκκριθέντα.

γ') Ή έπόμενη έπέμβαση στο χωρίο άφορά τή μετ. έκτυλοϋσα πού παραδί-
δεται στό χφ. V κα! διατηρείται άπό τήν έκδ. Τό έκτυλόω («σκληρύνω», «κάνω
κάτι έντελώς σκληρό»· πρβ. κα! τύλος) όμως δέν έχει νοηματική σχέση μέ τό
έξεταζόμενο χωρίο, άφού μέ τό ρήμα αύτό δέν δηλώνεται καμιά θεραπευτική
ένέργεια ή δράση. Γι' αύτόν τόν λόγο ή μετ. έκτυλοϋσα πρέπει νά διορθωθεί σέ
έκτίλλουσα (δηλ.: «άφαιροϋσα», «άπομακρύνουσα»). Σχετικά μέ τήν προτεινό-
μενη διόρθωση βλ. κα! σ. 61,11-12: άλλη [sc. έμπλαστρος] έκτίλλουσα γενναίως
τήν τών οδόντων φθοροποιόν ούσίαν και θεραπεύουσα μέχρις άπουλώσεως.

Μέ βάση λοιπόν τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει
νά έκδοθεί ώς άκολούθως:

αλλο- τόν ιόν έκ[κρίνουσα] και έκτίλλουσα <τόν> τών οδόντων έπίπαγον1217,

δηλ.: «άλλο [sc. φάρμακο = έμπλαστρο], τό όποιο κάνει τό δηλητήριο νά άπο-
βληθεΐ κα! άπομακρύνει τήν ύλη πού έχει πήξει γύρω άπό τά δόντια».

σ. 61,14-15: έπϊ δέ τής χρείας χρώ [sc. τή έμπλάστρω] μετά κηρωτής <...> κυ-
πρίνου, και προλούσας έπιτίθει.

Ή έκδ. σημειώνει ότι έχει εκπέσει κείμενο άνάμεσα στις λέξεις κηρωτής κα!
κυπρίνου1218· σίγουρα όμως στο σημείο αύτό δέν ύφίσταται χάσμα, άρκεϊ τό κυ-
πρίνου νά διορθωθεί σέ κυπρίνης, κα! τό χωρίο νά έκδοθει ώς άκολούθως:

έπϊ δέ τής χρείας χρώ μετά κηρωτής κυπρίνης, και προλούσας έπιτίθει.

Γιά τήν κυπρίνην κηρωτήν βλ. ένδεικτικά Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3, 2
[XII 669, 7 Κ.]: ή κηρωτή ροδίνη ή κυπρίνη πηγάνω άναληφθεϊσα- αύτόθι [XII
672,16 Κ.]· 9, 2 [XIII 255, 9-10 Κ.], κ.ά.· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 33 [CMG VI/2/2,
σ. 197, 11]· 69, 3 [CMG VI/2/2, σ. 232, 16-17], κ.ά.· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 3 [CMG
VIII/2, σ. 130,17-18]· 8,49 [CMG VIII/2, σ. 474,16]· 16,67 [σ. 101,27 Ζερβ.], κ.ά.·
Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 30 [CMG IX/1, σ. 212,5]· 3,64 [CMG IX/1, σ. 280,27-
28]· 3,77 [CMG IX/1, σ. 298,17]: μετά κηρωτής κυπρίνης, κ.ά.1219.

σ. 61,18-21: ξηρίοις δέ τοιοϊσδε χρώ έσχαρωτικοίς ούσι· νίτρου όπτοϋ, κράμβης
κεκαυμένης, στυπτηρίας, μίσυος άνά δραχμάς η ', θείου άπύρου {άνά} δραχμάς
β ', σανδαράχης, άσβέστου άνά δραχμάς δ' λειώσας ξηρω χρώ.

1217. Έπίπαγος είναι ή στερεά ούσία πού έπικάθηται γύρω άπό ένα σώμα, έπϊ τοΰ προκειμένου
γύρω άπό τά δόντια· βλ. LSJ, στό λ.

1218. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 14: «lac. statui».

1219. Βλ. καί Μαυροτδης, Παρατηρήσεις, σ. 50.
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Ό παραδεδομένος έμπρόθ. προσδ. άνά δραχμάς β', τόν όποιον ή έκδ. όβε-
λίζει μάλλον έσφαλμένα, προϋποθέτει ότι πρίν άπό αύτόν άναγράφονταν δύο
τουλάχιστον φαρμακευτικά ύλικά· βλ. π.χ. σ. 48, 22-23: άριστολόχης, γεντιανής,
δαφνίδων, σμύρνης άνά δραχμάς η'· σ. 53, 9-10· σ. 54, 20-24. Βλ. καί σ. 294, τήν
παρατήρηση στό χωρίο, σ. 49, 6-13, και σ. 306-307, τήν παρατήρηση στο χωρίο,
52,39-40. (Γιά περισσότερα σχετικά παραδείγματα βλ. παραπάνω, σ. 184, τήν πα-
ρατήρηση στό χωρίο τοϋ Φιλουμ., σ. 18, 9-14). Επισημαίνω έπίσης ότι στο έξε-
ταζόμενο χωρίο στις άλλες περιπτώσεις τά φαρμακευτικά ύλικά άναγράφονται
άνά τέσσερα ή άνά δύο, και στή συνέχεια άκολουθει ή δήλωση τής ποσότητάς
τους μέ τήν έκφραση άνά δραχμάς ...· γι' αύτό θεωρώ ότι κάτι άνάλογο συμβαί-
νει καί στο σημείο τοϋ κειμένου, όπου έντοπίζεται τό πρόβλημα. Πιθανότατα
λοιπόν άντί τοϋ όβελισμοϋ πού προτείνει ή Ihm1220 τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ
ώς άκολούθως:

... στυπτηρίας, μίσυος άνά δραχμάς η', θείον άπύρου, <...> άνά δραχμάς
β', σανδαράχης, άσβέστου άνά δραχμάς δ', λειώσας ξηρώ χρώ.

σ. 61, 28-35: διαγινώσκεται τοίνυν [sc. εί έγκαταλέλειπταί τι τοΰ ίοϋ έν τω σώ-
ματι τού δηχθέντος] τούτω τω τρόπω· κάρυα βασιλικά λαβών λείωσον καί ποι-
ήσας ώς φάρμακον, κατάπλασσον τό έλκος [sc. τών λυσσοδήκτων*], καί τή έξης
[sc. ήμερα] έπιλύσας παράθες έν βρώσει δρνιθι. καί εί μέν έχει τι έγκατάλειμμα
τού ίοϋ τό έλκος, οϋχ άψεται. εί δέ καί ύπό λιμού βιασθέν φάγοι, άπόλλνται. τούτο
δέ ποίει άχρις άν φαγοϋσα ή δρνις μή άποθάνη. δταν δέ τούτο γένηται, τότε εις
ούλήν άγε τό έλκος· ον γάρ εστι τι έν τω σώματι τοϋ ίοϋ. οϋτω ποιών οϋχ άμάρτοις.
Στο παραπάνω κείμενο πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Πιθανότατα τό ώς πρίν άπό τό φάρμακον πρέπει νά όβελισθει, έπειδή
στό προκείμενο χωρίο χρησιμοποιείται ό γενικός χαρακτηρισμός φάρμακον,
χωρίς νά δίνεται οδηγία νά παρασκευασθεί κάποια ιδιαίτερη μορφή φαρμάκου.
Γιά τήν έκφραση ποιώ φάρμακον βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 5 [XIII
394, 16-18 Κ.]: ταύτα δ' άνευ τής λιθαργύρου ποιήσαι φάρμακον έμπλαστόν ού
δύναται (πρόκειται γιά φάρμακο πού ώς πρός τήν ύφή καί τή χρήση του είναι
παρόμοιο μέ αύτό πού περιγράφεται στό έξεταζόμενο χωρίο)· 'Ιππιατρ. (Hipp.
Ber.) 51, 5 [CHG I 229, 13-14 Ο.-Η.]: ροδοδάφνης, άσφάλτου, νίτρου, άξουγγί-
ου παλαιού άνά ούγγίας γ' σνμμίξας καί φάρμακον ποιήσας χρώ- 52, 13 [CHG
I 234,18-19 Ο.-Η.]: καί έκ τούτων φάρμακον ποιήσας, έπίχρισον. Αντίθετα τό ώς
χρησιμοποιείται όταν πρέπει νά δοθεί οδηγία γιά τήν κατασκευή κάποιας συ-
γκεκριμένης μορφής φαρμάκου· βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 1, 204 [III 228,

1220. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «άνά delevi».
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22-229, 2 Wellm.]: ροάς οξείας λέπη λεία συν όξει έπιπλασθέντα- άν δε ένδοτέ-
ρω ώσιν [sc. αί αιμορροΐδες], ώς μαζίον ποιήσας έντίθει· Όρειβ., Συν. πρός
Εύστάθ. 3, 35 [CMG VI/3, σ. 78, 4-5]: μίξας ομού πάντα καϊ ποιήσας ώς άνα-
κόλλημα, καταβρέχων όθόνιον έπιτίθει· Ίππιατρ. (Hipp. Par.) 331 [CHG II 56,
1-2 O.-H.]: ταύτα πάντα λειώσας καί ώς πάστιλλον ποιήσας έν προποτί-
σμασι δίδου, κ.ά.

β') Στο χωρίο αύτό συνιστάται το κατάπλασμα πού σκευάζεται άπό τά βα-
σιλικά κάρυα νά τεθεί πάνω στήν πληγή, καί άφοΰ παραμείνει έκεϊ μέχρι τήν
έπόμενη μέρα νά λυθεί και νά δοθεί σέ μια όρνιθα νά τό φάει. Το έπιλύσας
λοιπόν τοΰ κειμένου κανονικά προϋποθέτει μια ένέργεια, τήν έπίδεση, γιά τήν
όποία όμως δέν γίνεται καθόλου λόγος στό κείμενο, όπως εΐναι έκδεδομένο. Γι'
αύτό δέν άποκλείεται μετά τήν έκφραση κατάπλασσον τό έλκος νά έχει έκπέ-
σει τό άκόλουθο κείμενο, μέ τό όποιο δηλωνόταν αύτή άκριβώς ή ένέργεια,
δηλ.: δεσμεύσας έπιτηδείως, όπως προκύπτει άπό τό άκόλουθο χωρίο τού ίδι-
ου έργου, σ. 59, 24-26: έπι δέ τών κόλπων μελικράτω κλύζε, καί καύσας σπόγ-
γον Αφρικανόν μέλιτι μίξον καί <έπι>τίθει καί δεσμεύσας έπιτηδείως λύε
διά τής τρίτης ή έβδομης. Βλ. όμως Φιλούμ., Π. ίοβ. 5, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 10,13-
14]: άλλο· άνηθον ξηρόν κατακαύσας πλήρωσον τό δήγμα, καί πεμπταϊον λύσας
εύρήσεις καθαρόν.

γ') Ή μετ. βιασθέν πρέπει νά διορθωθεί σέ βιασθείσα, άφοΰ ύποκείμενό της
εΐναι ή όρνις- βλ. καϊ λίγο παρακάτω, στο ιδιο χωρίο: άν φαγούσα ή όρνις1221.

δ') Τό έστι (τι έν τώ σώματι) πρέπει νά διορθωθεί σέ έστι.

ε') Στήν τελευταία φράση ούτω ποιών ούχ άμάρτοις άπαιτεϊται ή προσθήκη
τού άν πριν άπό τό άμάρτοις, ώστε νά προκύψει ή άπαιτούμενη δυνητ. εύκτ.,
δηλ.: ούτω ποιών ούκ'<άν> άμάρτοις. Πρβ. και τις άκόλουθες άνάλογες έκφρά-
σεις, Γαλην., Π. φυσ. δυν. 1, 5 [II 11, 2-3 Κ. = Gal. scr. min. III 108, 15-17]: ήν δή
καί ύλην τοΰ ζώου καλών, ... ούκ άν άμάρτοις- 2, 9 [II 135, 9-10 Κ. = Gal. scr.
min. III 109, 11-12]: τό δ' έτέρω τήν μέλαιναν είκάζων, ούκ άν άμάρτοις- Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 3 [XII 913, 3 Κ.]: πάντως μέν δύο καί τρεις ποτε [sc. ούγγί-
ας όμφακίου] μίξας, ούκ άν άμάρτοις- Άέτ.,Αόγ. ίατρ. 12,42 [σ. 72,13 Ζερβ.]:
καί ζύμην όλίγην έν τούτω τώ καιρώ μίξας, ούκ άν άμάρτοις- 12, 67 [σ. 117,
21-22 Ζερβ.]: τή τε ούν γεύσει κρίνων τό φάρμακον, ούκ άν άμάρτοις,κ.α.1222.

1221. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 51. Ή υπόθεση οτι ό συντάκτης τοϋ έργου στό
σημείο αύτό έγραψε βιασθέν, έχοντας κατά νοϋν τό οϋσ. πτηνόν ή κάτι άνάλογο (πάντως ούδ.
γέν.), πρέπει μάλλον νά θεωρηθεί άπίθανη, άφοϋ στήν άμέσως έπόμενη πρόταση, άλλά καί σέ
ολόκληρο τό χωρίο, έντοπίζεται μόνο τό θηλ. ούσ. όρνις- βλ.: παράθες έν βρώσει ορνιθι ... βια-
σθείσα [sc.ή όρνις] (ή διορθωμένη γραφή) ... φαγοϋσα ή όρνις.

1222. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 50-51.
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Συνεπώς τό χωρίο πρέπει να έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

διαγινώσκεται τοίννν τούτω τω τρόπω· κάρνα βασιλικά λαβών λείωσον και
ποιήσας {ώς} φάρμακον, κατάπλασσον τό έλκος [sc. τών λυσσοδήκτων]
<δεσμεύσας έπιτηδείως?>, και τή έξής [sc. ήμέρα] έπιλύσας παράθες έν
βρώσει δρνιθι. καϊ ει μέν έχει τι έγκατάλειμμα τοϋ ίοϋ τό έλκος, ούχ άψεται.
ε'ι δέ καϊ ύπό λιμού βιασθεϊσα φάγοι, άπόλλνται. τούτο δέ ποίει άχρις
άν φαγοϋσα ή όρνις μή άποθάνη. δταν δέ τούτο γένηται, τότε εις ούλήν άγε
τό έλκος· ού γάρ έστί τι έν τω σώματι τοϋ ίοϋ. ούτω ποιών ούκ <άν>
άμάρτοις,

και νά μεταφρασθεί: «διαπιστώνεται λοιπόν μ' αύτόν τόν τρόπο (άν έχει παρα-
μείνει κάποιο ύπόλειμμα τού δηλητηρίου στό σώμα αύτού πού δαγκώθηκε άπό
λυσσασμένο σκύλο)· άφού πάρεις καρύδια λιώσε τα και άφού παρασκευάσεις
φάρμακο, βάλ' το ώς κατάπλασμα πάνω στήν πληγή <κα! έπίδεσέ το κατάλ-
ληλα?^ και τήν επόμενη ήμέρα, άφού τό λύσεις, δώσε νά τό φάει μιά όρνιθα.
Και άν μέν στήν πληγή ύπάρχει κάποιο ύπόλειμμα τοϋ δηλητηρίου, (ή όρνι-
θα) δέν θά τό άγγίξει. Άν όμως πιεζόμενη άπό τήν πείνα τό φάει, θά ψοφήσει.
Αύτό (δηλ. αύτή τή δοκιμασία) νά τό κάνεις μέχρις ότου, άφοϋ τό φάει (ή όρνι-
θα), δέν θά ψοφήσει. Όταν συμβεί αύτό, τότε φρόντισε γιά τήν έπούλωση τού
έλκους· γιατί δέν ύπάρχει (πλέον στό σώμα) κάτι άπό τό δηλητήριο. Ενεργώ-
ντας έτσι, δέν θά άποτύχεις».

σ. 61, 36-39: πρός λυκοβρώτονς έμπλαστρος. άλός κοινού δραχμάς β', πηγάνου
δραχμήν α', ίοϋ δραχμήν α', κόπρον [...] < <...>, κηροϋ δραχμάς ν', ροδίνου κο-
χλιάριον α '. ταύτα λειώσας και ένώσας τήν κηρωτήν έπίβαλε τοις ξηρίοις και χρώ.
Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Τά κενά, αύτό πού δηλώνεται στο χφ. V1223 και εκείνο πού έπισημαίνε-
ται άπό τήν έκδ.1224, πρέπει νά συμπληρωθούν ώς άκολούθως: κόπρου [ύαί-
νης] δραχμάς <ιβ'>]. Ή πρόταση αύτή βασίζεται στό άκόλουθο χωρίο τοϋ
Αίλ. Προμ., Δυναμ. 55, 1 [σ. 128, 6-8 Crism.]: πρός λυκοβρώτους. άλός κοινού
δραχμάς β', πηγάνου δραχμήν α', ίοϋ δραχμήν α', κόπρου ύαίνης δραχμάς
ιβ', κηροϋ δραχμάς η', ροδίνου κοτύλη<ν> μία<ν> (correxi)· ταύτα συμμίξας
και έψήσας κατάπλασον.

β') Ή έκφραση ροδίνου κοχλιάριον α' εΐναι άποτέλεσμα άκατανόητης
«διορθώσεως» τής έκδ.1225, άντι τοϋ παραδεδομένου ροδίνου κοτλ α'. Έπιση-

1223. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 37: «post κόπρου spatium circ. Septem lit. V».

1224. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 37: «lac. statui».

1225. Βλ. κριτ. ύπόμν.: «38 κοχλ scripsi: κοτλ V».
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μαίνω οτι ή γρ. κοτύλη<ν> μία<ν> ύπάρχει και στο χωρίο τού Αυναμερού τοϋ
Αίλίου Προμώτου, τό όποιο παρατέθηκε άμέσως παραπάνω1226.

γ') Εΐναι προφανές οτι στό έξεταζόμενο χωρίο γίνεται διάκριση τών συστα-
τικών τοϋ έμπλάστρου σέ τηκτά (: ταύτα λειώσας) καί σέ ξηρά, καί ύποδεικνύε-
ται πρώτα ή έπεξεργασία τών τηκτών καί άκολούθως ή άνάμιξή τους μέ τά ξηρά
(: επίβαλε τοϊς ξηρίοις [sic]). Ό τρόπος αύτός σκευασίας φαρμάκων έντοπί-
ζεται ιδιαίτερα συχνά στά ιατρικά συγγράμματα- βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 2, 3 [XII 594, 10-11 Κ.]: τοις ξηροϊς λειοτάτοις τά τηκτά έπικαταχέων
μάλασσε καί χρώ· 9, 3 [XIII 259, 13-14 Κ.]: τά δέ τηκτά τήκεται καί ψύχεται
και τοις ξηροίς επιβάλλεται- Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 4,14 [XIII 753,11 Κ.]: καί
ψύξας τά τηκτά καϊ ξύσας ούτως μίγνυε τοις ξηροίς· 6, 14 [XIII 933, 4 Κ.], κ.ά.·
Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 72 [CMG VI/3, σ. 87, 5]: τά τηκτά τήκεται και τοις
ξηροϊς επιβάλλεται καϊ άνακόπτεται■ Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 51 [CMG VIII/2, σ. 195,
3]: τοις ξηροϊς λειοτάτοις τά τηκτά έπίχεε και μάλασσε- 6, 68 [CMG VIII/2, σ.
219, 16-17]· 15, 7 [σ. 27, 15-16 Ζερβ.], κ.ά.· Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 31, 2 [CHG II
166, 25-26 O.-H.]: τά τηκτά τήξας επίβαλλε τοις ξηροϊς, κ.ά. Από τά παραπάνω
παραδείγματα καθίσταται σαφές ότι τό παραδεδομένο ταύτα δέν έχει θέση στο
κείμενο, άφοϋ δέν είναι δυνατόν παρά νά άναφέρεται στο σύνολο τών κατα-
γραφόμενων ύλικών άπό τά συμφραζόμενα όμως προκύπτει ότι δηλώνει ύπο-
χρεωτικά ένα μόνο μέρος τών ύλικών, δηλ. αύτά πού τήκονται (ταύτα λειώσας
και ένώσας). Τά ύπόλοιπα ύλικά εΐναι έκεΐνα πού βρίσκονται σέ στερεά κατά-
σταση, κα! είναι προφανώς άποξηραμένα. Συνεπώς, χωρίς άμφιβολία, τό ταύτα
πρέπει νά διορθωθεί σέ τηκτά καί νά προστεθεί τό άρθρο, δηλ. <τά> τηκτά (...
τοις ξηροίς).

δ') Ή έπέμβαση πού πρέπει νά γίνει στή γρ. ξηρίοις εΐναι μικρότερη, άφοϋ
πρέπει άπλώς αύτή νά διορθωθεί σέ ξηροϊς. Άπό τά ιατρικά κείμενα προκύπτει
ότι τό ούσ. ξηρίον δέν χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει τά ξερά συστατικά ένός
φαρμάκου, τό όποιο ύστερα άπό τήν τελική έπεξεργασία τοΰ συνόλου τών συ-
στατικών του μπορεί νά μήν έχει πλέον ξερή σύσταση, άλλά χαρακτηρίζει ένα
φάρμακο σέ ξερή κατάσταση (σκόνη)1227· βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 3 [XIV 495, 7-8

1226. Σημειώνω έπίσης οτι στα δύο χωρία, τοϋ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;] και τοϋ Αίλίου Προ-
μώτου, διαπιστώνεται μία μόνο διαφορά στήν ποσότητα ένός ύλικοΰ: κατά τόν πρώτο γιατρό
άπαιτοϋνται κηροϋ δραχμάς ν', ένώ κατά τόν δεύτερο κηροϋ δραχμάς η' (προφανώς ή μία άπό
τις δύο άναγραφές εΐναι λανθασμένη, πιθανότατα αύτή τοΰ Αίλίου Προμώτου, άφοϋ οί οκτώ
«δραχμές» τοΰ κεριοΰ, δηλ. τά δέκα έξι γραμμάρια, εΐναι μάλλον πολύ λίγες γιά νά παρασκευα-
σθεί κηρωτή, δεδομένου μάλιστα δτι κα! ή ποσότητα τών λοιπών ύλικών είναι πολύ μικρή).

1227. Βλ. Durling, Medical Terms, σ. 247, λ. «ξήριον, τό, (sic): desiccative powder for putting
on wounds».
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Κ.]: λειώσας πάντα όμοϋ έχε <ώς> (addidi) ξηρίον (λατιν. μετάφρ.: «aridum
medicamentum confice»)· αύτόθι [XIV 515, 9-10 Κ.]: ή βόλβιτον ξηρόν καύ-
σας και ποιήσας ξηρίον έξ αύτοϋ δός πιεϊν αύτόθι [XIV 523, 7 Κ.], κ.ά.·
Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 48, 9 [CMG VI/2/2, σ. 207, 20] : ήπατικόν ξηρίον χρονίαις
διαθέσεσιν 117, 2 [CMG VI/2/2, σ. 291, 17]: ξηρίον πρός τά λυσσόδηκτα· Σύν.
πρός Εύστάθ. 3, 148 [CMG VI/2/2, σ. 105, 7], κ.ά.· Άέτ., Λόγ. 'ιατρ. 6, 65 [CMG
VIII/2, σ. 212, 19]: ξηρίον λεπτυντικόν τριχών 6, 92 [CMG VIII/2, σ. 238, 15]·
8, 31 [CMG VIII/2, σ. 445, ι]· 12, 68 [σ. 128, 6-7 Κωστομ.]· Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ.
'ιατρ. 3, 3 [CMG IX/1, σ. 136, 5]: και τό διά τοϋ χάρτου ξηρίον 4,43 [CMG IX/1,
σ. 362, il]· 5, 3 [CMG ΙΧ/2, σ. 9, 19-22]: ξηρίον έσχαρωτικόν τών λυσσοδήκτων.
άλών ορυκτών δραχμάς κ ', χαλκίτεως δραχμάς ις ', σκίλλης δραχμάς ις ', πηγά-
νου χλωρού δραχμάς δ', ίοϋ ξυστού δραχμάς δ', πρασίου σπέρματος δραχμήν
α'· χρώ πρώτον ξηρώ, ϊνα έσχαρωθή [sc. τά δήγματα], είτα μετά ροδίνου
(άπό τό χωρίο αύτό διαφαίνεται δτι τό ξηρίον είναι φάρμακον ξηρόν, δηλ.
σκόνη, τό όποιο είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθεί καί στήν κατάσταση στήν
όποία παρασκευάζεται άλλά καί σέ μαλαγματώδη, όταν άναμιχθεί μέ ρόδινο
[έλαιο ή μύρο])· 7, 13 [CMG ΙΧ/2, σ. 327, 13]· 7, 16 [CMG ΙΧ/2, σ. 346, ΐ]1228,
κ.ά. πολλά.

Μέ βάση λοιπόν τά όσα εκτέθηκαν παραπάνω τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει
νά έκδοθέϊ ώς άκολούθως:

πρός λυκοβρώτους έμπλαστρος. άλός κοινού δραχμάς β ', πηγάνου δραχμήν
α', ίοϋ δραχμήν α', κόπρου [ύαίνης] δραχμάς <ιβ '>, κηροϋ δραχμάς ν',
ροδίνου κοτύλην α'. <τά> τηκτά λειώσας καί ένώσας, τήν κηρωτήν1229
έπίβαλε τοϊς ξηροί ς καί χρώ.

καί νά μεταφρασθεί: «Έμπλαστρο γι' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό λύκο.
(Συντίθεται άπό τά άκόλουθα·) δύο δραχμές κοινού άλατιού, μία δραχμή πη-
γάνου, μία δραχμή πρασινάδας (σκουριάς) χαλκού, δώδεκα δραχμές κοπριάς
ύαινας, πενήντα δραχμές κεριού, μιά κοτύλη ροδελαίου. Τά ύλικά πού τήκονται

1228. Πρβ. δμως Παλλαδ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 3, 15 [II 93, 19-22 Dietz]: ξηρόν δέ
λέγει άντί τοΰ ξηρίον θές. ...είτα ώς τίνος έρωτώντος, καί ποϊά είσι τα ξηρία, λέγει ώς κηκίς και
στυπτηρία, τά δέ λοιπά ούκ εχουσι στυπτηρίαν.

1229. Τό κηρωτήν ύπάρχει στό κείμενο, στό σημείο αύτό, έπειδή χαρακτηρίζει τό άποτέλεσμα
τής άναμίξεως τών τηκτών συστατικών τής εμπλάστρου, μεταξύ τών όποιων τό κερί βρίσκε-
ται μέ τή μεγαλύτερη ποσότητα (κηροϋ δραχμάς ν'). Σημειώνω δμως δτι ή τελευταία περίοδος
τοΰ έξεταζόμενου κειμένου θά ήταν σαφέστερη νοηματικά, άν είχε τήν άκόλουθη μορφή:... τά
τηκτά λειώσας καί ένώσας είς κηρωτήν έπίβαλλε τοϊς ξηροΐς καί χρώ (: «τά ύλικά πού τήκονται,
άφού τά λειώσεις καί τά ένώσεις σέ κηρωτή, ρίξε τα πάνω στά ξερά καί χρησιμοποίησε (τό
έμπλαστρο)»).
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άφοϋ τά λειώσεις κάι τά κάνεις μιά μάζα, τήν κηρωτή (πού προκύπτει) ρίξε την
πάνω στά ξερά καί χρησιμοποίησε (το έμπλαστρο)».

σ. 62,1-4: πρός αίλουροδήκτους. φασούλια βρέξας λείωσον εύ [...] προσμίξας
ολίγου μέλιτος κατάπλασσον τού [...] μόνους τούς τόπους, τούς δέ μή έχοντας
έσχάρας δίχα μέλιτος κατάπλασσον.

Στο χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες τρεις βελτιωτικές έπεμβάσεις:

α') Πιθανότατα τό δηλούμενο κενό τού κειμένου μεταξύ τοϋ εύ καί τοϋ προ-
σμίξας1230 πρέπει νά συμπληρωθεί μέ τίς λέξεις μάλα καί. Σχετικά μέ τή συμπλή-
ρωση αύτή συνηγορεί τό άκόλουθο χωρίο, όπου άναγράφεται τό ίδιο φάρμα-
κο, άπό τόν Αϊλ. Προμ., Αυναμ. 45, 2 [σ. 128, 9-11 Crism.]: πρός αίλουροδήκτους.
φασούλιον προβρέξας λείωσον εύ μάλα καϊ προσπλέξας ολίγον μέλιτος κα-
τάπλασον τούς έσχαρωμένους τόπους, τούς δέ ούκ έχοντας <έσχάρας> (addidi)
δίχα μέλιτος■ βλ. έπίσης 29, 5 [σ. 100, 26 Crism.]: πολύγονον λειώσας εύ μάλα,
καί τό άκόλουθο χωρίο άπό τό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 63, 17: άρσενικόν εύ
μάλα λειωθέν μετά ύδρομέλιτος, ένώ γιά τήν πάρα πολύ καλή πολτοποίηση ή
κονιορτοποίηση συστατικών φαρμάκων βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 3 [XIV 573, 8-9
Κ.]: ή κηκίδας καύσας λείωσον καλώς και μίξας στέαρ χοίρειον ...· Άλέξ.
Τραλλ., Θεραπ. 1, 3 [I 455, 2-3 Puschm.]: λαβών σμύρνης μέρος εν, άλός άνθους
μέρος έν, λείωσον επιμελώς και ποιήσας γλοιού πάχους ...· Άέτ., Αόγ. ίατρ.
11, 12 [σ. 572,18-19 D.-R.], καί 15, 19 [σ. 114, 1 Ζερβ.]· [Άνών./Phil. Chr.], Τίς ή
έν άποκρύφ. τάξ. [II 418,17 Berth.-R.]: ταύτηνβαλών έν θυεία λείωσον εύτό-
νως· [Άνών.], Π. χρυσοχ. [II 324,2 καί 7-8 Berth.-R.]. Πρβ. τήν άντίθετη οδηγία,
[Άνών.], Π. μαργαρ. [II 368,18-19 Berth.-R.]: λαβών σκαμωνίαν, λείωσον ίσχνώς
πάνυ, κ.ά.

β') Ή ύπόδειξη ότι τό φάρμακο πού παρασκευάζεται άπό φασόλια πρέπει
νά χρησιμοποιείται χωρίς μέλι στά δαγκώματα, στά όποία δέν έχει δημιουρ-
γηθεί έσχάρα, τεκμηριώνει τή σκέψη ότι ή άμέσως προηγούμενη ύποδεικνυό-
μενη χρήση τοϋ ίδιου φαρμάκου άφοροϋσε τά δαγκώματα, στά όποία ύπάρχει
ήδη έσχάρα, οπότε τό ]μόνους ίσως άποτελεί τό μή όρθά διαβασμένο άπό τόν
άντιγραφέα τελευταίο τμήμα τής μετ. έσχαρω]μένους1231.

Μέ βάση λοιπόν τίς σκέψεις πού έκτέθηκαν, τό χωρίο τοϋ Δυναμερού, τό
όποίο παρατέθηκε παραπάνω, καί τό κενό πού δηλώνεται στό χφ. V, πιστεύω ότι
τό έξεταζόμενο κείμενο στο σύνολο του πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

1230. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 2: «post εύ spatium circ. decern lit. V».

1231. Ή παρατήρηση αύτή σχετίζεται μέ τή συμπλήρωση τοΰ δεύτερου χάσματος τοΰ έξετα-
ζόμενου χωρίου. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 3: «post τοϋ spatium circ. decern lit. V».
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πρός αίλουροδήκτους. φασούλια βρέξας λείωσον εύ [μάλα και] προσμίξας
ολίγον μέλιτος1232 κατάπλασσον (e.g.: τού[των1233 μέν έσχαρω] μένους) τούς τό-
πους, τούς δέ μή έχοντας έσχάρας δίχα μέλιτος κατάπλασσον,

καί να μεταφρασθεί: «Για αίλουροδήκτους. Άφοΰ μουσκέψεις φασόλια, πολτο-
ποίησέ τα πάρα πολύ καλά καί, άφού τά άναμίξεις μέ λίγο μέλι, κατάπλασσε τά
(δαγκωμένα) μέρη αύτών [sc. τών αίλουροδήκτων], έφ' όσον σ' αύτά έχει δη-
μιουργηθεί έσχάρα, έκεΐνα όμως πού δέν έχουν έσχάρα κατάπλασσέ τα (μέ τά
πολτοποιημένα φασόλια) χωρίς μέλι».

σ. 62, 5-11: πρός κροκοδειλοβρώτονς. χρώ γύρεως ούγγίας γ', ψιμμίθης
ούγγίαν α ', λίθον αργυρού ούγγίας β ', κηρού ούγγίας ιβ ', έλαίον τό άρκούν. λεί-
ου τήν γύριν καί τό ψιμμίθιον καί τήν λιθάργυρον, καί τήζας τόν κηρόν σύν τώ
έλαίω κατάχεε κατά τών ξηρών καί λειώσας χρώ.

εί δέ καί μοτού δέοιτο τό πάθος, ροδίνω ΐέξ αύτοϋ άναλύσαςϊ χρώ. εί δέ καί
φλεγμαίνοι...
Στο χωρίο αύτό:

α') Ή παράδοση τοϋ χρώ στήν άρχή τού κειμένου είναι προβληματική,
έπειδή τά ούσιαστικά πού άκολουθοϋν και φέρονται ώς άντικείμενά του έκφέ-
ρονται μέ αίτιατ. Γιά τήν άποκατάσταση τού προβλήματος θεωρώ πιθανότερα
τά άκόλουθα δύο ένδεχόμενα: πρώτον μετά τό χρώ νά έχει έκπέσει κείμενο,
καί ϊσως ή συμπλήρωση νά πρέπει νά περιορισθεί μόνο στή δοτ. τούτω (: χρώ
< τούτα», δηλ. τό σκεύασμα πού έπεται), καί δεύτερον τό χρώ, πού είναι καί ή
τελευταία λέξη τής άναγραφής τού φαρμάκου, νά πρέπει νά όβελισθεί- πάντως

1232. Σχετικά μέ τήν έκφραση προσμίξας ολίγου μέλιτος, δπως και μέ τή συνώνυμή της προ-
σπλέξας ολίγον μέλιτος πού ύπάρχει στό άντίστοιχο χωρίο στό Δυναμερόν τοΰ Αίλίου Προμώτου,
σημειώνω ότι έντοπίζονται καί οί δύο συντάξεις τού ρήματος (προσμίγνυμι μέ γεν. άλλά καί μέ
αίτιατ.)· βλ. γιά τήν πρώτη σύνταξη βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6,8 [XII973, ι Κ.] : μιγνύναι
δέ μέλιτος ολίγου· Αλεξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 7 [I 423,13 Puschm.]: μίξον αύτοϊς μέλιτος ολίγου κ.ά.,
ένώ γιά τή δεύτερη βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 2 [XII 578, 2-3 κ.]: μίσγων τινί αύτών
μέλιτος ολίγον· 8,4 [XIII 174, ιο-ΐι Κ.]: μίξας ολίγον μέλιτος- [Γαλην.], Π. εύπορ. 1,10 [XIV 374,
4 Κ.]: μίξον ολίγον μέλιτος, κ.ά. Γιά τή σύνταξη τοΰ προσμίγνυμι (προσμίσγω) μέ αίτιατ. βλ. άκόμη
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,8 [XII 794,3 Κ.]: πρόσμιγε μήκωνος απαλής φύλλα- 6,6 [XII
934, ι Κ.]: τούτοις πρόσμιγε μέλιτος κοτύλην μίαν Αετ.,Λόγ. ίατρ. 6,91 [CMGVIII/2, σ. 235,
20-2ΐ]: καϊ όξος δριμύτατον πρόσμιγε, κ.α. Συνεπώς τό ολίγου μέλιτος πρέπει νά παραμείνει στό
κείμενο ώς έχει, καί ή πιθανή συμπλήρωση <μετ'> ολίγου μέλιτος, τήν όποία ή Ihm σημειώνει στό
κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 2, δέν εΐναι άπαραίτητη.

1233. Προτιμώ τή λύση αύτή, έπειδή έτσι διατηρούνται άφ' ένός τό του[ (πρ'ιν άπό τό δεύτερο
χάσμα) καί άφ' έτέρου τό άρθρο τούς πρ'ιν άπό τή γρ. τόπους. Έξ άλλου είναι έντελώς σαφές ότι
τό έξεταζόμενο χωρίο τοΰ Π. Ιοβ. και δηλητ. παρουσιάζει κάποιες δευτερεύουσες διαφορές άπό
τό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Δυναμερού.
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ή ύπαρξη του πρώτου χρώ φαίνεται μάλλον περιττή, άφοϋ μάλιστα τό χρώ, ώς
προτροπή γιά τή χρήση κάποιου φαρμάκου, έντοπίζεται κυρίως μετά τήν άνα-
γραφή τής συνθέσεως κα! τής σκευασίας του1234. Γι' αύτό, έστω κα! μέ έπιφύλα-
ξη, προκρίνω τό δεύτερο ένδεχόμενο. Βλ. κα! τό σχετικό χωρίο τοϋ Ανναμ. στήν
έπόμενη παράγραφο.

β ') 'Εσφαλμένως ή έκδ. άποσυνδέει τήν τελευταία πρόταση άπό τό χωρίο αύτό
κα! τήν εκδίδει ώς πρώτη τής έπόμενης παραγράφου. Είναι σαφές ότι στήν πρό-
ταση αύτή καταγράφεται μία έπϊ πλέον θεραπευτική χρήση τοϋ έμπλάστρου πού
καταγράφτηκε άμέσως παραπάνω. Σχετικά βλ. κα! Αϊλ. Προμ., Ανναμ. 45, 3 [σ.
128, 12-15 Crism.]: προς κροκοδιλοβρώτους. γύρεως ούγγίας γ', ψμνθίον ούγγίαν
α ', λιθαργύρου ούγγίας κ ', κηροϋ δραχμάς ιβ ', έλαίον τά άρκοϋν λείου τήν γύριν
καϊ τήξας τα τηκτά επίβαλλε κατά τών ξηρών και χρώ, εί βούλει καί μοτδν ποιών,
έπϊ δε τή φλεγμονή ύδρελαίω χρώ καί ύστερον κηρωτή.

γ') Έπίσης ή έκδ. θέτει τό έξ αύτοϋ άναλύσας άνάμεσα σέ σταυρούς, μήν κα-
τανοώντας τό νόημα τών εύρύτερων συμφραζομένων. Στό έξεταζόμενο χωρίο
όμως, άφοϋ καταγραφεί τό φάρμακο προς κροκοδιλοβρώτους, μέ τή φράση εί δέ
... χρώ σημειώνεται καϊ μιά έπι πλέον χρήση του, ή όποία δηλώνεται σαφώς. Συ-
νεπώς τό κείμενο στό σημείο αύτό δέν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα στήν πα-
ράδοση του, κα! φυσικά οί σταυρό! πρέπει νά άπαλειφθούν. Πρβ. και στό έπόμε-
νο κεφ. τοϋ 'ίδιου έργου, όπου άναγράφεται ένα έμπλαστρο προς παντός θηρίου
βρώσεις· έκτός άπό τήν πρώτη και βασική χρήση του έπισημαίνεται, σ. 62, 28-29:
γίνεται δέ καί έμμοτος σύν τώ ροδίνω1235.

"Υστερα λοιπόν άπό τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω τό χωρίο πρέπει νά έκδο-
θεί ώς άκολούθως:

πρός κροκοδειλοβρώτους. {χρώ} γύρεως ούγγίας γ', ψιμμίθης1236 ούγγίαν
α ', λίθου άργυροϋ ούγγίας β ', κηροϋ ούγγίας ιβ ', έλαίου τό άρκοϋν. λείου
τήν γύριν καί τό ψιμμίθιον καϊ τήν λιθάργυρον, και τήξας τόν κηρόν σύν τώ
έλαίω κατάχεε κατά τών ξηρών και λειώσας χρώ. εί δέ καϊ μοτοϋ δέοι-
το τό πάθος, ροδίνω έξ αύτοϋ άναλύσας χρώ.
εί δέ και φλεγμαίνοι...,

ένώ ή τελευταία περίοδος του πρέπει νά μεταφρασθεί: «... Άν τό πάθος [sc. τό
δήγμα άπό κροκόδειλο, ή πληγή] χρειάζεται κα! έπίδεση1237, άφοϋ διαλύσεις ένα

1234. Γιά τή χρήση και τή θέση αύτή τοΰ χρώ βλ. παραπάνω, σ. 276, ύποσημ. 1003.

1235. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 51.

1236. ψιμμίθης] ψιμμιθίουΐ βλ. λίγο παρακάτω, στό ϊδιο χωρίο (ψιμμίθιον), καθώς καί τό σχε-
τικό χωρίο τοΰ Δυναμεροϋ.

1237. Βλ. Durling, Medical Terms, σ. 239, λ. μοτός, ό· πρβ. έπίσης σ. 152, λ. έμμοτον, τό.
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μέρος άπό αύτό [sc. άπό τό φάρμακο πού ήδη άναγράφηκε] μέ ροδέλαιο, χρησι-
μοποίησέ το1238».

σ. 62,12-15: πάντες γάρ οί εν τω τόπ ω δντες αίλουροι συντρέχουσι φυσική τι-
μωρία πρός τόν βλαβέντα ύπό τού κροκοδείλου κατ' αύτού άπουρήσαι. άπου-
ρ ή σαν τα δε σήψιν άπεργάζονται τω μορίω και κίνδυνον και θάνατον.

Είναι προφανές ότι τό άπουρήσαντα πρέπει νά διορθωθεί σέ άπουρήσαντες
[sc. οί αίλουροι] 1239.

σ. 62,20-21: κηκίδων ούγγίας β ', άριστολόχης {ούγγίας β '} στρογγύλης ούγγί-
ας γ ', δικτάμνου Κρητικού ούγγίας β' ...

Στο χωρίο $ύτό, άντί τοϋ προτεινόμενου άπό τήν έκδ. όβελισμοϋ1240, τό κεί-
μενο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

κηκίδων ούγγίας β', άριστολόχης <μακράς> ούγγίας β', στρογγύλης ούγγί-
ας γ ', δικτάμνου Κρητικού ούγγίας β '.

Βλ. καί τό ϊδιο φάρμακο πού παρατίθεται άπό τόν Α'ιλ. Προμ., Αυναμ. 45, 4
[σ. 128, 19-20 Crism.]: κηκίδων ούγγίας β', άριστολοχίας μακράς ούγγίαν α'
και στρογγύλης ούγγίας γ', δικτάμνου ούγγίας β'. 'Επισημαίνω άκόμη ότι
στή σύνθεση φαρμάκων άρκετές φορές μνημονεύονται καί τά δύο ε'ίδη τής
άριστολοχίας ώς συστατικά τοϋ 'ίδιου σκευάσματος- βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. γεν. 2, 22 [XIII 557, 5-6 Κ.]: άριστολοχίας μακράς δραχμάς στ', άριστολοχίας
στρογγύλης δραχμάς δ'· 5, 9 [XIII 820, 9-10 Κ.]: άριστολοχίας μακράς ούγγίας
δ', καϊ στρογγύλης ούγγίας δ'· Π. άντιδ. 2, 17 [XIV 209, 1-2 Κ.]: άριστολοχίας
μακράς δραχμάς δ', και στρογγύλης, όξυμυρσίνης καρπού άνά δραχμάς γ'· Άέτ.,
Λόγ. ίατρ. 3, 117 [CMG VIII/1, σ. 306, 9-10]: άριστολοχίας μακράς δραχμάς β',
καί στρογγύλης δραχμάς β'· Παϋλ. Άιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7, 11 [CMG ΙΧ/2, σ. 312,
11-12]: άριστολοχίας μακράς ούγγίας δ' καί στρογγύλης ούγγίας δ', κ.ά.1241.

σ. 63, 3-9: πρός κόρεις. λαβών ροδοδάφνην καί άβρότονον άπόζεσον έλαίω καί
προσμίξας κηρού μικρόν, χρΐσον ους βούλει τόπους, άλλο- κόρεις φονεύει <...>
καί ή άλμη δέ στερεωτάτη [...] έλαίον παλαιού χρισμένου, ούκ έά [...] καί τό ρε-
φάνινον έλαιον. άλλο■ [...] μετά τιθυμάλλον καί δξονς λειούμενος φονεύει [...] ή
τραγεία σύν άβροτόνω καί δξει άναιρούσι κόρεις.

1238. Προφανώς για να καταβρέξεις τόν έπίδεσμο (τή γάζα), πρίν έπιδέσεις τήν πληγή.

1239. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 51.

1240. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22 [= 21]: «ούγγίαςβ' delevi».

1241. Πρβ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7, 3 [XIII 73, 3 Κ.]: πεπέρεως μακρού δραχμάς
η ' καί λευκού δραχμάς ε 'S "· 8,5 [XIII185,13-14 Κ.] : πεπέρεως λευκού ούγγίαν a'S' ' καί μακρού
ούγγίαν a'S"· 9,4 ]ΧΙΙΙ 276,10 Κ.]: πεπέρεως λευκού δραχμάς ε' και μακρού δραχμάς ε'· αύτόθι
[XIII 277,1-2 Κ.]: πεπέρεως λευκού δραχμάς ιβ ' καϊ μακρού δραχμάς ι ', κ.ά.
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Το χωρίο αύτό παραδίδεται πάρα πολύ προβληματικά1242, και δέν είναι εύκο-
λο νά διατυπωθούν τεκμηριωμένες βελτιωτικές προτάσεις. Μόνο τό τελευταίο
κενό πού δηλώνεται στο χφ. V μπορεί νά συμπληρωθεί μέ βεβαιότητα ώς άκο-
λούθως:

&λλο· [...] μετά τιθυμάλλου καϊ όξους λειούμενος φονεύει, [καϊ χολή ταυ-

ρεία] ή τραγεία σύν άβροτόνω καί οξει άναιροΰσι κόρεις.

Υπέρ τής συμπληρώσεως αύτής βλ. τό φάρμακο προς κόρεις πού παρατίθε-
ται στά Γεωπ. 13, 14 [σ. 399, 9-11 Beckh]: και χολήν ταύρου ή τράγου οξει
δριμεϊ μίξας, άλειφε τήν κλίνην καί τούς τοίχους [sc. καί άναιρεΐ τάς κόρεις].

σ. 63, 10-12: προς ψύλλας. ψύλλας άναιρεΐ· τιθυμάλλου σπέρμα σύν κυμίνω
αϊματι άποζέσας έπίρραινε τον οικον.

Στις περιπτώσεις πού διάφορα σκευάσματα άρχίζουν μέ έκφράσεις παρόμοι-
ες μέ τήν ψύλλας άναιρεΐ τά φαρμακευτικά ύλικά καταγράφονται στή συνέχεια
πάντοτε σέ πτώση όνομαστ., όπως π.χ. σ. 63, 2: άλλο· μυΐας φυγαδεύει έξ οικίας
χαλκάνθη θυμιωμένη- σ. 63,6: άλλο· κόρεις φονεύει <...> καί ή άλμη δέ στερεωτά-
τη· σ. 63,17: μυΐας άποκτείνει άρσενικόν .. .· βλ. άκόμη Φιλούμ.,Π. ίοβ. 12,3 [CMG
Χ/1/1, σ. 16,16-17]: μυΐας δέ όλλυσιν έλλέβορος λευκός λείος σύν γάλακτι φυραθείς
..., κ.ά. Ή σύνταξη όμως τοϋ έξεταζόμενου χωρίου μάς έπιτρέπει νά σκεφθούμε
ότι μετά τό άναιρεΐ έχει πιθανότατα έκπέσει τό ούδ. τής δεικτ. άντων.· σημειώνω
ότι στο χωρίο αύτό ύπάρχουν δύο ρήματα, άπό τά όποια τό πρώτο (άναιρεΐ) δη-
λώνει τή δράση τοϋ σκευάσματος, ένώ τό δεύτερο τήν ένέργεια τοϋ προσώπου
(έπίρραινε)· γι' αύτό τό κείμενο πρέπει μάλλον νά άποκατασταθει ώς άκολούθως:

πρός ψύλλας. ψύλλας άναιρεΐ <τούτο>· τιθυμάλλου σπέρμα σύν κυμίνω

αϊματι άποζέσας έπίρραινε τόν οίκον.

σ. 63, 31-34: άλλο [sc. προς κώνωπας]· χύτραν πολύοπον πάνυ κατασκευάσας
καί Ίέμβαλώνΐ λύχνο ν λάβρως άνάπτων, έπιτίθει κατ' αύτοϋ τήν χύτραν κατα-
κέφαλα έναποκλείων τόν λύχνον. καί πάντες έκεϊ διαδραμόντες φλέγονται τάς
πτέρυγας.

Γιά τήν άποκατάσταση τοϋ χωρίου αύτοϋ είναι άπαραίτητο νά έπισημανθοϋν
τά άκόλουθα:

α') Στό κεφ. πρός κώνωπας, άπό τό όποιο προέρχεται καί τό έξεταζόμενο χω-
ρίο, γίνεται λόγος γιά τήν προφύλαξη άπό τά κουνούπια, τήν παρεμπόδιση τής
εισόδου τους στήν οικία καί τήν άπομάκρυνση ή τήν έξολόθρευση όσων βρί-

1242. Βλ. κριτ. ύπόμν. στούς στίχ. 6-8: «6 lac. statui | post δε στερεωτάτη spatium circ. sedecim
lit. V I 7 post έα spatium circ. sex lit. V | 8 post άλλο spatium circ. novem lit. V».
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σκονται ήδη μέσα σ' αύτήν. Τήν άπομάκρυνση τών κουνουπιών άφορούν τρία
σκευάσματα πού προηγούνται τοϋ κειμένου, το όποιο έξετάζεται έδώ· στά δύο
άπό αύτά, προκειμένου νά δηλωθεί τό σημείο όπου καίγεται ή τοποθετείται τό
διωκτικό τών έντόμων, χρησιμοποιείται ή έκφραση έν μέσω τοϋ οϊκου1243. Τήν
έξολόθρευση τών κουνουπιών πού έχουν εισέλθει στήν οικία άφορά ενα επό-
μενο σκεύασμα, αύτό δηλ. πού έξετάζεται έδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι τό πρόβλημα
πού σημειώνει ή έκδ. στο σχετικό χωρίο προέκυψε άπό τήν παράλειψη σ' αύτό
τής έκφράσεως έν μέσω τοϋ οϊκου, άκριβώς έξ αίτιας τής μνείας της στά δύο
προηγούμενα συντομότατα σκευάσματα, ένώ μέ τήν προσθήκη της άπαλείφε-
ται κάθε συντακτική και νοηματική άταξία άπό τό σημείο τοϋ έν λόγω χωρίου,
όπου ή έκδ. θέτει σταυρούς.

β') Μιά δεύτερη παρατήρηση στό ϊδιο χωρίο άφορά τή μετ. άνάπτων πρό-
κειται γιά «διόρθωση» τής έκδ. άντι τής παραδεδομένης γρ. άνάπτοντα (όπως
προκύπτει τόσο άπό τήν αύτοψία τού χφ. V, όσο καϊ άπό τό κριτ. ύπόμν. τής
έκδόσεως, στον στίχ. 32). Προφανώς αύτή ή μετ. ένεστ. δέν έχει τό ϊδιο ύποκεί-
μενο μέ τις μετ. κατασκευάσας και έμβαλών πού προηγούνται καϊ είναι χρόνου
άορίστου. Αντίθετα όρθή είναι ή παραδεδομένη γρ. άνάπτοντα, ή όποία συνά-
πτεται μέ τήν αίτιατ. λύχνον1244.

Γιά τούς λόγους αύτούς τό παραπάνω κείμενο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

άλλο [sc. πρός κώνωπας]· χύτραν πολύοπον πάνυ κατασκευάσας, και
έμβαλών <έν μέσω τοϋ ο'ϊκου> λνχνον λάβρως άνάπτοντα, έπιτίθει κατ'
αύτοϋ τήν χύτραν κατακέφαλα, έναποκλείων τόν λύχνο ν, και πάντες έκεϊ
διαδραμόντες φλέγονται τάς πτέρυγας,

και νά μεταφρασθεί: «άλλο [sc. σκεύασμα κατά τών κουνουπιών]· άφοϋ κάνεις σέ
μιά χύτρα πάρα πολλές όπές, και άφοϋ βάλεις στό μέσον τής οικίας λύχνο πού καίει
έντονα, τοποθέτησε έπάνω του άνάποδα τή χύτρα, περικλείοντας έντελώς τόν λύ-
χνο, και όλα (τά κουνούπια) σπεύδουν έκεϊ και καίγονται τά φτερά τους»1245.

σ. 64,6-7: τά δέ [sc. δηλητήρια] έν όποϊς ώς μηκώνιον, τά δέ έν ρίζαις ώς άκόνιτα
Ή γρ. άκόνιτα πρέπει μάλλον νά διορθωθεί σέ άκόνιτον, άφοϋ πρόκειται γιά
δηλητήριο πού γενικά στήν άρχαιοελληνική γραμματεία δηλώνεται πάντοτε
μέ ένικ. άριθμ., όπως έπίσης και στο οικείο κεφ. τοϋ έδώ έξεταζόμενου έργου,

1243. Βλ. σ. 63,25: άλλο-βόλβιθον βοάς άγελαίας ύπόκανσον έν μέσω τοϋ οϊκου καΐδιώξεις
[sc. τούς κώνωπας], καί σ. 63, 29-30: άλλο· λαβών σπόγγον δξει άποβρέξας κρέμα έν μέσω τοϋ
οϊκου ή πρός κεφαλής· και πάντας έλευθερώσεις τούς έν οϊκω. Άκόμη βλ. σ. 62,39-63,1: έν μέσω
παρατιθής τοϋ οϊκου.

1244. Τό ρ. άνάπτω στό προκείμενο χωρίο είναι άμετάβατο· βλ. καί LS], στό λ.

1245. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 52.
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σ. 67, 33 κ.έ.: [νγ'] περί άκονίτου. Βλ. έπίσης τα χωρία τα αντίστοιχα μέ τό έδώ
έξεταζόμενο στον [Διοσκουρ.], Π. δηλητ., προοίμιον [σ. 14, 7-8 Spr.]: ριζών δε
χαμαιλέων, άκόνιτον, θαψία, έλλέβορος, και τόν Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 30
[CMG ΙΧ/2, σ. 27, 6-7]: ριζών δε χαμαιλέων, άκόνιτον, θαψία. Μόνο στή λα-
τινική γραμματεία έντοπίζονται οί τύποι aconitum καί aconita, όπου όμως ό
πληθ. αριθμ. χρησιμοποιείται για νά δηλωθεί άπλώς τό άκόνιτον1246· παρόμοια
πρακτική ισχύει και γιά άλλα δηλητήρια, π.χ. τό κώνειον (cicuta, -ae)1247.

σ. 64, 9-10: τά δέ [sc. δηλητήριά έστιν] έν άτμοΐς, ώστε άπό τούτων χείρων ή
άναδιδομένη [...].

Ή έκδ. σημειώνει ότι μετά τό άναδιδομένη ύπάρχει στό χφ. V κενό έννέα πε-
ρίπου γραμμάτων1248. Ό ύπολογισμός αύτός όμως πρέπει νά θεωρηθεί μάλλον
αύθαίρετος, έπειδή πρόκειται γιά τέλος στίχου, όπου, όπως εύκολα μπορεί νά
διαπιστώσει κάποιος άπό τήν αύτοψία τοϋ χφ., άλλοτε άφήνεται κενό μερικών
γραμμάτων, ένώ άλλοτε κάποιοι στίχοι προεκτείνονται στό δεξιό περιθώριο· τέ-
λος σέ άρκετές περιπτώσεις οί τελευταίες λέξεις γράφονται συντομογραφημέ-
νες (καί όχι μόνο στήν κατάληξή τους).

Στά εύρύτερα συμφραζόμενα στά όποια έντάσσεται τό παραπάνω χωρίο, γί-
νεται λόγος γιά τά διάφορα ει'δη τών δηλητηρίων, τά όποια (σ. 64, 3-5) διαφέ-
ρονσι δέ άλλήλων παρά τε τήν ϋλην <καϊ τήν ποιότητα> καί την ποσότητα καί
τόν Τρόπον τής ένεργείας, καί τόν τρόπον τής κατασκευής. Κάποιες δηλητηρι-
ώδεις ούσίες βρίσκονται σέ σπέρματα, άλλες σέ καρπούς, άλλες σέ οπούς κτλ.
Στό προκείμενο χωρίο γίνεται λόγος γιά τις δηλητηριώδεις ούσίες πού άναδί-
δονται κατά τήν έξαέρωση κάποιων ύγρών. Γι' αύτό πιστεύω ότι τό δηλούμενο
χάσμα στό χφ. V πρέπει νά συμπληρωθεί ώς άκολούθως:

τά δέ [sc. δηλητήριά έστιν] έν άτμοϊς, ώστε άπό τούτων χείρων ή άναδιδο-
μένη [άτμίς].

Υπέρ τής συμπληρώσεως αύτής βλ. Παύλ. Νικ., Π. νοσημ. 94, 23 [σ. 183 1er.
Βίο]: άχρις άναδιδομένης άτμίδος· Φίλων, Π. μέρ. διαταγμ. 1, 72: πολλής δ' άναδι-
δομένης ώς εικός άτμίδος· Ίω. Στοβ.,Άνθολ. 1,31,6 = Άρειος Δίδ., Φυσ. 11: ύετούς
μέν γίνεσθαι τής άναδιδομένης άπό τής γής άτμίδος· Ίω. Φιλόπ., Εις Άριστοτ. Άνα-
λυτ. ϋστ. II 12 [CAG ΧΙΙΙ/3, σ. 395, 22]: άτμίδας έκ γής άναδίδοσθαι· Εις Άριστοτ.

1246. Βλ. π.χ. Plin., Nat. hist. 22,18 [III 446,4-5 Ian-Mayh.], οπου ή έκφραση contra toxica et
aconita, μεταφράζεται, Iones, Pliny, τ. 6, σ. 307: «it is more efficacious than any other remedy for
aconite and other poisoning».

1247. Βλ. π.χ. Plin., Nat. hist. 28, 161 [IV 330, l Ian-Mayh.]: privatim vero aconita et
cicutas, μεταφράζεται, jones, Pliny, τ. 8, σ. 113: «especially however aconite et hemlock».

1248. Βλ. κριτ. ύπόμν.: «10 post άναδιδομένη spatium circ. novem lit. V».
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Μετεωρολ. Α 4 [CAG XIV/1, σ. 62,16]: δταν ούν πολλής έκ τών ύγρών σωμάτων
άναδιδομένης άτμίδος· αύτόθι [CAG XIV/1, σ. 62,24-25]: δταν έκ τής άπό τών ύδά-
των πολλής άναδιδομένης άτμίδος· Όλυμπιόδ., Εις Άριστοτ. Μετεωρολ. II 4 [CAG
ΧΙΙ/2, σ. 177, 5-6]: ού ή άναδιδομένη άτμϊς βραχυτάτη ούσα- ο.π. [CAG ΧΙΙ/2, σ.
196, 33]: παχύνει τήν άναδιδομένην άτμίδα πολλήν ούσαν Ίω. Γαληνός, Έξήγ.
Ήσιόδ. Θεογ. 775 [σ. 349,19 Flach]: ή άναδιδομένη άτμίς, καί Μιχ. Ψελλός, Έκ τοϋ
«εμελλεν άρα» 61,34-35: άλλά καϊ άτμίς άναδίδοται, κ.ά.

σ. 65,4-7: έξαίφνης αύτώ [sc. τω ύγιεινώς διακειμένω]1249 σννεδρεύη συμπτώ-
ματα ποικίλα, οΐον βήξ, άναγωγή δυσώδους αίματος, ει τύχοι δύσκολος άπούρη-
σις ή πόνος ή πύρωσις σφοδρά ή ναρκώδης συναίσθησις ή παλμός ή νυγμός <ή>
συνολκή ή φλυκταίνωσις

Ή έκδ. «διορθώνει» τό παραδεδομένο λυγμός σέ νυγμός μέ βάση τό άντί-
στοιχο χωρίο τοΰ Άετίου1250. Τό ούσ. νυγμός δηλώνει πόνο πού μοιάζει μέ τσί-
μπημα (νυγματώδες άλγος)1251, ό πόνος όμως μνημονεύθηκε ώς σύμπτωμα
λίγο πρίν. Αντίθετα ή παραδεδομένη γρ. λυγμός («λόξυγκας»)1252 δηλώνει ένα
σύμπτωμα πού έντάσσεται μεταξύ άλλων ομοειδών (παλμός1253, λυγμός, συνολ-

1249. Ό όποιος όμως έχει λάβει κάποιο δηλητήριο.

1250. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 7: «νυγμός scripsi sec. Aet.: λυγμός V» (πρόκειται γιά χωρίο
άπό κεφ. τοΰ δέκατου τρίτου λόγου τοΰ Αετίου, τό όποιο δέν έχει έκδοθεΐ άπό τόν Ζερβό· πρβ.
Ihm, Der Traktat, σ. 116).

1251. Γιά τόν ορισμό τοΰ νύγματος βλ. Γαλην., Π. συστ. ίατρ. 5 [I 239,2-4 Κ. = CMG V/1/3, σ.
66,13-15]: ωσαύτως δε τω ρήγματι τό τραύμα συνεχείας έστιν έν σαρκί λύσις, ούκ έκ διαστάσεως,
άλλ'εντομής, εί δ'όξύ και λεπτόν εϊη τό τιτρώσκον, ονομάζεται νύγμα και νύξις.

1252. Βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. διαίτ. όξ. 4,65 [XV 846,8-9 Κ. = CMG V/9/1, σ. 329,1-3]:
τάς λύγγας είώθασι καί λυγμούς όνομάζειν ε'ισι δέ κινήσεις τινές τοϋ στομάχου σπασμώδεις- γίνεσθαι
δέ φασι δι'άμετρον κένωσιν ή πλήρωσιν, καί Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 5,4 [XVII/B', σ. 787,7 Κ.]:
οτι δέ και λυγμός σπασμός έστι τοϋ στομάχου κατά τόν Ίπποκράτην γινώσκομεν δήπου, κ.ά.

1253. Βλ. Σχολ. εις Νικανδρ. Θηρ. 744c [σ. 269,14-270,2 Crugn.] : και γάρ παλμός έστιν ή τών νεύρων
και τής καρδίας καί τών φλεβών νοσησάντων κίνησις. παλμός μέν ούν έξ αρρώστου σώματος, σφυγμός
δέ έξ εύρώστου- Γαλην., Π. αίτ.συμπτ. 2,2 [VII159,18-19 Κ.]: όδέ παλμός έστι διαστολή παρά φύσιν,
έν άπασι δέ γίγνεται τοις μορίοις, δσα γε διαστέλλεσθαι πέφυκεν Π. τρόμ. καί παλμ. καί σπασμ. καί ρίγ.
4 [VII 588,17-589, ι Κ.]: άλλά καί παλμός, ίσως φήσει τις, ώσαύτως τω τρόμω κίνησίς έστιν άβούλη-
τός τε καί άκούσιος έπαιρομένων τε καί καταφερομένων τών παλλομένων μερών [Γαλην.], "Ορ. ίατρ.
207 [XIX 403, 9-17 Κ.]: Παλμός έστιν έπαρσις καί εύρεσις [lege: ΰφεσις] σώματος ε'ίκοντος καί μή
άντιτυποϋντος ύπό πνεύματος γινόμενος, ούκ άεί παρακολουθών, άλλά κατά χρόνους τινάς γινόμενος
(άκολουθοΰν τρεις άκόμη ορισμοί)· Λεων, Σύν. ίατρ. 2,20 [σ. 125,14-16 Erm.]: καί ό παλμός δήλός
έστι καί γίνεται μάλλον έν τω προσώπω καί τοις βλεφάροις ύπό ψύξεως πολλής καί παλαιών πνευμά-
των, κ.ά. ΓΙρβ. καί Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,56 [CMG IX/1, σ. 267,28-268,2]: ή σατυρίασις παλμός
έστι τοϋ αιδοίου φλεγμονώδει τινί διαθέσει τών σπερματικών άγγείων έπόμενος μετ' εντάσεως· καί εί
μή παύσαιτο ό παλμός, κατασκήπτειν εί'ωθεν εις πάρεσιν τών σπερματικών άγγείων ή σπασμόν, καί
άπόλλυνται όξέως οί σπασθέντες.
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κή1254), καί τά όποια θα μπορούσαμε νά τά συμπεριλάβουμε ύπό τόν γενικό χα-
ρακτηρισμό «σπασμοί» (οί σπασμοί στίς ποικίλες μορφές τους είναι ένα σύμπτωμα
πού παρατηρείται σέ όλους έκείνους πού έχουν λάβει κάποιο δηλητήριο)1255. Βλ. και
Γαλην., Π. αιτ. συμπτ. 2,1 [VII 147,1-148,1 Κ.]: σπασμός δέ καϊ τρόμος και παλμός
και ρίγος και φρίκη, και λυγμός και βήχες, έρυγαίτε και πταρμοϊ καϊ σκορδινισμο'ι
και χάσμαι και τρισμοί κοινόν μέν Άπαντα γένος έχει κίνησιν πλημμελή· διενήνοχε δ'
αλλήλων ένι μέν καϊ πρώτω μάλιστα τω τά μέν αύτών έργα φύσεως εΐναι βιαίως άνα-
γκαζομένης κινεϊσθαι πρός τίνος αιτίου νοσεροϋ, τά δέ νοσώδεσιν έπεσθαι διαθέσε-
σιν, ούδέν εις τήν γένεσιν αύτών συμπραττούσης φύσεως■ ένια δέ ύπ'άμφοϊν ένεργού-
ντων γίγνεσθαι, τού τε νοσήματος άμα και φύσεως· Όρειβ., Ίατρ. συν. 10,18 [CMG
VI/1/2, σ. 60, 3-6]: δμως χρηστέον τα'ις μέν διαδέσεσιν έπι τών μετά ρίγους έπιση-
μαινομένων και άλγούντων και σπωμένων και ρευματιζομένων και αίμορραγούντων
και παλμών και λυγμών και έμπνευματώσεων καϊ άγρυπνιών Παύλ. Αίγιν., Έπιτ.
ίατρ. 4, 57 [CMG IX/1, σ. 382,23-25]: παρέπεται δέ τοις έλμινθας στρογγύλας έχουσι
δηγμός έντέρων καί κοιλίας καί βήχες μικραί διερεθίζουσαι ξηραί, τισί δέ καί λυγ-
μός, ύπνοι τε μετά παλμών καί άλογων έξαναγκάσεων. Γιά τούς λόγους αύτούς
θεωρώ δτι ή γραφή τού χφ. V είναι ή όρθή, και τό κείμενο πρέπει νά έκδοθεΐ:

...ή ναρκώδης συναίσθησις ή παλμός ή λυγμός <ή> συνολκή ή φλυκταί-

νωσις,

και νά μεταφρασθεί: «ή αίσθηση νάρκης ή τρεμούλιασμα1256 ή λόξυγγας ή σύ-
σπαση ή δημιουργία φλυκταινών».

σ. 65,14-16: έμέτους εύθέως παραληπτέον [sc. οί δηλητήριον είληφότες], οϊον
δι' έλαίον θερμού ή ύδρελαίου ή ύδρομέλιτος. <...> προσπλακέντος αύτω [...]
καί εί μέν έπι τούτων [sc. τών δηλητήριον είληφότων] παύσοιτο τά συμπτώματα,
μετρίως χρησόμεθα τή άναληπτική άγωγή.

Στο παραπάνω χωρίο:

α') Ή έκδ. έσφαλμένως θέτει τελεία ύστερα άπό τό ύδρομέλιτος καί δηλώ-
νει χάσμα άνάμεσα στή λέξη αύτή καί στήν έπόμενη1257, άποσυνδέοντας έτσι τό
τελευταίο έμετικό βοήθημα {δι' έλαίον θερμού ή ύδρελαίου) ή ύδρομέλιτος άπό
τήν έκφραση προσπλακέντος αύτω πού ακολουθεί· όπως θά φανεί στή συνέχεια,
δέν ύπάρχει κανείς λόγος πού ύποδεικνύει ότι άπό τό σημείο αύτό έχει έκπέσει
κείμενο.

1254. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 45,15 [CMG VI/2/Ι,σ. 168,25-26]: εστι μέν ούν συνολκή σωμάτων
φύσει καμπτομένων καϊ έκτεινομένων.

1255. Σχετικά παραδείγματα βλ. παρακάτω, σ. 377-378, στήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 68,9-11.

1256. Γιά τή σημασία αύτή τοΰ παλμού βλ. LSJ, στό λ.

1257. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 15: «lac. statui».
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β') Τό πραγματικό πρόβλημα του κειμένου έντοπίζεται στό δηλούμενο άπό
τον γραφέα χάσμα1258, τό όποιο πρέπει νά συμπληρωθεί μέ τή γεν. νίτρου λείου,
καί μετά τό λείου νά τεθεί άνω τελεία, άφοϋ έπεται ή άναγραφή καί άλλης θε-
ραπευτικής ύποδείξεως (όπως προκύπτει άπό τή φράση πού άκολουθει μετά τό
χάσμα: καί εί μέν έπί τούτων ...).

Μέ βάση τά παραπάνω τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

έμέτους εύθέως παραληπτέον [sc. οί δηλητήριον είληφότες], οϊον δι'ελαί-
ου θερμού ή ύδρελαίου ή ύδρομέλιτος προσπλακέντος αύτω [νίτρου λείου]-
καί εί μέν έπί τούτων παύσοιτο τά συμπτώματα ...,

καί νά μεταφρασθεί: «άμέσως πρέπει νά προκληθούν εμετοί [sc. σ' αύτούς πού
έχουν λάβει κάποιο δηλητήριο], γιά παράδειγμα μέ τήν πόση θερμού λαδιού ή
νερού καί λαδιού ή μελόνερου, στό όποιο έχει άναμιχθεΐ καί τριμμένο νίτρο· και
άν βέβαια τούς σταματήσουν τά συμπτώματα ...».

Ή πρόταση αύτή στηρίζεται στό άκόλουθο χωρίο τού Παύλ. Αιγιν., Έπιτ.
ίατρ. 6,29 [CMG ΙΧ/2, σ. 25,17-19 καί σ. 26,8-9]: αύτίκα τοίνυν μηδέν άναβαλλο-
μένους έλαιον θερμόν καθ' αύτό ή καί μεθ' ύδατος προσφέροντας έμεϊν άναγκά-
ζειν [sc. τούς όποιονοϋν είληφότας δηλητήριον] ... ποιεί δέ καϊ τό νίτρον
λεϊον σύν ύδρομέλιτι.

σ. 65, 23-25: χρή δέ καί σιτία παντοδαπά διδόναι [sc. τοις δηλητήριον είληφό-
σι] καί είς κόρον, ή γάρ συνεμεθήσεται τή τροφή τό φάρμακον καί τελέως έκρι-
φήσεται τοϋ σώματος ή συμπλακήσεται. τό μέν ούν συμπλακήσεται τή τροφή
ϊάμβλυτέραν ϊσχοιΊ.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες τρεις παρατηρήσεις:
α') Τό καί (είς κόρον) πρέπει μάλλον νά όβελισθεΐ. Ή έκφραση πού έντο-
πίζεται σέ παρόμοια συμφραζόμενα είναι, άπ' όσο κατέστη δυνατόν νά διαπι-
στώσω, πάντοτε ή είς κόρον βλ. ένδεκτικά Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεζ.
537-566 [σ. 81, 23-24 Παπαθωμ.]: έσθίειν είς κόρον δίδου- Όρειβ., Ίατρ. συν. 3, 2
[CMG VI/1/1, σ. 70, 9]: είς κόρον έσθίειν Άλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 593,
22 Puschm.]: δίδου πάντα είς κόρον Άέτ., Λόγ. ίατρ. 2, 240 [CMG VIII/1, σ.
238, 25]: είς κόρον έσθίειν Ίππιατρ. (Hipp. Ber.) 2, 12 [CHG I 19, 14-15 O.-H.]:
τροφάς προσάγειν παντοίας είς κόρον, κ.ά.

β') Τό τό μάλλον πρέπει νά διορθωθεί σέ <τοϋ>το.
γ') Πριν άπό τό συμπλακήσεται πρέπει νά προστεθεί ό ύποθ. σύνδ. εί.
δ') Ή τελευταία παρατήρηση άφορά τή θεραπευτική τρόπον τινά δράση τής
λήψεως ύπερβολικής τροφής. Ή τροφή αύτή εϊτε θά άναγκάσει τόν άνθρωπο

1258. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 15: «post αύτώ spatium circ. undecim lit. V».
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να κάνει έμετό, όπότε ταυτόχρονα θά έμέσει κα! τό δηλητήριο, εϊτε θά άναμι-
χθεΐ μέ τό δηλητήριο. Στήν τελευταία περίοδο τοΰ έξεταζόμενου κειμένου δη-
λώνεται άκριβώς τό άποτέλεσμα τής άναμίξεως αύτής: τό δηλητήριο θά παρα-
μείνει βέβαια στό στομάχι, ή δράση του όμως θά έξασθενήσει καϊ συνεπώς θά
βλάψει λιγότερο τόν άνθρωπο. Γι' αύτό μετά τό ι'σχοι προτείνεται ή προσθήκη
τής αιτ. δύναμιν. Υπέρ τής συμπληρώσεως αύτής βλ. καϊ τό άκόλουθο χωρίο
τοϋ Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3, 63 [CMG VI/3, σ. 430, 23-25]: και πάλιν παντο-
δαπά σιτία λαβόντας εις κόρον αύθις έμεϊν ή γάρ σννεκκενωθήσεται τό φάρμα-
κον ή έπικραθέν άμβλντέραν έξει δύναμιν.

Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω, προτείνω τό
κείμενο, κα! ειδικότερα ή τελευταία περίοδος του, νά έκδοθεί ώς άκολούθως:

χρή δέ και σιτία παντοδαπά διδόναι {και} εις κόρον ή γάρ σννεμεθήσεται
τή τροφή τό φάρμακον και τελέως έκριφήσεται τοϋ σώματος ή συμπλακή-
σεται. <τοϋ>το μέν ούν, <εί> συμπλακήσεται τή τροφή, άμβλυτέραν ι'σχοι
<δύναμιν>,

κα! νά μεταφρασθεί: «Πρέπει όμως νά χορηγούνται και κάθε είδους τροφές
κατά κόρον· γιατϊ τό δηλητήριο ή θά έμεθεϊ μαζί μέ τήν τροφή κα! θά άποβληθεΐ
έντελώς άπό τό σώμα ή θά άναμιχθεΐ (μ' αύτήν). Αύτό λοιπόν (δηλ. τό δηλητή-
ριο), άν άναμιχθεΐ μέ τήν τροφή, έχει ήπιότερη δράση (= βλαπτική δράση)».

σ. 65, 28-34: (28) έτι δέ κύστιν έκταράττοντος [sc. τοϋ δηλητηρίου], έγκαθί-
σμασι χρηστέον θερμω ϋδατι και ύδρελαίω ... (32) έπι δέ τήν έπιφάνειαν ήδη
δεδραμηκότος, έμβροχών <ταϊς> διά γλυκέος έλαίου θερμού, πυρίαις τε και κα-
ταπλάσμασι τοϊς διά γύρεως και τήλεως ...

Ή γεν. έμβροχών πρέπει νά διορθωθεί σέ δοτ.1259, δηλ.:

χρηστέον ... έμβροχαϊς.

Βλ. σέ ολόκληρο τό παραπάνω χωρίο τήν πτώση τών ούσιαστικών πού
έξαρτώνται συντακτικά άπό τό χρηστέον: έγκαθίσμασι ... (έμβροχαϊς) ... πυρίαις
... καταπλάσμασι1260. Τό 'ίδιο ισχύει κα! γιά τά εύρύτερα συμφραζόμενα, σ. 65,
28-66,1.

σ. 66,2-5: χρή δέ πταρμικοϊς χρήσθαι τοϊς διά στρουθίου καϊ πεπέρεως διά ρινεγ-
χύτου ένιεμένοις ή χυλώ σεύτλου ή κυκλάμινου ή σικύου άγριου, και όσφραντά δέ
προσάγειν λεία τριβέντα μετ'δξους.

Στο χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:

1259. Έξ άλλου ή 'ίδια ή Ihm μετά τή διορθούμενη γραφή συμπλήρωσε τό άρθρο ταϊς.

1260. Βλ. Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 53.
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α') Ή δοτ. χυλώ άποτελεΐ «διόρθωση» τής έκδ. άντί τής παραδεδομένης γεν.
χυλού1261. Πρόκειται δμως γιά άτυχή επέμβαση, άφού τό διά δέν άφορά μόνο
τά διά στρουθίου καί πεπέρεως άλλά προφανώς καί τά (δια) χυλού σεύτλου ή
(δια) κυκλάμινου ή (δια) σικύου αγρίου, τά όποια έπίσης χρησιμοποιούνται (ε'ίτε
μόνα τους ε'ίτε σέ συνδυασμό μέ άλλα) ώς πταρμικά (ε'ίτε ρινέγχυτα ε'ίτε όσφρα-
ντά)· βλ. γιά τόν χυλό α') τοϋ τεύτλου (σεύτλου) βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 2,2 [XII 585,12-13 Κ.]: τεύτλων αφεψήματος ή χυλού, κ.ά.· β') τού κυκλά-
μινου βλ. αύτόθι [XII 586, 6-7 Κ.]: κυκλάμινου χυλού· αύτόθι [XII 590, 3 Κ.]·
Άέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 3 [CMG VIII/2, σ. 130, 27], κ.ά.· γ') τοϋ σικύου βλ. Γαλην.,
Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 2 [XII 584, 7-8 καί 10-11 Κ.]: σικύου άγριου ρίζης- αύτό-
θι [XII 585, 11-13 Κ.]: σικύων άγριων φύλλων χυλός έγχεϊται ταΐς ρισίν, αύτός τε
καθ'έαυτόν καί μετά τεύτλων άφεψήματος ή χυλού, κ.ά.1262.

βΓ) Όσον άφορά τή διόρθωση άπό τήν έκδ. τής παραδεδομένης γρ. λειοτριβέ-
ντα σέ λεία τριβέντα1263 πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι ή έκφραση πού προκύπτει δέν
έντοπίζεται στά ιατρικά κείμενα. 'Επίσης ούτε ή παραδεδομένη μετ. λειοτριβέντα
(παρ' όλο πού γραμματικά εΐναι όρθή) μαρτυρεΐται σέ άλλο χωρίο στά κείμενα
αύτά1264, άλλά κυρίως ή προστακτ. τοϋ ρήμ. λειοτριβέω (δηλ. λειοτρίβει), καθώς
καί κάποιοι άλλοι έγκλιτικοί τύποι του, όπως καί τό άπαρέμφ. λειοτριβεϊσθαι.
Αντίθετα, σέ όλα τά χωρία τής άρχαίας ιατρικής γραμματείας, όπου χρησιμοποι-
είται μετ. τοϋ λειοτριβέω γιά νά δηλωθεί ή πολτοποίηση κάποιων φαρμακευτικών
ύλικών, έντοπίζεται ό παθητικός τ. Λειοτριβηθείς. Γιά τούς λόγους αύτούς πιστεύω
ότι τό λειοτριβέντα πρέπει νά διορθωθεί σέ λειοτριβ<ηθ>έντα. Βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ.
7, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 12, 1-2]: πράσα καί κρόμμυα καί σκόροδα, ποτέ μέν λειοτρι-
βηθέντα καταπλασσέσθω· Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 125 [I 115, 5-6 Wellm.]: μετά
έλαίου τά κελύφη [sc. τών Ποντικών καρύων] κεκαυμένα καί λειοτριβηθέντα■ Π.
άπλ. φαρμ. 1, 169 [III 216, 20-21 Wellm.]: ή άμόργη καί μέλι καί λιθάργυρος, ϊσα
λειοτριβηθέντα καί έψηθέντα- Σωρ., Γυν. 2, 5 [CMG IV, σ. 56, 3-4]: ή φοίνικες λεϊοι
μετά άρτου καί όξυκράτου λειοτριβηθέντες, κ.ά.

1261. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 4: «χυλώ scripsi: χυλοϋ V».

1262. Βλ. κα'ι τά πταρμικά πού καταγράφονται άπό τόν Αρετ., Όξ. νούσ. θερ. 1,2 [CMG II, σ.
100, 26-27]: και τών άλλων τών πταρμικών κρέσσον πεπέριος, έλλεβόρου, στρουθίου, εύφορβίου,
και Χρον. νούσ. θερ. 1, 2 [CMG II, σ. 145,25-26]: εϊδη δε πταρμικών μέν πέπερι, στρουθίου ή ρίζα,
κάστορος [τοΰ] όρχις, τόν Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,2 [XII 590,2-4 Κ.]: πταρμικά. πεπέρεως
λευκού, έλλεβόρου λευκού, καστορίου, εύφορβίου, στρουθίου, κυκλάμινου χυλού ξηροϋ ϊσα προ-
ερεθίσας πτερώ έμφύσα, και τόν Αετ., Λόγ. ίατρ. 6, 3 [CMG VIII/2, σ. 130, 25-28]: καί πταρμικά
προσάγειν ταϊς ρισι δι'έλλεβόρου λευκού καϊ στρουθίου καί πεπέρεως καί καστορίου καί ταϊς ρισίν
έγχέειν έλατήριον μετά γάλακτος ή κυκλάμινου χυλόν ή αύτήν τήν ρίζαν ξηράν λείαν έμφυσάν.

1263. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 5: «λεϊα τριβέντα scripsi: λειοτριβέντα V».

1264. Αλλά και γενικά στά έκδεδομένα άρχαΐα κείμενα.
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Ή αποκαταστημένη λοιπόν μορφή του χωρίου πρέπει να έχει ώς έξής:

χρή δε πταρμικοϊς χρήσθαι τοϊς δια στρονθίου καί πεπέρεως δια ρινεγχύτου
ένιεμένοις, ή χυλού σεύτλου, ή κυκλάμινου, ή σικύου άγριου, καϊ όσφραντά
δέ προσάγειν λειοτριβ<ηθ>έντα μετ'δξους.

σ. 66,17-21: πρός δέ τά {κατά} μετά ψύξεως άναιρούντα [sc. δηλητήρια] άλα
σύν όξομέλιτι διδόμενα άγαν ώφελεϊ. πρός δέ τά μεθ' έλκώσεως άναιρούντα οΐνον
μίξας μέλιτι σύν έλαίω δίδου ώς πλείστον, καϊ τό κίτρον δέ προεσθιόμενον παντί
θανασίμω δηλητηρίω άντιπαθές {γάρ} έστιν. Αφρικανός μάρτυς αύτόπτης γε-
γονώς έπι Αντιγόνου τοϋ βασιλέως.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Στή φράση πρός δέ τά {κατά} μετά καταψύξεως άναιρούντα [sc. δηλητή-
ρια] ό όβελισμός είναι περιττός1265· άρκεΐ νά άλλάξουν θέση οί προθ. κατά καί
μετά. Έξ άλλου ό συνήθης όρος γιά τή δράση τών δηλητηρίων πού έπιφέρουν
τον θάνατο μέ πάγωμα τού σώματος είναι κατάψυξις καί όχι ψϋξις· βλ. στό έδώ
έξεταζόμενο έργο, σ. 72, 18-19: καϊ κατηφείς γίνονται [sc. οί πίνοντες τήν ρίζαν
τοϋ μανδραγόρου] και καταψυχθέντες ε/ς βαρύν ϋπνον καϊ καρώδη καταφέ-
ρονται■ έπίσης βλ. Γαλην., Π. κράσ. καϊ δυν. άπλ. φαρμ. 3,6 [XI 551,17-552,1 Κ.]:
έπεϊ τό γε κώνειον ού μόνον ού καταψύξει τούς ψάρας ούδ' άναιρει καθάπερ
ημάς· πρβ. καί 10, 2 [XII 258,16-18 Κ.]· [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 17 [σ. 28, 8-9 Spr.]:
μήκωνος δέ όποϋ ποθέντος παρακολουθεί καταφορά μετά καταψύξεως· Παϋλ.
Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 43 [CMG ΙΧ/2, σ. 32,15-16]: μήκωνος δέ ποθέντι όπω παρα-
κολουθεί καταφορά μετά καταψύξεως1266.

β') Ή έκδ. θεωρεί ότι ό τ. άλα είναι (1) στο σχολιαζόμενο χωρίο (σ. 66, 17)
όνομαστ. πληθ. (άλα διδόμενα), ένώ (2) στο εύρετήριο όνομαστ. ένικ., βλ. στό
λ. άλα(ς). Ώστόσο ό τ. άλα ώς όνομαστ. ούδετ. δέν έντοπίζεται σέ κανένα, του-
λάχιστον έκδεδομένο, κείμενο· μαρτυρεΐται μόνον ώς αίτιατ. ένικ. τοΰ ούσ. άλς,
άλός, ό· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5, 5 [XII 866, 5 Κ.]: άλα όρυκτόν μέλιτι
φυράσας (πρόκειται γιά αίτιατ. ένικ. τοΰ ούσ. άλς)· αύτόθι [XII 891,12 Κ.]: άλας
περίπασσε (πρόκειται γιά αίτιατ. πληθ. τοΰ ούσ. άλς ή γιά αίτιατ. ένικ. τοΰ ούδ.
άλας)· Όρειβ., Ίατρ. συν. 4, 7 [CMG VI/1/1, σ. 104, 4]: τόν δ'άλα μέτριον έμβάλ-
λειν 4, 9 [CMG VI/1/1, σ. 107, 18-19]: τον δ' άλα ίκανόν καταπάσσειν, κτλ.1267.

1265. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 17: «κατά delevi».

1266. Βλ. όμως στό κεφ. για τό κώνειο στόν Ορειβ., Ίατρ. συν. 11, Κ 47 [CMG VI/1/2, σ. 114,
24], και στόν Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,42 [CMG ΙΧ/2, σ. 32,3] (ψϋξις).

1267. Είναι προφανώς έντελώς έσφαλμένο να υιοθετεί κάποιος άμάρτυρους τύπους, ένώ
ύπάρχει δυνατότητα τά προβλήματα τοΰ κειμένου νά άντιμετωπισθοΰν μέ βάση παράλληλα χω-
ρία εϊτε τοΰ ϊδιου τοΰ έργου εϊτε άλλων παρομοίου περιεχομένου. Επισημαίνω έπί πλέον ότι ή
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Συνεπώς το έσφαλμένο άλα ... διδόμενα πρέπει να αποκατασταθεί σέ άλας ...
διδόμενον. Βλ. και λίγο παραπάνω, σ. 46,8: ή άλας σύν πίσση ύγρά λειωθέν126Η.

γ') Όσον άφορά τήν πρόταση και το κίτρον δε προεσθιόμενον παντι θανα-
σίμω δηλητηρίω αντιπαθές {γάρ} έστιν, θεωρώ πιθανότερο νά πρόκειται γιά δύο
προτάσεις, κα! ότι άπό τήν πρώτη έχει έκπέσει τό ρήμα, όπότε δέν εΐναι άπαραί-
τητος ό όβελισμός τού γάρ άπό τόν Rohde1269, τον όποιον υιοθετεί ή έκδ. Ώς πι-
θανότερη θεωρώ τή συμπλήρωση τού χφρίου μέ τό ρ. βοηθεϊ. Γιά τήν προσθήκη
τού βοηθεϊ, κα! γενικά γιά τή μορφή τών δύο τελευταίων προτάσεων, βλ. κα! τή
φράση μέ τήν όποία άρχίζει τό κεφ. προφυλακτικά δηλητηρίων άπλά βοηθήμα-
τα, στό όποιο έντάσσεται κα! τό κείμενο πού έξετάζεται έδώ (σ. 66, 7-8): τά προ-
φυλακτικά βοηθήματα άντιπαθώς έχοντα προς τά δηλητήρια βοηθεϊ1270.

δ') Τήν τελευταία πρόταση τοϋ παραπάνω χωρίου ό Rohde τή χωρίζει άπό
τό προηγούμενο κείμενο μέ άνω τελεία1271, ένώ ή Ihm μέ τελεία· έτσι προκύ-
πτει μια πρόταση χωρίς ρήμα κα! χωρίς αύτό νά έννοειται εύκολα (ούτε όμως
κα! ή νοηματική σύνδεση τής προτάσεως αύτής μέ τά προηγούμενα είναι σαφής
κα! όμαλή). Συνεπώς οποιαδήποτε στίξη τοΰ κειμένου κα! άν γίνει άποδεκτή, ή
φράση Αφρικανός ... βασιλέως δέν είναι δυνατόν νά άποτελει μόνη της ήμιπερί-
οδο ή περίοδο. Γι' αύτό πιστεύω ότι πρέπει νά συνδεθεί μέ τά προηγούμενα μέ
τό ώς, κα! ή στίξη νά είναι ή άκόλουθη:

Ihm, ένώ στή σ. 39 τής Εισαγωγής της («Verschiedene Wortstämme») κάνει λόγο γιά δύο μόνον
τύπους τοΰ ούσ. πού σχολιάζεται έδώ («το άλα (66.17, τό άλας (46.8)»), στό Εύρετήριο τής έκδό-
σεως (σ. 156) συμπεριλαμβάνει και τόν τύπο &λς (τόν όποιο συνδέει μέ σχετικές άναφορές σέ
δέκα όκτώ χωρία) "Ετσι τήν πτώση άλας τής φράσεως, σ. 50,9: ή άλας σύν όξομέλιτι κατάπλασσε,
τήν έκλαμβάνει προφανώς ώς αίτιατ. πληθ., άφοϋ ή σχετική παραπομπή καταγράφεται στό λ.
αλς· τό ι'διο ισχύει και γιά τό χωρίο, σ. 52,6: ή αλας μετά σταφίδων έπιτίθει (οί ύπόλοιπες παρα-
πομπές πού περιλαμβάνονται στό λ. αύτό άφοροϋν πτώσεις τοΰ ούσ. άλς). Άπό τά παραπάνω
καθίσταται σαφής ό άμέθοδος τρόπος μέ τόν όποιον ή έκδ. άντιμετωπίζει τό κείμενο. Βλ. και
παραπάνω, σ. 296, ύποσημ. 1059.

1268. Πρέπει νά σημειωθεί άκόμη δτι καϊ στόν Φιλουμ.,Π. Ιοβ. 5,6 [CMGX/1/Ι,σ. 10,7]: άλας
λεϊον (καί σέ άλλα δύο χωρία) μαρτυρείται τό ούσ. αλας (ούδ.), άλλά και οί πτώσεις άλός, αλί,
άΑών, άλσίν, οί όποιες προέρχονται κανονικά άπό τό άρσ. αλς, άλλά ό έκδοτης τοΰ Φιλουμένου
Μ. Wellmann, προφανώς έπειδή στό έν λόγω έργο μαρτυρείται μόνον ή όνομ. άλας, τό,τϊς θεωρεί
πτώσεις αύτοϋ τοΰ ούδετ. ούσ., καϊ τις καταγράφει στό σύνολο τους στό λ. αλας.

1269. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «γάρ del. Rohde». Βλ. καί Rohde, Aelius Promotus, σ. 282
[= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 401]: «γάρ wohl zu streichen».

1270. Κατά δεύτερο λόγο στό σχολιαζόμενο χωρίο θά μπορούσε νά προταθεί ή διόρθωση
(άγαν) ώφελεϊ. Πρβ. καί τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 115 [I 109, 8 Wellm.]:
δύναμιν δέ έχει [sc. τά κίτρια] ποθέντα έν οϊνω άντενεργεϊν θανασίμοις.

1271. Βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 282 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. Ι,σ.401].
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... αντιπαθές γάρ έστιν, <ώς> Αφρικανός [sc. φησι ή μαρτυρεί ή ιστορεί],
μάρτυς αυτόπτης γεγονώς έπι Αντιγόνου τοϋ βασιλέως1272.

Βλ. καί στο ιδιο τό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 57, 22: Δημόκριτος δέ ιστορεί
ώς καί αυτόπτης τοϋ ζώου γεγονώς, ταύτα. Σχετικά μέ τήν ύπαρξη τοϋ ώς
σέ ανάλογα συμφραζόμενα βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 15, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 19, ΙΟ-
Ι ι]: μάλλον δέ κατά <τά> νώτα, ώς καί Νίκανδρος μαρτυρεί ούτως· Γαλην., Π.
Ίπποκρ. καί Πλάτων, δογμ. 2, 3 [V 224,12-13 Κ. = CMG V/4/1/2, σ. 114, 8-9]: ώς
αύτός ό Χρύσιππος έργω μαρτυρεί· στόν ιδιο, Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Α ' 3,
5 [XVII/A', σ. 278, 9-10 Κ. = CMG V/10/1, σ. 139, 22]: μέμνησο τοιγαροϋν, ώς ή
πείρα μαρτυρεί· Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 143 [CMG VI/3, σ. 104,12]: δριμύ
γάρ έστι καί έλκοί, ώς καί ό Γαληνός μαρτυρεί· Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 26
[CMG IX/1, σ. 203,12]: όσα περί τράχηλον, ώς μαρτυρεί Γαληνός, κ.ά.

Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω τό σύνολο τοϋ έξεταζόμενου χωρίου πιθανό-
τατα πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

πρός δέ τά μετά καταψύξεως άναιροϋντα [sc. δηλητήρια] άλας συν όξο-
μέλιτι1273 διδόμενον άγαν ώφελεί. πρός δέ τά μεθ' έλκώσεως άναιροϋντα
οΐνον μίξας μέλιτι σύν έλαίω δίδου ώς πλείστον, καί τό κίτρον δέ προεσθιόμενον
παντί θανασίμω δηλητηρίω <βοηθεί>· άντιπαθές γάρ έστιν, <ώς> Αφρικα-
νός, μάρτυς αύτόπτης γεγονώς έπί Αντιγόνου τοϋ βασιλέως,

καί νά μεταφρασθεί: «Κατά τών δηλητηρίων πού προκαλούν θάνατο μέ κατά-
ψυξη (τού σώματος) ώφελεί πάρα πολύ άλάτι πού χορηγείται μέ όξύμελι1274.

1272. Στήν προκείμενη περίπτωση ή μετ. γεγονώς δέν έχει τή σημασία γιά τήν όποία κάνει λόγο
ό Ε. Rohde, Γέγονε in der Biographica des Suidas, RhM 33 (1878) 161-220 και 638· δ.π. 34 (1879)
620-622 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 114-184]. Έξ άλλου στις περιπτώσεις πού καταγράφει ό
Γερμανός φιλόλογος καί στις όποιες τό γεγονώς δηλώνει τήν περίοδο άκμής κάποιου προσώπου
τά συμφραζόμενα είναι έντελώς διαφορετικά. Αντίθετα στό έξεταζόμενο χωρίο είναι λογικότερο
νά δεχθούμε δτι ή φράση μάρτυς αύτόπτης γεγονώς έπί Αντιγόνου τοΰ βασιλέως —άσχετα άπό τή
συγχρονιστική άξία της— παραπέμπει σέ κάποιο συγκεκριμένο συμβάν, προφανώς στήν άποτροπή
τής δηλητηριάσεως τοΰ Αντιγόνου, γεγονός τοΰ όποιου αύτόπτης μάρτυρας ύπήρξε ό Αφρικανός.
Υπέρ τής έρμηνείας αύτής συνηγορεί και τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Αλεξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 5 [I 379,1-4
Puschm.]: ένδέχεται δ'είναι κα'ι γέροντα νοσεϊν τριταΐον, άπαν τό είδος τοΰ γνησίου τριταίου κα'ι πάσαν
τήν κίνησιν διαφυλάττοντα. έγώ γοϋν αύτόπτης έγενόμην τούτων έπί τίνος γέροντος, ος ήμει ζανθήν
χολήν. Βλ. καί Rohde, Aelius Promotus, σ. 269 [= Rodhe, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 386] (: «Africanus, der
ein Zeitgenosse eines Königs Antigonus heisst»), Γιά τήν ταύτιση τοΰ Αντιγόνου βλ. Rohde, Aelius
Promotus, σ. 282, ύποσημ. 1 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 401, ύποσημ. 1], δπου ό συγγραφέας
έκφράζει τήν άποψη ότι πρόκειται γιά τόν Αντίγονο, γιό τοΰ Αριστοβούλου και κυβερνήτη τής 'Ιου-
δαίας, ό όποιος έφερε τόν τίτλο τοΰ βασιλέως καί πού τό 38 π.Χ. θανατώθηκε άπό τούς Ρωμαίους. Μέ
τόν Rohde συμφωνεί καί ό Μ. Wellmann, Africanus [7),RE1/1 (1893) 715-716.

1273. Όζομέλιτι] Όξυμέλιτι?

1274. Δηλ. μίγμα δξους καί μέλιτος.
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'Εναντίον έκείνων (τών δηλητηρίων) πού έπιφέρουν θάνατο προξενώντας έλκη
νά χορηγείς δοο τό δυνατόν περισσότερο κρασί, άφοϋ τό άναμίξεις μέ μέλι κάι
λάδι. Και τό κίτρο, δταν προτρώγεται1275, δρά κατά παντός θανατηφόρου δηλη-
τηρίου· γιατί είναι άντιφάρμακο, δπως λέει ό Αφρικανός, ό όποιος ύπήρξε αυτό-
πτης μάρτυρας στήν περίπτωση του βασιλιά Αντιγόνου»1276.

σ. 66, 25-30: άντίδοτος άφθαρτος καλουμένη, ήν έδεξάμην παρά Πολυείδον θη-
ριακοϋ έν Κυρήνη- καρύων βασιλικών ούγγίας β ', ίσχάδων τά έντός ούγγίας β ', ση-
σάμου ούγγίαν α ' κόπτε κατ' 'ιδίαν έκαστον, και όμού λιπαίνων έλαίω λευκώ καϊ
ποιήσας <...> καρύου Ποντικού τό μέγεθος δίδου εν και ού μή άψηται αύτοϋ κα-
θόλου θανάσιμον φάρμακον τινές δέ {και} προσμίγουσι κα'ι πηγάνου ούγγίας δ'.
Στό χωρίο αύτό:

α') Ή έκφραση τό έντός πρέπει νά διορθωθεί σέ τοϋ έντός· σχετικά βλ. παρα-
πάνω, σ. 306, τήν παρατήρηση στό χωρίο σ. 52, 33-34.

β') Ή έκδ. ορθά σημειώνει χάσμα μετά τή μετ. ποιήσας1277. Τό 'ίδιο άντίδο-
το έντοπίζεται και στον Σ. 'Ιούλιο Αφρικανό, Κεστοϊ 2, 7 (άπό τό κεφ.: πρός τό
μή δηλητηρίω άλίσκεσθαι): ... και ποιειν σφαιρία καρύου Ποντικού μέγεθος
καϊ λαμβάνειν έκάστης ήμέρας έν1278. Άν καί συνήθως σέ άνάλογα συμφραζόμε-
να έντοπίζεται ή έκφραση ποιώ ή άναπλάττω τροχίσκους1279, στό προκείμενο
χωρίο τό έ'ν (δίδου έν) μας κατευθύνει στήν επιλογή τής γρ. σφαιρία, αύτής δηλ.
πού ύπάρχει στον Σ. 'Ιούλιο Αφρικανό.

γ) Τό προσμίγουσι πρέπει νά διορθωθεί σέ προσμί<σ>γουσι· βλ. και παραπά-
νω, 290, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 48,18-24, καί σ. 336, τήν παρατήρηση στό
χωρίο, σ. 59,32-60,3.

Πιθανότατα λοιπόν τό σχετικό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς έξής:

άντίδοτος άφθαρτος καλουμένη, ήν έδεξάμην παρά Πολυείδου θηριακοϋ
έν Κυρήνη- καρύων βασιλικών ούγγίας β', ίσχάδων τοϋ έντός ούγγίας
β', σησάμου ούγγίαν α' κόπτε κατ'ίδίαν έκαστον, καί όμού λιπαίνων έλαίω

1275. "Οταν τρώγεται πριν άπό τή λήψη δηλητηρίου, δηλ. δταν τρώγεται άπό κάποιον
προληπτικά σέ περίπτωση ύπονοίας γιά δηλητηρίαση του. Βλ. κα'ι σ. 67, 18-19: άλλο. κιτρίου,
πηγάνου, πεπέρεως <ϊσα> (supplevi)· ταύτα έσθιόμενα άπασαν έπιβουλήν δηλητηρίων ανατρέπει.

1276. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 53-55.

1277. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 28: «lac. statui».

1278. Πρβ. καί τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Αετ., Λόγ. ίατρ. 12,1 [σ. 13,12-13 Κωστομ.]: άνάπλασσε
σφαίρας έχουσας καρύου Ποντικού τό μέγεθος και δίδου.

1279. Βλ. π.χ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 17 [XIV 205, 17-18 Κ.]: και ποιών τροχίσκους καρύου
Ποντικού τό μέγεθος δίδου μετ'οίνομέλιτος- Α,ΈΊ.,Λόγ. ίατρ. 11,29 [σ. 580,6-7D.-R.]: άναλάμβανε
μέλιτι έφθω κα'ι άνάπλ ασσε τροχίσκους· αύτόθι [σ. 578, 14-15 D.-R.]: λείου ύδατι καί άναλαβών
τροχίσκους καρύου Ποντικού τό μέγεθος καί δίδου, κ.ά.



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

373

λευκώ καϊ ποιήσας <σφαιρία>1280 καρύου Ποντικού τό μέγεθος δίδου έν,
καί ού μή άψηται αύτοϋ καθόλου θανάσιμον φάρμακον. τινές δέ {και} προ-
σμί<σ>γουσι καϊ πηγάνου ούγγίας δ'.

ο. 67, 5: άλλη [sc. άντίδοτος προς δηλητήρια] Αντιγόνου τοϋ Νικαέως1281 ήν
έκέκτητο και Θεόδωρος ό Μακεδών.

Πιθανότατα ή μάλλον άδόκιμη και άσυνήθιστη σέ παρόμοια συμφραζόμενα
έκφραση ήν έκέκτητο («τήν όποία είχε στήν κατοχή του ...»!) πρέπει νά διορθω-
θεί σέ ή έκέχρητο ... («τήν όποία χρησιμοποιούσε κα! ό Θεόδωρος ό Μακεδών»).
Έξ άλλου τό ήν άποτελει διόρθωση τοϋ Rohde άντϊ τοϋ παραδεδομένου ή1282. Γιά
τήν έκφραση η έκέχρητο κα! τϊς διάφορες παραλλαγές της1283 βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. τών κ. τόπ. 1, 1 [XII 384,15-16 Κ.]: ώστε καϊ τήν δίαιταν αύτοϋ γινώσκειν,
ή μηνών ήδη τριών ή τεττάρων έκέχρητο· 3, 1 [XII 625, 1-2 Κ.]: ώτική έκ τών
Γάλλου ή χρώμαι- 7,2 [XIII 17, 5 Κ.]: άρτηριακή ή Βλάστου ή χρώμαι· αύτό-
θι [XIII 31, 6-8 Κ.]: άρτηριακή ... ή χρώμαι έκ τών Απολλώνιου καϊ Άλκιμίω-
νος· Π. άντιδ. 2,8 [XIV 147,7 Κ.]: ταύτη Νικομήδης ό βασιλεύς έχρήτο· αύτό-
θι [XIV 147, 13-14 Κ.]: άντίδοτος Κωδίου Τούκου, ή καϊ Κρατερός έχρήσατο-
Άέτ., Λόγ. ίατρ. 2, 111 [CMG VIII/1, σ. 192, 25-26]· 15, 15 [σ. 88, 21-89, 1 Ζερβ.]·
Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,5 [CMG IX/1, σ. 326,30-31], κ.ά.1284.

σ. 67, 14-17: άλλη [sc. άντίδοτος] πρός πάντα καθόλου καί πρός πάσας δόσεις
φαρμάκων άριστολοχίαν πάρεχε άπογεύεσθαι τοις ύπονοοϋσι- και ήν τι πικράς άντι-
λάβωνται ποιότητος, ούτοι κατά φύσιν έχουσιν. εί δέ γλυκείας, φαρμακείαν <.. .>.

1280. Στα χωρία έκεΐνα τών ιατρικών συγγραμμάτων, δπου άναγράφονται μόνον οί δόσεις
τών φαρμάκων (π.χ. καρύου Ποντικού τό μέγεθος) και οχι ή μορφή πού θά έχουν οί δόσεις αύτές
(τροχιακοί, κολλούρια, σφαιρία, κυάμινα μεγέθη κτλ.), πρόκειται γιά φάρμακα πού μετά τή σκευ-
ασίαν τους συνήθως δέν έχουν στερεά ή έντελώς στερεά μορφή· βλ. π.χ. άκόλουθα χωρία άπό
τά Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 42,5 [CHG I 212,19-21 Ο.-Η.]: ταύτα πάντα λειώσας και ποιήσας καρύου
Ποντικού μέγεθος μετά ο'ίνου ξέστου ένός δια κέρατος έγχει (προπότισμα), καί Ιππιατρ. (Hipp. Par.)
1106 [CHG II 108, 25-109, ι Ο. - Η.]: έγχυματίσωμεν όπού Κυρηναϊκού όσον καρύου Ποντικού
μέγεθος δι' ο'ίνου κοτυλών γ', έγχεϊν δέ διά ρινών (φάρμακο γιά πιθανά έσωτερικά τραύματα)·
πρβ. και Ιππιατρ. (Exc. Lugd.) 169 [CHG II 307,9-10 Ο.-Η.]: και ποιών καρύου Ποντικού τό μέγε-
θος, δίδου μεθ'ύδατος κυάθουςγ' (άντίδοτος).

1281. Γιά τόν Αντίγονο τόν Νικαέα βλ. Rohde, Aelius Promotus, σ. 270, ύποσημ. 4 [= Rohde,
Kleine Schriften, τ. 1, σ. 387, ύποσημ. 4]. Βλ. καί στήν Εισαγωγή, σ. 76, ύποσημ. 175.

1282. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ., καί Rohde, Aelius Promotus, σ. 283 [= Rohde, Kleine Schriften,
τ. 1, σ. 402], Βλ. και τήν άμέσως έπόμενη ύποσημ.

1283. Γιά τούς διαφόρους τύπους τοϋ ρ. χρώμαι σέ σχέση μέ τήν παράθεση καί χρήση ια-
τρικών συνταγών βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 109-110 (: «Die Formel φ (ή) χρώμαι und
änhliches»), κα'ι σ. 174-179 (: «φ (ή) χρώμαι und verwandte Formeln»).

1284. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 55-56.
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Πιθανότατα τό χάσμα πού ή έκδ. έντοπίζει μετά τήν αίτιατ. φαρμακείαν1285
πρέπει νά συμπληρωθεί ώς έξής:

... φαρμακείαν <δεϊ ύπονοείν>,

δηλ.: «... πρέπει κάποιος νά ύποψιασθεΐ δηλητηρίαση».

Πρβ. καί Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 5,113 [CMG VIII/2, σ. 95,4-5]: εί δέ καϊ σφοδρόν τον
κίνδννον υπονοείς έσεσθαι1286.

ο. 67,18-19: άλλο· κιτρίου, πηγάνου, πεπέρεως· ταύτα έσθιόμενα άπασαν έπι-
βουλήν δηλητηρίων άνατρέπει.

Στό προκείμενο χωρίο δέν ύποδεικνύεται ή έναλλακτική βρώση τοϋ καθενός
άπό τά τρία αύτά άπλά φάρμακα, γιατί τότε δέν θά άπαιτοϋνταν γεν. πτώ-
ση άλλά αίτιατ., όπως π.χ. στό χωρίο: σ. 67, 15: άριστολοχίαν πάρεχε άπογεύε-
σθαι τοις ύπονοοϋσι [sc. πιεϊν δηλητήριον]. Έπίσης πρέπει νά ληφθεί ύπ' όψιν
ότι κατά τήν άπαρίθμηση διαφόρων άπλών φαρμάκων, πού δέν άποτελοϋν συ-
στατικά ένός σύνθετου σκευάσματος, άλλά χορηγούνται τό κάθε ένα χωριστά,
άφ' ένός δέν γίνεται λόγος γιά ποσότητά τους, ή γίνεται όχι γιά τό κάθε ένα
χωριστά άλλά συνολικά κατά τή δήλωση τοϋ τρόπου χορηγήσεώς τους (καί
πρόκειται, άπό όσο έχω διαπιστώσει, πάντοτε γιά ϊση ποσότητα), καί άφ' έτέ-
ρου άκολουθεΐ σχετική έκφραση πού δηλώνει αύτή τήν άνεξάρτητη χρήση τοϋ
κάθε φαρμάκου· βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 58, 22-24, όπου τήν άπαρίθ-
μηση έννέα άπλών φαρμάκων άκολουθεΐ ή φράση: έκαστον τούτων πότιζε
λεϊον [correxi: λεϊα ed.]1287 μετ' οϊνου- έπίσης βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 15, 12 [CMG
Χ/1/1, σ. 20, 18-21]: πότιζε δέ [sc. τοις ύπό φαλαγγίων πεπληγόσι] άβροτόνου
<τό>1288 σπέρμα και άνηθον καϊ άριστολοχίαν και έρέβινθον άγριον καϊ κύμινον
Αίθιοπικόν και κεδρίδας λείας και πλατάνου φλοιόν και τό σπέρμα τής τριφύλ-
λου πόας, έκάστου κατ' ιδίαν ....· τά βοηθήματα αύτά καταγράφονται καί
άπό τον [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 21 [σ. 81,6-10 Spr.], όπου ή πρόταση πού μάς ένδια-
φέρει έχει ώς άκολούθως (σ. 81, 9-10): τούτων δέ έκάστου διδόναι κατ'ιδίαν
δραχμάς β' μετ' οϊνου κοτύλης α'. Αντίθετα ή γεν. μέ τήν όποία έκφέρονται τά
τρία ούσιαστικά πού δηλώνουν τά φαρμακευτικά ύλικά μάς ύποχρεώνει νά δε-
χθούμε ότι πρόκειται γιά συνδυασμένη χρήση τους, και συνεπώς ότι στό άρχικό
κείμενο καταγραφόταν ή ποσότητά τους, ή όποία μάλλον ήταν ή ϊδια και γιά τά
τρία1289· τό χωρίο δηλ. πρέπει νά είχε τήν άκόλουθη μορφή:

1285. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 17: «lac. statui».

1286. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 56.

1287. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. παραπάνω, σ. 329, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 58,21-24.

1288. Ό Wellmann άνακάλεσε τήν προσθήκη του αύτή· βλ. στήν εκδ. τοϋ Φιλουμένου (σ. 40).

1289. 'Εκτός καί άν πρόκειται γιά τή δημιουργία τριών διαδοχικών λαθών στήν ϊδια πρόταση,
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άλλο· κιτρίου, πηγάνου, πεπέρεως <ϊσα>· ταύτα έσθιόμενα άπασαν έπι-
βουλήν δηλητηρίων αποτρέπει*290.

Βλ. και παραπάνω, ο. 263-264, τήν παρατήρηση στο χωρίο, σ. 44,21-23.

σ. 67, 23-28: νάρδου Συριακής, ζιγγιβέρεως Τρωγοδυτικής, κρόκου άνά δρα-
χμάς ε ', κασσίας έρυθράς, κιναμώμου άνά δραχμάς δ ', κόστου λευκού δραχμάς
β ', σχοίνου άνθους δραχμάς ι ', λιβάνου δραχμήν α ', ρόδων άνθη ξηρών δραχμάς
δ', πεπέρεως μέλανος δραχμάς δ', <...> ούγγίας γ', σκορδίου δραχμάς πέντε,
πολίου δραχμάς δ', χαμαίδρυος δραχμάς γ', άριστολοχίας δραχμάς γ', κόστου
δραχμήν α ', νήσσης άρρενος αίματος, κηρού <άνά> δραχμάς ε ', κόψας ...

Πριν έκτεθοϋν οί προτάσεις γιά τήν άποκατάσταση τοϋ παραπάνω χωρί-
ου, πρέπει νά σημειωθεί οτι γι' αύτές έχει ληφθεί ύπ' όψιν τό κείμενο τής άνα-
γραφής τού 'ίδιου φαρμάκου καί άπό τόν Α'ίλ. Προμ., Δυναμ. 44, 2 [σ. 126, 7-11
Crism.]: νάρδου Συριακής, σμύρνης τρωγλίτιδος, κρόκου άνά δραχμάς
στ', κασίας έρυθράς, κινναμώμου άνά δραχμάς δ', κόστου λευκού δραχμάς β',
σχοίνου άνθους δραχμάς γ ', λιβάνου άρρενος δραχμήν α ', άνθους ρόδων ξηρών
δραχμάς δ', πεπέρεως μακρού δραχμήν α' και τριόβολον, σκορδίου δραχμάς ε',
πολίου δραχμάς δ', χαμαίδρυος δραχμάς γ', άριστολοχίας δραχμάς γ', κόστου
δραχμήν α ', νήσσης άρρενος αίματος ξηρού δραχμάς ε ', κόψας ...1291.
Στό χωρίο αύτό λοιπόν πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Τό ζιγγίβερι, άν καί κατά τόν Όρειβάσιο, είναι φυτόν γεννώμενον έν τή Τρω-
γλοδυτική Αραβία1292, στά ιατρικά κείμενα καταγράφεται πάντοτε χωρίς τό έπίθ.
πού δηλώνει τόν τόπο όπου φύεται. Αντίθετα τό έπίθ. Τρωγλοδυτικός χρησιμοποι-
είται γιά νά χαρακτηρίσει μόνον ένα είδος σμύρνης. Έπίσης, έκτός άπό έλάχιστες

δηλ. τό άρχικά κείμενο θά πρέπει νά είχε τήν άκόλουθη μορφή: άλλο- κίτρων, πήγανον, πέπερι·
ταύτα ..., όπότε μάλλον δέν θά υποδεικνυόταν και ή συνδυασμένη βρώση τους. Καί πάλι όμως ή
προσθήκη, γιά νά είναι άπολύτως σαφής, κανονικά θά έπρεπε νά είναι έκτενέστερη: άλλο- κίτρων,
πήγανον, πέπερι- ταύτα έσθιόμενα <καθ'έκαστον> άπασαν... Βλ. καί παραπάνω, 372, ύποσημ. 1275.

1290. Καταγραφή άνάλογη μέ αύτήν έντοπίζεται στό άκόλουθο χωρίο, Γαλην., Π. άντιδ. 2, 8
[XIV 146,17-147,2 Κ.]: Απολλώνιου Μυός. πηγάνου φύλλα κ', κάρυα βασιλικά β', άλόςχόνδρον
α', ίσχάδας β'· ταύτα νήστει έσθίειν δίδου, και κωλύει βλάπτεσθαι ύπό τών θανασίμων.

1291. Στήν άναγραφή αύτή τοΰ Δυναμερού έντοπίζονται οί άκόλουθες διαφορές σέ σχέση
μέ τό άντίστοιχο φάρμακο τοΰ Π. ίοβ. και δηλητ.: α') μετά τήν έκφραση νάρδου Συριακής στό
Δυναμ. παραλείπεται ή γραφή ζιγγιβέρεως- β') λιβάνου άρρενος (Δυναμ.) — λιβάνου (Π. ίοβ. καϊ
δηλητ.)· γ') άνθους ρόδων ξηρών (Δυναμ.) — ρόδων άνθη ξηρών (Π. ίοβ. και δηλητ.)· δ') πεπέ-
ρεως μακρού δραχμήν α' καί τριόβολον (Δυναμ.) — πεπέρεως μέλανος δραχμάς δ' <...> ούγγίας
γ' (Π. ίοβ. και δηλητ.)· ε') νήσσης άρρενος αίματος ξηρού δραχμάς ε'(Δυναμ.) — νήσσης άρρενος
αίματος κηρού <άνά> δραχμάς ε ' (Π. ίοβ. και δηλητ.).

1292. Βλ. Ορειβ., Ίατρ. συν. 11, Ζ 2 [CMG VI/1/2, σ. 103, 30-31]: ζιγγίβερι ϊδιόν έστι φυτόν,
γεννώμενον έν τή Τρωγλοδυτική Αραβία πλείστον.
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περιπτώσεις, το έπίθ. αύτό έχει τή μορφή Τρωγλοδντικός και οχι Τρωγοδυτικός
(όπως το έκδίδει ή Ihm)1293. Για τον χαρακτηρισμό τής σμύρνης ώς Τρωγλοδυτικής
(σπανιότερα Τρωγλίτιδος) άλλα καί γιά τή μορφή αύτή τού έπιθ. βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 1, 64 [I 57, 12-13 Wellm.]: πρωτεύει δέ ή Τρωγλοδυτική [sc. σμύρνα],
καλουμένη από της γεννώσης αύτήν χώρας· Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6,6 [XII
938,11 Κ.]: σμύρνης Τρωγλοδυτικής· Όρειβ., Ίατρ. συν. 12, Σ 35 [CMG VI/1/2, σ.
143,22]: πρωτεύει δ'ή Τρωγλοδυτική καλουμένη· αύτόθι [CMG VI/1/2, σ. 143,24]·
Σύν. πρός Εύστάθ. 2,56 [CMG VI/3, σ. 47,16] · Άέτ., Λόγ. ίατρ. 2,196 [CMG VIII/1,
σ. 225, 23-24]· 3,115 [CMG VIII/1, σ. 304,13]· 8, 31 [CMG VIII/2, σ. 442, il]: μετά
σμύρνης τρωγλίτιδος, κ.ά.· Κυραν. 2, 3,23 [σ. 118 Kaim.], κ.ά. Έπί πλέον πρέπει νά
έπισημάνω ότι τό ζιγγίβερι μαρτυρεΐται μόνον ώς γένους ούδετ., όπότε τό Τρω-
γλοδυτικής τού κειμένου (κατά τήν έκδοση) δέν είναι δυνατόν νά συνάπτεται μέ
αύτό. 'Άρα είναι λογικό νά ύποθέσουμε ότι πριν άπό τό έν λόγω έπίθ. έχει έκπέσει
φαρμακευτικό ύλικό θηλ. γένους, καί τό μόνο τέτοιο ύλικό πού έντοπίζεται στά
'ιατρικά κείμενα, χαρακτηριζόμενο άπό τό έν λόγω έπίθ., είναι ή σμύρνα1294.

β') Ή έκφραση ρόδων άνθη ξηρών είναι λανθασμένη, έπειδή ή ποσότητα
δραχμάς δ' προσδιορίζει άμεσα τά άνθη, γιά τά όποια άπαιτεΐται γεν. πτώση
(άνθέων).

γ') Μετά τήν έκφραση πεπέρεως μέλανος δραχμάς δ' ή έκδ. όρθά έντοπί-
ζει χάσμα1295· σ' αύτό πρέπει νά συμπληρωθεί ό σύνδ. καί, άφοϋ προφανώς ό
γιατρός σημειώνει ότι άπό τό πιπέρι άπαιτοϋνται τέσσερις δραχμές καί τρεις
ούγγιές (βλ. τό χωρίο τού Δυναμεροΰ, πού καταγράφεται λίγο παραπάνω).

δ') Μετά τήν έκφραση νήσσης άρρενος αίματος, κηροϋ ή έκδ. έντοπίζει χά-
σμα και τό συμπληρώνει1296. Τό κηροϋ όμως άποτελεΐ λάθος, πιθανότατα παρα-
νάγνωση τοϋ άντιγραφέα, άντι τοϋ όρθοϋ ξηρού, στο όποιο καί πρέπει νά διορ-
θωθεί. Μέ τή διόρθωση αύτή δέν ύπάρχει πλέον λόγος νά σημειωθεί στό κείμε-
νο χάσμα και φυσικά ούτε άνάγκη γιά συμπλήρωση. Βλ. και Γαλην., Π. άντιδ. 2,
3 [XIV 123,14 Κ.]: ξηρού τε νήσσης αίματος (ώς συστατικό άντιδότου).

Συνεπώς, ύστερα άπό τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω, τό έξεταζόμενο χωρίο
πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

νάρδου Συριακής, ζιγγιβέρεως, <σμύρνης> Τρωγ<λ>οδυτικής, κρό-
κου άνά δραχμάς ε', κασσίας έρυθράς, κιναμώμου άνά δραχμάς δ', κόστου
λευκού δραχμάς β ', σχοίνου άνθους δραχμάς ι ', λιβάνου δραχμήν α ', ρό-

1293. Βλ. Εκαταίος, άπ. 25 lacoby: άπό γάρ της Τρωγοδυτικής, κάι [Καλλιςθ.], Διήγ. Άλεξ. (rec.
α) 3,34,4,3: καί μύρραν Τρωγοδυτικήν.

1294. Γιά σχετικές παραπομπές βλ. λίγο παραπάνω.

1295. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 26: «lac. statui».

1296. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 28: «άνά addidi».
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δων ανθέων ξηρών δραχμάς δ', πεπέρεως μέλανος δραχμάς δ' <και>
ούγγίας γ', σκορδίου δραχμάς πέντε, πολιού δραχμάς δ', χαμαίδρυος
δραχμάς γ ', άριστολοχίας δραχμάς γ ', κόστου δραχμήν α ', νήσσης άρρενος
αίματος ξηροϋ δραχμάς ε ', κάψας ...

ο. 68,9-11: οί δέ οφθαλμοί [sc. τών πεποκότων άκόνιτον] ταραχώδεις γίνονται
και ϋφαιμοι, καί τρόμος καί παλμός κατά τό σώμα δλον.

Τό ούσ. παλμός άποτελει «διόρθωση» τής Ihm, μέ βάση κείμενο τοϋ Διο-
σκουρίδη, άντι τής παραδεδομένης γρ. σπασμός. Ώστόσο πρέπει νά έπισημανθεί
άφ' ένός ότι τό έν λόγω διοσκουρίδειο κείμενο δέν υιοθετείται άπό τόν έκδ. κα!
άφ' έτέρου ότι σ' αύτό δέν έντοπίζεται ή λέξη παλμός1297. Άσχετα πάντως άπό
τά παραπάνω ή προτεινόμενη διόρθωση δέν είναι άπαραίτητη1298. Έξ άλλου ό
σπασμός εΐναι ένα άπό τά χαρακτηριστικά συμπτώματα αύτών πού έχουν λάβει
κάποια δηλητηριώδη ούσία· βλ. στο έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 72,1 (μηκώνιον):
έπϊ τέλει δέ σπασμός· σ. 74, 4 (χαμαιλέων): διαστροφή προσώπου ή σπασμός· σ.
74, 12 (θρομβωθέν γάλα): θλιβόμενοι δέ σπασμω κρατούνται· έπίσης βλ. [Διο-
σκουρ.], Π. δηλητ., όπου ή λέξη παλμός δεν έντοπίζεται ούτε μία φορά, 14 [σ.
26, 6 κα! 13-14 Spr.] (σαρδόνια πόα): παραφοράν διανοίας έπιφέρει καί σπάσματα
... καθόλου δέ, ώς πρός σπασμόν, δλην τήν θεραπείαν δεϊ ποιεϊσθαι· 19 [σ. 29,
11-12 Spr.] (φαρικόν): έπιφέρει δέ παράλυσιν ποθέν μετά παρακοπής καί σπα-
σμού- 25 [σ. 34, 14 Spr.] (αίμα ταύρειον): μετά σπασμού ισχυρού. Τέλος πρβ. κα!
τά άκόλουθα χωρία άπό τον Φιλουμ. Π. ίοβ. 1, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 4, 17] (ύδρο-
φοβία): συμπίπτει δέ μετά σπασμών· 14, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 17,15] (σκορπιόπλη-
κτοι): έμετοι, λυγμοί, σπασμοί· 15, 8 [CMG Χ/1/1, σ. 20, 3] (φαλαγγιόδηκτοι):

1297. Βλ. τό σχετικό κριτ. ύπόμν. τής Ihm στόν στίχ. 10: «παλμός scripsi coil. Diosc. eup. II
141,22 codd. FM». Βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,141 [III 309,22 Wellm.] (κριτ. ύπόμν.): «in fine
add. όπόν μήκωνος σύν σφέκλη ξηρά (ξη F) σύν οξει χρίειν- σημεία δε άκονίτον τρέμει τό σώμα
και άλλεται και όγκοΰται καϊ πελιοϋται F (del. Μ2)» (προφανώς ή Ihm θεωρεί δτι στό άλλεται
λανθάνει τό ούσ. παλμός).

1298. Γιά τόν ορισμό τοϋ τρόμου, τοϋ σπασμού καί τοΰ παλμού βλ. α') γιά τόν τρόμον Γαλην., Π.
τρόμ. καϊ παλμ. και σπασμ. και ρίγ. 3 [VII586,6-7 Κ.] : ό τρόμος μέν ούν γίνεται τής όχούσης και κινού-
σης τό σώμα δυνάμεως αρρώστια- β') γιά τόν σπασμόν βλ. 8 [VII 638,17-639,6 Κ.]: πασών γάρ τών
καθ'όρμήν κινήσεων έπιτελουμένων διά τών μυών, όταν έπϊ τάς έαυτών κεφαλάς άνελκόμενοι συνεπι-
σπάσωνται τών μορίων έκαστον εις ό καταπεφύκασιν, έπειδάν γένηταί τι πάθος εις τάσιν αύτούς αγον,
ακολουθεί τούτω κίνησις, όμοία μέν τή κατά φύσιν, άβούλητος δέ, κα'ι καλείται τό πάθος σπασμός- γ')
γιά τόν παλμόν βλ. 4 [VII 588,17-589, ι Κ.] άλλά και παραπάνω, σ. 364, ύποσημ. 1253, ένώ γιά δλες
αύτές τις «άβούλητες» κινήσεις βλ. 2 [VII585,18-586,6 Κ.]: άλλ'ή γε διά τών μυών τε καϊ τών νεύρων
γινομένη [sc. κίνησις] καθ'ήν κα'ι τάς χείρας καϊ τά σκέλη κινούμεν, έν τρόμοις και σπασμοΐς κα'ι ρίγεσι
νοσώδεσιν, ένίοτε δέ και τοις παλμοΐς φαίνεται, πάντα γάρ τά τοιαύτα παθήματα πλημμελείς κινήσεις
ε'ισϊ τών αύτών οργάνων, άφ'ών ύγιαινόντων αί καθ'όρμήν έπιτελοϋνται κινήσεις.
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σύντασις ίγνύας έοικυϊα σπασμώ1299, κάι 16, 3 [CMG Χ/1/1, σ. 22, ΐ] (άσπιδόδη-
κτοι): πρός τέλει δέ σπασμός.

σ. 68,12-14: βοηθούνται δέ [sc. οί πεποκότες άκόνιτον] λαμβάνοντες πράσιον,
όρίγανον, χαμελαίαν, πήγανον, άψίνθιν, άβρότονον. ταύτα ύψέν [...]1300 τών φύλ-
λων λεάνας μετά μέλιτος δίδου πιειν μετά οίνου.

Στό προκείμενο χωρίο αναγράφεται ένα πόμα πού δρα κατά τοϋ άκονίτου.
Τά καταγραφόμενα ύλικά πού άποτελοϋν συστατικά τοϋ φαρμάκου εΐναι στό
σύνολο τους φυτά καί πρέπει πιθανότατα νά πολτοποιηθοϋν, άφοϋ προηγου-
μένως άφαιρεθοϋν τά φύλλα τους (μέ άλλα λόγια, νά πολτοποιηθεΐ όλο τό μέ-
ρος τοϋ φυτού, κορμός, κλαδάκια, έκτος άπό τά φύλλα)· αύτό τουλάχιστον μάς
έπιτρέπεται νά ύποθέσουμε άπό τήν τελευταία φράση πού παραδίδεται πλημ-
μελώς. Λαμβάνοντας ύπ' όψιν τά παραπάνω καθώς καί τήν έλλιπώς παραδε-
δομένη γρ. ύφέν1301 [...] προτείνω ώς πιθανή τήν άκόλουθη συμπλήρωση τοϋ
χωρίου:

... ταύτα, ύφεμ[ένων] τών φύλλων, λεάνας μετά μέλιτος δίδου πιε'ιν μετά

οίνου,

καί τήν άκόλουθη μετάφραση: «... αύτά, άφού άφαιρεθοϋν τά φύλλα τους,
άφοϋ τά πολτοποιήσεις μέ μέλι, δίνε νά τά πιοϋν μέ κρασί».

Πιθανότατα ή έλλιπής αύτή μετοχή σχετίζεται μέ τή δυσκολία τοϋ γραφέα
νά διαβάσει τό τελευταίο τμήμα της σέ συνδυασμό μέ τό μή κατανοητό ίσως
γι' αύτόν νόημα τοϋ χωρίου, καί γι' αύτό άφησε στο σημείο αύτό κενό (όπως έξ
άλλου κάνει καί σέ πάρα πολλά σημεία τοϋ χφ.)1302.

σ. 68,17-18: και ή σιδήρου σκωρία και χρυσού και άργύρου <...>.

Τό χάσμα πού όρθά διαπιστώνεται στό τέλος τοϋ παραπάνω χωρίου πιθανό-
τατα πρέπει νά συμπληρωθεί ώς άκολούθως:

και ή σιδήρου σκωρία και χρυσού και άργύρου <βοηθεϊ>.

1299. σύντασις <περϊ τάς ίγνύας> Wellm.: για τή μή άναγκαιότητα τής προσθήκης βλ.
παραπάνω, σ. 189-190, τήν παρατήρηση στό χωρίο αύτό τοϋ Φιλουμένου.

1300. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 18: «post ύφέν spat. circ. Septem lit. V»· ό ύπολογισμός τών
γραμμάτων άπό τήν Ihm είναι προφανώς λανθασμένος, όπως προκύπτει άπό τήν αύτοψία τοΰ χφ.

1301. Ή Ihm τονίζει τή γρ. ύφέν σάν νά πρόκειται γιά λέξη πού παραδίδεται άκέραια, κάτι πού
προφανώς δέν ισχύει.

1302. Ή παράλειψη τοΰ δεύτερου τμήματος τής μετ. ύφεμ[ένων, και ειδικότερα τής καταλή-
ξεως -ων (σύμφωνα φυσικά μέ τήν προτεινόμενη συμπλήρωση), δέν πρέπει νά συνδιασθεΐ μέ τό
άρθρο τών πού άκολουθεΐ, έπειδή, τουλάχιστον στήν παρούσα περίπτωση, ό γραφέας δχι μόνο
δέν παραλείπει κείμενο άσυνείδητα έξ αιτίας τής ομοιότητας, άλλά άντίθετα καθιστά σαφές δτι
δέν διαβάζει κάτι, άφήνοντας τό κατά προσέγγιση άντίστοιχο κενό.
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Βλ. και τήν πρώτη πρόταση τής ένότητας, όπου καταγράφονται τά φάρμακα
κατά τής πόσεως του άκονίτου, σ. 68,12: βοηθούνται δέ λαμβάνοντες πράσι-
ον, όρίγανον, χαμελαίαν ...1303.

σ. 68, 18-20: άλλο· ζωμό ν μοσχείων λιπαρών κρεών ώς πλείστα σύν πηγάνω
πινέτω και έμείτω, ώς Έπαινέτης ό ριζοτόμος.

Τό ώς πλείστα πρέπει νά διορθωθεί μάλλον σέ ώς πλείστον, έπειδή δέν άνα-
φέρεται στά κρέατα άλλά στόν ζωμόν. Κατά τον ϊδιο τρόπο χρησιμοποιείται ή
έκφραση αύτή και στά άκόλουθα χωρία τού ίδιου έργου· βλ. σ. 50, 4: κατάντλει
τοίννν τούς τόπους θερμω έλαίω ώς πλείστω- σ. 66, 18-19: οΐνον μίζας μέλιτι σύν
έλαίω δίδου ώς πλείστον· σ. 68, 36-37: βάλε οΐνον γλυκύν ώς πλείστον σ. 69, 26:
γάλα συνανακόψας γλυκεϊ δίδου πιείν ώς πλείστον σ. 71, 18-19: καί οΐνον δίδου
γλυκύν ώς πλείστον σ. 75, 4-5: ή γάλα όνειον ... δίδου δέ πιεϊν ώς πλείστον. Σέ
όλα τά παραπάνω χωρία ή έξεταζόμενη έκφραση είναι έναρμονισμένη μέ τό γέ-
νος τοϋ ούσ. στό όποιο άναφέρεται (άλλά καί άν άκόμη δεχθούμε τήν έπιρρη-
ματική χρήση της, πάλι θά έπρεπε νά διορθώσουμε τό σχολιαζόμενο χωρίο)1304.

σ. 68, 29-31: συμβαίνει δέ άμα τω ληφθήναι [sc. τό τοξικόν] τό μέν όλον σώμα
βαρύνεσθαι, τήν δέ γλώσσαν παχύνεσθαι καί τά χείλη μετ' οιδήματος πλείστου
<... > άναχρέμπτει τε καί πτύει ζηρά καί ρήσσεται τά ούλα.

Στο χωρίο αύτό δέν ύπάρχει κανένα πρόβλημα, παρά τήν άντίθετη άποψη
τής έκδ.1305. Ή φαινομενική άσυνταξία του οφείλεται στο ιδιαίτερα συχνά παρα-
τηρούμενο φαινόμενο στά ιατρικά κείμενα, σέ διαδοχικές προτάσεις νά αλλάζει
ή σύνταξη (: ή άπρόσωπη νά γίνεται προσωπική ή ή παθητική νά γίνεται ένερ-
γητική ή σέ διαδοχικές προτάσεις νά άλλάζει τό ύποκείμενο). Βλ. (γιά τή σύ-
νταξη): σ. 77, 3-5: ληφθέν ούν [sc. τό ποτό πού παρασκευάζεται άπό σάρκα
φρύνου] πυρετόν καί άχροιαν ποιεί- έμπίπρησι δέ τά άκρα. πολλώ δέ άσθματι
κρατούμενος [sc. ό π ιών] είς δύσπνοιαν έκτρέπεται. γίνεται δέ καί τό στόμα
δυσώδες, κ.ά. πολλά. Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ, όπως άκριβώς παρα-
δίδεται (χωρίς τό ύποτιθέμενο κενό):

συμβαίνει δέ άμα τω ληφθήναι [sc. τό τοξικόν] τό μέν όλον σώμα βαρύ-
νεσθαι, τήν δέ γλώσσαν παχύνεσθαι καί τά χείλη μετ' οιδήματος πλείστου,
άναχρέμπτει τε καί πτύει ζηρά, καί ρήσσεται τά ούλα,

καί νά μεταφρασθεί: «Ταυτόχρονα μέ τή λήψη [sc. τοϋ τοξικού] συμβαίνει ολό-
κληρο τό σώμα νά γίνεται βαρύ, ή γλώσσα και τά χείλη νά πρήζονται μέ πάρα

1303. Βλ. καί Ματρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 56.

1304. Πρβ. σ. 71,5-6: έπϊ πλέον δέ τούς ζωμούς δίδου ποιεϊν.

1305. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 31: «lac. statui».
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πολύ μεγάλο οϊδημα, ό άνθρωπος βήχει και βγάζει ξηρά πτύελα, καί σχίζονται
τά ούλα του».

Γιά τήν άλλαγή τών ύποκειμένων μέσα στήν ϊδια περίοδο βλ. άκόμη, στό έδώ
έξεταζόμενο έργο, σ. 54,10-11: λιπαίνεται δε κηρωτή μαλακή δλον το σώμα, κα-
τάπλασσε δέ βολβώ ή πολυγόνω- έπίσης Παϋλ. Νικ., Π. νοσημ. 17, 5-7 [σ. 74 1er.
Βίο]: μαρμαρυγαί προ τών οφθαλμών αύτοϊς [sc. τοις σκοτωματικοις] άποφέρο-
νται καϊ σκοτοδινίαι, καϊ τήν κεφαλήν κατακλίνουσι καθάπερ οί νυστάζοντες- 27,
7-9 [σ. 88 1er. Βίο]: παρέπεται δέ αύτοϊς [sc. τοις ύδροφόβοις] λυγμός, καί φόβος
γίνεται παντός ύδατος· συνέλκονται δέ ούτοι καί καί σπώνται καί κνίζουσι καί
δάκνουσιν έαυτούς, κ.ά.1306. Βλ. και παραπάνω, σ. 317, ύποσημ. 1116.

σ. 68, 32-34: καί βοά [sc. ό είληφώς τοξικόν] τοις όφθαλμοϊς λοξόν βλέπων,
τρύζει δέ καί τούς οδόντας καί {συνε}σπάται συνεχέστερον.

Ό όβελισμός τοϋ συ ν ε προτάθηκε άπό τόν Schmidt1307 και υιοθετήθηκε άπό
τήν έκδ. Άν όμως θεωρήσουμε πιθανόν ότι τό λάθος προέκυψε άπό σφάλμα τοϋ
γραφέα, ό όποιος έγραψε τό ρήμα μέ τήν αϋξησή του, ή πιθανότερα έπηρεάσθη-
κε άπό τό συνεχέστερον, τότε ό όβελισμός πρέπει νά περιορισθεί ώς έξής:

... συ{νε}σπάται συνεχέστερον.

Πρβ. Γαλην., Π. τών έν σφυγμ. αιτ. 4, 20 [IX 195, 7-8 Κ.]: πειράται ή δύναμις
έπισπάσθαι συνεχέστερον, καϊ Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 18 [CMG IX/1, σ. 164,
il]: έπειδή τά παραλυθέντα μόρια ή συσπάται ή χαλάται1308.

σ. 69, 1-4: ή ρόδινον έλαιον διανοίξας τό στόμα [sc. τών είληφότων τοξικόν]
ένσταζον ή μηλοκυδώνια ή κοινά ή κοκκύμηλα μεθ' ύδατος έψήσας δίδου ροφε'ιν,
ή χαλβάνην καϊ οΐνον δίδου, καί τό σπέρμα τής γογγύλης σύν οϊνω πίνειν. ταύτα
έπι ίκανάς ήμέρας έστί τα διδόμενα, έστ' άν δυνήσεται έστάναι.

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατήρήσεις:

α') Προφανώς στήν τελευταία πρόταση τοϋ χωρίου αύτοϋ, δηλ. στή φράση
ταύτα έπι ίκανάς ήμέρας έστί τά διδόμενα, έστ' άν δυνήσεται έστάναι, ύπάρχει
κάποιο πρόβλημα στήν παράδοση· είναι σαφές ότι τό τά πρέπει νά όβελισθεΐ.

β ') Στό πρώτο τμήμα του, στό όποιο καταγράφονται τά τρία άπό τά τέσσερα συ-
νιστώμενα θεραπευτικά σκευάσματα, ή έντολή γιά τή χορήγησή τους άντιστοιχεΐ
στήν προστακτ. δίδου, έκτός άπό τό τελευταίο φάρμακο, όπου αύτή δέν παραδίδε-
ται· βλ.: [...] ή μηλοκυδώνια ή κοινά ή κοκκύμηλα μεθ'ύδατος έψήσας δίδου ρο-

1306. Βλ. και Ματρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 56-57.

1307. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 34: «συνε- del. Schmidt».

1308. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 57.
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φεϊν, II ή χαλβάνην και οίνον δίδου, || καϊ τό σπέρμα τής γογγύλης σύν ο'ίνω πίνειν.
Κατά τή συνήθη πρακτική σέ τέτοιου είδους κείμενα, ή ϊδια έντολή έπαναλαμβά-
νεται για κάθε φάρμακο, άκόμη καϊ άν αύτά καταγράφονται διαδοχικά, τό ένα στή
συνέχεια τοϋ άλλου· βλ. στο έδώ έξεταζόμενο κείμενο, σ. 71,17-20: έλαιον μετ'οϊνου
άνακόψας δίδου πιεϊν, || ή όπόν Κυρηναϊκόν μετ'οϊνου ή σίλφιον δίδου πιεϊν, || ή
καϊ οΐνον δίδου γλυκύν, και σ. 76,20-23: ίσχάδας μετ'οϊνου τρεϊς δίδου κάψας, ||
και συνεψήσας γλυκύν μετά γάλακτος δίδου πιεϊν πολύν, || ή φοίνικας άποβρέξας
ο'ίνω και συνεψήσας δίδου, || ή νίτρον ομοίως μετ'ύδατος άνέσας [V: άλέσας Ihm]
δίδου, II ή γάλακτος βοείου <...> μετ' έλαίου δίδου1309. Στις έκφράσεις αύτές
ένδέχεται νά παραλείπεται τό άπαρέμφατο πού πολλές φορές συνδέεται μέ τήν
προστακτ. δίδου και δηλώνει τόν τρόπο χορηγήσεως τοϋ φαρμάκου (π.χ. πιεϊν/πί-
νειν, ροφεϊν, έσθίειν κτλ.), τότε όμως ό τρόπος τής χορηγήσεως καθίσταται έντελώς
σαφής άπό τήν κατάσταση (ρευστή ή στερεά) τοϋ φαρμάκου.

Λαμβάνοντας λοιπόν ύπ' όψιν αύτή τή συνήθη πρακτική, πιστεύω ότι τό δί-
δου πρέπει μάλλον νά προστεθεί και στο σημείο τοϋ κειμένου πού άφορά και τό
τέταρτο άπό τά φάρμακα πού καταγράφονται στό έξεταζόμενο χωρίο, τό όποιο
κατ' αύτόν τον τρόπο άποκαθίσταται ώς άκολούθως:

ή ρόδινον έλαιον διανοίξας τό στόμα ένσταξον, ή μηλοκυδώνια ή κοινά ή
κοκκύμηλα μεθ' ύδατος έψήσας δίδου ροφεϊν, ή χαλβάνην καϊ οΐνον δίδου,
καϊ τό σπέρμα τής γογγύλης σύν ο'ίνω <δίδου> πίνειν. ταύτα έπι ίκανάς
ήμέρας έστι {τά} διδόμενα, έστ' άν δυνήσεται έστάναι,

καϊ νά μεταφρασθεί: «ή άφοϋ άνοίξεις τό στόμα [sc. αύτών πού έχουν λάβει το-
ξικό] στάξε μέσα ρόδινο έλαιο, ή άφοϋ βράσεις μέ νερό κυδώνια ή κοινά μήλα
ή κοκκύμηλα δώσε νά πιοϋν (τό έκχύλισμα), ή δίνε τους χαλβάνη μέ κρασί, και
έπίσης δίνε τους νά πιοϋν σπέρμα γογγύλης μέ κρασί. Αύτά χορηγούνται γιά
πολλές ήμέρες, έως ότου έπιτύχουν νά σταματήσουν (τή δράση τού τοξικού)».

σ. 69, 9-11: λέγεται δέ τούτο [sc. τό έφήμερον] εύρημα εΐναι Μηδείας, δ και
έσκεύασεν έν Αθήναις βουλομένη θεϊναι Θησεϊ.

Έπειδή ή έκφραση βουλομένη θεϊναι Θησεϊ εΐναι προβληματική (σημασία τοϋ
τίθημι πού νά έναρμονίζεται μέ τά συμφραζόμενα τοϋ χωρίου αύτοΰ δέν έχω
έντοπίσει), πιθανότατα τό θεϊναι πρέπει νά διορθωθεί σέ δούναι, δηλ.:

λέγεται δέ τούτο εύρημα εΐναι Μηδείας, δ και έσκεύασεν έν Αθήναις βου-
λομένη δούναι Θησεϊ (sc. πιεϊν).

1309. Βλ. και τά άνάλογα παραδείγματα, πού καταγράφονται στις σ. 316, ύποσημ. 1113-1114,
στήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 55, 29-31. Γιά τήν κριτική άποκατάσταση τοΰ χωρίου, σ. 76,20-23,
βλ. παρακάτω, σ. 406-408.
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Πρβ. καί Άθήν., Δειπνοσ. 14,11, 620a = Νϋμφις, άπ. 9 Jacoby: και βουλόμενον
τοις θερίζονσιν δούναι πιειν.

ο. 69,14-15: θεραπεύονται δε οί τοιούτοι [sc. οί λαβόντες έφήμερον] λαμβάνο-
ντες■ γάλα οίου δήποτε ζώου έπιπολύ ...

Είναι προφανές οτι ή άνω τελεία μετά τό λαμβάνοντες πρέπει νά άπαλειφθεΐ·
τό γάλα είναι τό άντικείμενο τής μετοχής.

σ. 69, 21-25: περι δορυκνίου. τά πάτημα λευκόν έστι καϊ γλυκύ· τοις δέ λαμβά-
νουσιν εύθύς παρακολουθεί άση, ύπτιασμός, άπορία, δηγμός, άλγη μα στομάχου,
λυγμός, καρδιωγμός, στρόφος είλεώδης, εμετός μετά ΐτοϋΊ αίματος, καϊ διά κοι-
λίας μυξώδη, και τηνεσμώδης έπίτασις.

Σέ περίπτωση πόσεως δορυκνίου, έκτός άπό τά άλλα συμπτώματα, παρατη-
ρείται καί έμετος, στόν όποιον περιέχεται αίμα· συμβαίνει δηλ. ταυτόχρονα μέ
τόν έμετο καί άναγωγή αίματος. Τήν άπλούστερη έπέμβαση γιά τήν άποκατά-
σταση τοϋ χωρίου άποτελεϊ ό όβελισμός τοϋ άρθρου τοϋ, δηλ.:

... έμετος μετά {τοϋ} αίματος1310,

δηλ.: «έμετος στον όποιο περιέχεται αίμα».

Πρβ. καί Ίπποκρ., Έπιδημ. Ε' 1, 24 [V 224, 4 L.]: προ δέ τοϋ έμέτου τοϋ αίμα-
τος· Άφορισμ. 7, 79 καί 80 [IV 604, 8 L.]: έπϊ αίματος έμέτω· Νίκανδρ., Θηρ. 435-
436: έμετον ... αίματόεντα- Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ. 2, 37 [XVIII/
Α', σ. 140,10-11 Κ.]: τόν έμετον τοϋ αίματος, κ.ά.

Μιά δεύτερη συνθετότερη διορθωτική πρόταση, ή όποία όμως ύποστηρίζε-
ται άπό δύο παράλληλα χωρία, είναι ή άκόλουθη:

... έμετος μετά {τοϋ} αίματος <άναγωγής>.

Βλ. καί [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 6 [σ. 21, 6-9 Spr.]: δορυκνίου δέ ποθέντος, δ
ένιοι στρύχνον μανικόν έκάλεσαν, παρακολουθεί ώσπερ γάλακτος ποιότης έν τη
γεύσει, και λυγμοί συνεχείς, γλώττης τε ύγρότης, καϊ αίματος άναγωγή άθρόα =
Παύλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,50 [CMG ΙΧ/2, σ. 35,24-26]1311.

1310. Βλ. καί Μαυρούδης, Παρατηρήσεις, σ. 57-58. Ή χασμωδία πού δημιουργείται μέ τόν όβε-
λισμδ δέν είναι κάτι άσυνήθιστο· αντίθετα έντοπίζεται συχνά άκόμη και στις νεότερες κριτικές
έκδόσεις τών ιατρικών κειμένων· βλ. Αετ., Λόγ. 'ιατρ. 1, 148 [CMG VIII/1, σ. 73, 5]: μετά οξους·
1,156 [CMG VIII/1, σ. 74,4-5]: μετά άλφίτων 2, 3 [CMG VIII/1, σ. 155,22]: μετά άσβεστου, κ.ά.·
Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 1,14 [CMG ΙΧ/1, σ. 13,20-2ΐ]: μετά άνέσεως- 1,39 [CMG IX/1, σ. 26,23]:
μετά οΐνον 1,43 [CMG IX/1, σ. 28,29]: μετά άλών 1,74 [CMG IX/1, σ. 53,21]: μετά ελαίου, κ.ά.

1311. Ή προσθήκη τής γεν. άναγωγής προτείνεται νά γίνει μετά τή γεν. αίματος, έπειδή ή
έκφραση αίματος άναγωγή είναι πολύ συνηθέστερη άπό έκείνη κατά τήν όποία οί λέξεις αύτές
βρίσκονται μέ άντίστροφη σειρά.
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σ. 69,26: θεραπεύονται δέ· γάλα συνανακόψας ...

Προφανώς το χωρίο πρέπει νά διορθωθεί ώς έξης: .

θεραπεύονται δέ <οΰτω>· γάλα συνανακόψας ...

Βλ. κα! παραπάνω, σ. 330-331, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 59,18-20 (δπου
άναπτύσσεται λεπτομερώς ή άναγκαιότητα τής προσθήκης αύτής).

σ. 69, 30-34: περί ίξίας. τοις δέ τόν ίξίαν λαβούσι τά αύτά παρακολουθεί και
τοις τόν χαμαιλέοντα· περισσότεραι δέ λεκίθοις ώων έμφερεϊς άποκρίσεις. έστι δέ
βοτάνη ή μέν λευκή, ή δέ μέλαινα, λέγεται δέ ώκιμοειδές διά τήν πρός τήν όσμήν
έμφέρειαν.

Στό χωρίο αύτό:

α') Ή αίτιατ. τόν ίξίαν πρέπει νά διορθωθεί σέ τήν ίξίαν έξ άλλου ή ϊδια ή
έκδ. στόν τίτλο τοϋ κεφ. έκδίδει τό ούσ. ώς θηλ. (και έντελώς άκατανόητα στήν
έξεταζόμενη φράση, τήν πρώτη τοϋ ϊδιου κεφ., τό έκλαμβάνει ώς άρσ.)1312. Βλ.
και Θεόφρ., Π. φυτ. ίστ. 3, 7,6: ώσαύτως δέ καί ή ίξία (μνημονεύει τό φυτό αύτό
σέ έργα του συνολικά δέκα τέσσερις φορές ώς θηλ. γέν.)· Εύτέκν., Παράφρ. Νι-
κάνδρ. Άλεξ., Πίναξ [σ. 54 Παπαθωμ.]: περί ίξίας, καϊ ο.π. ένότ. 270-311 [σ. 69,
24-25 Παπαθωμ.]: μή μέν ούν ποτέ σε τής ίξίας τό δολερόν {ποτε} όλως δια-
λάθοι ποτόν, κα! λίγο παρακάτω, στήν ϊδια ένότ. [σ. 70, 21 Παπαθωμ.]: θεραπευ-
θείη μέντ' άν ό βλαβείς ύπό τής ίξίας· Σχόλ. είς Νικάνδρ. Άλεξ. 279b 5-7 [σ.
114 Geym.]: ή ίξία γένος έστί τής σίλφης ... ποθέν δέ τό φάρμακον τούτο· Γα-
λην., Π. άντιδ. 2, 7 [XIV 140,15-141, 3 Κ.]: πρός ίξίαν. τοις δέ τήν ίξίαν πεπω-
κόσ/1313. Βλ. κα! Scrib. Larg., Compos. 192 [σ. 89, 19 Scon.]: Ixia, quam quidam
chamaeleonta vocant1314.

β') Πιθανότατα ύστερα άπό τήν αίτιατ. έμφέρειαν πρέπει νά προστεθεί ή δοτ.
ώκίμω, ώστε νά δηλωθεί μέ σαφήνεια μέ ποιό φυτό ή ίξία έχει παρεμφερή όσμή, δηλ.:

1312. Ό Rohde έπισημαίνει τήν εναλλαγή τοϋ γένους τοΰ εξεταζόμενου ούσ. στό χωρίο αύτό
τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;], χωρίς ομως κάποιο σχετικό σχόλιο· βλ. Aelius Promotus, σ. 284 [=
Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 403]: «Περί ίξίας (so, obwohl gleich darauf: τον ίξίαν)».

1313. Βλ. καί Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,47 [CMG ΙΧ/2, σ. 34,10 κ.έ.]: περί ίξίας. ίξίας δή, ήτις
καί ούλόφονον καλείται,..., δπου τό δεύτερο ίξίας πρέπει νά διορθωθεί σέ ίξία. Πρέπει νά σημειω-
θεί έδώ δτι ή ύπαρξη στά λεξικά δύο χωριστών λημμάτων, σύμφωνα μέ τά όποία ή ίξία είναι φυτό
άβλαβές, καί ό ίξίας δηλητηριώδες, είναι μάλλον έσφαλμένη καί οφείλεται στό δτι σέ άρκετά
χωρία δέν είναι σαφές τό γένος τοΰ ούσ. (π.χ. στήν αίτιατ. ένικ., δταν δέν συνοδεύεται άπό άρθρο
ή έπίθ. ή μετ.)· ή σύγχυση αύτή άποδεικνύεται και άπό τό δτι στό ϊδιο κείμενο (ή άκόμη και στήν
ϊδια περίοδο) συμβαίνει τό έν λόγψ ούσ. νά έντοπίζεται ώς άρσ. καί ώς θηλ. Ώς άρσ. γένους έντο-
πίζεται (μέ συνέπεια) τό ύπό συζήτηση ούσ. μόνο στόν [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 21 [σ. 31,3-4 Spr.]:
περί ίξίου. ίξίας δέ, δ ς ούλόφονον καλείται.

1314. Βλ. καϊ Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 58.
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έστι δε βοτάνη ή μεν λευκή, ή δέ μέλαινα, λέγεται δέ ώκιμοειδές διά τήν

πρός τήν όσμήν έμφέρειαν <ώκίμω>.

Βλ. Σχόλ. εις Νικανδρ. Άλεξ. 279b 6 [σ. 114 Geym.]: τή δέ όσμή έν τή πόσει
δμοιον [sc. τό φάρμακον = ή ίξία] ώκίμου σπέρματι· [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 21
[σ. 31,3-5 Spr.]: περι ίξίου. ίξίας δέ, δς και ούλόφονον καλείται, έν τω πίνεσθαι οιόν τι
ώκίμω κατά τήν όσμήν και κατά τήν γεϋσιν έ μ φαίνει- Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,
28 [II 191, 7-8 Wellm.]: ώκιμοειδές ... φύλλα μέν έχει ώκίμω δμοια· Σχόλ. εις
Νικάνδρ. Θηρ. 637a [σ. 238,18-19 Crugn.]: έστι δέ [sc. τό εχιον] ώκιμοειδές- ώκίμω
γάρ παραπλήσια έχει τα φύλλα· Όρειβ., Ίατρ. συν. 11,Ε 15 [CMG VI/1/2, σ. 101,
35-36]: έρινον (οί δ' ώκιμοειδές) ... φύλλα δ'εχει ώκίμω δμοια1315.Πρβ. έπίσης
Νίκανδρ., Άλεξ. 279-280: ίξιόεν δέ σε μή τι δόλω παρά χείλεσι πώμα \ ούλόμενον λή-
σειεν δ τ' ώκιμοειδές δδωδε, καί Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. 270-311 [σ. 69,26-
70, 1 Παπαθωμ.]: τήν μέν γάρ όδμήν προσεοικέναι τούτο [sc. τής ίξίας τό δολερόν
ποτόν] τω ώκίμω δοκεί.

σ. 70,2-5: ή άψινθάτον οΐνον δίδου [sc. τοις τήν ίξίαν λαβοϋσι] ή ρητίνην μετά
οίνου ή κλωνάρια πηγάνου άπαλά κόψας δίδου μετά οϊνου, ή νάρδον ομοίως ή
καστόριν ή όλ[...] ή όπόν Κυρηναϊκόν ή όρίγανον, ή τυρόν άπαλόν δίδου φαγεϊν,
ώστε ύπέρ μέτρον κορεσθήναι.

Πιθανότατα τό όλ[...]1316 πρέπει νά συμπληρωθεί σέ όλ[ύνθους]. Οί δλυνθοι
συνιστώνται άπό τόν ψευδο-Διοσκουρίδη σέ περίπτωση δηλητηριάσεως άπό
αίμα ταύρου, βλ. Π. δηλητ. 25 [σ. 35, 2-4 Spr.]: τούς τε όλύνθους, πλήρεις οντάς
τοϋ όποϋ, σύν όξυκράτω [sc. διδόναι τοις λαβοϋσι αίμα ταύρειον] = Παϋλ. Αιγιν.,
Έπιτ. ίατρ. 5,56 [CMG ΙΧ/2, σ. 38,12-13].

σ. 70, 15-18: θεραπεύονται δέ ούτοι [sc. οί λαβόντες φαρικόν] λαβόντες νάρ-
δον ή κρόκον ή ίπποσέλινον καί ΐριν ή κρίνου ρίζαν. κατάπλασσον δέ καί τήν κε-
φαλήν. ή άλευρα κρίθινα σύν τοϊς πιτύροις έψησον ώμηλύσει ή μετά πηγάνου καί
δξους. καί κατάπλαττε ομοίως τήν κεφαλήν.

1315. Πρβ. καί τις ακόλουθες περιπτώσεις, κατά τις όποιες πάντοτε δηλώνεται τό φυτό (ή
τό μέρος τοϋ φυτοϋ) πού εΐναι έμφερές ή παραπλήσιον ή δμοιον μέ τό ώκιμον· βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 3, 35 [II 46,13-47, ι Wellm.]: καλαμίνθη- ή μέν τις όρεινοτέρα εστίν, έχει δέ φύλλα δμοια
ώκίμω- 3, 43 [II 55, Wellm.]: άκινος ή ακονος πόα έστι ...παραπλήσιος ώκίμω- 4, 141 [II 284,
13-285, ι Wellm.]: φύλλα δέ έχει [sc. ό έχίνος] ώκίμω δμοια- 4,174 [II 324, 4-5 Wellm.]: άνθος δέ
[sc. έχει τό πυκνόκομον] τω τοΰ ώκίμου έμφερές- 4,189 [II 336,15 Wellm.]: έχει [sc. ή λινόζωστις]
τό φύλλον δμοιον ώκίμω- 4,190 [II 338, 6-7 Wellm.]: έχει [sc. τό ήλιοτρόπιον τό μέγα] τά φύλλα
ώκίμω παραπλήσια- Ορειβ., Ίατρ. συν. 11, Η 3 [CMG VI/1/2, σ. 104, 11-13]: ήλιοτρόπιον τό μέγα
... έχει τά φύλλα ώκίμω παραπλήσια- Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 7, 3 [CMG ΙΧ/2, σ. 190, 8]: άκινος
ώκίμω παραπλήσιος ούσα, κ.ά.

1316. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 4: «post όλ spatium circ. Septem lit. V».
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Στό παραπάνω κείμενο πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες δύο παρατηρήσεις:
α') Στό πρώτο μέρος τοϋ χωρίου αύτού καταγράφονται πέντε φυτικά ύλικά
πού δροΰν θεραπευτικά σέ όσους έχουν πιει φαρικόν, όταν τρώγονται (λαβό-
ντες) έναλλακτικά. Ή φράση όμως κατάπλασσον δε καϊ τήν κεφαλήν πού άκο-
λουθεΐ φαίνεται άσχετη μέ τά συμφραζόμενα στά όποια είναι ένταγμένη, άφοϋ
δέν δηλώνεται τό σκεύασμα (ή τά σκευάσματα) πού πρέπει νά καταπλασθεϊ.
Πιθανότατα όμως τά ϊδια άπλα φάρμακα, τών όποιων συνιστάται ή βρώση,
ένδείκνυται νά χρησιμοποιηθούν καί ώς καταπλάσματα1317. Γιά τον λόγο αύτόν
πιστεύω ότι ύστερα άπό τό κατάπλασσον δε πρέπει νά προστεθεί τό τούτοις1318.

β') Στο δεύτερο μέρος τοϋ χωρίου, ή άλευρα κρίθινα ... ομοίως τήν κεφα-
λήν, καταγράφεται ένα άλλο βοήθημα, τό όποιο μέ βάση τήν έκδεδομένη μορφή
τοϋ κειμένου, καί κυρίως έξ αιτίας τής τελείας μετά τή γεν. οξονς, δημιουργεί
τήν έντύπωση ότι καί αύτό πρέπει νά χρησιμοποιηθεί πρός βρώση άπό έκείνους
πού έλαβαν φαρικό, ένώ μέ τήν τελευταία πρόταση {καϊ κατάπλαττε ομοίως τήν
κεφαλήν) φαίνεται σάν νά ύποδεικνύεται καί μιά δεύτερη χρήση του ώς κατα-
πλάσματος. Προφανώς όμως ή έκδ. έχει άντιληφθεΐ λανθασμένα τό περιεχόμε-
νο τοϋ χωρίου, έπειδή τό ύπό συζήτηση σκεύασμα δέν έχει διπλή θεραπευτική
έφαρμογή, όπως δηλ. συμβαίνει μέ τά άπλά φάρμακα πού καταγράφονται στο
πρώτο μέρος τοϋ χωρίου, άλλά πρόκειται μόνο γιά ένα κατάπλασμα· μέ τό ομοί-
ως έπισημαίνεται ότι καί αύτό πρέπει νά χρησιμοποιηθεί κατά τον ϊδιο τρόπο
όπως καί τό άμέσως προηγούμενο. Συνεπώς ή τελεία μετά τή γεν. οξους πρέπει
νά άπαλειφθει. Ύπέρ τοϋ ότι τό τελευταίο σκεύασμα εΐναι μόνο κατάπλασμα
βλ. καί [Διοσκουρ.], 77. δηλητ. 19 [σ. 30, 1-2 Spr.]: δει δε καταπλάσσειν τήν κε-
φαλήν αύτών [sc. τών λαβόντων φαρικόν] ξνρήσαντες κριθίνω άλεύρω σύν πη-
γάνω λείω και οξει1319· πρβ. καί τά παρόμοια καταπλάσματα πού καταγράφονται
άπό τόν Γαλην., 71. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 2 [XII 568, 6-10 Κ.]: καταπλάσμασι δε
χρώ κρίθινη ώμηλύσει, έχούση ϊριν κεκομμένην, ή πηγάνου σπέρματι ομοίως, ή
μαράθρου ρίζη ομοίως, ή τή ώμηλύσει δι' όξυμέλιτος γενομένη, ή μιγέντος άλφί-
του καϊ γλήχωνος.

1317. Για τή διπλή χρήση τοϋ ίδιου σκευάσματος βλ. παραπάνω, σ. 341, ύποσημ. 1183.

1318. Τό τούτοις βέβαια δέν άναφέρεται στούς άνθρώπους πού έλαβαν φαρικόν, άλλά στά
καταγραφόμενα άπλα φάρμακα πού πρέπει νά χρησιμοποιηθούν και ώς κατάπλάσματα. Πρβ. καί
παραπάνω, σ. 323, ύποσημ. 1133, τά σχετικά μέ τις συντάξεις τοΰ καταχρίω.

1319. Βλ. και Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 53 [CMG ΙΧ/2, σ. 36,27-28]· έπίσης βλ. Διοσκουρ., Π.
άπλ. φαρμ. 2,150 [III 311,20-22 Wellm.]: τοις δέ φαρικόν πιούσιν άκρατος πολύς άρμόζει σύν άψιν-
θίω ή κιναμώμω, γλυκύς πολύς, νάρδος Κιλικία σύν οϊνω, ϊρις άγρία ομοίως, πήγανον σύν κριθίνω
άλεύρω καί οξει, δπου προφανώς πρώτα καταγράφονται τά βοηθήματα πού λαμβάνονται άπό τό
στόμα και άκολούθως τό κατάπλασμα.
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γ') Ίο ώμηλύσει αποτελεί διόρθωση τής έκδ., άντί τοΰ παραδεδομένου ώμή λύ-
σει1320. Βέβαια ή διόρθωση είναι όρθή, έξ ίσου όρθή όμως είναι καί ή παραδεδομέ-
νη γραφή, και συνεπώς δέν άπαιτεΐται καμιά διόρθωση· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 5, 5 [XII 862,17-863,1 Κ.]: ή και επιθέματα διά τών χωρίς υδάτων; ώς τά δι
ώμής λύσεως- Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 59,2 [CMG VI/2/2, σ. 223, 38-39]: καταπλαστέ-
ον ώμή λύσει μετά κυμίνου· 63,7 [CMG VI/2/2, σ. 228,13-14], κ.ά.· Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 9,
20 [σ. 315,4-5 Ζερβ.]: καί τά σπλάγχνα δέ καταπλάσσειν τή ώμή λύσει ώφελιμώτα-
τον· 11, 32 [σ. 120,23 D.-R.]: καταπλάσμασι διά τής ώμής λύσεως■ 12,7 [σ. 34,17-18
Κωστομ.], κ.ά.· Παΰλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,21 [CMG IX/1, σ. 170,4-5]: προκαταπλασ-
σομένων τών μορίων μετά τών ύποχονδρίων ώμή λύσει· 3,49 [CMG IX/1, σ. 260,6-7]:
καί ή τέφρα τώνχαλκείων καταπλαττομένη σύν ώμή λύσει δι'όξυμέλιτος, κ.ά.
Συνεπώς τό κείμενο αύτό πρέπει να έκδοθεϊ ώς έξής:

θεραπεύονται δέ ούτοι λαβόντες νάρδον ή κρόκον ή ίπποσέλινον καί ιριν ή
κρίνου ρίζαν. κατάπλασσον δέ <τούτοις> καί τήν κεφαλήν, ή άλευρα κρίθι-
να σύν τοις πιτύροις έψησον ώμή λύσει ή μετά πηγάνου καί όξους καί κα-
τάπλαττε ομοίως τήν κεφαλήν,

καί νά μεταφρασθεί: «Αύτοί [sc. πού έχουν πιει φαρικό] θεραπεύονται, αν φάνε
νάρδο ή κρόκο ή ίπποσέλινο και ϊριδα ή ρίζα κρίνου. Μέ αύτά κατάπλασσε καί
τό κεφάλι τους. Ή κρίθινο άλεύρι μέ τά πίτυρά του ψήσε το μέ ώμήλυση1321 ή
μέ πήγανο καί ξύδι καϊ κατάπλασσε κατά τόν ιδιο τρόπο [δηλ. όπως καϊ μέ τά
προηγούμενα ύλικά] τό κεφάλι».

σ. 70,20-23: σμίλαξ δέ έστι φυτόν έν τή Καλαβρία {άφώμενον} καί ΥΈλείηΐ <...>
δπου ό Ηρακλής, ώς φασι, περιεκάη. έστι δέ δμοιον ελάτη- <δι'> ού σκευάζεται
πόμα άναιρετικόν ~\εστι δέ πάντα οξύταταt εύθέως γάρ άποκλείει τήν φάρυγγα.
Στο χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Άντί τοΰ όβελισμοΰ άπό τήν Ihm τοϋ άκατανόητου άφώμενον πρέπει νά
υιοθετηθεί ή διόρθωσή του άπό τόν Rohde σέ φυόμενον1322· όπως εύκολα μπο-
ρεί νά διαπιστώσει κάποιος, ή μετ. φυόμενος, -η, -ον, έντοπίζεται σέ πολλές περι-
γραφές φυτών καί σέ άνάλογα συμφραζόμενα στό Π. ϋλ. ίατρ. τοϋ Διοσκουρίδη,
βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 2, 159 [I 224, 12 Wellm.]: πέπερι δένδρον ιστορείται φυόμενον έν
Ινδία· 3, 45 [II 59, 8-9 Wellm.]: τό δ' έν Μακεδονία φυόμενον [sc. πήγανον] παρά
τόν Αλιάκμονα ποταμόν 4, 30 [II 193,1-2 Wellm.]: έστι δέ [sc. ή καλαμάγρωστις]

1320. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 17: «ώμηλύσει scripsi: ώμή λύσει V: ώμή λύσσει Wellmann».

1321. Δηλ. χονδροκοπανισμένο άλεύρι ώμού σιταριού (ή κριθαριοϋ)· βλ. και Durling, Medical
Terms, a. 343, λ. «ώμήλυσις, ή, bruised meal especially of wheat».

1322. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «άφώμενον delevi: φυόμενον Rohde». Βλ. Rohde, Aelius
Promotus, σ. 284 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 404]: «φυόμενον?».



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

387

κτηνών βρωθεϊσα αναιρετική, και μάλιστα ή έν Βαβυλώνι παρά τα/ς όδοΐς φυομέ-
νη- 4, 162 [II 307,15-16 Wellm.]: τοιούτος δ'έστιν ό έν τω Έλικώνι και Παρνασσω
καϊ <έν> Αιτωλία φυόμενος [sc. μέλας έλλέβορος]· έπίσης βλ. στον ϊδιο, Π. άπλ.
φαρμ. 1,111 [III 295,5 Wellm.]: άγρώστεως τής έν Παρνασσω φυομένης1323.

β') Ίο Έλείη τίθεται ορθά άπό τήν έκδ. άνάμεσα σέ σταυρούς, έπειδή κρίθηκε
δτι στό σημείο αύτό ύπάρχει πρόβλημα στήν παράδοση τού κειμένου. Άπό παλαι-
ότερους μελετητές θεωρήθηκε ότι δηλώνει τόν τόπο όπου περιεκάη ό 'Ηρακλής,
και προτάθηκαν διάφορες διορθώσεις του προς τήν κατεύθυνση αύτή1324. Άν
δμως πράγματι ύστερα άπό τό Έλείη έχει έκπέσει κείμενο, δπως σημειώνει ή
Ihm1325 —κάτι πού πιθανότατα συμβαίνει—, τότε δέν είναι άπαραίτητο νά δε-
χθούμε δτι τό τοπωνύμιο αύτό συνδέεται μέ τόν θάνατο τού 'Ηρακλή, άλλά ένδέ-
χεται ή δήλωση τοϋ έπίμαχου τόπου νά άποτελοΰσε μέρος τοϋ έκπεσόντος κειμέ-
νου. Έπειδή κατά τόν Διοσκουρίδη (Π. ϋλ. ίατρ. 4,79 [II 241,3-4 Wellm.]) αύτό τό
είδος τοϋ σμίλακος είναι δένδρο έν 'Ιταλία καί έν Ναρβωνία τή κατά τήν Σπανίαν
φυόμενον, 'ίσως τό Έλείη πρέπει νά διορθωθεί σέ Ελέα (ή Καλαβρία τοΰ έξεταζό-
μενου χωρίου είναι περιοχή τής νότιας Ιταλίας και ή Ελέα έπίσης πόλη τής Ιτα-
λίας, στήν περιοχή τής Αουκανίας), καϊ στό κενό νά συμπληρωθεί ή έκφραση καί
Οίτη (όχι νά διορθωθεί τό Έλείη σέ έν Οϊτη, όπως πρότεινε ό Dindorf).

γ') Ή έκφραση έστι δέ πάντα οξύτατα, τήν όποία ή έκδ. θέτει άνάμεσα σε
σταυρούς, πρέπει μάλλον νά διορθωθεί σέ ... πάντη όξύτατον (τό όξύτατον
άποτελει διόρθωση τοϋ Rohde άντι τοΰ παραδεδομένου οξύτατα)1326. Πρβ.
Πλάτ., Τίμ. 56b: καί όξύτατον δν πάντη πάντων, καϊ [Πλάτ.], Έπιν. 984d: καί
όξύτατον ορώντας πάντη.

Μέ βάση τις παραπάνω προτάσεις τό σχολιαζόμενο χωρίο πρέπει νά άποκα-
τασταθεί ώς άκολούθως:

σμϊλαξ δέ έστι φυτόν έν τή Καλαβρία φυόμενον καί Ελέα <καί Οϊτη>,
δπου ό 'Ηρακλής, ώς φασι, περιεκάη. έστι δέ δμοιον ελάτη- <δι'> ού σκευά-
ζεται πόμα άναιρετικόν έστι δέ πάντη όξύτατον- ευθέως γάρ άποκλείει τήν
φάρυγγα,

1323. Ώς συνώνυμη, προκειμένου για φυτά, χρησιμοποιείται και ή μετ. γεννώμενος, -η, -ον, βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ιατρ. 1, προοίμιον [I 2, 6-7 Wellm.]: το εύφόρβιον φησιν [sc. ό Νίγερ] όπόν είναι
χαμελαίας γεννώμενης εν 'Ιταλία- 1,13 [I 17, 7-8 Wellm.]: κασσίας δέ έστι πλείονα είδη περι τήν
άρωματοφόρονΆραβίαν γεννώμενα- 1,15 [I 21,16-18 Wellm.]: δολίζονσι δέ τίνες τό αμωμον τή λε-
γομένη άμωμίδι... γεννώμενη δέ έν Αρμενία- 1,19 [124,5 Wellm.]: γεννώμενον [sc. τό βάλσαμον]
έν μόνη τή 'Ιουδαία, κ.ά.

1324. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: « Έλείη V: έν Οϊτη Dindorf Jacques: Ο'ιταίη ]. G. Schneider».

1325. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 20: «lac. statui».

1326. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «πάντα V: πάντων Rohde | οξύτατα V: όξύτατον Rohde».



388

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

και νά μεταφρασθεί: «Ό σμίλακας είναι φυτό πού εύδοκιμε! στήν Καλαβρία καί
στήν Ελέα και στήν Οϊτη, όπου, δπως λεν, ό Ηρακλής τυλίχθηκε στις φλόγες.
Είναι δμοιο μέ τό έλατο- άπό αύτό παρασκευάζεται ποτό πού προκαλεί θάνατο-
ή δράση του είναι πάρα πολύ όξεΐα, έπειδή άμέσως άποφράσσει τόν φάρυγγα»1327.

σ. 70, 23-24: τό δέ δραστικον αύτοϋ [sc. τού σμίλακος] <...> αντιπαθές οϊνος
άκρατος πολύς πινόμενος καϊ έμούμενος.

Στό χωρίο αύτό, άντίθετα άπό τήν άποψη τής έκδ.1328, δέν ύπάρχει κανένα
χάσμα, άφοϋ ούτε στό νόημα ούτε στή σύνταξη έντοπίζεται κάποιο πρόβλημα-
συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ όπως άκριβώς παραδίδεται, δηλ.:

to δέ δραστικον αύτοϋ αντιπαθές οΐνος άκρατος πολύς πινόμενος καϊ έμού-
μενος,

και νά μεταφρασθεί: «'Εκείνο πού είναι άποτελεσματικό άντιφάρμακο πρός
αύτόν [sc. τόν σμίλακα] είναι ό άκρατος οΐνος πού πίνεται σέ μεγάλες ποσότη-
τες κα'ι έξεμεΐται».

Πρβ. Άετ.,Αόγ. 'ιατρ. 1,172 [CMG VIII/1, σ. 78,17-18]: καϊ πρός πάντα τά κα-
κοήθη έλκη δραστικώς άνθίσταται· 6,7 [CMG VIII/2, σ. 135,19]: τών δέ δρα-
στικωτέρων καθαρτηρίων εύδοκιμει· Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 7, 3 [CMG ΙΧ/2,
σ. 216, 27]: δραστικον έστι βοήθημα· αύτόθι [CMG ΙΧ/2, σ. 269, 14-15]: δρα-
στικό ν ίκανώς φάρμακον εις άπαντα τά ροώδη παθήματα1329.

σ. 71, 4: θεραπεύονται δέ [sc. οί λαβόντες κανθαρίδας] τούτω· γλήχωνα
χλωρόν λεάνας ...

Πιθανότατα τό τούτω πρέπει νά διορθωθεί σέ τούτοις, άφοϋ τά ύποδεικνυό-
μενα θεραπευτικά σκευάσματα πού άκολουθοϋν εΐναι πέντε1330. Βλ. καί παραπά-
νω, σ. 328-329 καί σ. 330-331, τις παρατηρήσεις στά χωρία σ. 58, 21-24, καί σ. 59,
18-20, άντίστοιχα.

σ. 71, 9-11: άλλο- γάλακτι διά κλνστήρος κλύζε [sc. τούς λαβόντας κανθαρί-
δας]. έκλυομένου δέ αύτοϋ δίδου γάλα θερμόν {καί παραινεί έμεΐν} ή άμπέλου
κλώνας χλωρούς και απαλούς κόψας δίδου μετά γλυκέος ή μέλιτος.

Ό όβελισμός τής έκφράσεως καϊ παραινεί έμεΐν γίνεται μέ βάση τό άντίστοιχο
χωρίο τών Άλεξιφαρμάκων τού Νικάνδρου1331. Ώστόσο στό έξεταζόμενο χωρίο

1327. Μέ άποτέλεσμα τήν άσφυξία και τόν θάνατο.

1328. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 23: «lac. statui».

1329. Βλ. καίΜαυροτδης, Παρατηρήσεις, σ. 58-59.

1330. Προτιμώ τή διόρθωση αύτή, θεωρώντας τό παραδεδομένο τούτω πλησιέστερο στό
τούτοις, καί δχι στό έξ 'ίσου όρθό νοηματικά ούτω.

1331. Βλ. κριτ. ύπόμν.: «10 καϊ παραινεί έμεΐν delevi sec. Nie.». Βλ. και Νικανδρ., Άλεξ. 139-144:
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ή έπέμβαση αυτή οχι μόνο δέν έπιβάλλεται για κανένα λόγο, άλλα άντίθετα ό μή
όβελισμός της ύποστηρίζεται άπό τά άκόλουθα έπιχειρήματα: α') Ό έμετος ένδεί-
κνυται γενικά γιά τήν άποβολή τών δηλητηρίων άπό τό στομάχι, β') Στόν δέκατο
τρίτο λόγον τοϋ Άετίου, ομότιτλο κεφ. (13, 50: πρός τους κανθαρίδας είληφότας),
στο ϊδιο σημείο παραδίδεται ώς άντίστοιχο τοϋ παραινεί έμεϊν ή προστακτ. έμεί-
τω1332. γ') "Υστερα άπό τήν πόση γάλακτος, στήν περίπτωση ένός άλλου δηλητη-
ρίου, τοϋ ύδραργύρου, άκολουθεΐ έπίσης ή θεραπευτική υπόδειξη τοϋ έμέτου στο
άκόλουθο χωρίο, [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 28 [σ. 37,3-4 Spr.]: δοκεϊ δε αύτούς [sc. πού
έχουν πιει ύδράργυρο] ώφελεϊν γάλα πολύ πινόμενον· έμείτωσαν δέ καϊ ούτοι. Συ-
νεπώς ή ύπαρξη στο έξεταζόμενο χωρίο τής προτροπής γιά έμετο πρέπει νά θεω-
ρηθεί όρθή, και ό όβελισμός νά άπορριφθεΐ. Έξ άλλου όχι μόνον αύτή άλλά και ή
άμέσως προηγούμενη θεραπευτική ύπόδειξη άφορά εμετικό σκεύασμα, βλ. σ. 71,
5-8: ζωμοϊς δέ χρώ χοιρείων κρεών ή χηνών ζωμευθέντων. έπι πλέον δέ τούς ζωμούς
δίδου πιεϊν μέχρις ού πρός έμετον όρμήσας και καθήσας τούς δακτύλους έμείτω, έτι
τοϋ ληφθέντος παρακειμένου καϊ μήπω έπικρατήσαντος ή άνάδοσιν έσχηκότος.

σ. 71,17: θεραπεύεται δέ ούτως

Τό θεραπεύεται πρέπει νά διορθωθεί σέ θεραπεύονται γιά δύο λόγους: α')
Έπειδή λίγο παραπάνω στό ϊδιο κεφ. γίνεται λόγος γιά τά συμπτώματα πού
έμφανίζονται τοϊς τό κώνειον πεποκόσι, και προφανώς αύτοϊ είναι έκεΐνοι πού
πρέπει νά θεραπευθούν, β') Έπειδή σέ άνάλογα συμφραζόμενα τό ρήμα αύτό
έντοπίζεται στή συντριπτική πλειοψηφία τών περιπτώσεων σέ πληθ. άριθμ.1333,
δηλ. θεραπεύονται, βλ. σ. 68,35· σ. 69,14 καϊ 26· σ. 70,15· σ. 71,4· σ. 73, ΐ· σ. 74,6·
σ. 76, 5, καϊ μία φορά θεραπευθήσονται, βλ. σ. 56,121334. Στόν πληθ. άριθμ. χρησι-

πολλάκι δ'έν κλυστήρι νέον γλάγος οίος άμέλξας | κλύζε, τά δ'ήλιθα γαστρός άφόρδια κεινώσειας-
I άλλοτ' άλυσθαίνοντι ποθέν γάλα πϊον άρήξει· \ ήέ συ γ' άμπελόεντα γλυκεΐ ένι καυλέα κόψαις |
χλωρά, νέον πετάλοισι περιβρίθοντα κολούσας· \ ήέ μελισσάων καμάτω ένι παϋρα μορύξαις.

1332. Βλ. Αετ „Λόγ. ίατρ. 13,50 [Ihm,Der Traktat, σ. 127]: έκλύσεων δέ και δήξεων γιγνομένων
δίδου συνεχώς γάλα βόειον νεόβδαλτον πίνειν καϊ έμείτω, ή άμπέλου βλαστήματα κόψας δίδου
μετά γλυκέος κεκραμένου.

1333. Έκτος άπό τις παρακάτω, βλ. σ. 71,25: θεραπεύεται δέ [sc. ό πιών κώνειον] (βλ. όμως στό
'ίδιο κεφ., σ. 71,15: έπεται τοις τό κώνειον πεποκόσι)· σ. 73,28: θεραπεύεται δέ ούτως (βλ. δμως στό
ϊδιο κεφ., σ. 73,25: παρέπεται τοις τό κόριον ή ψύλλιονλαβοϋσι), καί σ. 75,21: θεραπεύεται δέ οϋτως
(βλ. δμως στό ϊδιο κεφ., σ. 75,17: τοις λιθάργυρον πεποκόσι ταύτα παρακολουθεί). Καϊ οί τρεις
αύτές περιπτώσεις πιστεύω ότι είναι 'ίδιες μέ αύτή πού έξετάζεται στό προκείμενο χωρίο, καί γι'
αύτό πρέπει έπίσης νά διορθωθούν. Σημειώνω άκόμη ότι χωρίο άπό τό όποιο προκύπτει σαφώς
ότι ύποκ. τοΰ θεραπεύεται είναι δυνατόν νά είναι αύτός πού τσιμπήθηκε άπό ιοβόλο ή πού έλαβε
κάποιο δηλητήριο δέν έχω έντοπίσει στή σχετική γραμματεία.

1334. Επισημαίνω άκόμη καί τίς παρακάτω περιπτώσεις, στις όποιες τό θεραπεύω χρησιμο-
ποιείται σέ ένικ. άριθμ., άλλά τότε πρόκειται γιά προστακτ. (ύποκ. σύ = ό γιατρός), τής όποιας
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μοποιείται έπίσης το βοηθώ, δηλ. στόν τύπο βοηθούνται■ βλ. σ. 50,2Τ σ. 51, 35· σ.
54, 8· σ. 55,11 κα! 25· σ. 58,21· σ. 59, 3· σ. 68,12· σ. 72,4. γ') Ή σκέψη δτι τό θερα-
πεύω ένδεχομένως δέν αναφέρεται στούς νοσοΰντες άλλα στο δηλητήριο (δηλ.
θεραπεύω!-ομαι τό κώνειον ή τόν ύοσκύαμον κτλ., μέ τήν έννοια τής έξουδε-
τερώσεώς τους), πρέπει νά άπορριφθεΐ, έπειδή τέτοια σημασία τοϋ ρήματος
δέν έχει έντοπισθεί· έπϊ πλέον σημειώνω δτι, δταν τό θεραπεύω συνδέεται μέ
διάφορα κυρίως πόσιμα ύλικά, τότε δηλώνει τή διαδικασία τής άποβολής άπό
αύτά τών συστατικών έκείνων πού μολύνουν τήν καθαρότητά τους κα! σέ κά-
ποιες περιπτώσεις τά καθιστοΰν έπικίνδυνα (κα! όχι τήν έξουδετέρωση αύτών
τών ίδιων τών έν λόγφ ύλικών)1335· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 2, 76 [I 151, 23
Wellm.]: νειον δε και αρκειον [sc. στέαρ] θεραπεύεται οϋτως· αύτόθι [I 152,14-15
Wellm.]: τράγειον δε [sc. στέαρ] καϊ προβάτειον, έτι δέ και έλάφειον θεραπεύεται
οϋτως· αύτόθι [I 153, il Wellm.]: το δέ ταύρειον θεραπευτέον ούτως. Βλ. κα! τά
άκόλουθα παραδείγματα άπό τά Γεωπ. 2, 7 [σ. 48, 14-15 Beckh]: το δέ φαϋλον
ϋδωρ θεραπεύσομεν οϋτως· 5, 47 [σ. 164, 20 Beckh]: και τό έξ αύτών [sc. τών
όμφακιζουσών σταφυλών] γλεύκος θεραπεύειν οϋτως· 6,6 [σ. 177,13 Beckh]: και
τούς άσθενεϊς οίνους θεραπεύει- 7, 4 [σ. 189, 16-18 Beckh] (τίτλος): πώς έστι θε-
ραπεϋσαι και μόνιμον ποιήσαι τόν οΐνον τής έπιπολύ βραχείσης σταφυλής- 7, 27
[σ. 210,14-15 Beckh] (τίτλος): οΐνον άπό Ιοϋ θηρίου βλαβέντα θεραπεϋσαι- 9, 22
[σ. 252, 14 Beckh] (τίτλος): έλαιον ταγγόν θεραπεϋσαι· 9, 23 [σ. 253, 4 Beckh]
(τίτλος): δυσώδες έλαιον θεραπεϋσαι.

σ. 71, 25-28: θεραπεύεται δέ σελίνω μετ' ο'ίνου παλαιού■ ή πέπερι μετ' οϊνου
άκράτου λεϊον, ή άψινθίου μετά άκράτου, ή κινάμωμον σύν άκράτω δίδου πιεϊν,

δμως τό άντικ. είναι σέ πληθ. αριθμ. κα! δηλώνει πάντοτε τούς νοσοϋντες· βλ. σ. 73,14: θεράπευε δε
τούτους [sc. τούς είληφότας θανασίμους μύκητας] · σ. 74,14: θεράπευε δε αύτούς ούτως [sc. αύτούς
πού στήν κοιλιά τους έχει θρομβωθεΐ γάλα]· σ. 76,20: θεράπευε δέ ούτως [sc. τούς λαβόντας βού-
πρηστιν]· σ. 76,31: θεράπευε δέ ούτως [sc. τούς καταπιόντας βδέλλας]· σ. 77, 33: θεράπευε δέ κα'ι
τούτους [sc. τούς είληφότας τι λαγωοϋ θαλασσίου]. Βλ. άκόμη σ. 72,22: θεραπεύειν δέ <χρι)> τούς
τοιούτους [sc. τούς πίνοντας ρίζαν μανδραγόρου]· πρβ. καί σ. 70, 2: θεραπεία δέ έπϊ τούτων [sc.
τών λαβόντων ίξίαν], καί 77, 6: θεραπεία δέ τούτων [sc. αύτών πού ήπιαν ποτό πού σκευάζεται
άπό φρύνο]. Συμπληρωματικά σημειώνω δτι άλλες έκφράσεις πού χρησιμοποιούνται σέ άνάλογα
συμφραζόμενα είναι καί οί άκόλουθες: σ. 59,18-19: τούς τοίνυν άνθρωποδήκτους θεραπευτέον
<οΰτω> (supplevi), καί σ. 59, 11-12: διό καί έπϊ τούτων χρηστέον τοις αύτοις βοηθήμασι. Βλ.
έπίσης Ευτεκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. 594-610 [σ. 83,28-29 Παπαθωμ.]: άλλά θεραπεύει ταύτα
πάντα [sc. τά συμπτώματα] σμύρνα σταθμιζομένη τήν όλκήν εις όβολούς δύο ..., χωρίο στό όποιο
είναι σαφές δτι ύποκ. τοΰ ρήματος είναι τά καταγραφόμενα θεραπευτικά βοηθήματα, ένώ άντικ.
τά συμπτώματα πού έμφανίζονται σέ δσους έχουν πιει λιθάργυρο.

1335. "Ετσι ή έκφραση π.χ. θεραπεύω (τό) κώνειον μέ βάση τά παραπάνω θά σήμαινε δτι
άφαιρώ άπό τό κώνειο κάθε ξένη πρός αύτό πρόσμιξη, καθιστώντας το άπολύτως καθαρό.
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ή καστορίου καί πηγάνου καί ήδυόσμου. κατάπλαττε δε τήν κοιλίαν έξωθεν τοις
θερμαίνουσι.

Στό χωρίο αύτό πρέπει να γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Τό θεραπεύεται νά διορθωθεί σέ θεραπεύονται· σχετικά βλ. άμέσως παρα-
πάνω, τήν παρατήρηση στό χωρίο σ. 71,17.

β ') Είναι προφανές ότι ή γεν. άψινθίου πρέπει νά διορθωθεί σέ αίτιατ.· βλ. τή
σύνταξη σέ ολόκληρη τή δεύτερη ήμιπερίοδο τοϋ χωρίου: (δίδου πιεϊν) ... πέπε-
ρι ...,ή άψίνθιον ...,ή κινάμωμον (άφοϋ καί τά τρία άποτελοϋν άντικείμενα τοϋ
πιεϊν)1336.

γ') Ή έκφραση ή καστορίου καί πηγάνου και ήδυόσμου άποτελεϊ, κατά τό
έκδεδομένο κείμενο μία αύτοτελή συνταγή, χωρίς όμως νά δηλώνεται ούτε ή πο-
σότητα τών τριών συστατικών της (κάτι πού είναι άπαραίτητο, άφοϋ έκφέρονται
κατά γεν.)1337 ούτε ό τρόπος χορηγήσεως τοϋ φαρμάκου αύτοϋ, κάτι πού γίνεται
γιά όλα τά προηγούμενα τής ϊδιας παραγράφου. Άν λοιπόν διατηρηθούν οί γε-
νικές αύτές, τότε πρέπει νά προστεθεί στο κείμενο ή ποσότητα τών φαρμάκων και
έπίσης ό τρόπος μέ τον όποιον αύτά χορηγούνται. 'Επειδή όμως στό έξεταζόμενο
χωρίο γιά κανένα άπό τά συνιστώμενα βοηθήματα δέν καταγράφεται ή ποσότη-
τά του, είναι λογικό νά ύποθέσει κάποιος ότι τό 'ίδιο ισχύει καί γιά τά τρία άπλά
φάρμακα πού μνημονεύονται στή φράση ή καστορίου καί πηγάνου καί ήδυόσμου.
Έτσι άντί τής διατηρήσεως τών γενικών και τής έπεμβάσεως, γιά τήν όποία έγι-
νε λόγος παραπάνω, θεωρώ προτιμότερη τή διόρθωσή τους σέ αιτιατικές1338, μέ
προσθήκη μόνο τοϋ ποτοϋ πού συνοδεύει τή χορήγησή τους. Ή πρόταση αύτή
ύποστηρίζεται καϊ άπό τή διαπίστωση ότι ή 'ίδια θεραπευτική ύπόδειξη έντοπίζε-
ται καϊ στόν Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,42 [CMG ΙΧ/2, σ. 32,9-10] : ή άψίνθιον μετά
πεπέρεως κοινού καϊ καστορίου καί πήγανον και ήδύοσμον σύν οϊνω1339.
Συνεπώς τό έξεταζόμενο κείμενο πρέπει νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

θεραπεύονται δέ [sc. οί κώνειον πεποκότες] σελίνω μετ'οϊνου παλαιού- ή πέ-
περι μετ' οϊνου άκράτου λεϊον, ή άψίνθιον μετά άκράτου, ή κινάμωμον σύν
άκράτω δίδου πιεϊν ή καστόριον καί πήγανον καϊ ήδύοσμον <μετά άκρά-
του1340 (δίδου πιεϊν)>· κατάπλαττε δέ τήν κοιλίαν έξωθεν τοις θερμαίνουσι,

1336. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 59.

1337. Σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 263-265, τήν παρατήρηση στο χωρίο, σ. 44,21-23.

1338. Είναι πολύ εύκολο νά συμβεί σύγχυση τοΰ τελικού ν μέ τό ν.

1339. Ή γεν. καστορίου κακώς συνδέεται μέ τό προηγούμενο σκευάσμα, όπότε καί πρέπει νά
διορθωθεί σέ αίτιατ. Τό έν λόγω χωρίο παραδίδεται καί στόν ψευδο-ΛιοΣκογρίΔΗ, Π. δηλητ. 11
[σ. 25,5-6 Spr.] μέ τή μορφή πού τό έντοπίζουμε στόν Ανώνυμο [Αϊλ. Προμ.;], ό Sprengel δμως τό
διορθώνει μέ βάση τόν Παύλο Αιγινήτη.

1340. Προτιμώ τήν έκφραση μετά άκράτου (καί όχι σύν άκράτω), όχι μόνον ώς γενικά συνη-
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καί νά μεταφρασθεί: «Θεραπεύονται [sc. αύτοί πού έχουν πιει κώνειο] μέ σέλι-
νο καί παλαιό κρασί· ή δώσε τους νά πιουν πιπέρι λυωμένο μέ άνέρωτο κρασί,
ή άψίνθιο μέ άνέρωτο κρασί, ή κινάμωμο μέ άνέρωτο κρασί· ή δώσε τους νά
πιοϋν καστόριο καί πήγανο καί δυόσμο μέ άνέρωτο κρασί· τοποθέτησε στήν
κοιλιά τους καταπλάσματα πού θερμαίνουν έξωτερικά».

σ. 71,30-32: τόν δέ τής μήκωνος όπόν ούδεϊς άν ύγιαίνοντι διδούς λάθοι διά τε
τής γεύσεως 'ιδιότητα και πικρίαν και τήν τής όσμής βαρύτητα και διά τό μή ολί-
γον, άΛλά πλήθος τι διδόσθαι.

Στο χωρίο αύτό πρέπει πρίν τή γεν. τής γεύσεως νά προστεθεί τό άρθρο τήν,
δηλ.: ... διά τε <τήν> τής γεύσεως ... καί τήν τής όσμής ... και διά τό μή ολί-
γον, καί τό χωρίο νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

τόν δέ τής μήκωνος όπόν ούδεις άν ύγιαίνοντι διδονς λάθοι διά τε <τήν>
τής γεύσεως ιδιότητα και πικρίαν και τήν τής όσμής βαρύτητα καϊ διά τό
μή ολίγον άλλά πλήθος τι διδόσθαι,

καί νά μεταφρασθεί: «Κανείς δέν θά μπορούσε νά ξεφύγει τήν προσοχή χορη-
γώντας σέ ύγιή (άνθρωπο) τόν οπό τής μήκωνος έξ αιτίας τής ιδιάζουσας γεύ-
σεώς του καί τής πικρότητας καί τής βαριάς όσμής του καί έξ αιτίας τοϋ ότι
δίνεται όχι λίγος (οπός)1341 άλλά κάποια μεγάλη ποσότητα».

σ. 72, 8-10: είτα λαβών ράκος βραχέν έλαίω θερμώ τοις άκροις έπιτίθει ϊή έπι
θερμώ έλαίψϊ χάλασον τά άκρα, έως άν τή θέρμη άναλυθή τό πεπηγός αίμα.

Τό πρόβλημα τοΰ χωρίου δέν έντοπίζεται στά σημεία, όπου ή Ihm θέτει
σταυρούς, οΰτε ή φράση ή έπι έλαίω θερμώ εϊναι στό σύνολο της προβληματική
σέ σχέση μέ τό κείμενο στο όποιο είναι ένταγμένη. Τό πρόβλημα σαφώς περιο-
ρίζεται μεταξύ τών λέξεων έπι καί θερμώ, όπότε τό συζητούμενο χωρίο πρέπει
νά έκδοθεΐ:

εΐτα λαβών ράκος βραχέν έλαίω θερμώ τοις άκροις έπιτίθει· ή έπι <...>
θερμώ έλαίω χάλασον τά άκρα, έως άν τή θέρμη άναλυθή τό πεπηγός αίμα,

καί νά μεταφρασθεί: «Ύστερα, άφού πάρεις ένα κομμάτι (λινοΰ) ύφάσματος
πού έχει μουσκευθεΐ μέ ζεστό λάδι, τοποθέτησέ το στά άκρα (τού σώματος)· ή
<...> χαλάρωσε τά άκρα (τρίβοντάς τα) μέ ζεστό λάδι, μέχρις ότου μέ τή θερ-
μότητά του διαλυθεί τό πηγμένο αίμα».

θέστερη, άλλα και έπειδή στο έξεταζόμενο χωρίο ό έμπροθ. προσδ. μέ τήν πρόθ. μετά έντοπίζεται
τρεις φορές: μετ' οΐνον παλαιοΰ,μετ' ο'ίνον άκράτον και μετά άκράτον.

1341. Δηλ. πρέπει νά δίνεται, γιά νά είναι άποτελεσματικός, θανατηφόρος.
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Ιδιαίτερα πιθανό όμως πρέπει νά θεωρηθεί και τό ένδεχόμενο αύτό τό προ-
βληματικό έπι νά έχει προέλθει άπό διπλογραφία (άπό τό προηγούμενο έπιτί-
θει), όπότε μέ τόν όβελισμό του τό κείμενο αποκαθίσταται πλήρως, δηλ.:

εΐτα λαβών ράκος βραχέν έλαίω θερμω τοις άκροις έπιτίθει· ή {έπι} θερμω

έλαίω χάλασον τά άκρα, έως άν τή θέρμη άναλυθή τό πεπηγός αϊμα.

καί ή μετάφρασή του είναι ή έξής: «... ή χαλάρωσε τά άκρα (τρίβοντάς τα) μέ
ζεστό λάδι, μέχρις ότου μέ τή θερμότητά του διαλυθεί τό πηγμένο αΐμα».

Ύπέρ τοϋ ότι μεταξύ τοΰ έλαίω και τοϋ χάλασον ... δέν ύφίσταται κανενός
είδους χάσμα συνηγορεί και τό περιεχόμενο τών άκόλουθων χωρίων, Γαλην.,
Θεραπ. μέθ. 12, 3 [Χ 822, 6-7 Κ.]: τεθλασμένης τής σαρκός έπι τω πλήθει τής
τρίψεως έλαίω χαλαστικώ χρηστέον 14, 7 [Χ 964, 15-16 Κ.]: σννούσης δέ οδύ-
νης ύπαλείφειν τό μόριον έλαίω χαλαστικώ· γενικά γιά τά χαλαστικά βλ. 13, 6
[Χ 894,7-11 Κ.]: τηνικαϋτα γάρ ή τών θερμαινόντων μετρίως, à δή και χαλαστικά
προσαγορεύομεν, άρμόττει χρήσις, άμα μέν άραιοϋσα τά μεμνκότα τοϋ σώματος,
άμα δέ λεπτύνουσα τό φυσώδες πνεύμα και διαφοροϋσα τό γεγενημένον ήδη τής
φλεγμονής, κ.ά.1342.

σ. 72,17-21: τών δέ πινόντων τήν ρίζαν ταύτην [sc. τοϋ μανδραγόρου] οί μέν
νωθροί καϊ παρειμένοι και έκλυτοι καϊ κατηφείς γίνονται και καταψυχθέντες εις
βαρύν ϋπνον και καρώδη καταφέρονται, άνακαλούμενοι δέ μόλις ύπακούουσι,
και πάλιν συντόμως καταπίπτουσι. τινές δέ αύτών θερμοί μέν ούδαμώς γίνονται,
τήν δέ διάνοιαν έπιταραχθέντες λήθαργοι γίνονται.

Στο χωρίο αύτό περιγράφονται τά συμπτώματα πού έμφανίζονται σ' έκεί-
νους πού έχουν πιει τό δηλητηριώδες έκχύλισμα τής ρίζας τοϋ μανδραγόρα. Σέ
όλες τις περιπτώσεις ή παθολογική κατάσταση στήν όποία περιπίπτουν όσοι
έχουν λάβει τό έν λόγω δηλητηριώδες πόμα δηλώνεται είτε μέ κάποιο έπίθ. (νω-
θροί, έκλυτοι, κατηφείς, θερμοί) είτε μέ μετ. (παρειμένοι) είτε μέ έμπρόθ. προσδ.
(ε/ς βαρύν ϋπνον και καρώδη)· μόνο τό τελευταίο καταγραφόμενο σύμπτωμα
(τό όποίο όμως δέν έμφανίζεται σέ όλους τούς δηλητηριασμένους) δηλώνεται
μέ τό ούσ. λήθαργοι (γίνονται). Δεδομένου ότι ύποκ. τοϋ ρ. γίνονται είναι χωρίς
άμφιβολία τό τινές (δέ αύτών), άναμενόμενο θά ήταν νά ύπάρχει στό κείμενο
έπίθετο, κατηγορούμενο στό τινές. Μέ βάση λοιπόν τό νόημα τού χωρίου καί
όσα έπισημάνθηκαν παραπάνω τό λήθαργοι πρέπει νά διορθωθεί σέ ληθαργικοί,
καί άντι γιά τελεία μετά τό ούδαμώς γίνονται νά τεθεί κόμμα· τό κείμενο δηλ.
τής προτάσεως νά λάβει τήν άκόλουθη μορφή:

1342. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 59-60.
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... τινές δέ αύτών θερμοί μέν ούδαμώς γίνονται, τήν δέ διάνοιαν έπιταρα-
χθέντες ληθαργ<ικ>οι γίνονται1343.

ο. 72, 22-26: θεραπεύειν δέ <χρή> τούς τοιούτους [sc. τούς πίνοντας τήν ρίζαν
τοϋ μανδραγόρου] κορίου σπέρματι μετά θερμού ύδατος ή τοις δυναμένοις τήν
κάτω κοιλίαν έκλύειν τούς δέ ύπό τοϋ ύπνου κατεχομένους [...] ποτίζειν <σύν>
ϋδατι ψυχρώ όριγάνην λείαν, άλφίτου π[...} έπιπάττοντας, διδόναι δέ και τά
άλλα τά πρός τό δπιον είρημένα βοηθήματα.
Στο χωρίο αύτό:

α') Στό πρώτο κενό1344 πιθανότατα δηλωνόταν ή κατάσταση τού βαρέως
ϋπνου καί καρώδους, στον όποιο περιπίπτουν κάποιοι άπό έκείνους πού έχουν
λάβει κώνειο κα! άπό τόν όποιο έπανέρχονται δύσκολα· βλ. κα! Παϋλ. Αίγιν.,
Έπιτ. ίατρ. 5,45 [CMG ΙΧ/2, σ. 33,18] : δυσανακλήτως δέ αύτών έχόντων ... Λαμ-
βάνοντας ύπ' όψιν τά παραπάνω, καθώς κα! τή σύνταξη άλλά κα! τό κατά προ-
σέγγιση κενό πού δηλώνεται στό χφ. V, θεωρώ πιθανόν ότι τό χάσμα πρέπει νά
συμπληρωθεί ώς άκολούθως: τούς δέ ύπό τοϋ ϋπνου κατεχομένους [σφόδρα χρή
μέν] ποτίζειν <σύν> ϋδατι ψυχρώ όριγάνην λείαν ...

Μέ τό σφόδρα δηλώνεται άκριβώς ή κατάσταση τού ύπνου, μέ τήν προσθήκη
τού χρή άναπληρώνεται ή έλλειψη τοΰ ρήματος πού διαπιστώνεται στήν ήμιπε-
ρίοδο τούς δέ ύπό τοϋ ϋπνου ... (έως τό τέλος τού χωρίου), ένώ τό μέν άντιστοι-
χεΐ στό (διδόναι) δέ πού ύπάρχει λίγο παρακάτω.

β') Τό δεύτερο δηλούμενο κενό τών έξι ή έπτά γραμμάτων1345 πιστεύω δτι
δέν μπορεί νά συμπληρωθεί παρά μόνο μέ τήν αιτ.. π[αιπάλην]. Σχετικά μέ
τήν έκφραση άλφίτου (-των) παιπάλη1346 βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 1
[XII 502, 11-15 Κ.]: άνδράχνης φύλλα κόψας και καθ' αύτά και μετά παιπάλης
άλφίτων κατάπλασσε. άλλο■ κυπάρισσον άπαλήν λείαν και καθ' έαυτήν και μετά
παιπάλης άλφίτων κατάπλασσε. άλλο· στρύχνον και καθ' έαυτό καί μετά παιπά-
λης άλφίτων κατάπλασσε· [Άνών.], [Διάγν. π. όξ. και χρον. νοσημ.] 12, 3 [σ. 88,1
Garof.]: ή παιπάλης άλφίτων Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 75, 6 [CMG VI/2/2, σ. 244,
34]: λεαινόμενοι έπιμελώς μετά παιπάλης άλφίτου■ Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 39, 3
[CHG II 171,20-21 Ο.-Η.]: ή τρύγα οϊνου πρόσφατον μετά παιπάλης άλφίτων.

Μέ βάση τά παραπάνω πιστεύω ότι τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά έκδοθει
ώς άκολούθως:

1343. Έξ άλλου ή έκφραση λήθαργοι γίνονται (οί άνθρωποι) είναι παντελώς άδόκιμη.

1344. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 24: «post κατεχομένους spatium circ. undecim lit. V».

1345. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 25: «post π spatium circ. sex lit. V».

1346. Ώς παιπάλη χαρακτηρίζεται τό πάρα πολύ λεπτό άλεύρι, ή άχνη· βλ. LSJ, στό λ.
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θεραπεύειν δέ <χρή> τούς τοιούτους [sc. τούς πίνοντας τήν ρίζαν τού μανδρα-
γόρου] κορίου σπέρματι μετά θερμού ύδατος ή τοϊς δυναμένοις τήν κάτω κοιλίαν
έκλύειν■ τούς δέ ύπό τοϋ ύπνου κατεχομένους [σφόδρα χρή μέν] ποτίζειν <σύν>1347
ύδατι ψυχρώ όριγάνην λείαν, άλφίτου π[αιπάλην] έπιπάττοντας, διδόναι δέ καί τά
άλλα τά πρός τό όπιον είρημένα βοηθήματα,

καί νά μεταφρασθεί: «Αύτούς [sc. πού έχουν πιει τή ρίζα τοϋ μανδραγόρα] πρέ-
πει να τούς θεραπεύει κάποιος μέ σπέρμα κορίου καί ζεστό νερό ή μέ έκεΐνα (τά
φάρμακα) πού έχουν τή δυνατότητα νά προκαλούν διάρροια· έκείνους όμως
πού έχουν καταληφθεί άπό βαθύ ύπνο πρέπει νά τούς δίνει νά πιοϋν τριμμένη
ρίγανη μέ κρύο νερό, πασπαλίζοντάς το μέ λεπτό άλεύρι· πρέπει άκόμη νά τούς
χορηγεί καί τά άλλα θεραπευτικά μέσα πού έχουν ειπωθεί κατά τοϋ όπίου (=
γιά τήν έξουδετέρωση τοϋ όπίου)».

σ. 73, 3-6: ή σέλινον λεάνας μετ' ελαίου δίδου [sc. τοις λαβοϋσι ύοσκύαμον],
ή κνίδης καρπόν. καί τά πέταλα έφθά έν γάλακτι δίδου έσθίειν, ή κιχόριον καί
καρδαμίδας δίδου έσθίειν. ή ραφάνου ρίζαν ή νάπυος ομοίως ρίζαν έσθίειν ή μετ'
οίνου ομοίως πίνειν.
Στό χωρίο αύτό:

α') Πριν άπό τό έσθίειν (τρίτο) πρέπει —μέ βάση όσα ύποστηρίχθηκαν πα-
ραπάνω (σ. 380-381)— νά προστεθεί τό δίδου134&.

β') Πιθανότατα τό δεύτερο ομοίως (πίνειν) δέν έχει θέση στο κείμενο (ίσως
γράφτηκε άπό λανθασμένη έπανάληψη τοϋ ϊδιου έπιρρήματος πού προηγείται),
καί γι' αύτό πρέπει νά όβελισθεΐ.

Μέ βάση λοιπόν τις παρατηρήσεις αύτές τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεϊ:

ή σέλινον λεάνας μετ' έλαίου δίδου [sc. τοις λαβοϋσι ύοσκύαμον], ή κνί-
δης καρπόν καί τά πέταλα έφθά έν γάλακτι δίδου έσθίειν, ή κιχόριον καί
καρδαμίδας δίδου έσθίειν ή ραφάνου ρίζαν ή νάπυος ομοίως ρίζαν <δίδου>
έσθίειν ή μετ' οϊνου {ομοίως} πίνειν,

και νά μεταφρασθεί: « ή άφοϋ λιώσεις σέλινο μέ λάδι δώσε [sc. σ' αύτούς πού
έχουν λάβει ύοσκύαμον], ή καρπό τσουκνίδας καί τά φύλλα βρασμένα μέσα σέ
γάλα δώσε νά τά φάνε, ή δώσε νά φάνε κιχόριο καί καρδαμίδες· ή δώσε νά φάνε
ρίζα ρεπανιού ή ομοίως ρίζα σιναπιοϋ ή νά τις πιούν μέ κρασί1349».

1347. "Ισως πρόκειται για μή άπαραίτητη προσθήκη.

1348. Μέ τήν άποκατάσταση αύτή κάθε προτεινόμενο φάρμακο άποκτά, κατά κάποιο τρόπο,
αύτοτέλεια στή διατύπωσή του· βλ.: ή σέλινον λεάνας μετ' έλαίου δίδου [sc. τοις λαβοϋσι ύοσκύα-
μον], II ή κνίδης καρπόν καί τά πέταλα έφθά έν γάλακτι δίδου έσθίειν, || ή κιχόριον και καρδαμίδας
δίδου έσθίειν. || ή ραφάνου ρίζαν \\ή νάπυος ομοίως ρίζαν <δ ίδ ου> έσθίειν ή μετ'οϊνου {ομοίως} πίνειν.

1349. Προφανώς πολτοποιημένες.
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σ. 73, 9-10: τοις τούς μύκητας εϊληφόσι παρακολουθεί πνευμάτωσις, πόνος
στομάχου, μικροψυχία, περίψυξις· είτα πνιγμός, οις δε εμετός καί διάρροια.

Στο πρώτο τμήμα τοϋ χωρίου αύτοϋ (τοις τούς μύκητας ... πνιγμός) κατα-
γράφονται τά συμπτώματα πού έμφανίζονται γενικά σέ όλους, όσοι έχουν φάει
μύκητες, ένώ στο ύπόλοιπο τμήμα του γίνεται λόγος γιά δύο άκόμη συμπτώμα-
τα τά όποια προφανώς δέν παρατηρούνται πάντοτε σέ περίπτωση βρώσεως μυ-
κήτων. Γι' αύτό πιθανότατα τό οις πρέπει νά διορθωθεί σέ <ένί>οις, δηλ.:

τοις τούς μύκητας εϊληφόσι παρακολουθεί πνευμάτωσις, πόνος στομάχου,
μικροψυχία, π ερίψυξις· είτα πνιγμός, <ενί>οις δε εμετός καί διάρροια,

καί τό χωρίο νά μεταφρασθεί: «σ' αύτούς πού έχουν φάει μύκητες συμβαίνει δύ-
σπνοια, πόνος τοϋ στομάχου, λιποθυμία, ψύξη (τοϋ σώματος) και άκολούθως
πνιγμός· σέ κάποιους όμως (συμβαίνει) εμετός καί διάρροια».

Παρόμοια διάκριση τών συμπτωμάτων έντοπίζεται σέ άρκετές περιπτώσεις
πού άφοροΰν εϊτε δήγματα ιοβόλων ε'ίτε πόση δηλητηριωδών ούσιών ε'ίτε άλλα
νοσήματα· βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 51, 5-7: τοις τοίνυν ύπό άσκαλα-
βώτου δηχθεϊσι παρακολουθεί ... οϊδησις, πελιότης, τισί καί νομή μετά έσχαρώ-
σεως· σ. 53, 38-39: έτι τε καί τρόμος έν δλω τω σώματι καί ώχρίασις καί άγρυ-
πνια, τισί δέ καί κνησμός· βλ. άκόμη Φιλούμ., Π. ίοβ. 14, 2 [CMG Χ/1/1, σ. 17,
8-15]: τοϊς δέ μή έλαφρώς τυπτομένοις [sc. τοις ύπό σκορπιού πληγεϊσι] τοιαύτά
τινα παρακολουθεί· καύσος {και} περί τήν πληγήν ..., ένίοις <δέ καί> συνε-
χείς έρυγαί, γλώσσης πάχος καί σκληρότης· 15,6 [CMG Χ/1/1, σ. 19,21-23]· Άέτ.,
Λόγ. ίατρ. 13, 18 [σ. 272, 19-20 Ζερβ.]: έξ ου [sc. τοϋ δήγματος κάποιου γένους
άραχνών] έρύθημα καί δυσουρία παρακολουθεί, ένίοτε δέ καί πνιγμός· Παϋλ.
Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 38 [CMG ΙΧ/2, σ. 30, 20-23]: τοις δέ τόν χαμαιλέοντα τόν
μέλανα προσενηνεγμένοις ... είτα σπασμός έμπίπτει καί εμετοί φλεγματώδεις καί
αφρώδεις, τισί δέ καί λυγμός μετά αφωνίας καί προσώπου διαστροφή- Παϋλ.
Νικ., Π. νοσημ. 65, 5-6 [σ. 145 1er. Βίο]: παρακολουθεί δέ τοις τοιούτοις [sc. τοϊς
δυσεντερικοϊς] ποικίλη άπόκρισις ... ποτέ καί άμφότερα άλγημάτων καϊ στρο-
φών, τισί καί πυρετοί παρακολουθούσιν, κ.ά.1350.

σ. 73, 20-21: ό δέ Έπαινέτης ταύτα παραδίδωσι πρός μύκητας- νίτρον μετ'
δξους κεκραμμένον καί χαλκού άνθους μετά μελικράτου και άναγκάζειν έμεΐν.

Στό χωρίο αύτό ό Έπαινέτης προτείνει δύο έμετικά φάρμακα, τό πρώτο άπό
τά όποια συνίσταται άπό νίτρο άναμεμειγμένο μέ ξύδι, ένώ τό δεύτερο άπό
«άνθος χαλκού»1351 και μελίκρατο. Συνεπώς τά δύο έμετικά πρέπει νά διακρι-

1350. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 60.

1351. Ώς άνθος χαλκού χαρακτηρίζονται τά μόρια πού έκπίπτουν άπό τόν χαλκό, καθώς



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

397

θοϋν μεταξύ τους μέ κόμμα (όπως είναι ή συνήθης έκδοτική πρακτική), ένώ
ή έκφραση χαλκού άνθους πρέπει, για λόγους συντακτικούς, να διορθωθεί σέ
χαλκού άνθος· βλ. καί τό άμέσως προηγούμενο φάρμακο: νίτρον μετ'δξους ...

Για τό νίτρον μετ' δξους ώς έμετικό σέ περιπτώσεις δηλητηριάσεων βλ. Γαλην.,
Π. άντιδ. 2, 7 [XIV 140, 9-11 Κ.]: δοτέον δέ ... και νίτρον λεανθέν μετ' δξους (μύκη-
τες)· άκόμη Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 113 [III 84, 8-9 Wellm.]: και πρός μύκητας σύν
όξυκράτω ποθέν άρμόζει [sc. τό νίτρον]· πρβ. και Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 55 [CMG
ΙΧ/2, σ. 37, 19-21]: θαυμαστώς δέ ώφελοϋνται [sc. οί λαβόντες μύκητας] κονίαν κλημα-
τίνην ή έξ άχραδίνων ξύλων μετ'όξυκράτου καί άλών καί νίτρου πιόντες. Γιά τό χαλ-
κού άνθος όσον άφορά τήν εμετική χρήση του πρβ. [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 23 [σ.
33,15 Spr.]: καί χαλκού άνθος σύν δξει [sc. βοηθεΐ δέ αύτοΐς (= όσους έχουν δηλητηρι-
ασθεΐ άπό μύκητες)]· Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 55 [CMG ΙΧ/2, σ. 37,27]· Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 5, 76 [III 46, 1-2 Wellm.]: κινεί δέ [sc. ό κεκαυμένος χαλκός] καί έμέτους μετά
ύδρομέλιτος ποθείς1352.

σ. 74, 2-5: τοις μέν ούν τόν χαμαιλέοντα τόν μέλανα είληφόσι παρέπεται
γλώσσης οίδημα, στομάχου δήγμα, κοιλίας βορβορυγμός, παρακοπή, άγνοια, δι-
αστροφή προσώπου ή σπασμός, έμετος άφρώδης, τοις δέ τόν λευκόν πελίωσις,
πληγμός καϊ ά τοις είληφόσι μύκητας.

Προφανώς στο χωρίο αύτό τό πληγμός πρέπει νά διορθωθεί σε πνιγμός,
έπειδή ό πληγμός —ούσ. μέ έξαιρετικά σπάνια χρήση ώς ιατρικός όρος— ση-
μαίνει τήν πλήξιν, τό χτύπημα. Έντοπίζεται μία άκόμη φορά στον Άλέξ. Τραλλ.,
Θεραπ. 12 [II 579, 25-27 Puschm.]: καϊ θαυμάσεις, ώς ούτε πόνος ούτε άλλο κιν-
δυνώδες ούδέν παρακολουθήσει, καθάπερ έπι πολλών όρώμεν πληγμούς έπα-
κολουθοϋντας τών ποδών παυσαμένων τοϋ ρευματίζεσθαι, όπου ό Puschmann
(τ. 2, σ. 578) μεταφράζει τον όρο αύτόν ώς «Schlagflüsse», δηλ. «άποπληξίες».
Ύπέρ τής προτεινόμενης διορθωτικής προτάσεως συνηγορεί καί ή παραπε-
μπτική έκφραση πού βρίσκεται στο τέλος τοϋ έξεταζόμενου χωρίου, κατά τήν
όποία σ' αύτούς πού έχουν ύποστεΐ δηλητηρίαση άπό λευκόν χαμαιλέοντα
έμφανίζονται τά ϊδια συμπτώματα μέ έκείνους πού δηλητηριάσθηκαν άπό μύ-
κητες (ά τοις είληφόσι μύκητας). Πράγματι, στό χωρίο, όπου περιγράφονται τά
συμπτώματα τών δηλητηριασμένων άπό μύκητες, μεταξύ αύτών μνημονεύεται
και ό πνιγμός (άλλά όχι ό πληγμός), βλ. σ. 73, 9-10: τοις τούς μύκητας είληφόσι
παρακολουθεί πνευμάτωσις, πόνος στομάχου, μικροψυχία, περίψυξις- είτα πνιγ-
μός, <ένί>οις (correxi)1353 δέ έμετος και διάρροια. Επιπρόσθετα σημειώνω ότι
ό πνιγμός, δηλ. εϊτε ή δυσχέρεια στήν άναπνοή εϊτε ή παντελής άπόφραξη τών

αύτός ψύχεται, ή ενα εΐδσς σκουριάς· βλ. Durling, Medical Terms, σ. 336-337, λ. χαλκού άνθος.

1352. Βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 60-61.

1353. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. παραπάνω, σ. 396, τήν παρατήρηση στό χωρίο.



398

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

άεροφόρων όδών, είναι συχνό, και σέ περιπτώσεις άρκετών δηλητηρίων, μοι-
ραίο σύμπτωμα· βλ. σ. 74, 32-33 (συμπτώματα όσων έχουν λάβει ψιμμίθιον καί
άλλες δηλητηριώδεις ούσίες): ... ούλα λευκά, πνιγμός· σ. 74, 37 (συμπτώματα
έκείνων πού έχουν λάβει ψίλωθρον): ... έγκαυσις στομάχου καϊ πνιγμός· σ. 75,
20 (συμπτώματα αύτών πού έχουν πιει λιθάργυρον): ... Ισχουρία και έπι τέλει
πνιγμός1354. Έπίσης βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 4,83 [II 244,12 Wellm.]: βρωθεϊσα
δέ [sc. ή βοτάνη πού ονομάζεται Κολχικόν] κτείνει κατά πνιγμόν ομοίως τοις μύ-
κησιν 4,96 [II 254,11-12 Wellm.]: ποθέντες μέντοι οί νεαροί πάπποι πνιγμόν έπι-
φέρουσιν 5, 116 [III 86,15-16 Wellm.]: ποθεϊσα δέ [sc. ή γύψος] κτείνει τω κατά
πνιγμόν τρόπω· [Διοσκουρ.], Π. δηλητ., προοίμιον [σ. 12, 11-13 Spr.]: καί τό πνί-
γεσθαι δέ ού μόνον έπί μυκήτων όράται, άλλά καί έπί αίματος ταυρείου καί γά-
λακτος καί άκονίτου καί γύψου καί ψιμυθίον [Γαλην.], Π. εύπορ. 1,17 [XIV 389,
1-2 Κ.]: έπί δέ τυρωθέντος γάλακτος καί διά τούτο πνιγμόν έπάγοντος πιτύαν έν
οϊνω διείς πότιζε.

σ. 74, 6-7: θεραπεύονται δέ [sc. οί τον χαμαιλέοντα είληφότες] τοις αύτοϊς
πάσι τοις έπί μυκήτων είρημένοις. καί ούτοι χρήσθωσαν σεϋτλα.

Προφανώς τό σεϋτλα πρέπει νά διορθωθεί σέ σεύτλοις (ώς άντικ. τού χρή-
σθωσαν). Βλ. παρόμοιες συντάξεις στό ιδιο κείμενο: σ. 46, 26: τή έμπλάστρω
χρώ· σ. 53,14-15: χρώ ώς καί τή προγεγραμμένη [sc. άντιδότω]· σ. 56, 20-21: χρώ
τοϊς βοηθήμασι τοις πρός έχεοδήκτους λελεγμένοις· σ. 61,16-17: χρώ περισσοτέρα
κηρωτή και όλίγω φαρμάκω μέχρις άπουλώσεως- σ. 61, 20-21· σ. 65, 16· σ. 71, 5·
βλ. άκόμη σ. 46,1: χρηστέον σκορόδοις λείοις· σ. 59,11-12: διό καί έπί τούτων χρη-
στέον τοις αύτοϊς βοηθήμασι τοις έπί τής μυγαλής, κ.ά.

σ. 74,15-16: ή καϋσον σίλφιον, ή όποπάνακος, ή πάνακα μετά όζους δίδου [sc.
τοις είληφόσι θρομβωθέν γάλα].

Προφανώς ή άσύντακτη γεν. όποπάνακος πρέπει νά διορθωθεί, ώστε καί τά
τρία μνημονευόμενα φαρμακευτικά ύλικά νά είναι σέ πτώση αίτιατ. ώς άντικεί-
μενα τοΰ δίδου. Γιά νά άποκατασταθει λοιπόν ή συντακτική άταξία στό χωρίο
αύτό τό όποπάνακος πρέπει νά διορθωθεί σέ όπό<ν> πάνακος, και τό κείμενο
νά έκδοθεϊ ώς άκολούθως:

ή καύσας σίλφιον ή όπό<ν> πάνακος ή πάνακα μετά όζους δίδου1355,

1354. Έτσι θεωρώ οτι τό ενδεχόμενο έπιχείρημα τής lectio difficilior δέν είναι δυνατόν νά
ισχύει στήν παρούσα περίπτωση.

1355. Αύτή είναι ή οικονομικότερη πρόταση· 'ίσως δμως να είναι όρθή καί ή άκόλουθη συ-
μπλήρωση: ...ή όπόν πάνακος ή <και αύτόν τόν> πάνακα. Σέ κάθε περίπτωση όμως αύτό είναι τό
νόημα τής τελευταίας θεραπευτικής ύποδείξεως. Πρβ. καί παραπανω, σ. 265-267, τήν παρατήρη-
ση στό χωρίο, σ. 44,35-37. Βλ. και τήν έπόμενη ύποσημ.
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καί νά μεταφρασθεί: «ή άφοϋ κάψεις σίλφιο ή όπόν πάνακα ή (τόν ϊδιο) τόν πά-
νακα1356 χορήγησε τα μέ ξύδι».

σ. 74, 16-19: πιτύαν [...] δίδου [sc. τοϊς είληφόσι θρομβωθέν γάλα] άπασαν
συν δξει. ιστορίας δέ έστιν έπάξιον διηγήσασθαι- έξωθεν μέν γάρ τοϋ σώματος
υπάρχον τό γάλα πήγνυσθαι [...] βληθεϊσα δέ ένδον τοϋ σώματος διαχέει.

Τά δύο προβλήματα τού χωρίου αύτού έντοπίζονται στά 'ισάριθμα χάσματα
πού σημειώνονται στό χφ. V άπό τόν ϊδιο τον άντιγραφέα:

α') Μετά τήν αίτιατ. πιτύαν1357 στό χφ. δηλώνεται χάσμα δέκα περίπου
γραμμάτων1358. Υποθέτω δτι ή πιτύα πού πρέπει (ή πού μπορεί) νά χρησιμοποι-
ηθεί στήν περίπτωση αύτή είναι δυνατόν νά προέρχεται γενικά άπό κάθε ζώο,
δπως προκύπτει άπό τά άκόλουθα χωρία, βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 1,17 [XIV 389,
1-2 Κ.]: έπϊ δέ τυρωθέντος γάλακτος και διά τούτο πνιγμόν έπάγοντος πιτύαν έν
οϊνω διείς πότιζε■ Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 130 [CMG VI/2/2, σ. 297, 17]: βοηθεϊ
δέ πινομένη πιτύα πολλάκις μετ' δξους· [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 26 [σ. 35, 13-15
Spr.] = Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 57 [CMG ΙΧ/2, σ. 38, 22-23]: οΐς [sc. τοις λα-
βούσι γάλα έμπυτιασθέν] βοηθοϋντας προσφέρειν δει ώσπερ άντίδοτον πυτίαν
σύν δξει, πολλάκις άναγκάζοντας πίνειν. Ή παραπάνω σκέψη πιστεύω δτι ένι-
σχύεται και άπό τό άκόλουθο χωρίο τοϋ Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2, 163 [III
315, 9-12 Wellm.]: γάλακτος δέ θρομβωθέντος ώφελίμως δίδοται... πυτία λαγω-
ού ή νεβροϋ ή έρίφου ή άρνός ή δορκάδος ή βουβάλου ή μόσχου σύν δξει (όπου
άναγράφονται οί πυτίες έπτά διαφορετικών ζώων)1359. Γι' αύτό στό κενό μετά
τή γρ. πιτύαν πιθανότατα δέν δηλωνόταν τό είδος τής πιτύας (αίγεία, βοεία,
λαγωοϋ, έλάφου κτλ.), άλλά ή θεραπευτική δράση της, δηλ. όπως άκριβώς καί
στά χωρία τοϋ ψευδο-Διοσκουρίδη και τοϋ Παύλου Αιγινήτη, τά όποια παρα-
τέθηκαν άμέσως παραπάνω (ώσπερ άντίδοτον)1360.

1356. Δηλ. τό 'ίδιο τό φυτό, προφανώς πολτοποιημένο, ώστε να είναι δυνατή ή κατάποσή του·
βλ. και παραπάνω, σ. 378, τό χωρίο, σ. 68,12-14.

1357. Τό ούσ. αύτό στις εκδόσεις ορθογραφείται ώς πιτύα καί πυτία· βλ. LSJ, στό λ. Γιά τόν
τύπο πιτύα ενδεικτικά βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 2, 19 [I 128, l Wellm.]· 2, 75 [I 150, 9-151,
7 Wellm.] (λ. πιτύα)· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 46 [CMG ΙΧ/2, σ. 34, 3]· Γεωπ. 12, 24 [σ. 373,
ι Beckh], κ.ά.· γιά τόν τύπο πυτία βλ. ενδεικτικά Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 1, 14 [III 156, 22
Wellm.]· Ορειβ., Ίατρ. συν. 15, 2 [CMG VI/1/2, σ. 291, ι]· Αετ., Λόγ. 'ιατρ. 2,105 [CMG VIII/1, σ.
190,5-9]· Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 1,47 [CMG IX/1, σ. 31, ό], κ.ά.

1358. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 16: «post πιτύαν spatium circ. decern lit. V».

1359. Βλ. άκόμη [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 25 [σ. 35,4 Spr.] : και πυτία απασα σύν δξει (σέ περίπτωση
δηλητηριάσεως άπό ταύρειον αίμα).

1360. Γιά τήν έκφραση ώσπερ άντίδοτον βλ. άκόμη Αθην., Δειπνοσ. 4, 5,130c: έπίνομεν ούν
εύμαρώς ώσπερ άντίδοτον = Λειπνοσ. (έπιτ.) [τ. 2/1, σ. 33,36 Peppink] · Επιφ., Πανάρ. [τ. 2, σ. 59,14 Holl] :
δι'οφεως ώσπερ άντίδοτον τοις τότε δεδηγμένοις εργαζομένου, ένώ γιά τήν έκφραση ώς άντίδοτον
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β') Όσον άφορα τό δεύτερο κενό, πού έπίσης δηλώνεται στό χφ.1361, πιθα-
νότατα πρέπει νά συμπληρωθεί μέ τήν έκφραση τούτο ποιεί (δηλ.: πήγννσθαι
<τοϋτο ποιε~ι>). Γιά τή σύνταξη τοϋ ποιώ μέ άπαρέμφ. βλ. Άρετ., Π. αιτ. και σημ.
χρον. παθ. 1, 8 [CMG II, σ. 48, 20]: γνάθων τά λεπτά ποιεί όδοϋσι προσιζάνειν
[Άνών.], Π. τροφ. 9 [σ. 249, 12-13 Erm.]: γάλα ψυχρό ν τούς μεν έχοντας ψυχράν
διάθεσιν τής κοιλίας όξννειν ποιεί· Άέτ., Λόγ. 'ιατρ. 1, 81 [CMG VIII/1, σ. 49, 20-
21 ]: δθεν τά έκ θώρακος και πνεύμονος ύγρά παχέα και γλίσχρα ραδίως άναπτύ-
εσθαι ποιεί [sc. ή γλήχων]· 2,168 [CMG VIII/1, σ. 213, 29-30]: λίθους τούς έν κύ-
στει θρύπτει, και κατά βραχύ έξονρεϊσθαι ποιεί1362, κ.ά.

Μέ βάση τά παραπάνω πιστεύω ότι τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

πιτύαν [ώς άντίδοτον]1363 δίδου άπασαν σύν δξει. ιστορίας δέ έστιν έπάξι-
ον διηγήσασθαι- έξωθεν μέν γάρ τού σώματος ύπάρχον τό γάλα πήγννσθαι
<τούτο ποιει> [sc. ή πιτύα], βληθεϊσα δέ ένδον τοϋ σώματος διαχέει,

και νά μεταφρασθεί: «Δίνε ώς άντίδοτο ολόκληρη πιτύα μέ ξύδι. Αξίζει νά διη-
γηθεί κάποιος τήν ιστορία [sc. τής δράσεώς της]. Γιατί όταν τό γάλα βρίσκεται
έξω άπό τό σώμα, αύτή [sc. ή πιτύα] τό κάνει νά πήζει, όταν όμως αύτή εισέλθει
στό σώμα, τό διαλύει [sc. τό θρομβωμένο γάλα πού άποφράσσει τούς πνευματι-
κούς πόρους)».

σ. 74, 20-22: τοις δέ τό αίμα ταύρειον εϊληφόσι δίδου έρινεοϋ καρπόν έν δξει
μετά τοϋ όξυκράτου, ή νίτρου μετ' οίνου δίδον ομοίως, ή [...] δραχμήν α' καϊ
κράμβης σπέρμα τό ίσον μίξας δίδον μετ'δξονς

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες παρατηρήσεις:
α') Μετά τήν πρόταση δίδου έρινεοϋ καρπόν έν δξει μετά τοϋ όξυκράτου πι-
θανότατα ύπάρχει χάσμα, τό όποιο πρέπει νά συμπληρωθεί ώς έξής: έρινεοϋ
καρπόν έν δξει <ή>, καί πιθανότατα τό άρθρ. τοϋ πρέπει νά όβελισθεΐ. Ή πρό-
ταση αύτή βασίζεται στόν συνδυασμό τών δύο παρακάτω άντίστοιχων χωρίων
τοϋ Διοσκουρ., 27. άπλ. φαρμ. 2,162 [III 315,3-6 Wellm.]: ταυρείον <δέ> αίματος

[ΑΝΩΝ.],.Συνα)>. λέξ. [1356,28-29 Bachm.]: έξ ών 'ιατροί τα πολλά τήν θηριακήν σκευάζουσιν, ώς άντί-
δοτον τούτοις.

1361. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 18: «post πήγννσθαι spatium circ. duodecim lit. V».

1362. Πρβ. καί Αριςτοτ., Μετεωρολ. 4,8,384b: ταύτα δέ παχύνοντα καί πηγνύντα ποιείται τήν
έργασίαν αύτών Αλεξ. Αφροδ., Ίατρ. άπορ. και φυσ. προβλ. 1,151 [I 50,28-29 Ideler]: ποιεί [sc. τά
ύποκείμενα και συναγόμενα περιττώματα] τάς τρίχας πηγννμένας- Ιω. Χρυςοςτ., Ύπόμν. εις πρός
Έφεσ. έπιστ., Ό μ. ΙΑ' [PG 62,85]: ή άγάπη ανοικοδομεί, και τό σνγκολλάσθαι άλλήλοις καί σνμπή-
γννσθαι καϊ άρμόζεσθαι, τούτο ποιεί.

1363. Προτείνω τή συμπλήρωση ώς (άντίδοτον) άντί ώσπερ (άντ.) έξ αιτίας τοϋ κενού τών
δέκα περίπου γραμμάτων πού δηλώνεται στό χφ. (άν καί άπό διάφορες ένδείξεις προκύπτει δτι ό
γραφέας άφήνει κενά μόνο κατά προσέγγιση).
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ποθέντος βοηθοϋσιν δλυνθοι σύν δξει ποθέντες καί καθ' εαυτούς, δξος, νίτρον
σύν σιλφίω, πυτία έρίφου ή λαγωού μετ'οϊνου, νίτρου δραχμή α ' μετ'οϊνου, κράμ-
βης σπέρμα σύν δξει, καί τοϋ [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 25 [σ. 35,1-5 Spr.]1364: διδό-
ναι δέ ... τους τε όλύνθους, πλήρεις οντάς τοϋ οπού, σύν όξυκράτω■ καϊ νίτρον
δέ καθ' έαυτό ώφελεϊ· καϊ πυτία άπασα σύν δξει, καϊ σιλφίου ρίζη ή τω όπώ· ομοί-
ως και κράμβης σπέρμα ...1365. Βλ. καί τό άκόλουθο χωρίο, όπου τό καταγραφό-
μενο φάρμακο συνιστάται νά χορηγηθεί μέ όξύκρατο, όξος κτλ. (δηλ. περίπου
όπως καί στό έδώ έξεταζόμενο), Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 49 [CMG ΙΧ/1, σ.
260,14-15] = Αρχιγ., άπ. 20 Brescia (σ. 10, 23-24): πότιζε δέ όβολόν μετά όξυκρά-
του ή δξους σκιλλητικοϋ ή όξυμέλιτος. Γιά τήν έκφραση δίδου έν δξει βλ. Γαλην.,
Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 9 [XII 997,17 Κ.]: έν δξει δριμεϊ δίδου■ 9, 2 [XIII 241,10
Κ.]: δίδου έν όξυμέλιτι σκιλλητικφ· βλ. έπίσης τις παρόμοιες έκφράσεις δίδου έν
ύδατι ή όξυκράτω ή μελικράτω ή όξυμέλιτι ή ο'ίνω· πρβ. καί τήν έκφραση πινόμέ-
νος (-η, -νον) έν δξει (κτλ.), Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 9, 23 [CMG VI/3, σ. 292,
13-14] = Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4,99 [CMG VI/3, σ. 480,18]: πινόμενος [sc. καππάρε-
ως τής ρίζης ό φλοιός] έν δξει ή όξυμέλιτι, κ.ά.

β') Ή γεν. νίτρου πρέπει νά διορθωθεί σέ αίτιατ. νίτρον ώς άντικείμενο τοϋ
δίδου (νίτρον ... δίδου).

Δυστυχώς γιά τό χάσμα πού δηλώνεται στό χφ. V1366, δέν είναι δυνατόν νά
διατυπωθεί κάποια ύπόθεση γιά συμπλήρωσή του (έστω e.g.).
Συνεπώς τό χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

τοις δέ τό αίμα ταύρειον1367 είληφόσι δίδου έρινεοϋ καρπόν έν δξει <ή>
μετά {τοϋ} όξυκράτου, ή νίτρον μετ'οϊνου δίδου ομοίως, ή [...] δραχμήν α'
καί κράμβης σπέρμα1368 τό ϊσον μίξας δίδου μετ'δξους.

1364. Ίο χωρίο αύτό έντοπίζεται καί στόν Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,56 [CMG ΙΧ/2, σ. 38,12-16],

1365. Ή πρόταση αύτή εΐναι ή κατά τή γνώμη μου ή οικονομικότερη γιά τήν άποκατάσταση
τοΰ κειμένου. Βλ. όμως τό 'ίδιο σκεύασμα πού συνιστάται ομοίως σέ περίπτωση πόσεως ταυρείου
αίματος άπό τόν Γαλην., Π. άντιδ. 2, 7 [XIV 143,4-5 Κ.]: ή έρινεών καρπών τρίψας μετ'δξους
δίδου. Πρβ. και τά άκόλουθα χωρία, όπου μετά τόν έμπροθ. προσδ. έν δξει άκολουθεΐ ή μετ. τρίψας,
[Γαλην.], Π. εύπορ. 2, 8 [XIV 430,12-13 Κ.]: άρτεμισίαν τήν βοτάνην έν δξει τρίψας· αύτόθι [XIV
430,17 Κ.]: σανδαράχην έν δξει τρίψας· Σχολ. εις Νικανδρ. Αλεξ. 534a 1-2 [σ. 184 Geym.]: ο'ίνου
τρύγα όπτήνέν δξει τρίψας δίδου πιεϊν, κ.ά.

1366. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 21: «post ή spatium circa sedecim lit. V».

1367. to αιμα ταύρειον] fort, {τό} ταύρειον αίμα vel to ταύρειον αίμα?

1368. Γιά τό χωρίο ή [...] δραχμήν α' και κράμβης σπέρμα τό ϊσον, καί ειδικότερα γιά τή
δυνατότητα διατηρήσεως τής αίτιατ. στήν έκφραση κράμβης σπέρμα, βλ. όσα σημειώνονται πα-
ραπάνω, σ. 264-265.
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σ. 75, 3-5: ποιεί δε κοινώς έπϊ πάντων τών είρημένων [sc. τών ψιμμίθιον ή ψί-
λωθρον ή γύψον ή ύδράργυρον είληφότων]· ελαιον [...] δίδου άχρις άν έμέση, ή
γάλα δνειον {ή} άπογραΐσας φύρασον μέλιτι, δίδου δέ πιεϊν ώς πλείστον.

Στό χωρίο αύτό:

α') Στό τέλος τής πρώτης προτάσεως πρέπει προφανώς νά προστεθεί τό
ταύτα, πού εΐναι άπαραίτητο γιά τήν εισαγωγή στήν παράθεση τών φαρμάκων
πού άκολουθει. Βλ. καί όσα σημειώνονται παραπάνω, σ. 361, σχετικά μέ τήν
προσθήκη τής δεικτ. άντων. τούτο στό χωρίο, σ. 63,10-12. Πρβ. καί σ. 302, τό χω-
ρίο, σ. 51, 35-37· σ. 328, παρατήρηση στο χωρίο, σ. 58, 21-24· σ. 330-331, παρατή-
ρηση στό χωρίο, σ. 59,18-20· σ. 388, παρατήρηση στο χωρίο, σ. 71, 4, και σ. 389-
390, παρατήρηση στό χωρίο σ. 71,17.

β') Ύστερα άπό τό έλαιον στο χφ. V ύπάρχει κενό έννέα περίπου γραμμά-
των1369, όπου προφανώς δηλωνόταν κάποια ιδιότητα ή κατάσταση τού έλαίου τό
όποιο συνιστάται νά χορηγηθεί ώς έμετικό· τό κενό αύτό πιθανότατα πρέπει νά
συμπληρωθεί ώς έξής: ελαιον [πολύ θερμόν]. Βλ. στο έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 65,
14: έμέτους εύθέως παραληπτέον, οΐον δι' έλαίου θερμού, και σ. 75,10-11: πάντα δέ
μετ' έλαίου πολλού, άχρις άν έμετος άκολουθήση. Βλ. άκόμη [Διοσκουρ.], Π. δη-
λητ., προοίμιον [σ. 7, 9-10 Spr.]: προσφέρειν δεί ελαιον θερμόν ... έμεϊν άναγκάζο-
ντας- Γαλην., Πρός Γλαύκ. θεραπ. 1, 15 [XI 55, 11-14 Κ.]: εί δέ μηδ' ούτως, αύθις
αύτοϊς έλαιον θερμόν οτι κάλλιστον δοτέον. ε'ίωθε δέ πολλάκις τούλαιον ούκ είς
έμετον μόνον όρμάν Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. 335-363 [σ. 73,18-19 Παπα-
θωμ.]: ναι μην καϊ ελαιον τούτω θερμόν έπιτρεπτέον, ώστε πίνειν, εϊτα πρός έμε-
τον άγειν δει· Σχόλ. είς Νικάνδρ. Άλεξ. 360a 1-2 [σ. 134 Geym.]: έλαιόν φησι θερμόν
λαβών βιάζου πάν έμεϊν Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3, 7 [CMG VI/3, σ. 403, 5-6]:
μηδ' ούτως δέ δυναμένων [sc. έμεϊν], έλαιον θερμόν πινέτωσαν Άλέξ. Τραλλ., Π.
πυρετ. 3 [I 341, 17 Puschm.]: εί δέ μηθ' ούτως [sc. δύναιντο έμεϊν] αύθις αύτοϊς
ελαιον θερμόν ώς δ,τι κάλλιστον διδόναι· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 9, 28 [σ. 336, 7-8 Ζερβ.]
= Παΰλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 44 [CMG IX/1, σ. 240, 24-25]: είτα ποτιστέον έλαιον
θερμόν ή ζωμούς λιπαρούς, ίνα πάλιν έμέσωσιν Γεωπ. 16, 19 [σ. 465, 5-6 Beckh]:
άνακλιθέντι ύπτίω έλαιον θερμόν... έγχυτέον, κ.ά.

γ') Ή τελευταία παρατήρηση άφορά τόν όβελισμό άπό τήν Ihm τού διαζευ-
κτικού ή. Πιστεύω ότι πρόκειται γιά έσφαλμένη άντιμετώπιση τού κειμένου. Τό
πιθανότερο εΐναι μετά τό ή νά έχει έκπέσει κείμενο, και άκριβέστερα λέξη πού
δηλώνει έναλλακτικά τό είδος τοϋ γάλακτος πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί. Σέ
περιπτώσεις δηλητηριάσεων, τις όποιες έχω έντοπίσει, προτείνονται έναλλα-
κτικά τό όνειον ή τό βόειον γάλα· βλ. [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 5 [σ. 21, 2-3 Spr.]

1369. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 3: «post ελαιον spatium circ. novem lit. V».
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(έφήμερον): ακριβώς δέ βοηθούνται οί {τό} (delendum) ονειον ή βόειον γάλα
θερμον πίνοντες· Γαλην., Π. άντιδ. 2, 7 [XIV 138, 15-16 Κ.] (μηκώνειον): αρμόσει
δέ καί γάλα πίνειν ονειον ή βόειον· Παυλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 42 [CMG ΙΧ/2, σ.
32, 9] (περί κώνειου): έν οίς διδόναι γάλα βόειον ή ονειον πρβ. και 5, 48 [CMG
ΙΧ/2, σ. 35, 15-16] (περί έφημέρου): άκριβώς δέ βοηθούνται τό βόειον γάλα
θερμον πίνοντες· 'Ιππιατρ. (Hipp. Cant.) 74 [CHG II 213,14-15 Ο.-Η.] (περί κώ-
νειου): γάλα ονειον ή βόειον έγχυμάτιζε, ένώ σέ άλγήματα του στομάχου (δέν
καθορίζεται ή αιτιολογία τους, χωρίς νά άποκλείεται κάποια δηλητηριώδης
ούσία) έπίσης συνιστώνται το ονειον ή το βόειον γάλα· βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ.
φαρμ. 2,6 [III 244,10-11 Wellm.]: πρός δέ τά άλγήματα τοϋ στομάχου ποιεί γάλα
... βόειον ή ονειον- [Γαλην.], Π. εύπορ. 1, 10 [XIV 373, 3-8 Κ.]: πρός πόνον στο-
μάχου. τά δέ άλγήματα τοϋ στομάχου πραΰνει καί μαλάσσει, έφ' ών δυσφορία τις
ή άπορία τρέπεται, γάλα βόειον ή ονειον Άέτ., Λόγ. ίατρ. 9,42 [σ. 384, 23 Ζερβ.]
(δυσεντερικοί): γάλακτος ονείου ή βοείου παραλαμβανομένου, κ.ά.

Τό παραπάνω χωρίο λοιπόν, μέ βάση τις προτεινόμενες βελτιωτικές προτά-
σεις, πρέπει νά έκδοθει ώς έξης:

ποιεϊ δέ κοινώς έπϊ πάντων τών είρημένων <ταϋτα>· έλαιον [πολύ θερμον]
δίδου άχρις άν έμέση, ή γάλα ονειον ή <βόειον> άπογρα'ισας φύρασον μέλι-
τι, δίδου δέ πιεϊν ώς πλείστον,

καί νά μεταφρασθεί: «Γιά όλους, όσοι μνημονεύθηκαν [sc. αύτούς πού έχουν λά-
βει ψιμμύθιο, ψίλωθρο, γύψο και ύδράργυρο], έχουν κοινή ώφέλεια αύτά· δίνε
πολύ θερμό λάδι, μέχρις δτου (ό άνθρωπος) κάνει έμετο, ή άφοϋ άφαιρέσεις τό
«καϊμάκι» άπό γάλα όνειο ή βόειο, άνάμιξέ το μέ μέλι, και δίνε νά πιει οσο τό
δυνατόν περισσότερο».

σ. 75, 9-11: τά μέν ούν ύγρά πινέτω, τά δέ ξηρά έσθιέτω, ήτοι τά έτερα, πάντα
δέ μετ' έλαίου πολλού

Ό Rohde όβέλισε τήν έκφραση ήτοι τά έτερα, προφανώς μέ βάση τό σκε-
πτικό ότι άποτελει έπεξήγηση κάποιου γραφέα (ή χρήστη τοϋ χφ. V) στήν
έκφραση τά δέ ξηρά1370, ένώ ή έκδ. πιστεύει ότι πρέπει νά παραμείνει στό κείμε-
νο. Πιθανότατα όμως ή πρόταση τοΰ Rohde πρέπει νά γίνει άποδεκτή.

σ. 75, 27-28: ή δέ σαλαμάνδρα ζωόν έστιν δμοιον άσκαλαβώτου, παχύτερον δέ
σαύρας

Τά προβλήματα τοϋ χωρίου αύτοϋ έντοπίζονται σε μιά έσφαλμένα παραδε-
δομένη πτώση ούσ., καί σέ μιά μάλλον άστοχη έπέμβαση τής έκδ., δηλ.:

1370. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 10: «ήτοι τά 'έτερα del. Rohde».
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α') Ή γεν. άσκαλαβώτου πρέπει νά διορθωθεί σέ δοτ. άσκαλαβώτη. Σχετικά
μέ τή σύνταξη τοϋ έπιθ. δμοιος μέ δοτ. βλ. στό έδώ έξεταζόμενο έργο, σ. 50, 35:
έοικε δε [sc. ό άσκαλαβώτης] τό μεν είδος σαύρα ήλιακή· σ. 53, 21-22: δμοιον [sc.
τό ραγίον] ραγί σταφυλής μέλαινης· σ. 53,28: τό δε μυρμήκιον ωμοίωται μύρμηκι
μεγάλφ- σ. 56, 6-7: ή πελιάς τό θηρίον ωμοίωται {καί} κατά τήν χροιάν τω τής
πελιάδος τραχήλω· σ. 58, 10-11: ή μυγαλή άπεικάζεται μέν κατά τήν χροιάν τή
κατοικίδια) γαλή, κατά δέ τό μέγεθος μυΐ· πρβ. καί σ. 55, 6-7: ισομεγέθεις δέ [sc. οί
άκοντίται] τοις πρηστήρσι. Πρβ. έπίσης Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Θηρ. 282-319
[σ. 18,11-13 Παπαθωμ.]: τήνμέντοι κίνησιν ό αίμόρρους έστίν ... παραπλήσιος τω
κεράστη· 384-395 [σ. 22, 24-25 Παπαθωμ.]: εστι δέ ή αύτή και παραπλήσια τήν
'ιδέαν ή σκυτάλη τή άμφισβαίνη· 759-768 [σ. 42,16 Παπαθωμ.]: ε'ισϊ δέ ο'ι κεφαλο-
κρούσται παραπλήσιοι τή φαλλαίνη, κ.ά.

β') Ή δεύτερη παρατήρηση άφορα τή γρ. παχύτερον, ή όποία άποτελεΐ διόρθω-
ση τής έκδ. άντί τής παραδεδομένης ταχύτερον1371 πού είναι καί ή όρθή. Έξ άλλου
άμέσως παρακάτω στό κείμενο γίνεται λόγος γιά τή διάβαση τοϋ ζώου μέσω τής
πυράς. Βλ. και Άέτ., Λόγ. ίατρ. 13, 56 [σ. 290,18-19 Ζερβ.]: ή σαλαμάνδρα έστι ζώον
δμοιον άσκαλαβώτη- ταχύτερον1372 δέ τής φαρμακίτιδος σαύρας. Πρβ. καί τήν
περίπτωση τής άμφισβαίνης, ή κίνηση τής οποίας είναι βραδύτερη άπό έκείνην
τοϋ χερσύδρου- Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Θηρ. 372-383 [σ. 22, 6-8 Παπαθωμ.]:
καί τήν κίνησιν βραδυτέραν τήν άμφίσβαιναν τοϋ χερσύδρου ώς εστι μάνθανε.

Συνεπώς τό κείμενο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκολούθως:

ή δέ σαλαμάνδρα ζώόν έστιν δμοιον άσκαλαβώτη, ταχύτερον δέ σαύρας.

σ. 76,13-17: περί βουπρήστεως. άμα τω ληφθήναι προσβάλλει τω στόματι νί-
τρον ή κοιλία δέ ύποδάκνεται, καί ό στόμαχος μετά πόνου και έμπρήσεως δλον
τοϋ κύτους τής κοιλίας ώς έπι ύδρωπικών <...> άποφράσσεται δέ αύτοϊς καί ό
ουρητικός πόρος και ή κύστις έμψοφεί.

Στό παραπάνω χωρίο:

α') Ή πρόταση άμα τω ληφθήναι προσβάλλει τω στόματι νίτρον παρουσιάζει
συντακτικό καί νοηματικό πρόβλημα. Τό κεφ. γιά τήν βούπρηστιν άρχίζει μέ τήν
καταγραφή τοϋ συμπτώματος έκείνου, πού γίνεται άντιληπτό άμέσως μετά τή

1371. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 27: «παχύτερον] ταχύτερον V: ταχύτερον c. nota et in marg.
ίσως πά A».

1372. "Οπως προκύπτει άπό τό κριτ. ύπόμν. τοΰ Ζερβοΰ τά χφφ. πού είχε ύπ' όψιν του παρα-
δίδουν τή γρ. ταχύτερον, ένώ «τραχύτερονΥ». Συνεπώς εΐναι τουλάχιστον άκατανόητος ό λόγος
γιά τόν όποιον ή έκδ., έκδίδοντας τό έν λόγω κεφ. προκρίνει τή γρ. τραχύτερον βλ. Ihm, Der
Traktat, σ. 137, καθώς καί τό σχόλιο της, δ.π., σ. 138. Έξ άλλου ό χαρακτηρισμός τραχύς (ή τραχύ-
τερος) δέν έντοπίζεται στά παρόμοια συγγράμματα κατά τήν περιγραφή κανενός ιοβόλου.
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λήψη τοΰ δηλητηρίου αύτοΰ, δηλ. τής αίσθήσεως οτι ό άνθρωπος εχει φάει κάτι
τό όποιο περιέχει νίτρο πού μυρίζει άσχημα. Γιά τήν κατανόηση τού περιεχομέ-
νου τής προτάσεως αύτής βλ. [Διοσκουρ.], Π. δηλητ. 3 [σ. 18, 8-9 Spr.]: τοις δε
βούπρηστιν πεπωκδσι δοκεϊ κατά τήν γεϋσιν δμοιόν τι βρωμώδει νίτρφ- πρβ. και
Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 5, 32 [CMG ΙΧ/2, σ. 28,13-14]: τοις δε βούπρηστιν πεπω-
κδσι δοκεϊ κατά τήν γεϋσιν δμοιόν τι βρωμώδει συναισθάνεσθαι1373.

β') Έπίσης ή έκδ. σημειώνει χάσμα μεταξύ τών λέξεων ύδρωπικών καί απο-
φράσσεται1374, ένώ φυσικά τό παραδεδομένο κείμενο στό σημείο αύτό δέν πα-
ρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Ειδικότερα πρέπει νά έπισημανθεί ότι στό έν λόγω
χωρίο καταγράφονται τά συμπτώματα πού παρουσιάζονται μετά τήν πόση τής
βουπρήστεως, και τά όποια συνίστανται σέ δακνώδη πόνο στήν κοιλιά καί τό
στομάχι και ταυτόχρονα σέ πόνο και πρήξιμο ολόκληρης τής κοιλιακής χώρας,
είναι δηλ. παρόμοια μέ έκεΐνα πού έμφανίζονται στούς ύδρωπικούς.

Γιά τή φλεγμονή πού παρατηρείται στήν κοιλιά στούς ύδρωπικούς καί γιά τούς
δακνώδεις πόνους βλ.Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 10 [II441,15-20 Puschm.]: συμβαίνει δε
καϊ έπίσχεσις τής γαστρός διά τό τήν φλεγμονήν τοϋ σπλάγχνου άνικμάσθαι τήν
τής γαστρός ύγρότητα. κύστεως δέ γε και μεσεντερίου και ϊδια έσται σημεία τό τήν
γαστέρα μάλλον διαρροίαις άλίσκεσθαι και φθοραϊς συνεχέσι καϊ δήξε σι τών έντέ-
ρων και γάρ έπονται δήξεις χολής έκκρινομένης- βλ. και τό άκόλουθο χωρίο, όπου
μνημονεύονται ό στόμαχος καί ή κοιλιά, όπως και στό έξεταζόμενο κείμενο, Παύλ.
Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 48 [CMG IX/1, σ. 255, 13-15]: συνιστάμενος [sc. ό τυμπανίας
ύδερος] άπό τε τών περι τόν στόμαχον καί τήν κοιλίαν καϊ τό κώλον έμπνευματώσε-
ων καί πυρετών1375 χρονίων. Εΐναι φανερό λοιπόν ότι ή μνεία τών ύδρωπικών έδώ
δέν γίνεται γιά κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο γιά νά δηλωθεί ή ομοιότητα τών
συμπτωμάτων καί στις δύο περιπτώσεις, καί φυσικά καμιά ένδειξη δέν συνηγορεί
γιά ύπαρξη χάσματος στο κείμενο1376.

Ύστερα άπό τά παραπάνω τό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά έκδοθεΐ ώς άκο-
λούθως:

1373. Πιθανότατα γιά τόν λόγο αύτόν ώς άντιφάρμακο χορηγείται νίτρο διαλυμένο μέ νερό·
βλ. σ. 76,22: ή νίτρον ομοίως μεθ' ύδατος άνέσας (V: άλέσας Ihm) δίδου, καί Γαλην., Π. άντιδ. 2,7
[XIV 141,8-9 Κ.]: νίτρου ερυθρού δραχμάς δ' λεάνας καϊ μίζας ύδατι δίδου πίνειν.

1374. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 16: «lac. statui».

1375. Στό χωρίο αύτό ή φλεγμονή καί ή αύξημένη θερμότητα τής περιοχής δηλώνεται μέ τήν
έκδήλωση τοΰ χρονίου πυρετοΰ.

1376. Έπίσης ή απόφραξη τοϋ ούρητικοΰ πόρου καί ή αδυναμία ούρήσεως συντελεί στό
πρήξιμο τής κοιλιακής χώρας (ύπογάστριο), σύμπτωμα πού έπίσης παρατηρείται στούς ύδρω-
πικούς- πρβ. [Ανων.], [Αιάγν. π. όξ. καί χρον. νοσημ.] 45,2 [σ. 226,11-14 Garof.]: τών δέ ύδρώπων
τυμπανίτη μέν συνεδρεύει... έξοίδησις γαστρός.
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περί βουπρήστεως. άμα τώ ληφθήναι προσβάλλει τώ στόματι <τι οϊον
βρωμώδες>1377 νίτρον ή κοιλία δέ ύποδάκνεται και ό στόμαχος μετά πόνου
καί έμπρήσεως όλου τοϋ κύτους τής κοιλίας ώς έπί ύδρωπικών άποφράσ-
σεται δέ αύτοις καί ό ούρητικός πόρος καί ή κύστις έμψοφεί,

και να μεταφραστεί: «Σχετικά μέ τή βούπρηστη. Άμέσως μόλις λάβει κάποιος
(τή βούπρηστη), αισθάνεται στό στόμα του κάτι σάν νίτρο πού βρωμάει. Ή κοι-
λιά του άλγεΐ μέ πόνο δακνώδη καί τό στομάχι του (ομοίως), μέ πόνο καί φλεγ-
μονή όλης τής περιοχής τής κοιλίας1378 όπως (συμβαίνει) στούς ύδρωπικούς.
Φράσσεται ό ούρητικός πόρος τους, καί ή κύστη κάνει θόρυβο έσωτερικά».

σ. 76,20-23: θεράπευε δέ [sc. τούς είληφότας βούπρηστιν] ούτως· ίσχάδας μετ'
οϊνου τρεις δίδου κόψας, καί συνεψήσας γλυκύν μετά γάλακτος δίδου πιεϊν πο-
λύν, ή φοίνικας άποβρέζας οϊνω καί συνεψήσας δίδου, ή νίτρον ομοίως μεθ' ύδα-
τος άλέσας δίδου, ή γάλακτος βοείου μετ' έλαίου δίδου άχρις έμέση χαλάσας τούς
δακτύλους

Στό έξεταζόμενο χωρίο πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες δύο παρατηρήσεις,
άπό τις όποιες ή μία άφορά τήν ύπεράσπιση παραδεδομένης γραφής καί ή δεύ-
τερη τόν έντοπισμό χάσματος στο κείμενο, κάτι πού δέν άντελήφθη ή έκδ.:

α') Ή διόρθωση άλέσας τής Ihm δέν είναι άπαραίτητη1379. Ή παραδεδομένη γρ.
άνέσας είναι άπολύτως όρθή· τό άνίημι (= «διαλύω») έντοπίζεται πολλές φορές σέ
άνάλογα συμφραζόμενα1380· βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,5 [XIV 416,4-5 Κ.]:... έκάστου
τό ίσον μέρος κόψας καί μετά ναρδίνου μύρου άνέσας κατάχριε· Άέτ., Λόγ. ίατρ.
2, 3 [CMG VIII/1, σ. 156,18-19]: άμα πάντα λειότατα ποιήσας ξηράνας άπόθου· έπί
δέ τής χρείας άνέσας ϋδατι καί συμφυράσας τή γή χρώ· 8,6 [CMG VIII/2, σ. 408,
24-25]: έπί δέ τής χρείας άνέσας ϋδατι κατάχριε, κ.ά. πολλά. Ειδικά γιά τή διάλυση
τοΰ νίτρου μέ νερό κατά τήν παρασκευή φαρμάκων βλ. Διοσκουρ., Π. άπλ. φαρμ. 2,
48 [III 263,13-14 Wellm.]: νίτρον διαλύσας δι' ύδατος θερμού- Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 3, 1 [XII 622, 8 Κ.]: νίτρον διείς όλίγω ύδατι- Όρειβ., Ίατρ. συν. 7, 26 [CMG
VI/1/1, σ. 241,1-2]: καί νίτρου τετηκότος έν ϋδατι, καί 8,15 [CMG VI/1/1, σ. 264,15]:
νίτρον ϋδατι διειμένον, κ .ά.· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 3, 151 [CMG VIII/1, σ. 324, ίο]: νίτρον
ϋδατι διειμένον, κ.ά.1381.

1377. Ή αίτιατ. νίτρον δέν έπιτρέπει νά συμπληρώσουμε τό κενό άκριβώς μέ τήν έκφραση
πού ύπάρχει στό παράλληλο χωρίο.

1378. κα'ι έμπρήσεως όλου τοϋ κύτους τής κοιλίας (: καί φλεγμονή όλης τής περιοχής τής κοι-
λίας)] βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3,3 [XII 693,13-14 Κ.]: θρομβούμενον γάρ [sc. τό αίμα] έν
κοιλίαν κα'ι έντέροις έμπρησιν κατασκευάζει (λατιν. μετάφρ.: «inflammationem facit»).

1379. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 22: «άλέσας scripsi: άνέσας V».

1380. Βλ. και παραπάνω, σ. 169-170, τήν παρατήρηση στο χωρίο τοΰ Φιλουμ., σ. 11,5-6.

1381. Έξ άλλου, δπως είναι διατυπωμένο τό έξεταζόμενο κείμενο, είναι σαφέστατο δτι ή έπε-
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β') Ή δεύτερη παρατήρηση άφορα τήν πρόταση ή γάλακτος βοείου μετ'
ελαίου δίδου, στήν όποία έντοπίζεται πρόβλημα μάλλον στό τέλος της. Ή
ύπαρξη τής γεν. γάλακτος βοείου μάς ύποχρεώνει νά σκεφθούμε δτι άκολου-
θούσε ή καταγραφή τής ποσότητας τού γάλακτος αύτού, ή όποία έπρεπε νά χο-
ρηγηθεί μαζι μέ τό λάδι ώς έμετικό. Διαφορετικά ή έκφραση γάλακτος βοείου
(ώς έξαρτώμενη άπό τό δίδου) πρέπει νά διορθωθεί σέ αίτιατ. (στήν ϊδια δηλ.
πτώση πού βρίσκεται καί τό νίτρον πού προηγείται). Πιθανότερο δμως θεωρώ
ότι στό τέλος τής έξεταζόμενης προτάσεως έξέπεσε κείμενο, όπου γινόταν λό-
γος γιά τήν ποσότητα τού γάλακτος πού έπρεπε νά πιει ό άνθρωπος σέ συνδυ-
ασμό μέ τό λάδι, ώστε νά τοϋ προκληθεί έμετος. Έπειδή συνήθως προκειμένου
γιά έμετικό ή σχετική σύσταση είναι νά πιει ό πάσχων όσο τό δυνατόν μεγα-
λύτερη ποσότητα, θεωρώ πάρα πολύ πιθανή τή συμπλήρωση ώς πλείστον. Τό
χωρίο δηλ. πρέπει νά έκδοθεί ώς έξής:

... άνέσας, ή γάλακτος βοείου μετ'ελαίου δίδου <ώς πλείστον>,

δηλαδή: «... ή δίνε όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα βοείου γάλακτος
μαζι μέ λάδι».

Βλ. καϊ Ίπποκρ., Π. έντ. παθ. 9 [VII 188,15-16 L.]: τρωγέτω δέ καί τής όριγάνου
τής άπαλής ώς πλείστον Γαλην., Π. τροφ. δυν. 3,14 [VI 685, 5-6 Κ. = CMG V/4/2,
σ. 347,11-12]: ώς πλείστον έμβαλλε τών άλών Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII 414,
4-5 Κ.]: έπειτα ρητίνη πιτυΐνη ώς πλείστον τής τέφρας άναλαβών Π. συνθ. φαρμ.
κ. γέν. 4, 9 [XIII 730, 7-8 Κ.]: και λεπίδος έρυθροϋ χαλκού ώς πλείστον άναλαβών
κηρωτή μυρσίνη· Π. άντιδ. 1, 4 [XIV 23,14-16 Κ.]: ομολογείται πάσιν, ώς πλείστον
μέλιτος έκ τών άνθέων αύτής [sc. τής κυτίσου] αί μέλιτται δρέπονται, κ.ά.

Άπό τή μελέτη τών εύρύτερων συμφραζομένων προκύπτει σαφώς οτι δέν εΐναι δυ-
νατόν νά δεχθούμε ότι πριν άπό τήν έκφραση ή γάλακτος βοείου πρέπει νά έννοηθει
τό μετά πού ύπάρχει στόν άμέσως προηγούμενο έμπρόθ. προσδ. μεθ' ύδατος, ή, άπα-
λείφοντας τό κόμμα μετά τό άλέσας [άνέσας], νά θεωρήσουμε ότι τό ή γάλακτος βοεί-
ου άποτελει τό έναλλακτικό διαλυτικό ύγρό τοΰ νίτρου. Μιά τέτοια άντιμετώπιση τοΰ
κειμένου άποκλείεται γιά δύο λόγους, α') έπειδή μετά τήν έκφραση ή γάλακτος βοείου
άκολουθεΐ ό έμπρόθ. προσδ. μετ' ελαίου, ό όποιος δέν είναι δυνατόν νά συναφθεί μέ
κανέναν άλλον όρο τής προτάσεως παρά μόνο μέ τήν έν λόγω έκφραση, καί δεύτε-
ρον άν τό βόειον γάλα άποτελοΰσε τό άλλο διαλυτικό τοΰ νίτρου, θά έπρεπε νά κα-
ταγράφεται μετά τόν έμπρόθ. προσδ. μεθ' ύδατος (δηλ.: ή νίτρον ομοίως μεθ' ύδατος ή

ξεργασία τοΰ νίτρου γίνεται μέ νερό, καί μέ τό νερό δέν είναι δυνατόν νά αλεσθεί τό νίτρο, μόνο
να διαλυθεί. Έτσι πρέπει νά νοηθεί και τό περιεχόμενο τοΰ χωρίου τοΰ Αλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 2
[II 47, 28 Puschm.]: νίτρον τρίψας μεθ' ύδατος ποταμίου χρώ. Ή απορριπτέα διόρθωση τής Ihm
θά είχε νόημα, μόνον αν τό παραπάνω χωρίο είχε τήν άκόλουθη μορφή: ή νίτρον άλέσας, ομοίως
μεθ' ύδατος δίδου.
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γάλακτος βοείου άνέσας). Επιπροσθέτως σημειώνω οτι δέν έχω έντοπίσει χωρίο, οπου
μνημονεύεται ή δυνατότητα τό νίτρο να διαλυθεί μέ γάλα. Φυσικά δέν μπορεί νά άπο-
κλεισθει καί τό ένδεχόμενο οί άλλοιώσεις πού έχει ύποστεΤ το έξεταζόμενο χωρίο νά
είναι πολύ μεγαλύτερης έκτάσεως άπό αύτές πού θίγονται έδώ.

σ. 76,25-28: περι βδελλών. περι τών καταπινομένων τής νυκτός τοις άπό ποτα-
μού πίνουσι, συμβαίνει συγκατασύρεσθαι βδέλλας τω καταπινομένω ύδατι, αϊ δή
προσκαθίζονται τοις κατά τά παρίσθμια τόποις.

Στό χωρίο αύτό τό περι πού παραδίδεται μετά τή γεν. βδελλών πρέπει νά όβε-
λισθεΐ και νά τεθεί άνω τελεία ύστερα άπό τό καταπινομένων, καί νά έκδοθεΐ:

περι βδελλών {περι} τών καταπινομένων. τής νυκτός τοις άπό ποταμού πί-
νουσι συμβαίνει συγκατασύρεσθαι βδέλλας τω καταπινομένω ύδατι, αϊ δή
προσκαθίζονται τοις κατά τά παρίσθμια τόποις,

και νά μεταφραστεί: «Σχετικά μέ τις βδέλλες πού καταπίνονται. Σ' αύτούς πού πί-
νουν τή νύχτα άπό ποτάμι συμβαίνει μαζί μέ τό νερό πού (κατα)πίνουν νά συμπα-
ρασύρονται και βδέλλες, οί όποιες προσκολλώνται στήν περιοχή τών άμυγδαλών».

Ύπέρ τής άπόψεως ότι ό τίτλος τοϋ κεφ. είναι περι βδελλών τών καταπινο-
μένων καί όχι άπλώς περι βδελλών (όπως δέχεται ή έκδ.) συνηγορεί καί ό τίτ-
λος τοϋ άντίστοιχου κεφ. στόν Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 13, 57 [Ihm, Der Traktat, σ. 140]:
περι καταπόσεως βδελλών, βατράχου και άσκαλαβώτου.

ο. 76,31-33: θεράπευε δέ [sc. αύτούς πού έχουν καταπιεί βδέλλες] ούτως· εύθέως
δίδου όζύκρατον, ή χιόνος πόμα, ή κρυστάλλου τού νεοπαγούς, ή άλμην, {ή άκρα-
τον} ή θαλάσσιον ύδωρ θερμάνας έν ήλίω δίδου πιεϊν, παραμίζας καϊ άλός άνθους
Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν οί άκόλουθες δύο παρατηρήσεις:
α') Ή γεν. άνθους είναι σαφές ότι πρέπει νά διορθωθεί σέ αίτιατ. άνθος
(άντικ. τής μετ. παραμίζας).

β') Ή έκφραση ή άκρατον δέν ύπάρχει λόγος νά όβελισθεΐ1382 (δυστυχώς ή
έκδ. δέν σημειώνει τίποτε σχετικό στά σχόλιά της)1383· έπισημαίνω ότι λίγο πα-
ραπάνω, στό ϊδιο έργο (σ. 70,23-24), ή λήψη τού άκρατου οϊνου καί ό έμετός του
συνιστώνται ώς άποτελεσματικό θεραπευτικό βοήθημα σέ περίπτωση πόσεως
τοϋ δηλητηρίου πού παρασκευάζεται άπό σμίλακα.

σ. 76, 35-77, 2: περι φρύνου. φρύνου δέ έστιν ε'ίδη δύο· ό μέν γάρ κωφός, ό δέ
ού. έστι δέ ό μέν κωφός άναιρετικός· ούτος γάρ κείμενος έπι τών καλάμων λείχων
τήν δρόσον <...>, δι'ού σκευάζεται ποτόν.

1382. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 32: «ή άκρατον delevi».

1383. Έκτός ϊσως άπό τό ότι καταγράφεται άνάμεσα σέ δύο ύλικά, τήν άλμην καί τό θαλάσσιον
ϋδωρ, τά όποια είναι έντελώς διαφορετικά άπό τόν άκρατον.
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Πριν άπό τή διατύπωση τής διορθωτικής προτάσεως γιά τό χωρίο αύτό πρέ-
πει νά σημειωθεί α') δτι ή γρ. λείχων άποτελει διόρθωση τής Ihm, μέ βάση τόν
Άέτιο, άντι τοϋ παραδεδομένου χυλών (και τοΰ χυλοί πού πρότεινε ό Rohde)1384,
κα! β') ότι ή έκδ., έχοντας ύπ' όψιν τήν παρούσα μορφή τοΰ κειμένου, όρθά ση-
μειώνει χάσμα μετά τό ούσ. δρόσον, έντοπίζοντας προφανώς τήν έλλειψη ρήμα-
τος στήν πρόταση αύτή1385.

Πιθανότατα όμως άπό τό χωρίο δέν έχει έκπέσει κείμενο· άπλώς ό συμπι-
λητής τοϋ Π. 'ιοβ. και δηλητ., έπιφέροντας στό κείμενο τής πηγής του, κατά
τήν ένσωμάτωση τοϋ χωρίου στό έργο του, κάποιες φραστικές τροποποιήσεις
(όπως άλλωστε διαπιστώνεται δτι κάνει κα! άλλοϋ), έγραψε (ϊσως έξ αίτιας
άπροσεξίας) δύο μετοχές άντ! μιάς μετοχής κα! ένός ρήματος. Ή σκέψη αύτή
βασίζεται στό άκόλουθο, άκριβώς όμοιο, χωρίο τοϋ Άετ., Λόγ. ίατρ. 13, 55 [Ihm,
Der Traktat, σ. 141]: περί τοϋ πόσα ε'ίδη φρύνου. φρύνου δέ είσί είδη δύο· ό μέν
γάρ έστι κωφός, ό δέ οϋ· έστι δέ ό κωφός άναιρετικός· ούτος δέ νέμεται έπϊ τών
καλάμων, λείχων τήν δρόσον δι' ού σκευάζεται καί τό δηλητήριον. Προτιμώντας
λοιπόν, άντι τοϋ χάσματος, τή διόρθωση τοϋ χυλών όχι σέ λείχων άλλά σέ λεί-
χει13*6, προτείνω ή τελευταία φράση τοϋ χωρίου νά έκδοθει ώς άκολούθως:

ούτος γάρ κείμενος έπϊ τών καλάμωνλείχει τήν δρόσον δι'ού σκευάζεται ποτόν,

καί νά μεταφρασθεί ώς έξης: «... αύτός καθισμένος πάνω στά καλάμια γλύφει
τή δροσιά· άπό αύτόν [δηλ. άπό τή σάρκα του] παρασκευάζεται ποτό [= τό δη-
λητήριο]».

Βλ. καί Νίκανδρ., Άλεξ. 567-570: ήν γε μέν έκ φρυνοϊο θερειομένου ποτόν
ϊσχη, I ή έτι καί κωφοίο λαχειδέος δς τ' ένί θάμνοις \ εϊαρι προσφύεται μορόεις
λιχμώμενος έρσην, | τών ήτοι θερόεις μέν άγει χλόον ήύτε θάψου ..., κα! Εύτέκν.,
Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. 567-593 [σ. 82,16 κ.έ. Παπαθωμ.].

σ. 77,12-14: πειρώ δέ γυμνάζειν αύτόν [sc. τόν πιόντα φρϋνον] επιμελώς καί
τρίψεσι καί περιπάτοις άσιτον δντα έκάστης ημέρας, γίνεται δέ έργον σφοδρότα-
τον βοήθημα.

1384. Βλ. κριτ. ύπόμν. σ. 77, στίχ. 1: «λείχων scripsi ex Aet.: χυλών V: χυλοί Rohde».

1385. Βλ. κριτ. ύπόμν. στή σ. 77, στίχ. 2: «lac. statui».

1386. Ή πρόκριση τοϋ ρ. λείχω στό προκείμενο χωρίο θεωρώ δτι είναι ορθή, καί δτι αύτό πρέ-
πει νά έγραψε ό άρχαϊος γιατρός. Ή διόρθωση χυλοί (τήν δρόσον) θά είχε, κατά τή γνώμη μου,
νόημα, μόνον αν ό χυλός αύτός χρησιμοποιούνταν για τήν παρασκευή δηλητηρίου. Τό σχετικό
δηλητήριο δμως παρασκευάζεται άπό τόν ι'διο τόν φρϋνο- ή περιγραφή γιά τό ποΰ αύτός κάθεται
καϊ τί κάνει, άποτελοΰν άπλώς άναγνωριστικά χαρακτηριστικά του. 'Υπέρ τοΰ δτι συστατικό τοΰ
δηλητηρίου είναι ό 'ίδιος ό φρΰνος βλ. Παυλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 36 [CMG ΙΧ/2, σ. 29,26 κ,έ.]:
φρϋνος δέ ή έλειοςβάτραχος προσενεχθεις ...
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Ή τελευταία φράση τοΰ χωρίου αύτοϋ είναι όχι μόνο δυσνόητη νοηματικά
άλλά καί συντακτικά προβληματική. Πιθανότατα λοιπόν πριν άπό τό έργον
πρέπει νά προστεθεί τουλάχιστον τό άρθρο τό:

... γίνεται δέ <(τούτο) τό> έργον σφοδρότατονβοήθημα,

καί τό χωρίο νά μεταφρασθεί: «ή ένέργεια αύτή [sc. ή γυμναστική καί τά ύπό-
λοιπα] άποβαίνει πάρα πολύ άποτελεσματικό θεραπευτικό μέσο [sc. γι' αύτούς
πού έχουν πιει τό δηλητήριο πού παρασκευάζεται άπό φρϋνο]».

σ. 77,17-18: ΐτίναί τοις βατράχους καταφαγοϋσι παρέπεται ανορεξία, στόμα-
τος όξυγρασμός...

Φυσικά τό κείμενο δέν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα· άντίθετα πρέπει νά
έκδοθεΐ χωρίς τούς σταυρούς και μέ άνω τελεία ύστερα άπό τό παρέπεται, δηλ.:

τίνα τοις βατράχους καταφαγοϋσι παρέπεται· άνορεξία, στόματος όξυγρα-
σμός ...,

κα'ι νά μεταφρασθεί: «ποιά είναι τά συμπτώματα πού έμφανίζονται σ' αύτούς
πού έχουν φάει βατράχους· άνορεξία, ,..»1387.

σ. 77, 19-20: θεράπευε δέ και τούτους οϊνω. πότιζε δέ τοις θερμαίνουσι πάσιν,
όπω Κυρηναϊκω, σιλφίω, κυμίνω, πεπέρει και τοις άνάλογον.

Τό άκατανόητο καϊ τοις άνάλογον πρέπει μέ βάση τά συμφραζόμενα τοϋ χω-
ρίου νά συμπληρωθεί ώς έξής:

... πεπέρει και <τοϊς τού>τοις άνάλογον,

καί ολόκληρο τό χωρίο νά μεταφρασθεί: «καί αύτούς [sc. όσους έχουν φάει
βατράχους] θεράπευέ τους μέ κρασί. Δίνε τους νά πιοϋν όλα όσα θερμαίνουν,
(π.χ.) κυρηναϊκό όπό, σίλφιο, πιπέρι καί ο,τι έχει δράση άνάλογη μ' αυτά».

Πρβ. καί σ. 65, 27-28: κρόμμυα, ραφανίδας και τά τούτοις έμφερή· έπίσης Γα-
λην., Τέχν. ίατρ. 25 [I 373, 11-12 Κ. = σ. 353, 14-15 Β.]: καί τούτοις άνάλογον έπι
τών λοιπών τριών συζυγιών Π. αιτ. συμπτ. 3, 12 [VII 268, 11-12 K.ex.]: ή τών
άλλων δσα τούτοις άνάλογον έστιν Π. κρίσ. 3, 4 [IX 723, 12-13 Κ. = σ. 180, 16-
17 Alex.]: δσα τ' άλλα τούτοις άνάλογον εις τάχος κρίσεως συντελεί· Ύπόμν. εις
Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 1, 28 [XV 73, 4-5 Κ. = CMG V/9/1, σ. 39,12-13]: τό δέ τού-
τοις άνάλογον ιστέ κάπί τών ύπό φλέγματος ή χολής μέλαινης ένοχλουμένων γι-
νόμενον Όρειβ., Ίατρ. συν. 44, 23 [CMG VI/2/1, σ. 147, 23]: καί πάσα ή ταύταις
άνάλογος· 48,19 [CMG VI/2/1, σ. 271, ΐ]: άνάλογον δέ τούτοις, κ.ά.1388.

1387. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 61.

1388. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 61. Ή συμπλήρωση κα'ι <παντι τού>τοις άνάλο-
γον, τήν όποία θα μπορούσε ϊσως να σκεφθεί κάποιος, δέν προτείνεται, άκριβώς έπειδή άμέσως
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σ. 77, 25-26: τών δε είληφότων τι δι' αύτοϋ [sc. τοϋ θαλασσίου λαγωοϋ] πε-
λιδνόν τό χρώμα και χλωρόν γίνεται...

Στο χωρίο αύτό γίνεται λόγος για τά συμπτώματα όσων έχουν καταπιεί κά-
ποια ποσότητα θαλασσίου λαγωοϋ. Ή έκφραση τών δε είληφότων τι δι' αύτοϋ,
καί ειδικότερα ό έμπρόθ. προσδ. δι' αύτοϋ, φαίνεται μάλλον άκατανόητη (: «τό
χρώμα αύτών πού έχουν πάρει κάτι μέσω αύτοΰ γίνεται ...»). Πιθανότατα τό δι'
αύτοϋ πρέπει νά διορθωθεί σέ έξ αύτοϋ, δηλ.: «τό χρώμα αύτών πού έχουν λά-
βει κάτι [= κάποιο τμήμα] άπό αύτόν1389 γίνεται ...». Πρβ. Εύτέκν., Παράφρ. Νι-
κάνδρ. Άλεξ. 465-494 [σ. 79, 4-5 Παπαθωμ.]: ώστε τόν έκ τοϋ λαγώ ποτόν οϋτω
όλέθριον τνγχάνοντα ...· έπίσης Νίκανδρ., Άλεξ. 567: ήν γε μέν έκ φρυνοϊο θε-
ρειομένον ποτόν ϊσχη, και Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. 567-593 [σ. 82,16-17
Παπαθωμ.]: έπειδάν δέ πίη τις έκ φρύνου φάρμακον κατεσκευασμένον, κ.ά. Τό δι'
αύτοϋ θά είχε θέση στό κείμενο μόνο σέ συμφραζόμενα όπως, στό χωρίο, σ. 77,
2: δι'ού [sc. τοϋ φρύνου] σκευάζεται ποτόν1390.

σ. 77, 33-35: θεράπευε δέ καί τούτους [sc. τούς καταπιόντας λαγωόν θαλάσ-
σιον] πρώτον έλ<λ>εβόρω καθαίρων, ή σκαμωνία, ή γάλακτι βοείω, <ή> έψήσας
μαλάχης κλάδους μετ'έλαίου, ή πίσσης ύγράς όσον <...> καταπιεϊν.

Πιθανότατα τό χάσμα πού σημειώνει ή έκδ.1391 πρέπει νά συμπληρωθεί ώς έξής:
...ή πίσσης ύγράς όσον <έξεστι> καταπιεϊν,
και τό χωρίο νά μεταφρασθεί: «ή τόση ποσότητα ύγρής πίσσας [= ρητίνης] όση
μπορεί νά καταπιεί [sc. ό άνθρωπος]».

Πρβ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. τών κ. τόπ. 7,1 [XIII 11,13-14 Κ.]: ή τόν Σκυβελί-
την έξεστι πίνειν· άκόμη [Λουκιαν.], Χαρίδ. 25: όσον έξεστι κάλλιστα κατασκευ-
άζειν, καί Ίππιατρ. (Hipp. Par.) 921 [CHG II 91, 17-18 O.-H.]: δίδου αύτω πιεϊν
θερμόν ϋδωρ καί φαγεϊν άκέραιον, όσον δύναται τρώγειν1392.

παραπάνω, στήν έκφραση μέ τήν όποία υποδεικνύεται ή χρήση γενικά τών θερμαινόντων βο-
ηθημάτων, ύπάρχει ή δοτ. πάσιν. Έπίσης ή άποκατάσταση τοΰ χωρίου ώς και <το~ις τοιού>τοις
άνάλογον πρέπει νά άπορριφθεί, άφοΰ ή σημασία τής άντων. τοιούτοις θά ήταν ταυτόσημη μέ
έκείνη τής γρ. άνάλογον. Σημειώνω τέλος ότι άπό τή διατύπωση τής παραπάνω θεραπευτικής
προτροπής καθίσταται σαφές δτι τό κάθε ένα άπό τά ύποδεικνυόμενα θερμαντικά άπλά φάρμα-
κα συνιστάται νά χορηγηθεί μόνο του (πρόκειται προφανώς γιά έναλλακτική χρήση τους).

1389. Κατά κάποιον τρόπο ε'ίτε τρώγοντάς το εϊτε πίνοντας δηλητήριο πού παρασκευάζεται
άπό μέρος (-η) τοΰ σώματος του· βλ. Κυραν. 3, 3, 7-8 [σ. 194 Kaim.]: καί τούς θαλάσσιον λαγώ
φαγόντας, καί 4, 28, 20 [σ. 265 Kaim.]: τούς λαγώ θαλάσσιον πεπωκότας■ Σχολ. εις Νικανδρ.
Αλεξ. 465b 6 [σ. 163 Geym.]: θανάσιμος δε βρωθείς [sc. ό θαλάσσιος λαγωός].

1390. Άν δηλ. τό έξεταζόμενο χωρίο είχε τήν άκόλουθη μορφή: τών δε είληφότων τι δι'αύτοΰ
παρεσκευασμένον φάρμακον ...

1391. Βλ. κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 35: «lac. statui».

1392. Βλ. καί Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 61-62.
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σ. 78, 1-2: 'Επαινετής ταύτα παραδίδωσι πρός τούς θαλάσσιον λαγωόν πεπο-
κότας· χηνός αίμα πολύν πίνειν εν δξει κοτύλης α '.

Τό πολύν πρέπει να διορθωθεί σέ πολύ, όπως ήδη πρότεινε ό Rohde· βλ. κριτ.
ύπόμν. στόν στίχ. 2.

Σημειώνω τέλος και τις ακόλουθες δύο παρατήρησεις, οί όποιες για διαφο-
ρετικούς λόγους ή κάθε μία τους κρίθηκε ότι πρέπει νά προταθούν μέ έπιφυλά-
ξεις (γιά τήν πρώτη δέν είμαι πεπεισμένος γιά τήν άναγκαιότητά της, ένώ γιά
τή δεύτερη δέν θεωρώ έπαρκή τήν τεκμηρίωσή της):

σ. 47,35-36: άλλη θηριακή προλαμβανομένη και έν αύτώ τω καιρώ τής πληγής
παρεχομένη, πάγχρηστος καλουμένη ...

Στό χωρίο αύτό ϊσως μετά τή γρ. προλαμβανομένη πρέπει νά προστεθεί τό τε,
δηλ.:

προλαμβανομένη <τε> καϊ... παρεχομένη ...

Ύπέρ τής πιθανής αύτής προσθήκης βλ. καί Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 204,
14-16 Κ.]: και άλλην τινα πολυμίγματον άπασι τοις θανασίμοις άρμόττουσαν, ώς
φησι, προλαμβανομένην τ ε και έπιλαμβανομένην πρβ. καί τό άκόλουθο χω-
ρίο τού έδώ έξεταζόμενου έργου, σ. 67, 20-21: άλλη άντίδοτος μάλιστα πρός θα-
νάσιμα, και προ τοϋ λαβείν [sc. τό θανάσιμον φάρμακον] διδομένη καϊ μετά
τό λαβείν· έπίσης σ. 66, 7-8: τά προφυλακτικά βοηθήματα ... βοηθεΐ ού μόνον
προλαμβανόμενα, άλλά και έπιλαμβανόμενα■ βλ. άκόμη Γαλην., 17. άντίδ. 2,17
[XIV 206,1-2 Κ.]: Άλλη άντίδοτος, ποιούσα πρός πάντα τά θανάσιμα, καϊ προ-
λαμβανομένη, καϊ έπιλαμβανομένη, καί [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 15 [XIV 762,
17-18 Κ.]: ή δέ θηριακή πρός πάντα καϊ προλαμβανομένη [correxi coll. transi,
lat.: «theriace adversus omnia et prius et post sumitur» : προσλ- ed.] και έπι-
διδομένη.

σ. 75,24-25: ή κύπρου βλαστούς και [...] κάψας όμοϋ μετ'οϊνου δίδου [sc. τοις
λιθάργυρον πεποκόσι], και περιστερών άγριων άφόδευμα σύν άρτω καϊ οϊνω.

Άπό τό χωρίο αύτό έχει παραλειφθεί κείμενο, όπως έξ άλλου δηλώνεται
καί στό χφ. V1393. Τό πρώτο άπό τά δύο φάρμακα (ή κύπρου ... δίδου) πού κα-
ταγράφονται στό χωρίο έντοπίζεται στόν Νίκανδρο, Άλεξ. 609-610: κύπρου
τε βλαστεϊα νεανθέα, πολλάκι σίδης \ πρωτόγονον κυτίνοιο πόροις άνθήμο-
νά καρπόν· βλ. καί Εύτέκν., Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ. 594-610 [σ. 84, 9-11 Παπα-
θωμ.]: άλλά μήν και κύπρου τής βοτάνης βλαστούς, και τά προ τών ρ ο ιών
άνθη έπ'αύτοϋ γιγνόμενα τοϋ φυτού τής ροιάς, και τοϋ κυτίνου τοϋ εύανθοϋς

1393. Βλ. και κριτ. ύπόμν. στόν στίχ. 24: «... | post καί spatium circ. quattuor lit. V».
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καρπόν συν οϊνω καί ταύτα τώ νοσοϋντι [sc. τώ λιθαργύρω πεποκότι] δίδου.
Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω προτείνω τις άκόλουθες e.g. συμπληρώσεις τοϋ
κειμένου:

α') μέ βάση τό δηλούμενο κενό στό χφ.:

ή κύπρου βλαστούς καϊ [άνθη] κόψας ομού μετ' οϊνου δίδου, καί περι-
στερών άγριών άφόδευμα σύν α ρ τω καϊ οϊνω.

Ή συμπλήρωση αύτή είναι έναρμονισμένη μέ τό κενό τών τεσσάρων πε-
ρίπου γραμμάτων, σημειώνω όμως ότι δέν έχω έντοπίσει θεραπευτική δράση
τών άνθών τοϋ κύπρου γιά όσους έχουν δηλητηριασθεί άπό λιθάργυρο (ή
άπό κάποιο άλλο δηλητήριο).

β') μέ βάση τό πληρέστερο κείμενο τοΰ Νικάνδρου κα! τοϋ Εύτεκνίου:

ή κύπρου βλαστούς και [άνθη ροιάς και κυτίνου καρπόν] κόψας όμού μετ'

οϊνου δίδου, και περιστερών άγριών άφόδευμα σύν άρτω καϊ οϊνω.

Ή συμπλήρωση αύτή δέν άντιστοιχεϊ βέβαια στό κενό πού δηλώνεται
στο χφ., ώστόσο δέν είναι βέβαιο ότι τά δηλούμενα στό χφ. κενά άντιστοι-
χοϋν σέ όλες τϊς περιπτώσεις στό κείμενο πού παραλείπεται. Γι' αύτό θεωρώ
πιθανότερη αύτή τή δεύτερη άποκατάσταση.

Έν κατακλείδι πρέπει νά γίνουν δειγματοληπτικά και τρεις άκόμη παρατηρήσεις
πού άφοροϋν τή χρήση τών κριτικών συμβόλων και τήν άντίστοιχη διατύπωση τοΰ
κριτικοΰ ύπομνήματος1394:

σ. 49,19: τροφαϊς δε χρηστέον δριμυτέραις, εύαναδότοις ...

Τό εύαναδότοις άποτελει διόρθωση τής έκδ. άντι τοΰ λανθασμένου εύαδότοις
τοΰ χφ. Υ (ή διόρθωση έγινε μέ βάση τό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Φιλουμένου· βλ. κριτ.
ύπόμν.). Ή έπέμβαση αύτή όμως θά έπρεπε νά δηλωθεί σαφώς στό κείμενο ώς εξής:
εύ<αν>αδότοις.

α. 66,33: και απ ούδενός πήματος θηρίου

Άντι πήματος στο χφ. V παραδίδεται πήμα- συνεπώς στό κείμενο έπρεπε νά δηλωθεί
ή έπέμβαση και νά γραφτεί: πήμα<τος>.

α. 77, 9-15: ή ρίζας καλάμων λιμνίων, δπου αύτοί οί φρϋνοι νέμονται, κόψας μετ'
ο'ίνου δίδου πιεϊν, <ή τήν έκεϊ φυομένην κύπειρον ομοίως μετ' ο'ίνου δίδου πιεϊν.> ή θα-
λασσίας χελώνης αίμα μετά πιτύας λαγωοϋ καί κυμίνου δίδου μετ' οϊνου. πειρώ δέ γυ-
μνάζειν αύτόν επιμελώς καί τρίψεσι καί περιπάτοις άσιτον όντα έκάστης ήμέρας. γίνεται
δέ <(τούτο) τό> (addidi) έργον σφοδρότατον βοήθημα, {ή τήν έκεϊ φυομένην κύπειρον
ομοίως μετ'ο'ίνου δίδου πιεϊν.}

1394. Για τις παρατηρήσεις πού ακολουθούν βλ. και Μαυρουδης, Παρατηρήσεις, σ. 62-63.
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Ή έκδ., μέ βάση τό άντίστοιχο κείμενο τοϋ Άετίου, μεταφέρει τή φράση ή τήν έκεϊ
φνομένην κύπειρον ομοίως μετ' οίνου δίδον πιεϊν άπό τό τέλος τής παραγράφου μετά τή
φράση κάψας μετ' οίνου δίδου πιεϊν, θέτοντάς την σέ γωνιώδεις άγκύλες σάν νά πρό-
κειται γιά προσθήκη, και άκόμη, ένώ μεταφέρει τήν έν λόγω φράση, ταυτόχρονα τή δι-
ατηρεί καί στό σημείο, όπου προφανώς άντιγράφηκε άπό λάθος, καί τήν όβελίζει. Στό
κριτ. ύπόμν. σημειώνει, έντελώς άδόκιμα, γιά τή μεταφερόμενη φράση: «10 ή ... πιεϊν
hue transposui, cf. Aet.», καί γιά τήν ϊδια φράση ώς όβελιζόμενη: «14 ή ... πιεϊν hinc
transposui, cf. Aet.». Ό τρόπος μέ τόν όποιον δηλώνει τήν άποκατάσταση τοΰ χωρίου ή
έκδ. σίγουρα δέν είναι ό ορθότερος, άφοϋ ή φράση ή τήν έκεϊ φνομένην κύπεφον ομοί-
ως μετ' οΐνον δίδου πιεϊν μεταφερόμενη στή σωστή θέση της, δέν άπαιτεϊται νά τεθεί
άνάμεσα στά σύμβολα τής προσθήκης, άλλά οΰτε καϊ ταυτόχρονα νά διατηρηθεί στή
λανθασμένη θέση και νά όβελισθεϊ. Αντίθετα, ή φράση αύτή πρέπει νά μεταφερθεί έκεϊ,
όπου κρίνεται ότι εΐναι ή όρθή θέση της χωρίς κανένα κριτικό σύμβολο, νά μην επανα-
λαμβάνεται στή λανθασμένη θέση καϊ στο κριτ. ύπόμν. νά σημειωθεί: «ή ...πιεϊν haec
verba, post σφοδρότατον βοήθημα tradita, hue transpostavi coll. Aetio»1395.

To ϊδιο ισχύει και γιά τό χωρίο, σ. 67,5 κ.έ.1396.

1395. Βλ. δμως Μ. L. West, Κριτική τών κειμένων κα'ι τεχνική τών έκδόσεων, Όπως έφαρμόζο-
νται στους "Ελληνες καί Λατίνους συγγραφείς, μετάφρ. Γ. Μ. Παράσογλου, Αθήνα 1989, σ. 110-111.

1396. Άπό τά λάθη τοϋ Ευρετηρίου σημειώνω έδώ μόνο μερικά, π.χ. τό λ. «Αντίγονος» νά
χωρισθεί σέ δύο ξεχωριστά λήμματα: «Αντίγονος βασιλεύς 66,21» και «Αντίγονος Νικαεύς 67,5»·
νά προστεθεί στήν οικεία θέση τό λ. «Δημόκριτος 57, 22»· τό λ. «άκόνιτον» νά προταχθεί τοϋ λ.
«άκοντίτης»· νά προστεθεί στήν οικεία θέση τό λ. «μοτός 62, ίο», κ.ά. Έπίσης πρέπει νά διορθω-
θούν τά λήμματα, αλα(ς), ίξία(ς), περισσοσαρκισμός κ.ά.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩιΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ TON Χ. Χ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ τοΰ κειμένου τοΰ Φι-
λουμένου, οί όποιες έχουν σημειωθεί άπό τόν καθηγητή Χ. Χ. Χαριτωνίδη
(1Τ954) στα περιθώρια τοΰ προσωπικού άντιτύπου του πού σήμερα απόκειται
στό Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας (Τομέας Κλα-
σικών Σπουδών) τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης1397. Έκτός άπό τίς καθαυτό
διορθώσεις καταγράφω καί τά χωρία πού σέ κάποιες περιπτώσεις έπικαλείται
ό Χαριτωνίδης εϊτε σημειώνοντάς τα στά περιθώρια εϊτε ύποδεικνύοντάς τα μέ
ύπογραμμίσεις, όταν αύτά παρατίθενται στό κριτ. ύπόμν. Τό ϊδιο ισχύει και γιά
γραφές πού προκρίνει (έστω καί μέ έπιφύλαξη) και ομοίως μνημονεύονται στό
κριτ. ύπόμν. Τέλος σημειώνω ότι γιά όλες τις προτάσεις τοΰ Χαριτωνίδη διατυ-
πώνω ένα σύντομο σχετικό σχόλιο.

σ. 4,13: και στυγνότερος έστι] και στυγνότερον <...>?

Ό Χαριτωνίδης διερωτάται μήπως ή παραδεδομένη γρ. στυγνότερος πρέ-
πει νά διορθωθεί σέ στυγνότερον καί άκολούθως νά σημειωθεί χάσμα, δηλ.: ...
πονηρόν βλέπει [sc. ό λυσσών κύων] και στυγνότερον <...> έστι τοϋ συνήθους.
Ώστόσο κανείς λόγος (γραμματικός, συντακτικός, παλαιογραφικός) δέν ύπα-
γορεύει τήν έπέμβαση αύτή, ούτε έπίσης έντοπίζεται παρόμοια περιγραφή τοΰ
λυσσασμένου σκύλου στά σωζόμενα σχετικά συγγράμματα.

σ. 7,3: ύπό τής βροχής] έμβροχής?

Ό Χαριτωνίδης διατυπώνει ύποψία γιά τήν ορθότητα τής γρ. έμβροχής (και
ενώνει μέ γραμμή τό βροχής τοΰ κειμένου μέ τό έμβροχής τοΰ ψευδο-Διοσκου-
ρίδη, τό όποίο μνημονεύεται άπό τόν Wellmann στο κριτ. ύπόμν.).

Τό έν λόγω χωρίο τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη είναι τό άκόλουθο, Π. 'ιοβ. 2 [σ.
62,12-13 Spr.]: διαφυρώμενοι μέν γαρ άπό τής έμβροχής άνευρύνουσι τά τραύ-
ματα. Ή διόρθωση αύτή όμως δέν είναι άπαραίτητη· βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 5,
32 [CMGVI/1/1 , σ. 151,12-14]: εν τώ το ποτον αθροϋν πινειν μετα τον σιτον τον
στόμαχον εύρύτερον γίνεσθαι, και μάλιστα τό άνωθεν, και τήν κοιλίαν διατείνε-
σθαι καϊ τήν βροχή ν άμα συμβαίνειν τών σιτίων. Βλ. καί LSJ, στά λ. βροχή καϊ
έμβροχή.

1397. Μερικές άπό τις διορθώσεις αύτές έχουν δημοσιευθεί άπό τόν Χαριτωνίδη· βλ. Chari-
tonides, Miscellanea, σ. 229.
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σ. 7,26: Εύπατορίου] Εύπατορείον

Σχετικά μέ τις γραφές αύτές σημειώνω οτι στα ιατρικά κείμενα έντοπίζεται
μόνον ή πρώτη, δηλ. ή γρ. Ε(ε)ύπατόριος πού ύπάρχει και στή σχολιαζόμενη
έκδοση· βλ. ένδεικτικά Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6, 10 [XIII 909, 3-5 Κ.]: και
μετά ταύτην [sc. τήν θηριακήν] άλλη πάλιν, ης πρόγραμμα έστι τοιούτον, Εύπα-
τόριος θηριακή· πρβ. και Διοσκουρ., 77. ϋλ. Ιατρ. 4,41 [II 198,13 Wellm.]: εύπατό-
ριος- πόα έστι φρυγανώδης ..., και ό.π. 3, 105RV [II 116, 11 Wellm.]: πράσιον, οί
δέ εύπατόριον βλ. καί LS], στό λ. εύπατόριον (v.l. -ιος).

σ. 9,15: ώς μάλαγμα έπιτίθει] ώς μάγμα έπ.

Ό Χαριτωνίδης προτείνει νά διορθωθεί ή γρ. μάλαγμα σε μάγμα. Ή διόρ-
θωση αύτή όμως συνιστά άνεπιτυχή πρόταση, ή όποία δέν πρέπει νά υιοθετη-
θεί γιά τούς άκόλουθους λόγους: α') Ή άμφισβητούμενη άπό τόν Χαριτωνί-
δη γραφή παραδίδεται καί στό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Άετ., Λόγ. ίατρ. 13, 1 [σ.
264, 12-13 Ζερβ.]: ή σμύρναν τερεβινθίνΐ] άναλαβών έπιτίθει ώς μάλαγμα, β')
Τά ούσ. μάλαγμα και μάγμα είναι σχεδόν συνώνυμα καί δηλώνουν σκευάσματα
πού έφαρμόζονται έξωτερικά· βλ. LSJ, στό λ. μάλαγμα («emolient») καί στό λ.
μάγμα («thick unguent; also of a plaster»), γ') Τό ούσ. μάλαγμα έχει εύρύτερο
νοηματικό περιεχόμενο, δηλώνοντας όχι μόνο τό μάγμα, άλλά και κάθε άλλο
παρόμοιο βοήθημα πού καταπλάσσεται· βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 5
[XIII 177,12-15 Κ.]: καλοϋσι μέν οί πλείστοι τών ιατρών, ούκ οϊδ' δπως, ώσπερ ό
Άσκληπιάδης και ό Άνδρόμαχος, άπαντα τά έξωθεν έπιτιθέμενα, κάν συ-
νάγη στύφοντα κάν σκληρύνη, μαλάγματα· πρβ. και 77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,1
[XIII 946, 1-2 Κ.]: μαλάγματα καλοϋσιν οί ιατροί τά τών έσκληρυσμένων σωμά-
των παρά φύσιν μαλακτικά, δ') Στά ιατρικά κείμενα έντοπίζεται τρεις φορές μό-
νον ή έκφραση ώς μάλαγμα έπιτίθει· βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 4 [XIII
172,13-14 Κ.]: ή άκακίας και στυπτηρίας μηλείας ίσα, κηρωτής τώ διπλω άναλα-
βών, ώς μάλαγμα έπιτίθει· Παΰλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 4, 33 [CMG IX/1, σ. 354,13-
14]: καρδαμώμου καί τήλεως <τό?> τετραπλοϋν, σύν μέλιτι ώς μάλαγμα έπιτίθει-
τό τρίτο είναι τό έδώ έξεταζόμενο χωρίο τοΰ Φιλουμένου. Αντίθετα ή έκφραση
ώς μάγμα έπιτίθει δέν έντοπίζεται σέ κανένα κείμενο.

σ. 11,3: προεβλήθησαν] προ<σ>εβλήθησαν

Προς ύποστήριξη τής όρθής αύτής διορθώσεως ό Χαριτωνίδης καταγράφει
καί τά άκόλουθα χωρία άπό τό ϊδιο κείμενο, σ. 12, 2-3: ποτέ δέ καέντα προσβαλ-
λέσθω τοις δήγμασιν σ. 14,11-12: έάν δέ προσβάλης πεπέρεως λευκού, καί σ. 15,
4: πρόσβαλε λείον τόν χαμαιλέοντα.

Ίο προσβάλλω χρησιμοποιείται πολύ συχνά στά Ιατρικά κείμενα, και ιδιαι-
τέρως στά φαρμακολογικά, όταν γίνεται λόγος κυρίως γιά τήν έπι πλέον ή σέ
δεύτερο χρόνο προσθήκη κάποιου ύλικοΰ- βλ. ένδεικτικά Φιλούμ., Π. ίοβ. 10, 2
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[CMG Χ/1/1, σ. 14, 11-12]: εάν δε προσβάλης πεπέρεως λευκού-, κ.ά.· Άνών. [Αϊλ.
Προμ.;], Π. 'ιοβ. καϊ δηλητ. 9 [σ. 46, 30-32 Ihm]: είτα τά άλλα [sc. ύλικά] ύστερον
πρόσβαλε- Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 2 [XII 433, 8-9 Κ.]: πρόσβαλε ώς λειο-
τάτου ύοσκυάμου όζύβαφον Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,11 [XIII 516,12-13 Κ.]: έπειτα
πρόσβαλε κηρόν 6, 17 [XIII 942,1 Κ.]: πυκνής τε ύελώδους πρόσβαλε άσφάλτου,
κ.ά. πολλά.

σ. 13,17: δραχμαιοι] δραχμιαϊοι

Πρόκειται γιά ορθή διόρθωση- βλ. και σ. 21, 8-9: άνάπλασσε καππάρεως χυ-
λού δραχμιαίους τροχίσκους. Βλ. άκόμη Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 2 [XII
589, 17 Κ.]: ποίει τροχίσκους διδραχμιαίους- 5, 5 [XII 876, 10 Κ.]: δραχμιαίους
τροχίσκους ποιήσας χρώ- Π. άντιδ. 2, 17 [XIV 203, 13-14 Κ.]: άνάπλασσε τροχί-
σκους {άνά} (delevi) δραχμιαίους καϊ δίδου- Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 53, 9 [CMG
VI/2/2, σ. 215, 28-29]: πλάσσε δέ τροχίσκους τριωβολιαίους και άλλους δραχμι-
αίους· 81, 3 [CMG VI/2/2, σ. 256, 32]: πλάσσε τροχίσκους δραχμιαίους· πρβ. κα!
Ίατρ. συν. 8, 47 [CMG VI/1/1, σ. 300, 20-21]: σφαίρας άνάπλαττε δραχμιαίας-
Αέτ., Λόγ. ίατρ. 6, 16 [CMG VIII/2, σ. 157, 19-20]: πλάσας τροχίσκους δραχμιαί-
ους· 9, 31 [σ. 348, 4 Ζερβ.]: ποίει τροχίσκους δραχμιαίους καί δίδου ένα έν παρα-
ξυσμφ· πρβ. κα! 9,4 [σ. 282,6 Ζερβ.]: πλάσσε δραχμιαία [sc. καταπότια?] καί χρώ.

σ. 17,18-19: συκής όπός εις τό δήγμα ένσαχθείς] έν<τ>αχθείς

Πρβ. κα! σ. 40,17: συκής όπου σταλαγμούς τέσσαρας ή πέντε. Βλ. κα! Charito-
nides, Miscellanea, σ. 229.

Υπέρ της διορθώσεως αύτης βλ. άκόμη στό έδώ έξεταζόμενο έργο, τό άκό-
λουθο χωρίο, όπου καταγράφεται ή ϊδια άκριβώς θεραπευτική ύπόδειξη, σ. 15,
26-27: συκής όπός ένσταζόμενος τοις δήγμασιν έπίσης βλ. [Διοσκουρ.], Π. ίοβ.
23 [σ. 82, 5-7 Spr.]: τοις δέ ύπό σκορπιού πληγεϊσι παραχρήμα μέν άκριβώς βοη-
θεϊ συκής όπός εις τά τραύματα ένσταχθείς- Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 2, 1 Κ 38
[CMG VI/3, σ. 365, 11-12]: καί τοϊς τρήμασι δέ τών οδόντων ένσταχθεϊσα [sc. ή
κέδρος] τά μέν άλγήματα πραΰνει = Αέτ., Λόγ. ίατρ. 1, 189 [CMG VIII/1, σ. 85,
7-8], καί Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5, 8 [CMG ΙΧ/2, σ. 13, 6-7]: καί τούτοις δέ [sc.
τοις ύπό σκορπιού πληγεϊσι] βοηθεϊ παραχρήμα μέν συκής όπός ένσταχθείς έν
τοις τραύμασιν.

σ. 18,11: προσμίσγε ολίγον μέλιτος] πρόσμισγε

Ή διόρθωση τού τόνου άπό τόν Χαριτωνίδη είναι ορθή- βλ. καϊ [Γαλην.], Π.
εύπορ. 1, 5 [XIV 346, 6-7 Κ.]: πρόσμισγε ύοσκυάμου φύλλα■ Άλέξ. Τραλλ., Π. πυ-
ρετ. 6 [I 403, 15 Puschm.]: πρόσμισγε μέλιτος ολίγον Θεραπ. 1, 15 [I 563, 23-24
Puschm.]: είτα κόψας καί σήσας τοις άλλοις πρόσμισγε, καθώς κ.ά.
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σ. 21,13: <αί δε> χελιδονίαι] χελιδόνιαι

Πιθανότατα πρέπει νά υιοθετηθεί ή διόρθωση του Χαριτωνίδη.

σ. 21,18: τών χελιδονιών είσιν δμοιαι] χελιδόνων

Κατά τόν Wellmann ή γεν. πληθ. χελιδονιών προέρχεται άπό τό ούσ. χελιδό-
νων, τό (βλ. τόν Index verborum της έκδόσεως, σ. 69, στό λ.). Ό Χαριτωνίδης
όμως θεωρεί ορθότερη τή γραφή χελιδόνων, δηλ. τή γεν. πληθ. τοϋ ούσ. χελι-
δών, ή, έχοντας ύπ' όψιν του τό άντίστοιχο χωρίο τοϋ Άετ., Λόγ. ίατρ. 13,22 [σ.
281,4-5 Ζερβ.]: αί δε χελιδοναϊαι [!], μείζους ένός πήχεος ευρίσκονται, καί χροιάν
όμοίαν χελιδόνι εχουσιν. Παρ' όλα αύτά δέν φαίνεται νά ύφίσταται ουσια-
στικός λόγος γιά νά υιοθετηθεί ή προτεινόμενη διόρθωση.

σ. 21,25: χασμαί] χάσμαι

Ή παρατήρηση τοϋ Χαριτωνίδη είναι όρθή, πρόκειται όμως άπλώς γιά πα-
ρανάγνωση τοΰ Wellmann· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 152. Βλ. και LSJ, λ. χάσμη.

σ. 23,20-21: ή πεφωσμένοις άλσίν μετά ύσσώπου

Κατά τόν Χαριτωνίδη στο πεφωσμένοις πρέπει νά τεθεί ύπογεγραμμένη
(πεφωσμένοις). Ώστόσο, άπ' δσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, τό ρήμα φώγω
= φώζω και ειδικότερα ό παρακείμενος (και ή μετοχή του) έκδίδονται χωρίς ύπο-
γεγραμμένη.

σ. 24,17: άλκιβιάδιον βοτάνην] άλκιβιάδειον β.

Ή γρ. άλκιβιάδιος έντοπίζεται, έκτός άπό τό χωρίο αύτό τοΰ Φιλουμένου,
δύο άκόμη φορές στόν Άέτ., Λόγ. ίατρ. 1, 5 [CMG VIII/1, σ. 32, ίο-Ii]: τής δε
όνοχείλου τε καί άλκιβιαδίου καλουμένης ... παραπλήσια μέν έστι τή άλκιβια-
δίω, ό όποιος άντλεΐ τό χωρίο αύτό άπό τον Γαληνό, όπου όμως ή συζητούμενη
γραφή ορθογραφείται μέ -ει-· βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 6, 1 [XI
813, 2-8 Κ.]: τής δέ όνοχείλους τε καί Άλκιβιαδείου καλουμένης ... παραπλήσια
μέν έστι τή Άλκιβιαδείω. Ώς άλκιβιάδειος έντοπίζεται ή ονομασία τοΰ βοτάνου
καί στούς λοιπούς γιατρούς πού τή μνημονεύουν (Διοσκουρίδης, Όρειβάσιος,
Παύλος Αιγινήτης, Σχολ. Νικάνδρ. Θηρ.). Συνεπώς ή παραδεδομένη γραφή πρέ-
πει νά διορθωθεί κατά τήν ύπόδειξη τού Χαριτωνίδη.

σ. 24,25: πρός έχεοδήκτους] έχιοδήκτους7.

Γιά τή γρ. έχεόδηκτοι βλ. καί σ. 25,20· σ. 26,27- σ. 32,1, καί σ. 40,15. Έπίσης βλ.
Charitonides, Miscellanea, σ. 229.

Στά χωρία πού έπεσήμανε ό Χαριτωνίδης πρέπει νά προστεθούν καί τά άκό-
λουθα: σ. 24,29· σ. 32,12-13 καί 15· σ. 33,6. Επισημαίνω πάντως ότι στις έκδόσεις
υιοθετούνται καί οί δύο ορθογραφήσεις τής λέξεως (μάλιστα καί στήν έκδοση
τοΰ ίδιου έργου)· βλ. ένδεικτικά α') έχεόδηκτοι, Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 16
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[I 22, 8 Wellm.]: πινόμενος δε [sc. ό κόστος] έχεοδήκτοις βοηθεΐ· 2, 108 [I 183,
il Wellm.]: έχεόδηκτα καϊ άνθρωπόδηκτα θεραπεύει [sc. ό όροβος]· Όρειβ.,
Ίατρ. συν. έκλ. 118 [CMG VI/2/2, σ. 292,25-293, 34]: προς έχεοδήκτους (passim)·
Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 5, 13 [CMG ΙΧ/2, σ. 17, 5-6]: φάρμακον έπιτετευγμένον
έπι τών έχεοδήκτων, κ.ά.· β') έχιόδηκτοι, Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 1,13 [I 18,10
Wellm.]: έχιοδήκτοις βοηθεΐ πινομένη [sc. ή κασσία]· 3, 90 [II 105, 7 Wellm.]: και
έχιοδήκτοις βοηθεΐ μετ' ο'ίνον πινόμενα [sc. τό σπέρμα, οί καυλοί καί τά φύλλα
τής άπαρίνης], κ.ά.· Άνών. [Αϊλ. Προμ.;], Π. ίοβ. και δηλητ. 10 [σ. 47, 36-37 Ihm]:
ποιούσα [sc. ή θηριακή] έχιοδήκτοις, θηριοδήκτοις- Άέτ., Λόγ. ίατρ. 1, 5 [CMG
VIII/1, σ. 32, 11-12]: καϊ έχιοδήκτοις ικανώς άρμόττει [sc. ή άλκιβιάδειος βοτά-
νη] καταπλαττομένη· Ιππιατρ. (Hipp. Ber.) 86, 6 [CHG I 310,14-15 Ο. - Η.]: θε-
ραπευθήσονται μέντοι [sc. οί ύπό σκορπιού πληγέντες] ομοίως τοις έχιοδήκτοις-
Γεωπ. 12, 30 [σ. 378,4-5 Beckh]: και έχιοδήκτοις καταπλασσόμενα καϊ τρωγόμενα
και λυσσοδήκτοις βοηθεΐ [sc. τά σκόρδα], κ.ά.

σ. 25,6: πήχεος] πήχεως

Και οί δύο ορθογραφήσεις τής γεν. αύτής έντοπίζονται πολλές φορές στά
άρχάία κείμενα, όπότε θεωρώ ότι δέν ύφίσταται άνάγκη διορθώσεως. Βέβαια συνη-
θέστερος είναι ό τύπος πήχεως, ώστόσο όχι λίγες φορές διατηρείται άπό τούς έκδο-
τες ή γεν. πήχεος· βλ. ένδεικτικά Ρούφ.,Π. όνομ. άνθρ. μορ. 77 [σ. 143,8 D. - R. = σ.
45 Kow.]: άπόφυσιν είναι τοϋ πήχεος [-ως Kow.]· Σωρ., Π. σημ. καταγμ. 20 [CMG IV,
σ. 158,7]: περι πήχεος και κνήμης· Άνών. [Αιλ. Προμ.;], Π. 'ιοβ. και δηλητ. 24 [σ. 56,23
Ihm] : έλλοψ δφις έστι τω μήκει πήχεος, κ.ά.

σ. 25,7-8: λελεπτισμένος] λελεπτυσμένος

Ή γραφή λελεπτισμένος οφείλεται σέ παρανάγνωση τοϋ Wellmann άντι τοϋ
παραδεδομένου λελεπτνσμένος- βλ. παραπάνω, σ. 152. Ώς συνέπεια τοϋ λά-
θους αύτοϋ ό Γερμανός φιλόλογος δέχεται ότι πρόκειται γιά μετοχή παρακει-
μένου τοΰ ρ. λεπτίζω (βλ. στόν Index verborum τής έκδόσεως, σ. 56, στό λ.)· ό
Χαριτωνίδης ορθά συσχετίζει τή μετ. αύτή μέ τό ρ. λεπτύνω, βλ. Charitonides,
Miscelanea, σ. 229. Σχετικά μέ τή γραφή αύτή όμως δέν άπαιτεΐται περαιτέρω
σχολιασμός, άφοϋ ό κώδικας παραδίδει τόν όρθό τύπο.

σ. 26,9: και άλφίτοις καταπλάσσειν] και άλφ. καταπ{λ}άσσειν

Ό Χαριτωνίδης άντι τοΰ παραδεδομένου καταπλάσσειν προτείνει τή διόρθωσή
του σέ καταπάσσειν (τό αιτιολογικό τής διορθώσεώς του παραμένει άδιάγνωστο).

Ή πρόταση αύτή όμως δέν είναι όρθή, έπειδή στο προκείμενο χωρίο γίνε-
ται λόγος γιά καταπλάσματα πού τίθενται πάνω στό δήγμα τών πρηστήρων
βλ. σ. 26, 8-10: πρός μέν πρηστήρας άνδράχνη [Ρ: αδρά- ed.] και άλφίτοις κα-
ταπλάσσειν, ή άμπέλου φύλλα έφθά μετά μέλιτος. Αντίθετα τό καταπάσσω ση-
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μαίνει οτι πασπαλίζω κάποιο μέρος του σώματος μέ φάρμακο ξερό, σέ μορφή
σκόνης. Από τό ευρύτερο χωρίο όμως στό όποιο έντάσσεται καί τό έδώ έξετα-
ζόμενο καταπλάσσειν καθίσταται σαφές ότι τά προτεινόμενα σκευάσματα είναι
καταπλάσματα. Έξ άλλου τό 'ίδιο φάρμακο καταγράφεται ώς κατάπλασμα καί
άπό τόν Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 18 [σ. 55, 1-4 Ihm]: βοηθούνται
δέ οί ύπό τούτων [sc. τών πρηστήρων] δεδηγμένοι άνδράχνη και άλφίτω κατα-
πλασσόμενοι, ή άμπέλου φύλλα [-λλα ed.] σύν μέλιτι... τά δέ καταπλάσματα συ-
νεχώς έναλλαττέσθωσαν. Βλ. έπίσης LSJ, στά λ. καταπλάσσω κα'ι καταπάσσω, καί
Durling, Medical Terms, σ. 195, λ. καταπαστός καί καταπλάσσω.

σ. 26,16: πήχεος] πήχεως

Βλ. παραπάνω, τήν παρατήρηση στό χωρίο, σ. 25,6.

σ. 28,25: λειποθυμία] λιποθυμία

Βλ. καί Charitonides, Miscellanea, σ. 229. Ώστόσο ή γραφή τού κειμένου
είναι άποτέλεσμα παραναγνώσεως τού Wellmann, άντί τοϋ παραδεδομένου λι-
ποθυμία (σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 152).

Σχετικά μέ τις ύπό συζήτηση γραφές έπισημαίνω ότι στις έκδόσεις έντοπίζο-
νται κα'ι οί δύο. Χαρακτηριστικά σημειώνω ότι ό I. L. Heiberg, έκδοτης τού συγ-
γράμματος τού Παύλου Αιγινήτη στο CMG, υιοθετεί μόνο τόν τύπο λειποθυ-
μία■ βλ. ένδεικτικά Παϋλ. Αιγιν., Έπιτ. ίατρ. 2, 59 [CMG IX/1, σ. 125, 8-126, 20]:
περί λειποθυμίας (passim)· 6, 88 [CMG ΙΧ/2, σ. 133, 22-23]: ίδρώς και λειποθυμία,
κ.ά. Αντίθετα ή Α. Μ. Ieraci Bio, στήν πρόσφατη έκδοση τοϋ έργου τοϋ Παύλου
Νικαίου, διατηρεί τή γραφή λιποθυμία· βλ. ένδεικτικά, Παϋλ. Νικ., Π. νοσημ. 31
[σ. 92-95 1er. Bio]: περι λιποθυμίας (passim)· 63, 4-5 [σ. 142 1er. Bio]: λιποθυμία
πολλή παρακολουθεί- 67,5 [σ. 147 1er. Bio]: έφίδρωσις καί λιποθυμία, κ.ά.

σ. 29,25: τών τρήσεων έμφανών ούσών] τρώσεων

Προς ύποστήριξη τής προτάσεώς του ό Χαριτωνίδης έπικαλειται τά άκόλου-
θα χωρία άπό τό έδώ έξεταζόμενο έργο, βλ. σ. 28, 24: άπό τής τρώσεως- σ. 36,12:
αί τρώσεις εμφανείς γίγνονται- σ. 36,13: τρώσεις όραθήσονται- σ. 39, 21: προφανή
εΐναι τήν τρώσιν. Βλ. καί Charitonides, Miscellanea, σ. 229.

Έπισημαίνω ότι ή γρ. τρήσις έντοπίζεται μία φορά άκόμη στό έξεταζόμενο έργο,
σ. 27,20-21, ένώ σέ άνάλογα συμφραζόμενα δέν έχω έντοπίσει τό ούσ. τρήσις, άλλά
τό τρώσις, καί αύτό δύο μόνο φορές στό όμόθεμο τμήμα τοϋ έργου τοϋ Ανων. [Α'ίλ.
Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 30 [σ. 58,12-14 Ihm]: τοις τοίνυν ύπό ταύτης δηχθεΐσιν ai
τρώσεις έμφερεΐς είσί- τεσσάρων <γάρ> στίχων τρώσεις όραθήσονται. Παρ' όλα
αύτά όμως πιστεύω ότι στά δύο χωρία τοϋ Π. ίοβ. ή γραφή τρήσις είναι δυνατόν νά
διατηρηθεί στό κείμενο, άφοϋ σ' αύτά γίνεται λόγος γιά τις οπές πού προκλήθηκαν
άπό τό δήγμα και άπό τις όποιες ρέει αίμα.
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σ. 36,11: τετραστιχίαν οδόντων

Ό Χαριτωνίδης διορθώνει τή γρ. τετραστιχίαν σε τετραστοιχίαν, παραπέμπο-
ντας στο αμέσως προηγούμενο διστοιχίαν.

Βλ. άκόμη Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 13,16 [σ. 271, 9-10 Ζερβ.]: οδόντας λεπτούς, και τού-
τους έν διστοιχία δντας καθ' έκατέραν γενύωσιν [leg. γένυν], ώστε τετραστοιχίαν
οδόντων έχειν. Βλ. και LSJ, στά λ. τετραστιχία κα! τετραστοιχία (άπό όπου όμως
προκύπτει ότι στά συμφραζόμενα αύτά θά μπορούσαν νά διατηρηθούν κα! οί δύο
γραφές).

σ. 37,8: σίδια] σιδία

Ή γρ. σίδια τής έκδόσεως είναι όρθή. Βλ. έπίσης LS] κα! Gl, στο λ., σίδιον
πρβ. κα! λ. σίδη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ

Καταγράφονται τά χωρία τοϋ έργου Περί Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοϊς βοηθημάτων
τοϋ Φιλουμένου, τά όποια σχολιάζονται κριτικά στό βιβλίο αύτό. Οί παραπομπές στά
διορθούμενα χωρία γίνονται σέ σελίδα και στίχο τής έκδόσεως τοΰ Μ. Wellmann.

σ. 4,2-4: 154 σ. 20,14-15: 208-209
σ. 4,17-18: 154-155 σ. 20,18-21: 190-191
σ. 5,2-8: 155-156 σ. 21,1-3: 191-192
σ. 5,11-15: 156-158 σ. 21,3-4: 192
σ. 6,13-17: 158-159 σ. 21,12-14: 193
σ. 6,18-19:159 σ. 23,2-3:193-194
σ. 7,2-4: 159-160 σ. 23,21-22: 194
σ. 8,8-9: 160-161 σ. 24,25-26: 180
σ.9,12: 161-164 σ. 25,19-20: 194
σ. 9,20-22: 165 σ. 26,8-9: 195
σ. 9,26-27: 165-166 σ. 26,23-25: 195
σ. 10,8-9:166-167 σ. 27,11-12: 195-196
σ. 10,18-19: 167-169 σ. 27,19-21: 196-197
σ. 11,5-6:169-170 σ. 27,24-25: 198
σ. 11,10-12: 170-173 σ. 29,9-11: 198
σ. 11,16-19: 173-175 σ. 30,7-8: 199
σ. 11,23: 175 σ. 30,18-19: 199-200
σ. 11,26-12,3: 175 σ. 30,20-22: 200-201
σ. 12,7-9: 175-176 σ. 30,25-26: 201
σ. 13,15-17: 176-177 σ. 31,5-6: 201-202
σ. 13,21-24: 177-178 σ. 31,13-14: 202-203
σ. 14,9-10: 178-180 σ. 31,20-22: 203-204
σ. 14,13-15: 180 σ. 33,2-4: 204-205
σ. 14,25-28: 181 σ. 34,14-15:209-210
σ. 15,16-20: 182-183 σ. 35,21-22: 205-206
σ. 18,9-14: 183-188 σ. 36,22-23: 206
σ. 19,5-7: 188 σ. 37,15-16: 206-207
σ. 19,14-15:188-189 σ. 38,21-23: 207
σ.20,3:189-190 σ. 39,19-20: 207-208
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Πρβ. και τα άκόλουθα χωρία του 77. Ιοβ., στά όποια έπισημαίνονται κάποιες εκδο-
τικές αστοχίες τοϋ Wellmann:

σ. 3,18-19: 210 σ. 16,23:211

σ. 6,17:210 σ. 17,16-17: 211

σ. 6,18:210 σ. 20,26: 211

σ. 6,22:210 σ. 21,4: 211

σ. 7,5: 210 σ. 22,9: 211

σ. 7,14: 211 σ. 22,23: 211

σ. 10,10:211 σ. 30,7: 211

σ. 14,9:211 σ. 35,22: 212

σ. 15,12-13:211 σ. 37,8-9: 212

Βλ. καί τά έξης χωρία τοΰ Παραρτήματος, γιά τά όποια προτείνονται διορθώσεις
άπό τόν Χ. Χ. Χαριτωνίδη:

σ. 4,13:417 σ. 23,20-21:420

σ. 7,3:417 σ. 24,17: 420

σ. 7,26:418 σ. 24,25:420-421

σ. 9,15: 418 σ. 25,6:421

σ. 11,3:418-419 σ. 25,7-8: 421

σ. 13,17:419 σ. 26,9: 421-422

σ. 17,18-19:419 σ. 26,16:422

σ. 18,11:419 σ. 28,25:422

σ. 21,13:420 σ. 29,25: 422

σ. 21,18: 420 σ. 36,11:423

σ. 21,25: 420 σ. 37,8: 423
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
[ΑΙΛΙΟΣ ΠΡΟΜΩΤΟΣ;], ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ

Καταγράφονται τά χωρία τοϋ έργου Περί τών ιοβόλων θηρίων καϊ δηλητηρίων φαρμά-
κων τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;], τά όποια σχολιάζονται κριτικά στο βιβλίο αύτό. Οί
παραπομπές στά διορθούμενα χωρία γίνονται σέ σελίδα καί στίχο τής έκδόσεως τής S.
Ihm.

σ. 43 17-18: 262 σ. 50 21-23: 296-298
σ. 43 32-33: 262 σ. 50 27-30: 298-299
σ. 44 6-7: 263 σ. 50 30-32: 299-300
σ. 44 21-23: 263-265 σ. 51 3: 300-301
σ. 44 35-37:265-267 σ. 51 5-7: 301-302
σ. 44 37-45,2: 267-270 σ. 51 27-29: 302
σ. 45 6-7: 270-271 σ. 51 35-37: 302
σ. 45 26-27: 271-272 σ. 52 10-11: 303-304
σ. 45 30-32: 272-274 σ. 52 17-18: 304-305
σ. 46 22-26: 274-276 σ. 52 19-20: 305-306
σ. 46 27-34: 276-278 σ. 52 33-34: 306
σ. 47 3-7:278-280 σ. 52 39-40: 306-307
σ. 47 18-22: 280-282 σ. 53 5-8: 307-309
σ. 47 35-36: 412 σ. 53 7: 284
σ. 47 38: 282 σ. 53 39-54,2: 309-310
σ.48 1-4: 282-283 σ. 54 8-9:310
σ.48 9-10: 283-284 σ. 54 27-28:311-312
σ.48 12-14:284 σ. 55 15-16: 312
σ.48 15: 284-285 σ. 54 33-34: 312-313
σ. 48 16: 283 σ. 55 1-3:313-314
σ.48 18-24: 285-290 σ. 55 5-10: 314
σ.48 29-30: 290 σ. 55 11-14:314-315
σ.48 37:284 σ. 55 29-31:315-317
σ.48 39-40: 290-292 σ. 55 31:317-318
σ. 49 6-13: 292-295 σ. 56 2-3:312
σ. 49 31-33: 295 σ. 56 12-15: 318-320
σ. 50 4-6: 295 σ. 56 28-32: 320-322
σ. 50 11-14: 295-296 σ. 57 1-2: 322-323
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σ. 57,5-6: 324 σ. 67,7: 284
σ. 57,11-12: 324 σ. 67,14-17: 373-374
σ. 57,29: 324 σ. 67,18-19: 374-375
σ. 58,1: 325 σ. 67,23-28: 375-377
σ. 58,5-8: 325-326 σ. 68,9-11:377-378
σ. 58,12-15: 326-327 σ. 68,12-14: 378
σ. 58,15-17: 327-328 σ. 68,17-18: 378-379
σ. 58,21-24: 328-329 σ. 68,18-20: 379
σ. 59,13-15: 312 σ. 68,29-31: 379-380
σ. 59,17-18: 329-330 σ. 68,32-34: 380
σ. 59,18-20: 330-331 σ. 69,1-4: 380-381
σ. 59,24-28: 331-334 σ. 69,9-11: 381-382
σ. 59,32-60,3: 334-337 σ. 69,14-15: 382
σ. 60,14-16: 337-339 σ. 69,21-25: 382
σ. 60,17-19: 339-340 σ. 69,26: 383
σ. 60,20-25: 340-344 σ. 69,30-34: 383-384
α 60,25-29: 344-346 σ. 70,2-5: 384
σ. 60,30: 346-348 σ. 70,15-18:384-386
σ. 60,35-37: 348-350 σ. 70,20-23: 386-388
σ. 60,38:350-351 σ. 70,23-24: 388
σ. 61,14-15: 351 σ. 71,4: 388
σ.61,ΐ8-2ΐ:351-352 σ. 71,9-11: 388-389
σ. 61,28-35: 352-354 σ. 71,17: 389-390
σ. 61,36-39: 354-357 σ. 71,25-28: 390-392
σ. 62,1-4: 357-358 σ. 71,30-32: 392
σ. 62,5-12: 358-360 σ. 72,8-10: 392-393
σ. 62,12-15: 360 σ. 72,17-21: 393-394
σ. 62,20-21: 360 σ. 72,22-26: 394-395
σ. 62,23: 282 σ. 73,3-6: 395
σ. 63,3-9: 360-361 σ. 73,9-10: 396
σ. 63,10-12:361 σ. 73,20-21:396-397
σ. 63,31-34: 361-362 σ. 74,2-5: 397-398
σ. 64,6-7: 362-363 ο. 74,6-7: 398
σ. 64,9-10: 363-364 σ. 74,15-16: 398-399
σ. 65,4-7: 364-365 σ. 74,16-19: 399-400
σ. 65,14-16: 365-366 α 74,20-22: 400-401
σ. 65,23-25: 366-367 σ. 75,3-5: 402-403
σ. 65,28-34: 367 σ.75,9-11:403
σ. 66,2-5: 367-369 σ. 75,27-28:403-404
σ. 66,17-21: 369-372 σ. 75,24-25:412-413
σ. 66,25-30: 372-373 σ. 76,13-17: 404-406
σ. 67,5: 373 σ. 76,20-23: 406-408
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σ. 76,25-28: 408
σ. 76,31-33:408
σ. 76,35-77,2: 408-409
σ. 77,12-14: 409-410
σ. 77,17-18: 410

σ. 77,19-20: 410
σ. 77,25-26:411
σ. 77,33-35:411
σ. 78,1-2: 412

Πρβ. καί τά άκόλουθα χωρία στά όποια έπισημαίνονται κάποιες εκδοτικές αστοχίες τής
Ihm:

σ. 49,19:413
σ. 66,33:413
σ. 77,9-15:413-414
σ. 67,5κ.έ.:414
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Ή ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ

Διευκρινίζεται οτι στόν πίνακα αύτόν περιλαμβάνονται και συγγραφείς, τά άποσπα-
σματα τών όποιων δέν έχουν εκδοθεί, έχουν όμως καταγραφεί και αριθμηθεί (προκα-
ταρκτικά γιά μελλοντική έκδοσή τους)· αύτό ισχύει π.χ. γιά τούς Ήροφιλείους για-
τρούς. Δέν αποδελτιώνονται χωρία τοΰ Φιλουμένου και τοΰ Ανωνύμου [Α'ίλ. Προμ.;],
τά όποια μνημονεύονται μέ άφορμή διάφορες διορθώσεις, παρά μόνον όσα αξιο-
ποιούνται γιά τή σύνθεση τής Εισαγωγής τοϋ άνά χείρας βιβλίου.

Αετιος ο Αμιδηνος
Λόγ. 'ιατρ.

1 [CMG νΐΙΙ/Ι,σ. 5,18-19]: 54
1,5 [CMG VIII/1, σ. 32,10-1ΐ]: 420
[CMG VIII/1, σ. 32,11-12]: 421
1,81 [CMG VIII/1, σ. 49,20-21]: 400
1, 133 [CMG VIII/1, σ. 67, 24-68, ι]:
192

1,148 [CMGVIII/Ι,σ. 73,5]: 382(1310)
1, 156 [CMG VIII/1, σ. 74, 4-5]:

382(1310)
1,172 [CMGVIII/Ι,σ. 78,17-18]: 388
1,189 [CMG VIII/1, σ. 85,7-8]: 419
1,262 [CMGVIII/Ι,σ. 106,9]: 197

1, 318 [CMG VIII/1, σ. 120, 21-22]:
343(1190)

2,3 [CMGVIII/1,σ. 155,22]: 382(1310)
[CMG VIII/1, σ. 156,18-19]: 406

2, 47 [CMG VIII/1, σ. 170,13-14]: 185-

186

[CMGVIII/Ι,σ. 170,19-21]: 186
2, 105 [CMG VIII/1, σ. 190, 5-9]:
399(1357)

2, 111 [CMG VIII/1, σ. 192, 25-193, 7]:
347(1205)

[CMGVIII/Ι,σ. 192,25-26]: 373

2.114 [CMGVIII/Ι,σ. 194,22]: 235(857)
2,168 [CMG VIII/1, σ. 213,29-30]: 400
[CMG VIII/1, σ. 214,5-6]: 350

2, 172 [CMG VIII/1, σ. 217, 27-29]: 345
(1198)

2,175 [CMG VIII/1, σ. 217,17-22]: 343
2,196 [CMG VIII/1, σ. 225,23-24]: 376
2,240 [CMG VIII/1, σ. 238,25]: 366

3, πίναξ [CMG VIII/1, σ. 259, 56-57]:
235(857)

3, 80 [CMG VIII/1, σ. 292, 8-9]: 285

(1033,1034)
3,84 [CMG VIII/1, σ. 293,9-10]: 306
3, 102 [CMG VIII/1, σ. 297, 25]: 102
(363)

3.115 [CMG VIII/1, σ. 305,6-7] : 246
[CMG VIII/1, σ. 304,13]: 376

3,117 [CMG VIII/1, σ. 306,9-1θ]:360
3,151 [CMG VIII/1, σ. 324, ίο]: 406

3, 167 [CMG VIII/1, σ. 343, 1-2]: 169
(682), 272(993)

3,182 [CMG VIII/1, σ. 354, ι]: 235(857)
4 [CMG VIII/1, σ. 356,1-3]: 140(559)

4, 25 [CMG VIII/1, σ. 369, 13-14]: 171
(685)

4,30 [CMG VIII/1, σ. 373,29] : 118(460)
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4,51 [CMG VIII/Ι,σ. 392,23-393,4]: 140
5 [CMG VIII/2, σ. 6, l]: 139(554)
5,72 [CMG VIII/2, α 45,21]: 186(725)
5,78 [CMG VIII/2, σ. 52,19-56,2]: 139
5,84 [CMG VIII/2, σ. 63,21-23]: 339
5,95 [CMG VIII/2, σ. 82,1-4]: 132
5,97 [CMG VIII/2, σ. 87,3-5]: 315
5,113 [CMG VIII/2, α 95,4-5] : 374
5,118 [CMG VIII/2,σ. 96,6-97,7]: 139
5, 120 [CMG VIII/2, σ. 97, 14-98, 18]:
139

[CMG VIII/2, σ. 97,26-27] : 343( 1190)
[CMG VIII/2, σ. 97,27-28]: 57(49)
5, 123 [CMG VIII/2, α 100, 9-101, 18]:

139

[CMG VIII/2, σ. 100,27-101,3]: 140
5, 124 [CMG VIII/2, σ. 101, 19-102, 9]:

140

5,126 [CMG VIII/2, σ. 103, l-io]: 140
5, 128 [CMG VIII/2, σ. 103, 25-104, 7]:
140

5, 129 [CMG VIII/2, α 104, 8-105, 7]:
140

5.130 [CMG VIII/2, σ. 105,8-24]: 140

5.131 [CMG VIII/2, σ. 105,25-106,2l]:
140

[CMG VIII/2, σ. 106,14]: 343(1190)

5.132 [CMG VIII/2, σ. 106,22-107, ίο]:
140

5, 133 [CMG VIII/2, σ. 109, 8-10]: 118
(459)

[CMG VIII/2, σ. 109,9]: 118(460)

5, 134 [CMG VIII/2, α 110, 22-23]: 161

(643)

5,135 [CMG VIII/2, σ. 112,1-3]: 315
6,3 [CMG VIII/2, σ. 130,17-18]: 351
[CMG VIII/2, σ. 130,25-28]: 368(1262)
[CMG VIII/2, σ. 130,27]: 368
6,7 [CMG VIII/2, σ. 135,19]: 388
6,10 [CMG VIII/2, σ. 148,5] : 336

6, 13 [CMG VIII/2, σ. 153, 12-15]: 118
(459)

6,16 [CMG VIII/2, σ. 157,19-20]: 419
6, 24 [CMG VIII/2, σ. 165, 22-28]: 345
(1198)

[CMG VIII/2, σ. 165,22-23]: 180
[CMG VIII/2, σ. 166,12-14]: 179
6, 27 [CMG VIII/2, a. 172, 3-4]: 278
(1012)

6,28 [CMG VIII/2, σ. 174,23]: 118(460)
6, 49 [CMG VIII/2, σ. 190, 27-28]: 343
(1190)

6,51 [CMG VIII/2, σ. 195,3]: 355

6.65 [CMG VIII/2, α 212,19]: 356

6.66 [CMG VIII/2, σ. 214,3-4]: 285
6,68 [CMG VIII/2, σ. 219,16-17]: 355
6,88 [CMG VIII/2, σ. 232,4]: 176

6, 91 [CMG VIII/2, σ. 235, 20-21]: 358
(1232)

[CMG VIII/2, α 235,24]: 332-333
6,92 [CMG VIII/2, σ. 238,15] : 356
[CMG VIII/2, σ. 240,5-6]: 347(1205)

6.94 [CMG VIII/2, α 242,15]: 197(758)

6.95 [CMG VIII/2, α 244,13]: 333(1163)

7 [CMG VIII/2, σ. 253,29]: 142(570)
7,32 [CMG VIII/2, σ. 281,8]: 336

7,40 [CMG VIII/2, σ. 291,16]: 289
7,79 [CMG VIII/2, σ. 326,12-13]: 179

7.100 [CMG VIII/2, α 350,3-5]: 90(267)

7.101 [CMG VIII/2, σ. 353,14]: 118(462)
7,107 [CMG VIII/2, σ. 372,2-6]: 142

7,114 [CMG VIII/2, σ. 386,16-18]: 180

7, 117 [CMG VIII/2, σ. 397, 26-398, l]:
169

8 [CMG VIII/2, σ. 400, l]: 140(560)
8,6 [CMG VIII/2, σ. 408,24-25]: 406
8,14 [CMG VIII/2, σ.420,12-13]: 176
8,25 [CMG VIII/2, σ. 434,14-15]: 301
8,31 [CMG VIII/2, σ. 442,11 ] : 376

[CMG VIII/2, σ. 444,13]: 118(462)
[CMG VIII/2, σ. 445, l]: 356
8,35 [CMG VIII/2, σ. 448,25-449, l]: 176
[CMG VIII/2, α 449,18]: 118(462)
8,42 [CMG VIII/2, σ. 458,6-7]: 160
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8.48 [CMG VIII/2, σ. 469,8-471,26]: 140
[CMG VIII/2, α 471,22-23]: 180

8.49 [CMG VIII/2, σ. 472,23 κ.έ.]: 140
[CMG VIII/2, σ. 474,16]: 351
[CMG VIII/2, α 475,6-9]: 347(1205)
[CMG VIII/2, α 475,21-26]: 142(569)
[CMG VIII/2, σ. 476,4-7]: 177(705)

8,56 [CMG VIII/2, σ. 496,13]: 169
8, 57 [CMG VIII/2, σ. 500, 12-13]: 318
(1120)

8,60 [CMG VIII/2,α 508, il]: 309(1098)
8,63 [CMG VIII/2, σ. 63,5-6]: 71(144)

[CMG VIII/2, σ. 513,7-9]: 180
8,66 [CMG VIII/2, σ. 523,12]: 118(462)
8, 73 [CMG VIII/2, σ. 537, 17-18]: 118

(459)

8, 75 [CMG VIII/2, α 545, 13-14]: 118

(460)

[CMG VIII/2, σ. 545,14-15]: 118(462)
8, 76 [CMG VIII/2, σ. 550, 8-13]: 287
(1037)

[CMG VIII/2, α 550,2l]: 309(1098)
9 [σ. 273,1-2 Ζερβ.]: 141(561)

9.3 [σ. 279,29-281,2 Ζερβ.]: 141

9.4 [σ. 282,6 Ζερβ.]: 419

9.5 [σ. 283,22-23 Ζερβ.]: 184

9,7 [σ. 285,21-286,14 Ζερβ.]: 141
9,12 [σ. 296,19-299,2 Ζερβ.]: 141

9.19 [σ. 310,21 κ.έ.Ζερβ.]: 141(562)
[σ. 311,21-313,10 Ζερβ.]: 141

9.20 [σ. 313,11-315,10 Ζερβ.]: 141
[σ. 315,4-5 Ζερβ.]: 386

9.21 [σ. 315,11-316,14Ζερβ.]: 141

9,23 [σ. 317,9-321,9 Ζερβ.]: 133(529)

[σ. 318,13-321,9 Ζερβ.]: 141
9,25 [σ. 325,4-20 Ζερβ.]: 141
9,28 [σ. 336,5 Ζερβ.]: 71(144), 118(461)

[σ. 336,7-8 Ζερβ.]: 402
9,31 [σ. 346,15-16 Ζερβ.]: 340

[σ. 347,23 Ζερβ.]: 71(144), 118(461)
[σ. 348,4 Ζερβ.]: 419
9,33 [σ. 352,16-354,22 Ζερβ.] : 141

9,35 [σ. 360,13-14Ζερβ.]: 330
[σ. 362,3 Ζερβ.]: 118(461)
[σ. 362,4-5 Ζερβ.]: 281(1023)
9,42 [σ. 384,23 Ζερβ.]: 403

11.12 [σ. 572,18-19 D.-R.]: 357
[σ. 573,12-13 D.-R.]: 284

11.13 [σ. 575,2 D.-R.]: 309(1098)
11,20 [σ. 105,4-106,2 D.-R.]: 140
11,29 [σ. 114,27 D.-R.]: 74(163)

[σ. 578,14-15 D.-R.]: 372(1279)
[σ. 580,6-7 D.-R.]: 372(1279
11,32 [σ. 120,23 D.-R.]:386
11,35 [σ. 581,32-33 D.-R.]: 305
12,1 [σ. 10,12-13 Κωστομ.]: 278(1011)

[σ. 13,12-13 Κωστομ.]: 372(1278)
12,7 [σ. 34,17-18 Κωστομ.]: 386
12,37 [σ. 66,4-5 Κωστομ.]: 172
12,39 [σ. 67,17-19 Κωστομ.]: 179
12,42 [σ. 72,13 Κωστομ.]: 353
12,49 [σ.81,12-16Κωστομ.]: 345(1198)
12,63 [σ. 104,5-6Κωστομ.]: 169

12.65 [σ. 111,13-15Κωστομ.]: 180

12.66 [σ. 115,3 Κωστομ.]: 106(394)

12.67 [σ. 115,17-19 Κωστομ.]: 179
[σ. 117,21-22 Κωστομ.]: 353

[σ. 122,14-19 Κωστομ.]: 287(1037)

12.68 [σ. 128,6-7 Κωστομ.]: 356
13,1 [σ. 264,2-265,4 Ζερβ.]: 53(24)

[σ. 264,11-12 Ζερβ.]: 331
[σ. 264,12-13 Ζερβ.]: 332,418
[σ. 264,13-14 Ζερβ.]: 332
[Ihm, Der Traktat, σ. Ill]: 62(79)
13,6 [σ. 271,19-20Ζερβ.]: 206
13,7: 62(18)

13,9 [Ihm, Der Traktat, σ. 83]: 108(408)

13.11 [σ. 268,4-5 Ζερβ.]: 262

13.12 [σ. 268,6-10 Ζερβ.]: 271
[σ. 268,9-10 Ζερβ.]: 171
[σ. 268,10-16 Ζερβ.]: 273
[σ. 268,17-20 Ζερβ.]: 174

[σ. 268,19-20 Ζερβ.]: 174(695)
[σ. 269,17-20 Ζερβ.]: 176
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13,13 [σ. 270,4-8 Ζερβ.]: 182
13,16 [σ. 271,8-9 Ζερβ.]: 210
[σ. 271,9-10 Ζερβ.]: 423
[σ. 271,11-13 Ζερβ.]: 326
[σ. 271,11 Ζερβ.]: 206(791)
[σ. 271,16-17 Ζερβ.]: 62(80)
[σ. 271,18-19 Ζερβ.]: 328
[σ. 271,18 Ζερβ.]: 326
[σ. 272,4-6 Ζερβ.]: 317(1115)

13.18 [σ. 272,19-20 Ζερβ.]: 396

13.19 [σ. 277,3 κ.έ. Ζερβ.]: 262(966)

13.20 [σ. 278,4-6 Ζερβ.]: 188
[σ. 279,14 Ζερβ.]: 310

[σ. 279,23-280,2 Ζερβ.]: 104(385)

13.22 [σ. 280,22-281,2 Ζερβ.]: 193
[σ. 281,4-5 Ζερβ.]: 420

[σ. 282,5-6 Ζερβ.]: 61(72)

13.23 [σ. 283,3-4Ζερβ.]: 196
[σ. 283,5-7 Ζερβ.]: 193

[σ. 284,3-4 Ζερβ.]: 278(1011)

13.24 [σ. 285,16-19 Ζερβ.]: 195
13,25: 197(757), 198

13,28:147(588)
13,29 [30]: 202(773)
13, 32 [σ. 286, 4-7 Ζερβ. = Ihm, Der
Traktat, σ. 105]: 325(1141)
[σ. 286,11-13 Ζερβ.]: 205
[σ. 286,12-13 Ζερβ.]: 206,325

13.34 [σ. 287,7-8 Ζερβ.]: 296

13.35 [σ. 287,15-17 Ζερβ.]: 209

13.36 [σ. 288,10 Ζερβ.]: 200(763)
[σ. 288,11-14 Ζερβ.]: 200
[288,15-16 Ζερβ.]: 52(17)

13.37 [σ. 289,8-10 Ζερβ.]: 300(1068)
13,50 [Ihm, Der Traktat, σ. 127]: 389

13.55 [Ihm, Der Traktat, σ. 141]: 409

13.56 [σ. 290,18-19 Ζερβ.]: 404

13.57 [Ihm, Der Traktat, σ. 140]: 408
13, 121 [Wellmann, Die pneumatische

Schule, σ. 33]: 109(410)
13,125: 140

15,2 [σ. 9,4-5Ζερβ.]: 278(1012)

15,3 [σ. 11,17-18 Ζερβ.]: 161(643)
15,7 [σ. 27,15-16 Ζερβ.]: 355
15,11 [σ. 33,21-22 Ζερβ.]: 302

15.14 [σ. 63,17-18 Ζερβ.]: 291(1047)

15.15 [σ. 79,1-2 Ζερβ.]: 350
[σ. 82,17 Ζερβ.]: 350

[σ. 88,21-89,1 Ζερβ.]: 373

15.17 [σ. 103,11-12 Ζερβ.]: 350

15.18 [σ. 107,5-6 Ζερβ.]: 350

15.19 [σ. 114,1 Ζερβ.]: 357

15.20 [σ. 119,7-8 Ζερβ.]: 180
15,27 [σ. 124,5-11 Ζερβ.]: 50(12)
16,18 [σ. 21,27 Ζερβ.]: 333(1163)

16.23 [σ. 30,13-33,30 Ζερβ.]: 138

16.24 [σ. 34,1-35,27 Ζερβ.]: 138
[σ. 34,16-17 Ζερβ.]: 169(682)

16.36 [σ. 54,9-11 Ζερβ.]: 277

16.37 [σ. 54,15-56,6 Ζερβ.]: 138

16.38 [σ. 56,7-28 Ζερβ.]: 138
16,40 [σ. 58,9-11 Ζερβ.]: 277
16,48 [σ. 66,23-24Ζερβ.]: 303
16,53 [σ. 75,18 Ζερβ.]: 332

16,67 [σ. 100,4-6 Ζερβ.]: 278(1011)

[α 101,27 Ζερβ.]: 351
16,75 [σ. 123,3-126,4 Ζερβ.]: 138
16,89 [σ. 136,30 Ζερβ.]: 156,189(735)
16,106 [σ. 144,18-19Ζερβ.]: 180
16,115 [σ. 152,13-153,10 Ζερβ.]: 138
16,117 [σ. 154,1-155,20 Ζερβ.]: 139
[σ. 154,1-23 Ζερβ.]: 139(552)
[σ. 154,24 κ.έ. Ζερβ.]: 139(552)

αθανασιοσ αλεξανδρειασ

[Είς Ψαλμ.] [PG27.429]: 181(715)

Αθηναίος Ναυκρατιτης
Δειπνοσ.

4,5,130c: 399(1360)
7,90,312d: 60(67), 65(104)
7,95,314c: 53(26)
7,95,314d: 67(120)
9,2,366d: 60(67)
14,11,620a: 382
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15,27,681b: 54(30)
15,28,681d: 57(48)
Δειπνοσ. (έπιτ.)

[τ. 2/1, σ. 33,36 Peppink]: 399(1360)
[τ.2/1, σ. 141,36-37 Peppink]: 65(104)
[τ. 2/1, σ. 141,37-38 Peppink]: 60(67)
[τ. 2/1, σ. 143,11-14 Peppink]: 53(27)

Αιλιανός, Κλαύδιος
Π. ζώων Ιδιότ.
1,57: 54
3,32: 53(28)
4,21:209
4,31:209
4,33: 85(242)
4,57: 52(17)
6,8: 209
6,51:82(226)
8,7: 57(49)
10,49: 54
15,13: 196
16,41-42:51(16)
16,41:326(1149)
16,42:52(20)
17,15: 55(33)
17,40: 262(966)

αίλιοσ αριστειδησ

Ίερ. λόγ. α ' [σ. 276,2-3 lebb]: 159

Αιλιος Προμωτος Αλεξανδρεύς
Δυναμ.

15.1 [σ. 70,1-2 Crism.]: 282

16,14 [σ. 74,30-76,1 Crism.]: 305
19,3 [σ. 82,5 Crism.]: 307
29,5 [σ. 100,26 Crism.]: 357
30,7 [σ. 102,29-30 Crism.]: 307
31,9 [σ. 106,19 Crism.]: 315

37.2 [σ. 116,18 Crism.]: 282(1024)

40.3 [σ. 122,2-3 Crism.]: 188(729)
43-45 [σ. 124,6-128,25 Crism.]: 251(912)

44 [σ. 126,1-15 Crism.]: 252(913)
44,2 [σ. 126,7-11 Crism.]: 375

45 [σ. 128,5-23 Crism.]: 252(914)

45.2 [σ. 128,9-11 Crism.]: 357

45.3 [σ. 128,12-15 Crism.]: 359

45.4 [σ. 128,19-20 Crism.]: 360
52,1 [σ. 134,29 Crism.]: 282(1024)
54,3 [σ. 140,3 Crism.]: 343(1190)
54,11 [σ. 140,24 Crism.]: 349

54,13 [σ. 140,31-32 Crism.]: 282(1024)

55.1 [σ. 128,6-8 Crism.]: 354

58.2 [σ. 146,29-30 Crism.]: 302
62,2 [σ. 152,19 Crism.]: 305

65,1 [σ. 156,15 Crism.]: 264(969)
94,11 [σ. 184,22-23 Crism.]: 264(969)

96.23 [σ. 192,19-24 Crism.]: 106(394)

96.24 [σ. 192,26-27 Crism.]: 307

107.4 [σ. 212,21-22 Crism.]: 101(344)

114.5 [σ. 224,31-32 Crism.]: 347(1205)
119,11 [σ. 232,22-27 Crism.]: 102(363)

124.2 [σ. 236,24-26 Crism.]: 102(363)
128,5 [σ. 244,25-29 Crism.]: 142(568)

129.3 [σ. 246,16-19 Crism.]: 142(568)
129,8 [α248,31-250,2 Crism.]: 142(568)
130,7 [σ. 248,28-29 Crism.]: 264(969)
Ίατρ. φυσ. και άντιπαθ.

1374 [σ. 776,15-16 Wellm.]: 132

Αλέξανδρος Αφροδιςιευς
Ίατρ. άπορ. καί φυσ. προβλ.
1,151 [I 50,28-29 Ideler]: 400(1362)
3,2,17 [σ. 3,4-6 Usener] : 288

Αλέξανδρος ο Μύνδιος
Περι ζώων
άπ. 2: 85(242)
27: 85(243)

Αλέξανδρος ο Τραλλιανός
Θεραπ.

1,3 [1455,2-3 Puschm.]: 357
[1455,12 Puschm.]: 176
[1455,15 Puschm.]: 176
1,15 [I 563,23-24 Puschm.]: 419
1,17 [I 611, l Puschm.]: 186(725)
2 [II 47,28 Puschm.]: 406(1381)
2,7 [II 117,29-31 Puschm.]: 350
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3.3 [II 95,12 Puschm.]: 333(1163)

5.4 [II 155,6Puschm.]: 120(477)

5.5 [II 205,3και 13 Puschm.]: 120(478)
[II 207,24 Puschm.]: 120(478)

6,5 [II 277,11-17 Puschm.]: 102(363)

8.2 [II 347,14 Puschm.]: 169

[II 357,6 Puschm.]: 309(1098)

9.3 [II 425,1 Puschm.]: 333(1163)
10 [II 441,15-20 Puschm.]: 405

12 [II 579,25-27 Puschm.]: 397
[II 581,12-13 Puschm.]: 338
[II 523,10-12 Puschm.]: 179
Έπιστ. η. έλμ.
[II 593,22 Puschm.]: 366
Π. πνρετ.

3 [I 341,17 Puschm.]: 402

5 [I 379,1-4 Puschm.]: 371(1272)

6 [I 403,10-18 Puschm.]: 120(475), 184

[1403,15 Puschm.]: 419

7 [1409, l Puschm.]: 120(478)

[I 421,12 Puschm.]: 120(478)
[I 423,13-14 Puschm.]: 185
[I 423,13 Puschm.]: 358(1232)
[I 433,18-21 Puschm.]: 119(474)
[I 433,26-27 Puschm.]: 90(267)

Ανδρέας ο Καρυςτιος

άπ. 18 von Staden: 65(104)

20 von Staden: 66(107)

21 von Staden: 65(105)
45 von Staden: 65(104)

ανδρομαχοσ ο πρεσβυτεροσ
Θηριακή δι'έχιδνών:
Γαλην., Π. άντιδ. 1,6

[XIV 33,1-6 Κ.] = σ. 8, 5-10 Heitsch:
87 (251)

[XIV 33, 7-34, 6 Κ.] = σ. 8, 11-28
Heitsch: 87(252)

Αντίπατρος

άπ. 113 (dub.) Tecusan: 80(212)
114 (dub.) Tecusan: 80(212)

Αντίπατρος Στωικός
άπ. 62 von Arnim: 159

Ανώνυμος [Αιλιος Προμωτος;]
Π. 'ιοβ. καϊ δηλητ.
6 [σ. 45,20-22 Ihm]: 65(102)

9 [σ. 46,22-34 Ihm]: 78(189)

10 [σ. 47,17-22 Ihm]: 80(208)
14 [σ. 51,12-14Ihm]: 61(71)
27 [σ. 57,22-32 Ihm]: 52(23)
30 [σ. 58,18-19 Ihm]: 62(77)

[σ. 58,31-59,4 Ihm]: 108(407)
34 [σ. 59,16-31 Ihm]: 53(24)
[σ. 59,28-31 Ihm]: 62(77)

50 [σ. 66,19-21 Ihm]: 115(442)

51 51 [σ. 66,25-30 Ihm]: 82(221)
[σ. 67,5-13 Ihm]: 76(175)

53 [σ. 68,18-20 Ihm]: 73(158)
56[σ. 69,5-16 Ihm]: 87(250)
[σ. 69,12-13 Ihm]: 109(415)
[σ. 69,13 Ihm]: 62(77)

63 [σ. 71,24-28 Ihm]: 73(158)

64 [σ. 72,2-3 Ihm]: 73(158)

65 [σ. 72,26-28 Ihm]: 73(158)

66 [σ. 72,34-35 Ihm]: 73(158)

67 [σ. 73,20-23 Ihm]: 73(158)

70 [σ. 74,7-8 Ihm]: 73(158)

71 [σ. 74,24-25 Ihm]: 73(158)

72 [σ. 75,12-15 Ihm]: 73(158)
74 [σ. 75,34-36 Ihm] : 111 (424)
79 [σ. 77,22-23 Ihm]: 73(158)

[σ. 78,1-5 Ihm]: 73(158)

[Ανώνυμος]

Π. χρνσοχ. [II 324, 2 καί 7-8 Berth.-R.]:
357

[Ανώνυμος]

Π. μαργαρ. [II 368, 18-19 Berth.-R.]:
357

[Ανώνυμος]

Γέν. Άράτ. κα'ι βίος (Vita I)
[σ. 8,25-9,5 Mart.]: 63(91)
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[α 8,28-29Mart.]: 62(83)

[Ανώνυμος]

Γέν. Άράτ. ποιητ. (Vita II)
[σ. 11,14-12,1 Mart.]: 62(83)
[σ. 11,14-12,3 Mart.]: 63(91)

[Ανώνυμος]

Άράτ. γέν. (Vita IV)
[α 20,10-16 Mart.]: 63(91)
[σ. 21,2-3 Mart.]: 62(83)

[Ανώνυμος]

[Διάγν. π. όξ. και χρον. νοσημ.]
6,18 [σ. 46,19-21 Garof.]: 169
12,3 [σ. 88,1 Garof.]: 394
45,2 [σ. 226,11-14Garof.]: 405(1376)

[Ανώνυμος]

Π. τροφ. 9 [σ. 249,12-13 Erm.]: 400

[Ανώνυμος]

Π. τροφ. δυν. [II 474, 4-8 Delatte]: 120
(481)

[Ανώνυμος]

Π. χυμ., βρω μ. καϊ πομ. [II 281, 7 κ.έ.
Ideler]: 120(480)

[Ανωνύμος/Philosophus Christianus]
Τίς ή έν άποκρύφ. τάξ. [II 418, 17
Berth.-R.]: 357

[Ανώνυμος]

Συναγ. λέξ. [I 356, 28-29 Bachm.]: 399
(1360)

απολλοδωροσ

άπ. 1 Sehn.: 58(54)
2-3 Sehn.: 58(51)

5 Sehn.: 57(48)

6 Sehn.: 57(49)

8 Sehn, (dub.): 66(112)

10 Sehn.: 57(48)

11 Sehn.: 57(48), 58(51), 59(65)

12 Sehn.: 58(51), 66(111)

13 Sehn.: 58(52), 74(165)

15 Sehn.: 59(59)

16 Sehn.: 59(59)

17 Sehn.: 59(65)

18 Sehn.: 59(65)
21 Sehn.: 59(65)

Απολλώνιος ο Μυς

άπ. 30 von Staden: 81(214), 98(327)
31 von Staden: 81(215), 98(328)

38 von Staden: 81(216), 116(447)

39 von Staden: 81(216)

40 von Staden: 81(216)

41 von Staden: 81(216)

42 von Staden: 81(216)

43 von Staden: 81(216)

44 von Staden: 81(216)

45 von Staden: 81(216)

Αππιλνος Αλεξανδρευς
'Ρωμ./έμφ. 2,11,81:285

Αρειος Δίδυμος Αλεξανδρευς
Φνσ., άπ. 11:363

Αρεταιος ο Κλππαδοκης
Π. αιτ. καϊ σημ. χρον. παθ.
1,8 [CMG II,σ.48,20]: 400
Όξ. νούσ. θερ.

1,2 [CMG II, σ. 100,26-27]: 368(1262)
Χρον. νούσ. θερ.

1.2 [CMG II, σ. 145,25-26]: 368(1262)

1.3 [CMG II, σ. 153,25-26]: 71(142)
[CMG II, σ. 153,25]: 88(255)

αριστοτελησ ο σταγειριτησ

άπ. 343 Rose: 52
368 Rose: 52(17)
Μετεωρολ.
4,8,384b:400(1362)
Π. ζώα /στ.
2,8,502b 10: 209
3,4,515a 12: 190(736)
7,21,575b 6-8: 189(734)

Αρχιγένης ο Απλμευς

άπ. 20 [σ. 10,23-24 Brescia]: 401
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Αςκληπιοδοτος Τακτικός
Τακτ. 5,2: 203

Βωλος ο Μενδηςιος [Δημοκριτος]
Φνσ. και μυστ.
[II 48.5Berth.-R.]: 176
[II 48.2lBerth.-R.]: 176
[II 52.l3Berth.-R.]: 176

Γαληνός ο Περγαμηνος
Θεραπ. μέθ.
114(436)

4,5 [Χ 282,9 Κ.]: 297
7,2 [Χ 507,3 Κ.]: 172
7,4 [Χ 466,4-5 Κ.]: 319

7.11 [Χ 515,18-516,1 Κ.]: 192
11,15 [Χ 783,4-5 Κ.]: 319
12,3 [Χ 826,6-7 Κ.]: 171,393

[Χ 829,13-14 Κ.]: 315
12,8 [Χ 869,1-2 Κ.]: 339

13.5 [Χ 881,7-12 Κ.]: 350(1214)

13.6 [Χ 894,7-11 Κ.]: 393

14.7 [Χ 964,15-16 Κ.]: 393

14,12 [Χ 986,3-5 Κ.]: 91(282), 99(335)

Π. αίρέσ. τοις είσαγ.

114(436)

4 [I 73, 15-16 Κ. = Gal. scr. min. III 8,

4-6]: 161(643)
Π. αιτ. συμπτ.
1,8 [VII 142,15-16 Κ.]: 316

2.1 [VII 147,1-148,1 Κ.]: 365

2.2 [VII159,18-19 Κ.]: 364(1253)
[VII 160,18-161,1 Κ.]: 160

3.12 [VII 268,11-12 Κ.]: 410

Π. ανατ. έγχ. 9,3 [II 721,9-ίο Κ.]: 158
Π. άντιδ.

1,1 [XIV 1,2-8 Κ.]: 54(31)
[XIV 2,3-6 Κ.]: 70(136)
[XIV 2,6-7 Κ.]: 70(137)
[XIV 2,7-12 Κ.]: 70(138)
[XIV 2,12-13 Κ.]: 70 (139)
[XIV 2,14-3,2 Κ.]: 87(249)
[XIV 3,13-16 Κ.]: 70(140)

[XIV 4,18-5,11 Κ.]: 113(433)

1.2 [XIV 1,8-2,3 Κ.]: 86(247)
[XIV 5,12-13,16 Κ.]: 113(434)
[XIV 6,17-7,1 Κ.]: 74(161)

1.3 [XIV13,17-20,15 Κ.]: 113(434)

1.4 [XIV 20,16-27,10 Κ.]: 113(434)
[XIV 23,14-16 Κ.]: 407

1.5 [XIV 27,11-31,10 Κ.]: 113(434)
[XIV 31,13-32,9 Κ.]: 86(247)

1.6 [XIV 32,11-42,8 Κ.]: 86(247)
[XIV 33,1-6 Κ.] = σ. 8, 5-10 Heitsch:

87 (251)

[XIV 33, 7-34, 6 Κ.] = σ. 8, 11-28
Heitsch: 87(252)

1.7 [XIV 42,9-15 Κ.]: 90(269)
1,13 [XIV 64,6-66,7 Κ.]: 114(435)

1.15 [XIV 89,13-90,2 Κ.]: 94(304)
[XIV 89,14-17 Κ.]: 86(247)
[XIV 90,6 Κ.]: 94(305)

[XIV 90,14-91,4 Κ.]: 94(306)
[XIV 91,11-93,8 Κ.]: 95(307)
[XIV 96,18 Κ.]: 192

1.16 [XIV 101,8 Κ.]: 265

1.17 [XIV 103,1-105,5 Κ.]: 106(392)
2, 1 [XIV 106, 9-107, 3 Κ.]: 88(257), 91

(270)

[XIV 107,4-115,4 Κ.]: 91(277)
[XIV 108,9-109,13 Κ.]: 80(212)
[XIV 111,7-8 Κ.]: 283(1026)
[XIV 111,9-112,7 Κ.]: 88(257)
[XIV 112,8-114,3 Κ.]: 90(267)
[XIV 114,3-115,1 Κ.]: 79(198)
[XIV 114,10-11 Κ.]: 309(1098)
[XIV 115,1-4 Κ.]: 72(148)
2,2-5 [XIV 115,5-135,9 Κ.]: 95(312)

2.3 [XIV 123,14 Κ.]: 376

[XIV 124,11-126,5 Κ.]: 294(1051) .

2.4 [XIV 126,6 κ.έ. Κ.] : 93(298)
[XIV 126,10-127,15 Κ.]: 93(299)
[XIV 127,17-128,1 Κ.]: 94(300)
[XIV 128,2-3 Κ.]: 93(299)
[XIV 128,4-129,8 Κ.]: 93(299)
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2.6 [XIV 135,10 κ.έ. Κ.]: 98(326)

2.7 [XIV 138,8-11 Κ.]: 317
[XIV 138,15-16 Κ.]: 403

[XIV 138,6-146,16 Κ.]: 98(327)
[XIV 140,9-11 Κ.]: 397
[XIV 140,15-141,3 Κ.]: 383
[XIV 140,17 Κ.]: 317
[XIV 141,4-6 Κ.]: 317
[XIV 141,8-9 Κ.]: 405(1373)
[XIV 142,1-2 Κ.]: 317
[XIV 143,1-2 Κ.]: 317
[XIV 143,4-5 Κ.]: 401(1365)
[XIV 143,14-15 Κ.]: 81(214)
[XIV 144,3-6 Κ.]: 317-318
[XIV 144,12-145,8 Κ.]: 51(15)
[XIV 146,14 Κ.]: 318

2.8 [XIV 146-147 Κ.]: 98(328)
[XIV 146,17-152,3 Κ.]: 100(340)
[XIV 146, 17-147, 2 Κ.]: 81(215),

375(1290)
[XIV 147,3-12 Κ.]: 255(932)
[XIV 147,7 Κ.]: 373
[XIV 147,10-12 Κ.]: 318
[XIV 147,13-14 Κ.]: 373
[XIV 150,3-151,7 Κ.]: 98(328)
[XIV 150,3-12 Κ.]: 71(145)
[XIV 150,12-16 Κ.]: 72(146)
[XIV 151,6-7 Κ.]: 340
[XIV 151,8-152,3 Κ.]: 293(1051)

2,9-10 [XIV 155,10-167,13 Κ.]: 92(290)

2.9 [XIV 152,4-155,9Κ.]: 100(341)
[XIV 154,6-7 Κ.]: 289

[XIV 154,9-12 Κ.]: 70(140)

2.10 [XIV 158,5-12 Κ.]: 79(199)
[XIV 158,13-159,3 Κ.]: 79(200)
[XIV 159,1 Κ.]: 308(1095)
[XIV 159,4-9 Κ.]: 79(202)
[XIV 160,3-161,3 Κ.]: 80(212)
[XIV 161,4-12 Κ.]: 79(203)
[XIV 161,13-162,7 Κ.]: 79(204)
[XIV 163,3-18 Κ.]: 78(191)
[XIV 163,18-164,18 Κ.]: 91(279)

[XIV 164,18-165,12 Κ.]: 89(263,265)

2.11 [XIV 161,13-162,7 Κ.]: 79(204)
[XIV 168,1-175,12 Κ.]: 102(356)
[XIV 168,1-3 Κ.]: 100(342)
[XIV 169,1-6 Κ.]: 214(807)
[XIV 169,15-170,4 Κ.]: 174(693)
[XIV 170,11-18 Κ]: 77(186)
[XIV 170,19-171,5 Κ.]: 79(206)
[XIV 171,16-17 Κ.]: 78(192)
[XIV 172,14-173,3 Κ.]: 345
[XIV 173,13-174,10 Κ.]: 77(185)
[XIV 174,10-13 κα! 14-16 Κ.]: 77(185)
[XIV 174,17-175,12 Κ.]: 101(344)

2.12 [XIV 175,13-180,3 Κ.]: 103(364)
[XIV 175,14-15 Κ.]: 102(357)
[XIV 176,17-177,1 Κ.]: 102(363)

2.13 [XIV 180,4-183,5 Κ.]: 103(373)
[XIV 180,4-5 Κ.]: 103(365)
[XIV 180,10-14 Κ.]: 96(318)

[XIV 181, 12-182, 2 Κ.]: 58(52), 74
(165)

[XIV 182,13-18 Κ.]: 96(319)

2.14 [XIV 182,3-8 Κ.]: 74(164)
[XIV 183,6-190,18 Κ.]: 104(384)
[XIV 183,6-186,9 Κ.]: 69(132)
[XIV 183,9-10 Κ.]: 103(374)
[XIV 183,11-18 Κ.]: 97(322)
[XIV 184,1-12 Κ.]: 58(54)
[XIV 186,10-187,13 Κ.]: 74(163)
[XIV 187,14-188,9 Κ.]: 97(323)
[XIV 189,7-190,3 Κ.]: 79(207)

2.15 [XIV 191,1-201,7 Κ.]: 96(315)
[XIV 191,2-3 Κ.]: 86(247)
[XIV 191,6-10 Κ.]: 95(313)
[XIV 193,3 Κ.]: 54

[XIV 193,5 Κ.]: 208

2,17 [XIV 201,8-207,17 Κ.]: 76(177)
[XIV 201,9-10 Κ.]: 77(183)
[XIV 201,15-203,2 Κ.]: 69(130)
[XIV 203,2-14 Κ.]: 79(196)
[XIV 203,5-14 Κ.]: 280
[XIV 203,12-13 Κ.]: 283(1026)
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[XIV 203,13-14 Κ.]: 419
[XIV 204,3 Κ.]: 76(178)
[XIV 204,11-12 Κ.]: 76(178)
[XIV 204,14-16 Κ.]: 412
[XIV 205,6-206,1 Κ.]: 72(147)
[XIV 205,8 Κ.]: 77(179)
[XIV 205,17-18 Κ.]: 372(1279)
[XIV 206,1-2 Κ.]: 412
[XIV 207,18-209,13 Κ.]: 88(258)
[XIV 207,18-208,7 Κ.]: 89(259)
[XIV 208,5-7 Κ.]: 90(266)
[XIV 208,7 Κ.]: 308(1095)
[XIV 209,1-2 Κ.]: 360
Π. διαφ. σφυγμ.

4,10 [VIII 748,10-14 Κ.]: 164(659)
Π. εύχυμ. καϊ κακοχυμ.
114(436)

1 [VI 751, 13-16 Κ. = CMG V/4/2, σ.

390,15-17]: 327
Π. Ίπποκρ. και Πλάτων, δογμ.
2,3 [V 224,12-13 Κ. = CMG V/4/1/2, σ.

114,8-9]: 371
9,6,7 [V 763,3-4 Κ. = CMG V/4/1/2, σ.

574,12]: 186(725)
Π. κράσ.
114(436)

1, 4 [I 530, 17-531, 1 Κ. = σ. 14, 15-16

Helmr.]: 313
Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ.
114(436)

2.5 [XI 474,3-4 Κ.]: 159

3.6 [XI 551,17-552,1 Κ.]: 369
6,1 [XI 813,2-8 Κ.]: 420

6.9 [XI 889,8 κ.έ. Κ.]: 197,339

7.10 [XII 5,13-14 Κ.]: 114
8,13 [XII 84,11 κ.έ. Κ.]: 192
9,1 [XII 175, 5-6 Κ.]: 47(3)

[XII175,5-8 Κ.]: 114
9,3 [XII 217,7-9 Κ.]: 114

10.1 [XII 250,16-251,5 Κ.]: 68(126)

10.2 [XII268,18-269,4 Κ.] : 114
[XII 299,7-8 Κ.]: 235(857)

[XII 299,17-18 Κ.]: 235(857)
10,2 [XII 258,16-18 Κ.]: 369

[XII 291,10-292,19 Κ.]: 347(1205)
11,1 [XII 328,8-10 Κ.]: 286(1036)
[XI 356,18-357,6 Κ.]: 343
[XI 357,10-14 Κ.]: 345
Π. κρίσ.

1, 19 [IX 635, 17-18 Κ. = σ. 122, 21-23

Alex.]: 161(643)
3, 4 [IX 723, 12-13 Κ. = σ. 180, 16-17

Alex.]: 410
Π. προγν. σφυγμ.
1,1 [IX 213,4-6 Κ.]: 200(764)
1,6 [IX 263,9-10 Κ.]: 200(764)
Πρός Γλαύκ. θεραπ.

1.11 [XI 37,8 Κ.]: 192

1.12 [XI 40,3-5 Κ.]: 339

1.13 [XI 41,2-3 Κ.]: 318(1118)
1,15 [XI 55,11-14 Κ.]: 402

[XI 59,1 Κ.]: 192
[XI 59,16-17 Κ.]: 318
2,6 [XI105,18 Κ.]: 172
2,10 [XI 125,1-3 Κ.]: 334(1165)
Πρός Πίσ. π. τής θηρ.

1 [XIV 211,6-16 Κ.]: 114(435)

2 [XIV 214,18-215,4Κ.]: 70(137)
5 [XIV 231,1 Κ.]: 54

[XIV 232,7-18 Κ.]: 114(435)

8 [XIV 233,6κ.έ. Κ.]: 75(170)

[XIV 234,13-15 Κ.]: 196(756)

9 [XIV 240,2-3 Κ.]: 330

12 [XIV 255,10 κ.έ. Κ.]: 114(435)
[XIV 260,11-15 Κ.]: 89(261)
[XIV 260,15-261,5 Κ.]: 94(304)
[XIV 261,1-5 Κ.]: 95(308)
[XIV 261,5-18 Κ.]: 112(428)
[XIV 261,18-262,5 Κ.]: 112(426)
[XIV 262,5-7 Κ.]: 114(435)

13 [XIV 262,12κ.έ.Κ.]: 112(429)

14 [XIV 270,11-15 Κ.]: 87(252)

15 [XIV 270,16-277,15 Κ.]: 87(252)
[XIV 270,17-271,2 Κ.]: 86(248)
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16 [XIV 283,16-284,14 Κ.]: 70(140)
19 [XIV 291,10 Κ.]: 308(1095)
Προτρ. 13 [I 35, 13-36, 2 Κ. = CMG

V/1/1, σ. 146,15-18]: 180(710)
Π. σπέρμ. 2,5 [IV 633,1-2 Κ.]: 160
Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν.
114(436), 162(646)

1.4 [XII 384,2-3 Κ.]: 289(1044)
[XIII 377,12-13 Κ.]: 175(700)

1.5 [XIII 394,16-18 Κ.]: 352

1, 12-19 [XIII 409, 14-457, 8 Κ.]: 277
(1009)

1.13 [XIII 416,9-17 Κ.]: 68(126)

1.14 [XIII 425,17-18 Κ.]: 289(1044)

1.16 [XIII 441,9-10 Κ.]: 98(325)
1,18 [XIII 453,7-8 Κ.]: 289

2,2 [XIII 489,12 Κ.]: 339
[XIII 496,4-6 Κ]: 289(1044)

2.5 [XIII 503,1-3 Κ.]: 339

2.7 [XIII 507,6-8 Κ.]: 343(1191)
2,11 [XIII 516,6-15 Κ.]: 274(998)

[XIII 516,12-15 Κ.]: 275
[XIII 516,12-13 Κ.]: 419
2,14 [XIII 524,18-525,1 Κ.]: 169
[XIII 533,2 Κ.]: 277(1009)

2.17 [XIII 537,17-18 Κ.]: 291(1047)
2,22 [XIII 557,5-6 Κ.]: 360

3.2 [XIII 564,10 Κ.]: 172
[XIII 580,11 Κ.]: 171
[XIII 584,8-9 Κ.]: 172

3.8 [XIII 640,5 Κ.]: 192

3.9 [XIII 643,14-17 Κ.]: 289(1044)
[XIII 650,9-11 Κ.]: 93(296)

4.3 [XIII 672,10-12 Κ.]: 289

4.6 [XIII 715,13-716,19 Κ.]: 274(998)

4.7 [XIII 716,1-4 Κ.]: 275
[XIII 727,4-6 Κ.]: 289(1044)
[XIII 716,1-4 Κ.]: 275

4,9 [XIII 730,7-8 Κ.]: 407

4.13 [XIII 738,16-739,4 Κ.]: 274(998)

4.14 [XIII 753,11 Κ.]: 355
5,1 [XIII 779,5-6Κ.]: 178

5.2 [XIII 780,16-781,15 Κ.]: 106(393)
[XIII 798,2-3 Κ.]: 343(1190)

5.3 [XIII 787,12-789,1 Κ.]: 106
[XIII 800,14 Κ.]: 297

5.4 [XIII 802,1-10 Κ.]: 105
[XIII 802,6-7 Κ.]: 192
[XIII 802,15-803,9 Κ.]: 105
[XIII 804,6-17 Κ.]: 105

5.9 [XIII 820,9-10 Κ.]: 360

5.10 [XIII 822,16-18 Κ.]: 185
[XIII 820,14-823,18 Κ.]: 96(316)
[XIII 821,3-7 Κ.]: 96(316)
[XIII 823,5-8 Κ.]: 289

5.12 [XIII 832,11 Κ.]: 307(1093)
[XIII 835,8-9 Κ.]: 101(349)

5.13 [XIII 838,13-15 Κ.]: 339
[XIII 839,1-3 Κ.]: 142(569)
[XIII 839,3-7 Κ.]: 142(569)

5.14 [XIII 844,8-9 Κ.]: 197
[XIII 847,4 Κ.]: 282(1025)

5.15 [XIII 855,16-18 Κ.]: 180
6,2 [XIII 870,5-6 Κ.]: 289

[XIII 877,14-879,15 Κ.]: 106
[XIII 879,1-2 Κ.]: 106(394)

6.10 [XIII 909,2-6 Κ.]: 93(296)
[XIII 909,3-5 Κ.]: 418
[XIII 912,3-6 Κ.]: 179

6.11 [XIII 914,12-13 Κ.]: 349

6.12 [XIII 918,2-3 Κ.]: 289
6,14 [XIII 928,1 Κ.]: 348

[XIII 933,4 Κ.]: 355
6,17 [XIII 942,1 Κ.]: 419
7,1 [XIII 946,1-2 Κ.]: 418
7,9 [XIII 995, 5-996,8 Κ.]: 86(247)
7,12 [XIII 1027,2-4 Κ.]: 289
[XIII 1029,15-16 Κ.]: 169

7.16 [XIII 1057,11-12 Κ.]: 289
Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ.
114(436), 162(646)

1,1 [XII 384,15-16Κ.]: 373
[XII 405,6-7 Κ.]: 336
[XII408,10-11 Κ.]: 322
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[XII 407,11-12 Κ.]: 265,316
[XII 407,12-13 Κ.]: 322
[XII 409,3-4 Κ.]: 316,339
[XII 414,4-5 Κ.]: 407
[XII 416,12-13 Κ.]: 265
[XII 417,14-16 Κ.]: 305
[XII 418,7-9 Κ.]: 306(1088)
[XII 418,3-4Κ.]: 317(1115)
[XII 418,8-9 Κ.]: 305
[XII 423,5 Κ.]: 297
1,2 [XII432,5 Κ.]: 265(971)
[XII 432,7-8 Κ.]: 265
[XII 433,8-9 Κ.]: 419
[XII 435,14 Κ.]: 322
1,5 [XII 458,3 Κ.]: 192
1,8 [XII 468,5 κ.έ. Κ.]: 162(647)
[XII 469,10-11 Κ.]: 265(971), 322
[XII 477,4 Κ.]: 285(1033,1034)
[XII 484,10-12 Κ.]: 316(1113)
[XII 484,16-17 Κ.]: 264
[XII 490,8-9 Κ.]: 284

2.1 [XII 502,8-9 Κ.]: 269(983)
[XII 502,11-15 Κ.]: 394
[XII 533,18 Κ.]: 272

[XII 553,3-5 Κ.]: 175(700)
[XII 557,5-6Κ.]: 184

2.2 [XII 568,6-10 Κ.]: 385
[XII 570,8-9 Κ.]: 265

[XII 573,5-576,5 Κ.]: 163(653)
[XII 578,2-3 Κ.]: 358(1232)
[XII 584,7-8 και 10-11 Κ.]: 368
[XII 585,11-13 Κ.]: 368
[XII 585,12-13 Κ.]: 368
[XII 585,16-17 Κ.]: 265
[XII 586,6-7 Κ.]: 368
[XII 589,17 Κ.]: 419
[XII 590,2-4 Κ.]: 368(1262)
[XII 590,2-3 Κ.]: 263
[XII 590,3 Κ.]: 368

2.3 [XII 594,10-11 Κ.]: 355
3,1 [XII 609,16-610,1 Κ.]: 339

[XII 622,8 Κ.]: 406

[XII 623,2 Κ.]: 79(201)
[XII 625,1-2 Κ.]: 373
[XII 626,15 Κ.]: 306
[XII 634,14-15 Κ.]: 306
[XII 640,13-14 Κ.]: 336
[XII 646,4-9 Κ.]: 316(1114)
[XII 649,4-5 Κ.]: 305
[XII 661,5 Κ.]: 176

3.2 [XII 669,7 Κ.]: 351
[XII 672,16 Κ.]: 351

[XII 673,13-14 Κ.]: 176(701)
[XII 674,3-4 Κ.]: 319
[XII 676,10-11 Κ.]: 176(701)

3.3 [XII 680,8 Κ.]: 281(1023)
[XII 693, 13-14 Κ.]: 406(1378)

4.7 [XII 730,15 Κ.]: 269(983)
[XII 733,13-14 Κ.]: 184
[XII 736,13-14Κ.]: 308
[XII 737,15 Κ]: 308

[XII 739,5 Κ.]: 308
[XII 741,17-742,8; Κ.]: 78(193)
[XII 743,11-13 Κ.]: 264
[XII 744,3-6 Κ.]: 142(569)
[XII 744,10 Κ.]: 184
[XII 745,18 Κ.]: 308(1096)
[XII 747,3-4 Κ,]: 308(1096)
[XII 749,11-12 Κ.]: 308(1096)
[XII 762,1-10 Κ.]: 142(572)
[XII 762,11-17 Κ.]: 142(572)

4.8 [XII 790,10-803,8 Κ.]: 163(653)
[XII 791,17-792,1 Κ.]: 266

[XII 794,3 Κ.]: 358(1232)
[XII 795,11-12 Κ.]: 265
[XII 802,3-4 Κ.]: 303

5,1 [XII 814,3-4Κ.]: 304(1080)

5,3 [XII 842,18-843,2 Κ.]: 349
[XII 843,5-6 Κ.]: 349
[XII 846,9 Κ.]: 295
[XII 846,16 κ.έ. Κ.]: 162(647)

5,5 [XII 855,17-19 Κ.]: 266
[XII 862,17-863,1 Κ.]: 386
[XII 866,5 Κ.]: 369
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[XII 866,13-15 Κ.]: 269(983)
[XII 875,6-7 Κ.]: 301
[XII 876,10 Κ.]: 419
[XII 891,12 Κ.]: 369
[XII 893,8-9 Κ.]: 289
6,1 [XII 903,3 Κ.]: 267
6,3 [XII 913,3 Κ.]: 353

6.6 [XII 934,1 Κ.]: 358(1232)
[XII 938,11 Κ.]: 376

[XII 942,10-13 Κ.]: 348
[XII 946,1 Κ.]: 307(1093)
[XII 946,3 Κ.]: 307(1093)
[XII 946,11-12 Κ.]: 308

6.7 [XII 954,7-8 Κ.]: 345(1205)
[XII 955,7-10 Κ.]: 345(1205)
[XII 956,3-6 Κ.]: 345(1205)
[XII 957,1-8 Κ.]: 142(569)

6.8 [XII 973,1 Κ.]: 358(1232)

6.9 [XII 997,17 Κ.]: 401

[XII 988,10-13 Κ.]: 302(1074)
[XII 1006,6-7 Κ.]: 267

7.1 [XIII 11,13-14 Κ.]: 411

7.2 [XIII 17,5 Κ.]: 373

[XIII 19,16-17 Κ.]: 307(1093)
[XIII 31,6-8 Κ.]: 373
[XIII 51,5-6 Κ.]: 308
[XIII 51,6 Κ.]: 309(1098)
[XIII 52,6 Κ.]: 79(201)
[XIII 53,4 Κ.]: 79(201)
[XIII 55,6-7 Κ.]: 169

7.3 [XIII 63,16-18 Κ.]: 340
[XIII 64,7-9 Κ.]: 91(282)
[XIII 65,12-66,9 Κ.]: 93(292)
[XIII 66,4-7 Κ.]: 93(292)
[XIII 68,4-8 Κ.]: 93(293)
[XIII 69,5-6 Κ.]: 307

[XIII 73,3-4 Κ.]: 308
[XIII 73,3 Κ.]: 360(1241)
7,5 [XIII 92,8 Κ.]: 269(983)
[XIII 93,10 Κ.]: 340
[XIII 103,7-104,6 Κ.]: 105(389)
[XIII 103,12-13 Κ.]: 188(729)

[XIII 104,7-105,5 Κ.]: 105(387)

7.6 [XIII 113,18 Κ.]: 176

8.2 [XIII 133,6-7 Κ.]: 284
[XIII 133,12 Κ.]: 284

8.3 [XIII 159,4-7 Κ.]: 185
[XIII 166,17-167,1 Κ.]: 185

8.4 [XIII 172,13-14 Κ.]: 418
[XIII 174,10-11 Κ.]: 358(1232)

8.5 [XIII 177,12-15 Κ.]: 418
[XIII 184,6-15 Κ.]: 101(344)
[XIII 185,5-7 Κ.]: 169

[XIII 185,13-14 Κ.]: 360(1241)
[XIII 187,3 Κ.]: 349(1211)
[XIII 187,4-5 Κ.]: 269(983)

8.7 [XIII 198,10-12 Κ.]: 93(294)
[XIII 199,11-15 Κ.]: 93(294)
[XIII 203,13-14 Κ.]: 99(335)
[XIII 203,15-16 Κ.]: 308
[XIII 205,6 Κ.]: 309(1098)
[XIII 205,7-206,1 Κ.]: 93(295)

8,10 [XIII 221,2-3 Κ.]: 178

9.1 [XIII 234,17 Κ.]: 347(1205)

9.2 [XIII 241,10 Κ.]: 401

[XIII 251,5-6και 14Κ.]: 349(1211)
[XIII 255,9-10 Κ.]: 351

9.3 [XIII 258,12 και 17 Κ.]: 349(1211)
[XIII 259,13-14 Κ.]: 355

[XIII 259,18-260,9 Κ.]: 103(376)
[XIII 263,7-9 Κ.]: 316(1113)
[XIII 263,7 Κ.]: 235(857)

9.4 [XIII 276,10 Κ.]: 360(1241)
[XIII 277,1-2 Κ]: 360(1241)
[XIII 279,4 Κ.]: 308

[XIII 280,3-4 Κ.]: 307
[XIII 281,14-15 Κ.]: 307

9.5 [XIII 288,12-14 Κ.]: 302(1074)
[XIII 304,5-6 Κ.]: 185

[XIII 304,6-7 Κ.]: 340

9.6 [XIII 310,15-311,2 Κ.]: 74(163)
[XIII 311,9-10 Κ.]: 343(1191)

9.7 [XIII 314,7κ.έ. Κ.]: 316(1113)
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9, 8 [XIII 316, 17-18 Κ.]: 171(685), 172
(687)

[XIII 317,5-6 Κ.]: 349(1211)

10.1 [XIII 330,8 Κ.]: 308(1095)
[XIII 331,1 Κ.]: 308

10.2 [XIII 342,6 Κ.]: 349(1211)
[XIII 347,16 Κ.]: 306

Π. σνστ. Ιατρ.
114(436)

5 [I 239,2-4 Κ. = CMG V/1/3, σ. 66,13-

15]: 364(1251)
Π. τοϋ προγιν.

8 [XIV 646, 14-15 Κ. = CMG V/8/1, σ.

116,5-6]: 161
Π. τρόμ. καί παλμ. και σπασμ. και ρίγ.

2 [VII 585,18-586,6 Κ.]: 377(1298)

3 [VII 586,6-7 Κ.]: 377(1298)

4 [VII 588, 17-589, ι Κ.]: 364(1253),
377(1298)

8 [VII 638,17-639,9 Κ.]: 377(1298)

Π. τροφ. δυν.

114(436)

2, 51 [VI 638, 5 Κ. = CMG V/4/2, σ.
317,3]: 297

3, 14 [VI 685, 5-6 Κ. = CMG V/4/2, σ.
347,11-12]: 407

Π. τών έν σφυγμ. αιτ.
4,20 [IX 195,7-8 Κ.]: 380
Π. τών πεπονθ. τόπ.
114(436)

2.10 [VIII121,6-8 Κ.]: 327

4.11 [VIII292,6-8 Κ.]: 91(282), 99(335)
4,8 [VIII 265,3-4 Κ.]: 161

6,5 [VIII421,6-422,2 Κ.]: 114
Περι τών συνεκτικών αιτίων: 114(436)
Περί τών τής ιατρικής μερών: 114(436)
Π. φυσ. δυν.

1, 5 [II 11, 2-3 Κ. = Gal. scr. min. III
108,15-17]: 353

2, 9 [II 135, 9-10 Κ. = Gal. scr. min. III

109,11-12]: 353
Π.χρ.μορ.

7, 5 [III 524, 13-14 Κ. = II 381, 4-5

Helmr.]: 160
Τέχν. ίατρ.

25 [1373,11-12 Κ. = σ. 533,14-15 Β.]: 410
Ύγιειν.

4, 7 [VI 282, 1-2 Κ. = CMG V/4/2, σ.
124,21-22]: 179

[VI 288, 9-10 Κ. = CMG V/4/2, σ. 127,
23-24]: 180

5, 7 [VI 342, 2-3 Κ. = CMG V/4/2, σ.
147,28-29]: 339

5, 9 [VI 335, 1-2 Κ. = CMG V/4/2, σ.
147,28-29]: 309(1098)

Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ.

2,37 [XVIII/A', σ. 140,10-11 Κ.]: 382

2,44 [XVIII/A', σ. 159,2-4 Κ.]: 327

5,4 [XVII/B', σ. 787,7 Κ.]: 364(1252)

Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Α '

3, 5 [XVII/A', σ. 278, 9-10 Κ. = CMG

V/10/1, σ. 139,22]: 371
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ'

6, 6 [XVII/B', σ. 337, 1-2 Κ. = CMG
V/10/2/2, σ. 344,25-26]: 66(113)

Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. άγμ.

2,14 [XVIII/B',σ.445,7-8 Κ.]: 172(687)

2, 18 [XVIII/B', σ. 450, 18-451, 1 Κ.]:
172(687)

2,66 [XV1II/B', σ. 512,11-15 Κ.]: 189(734)
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. αρθρ.
3,99 [XVIII/A', σ. 633,5-6 Κ.]: 189

3, 101 [XVIII/A', σ. 639, 18-640, 1 Κ.]:
189

3,113 [XVIII/A', σ. 660,12-13 Κ.]: 189
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. διαίτ. όξ.
2, 18 [XV 547, 5-6 Κ. = CMG V/9/1, σ.
178,13-14]: 161

4, 65 [XV 846, 8-9 Κ. = CMG V/9/1, σ.

329,1-3]: 364(1252)
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ.
1, 28 [XV 73, 4-5 Κ. = CMG V/9/1, σ.
39,12-13]: 410
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2, 13 [XV 156, 2-3 Κ. = CMG V/9/1, σ.
79,25-26]: 160

[Γαληνός]
ΕΙσαγ.ή Ίατρ.
3 [XIV 682,3-5 Κ.]: 54
15 [XIV 762,17-18 Κ.]: 412
Λέξ. βοτ. [II389,10-11 Delatte]: 283(1026)
"Op. ίατρ.

207 [XIX 403,9-17 Κ.]: 364(1253)
219 [XIX 408,12-13 Κ.]: 160
290 [XIX 427,1-2 Κ.]: 189
Π. άρίστ. αίρέσ.
114(436)

23 [1169,8-10Κ.]: 316
Π. έπιδέσμ.

43 [XVIII/Α', σ. 799,12 Κ.]: 278
62 [XVIII/A', σ. 808,3-4 Κ.]: 278
94 [XVIII/Α', σ. 820,15-16 Κ.]: 278
Π. εύπορ.
114(436)

1,1 [XIV 321,1-16 Κ.]: 163(653)

1.3 [XIV 343,8-350,14]: 163(653)

1.4 [XIV 338,15 Κ.]: 197

1.5 [XIV 342,2-3 Κ.]: 278(1012)
[XIV 346,6-7 Κ.]: 419

1,10 [XIV 373,3-8 Κ.]: 403

[XIV 374,4 Κ.]: 358(1232)
1,17 [XIV 387,14-388,1 Κ.]: 51(15)
[XIV 389,1-2 Κ.]: 398,399

2.4 [XIV 412,2-3 Κ.]: 333(1163)

2.5 [XIV 415,17-18 Κ.]: 332
[XIV 416,4-5 Κ.]: 406
[XIV 418,4 Κ.]: 333(1163)

2.6 [XIV 422,5-7 Κ.]: 284(1030), 305
2,8 [XIV 430,12-13 Κ.]: 401(1365)

[XIV 430,17 Κ.]: 401(1365)
2,19 [XIV 454,10-11 Κ.]: 281(1023)
2,21 [XIV 460,10-11 Κ.]: 176
2,26 [XIV 479, il Κ.]: 185
[XIV 481,10 Κ.]: 333(1163)
[XIV 483,11 Κ.]: 323(1133)
[XIV 485,15-16 Κ.]: 161

3 [XIV 495,7-8 Κ.]: 355

[XIV 498,8 Κ.]: 333(1163)
[XIV 515,9-10 Κ.]: 356
[XIV 523,7 Κ.]: 356
[XIV 573,8-9 Κ.]: 357
[XIV 573,17-18 Κ.]: 208
Π. θηρ. πρός Παμφ.

[XIV 307,16-308,3 Κ.]: 106(395)
Π. μέτρ. και σταθμ.

7, 12 [XIX 760, 8 Κ. = Hultsch, Metrol.
script., τ. 1, σ. 229, l]: 344(1192)

8, 29 [XIX 764, 6 Κ. = Hultsch, Metrol.

script., τ. 1, σ. 231,19]: 309(1099)
10, 19 [XIX 769, 5 Κ. = Hultsch, Metrol.

script., τ. Ι,σ.235,9]: 344(1192)
15,16 [XIX 779,18 Κ. = Hultsch, Metrol.
script., τ. 1,σ. 243,9]: 309(1099)

Γεωπονικά

2,7 [σ.48,14-15Beckh]: 390
5,47 [σ. 164,20 Beckh] :390

6.6 [σ. 177,13 Beckh]: 390
7,4 [σ. 189,16-18 Beckh] :390

7.7 [σ. 193,15-16 Beckh]: 272(993)
7,27 [σ. 210,14-15 Beckh]: 390

7,37 [σ. 214,18 Beckh]: 282(1025)
8,36 [σ. 227,9 il Beckh]: 323(1133)

9.22 [σ. 252,14 Beckh]: 390

9.23 [σ. 253,4Beckh]: 390

12,14 [σ. 360,8 Beckh]: 235(857)
12,22 [σ. 370,16-20 Beckh]: 122(490)

12.24 [σ. 373,1 Beckh]: 399(1357)

12.25 [σ. 374,3-5 Beckh]: 122(491)

12, 29 [σ. 377, 7-9 και 14-16 Beckh]: 122

(492)

12, 30 [σ. 378, 2-5 κάι 12-15 Beckh]: 122

(493)

[σ. 378,4-5 Beckh]: 421

13, 4-15 [σ. 387,12-402, 20 Beckh]: 122
(486)

13,14 [σ. 399,9-11 Beckh]: 361
14,22 [σ.425,16-17 Beckh]: 161
15,2 [σ. 440,11-13 Beckh]: 303
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16.19 [σ. 465,4-10 Beckh]: 122(487)
[σ. 465,5-6 Beckh] : 402

16.20 [σ.465,11-466,6 Beckh]: 122(488)
17,11 [σ. 475,1-6 Beckh]: 122(489)
20,9 [σ. 519,8 Beckh]: 333(1163)

Γρηγοριος Ναζιανζηνος

Π. έαυτ. [PG 37,1398]: 284-285

Δημοκριτος ο Αβδηρίτης
άπ. 300 (7a) Jacoby: 52(23)

δημοσθενησ ο αθηναιοσ

Κ. Άριστοκρ. 56: 272(993)

Διογένης Βαβυλώνιος

άπ. 89 [SVF, τ. 3]: 291(1048)

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσ. 5,43: 53(26)

Διοδωρος ο Σικελιώτης
Ίστ. Βφλιοθ.
1,87,6: 54
13,69,5: 203

Διοκλης ο Καρυςτιος

άπ. 167 Wellm. = 206a van der Eijk: 54
(30)

168 Wellm. = 240 (dub.) van der Eijk:
55(33)

διοσκουριδησ ο αναζαρβευσ
Π. ϋλ. ίατρ.

Ι,προοίμιον [12,6-7 Wellm.]: 387(1323)
1,3 [I 8,13 κ.έ. Wellm.]: 283
1,6 [I 11,4 Wellm.]: 85
1,8 [I 13,22 Wellm.]: 85

1.13 [117,7-8 Wellm.]: 387(1323)
[118,10 Wellm.]: 421

1.14 [I 20,8-9 Wellm.]: 85

1.15 [I 21,16-18 Wellm.]: 387(1323)

1.16 [I 22,8-9 Wellm.]: 230
[I 22,8 Wellm.]: 420-421

1,19 [I 24,5 Wellm.]: 387(1323)
1,28 [I 33,5 Wellm.]: 297
1,30 [I 34,8-9 Wellm.]: 85

1,39 [I 40,1-2 Wellm.]: 297
1,61 [I 56,16-18 Wellm.]: 85
1,64 [I 57,12-13 Wellm.]: 376

1.72 [I 70,15-16 Wellm.]: 221(823)
[I 70,18 Wellm.]: 221(824)

[I 70,18και22-23 Wellm.]: 85
[I 70,22-23 Wellm.]: 221,234

1.73 [I 72,13-73,22 Wellm.]: 340(1182)

1.74 [I 74,2-5 Wellm.]: 239

1.77 [I 76,11-77,15 Wellm.]: 265(972)
[I 77,9-10 Wellm.]: 231

[I 77,10-11 Wellm.]: 231(849)
[I 78,3-4 Wellm.]: 266

1.78 [I 78,8-9 Wellm.]: 239
1,92 [I 85,4-5 Wellm.]: 85
1,99 [I 91,6 Wellm.]: 281(1023)
1,106 [I 99,14-16 Wellm.]: 85

1,115 [I 109,8 Wellm.]: 85,370(1270)
1,125 [I 114,3-5 και 7-8 Wellm.]: 85
[I 114,20-115,7 Wellm.]: 309(1099)
[I 115,5-6 Wellm.]: 368
1, 128 [I 118, 21-22 Wellm.]: 85, 226,
226(838)

[I 119,21-22 Wellm.]: 226(838)
[I 120,9 Wellm.]: 226(838)

2.9 [I 125,7-8 Wellm.]: 197

2.10 [I 125,15-17 Wellm.]: 213

[I 125,19-25 Wellm.]: 213(805)

2.11 [I 125,26-126,1 Wellm.]: 227
[I 126,1-2 Wellm.]: 227(839)

2,19 [I 128, l Wellm.]: 399(1357)
2,25 [I 130,7-10 Wellm.]: 223
2,28 [I 131,9-12 Wellm.]: 214
2,31 [I 132,2-4 Wellm.]: 235

2.49 [I 135,12-13 Wellm.]: 220
[I 135,14-136,1 Wellm.]: 232

2.50 [I 137,5-6 Wellm.]: 231
2,60 [I 139,14-16 Wellm.]: 85
2,70 [I 144,10-11 Wellm.]: 217

[I 144,24-145,4 Wellm.]: 217(812)
[I 145,14 Wellm.]: 217(812)
[I 145,21-22 Wellm.]: 217(812)
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2, 73 [I 147,22-148,3 Wellm.]: 218

2.75 [1150,9-151,7 Wellm.]: 399(1357)
[I 150,9-10 Wellm.]: 229

2.76 [I 151,23 Wellm.]: 390
[I 152,14-15 Wellm.]: 390
[I 153, il Wellm.]: 390

[I 156,4-5 Wellm.]: 184

2.80 [1 161,24-162,2 Wellm.]: 347
[I 162,1-9 Wellm.]: 347

[I 162,2 Wellm.]: 235(857)
[I 162,8-9 Wellm.]: 234
[I 163,2-4 Wellm.]: 347
[I 163,8-9 Wellm.]: 348

2.81 [I 165,8 Wellm.]: 192
2,85 [I 169,3-4 Wellm.]: 216

[1169,9-17 Wellm.]: 216(809)
[1169,16-17 Wellm.]: 85
2,108 [I 182,13-15 Wellm.]: 165
[I 183,1 Wellm.]: 165
[I 183,10-11 Wellm.]: 227
[I 183,11 Wellm.]: 421
2,112 [I 187,3-6 Wellm.]: 229
2,120 [I 193,8-10 Wellm.]: 233
2,136 [I 207,10-11 Wellm.]: 292
2,149 [I 215,13-14 Wellm.]: 222
[I 215,14-15 Wellm.]: 222(827)

2.151 [I 216,12-13 Wellm.]: 215(808)

2.152 [1218,9-219,12 Wellm.]: 216(810)
[1218,9-219,1 Wellm.]: 215

[I 219,1-2 Wellm.]: 216
2,159 [I 224,12 Wellm.]: 386
[I 224,17-20 Wellm.]: 224
2,171 [1238,15-239, l Wellm.]: 79(201)

3.3 [II 5,11-13 Wellm.]: 214,224

3.4 [II 7,18-20 Wellm.]: 225

[II 8,3-10 Wellm.]: 225(836)
3,24 [II 35,2-6 Wellm.]: 232(850)

[II 35,5 Wellm.]: 232
3,27 [II 37,8-9 Wellm.]: 222

[II 37,9-38,2 Wellm.]: 222(826)
3,29 [II 39,8-9 Wellm.]: 222
3,31 [II 41,3 Wellm.]: 223

3,35 [II 46,13-47, l Wellm.]: 384(1315)
[II 47,9 Wellm.]: 220,223
[II 48,1 Wellm.]: 221(821)
[II 48,6 Wellm.]: 221(821)
3,39 [II 52,8-9 Wellm.]: 55(32)
3,43 [II 55,7-8 Wellm.]: 384(1315)
3,45 [II 57,9-10 Wellm.]: 224
[II 58,12 Wellm.]: 197
[II 59,8-9 Wellm.]: 386
3,48 [II 63,10-11 καί 15 Wellm.]: 85-86
3,56 [II 69,10-70, l Wellm.]: 86
3,60 [II 72,11-12 Wellm.]: 86
3,70 [II 81,3-5 Wellm.]: 218(815)
[II 81,4-5 Wellm.]: 223
[II 81,7-8 Wellm.]: 218

3.79 [II 93,13-14 Wellm.]: 230
[II 93,14-15 Wellm.]: 231(847)

3.80 [II 95,16 Wellm.]: 215(808)
[II 95,16-19 Wellm.]: 86

[II 96,10-11 Wellm.]: 185

3.82 [II 98,14-16 Wellm.]: 83(232)
[II 99,5-7 Wellm.]: 83(232)

3,90 [II 105,7 Wellm.]: 421
3,99 [II 111, 13-14 Wellm.]: 86
3,104 [II115,9 Wellm.]: 208
[II 115,9-12 Wellm.]: 209
[II 116,1-4 Wellm.]: 228
3,105RV [II 116,11 Wellm.]: 418
3,109 [II120,13-14 Wellm.]: 267
4,24 [II 189,6-8 Wellm.]: 212(803)
4,28 [II 191,7-8 Wellm.]: 384
4,30 [II 193,1-2 Wellm.]: 386-387
4,41 [II 198,13 Wellm.]: 418
4,79 [II 241,3-4 Wellm.]: 387

4.83 [II 244,12 Wellm.]: 398

4,96 [II 254,11-12 Wellm.]: 398
4, 141 [II 284, 13-285, l Wellm.]: 384
(1315)

4,148 [II 291,12-13 Wellm.]: 186(725)
4,160 [II 305,5-6 Wellm.]: 185
4,162 [II 307,15-16 Wellm.]: 387
4,174 [II 324,4-5 Wellm.]: 384(1315)
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4.189 [II 336,15 Wellm.]: 384(1315)

4.190 [II 338,6-7 Wellm.]: 384(1315)
4,190RV [II 337,10-338,3 Wellm.]: 347
5,6 [III 8,23-9,2 Wellm.]: 224

[III 8,23-9, l Wellm.]: 225(833)

5.13 [III 15,14-16 Wellm.]: 239

5.14 [III 16,4-5 Wellm.]: 212(803)

5.15 [III 16,7-8 Wellm.]: 236,236(863)
5,76 [III 46,1-2 Wellm.]: 397

5,79 [III 49,4 κ.έ. Wellm.] : 279

5, 98 [III 68, 9-69, 7 Wellm.]: 332(1161),

333(1162)
5,107 [III 78,6-8 Wellm.]: 238

[III 78,6 Wellm.]: 238
5,109 [III 80,18-81,2 Wellm.]: 227(840)
[III 80,18-20 Wellm.]: 228
[III 80,18-19 Wellm.]: 227
[III 80,20-81, 1 Wellm.]: 231
5,113 [III 84,8-9 Wellm.]: 397

5.116 [III 86,15-16 Wellm.]: 398

5.117 [III 87,3-4 Wellm.]: 219
[III 87,5-6 Wellm.]: 220(817)

5,120 [III 89,11-13 Wellm.]: 219
5,124 [III 92,14-16 Wellm.]: 323
Π. άπλ. φαρμ.
114(436)

1,14 [III 156,22 Wellm.]: 399(1357)

[III 157,2-3 Wellm.]: 172(687)
1,29 [III 162,3-4 Wellm.]: 172(687)
1,73 [III 180,2-3 Wellm.]: 192
1,90 [III 186,14 Wellm.]: 235(857)
1,111 [III 295,5 Wellm.]: 387
1,150 [III 208,15-16 Wellm.]: 347(1205)
1,169 [III 216,20-21 Wellm.]: 265(971),
368

1,174 [III 219,7-8 Wellm.]: 208
1,179 [III 220,9-10 Wellm.]: 215
1,195 [III 225,2-3 Wellm.]: 217
1, 200 [III 227, 9 και 228, 1-2 Wellm.]:
197

1, 204 [III 228, 22-229, 2 Wellm.]: 352-
353

2,6 [III 244,10-11 Wellm.]: 403
2,48 [III 263,13-14 Wellm.]: 406
2,114 [III 296,25-26 Wellm.]: 165
2, 120-168 [III 299, 25-317, 8 Wellm.]:
86

2,120 [III 300,1-3 Wellm.]: 214
[III 300,10-25 Wellm.]: 217
[III 300,14-15 Wellm.]: 215
[III 300,15 Wellm.]: 220
[III 300,19 Wellm.]: 237
[III 300,20-21 Wellm.]: 216
[III 300,23-24 Wellm.]: 220

2.122 [III 301,9-12 Wellm.]: 217
[III 301,9-11 Wellm.]: 225
[III 301,16-17 Wellm.]: 226
[III 302,4-5 Wellm.]: 224
[III 302,5 Wellm.]: 224

[III 302,7 Wellm.]: 233
[III 302,17-18 Wellm.]: 222

2.123 [III 303,1-3 Wellm.]: 227,228
[III 303,1-2 Wellm.]: 221

[III 303,3-4 Wellm.]: 220
[III 303,4-5 Wellm.]: 235
[III 303,6-7 Wellm.]: 231
[III 303,7-8 Wellm.]: 239
[III 303,9-10 Wellm.]: 228
[III 303,16 Wellm.]: 232

2.124 [III 303,19-20 Wellm.]: 239
[III 303,24-304,2 Wellm.]: 236

2.125 [III 304,3-4 Wellm.]: 239

2.126 [III 304,7-22 Wellm.]: 237(865)
[III 304,16-17 Wellm.]: 238

[III 304,18 Wellm.]: 208,229,231

2.127 [III 305,1-20 Wellm.]: 237(865)
[III 305,8 Wellm.]: 226

[III 305,14-15 Wellm.]: 237
[III 305,17 Wellm.]: 227
[III 305,19-20 Wellm.]: 238
2,114 [III 296,25-26 Wellm.]: 165

2.128 [III 305,23 Wellm.]: 240
[III 306, l Wellm.]: 240
[III 306,2-3 Wellm.]: 240
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2,131 [III 306,14-15 Wellm.]: 238
2,141 [III 309,22 Wellm.]: 377(1297)
2,145 [III 310,20 Wellm.]: 225(833)
2,147 [III 311,12 Wellm.]: 225(833)
2,150 [III 311,20-22 Wellm.]: 385(1319)

2.162 [III 315,3-6 Wellm.]: 400

2.163 [III 315,9-12 Wellm.]: 399

3.164 [III 315,18 Wellm.]: 226

[διοσκουριδησ]
Π. δηλητ.
προοίμιον

[σ. 7,9-10 Spr.]: 402
[σ. 7,10 Spr.]: 318
[α 12,11-13 Spr.]: 398
[σ. 14,7-8 Spr.]: 363

I [σ. 15,14-15 Spr.]: 318
3 [σ. 18,8-9Spr.]: 405

5 [σ. 21,2-3 Spr.]: 402-403

6 [σ. 21,6-9 Spr.]: 382

II [σ. 25,5-6 Spr.]: 391(1339)
14 [σ. 26,6 και 13-14 Spr.]: 377
17 [σ. 28,8-9 Spr.]: 369

19 [σ. 29,11-12 Spr.]: 377

[σ. 30,1-2 Spr.]: 385
21 [σ. 31,3-5 Spr.]: 384

[σ. 31,3-4 Spr.]: 383(1313)
23 [σ. 33, 5-6 Spr.]: 318
[σ. 33,15 Spr.]: 397

25 [σ. 34,14 Spr.]: 377
[σ. 35,1-5 Spr.]: 401
[σ. 35,2-4 Spr.]: 384

[σ. 35,4 Spr.]: 399(1359)

26 [σ. 35,13-15 Spr.]: 399
28 [σ. 37,3-4 Spr.]: 389
Π. Ιοβ.

προοίμιον [σ. 55,17-56,2 Spr.]: 278(1011),
279(1015)

1 [σ. 59,1-4 Spr.]: 84(235)

[σ. 59,3-4 Spr.]: 155(625)

2 [σ. 59,15-16 Spr.]: 156(628)

[σ. 61,8-9 Spr.]: 158
[σ. 62,12-13 Spr.]: 160,417

3 [σ. 64,16-17 Spr.]: 160(641)

4 [σ. 67,3-5 Spr.]: 189(733)

7 [σ. 68,11-12 Spr.]: 207(796)

8 [σ. 69,4-5 Spr.]: 206(790)
15 [σ. 72,9-11 Spr.]: 56(41)

18 [σ. 74,1-4Spr.]: 55(35)

19 [σ. 74,9 Spr.]: 272

[σ. 74,13-14 Spr.]: 173(691)
[σ. 74,14-75,5 Spr.]: 279(1015)
[σ. 75,13-14 Spr.]: 175(698)
[σ. 77,10 Spr.]: 173(690)
[σ. 77,16-78,1 Spr.]: 56(39)

20 [σ. 80,7-10 Spr.]: 182(717)

21 [σ. 81,5-10 Spr.]: 191
[σ. 81,6-10 Spr.]: 374

23 [σ. 82,5-7 Spr.]: 419
27 [σ. 85,13 Spr.]: 235(857)

[σ. 86,15-87, l Spr.]: 282(1025)
[σ. 87,1-7 Spr.]: 55(36)
33 [σ. 90,5-8 Spr.]: 279(1015)

Εκαταίος ο Αβδηρίτης

άπ. 25 Jacoby: 54,376(1293)

Επιφανιος Κωνςταντιας

Πανάρ. (Π. αίρέσ.) [τ. 2, σ. 59,14 Holl]:
399(1360)
Εραςιςτρατος ο Ιουλιητης
άπ. 278Α Garof.: 56(43)
278B(b) Garof: 55(35)
279 Garof.: 56(39)
280a Garof.: 57(44)
280b Garof.: 57(44)
280c Garof.: 56(41), 57(44)

281 Garof.: 233

281a Garof.: 56(42), 199(761)
281B Garof.: 55(36), 56(42)

282 Garof.: 56(37), 57(46)

283 Garof.: 179

Ερεννιος Φίλων Βυβλιος
άπ. 2,90 lacoby: 54

Ερμογένης ο Ταρςευς
Π. εύρέσ. 3,9: 272(993)
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Etymologicum Genuinum
α 1384,6-7: 67(122)

Etymologicum Magnum
168,12-14: 67(122)

Εύδημος

άπ. 41 Tecusan: 84(236)

42 Tecusan: 84(236)

43 Tecusan: 84(236)

115 Tecusan: 69(132), 84(234)
253 Tecusan: 84(235)
266 Tecusan: 84(237)
274 Tecusan: 84(235)

316 Tecusan: 84(237)

317 Tecusan: 84(237)

Ευςεβιος ο Παμφιλου
Εύαγγ. προπ.
1,10: 54
2,1: 54

Είς to κ. Αονκ. 24 [PG 24,537]: 181(715)

ευσταθιοσ θεσσαλονικησ

Άλωσ. Θεσσαλ. [σ. 128, 26 Kyriakidis]:

272(993)
Παρεκβ. εις Όμ. Ίλ.

Α 473 [I 212, 10-11 van der Valk]:

291(1048)
Γ 385 [I 672,15 van der Valk] : 54
Ν 829 [III 562,15-16 van der Valk]: 313
Τ 140-144 [IV 294, 8 van der Valk]:
272(993)

Ψ 726 [IV 824,14-15 van der Valk]: 190
(736)

Ευτεκνιος Σοφιςτης
Παράφρ. Νικάνδρ. Άλεξ.
Πίναξ [54 Παπαθωμ.]: 383
270-311 [σ. 69,26-70,1 Παπαθωμ.]: 384
[σ. 69,24-25 Παπαθωμ.]: 283
[70,21 Παπαθωμ.]: 383
335-363 [σ. 73,18-19 Παπαθωμ.]: 402
465-494 [σ. 79,4-5 Παπαθωμ.] : 411
537-566 [σ. 81,23-24 Παπαθωμ.]: 366
567-593 [σ. 82,16-17 Παπαθωμ.]: 411

[σ. 82,16 κ.έ. Παπαθωμ.]: 409
594-610 [σ. 83, 28-29 Παπαθωμ.]: 389
(1334)

[σ. 84,9-11 Παπαθωμ.]: 412-413
Παράφρ. Νικάνδρ. Θηρ.
80-96 [σ. 8,22-24 Παπαθωμ.]: 268

[σ. 9, 5-6 Παπαθωμ.]: 169
282-319 [σ. 17,31-18,1 Παπαθωμ.]: 196

[σ. 18,11-13 Παπαθωμ.]: 404
372-383 [σ. 22,6-8 Παπαθωμ.]: 404
384-395 [σ. 22,24-25 Παπαθωμ.]: 404
759-768 [σ. 42,16 Παπαθωμ.]: 404

Ζώπυρος ο Αλεξανδρεύς

άπ. 267a Deichgr.: 71(145), 72(146)
267b Deichgr.: 72(147)
267c Deichgr.: 72(148)

Ηρακλείδης ο Ταραντινος

άπ. 209 Deichgr. = 6 Guard, (σ. 107):
58(52)

209, 26-32 Deichgr. = 6 Guard, (σ. 107):
74(165)

209, 33-37 Deichgr. = 6 Guard, (σ. 107):
74(164)

210a Deichgr. = μαρτ. 26 Guard, (σ.

158): 74(161)

210b Deichgr. = 37 Guard, (σ. 158-

159): 74(163)

232 Deichgr. = 27 Guard, (σ. 140):
74(166)

Ηροφιλος ο Χαλκηδονιος
άπ. 16a von Staden: 136(544)

Ηρωδιανος, Αιλιος, Αλεξανδρεύς

Π. καθολ. προσωδ. [τ. ΙΙΙ/1/1, σ. 44,13-

14 Lenz]: 85(243)
Π. κλίσ. όνομ. [τ. 111/2/2/1, σ. 742, 4-5
Lenz]: 85(243)

Ηςυχιος ο Αλεξανδρεύς

Λέξ. δ 1148 (διαμάττειν): 159

Θεμιςτιος

Π. φιλ. 282a 2: 54
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Θεοφάνης Χρτςοβαλαντης [Νοννος]
Σύν. έν έπιτ. 'ιατρ.
1-4 [τ. 2, σ. 368-372 Bernard]: 121
261-271 [τ. 2, σ. 294-325 Bern.]: 121
273 [τ. 2, σ. 332-335 Bern.]: 121

275 [τ. 2, σ. 340-342 Bern.]: 121

276 [τ. 2, σ. 342-343 Bern.]: 121

277 [τ. 2, σ. 344 Bern.]: 121

278 [τ. 2, σ. 344-346 Bern.]: 121

279 [τ. 2, σ. 348 Bern.]: 121

280 [τ. 2, σ. 350 Bern.]: 121
281-283 [τ. 2, σ. 350-356 Bern.]: 121

Θεοφιλος Πρωτοςπαθαριος
Π. οΰρ. 6,15: 321

θεοφραστοσ ο ερεσιοσ
άπ. 178 Wimmer: 53(26)
Π. φυτ. /στ. 3,7,6: 383
Χαρακτ. 16,10: 159

Ιεροφιλος

Πώς όφείλ. διαιτ. [II 462, 6-8 Delatte]:
315

ιοβασ β '

άπ. 102Jacoby: 83(231)

Ιούλιος Αφρικανός, Σεξτος
Κεστοί (άπ.):

2,7 Vieillefond: 115(441), 372
3,21-33 Vieillefond: 115(442)
3,32 Vieillefond: 235(857)
7,1 Vieillefond: 146(585)

Ιουςτινιανος A '

Νεαρά 17 [III 121, 28 Schöll-Kroll] :
272 (993)

ιππιατρικα

'Ιππιατρ. (Hipp. Ber.)
2,12 [CHG I 19,14-15 O.-H.]: 366
2,20 [CHG 124,17-18 O.-H.]: 333(1163)
5,3 [CHG 141,7-9 O.-H.] : 330(1157
22,8 [CHG 1105,18-19 O.-H.]: 330(1157)
26,7 [CHG I 127,17-19 O.-H.]: 169

33.2 [CHG 1165,5-6 O.-H.]: 172(687)
42,5 [CHG1212,19-21 O.-H.]: 373(1280)

47.1 [CHG I 222,5-6 O.-H.]: 172

47.3 [CHG I 222,25-26 O.-H.]: 172
51,5 [CHG I 229,13-14 O.-H.]: 352
52,13 [CHG I 234,18-19 O.-H.]: 352

66.4 [CHG 1260,9-10 O.-H.]: 269(983)
69,7 [CHG 1271,10-11 O.-H.]: 323(1133)

74.5 [CHG I 284,24 O.-H.]: 323(1133)

86.6 [CHG I 310,14-15 O.-H.]: 421
87,3 [CHG 1315,6-8O.-H.]: 347(1204)

100.8 [CHG I 347,5-6 O.-H.]: 172

101.9 [CHG 1350,21 O.-H.]: 330(1157)

118 [CHG 1379,21-22O.-H.]: 323(1133)

119 [CHG1380,5-10O.-H.]: 323(1133)
129,33 [CHG 1392,2 O.-H.]: 330(1157)
129, 54 [CHG I 398, 21-22 O.-H.]: 343

(1190)

141 [CHG I 427,9-10 O.-H.]: 285
'Ιππιατρ. (Hipp. Cant.)
4 [CHG II 127,17-18 O.-H.]: 269(983)
10,12 [CHG II 144,11 O.-H.]: 172
11, 13 [CHG II 149, 18-20 O.-H.]: 264
(969)

13, 2 [CHG II 150, 27-151, l O.-H.]:
347(1205)

31.2 [CHG II 166,25-26 O.-H.]: 355

39.3 [CHG II171,20-21 O.-H.]: 394
41,3 [CHG II 173,3 O.-H.]: 171(685)
69,2 [CHG II 200,20 O.-H.]: 172(689)
71-72 [CHG II 205, 13-212, 21 O.-H.]:

121,122(485)
71, 18 [CHG II 209, 25-210, 3 O.-H.]:
287(1037)

[CHG II 210,13 O.-H.]: 235(857)
71, 23 [CHG II 211, 19-24 O.-H.]: 105
(390)

71,25 [CHG II 212,1-5 O.-H.]: 62(81),

167(675)
74 [CHG II 213,14-15 O.-H.]: 403

80.2 [CHG II 217,6 O.-H.]: 171(685)

99.3 [CHG II 241,20-23 O.-H.]: 338



454

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

108, 1 [CHG II 248, 23-25 Ο.-Η.]: 175

(700)
'Ιππιατρ. (Hipp. Par.)
29 [CHG II 32,11-13 O.-H.]: 264(969)
331 [CHG II 56,1-2 O.-H.]: 353
277 [CHG II 53,1-2 O.-H.]: 269(983)
921 [CHG II 91,17-18 O.-H.]: 411
1106 [CHG II 108, 25-109, l O.-H.]:

373(1280)
1114 [CHG II 109, 22-23 O.-H.]: 323

(1133)
'Ιππιατρ. (Addit. Lond.)
36 [CHG II 261,5 O.-H.]: 172(689)
'Ιππιατρ. (Exc. Lugd.)
27, 27 [CHG II 280, 8-9 O.-H.]: 323
(1133)

84 [CHG II 294,31-32 O.-H.]: 284
125, 5 [CHG II 300, 13-14 O.-H.]: 323
(1133)

169 [CHG II 307,9-10 O.-H.]: 373(1280)

Ιπποκράτης ο Κωος

Άφορισμ. 2,42 [IV 482,7-8 L.]: 132
7,79 και 80 [IV 604, 8 L.]: 382
Έπιδημ. Ε' 1,24 [V 224,4L.]: 382
Έπιδημ. ΣΤ' 6,3 [V 324,3-6 L.]: 120
77. αρχ. ίητρ. 12,26 [I 610,7 L.]: 313
77. γυν. 109 [VII426,15 L.]: 292
77. έντ. παθ. 9 [VII 188,15-16 L.]: 407

Ιςοκρατης ο Αθηναίος
Άρεοπαγ. 52,2: 274

Ιωάννης Ζαχαρίας Ακτουαριος
77. διαγν. παθ.
2,2 [II426,10 Ideler]: 197
[II 427,29 Ideler]: 197
[II 428,12-13 Ideler]: 197
77. ψυχ. πνεύμ.
1,12 [I 333,27 Ideler]: 197

Ιωάννης Γαληνός

Έξήγ. Ήσίοδ. Θεογ. 775 [σ. 349,19 Flach]:
364

Ιωάννης Μαλαλας

Χρονογρ. 12, 22 [σ. 224, 33-38 Thum]:
142(572)

Ιωάννης Στοβαίος
Άνθολ. 1,31,6: 363
1,38,3:194(750)

Ιωάννης Φιλοπονος
Εις Άριστοτ. Μετεωρολ.
Α 4 [CAG XIV/1, σ. 62,16]: 364

[CAG XIV/1, σ. 62,24-25]: 364
Ε'ις Άριστοτ. Άναλυτ. ϋστ.
II12 [CAG ΧΙΙΙ/3, σ. 395,22]: 363

Ιωάννης Χρυςοςτομος

Εις αγ. Ίγνάτ. [PG 50,587]: 181(715)
Εις Ψαλμ.ρα' [PG55,640]: 181(715)
Ύπόμν. εις πρός 'Εφεσ. έπι στ., Όμ. ΙΑ'
[PG 62,85]: 400(1362)

Ιωςηπος, Φλάβιος
Ίονδ. αρχ. 3,27: 203

Καλλίμαχος ο Κυρηναιος
"Ιαμβ. 195,23-24:285(1034)

[καλλισθενησ ο Ολυνθιοσ]
Διήγ. Άλεξ. (rec. α)
1,13,6,3: 202
3,34,4,1:288
3,34,4,3:376(1293)

Κλημης ο Αλεξανδρευς
Έκλογ. προφ. 11,1: 274

κοσμασ ίνδικοπλευστησ

[Χριστ. τοπογρ.] 2,62: 203

Κρατευλς ο Ριζοτομος
άπ. 1 Wellm.: 72
2 Wellm.: 72
5 Wellm.: 73,292
7 Wellm.: 73
10 Wellm.: 73

κτησιασ ο κνιδιοσ

άπ. 451 (Ινδικά): 54
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κτρανιδεσ

1, 7,17-20 [σ. 50 Kaim.]: 115(438)
1,16,33 [σ. 82 Kaim.]: 90(267)
1,21,68 [σ. 95 Kaim.]: 115(438)
1,24,100-110 [σ. 110 Kaim.]: 115(438)
2,3,23 [σ. 118 Kaim.]: 376
2,4,23-26 [σ. 121 Kaim.]: 115(438)
2,5,25-26 [σ. 124 Kaim.]: 115 (438)
2,11,25-28 [σ. 135 Kaim.]: 115(438)

2.24.1-3 [σ. 155 Kaim.]: 115(438)
2,27,3-4 [σ. 159 Kaim.]: 115(439)
2,39,25 [σ. 175 Kaim.]: 197
2,42,3-4 [σ. 182 Kaim.]: 115(439)
3,3,7-8 [σ. 194 Kaim.]: 411(1389)
3,6,6 [σ. 196 Kaim.]: 115(438)
3,31,3-4 [σ. 217 Kaim.]: 115(439)
3,47,4 [σ. 233 Kaim.]: 115(439)
3,48,6 [σ. 234 Kaim.]: 115(439)
3,51,5-7 [σ. 238 Kaim.]: 115(439)
3,53,5-7 [α 241 Kaim.]: 115(439)
4,28,20 [σ. 265 Kaim.]: 411(1389)
4,40,3-5 [σ. 274 Kaim.]: 115(439)

4.62.2-7 [σ. 287 Kaim.]: 115(439)
Κύριλλος Αλεξανδρείας

Εις Ήσαΐαν [PG 70,977]: 183

λεων ο φιλοσοφοσ και ιατροσ
Σύν. ίατρ.

2,20 [σ. 125,14-16Erm.]: 364(1253)
4,1 [σ. 153,5-6 Erm.]: 246
4,11 [σ. 157,25-27 Erm.]: 246
5,22 [σ. 185,1-2 Erm.]: 246
7,10 [σ. 209,24-26 Erm.]: 246
λουκιανοσ Σαμοςατευς
Συμπ. 9:285(1034)

[λουκιανοσ]
Λούκ.
38: 159
47: 159
Χαρίδ. 25:411

Μαγικοί Πάπυροι
4,3089: 203

Μάξιμος Ομολογητης
Π. διαφ. άπόρ. 48,135: 203

μελετιοσ

Π. τής τοϋ άνθρ. κατασκ.
προοίμιον [σ. 24,7-8 Cramer]: 330
1 [σ. 57,17-18 Cr.]: 202(774)

Μιχαήλ Ψελλός

Έκ τοϋ «εμελλεν άρα» 61,34-35: 364

νίκανδροσ ο κολοφωνιοσ

Άλεξ.

139-144: 388(1331)
193:67(122)
279-280: 384
458:67(122)
567-570: 409
567:411
609-610: 412
Θηρ.
80-81:266
87-90: 268
239-241: 313
286-287:196
377-395: 67(122)
435-436: 382
Όφιακά

άπ. 31 Gow - Scholfield: 54

Νουμηνιος Ηρακλεωτης

άπ. 589 Lloyd-Iones - Parsons: 60(67)

590 Lloyd-Iones - Parsons: 60(68)

591 Lloyd-Iones - Parsons: 60(68)

592 Lloyd-Iones - Parsons: 60(68)

593 Lloyd-Iones - Parsons: 61(71,72)

594 Lloyd-Iones - Parsons: 61(72)

Νυμφις Ηρακλεωτης
άπ. 9 lacoby: 382

Ξενοφών ο Αθηναίος
Άπομν. 2,1,13: 272(993)

οίκουμενιοσ

Έρμ. άποκαλύψ. [σ. 230, 6-7 Hoskier]:
181(715)
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Ολυμπιοδωρος Αλεξανδρεύς
Ε'ις Άριστοτ. Μετεωρολ.
II 4 [CAG ΧΙΙ/2, σ. 177,5-6]: 364

[CAGXII/2,a. 196,33]: 364
[Είς Πλάτ. Φαίδ.] 5,2:181(715)

Ορειβαςιος Περγαμηνος
Ίατρ. συν.

1,4 [CMGVI/1/Ι,σ. 9,9-10]: 180(711)
3,2 [CMGVI/1/Ι,σ. 70,9]: 366
4,7 [CMGVI/1/Ι,σ. 104,4]: 369
4,9 [CMG VI/1/1, σ. 107,18-19]: 369
5, 2 [CMG VI/1/1, σ. 115, 13-14]: 186
(725)

5, 25 [CMG VI/1/1, σ. 143, 26-28]: 116
(444)

5,32 [CMGVI/1/Ι,σ. 151,12-14]: 417

6.22 [CMGVI/1/Ι,σ. 180,3-5]: 116(444)

6, 31 [CMG VI/1/1, σ. 184, 25-26]: 189
(735)

[CMG VI/1/1, σ. 185,4-5]: 292

7, 5 [CMG VI/1/1, σ. 205, 28-29]: 189
(735)

7,9 [CMGVI/1/Ι,σ. 211,16-17]: 189

7.26 [CMGVI/1/Ι,σ. 233,22-23]: 336
[CMG VI/1/1, σ. 236,17-18]: 336
[CMGVI/1/Ι,σ 241,1-2]: 406

8.2 [CMG VI/1 /1, σ. 250,26 κ.έ.] : 186(725)

8.3 [CMG VI/1/1, σ. 253,25 κ.έ.] : 186(725)
8,15 [CMG VI/1/1, σ. 264,15]: 406

8,39 [CMG VI/1/1, σ. 290,9-10]: 206(786)

8.44 [CMG VI/1/1, σ. 293,24]: 192

8.45 [CMG VI/1/Ι,σ. 295,11-296,4]: 142

8.46 [CMG VI/1/1, σ. 296,26]: 190

8.47 [CMG VI/1 /1, σ. 297,29-30] : 306
[CMG VI/1/1, σ. 300,20-21]: 419

9,12 [CMGVI/l/2,o. 12,25-26]: 164(657)

9.23 [CMG VI/1/2, σ. 24,29]: 171(685)

9.27 [CMGVI/l/2,a 30,11-12]: 116(444)

9.48 [CMG VI/1/2, σ. 37,2-3] : 116(444)
10, 3 [CMG VI/1/2, σ. 46, 15]: 169(682),

272(993)

10,13 [CMG VI/1/2, α 58,18]: 235(857)

10, 17 [CMG VI/1/2, σ. 59, 22-23]: 161
(643)

10,18 [CMG VI/1/2, σ. 60,3-6]: 365

10, 22 [CMG VI/1/2, σ. 64, 11-12]: 117
(452)

11, Β 11 [CMG VI/1/2, σ. 94,14]: 295
11, Ε 15 [CMG VI/1/2, σ. 101,35-36]: 384
11, Ζ 2 [CMG VI/1/2, σ. 103, 30-31]:

375(1292)
11, Η 3 [CMG VI/1/2, σ. 104, 11-13]:
384(1315)

11, Κ 47 [CMG VI/1/2, α 114, 24]: 369
(1266)

12, Σ 35 [CMG VI/1/2, σ. 143,22]: 376
[CMG VI/1/2, σ. 143,24]: 376

15, 1 A [CMG VI/1/2, σ. 242, 8-9]: 116
(445)

[CMG VI/1/2, σ. 244,28]: 116(445)
15, 1 Ε [CMG VI/1/2, σ. 252, 25-26]:
116(445)

15,2 [CMG VI/112, σ. 291, l]: 399(1357)
[CMG VI/1/2, σ. 292,5-8]: 116(444)

24.26 [CMG VI/2/1, σ. 7,28]: 200(764)
25,1 [CMG VI/2/1, σ. 50, i0-ll]: 198

44, 12 [CMG VI/2/1, σ. 125, 27-129, 4]:
334(1165)

[CMG VI/2/1, σ. 125,28-29]: 334(1165)
44,20 [CMG VI/2/1, σ. 141,24-25]: 161
(643)

44,23 [CMG VI/2/1, σ. 147, 23-24]: 172
(687)

[CMG VI/2/1, σ. 147,23]: 410
[CMG VI/2/1, σ. 147,26]: 301

44.27 [CMG VI/2/1, σ. 155,13]: 172
[CMG VI/2/1, σ. 156,17]: 172

45,15 [CMG VI/2/1, σ. 168, 25-26]: 365
(1254)

45,18 [CMG VI/2/1, σ. 174,18-19]: 189

45, 29 [CMG VI/2/1, α 184, 28-190, 36]:
140

46,1 [CMG VI/2/1, α 213,27]: 172
46,8 [CMG VI/2/1, σ. 218,7-8]: 171
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46,20 [CMG VI/2/1, σ. 227,9-11]: 161
47, 6 [CMG VI/2/1, σ. 251, 23-24]: 173
(690)

47,10 [CMG VI/2/1, σ. 255, 30-31]: 173
(690)

48,19 [CMG VI/2/1, σ. 271, l]: 410
50,9 [CMG VI/2/2, σ. 60,29-30]: 160
50, 53 [CMG VI/2/2, σ. 69, 27-28]: 285

(1034)
Ίατρ. συν. έκλ.

12.1 [CMG VI/2/2, σ. 190,2-3]: 347(1205)
15, 1 [CMG VI/2/2, σ. 190, 22-23]: 269

(983)

[CMG VI/2/2, σ. 198,8]: 192

31.5 [CMG VI/2/2, σ. 196,19]: 263

31.6 [CMG VI/2/2, α 196,20-21]: 264
33 [CMG VI/2/2, σ. 197, il]: 351

34, 5 [CMG VI/2/2, σ. 197, 32-33]: 309
(1098)

34,9 [CMG VI/2/2, σ. 198,8]: 192
48,9 [CMG VI/2/2, α 207,20] : 356
53,4 [CMG VI/2/2, σ. 214,34-36]: 180

53.9 [CMG VI/2/2, σ. 215,28-29]: 419
54, 20 [CMG VI/2/2, σ. 219, 3l]: 333

(1163)

59.2 [CMG VI/2/2, σ. 223,38-39]: 386

63.1 [CMG VI/2/2, σ. 227, il]: 117(453)
[CMG VI/2/2, α 227,11-12]: 117(455)

63.7 [CMG VI/2/2, σ. 228,13-14]: 386

69.3 [CMG VI/2/2, α 232,16-17]: 351

74.2 [CMG VI/2/2, σ. 241,8-9]: 179
75,6 [CMG VI/2/2, σ. 244,34]: 394

75.12 [CMG VI/2/2, α 245,26-27]: 179

81.3 [CMG VI/2/2, σ. 256,32]: 419

87.10 [CMG VI/2/2, σ. 265,26] : 172

89.13 [CMG VI/2/2, σ. 268,22-23]: 169
92,2 [CMG VI/2/2, σ. 271,8]: 278

92,6 [CMG VI/2/2, σ. 271,14]: 349
104,1 [CMG VI/2/2, σ. 283,25-26]: 317
(1115)

[CMG VI/2/2, α 283,27]: 301
105,12 [CMG VI/2/2, α 285,19-21]: 180

117-126 [CMG VI/2/2, σ. 291, 1-295,
31]: 116,116(446)

117.2 [CMG VI/2/2, σ. 291,17]: 356

117.3 [CMG VI/2/2, α 291,21 κ.έ.]: 305
117,6 [CMG VI/2/2, σ. 292,11-12]: 165

117.8 [CMG VI/2/2, σ. 292,17-20]: 116
(447)

117.9 [CMG VI/2/2, σ. 292,2l]: 272

118 [CMG VI/2/2, σ. 292,25-293,34]: 421
123,2 [CMG VI/2/2, σ. 295,3-5]: 266(973)
127-135 [CMG VI/2/2, σ. 295, 32-299,

3]: 116,116(447)
128,2 [CMG VI/2/2, α 296,28]: 71(144),
117(454)

130 [CMG VI/2/2, α 297,17]: 399

[CMG VI/2/2, σ. 299,2] : 117(453)
135,1 [CMG VI/2/2, σ. 299,2]: 117(453)
146, 17 [CMG VI/2/2, α 304, 35-37]:

74(163)
Σύν. προς Εύστάθ.

1, 29 [CMG VI/3, σ. 24,23-24]: 169(682),

272(993)
2,56 [CMG VI/3, σ. 47,16] : 376
2,58 [CMG VI/3, σ. 50, il]: 309(1099)

3.13 [CMG VI/3, σ. 65,19-20]: 349

3.14 [CMG VI/3, σ. 67,3-5] : 117(452)
[CMG VI/3, σ. 67,20-21]: 117(452)

3,19 [CMG VI/3,σ.71,9-11]: 169
3,28 [CMG VI/3, σ. 75,6]: 176
3,35 [CMG VI/3, σ. 78,4-5]: 353

[CMG VI/3, α 79,15-16]: 269(983)
3,42 [CMG VI/3, σ. 81,29-30]: 286(1036)
3,67 [CMG VI/3,σ. 85,16-23]: 101(344)
3,72 [CMG VI/3, σ. 87,5]: 355
3,75 [CMG VI/3, σ. 87,16-25] : 142
3,88 [CMG VI/3, σ. 92,2]: 306
3,116 [CMG VI/3, σ. 98,8-10]: 142

3.135 [CMG VI/3, σ. 101, 24 και 102,4]:
179

3.136 [CMG VI/3,σ. 102,16]: 179

3.137 [CMG VI/3, α 102,23-24]: 179
3,139, [CMG VI/3, σ. 103,12-13]: 180
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3,143 [CMG VI/3, σ. 104,12]: 371
3,148 [CMG VI/3, σ. 105,7]: 356
3,164 [CMG VI/3, σ. 107,27]: 192
6,13 [CMG VI/3, σ. 193,6-8]: 339
6,38 [CMG VI/3, σ. 206,12-17]: 139
6,41 [CMG VI/3, σ. 207,10-18]: 140
7,11 [CMG VI/3, σ. 218,32-33] : 269(983)
7,16 [CMG VI/3,σ. 222,2-3]: 171(685)

7.22 [CMG VI/3, σ. 227,23]: 172
7,40 [CMG VI/3, σ. 237, il]: 322
7,45 [CMG VI/3, σ. 238,23-24]: 172(688)
7,47 [CMG VI/3, σ. 239,9]: 171

8.4 [CMG VI/3, σ. 247,27-28]: 278(1012)

8.5 [CMG VI/3, σ. 248, l-io] : 140
8,7 [CMG VI/3, σ. 249,27-30] : 140

8.9 [CMG VI/3, α 250,24]: 117(455)

8.10 [CMG VI/3, σ. 250,28-251,4]: 140

8, 12 [CMG VI/3, α 251, 12-252, 5]:
116(448)

8,16 [CMG VI/3, σ. 253,24-254,14]: 140
9,4 [CMG VI/3, α 276,18-20] : 286(1036)

9.23 [CMG VI/3, σ. 292,13-14]: 401

9, 35 [CMG VI/3, σ. 298, 28]: 171(685),

172(687)

9.45 [CMG VI/3, σ. 305,10-28]: 138

9.46 [CMGVI/3,o. 306,1-12]: 138(551)

9.47 [CMG VI/3, σ. 306,13-19]: 138(551)
9, 48 [CMG VI/3, σ. 306, 20-307, 7]:

138(551)

9.49 [CMG VI/3,σ.307,8-15]: 138(551)

9.50 [CMG VI/3,σ. 307,16-29]: 138(551)

9.51 [CMG VI/3, σ. 308, l-ll]: 138(551)

9.52 [CMG VI/3,σ. 308,12-16]: 138(551)

9.53 [CMG VI/3,σ. 308,17-24]: 138(551)
9, 54 [CMG VI/3, α 308, 25-309, 7]:

138(551)

9, 55 [CMG VI/3, σ. 309, 8-29]: 138
(551)

9,61 [CMG VI/3, σ. 312,27-313,3]: 286

(1036)
Βιβλ. πρός Εύνάπ.

2,1 Κ 38 [CMG νΐ/3,σ. 365,11-12]: 419

3, 7 [CMG VI/3, σ. 403, 3]: 318(1119)

[CMG VI/3, σ. 403,5-6]: 402
3,25 [CMG VI/3, σ. 412,31]: 269(983)
3,31 [CMGVI/3,a. 415,11-12]: 171(685)
3,38 [CMG VI/3, σ. 419,40]: 172
3,45 [CMG VI/3, σ. 423,4-5] : 333(1163)
3,56 [CMG VI/3, α 427,29-30]: 172(688)
3, 63-73 [CMG VI/3, σ. 430, 16-432,
27]: 117(449)

3, 63 [CMG VI/3, σ. 430, 16-20]: 51(15)

[CMG VI/3, σ. 430,23-25]: 367

3.71 [CMG VI/3, σ. 432,3-9]: 53(24)
[CMG VI/3, σ. 432,7-8]: 165

3.72 [CMG VI/3, σ. 432,11-12]: 305

3.73 [CMG VI/3, σ. 432,31]: 117(455)
[CMG VI/3, σ. 433,1-2]: 117(450)
[CMG VI/3, σ. 433,9-11]: 117(451)

4,10 [CMG VI/3, σ. 443,3-4] : 285(1033)
4,51 [CMG VI/3, σ. 456,30-31] : 176
4,66 [CMG VI/3, σ. 461,24-25]: 301
4,99 [CMG VI/3, σ. 480,18]: 401
4,102 [CMG VI/3, σ. 483,21]: 171(685)

4, 111 [CMGVI/3,σ.487,21-22]:235(857)
4, 115 [CMG VI/3, σ. 489, 18-19]: 323

(1133)

4,127 [CMG VI/3, σ. 494,6-9]: 143(577)
Π. μέτρ. και σταθμ.

23 [Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 245,
23:309(1099)

Οςτανης

άπ. 23 Bidez-Cumont: 132

Παλατινή Ανθολογία
9,125:75(172)

Παλλαδιος

Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ'
3,15 [II 93,19-22 Dietz]: 356(1228)
3,22 [II 98,20-22 Dietz]: 246
5,25 [II 147,30-31 Dietz]: 330
6,4 [II 162,13-20 Dietz]: 120(479)

Πάπυρος: P. Oxy. 19.221 (= Pack2

1327): 67(122). Βλ. και Μαγικοί πάπυροι
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Παύλος ο Αιγινήτης
Έπιτ. 'ιατρ.

1,3 [CMG IX/1, σ. 9,24]: 180(711)
1,14 [CMG ΙΧ/1, σ. 13,20-21]: 382(1310)
1,39 [CMG ΙΧ/1, σ. 26,23]: 382(1310)

1.43 [CMG ΙΧ/1, σ. 28,29]: 382(1310)

1.47 [CMG ΙΧ/1, σ. 31,6]: 399(1357)

1, 52 [CMG ΙΧ/1, σ. 34,17-18]: 169(682),
272(993)

1,74 [CMG ΙΧ/1, σ. 53,21]: 382(1310)
2,11 [CMG ΙΧ/1, σ. 86, ιο-ιι]: 196

2.20 [CMG ΙΧ/1, σ. 100, ίο]: 192

2.22 [CMG ΙΧ/1, σ. 101,15-17]: 339
2,35 [CMG ΙΧ/Ι,σ. 109,22]: 119(469)
2,52 [CMG ΙΧ/1,α 121,11-15]: 140(556)
2,59 [CMG ΙΧ/1, σ. 125,8-126,20]: 422

3.2 [CMG ΙΧ/Ι,σ. 133,15-16]: 176

3.3 [CMG ΙΧ/1, σ. 136,5]: 356

3,16 [CMG ΙΧ/1, σ. 160,5]: 119(469)

3.18 [CMG ΙΧ/Ι,σ. 163,19-20]: 289(1044)
[CMG ΙΧ/Ι,σ. 164, il]: 380

3.19 [CMG ΙΧ/1, σ. 167,12]: 278(1011)

3.21 [CMG ΙΧ/1, σ. 170,4-5]: 386

3, 22 [CMG ΙΧ/1, σ. 182, 23-24]: 302
(1074)

[CMG ΙΧ/1,σ. 184,24-25]: 278(1011)

3.23 [CMG ΙΧ/1, σ. 189,27-190, ι]: 333
(1163)

3.24 [CMG ΙΧ/1, σ. 195,17-18]: 269(983)
3,26 [CMG ΙΧ/1, σ. 202,10-11]: 302

[CMG ΙΧ/1, σ. 203,12]: 371
3, 27 [CMG ΙΧ/1, σ. 204, 19-20]: 347
(1205)

3,30 [CMG ΙΧ/1, σ. 212,5]: 351
3,32 [CMG ΙΧ/1, σ. 217,30] : 119(467)
3,37 [CMG ΙΧ/1, σ. 225,27]: 119(469)
3,42 [CMG ΙΧ/1,σ.237,27]: 302(1074)

3.44 [CMG ΙΧ/1, σ. 240,4-6]: 119(466)
[CMG ΙΧ/1, σ. 240,24-25]: 402

3.48 [CMG ΙΧ/1, σ. 255,13-15]: 405

3.49 [CMG ΙΧ/1, σ. 260,6-7]: 386
[CMG ΙΧ/1, σ. 260,14-15]: 401

3,50 [CMG ΙΧ/1,σ.261,25-26]: 119(466)

3.56 [CMG ΙΧ/1, σ. 267,28-268,2]: 364
(1253)

3,58 [CMG ΙΧ/1, σ. 269,16-17]: 305
[CMG ΙΧ/1, σ. 269,20-21]: 264

3, 59 [CMG ΙΧ/1, σ. 271, 5]: 171(685),

172(687)

[CMG ΙΧ/1, σ. 272,23-24]: 271
3,64 [CMG ΙΧ/1, α 280,27-28]: 351
3,68 [CMG ΙΧ/1, σ. 285,27-28]: 278(1011)

3.77 [CMG ΙΧ/1, σ. 298,17]: 351
[CMG ΙΧ/1, σ. 298,22-28]: 286(1036)

3.78 [CMG ΙΧ/1,α 312,14-15]: 235(857)

3.79 [CMG ΙΧ/1, σ. 310,3-4]: 172

3.80 [CMG ΙΧ/1,α312,4-6]:291(1047)

4, 5 [CMG ΙΧ/1, σ. 326,30-31]: 373

4.7 [CMG ΙΧ/1, σ. 328,20-21]: 323
4,12 [CMG ΙΧ/1, σ. 332,2-3]: 303
4,20 [CMG ΙΧ/1, σ. 341,4-5]: 302
4,29 [CMG ΙΧ/1, σ. 351,17]: 171(685)
4,33 [CMG ΙΧ/1, σ. 354,12-14]: 303
[CMG ΙΧ/1, σ. 354,13-14]: 418

4.43 [CMG ΙΧ/1, α 362, il]: 356

4.44 [CMG ΙΧ/1, σ. 362,27-28]: 171

4,48 [CMG ΙΧ/1, σ. 368,24-25]: 334(1165)
[CMG ΙΧ/1, σ. 368, 27-371, 3]: 334
(1165)

4.57 [CMG ΙΧ/1, σ. 382,23-25]: 365
5,1-66 [CMG ΙΧ/2, σ. 3-41]: 118(464)
5,1 [CMG ΙΧ/2, σ. 5,16-18]: 263

[CMG ΙΧ/2, σ. 5,21-22]: 262

5.3 [CMG ΙΧ/2, σ. 9,19-22]: 356
[CMG ΙΧ/2, σ. 10,21-23]: 279(1015)

5.4 [CMG ΙΧ/2, σ. 11,12-13]: 166

5,6 [CMG ΙΧ/2, α. 12,1-2]: 189(733)

5.8 [CMG ΙΧ/2,13,6-7]: 419

5.9 [CMG ΙΧ/2, σ. 14,17]: 108(409)

5.12 [CMG ΙΧ/2, α 15,3 κ.έ.]: 108(409)
[CMG ΙΧ/2, σ. 15,4]: 206
[CMG ΙΧ/2, σ. 15,15-16]: 172

5.13 [CMG ΙΧ/2, σ. 16,4-5]: 193
[CMG ΙΧ/2, σ. 16,10-12]: 302(1074)
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[CMG ΙΧ/2, σ. 17,5-6]: 421
[CMG ΙΧ/2, σ. 17,9-14]: 108(409)

5.17 [CMG ΙΧ/2, σ. 19,26-27]: 201

5.18 [CMG ΙΧ/2, σ. 20,9-1ΐ]: 57(44)

5.19 [CMG ΙΧ/2, σ. 20,21-24]: 75(170)
[CMG ΙΧ/2, σ. 21,15-16]: 279(1015)

5.20 [CMG ΙΧ/2, σ. 21,23-25]: 55(35)
5,24 [CMG ΙΧ/2, σ. 22,16-23]: 58(54)
5,26 [CMG ΙΧ/2, σ. 23,7-20] : 53(24)
5,28 [CMG ΙΧ/2, σ. 24,23-26]: 88(257)

[CMG ΙΧ/2, σ. 24,26-25,3]: 70(140)
[CMG ΙΧ/2, σ. 24,26]: 119(467)
5,30 [CMG ΙΧ/2, σ. 27,6-7]: 363
5,32 [CMG ΙΧ/2, σ. 28,13-14]: 405
5,36 [CMG ΙΧ/2, σ. 29,26 κ.έ.]: 409(1386)
5,38 [CMG ΙΧ/2, σ. 30,20-23]: 396

5.42 [CMG ΙΧ/2, σ. 32,3]: 369(1266)
[CMG ΙΧ/2, σ. 32,9-10]: 391
[CMG ΙΧ/2, σ. 32,9]: 403

5.43 [CMG ΙΧ/2, σ. 32,15-16]: 369

5.45 [CMG ΙΧ/2, σ. 33,18]: 394

5.46 [CMG ΙΧ/2, σ. 34,3]: 399(1357)

5.47 [CMG ΙΧ/2,σ. 34,Ι0κ.έ.]: 383(1313)

5.48 [CMG ΙΧ/2, σ. 35,15-16]: 403
5,50 [CMG ΙΧ/2, σ. 35,24-26]: 382

5,53 [CMG ΙΧ/2, σ. 36,27-28]: 385(1319)

5.55 [CMG ΙΧ/2, σ. 37,19-21]: 397
[CMG ΙΧ/2, σ. 37,27]: 397

5.56 [CMG ΙΧ/2,σ.38,12-16]: 401(1364)
[CMG ΙΧ/2, σ. 38,12-13]: 384

5.57 [CMG ΙΧ/2, σ. 38,22-23]: 399

6, 29 [CMG ΙΧ/2, σ. 25, 17-19 καί 26,
8-9]: 366

6,34 [CMG ΙΧ/2, σ. 73,5-6]: 316-317

6.44 [CMG ΙΧ/2, σ. 85,3-5]: 158
6,73 [CMG ΙΧ/2, σ. 114,8-9]: 156
6,85 [CMG ΙΧ/2, σ. 127,6-7]: 198
6,88 [CMG ΙΧ/2, σ. 133,22-23]: 422

6,90 [CMG ΙΧ/2, σ. 142,13]: 173(690)
[CMG ΙΧ/2, α 142,25-26]: 304(1080)
6,105 [CMG ΙΧ/2, α 159,9-11]: 202(774)
7,3 [CMG ΙΧ/2, σ. 189,17-18]: 88(257)

[CMG ΙΧ/2, σ. 190,8]: 384(1315)
[CMG ΙΧ/2, σ. 216,27]: 388
[CMG ΙΧ/2, σ. 269,14-15]: 388
7,4 [CMG ΙΧ/2, α 277,14]: 190

7.11 [CMG ΙΧ/2, σ. 293,1-298,18]: 119
(465)

[CMG ΙΧ/2, σ. 296,8-9]: 308(1095)
[CMG ΙΧ/2, σ. 298,7-18]: 292-293
[CMG ΙΧ/2, σ. 308, 5-8]: 71(144),

199(468)
[CMG ΙΧ/2, σ. 312,11-12]: 360

7.12 [CMG ΙΧ/2, σ. 317,17-18]: 340
[CMG ΙΧ/2, σ. 318,18-21]: 143(579)
[CMG ΙΧ/2, σ. 319,4-9]: 143(580)

7.13 [CMG ΙΧ/2, σ. 327,13]: 356

7.16 [CMG ΙΧ/2, α 346, ι]: 356

3.17 [CMG ΙΧ/2, σ. 364, β]: 278
[CMG ΙΧ/2, σ. 366,17]: 347(1205)

7.18 [CMG ΙΧ/2, σ. 369,23-24]: 169

7.19 [CMG ΙΧ/2, σ. 376,12]: 278
[CMG ΙΧ/2, σ. 377,5-6]: 169
[CMG ΙΧ/2, σ. 379,27]: 235(857)

7,24 [CMG ΙΧ/2, σ. 396,10-12]: 74(163)
Παύλος Νικαιος
Π. νοσημ.

1,32-33 [σ. 511er. Βίο]: 180(711)

2,2 [σ. 52 1er. Βίο]: 180(711)

17,5-7 [σ. 74 1er. Βίο]: 380

24,23 [σ. 85 1er. Βίο]: 119(472)

27 [σ. 88-89 1er. Βίο]: 119(470)

27,7-9 [σ. 88 1er. Βίο]: 380

31 [σ. 92-95 1er. Βίο]: 422

44,29 [σ. 114 1er. Βίο]: 119(471,472)

51,44-45 [σ. 123 1er. Βίο]: 119(472)

63.4-5 [σ. 142 1er. Βίο]: 422

65.5-6 [σ. 145 1er. Βίο]: 396
67,5 [σ. 147 1er. Βίο]: 422
94,23 [σ. 183 1er. Βίο]: 363
116,20-21 [σ. 207 1er. Βίο]: 119(472)
123,34-35 [ο. 2141er. Βίο]: 132

Πλάτων ο Αθηναίος
Τίμ. 56b: 387
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[Πλάτων]

Έπιv. 984d: 387
Πλούταρχος ο Χαιρωνευς
Άντών. 71: 75(168)
Δημ. 20: 68(126)

Εις τά Νικάνδρ. Θηρ., άπ. 113-115 (σ.

72-73): 67(121)
Π. πρώτ. ψυχρ. 950 B-C: 160
Πρός ήγεμ. άπαίδ. 782Α: 272(993)
πολυδευκησ, ιουλιοσ

Όνομαστ. 2,145-146:198
7,110:313
Πορφυριος ο Τυριος
Όμ. ζητήμ. 15,668: 183

Πραξαγορας ο Κωος

άπ. 118 Steckerl: 122(494)

119 Steckerl: 122(494)

120 Steckerl: 122(494)

Πτολεμαίος, Κλαύδιος
Άποτελ. 4,9,10: 54

Ρουφος ο Εφεςιος
Π. όνομ. άνθρ. μορ.
77 [σ. 143,8 D.-R. = σ. 45 Kow.]: 421
85 [σ. 144,7D.-R. = σ. 48 Kow.]: 198

[Ρουφος]

Όνομ. κ. 'άνθρ. 58 [σ. 235 D.-R.]: 198
Σούδα

α 3745 Adler (Άρατος): 63(84)
α 3910 Adler (Άριστογένης Θάσιος): 64
(93)

β 481 Adler (Βώλος, Δημόκριτος, φιλό-
σοφος): 50(12)
β 482 Adler (Βώλος Μενδήσιος, Πυθα-
γόρειος): 50(12)
μ 194 Adler (Μαριανός): 68(123)
π 2277 Adler (Πρίαπος): 279(1013)
φ 634 Adler (φωδες): 313

Στέφανος ο Αλεξανδρευς

Εξήγ. εις Γαλην. πρός Γλαύκ. Θεραπ. [I
287,10-11 Dietz]: 160

[ΕίςΜάγν.] Π. οϋρ. 11,5:155(627)
13,4: 320

Στέφανος ο Βυζάντιος
Εθν., λ. Κορόπη: 67(122)

Στράβων, Γεωγράφος
Γεωγρ. 10,5,19: 288
16,4,12:262(966)

Σχόλια εις Αιςχυλου Αγαμέμνονα
1418:291(1048)

Σχόλια εις Απόλλων. Ροδ. Αργον.
167:291(1048)

Σχόλια εις Αρατου Φαινόμενα
367,23-24: 321

Σχόλια εις Αριστοφάνους Νεφεαας
18a: 154
173:301(1071)

Σχόλια εις Θεοκριτου Ειδύλλια
10, l-3d (Βονκαϊος): 67(120)

Σχόλια εις Αουκιανου Νεκρικούς Διάλο-
γους

(: Χάρων και Ερμής) 77, 20, 2 [σ. 261
Rabe]: 181(715)

Σχόλια εις Νικανδρου Αλεξιφαρμακα
65a 2-3 [σ. 53 Geym.]: 56(37)
279b 5-7 [σ.114 Geym.]: 383
279b 6 [σ. 114 Geym.]: 384
312d 5-9 [σ. 123 Geym.]: 122(494)
360a 1-2 [σ. 134 Geym.]: 402
398a 2-4 [σ. 143 Geym.]: 122(494)
465b 6 [σ. 163 Geym.]: 411(1389)
534a 1-2 [σ. 184 Geym.]: 401(1365)
537a 9-11 [σ. 186 Geym.]: 65(105)
570g 12-15 [σ. 196 Geym.]: 59(59)
588a 3-5 [o. 201 Geym.]: 122(494)
594a 2-4 [σ. 203 Geym.]: 59(59)

Σχόλια εις Νικανδρου Θηριακα
2d [σ. 35,6 Crugn.]: 54
52d [σ. 55,1 Crugn.]: 54
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118b [σ. 76,15 Crugn.]: 54
145d [σ. 86,13-15 Crugn.]: 321
150a [σ. 88,5 Crugn.]: 54
237a [σ. 114,23-115,2 Crugn.]: 60(68)
257b [σ. 121,13-15 Crugn.]: 60(68)
491b [σ. 197,2-6 Crugn.]: 66(112)
519 [a 203,15-16 Crugn.]: 60(68)
637a [σ. 238,15-16 Crugn.]: 60(67)

[σ. 238,18-19 Grugn.]: 384
715a [σ. 262,8-10 Crugn.]: 57(48)
744c [σ. 269,14-270,2 Crugn.]: 364(1253)
747 [σ. 270,11-16 Crugn.]: 82(225)
760b [σ. 274,4-6 Crugn.]: 82(223)
764a [σ. 276,1-2 Crugn.]: 82(223)
805-812 [σ. 286,5-7 Crugn.]: 54
858-859 [σ. 299,5-6 Crugn.]: 57(48)
932 [σ. 316,1-5 Crugn.]: 84(241)
[a 316,1-2 Crugn.]: 84(239)

Σχόλια εις Ομηρου Ιλιαδα
Ο 688b [IV 139,2 Erbse]: 183

Σχολιαςτης F Ορειβαςιου Ιατρικών Συνα-
γωγων (Lib. Inc.)
13 [CMG VI/2/2, σ. 100,16]: 138

Σχολιαςτης Κ2 Ορειβαςιου Ιατρικών Συ-

ναγωγων

43,36 [CMGVI/2/Ι,σ. 100, ι]: 163(655)

Σωρανος ο Εφεςιος
Γυν.

1,3 [CMG IV, σ. 6,23-24] : 180(711)
2,5 [CMG IV, σ. 56,3-4]: 368

2.14 [CMG IV, σ. 72,25-26]: 160-161

2.15 [CMG IV,σ. 74,27-75, ι]: 318(1120)
4,25 [CMG IV, σ. 150,25-27]: 189(735)
Π. σημ. καταγμ. 20 [CMG IV, σ. 158,7]:

421

Σωςτρατος

άπ. 1 Wellm.: 83(228)

2 Wellm.: 82(223,224)

3 Wellm.: 82(223,224)

4 Wellm.: 82(225)

5 Wellm.: 82(226)

Υπερείδης ο Αθηναίος
Κ. Άρισταγ. β ', άπ. 19: 54

φίλινοσ ο κωοσ

άπ. 140 Deichgr.: 64,65(99)

141 Deichgr.: 64

142 Deichgr.: 64,64(98)

φιλοδημοσ

Περί μουσικής: 291(1048)

φίλοστρατοσ, Φλαβιοσ

Εικόνες 2,33,3: 285

Φιλούμενος
17. ίοβ.

1,4 [CMG Χ/1/1, σ. 5,2-4]: 84(235)
4,15 [CMG Χ/1/1, σ. 9,6-10]: 76(174)
[CMG Χ/1/1, σ. 8,31-9, ι]: 76(174)
5 [CMG Χ/1/1, σ. 9,11-10,15]: 53(24)

5.1 [CMG Χ/1/1, σ. 9,12]: 108(402,403)

5.2 [CMG Χ/1/1, σ. 9,17-19]: 62(76)
5,5-6 [CMGΧ/1/1,σ. 10,1-11;]: 81(216)

5.6 [CMG Χ/1/1, σ. 10,6]: 116(447)

5.7 [CMG Χ/1/1, σ. 10,11-12]: 76(134)
6,1-2 [CMG Χ/1/1, σ. 10,18-22]: 62(76)
6,1 [CMG Χ/1/1, σ. 10,17-18]: 108(404)

[CMG Χ/1/1, σ. 10,18-19]: 64(97)
8 [CMGΧ/1/1,σ. 13,21-24]: 111(422)
10, 6 [CMG Χ/1/1, σ. 14, 25-15, 14]: 78
(189)

13 [CMG Χ/1/1, σ. 16,24-26]: 61(70)

14.8 [CMGIX/1/Ι,σ. 18,9-14]: 120(476)

16.9 [CMG Χ/1/1, σ. 22,24-26]: 60(69)

17.8 [CMGΧ/1/1,σ.24,11-15]: 108(406)

17.9 [CMG Χ/1/1, σ. 24,17-19]: 82(220)
17, 10-11 [CMG Χ/1/1, σ. 24, 20-28;]:

81(216)

17,12 [CMG Χ/1/1, σ. 24,28-25,4]: 56(42)
19,1-2 [CMGΧ/1/1,σ.26,8-13]: 81(216)
20,3 [CMG Χ/1/1, σ. 26,27-27, ι]: 81(216)

[CMG Χ/1/1, σ. 27,1-2]: 61(75)
21,6 [CMG Χ/1/1, σ. 28,12-14]: 62(76)
22,3 [CMG Χ/1/1, σ. 28,25-29]: 57(44)
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23.3 [CMG Χ/1/1, σ. 30,1-7]: 81(216)

23.4 [CMG Χ/1/1, σ. 30,7-9]: 62(76)
24,3 [CMG Χ/1/1, σ. 30,24-25]: 52(17)
27,3 [CMG Χ/1/1, σ. 33,2-4]: 109(413)
31,3 [CMG Χ/1/1, σ. 35,11-13]: 56(43)
32,3 [CMG Χ/1/1, σ. 36,3-5]: 81(216)
33,3 [CMG Χ/1/1, σ. 36,17-20]: 62(76)
33,5-6 [CMGΧ/1/1,σ. 37,3-14;]: 81(216)
33,7 [CMG Χ/1/1, σ. 37,14κ.έ.]: 108(403)
34 [CMGΧ/1/1,σ. 37,25-38,2]: 109(414)

35.2 [CMGΧ/1/1,σ. 38,13κ.έ.]: 108(403)

35, 3-4 [CMG Χ/1/1, σ. 38, 23;/26-28]:
81(216)

36, 1-3; [CMG Χ/1/1, σ. 39, 2 κ.έ.]: 76
(134)

37.3 [CMG Χ/1/1, σ. 40,7-13]: 62(76)

37.4 [CMG Χ/1/1,σ.40,16-18]: 108(405)

Φίλων ο Ιουδαίος

Π. βίου Μωϋσ. 2,180: 202
Π. κληρον. 273-274: 202
Π. μέρ. διαταγμ. 1,72: 363

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως
Αέξ. φ 637 (φαλάγγια): 54
Βιβλιοθ. 221,179b 26: 54
265,493a 12: 272(993)

Anonymus Bambergensis

σ. 411, 12-17 Sudhoff = σ. 66, 3-6 Stoll:
136(544)

Anonymus Sangallensis
137(547)

Ars Medicinae

σ. 418,3-419,4 Laux: 136(546)
σ. 419,5-14 Laux: 136(546)

Byzantius

Liber Byzantii:
άπ.: 130(513), 132

Caelius Aurellanus
Cel. pass.

[προοίμιον] [CMG VI/1/1, σ. 24, 19-23]:
110(419)

I,4 [CMG VI/1/1, σ. 44,30-31]: 110(419)
[CMGVI/1/Ι,σ. 46,22-23]: 110(419)

2,4 [CMG VI/1/1, σ. 142,4-6]: 110(419)

2, 25 [CMG VI/1/1, σ. 226, 15-17]: 110

(420)

3,9-16 [CMG VI/1/1, α 350,1-374,25]:
110(417)

3,9 [CMG VI/1/1, a. 350,11-12]: 66(107)
3,11 [CMG VI/1/1, σ. 354,7-24]: 84(236)
3,13 [CMG VI/1/1, σ. 356,5-20]: 84(236)
3,15 [CMG VI/1/1, α 366,23-33]: 84(236)

3, 17 [CMG VI/1/1, σ. 376, 12-15]: 110
(418)

[Initia Medicinae]

στίχ. 9-35 [σ. 48-49 Firpo]: 136(546)
στίχ. 38-48 [σ.49 Firpo]: 136(546)
στίχ. 54-57 [σ. 52 Firpo]: 137(547)

Iustinus, Marcus Iunianus

Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 36, 4, 3-4
[σ. 250,10-13 Seel]: 69(127)

Liber Passionalis
άπ.: 130(513)

Philumenus

άπ. 1-4 (Λατιν.) [Puschmann, Nachträge
zu Alexander Trallianus, o. 16-72]:
141,142(568)
άπ. 2: 179(709)

Plinius Secundus, C.
Nat. hist.

11 (κατάλ. πηγών) [I 39, 21-23 Ian-
Mayh.]: 58(50)

II,87-88 [II 310,14-311,7 Ian-Mayh.]:
58(51)

20,86 [III 327,24-25 Ian-Mayh.]: 59(65)
20, 253 [III 375, 13-23 Ian-Mayh.]: 283
(1026)

21,116 [III 418,4-18 Ian-Mayh.]: 59(65)
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22,18-19 [III 445,18-446,11 Ian-Mayh.]:
59(65)

22,18 [III 446,4-6 Ian - Mayh.]: 74(166)·
[III 446,4-5 Ian - Mayh.]: 363(1246)

22, 31 [III 449, 14-450, 2 Ian-Mayh.]:
58(51), 59(65)

22,59 [III 458,12-14 Ian-Mayh.]: 58(51),
66(111)

24,167 [IV 109,14-16Ian-Mayh.]: 58(51)

25,77-79 [IV 141,8-142,9 Ian-Mayh.]:
83(232)

28,161 [IV 330, l Ian-Mayh.]: 363(1247)

29, 20-21 [IV 375, 3-11 Ian-Mayh.]:
84(237)

30,145 [IV 473,3-7 Ian-Mayh.]: 50(12)

Scribonius Largus

Compos.

10 [σ. 18,27 Scon.]: 179(709)

22 [σ. 22,14 Scon.]: 179(709)

23 [σ. 23, ίο Scon.]: 179(709)

24 [σ. 23,18-19 Scon.]: 179(709)

26 [σ. 24,17Scon.]: 179(709)

27 [σ. 24,22-25,3 Scon.]: 179(709)

28 [σ. 25,13 Scon.]: 179(709)

30 [σ. 25,20-22 Scon.]: 179(709)

31 [σ. 26,1-2 Scon.]: 179(709)

32 [σ. 26,10 Scon.]: 179(709)
34 [σ. 26,18 Scon.]: 179(709)
37 [σ. 27, il Scon.]: 179(709)
61 [σ. 36,7-8 Scon.]: 179(709)·
63 [σ. 37,4 Scon.]: 179(709)
75 [σ. 41,20Scon.]: 179(709)
82 [ο. 44,2 Scon.]: 179(709)
192 [σ. 89,19 Schon.]: 384
202 [σ. 93,14Scon.]: 179(709)

205 [σ. 94,22 Scon.]: 179(709)

206 [σ. 94,29 Scon.]: 179(709)
209 [α 97,11 Scon.]: 179(709)

Tacitus, Cornelius
Annal.
4,3: 84(237)
4,8-11:84(237)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Περιλαμβάνονται τά ονόματα τών γιατρών κα! τών λοιπών άρχαίων συγγραφέων, όταν
μνημονεύονται άποσυσχετισμένα άπό τά χωρία τών έργων τους (διαφορετικά κατα-
γράφονται στόν Πίνακα τών χωρίων).

Άβάσκαντος, γιατρός στό Λούγδουνο τής

Γαλατίας: 49(8), 102(358)
Άβικέννας, Άραβας γιατρός: 107, 151. Βλ.

καί ibn-Sina.
Άγαθίνος ό Λακεδαιμόνιος, Πνευματικός-
Έκλεκτικός γιατρός, 110(417), 135,
136(544), 137
Άέτιος ό Άμιδηνός, γιατρός: 50(12), 54,
57(49), 61, 61(72), 61(74), 62, 62(76,
77, 78, 79, 80, 81), 71, 71(142), 72,
72(151), 88, 88(255), 104, 108, 117-
118,117(456,457), 120(480), 123(495),
132, 133, 133(529), 138, 138(550), 139,
139(552, 554, 555), 140(559, 554), 141,
141(564), 142, 142(570, 572), 144,
147(588), 150,151(605), 153,165(664),
167, 174(694, 695), 177(705), 188, 193,
194, 195, 197, 198(760), 200(763), 202,
202(773), 203, 205, 206, 207, 207(795),
210, 210(800), 255, 255(930, 933), 258,
261(959,960), 271,272(993), 274(999),
277, 287(1037), 300(1069), 310, 311,
325, 325(1144), 327, 327(1150), 331,
332, 333, 343(1189), 345, 345(1198),
364,364(1250), 389,409
Άθήναιος ό Άτταλεύς, Πνευματικός για-
τρός: 136(544), 163-164
Άθήναιος ό Ναυκρατίτης,γραμματικός κ.ά.:
52(17), 60(67)

Αιλιανός, σοφιστής: 57, 67, 82, 83(227),

83(231), 85
Αίλιος Γάλλος, praefectus Aegypti και
γιατρός (;): 77(182), 78-80, 78(194),
80(208), 91(275, 281), 94, 94(301),
102(353), 104(379), 280,280(1019)
Αϊλιος Γάλλος, praefectus Aegypti: 78(194)
[πρόταση γιά διάκριση άπό τόν προηγ.].
Α'ίλιος Προμώτος Αλεξανδρεύς, γιατρός:

111,111(424), 132,243-259 (passim)
Αίσχρίων, 'Εμπειρικός γιατρός, 243(871),

251(911), 345,345(1199)
Αλέξανδρος ό Μύνδιος, ζωολόγος: 83,

83(227), 83(231), 84-85,84(238,241)
Αλέξανδρος ό Τραλλιανός, γιατρός: 71,
71(142), 88,88(255), 119-120,138,141,
141(564, 567), 142(572), 144,144(582),
151(605), 363(650), 183, 185, 187,
187(726), 188(729)
Άλιεύς (εύρετής φαρμάκου): 105
Ανδρέας ό Καρύστιος, Ήροφίλειος για-
τρός: 65-66, 65(103, 104), 67, 92(288),
103(368), 110(417)
Άνδρόμαχος ό νεώτερος, άρχιατρός τοϋ
Νέρωνα: 71(141), 72, 72(147, 148),
76(176), 78, 78(190), 79, 80(211), 81, 88,
88(257), 89, 89(263, 264), 90-93, 90(267,
268), 91(278, 280), 95(310), 100(339),
102(360), 163,234(855)
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Ανδρόμαχος ό πρεσβύτερος, αρχίατρος τοΰ
Νέρωνα: 49, 71(141), 86-88, 86(246),
88(255), 89,89(264), 90-93,95(308), 106,
109, 109(411), 111, 112, 114, 114(435),
117,117(455,457), 119
'Ανδρών, γιατρός: 143
Αντίγονος ό Νικαεύς, γιατρός: 49(7), 76,
76(175), 254, 255(932), 373(1281), 414
(1396). Βλ. έπίσης Αντίγονος γραμμα-
τικός καί Αντίγονος ύπομνηματιστής
Θηριακών Νικάνδρου.
Αντίγονος γραμματικός, ύπομνηματιστής
Θηριακών Νικάνδρου: 67, 67(122),
76(175)

Αντίγονος, ύπομνηματιστής Θηριακών
Νικάνδρου: 76(175). (Προτείνεται ή
ταύτισή του μέ τόν γραμματικό).
Άντίοχος Η' ό Φιλομήτωρ, βασιλιάς τής
Περγάμου: 68(125), 69,69(128), 77(181),
83-84,104(381)
Αντίπατρος (γενικά ώς όνομα γιατρών):
80(209)

Αντίπατρος, γιατρός (φαρμακολόγος): 70,
71(141), 80, 80(209), 80, 80(209, 211),
91(271), 92(283) [πιθανόν ταυτίζεται
μέ τόν έπόμ.]
Αντίπατρος, γιατρός: 80,80(209)
Άντυλλος, Πνευματικός γιατρός: 136,

136(544), 137
Άντωνινος ό Κώος, γιατρός: 49(7), 101(345)
Αντώνιος Μούσας, Μεθοδικός (;) για-
τρός: 104,104(386), 143,143(577)
Ανώνυμος [Α'ίλιος Προμώτος;], γιατρός:
52, 61, 61(70), 61(74), 62, 62(77), 64, 65,
76, 80, 81, 108, 109(416), 111, 147(588),
150, 150(603), 153, 163, 163(650), 167,
168, 174(695), 177, 178(706), 191,
191(743), 205(785), 206, 207, 211, 243-
414 (passim)
[Ανώνυμος] (Garof.): 88(255), 129(504),
140(557)

[Ανώνυμος] (συγγρ. τοϋ Π. χυμ., βρωμ.

και πομ.)\ 120
[Ανώνυμος] (συγγρ. τοΰ Π. τροφ.): 120
Απελλής, γιατρός: 99,99(333)
Απολλόδωρος (γενικά), γιατρός: 59(65)
Απολλόδωρος (ό ίολόγος), γιατρός: 47(2),
57-59, 57(47, 49), 58(51, 54), 59(58, 65),
66, 66(112), 67, 74, 74(165), 83, 83(228),
103(369), 104(380), 257(939)
Απολλόδωρος ό Κιτιεύς, γιατρός: 59(65)
Απολλόδωρος ό Ταραντίνος, γιατρός:
59(65)

Άπολλοφάνης άπό τή Σελεύκεια Πιερία

(Συρία), γιατρός: 58,66,66(109,112)
Απολλώνιος άρχιστράτωρ, γιατρός (;):

101(349). Βλ. και τό έπόμ. λ.
Απολλώνιος, αρχίατρος τού αντοκράτο-

ρος [διόρθ. τοϋ Wellmann]: 101(349)
Απολλώνιος, Κλαύδιος, γιατρός: 101(349)
Απολλώνιος ό Μεμφίτης, 'Εμπειρικός για-
τρός: 104(382,383)
Απολλώνιος ό Μΰς, Ήροφίλειος για-
τρός: 71(145), 80-81, 80(213), 81(214),
98(328), 99, 99(329), 116(447), 150,
150(600), 164, 215, 217, 218, 219, 234,
235,237,239-240,246,246(889), 313
Απολλώνιος ό Περγαμηνός, γιατρός: 84

(236), 116(448), 150(600)
Αραβας Θηβαίος, γιατρός: 102
Άραβες (γιατροί): 123(495), 144
'Άρατος άπό τούς Σόλους τής Κιλικίας
(Σολεύς), έποποιός: 51, 51(14), 62-63,
62(82), 63(90), 245(888)
Άρειος ό Ταρσεύς, Μεθοδικός γιατρός:
154(618)

Άρεταίος ό Καππαδόκης, Πνευματικός για-
τρός: 140(557)
Άρίσταρχος ό Ταρσεύς, γιατρός: 105, 105
(388)

Άριστογένης ό Θάσιος, γιατρός: 62,64,64

(92), 243(869)
Άριστόνικος, γραμματικός: 254
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Άριστόξενος ό Ήροφίλειος, γιατρός: 110
(417)

Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης, φιλόσοφος:

51,52,52(17), 57(48)
Αριστοφάνης, κωμικός ποιητής: 88(255),

122(494)
Άρπαλος, γιατρός: 92
Αρτεμίδωρος ό Έρασιστράτειος (Σιδή-

της), γιατρός: 110(417)
Άρχίβιος, γιατρός: 91(282) [διαφορετικό

πρόσωπο άπό τόν έπόμενο]
Άρχίβιος, γιατρός (στήν Αύλή τών Σελευ-
κιδών;): 91(282)
Άρχιγένης άπό τήν Άπάμεια (Άπαμεύς),
Πνευματικός γιατρός: 59, 61(73), 71,
71(141), 72, 88, 108-109, 108(401, 406,
409), 109(410), 117(457), 118(464),
128, 130, 130(509), 131, 131(517, 518),
133, 136(544), 137, 143, 150, 161,
161(645), 162,162(649), 163(653), 164,
218, 218(814), 226, 251, 252(916), 253,
254(928), 256(936)
Άσκληπιάδειοι (γιατροί): 110(417)
Άσκληπιάδης, Άρτόριος, γιατρός: 110 (417)
Άσκληπιάδης ό Βιθυνός, γιατρός: 91(282),

110(417,419)
Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών (ή Φαρμακευτής
ή νεώτερος), γιατρός: 50, 58, 63,65(106),
69,69(132), 71, 71(141,145), 72, 72(146),
74, 77, 78, 78(193), 79, 81, 81(214, 215),
83, 88(257, 91(282), 95(310), 96, 97-105,
97(324), 98(328), 101(345), 102(355,360),
103(366, 376), 104(382), 105(388), 109,
109(416), 116(447), 117(457), 142(572),
143,147(588), 345,345(1199)
'Άτταλος Γ ' Φιλομήτωρ, βασιλιάς τής Περ-
γάμου, 68-69,68(124)
Αφρικανός, γιατρός: 115(442), 253, 371
(1272)

Άφροδάς (Άφρόδας), γιατρός: 88-89,
88(256), 88(258), 90, 90(266), 91,
91(273), 95(310), 100(339)

Βακχυλίδιος, γιατρός: 111(424), 252(915),

254,255(932)
Βάφουλλος, γιατρός: 49(7), 77
Βελχιόνιος, γιατρός: 49(7), 79(205), 102
Βώλος [άντί Ώρος;]: 50(12). Βλ. καί Ώρος ό
Μενδήσιος.

Γάϊος ό Ήροφίλειος, γιατρός: 110(417)
Γαληνός άπό τήν Πέργαμο, γιατρός: 50,
50(12), 58, 63, 69, 70, 71, 73(155), 74,
74(162), 76, 77, 77(183), 78, 78(190),
80(208), 81(215), 86, 86(246), 87, 88,
88(258), 89, 90, 90(269), 91, 91(282),
92,93,95,96,97,98,98(326), 102(355),
104, 105, 106, 107(399), 112, 112-114,
112(430), 113(433), 114(435, 436),
118(464), 123(495), 129, 130, 133,
142(568), 145, 147(588), 141(645),
162, 163, 163(650, 653, 656), 164, 196,
249, 261(959, 961), 265(971), 280,
282(1025), 293(1051), 343(1189), 345,
348(1208)
[Γαληνός]: 163

Γρηγόριος, γιατρός: 111(424), 252(915),
254,255(932)

Δαμοκράτης ό Αθηναίος, γιατρός: 71,
71(141), 86(247), 88(257), 93, 93(299),
94-96, 94(302), 95(308, 313), 96(314),
100(339), 293(1051)
Δημήτριος ό Άπαμεύς, Ήροφίλειος για-
τρός: 110(417)
Δημήτριος, άρχιατράς Μ. Αυρηλίου: 111-

112,111(425), 113
Δημήτριος ό Φαληρεύς: 67(122)
Δημήτριος ό Χλωρός, γραμματικός, ύπο-
μνηματιστής Θηριακών Νικάνδρου:
67,67(122)
Δημόκριτος ό Αβδηρίτης, άτομικός φιλό-
σοφος: 52,52(23), 110(417)
Διεύχης ό Αθηναίος, γιατρός: 60
Διοκλής ό Καρύστιος, γιατρός: 47, 54,
54(29), 55(33)
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Διονύσιος (γενικά): 78(193)
Διονύσιος ό Μιλήσιος, Μεθοδικός για-
τρός (φαρμακολόγος): 78(193)
Διονύσιος ό περιηγητής: 88(255)
Διονύσιος ό χειρουργός: 78(193)
Διοσκουρίδης ό Άναζαρβεύς, γιατρός: 49,
55(32), 59, 59(56), 67, 85-86, 85(244),
135,139(555), 143,147(588), 150(602),
154(618), 165(622), 209, 212-240
(passim), 258,266,283(1026), 420
[Διοσκουρίδης]: 55(35), 56, 56(38,42), 57,
57(44), 67, 84, 86, 86(245), 123(495),
147(588), 150, 153, 155(625), 156,
156(628), 158, 158(634), 160, 160(640,
641), 175, 190, 206, 207, 210, 257(939),
385,399,417
Διοφάντης χειρουργός: 102(360). Βλ. έπί-
σης Διόφαντος, γιατρός, και Διόφα-
ντος άπό τή Λυκία.
Διόφαντος, γιατρός: 102(360), 103(371)
Διόφαντος άπό τή Λυκία, γιατρός: 102

(360), 103(371)
Δίφιλος ό Λαοδικεύς: 67,67(120)
Δωρόθεος Ήλιουπολίτης, γιατρός: 97, 97
(321), 103(375), 104(378)

Εμπειρίκοι (γιατροί): 136

Επαινετός (Έπαινέτης), γιατρός: 73,

73(155), 253,253(923), 396
Έπαφρόδιτος ό Καρχηδόνιος, γιατρός: 77
(187), 102

'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης (Κείος), για-
τρός: 55, 55(34, 35), 56, 56(38, 42),
57, 57(44), 118(464), 149, 232, 233,
257(939)

Έρμάς ό θηριακός (άπό διόρθ.), γιατρός:

111,111(421), 150
"Ερμος (Έρμης), γιατρός: 177(705)
Εύδημος, Μεθοδικός γιατρός: 69,69(131),

83-84,83(233), 110(417), 150,155
Ευκλείδης Παλατιανός, γιατρός: 49(7),

92(284)
Εύνάπιος σοφιστής: 117

Εύριπίδης, τραγικός ποιητής: 88(255)
Εύσέβιος, έκκλησιαστικός ιστορικός: 54
Εύστάθιος, άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονί-
κης: 88(255)
Εύτέκνιος σοφιστής: 67,196,413
Εύφορβος, γιατρός: 83(232)
Εύφορίων, έπικός ποιητής: 253

Ζήνων ό Ήροφίλειος, γιατρός: 77(188)
Ζήνων ό Λαοδικεύς, γιατρός: 77-78, 77
(188), 78(189, 190), 92(285), 101(348),
150,274,274(997), 276
Ζωΐλος, γιατρός: 49(8). Βλ. και τό έπόμ. λ.
Ζωΐλος (ό οφθαλμικός): 49(8)
Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς, 'Εμπειρικός
γιατρός: 49, 71-72, 71(143), 77(183),
91(276), 100,100(338), 109(411), 119

'Ηλιόδωρος ό Αθηναίος, τραγικός ποιη-
τής: 50,51(13)
'Ηλιόδωρος, συγγρ. Π. μέτρ. κα'ι σταθμ.:
249

'Ηρακλείδης ό Ταραντινος, Εμπειρικός για-
τρός: 58,59,73-74,73(159), 74(162,165),
76(176), 97,101(347), 103(369,370)
Ήρας ό Καππαδόκης, γιατρός: 69, 69(130),
72,72(147,148), 76-77,76(176), 77(183),
79, 79(207), 88, 88(258), 90, 91(280),
101(351,352)
'Ηρόδοτος, Πνευματικός γιατρός: 129(504),

136,136(544), 143,143(575)
'Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος, γιατρός: 77(188)
Ήρωδιανός, γραμματικός: 85,88(255)

Θεμίσων ό Λαοδικεύς, Μεθοδικός γιατρός:

110(417), 143,155
Θεόδωρος ό Μακεδών, Πνευματικός για-
τρός: 75-76, 75(171), 150, 163(656),
252(916), 254,255(932), 373
Θεόπομπος, ιστορικός: 253
Θεοφάννης Χρυσοβαλάντης [Νόννος], για-
τρός: 119, 121, 121(482, 483), 147(588),
150,153,255(933)
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Θεόφραστος ό Έρέσιος, φιλόσοφος: 47,

53,53(25), 82(223)
Θεσσαλός ό Τραλλιανός, Μεθοδικός για-
τρός: 128,134
Θέων, γραμματικός, ύπομνηματιστής Θηρι-
ακών Νικανδρου: 67,67(122), 88(255)

Ίκέσιος, Έρασιστράτειος γιατρός: 106,

106(393), 143,143(576)
Ίόβας Β', βασιλιάς Μαυριτανίας: 83, 83

(230,231,232)
Ίουβενάλης, Λατίνος ποιητής: 109
Ιούλιος Αφρικανός, Σέξτος, χρονογρά-
φος: 115,115(440), 146,146(585), 372
Ίουνιάς, γιατρός: 143
Ιπποκράτης ό Κώος, γιατρός: 110(417),
143

Ιωάννης Άκτουάριος, γιατρός: 88(255)
Ιωάννης Άλεξανδρεύς (Φιλόπονος): 113

(431), 123(495)
Ιωάννης Καντακουζηνός, αυτοκράτορας:
88(255)

'Ιωάννης Μαλάλας, χρονογράφος: 142(572)
'Ιωάννης Χρυσόστομος, άρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως: 88(255)

Καίλιος Αύρηλιανός, Μεθοδικός γιατρός:

134. Βλ. καί λ. Caelius Aurelianus
Κέλσος, Α. Κ., ιατρικός συγγραφέας: 81
Κικέρων, M. T., φιλόσοφος κτλ.: 99(332)
Κλεοπάτρα Ζ', βασίλισσα τής Αιγύπτου:

68(125), 75,75(167)
Κλεόφαντος, γιατρός: 71,71(141), 80(211)
Κλέων, φαρμακολόγος: 111(424), 253
Κλώδιος Τοΰσκος: 99(331). Βλ. καί Κώδι-

ος Τοϋκος.
Κουρεύς άπό Βιθυνίας: 103(376)
Κρατερός, γιατρός: 99,99(332)
Κρατεύας ό ριζοτόμος, γιατρός: 49, 72-73,
72(153)

Κράτης, γιατρός: 49(7), 75, 75(172), 150.

Βλ. καί τό έπόμ. λ.
Κράτης, γιατρός (Παλατ. Άνθ.): 75(172)

Κράτης, γραμματικός: 254
Κράτιππος, κυνοτρόφος: 101(347)
Κρίτων, γιατρός: 105-106, 105(391),
274(998)

Κώδιος Τοϋκος, γιατρός: 49(7), 77(187),

99,99(331)
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, αυτο-
κράτορας, 88(255), 121

Λατίνοι (γιατροί): 59,59(58), 69,72
Λεύκιος ό καθηγητής, γιατρός: 116(447)
Λέων ιατρός: 88(255), 119(473)
Λύκος ό Μακεδών, γιατρός: 163(656)
Λύκος ό Νεαπολίτης, 'Εμπειρικός γιατρός:
118(464)

Μάγνος, άρχίατρος: 112,112(427)
Μάγνος ό Έφέσιος, Πνευματικός για-
τρός: 91(282), 110(417), 112(427)
Μανουήλ Φιλής: 88(255)
Μαντίας ό Ήροφίλειος, γιατρός: 245(888)
Μαριανός Μάρσου, συντάκτης έμμετρης
μετάφρασης Θηριακών Νικάνδρου: 68,
68(123)
Μαρίνος, γιατρός: 163(656)
Μάρκελλος ό Σιδήτης, γιατρός: 128(497),
130,130(510), 143,143(580), 144(581)
Μάρκος ό καθηγητής, γιατρός: 116(447)
Μαυρίκιος: 88(255)

Μεθοδικοί (γιατροί): 127, 127(496), 134,
135

Μελέτιος, μοναχός και γιατρός: 119(473)
Μενεκράτης, Τ. Κ., γιατρός: 86(247)
Μενέλαος, γιατρός: 49(7)
Μένιππος, γιατρός: 49(7), 345,345(1199)
Μη(ι)νουκιανός, γιατρός: 78,92
Μιθρέας, γιατρός: 101(346)
Μιθριδάτης ΣΤ' Εύπάτωρ, βασιλιάς τοΰ
Πόντου: 68(125), 69-71, 69(134), 71,
71(142), 72, 80(211), 86, 95(309), 99,
99(334), 109, 109(411), 118(464), 119,
123(495)

Μιχαήλ Ψελλός, βυζ. λόγιος: 88(255)
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Μνασέας, Μεθοδικός γιατρός: 142(568),

143,143(574,578)
Μοσχίων ό διορθωτής, γιατρός: 234(855)

Νειλεύς, γιατρός: 92(288). Βλ. και τό
έπόμ. λ.

Νείλος Αντιπάτρου, γιατρός: 49(8),

92(288)
Νίγερ- βλ. Sextius Niger
Νίγρος· βλ. Sextius Niger
Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, ποιητής και
γιατρός (;): 57, 59, 60, 60(67), 61, 63,
66-68, 66(114), 67(122), 76(175), 83, 84,
118(464), 147(588), 150, 150(599), 153,
196, 196(754), 257(939), 258, 268(982),
388,413

Νικήρατος, γιατρός: 49(8), 96(314)
Νικόλαος ό θηριακός (άπό διόρθ.): 168,

168(676)
Νικόλαος Μυρεψός, γιατρός: 246
Νικόστρατος, γιατρός: 70, 71(141), 89-90,

89(259,262,264), 91(274), 92(286)
Νίκων ό Άκραγαντΐνος, γιατρός: 245(888)
Νουμήνιος ό θηριακός, γιατρός: 58, 60-
61, 60(66), 61(70, 72, 73), 117(457),
150,253

Ξενοκράτης ό Άφροδισιεύς, γιατρός:
70,71(141), 89, 89(260, 263, 264, 265),
92(286), 95(308)

Όμηρος: 50

'Οράτιος, ποιητής: 99(332)
Όρβανός 'Ινδός, γιατρός: 49(7)
Όρειβάσιος Περγαμηνός, γιατρός: 71,
71(142), 72, 72(151), 88, 88(255), 115-
117, 115(443), 117(455), 128, 138, 139,
139(552), 140, 141, 142, 142(568, 572),
144, 150, 151(605), 153, 166, 172(688),
266(973), 272(993), 285(1033), 286
(1036), 375,420
Όρφεύς: 50,50(11)
Όστάνης, Πέρσης μάγος: 132

Παλλάδιος, γιατρός: 120
Παμμένης, άστρολόγος: 52
Πάμφιλος ό Άλεξανδρεύς, γραμματικός καί
γιατρός (;), σχολιαστής Όφιακών Νι-
κάνδρου: 67(122)
Παύλος ό Αιγινήτης, γιατρός: 53(24), 71,
71(142), 72, 72(151), 81, 88, 88(255),
108, 108(406), 118-119, 118(463),
123(495), 142(572), 147(588), 150,
153, 165, 190(741), 196, 272(993), 292,
293(1051), 294, 294(1052), 391(1339),
399,420,422
Παύλος Νικαϊος, γιατρός: 71, 71(142), 84

(236), 88,88(255), 119,132,140(557)
Πέλοψ, γιατρός: 102(355)
Πλίνιος, Γ., φυσιογνώστης: 50(12), 57-58,
58(51), 59,66,67,67(112), 69(133), 74,
283(1026)

Πλούταρχος άπό τή Χαιρώνεια, βιογρά-
φος καί φιλόσοφος: 67, 67(122), 75,
83(231)

Πνευματικοί (γιατροί): 127,127(496), 134,
135

Πολέμων, συγγρ. Φυσιογνωμονικών: 144
(584)

Πόλυβος, γιατρός: 110(417)
Πολυείδης, γιατρός (θηριακός): 81-82,

81(217,218), 150,254
Πολύειδος· βλ. Πολυείδης
Πολύϊδος- βλ. Πολυείδης
Πραξαγόρας ό Κώος, γιατρός: 122(494)

Ραζής, Άραβας γιατρός: 107· βλ. καί ar-
Râzï

Ροϋφος ό Έφέσιος, γιατρός: 106-108,
106(396), 107(399), 123(495), 135,198

Σεραπίων ό Άλεξανδρεύς, γιατρός: 143
Σιμίας Μηδίου όχλαγωγός, γιατρός: 96-

97,96(317), 103(367,372)
Σκριβώνιος Λάργος, γιατρός: 48(4), 147

(588), 274(999)
Σοϋδα: 62(82), 63,64,68(123), 131,279
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Στέφανος ό Βυζάντιος, : 67(122)
Στέφανος φιλόσοφος: 88(255), 243(869)
Στράτων ό Βηρύτιος, γιατρός: 61(74), 234
(855)

Στράτων ό Έρασιστράτειος (θηριακός),
γιατρός: 61-62, 61(74), 62(76, 77, 78,
79, 80, 81), 150, 167, 167(675), 230,
231,233,234(855), 252(916), 253
Στράτων ό Λαμψακηνός: 245(888)
Σχολιαστής F Όρειβ. Ίατρ. συν.: 138
Σωρανός ό Έφέσιος, Μεθοδικός γιατρός:
84, 84(236), 109-110, 109(412, 416),
110(419), 119(466), 128, 130, 134, 150,
252,252(916), 253,256(936),
Σώστρατος, γιατρός: 58(54), 59,67,82-83,
82,82(222,823), 83(227), 104(380)

'Υβριστής Όξυρρυγχίτης, γιατρός: 104(383)

Φαυστίνος, γιατρός: 143,143(579)
Φιλάγριος, γιατρός: 119(473)
Φιλήμων ό Βυζάντιος: 144, 144(584). Βλ.

καί Φίλων ό Βυζάντιος.
Φιλίνος ό Κώος (θηριακός;), Εμπειρικός
γιατρός: 64-65, 64(94, 97), 65, 65(102),
150,167,168,252(916), 254
Φίλιππος (γενικά ώς όνομα γιατρών):
100(337)

Φίλιππος ό Μακεδών (Φίλιππος Ε'):

68(125), 91(282), 100,100(337),
Φιλόξενος, γιατρός: 274(998)
Φιλούμενος, Πνευματικός γιατρός: 56,
56(38,42), 57, 57(44,45), 60, 61, 61(70,
72, 74), 62, 62(77, 80), 64, 65(102), 67,
75, 75(172), 76, 78, 81, 82, 82(219), 84,
108, 108(406, 409), 109, 109(416), 111,
111(423), 116(447), 120, 123(495),
127-240 (passim), 133(529), 243, 254,
254(928), 258, 266, 267(979), 268,
269(985), 270, 273, 274, 274(999), 275,
277,285, 287, 288, 290(1046), 291,298,
300(1068), 306(1088), 309, 309(1100),
313, 314, 317, 318, 319, 320, 325,

325(1144, 1147), 326, 327, 327(1150),
331, 332, 333, 334, 336, 337, 370(1268),
374(1288), 378(1299), 420. Βλ. έπίσης
Iflîmûn καί Fîlâmûn.

Φίλων ό Βυζάντιος: 144(584). Βλ. καί Φι-
λήμων ό Βυζάντιος.

Φιλωνίδης ό Σικελός, γιατρός: 164, 243
(869)

Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως, 54, 88(255)

Χαρίδημος ό Ήροφίλειος, γιατρός: 110(417)

Χάρμης άπό τή Μασσαλία, γιατρός: 79
(197), 93-94,93(299), 95(311)

Χαρίτων ό όχλαγωγός, γιατρός: 103(366)

Ώρος ό Μενδήσιος: 50, 50(12). Βλ. καί
Βώλος.

Ώρος, Αιγύπτιος θεός: 50(12)

Ώρος, βασιλιάς τής Άσσυρίας: 50(12). Βλ.
καί Orus.

Aemilius Macer, γιατρός: 59,59(57), 82(223)

Anonymus Bambergensis: 136

Aristoteles: 52(17). Βλ. καί Αριστοτέλης.

Byzantius, γιατρός: 132

Caelius Aurelianus, Μεθοδικός γιατρός:
84,84(236), 110,110(419). Βλ. καί Καί-
λιος Αύρηλιανός.

Celsus, Α. C., ιατρικός συγγραφέας: 59(58).
Βλ. καί Κέλσος.

Dionysius chirurgus: 78(193). Βλ. καί Δι-
ονύσιος.

Faustinus, γιατρός: 143. Βλ. καί Φαυστινος.

Fllämün: 144, 144(584). Βλ. έπίσης Φιλή-
μων καί Φιλούμενος.

Gargilius Martialis, γιατρός: 69(133)

Hicesius, γιατρός: 143. Βλ. καί Ίκέσιος.

Hunain ibn Ishâq, Άραβας γιατρός καί
μεταφραστής: 107



472

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ibn abï Usaibi'a, ιστορικός τής ιατρικής:

107,113(432)
Ibn an-Nadïm, Άραβας γιατρός: 107
Ibn al-Mubärak, Άραβας γιατρός: 107
Ibn Sina, Άραβας γιατρός: 107, 151. Βλ.

και Άβικέννας.
Ifllmün: 144, 144(584). Βλ. έπίσης Φιλή-
μων καί Φιλούμενος.

Marcellus Empiricus, γιατρός: 59(58)
Marcellus (Sidetes), γιατρός: 143. Βλ. και

Μάρκελλος Σιδήτης.
Mnaseas, γιατρός: 143. Βλ. καί Μνασέας.
al-Mubassir ibn Fatik, Άραβας γιατρός:

107,107(399)
Musas, γιατρός: 143. Βλ. καί Αντώνιος
Μούσας.

Orus Assyriorum rex: 50(12). Βλ. έπίσης
Ώρος ό Μενδήσιος καί Βώλος.

Philinus, γιατρός: 64(98). Βλ. καί Φιλίνος
ό Κώος.

[Plinius, Caecilius Secundus]: 69(133)
Plinius Secundus, φυσιοδίφης, 59, 59(58).

Βλ. καί Πλίνιος.
ar-Râzï, γιατρός: 107. Βλ. καί Ραζής.

Samonicus, Q. S., γιατρός: 59(58)
Scribonius Largus, γιατρός: 59(58), 67,

78(193). Βλ. και Σκριβώνιος Λάργος.
Sextius Niger, γιατρός: 59, 59(56, 57), 67,
110(417)

Servius, σχολιαστής Verg. Georg.: 64(98)
Solinus: 64(98) [διορθ. σέ Philinus], Βλ.
καί Φιλΐνος ό Κώος.

Theodoras Priscianus, γιατρός: 133
Tullius Bassus, γιατρός: 110(417)
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Περιλαμβάνονται τά ονόματα τών νεότερων μελετητών, εργα ή άπόψεις τών όποιων
έχουν αξιοποιηθεί στο άνά χείρας βιβλίο.

Βοσκός, Ά. Ί.: 59(65)

Ζερβός, Σ.: 108(408), 141(565), 165(664),
194(751), 197(757), 198(760), 202(773),
207(795), 210, 261(959, 960), 364(1250),
404(1372)

Κωστομοίρης, Γ. Α.: 261(959)

Μαυρουδής, Αίμ. Δ.: 52(18), 64(92, 93),
65(103), 66(109), 68(124), 69(128,
133, 134), 71(143), 72(150), 75(167,
171), 76(176), 78(194), 80(213),
91(282), 99(330), 100(337), 103(376),
106(393), 108(401), 109(410, 411),
117(457), 131(518), 143(573, 578, 579,
580), 153(616), 154(622), 162(649),
164(660), 166(669), 175(697), 181(714),
188(732), 194(749), 201(767), 206(788),
207(792), 218(814), 243(869), 247,
251(910), 261(962), 262(965, 967),
263(968), 266(974), 271(987), 278(1010),
280(1018), 295(1055), 296(1057),
298(1062), 299(1064), 302(1074,1076),
305(1084), 310, 314(1109), 315(1111),
320(1125), 317(1115), 324(1138), 325
(1145), 328(1151), 329(1154), 342(1188),
348(1206), 351(1219), 353(1221, 1222),
359(1235), 360(1239), 362(1245), 367
(1260), 372(1276), 373(1284), 374(1286),
379(1303), 380(1306, 1308), 382(1310),
383(1314), 388(1329), 391(1336), 393

(1342), 396(1350), 397(1352), 410(1387,
1388),411(1392),413(1394)

Αασκαρατος, Ίω.: 48(4)

Οΐκονομάκος, Κ.: 66(114)

Παξιμαδάς, Σ. Ά.: 77(180)
Παπαδημητρίου, Νόννα Δ.: 48(4)

Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Ά.: 117(457)

Χαριτωνίδης, Χ. Χ.: 152(610, 612), 177,
183(719), 214(806), 266,266(976), 267,
268(980), 417, 417(1397), 306(1088),
417,417(1397), 418,419,420,421,422,
423. Βλ. καί Charitonides.
Χουλιαρα-Ραΐου, Έλ.: 48(4)

Adler, Α.: 64(93)

Allbutt, Τ. Clifford: 48(4), 59, 59(58, 62),
129,129(508), 130(509), 134,134(536),
243,243(871), 244,244(874), 245(885)
Ameling, W.: 75(167)
André, J.: 59,59(64), 283(1026,1027)
von Anternach, Ioannes Guinter: 141(567)
von Arnim: 59(56)

Bandini, Α. M.: 247(894)
Bardong, K. : 122(494)
Bassi, Α.: 247(893), 248(896)
Beccaria, Α.: 132(520), 136(546)
Benedum, J.: 105(391)



474

ΤΑ ΙΟΒΟΛΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Bernard, Ι. S.: 121(484)
Boudon-Millot, V.: 86(246), 112(430),

114(435)
Bowie, Ε.: 94(302)

Calabrô, G. L.: 261(960)
Calame, C.: 50(11)
Canar, P.: 146(585)

de Cavalieri, P. F.: 146(585,586), 247(892),

248(896,897)
C.E. R.: 151(607)

Charitonides, Ch. Ch. F.: 152(611, 612),
153(616), 204(779), 226(837), 417(1397),
419,420,421,422. Βλ. και Χαριτωνίδης.
Cohn, L.: 73,73(155,157), 76(175)
Colonna, Α.: 67(122)

Costomiris, G.-A.: 118(458), 251(911),
257(938)

Crismani, D.: 188(729), 244, 244(884),
245(887), 252(914, 916), 307(1092),
347(1205)
Crugnola, Α.: 66(112)

Damschen, G.: 67(122)
Daremberg, Ch.: 251(911)
Deichgräber, Κ.: 59(56), 64, 64(96, 97, 98),
65(99), 71(145), 72(147, 148), 74(160,
165), 75(171, 172), 78(190), 92(288),
96(314), 97(324), 98(328), 101(350),
102(354,355), 142(568)
Denniston, J. D., 178(706)
Diehl.E.: 51(13)

Diels, H. Α.: 52, 146(585), 148(590), 151,
151(605), 173, 173(692), 175, 175(696,
699), 247(895), 248(896)
Dilg, P.: 50(9)

Diller, H.: 60(66, 67), 61(72, 73), 64(94,
98), 65(99), 81, 81(218), 82, 100(337),
118(463), 128(497), 130,130(510), 133,
135,135(539), 138(550, 551), 139(553),
140(557,558), 143(575), 148(590)
Dindorf: 387,387(1324)
DNP-Gruppe Kiel: 50(11)

Durling, R J.: 185(723), 245(888), 283(1026,
1027), 322(1130), 334(1165), 340(1182),
355(1227), 359(1237), 386(1321), 396
(1351)

Edelstein, L.: 127(496)
van der Eijk, Ph.: 55(33)
Ensslin: 68(123)

Fabricius, G.: 50(10), 71(145), 72(147, 148),
74(162), 76(176, 177), 79(196), 86(246,
247), 88(258), 90(268), 91(277, 278),
92(290), 93(291), 94(302), 95(307, 312),
96(315), 97(324), 98(327,328), 105(391),
108(401), 161(645), 162(647), 163(651,
652), 373(1283)
Fantuzzi, M.: 62(82), 63(90), 66(114)
Fasbender, H.: 128,128(501), 138(550)
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Firpo, L.: 136(546)
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(523), 247
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148(590), 150(600,601)
Fuchs, R: 64(93), 94(303), 129, 129(507),
134, 134(535), 138(550), 139(553), 245
(888), 251(911), 255(932), 257(938)
Fündling, }.·. 83(230)

Garofalo,L: 55(35), 61(74)
Garzya, Α.: 117(456)
Geyer: 69(134)

Gossen, H.: 73(159), 75(172), 76(176), 82
(222), 83(229), 96, 96(317), 99(332),
106(396), 107,107(397), 111(421)
Gow, A. S. F: 57(49), 59,59(63), 67(122)
Green, M. H.: 109(412)
Guardasole, Α.: 73(159), 74(161,165)



ΠΙΝΑΚΕΣ

475

Haeser, Η.: 94(303), 128,128(500), 129(507),
134, 134(531), 139(553), 243, 243(870),
244,244(880), 257(938)
HahnJ.: 104(386)
von Haller, Α.: 139(553)
Hanson, Α. Ε.: 109(412)
Harles, Ch. F.: 161(645)
Hecker, J. F. K.: 134, 134(533), 135(540),
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99(331), 106(396), 108(408), 109(412,
416), 133, 133(528), 147(588), 243(869),
244, 244(881, 882, 883), 247(895),
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