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προλογοσ

Ή ερευνά γενικά της επιστήμης στην άρχαία Μακεδονία δεν εχει τύχει εως σήμερα
καμιάς ειδικής μελέτης, 'ίσως έπειδή τό ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται συ-
νήθως στη δραστηριότητα πού άναπτύχθηκε στα μεγάλα κέντρα της Αρχαιότητας (π.χ.
τήν Αθήνα, τήν Αλεξάνδρεια και τή Ρώμη) κα'ι σε συγκεκριμένα γραμματειακά ε'ίδη (π.χ.
επος, δράμα, ιστορία,φιλοσοφία), ένώ ή άρχαία έπιστημονική γραμματεία έξετάζεται συ-
νήθως στο περιθώριο άλλων ένασχολήσεων. Βέβαια κατά τά τελευταία χρόνια τό ένδια-
φέρον γιά τήν άρχαία έλληνική έπιστημονική γραμματεία εχει οπωσδήποτε αυξηθεί, κυ-
ρίως στό εξωτερικό, άλλά και πάλι ή μελέτη της παραμένει προσανατολισμένη σέ ορι-
σμένους συγγράφεις (π.χ. στον Ιπποκράτη και τον Γαληνό γιά τήν ιατρική, στόν Πτολε-
μαίο γιά τήν Αστρονομία, στόν Ευκλείδη γιά τή Γεωμετρία κτλ.) καΐ σέ συγκεκριμένα θέ-
ματα, τά όποια δεν άφοροϋν τόσο τά κείμενα καθ' έαυτά (όπως π.χ. ή χειρόγραφη παρά-
δοση τους, οί έκδόσεις κτλ.), όσο ζητήματα σχέσεων έπιστήμης καΐ φιλοσοφίας ή θέμα-
τα έπιστημονικής ήθικής και δεοντολογίας.

Ή παρούσα μελέτη έπικεντρώνεται σέ μία μόνον έπιστήμη, τήν ιατρική, και σέ εναν
συγκεκριμένο γεωγραφικά χώρο, τήν άρχαία Μακεδονία, ένώ, γιά νά δοθεί μια πλήρης
καΐ συγκροτημένη εικόνα της σχέσεως των άρχαίων Μακεδόνων μέ τήν έπιστήμη του
Ασκληπιού, συμπληρωματικά έξετάζονται και οί γιατροί πού άκολούθησαν τόν Αλέξαν-
δρο στήν έκστρατεία του, καθώς και έκεΐνοι πού άσκησαν τήν τέχνη τους στις Αύλές των
Διαδόχων.

Πριν άπό τήν πραγμάτευση τοϋ κυρίως θέματος προτάσσεται Εισαγωγή, στήν
όποία γίνεται λόγος γιά τήν ιατρική, λαϊκή καΐ έπιστημονική, στήν άρχαία Μακεδονία,
καΐ θίγονται ζητήματα, όπως ό χρόνος εισαγωγής της λατρείας τού Ασκληπιού στις μα-
κεδόνικες πόλεις και ή σημασία της λατρείας αύτής στή ζωή τους (π.χ. οί ιερείς τού θεού
της ιατρικής έγιναν επώνυμοι των πόλεων άπό τήν έποχή τού Φιλίππου Β')' έξετάζεται
άκόμη ή στάση των βασιλέων της Μακεδονίας όσον άφορα τήν προώθηση τής λατρεί-
ας τού Ασκληπιού και οί σχέσεις τους μέ διάσημους γιατρούς τής Αρχαιότητας (π.χ. μέ
τόν 'Ιπποκράτη τον Κώο), τούς οποίους προσκαλούσαν στήν Αύλή τους και τούς περι-
έβαλαν μέ τήν εϋνοιά τους. Τέλος καταγράφονται πόλεις, μέσα στά όρια τής ιστορικής
Μακεδονίας, όπου μαρτυρειται κυρίως άπό άρχαιολογικά ευρήματα ή λατρεία όχι μόνο
τού θεού τής ιατρικής άλλά και μελών τής οίκογένειάς του (Ύγιείας, Τελεσφόρου κ.ά.).
Ή εύνοϊκή στάση τού Μ. Αλεξάνδρου πρός τόν Ασκληπιό πιστεύεται ότι άποτέλεσε ση-
μαντικό παράγοντα γιά τή διάδοση τής λατρείας του στις χώρες πού κατακτήθηκαν άπό
τόν Μακεδόνα βασιλιά.

Στή συνέχεια έπιχειρεΐται ό έντοπισμός και ή καταγραφή των γιατρών έκείνων
πού εϊτε εφεραν τό προσωνύμιο Μακεδών (π.χ. Θεόδωρος ό Μακεδών, Λύκος ό Μα-
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κεδών, Γάϊος Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών κ.ά.) ε'ίτε τής μακεδονικής πόλεως άπό
τήν όποία κατάγονταν (π.χ. Άθρύϊτος ό Θάσιος, Μητρόδωρος Τιμοκλέους Άμφιπολίτης,
Αϊλιος Νεικόλαος Έδεσσαιος, Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς κ.ά.), άσχετα άπό τό
άν άσκησαν τήν ιατρική στή Μακεδονία ή όχι, όπως έπίσης και άλλων γιατρών πού άπό
έπιγραφές ή γραμματειακές πηγές μαρτυρεΐται ότι έδρασαν καΐ άπεβίωσαν στή Μακεδο-
νία, χωρίς όμως νά διασώζεται ταυτόχρονα καΐ κάποια σαφής πληροφορία γιά τήν κατα-
γωγή τους (ούτε όμως και μαρτυρία ή ενδειξη πού νά άποκλείει τό ένδεχόμενο νά ήταν
Μακεδόνες)· άντίθετα σέ κάποιες περιπτώσεις τό όνομά τους ή και άλλες ένδειξεις συ-
νηγορούν γιά τή μακεδονική καταγωγή τους. Ή πραγμάτευση τών στοιχείων πού άφο-
ρούν τούς παραπάνω γιατρούς, σαράντα πέντε τόν άριθμό, άποτελεΐ τό περιεχόμενο τού
πρώτου κεφαλαίου.

'Εκτός όμως άπό τούς έπαγγελματίες Άσκληπιάδες μέ τήν ιατρική συνδέονται και
κάποιοι Μακεδόνες βασιλείς άλλά και Διάδοχοι τού Αλεξάνδρου, οί όποιοι φέρονται
στις άρχαΐες πηγές είτε ώς συγγράφεις ιατρικών πραγματειών ε'ίτε ώς εύρεταϊ μεμονω-
μένων φαρμάκων. Άλλά και στόν ϊδιο τόν Αλέξανδρο άποδίδεται ή σύνθεση φαρμά-
κων, ένώ στήν άπόκρυφη μεσαιωνική ιατρική γραμματεία τής Δύσεως άλλά και στήν
άραβική έμφανίζεται ώς συγγραφέας ιατρικών ή ίατρικών-άλχημιστικών πραγματειών.
'Επίσης κάποιος Φίλιππος Μακεδών (Φίλιππος ό Ε';) μαρτυρεΐται ώς εύρετής φαρμά-
κου. Άπό τούς Διαδόχους μέ τήν ιατρική κατ' έξοχήν συνδέεται ό Πτολεμαίος Γ ' ό Εύερ-
γέτης, στόν όποιον άποδίδεται ή συγγραφή ιατρικών έργων, άλλά έπί πλέον τό όνο-
μά του συνδέεται και μέ τή χρήση διαφόρων φαρμάκων. Ένας άρκετά μεγάλος άριθμός
ψευδεπίγραφων προφανώς έργων, παραδεδομένων Λατινικά, άποδίδεται στήν Κλεοπά-
τρα, τελευταία βασίλισσα τής Αιγύπτου. Στή μελέτη τών φαρμακευτικών δυνάμεων τών
φυτών είχαν στρέψει τό ένδιαφέρον τους ό Λυσίμαχος, στρατηγός τού Μεγ. Αλεξάνδρου
και άργότερα βασιλιάς τής Θράκης, ό Άτταλος, τελευταίος βασιλιάς τής Περγάμου, ένώ
ό Άντίοχος Η' ό Φιλομήτωρ έπιδόθηκε στή σύνθεση άντιδότων γιά τά δηλητήρια. Γιά
όλους αύτούς, συνολικά έπτά, γίνεται λόγος στό δεύτερο κεφάλαιο.

Στό τρίτο κεφάλαιο συμπληρώνεται, κατά τό δυνατόν, ή εικόνα γιά τήν ιατρική
στήν άρχαία Μακεδονία και στήν εύρύτερη περιοχή όπου έξαπλώθηκε και έπί τρεις πε-
ρίπου αιώνες διατηρήθηκε ή κυριαρχία της μέ τήν καταγραφή τών γιατρών έκείνων πού
διαπιστωμένα δεν ήταν μακεδονικής καταγωγής, όπως μαρτυρούν τά προσωνύμιά τους
(π.χ. Φίλιππος ό Άκαρνάν, γιατρός τού στρατού τού Αλεξάνδρου, Φίλιππος ό 'Ηπειρώ-
της, γιατρός τού Αντιγόνου (Γόνατα;), Φιλάγριος 'Ηπειρώτης ή Λύκιος άπό Μάκρης,
γιατρός στή Θεσσαλονίκη, Δίφιλος ό Σίφνιος, γιατρός τού Λυσιμάχου), έδρασαν όμως
ε'ίτε σέ μακεδονικές πόλεις ε'ίτε ύπηρέτησαν στήν Αύλή Μακεδόνων βασιλέων ή στις
Αύλές Διαδόχων τού Αλεξάνδρου. Στό ϊδιο κεφάλαιο έξετάζονται και οί γιατροί έκεϊνοι
πού γνωρίζουμε άπλώς τό όνομά τους, χωρίς κάποια μαρτυρία ή ενδειξη νά ύποδεικνύ-
ει τήν καταγωγή τους γενικότερα (π.χ. γιά τόν Άνδροκύδη, γιατρό τού Αλεξάνδρου δέν
γνωρίζουμε παρά μόνο τό όνομά του· τό ϊδιο ισχύει και γιά τόν Άρίσταρχο, γιατρό τής
Βερενίκης, τον "Ολυμπο, γιατρό τής Κλεοπάτρας). Φυσικά δέν άποκλείεται κάποιοι άπό
αύτούς νά ήταν Μακεδόνες, γιά τον λόγο όμως πού ήδη έκτέθηκε δέν εΐναι δυνατόν νά
συμπεριληφθούν στούς γιατρούς τού πρώτου κεφαλαίου. Συνολικά στό τρίτο κεφάλαιο
γίνεται λόγος γιά σαράντα γιατρούς.
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Για να ολοκληρωθεί όμως ή εικόνα όσον άφορα τούς άρχαίους Μακεδόνες πού
άσχολήθηκαν μέ την ιατρική στην ευρύτερη εννοιά της στο τέλος τοϋ βιβλίου καταγρά-
φονται σέ Παράρτημα και οί λίγοι δυστυχώς ίπποϊατροί, πού κατάγονταν άπό τη Μακε-
δονία ή έζησαν καΐ έδρασαν σέ κάποια πόλη της.

Για όλους τούς γιατρούς πού έντοπίσθηκαν συγκεντρώνονται οί μαρτυρίες, γραμ-
ματειακές ή έπιγραφικές, πού άφοροϋν τη ζωή και τη δράση άλλά και τά άποσπάσματα
έργων τους (αύτών φυσικά πού γνωρίζουμε ότι έγραψαν συγγράμματα σχετικά μέ τήν
επιστήμη τους). 'Εξετάζονται διάφορα ζητήματα πού τούς άφοροϋν, όπως προβλήματα
σχετιζόμενα μέ το ονομά τους (βλ. π.χ. τήν περίπτωση του Άθρυΐτου), μέ τήν ταύτιση μέ
ομώνυμους γιατρούς και τη χρονολόγηση τους (όπως π.χ. όσον άφορα τόν Θεόδωρο
τόν Μακεδόνα ή τόν Άριστογένη τόν Θάσιο), μέ τά συγγράμματά τους (τίτλο ή αριθμό
βιβλίων ή περιεχόμενο) ή μέ θεωρίες πού τούς άποδίδονται, καΐ τέλος μέ τή γνησιότητα
των έργων πού παραδίδονται μέ τό ονομά τους (π.χ. της Κλεοπάτρας Ζ' της Αιγύπτου).
Οί μαρτυρίες και τά άποσπάσματα μεταφράζονται, σχολιάζονται καΐ κυρίως καταβάλ-
λεται προσπάθεια γιά τήν έπισήμανση των πηγών τους ή άπόψεων παρόμοιων μέ αυτές
πού έκτίθενται στα έν λόγω κείμενα. Πρέπει νά διευκρινισθεί ομως οτι οσον άφορά τούς
γιατρούς έκείνους πού καταγράφονται κυρίως στό τρίτο κεφάλαιο και τών οποίων σώ-
ζονται πολλά άποσπάσματα, ή υπάρχουν ήδη συλλογές τών σωζόμενων κειμένων τους
(όπως π.χ. στην περίπτωση τοϋ Διοκλή ή του Ερασιστράτου), στήν παρούσα μελέτη άξι-
οποιούνται μόνον έκεινα τά άποσπάσματα πού άποδεικνύουν τή γιά μεγάλο διάστημα
ή περιστασιακή σύνδεση της άσκήσεως του έπαγγέλματός τους μέ Μακεδόνες ήγεμό-
νες ή μέ μακεδονικές πόλεις.

Μία γενική παρατήρηση σχετίζεται έν μέρει μέ τό περιεχόμενο και τών τριών κεφα-
λαίων της προκείμενης μονογραφίας: Στά κεφάλαια αύτά γίνεται λόγος και γιά γιατρούς
οί όποιοι είχαν άναμφισβήτητα σχέσεις μέ βασιλείς ή μέ πρόσωπα τοΰ πολύ στενού περι-
βάλλοντος τους, χωρίς όμως στις σωζόμενες πηγές νά μαρτυρειται και παροχή ιατρικών
υπηρεσιών πρός τά πρόσωπα αύτά έκ μέρους τών έν λόγω γιατρών. Πιστεύω όμως πώς
κάτι τέτοιο πρέπει νά θεωρηθεί μάλλον δεδομένο, άφού οί γιατροί αύτοί εϊτε ζούσαν
στήν Αύλή, όπως π.χ. ό γιατρός Άρίσταρχος πού συνήργησε στη δολοφονία της Βερε-
νίκης, ό Γλαύκος πού ζούσε στήν Αύλή έπι Κλεοπάτρας Ζ' και ειδοποίησε τόν ιστορικό
Δέλλιο γιά τήν έναντίον του έπιβουλή, ό Χρύσιππος πού συμμετείχε στη συνομωσία της
Αρσινόης κατά τοΰ Πτολεμαίου Β' κ.ά, εϊτε έλαβαν μέρος μαζί μέ διάφορα πρόσωπα
σέ ταξίδια έκτος της πρωτεύουσας τοΰ κράτους, όπως π.χ. ό γιατρός Αρτεμίδωρος πού
μαζί μέ τον άνώτατο κρατικό ύπάλληλο Απολλώνιο συνόδευσε τή Βερενίκη στό ταξίδι
της στή Συρία, όταν έπρόκειτο νά νυμφευθεί τόν Άντίοχο Β', ό Στράτιος, στόν όποιο ό
Εύμένης της Περγάμου άνέθεσε νά έπιτηρεί τόν άδελφό του Άτταλο κατά τήν έπίσκεψή
του στή Ρώμη, κ.ά. Είναι λογικό νά δεχθούμε οτι ή παρουσία τών γιατρών αύτών κοντά
στά έν λόγω πρόσωπα πρέπει νά συνδεθεί και μέ τήν παροχή ιατρικών ύπηρεσιών (άκό-
μη και στήν περίπτωση τοΰ Στρατιού, ή άποστολή τοΰ όποιου ήταν βασικά πολιτική).

Σέ άρκετά όμως άπό τά άποσπάσματα πού έξετάζονται στό βιβλίο μνημονεύονται
και διάφορα άλλα πρόσωπα, γιατροί, στρατηγοί ή πολιτικοί άνδρες, πού δέν έχουν άμε-
ση σχέση μέ τό έξειδικευμένο άντικείμενο της παρούσας έρευνας· γιά όλους αύτούς πε-
ριορίζομαι σέ όσο τό δυνατόν συντομότερο σχολιασμό και στήν παράθεση ένδεικτικής



20 ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

μόνο βιβλιογραφίας (όπως π.χ. άρθρα της RE ή τοϋ DNP ή έγκυρων ιατρικών λεξικών
σέ κάποιες περιπτώσεις παραπέμπω και σέ κλασικές πλέον ιστορίες της ιατρικής), έκτός
κάι άν ύπάρχει σχετική ειδική μονογραφία, κυρίως γιά τούς γιατρούς, όπότε παραπέμπω
σ' αύτήν (ή πρακτική αύτη άκολουθεϊται γιά παράδειγμα στις συλλογές τών άποσπα-
σμάτων τοΰ γιατρού 'Ηροφίλου τοϋ Χαλκηδόνιου άπό τόν Η. von Staden και τοΰ Ερα-
σιστράτου άπό τόν I. Garofalo).

'Επίσης κατά τόν σχολιασμό διαφόρων άπόψεων, έφ' όσον δέν σχετίζονται άμε-
σα μέ τούς γιατρούς πού άποτελοΰν άντικείμενο της προκείμενης μελέτης, περιορίζο-
μαι στήν παράθεση τών χαρακτηριστικότερων σχετικών χωρίων και γιά την περαιτέρω
άνάπτυξη τών άπόψεων αύτών παραπέμπω έπιλεκτικά στήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία.
Τό ϊδιο ισχύει και γιά τήν περιγραφή στηλών ή μνημείων, στά όποια βρέθηκαν χαραγ-
μένες έπιγραφές πού άφοροϋν γιατρούς, όπως έπίσης γιά διάφορα τοπωνύμια, ονομα-
σίες άντικειμένων (πού δέν σχετίζονται μέ τήν ιατρική), θεοτήτων, μηνών κτλ. πού μνη-
μονεύονται στις παρατιθέμενες έπιγραφές ή στά λοιπά κείμενα πού άξιοποιοΰνται στήν
έργασία αυτή.

"Οπως και ή μονογραφία μου γιά τόν γιατρό Άρχιγένη, έτσι κάι τό άνά χείρας βι-
βλίο δέν θά ήταν έφικτό νά περατωθεί μέσα στόν προγραμματισμένο άπό μένα χρό-
νο κάι νά έχει βιβλιογραφική πληρότητα, άν ό καθηγητής Gundolf Keil δέν μοϋ παρείχε
τή δυνατότητα νά έργασθώ έπΐ μεγάλα χρονικά διαστήματα στό υπό τή διεύθυνση του
Institut für Geschichte der Medizin τοΰ Julius-Maximilian-Universität (Würzburg), και
ταυτόχρονα νά παραγγέλλω ό,τι βιβλίο ή άλλο μελέτημα ήταν άπαραίτητο γιά τήν ερευ-
νά μου. Σημαντική όμως γιά τήν κάλυψη βιβλιογραφικών άναγκών ύπήρξε και ή βο-
ήθεια τοΰ άγαπητοΰ συναδέλφου K.-D. Fischer, καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής,
της ιατρικής θεωρίας και Ηθικής στό Institut für Geschichte der Medizin τοΰ Johannes-
Gutenberg-Universität (Mainz), όπως και της κ. Παρασκευής Σιδερά-Λύτρα (Göttin-
gen). Γιά τή βοήθειά τους εϊτε στήν άπόκτηση διαφόρων άρθρων εϊτε στήν άντιμετώ-
πιση άλλων προβλημάτων εύχαριστώ θερμά τούς Antonio Garzya (Napoli), Δ. 'Ιακώβ,
Ά. Ρεγκάκο, Σοφία Κοτζάμπαση, Δημήτριο Χρηστίδη, Βασίλειο Φυντίκογλου, Ευάγγελο
Καρακάση και Σταΰρο Φραγκουλίδη (Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.), Χρυσούλα Βεληγιάν-
νη-Τερζή (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.), καθώς και τόν Γεώργιο Τσοπάνο-
γλου (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.). Τέλος θά άποτελοΰσε παρά-
λειψη, άν δέν σημείωνα έδώ ότι όσον άφορα τήν άναζήτηση βιβλιογραφίας, κυρίως της
σχετικής μέ τό περιεχόμενο της Εισαγωγής τοΰ βιβλίου, σημαντική ήταν ή βοήθεια τοΰ
ύπεύθυνου της Βιβλιοθήκης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης κ. Γεωργίου Μιλ-
τσακάκη, ό όποιος μέ διευκόλυνε, όσο ήταν δυνατόν, στόν έντοπισμό διαφόρων βιβλί-
ων και περιοδικών.

"Υστερα άπό πρόταση τοΰ δασκάλου μου στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης κ.
Νικολάου Χρ. Κονομή νά συμπεριληφθεί τό άνά χείρας βιβλίο στά δημοσιεύματα τής
Ακαδημίας Αθηνών, ή ολομέλεια τής Ακαδημίας όρισε έπιτροπή γιά τήν κρίση του, άπο-
τελουμένη άπό τον Γενικά Γραμματέα τής Ακαδημίας καθηγητή κ. Νικόλαο Ματσα-
νιώτη, τόν καθηγητή κ. Νικόλαο Χρ. Κονομή και τόν καθηγητή κ. Αθανάσιο Καμπύλη.
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Ή έπιτροπή, άφοϋ μελέτησε τά έργο, εισηγήθηκε έκθύμως νά έκδοθεί αύτό στή σειρά
Πραγματεϊαι της Ακαδημίας Αθηνών.

Προς τούς τρεις σεβαστούς καθηγητές καΐ Ακαδημαϊκούς έκφράζω τις θερμές εύχα-
ριστίες μου γι' αύτη τήν τιμητική για μένα εισήγηση τους.

Θεσσαλονίκη

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ





βραχυγραφιεσ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΣΕΙΡΩΝ, ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΤΛ.
(κατά τήν ανάπτυξη τών συντομογραφιών άκολουθεϊται πιστά ή ορθογραφία τής σελίδας τίτλου τών
δημοσιευμάτων πού άφοροϋν).

ΑΔ = Άρχαιολογικόν Δελτίον (Αθήνα)

ΑΕ = Αρχαιολογική Έφημερίς. Περιοδικόν τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Αθήνα)

ΑΕΜΘ = Τό αρχαιολογικό έργο στή Μακεδονία και Θράκη (Θεσσαλονίκη)

Αθηνά = —. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν Αθήναις Επιστημονικής 'Εταιρείας (Λθήνα)

ΑΙ = Ακαδημαϊκή 'Ιατρική. Μηνιαΐον έπιστημονικόν σύγγραμμα (Αθήνα)

Αρχαιολογία = —. Τριμηνιαίο περιοδικό (Αθήνα)

ΒΑΑΕ = Βιβλιοθήκη τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Αθήνα)

Δέλτος = —. Περιοδικό ιστορίας τής έλληνικής ιατρικής (Αθήνα)

ΕΒ = 'Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ακαδημία Άθηνών/ΚΕΕΕΣ (Αθήνα)

ΕΕΦΣΠΘ = 'Επιστημονική Έπετηρ'ις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλο-
νίκη)

'Ελληνικά = —. Φιλολογικόν, ιστορικόν καΐ λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα τής 'Εταιρείας

Μακεδόνικων Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Εύλιμένη = —. Μελέτες στήν Κλασική Αρχαιολογία, τήν 'Επιγραφική, τή Νομισματική και τήν

Παπυρολογία (Ρέθυμνο)
ΕΦΙΕ = 'Ελληνική Φαρμακευτική και 'Ιατρική 'Επιθεώρηση. Έρευνα και 'Ενημέρωση. Περιοδική
έκδοση (Αθήνα)

ΚΕΕΕΣ = Κέντρον 'Εκδόσεως "Εργων 'Ελλήνων Συγγραφέων, Ακαδημία Αθηνών (Αθήνα)
ΚΕΕΕΑΤ = Κέντρον 'Εκδόσεως "Εργων Έλληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ακαδημία Αθηνών
(Αθήνα)

Κέρνος = —. Διεθνής και διεπιστημονική έπιθεώρηση τής άρχαίας έλληνικής θρησκείας (Αθήνα)
Μακεδόνικα = —. Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
MB = Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη. Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Θεσσαλο-
νίκη)

Μελετήματα = —. Κέντρον Έλληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος. 'Εθνικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών
(Αθήνα)

ΝΕΒ = Νέα 'Ελληνική Βιβλιοθήκη (Αθήνα)

ΠΑΑ = Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών (Λθήνα)

ΠΑΕ = Πρακτικά τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Λθήνα)

Πλάτων = —. Δελτίον τής 'Εταιρείας 'Ελλήνων Φιλολόγων (Λθήνα)

Πονήματα = —. Συμβολές στήν ερευνά τής έλληνικής και λατινικής γραμματείας. Ακαδημία

Άθηνών/ΚΕΕΕΣ (Αθήνα)
ΣΒΕ = Σειρά Βοηθητικών Έργων, Ακαδημία Άθηνών/ΚΕΕΕΣ (Αθήνα)
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AASF/DHL = Annales Academiae Scientiarum Fennicae/Dissertationes Humanarum Litterarum
(Helsinki)

AAWB = Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Spra-
chen, Literatur und Kunst (Berlin)
AAWG = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische
Klasse (Göttingen)

AC = Acta Classica. Classical Association of South Africa (Bloemfontein/South Africa)

ActaA = Acta Academica (Bloemfontein/South Africa)

Aegyptus = —. Rivista italiana di Egittologia e di Papirologia (Milano)

AGM = Sudhojfs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (Wiesbaden)
AJA = American Journal of Archaeology (Boston, Mass.)

AKGWG = Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philo-
logisch-historische Klasse (Göttingen)
AKM = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (Leipzig)

AM = Ars Medica. Texte und Untersuchungen zur Quellenkunde der Alten Medizin, II. Abteilung:

Griechisch- lateinische Medizin (Berlin)
ANRW = Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel

der neueren Forschung (Berlin - New York)
AOC = Archives de l'Orient Chrétien (Paris)

AÖAW = Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Wien)
APAW = Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-
historische Klasse (Berlin)
APF = Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete (Leipzig)
AR = Archaeological Reports (London)
ARM = Ancient Religion and Mythology (New York)
ATh =Acta Theologica (Bloemfontein/South Africa)

Athenaeum = —. Studii Periodici di Letteratura e Storia dellAntiquità (Pavia)

AUG/GHA = Acta Universitatis Gotoburgensis/Göteborgs Högskolas Arsskrift (Göteborg)

AWDÜ = Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung (Berlin)

BCF = Biblioteca di cultura filosoftca (Torino)

BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique (Paris)

BCH/S = Bulletin de Correspondance Hellenique/Supplementa (Paris)

BÉFAR = Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome (Rome)

BFPhL = Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège (Liège - Paris)
BHM = Bulletin of the History of Medicine (Baltimore)
BIAB = Bulletin de l'Institut Archéologique Bulgare (Sofija)

BJ = Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Vereins von Altertums-
freunden im Rheinlande (Kevelaer)
BJHS = British Journal for the History of Science (London)
BKPh = Beiträge zur Klassischen Philologie (Meisenheim am Glan)

BLhÄ = Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, hrsg. von Dr. A.

Hirsch, τ. I-VII, Berlin - Wien 21929-1936 (Wien - Leipzig '1884-1888)
BPEC = Bolletino del Comitato per la preparazione della Edizione nazionale dei Classici Greci e
Latini (Roma)

BS A = The Annual of the British School at Athens (London)

BSCPhA = Berliner Studien für Classische Philologie und Archaeologie (Berlin)
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BSt = Balkan Studies. A Biannual Publication of the Institute for Balkan Studies ("Ιδρυμα Με-
λετών τής Χερσονήσου του Αίμου) (Thessaloniki)
BStA = Biblioteca di Studi Antiqui (Pisa)

BT = Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Lipsiae - Stutgardiae)
BzA = Beiträge zur Altertumskunde (Leipzig)

ByzBulg. = Byzantino-Bulgarica. Éditions de IAkadémie Bulgare des Sciences (Sofija)

CAG = Commentaria in Aristotelem Graeca, édita consilio et auctoritate Academiae Literarum

Regiae Borussicae (Berolini)
CBBW = Centraiblatt für Bibliothekswesen (Berlin)

CC = Culture et Cité. Centre de recherche sur la Cité grecque, Université Libre de Bruxelles (Paris)

CCAMA = Clavis commentariorum Antiquitatis et Medii Aevi (Leiden - Boston - Köln)

CCS = Cambridge Classical Studies (Cambridge)

CEA = Collection d'Études Anciennes (Paris)

CGCE = Coleccion Guardarrama de cririca y ensayo (Madrid)

ChÉ = Chroniqe d'Egypte (Bruxelles)

CHJ = Cambridge Historical Journal (Cambridge)

CIFA = Collection de l'Institut Français d'Athènes (Athènes)

CJ-P/M = Centre Jean-Palerne/Mémoires (Saint Etienne)

CM = Clio Medica. Acta Academiae Internationalis Historiae Medicinae (Amsterdam)

CMG = Corpus Medicorum Graecorum. Editum Academiae 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)
Collectanea = — [σειρά μελετημάτων] (Hildesheim)
CPh = Classical Philology (Chicago)

CPHS = Cornell Publications in the History of Science (Ithaca - London)

CPMA = Corpus Platonicum Medii Aevi. Auspiciis Academiae Britannicae adiuvantibus Institu-
te Warburgiano Londinensi unitisque Academiis edidit Raymondus Klibansky (Londinii et
Leidae)

CQ = The Classical Quarterly (Oxford)

CR = The Classical Review (Oxford)

CSG = Collana di Studi Greci (Napoli)

CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonnae)

CSVU = Collectio Scriptorum Veterum Upsaliensis (Upsaliae)

DAGR = Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, έκδ. Ch. Daremberg - E. Saglio, Par-
is 1877 κ.έ. (άνατύπ.: Graz 1969)
DER = Documents, Études et Répertoires, publiés par l'Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes (Paris)

DFG/KHF = Deutsche Forschungsgemeinschaft/Kommision für Humanismusforschung (Weinheim)
DKP = Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, hrsg. von K. Ziegler und W. Sontheimer, τ. 1 -5, Mün-
chen 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)

DPhAS = Dissertationes Philologicae Argentoratenses Selectae (Argentorati)
DPhH = Dissertationes Philologicae Hallenses (Hallae)
DPJ = Delbrücks Preußische Jahrbücher (Berlin)
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ΕΑΑ = Enciclopedia dellArte Antica Classica e Orientale (Roma)
EAD = Exploration archéologique de Délos (Paris)
Elenchus = — [σειρά μελετημάτων] (Napoli)

Episteme = —. Rivista critica di storia delle scienze mediche e biologiche (Romano Lombardo)

ÉTh = Études Thasiennes. École Française dAthènes (Paris)

FD = Fouilles de Delphes. École Française dAthènes (Paris)

FGÄ = Fragmentsammlung der griechischen Ärzte (Berlin)

FGrH = Die Fragmente der griechischen Historiker (έκδ. F. Jacoby)

FHG = Fragmenta Historicorum Graecorum (έκδ. C. Müllems)

FVS = Die Fragmente der Vorsokratiker (έκδ. H. Diels - W. Kranz)

Gesnerus = —. Revue trimestrielle publiée par la Société suisse d'histoire de la médecine et des sci-

enses naturelles (Aarau)
GChrS = Die griechischen christlichen Schriftsteller (Berlin)

Gl = Franco Montanari, Vocabolario délia Lingua Graeca (greco italiano), con la collaborazione di

Ivan Garofalo e Daniela Manetti, Torino 22004
GO = Geminae ortae (Napoli)
Gr. Gr. = Grammatici Graeci (Lipsiae)

Gymnasium = —. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung (Heidelberg)
HA = Handbuch der Altertumwissenschaft (München)

HBN/CST = Hellenica et Byzantina Neapolitana/Collana di Studi e Testi (Napoli)
Hell.Chir. = Die hellenistische Chirurgie (Wiesbaden)

Hellenica = —. Recueil depigraphie de numismatique et d'antiquités grecques (Paris)
Hellenica = —. Testi e strumenti di letteratura greca antica, medievale e umanistica (Alessandria)
Hermes = —. Zeitschrift für Klassische Philologie (Wiesbaden)
Historia = —. Zeitschrift für alte Geschichte (Stuttgart)

HKMN = Hubers Klassiker der Medizin und Naturwissenschaften (Bern - Stuttgart - Wien)

HO = Handbuch der Orientalistik (Leiden - Köln)

HSCPh = Harvard Studies in Classical Philology (Cambridge, Mass.)

HSM = Histoire des Sciences Médicales. Organe officiel de la Société Française d'Histoire de la Mé-
decine (Paris)

Hypomnemata = —. Untersuchungen zur Antike und ihre Nachleben (Göttingen)

IBS = Institut of Balkan Studies [= IMXA] (Θεσσαλονίκη)

IDSMA = Inscriptiones Daciae et Scythiae minoris antiquae (Bucurestiis)

IGSKA = Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien. Österreichische Akademie der Wissen-
schaften/Rheinisch· Westfälische Akademie der Wissenschaften (Bonn)
Isis = —, International Review devoted to the History of Sciences and its Cultural Influences
(Washington)

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)
JEA = The Journal of Egyptian Archaeology (London)
JHB = Journal of History of Biology (Dordrecht)
JHS = The Journal of Hellenic Studies (London)

JKJG = Jahresbericht über das Königl. Johachimsthalsche Gymnasium (Berlin)
JMHB = Jenaer medizin-historische Beiträge (Jena)

JÖAI = Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien (Wien)
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KAR = Kunst und Alterthum am Rhein. Führer des Rheinischen Landesmuseum Bonn, hrsg. im

Auftrag des Landschaftsverbandes Rheihnland (Köln - Bonn)
Klio = —. Beiträge zur Alten Geschichte (Leipzig, ΰστερα Berlin)
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 (Leip-
zig)

Κώκαλος = —. Studi publicati dall'Istituto di Storia antica dell'Università di Palermo (Palermo)

LexMA = Lexikon des Mittelalters (München - Zürich)

LG = Lexicographi Graeci (Lipsiae)

Libelli = — [σειρά μελετημάτων] (Darmstadt)

LIMC = Lexicon iconographicum mythologiae classicae, München - Zürich 1981 κ.έ.
Loeb = The Loeb Classical Library (London-Cambridge, Mass.)

LS] = A GreekEnglish Lexicon by H.G. Liddel and R. Scott; Revised and Augmented [...] by H.S.

Jones with a Supplement, Oxford 111997.
MAAN = Memorie délia Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli (Napoli)
MAMA = Monumenta Asiae Minoris antiqua. Publications of the American Society for Archae-
ological Research in Asia Minor
MAS = Münchener archäologische Studien (München)
MAV = Mémoires de VAcadémie de Vaucluse (Avignon)

MCL = Mémoires de la classe des Lettres, Academie Royale de Belgique (Bruxelles)
MDAI/AA = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung (Berlin)
MderA = Medizin der Antike (Hildesheim - Zürich - New York)

MGG = Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin

der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart)
MGO = Medicorum Graecorum opera quae exstant. Editionem curavit C. G. Kühn, τ. I-XXVI, Lip-
siae 1821-1833 (άνατύπ.: Hildesheim-Amsterdam 1964-1965)
MH = Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumwissenschaft (Ba-
sel)

MHist. = Medical History (London)

Mnemosyne = —. Bibliotheca Classica Batava (Lugduni Batavorum)

Museion = —. Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothek (Wien)

NAWG = Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische

Klasse (Göttingen)
OCT = Oxford Classical Texts (Oxford)

OLD = Oxford Latin Dictionary edited by P. G. W. Glare, Oxford 1982.

OPB = Olms Paperbacks (Hildesheim)

PAS = Proceedings of the Aristotelian Society (London)

PBSR = Papers of the British School at Rome (Rome)

PFLF/UM = Publicazioni délia Facoltà di Lettere e Filosofia/Università di Macerata (Roma)
PhA = Philosophia antiqua. A Series of Monographs on Ancient Philosophy (Leiden)
PhderA = Philosophie der Antike. Veröffentlichungen der Karl-und-Gertrud-Abel-Stiftung (Stutt-
gart)

Philologus = —. Zeitschrift für das klassische Alterthum (Göttingen)
Phoenix = —. The Journal of the Classical Association of Canada (Toronto)
PhU = Philologische Untersuchungen (Berlin)

PIFC = Publicazioni dell'Istituto di Filologia Classica. Università degli Studi di Napoli (Napoli)
PP = La Parola del Passato. Rivista di Studi antiqui (Napoli)
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PUSE = Publications de l'Université de Saint Etienne (Saint Etienne)
PWHML = Publications of the Wellcome Historical Medical Library (London)
PWHMM = Publications of the Wellcome Historical Medical Museum, New Serie (London)
QSGNM = Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin. Fortset-
zung des Archivs für Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Tech-
nik (Berlin)
RA = Revue Archéologique (Paris)

RAC = Reallexikon für Antike und Christentum (Stuttgart)
RBPhH = Revue Beige de Philologie et d'Histoire (Bruxelles)

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

RhM = Rheinisches Museum für Philologie (Frankfurt am Main)

RIGI = Rivista Indo-Greco-Italica difilologia, lingua, antiquità (Napoli)

RIL = Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di Lettere, Scienze morali e storiche (Milano)

RSC = Rivista di Studi Classici (Torino)

SA = Sciences of Antiquity (Cambridge)

SAH = Studien zu antiken Heiligtümern (Heidelberg)

SAM = Studies in Ancient Medicine (Leiden)

SCBO = Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis (Oxonii)

SChr = Sources Chrétiennes (Paris)

SCSH = Smith College Studies in History (Northampton, Mass.)

SE = Subsidia Epigraphica. Quellen und Abhandlungen zur griechischen Epigraphik (Hildesheim -
New York)

SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum (Paris)

SG = Serta graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte (Wiesbaden)
SGLG = Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (Berlin - New York)
SGLGoth = Studia graeca et latina Gothoburgensia (Göteborg)

SGM = Studien zur Geschichte der Medizin, hrsg. von der Puschmann-Stiftung an der Universität

Leipzig (Leipzig)
SIFC = Studi italiani difilologia classica (Firenze)
Sileno = —. Rivista di studi classici e cristiani (Catania)
SL = Storia e Lettera. Raccolta di Studi e Testi (Roma)
Speculum = —. Contributi di Filologia Classica (Napoli)

SPhMSE = Sitzungsberichte der physicalisch- Medizinischen Sozietät in Erlangen (Erlangen)

SSH = Série sciences humaines. Éditions universitaires de Möns (Möns)

SSR = Studi di storia delle religioni (Roma)

SVCh = Supplementa to Vigiliae Christianae (Leiden)

SV F = Stoicorum Veterum Fragmenta (έκδ. J. von Arnim)

SWK = Sammlung wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und römischen Schriftstellern
(Leipzig - Berlin)

ΤΑΜ = Tituli Asiae Minoris collecti et editi auspieiis Academiae Litterarum Austriacae (Vindo-
bonae)

T&D = Texts and Documents. Publications of the Institute of the History of Medicine the Johns

Hopkins University (Baltimore)
T&M = Travaux et Mémoires, publiés par les professeurs de l'Institut Supérieur d'études français-
es et les membres étrangers de l'École. École Françaises dAthènes (Paris)
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TMA = Travaux et Mémoires des anciens membres étrangers de l'École et de divers savants. École

Française dAthènes (Paris)
TMB = Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, Collège

de France (Paris)
TMR-G = Travaux de la Maison Renè-Ginouvès (Paris)

TNT = Tydskrifvir Natuurwetenskap en Tegnologie. Die Suid-Afrikanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns (Pretoria)

TUGAL = Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (Leipzig)

TzurF = Texte zur Forschung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt)

Tyche = —. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik (Wien)

UMS/HS = University of Michigan Studies/Humanistic Series (Ann Arbor)

WdF = Wege der Forschung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt)

WISHM = The Wellcome Institute Series in the History of Medicine (London)

WMF = Würzburger medizinhistorische Forschungen (Pattenssen/Han.)

WUNT - Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (Tübingen)

ZA = Ziva antica (Skopje)

ZPE = Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)
ZSRW = Zeitschrift für Samariter- und Rettungswesen (Hamburg)





βιβλιογραφια

(ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)

α πηγεσ
I. Έλληνες συγγραφείς

Άδέστι. = Αδέσποτα

Th. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta, χ. 3: Novae Comoediae fragmenta, Pars II: Comico-
rum incertae aetatis fragmenta. Fragmenta incertorum poetarum, Lipsiae 1888 = R. Kassel
- C. Austin, Poetae Comici Graeci, τ. 8: Adespota, Berlin - New York 1995.

Άέτ. = Άέτιος, δοξογράφος (100 μ.Χ.)

Π. τών άρεσκ. συναγ. = Περ'ι τών άρεσκόντων συναγωγή: Η. Diels, Doxographi Graeci. Collegit,
recensuit, prolegomenis indicibusque instruxit, Berolini 1879 (άνατύπ: 41965), σσ. 267-444.

Άέτ. = Άέτιος ό Άμιδηνός, γιατρός (6ος αϊ. μ.Χ.)

Αόγ. Ιατρ. = 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
σσ. 273-390) = Σ. Ζερβός, Αετίου Άμιδηνοϋ Περ'ι τών κατά τό στόμα τής κοιλίας παθών
και αυτής τής κοιλίας και έντέρων, ήτοι Λόγος ένατος, πρώτον νϋν έκ τών χειρογράφων
εκδιδόμενος [Ανέκδοτοι αρχαίοι Έλληνες ιατροί, Τόμος πέμπτος], Έν Αθήναις 1912
(πρόκειται για άπλή άνατύπωση άπό τήν Αθηνά, όπου και παραπέμπω)·
10: Ανέκδοτος έχουν εκδοθεί μόνον πέντε κεφάλαια, παραθέματα τοΰ Άετίου άπό τό εργο

τοΰ Άρχιγένη- βλ. παρακάτω, στό λ. «Άρχιγένης ό Άπαμεύς» (Calabrô)·
11: Ch. Daremberg - Ch. E. Ruelle, Oeuvres de Rufus d'Éphèse, Paris 1879 (άνατύπ.: Amster-
dam 1963), σσ. 85-126 και 568-581-
12 : Γ. Α. Κωστομοίρης, Άετίου Λόγος δωδέκατος νϋν τό πρώτον εκδοθείς, Paris 1892-
13: Σ. Ζερβός, «Άετίου Άμιδηνοϋ Περί δακνόντων ζώων και ιοβόλων, ήτοι Λόγος δέκατος
τρίτος», Αθηνά 18 (1906) 241-302 = Σ. Ζερβός, Άετίου Άμιδηνοϋ Λόγος δέκατος
τρίτος, ήτοι Περ'ι δακνόντων ζώων και ιοβόλων, τό πρώτον νϋν έκ τών χειρογράφων
έκδιδόμενος μετ' εισαγωγής, αναλύσεως, σχολίων, παρατηρήσεων [Ελληνική εκδοσις
τών αρχαίων Ελλήνων ιατρών συγγραφέων — Editio graeca scriptorum medico-
rum veterum Graecorum], Έν Σύρω 1902 (έκδίδεται μόνον τό τμήμα τοΰ λόγου πού
άφορα τά ίοβόλα ζώα· ό πλήρης τίτλος τοΰ λόγου είναι: Περ'ι τών δακνόντων ζώων και
'ιοβόλων θηρίων και περ'ι έλεφαντιάσεως και κνησμών, ψώρας, αλφών, λέπρας, λεύκης
και περ'ι τών πολυχρήστων αντιδότων. Πρέπει νά σημειωθεί, έπίσης, οτι ή δεύτερη
έκδοση τοΰ λόγου αύτοΰ, πού φέρεται ώς αύτοτελής, δέν είναι παρά άνατύπωση άπό
τήν Αθηνά, όπου και παραπέμπω)·
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[14: ανέκδοτος]·

15: Σ. Ζερβός, «Άετίου Άμιδινοϋ [sic] Λόγος δέκατος πέμπτος», 'Αθηνά 21 (1909) 3-144-
16: S. Zervos, Aetii Sermo sextidecimus et ultimus. Erstens aus Handschriften veröffentlicht
[= Αετίου Περί τών έν μήτρα παθών, ήτοι Αόγος έξκαιδέκατος, τό πρώτον νϋν έκ τών
χειρογράφων έκδιδόμενος], Leipzig 1901.

Άθαν. Αλεξανδρ. = Αθανάσιος, άρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, έκκλησιαστικός
συγγραφέας (4ος αί.)

Π. σαρκ. Αόγ. = Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου Περί τής σαρκώσεως τοΰ Θεοΰ Λόγου: C.
Kannengiesser, Sur l'incarnation du Verbe [SChr 199], Paris 1973.

Άθήν. = Αθηναίος Ναυκρατίτης, γραμματικός κ.ά. (περί το 200 μ.Χ.)

Δειπνοσ. = Δειπνοσοφισταί: G. Kaibel, Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV [BT], τ.
1-2, Lipsiae 1887-1890 (άνατύπ.: 1965-1966).

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

Π. ζώων ίδιότ. = Περί ζώων ιδιότητος: R. Hercher, Claudii Aeliani De natura animalium libri

XVII, Varia historia, Epistolae, Fragmenta, τ. 1 [BT], Lipsiae 1864 (άνατύπ.: Graz 1971).
Ποικ. Ιστ. = Ποικίλη ιστορία: Hercher, Claudii Aeliani [βλ. παραπάνω], τ. 2 [BT], Lipsiae 1866
(άνατύπ.: Graz 1971), και M. R. Dilts, Claudii Aeliani Varia Historia [BT], Leipzig 1974.

Αϊλ. Προμ. = Αϊλιος Προμώτος, γιατρός (2ος αί. μ.Χ.)

Δυναμ. = Δυναμερόν. D. Crismani, Manuale della salute (= Dynameron)/Elio Promoto Alessan-

drino. Testo critico, traduzione e note [Hellenica 9], Alessandria 2002.
Βλ. και παρακάτω, στό λ. «Ανώνυμος (Αϊλιος Προμώτος;)».

Αλέξ. Άφροδ. = Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, φιλόσοφος καΐ γιατρός (2ος/3ος αί.

μ.Χ·)

Ίατρ. άπορ. και φυσ. προβλ. = 'Ιατρικά άπορήματα κα\ φυσικά προβλήματα■ βιβλία

1-2:1. L. Ideler, Αλεξάνδρου Αφροδισιέως 'Ιατρικών άπορημάτων και φυσικών προβλημάτων
τά Α ' και Β ', στό εργο τοΰ ίδιου Physici et medici Graeci minores, τ. 1, Berolini 1841
(άνατύπ.: Amsterdam 1963), σσ. 3-80·
3-4: H. Usener, Alexandri Aphrodisiensis quae feruntur problematorum liber III et IUI, στό:
JKJG, womit zu der am 26. September stattfindenden öffentlichen Prüfung, Berlin 1859,
σσ. 1-38 (: ό Usener έκδίδει τό κείμενο ύπό τόν τίτλο: [Αλεξάνδρου Άφροδισιέως]
Φυσικών άπορη μάτων και ιατρικών προβλημάτων Γ' και Δ ').

Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών, βασιλιάς τής Μακεδονίας (4ος αί. π.Χ.)

Περί τής τών έπτά βοτανών δυνάμεως κατ' άστέρα πλάνητα τόν αρμόζοντα λαμβανομένων και
<κατά> τά ζώδια: St. Weinstock, Catalogus codicum astrologorum Graecorum. Codices Bri-
tannicos descripsit —, Pars altera: Codices Londinenses, Cantabrigienses, Bibliothecarum mi-
norum. Accedunt codices Batavi, Danenses, Sued, τ. 9/2, Bruxellis 1953, σσ. 129-135.

Αλέξ. Τραλλ. = Αλέξανδρος Τραλλιανός, γιατρός (6ος αί. μ.Χ.)

Θεραπ. = Θεραπευτικά: 1h. Puschmann, Alexander von Tralles. Original-text und Übersetzung
nebst einer einleitenden Abhandlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin, τ. I, σ. 440-τ. II,
σ. 585, Wien 1878-1879 (άνατύπ.: Amsterdam 1963).
'Επιστ. π. έλμ. = 'Επιστολή περί ελμίνθων: Puschmann, Alexander von Tralles [βλ. παραπάνω],
τ. II, σσ. 586-599.

Π. οφθαλμ. = Περί οφθαλμών: Th. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus. Frag-
mente aus Philumenus und Philagrius nebst einer bisher noch ungedruckten Abhandlung
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über Augenkrankheiten. Nach den Handschriften herausgegeben und ins Deutsche übersetzt
[BSCPhA 5/2], Berlin 1886 (άνατύπ.: Nendeln/Liechtenstein 1975), σσ. 134-179.

Π. πυρετ. = Περί πυρετών: Puschmann, Alexander von Tralles [βλ. παραπάνω], τ. I, σα 291-439.

Αλέξ. Φιλαλ. = Αλέξανδρος ό Φιλαλήθης, Ήροφίλειος γιατρός (1ος αί. π.Χ.)

Καταγραφή άποσπασμάτων: von Staden, Herophilus [βλ. παρακάτω, στό λ. «'Ηρόφιλος ό
Χαλκηδόνιος»], σσ. 532-539.

Αλκμαίων ό Κροτωνιάτης, φυσικός φιλόσοφος (και γιατρός;) (6ος/5ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 1, Berlin 61951 (' 1903), άνατύπ.: Dublin - Zürich
1972,σσ. 210-216,άρ. 24 [14],

Άμερίας ό Μακεδών, γραμματικός και γιατρός (3ος; αί. π.Χ.)

Γλώσσαι (άποσπάσματα): Ο. Hoffmann, Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum, Göt-
tingen 1906 (άνατύπ.: Hildesheim - New York 1974), σσ. 2-15· Ε. Degani, «Macedonian
Glosses in Hesychius' Lexicon», 'Ελληνικά 35 (1984) 3-28.

Αμύντας, γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Καταγραφή άποσπασμάτων: Μ. Michler, Die alexandrinischen Chirurgen. Eine Sammlung und
Auswertung ihrer Fragmente [Hell.Chir. 1], Wiesbaden 1968, σσ. 88-89.

Αναξαγ. = Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος, φυσικός φιλόσοφος (5ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 2, Berlin 61952 (' 1903), άνατύπ.: Berlin - Dublin
1972, σσ. 5-44, άρ. 59 [46],

Ανδρόμαχος ό πρεσβύτερος, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

Ε. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit [AAWG, Philol.-histor.
Kl., Dritte Folge, Nr. 58],τ. 2, Göttingen 1964, σσ. 7-15.

Ανών. (Αϊλ. Προμ.;) = Ανώνυμος (Αϊλιος Προμώτος;) (2ος αί. μ.Χ.)

Π. Ιοβ. και δηλητ. = Περ'ι 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. «Αϊλιος Προμώτος».

Ανών. = Ανώνυμος, γιατρός (1ος; αί. μ.Χ.)

[Διάγν. π. όξ. κα'ιχρον. νοσημ.] = [Διάγνωσις περ'ι τών όξέων κα'ιχρονίων νοσημάτων]: I. Garofa-
lo, Anonymi medici De morbis acutis et chroniis. Edited with Commentary by I. G. Translated
into English by B. Fuchs [SAM 12], Leiden 1997.

Ανών. = Ανώνυμος, γιατρός

Π. σφυγμ. = Περί σφυγμού: Olivieri, «Frammenti» [βλ. παρακάτω, στό λ. «Άρχιγένης ό Άπα-
μεύς»],σσ. 93-110.

Ανών. = Ανώνυμος, γιατρός

Περ'ι τής τοϋ κόσμου κατασκευής <κα'ι> (addidi) τοϋ άνθρωπου: Ideler, Physici et medici [βλ.
παραπάνω, στό λ. «Αλέξανδρος Άφροδισιεύς»], τ. 1, σσ. 303-304.

Ανών. = Ανώνυμος

[Πίναξ]: Ο. Kroehnert, Canonesne poetarum scriptorum artiftcum per antiquitatem fuerunt?,
Regimonti Prussorum 1897 (Diss, inaug.), σσ. 5-8 (Tabula Μ), και σσ. 10-13 (Tabula C).

Ανών. = Ανώνυμος

Π. μέτρ. και σταθμ. = Περί μέτρων και σταθμών κα'ι τών δηλούντων αύτά σημάτων: Hultsch,
Metrol. script., (βλ. παρακάτω, στό λ. «[Γαληνός]»), τ. 1, σσ. 207-208.
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Άνών. (Vit. Marc.) = Ανώνυμος (Vita Marciana)

Γένος Άριστοτ. = Γένος Αριστοτέλους: I. Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition
[SGLGoth 5], Göteborg 1957, σσ. 96-106.

Άνών. (Vit. Vulg.) = Ανώνυμος (Vita Vulgata)

Γένος Αριστοτ. = Γένος Αριστοτέλους: Düring, Aristotle [βλ. παραπάνω, στό λ. «Ανώνυμος (Vita
Marciana)»), σσ. 131-136.

Anon. Hist. = Anonymus Historicus

Alex. hist, (e cod. Sabb.) = Alexandri historia (e codice Sabbaitico 29): F. Jacoby, FGrH, τ. 2, Lei-
den Ί926 (άνατύπ.: Leiden - Köln - New York 1997), σσ. 819-822, άρ. 151. [Πρόκειται γιά
συμβατική ονομασία τόσο τοΰ συγγραφέα όσο καΐ τοΰ έργου].

Anon. Lond. = Anonymus Londinensis (2ος ai. μ.Χ.)

W. H. S. Jones, The Medical Writings of Anonymus Londinensis [CCS], Cambridge 1947.

Άππιαν. = Άππιανός Αλεξανδρεύς, ιστορικός (γενν. περί τό 100 μ.Χ.)

'Ρωμ./Συρ. = 'Ρωμαϊκά/Συριακή: Ρ. Viereck - Α. G. Ross - Ε. Gabba, Appiani Historia romana/
Syriaca,x. 1 [BT], Lipsiae 1939 (άνατύπ.: 1962).

Απολλόδωρος ό Αθηναίος, γραμματικός (2ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH,τ. 2Β, Leiden 1926 (άνατύπ.: Leiden - New York - Köln 41997)
σσ. 1022-1128, άρ. 244.

Άπολλ. Κιτ. = Απολλώνιος Κιτιεύς, γιατρός (1ος αί. π.Χ.)

Π. αρθρ. = Περί άρθρων πραγματεία: Η. Schöne, Apollonius von Kitium, Illustrierter Kommentar
zu der hippokrateischen Schrift Περι άρθρων - Mit 31 Tafeln in Lichtdruck, Leipzig 1896,
και J. Kollesch - Fr. Kudlien, Apollonii Citiensis In Hippocratis De articulis commentarius.
In linguam germanicam transtullerunt f. Kollesch et D. Nickel [CMG XI/1/1], Berlin 1965.

Απολλ. Μυς = Απολλώνιος Μυς, Ήροφίλειος γιατρός (1ος αί. π.Χ.)

Καταγραφή άποσπασμάτων: von Staden, Herophilus [βλ. παρακάτω, στό λ. «Ηρόφιλος ό
Χαλκηδόνιος»], σσ. 540-554.

Άρετ. = Άρεταΐος ό Καππαδόκης, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

C. Hude, Aretaeus [CMG II], Berolini 21958 (Lipsiae et Berolini Ί923):

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

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

Όξ. νούσ. θερ. = Όξέων νούσων θεραπευτικά βιβλία δύο [CMG II, σσ. 91-143]·

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

Αριστοτ. = Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης, φιλόσοφος (4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: V. Rose, Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta [BT], Lipsiae 1886
(άνατύπ.: Stutgardiae 1967), και στόν 'ίδιο, Aristoteles pseudepigraphus, Lipsiae 1863
(άνατύπ.: Hildesheim - New York 1971).

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

Π. γεν. και φθ. = Περι γενέσεως και φθοράς: C. Mugler, Aristote, Per la génération et de la corrup-
tion [Les Belles Lettres], Paris 1966.

77. ζώων γεν. = Περι ζώων γενέσεως: Η. J. Drossaart Lulofs, Aristotelis Degeneratione animalium
[SCBO], Oxford 1965.

77. ζώων μορ. = Περι ζώων μορίων: Α. L. Peck, Aristotle, Parts of Animals. With an English Trans-
lation [Loeb], London - Cambridge, Mass. 1968.
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Πολιτ. = Πολιτικά: W. D. Ross, Aristotehs Politica [SCBO], Oxonii 1957 (άνατύπ.: 1964).

Π. ζώα ίστ. = Περί τά ζώα ίστορίαι: Α. L. Peck, Aristotle, Historia animalium. With an English
Translation, τ. 1-2 [Loeb], London 1965 καΐ 1970· D. M. Balm e, Aristotle, History of Animals.
Edited and Translated, τ. 3 [Loeb], Cambridge, Mass. - London 1991.

Π. ϋπν. και έγρηγ. = Περ'ι ϋηνου κα'ι έγρηγόρσεως: W. D. Ross, Aristotle. Parva naturalia [SCBO],
Oxonii 1965 (άνατύπ. 1970), 453b 11-458a 32.

[Άριστοτ.] = [Αριστοτέλης]

Π. θαυμ. = Περ'ι θαυμασίων άκουσμάτων: Ι. Bekker, Aristotelis opera, τ. 2, Berolini 1831 (άνατύπ.:
1960), 830a 5-847b.

Περί λίθων βλ. παρακάτω, στις άραβικές πηγές, στό λ. «Aristoteles».

Προβλ. = Προβλήματα: Bekker, Aristotelis opera, τ. 2 [βλ. παραπάνω], 859a-967b.

Άριστοφ. Βυζ. = Αριστοφάνης ό Βυζάντιος, γραμματικός (3ος αί. π.Χ.)

Έπιτ. = Αριστοφάνους τών Αριστοτέλους περ'ι ζώων έπιτομή, ύποτεθέντων έκάστω ζωω κα'ι τών
Α'ιλιανώ κα'ι Τιμοθέω κα'ι έτέροις τισ'ι περ'ι αύτών είρημένων: S. Lambros, Excerptorum Con-
stantini De natura animalium libri duo. Aristophanis Historiae animalium epitome subiunc-
tisAeliani Timothei aliorumque eclogis [CAG, Suppl. 1/1], Berolini 1885, σσ. 1-154.

Άρποκρ. = Βαλέριος Άρποκρατίων ό Άλεξανδρεύς, γραμματικός (2ος αί. μ.Χ.)

Λέξ. = Λέξεις τών δέκα ρητόρων: J. J. Keaney, Harpocration, Lexeis of the Ten Orators, Amster-
dam 1991.

Άρριαν. = Λεύκιος Φλάβιος Άρριανός, ιστορικός και φιλόσοφος (περ. 95-175 μ.Χ.)

Αλεξ. άνάβ. = Αλεξάνδρου άνάβασις: Α. G. Ross, Flavii Arriani quae exstant omnia, τ. 1: Alexan-
dra anabasis cum excerptis Photii... [BT], Lipsiae 1967.

Ίνδ.- 'Ινδική: A. G. Ross, Flavii Arriani Quae exstant omnia, τ. 2: Scripta minora et fragmenta
[BT], Lipsiae 1968, σσ. 1-73.

Άρχιγ. =Άρχιγένης ό Άπαμεύς, γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα:

C. Brescia, Frammenti medicinali di Archigene [CSG 27], Napoli 1955: εκδίδονται τέσσερα
κεφάλαια τοϋ έργου τοϋ Παύλου Αιγινήτη, τά όποΐα στόν κώδ. Vaticanus Palat. gr. 199
άποδίδονται στόν Αρχιγένη·

G. L. Calabrô, «Frammenti inediti di Archigene», BPEC N. S. 9 (1961) 67-72: έκδίδονται
τέσσερα κεφάλαια άπό τόν άνέκδοτο δέκατο λόγον τοϋ Άετίου, παραθέματα άπό τό εργο
τοϋ Αρχιγένη (έκδίδονται μόνον ολόκληρα κεφάλαια έκ τών Άρχιγένους)·

Α. Olivieri, «Ι. Brani greci sul polso arterioso II. Frammenti di Archigene», MAAN 6 (1942)
120-122: έκδίδονται κείμενα πού παραδίδονται άπό τόν κώδ. Vaticanus Palat. gr. 199
εμβόλιμα σέ διάφορα σημεία τών λόγων τοϋ Άετίου· μερικά άπό τά κείμενα αύτά ό έκδοτης
τά άποδίδει έσφαλμένα στόν Αρχιγένη.

Άσκληπιάδης ό Βιθυνός, γιατρός (2ος/1ος αί. π.Χ.)

Καταγραφή άποσπασμάτων: J. Vallance «The Medical System of Asclepiades of Bithynia»,
ANRWII/37/1 (1993) 711-727.

Βασίλ. Καίσαρ. = Βασίλειος, άρχιεπίσκοπος Καισαρείας, έκκλησιαστικός συγγρα-
φέας (4ος αί.)

Εις Έξαήμ. = Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου, άρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας,
Όμιλίαι Θ ' εις τήν Έξαήμερον: S. Giet, Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaéméron [SChr
26], Paris 21968.
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Γαλην. = Γαληνός ό Περγαμηνός, γιατρός (2ος/3ος αί. 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.]

Θρασύβ. = Θρασύβουλος [V 806-898 Κ. = G. Helmreich, Claudii Galeni Pergameni scripta mi-
nora, τ. III [BT], Lipsiae 1893 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σσ. 33-100]
Ότι αριστ. ίατρ. καϊ φιλοσ. = Ότι ό άριστος ιατρός και φιλόσοφος [I 53-63 Κ. = Ι. Mueller, Clau-
dii Galeni Pergameni scripta minora, τ. II [BT], Lipsiae 1891 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967),
σσ. 1-8 = V. Boudon-Millot, Galien, τ. 1, Paris 2007, σα 283-292]
Ότι ταϊς τοΰ σώμ. κράσ. = Ότι ταίς τοΰ σώματος κράσεσιν αί τής ψυχής δυνάμεις έπονται [IV
767-822 Κ. = I. Mueller, Claudii Galeni Pergameni scripta minora, τ. II [BT], Lipsiae 1891
(άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σσ. 32-79]
77. αίρέσ. τοις είσαγ. = Περι αιρέσεων τοις είσαγομένοις [I 64-105 Κ. = G. Helmreich, Claudii
Galeni Pergameni scripta minora, τ. III [BT], Lipsiae 1893 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σσ.
1-32]

Π. αιτ. συμπτ. = Περί αιτιών συμπτωμάτων [VII 85-272 Κ.]
77. άνατ. έγχ. = Περί άνατομικών έγχειρήσεων
βιβλία 1-9, κεφ. 5 [11215-731 Κ]

βιβλία 9-15 [Μ. Simon, Sieben Bücher Anatomie des Galen. Ανατομικών έγχειρήσεων βιβλίον
θ '-ιε ', zum ersten Male veröffentlicht nach den Handschriften einer arabischen Überset-
zung des 9. fahrh. n. Chr., ins Deutsche übertragen und kommentiert, τ. 1: Arabischer
Text. Einleitung zum Sprachgebrauch, Glossar mit zwei Faksimille-Tafeln, και 2: Deut-
scher Text, Kommentar. Einleitung zur Anatomie des Galen, Sach- und Namenregister,
Leipzig 1906]
77. άντιδ. = Περι αντιδότων [XIV 1-209 Κ.]
77. άνωμ. δνσκρ. = Περί ανωμάλου δυσκρασίας [VII 733-752 Κ.]
77. διαφ. πυρετ. = Περι διαφοράς πυρετών [VII 273-405 Κ.]
77. διαφ. σφυγμ. = Περι διαφοράς σφυγμών [VIII 493-765 Κ.]
77. δυσπν. = Περι δύσπνοιας [VII 753-960 Κ.]

Περί τών προκαταρκτικών αιτίων [τό έλληνικό κείμενο τοΰ έργου εχει χαθεί· γιά τή λατινική
μετάφρασή του βλ.: Galeni De causis procatarcticis libellus a Nicolao Regino in sermonem
latinum translatus ad codicem fidem recensuit in graecum sermonem retro vertit: K. Bar-
dong, CMG, Suppl. II, Lipsiae et Berolini 1937]
Περι φωνής [Η. Baumgarten, Über die Stimme. Testimonien der verlorenen Schrift Περί φωνής.

Pseudo-Galeni De voce et anhelitu, Kommentar, Göttingen 1962 (Diss. Inaug.)]
77. ίδ. βιβλ. = Περι τών Ιδίων βιβλίων [XIX 8-48 Κ. = I. Mueller, Claudii Galeni Pergameni scripta
minora,τ.ΙΙ [BT],Lipsiae 1891 (άνατύπ.:Stutgardiae 1967),σσ.91-124 = V.Boudon-Millot,
Galien, τ. 1, Paris 2007, σσ. 133-173]
77. Ίπποκρ. και Πλάτων, δογμ. = Περι 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 1978· τ. 2 (libri VI-IX), Berolini
1980, καϊ τ. 3 (commentarius et indices), Berolini 1984.
77. κράσ. = Περί κράσεων [I 509-694 Κ. = G. Helmreich, Galeni De temperamentis libri III [BT],

Lipsiae 1904 (άνατύπ.: Stutgardiae 1969)]
77. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. = Περι κράσεως καϊ δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων [XI 379-ΧΙΙ
377 Κ]
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77. κρίσ. = Περί κρίσεων [IX 550-768 Κ. = Β. Alexanderson, Galenos Περ'ι κρίσεων. Überlieferung

und Text: SGLGoth 23, Göteborg 1967]
77. κρισ. ήμ. = Περί κρισίμων ήμερων [IX 769-941 Κ.]
77. κυουμ. διαπλ. = Περί κνουμένων διαπλάσεως [IV 652-702 Κ.]
17. μαρασμ. = Περ'ι μαρασμού [VII 666-704 Κ.]

Π. μελ. χολ. = Περ'ι μέλαινης χολής [V 104-148 Κ. = W. de Boer, Galeni De atra bile: CMG

V/4/1/1, Lipsiae et Berolini 1937, σσ. 69-93]
77. μυών άνατ. = Περ'ι μυών ανατομής [XVIII/B ', σσ. 926-1026 Κ. = I. Garofalo, Galien, τ. 7, Paris

2005, σσ. 117-209)]
77. πλήθ. = Περ'ι πλήθους [VII 513-583 Κ.]

77. πτισ. = Περί πτισάνης [VI 816-831 Κ. = Ο. Hartlich, Galeni qui fertur De ptisana libellus:

CMG V/4/2, Lipsiae et Berolini 1923, σσ. 453-463]
Προς Γλαύκ. θεραπ. = Προς Γλαύκωνα θεραπευτικά [XI 1-146 Κ.]

Προς Αύκον = Προς Λύκον οτι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν ου ή άρχή- "τά αύξανόμενα
πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν" [XVIII/A', σα. 196-245 Κ. = Ε. Wenkebach, Galeni adver-
sus Lycum et adversus Iulianum libelli: CMG V/10/3, Berolini 1951, σσ. 3-29]
Προς Πίσ. π. τής θηρ. = Προς Πίσωνα περ'ι τής θηριακής [XIV 210-294 Κ.]
Προς τούς π. τύπ. γράψ. = Προς τούς περ'ι τύπων γράψαντας ή Περ'ι περιόδων [VII 475-512 Κ.]
77. σπέρμ. = Περί σπέρματος [IV 512-651 Κ.]

77. συμπτ. διαφ. = Περ'ι τής τών συμπτωμάτων διαφοράς [VII 42-84 Κ. = Β. Gundert, Galeni De

symptomatum differentiis: CMG V/5/1, Berolini 2009]
77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. = Περ'ι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη [XIII 362-1058 Κ.]
77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. = Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους [XII 378-ΧΙΙΙ 361 Κ.]
77. συστ. 'ιατρ. = Προς Πατρόφιλον περ'ι συστάσεως Ιατρικής [I 224-304 Κ.]
77. τάξ. ίδ. βιβλ. = Περ'ι τής τάξεως τών 'ιδίων βιβλίων [XIX 49-61 Κ. = I. Mueller, Claudii Galeni
Pergameni scripta minora, τ. II [BT], Lipsiae 1891 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σσ. 80-90 =
V. Boudon-Millot, Galien, τ. 1, Paris 2007, σσ. 87-102]
77. τοϋ προγιν. = Περί τοΰ προγινώσκειν [XIV 599-673 Κ. = V. Nutton, Galeni De praecognitione

edidit, in linguam anglicam vertit, commentatus est·. CMG V/8/1, Berolini 1979]
77. τρόμ. και παλμ. κα'ι σπασμ. και ρίγ. = Περ'ι τρόμου και παλμού και σπασμού κα'ι ρίγους [VII
584-642 Κ.]

77. τροφ. δυν. = Περί τών έν ταϊς τροφαϊς δυνάμεων [VI 453-748 Κ. = G. Helmreich, Galeni De

alimentorum facultatibus libri très: CMG V/4/2, Lipsiae et Berolini 1923, σσ. 199-386]
77. τών έν νοσήμ. α'ιτ. = Περ'ι τών έν τοις νοσήμασιν αιτίων [VII1-41 Κ.]
77. τών έν νόσ. καιρ. = Περ'ι τών έν ταΐς νόσοις καιρών [VII 406-439 και 440-462 Κ. = I. Wille,
Die Schrift Galens Περ'ι τών έν ταίς νόσοις καιρών und ihre Überlieferung, Kiel 1960 (Inaug.
Diss.)]

77. τών έν σφυγμ. αιτ. = Περ'ι τών έν τοις σφυγμοϊς αιτίων [IX 1-204 Κ.]

77. τών έν τω Πλάτων. Τιμ. 'ιατρ. ε'ιρημ. = Περ'ι τών έν τω Πλάτωνος Τιμαίω Ιατρικώς είρημένων
[Η. Ο. Schröder, Galeni in Piatonis Timaeum commentarii fragmenta, collegit, disposuit, ex-
plicavit: CMG, Suppl. I], Lipsiae et Berolini 1934, σσ. 1-35]
77. τών καθ' Ίπποκρ. στοιχ. = Περ'ι τών καθ' Ίπποκράτην στοιχείων [I 413-508 Κ.]
77. τών παρά φύσ. δγκ. = Περ'ι τών παρά φύσιν όγκων [VII 705-732 Κ.]
77. τών πεπονθ. τόπ. = Περ'ι τών πεπονθότων τόπων [VIII 1-452 Κ.]
77. φλεβοτ. θεραπ. = Περ'ι φλεβοτομίας θεραπευτικόν [XI 250-316 Κ.]
77. φλεβοτ. πρός Έρασίστρ. = Περ'ι φλεβοτομίας προς Έρασίστρατον [XI 147-186 Κ.]
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77. φλεβοτ. πρός Έρασιστρ. έν Ρώμη = Περί φλεβοτομίας πρός Έρασιστρατείους τούς έν Ρώμη
[XI 187-249 Κ.]

77. φυσ. δνν. = Περί φυσικών δυνάμεων [II 1-214 Κ. = G. Helmreich, Claudii Galeni Pergameni

scripta minora, τ. III [BT], Lipsiae 1893 (άνατύπ.: Amsterdam 1967), σσ. 101-257]
77. χρ. μορ. = Περι χρείας τών έν άνθρώπου σώματι μορίων [[III 1-IV 366 Κ. = G. Helmreich, Ga-
leni De usupartium libriXVII, τ. 1-2 [BT], Lipsiae 1907-1909 (άνατύπ.: Amsterdam 1968)]
77. ψυχ. παθ. = Περι διαγνώσεως και θεραπείας τών έν <τή> εκάστου ψυχή Ιδίων παθών [V
1-103 Κ. = I Marquardt, Claudii Galeni Pergameni scripta minora, τ. I [BT], Lipsiae 1884
(άνατύπ.: Stutgardiae 1967), σσ. 1-81 = W. de Boer, De animi cuiuslibet peccatorum digno-
tione et curatione: CMG V/4/1/1, Lipsiae et Berolini 1937, σσ. 1-68],
Τεχν. ίατρ. = Τέχνη Ιατρική [I 305-412 Κ. = V. Boudon, Galien, τ. 2, Paris 2002, σσ. 273-392]
Τών Ίπποκρ. γλ. έξήγ. = Τών 'Ιπποκράτους γλωσσών έξήγησις [XIX 62-157 Κ.]
Ύγιειν. = 'Υγιεινά [VI 1-452 Κ. = Κ. Koch, Galeni De sanitate tuenda libri sex: CMG V/4/2, Lip-
siae et Berolini, 1923, σσ. 1-198]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. = 'Ιπποκράτους Αφορισμοί και Γαληνού εις αύτούς 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', σσ. 1-302 Κ. = Ε. Wenkebach, In Hippocratis Epidemiarum libr. I comm. Ill,
στόν τόμο: Ε. Wenkebach - F. Pfaff, Galeni in Hippocratis Epidemiarum libros I et II: CMG
V/10/1, Lipsiae et Berolini 1934, σσ. 1-151]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Β ' = 'Ιπποκράτους Επιδημιών Β ' και Γαληνού εις αύτό υπομνήματα
ε ' [Ε Pfaff, In Hippocratis Epidemiarum libr. II comm. V in germanicam linguam transtulit,
στόν τόμο: Ε. Wenkebach - F. Pfaff, Galeni in Hippocratis Epidemiarum libros I et II: CMG
V/10/1, Lipsiae et Berolini 1934, σσ. 155-410]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' = Ιπποκράτους Επιδημιών Γ' καϊ Γαληνού εις αύτό υπομνήματα
τρία [XVII/A ', σσ. 480-792 Κ. = Ε. Wenkebach, In Hippocratis Epidemiarum libr. III comm.
III: CMG V/10/2/1, Lipsiae et Berolini 1936, σσ. 1-187]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' = 'Ιπποκράτους Επιδημιών ΣΤ' και Γαληνού ε'ις αύτό υπομνή-
ματα «' [XVII/Α',σσ. 793-1009 Κ. = Ε. Wenkebach - F. Pfaff, Galeni in Hippocratis Epidemi-
arum librum VI commentaria I-VIII: CMG V/10/2/2, Lipsiae et Berolini 1940, άνατύπ.:
Berolini 1956]

Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Κατ' 'ιητρ. = Τό 'Ιπποκράτους Κατ' ίητρείον βιβλίον και Γαληνού εις αύτό

ύπομνήματα γ ' [XVIII/B ', σσ. 629-925 Κ. ]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. 77. αρθρ. = 'Ιπποκράτους τό Περι άρθρων βιβλίον και Γαληνού εις αύτό

ύπομνήματα δ' [XVIII/Aσσ. 300-767]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. 77. διαίτ. όξ. = 'Ιπποκράτους Περι διαίτης οξέων νοσημάτων και Γαληνού εις
αύτό ύπομνήματα τέσσαρα [XV 418-917 Κ. = G. Helmreich, Galeni In Hippocratis De victu
acutorum comm. IV: CMG V/9/1, Lipsiae et Berolini 1914, σσ. 115-366]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. 77. διαίτ. ύγιειν. = Εις τό Περι διαίτης ύγιεινής τών ιδιωτών 'Ιπποκράτους ή
Πολύβου υπόμνημα [XV 174-223 Κ. = Ι. Mewaldt, Galeni In Hippocratis De natura hominis
comm. tria: CMG V/9/1, Lipsiae et Berolini 1914, σσ. 89 κ.έ.]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Προγν. = Γαληνού εις τό Προγνωστικόν 'Ιπποκράτους ύπομνήματα τρία
[XVIII/B', σσ. 1-317 Κ. = I. Heeg, Galeni in Hippocratis Prognosticum comm. tria: CMG
V/9/2, Lipsiae et Berolini 1915, σσ. 195-378]
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Προρρητ. = Γαληνού εις τό 'Ιπποκράτους Προρρητικόν βιβλίον πρώτον
ύπομνήματα τρία [XVI 489-840 Κ. = Η. Diels, Galeni in Hippocratis Prorrheticum I com-
mentaria III: CMG V/9/2, Lipsiae et Belolini 1915, σσ. 1-178]
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Ύπόμν. ε'ις Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. = Γαληνού είς τό Περί φύσιος άνθρωπου βιβλίον 'Ιπποκράτους
ύπομνήματα τρία [XV 1-173 Κ. = I. Mewaldt, Galeni In Hippocratis De natura hominis
comm. tria: CMG V/9/1, Lipsiae et Berolini 1914, σσ. 1-113]

[Γαλην.] = [Γαληνός]
Είσαγ. ή Ίατρ. = Εισαγωγή ή 'Ιατρός [XIV 674-797 Κ.]
Όρ. Ιατρ. = Όροι ιατρικοί [XIX 346-462 Κ.]
Π. άρίστ. αίρέσ. = Περ'ι τής άριστης αίρέσεως [I 106-223 Κ.]

Π. έπιδέσμ. = Περ'ι τών επιδέσμων [XVIII/Α', σσ. 768-827 = Κ. Schubring, Diepseudogalenische
Schrift Über die Verbände, eingeleitet, herausgegeben und überesetzt, Kiel 1963 (Habil.schr.)]
Περ'ι φωνής■ γιά τήν έκδοση έργου αύτοϋ βλ. στό λ. «Γαληνός ό Περγαμηνός», στά σχετικά μέ

τό ομώνυμο γνήσιο γαληνικό σύγγραμμα.
Π. εύπορ. = Περ'ι εύπορίστων [XIV 311-581 Κ.]

Π. κατακλ. προγν. έκ τής μαθημ. έπιστ. = Περ'ι κατακλίσεως προγνωστικά έκ τής μαθηματικής

επιστήμης [XIX 529-573 Κ.]
Π. μέτρ. και σταθμ. = Περ'ι μέτρων και σταθμών διδασκαλία [XIX 748-781 Κ. = F. Hultsch, Me-
trologicorum scriptorum reliquiae, collegit, recensuit, partim nunc primum edidit, τ. I [BT],
Lipsiae 1864 (άνατύπ.: Stutgardiae 1971), σσ. 218-244]
Π. οϋρ. = Περ'ι ούρων έν συντόμω [XIX 601-608 Κ.]

Π. φιλοσ. /στ. = Περ'ι φιλοσόφου ιστορίας [XIX 222-345 Κ. = Diels, Doxographi Graeci [βλ.

παραπάνω, στό λ. «Άέτιος, δοξογράφος»], σσ. 595-648].
Ύπόμν. ε'ις Ίπποκρ. Έπιδημ. Β ' = 'Ιπποκράτους 'Επιδημιών Β ' κα'ι Γαληνού εις αύτό ύπομνήματα

ε' [XVII/Α',σσ. 313-479 Κ.]
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. χυμ. = Εις τό Περ'ι χυμών 'Ιπποκράτους ύπομνήματα γ ' [XVI 1-488 Κ.]

Γεωπ. = Γεωπονικά (10ος αί.)

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

Γεώργ. Σύγκ. = Γεώργιος Σύγκελλος, χρονογράφος (8ος/9ος αί.)

Έκλ. χρονογρ. = 'Εκλογή χρονογραφίας: Α. Α. Mosshammer, Georgius Syncellus. Ecloga chrono-
graphica, Leipzig 1984.

Γρηγ. Νύσσ. = Γρηγόριος, έπίσκοπος Νύσσης, έκκλησιαστικος συγγραφέας (4ος
αί.)

Πρός Εύνομ. = Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου, επισκόπου Νύσσης, Πρός Εύνόμιον άντιρ-
ρητικός λόγος: W. Jaeger, Gregorii Nysseni Opera, τ. 1, Leiden 1960, σσ. 3-311.

Δαμάσκιος, ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος (5ος αί. μ.Χ.)
Βλ. παρακάτω, στό λ. «Θεόφιλος πρωτοσπαθάριος».

Δέλλιος (Q. Dellius), Ρωμαίος ιστορικός (1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH, τ. 2Β, Berlin '1926 (άνατύπ.: Leiden - Köln - New York41997),
σ. 929, άρ. 197.

Δημόκρ. = Δημόκριτος ό Αβδηρίτης, ατομικός φιλόσοφος (5ος/4ος αί. π.Χ.)
Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 2, Berlin 61952 (4903), άνατύπ.: Zürich 1996, σσ.
81-230, άρ. 68 [55], και S. Luria, Demokrit: teksty, pervod, issledovanija, Leningrad 1970.

Δίδυμ. = Δίδυμος ό Λλεξανδρεύς, γραμματικός (1ος αί. π.Χ.)

Σχόλ. είς Δημοσθ. = Σχόλια είς Δημοσθένην: L. Pearson - S. Stephens, Didymi in Demosthenem
commenta [BT], Stutgardiae 1983.
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Διεύχης, γιατρός (3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: J. Bertier, Mnésitheos et Dieuches [PhA 20], Leiden 1972, σσ. 226-259.

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

Βίοι φιλοσ. = Βίοι φιλοσόφων. M. Markovich, Diogenis Laertii Vitae philosophorum, τ. 1: Libri
I-IX, και τ. 2: Excerpta Byzantina et Indices, Stutgardiae 1999· τ. 3: Indices conf. H. Gärtner,
München 2002.

Διόδ. Σικελ. = Διόδωρος Σικελιώτης, ιστορικός (1ος αί. π.Χ.)

Ίστ. Βιβλιοθ. = 'Ιστορική Βιβλιοθήκη: Fr. Vogel, Diodori Bibliotheca historica, τ. 1 -3, Lipsiae31888,
1890 καϊ 1893 (άνατύπ.: Stutgardiae 1964)· C. Th. Fischer, τ. 4-5, Lipsiae 31906 (άνατύπ.:
Stutgardiae 1964), και τ. 6, Lipsiae 1867/1868 (άνατύπ.: Stutgardiae 1969).

Διοκλ. = Διοκλής ό Καρύστιος, γιατρός (4ος/3ος; αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα:

Μ. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion und des Diokles von Kary-
stos [FGÄ 1], Berlin 1901, σσ. 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, και τ. 2 [SAM
23]: Commentary, Leiden - Boston - Köln 2001. Ειδικά γιά τήν προσγραφόμενη στόν
Διοκλή έπιστολή βλ.: 'Επιστολή προφυλακτική (πρός Αντίγονον βασιλέα): W. Jaeger, Di-
okles von Karystos. Die griechische Medizin und die Schule des Aristoteles, Chicago 1938
(άνατύπ.: Berlin 1963), σσ. 75-78 ή έπιστολή παραδίδεται εμμεσα, παρατιθέμενη στό εργο
τοΰ Παύλου Αιγινήτη- βλ. Έπιτ. ίατρ. 1, 100 [CMG IX/1, σσ. 68, 25-72, 12]) = Διοκλ., άπ.
183a (Dubium) van der Eijk.

Διον. Άλικαρν. = Διονύσιος Άλικαρνασσεύς, ρητοροδιδάσκαλος και ιστορικός
(1ος αί. π.Χ.)

Πρός Αμμαϊον = Πρός Αμμαιον έπιστολή: Η. Usener - L. Radermacher, Dionysii Halicarnasei
Opuscula, τ. V/1 [BT], Lipsiae 1899 (άνατύπ.: Stutgardiae 1965), σσ. 257-279.

Διονύσιος ό Θράξ, γραμματικός (2ος αί. π.Χ.)

Τέχνη = Τέχνη Διονυσίου γραμματικού: G. Uhlig, Dionysii Thracis Ars Grammatica, Gr.Gr., τ.
Hl, Lipsiae 1883 (άνατύπ.: Hildesheim 1965). Νεότερη έκδοση: Κ. Linke, Die Fragmente des
Grammatikers Dionysios Thrax [SGLG 3], Berlin - New York 1977, σσ. 1-77.

Διοσκουρ. = Πεδάνιος Διοσκουρίδης Άναζαρβεύς, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.)

Π. ΰλ. ίατρ. = Περι ϋλης 'ιατρικής: Μ. Wellmann, Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia
medica libri quinque, τ. LUI, σ. 135, Berolini 1907-1914 (άνατύπ.: 1958)·

Π. άπλ. φαρμ. = Περι απλών φαρμάκων: Wellmann, Pedanii Dioscuridis [βλ. παραπάνω], τ. III,
σσ. 149-326.

[Διοσκουρ.] = [Διοσκουρίδης]

Π. δηλητ. = Περί δηλητηρίων φαρμάκων: Κ. Sprengel, Pedanii Dioscuridis τ. II, στή σειρά: C. G.
Kühn (έκδ.), MGO, τ. 26, Lipsiae 1830, σσ. 1-41.

Π. ίοβ. = Περι ιοβόλων, έν φ και περι λυσσώντος κυνός: Κ. Sprengel, Pedanii Dioscuridis τ. II, στή
σειρά: C. G. Kühn (έκδ.), MGO, τ. 26, Lipsiae 1830, σσ. 42-91.

Δίφιλος ό Σίφνιος, γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Περί τών προσφερομένων τοϊς νοσοϋσι και τοις ύγιαίνουσι: Συλλογή άποσπασμάτων, μετάφραση
στά Νέα Ελληνικά καϊ σχόλια άπό τόν Ν. Γ. Προμπονά, Διφίλου τού Σίφνιου Περί τών
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προσφερομένων τοις νοσοΰσι και τοις ύγιαίνουσι — Κατάλληλη δίαιτα γιά τους ασθενείς και
τούς ύγιεΐς, Αθήνα 2003.

Δίων Κάσσ. = Δίων Κάσσιος, ιστορικός (2ος/3ος αί. μ.Χ.)

'Ρωμ. ίστ. = 'Ρωμαϊκή ιστορία: V. Ph. Boissevain, Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romana-
rum quae supersunt, τ. I-III, Berolini21955.

Έμπεδ. = Εμπεδοκλής ό Άκραγαντινος, φυσικός φιλόσοφος (5ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 1, Berlin 61951 (4903), άνατύπ.: Dublin - Zürich
1972, σσ. 276-374, άρ. 31 [21],

Έπίκουρ. = Επίκουρος, φιλόσοφος (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Συμπ. = Συμπόσιον: Αποσπάσματα: Η. Usener, Epicurea [BT], Lipsiae 1887 (άνατύπ.: Stutgar-
diae 1966), σσ. 115-119, και G. Arrighetti, Epicuro Opere [BCF 41], Torino 21973 (J1960),
σα. 183-187.

Έπιφ. = Έπιφάνιος, έπίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου (4ος αί.)

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

Π. μέτρ. = Περι τών έν τη θεία Γραφή μέτρων: Hultsch, Metrol. script, (βλ. παραπάνω, στό λ.
«[Γαληνός]»),τ. Ι,σσ. 145-157.

Έρασίστρ. = Ερασίστρατος Ίουλιήτης (Κεΐος), γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

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

Έρέννιος Φίλων Βύβλιος, ιστορικός και γραμματικός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

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

Έρμιππος (; αί. μ.Χ.)

Π. άστρολ. = Περι άστρολογίας: W. Kroll - Ρ. Viereck, (Anonymi Christiani) Hermippi De astro-
logia dialogus [BT], Lipsiae 1895.

Έρμιππος ό Βηρύτιος, γραμματικός (2ος αί. μ.Χ.)

Περι τών διαπρεψάντων έν παιδεία δούλων: C. Müllems, FHG, τ. 3, Parisiis 1849 (άνατύπ.:
Frankfurt/Main 1975), σσ. 51-52 (ό Müllems καταγράφει τά άποσπάσματα τοΰ Έρμίππου
τοΰ Βηρύτιου στήν ϊδια ένότητα μέ τά άποσπάσματα τοΰ Έρμίππου τοΰ Σμυρναίου).

Έρμιππος ό Σμυρναίος (Καλλιμάχειος), φιλόσοφος (3ος αί. π.Χ.)

Περι Αριστοτέλους: C. Müllems, FHG, τ. 3, Parisiis 1849 (άνατύπ.: Frankfurt/Main 1975), σσ. 45-46.

Έρμογ. = 'Ερμογένης ό Ταρσεύς, ρητοροδιδάσκαλος (2ος/3ος αί. μ.Χ.)

Π. στάσ. = Περι τών στάσεων: Chr. Walz, Rhetores Graeci ..., τ. 3, Stuttgartiae - Tubingae -
Londini - Lutetiae 1834 (άνατύπ.: 1968).

Έρωτ. = Έρωτιανός, γραμματικός και γιατρός (;) (1ος αί. μ.Χ.)

Τών παρ' Ίπποκρ. λέξ. συν. = Τών παρ' Ίπποκράτει λέξεων συναγωγή: Ε. Nachmanson, Erotiani
Vocum Hippocraticarum collectio cum fragmentis [CSVU], Upsaliae 1918.

Etym. Gud. = Etymologicum Gudianum

E. A. de Stefani, Etymologicum Gudianum quod vocatur, fasc. 1-2 (ά - ζειαί), Lipsiae 1909-1920,
καϊ F. G. Sturzius, Etymologicum graecae linguae Gudianum..., Lipsiae 1818.

Εϋδημος, γιατρός (1ος αί. π.Χ./1ος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα: Tecusan, The Fragments of the Methodists, τ. I [βλ. παρακάτω, στό λ. «Μεθοδική
ιατρική σχολή»] (passim).
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[Εύδοκία] = Κωνσταντίνος Παλαιοκάππας (Ι6ος αί.)

Ίωνιά: I. Flach, F.udociae Augustae Violarium [BT], Lipsiae 1880.

Εύρυφ. = Εύρυφών ό Κνίδιος, γιατρός (5ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Grensemann, Knidische Medizin, Teil I [βλ. παρακάτω, στό λ. «Κνιδιακή ιατρική
σχολή»], σσ. 1-45 (passim).

Εύσέβ. = Εύσέβιος ό Παμφίλου, επίσκοπος Καισαρείας, έκκλησιαστικός ιστορι-
κός (περ. 260-339/340)

Βίος Κωνστ. = Είς τόν βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως: F. Winkelmann, Eusebius
Werke, τ. 1/1: Über das Leben des Kaisers Konstantin [GChrS], Berlin 1975.

Εκκλ. /στ. = 'Εκκλησιαστική ιστορία: G. Bardy, Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique, τ. 1-3
[SChr 31,41,55], Paris 1952,1955,1958.

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

Χρον. = Χρονικόν: Α. Schöne, Eusebii Chronicorum canonum quae supersunt, τ. 1-2, Berlin
1866-1875 (άνατύπ.: 1967).

Εύστάθ. = Εύστάθιος, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (12ος αί.)

Παρεκβ. εϊςΔιον. Ο'ικουμ. περιήγ. = Παρεκβολα'ι είς Διονυσίου περιηγητοϋ Οικουμένης περιήγη-
σιν: C. Müllems, Geographi Graeci minores. E codicibus recognovitprolegomenis annotatione
indicibus instruxit tabulis aeri incisis illustravit, τ. 2, Parisiis 1855 (άνατύπ.: Hildesheim
1990), σσ. 201-407.

Παρεκβ. εις Όμ. Ίλ. = Παρεκβολα'ι εις τήν 'Ομήρου Ίλιάδα: Μ. van der Valk, Eustathii archiepi-
scopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes adfidem codicis Lauren-
tiani editit, τ. III, Lugduni Batavorum 1979.

Ζώπ. = Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς, 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), σσ. 205-206.

Ήγήσανδρος άπό τούς Δελφούς, ποιητής (2ος αί. π.Χ.)

Υπομνήματα (άποσπάσματα): C. Müllems, FHG, τ. 4, Parisiis 1851 (άνατύπ.: Frankfurt/Main
1975), σσ. 412-422.

Ήρακλ. = Ηρακλείδης ό Ταραντίνος, γιατρός (2ος/1ος αί. π.Χ.)

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

Ήρόδικ. = Ήρόδικος ό Κνίδιος, γιατρός (4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Grensemann, Knidische Medizin, Teil I [βλ. παρακάτω, στό λ. «Κνιδιακή ιατρική
σχολή»], σσ. 1-45 (passim).

Ήρόφ. = Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος, 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).

Ήρωδιαν. = Άίλιος Ήρωδιανός Άλεξανδρεύς, γραμματικός (2ος αί. μ.Χ.)

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

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

Ήσίοδ. = 'Ησίοδος, έπικός ποιητής (π. 700 π.Χ.)

"Εργ. και ήμ. = "Εργα κα'ι ήμέραι: F. Solmsen, Hesiodi Theogonia, Opera et dies, Scutum ...
[SCBO], Oxonii 1970, σσ. 49-85.

Ήσύχ. = 'Ησύχιος ό Άλεξανδρεύς, γραμματικός και λεξικογράφος (5ος αί. μ.Χ.)

Λ εξ. = Συναγωγή πασών λέξεων κατά στοιχείο ν: Κ. Latte, Hesychii Alexandrini Lexicon, τ. 1-2
(A-O), Copenhagen 1953-1966, και P. A. Hansen, Hesychii Alexandrini Lexicon, τ. 3 (Π-Σ)
[SGLG 11/3], Berlin 2005, και M. Schmidt, 'Ησύχιος. Hesychii Alexandrini Lexicon, τ. 4 (Σ-
Ω), Hallae 1862 (άνατύπ.: Amsterdam 1965).

Ήσύχ. = 'Ησύχιος ό Μιλήσιος (Ίλλούστριος), ιστορικός (6ος αί. μ.Χ.)

Όνοματ. - 'Ονοματολόγος: I. Flach, Hesychii Milesii Onomatologi quae supersunt cum pro-
legomenis. Accedunt Appendix pseudohesychiana, Indices, Specimen photolithographicum
cod. A [BT], Lipsiae 1882.

Θεμίστ. = Θεμίστιος, ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος (4ος αί. μ.Χ.)

Δεκετηρ. = Λεκετηρικός ή Περ'ι τών πρεπόντων λόγων τω βασιλεί: Η. Schenkl - G. Downey,
Themistii Orationes quae supersunt, τ. 1 [BT], Lipsiae 1965, σσ. 215-230.

Σοφιστ. = Σοφιστής: Schenkl - Downey-Α. F.Norman, Themistii Orationes ... [βλ.παραπάνω],
τ. 2 [BT],Lipsiae 1971,σσ. 76-95.

Χαριστ. = Είς Κωνστάντιον τόν αύτοκράτορα, οτι μάλιστα φιλόσοφος ό βασιλεύς, ή Χαριστήριος:
Schenkl - Downey, Themistii Orationes ... [βλ. παραπάνω], τ. 1, σσ. 27-56.

Θεμίσων ό Λαοδικεύς, γιατρός (1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Ρ. Moog, Die Fragmente des Themisons von Laodikeia, Giessen 1994 (Inaug. -Diss.).

Θέογνις ό Μεγαρεύς, έλεγειακός ποιητής (6ος/5ος αί. π.Χ.)

Έλεγεϊαι: D. Young, Theognis ... [BT], Leipzig 1971, σσ. 1 -85.

Θεόδ. = Θεοδόσιος Άλεξανδρεύς, γραμματικός (4ος αί. μ.Χ.)

Π. γραμματ. - Περ'ι γραμματικής: Κ. Göttling, Theodosii Alexandrini Grammatica, Lipsiae 1822,
σσ. 1-197.

Θεόφ. πρωτοσπαθ. = Θεόφιλος πρωτοσπαθάριος, γιατρός (7ος αί. μ.Χ.)

77. τής τοϋ άνθρ. κατασκ. = Περ'ι τής τοϋ άνθρωπου κατασκευής: W. Α. Greenhill, Theophili De
hominis fabrica, Oxonii 1842.

Σχόλ. είς Ίπποκρ. Άφορισμ. = Θεοφίλου πρωτοσπαθαρίου κα'ι Δαμασκίου Σχόλια είς τούς 'Ιππο-
κράτους Αφορισμούς: F. R. Dietz, Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii, Theophili, Meletii,
Damascii, Ioannis, aliorum Scholia in Hippoeratem et Galenum e codicibus mss. Vindobo-
nens. Monacens. Florentin. Mediolanens. Escorialens. etc. primum graece edidit —, τ. II, Regi-
monti Prussorum 1834 (άνατύπ.: Amsterdam 1966), σσ. 236-544.

Θεόφρ. = Θεόφραστος ό Έρέσιος, φιλόσοφος (4ος/3ος αί. π.Χ.)

77. παραλ. = Περ'ι παραλύσεως (άπόσπασμα): F. Wimmer, Θεόφραστος. Theophrasti Eresii opera
quae supersunt omnia ..., Parisiis 1866 (άνατύπ.: Frankfurt/M. 1964).

77. πυρ.: Περ'ι πυρός (άποσπάσματα): V. Coûtant, Theophrastus, De igne. A Post Aristotelian View
of the Nature of Fire. Edited with Introduction, Translation and Commentary, Assen 1971.

77. φυτ. /στ. = Περί φυτών Ιστορία: Α. Hort, Theophrastus. Enquiry into Plants, τ. 1-2 [Loeb],
London - Cambridge, Mass. 1916 (άνατύπ.: 1961-1968).
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Θεσσαλός, γιος τοΰ Ιπποκράτη, γιατρός (5ος/4ος αί. π.Χ.)

Πρεσβ. = Πρεσβευτικός Θεσσαλού 'Ιπποκράτους υιού: [IX 405-428 L. = Smith, Hippocrates,
Pseudepigraphic Writings [βλ. παρακάτω, στό λ. «'Ιπποκράτης ό Κώος»], σσ. 110-125],

Θουκυδ. = Θουκυδίδης ό Αθηναίος, ιστορικός (5ος αί. π.Χ)

Ίστ. = 'Ιστορία: Η. S. Jones - J. Ε. Powell, Thucydidis Historiae, τ. 1-2 [SCBO], Oxonii >1900
(άνατύπ.: τ. 1,1963· τ. 2,1970).

IG = Inscriptiones Graecae

τ. II/1/2 (: Inscriptiones Atticae), Berolini 1916.

τ. II/3/2 (: Inscriptiones Atticae), Berolini 1977.

τ. IV/1 (: Inscriptiones Epidauri), Berolini 1929 [άνατύπ.: 1977],

τ. V/1 (: Inscriptiones Laconiae et Messeniae), Berolini 1913 [άνατύπ.: 1967].

τ. IX/1/3 (: Inscriptiones Locridi occidentalis), Berolini 21968.

τ. X/2/1 (: Inscriptiones Thessalonicae et viciniae), Berolini 1972.

τ. X/2/2/1 (: Inscriptiones Lyncestidis, Heracleae, Pelagoniae, Derriopi, Lychnidi), Berolini 1999.
τ. XII/8 (: Inscriptiones insularum maris Thracici), Berolini 1909.
τ. XII, Suppl., Berolini 1939 [άνατύπ.: 1978].

τ. XIV (: Inscriptiones Italiae et Siciliae additis Graecis, Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germa-

niae inscriptionibus), Berolini 1890.
(Γιά τις λοιπές έκδόσεις έπιγραφών βλ. στή βιβλιογραφία [«Μελέτες»], στα ονόματα τών
έκδοτων).

Ίουλιαν. = 'Ιουλιανός, βυζαντινός αυτοκράτορας, λόγιος (4ος αί.)

Μισοπώγων: C. Prato - D. Micalella, Iulianus, Misopogon, Roma 1979.

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

τ. 1,1924, τ. II, 1927)
Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) [1 1-439 Oder - Hoppe]
Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) [II 115-252 Oder - Hoppe]
Ίππιατρ. (Hipp. Paris.) [II1-114 Oder - Hoppe]

Ίππιατρ. (Hipp. Berol. Append.) [ I 440-450 Oder - Hoppe]
Ίππιατρ. (Addit. Lond.) [II 253-271 Oder - Hoppe]
Ίππιατρ. (Exc. Lugd.) [II 272-313 Oder - Hoppe]

Ίπποκρ. = Ιπποκράτης ό Κώος, 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), και
W. D. Smith, Hippocrates, Pseudepigraphic Writings. Letters - Embasy - Speech from the Altar
- Decree. Edited and Translated with an Introduction [SAM 2], Leiden - New York - Koe-
benhavn - Köln 1990.
Αφορισμ. = Αφορισμοί [IV 458-609 L.]
Έπιδημ. A ' = Επιδημιών A ' [II 598-717 L.]
Έπιδημ. Β ' = Επιδημιών Β ' [V 72-139 L.]
Έπιδημ. Γ' = Επιδημιών Γ' [III 24-149 L.]
Έπιδημ. Δ ' = Επιδημιών Δ ' [V 144-197 L.]
Έπιδημ. ΣΤ' = Επιδημιών ΣΤ' [V 226-357 L.]
Έπιδημ. Ζ' = Επιδημιών Ζ' [V 364-469 L.]
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Κωακ. ηρογν. = Κωακαι προγνώσεις [V 588-733 L.]

Π. άγμ. = Περί άγμών [III 412-563 L.]

Π. αίμορρ. = Περι αιμορροΐδων [VI 436-461 L.]

Παραγγελίαι [IX 250-273 L.]

Π. άρχ. Ιητρ. - Περι άρχαίης ίητρικής [I 570-637 L.]

Π. γον. = Περι γονής [VII 470-482 L.]

Π. διαίτ. = Περί διαίτης [VI 466-637 L.]

Π. διαίτ. όξ. - Περι διαίτης οξέων [II 224-377 L.]

Περι αέρων υδάτων τόπων [II 12-93 L.]

Περί διαίτης υγιεινής [V 72-87 L.]

Περί τόπων τών κατ'άνθρωπον [VI 276-349 L.]

Π. ίερ. νούσ. = Περί ιερής νούσου [VI 352-397 L.]

Π. νούσ. 4 ' = Περι νούσων Δ ' [VII 542-615 L.]

Π. παθ. = Περι παθών [VI 208-271 L.]

Προρρητ. = Προρρητικόν [V 510-573 (α') και IX 1-75 (β') L.]

Π. τέχν. = Περί τέχνης [VI 2-27 L.]

Π. φυσ. = Περι φυσών [VI 90-114 L.]

Π. φύσ. άνθρ. = Περι φύσιος άνθρώπου [VI 32-69 L.]

Π. φύσ. παιδ. = Περί φύσιος παιδιού [VII 486-543 L.]

[Ιπποκράτης]

Επιστολή 'Ιπποκράτους πρός Πτολεμαιον βασιλέα πώς δει όλον τόν χρόνον πράσσοντα ύγιή
διατηρείσθαι: J. Fr. Boissonade, 'Ανέκδοτα. Anecdota graeca e codicibus regiis descripsit an-
notatione illustravit, τ. 3, Parisiis 1831 (άνατύπ.: Hildesheim 1962), σσ. 422-428.
'Επιστολή πρός Πτολεμαιον βασιλέα περι κατασκευής άνθρώπου: F. Ζ. Ermerins, Anecdota me-
dica graeca e Codicibus mss. exposuit, Lugduni Batavorum 1840 (άνατύπ.: Amsterdam
1963), σσ. 277-305.

Περί διαφοράς τροφών πρός Πτολεμαιον: Α. Delatte, Anecdota Atheniensia et alia, τ. 2: Textes

grecs relatifs à l'histoire des sciences [BFPhL 88], Liège - Paris 1939, σσ. 482-499.
Περι έλλεβορισμοϋ (επιστολή) [IX 388, 3-392, 3 L. = Smith, Hippocrates, Pseudepigraphic Wri-
tings [βλ. παραπάνω], σσ. 98,1-100,1]
Π. χυμ. = Περί χυμών [V 476-503 L.]

Ίω. Ζωναρ. = 'Ιωάννης Ζωναράς, ιστορικός (12ος αί. μ.Χ.)

Έπιτ. ίστ. = 'Επιτομή ιστοριών: M. Pinderus,Ioannis Zonarae Annales,τ. I [CSHB],Bonnae 1841.

[Ίω. Ζωναρ.] = [Ιωάννης Ζωναράς]

Αεξ. = Αεξικόν: I. Α. Η. Tittmann, Ioannis Zonarae Lexicon, τ. 1 -2, Lipsiae 1808.

Ίω. Στοβ. = Ιωάννης Στοβαίος, συγγραφέας ανθολογίου (5ος αί. μ.Χ.)

Ανθολ. = Ανθολόγων: C. Wachsmuth - Ο. Hense, Ioannis Stobaei Anthologium, τ. 1-4, Berolini
1884-1912 (21958).

Ίω. Τζέτζης = 'Ιωάννης Τζέτζης, γραμματικός (12ος αί. μ.Χ.)

Έξήγ. τής Ίλιάδ. = Έξήγησις τής Ίλιάδος: Μ. Παπαθωμόπουλος, Έξήγησις 'Ιωάννου γραμματικού

τοΰ Τζέτζου εις τήν 'Ομήρου Ίλιάδα [ΕΒ], Αθήναι, ΚΕΕΛΓ, 2007, σσ. 3-415.
Σχόλ. εις τήν Έξήγ. τής Ίλιάδ.: Παπαθωμόπουλος, δ.π., σσ. 417-460.
Χιλιάδες: Ρ. Α. Μ. Leone, Ioannis Tzetzae Historiae [PIFC 1], Napoli 1968.



46

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ίω. Χρυσόστ. = Ιωάννης Χρυσόστομος, άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
έκκλησιαστικός συγγραφέας (4ος αί.)

Είς Γέν. = Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως, Λόγοι είς τήν Γένεσιν: PG 54,581-630.

Ίώσηπ. = Φλάβιος Ίώσηπος, Εβραίος ιστορικός (1ος αί. μ.Χ.)

Ίουδ. άρχαιολ. = 'Ιουδαϊκή αρχαιολογία: Β. Niese, Flavii Iosephii Opera, τ. 1-4 [BT], Lipsiae
1887-1890 (άνατύπ.: Berlin 1955).

Καλλίμαχος ό Κυρηναΐος, ποιητής και λόγιος (4ος/3ος αί. π.Χ.)

R. Pfeiffer, Callimachus, τ. 2: Hymni et Epigrammata, Oxonii 1951.

[Καλλισθ.] = [Καλλισθένης ό Όλύνθιος], ιστορικός καΐ 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).

Διήγ. Άλεξ. (rec. β) = L. Bergson, Der griechische Alexanderroman. Rezension ß, Stockholm 1965.

Διήγ. Άλεξ. (rec. γ) = U. von Lauenstein, Der griechische Alexanderroman. Rezension γ Buch I
[BKPh 4], Meisenheim/Glan 1962.

Διήγ. Άλεξ. (rec. λ) = H. van Thiel, Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der griechische
Alexanderroman nach der Handschrift L [TzurF 13], Darmstadt 1974.

Διήγ. Άλεξ. (rec. κώδ. Marcianus 408) = S. Reichmann, Das byzantinische Alexandergedicht
nach dem codex Marcianus 408 herausgegeben [BKPh 13], Meisenheim/Glan 1963.

Διήγ. Άλεξ. (rec. φ) = Γ. Βελουδής, Ή φυλλάδα τοϋ Μεγαλέξαντρου. Διήγησις Αλεξάνδρου τοϋ
Μακεδόνος [ΝΕΒ 39],Αθήνα 1977.

Διήγ. Άλεξ. (rec. F και Ε) = Α. Lolos - V. L. Konstantinopoulos, Ps.-Kallisthenes: Zwei mittelgrie-
chische Prosa-Fassungen des Alexanderromans, Teil I (έκδ. Lolos)-II (έκδ. Konstantinopou-
los) [BKPh 141 και 150], Königstein/Ts. 1983.

Καρύστιος ό Περγαμηνός. ιστορικός (2ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: C. Müllems, FHG, τ. 4, Parisiis 1851 (άνατύπ.: Frankfurt/Main 1975), σσ. 356-359.

Κασσιανός Βάσσος- βλ. λ. Γεωπονικά

Κηφισόδωρος ό Θηβαίος, ιστορικός (4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: C. Müllems, FHG, τ. 2, Parisiis 1848 (άνατύπ.: Frankfurt/Main 1975), σσ. 85-86.

Κλεοπάτρα, βασίλισσα τής Αιγύπτου (1ος αί. π.Χ.)

Κοσμητικά (άποσπάσματα): Η. L. Ε. Lüring, Die über die medicinischen Kenntnisse der alten
Ägypter berichtenden Papyri verglichen mit den medicinischen Schriften griechischer und rö-
mischer Autoren, Leipzig 1888 (Inaug.-Diss.), σσ. 123-129 (άποσπάσματα άπό τόν Γαληνό,
τόν Αέτιο Αμιδηνό και τόν Παύλο Αιγινήτη).

Περ'ι μέτρων και σταθμών: στόν [Γαλην.],Π. μέτρ. και σταθμ. 10 [XIX 767,1-771,3 Κ. = Hultsch,
Metrol. script., (βλ. παραπάνω, στό λ. «[Γαληνός]»),τ. 1, σσ. 233,20-235,9].

Κλήμ. Αλεξ. = Κλήμης Άλεξανδρεύς, εκκλησιαστικός συγγραφέας (2ος/3ος αί.)

Παιδαγ. = Παιδαγωγός: M. Harl - Η.-Ι. Marrou - C. Matray - C. Mondésert, Clement d'Alexandrie,
Le pédagogue [SChr 70,108 και 158], τ. 1-3, Paris 1960,1965 και 1970, και M. Marcovich,
Clementis Alexandrini Paedagogus. Adiuvante }. C. M. van Winden [SVChr 61], Leiden
2002.

Κνιδ. σχολή = Κνιδιακή ιατρική σχολή

Αποσπάσματα: Η. Grensemann, Knidische Medizin, Teil I: Die Testimonien zur ältesten
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knidischen Lehre und Analysen knidischer Schriften im Corpus Hippocraticum [AM II/4/1],
Berlin 1975, σσ. 1-45.

Κτησ. = Κτησίας ό Κνίδιος, γιατρός και ιστορικός (5ος/4ος αί. π.Χ.)

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

Κωνστ. Πορφυρ. = Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, αύτοκράτορας (10ος αί.)

Π. άρετ. και κακ. = Περί αρετών και κακιών: Τ. Büttner-Wobst - Α. G Roos, Excerpta historica
iussu imperatoris Constantini Porphyrogeniti confecta, τ. 2: Excerpta de virtutibus et vitiis, τ.
2/1, Berolini 1906, τ. 2/2, Berolini 1910.

Κωνστ. Λάσκαρις = Κωνσταντίνος Λάσκαρις (15ος αί.)

[Βίος Αριστοτ.] = [Βίος Αριστοτέλους]: Düring, Aristotle [βλ. παραπάνω, στό λ. «Ανώνυμος
(Vita Marciana)»], σ. 140 (: «Vita Lascaris»).

Λέων - Λέων ό φιλόσοφος και ιατρός (9ος αί. μ.Χ.)

Συν. ίατρ. = Σύνοψις ιατρικής: F. Ζ. Ermerins, Leonis philosophi et medici Conspectus medicinae
/ Λέοντος φιλοσόφου και 'ιατρού Σύνοψις ιατρικής, στό εργο τοΰ ι'διου Anecdota medica
graeca ([βλ. παραπάνω, στό λ. «['Ιπποκράτης]»), σσ. 79-221.

Λιβάν. = Λιβάνιος, ρητοροδιδάσκαλος (4ος αί. μ.Χ.)

Λόγ. = Λόγοι: R. Foerster, Libanii Opera, τ. 1-4 [BT], Lipsiae 1903-1908 (άνατύπ.: Hildesheim
1963).

Λουκιαν. = Λουκιανός άπό τά Σαμόσατα, σοφιστής καϊ σατιρικός συγγραφέας
(2ος αί. μ.Χ.)

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

Ίκαρομ. = Ίκαρομένιπηος ή Ύπερνέφελος: Macleod, ο.π., τ. 1, Oxonii 1972, σσ. 289-309.

Π. συρ. θεού = Περι τής συρίης θεού: Macleod, ο.π., τ. 3, Oxonii 1980, σσ. 1-25.

Π. τού οίκου = Περί τοΰ οϊκου: Macleod, ο.π., τ. 1, Oxonii 1972, σσ. 58-68.

Πώςδεϊίστ. συγγρ. = Πώς δει ίστορίαν συγγράφειν: Macleod,ο.π.,τ. 3,Oxonii 1980,σσ.287-319.

Μαρκελλ. = Μαρκελλΐνος, γραμματικός (5ος/6ος αί. μ.Χ.)

Σχόλ. εις Έρμογ. Π. στάσ. = Συριανού και Σωπάτρου και Μαρκελλίνου εις Στάσεις τού 'Ερμο-
γένους: C. Walz, Rhetores Graeci..., τ. 4, Stuttgartiae - Tubingae - Londini - Lutetiae 1833
(άνατύπ.: 1968), σσ. 39-846.

Μαρκελλίν. = Μαρκελλινος, γιατρός (2ος αί. μ.Χ.)

Π. σφυγμ. = Περι σφυγμών: Η. Schöne, «Markellinus' Pulslehre. Ein griechisches Anekdoton»,
στον τόμο: Festschrift zur. 49. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, Basel
1907, σσ. 448-472.

Μεθοδ. σχολή = Μεθοδική ιατρική σχολή

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

Μελέτ. = Μελέτιος, μοναχός και γιατρός (8ος/9ος αί.)

Π. τής τού άνθρ. κατασκ. = Περι τής τοΰ άνθρώπου κατασκευής: J. Α. Cramer, Anecdota graeca
e codd. manuscriptis Bibliothecarum Oxoniensium, τ. 3, Oxonii 1836 (άνατύπ.: Amsterdam
1963), σσ. 1-157.
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Μενεκράτης ό Συρακούσιος, γιατρός (4ος αί. π.Χ.)

['Επιστολή προς Φίλιππον]·. R. Hercher, 'Επιστολογράφοι Ελληνικοί. Epistolographi Graeci, re-
censuit, recognovit, adnotatione critica et indicibus instruxit, Parisiis 1873 (άνατύπ.: Amster-
dam 1965), α 399.

Μιχ. Ίταλ. = Μιχαήλ 'Ιταλικός, διδάσκαλος ιατρικής, μητροπολίτης Φιλιππουπό-
λεως κτλ. (12ος αί.)

Τω ίατρώ Αειψιώτη: P. Gautier, Michel Italikos. Lettres et Discours [AOC 14], Paris 1972, σσ.
204-207.

Μνησίθεος ό Αθηναίος, γιατρός (4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. Hohenstein, Der Arzt Mnesitheos aus Athen (Mit einer Sammlung der Frag-
mente), Jena 1935 (Inaug.-Diss.), και Bertier, Mnésithée et Dieuchès [βλ. παραπάνω, στο λ.
«Διεύχης»],σσ. 152-225.

Νεόφ. Προδρομ. = Νεόφυτος Προδρομηνός, μοναχός και γιατρός; (14ος αί.)

Π. βοταν. = Νεοφύτου μοναχού Προδρομηνοϋ Πρόχειρος και χρήσιμος σαφήνεια και συλλογή
κατά στοιχεΐον περ'ι βοτάνων κα'ι άλλων παντοίων ειδών θεραπευτικών: Delatte, Anecdota
Atheniensia (βλ. παραπάνω, στό λ. «['Ιπποκράτης]»), τ. 2, σσ. 279-302.

Νίκανδρ. = Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, ποιητής και γιατρός; (2ος; αί. π.Χ.)

Άλεξ. = Άλεξιφάρμακα: Κ. Οίκονομάκος, Νικάνδρου Άλεξιφάρμακα [ΕΒ], Αθήναι, Ακαδημία
Άθηνών/ΚΕΕΕΣ, 2002.

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

Όφιακά (άποσπάσματα): Gow - Scholfield, Nicander [βλ. παραπάνω], σ. 142.

Νικηφ. Γρηγορ. = Νικηφόρος Γρηγοράς, βυζαντινός ιστορικός (14ος αί.)

'Ρωμ. ίστ. = 'Ρωμαϊκή ιστορία: I. Bekker - L. Schoppen, Nicephori Gregorae Historiae byzantinae,
τ. 1-3 [CFHB], Bonnae 1829,1830 και 1855.

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

Κύρ. παιδ. = Κύρου παιδεία: Ε. C. Marchant, Xenophontis Opera omnia, τ. 4 [SCBO], Oxonii
1910 (άνατύπ.: 1951).

Όλυμπιόδ. = Όλυμπιόδωρος Άλεξανδρεύς, νεοπλατωνικός φιλόσοφος (6ος αί.
μ.Χ.)

Ύπόμν. εις Πλάτων. Τοργ. = Σχόλια σύν θεώ ε'ις τόν Γοργίαν άπό φωνής Όλυμπιοδώρου τοϋ
μεγάλου φιλοσόφου: L. G. Westerink, Olympiodori in Piatonis Gorgiam commentaria [BT],
Lipsiae 1970.

Όλυμπος, γιατρός και ιστορικός (1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Jacoby, FGrH, τ. 2, Leiden 11926 (άνατύπ.: Leiden - Köln - New York 1997),
σσ. 929-930, άρ. 198.

Όρειβ. = Όρειβάσιος Περγαμηνός, 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, σσ. 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, σσ. 181-307], Lipsiae et Berolini 1933 (άνατύπ.:
Amsterdam 1964)·
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Σύν. πρός Εύστάθ. = Πρός Εύστάθιον τόν υίόν αύτοϋ σύνοψις·. J. Raeder, Oribasii Synopsis ad
Eusthathium [CMG VI/3, σσ. 1-313], Lipsiae et Berolini 1926 (άνατύπ.: Amsterdam 1964)·

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

Π. μέτρ. και σταθμ. = Περι μέτρων και σταθμών ίατρικόν [leg. -ων] Όριβασίου σαφές, κατά έμπει-
ρίαν δόκιμον: Hultsch, Metrol. script, (βλ. παραπάνω, στο λ. «[Γαληνός]»), τ. I, σσ. 244-248.

Παλατ. Άνθολ. = Παλατινή Ανθολογία

R Waltz, Anthologie Grecque, Première partie: Anthologie Palatine, τ. 4 (: livre VII, épigr. 1 -363),
τ. 5 (livre VII, 364-748), και τ. 7 (livre IX, 1-358) [Les Belles Lettres], Paris 1938,1960 και
1957 (άντίστοιχα)· E. Gougny, Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et ap-
pendice nova...,τ. 3, Parisiis 1890.

Παλλάδ. = Παλλάδιος, γιατρός (6ος αί. μ.Χ.)

Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' = Σχόλια τής έκτης Επιδημίας άπό φωνής Παλλαδίου σοφιστοϋ:
Dietz, Scholia in Hippoeratem et Galenum ... [βλ. παραπάνω, στό λ. «Θεόφιλος πρωτοσπα-
θάριος»],τ. II, σσ. 1-235.

Πάπυροι

Βλ. στις «Μελέτες», στά λ. Edgar, Zenon Papyri (Caire), Edgar, Zenon Papyri (Mich.) και Hunt
- Edgar, Select Papyri.

Παρμεν. = Παρμενίδης ό Έλεάτης, φυσικός φιλόσοφος (6ος/5ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 1, Berlin 61951 01903), άνατύπ.: Zürich 2004, σσ.
217-246,άρ.28 [18],

Παϋλ. Αίγιν. = Παύλος ό Αιγινήτης, γιατρός (7ος αί. μ.Χ.)

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

Παυσαν. = Παυσανίας, περιηγητής (2ος αί. μ.Χ.)

Έλλάδ. περιήγ. = 'Ελλάδος περιήγησις: Μ. Η. Rocha-Pereira, Pausanias, Graeciae Descriptio, τ.
1-2 [BT], Leipzig 1973-1977 (τ. 2,21990).

Πλάτ. = Πλάτων ό Αθηναίος, φιλόσοφος (427-348/7 π.Χ.)

I. Burnet, Piatonis Opera, τ. 1-5 [BSCO], Oxonii 1900-1907 (άνατύπ.: 1962-1977)

Πρωταγ. = Πρωταγόρας: Burnet, Piatonis Opera, τ. 3, Oxonii 1903 (άνατύπ.: 1974)

Τίμ. = Τίμαιος: Burnet, Piatonis Opera, τ. 4, Oxonii 1902 (άνατύπ.: 1962)

Φαϊδρ. = Φαιδρός: Burnet, Piatonis Opera, τ. 2, Oxonii 1901 (άνατύπ.: 1973)

Φίληβ. = Φίληβος: Burnet, Piatonis Opera,τ. 2, Oxonii 1901 (άνατύπ.: 1973)

Χαρμ. = Χαρμίδης: Burnet, Piatonis Opera, τ. 3, Oxonii 1903 (άνατύπ.: 1974)

Πλειστόνικος, γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Steckerl, The Fragments of Praxagoras [βλ. παρακάτω, στό λ. «Πραξαγόρας ό
Κώος»], σσ. 124-126.

Πλούταρχ. = Πλούταρχος, φιλόσοφος, βιογράφος (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Άγησίλ. = Αγησίλαος: Κ. Ziegler, Plutarchi Vitae Parallelae, τ. III/2 [BT], Lipsiae 21973 (Ί935),
σσ. 193-246.

Αιτ. φυσ. = Αϊτια φυσικά: C. Hubert - Μ. Pohlenz, Plutarchi Moralia, τ. V/3 [BT], Lipsiae 1955·
editio altera, addenda adiecit H. Drexer, Lipsiae 1960, σσ. 1-30 (άρ. 59).
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Άλεξ. = Αλέξανδρος: Κ. Ziegler, Plutarchi Vitae Parallelae, τ. II/2 [BT], Lipsiae21968 (4935), σσ.
152-253· corrigenda curavit Η. Gärtner, Lipsiae 1994 [ιδιαίτερο τομίδιο],

Άντών. = Αντώνιος: Κ. Ziegler, Plutarchi Vitae Parallelae, τ. III/l [BT], Lipsiae 21971 (4915)·
editionem correctionem cum addendis curavit H. Gärtner, Lipsiae 1996, σσ. 60-152.

Άποφθ. βασιλ. κα'ι στρατηγ. = Αποφθέγματα βασιλέων και στρατηγών: P. D. Bernardakis - Η.
G. Ingenkamp, Plutarchi Chaeronensis Moralia, τ. 2, Academia Atheniensis, Institutum Lit-
terarum Graecarum et Latinarum Studiis destinatum, Athenis 2009, σσ. 1-99.

Άποφθ. λακων. = Αποφθέγματα λακωνικά: Bernardakis - Ingenkamp, Plutarchi Chaeronensis
Moralia [βλ. παραπάνω], τ. 2, σσ. 100-197.

Άρτοξ. = Άρτοξέρξης: Κ. Ziegler, Plutarchi Vitae Parallelae, τ. III/l [BT], Lipsiae 21971 (Ί915)·
editionem correctionem cum addendis curavit H. Gärtner, Lipsiae 1996, σσ. 318-351.

Δημ. = Δημήτριος: Κ. Zieglier, Plutarchi Vitae Parallelae, τ. III/l [BT], Lipsiae 21971 (Ί915)·
editionem correctionem cum addendis curavit H. Gärtner, Lipsiae 1996, σσ. 1-60.

Ότι ούδ' ήδέως ζην κατ' Έπίκουρ. = Ότι ούδ' ήδέως ζήν εστίν κατ' Έπίκουρον: Μ. Pohlenz, Plu-
tarchi Moralia, τ. VI/2 [BT], Lipsiae 1950· editio altera quam curavit addendisque instruxit
R. Westmann Lipsiae 1959, σσ. 124-172 (άρ. 73).

Π. Άλεξ. τύχ. = Περ'ι τής Αλεξάνδρου τύχης ή άρετής: Bernardakis - Ingenkamp, Plutarchi
Chaeronensis Moralia [βλ. παραπάνω], τ. 2, σσ. 409-454.

Π. "Ισ. κα'ι Όσίρ. = Περ'ι "Ισιδος κα'ι Όσίριδος: Bernardakis - Ingenkamp, Plutarchi Chaeronensis
Moralia [βλ. παραπάνω], τ. 2, σσ. 471-557.

Πότ. τών ζώων φρονιμ. = Πότερα τών ζώων φρονιμώτερα, τά χερσαία ή τά ένυδρα: C. Hubert,
Plutarchi Moralia, τ. VI/1 [BT], Lipsiae 1954· Additamenta ad editionem correctionem col-
legit H. Drexler, Lipsiae 1959, σσ. 11-75 (άρ. 63).

Πρός Κω λ. = Πρός Κωλώτην: Μ. Pohlenz, Plutarchi Moralia, τ. VI/2 [BT], Lipsiae 1950· editio
altera quam curavit addendisque instruxit R. Westmann, Lipsiae 1959, σσ. 173-215 (άρ. 74).

Π. τοΰ πότ. τά ψυχ. = Περ'ι τοΰ πότερον τά ψυχής ή τά σώματος πάθη χείρονα: W. R. Paton - Μ. Poh-
lenz - W. Sieveking, Plutarchi Moralia, τ. III/ [BT], Leipzig 21972 (Ί929), aa. 273-279 (άρ. 34).

Πώς αν τις διακρ. κόλ. = Πώς άν τις διακρίνειε τόν κόλακα τοϋ φίλου: P. D. Bernardakis - Η. G.
Ingenkamp, Plutarchi Chaeronensis Moralia, τ. 1, Academia Atheniensis, Institutum Litter-
arum Graecarum et Latinarum Studiis destinatum, Athenis 2008, σσ. 118-180.

Συμποσ. = Συμποσιακών βιβλία θ': C. Hubert, Plutarchi Moralia, τ. IV [BT], Lipsiae 21971 ('1938)
Il P. A. Clement - H. B. Hoffleit, Plutarch's Moralia, τ. VIII [Loeb], London - Cambridge Mass.
1969 11 F. Fuhrmann, Plutarque, Oeuvres morales, τ. 9,1 (liv. I-III) [Les Belles Lettres], Paris 1972.

Ύγιειν. παραγγέλμ. = Υγιεινά παραγγέλματα: Bernardakis - Ingenkamp, Plutarchi Chaeronen-
sis Moralia [βλ. παραπάνω], τ. 1, σσ. 299-336.

[Πλούταρχ.] = [Πλούταρχος]

Π. τών άρεσκ. φιλοσ. = Περί τών άρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων: J. Mau, Plutarchi
Moralia, τ. V/2/1 [BT], Lipsiae 1971, σα. 50-153 (άρ. 58).

Πολύαιν. = Πολύαινος ό Μακεδών, ρητοροδιδάσκαλος (2ος αί. μ.Χ.)

Στρατηγήμ. = Στρατηγήματα: Ε. Woelfflin - f. Melber, Polyaeni Strategematon libri VIII [BT],
Lipsiae 1887 (άνατύπ.: 1970).

Πολύβ. = Πολύβιος, ιστορικός (2ος αί. π.Χ.)

Ίστ. = Ίστορίαι: Τ. Buettner-Wobst, Polybii Historiae, τ. 1-4 [BT], Lipsiae 1889-1904 (άνατύπ.:
Stutgardiae 1962-1967).

Πολυδ. = Ιούλιος Πολυδεύκης, λεξικογράφος (2ος αί. μ.Χ.)
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Όνομαστ. = Όνομαστικόν: Ε. Bethe, Pollucis Onomasticon, e codicibus ab ipso collatis denuo
edidit et adnotavit,x. 1-3 [LG 9], Lipsiae 1930-1937 (άνατύπ.: Stutgardiae 1967).

Πολύκριτος ό Μενδαΐος, γιατρός καϊ ιστορικός; (5ος/4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: J. Jacoby, FGrH, τ. 3b, Leiden 1964 (άνατύπ.: Leiden - New York - Köln 1993),
σσ. 568-570, άρ. 559.

Πραξαγ. = Πραξαγόρας ό Κώος, γιατρός (4ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: F. Steckerl, The Fragments ofPraxagoras of Cos and his School [PhA 8], Leiden
1958, σσ. 45-107.

Epistula: K. Schubring, «Epistula Paraxagorae» [sic], AG M 46 ( 1962) 295-310.

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

Άποτελ. = Αποτελεσματικά: W. Hübner, Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, τ. III/1
[BT], Stutgardiae et Lipsiae 1998.

Πρωταγ. = Πρωταγόρας ό Αβδηρίτης, σοφιστής (5ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Η. Diels - W. Kranz, FVS, τ. 2, Berlin 61952 (Ί903), άνατύπ.: Dublin - Zürich
1972, σσ. 253-271, άρ. 80 [74],

Ροΰφ. = Ροϋφος ό Έφέσιος, γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

77. όνομ. τών τοΰ άνθρ. μορ. = Περι ονομασίας τών τοΰ άνθρώπου μορίων: G. Kowalski, Ruft
Ephessii De corporis humani partium appellationibus (Όνομασίαι τών τοΰ άνθρώπου
μορίων), Göttingen 1960 (Inaug.-Diss.).

Περι τών έν νεφροΐς και κύστει παθών: Α. Sidéras, Rufi Ephesii De renum et vesicae morbis
[CMG III/l], Berolini 1977.

Σαπφώ, ποιήτρια (7ος/6ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Ε.-Μ. Voigt, Sappho et Alcaeus, Fragmenta, Amsterdam 1971.

Σεραπ. = Σεραπίων ό Άλεξανδρεύς, γιατρός (2ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Deichgräber, Die griechische Empirikerschule [βλ. παραπάνω,στό λ. «Ζώπυρος»],
σσ. 164-168 (άπ. 144-152).

Σκύλαξ ό Καρυανδεύς, γεωγράφος (6ος αί. π.Χ.)

Περίπλους = Περίπλους τής θαλάσσης τής οικουμένης Ευρώπης καϊ Ασίας κα'ι Λιβύης: Müllerus,
Geographi Graeci minores [βλ. παραπάνω, στό λ. «Ευστάθιος»],τ. 1, Parisiis 1855, σσ. 15-96.

Σούδα (10ος αί. μ.Χ.)

Α. Adler, Suidae Lexicon [LG 1], Lipsiae 1928.

Σοφοκλής, τραγικός ποιητής (5ος αί. π.Χ.)

Ριζοτόμοι (άποσπάσματα): S. Radt, Tragicorum Graecorum fragmenta, τ. 4: Sophocles, Göttin-
gen 21999 (Ί977), άπ. 534(491)-536(493).

Στέφ. Βυζ. = Στέφανος ό Βυζάντιος, γεωγράφος/γραμματικός (6ος αί. μ.Χ.)

Έθν. - 'Εθνικά: Α. Meineke, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, Berlin 1849 (άνατύπ.:
Graz 1958).

Στέφ. φιλοσ. = Στέφανος ό φιλόσοφος καϊ ιατρός (6ος/7ος αί. μ.Χ.)

Έξήγ. εις Γαλην. πρός Γλαύκ. Θεραπ. - Στεφάνου τοΰ φιλοσόφου και 'ιατρού Έξήγησις εις τήν
τού πρός Γλαύκωνα Γαληνού Θεραπευτικήν: Dietz, Scholia in Hippoeratem et Galenum ...
[βλ. παραπάνω, στό λ. «Θεόφιλος πρωτοσπαθάριος»], τ. I, σσ. 233-344.

Σχόλ. εις Ίπποκρ. Προγν. = Σχόλια σύν Θεώ εις τό Προγνωστικόν Ιπποκράτους άπό φωνής
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Στεφάνου φιλοσόφου: Dietz, Scholia in Hippoeratem et Galenum ... [βλ. παραπάνω, στό λ.
«Θεόφιλος πρωτοσπαθάριος»], τ. I, σσ. 51-344 = J. Μ. Duffy (έκδ.), In Hippocratis Progno-
sticum Commentaria tria [CMG XI/1/2], Berolini 1983.

Στράβ. = Στράβων, γεωγράφος (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.)

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

Στράτ. = Στράτων ό Λαμψακηνός, φυσικός και γιατρός (;) (4ος/3ος αί. π.Χ.)
Αποσπάσματα: F. Werhli, Straton von Lampsakos [Die Schule des Aristoteles. Texte und Kom-
mentar, τ. 5], Basel - Stuttgart 21969, σσ. 12-42.

Συριανός, φιλόσοφος (5ος αί. μ.Χ.)

Βλ. παραπάνω, λ. «Μαρκελλΐνος, γραμματικός».

Σφαΐρος ό Βοσποριανός, στωικός φιλόσοφος (3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: J. von Arnim, SVF, τ. I, Leipzig 1905 (άνατύπ.: Stuttgart 1968), σσ. 139-142.

Σχόλ. είς Αίσχ. Άγαμ. = Σχόλια είς Αισχύλου Αγαμέμνονα

Ο. L. Smith, Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia, Pars I [BT], Lipsiae 1976, σσ. 95-
206.

Σχόλ. είς Αίσχ. Προμ. Δεσμ. - Σχόλια είς Αισχύλου Προμηθέα Δεσμώτην

C. J. Herington, The Older Scholia on the Prometheus bound, Leiden 1972.

Σχολ. R Γαλην. = Σχολιαστής R Γαληνού

Πρόκειται γιά τόν Σχολιαστή τοϋ γαληνικοΰ υπομνήματος στό Προγνωστικόν τοϋ Ιπποκρά-
τους- τά σχόλια έκδίδονται στό υπόμνημα τών παράλληλων χωρίων τής έκδόσεως τοΰ πα-
ραπάνω ύπομνήματος.

Σχόλ. είς Δημοσθ. = Σχόλια είς Δημοσθένην

Μ. R. Dilts, Scholia Demosthenica, τ. 1-2, Lipsiae 1983-1986.

Σχόλ. Vatic, είς Διον. Γραμμ. = Σχόλια Vaticana είς Διονυσίου Γραμματικήν

Α. Hilgard, Scholia in Dionysii Thracis Artem Grammaticam [Gr.Gr., τ. 1/3], Lipsiae 1901, σσ.
1-586.

Σχόλ. είς Θεοκρ. Ειδ. = Σχόλια είς Θεοκρίτου Ειδύλλια

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

Σχόλ. είς Νικανδρ. Θηρ. =Σχόλια είς Νικάνδρου Θηριακά

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

Σχόλ. D είς Όμ. Ίλ. = Σχόλια D είς 'Ομήρου Ίλιάδα

[Διδύμου], Σχόλια παλαιά τε, και πάνυ ωφέλιμα εις τήν τοϋ Ομήρου Ίλιάδα, και ε'ις τήν 'Οδύσ-
σεια. Interpretationes et antiquae, et perquam utiles in Homeri Iliada, nec non in Odyssea,
Venetiis 1521.

Σχόλ. είς Όμήρ. Ίλ. = Σχόλια είς 'Ομήρου Ίλιάδα

Η. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia Vetera), τ. II, III καιν, Berolini 1971,1974
και 1977 (άντίστοιχα).

Σχόλ. είς Όππιαν. Άλιευτ. = Σχόλια είς Όππιανού Αλιευτικά

U. C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum ..., στό: Ε Dübner (έκδ.),
Scholia in Theocritum, Parisiis 1849, σσ. 260-364.

Σχόλ. είς Πλάτ. Χαρμ. = Σχόλια είς Πλάτωνος Χαρμίδην
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W. C. Greene, Scholia Platonica, Haverford, Pensylvania, 1981.

Σχολ. F Όρειβ. = Σχολιαστής F Όρειβασίου

Τα σχόλια έκδίδονται στό υπόμνημα τών παράλληλων χωρίων τής έκδόσεως τοΰ Όρειβασίου
(βλ. παραπάνω, στό λ. «Όρειβάσιος Περγαμηνός»).

Σωζομ. = Σωζομενός, έκκλησιαστικος ιστορικός (5ος αί. μ.Χ.)

Έκκλ. ίστ. = 'Εκκλησιαστική ιστορία: J. Bidez - G. C. Hansen, Sozomenus, Kirchengeschichte
[GChrS 50], Berlin 1960.

Σωκράτης ό Ρόδιος, ιστορικός (1ος αί. π.Χ.)

C. Müllems,FHG, τ. 3, Parisiis 1849 (άνατύπ.: Frankfurt/Main 1975), σσ. 326-327, και F. Jacoby,
FGrH, τ. 2, Leiden >1926 (άνατύπ.: Leiden - Köln - New York 1997), σσ. 927-928, άρ. 192.

Σώπατρος, ρητοροδιδάσκαλος (4ος αί. μ.Χ.)

Βλ. παραπάνω, στό λ. «Μαρκελλίνος, γραμματικός».

Σωρ. = Σωρανος ό 'Εφέσιος, γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Ίπποκρ. βίος = 'Ιπποκράτους βίος και γένος: J. Ilberg, Soranus [CMG IV], Lipsiae et Berolini
1927, σσ. 175-178.

Π. γυν. = Περι γυναικείων: Ilberg, Soranus [βλ. παραπάνω], σσ. 3-152.

Π. έπιδέσμ. = Περι έπιδέσμων: Ilberg, Soranus [βλ. παραπάνω], σσ. 159-171.

Φιλάγρ. = Φιλάγριος, γιατρός (4ος αί. μ.Χ.)

Αποσπάσματα: Th. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus [βλ. παραπάνω, στό λ.
«Αλέξανδρος Τραλλιανός»], σσ. 74-129, καϊ R. Masullo, Filagrio, Frammenti. Testo editoper
la prima volta, con introduzione, apparato critico, traduzione e note [HBN/CST 18], Napoli
1999.

Φίλόδημ. = Φιλόδημος, φιλόσοφος και ποιητής (2ος/1ος αί. π.Χ.)

Π. μουσικ. = Περι μουσικής: Ι. Kemke, Philodemus, De musica librorum quae exstant [BT], Lip-
siae 1884.

Φιλόξ. = Φιλόξενος ό Άλεξανδρεύς, γραμματικός (1ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Chr. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [SGLG 2], Ber-
lin - New York 1976.

Φιλόστρ. = Φλάβιος Φιλόστρατος, ρητοροδιδάσκαλος (2ος/3ος αί. μ.Χ.)

Ία εις τον Τυαν. Άπολλ. = Τά εις τόν Τυανέα Άπολλώνιον: C. L. Kayser, Flavii Philostrati Opera,
τ. 1 [BT], Lipsiae 1870 (άνατύπ.: Hildesheim 1964).

Φι(υ)λότιμος, γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.)

Αποσπάσματα: Steckerl, The Fragments of Praxagoras [βλ. παραπάνω, στό λ. «Πραξαγόρας ό
Κώος»], σσ. 108-123.

Φιλούμ. = Φιλούμενος, γιατρός (2ος; αί. μ.Χ.)

Π. Ιοβ. = Περι τών Ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοίς βοηθημάτων: Μ. Wellmann, Philumeni De
venenetis animalibus eorumque remediis [CMG X/1/1], Lipsiae et Berolini 1908.

Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (9ος αί.)

Λέξ.: Chr. Theodoridis, Photii Patriarchae Lexicon, τ. 1 (Α-Δ) καϊ 2 (Ε-Μ), Berlin - New York 1982
και 1998, και R. Porson, Φωτίου τοΰ πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή, τ. 1-2, London 1822.

Βιβλιοθ. = Βιβλιοθήκη: R. Henry, Photius, Bibliothèque. Texte établi et traduit [Les Belles Let-
tres],^ 1-8, Paris 1959-1977.
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II. Λατίνοι συγγραφείς

Αηοη. = Anonymus

[De cauteriis]: Κ. Sudhoff, Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter. Graphische und
textliche Untersuchungen in mittelalterlichen Handschriften, Erster Teil [SGM 10], Leipzig
1914, σσ. 80-90.

Anon. = Anonymus

Tractaculus = Tractaculus ad medicinae historiam pertinens: G. Vitelli, «Studiorum Celsiano-
rum particula prima», SIFC 8 (1900) 449-488 (το κείμενο αύτό στις σσ. 451-455).

Anon. = Anonymus

De vita Aristot. = Liber de vita et genere Aristotilis: Düring, Aristotle [βλ. παραπάνω, στο λ.
«Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 151-158.

Anonymus

α') Disputatio Piatonis et Aristotelis: H. Normann-Dorpat, «Disputatio Piatonis et Aristotelis.
Ein apokrypher Dialog aus dem frühen Mittelalter», AGM 23 (1930), σσ. 68-71 ή έθνική
παραλλαγή.

β ) De disputatione Piatonis et Aristotilis. Conflictus duorum philosophorum: Normann-Dorpat,
«Disputatio Piatonis et Aristotelis» [βλ. παραπάνω], σσ. 71-73 ή χριστιανική παραλλαγή
(χαρακτηρίζεται ώς epistola).

Anon. Ambros. = Anonymus Ambrosianus (e cod. Ambros. lat. Q. 185,13ος ai.)

[De cauteriis]: Sudhoff, Beiträge zur Geschichte der Chirurgie [βλ. παραπάνω, στό λ. «Anony-
mus, [De cauteriis]»], σσ. 79-80.

Anon. Bamberg. = Anonymus Bambergensis (e cod. Bamberg, lat. L. III. 8/med.
1,9ος αι.)

Κ. Sudhoff, «Ein Bamberger historisch- propädeutisches Fragment», AGM 8 (1915) 410-413.

Anon. Laurent.= Anonymus Laurentianus (μετά τόν 6o; αί. μ.Χ.)

Nomina auctorum medicinae = Nomina auctorum medicinae Aegyptiorum vel Graecorum et
Latinorum: Wellmann, «Geschichte, III» [βλ. στό δεύτερο μέρος τής βιβλιογραφίας, στις
Μελέτες], σσ. 367-371.

Antid. Bamberg. = Das Bamberger Antidotarium (9ος ή 10ος αί.)

Η. Ε. Sigerist, Studien und Texte zur frühmittelalterlichen Rezeptliteratur [SGM 13], Leipzig
1923, σσ. 21-39 (άρ. 2)

Antid. Berol. = Das Berliner Antidotarium (9ος/10ος ai.)

Sigerist, Rezeptliteratur [βλ. παραπάνω, στό λ. «Antid. Bamberg.»], σσ. 65-99 (άρ. 4).

Antid. Cant. = Das Cambridger Antidotarium (11ος ai.)

Sigerist, Rezeptliteratur [βλ. παραπάνω, στό λ. «Antid. Bamberg.»], σσ. 160-167 (άρ. 7).

Antid. Glasg. = Das Glasgower Antidotarium (9ος/10ος αί.)

Sigerist, Rezeptliteratur [βλ. παραπάνω, στό λ. «Antid. Bamberg.»], σσ. 99-160 (άρ. 6).

Antid. Lond. = Das Londoner Antidotarium (8ος αί.)

Sigerist, Rezeptliteratur [βλ. παραπάνω, στό λ. «Antid. Bamberg.»], σσ. 17-21 (άρ. 1).
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Antid. Reichen. = Das Reichenauer Antidotarium (9ος/10ος αί.)

Sigerist, Rezeptliteratur [βλ. παραπάνω, στό λ. «Antid. Bamberg.»], σσ. 39-65 (άρ. 3).

Antid. Sangall. = Das St. Galler Antidotarium (9 ai.)

Sigerist, Rezeptliteratur [βλ. παραπάνω, στό λ. «Antid. Bamberg.»], σσ. 78-99 (άρ. 5).

[Apul.] = [Apuleius]

Herb. = Herbarius: E. Howald - Η. E. Sigerist, Antonii Musae De herba vettonica liber - Pseu-
doapulei Herbarius ... [CML IV], Lipsiae et Berolini 1927.

Aretin. = Leonardus Brunnus Aretinus (1369-1444)

Aristot. vita = Aristotilis vita incipit, ad Cardinalem S. Crucis: Düring, Aristotle [βλ. παραπάνω
στό λ. «Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 168-178.

[Aristoteles]

Epistola ad Alexandrum Magnum De conservatione sanitatis (vel: ...De sanitate servanda): εκδ.
άρχ. ίταλ. μεταφράσεως άπό τόν F. Puccinotti, Storia délia medicina, τ. 1: Medicina antica,
Napoli 1860, Appendix, σα XXV-XXVI.

Bauhini Gynaecia

Caspar Bauhinus, Gynaeciorum seu De mulierum affectibus commentarii Graecorum, Latino-
rum etc. in très partes digesti, Basileae 1586.

Cael. Aurel. = Caelius Aurelianus, γιατρός (5ος αί. μ.Χ.)

Cel. pass. = Celerum sive acutarum passionum libri III: G. Bendz, Caelii Aureliani Celerum pas-
sionum libri III. Tardarum passionum libri IV [CML VI/1/1, σα 1-423], Berolini 1990.

Tard. pass. = Tardarum sive chronicarum passionum libri V: Bendz, ο.π., VI/1/1, α 426-VI/1/2,
α 939.

Caes. = Gaius Iulius Caesar, πολιτικός, συγγραφέας κ.ά. (1ος αί. π.Χ.)

De bello civ. = De bello civili: P. Fabre, César, La guerre civile. Texte établi et traduit, τ. 2 (: Livre
troisième) [Les Belles Lettres], Paris 1969.

Cels. = Aulus Cornelius Celsus, ιατρικός συγγραφέας (1ος ai. μ.Χ.)

De medic. = De medicina: F. Marx, A. Cornelii Celsi quae supersunt [CML I], Lipsiae et Bero-
lini 1915 (άνατύπ.: Hildesheim 2002) || W. G. Spencer, Celsus De medicina with an En-
glish Translation, τ. 1-3 [Loeb], London - Cambridge, Mass. 1935,1938 και 1938 (τέταρτη
άνατύπ.: τ. 1,1971· τ. 2,1989, και τ. 3,2002).

C(h)alcidius, νεοπλατωνικός φιλόσοφος (4ος/5ος αί. μ.Χ.)

Timaeus: J. Η. Waszink, Plato Latinus, τ. 4: Timaeus a Calcidio translatus commentarioque in-
structus [CPMA], Londinii et Leidae 1962.

Cicero = Marcus Tullius Cicero, ρήτορας, πολιτικός και φιλόσοφος (106-43 π.Χ.)

De divinat. = De divinatione: W. A. Falconer, Cicero, De senectute, De amicitia, De divinatione
[Loeb], London - Cambridge, Mass. 1953, σα 222-539.

Curt. Ruf. = Quintus Curtius Rufus, ιστορικός (1ος; ai. μ.Χ.)

Hist. Alex. = Historia Alexandri: E. Hedicke, Quinti Curtii Rufi Historiae Alexandri Magni Ma-
cedonis qui supersunt [BT], Lipsiae 21931 ('1908, άνατύπ.: 1919).

Dard. = Dardanius, συγγραφέας μετρολογικοϋ έργου (4ος/5ος αί. μ.Χ.)

De pond, et mens. = De ponderibus et mensuris: H. E. Sigerist, «Early Mediaeval Medical Texts
in Manuscripts of Montpellier», BHM 10 (1941) 37-38.
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Dellius, Q., ιστορικός (1ος αί. π.Χ.)

Βλ. παραπάνω, στις έλληνικές πηγές, λ. «Δέλλιος».

Garg. Mart. = Quintus Gargilius Martialis, συγγραφέας γεωπονικού έργου [οπου
γινόταν πραγμάτευση καΐ ιατρικών θεμάτων] (3ος αί. μ.Χ.)

Medic. = Medicinae ex <h>oleribus etpomis: V. Rose, Plinii Secundi quaeferuntur una cum Gar-
gilii Martialis Medicina nunc primum édita [BT], Lipsiae 1875, σσ. 129-222, και Β. Maire,
Gargilius Martialis, Les remèdes tirés des légumes et des fruits. Texte établi, traduit et com-
menté [Les Belles Lettres], Paris 2002.

Gell. = Aulus Gellius, άρχαιοδίφης (2ος αί. μ.Χ.)

Noct. Att. = Nodes Atticae: P. Κ. Marshall, A. Gelli Nodes Atticae, τ. I: Libri I-X [SCBO], Oxonii
1968.

Hieron. = Hieronymus, έκκλησιαστικός πατέρας καΐ ιστορικός (4ος/5ος αί.)

De vir. illustr. = De viris illustribus: Κ. Σιαμάκης, 'Ιερώνυμος, De viris illustribus, Θεσσαλονίκη
1992.

Isid. = Isidorus Hispalensis, επίσκοπος Σεβίλλης, θεολόγος, ιστορικός κ.ά.
(6ος/7ος αί.)

Etym. = Etymologiae: W. Μ. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum
libriXX[ SCBO],τ. 1-2, Oxonii 1911 (άνατύπ.: 1966).

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

Ερίf. Hist. Phil. Pomp. Trogi = Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi: O. Seel, M.
luniani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Accedunt Prologi in Pom-
peium Trogum [BT], Stutgardiae 1972.

Lucan. = M. Annaeus Lucanus, ποιητής (1ος αί. μ.Χ.)

Phars. = Pharsalia: C. E. Haskins, M. Annaei Lucani Pharsalia. Edited with English Notes, Lon-
don 1887 (άνατύπ.: Hildesheim - New York 1971).

Macrob. = Ambrosius Theodosius Macrobius, άρχαιοδίφης και φιλόσοφος (περί
τό 400 μ.Χ.)

Saturn. = Saturnalia·. Ι. Willis, Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia [BT], Lipsiae 1970.

Marcell. = Marcellus Empiricus, magister officiorum (4ος/5ος αί. μ.Χ.)

De medic. = De medicamentis: Ε. Liechtenhan, Marcelli De medicamentis liber [CML V], Bero-
lini 1968 (in linguam germanicam transtulerunt Jutta Kollesch et Diethard Nickel).

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).

[Plin.] = [Gaius Plinius Caecilius Secundus]

De medic. = De medicina: A. Onnerfors, Plinii Secundi iunioris qui feruntur De medicina libri
très [CML III], Berolini 1964.

(Ό Πλίνιος ό νεώτερος εζησε άπό το 61 ή 62 μ.Χ. εως τό 113 ή 114. Τό εργο De medicina πού τοΰ
αποδίδεται είναι ψευδεπίγραφο και συντάχθηκε τόν 4ο αί. μ.Χ.).

Rezeptarium Sangallense (9ος αί.)

J. Jörimann, Frühmittelalterlichen Rezeptarien, Zürich 1925 (Inaug.-Diss.), [άνατύπ.: Vaduz
1977], σσ. 5-37.
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Schol. Luc. Phars. = Scholiastae Marci Annaei Lucani Pharsalium

C. F. Weber, Marci Annaei Lucani Pharsalia, τ. 3 (continens Scholiastas), Lipsiae 1831.

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

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

Suet. = Gaius Suetonius Tranquillus, ίστορικός-βιογράφος (2ος αί. μ.Χ.)

De vit. Caes. (Vesp.) = De vita Caesarum - Divus Vespasianus: A. W. Braithwaite, C. Suetoni
Tranquilli De vita Caesarum - Divus Vespasianus, with an Introduction and Commentary,
Oxford 1927.

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]: Ai) excessu divi Augusti libri I-VI, Stutgardiae et Lipsiae 1992.

Tit. Liv. = Titus Livius, ιστορικός (1ος αί. π.Χ./1ος αί. μ.Χ. )

Ab Urbe condita: P. G. Walsh, Titi Livi Ab Urbe condita, τ. VI [SCBO]: libri XXXVI-XL, Oxonii
1999, και J. Briscoe, Titi Livi Ab Urbe condita libri XLI-XLV [BT], Stutgardiae 1986.

Valer. Max. = Valerius Maximus, ιστορικός (1ος αί. μ.Χ.)

Memorab. = Factorum et dictorum memorabilium libri IX: J. Briscoe, Valeri Maximi Facta et
dicta memorabilia, τ. I [BT]: Libri I-VI, Stutgardiae et Lipsiae 1998.

Veg. = Flavius Renatus Vegetius, συγγραφέας κτηνιατρικού έργου κ.ά. (περ. 400
μ.Χ.)

Mulom. = Digestorum artis mulomedicinae libri: Ε. Lommatzsch, Vegeti Renati Digestorum artis
mulomedicinae libri. Gargili Martialis de curis boum, fragmentum [BT], Lipsiae 1903.

Vindic. = Vindicianus Afer, γιατρός (4ος αί. μ.Χ.)

De sem. = De semine: Wellmann, Die Fragmente [βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Διοκλής
ό Καρύστιος»], σσ. 208 κ.έ. = Jaeger, Diokles von Karystos [βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών,
στό λ. «Διοκλής ό Καρύστιος»], σσ. 191-198.

Gyn. = Gynaeceia: V. Rose, Theodori Prisciani Euporiston libri III, cum Physicorum fragmento
et additamentis pseudo-Theodoreis. Accedunt Vindiciani Afri quae feruntur reliquiae [BT],
Lipsiae 1894, σσ. 426-466 || K. Sudhoff, «Ein Bamberger historisch-propädeutisches Frag-
ment», AGM 8 (1915) 410-413 || J. Schipper, Ein neuer Text der Gynaecia des Vindicianus,
Leipzig 1921 (Diss. med.).

Vitrub. = (Marcus;) Vitrubius (Pollio;), αρχιτέκτονας (1ος αί. π.Χ.)

De archit. = De architectura: F. Krohn, Vitrubius, De architectura libri decern [BT], Lipsiae 1912.

III. Άραβες ( κ α l Αραβικά παραδεδομένοι)
και 'Εβραίοι συγγράφεις

[Aristoteles]

Περί λίθων: J. Ruska, Das Steinbuch des Aristoteles. Mit literargeschichtliche Untersuchungen
nach dem arabischen Handschrift der Bibliothèque Nationale. Herausgegeben und übersetzt,
Heidelberg 1912.

To βιβλίο στό όποιο περιγράφονται οί ιδιότητες τών λίθων [= Λιθικά]· βλ. παρακάτω, στό λ. «ibn
al-Mubârak».
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Αηοη. = Anonymus

Vita Syr. I = Vita Syriaca I (e cod. Berol. Sachau 226): Düring, Aristotle [βλ. παραπάνω, στό λ.
«Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 185-186 (άγγλική μετάφραση).

Anon. = Anonymus

Vita Syr. II = Vita Syriaca II (e cod. Vatic, syriaco 158): Düring, Aristotle [βλ. παραπάνω, στό λ.
«Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 187-188 (άγγλική μετάφραση).

Hunain = Hunain ibn Ishaq (Johannitius), γιατρός και μεταφραστής (809-873 μ.Χ.)

Μα turgima = Risala ila Ali ibn Yahyafi dikr ma turgima min kutub Galinus bi-'ilmihi wa-ba'd
ma lam yutargam: G. Bergsträsser, Hunain ibn Ishaq, Über die syrischen und arabischen
Galen-Übersetzungen zum ersten Mal herausgegeben und übersetzt [AKM 12/2], Leipzig
1925, άνατύπ.: Nedeln, Liechtenstein 1966 (γερμανική μετάφραση).

ibn al-Mubârak = al-Husain ibn abi Ta'lab ibn al-Mubârak, γιατρός (11ος αί. μ.Χ.)

Kitab al-Munqid min al-halaka fi daf madarr as-sama'im al-muhlika, I. Maqäla, κεφ. 26 = M.
Ulimann, «Edelsteine als Antidota. Ein Kapitel aus dem Giftbuch des ibn al-Mubârak»,
Janus 61 (1974) 73-89 (γερμανική μετάφραση).

al-Mubashir = abu 1-Wafa al-Mubashir ibn Fâtik, λόγιος (11ος ai. μ.Χ.)

Kitab muchtâr al-hikam = Kitab muchtâr al-hikam wa-mahâsin al-kilam: A. Baumstark, Syrisch-
arabischen Biographien des Aristoteles. Syrische Commentare zur ΕΙΣΑΓΩΓΗ des Porphyrios
[Aristoteles bei den Syren vom V.-VIII. Jahrhundert I], Leipzig 1900 = Düring, Aristotle
[βλ. παραπάνω, στό λ. «Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 197-201 (άγγλική μετάφραση τοΰ
βίου τοΰ Αριστοτέλη).

ibn an-Nadim, λόγιος (10ος αί. μ.Χ.)

Kitab al-Fihrist: Β. Dodge, The Fihrist of al-Nadim: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture,
τ. 1-2, New York - London 1970 (Έκδοση τοΰ άραβικοΰ κειμένου) = Düring, Aristotle [βλ.
παραπάνω, στό λ. «Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 193-195 (άγγλική μετάφραση τοΰ
βίου τοΰ Αριστοτέλη κα'ι λατιν. μετάφρ. τοΰ καταλόγου τών έργων του).

ibn al-Qifti = Djamal al-Din ... ibn al-Qifti,λόγιος (1182-1248 μ.Χ.)

Ta'rih al-hukama'·. J. Lippert, Ibn al-Qifii's Ta'rih al-hukama'. Auf Grund der Vorarbeiten Aug.
Müllers hrsg., Leipzig 1903 (άραβικό κείμενο/λατιν. μετάφρ. τοΰ καταλόγου τών έργων τοΰ
Αριστοτέλη).

Ταλμούδ, Βαβυλωνιακό

Der babylonischen Talmud nach den ersten zensurfreien Ausgabe unter Berücksichtigung der neu-
eren Ausgaben und handschriftlichen Materials neu übertragen durch Lazarus Goldschmidt,
x. 12, Berlin 1936, και The Babylonian Talmud. Seder Tohoroth, Translated into English
with Notes, Glossary and Indices under the Editorship of Rabbi Dr. I. Epstein, London 1948.

Ταλμούδ, 'Εβραϊκό

Die Tosefta [Rabinische Texte, Erste Reihe], Seder VI: Toharot, 2: Para Mikwaot, übersetzt und
erklärt von Dr. Gerhard Lisowsky und Dr. Emanuel Schereschewsky, mit Beiträgen von Karl
Heinrich Rengstorf Stuttgart 1965.

ibn abi Usaibija, γιατρός (1203-1270 μ.Χ.)

Uyun al-anbafi tabaqat al-atib-ba: A. Müller, τ. 1-2, Cairo - Königsberg 1882-1884 = Düring,
Aristotle [βλ. παραπάνω, στο λ. «Ανώνυμος (Vita Marciana)»], σσ. 213-231 (άγγλική
μετάφραση τοΰ βίου και τοΰ καταλόγου τών έργων τοΰ Αριστοτέλη).
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Β ' ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Άλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας» = Β. Άλλαμανή-Σουρή, «Απόλλωνι, Άσκληπιώι,
Ύγίειαι. 'Επιγραφική μαρτυρία για τό Ασκληπιείο τής Βέροιας», A4 39 (1984), Μέρος Α' -
Μελέτες, σσ. 205-231 (και πίν. 90).

Άμοιρίδου, Ντ. - Δ. Μαλαμίδου, «Ανασκαφική ερευνά στό ρωμαϊκό νεκροταφείο τής Αμφίπολης»,
ΑΕΜΘ 12 (1998) 77-83.

Ανδρειωμένου, Ά. Κ., «Αρχαιότητες και μνημεία δυτικής Μακεδονίας. Πύλη Μικράς Πρέσπας»,
ΑΔ 22 (1967), Μέρος Β 2 - Χρονικά, σ. 416 (και πίν. 310ζ).

Ανδρόνικος, Μ., Άρχαϊαι έπιγραφαϊ Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1950.

Αποστολίδης, Αέξ. Ίπποκρ. = Π. Δ. Αποστολίδης, 'Ερμηνευτικό λεξικό πασών τών λέξεων τοΰ
'Ιπποκράτους, Αθήνα 1997.

Βαβρίτσας, Α. Κ., «'Επιγραφές άπό τήν άρχαία "Εδεσσα», στόν τόμο: Αρχαία Μακεδονία IV. Ανα-
κοινώσεις κατά τό τέταρτο διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983 [ΙΜΧΑ
204], Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 53-69.

—, «Άρχαία "Εδεσσα: Σύντομο χρονικό τής ανασκαφής», στό: Πρακτικά Α ' Πανελληνίου 'Επιστη-
μονικού Συμποσίου. Ή "Εδεσσα και ή περιοχή της. 'Ιστορία και πολιτισμός ("Εδεσσα 4, 5 και
6 Δεκεμβρίου 1992), "Εδεσσα 1995, σσ. 13-26.

Βέης, Ν. Ά., «Πεντήκοντα Χριστιανικών καϊ Βυζαντιακών έπιγραφών νέαι άναγνώσεις», ΑΕ

(1911)97-107.

Βοκοτοπούλου, «Ή έπιγραφή τών Καλινδοίων» = Ί. Π. Βοκοτοπούλου, «Ή έπιγραφή τών Καλιν-
δοίων», στόν τόμο: Άρχαία Μακεδονία IV. Ανακοινώσεις κατά τό τέταρτο διεθνές Συμπό-
σιο, Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983 [ΙΜΧΑ 204], Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 87-114.

--Ε. Μπ. Τσιγαρίδα, «Ανασκαφική ερευνά στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής», ΑΕΜΘ 4 (1990) 455-461.

Βοσκός, Αρχ. κυπρ. γραμμ. = Ά. Ί. Βοσκός, Άρχαία κυπριακή γραμματεία, τ. 4: 'Ιατρική, Αευκω-
σία 2007.

Βουτυράς, «Λατρεία» = Έμμ. Βουτυράς, «Ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ στήν άρχαία Μακεδονία»,
στόν τόμο: Άρχαία Μακεδονία V Ανακοινώσεις κατά τό πέμπτο διεθνές Συμπόσιο, Θεσσα-
λονίκη, 10-15 'Οκτωβρίου 1989, τ. 1 [ΙΜΧΑ 240], Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 251-265.

Γεννάδιος, Αεξ. Φυτολ. = Π. Γ. Γεννάδιος, Αεξικόν Φυτολογικόν, περιλαμβάνον τά ονόματα, τήν
ίθαγένειαν και τόν βίον ύπερδεκακισχιλίων φυτών, έν οις καϊ τά λόγω χρησιμότητος ή κό-
σμου καλλιεργούμενα, τών όποιων περιγράφονται και ή ιστορία, ή καλλιέργεια, τά προϊόντα
καϊ αί νόσοι, Έν Αθήναις 1914 (άνατύπ.: Αθήνα 1997).

Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, 'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας = Λ. Γουναροπούλου - Μ. Β. Χα-
τζόπουλος, 'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας (Μεταξύ τοΰ Βερμίου όρους καϊ τού Άξιοϋ ποτα-
μού), τ. 1: 'Επιγραφές Βέροιας, Αθήνα 1998.

Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις = Μ. Γ. Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγ-
γομένοις και μνημείοις σωζομένοις, τ. 1-2, Άθήνησιν 1896 (άνατύπ.: Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ/
Αρχείο 'Ιστορικών Μελετών, 1988).

Ζερβός, Σ., «Ή άνέκδοτος Γυναικολογία-Μαιευτική τής Μητροδώρας Κλεοπάτρας», Αθηνά 24

(1912) 401-409.

Θεσσαλονίκην Φιλίππου βασίλισσαν. Μελέτες γιά τήν άρχαία Θεσσαλονίκη, έπιμ. Π. Άδάμ-
Βελένη, Θεσσαλονίκη 1985.

Καββαδίας, Τό ιερόν τοΰ Ασκληπιού = Π. Καββαδίας, Τό ιερόν τοΰ Ασκληπιού έν 'Επιδαύρω και ή
θεραπεία τών άσθενών [ΒΑΛΕ 2], Άθήνησιν 1900.

Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογραφία = Δ. Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογραφία
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(άπό τοϋ 148 π.Χ. μέχρι τών χρόνων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου) ['Ελληνικά. Παράρτημα 8],
Θεσσαλονίκη 1955 (άρ. 1-1522), καϊ Συμπλήρωμα, Θεσσαλονίκη 1967 (άρ. 1523-1812).

Καραμήτσου-Μεντεσίδη, Γ., Κοζάνη, πόλη Έλιμιώτιδος, Θεσσαλονίκη 1993.

Καφταντζής, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών = Γ. Β. Καφταντζής, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών και τής
περιφερείας της (άπό τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα), τ. 1: Μύθοι - Έπιγραφές -
Νομίσματα, Αθήνα 1967 (άνατύπ.: Θεσσαλονίκη 2009).

Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή» = Ά. Δ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκής έπιγραφής εκδο-
σις δευτέρα», ΑΕ (1908).

Κοραής, Ά., 'Άτακτα ..., τ. 4, Παρίσίοι 1832.

Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ., «Καλαμίτσα (άρχ. Άντισάρα)», ΑΔ 25 (1970), Μέρος Β ' 2 - Χρονικά
2, σσ. 397-398 (και πίν. 332-333).

—, «Αρχαία Άντισάρα», ΑΔ 26 (1971), Μέρος Β' 2 - Χρονικά, σ. 413 (και πίν. 407α-δ).

—, «Οί άποικίες τής Θάσου» = Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, «Οί άποικίες τής Θάσου στο Β. Αιγαίο.
Νεώτερα εύρήματα», στόν τόμο: Ή Καβάλα και ή περιοχή της. Α ' Τοπικό Συνέδριο (Καβά-
λα, 18-20Απριλίου 1977), Πρακτικά [ΙΜΧΑ 189], Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 309-325.

—, «Κηπιά-Άκροβούνι», ΑΔ 40 (1985), Μέρος Β' - Χρονικά, σσ. 263-266.

Κουτσοϋκος, Μ., Μέγας Αλέξανδρος κα'ι γεωπονική έπιστήμη. Ή επιστημονική πτυχή τής έκστρα-
τείας στήν Ανατολή, Θεσσαλονίκη 2005.

Κραβαρτόγιαννος, Δρ., «Οί Άμφισσεΐς τιμάνε τό γιατρό Μηνόφαντο. Ένα ιστορικό άρχαΐο ψήφι-
σμα τοΰ Β' αί.π.Χ.»,περιοδ.Σελίδες άπό τή Φωκίδα,Άμφισσα 1977,σσ. 1-5.

Κωστομοίρης, Περ'ι 'Οφθαλμολογίας = Γ. Ά. Κωστομοίρης, Περ'ι 'Οφθαλμολογίας κα'ι Ώτολογί-
ας τών αρχαίων 'Ελλήνων άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρις 'Ιπποκράτους, Έν Αθήναις
1887.

Ααζαρίδης, Δ. Ί., «Ανασκαφή και ερευναι είς Άμφίπολιν», ΠΑΕ (1965) 47-52.

—, «Άμφίπολις. Τυχαία εύρήματα»,ΑΔ 21 (1966), Μέρος Β' 2 -Χρονικά,σ. 365.

—,Άμφίπολις. Αρχαιολογικός οδηγός, Αθήνα 21997 (Ί974).

Λαμέρας, Ί. Κ., Ai περ'ι ιατρικής γνώσεις τοϋ Αριστοτέλους, Αθήναι 1962.

Αασκαρατος, Μέγας Αλέξανδρος = Ίω. Αασκαράτος, Ό Μέγας Αλέξανδρος στά πεδία τής ια-
τρικής, Αθήνα 1997.

Μακαρόνας, Χ. Ί., «Έκ τής Ελίμειας και τής Εορδαίας. Αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης», ΑΕ
(1936), Παράρτημ. 10, σσ. 2-14.

Μαυρουδής, «Σχόλια» = Αίμ. Δ. Μαυρουδής, «Σχόλια σέ ίατρικοΰ περιεχομένου χωρία τής Έξηγή-
σεως τής Ίλιάδος τοΰ Ιωάννη Τζέτζη», 'Ελληνικά 40 (1989) 387-402.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

η ιατρικη και η λατρεια του ασκληπιου
στην αρχαια μακεδονια

Μαρτυρίες ειδικά για τή λαϊκή ιατρική στήν άρχαία Μακεδονία δέν έχουν διασω-
θεί, μπορούμε όμως νά υποθέσουμε μέ βεβαιότητα ότι καϊ έδώ ίσχυε ο,τι και στή λοιπή
'Ελλάδα, δηλ. ότι ή ιατρική αύτή άποτελούσε ενα μίγμα έμπειρικών διαπιστώσεων και
δεισιδαιμονικών άντιλήψεων. Φυσικά οί σχετικές γνώσεις μας είναι έξαιρετικά περιορι-
σμένες, άφοϋ προέρχονται μόνον άπό περιστασιακές άναφορές διαφόρων συγγραφέων1.

Τό 'ίδιο θά μπορούσε νά ύποστηρίξει κάποιος καϊ γιά τήν ιατρική πού άσκοΰνταν
έκεϊ άπό λιγότερο ή περισσότερο έπιστημονικά καταρτισμένους γιατρούς2. Οί γιατροί
αύτοϊ ήταν ε'ίτε Μακεδόνες ε'ίτε είχαν ελθει άπό άλλες περιοχές τής 'Ελλάδας (εϊτε είναι
άδηλης γιά μάς καταγωγής) και είχαν έπιλέξει νά άσκήσουν τήν τέχνη τους σέ κάποια
άπό τις πόλεις τής Μακεδονίας (περιοδευταί, δημοσιεύοντες, ιδιώτες μόνιμα έγκατεστη-
μένοι) ή στή μακεδονική Αύλή ή τέλος στόν μακεδονικό στρατό.

I. Οί άρχαιότεροι γιατροί πού μαρτυρούνται ονομαστικά στή Μακεδονία —άπό όσο
κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθεί— είναι αύτοϊ πού ίάτρευσαν στή μακεδονική Αύλή3. Οί
Μακεδόνες βασιλείς έπέδειξαν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν άσκηση τής ιατρικής στήν

1. Για τήν ιατρική στήν άρχαία 'Ελλάδα άπό τούς μυθικούς χρόνους εως τήν έποχή τοϋ 'Ιπποκράτη
βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σσ. 62-109· Fuchs, «Heilkunde», σσ. 153-196 (δπου καϊ έκτενής καταγραφή
παλαιότερης βιβλιογραφίας)· Th. Meyer-Steineg, «Primitive Medizin, Medizin des alten Orients und des
klassischen Altertums bis nach Galenos», στό: Th. Meyer-Steineg - Κ. Sudhoff, Illustrierte Geschichte der
Medizin. Fünfte durchgesehene und erweiterte Auflage hrsg. von R. Herrlinger und F. Kudlien, Paderborn
52006 (Ί920), σσ. 3-10 (γενικά γιά τήν πρωτόγονη ιατρική) και 25-38 (γιά τήν προϊπποκρατική ιατρική)·
Edelstein, «Greek Medicine», σσ. 201-246 [= Edelstem, Ancient Medicine, σσ. 205-246] ■ A. Mette, «Die Medizin
der Urgesellschaft», στό: Mette - Winter (έκδ.), Geschichte der Medizin, σσ. 1-17· G. Harig, «Griechisch-
römische Antike», στό: Mette - Winter (έκδ.), Geschichte der Medizin, σσ. 41-52· G. Lanata, Medicina magica
e religione popolare in Greciafino aïïetà di Ippocrate, Roma 1967· H. E. Sigerist, A History of Medicine, τ. 1:
Primitive and Archaic Medicine, New York 1967, καϊ τ. 2: Early Greek, Hindu and Persian Medicine, New
York 1961, σσ. 11-83: «Archaic Medicine in Greece»· F. Kudlien, «Early Greek Primitive Medicine», CM 3
(1968) 305-336· L. Gil, Therapeia. La medicina popular en el mundo clasico [CGCE 50], Madrid 1969· K.-H.
Leven, «Volksmedizin», στό: Leven [έκδ.), Antike Medizin, στ. 908-909 (οπού και σχετική βιβλιογραφία), κ.ά.
Ειδικότερα γιά τή Μακεδονία βλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θεραπευτική», σα 129-137.

2. Πληροφορίες γιά τόν τρόπο άσκήσεως τής ιατρικής κατά τήν Αρχαιότητα άντλοϋμε άπό διάφορους
συγγραφείς, ιατρικούς ή μή, και κυρίως άπό τά συγγράμματα τής 'Ιπποκρατικής Συλλογής καϊ τοϋ Γαληνού.

3. Γιά όλους τούς γιατρούς πού μνημονεύονται σ' αύτή, τήν πρώτη ένότητα τής Εισαγωγής, βλ.
παρακάτω, στα άντίστοιχα λήμματα.
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έπικράτειά τους, φροντίζοντας γιά τήν περίθαλψη τών υπηκόων και κυρίως τοϋ στρα-
τοΰ τους4. Είναι γνωστό ότι ό Ιπποκράτης ό Κώος (460-370 π.Χ.) εΐχε σχέσεις μέ τόν βα-
σιλιά Περδίκκα Β' (περ. 450/440-413 π.Χ.), τις όποιες διατήρησαν ό γιός του Θεσσαλός
καΐ άλλοι άπόγονοί του. Ό Δράκων (Γ'), γιά παράδειγμα, υπήρξε γιατρός τής συζύγου
τοΰ Αλεξάνδρου Ρωξάνης, κάι ό Ιπποκράτης (Δ') έπίσης γιατρός τής Ρωξάνης. Ακόμη
μέ τή μακεδονική Αύλή εΐναι συνδεδεμένο τό όνομα τοϋ Εύρυφώντα, διάσημου για-
τρού τής Κνιδιακής σχολής, ό όποιος ήλθε στή Μακεδονία μαζί μέ τόν λίγο νεότερο του
Ιπποκράτη γιά νά θεραπεύσει τόν Περδίκκα, τοϋ Νικομάχου, πατέρα τοΰ Αριστοτέλη, ό
όποιος ήταν φίλος και γιατρός τοΰ Αμύντα Γ' (393-370 π.Χ.)5, και τοΰ Κριτοβούλου τοΰ
Κώου, πού διετέλεσε γιατρός τοΰ Φιλίππου Β' (359-336 π.Χ.) (άργότερα ϊσως και τοΰ
Αλεξάνδρου)6.

Είναι γνωστά έπίσης τά ονόματα διαφόρων γιατρών πού άσκησαν τήν τέχνη
τους ώς γιατροί τοΰ Αλεξάνδρου κατά τήν έκστρατεία του στήν Ασία, όπως π.χ. ό
Άνδροκύδης κάι ό Φίλιππος ό Άκαρνάν7, τών στρατηγών του8, όπως π.χ. ό Άλέξιππος,
γιατρός τοΰ Πευκέστα, ό Γλαυκίας, γιατρός τοΰ 'Ηφαιστίωνα, και ό Παυσανίας, γιατρός
τοΰ Κρατερού, άλλά και τών Διαδόχων του, όπως π.χ. ό Ανδρέας ό Καρύστιος, γιατρός
τοΰ Πτολεμαίου Δ' (221-204; π.Χ.), ό Άπολλοφάνης άπό τή Σελεύκεια Πιερία, γιατρός
τοΰ Σελεύκου Β' τοΰ Καλλινίκου (246-225 π.Χ.), και ό Άριστογένης ό Θάσιος, γιατρός
τοΰ Αντιγόνου Γόνατα (βασ. 276-239 π.Χ.).

Ακόμη γνωρίζουμε γιατρούς οί όποιοι άσκησαν τήν τέχνη τους στή Μακεδονία
ώς υπάλληλοι κάποιας πόλεως (δημόσιοι, δημοσιεύοντες)9, όπως ό άγνώστου ονόματος

4. Βλ. Greenwalt, «Médical Arts», σσ. 213-222· βλ. έπίσης Βουτυράς, «Λατρεία», α 222, και Χρυσο-
στόμου, «Συμβολές», σ. 104.

5. "Οπως παρατηρεί ό Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σσ. 106-107, κατά τήν έποχή τοϋ Κασσάνδρου
(t297 π.Χ.), τοϋ γιοϋ του Φιλίππου Δ' (f297 ή 296 π.Χ.) και τοϋ Αντιγόνου Δώσωνα (222/221-179 π.Χ.),
πού ολοι τους πέθαναν άπό φυματίωση (φθίσιν), δέν γνωρίζουμε τό όνομα κανενός γιατρού, άπό αυτούς πού
προφανώς τούς παρείχαν ιατρικές ύπηρεσίες· τό ίδιο ισχύει και για τήν περίοδο τών Άντιγονιδών. Βλ. και Ε.
Carney, «The Curious Death of the Antipatrid Dynasty», στόν τόμο: Αρχαία Μακεδονία VI. Ανακοινώσεις
κατά τό εκτο διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 15-19 'Οκτωβρίου 1996, τ. 1 [ΙΜΧΑ 272], Θεσσαλονίκη 1999,
σα 209-216.

6. Γιά τό σχετικό πρόβλημα βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 23a («Κριτόβουλος ό Κώος») και 23b
(«Κριτόδημος ό Κώος»).

7. Ή κυρίως δράση τοϋ Φιλίππου συνδέεται άπό τούς νεότερους μελετητές βασικά μέ τόν στρατό
τοϋ Αλεξάνδρου, προφανώς έπειδή μνεία τοϋ γιατρού αύτοϋ γίνεται πάντοτε άπό τούς άρχαίους συγγρα-
φείς σέ σχέση μέ τραυματισμούς τοΰ Αλεξάνδρου κατά τήν έκστρατεία του στήν Ασία. Ωστόσο ό Ακαρνάν
γιατρός πρέπει νά είχε Ιατρεύσει προηγουμένως, και μάλλον γιά άρκετά χρόνια, στήν Αύλή τοϋ πατέρα τοϋ
Αλεξάνδρου, άφοϋ κατά τόν Curtius Rufus «puero [sc. Alexandro] comes et custos salutis datus non regem
modo, sed etiam ut alumnum eximia caritate diligebat». Βλ. και παρακάτω, στό τρίτο κεφάλαιο, λ. άρ. 36,
«Φίλιππος ό Ακαρνάν», μαρτ. 1.

8. Οϊ γιατροί αύτοί προβάλλονται συνήθως ώς γιατροί τών στρατηγών, έπειδή ή άσκηση τής τέχνης
τους συνδέεται άπό τις πηγές (και μάλιστα άπό μοναδική γιά τόν καθένα τους μαρτυρία) μέ τά συγκε-
κριμένα πρόσωπα. Αύτό δμως δέν σημαίνει οτι άποκλείεται νά προσέφεραν τις ύπηρεσίες τους και στόν
Αλέξανδρο ή γενικότερα στόν μακεδονικό στρατό.

9. Ό χαρακτηρισμός δημόσιος ή δημόσιενων προκειμένου γιά γιατρούς είναι σίγουρα πολύ παλαιότε-
ρος τοϋ όρου περιοδεντής, άφοϋ έντοπίζεται στις πηγές ήδη άπό τόν 5ο αί. π.Χ. Γιά τούς δημοσιεύοντες για-
τρούς βλ.Α.νεΓεουίΓβ, «La médecine publique dans l'antiquité grecque», RA Ν. S. 39 (1880) 99-110,231-246,
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Θάσιος (τρίτο τέταρτο τοϋ 4ου αί. π.Χ.), για τόν όποιο όμως δέν μαρτυρεΐται ή πόλη
στήν όποία εδρασε, ό Αυρήλιος Ισίδωρος (3ος αί. μ.Χ.), ό όποιος χρημάτισε αρχιερέ-
ας και άρχιατρός στή Θεσσαλονίκη, και ό Q. Mofius Euhemerus, πιθανότατα δημοσιεύ-
ων στούς Φιλίππους, ή επισκέπτονταν διάφορες πόλεις (περιοδευταί)10, όπως ό Θάσιος
Άντίοχος (2ος/3ος αί. μ.Χ.). Πιθανόν όμως οί περισσότεροι γιατροί, καϊ αν άκόμη διέ-
μεναν μόνιμα σέ κάποια πόλη, άσκοϋσαν τήν ιατρική χωρίς υπηρεσιακή έξάρτηση άπό
αυτήν, όπως προφανώς ό γιατρός Άπτος άπό τήν 'Ηράκλεια Σιντική, ό όποιος διέμενε
και άπεβίωσε στό Δίον.

Ειδικότερα όσον άφορα τούς Μακεδόνες γιατρούς πού καταγράφονται έδώ, μόνο
γιά σχετικά λίγους γνωρίζουμε τήν πόλη τής καταγωγής τους, δηλ. γιά έκείνους πού
στις πηγές χαρακτηρίζονται άπό τό πατριδωνυμικό τους· οί έν λόγω πόλεις είναι ή
Θάσος (Αθρύϊτος ό Θάσιος), ή Αμφίπολη (Μητρόδωρος Τιμοκλέους Άμφιπολίτης), ή
Θεσσαλονίκη (Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς), τά Στάγειρα (Νικόμαχος Μαχά-
ονος ό Σταγειρίτης, Νικόμαχος ό Σταγειρίτης, Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης), ή Μένδη
(Πολύκριτος ό Μενδαϊος),ή Όλυνθος (Καλλισθένης ό Όλύνθιος) και ή Έδεσσα (Αϊλιος
Νεικόλαος Έδεσσαΐος). 'Επίσης άπό σχετική έπιγραφή προκύπτει σαφώς ότι πατρίδα
τοϋ Τιμοκλείδη Διφίλου ήταν ή Θάσος («... και σύ [sc. Διόνυσε], μέ τή σειρά του κρά-
τα έναν γιατρό [sc. τόν Τιμοκλείδη] στή Θάσο, τήν πατρίδα του), ένώ στό έπιτύμβιο έπί-
γραμμα τοΰ Άπτου πού πέθανε στό Δίον ώς γενέτειρά του άναγράφεται ή 'Ηράκλεια
Σιντική (: έκ πατρίδος Στρυ-\μωνίδος Ήρακλείας). Μόνον ό εύρύτερος τόπος κατα-
γωγής, δηλ. ή Μακεδονία, δηλώνεται στά προσωνύμια τοΰ Θεοδώρου (Θεόδωρος ό
Μακεδών) καϊ τοΰ Λύκου (Λύκος ό Μακεδών)· σ' αύτούς πρέπει νά συγκαταριθμηθεί και
ό Μηνόφαντος, Μακεδόνας άπό τήν Ύρκανία (Μηνόφαντος Αρτεμιδώρου Μακεδών
Ύρκάνιος). Τέλος γιά τόν Αύρήλιο 'Ισίδωρο γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα ότι καταγόταν
άπό τή Θεσσαλονίκη, αύτό όμως προκύπτει άπό άλλες μαρτυρίες (ή συνδυασμό μαρτυ-
ριών) καϊ όχι άπό σχετικό πατριδωνυμικό.

Οί μακεδονικές πόλεις στις όποιες Ιάτρευσαν οί Μακεδόνες γιατροί πού μπορούμε
νά έντοπίσουμε είναι ή Έδεσσα (Άνθέμιος, Αϊλιος Νεικόλαος), ή Βέροια (γιατρός άγνώ-
στου ονόματος, [Ποπίλλιος;] Λάλος, Ποπλίκιος 'Ερμείας), ή Πέλλα (Θάσιος γιατρός
άγνωστου ονόματος, Αριστογένης ό Θάσιος, Καλλιγένης, Νικόμαχος ό Σταγειρίτης), ή

309-321 και 348-362- Pohl, De Graecorum medicis publicis■ Allbutt, Greek Medicine, σσ. 443-474· Woodhead,
«The State Health Service», σσ. 235-253· Cohn-Haft, The Public Physicians■ Nutton, «Archiatri», σσ. 198-206-
Roesch, «Médecins publics», σσ. 279-293· Α. Labisch, «Stadtarzt», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 826-
828 (όπου καϊ σχετική βιβλιογραφία), και Massar, Soigner et servir, σα. 27-29 και 31-63.

10. Παρ' όλον δτι πολύ συχνά γίνεται αναφορά στούς γιατρούς έκείνους πού κατά τήν Αρχαιότητα
άσκοϋσαν τήν τέχνη τους διαμένοντας κατά καιρούς σέ διάφορες πόλεις μέ τό προσωνύμιο περιοδευταί, και
μάλιστα μεταξύ αυτών μνημονεύονται ό Δημοκήδης ό Κροτωνιάτης κάι ό διάσημος 'Ιπποκράτης ό Κώος, ό
χαρακτηρισμός περιοδεντής γιά γιατρούς έντοπίζεται γιά πρώτη φορά τόν 2ο αί. μ.Χ. στόν Γαληνό, Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 5, 3 [XII 844, 8-9 Κ.] (μέσψ τοϋ Κρίτωνα): Λευκή [sc. εμπλαστρος] ύδατίνη λεγομένη, ταύτη
Μάγνος ό περιοδευτής έχρήσατο. Σφάλλει συνεπώς ό Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σσ. 87-88, όταν δέχεται ότι «ό
χαρακτηρισμός περιοδευτής γιά γιατρούς έντοπίζεται γιά πρώτη φορά κατά τούς χριστιανικούς χρόνους
στόν Αθανάσιο Αλεξανδρείας». Γιά τούς περιοδευτές βλ. άκόμη Fuchs, «Heilkunde», σ. 180· Cohn-Haft, The
Public Physicians, σσ. 21-22 («Traveling Physicians»)· Pollak, Ή ιατρική στήν Αρχαιότητα, σσ. 45,52, 78,164
κ.έ., κ.ά.
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Πύδνα (δύο άγνώστου ονόματος γιατροί), τό Δίον (Άπτος), ή Θεσσαλονίκη (Αύρήλιος
'Ισίδωρος, Τ. Σέρβειος και Σερβεία ίατρείνη, Φιλάγριος), ή Αμφίπολη (γιατρός άγνώστου
ονόματος, Σέξτος 'Ιούλιος Χαρίτων), ή Θάσος (Τιμοκλείδης Διφίλου) κάι οί Φίλιπποι
(Γ. Βελλήϊος Πλάτων, Q. Mofius Euhemerus, Παύλος πρεσβύτερος και ιατρός). Έπίσης
έχουν εύρεθει έπιγραφές μέ ονόματα γιατρών και σέ άλλες περιοχές (όπως π.χ. στις
Κάτω Κλεινές: Θεόδωρος Ιητρός), δέν είναι γνωστό όμως άν στις περιοχές αύτές ύπήρχε
κάποιο άρχαίο πόλισμα και ποιό. Ακόμη γνωρίζουμε ονόματα Μακεδόνων γιατρών άλλά
όχι κάι τήν πόλη στήν όποία άσκησαν τό έπάγγελμά τους (ή όποια βέβαια δέν πρέπει νά
είναι κατ' άνάγκη κάποια πόλη τής Μακεδονίας), όπως π.χ. ό Άθρύϊτος ό Θάσιος και ό
Άμερίας ό Μακεδών. 'Επίσης γιά τόν διάσημο άνατόμο Λύκο τόν Μακεδόνα μαρτυρείται
ότι κατά τό μεγαλύτερο διάστημα τής ζωής του άσκησε τήν ιατρική στή Μακεδονία, όχι
όμως κάι σέ ποιά πόλη (ή πόλεις) της11.

Άλλά τό ένδιαφέρον τών Μακεδόνων γιά τήν ιατρική προκύπτει και άπό τις μαρ-
τυρίες πού έχουμε γιά κάποιους γιατρούς όσον άφορά τήν άσκηση τής τέχνης τους σέ
διάφορες πόλεις τής Ελλάδας, όπως ό Μηνόφαντος πού κλήθηκε νά προσφέρει τις
ύπηρεσίες του στήν Άμφισσα, άλλά και στόν εύρύτερο άρχαίο κόσμο, όπως ό Λύκος
ό Μακεδών κάι ό Άρχιγένης πού Ιάτρευσαν, άπ' όσο γνωρίζουμε, ό δεύτερος μόνο στή
Ρώμη, ένώ ό Λύκος (στή Μακεδονία) καΐ στή Ρώμη· έπίσης ό Πολύκριτος ό Μενδαίος δι-
ετέλεσε γιατρός στήν περσική Αύλή.

Έπίσης είναι γνωστοί δύο Μακεδόνες γιατροί ύπέρ τών όποιων έκδόθηκαν τιμη-
τικά ψηφίσματα γιά τήν ιατρική προσφορά τους: Ό Μηνόφαντος πού τιμήθηκε άπό τόν
δήμο τής Άμφισσας γιά τόν ύποδειγματικό τρόπο μέ τον όποιο φρόντισε μόνος τούς κα-
τοίκους τής πόλεως, και ό Μητρόδωρος άπό τήν Αμφίπολη, πού θεράπευσε μέ έπιτυχία
τόν βασιλιά Άντίοχο Α' (281-261 π.Χ.) τής Συρίας, όταν αυτός σέ κάποια μάχη τραυμα-
τίσθηκε στόν τράχηλο· γι' αύτόν τόν λόγο άλλά και γιά τή μέριμνά του ύπέρ τής πόλεως
τοΰ 'Ιλίου ό δήμος έξέδωσε τιμητικό ψήφισμα γιά τόν γιατρό.

Έδώ πρέπει νά έπισημανθει, έκτός άπό τό γενικότερο ένδιαφέρον τών Μακεδόνων
ήγεμόνων γιά τήν ιατρική, γιά τό όποιο έγινε λόγος παραπάνω, και ή ένασχόληση κά-
ποιων άπό αύτούς μέ τήν τέχνη τοΰ Ασκληπιού κάι ή σύνδεση τοΰ ονόματος τους μέ
τήν έρευνα τών δηλητηρίων ή τήν εϋρεσιν φαρμάκων. Μεταξύ αύτών συγκαταριθ-
μοΰνται ό Αλέξανδρος Γ' (336-323 π.Χ.), ό Πτολεμαίος Γ' ό Ευεργέτης (246-221 π.Χ.),
ό Λυσίμαχος, στρατηγός τοΰ Αλεξάνδρου και άργότερα βασιλιάς τής Θράκης (306-281
π.Χ.), ή Κλεοπάτρα Ζ', ή τελευταία βασίλισσα τής Αιγύπτου (44-30 π.Χ.), κ.ά.

Τέλος στήν ενότητα αύτή τής Εισαγωγής είναι χρήσιμο νά καταγραφούν και οί πό-
λεις τής λοιπής 'Ελλάδας, άπό τις όποιες προέρχονταν οί γιατροί πού προσέφεραν τις
ύπηρεσίες τους σέ Μακεδόνες. Οί πόλεις αύτές εΐναι: ή Κάρυστος (Ανδρέας, Διοκλής),
ή Σίφνος (Δίφιλος), ή Κώς ('Ιπποκράτης Β' και Δ', Θεσσαλός, Δράκων Γ', Κριτόβουλος/
Κριτόδημος), ή Ίουλίδα τής νήσου Κέω (Ερασίστρατος) και ή Ρόδος (Χρύσιππος).
Στήν άπαρίθμηση αύτή πρέπει νά προστεθούν και δύο εύρύτερες περιοχές, ή "Ηπειρος
(Φιλάγριος, Φίλιππος ό Ηπειρώτης) και ή Ακαρνανία (Φίλιππος ό Ακαρνάν). Φυσικά

11. Για τόν δεύτερο τόπο, όπου ό Λύκος φέρεται νά διέμεινε, προφανώς άσκώντας τήν τέχνην του, βλ.
στήν αμέσως έπόμενη παράγραφο.
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είναι λογικό να δεχθούμε ότι κάποιοι άπό τούς γιατρούς άδηλης καταγωγής κατά πάσα
πιθανότητα προέρχονταν και άπό άλλες πόλεις ή περιοχές τής Ελλάδας. Έπίσης άπό τήν
εύρύτερη έλληνόφωνη έπικράτεια, όπου εΐχαν οργανωθεί τά ελληνιστικά βασίλεια, πρέ-
πει νά μνημονευθεί ή Κνίδος (Εύρυφών)12, ή Λάμψακος (Στράτων ό Λαμψακηνός) και ή
Τέως (Πολύδωρος) στά μικρασιατικά παράλια, ή Σελεύκεια Πιερία (Άπολλοφάνης) και
ή Αντιόχεια (Κράτερος και Άρχίβιος;) στή Συρία.

II. "Οσον άφορά τώρα τή λατρεία τοΰ Ασκληπιού στήν άρχαία Μακεδονία αύτή πι-
στοποιείται μόνον άπό άνασκαφικά εύρήματα, κυρίως έπιγραφές, και όχι άπό γραμματει-
ακές πηγές13. Δυστυχώς άρχαΐα έργα άναφερόμενα στή Μακεδονία δέν μάς έχουν παρα-
δοθεί, ένώ οί πηγές πού διασώζουν πληροφορίες γιά τις διάφορες λατρείες στήν περιοχή
αύτή είναι λίγες και άποσπασματικές. Πάντως άπό κανέναν άρχαίο συγγραφέα δέν γίνε-
ται λόγος γιά ιερό τοϋ Ασκληπιού (Άσκληπιεϊον) στήν άρχαία Μακεδονία.

Πιθανότατα ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ εΐχε διαδοθεί στή Μακεδονία άπό άρκετά νω-
ρίς. Άν είναι ορθή ή άποψη ότι αύτό συνέβη πριν άπό τή βασιλεία τοΰ Φιλίππου Β ' (359-
336 π.Χ.), τότε δέν άποκλείεται ό θεός τής ιατρικής νά ήταν γνωστός στή Μακεδονία
ήδη άπό τόν 5ο αί. π.Χ.14. Στήν περίπτωση αύτή ή έν λόγω περιοχή τής Ελλάδας πρέ-
πει νά είναι άπό τις πρώτες όπου ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ βρήκε εύρεΐα άποδοχή, άφοϋ,
όπως εύκολα μπορεί νά διαπιστώσει κάποιος μέ βάση τις σωζόμενες μαρτυρίες, τά πε-
ρισσότερα Ασκληπιεία τόσο στή μητροπολιτική Ελλάδα όσο καΐ έξω άπό αύτήν ιδρύθη-
καν άπό τόν 4ο αί. π.Χ. κάι μετά (ή έστω άπό τότε είναι γνωστά στοιχεία γιά τήν ΰπαρ-
ξή τους)15. Έξ άλλου ή λατρεία τοϋ Άσκληπιοΰ άρχισε νά διαδίδεται άπό τήν Επίδαυρο
πρός τόν λοιπό άρχαίο κόσμο άπό τόν 5ο αί. π.Χ., κυρίως άπό τό δεύτερο μισό και μετά16.
Συνεπώς, άφοϋ ιερείς και ιερά τοΰ Άσκληπιοΰ μαρτυροΰνται στή Μακεδονία μέ βάση
άρχαιολογικά εύρήματα ήδη άπό τις άρχές τοΰ 4ου αί. π.Χ. (Άντισάρα κ.ά.), είναι λογικό
νά δεχθοΰμε ότι ή εισαγωγή τής λατρείας τοΰ θεοΰ είχε γίνει άρκετά πρίν (φυσικά μέ τά
ύπάρχοντα στοιχεία είναι άδύνατον νά γίνει άκριβέστερος χρονικός προσδιορισμός)17.

Άν και γενικά προβάλλεται ή μάλλον όρθή άποψη ότι άπό πολύ νωρίς οί Μακεδόνες

12. Αν και τό προσωνύμιο Κνίδιος, μέ τό όποιο είναι γνωστός ό Εύρυφών, δέν άποτελεΐ αναμφισβήτη-
τη άπόδειξη για τήν καταγωγή του άπό τήν Κνίδο.

13. Τά κείμενα δλων τών έπιγραφών πού άξιοποιούνται στήν Εισαγωγή αύτή παρατίθενται στις ύπο-
σημειώσεις, έκτος άπό τις πολύ σύντομες έπιγραφές πού ένσωματώνονται στό κείμενο μου. Πρέπει νά ση-
μειώσω έδώ οτι γιά τό τμήμα αύτό τής Εισαγωγής ιδιαίτερα χρήσιμα μοΰ ήταν τά άρθρα τού Βουτυρά,
«Λατρεία», τής Veligianni, «Lex sacra», τοϋ Χρυσοστόμου, «Συμβολές», ή μονογραφία τοϋ Hatzopoulos,
Macedonian Institutions, και κυρίως τό δίτομο έργο τοϋ Riethmüller Asklepios (γιά τά πλήρη στοιχεία τών
δημοσιευμάτων αύτών βλ. στή βιβλιογραφία).

14. Βλ. Πέτσας, «Ώναί έκ τής Ημαθίας», σ. 22· Άλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας», σσ.
208-209, κ.ά.

15. Βλ. Thraemer, «Asklepios», στ. 1650-1651 και 1662-1677.

16. Βλ. Graf - Ley, «Asklepios», στ. 95. Όσον άφορα τόν 5ο αί. π.Χ. οί βέβαιες μαρτυρίες γιά τή λατρεία
και τήν ύπαρξη ιερών τοϋ Ασκληπιού έκτος τής 'Επιδαύρου είναι λίγες· βλ. Edelstein, Asclepius, τ. 2, σσ.
244-246. Γενικά γιά τά ιερά τοϋ Ασκληπιού άπό τόν 6ο αί. π.Χ. έως τήν έποχή τών Διαδόχων βλ. Edelstein,
Asclepius, σσ. 242-250 («Temples. Early History»).

17. Γιά τό ζήτημα, άπό ποιά περιοχή εγινε ή εισαγωγή τής λατρείας τοϋ Ασκληπιού στή Μακεδονία βλ.
τήν ύπόθεση τής Αλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας», σ. 209.
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βασιλείς υποστήριξαν τή λατρεία τοϋ Άσκληπιοΰ στήν επικράτεια τους18, ώστόσο ή άπο-
ψη αύτή βασίζεται άποκλειστικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στή συνεκτίμηση διαφό-
ρων στοιχείων και όχι σέ ρητές μαρτυρίες. Τήν άρχαιότερη ένδειξη πρός τήν κατεύθυν-
ση αύτή άποτελεΐ ό πρώτος κατάλογος τών θεαροδόκων τής Επιδαύρου (περ. 365-311
π.Χ.), όπου ό Περδίκκας Β ' καταγράφεται ώς θεαροδόκος γιά τή Μακεδονία (θεαροδό-
κοι... Μακεδονία· Περδίκκας)19.

'Επίσης έχει διατυπωθεί ή υπόθεση ότι οί ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ έγιναν έπώνυμοι
άρχοντες πρώτα στήν Αμφίπολη έπί Φιλίππου Β ', όταν αύτός κατέλαβε και ένσωμάτωσε
τήν πόλη στό βασίλειο του (μεταξύ τών έτών 360 και 350 π.Χ.), κάτι πού λίγο αργότερα
γενικεύθηκε στή Μακεδονία20. Ή ύπόθεση αύτή βασίζεται στή διαπίστωση ότι οί αρχαι-
ότερες σωζόμενες έπιγραφές μέ ονόματα έπώνυμων ιερέων τού Άσκληπιοΰ προέρχονται
άπό τήν Αμφίπολη καϊ χρονολογούνται τήν έποχή πού αύτή περιήλθε στήν κυριαρχία
τού Φιλίππου. 'Οπωσδήποτε όμως ή λατρεία τοΰ θεοΰ πρέπει νά προϋπήρχε στήν πόλη
και στήν περιοχή (ϊσως ώς ιδιωτική πριν καταστεί έπίσημη λατρεία τής πόλεως)21. Τόσο
έντονη και γενικευμένη ύπήρξε ή λατρεία τοϋ Άσκληπιοΰ στή Μακεδονία, ώστε, κατά
τόν Μ. Β. Χατζόπουλο, άπό τήν έποχή τοΰ Φιλίππου Β ' καϊ μετά, σέ όλες τις πόλεις, όταν
άναγράφονται έπώνυμοι ιερείς χωρίς νά δηλώνεται ποιοϋ θεοΰ ιερείς είναι, πρέπει νά
θεωρούμε ότι πρόκειται γιά ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ22. Άν άληθεύει ή ύπόθεση αύτή23, τότε
πρέπει νά έκληφθεΐ ώς βέβαιο ότι όχι μόνο τό άξίωμα τοΰ ιερέα τοΰ Άσκληπιοΰ βρισκό-
ταν σέ ιδιαίτερη περιωπή, άλλά και ή λατρεία τοΰ θεοΰ κατείχε ξεχωριστή θέση στήν πο-
λιτική ιδεολογία τών Άργεαδών24 και συνακόλουθα στήν οργάνωση τοΰ κράτους τους25.
Ώστόσο γιά τή σχέση τών βασιλέων τής Μακεδονίας μέ τόν Ασκληπιό έκφράζεται γε-
νικά κάποια έπιφύλαξη, επειδή άκριβώς δέν έχουν έντοπισθεί έπαρκεϊς μαρτυρίες γιά τό
ζήτημα αύτό26.

18. Βλ. Πέτσας, «Ώνάι έκ τής Ημαθίας», σ. 22· στήν ύποσημ. 3 όμως τής ίδιας σελίδας καταγράφει
έγγραφα (τοϋ 243 π.Χ.), στα όποια μνημονεύεται μόνον ό βασιλιάς Αντίγονος Γονατάς (276-239 π.Χ.). Γιά τή
σχέση τών Μακεδόνων βασιλέων μέ τόν Ασκληπιό βλ. Kalléris, Les anciens Macédoniens, τ. 2, σ. 546, ύποση μ.
3, και κυρίως Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 174-186 («Der makedonische Asklepios und der Dynastie der
Temeniden»).

19. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 Ib, στίχ. 9· στόν 'ίδιο κατάλογο όμως καταγράφονται θεαροδόκοι και άπό άρκετές
μακεδονικές πόλεις. Βλ. καϊ Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 261.

20. Βλ. Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σ. 65■ Μ. Β. Hatzopoulos, Bull.Épigr. (1992), α 485, άρ.
321· Veligianni, «Lex sacra», σσ. 404-405, καϊ Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 182.

21. Βλ. Veligianni, «Lex sacra», σ. 405.

22. Βλ. Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σ. 65- ειδικά γιά τούς έπώνυμους ιερείς τής Βέροιας βλ.
Μ. Β. Hatzopoulos, Bull.Épigr. (1988), σ. 445, άρ. 847, και Άλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας»,
σ. 231 ('Επίμετρο). Γιά τούς έπώνυμους ιερείς στις μακεδονικές πόλεις βλ. κάι Hatzopoulos, Macedonian
Institutions, σα. 153-154,156,158 καϊ 182.

23. Βλ. όμως τις έπιφυλάξεις τής Άλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας», σ. 231.

24. Βλ. Veligianni, «Lex sacra», σ. 405, όπου στήν ύποσημ. 86 γίνεται λόγος γιά μια εμμεση άπόδειξη
τής κοινής καταγωγής τών Άργεαδών και τοϋ Άσκληπιοΰ: Σύμφωνα μέ ένα ψήφισμα (206/5 π.Χ.) άπό τήν
Ξάνθο τής Λυκίας ό Ασκληπιός γεννήθηκε στή Δωρίδα, άλλά και οί Άργεάδες ήταν δωρικής καταγωγής ώς
άπόγονοι τοϋ 'Ηρακλή. Συνεπώς είχαν σοβαρό λόγο νά προβάλουν τή λατρεία τοϋ θεοΰ αύτοϋ. Βλ. και τή
σχετική βιβλιογραφία πού καταγράφει ή Veligianni.

25. Βλ. Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 260.

26. Βλ. Greenwalt, «Médical Arts», σ. 222· βλ. έπίσης Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 262.
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Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τή σχέση Μακεδόνων βασιλέων μέ τόν θεό
τής ιατρικής δέν ύπάρχουν παρά μόνο άπό τόν Αλέξανδρο Γ' και μετά (π.χ. γιά τόν
Αντίγονο Γονατά, τόν Πτολεμαίο Ε' τόν Επιφανή, τόν 'Άτταλο Α' και τον 'Άτταλο Γ')27.
"Οσον άφορά τόν Αλέξανδρο εΐναι γνωστό ότι ό Μακεδόνας στρατηλάτης, όταν εισήλθε
στους Σόλους τής Κιλικίας, θυσίασε στον Ασκληπιό και πρός τιμήν του έκανε πομπή
στήν όποία έκτός άπό τόν στρατό του συμμετέσχε και ό 'ίδιος· άκόμη διοργάνωσε λα-
μπαδηδρομία, γυμνικούς κα'ι μουσικούς άγώνες28. Έπίσης στό ιερό τοΰ Ασκληπιού στή
Γόρτυνα τής Πελοποννήσου ό Αλέξανδρος, όπως διηγούνταν οί έντόπιοι, είχε άφιε-
ρώσει τόν θώρακα και τό δόρυ του. Μάλιστα κατά τόν περιηγητή Παυσανία (2ος αί.
μ.Χ.) έως τήν έποχή του σώζονταν ό θώρακας και ή αιχμή τοΰ δόρατος29. Τέλος είναι
γνωστή και μιά μάλλον έχθρική ένέργεια τοΰ Αλεξάνδρου πρός τόν θεό τής ιατρικής.
Όταν βρισκόταν στά Έκβάτανα, όπου συνέβη και ό θάνατος τοΰ άγαπημένου φίλου
του Ηφαιστίωνα30, μία άπό τις έκδηλώσεις τής μεγάλης λύπης του ύπήρξε, σύμφωνα
μέ κάποιους ιστορικούς, και ή έκ θεμελίων καταστροφή τοΰ ιερού τοΰ Άσκληπιοΰ (τοϋ
Άσκληπιοΰ τό εδος ... κατασκάψω έκέλευσε), ένώ ό Άρριανός φαίνεται νά μην δέχεται
τήν άλήθεια αύτής τής είδήσεως, θεωρώντας ότι ή έν λόγω ένέργεια δέν ταίριαζε στόν
χαρακτήρα τοΰ Αλεξάνδρου (τοϋτό γε και ονδαμη Άλεξάνδρω πρόσφορον), άλλά ότι
κάτι τέτοιο θά έπρεπε νά τό περιμένει κάποιος μάλλον άπό έναν βάρβαρο. Πικρία τοΰ
Αλεξάνδρου πρός τόν Ασκληπιό διακρίνεται και κατά τή συνάντησή του μέ πρέσβεις
τών Έπιδαυρίων. Κατά τήν προέλασή του πρός τή Βαβυλώνα ήλθαν σέ συνάντησή του
πρεσβείες άπό πολλές πόλεις τής 'Ελλάδας, άνάμεσα σ' αύτές και άπό τήν 'Επίδαυρο. Οί
Έπιδαύριοι πρέσβεις λοιπόν επέτυχαν νά ικανοποιηθούν άπό τόν Αλέξανδρο τά αίτή-
ματά τους, και έπί πλέον ό Μακεδόνας βασιλιάς τούς έδωσε καΐ κάποιο άνάθημα γιά
τό ιερό τοΰ θεοΰ στήν πατρίδα τους, έκφράζοντας όμως ταυτόχρονα και τή δυσαρέ-
σκειά του πρός τόν Ασκληπιό πού δέν έσωσε τόν φίλο του 'Ηφαιστίωνα, τόν όποιο άγα-
ποΰσε όσο και τόν έαυτό του31. Πάντως πιστεύεται ότι ή ίδρυση τοΰ Ασκληπιείου τής

27. Γιά τόν Αντίγονο βλ. στα ψηφίσματα τών Φιλίππων, τής Άμφιπόλεως, τής Πέλλας και τής
Κασσανδρείας για τό Ασκληπιείο τής Κώ, τή διοργάνωση τών Ασκληπιείων κτλ., ένώ γιά τούς Διάδοχους
στό τέλος τής Εισαγωγής.

28. Βλ. Αρριαν., ΑΑεξ. άνάβ. 2,5,8 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 307, μαρτ. 547: Αλέξανδρος δε έν Σόλοις
θύσας τε τω Άσκληπιψ και πομπεύσας αύτός τε και ή στρατιά πάσα, και λαμπάδα έπιτελέσας και αγώνα διαθεις
γνμνικόν και μουσικόν Σολεϋσι μεν δημοκρατεΐσθαι εδωκεν. Βλ. και Curt. Ruf., Hist. Alex. 3,7, 3 = Edelstein,
Asclepius, τ. 1, σ. 307, ύποσημ. 3, μαρτ. 547b. Βλ. άκόμη Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θερα-
πευτική», σ. 133, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 261. Γιά τή διοργάνωση άπό τόν Αλέξανδρο τών άγώνων στούς
Σόλους πρός τιμήν τοϋ Ασκληπιού άλλά και γιά τό ίερό τοϋ θεοΰ στήν πόλη αύτή βλ. Riethmüller, Asklepios,
τ. 1, σα 84-85 και 117, και τ. 2, α 384, άρ. 359.

29. Βλ. Παυσαν., Έλλάδ. περιήγ. 8,28,1 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 308, άρ. 548: Αέγουσι δέ οί έπιχώ-
ριοι και τάδε, ώς Αλέξανδρος ό Φιλίππου τόν θώρακα και δόρυ άναθείη τω Άσκληπιω. και ές έμέ γε 'έτι ό θώραξ
κα'ι τοϋ δόρατος ήν ή αιχμή. Πρβ. και Παυσαν., Έλλάδ. περιήγ. 8,28,1 = Edelstein, Asclepius, τ. Ι,σα 351-352,
μαρτ. 652 (γιά τό ιερό τοϋ Ασκληπιού στή Γόρτυνα). Βλ. άκόμη Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή
θεραπευτική», α 133, και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 146 και 178.

30. Γιά τόν θάνατο τοΰ Ηφαιστίωνα στά Έκβάτανα βλ. Αρριαν., Άλεξ. άνάβ. 7,14,1-3. Βλ. έπίσης και
παρακάτω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 20 («Γλαυκίας»),

31. Γιά τά δύο αύτά περιστατικά, δηλ. τήν καταστροφή τοϋ Ασκληπιείου τών Έκβατάνων και τή συ-
νάντηση τοΰ Αλεξάνδρου μέ τούς πρέσβεις τών Έπιδαυρίων, βλ. Αρριαν., Άλεξ. άνάβ. 7,14,5-6 = Edelstein,
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Αλεξανδρείας και γενικά ή διάδοση τής λατρείας τοϋ Ασκληπιού στήν Ανατολή οφείλε-
ται κατά μέγα μέρος στόν Αλέξανδρο32.

Εξετάζοντας στή συνέχεια τά μέχρι τώρα άποτελέσματα τών άρχαιολογικών άνα-
σκαφών διαπιστώνουμε ότι ή πρωϊμότερη λατρεία τοϋ Άσκληπιοΰ στή Μακεδονία συν-
δέεται μάλλον με τήν Άν τ ι σ ά ρ α, άρχαία πόλη κοντά στή Νεάπολη (Καβάλα). Κατά
τήν άνασκαφή στό άκρωτήριο τής Άντισάρας άποκαλύφθηκε ενα συγκρότημα δωμα-
τίων, κάποια άπό τά όποια πρέπει νά χρησίμευαν ώς άποθηκευτικοί χώροι, άφοΰ έκεΐ
βρέθηκαν τοποθετημένα πιθάρια. Κατά τήν άρχαιολόγο πού διενήργησε τήν άνασκαφή
«τά κτίσματα αύτά άνήκουν σ' ένα συγκρότημα Ίεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ», χωρίς όμως νά
εχει έντοπισθεί και κάποιος ναός. Στό συγκρότημα αύτό, πού πρέπει νά οικοδομήθηκε
περι τά τέλη τοΰ 6ου αί. π.Χ., πρίν άπό τόν Ασκληπιό λατρευόταν κάποια άλλη θεότητα,
άφοΰ κατά τόν αιώνα αύτόν ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ δέν ύφίστατο άκόμη στήν περιο-
χή. Μέ βεβαιότητα πιστοποιείται ή λατρεία τοΰ θεοΰ τής ιατρικής (ώς σνμβώμου θεοΰ)
στήν Άντισάρα τουλάχιστον άπό τις άρχές τοΰ 4ου αί. π.Χ., άπό μια άναθηματική έπιγρα-
φή (Άσκληπιώι) «πού βρέθηκε στο χείλος ένός έρυθρόμορφου σκύφου»33.Ό Riethmüller
θίγει τό ένδεχόμενο ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ νά μεταφέρθηκε άπό τούς Παρίους άποι-
κους στή Θάσο και άπό έκεΐ στή θασιακή άποικία Άντισάρα34.

Άλλά και στή Νεάπολη (Καβάλα)35 πρέπει νά λατρευόταν ό θεός τής ιατρικής,
όπως μάς έπιτρέπεται νά συμπεράνουμε άπό κατάλογο θεαροδόκων (4ος αί. π.Χ.) τής
Επιδαύρου (Νεάπολις· Πυθόδωρος)36 και άπό νόμισμα πού ένδεχομένως άπεικονίζει τον

Asclepius, τ. 1, σσ. 421-422, άρ. 821: ... άλλοι δέ, ότι και τοϋ 'Ασκληπιού το εδος έν Έκβατάνοις κατασκά-
ψαι έκέλευσε, βαρβαρικόν τοϋτό γε, και ούδαμή Άλεξάνδρω πρόσφορον, άλλα τη Ξέρξου μάλλον τι ατασθα-
λία τη ές τό θείον και ταις πέδαις ας λέγουσιν ές τόν Έλλήσποντον καθεϊναι Ξέρξην, τιμωρούμενον δήθεν
τόν Έλλήσποντον. αλλά και έκεΐνο ού πάντη 'έξω τοϋ εικότος άναγεγράφθαι μοι δοκεϊ, ώς έπι Βαβυλώνος
ήλαυνεν Αλέξανδρος, ίντνχεϊν αύτώ κατά τήν όδόν πολλάς πρεσβείας άπό τής 'Ελλάδος, είναι δέ δή έν τού-
τοις Έπιδαυρίων πρέσβεις' και τούτους ών τε έδέοντο έξ 'Αλεξάνδρου τυχεϊν και ανάθημα δούναι αύτοϊς
Άλέξανδρον κομίζειν τω Άσκληπιώ, έπειπόντα δτε καίπερ ούκ επιεικώς κέχρηταί μοι ό Ασκληπιός, ού σώσας
μοι τόν έταϊρον δντινα ίσον τή έμαυτοϋ κεφαλή ήγον. Βλ. άκόμη Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή
θεραπευτική», σ. 133· Βουτυράς, «Λατρεία», σσ. 261-262, και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 85 και 177-178
(γιά τήν καταστροφή άπό τόν Αλέξανδρο τοϋ Ασκληπιείου τών Έκβατάνων), και τ. 2, σ. 397, άρ. 447 (κα-
ταγραφή τών μαρτυριών γιά τό Ασκληπιείο αύτό)· έπίσης τ. 1, σ. 178 (για τήν πρεσβεία τών Έπιδαυρίων).

32. Βλ. Edelstein, Asclepius, τ. 2, σσ. 251-252· γιά τή σχέση τοϋ Αλεξάνδρου μέ τόν Ασκληπιό βλ. άκό-
μη, ό.π., τ. 2, σσ. 120 και 198, ύποσημ. 12- Πέτσας, «Ώναι έκ τής Ημαθίας», σ. 22· Μπίμπη-Παπασπυροπούλου,
«Παραδοσιακή θεραπευτική», σ. 133, ύποσημ. 10, και Riethmüller, Asklepios, τ. Ι,σ. 178.

33. Γιά όλα αύτά βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, «Ο'ι άποικίες τής Θάσου», σσ. 315-316· βλ. άκόμη
στήν 'ίδια, «Καλαμίτσα (άρχ. Αντισάρα)», ΑΔ 25 (1970), Μέρος Β ' 2 - Χρονικά 2, σσ. 397-398 (και πίν. 332-
333)· στήν ίδια, «Αρχαία Αντισάρα», ΑΔ 26 (1971), Μέρος Β' 2 - Χρονικά, σ. 413 (και πίν. 407α-δ). Βλ. και
Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 253 (ό συγγρ. θεωρεί ότι τό εΰρημα αύτό τής Άντισάρας είναι «ή παλαιότερη σίγου-
ρη μαρτυρία γιά τήν έμφάνιση τής λατρείας τοϋ Άσκληπιοΰ στόν γεωγραφικό χώρο πού καλύπτει άπό τήν
έποχή τοϋ Φιλίππου Β ' ή άρχαία Μακεδονία»). Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 29,58,77,82,174 ύπο-
σημ. 533,220-221,227 και 364, και τ. 2, σσ. 325-326, άρ. 41.

34. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 205 («Paros - Thasos - Antisara»), 220-221, κ.ά. Βλ. και λίγο πα-
ρακάτω, στά σχετικά μέ τή Θάσο.

35. Γιά τή Νεάπολη βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 403-404.

36. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 Ib, στίχ. 27. Βλ. κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 326, άρ. 48.
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Ασκληπιό37. Έπίσης στο ψήφισμα τών Φιλίππων (243 π.Χ.), στό όποιο γίνεται λόγος για
τή συμμετοχή τής πόλεως αύτής στόν πανελλήνιο εορτασμό τών Μεγάλων Ασκληπιείων
πού γιά πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν κατά τό έπόμενο έτος, οί δύο άπεσταλμέ-
νοι τής Κώ, ύστερα άπό τούς Φιλίππους, θά μετέβαιναν στήν Νέαν Πάλιν, προφανώς
γιά τόν ϊδιο σκοπό (άν καΐ δέν σώζεται ψήφισμα τών Νεαπολιτών άνάλογο μέ έκεΐνο
τών Φιλιππησίων). Ή πόλη τών Φιλίππων καταγράφει στό ψήφισμα, μεταξύ άλλων, και
τήν ύποχρέωσή της νά συνοδεύσει τούς δύο Κώους ώστε νά φθάσουν μέ άσφάλεια στή
Νεάπολη (: όπως \ δ'άν ασφαλώς άποσταλώσιν είς Νέαν Πάλιν, τούς στρατηγούς σνμπέμ-
ψαι αύτοϊς \ τους ξένους (σ)τρατιώτας τους παρά τη πάλει μισθοφοροΰντας)^.

Λίγο άνατολικότερα, στήν πόλη Τό π ε ι ρ ο, πού έχει έντοπισθει στή δυτική όχθη
τοϋ Νέστου, έχουν βρεθεί νομίσματα, στά όποια άπεικονίζεται ό Ασκληπιός σέ όρθια
στάση39.

ΆσκληπιεΤον ύπήρχε και στή Θάσο, όπως προκύπτει άπό σχετική έπιγραφή τοϋ
4ου αί. π.Χ., στήν όποία γίνεται λόγος γιά τόν ιερέα τοϋ θεοϋ (έπιμέλεσθαι τόν άγορηνό-
μον και τον ιερέα τοϋ | Ασκληπιού τους εκάστοτε έόντας) άλλά και γιά τό ιερό του (ην δε
μη έπιμέλωνται | όφείλεν αύτους τής ήμερης εκάστης ήμίεκτον ίρόν τώι \ Άσκληπιώι)40. Άν
άληθεύει ή υπόθεση τοΰ Riethmüller ότι ένδεχομένως ή λατρεία τοϋ Άσκληπιοΰ εισήχθη
στή Θάσο άπό τούς Παρίους πού τήν άποίκισαν41, τότε πρέπει νά δεχθούμε ότι οί Θάσιοι
γνώρισαν τόν θεό τής ιατρικής νωρίτερα άπό ό,τι οί κάτοικοι τής Άντισάρας (άφοΰ ή
Άντισάρα ήταν θασιακή άποικία). Παλαιότερα είχε διατυπωθεί ή άποψη ότι τά άρχαιο-
λογικά εύρήματα στήν Αντισάρα ήταν προγενέστερα άπό αύτά στή Θάσο πού «δέν είναι
άρχαιότερα άπό τόν 3ο π.Χ. αί.»42. Αύτό όμως είναι μάλλον λανθασμένο, όπως άποδει-

37. Βλ. Mionnet, Médailles antiques, τ. 1, σ. 432, άρ. 8, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 326, άρ. 48.

38. Σχετικά μέ τό ψήφισμα αύτό βλ. λίγο παρακάτω, δπου τά σχετικά μέ τή λατρεία τού Ασκληπιού
στούς Φιλίππους.

39. Βλ. Mionnet, Médailles antiques, Suppl. II, σ. 502, άρ. 1759, και Walton, Ασκληπιός, σ. 175. Βλ. και
Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 327, άρ. 53· πρβ. και τ. 1, σ. 63, ύποσημ. 32.

40. Βλ.: 'Em Λυσιστράτον [τοϋ Α]'ίσχρωνος αρχο[ντος· τύχηι άγαθήε] | έπι τοίσδε έκδέδοται [ό κήπος ό]
Ήρακλέος ό πρός [τήι πύληι. ό άναι]-\ραιρημένος τόν κή[πον τό χωρ]ίον καθαρόν παρέξει [τό περί τάς] | πύ-
λας, όπου ή κόπρος [έξεβάλλ]ετο. ήν δέ τις έγβάλλη[ι κόπρον ές] | τό χωρίον, είναι τό αγγος τοϋ άναιρερημέ-
νον τόν κήπο[ν, τόν δέ] | δοϋλον μαστιγώσαντα άθώϊον είναι, δπως δέ τό χωρίον καθ[αρόν] | παρέχηι, έπιμέ-
λεσθαι τόν άγορηνόμον και τόν Ιερέα τοϋ \ Ασκληπιού τους εκάστοτε έόντας ήν δέ μή έπιμέλωνται, | όφεί-
λεν αυτούς τής ήμέρης εκάστης ήμίεκτον ίρόν τώι | Ασκληπιώι' δικάζεσθαι δέ τούς άπολόγονς ή αυτούς όφεί-
λειν I τόν δέ άναιρερημένον τώ[ι ί]ρεΐ και τώι άγορανόμωι εκτην όφείλειν \ τής ήμέρης. Βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ.
265 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 397, μαρτ. 786. Βλ. άκόμη Bergmann, «Thasos», σσ. 233-242 (στή σ. 237 ή
έπιγραφή)· Thraemer, «Asklepios», στ. 1675· Perdrizet, «Études Amphipolitaines», σ. 38, ύποσημ. 2· Salviat,
«Une nouvelle loi Thasienne», σ. 251, και F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques [TMA, Fase. XVIII],
Paris 1969, σσ. 209-210, άρ. 115 (δπου και προηγούμενες έκδόσεις). Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 201,
και τ. 2, σ. 327, άρ. 52.

41. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 203-204,205 και 220-221.

42. Βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, «Οί άποικίες τής Θάσου», σ. 316: Ή Κουκούλη κατέληξε στό
συμπέρασμα αύτό έπειδή είχε ύπ' δψιν της τή μή άποδεκτή σήμερα χρονολόγηση τής έπιγραφής IG ΧΙΙ/8,
άρ. 265, άπό τόν Salviat, «Une nouvelle loi Thasienne», σ. 251, κατά τόν όποιον «/G 8,265 n'est pas antériore
selon nous à 290 av. J.-C.».
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κνύεται άπό τήν έπιγραφή πού εξετάσθηκε παραπάνω άλλά και άπό άλλες θασιακές έπι-
γραφές γιά τις όποιες θά γίνει λόγος στή συνέχεια.

Σέ μία έπιγραφή (4ος αί. π.Χ.), πού βρέθηκε στό άρχαίο τείχος τής πόλεως τής
Θάσου, κοντά στήν πύλη πρός τό χωριό Παναγία, παραδίδεται ένας ιερός νόμος (lex sa-
cra), στόν όποιο άπαριθμοϋνται οί ημέρες αΐς ... ούκ εξεστιν ένδεικνύε[ιν ο]ι)<5έ άπάγειν
μεταξύ αύτών συμπεριλαμβάνεται και ή ήμέρα έορτασμοϋ τών Μεγάλων Ασκληπιείων43.

'Επί πλέον ή λατρεία τοϋ θεοϋ και ή ύπαρξη ίεροϋ του στό νησί αύτό πιστοποι-
είται και άπό τέσσερις σύντομες άναθηματικές έπιγραφές πού βρέθηκαν στόν Λιμένα
και χρονολογούνται άπό τόν 4ο αί. π.Χ. έως τή ρωμαϊκή έποχή (;). Στις δύο άπό αύτές
δέν άναγράφεται ό άκριβής λόγος γιά τόν όποιον έγινε τό άνάθημα, σέ μία είναι φα-
νερό ότι πρόκειται γιά 'ίαση κάποιου νοσήματος πού άφοροΰσε άνω άκρο, ένώ ή τέταρ-
τη μάς παραδόθηκε σέ κακή κατάσταση. Στήν πρώτη λοιπόν άπό τις έν λόγω έπιγραφές
(τέλη 4ου αί. π.Χ.) άναγράφεται άπλώς τό όνομα προφανώς τοϋ ευγνώμονος ίαθέντος
(Τιμαρχίδας Πνθίωνος \ Άσκληπιώι)4*, ένώ άπό τήν άλλη μάς έπιτρέπεται νά συμπερά-
νουμε μόνον ότι ό θεός εισάκουσε τή δέηση τοΰ Αίλίου Παγκρατίδη (Άσκληπιώι \ έπηκό-
ωι 0ε-|ώί Α'ίλιος Παγκρατίδης)45. Στήν τρίτη έπιγραφή (3ος αί. π.Χ.) έκτος άπό τό όνομα
τοΰ άσθενοΰς πού θεραπεύθηκε, καταγράφονται και τά άφιερώματα, ένα άπό τά όποια
άποτελεΐ ομοίωμα χεριού (Δικηκράτης Φίλωνος Άσκληπιώι | άνέθηκεν τήν χείρα καϊ τά
πε-\ριραντήριον)46. Τό άνάθημα τοΰ ομοιώματος χεριοΰ δηλώνει ότι τό μέρος τοΰ σώμα-
τος τοϋ Δικηκράτη πού έπασχε και θεραπεύθηκε ήταν τό ένα άπό τά χέρια του47. Ή τε-

43. Βλ. Αίς ήμέραις ούκ εξεστιν ένδεικνύ[ιν ο]ύδέ άπάγειν [Ά]πατουρίο[ι]ς \ ε[ύ]χωλ[ήι είς π]άν-
τας θεούς, Μαιμακτηρίοις, Ποσιδείοις, οταν μολίζωμεν, Άνθεστηρίοις, | Σωτηρίοις, Διονυσίοις, Διασίοις,
Ήρακλείοις τοις μεγάλοις, Χορείοις, \ Δυωδεκαθε[ίο]ις, Άλεξανδρείοις, Ι.ΟΑΙΟΙΣ, Προστροπήι, Θεσμοφορίοις,
Άσκληπιείοις τοις μεγάλοις, | Δημητριείοις, Ήροξεινίοις, Διοσκουρίοις, Κωμαίοις τοις μεγάλοις, ,ΑΜΒΟ.Ο.Σ...
(κτλ.). Παραθέτω τό κείμενο κατά τόν F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques. Supplement [TMA, Fasc.
XI], Paris 1962, σσ. 126-129, άρ. 69. Βλ. άκόμη Salviat, «Une nouvelle loi Thasienne», σσ. 193-267 (στή σ. 195
ή έπιγραφή, και στις σσ. 251-254 τά σχετικά μέ τή μνεία τών Μεγάλων Ασκληπιείων)· Α. G. Woodhead, SEC
17 (1960), σσ. 115-116, άρ. 415. Πρβ. J. Bousquet, «Addenda et Corrigenda», BCH 82 (1958) 831, και J. Robert
- L. Robert, «Bulletin Épigraphique», REG 72 (1959) 226-229, άρ. 323. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σα
61 και 202, και τ. 2, σ. 327, άρ. 52.

44. Βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 364. Βλ. άκόμη Miller, «Thasos», α 140, άρ. 2· Bergmann, «Thasos», σ. 240·
Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 1, σ. 331, ύποσημ. 3· Perdrizet, «Études Amphipolitaines», σ. 38, ύποσημ.

2, καϊ Salviat, «Une nouvelle loi Thasienne», α 251 (ή έπιγραφή χρονολογείται περί τό 320 π.Χ.). Βλ. και
Riethmüller, Asklepios, τ. 1, α 200 (και ύποσημ. 683), και τ. 2, α 327, άρ. 52.

45. Βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 366. Βλ. έπίσης Perdrizet, «Études Amphipolitaines», σ. 38, ύποσημ. 2· Pouilloux,
Les cultes de Thasos, τ. 1, α 331, ύποσημ. 3, και Dunant - Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 2, σα 158-159. Βλ.
και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, α 201, και τ. 2, α 327, άρ. 52.

46. Βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 365. Βλ. έπίσης Miller, «Thasos», σ. 140, άρ. 3· Bergmann, «Thasos», α 240·
Perdrizet, «Études Amphipolitaines», σ. 38, ύποσημ. 2, και Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. Ι,σ. 331,ύποσημ.

3. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 200 (και ύποσημ. 683), και τ. 2, σ. 327, άρ. 52.

47. Γιά τά όμοιώματα-άναθήματα στόν Ασκληπιό βλ. Α. Krug, Άρχαία ιατρική. Επιστημονική και
θρησκευτική ιατρική στήν Αρχαιότητα, μετάφρ.: 'Ε. Μανακίδου - Θ. Σαρτζής, Αθήνα 1997, α 145, είκ. 63
(ομοιώματα χεριών και ποδιών, άναθήματα τοϋ 4ου αί. π.Χ. στό Ασκληπιείο τής Κορίνθου), α 149, είκ. 65 (ό
Άμυνος άφιερώνει στόν θεό τό πόδι του, στό όποιο κατά μήκος τής κνήμης διακρίνεται κιρσός. Ασκληπιείο
Αθηνών, άρχές 4ου αί. π.Χ.), α 151, είκ. 68 (ομοίωμα δύο αύτιών, άνάθημα στόν Ασκληπιό. Αθήνα 4ος αί. π.Χ.),
κ.ά. Σχετικά μέ τά άφιερώματα στόν Ασκληπιό, και γενικά τις προσφορές και τά άναθήματα στούς θεούς, βλ.
W. Η. D. Rouse, Greek Votive Offerings. An Essay in the History of Greek Religion, Cambridge 1902 (άνατύπ.:
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λευταία έπιγραφή είναι, όπως ήδη σημειώθηκε, κατεστραμμένη κατά τό μεγαλύτερο μέ-
ρος της, αν όμως εΐναι ορθές οί προτεινόμενες συμπληρώσεις, τότε πρόκειται για ανά-
θημα τοΰ Λαμπρία Αίσχρίωνος στόν Απόλλωνα και τόν Ασκληπιό προφανώς για κά-
ποια θεραπεία, δική του ή συγγενικού του προσώπου ([Λαμπρ]ίας Αίσχρίωνος | Ά[π]όλ-
λωνι I καϊ Άνίω[ι] \ καϊ Ά[σκληπιώ] \ [τάς - - ]αιάς καϊ - - )48. Σώζεται και μία άκόμη έπι-
γραφή, ή όποία πιθανόν πρέπει νά χρονολογηθεί τόν 2ο αί. π.Χ.· σ' αύτήν δέν παραδίδε-
ται τό όνομα τοΰ Ασκληπιοΰ, ώστόσο μέ βάση τό περιεχόμενο της πιστεύεται ότι πρόκει-
ται γιά άνάθημα πρός τον θεό άρρώστου πού θεραπεύθηκε άπό κάποια έσωτερική νόσο
([Ασκλη]πιώι1 \ ΟΥ.ΙΟΣ \ ίκέσιος | σπλάγ-\χνων σώ-\στρα φέρω \ κατ' οναρΥ9.

Ή θέση τοΰ Ασκληπιείου δέν εχει έντοπισθεί, ώστόσο ό Miller ύποθέτει ότι αύτό
μάλλον πρέπει νά τοποθετηθεί στήν περιοχή όπου βρέθηκαν οί δύο άναθηματικές έπι-
γραφές, τοΰ Τιμαρχίδα Πυθίωνος και τοΰ Δικηκράτη Φίλωνος50. Ό Bergmann όμως έπι-
σημαίνει ότι δέν εΐναι δυνατόν νά άποκλεισθει τό ένδεχόμενο, οί έπιγραφές νά μετα-
φέρθηκαν έκεΐ άπό κάποιο άλλο μέρος τής άρχαίας πόλεως51. Ό Riethmüller, άφοΰ πα-
ραθέσει τις σχετικές άπόψεις μελετητών πού άσχολήθηκαν μέ τό ζήτημα αύτό και άφοΰ
έξετάσει διάφορες ένδείξεις, καταλήγει μέ τή διαπίστωση ότι ή ερευνά γιά τόν έντο-
πισμό τής θέσεως τοΰ ιερού έχει οδηγηθεί σέ άδιέξοδο52. "Οσον άφορά τήν ίδρυση τοΰ
Ασκληπιείου ό Edelstein πιστεύει ότι αύτή ελαβε χώρα περί τό 380 π.Χ.53, καϊ λίγο άργό-
τερα, μέσα στόν ϊδιο αιώνα (περ. 365-311 π.Χ.), ή πόλη μνημονεύεται μεταξύ τών θεαρο-
δόκων τής Επιδαύρου (Θάσος- Άρτυσίλας)54.

Άπό τήν Αλυκή τής Θάσου μάς είναι γνωστές δύο άναθηματικές έπιγραφές γιά
εύπλοια κάποιων ε'ίτε ναυτικών ε'ίτε ταξιδευτών ή πρώτη άπό αύτές, ή όποια σώ-
ζεται κατεστραμμένη κατά τό μεγαλύτερο μέρος της, άφιερώνεται στον Ασκληπιό

Hildesheim 1976)· G. Karo, Weihgeschenke in Epidauros, Stuttgart 1937· U. Hausmann, Kunst und Heiltum.
Untersuchungen zu den Asklepiosreliefs, Potsdam 1948 (κυρίως για τις απεικονίσεις τών αναθημάτων), κ.ά.

48. Παραθέτω τό κείμενο κατά τόν Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 1, σ. 331, ύποσημ. 3. Βλ. άκόμη IG
ΧΙΙ/8, άρ. 367, και Salviat, «Une nouvelle loi Thasienne», σ. 252. Βλ. κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 200 (και
ύποσημ. 683), και τ. 2, σ. 327, άρ. 52.

49. Βλ. Pouilloux,Les cultes de Thasos, τ. Ι,σσ. 331-335, άρ. 126,ή έπιγρ. στή σ. 332 (ό συγγρ. παρατηρεί
ότι οί στίχ. 3-7 τής έπιγραφής —ίκέσιος ... κατ'οναρ— συγκροτούν εναν πεντάμετρο στίχο, και έπίσης ότι ή
λέξη σώστρα συνηγορεί ύπέρ τοϋ ότι πρόκειται γιά άναθηματική έπιγραφή συνεπεία τής ίάσεως κάποιου).
Βλ. άκόμη Riethmüller, Asklepios, τ. 1, α 202.

50. Βλ. «Thasos», σ. 140 (ό συγγρ. δέν κάνει λόγο γιά τις δύο άλλες άναθηματικές έπιγραφές πού
καταγράφω στήν παράγραφο αύτή), και Bergmann, «Thasos», σ. 240.

51. Βλ. «Thasos», σ. 240.

52. Βλ. Asklepios, τ. 1, σσ. 201-202 (όπου οί σχετικές άπόψεις τών Ε. Miller, C. Fredrich, J. Poilloux, C.
Picard, M. Launay και F. Salviat).

53. Βλ. Asclepius, τ. 2, σ. 249. Βλ. άκόμη Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 1, σ. 331(: «de dieux au IVe
siècle au plus tard»), και Salviat, «Une nouvelle loi Thasienne», σ. 251 (: «à la fin du IVe siècle»). Έπίσης βλ.
Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 203, ύποσημ. 703 (πρώτο μισό 4ου αί. π.Χ.).

54. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 31. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 327, άρ. 52· πρβ. και τ. 1, σ. 176.
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(Άσκληπιώι)55, ένώ ή δεύτερη στόν Ποσειδώνα καϊ τόν Ασκληπιό (τώι Ποσειδ[ώνι] | [και
τώι Άσκληπιώι)56.

Σε σαρκοφάγο πού βρέθηκε στήν περιοχή τών Κ(ο)ινύρων ύπάρχει έπιγραφή στήν
όποία μνημονεύεται κάποιος κάτοικος τής περιοχής πού έφερε τό θεοφόρον όνομα
Άσκληπιάδης (Άσκληπιάδης και Χρήστος \ Άφφιάδι τήι ίδίαι μητρί μνή-\μης χάριν)57. Τό
ϊδιο όνομα έντοπίζεται σέ μία άκόμη έπιγραφή (... | Άσκληπειάδης Πυ-\θοκλέουςχαίρε)5*,
ένώ σέ μία τρίτη ύπάρχει ώς θηλυκό (Άσκληπιάδα | Τρνφαίνης προσ-\φιλής [χαίρε])59,
κ.ά.60.

Άκόμη στή Θάσο βρέθηκαν δύο άγάλματα τού Ασκληπιού και ενα άγαλματίδιο πι-
θανόν τοϋ 'ίδιου θεοΰ61, καθώς και άναθηματικό άνάγλυφο στον Τελεσφόρο62.

Τέλος άξίζει νά σημειωθεί καϊ μιά τουλάχιστον άσυνήθιστη διαπίστωση: Σέ εναν
κατάλογο άρχόντων τής Θάσου, ό όποιος χρονολογείται τήν αύτοκρατορική έποχή, συ-
μπεριλαμβάνεται και ό θεός τής ιατρικής ώς Ασκληπιός Απόλλωνος63.

Ρητή μαρτυρία γιά τή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ στούς Φιλίππους διασώζε-
ται μόνο άπό τούς μεταχριστιανικούς χρόνους64. Άν όμως είναι όρθή ή πρόταση τοΰ
Χατζόπουλου γιά τούς έπώνυμους ιερείς στις πόλεις τής Μακεδονίας άπό τήν έποχή τοϋ
Φιλίππου Β ' καϊ μετά, τότε ή λατρεία τοΰ θεοΰ στήν πόλη αύτή πρέπει νά τοποθετηθεί
χρονικά πολύ παλαιότερα, άφοΰ κατά τόν ϊδιο μελετητή «άρκετά δημόσια εγγραφά της
είναι χρονολογημένα μέ βάση κάποιον έπώνυμο ιερέα» (προφανώς τοΰ Ασκληπιού)65.

Οί Φίλιπποι δέν συμπεριλαμβάνονται στόν κατάλογο (4ος αί. π.Χ.) τών θεαροδό-
κων τής Επιδαύρου, ό Riethmüller όμως πιστεύει ότι ή άναγραφή τοΰ Δάτου (Δάτος-
Τίμανδρος) άφορά τούς Φιλίππους66.

55. Βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 583: εϋπ[λοια τώ - -] [ Άσκλ[ηπιώ - - ] | τώ---| συ---| τως----. Βλ. έπίσης

Δήμιτσας, Ή Μακεδονία ένλίθοις φθεγγομένοις, τ. 2,σ.961,άρ. 1381,και Riethmüller, Asklepios, τ. Ι,σ. 202.

56. Βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 582: εΰπλοια τω Ποσειδ[ώνι | [κ]αι τω Άσκληπιω τωπ-\----πεγασω? Βλ. έπίσης

Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις,τ. 2, σ. 962, άρ. 1384, κάι Riethmüller, Asklepios, τ. Ι,σ. 202.

57. Βλ./G ΧΙΙ/8, άρ. 580. Βλ. καϊ Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. 2,σ.966, άρ. 1414.

58. Βλ. Dunant - Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 2, σ. 156, άρ. 320.

59. Βλ. Dunant - Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 2, σ. 157, άρ. 321.

60. Γιά άλλα θεοφόρα ονόματα κατοίκων τοϋ νησιοΰ βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 8,216, 306, 307, 322, 323, 414,
536 και 555. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 327, άρ. 52.

61. Βλ. G. Touchais, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1985», BCH
110 (1986) 729 (γιά τά άγάλματα), και Β. Πούλιος, «Θάσος», ΑΔ 46 (1991), Μέρος Β' 2 - Χρονικά, σα 311-
312 (και πίν. 117γ) (γιά τό άγαλματίδιο)· ό Πούλιος τό καταγράφει ώς «άγαλμάτιο άνδρικής θεότητας»· ώς
ταυτιζόμενο μέ τόν Ασκληπιό τό καταγράφει ό Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 327, άρ. 52.

62. Γιά τό άνάγλυφο αύτό βλ. τή βιβλιογραφία πού καταγράφει ό Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 327,

άρ. 52.

63. Βλ. J. Delorme, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1949. Thasos»,
BCH 74 (1950) 356· Pouilloux, Les cultes de Thasos, τ. 1, σ. 331, ύποσημ. 3· Salviat, «Une nouvelle loi thasienne»,
α 252, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 327, άρ. 52 (: «A(sklepios) als Archont»).

64. Γιά τούς Φιλίππους βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα. 405 κ.έ., κ.ά.

65. Βλ. Μ. Β. Hatzopoulos, «Décret pour un bienfaiteur de la cité de Philippes», BCH 117 (1993) 320-
324, και στόν 'ίδιο,Macedonian Institutions, σα 155 κ.έ. Βλ. και Riethmüller, Asklepios,τ. Ι,σα 59 και 181-182,
και τ. 2, σ. 323, άρ. 28 (όπου όμως ό συγγραφέας δηλώνει τήν έπιφύλαξή του).

66. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 32· βλ. έπίσης Tataki, Macedonians Abroad, α 99, και Riethmüller,
Asklepios, τ. 2, σ. 323, άρ. 28 («Thearodokos von Epidauros in Daton»),
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Αρκετά βέβαιη ενδειξη γιά τή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ αποτελεί τό ψήφισμα τής πό-
λεως για τή συμμετοχή της στήν πανελλήνια έορτή πρός τιμήν τοΰ Άσκληπιοΰ, ή όποία
διοργανώθηκε για πρώτη φορά στήν Κώ τό 242 π.Χ. Ή σχετική μαρτυρία διασώζεται
σέ στήλη άπό λευκό μάρμαρο, ή όποία βρίσκεται στό Ασκληπιείο τής Κώ και παραδίδει
τά ψηφίσματα τριών μακεδόνικων πόλεων (κατά τήν άκόλουθη σειρά): Κασσανδρείας,
Άμφιπόλεως και Φιλίππων (τό ψήφισμα τών Φιλίππων άρχίζει άπό τήν 35η σειρά).
Σύμφωνα μέ τό σχετικό ψήφισμα (243 π.Χ.)67 τό Ασκληπιείο τής Κώ έστειλε στούς
Φιλίππους δύο απεσταλμένους, τόν άρχιθέωρον Άριστόλοχον Ζμένδρωνος και τόν θε-
ωρόν Μακαρέα Άράτου, οί όποιοι ανακοίνωσαν στούς Φιλιππησίους τόν έορτασμό τών
Ασκληπιείων (τήν τε έπαγγελίαν τήν τών Ασκληπιείων τών έν Κώϊ), τήν έκεχειρία και έπί
πλέον ήξίουν δέ \ τό ιερόν ασυλον [sc. τό Άσκληπιειον τής Κώ] είναι. Οί κάτοικοι τών
Φιλίππων άποδέχθηκαν τις προτάσεις τών Κώων, τούς ευχαρίστησαν, ρύθμισαν διάφο-
ρα ζητήματα πού άφορούσαν τούς θεωρούς και όρισαν θεαροδόκον τόν Ήρακλεόδωρον
Άριστίωνος68.

Τουλάχιστον άπό τά μέσα τοΰ 3ου αί. μ.Χ., μαρτυρεΐται στούς Φιλίππους ή τέλεση
τών Μεγάλων Ασκληπιείων, όπως προκύπτει άπό έπιγραφή, στήν όποία μνημονεύεται ό
Κόϊντος Φλάβιος Έρμαδίων, άγωνοθέτης τών Μεγάλων Ασκληπιείων69.

Έπίσης στούς Φιλίππους έχουν βρεθεί άγαλματίδια άπό τερρακότα τά όποια πα-
ριστούν τόν Τελεσφόρο· τά άγαλματίδια αύτά όμως δέν έντοπίσθηκαν σέ Άσκληπιειον
άλλά στό ιερό αιγυπτιακών θεοτήτων. Έπίσης βρέθηκαν και δύο άγαλματίδια πού παρι-
στούν παιδιά και μάλλον άποτελοΰν άφιερώματα σέ ιαματικές θεότητες70.

67. Βλ.: Φιλίππων. \ 'Ιερών ύπερ τής έκ Κώ θεωρίας. Γνώμη τής έκλησίας' επειδή ή πόλις ή Κώιων
κατά I τα πάτρια καϊ κατά τήν μαντείαν τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού άπέσταλκεν άρχι-\θέωρον Άριστόλοχον
Ζμένδρωνος και θεωρόν μετ'αύτοϋ Μακαρέα Άράτου \ έπαγγέλλοντας τήν τε θυσίαν τώι Άσκληπιώι καϊ τήν
έκεχειρίαν, οϊτινες έπελ-\θόντες έπι τήν έκλησίαν τήν οικειότητα τήν ύπάρχουσαν τήι πόλει τήι Κώιων \ πρός
τήμ πάλιν τών Φιλίππων και πρός τόμ βασιλέα Άντίγονον και πρός τους &λ\λους "Ελληνας και Μακεδόνας
ένεφάν[ι] σαν καϊ άνενεώσαντο, ήξίουν δέ | τό ιερόν ασυλον είναι, άγαθήι τύχηι δεδόχθαι τήι έκκλησίαι δέχεσθαι
τήμ πάλιν \ τήν τε έπαγγελίαν τήν τών Ασκληπιείων τών έν Κώι καϊ τήν έκεχειρίαν, κα-\θάπερ έπαγγέλλουσιν
οί θεωρ[οί], έπαινέσαι (δ)έ καϊ τήμ πάλιν τήν Κώιων έπι ταϊς | τιμαϊς αίς συντελεί τοις θεοϊς καϊ έπι τήι εύνοίαι
τή τε πρός τόμ βασιλέα Άντί-\γονον και τήμ πάλιν τήν Φιλίππων καϊ τούς άλλους "Ελληνας και Μακεδόνας,
δοΰ-\ναι δέ και τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού τόν έν Κώι άσυλον, καθάπερ και ό βασιλεύς Άντίγο-\νος προαιρείται,
δούναι δέ τόν ταμίαν τοις θεωροϊς ύπερ τής πόλεως εϊς ξένια | όσον και τοις τά Πύθια έπαγγέλλουσιν δίδοται έν
τώι νόμωι γέγραπται, καλέσαι δέ | τούς θεωρούς καϊ έπι τά ιερά ύπερ τής πόλεως τόν άρχοντα εις τό πρυτανεΐον
τόν I δέ ταμίαν δούναι τώι άρχοντι ύπερ έκατέρου αύτών άργύριον τό έκ τοϋ νόμου' όπως \ δ' αν ασφαλώς
άποσταλώσιν εις Νέαν Πάλιν, τούς στρατηγούς συμπέμψαι αύτοϊς \ τούς ξένους (σ)τρατιώτας τούς παρά τή
πάλει μισθοφοροϋντας' είναι δέ καϊ θεωροδόκον \ [τ]ής έκ Κώ παραγινομένης θεωρίας τόν ύποδεδεγμένον
τήν θεωρίαν Ήρακλεόδωρον Άριστίωνος. Σχετικά βλ. Herzog - Klaffenbach, Asylieurkunden, σσ. 16-17, άρ. 6,
στίχ. 35-55, και Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 54-55, άρ. 36 (δπου και βιβλιογραφία). Πρβ.
Giovannini, «Le statut», σσ. 465-466 κάι 468-469, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 258.

68. Βλ. Tataki, Macedonians Abroad, σ. 164, άρ. 15. Βλ. κάι παρακάτω, τήν παρατήρηση τοϋ Βουτυρά
όσον άφορά τό παρόμοιο ψήφισμα τών Κασσανδρέων.

69. Βλ. P. Lemerle, «Inscriptions latines et grecques de Philippes», BCH 59 (1935) 141-147, άρ. 41:
Κό(ϊντον) Φλάβιον Έρ-\μαδίωνα υίόν \ Κο(ίντου) Φλαβίου \ 'Ερμαδίωνος \ τοϋ κρα(τίστον) γυμνα-\σιάρχον
κα(ι) I άρχιερέως \ οί θρησκευ-\τέ τόν ίδιον \ άγωνοθέτην \ τών μεγάλων \ Άσκληπείων [leg. -πιείων]. Βλ. άκό-
μη Collart, Philippes, σσ. 448 και 451, καϊ Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 60 και 61, και τ. 2, σ. 323, άρ. 28.

70. Γιά όλα αύτά βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 323, άρ. 28 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).
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Στά Κ η π ι à τοϋ Παγγαίου, όπου ύπήρχε γνωστό ιερό τοΰ ήρωα Αύλωνείτη, ανα-
καλύφθηκε κεφάλι άγάλματος «γενειοφόρου άνδρικής μορφής τοΰ τύπου Ηρακλή ή
Ασκληπιοΰ». Ό ήρωας Αύλωνείτης παριστάνεται ώς ίππέας-κυνηγός καϊ συχνά ταυτίζε-
ται μέ τόν Ασκληπιό ή τόν Διόνυσο ή άλλους θεούς (Απόλλωνα, Ηρακλή). Αν και όλες
οί άναθηματικές έπιγραφές πού βρέθηκαν στό ιερό άφοροϋν άποκλειστικά τον ήρωα
Αύλωνείτη, πιστεύεται ότι τό εύρημα αύτό υποδηλώνει ένδεχομένως τή λατρεία τοΰ
θεοΰ τής ιατρικής στήν περιοχή71.

Στήν Αμφίπολη72 ό Ασκληπιός λατρευόταν έπίσης άπό άρκετά νωρίς, τουλάχι-
στον άπό τόν 4ο αί. π.Χ., όπως προκύπτει άπό πέντε συμβόλαια άγορών, στά όποια μνη-
μονεύονται ιερείς τοΰ Ασκληπιού· μάλιστα ή μνεία τοΰ ιερέα τοΰ Ασκληπιού μεταξύ τών
έπώνυμων άρχόντων δηλώνει σαφώς τή σημαίνουσα θέση τής λατρείας τοΰ θεοΰ τής ια-
τρικής στήν πόλη73. Αξίζει έπίσης νά τονισθεί στό σημείο αύτό, άν και σημειώθηκε ήδη
παραπάνω, ότι οί πρωϊμότερες γνωστές μαρτυρίες γιά έπώνυμους ιερείς τοΰ Ασκληπιού
στή Μακεδονία είναι αύτές πού έντοπίζονται στά συμβόλαια πού καταγράφονται στή
συνέχεια74. Τά έν λόγω συμβόλαια, πού χρονολογούνται στά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ. (με-
ταξύ τών έτών 357 και 350), είναι τά άκόλουθα75:

α') Συμβόλαιο τό όποιο συντάχθηκε περί τό 357/356, έπί ιερέως τ-\οϋ Ασκληπιού
Τείσωνος, και άφορά τήν άγορά άπό τον Πολυκράτη οικίας άπό τή γυναίκα και τά παι-
διά τοΰ Σωστράτου76.

β') Συμβόλαιο τό όποίο συντάχθηκε περί τό 357/356, κάι πάλι έφ' Ιερέως [τοϋ
Άσκληπι]-\οϋ Τείσωνος, και άφορά τήν άγορά τής οικίας τοΰ Θεοδώρου (τό όνομα τοΰ
άγοραστή δέν διασώζεται, πιθανότατα όμως λανθάνει στόν πρώτο στίχο)77.

γ') Συμβόλαιο τό όποιο συντάχθηκε μεταξύ τών έτών περ. 356 και 352, έπί ίερ(έ)ως

71. Σχετικά βλ. Χρ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, «Κηπιά-Ακροβούνι», ΑΔ 40 (1985), Μέρος Β ' - Χρονικά,
σ. 266· D. Pandermalis, «Macedonia», ΕΑΑ Suppl. III (1995), σ. 494, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 323,
άρ. 26.

72. Γιά τήν Αμφίπολη βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 392-397.

73. Βλ. Πέτσας, «Ώναί έκ τής Ημαθίας», σσ. 21-22. Γιά τούς έπώνυμους ιερείς τής πόλεως βλ. και
Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 59,177 και 180.

74. Βλ. και Veligianni, «Lex sacra», σ. 404.

75. Γιά τά συμβόλαια αύτά βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 175,177 και 180, και τ. 2, σ. 320, άρ. 13.

76. Βλ.: Τύχη άγα[θή. Θε]σς. Πο[λυκ]ρ[άτ]-\ης παρά τής Σωστράτου γυ[ν]-\αικός και τώμ παίδων τών
Σ-|ωστράτου έπρίατο τον έπτ-\άκλινον και τόμ ψιλόν και | τά έξόπισθε πάντα τής οίκ-\ίας και τήμ πεντά-
πουν τα[ύ]-\της ύφελών πρός εντάφια το-\ϋ πατρός, δραχμών όκτακοσ-\ίων τριάκοντα δύο, έπ'ι έπι-\στάτου
Σπά[ργ]εως, ιερέως τ-|οϋ Ασκληπιού Τείσωνος, μη-\νός Άφρνοδισιών[ο]ς' ν τα δ ν- | έ τέλη ο vacat ΐ ώ ννηταί
οϊσ-\[ο]υσι πάντα ν. Αύτοί ύπέρ αύ-\τών οί Σωστράτ vac [ο]υ παϊ-\δες. Μάρτυρες Αίσχύ[λος] Ό[π]-|ώριος,
Ποσθίων Συάγρ[ου. Κ]-\είται παρά Μοσχίωνι. Βλ. Hatzopoulos, Amphipolis, σσ. 24-29, άρ. III, και στόν ίδιο,
Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 99-100, άρ. 84 (δπου και βιβλιογραφία).

77. Βλ.: [Α]γαθή τύχη. ΙΓΙΕΟΣ έπ[ρία]-\[τ]ο τήν οίκίαν παρά Θεοδώρο[υ], \ [fj] γείτων Κλεόδαμος,

δρα[χ\-\[μώ]ν δισχιλίων όκτακοσ[ίων], \ [κατ[ά τήν συγγραφήν τ[ήν παρά] | [...]μωνι. Μάρτυρες 0[.........

c 9] I [..]χας, έφ' ιερέως [τοϋ Άσκληπι]-\[οϋ] Τείσωνος, έπί [έπιστάτου] | [Σπά]ργεος. Βλ. Hatzopoulos,
Amphipolis, σσ. 30-31, άρ. IV, και στόν ίδιο, Macedonians Institutions, τ. 2, σ. 100, άρ. 85 (δπου και βιβλιο-
γραφία).
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δε τ[οϋ] I Ασκληπιού Άνδ[ρω]-\νος, και άφορα τήν άγορά άπό τον Αντίγονο οικίας (τό
όνομα τοϋ ιδιοκτήτη της δέν διασώζεται)78.

δ') Συμβόλαιο πού συντάχθηκε μεταξύ τών έτών 356 και 352, έπι ιερέως τοϋ
Ασκληπιού \ Εύαινέτου, καϊ άφορα τήν άγορά άπό τον Νικόλαον Μελαντάδου τοΰ άμπε-
λιοΰ τοΰ Άσάνδρου79.

ε') Συμβόλαιο πού συντάχθηκε τό 351-350, έπι ιερέως τοϋ Ασκληπιού Έρ-\[μ<χγ]ό-
ρα, βάσει τοΰ όποιου ό Θειοχάρης Νικέα άγόρασε τήν οικία τοΰ Θεοδώρου τοΰ
Πολέμωνος80.

Στήν ι'δια κατηγορία μέ τά παραπάνω συμβόλαια πρέπει, κατά τόν Χατζόπουλο,
νά συμπεριληφθούν και τρία άκόμη (4ος-3ος αί. π.Χ.)· στά δύο άπό αύτά διασώζεται τό
όνομα τοΰ ιερέα όχι όμως και τοΰ Άσκληπιοΰ, ένώ στό τρίτο δέν διασώζεται ούτε τό όνο-
μα τού ιερέα81. Ή πρόταση αύτή τοΰ Χατζόπουλου προφανώς βασίζεται στήν άποψη του,
πού έκτέθηκε λίγο παραπάνω, ότι μετά τόν Φίλιππο Β ' όλοι οί έπώνυμοι ιερείς τών μα-
κεδονικών πόλεων είναι ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ.

Στήν Αμφίπολη άνασκάφηκε τό 1956 άπό τόν Δ. Λαζαρίδη μιά μαρμάρινη στήλη,
τής όποιας λείπει τό άνω, τό κάτω και τό δεξιό τμήμα («άναφερούσης λατρείαν και τέμε-
νος τοΰ Ασκληπιού»), Άπό τό σωζόμενο άριστερό τμήμα τής στήλης αύτής, ή όποία χρο-
νολογείται περί τά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ. (οπωσδήποτε όχι μετά τό τέλος τοΰ 4ου αι.), πα-
ραδίδεται ενα άπόσπασμα ιερού νόμου (lex sacra), όπου γίνεται λόγος γιά τόν Ασκληπιό
και γιά τήν έγκοίμηση (έγκαθεύδειν) στό ιερό του82. Ή έπιγραφή αύτή άποτελεΐ άναμφι-

78. Βλ.·. Αγαθή τύχη. Έ[πϊ] \ Σπάργεωςέπ[ιστ]-\[ά]το, ίερ(έ)ως δέ τ[οϋ] \ Ασκληπιό Άνδ[ρω]-\νος, μηνός
Ξαν[δι]-\κοϋ, Άντίγονο[ς] \ έπρίατο παρά [..]-1 γένους, τήν οί-\[κίαν —.Βλ. Hatzopoulos, Amphipolis,σσ. 31-
33, άρ. V, κάι στόν ϊδιο, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 100-101, άρ. 86 (όπου κάι βιβλιογραφία).

79. Βλ.: Άγαθήι τύχηι. Έπρίατο Ν[ικό]-\λαος Μελαντάδου παρ' Ά-\σάν δ ρου αμπέλων πέλεθ[ρ]-\α
εξ δραχμών τριακοσίων κα[ϊ\ | είκοσι, ών γείτων εστίν Κλεό[δ]-\ημος, Νίκαιος, Μενέλαος, | έπί ιερέως τοϋ
Ασκληπιού \ Εύαινέτου, έπί Σπάργεος έ-\πισστάτου. Μάρτυρες Διο-\νύσιος, Έπιχάρης, Άπελλ-\άς. Βλ.
Hatzopoulos, Amphipolis, σσ. 33-38, άρ. VI, και στόν ϊδιο, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 101-102, άρ. 87
(όπου και βιβλιογραφία).

80. Βλ.: Άγαθήι τύχηι. Έπρίατο (Θ)ειοχάρης Νικέα π-\αρά Θεοδώρου τοϋ Πολέμωνος τήν οίκ[ί]αν,
ήι γ-\είτων Μεννέας Άσάνδρου και Θεόδωρος αύτ-\ός και Νικάνωρ Έπικράτους, χρυσών τριακ-\οσίων.
Βεβαιωτής Δημόνικος 'Ρίχνου. Μάρ-\τυρες Στησίλεως Όργεως, Άριστογένη-\ς Άστίνου, έπι ιερέως τοϋ
Ασκληπιού Έρ-\[μαγ]όρα, έπι έπιστάτου Αισχύλου. Βλ. Hatzopoulos, Amphipolis, σσ. 43-45, άρ. VIII, και στόν
ϊδιο, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 103-104, άρ. 89 (όπου καϊ βιβλιογραφία). Βλ. άκόμη Walton, Ασκληπιός,
σ. 176- Thraemer, «Asklepios», στ. 1675, και Πέτσας, «Ώνα'ι έκ τής Ημαθίας», σσ. 21-22.

81. Γιά τά συμβόλαια αύτά βλ. Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 102-103, άρ. 88 (έπι ίε-
ρέ-\ως Έρμαγόρα, ετ. 352-350 π.Χ.· βλ. και τήν προηγούμενη ύποσημ.), σ. 105, άρ. 91 ('Εφ' ιερέως Αισχύλου,
3ος αί. π.Χ.), και σσ. 104-105, άρ. 90 (δέν διασώζεται τό όνομα τοϋ ιερέα, δεύτερο μισό 4ου αί. π.Χ.), ένώ γιά
τή συμπερίληψη τους στήν 'ίδια κατηγορία μέ τά προηγούμενα πέντε βλ. Hatzopoulos, La Macédoine, σ. 54,
ύποσημ. 148. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 320, άρ. 13. Γιά άλλα συμβόλαια άπό τήν Αμφίπολη, στά
όποια μνημονεύεται μόνο τό όνομα τοϋ ιερέα όχι όμως και τοϋ θεοϋ βλ. Hatzopoulos, Amphipolis, σ. 45, άρ.
IX (Έπί Π]ολυκράτους ιερέως), και σσ. 48-49, άρ. Χ/Β ' (έ}πι Ήρακλεοδώρου ίε-\[ρέως)· γιά τό τελευταίο αύτό
συμβόλαιο βλ. και στόν ϊδιο, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 104-105, άρ. 90.

82. Βλ.: [ιερά τοΐ\ς θε[οΐς. αν δέ μη προσ-]\[αγά]γηι ταϋ[τα, μη έξέστω θύειν] | μ[η]δ'έγκαθεύ[δειν εις
τό ιερόν.] I δραχμήιν τε[ΑεΓν έλθόντα εις τό] \ [ί]ερόν τόμ βου[λόμενον θύειν] [ [θ]ύειν τοις θε[οϊς ίερεϊα και] |
άλλο τι αν αύ[τός βούληται] \ [έ]γκαθεύδειν [ταύτα ποιοϋντα.] \ θύειγ και τίθέν[α; σκέλη σύν] | κωλέαις άμα
τε [δούναι τώι ιερεί] \ τό άργύριον έπιτ[άξαντι αϋτώι.] | ός δ'&μ μή παρ[αθήι ιεράς μοίρας] | τώι θεώι, διπλάς
[άποτινέτω. αν δέ] | θύηι θεώι έντεμ[ενίωι έτέρωι,] \ τελείτω τά νομ[ιζόμενα και τώι] \ Άσκληπιώι. θύ[ειν και
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σβήτητη μαρτυρία γιά τό Ασκληπιείο τής Άμφιπόλεως, άφοϋ σ' αύτήν περιγράφεται (ή
έστω σίγουρα περιγραφόταν) όλο τό τελετουργικό πού όφειλε νά τηρήσει όποιος προ-
σερχόταν γιά νά έπικαλεσθεϊ τή βοήθεια τοΰ θεοΰ. Έπί πλέον ή φράση άν δέ] θύηι θεώι
έντεμ[ενίωι έτέρωι,} | τελείτω τά νομ[ιζόμενα κα'ι τώι] Άσκληπιώι άποτελεΐ μαρτυρία γιά
τό ότι στό 'ίδιο ιερό λατρεύονταν και άλλοι θεοί83. Γιά τό ποιοί θεοί ύπονοοΰνται έδώ μό-
νον ύποθέσεις εΐναι δυνατόν νά διατυπωθούν, άξίζει όμως νά καταγραφεί ή άποψη τοΰ
R. Herzog ότι ήδη άπό τον 5ο αί. π.Χ. ό Ασκληπιός λατρευόταν στά ιερά τοΰ Απόλλωνα
ώς δεύτερος θεός (σύμβωμος) και σύντομα τόν υποσκέλισε έντελώς· αύτό συνέβη τόσο
στήν Επίδαυρο όσο καϊ στήν Κώ84.

Ή Αμφίπολη μνημονεύεται στόν κατάλογο (4ος αί. π.Χ.) τών θεαροδόκων τής
Επιδαύρου (Άμφίπολις- Ίάραξ)85, και έπίσης σώζεται τό ψήφισμά της (243 π.Χ.) γιά τή
συμμετοχή στά Ασκληπιεία τής Κώ86· στό ίδιο ψήφισμα οί κάτοικοι τής πόλεως συμφω-
νούν μέ τήν προτεινόμενη έκεχειρία και δέχονται τό Άσκληπιεΐον τής Κώ νά είναι άσυλο.
Οί άπεσταλμένοι τής Κώ (άρχιθέωρος και θεωρός) είναι οί ίδιοι πού έπισκέφθηκαν τούς
Φιλίππους, τήν Πέλλα καϊ τήν Κασσάνδρεια, πρός τούς όποιους πρέπει δούναι δε και |
τούς άρχοντας ξένιον ..., οσον καϊ τοις τά Πύθια έπαγγέλλουσι \ δίδοται■ θεαροδόκος τής
Αμφιπόλεως ορίζεται ό Διονύσιος Έπιγένου.

Άκόμη είναι γνωστό ένα άνάθημα τών πολεμάρχων τής Άμφιπόλεως στόν
Ασκληπιό87, ένώ στήν πόλη αύτή βρέθηκε και ένα μικρό κεφάλι άγάλματος πού πιθανόν

τιθέναι] \ τώι Άσκληπιώι [έπϊ τοϋ βωμοϋ τά] \ [αύτ]ά. αν δέ μ[ή.........................]. Παρατίθεται τό κεί-
μενο τοϋ νόμου κατά τήν αποκατάσταση τής Veligianni, «Lex sacra», σσ. 391-405. Βλ. άκόμη Δ. Λαζαρίδης,
«Ανασκαφή και ερευναι είς Αμφίπολιν», ΠΑΕ (1965), σ. 47· στόν ϊδιο, «Αμφίπολις. Τυχαία εύρήματα», ΑΔ 21
(1966), Μέρος Β' - Χρονικά, σ. 365 (χρονολογεί τήν έπιγραφή τόν 3ο αί. π.Χ.)· Α. Η. S. Megaw, «Archaeology
in Greece 1965-1966», AR (1966) 16, και Καφταντζής, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών, τ. 1, σσ. 380-381, άρ. 606.
Βλ. τέλος Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 253, και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 60, και τ. 2, σ. 320, άρ. 13.

83. Βλ. Veligianni, «Lex sacra», σσ. 399-400.

84. Βλ. Herzog, «Asklepios», στ. 795-796. Βλ. άκόμη Veligianni, «Lex sacra», σ. 400, δπου γίνεται λόγος
γιά τούς θεούς, ή λατρεία τών όποιων μαρτυρείται στήν Αμφίπολη, στή σ. 401 καταγράφονται οί θεοί πού
λατρεύονταν άπό κοινού μέ τόν Ασκληπιό, και στις σσ. 401-403 εξετάζεται ή στενή σχέση τής λατρείας τοϋ
Απόλλωνα και τοϋ Ασκληπιού. Πρβ. και M. Guarducci, «I predecessori di Asclepio», SSR 8 (1932) 215 κ.έ.

85. Βλ. IG IV/1, άρ. 941 b, στίχ. 13. Βλ. άκόμη Tataki, Macedonians Abroad, σ. 53, άρ. 66, και Riethmüller,
Asklepios, τ. 1, σσ. 175-176, και τ. 2, σ. 320, άρ. 13.

86. Βλ.: Άμφιπολιτών. Βασιλεύοντος Αντιγόνου έτους ένός και τεσσαρακοστού, έπιστάτου Ξενί-\ου τοϋ
Όργέως, έφ' ιερέως Λυσιμάχου, ψηφίσματα Γορπιαίου ένάτηι έπι δέκα■ \ Έπεί ό αποσταλείς άρχιθέωρος ύπό
τής Κώιων πόλεως Αριστόλοχος Ζμέν-\δρωνος και μετ' αϋτοϋ θεωρός Μακαρεύς Άράτου έπελθόντες έπι τήν
έκλη-\σίαν τήν τε οικειότητα άνενεώσαντο τήν ύπάρχουσαν Κώιοις πρός Μακε-\δόνας και τήν εϋνοιαν ένεφά-
νιζον, ήν έχουσα διατελεί ή πόλις πρός τε \ τόμ βασιλέα Άντίγονον και πρός Μακεδόνας, έπηγγέλοσαν δέ και
τά Άσκλη-\πίεια τά γεινόμενα παρ' αντοΐς και τήν έκεχειρίαν καϊ ήξίουν τό ιερόν τοϋ Άσ-\κληπιοϋ τό έν Κώι
ασυλον είναι, δεδόχθαι τήι πόλει τήι Άμφιπολιτών τήν τε \ έπαγγελίαν τών Ασκληπιείων κα'ι τήν έκεχειρίαν
προσδέξασθαι και έπαι-\νέσαι αυτούς έπί τε ταΐς τιμαις, αίς συντελ οϋσι τοις θεοΐς, και έπι τήι εύ-\νοίαι τήι πρός
τόμ βασιλέα Άντίγονον και πρός Μακεδόνας, είναι δέ και τόίε-\ρόν ασυλον, καθάπερ και ό βασιλεύς Αντίγονος
προαιρείται, δούναι δέ κα'ι \ τούς άρχοντας ξένιον τοις θεωροΐς, 'όσον και τοις τά Πύθια έπαγγέλλουσι | δίδο-
ται. είναι δέ και θεωροδόκον τής θεωρίας τής Κώιων Διονύσιον Έπιγένου. \ Έψηφίσθη παραπάσαις. Σχετικά
βλ. Herzog - Klaffenbach, Asylieurkunden, σ. 16, άρ. 6, στίχ. 18-34, και Hatzopoulos, Macedonian Institutions,
τ. 2, σ. 60, άρ. 41, και στόν ϊδιο, La Macédoine, σσ. 81-82. Πρβ. έπίσης Giovannini, «Le statut», σσ. 465-466 και
468, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 258.

87. Βλ. Καφταντζής, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών, τ. 1, σ. 96-97, άρ. 14, και Hatzopoulos, Macedonian
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άποδίδει τα χαρακτηριστικά τοΰ θεοΰ88, όπως έπίσης και πέντε άγαλματίδια ρωμαϊκής
έποχής πού παριστοΰν τόν Τελεσφόρο89.

Εντοπίζονται όμως καϊ άλλες μαρτυρίες πού συνδέουν έμμεσα τήν Αμφίπολη μέ
τόν Ασκληπιό. Σέ μία έπιτύμβια έπιγραφή (; αί.) μαρτυρεΐται ενας Άμφιπολίτης πού έφε-
ρε το θεοφόρον όνομα Άσκληπιάδης (Άσκληπιάδη Απολλώνιου | Άμφιπολϊτα χρηστέ \
χαίρε)90. Τό ϊδιο όνομα ώς πατρώνυμο (Τιμωνίδης τοϋ Άσκληπιάδον) έντοπίζεται καϊ σέ
άναθηματική (;) έπιγραφή τοΰ Περσέα και τών Άμφιπολιτών στήν Άρτεμη Ταυροπόλο- ή
έπιγραφή χρονολογείται ϊσως τό 179 π.Χ.91.

Μία άλλη μαρτυρία άφορα τον Μακεδονικόν (-νιος Powell καϊ Edelstein: -δών
Καββαδίας) Άμφιπολείτην (1ος αί. μ.Χ.), συγγραφέα ένός άθηναϊκοΰ ύμνου (παιάνα)
γιά τόν Απόλλωνα καϊ τόν Ασκληπιό92.

Άγαλματίδιο «άνδρός ίματιοφόρου», πιθανώς τού Ασκληπιού, βρέθηκε και στόν
Σ ο χό (Ν. Θεσσαλονίκης), κάτι πού έπιτρέπει τήν ύπόθεση γιά λατρεία τοΰ θεοΰ στήν
περιοχή93.

Τό άρχαιότερο εύρημα τής λατρείας τοΰ Ασκληπιού άπό τήν περιοχή τής
Θεσσαλονίκης94 άποτελεΐ «τό δεξιό τμήμα ένός άναθηματικοΰ άναγλύφου» στόν
Ασκληπιό και τήν Ύγίεια, τό όποιο χρονολογείται στά τέλη τοΰ 4ου αί. π.Χ. καϊ βρίσκε-

Institutions, τ. 2, σ. 86, άρ. 64.

88. Βλ. Ορλάνδος (έπιμ.), "Εργον 1977, σ. 46, κάι Ε. Γ. Στίκας, «Ανασκαφή παλαιοχριστιανικών
βασιλικών Αμφιπόλεως», ΠΑΕ (1977) 52, όπου σημειώνεται δτι πρόκειται 'ίσως γιά κεφάλι του Διονύσου.
Βλ. όμως Holtzmann, «Asklepios», σ. 882, άρ. 222, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 320, άρ. 13.

89. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 320, άρ. 13 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

90. Βλ. Boeckh, CIG\ άρ. 2010· Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. 2, σ. 701, άρ. 850, και
Καφταντζής, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών, τ. 1, σ. 426, άρ. 708. Πρβ. έπίσης Perdrizet, «Études Amphipolitaines»,
σ. 38, ύποσημ. 3, και Veligianni, «Lex sacra», σ. 399, ύποσημ. 35.

91. Β λ.: Βασιλεύς Περσεύς \ βασιλέως Φιλίππου \ από τών εις Θράικην στρατειών \ Αρτέμιδι Ταυροπόλωι.
I Ο δήμος ύ Άμφιπολιτών | Αρτέμιδι Ταυροπόλωι | πολιταρχούντων Τιμωνίδου \ τοϋ Άσκληπιάδου, Μεστ[ύλου]
I τοϋ Μητροδώρου. Βλ. Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 49-50, άρ. 29.

92. Βλ.: Μακεδονικός Άμφιπολείτης \ έποίησεν τοϋ θεού προστάξαντο[ς] \ Δήλιον εύφαρέτραν Ζηνός
γόνον ύμνείτ' άργυρότ(οξον) | εϋφρονι θυμώ εύφήμφ γλώσση Ιέ Παιάν | ϊκτηρ[α] κλάδον έν παλάμη θέτε
καλόν έλαίενον κ[αι\ | à[yA]aôv ερνος, κούροι Αθηναίων ιέ Παιάν \ . . . . υρ 1-2 αμε[μπ]τος ύμνος άείδοι

Λητοίδην εκατόν \ κλυτόν. | . ,.ον.......6-7 ιή Παιάν \ έπιτάρροθον δγ ποτ[ε γεί] νατο νούσων και βροτέας

I δύης Άσκληπιόν εύ[ρον]α κοϋρον ... c. 3 τω ιέ Παιάν \ τόν δ' ανά Πηλιάδας κορυφάς έδίδαξε [τέ]χνη[ν] ή
(?) πα ... c. 3 I (κτλ.). Παραθέτω τό κείμενο κατά τόν Α. G. Woodhead, SEG 23 (1968), σ. 52, άρ. 126. Βλ.
άκόμη IG ΙΙ/2, άρ. 4473 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σσ. 328-330, μαρτ. 593- Powell, Collectanea Alexandrina,
σα 138-140- H.W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 30 (1980), α 75, άρ. 166. Πρβ. H.W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 34
(1984), α 76, άρ. 192, και Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 35 (1985), σα 496-497, άρ. 1795. Βλ. άκόμη Herzog,
«Asklepios», στ. 797- Καββαδίας, Τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού, σα 211-212- Ν. Πλάτων, «Έργασίαι διαμορφώσεως
Ασκληπιείου [Αθήναι]», ΑΔ 18 (1963), Μέρος Β' 1 - Χρονικά, σ. 20- Μ. Θ. Μιτσός, «Β. 'Επιγραφική Συλλογή
[Αθήναι]»,ΑΔ 19 (1964), Μέρος Β' 1 -Χρονικά,σ. 16, καϊ Veligianni, «Lex sacra», α 399, ύποσημ. 35.

93. Βλ. Φ. Πέτσας, «Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-1967», Μακεδόνικα 9 (1969) 170,άρ. 83 (κάι πίν. 76δ)·
Holtzmann, «Asklepios», σ. 880, άρ. 182, καϊ Papazoglou, Les villes de Macédoine, σ. 225, ύποσημ. 92. Βλ. και
Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 324, άρ. 29.

94. Γιά τή Θεσσαλονίκη βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα 189-190, κ.ά.
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ται στό Αρχαιολογικό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης- δυστυχώς όμως ή άκριβής προέλευ-
ση τοϋ άναγλύφου αύτοΰ, τό όποιο άνήκε σέ ιδιωτική συλλογή, δέν εΐναι γνωστή95.

Ενδεχομένως ό έπώνυμος ιερέας Νικόλαος τοϋ Παυσανίον, ό όποιος μνημονεύε-
ται σέ ψήφισμα τής Θεσσαλονίκης τοϋ Ιουλίου 223 π.Χ. ήταν ιερέας τοϋ Άσκληπιοΰ96.

Πάντως στή Θεσσαλονίκη ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ πρέπει νά κατείχε εξέχουσα
θέση. Αύτό προκύπτει άπό τό γεγονός ότι ή μία άπό τις τέσσερις φυλές τής Θεσσαλονίκης
έφερε τό όνομα Άσκληπιάς, όπως μαρτυρούν δύο έπιγραφές ρωμαϊκής έποχής πού βρέ-
θηκαν στό άνατολικό μέρος τής πόλεως (οί άλλες τρεις φυλές ήταν ή Διονυσιάς, ή
ΆντιγονΙς κα'ι ή Γναίάς)97.

Μία άλλη μαρτυρία πιστοποιεί τήν ύπαρξη Ασκληπιείου στή Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται γιά έπιγραφή «χαραγμένη στήν μπροστινή πλευρά μαρμάρινου βάθρου
μέ έμβαθύνσεις γιά δύο άγάλματα στό έπάνω μέρος», και τήν όποία δημοσίευσε ό Π.
Παπαγεωργίου σέ τοπική έφημερίδα τής Θεσσαλονίκης τό 1905 (: έτους ανρ ' Άσκληπιώι
I καϊ Ύγίαι Κλέων \ Ήρακλείδου). Ή έπιγραφή αύτή χρονολογείται τό έτος 3/4 μ.Χ. (σύμ-
φωνα μέ τή μακεδονική χρονολόγηση), κάι φυσικά άποτελεϊ άπόδειξη γιά τήν ύπαρξη ιε-
ρού τοΰ θεοΰ στήν πόλη, τουλάχιστον «άπό τά πρώιμα αύτοκρατορικά χρόνια»98.

Έπίσης στήν πόλη βρέθηκαν τρία άγαλματίδια τοΰ Άσκληπιοΰ99, άγαλματίδιο τής
Ύγιείας καθώς και άγαλματίδια παιδιών (προφανώς άναθήματα)100.

Μέ τήν ύπαρξη τοΰ Ασκληπιείου συνδέεται ή παρουσία στή Θεσσαλονίκη θιάσου
Άσκληπιαστών, όπως προκύπτει άπό σχετική έπιγραφική μαρτυρία (2ος/3ος αί. μ.Χ.)101.

Γιάτήνΰπαρξη Ασκληπιείου στά Κα λ ίν δ ο ια, άρχαία πόλη στή σημερινή τοπο-
θεσία Τοΰμπες ή Καστέλλια Καλαμωτοϋ (Ν. Θεσσαλονίκης)102, μαρτυρεί έπιγραφή σέ
μαρμάρινη στήλη, στήν όποία άναγράφονται οί επώνυμοι ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ κατά

95. Βλ. U. Hausmann, Griechische Weihreliefs, Berlin 1960, σσ. 69 και 72 (και είκ. 41)· Φ. Πέτσας,
«Αρχαιότητες καϊ μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας», ΑΔ 24 (1969),Μέρος Β' - Χρονικά, σ. 292· πρβ. και στόν
ϊδιο, «Αρχαιότητες και μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας», ΑΔ 23 (1968), Μέρος Β' - Χρονικά, σ. 328· J.-P.
Michaud, «Chronique des fouilles et déscouvertes archéologiques en Grèce en 1970», BCH 95 (1971) 944·
Düll, Götterkulte, σ. 108, και σ. 208 σημ. 8· Holtzmann, «Asklepios», στ. 883, άρ. 250- Croissant, «Hygieia», σ.
564, άρ. 145, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 253. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 324, άρ. 32· πρβ. και τ. 1,
σ. 67.

96. Βλ. IG Χ/2/1, άρ. 2· Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 1, σ. 154, και τ. 2, σ. 69, άρ. 52. Βλ. και
Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 59, και τ. 2, σ. 324, άρ. 32.

97. Βλ. IG Χ/2/1, άρ. 183 και 265 (φυλή Άσκληπιάς), άρ. 184 (φυλή Άντιγονίς), άρ. 185 (φυλή Διονυσίας)
και άρ. 278 (φυλή Γναϊάς). Έπίσης βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σ. 209, ύποσημ. 132· Βουτυράς,
«Λατρεία»,σσ. 256 και 257,και Hatzopoulos,Macedonian Institutions, τ. Ι,σσ, 121 και 159. Βλ. και Riethmüller,
Asklepios, τ. 1, σσ. 60 και 81, και τ. 2, σ. 324, άρ. 32.

98. Γιά τήν έκδοση τής έπιγραφής και τις λοιπές παρατηρήσεις βλ. Βουτυράς, «Λατρεία», σσ. 256-257.
Ό Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 324, άρ. 32, σημειώνει οτι ή έπιγραφή χρονολογείται τόν 3ο/4ο αί. μ.Χ.

99. Βλ. Holtzmann, «Asklepios», σ. 880, άρ. 181,183, και σ. 887, άρ. 326, και Riethmüller, Asklepios, τ.
2, σ. 324, άρ. 32.

100. Σχετικά βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 324, άρ. 32 (δπου και βιβλιογραφία).

101. Βλ. IG Χ/2/1, άρ. 480. Βλ. άκόμη Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 257, και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ.
61 και 182, και τ. 2, σ. 324, άρ. 32. Πρβ. και Καββαδίας, Τό ιερόν τοϋ Άσκληπιοΰ, σ. 231.

102. Γιά τά Καλίνδοια βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 216-218, καθώς και τή βιβλιογρα-
φία τής έπόμενης ύποσημ.
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χρονολογική σειρά, άπό τότε πού ό Αλέξανδρος ένσωμάτωσε τήν πόλη αύτή στό βασί-
λειο του (άφ' ο]ύ βασιλεύς Άλέξαν-\δρος έδωκε Μακεδόσι \ Καλίνδοια και τά χωρία \ τα
περί Καλίνδοια). Ή έπιγραφή χρονολογείται στά έτη 335/4-306/5, και σ' αύτήν παραδί-
δονται συνολικά τά ονόματα τριάντα ιερέων103.

Οί ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ στά Καλίνδοια είχαν έτήσια θητεία, ένώ ή χρονολογική
άναγραφή τους στή στήλη δείχνει ότι ήταν οί επώνυμοι τής πόλεως (άποτελοΰσαν δηλ.
τή βάση γιά τις έπίσημες χρονολογήσεις)104. Μάλιστα ή λατρεία τοΰ Ασκληπιού φαίνεται
ότι εΐχε εισαχθεί σέ ιερό πού άρχικά ήταν άφιερωμένο στόν Απόλλωνα, όπως προκύπτει
άπό τήν έξεταζόμενη στήλη, ή όποία άποτελεΐ άνάθημα τοΰ ιερέα τοΰ Άσκληπιοΰ (ίερα-
τεύσας Άσκληπιώ) Άγαθάνορα Αγάθωνος στον Απόλλωνα (Άπόλλωνι άνέθηκεν) και όχι
στον θεό, οί ιερείς τοΰ όποιου άναγράφονται. Είναι συχνό φαινόμενο όμως σέ ιερά τοΰ
Απόλλωνα νά εισάγεται και ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ, άφοΰ μιά άπό τις ιδιότητες τοΰ
Απόλλωνα ήταν και ή θεραπευτική δραστηριότητά του105.

Τά Καλίνδοια συμπεριλαμβάνονται και στόν κατάλογο (4ος αί. π.Χ.) τών θεαροδό-
κων τής Επιδαύρου (: Καλίνδοια· Παυσανίας)106.

Στήν Πέλλα, τήν πρωτεύουσα τοΰ Μακεδονικοΰ βασιλείου έπι Τημενιδών (άπό
τό τέλος τοΰ 5ου αί. και μετά)107, ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ πιστοποιείται άπό:

α) Αναθηματική έπιγραφή (4ος/3ος αί. π.Χ.) στόν Ασκληπιό (ή στόν Ασκληπιό και
τήν Ύγίεια)· άν και ή κατάσταση τής έπιγραφής δέν είναι καλή, ώστόσο πρέπει νά θεω-
ρηθεί μάλλον βέβαιο ότι στόν πρώτο στίχο της μνημονεύονταν ό θεός τής ιατρικής και
ό έπώνυμος ιερέας του (Άσκληπι[- - | Άναξίδοτο[ς - - | Έ]πι Ιερέως [- -)108.

103. Βλ.: [Άγαθά]νωρ Άγάθων[ος] | [ίερατε]ύσας {ας} Άσκληπιώι \ [Άπόλλ]ωνι άνέθηκεν | [οί&] ιε-
ρείς έγένοντο | [άφ'ο]ύ βασιλεύς Άλέξαν-\δρος έδωκε Μακεδόσι \ Καλίνδοια και τά χωρία \ τά περ'ι Καλίνδοια
Θαμίσ-\κιαν Καμακαίαν Τριπο-\άτιν: Σίβρας Ήροδώρου | ΤρωΐλοςΑντιγόνου | Καλλίας Απολλώνιου \ Ίκκότας
Γύρτου \ Ήγήσιππος Νικοξένου \ Λυκούργος Νικάνορος \ Άγαθάνωρ Άγάθωνο[ς] | Μενέλαος Μενάνδ[ρου] ]
'Αντίγονος Μενάνδ[ρου] \ Άντιμένων Μενάνδ[ρου] \ Κράτιππος Εύρυτίο[υ] \ Γύλις Εϋ{ι}<ρ>υτίον \ Κάνουν

Άσσα[-]μικου \ Κερτίμμας Κρίθωνο[ς] \ Φιλώτας Λεων[ίδου} \ Πτολέμμας Μ[.....] | Μύας Φιλίσ[κου]

I Άμερίας Κυδ[ία\ \ Πάσων Σκύθ[ου] \ Φίλαγρος Μενά[νδρου] \ Γυδίας Κρίθω[νος\ \ Φιλόξενος £[---] [

Περδίκκας Άμμα[δίσκου] \ Νικάνωρ Νίκω[νος] | Νικάνωρ Σώσ[ο]υ | Γάδδυς Άστίων[ος] \ Αντιφάνης Σώσ[ω]~

νος I Παρ μεν ίων Ά Α[---] | Γλαυκίας Δαβρ[εία] \ Άρπαλος Φα[---]. Βλ. Βοκοτοπούλου, «Ή έπιγραφή τών

Καλινδοίων», σσ. 87-114- Μ. Β. Hatzopoulos, Bull.Épigr. (1988), σ. 445, άρ. 847· Ε. Badian, «History from
„Square Brackets"», ZPE 79 (1989) 65-66 και 69-70, άρ. 2· Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ.
84-85, άρ. 62 (όπου και βιβλιογραφία)· βλ. άκόμη Papazoglou, Les villes de Macédoine, a. 217, ύποσημ. 27·
Βουτυράς, «Λατρεία», σα. 259-261, και Hatzopoulos, La Macédoine, σ. 54, ύποσημ. 150. Βλ. και Riethmüller,
Asklepios, τ. 1, σσ. 59,176 και 180 (γιά τούς έπώνυμους ιερείς), και τ. 2, σ. 322, άρ. 19.

104. Σχετικά βλ. Βοκοτοπούλου, «Ή έπιγραφή τών Καλινδοίων», σσ. 96-98. Βλ. άκόμη Βουτυράς,
«Λατρεία», σσ. 259-260.

105. Γιά τή σχέση Απόλλωνα και Ασκληπιού βλ. παραπάνω, σ. 102.

106. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 13· βλ. έπίσης Βοκοτοπούλου, «Ή έπιγραφή τών Καλινδοίων», σ. 100'
Tataki, Macedonians Abroad, σ. 115, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 19.

107. Γιά τήν Πέλλα βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 135-139.

108. Βλ. Petsas, «Epigraphy from Pella», σσ. 158-159, άρ. 1 [= Petsas, Pella, σα. 60-62] (πρέπει νά
διευκρινισθεί έδώ δτι ό Petsas έκδίδει τήν έπιγραφή χωρίς καμιά συμπλήρωση, ώστόσο στά σχετικά σχόλιά
του προτείνει τις πιθανές συμπληρώσεις και κυρίως τοϋ πρώτου στίχου, δπου θεωρεί πιθανότερο νά πρόκειται
γιά τό όνομα τοϋ θεοΰ τής ιατρικής και δχι γιά κάποιο θεοφόρον δνομα). Πρβ. και Δ. Παπακωνσταντίνου-
Διαμαντούρου, Πέλλα I. 'Ιστορική έπισκόπησις και μαρτυρίαι, Αθήνα 1971, σσ. 41 και 141, άρ. 224· Α. G.
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β) Ή πόλη συμμετείχε, όπως οί Φίλιπποι, ή Κασσάνδρεια και ή Άμφίπολις, στήν πα-
νελλήνια εορτή πρός τιμήν τοΰ Άσκληπιοΰ, ή όποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά στήν
Κώ τό 242 π.Χ. Στό σχετικό ψήφισμα (Αύγουστος 243 π.Χ.) οί κάτοικοι τής Πέλλας κα-
τέγραψαν άποφάσεις παρόμοιες μέ έκεινες τών τριών παραπάνω πόλεων109.

Έπίσης σέ βάση άγάλματος σώζεται έμμετρη άναθηματική έπιγραφή στόν Ασκληπιό
(ή έπιγραφή είναι ανέκδοτη)110.

Στή Μόρρυλο, μια μικρή πόλη στήν κοιλάδα τοΰ ποταμοΰ Έχεδώρου στήν
Κρηστωνία (στό σημ. χωριό Άνω Απόστολοι Κιλκίς)111, ή λατρεία τοΰ Ασκληπιού ήταν
ιδιαίτερα σημαντική. Έχουν διασωθεί δύο ένεπίγραφες στήλες άπό τό Ασκληπιείο τής
Μορρύλου (βρέθηκαν στήν περιοχή τοΰ έν λόγω χωριού), στις όποιες εΐναι χαραγμένα
ισάριθμα τιμητικά ψηφίσματα112:

α') Τιμητικό ψήφισμα (208/7 ή 207/6 π.Χ.) τής πόλεως τών Μορρυλίων γιά τόν
Παράμονο Σαμαγόρου, ό όποιος έπελθών έπι τήν έκκλησίαν έδεδώκει τήι πάλει | ώς
τ<ετ>ε τώι Άσκληπιώι βοϋν άγελαίαν. Ή πόλη άποφάσισε έπαινέσαι τε αυτόν και στε-
φαν[ώ]I [σ]αι θαλλίνωι στεφάνωι, σταθήναι δε τήν \ [σ]τήλην αυτού εν τώι έπιφανεστάτωι
I [τ]όπωι τοϋ Ασκληπιείου113.

Woodhead, SEG 24 (1969), α 187, άρ. 538· Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 39 (1989), σ. 196, άρ. 619· Hatzo-
poulos - Loukopoulou, Morrylos, σ. 65, ύποσημ. 6 (όπου, άντί τής συμπληρώσεως Άσκληπι[ώι πού θεωρεί
πιθανή ό Petsas, προτείνεται Άσκληπι[ώι καϊ Ύγείαι)· βλ. άκόμη Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 257 και ύποσημ. 33·
πρβ. και Hatzopoulos, La Macédoine, σ. 54, ύποσημ. 154. Βλ. καϊ Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 179-180 και
182 (γιά τό Ασκληπιείο τής Πέλλας), και σ. 181 (γιά τόν έπώνυμο ιερέα).

109. Βλ.: Π ε λ λ α ί ω ν. \ 'Εφ' ιερέως Άσκληπιοδώρου, Γορπιαίου. Έπεϊ παραγενόμενος έκ Κώ
άρχιθέω-\ρος Άριστόλοχος Ζμένδρωνος καϊ θεωρός Μακαρεύς Άράτου τήν τε οίκειό-\τητα άνενεώσαντο τήν
ύπάρχουσαν Κώιοις πρός Μακεδόνας και τήν εϋ-\νοιαν άπελογίζοντο, ήν έχουσα τυγχάνει ή πόλις ή Κώιων
πρός τόν βασιλέα \ Άντ ίγονον και πρός Πελλαίους και τήν λοιπήν χώραν τήν Μακεδόνων, και έ-\πηγγέλλ οσαν
τά Ασκληπιεία τά γεινόμενα παρ'αύτοϊς και τούς άγώνας | τούς έν τήι πανηγύρει έσομένους και τήν έκεχειρίαν,
ήξίουσαν δέ και τό [ι]-\ερόν τοϋ Ασκληπιού τόν έν Κώι ασυλον είναι, εδοξε τήι πάλει τήν τε έπαγγ[ε\-\λίαν
τών Ασκληπιείων τήν παρά Κώιων και τήν έκεχειρίαν προσδέξασθαι \ και έπαινέσαι αύτούς έπί τε ταϊς τιμαϊς,
αϊς σνντελοϋσι τοις θεοϊς, και \ έπι τήι εύνοίαι τήι πρός τόν βασιλέα Άντίγονον και πρός Μακεδόνας, ύπάρ-
\χειν δέ και τήν άσυλίαν τώι ίερώι καθάπερ και τοις άλλοις ίεροϊς' δούναι δέ κα[ί] | ξένια τούς ταμίας τοις
θεωροϊς, & κα'ι τοις στεφανίτας ά[γώνα]ς έπαγ-\[γ]έλλ[ο\υσι [δ\ί[δ]οται και θεωροδόκον έλέσθαι Κώιων.

Ήιρέθη Ίππ[..........c 10]οι>. Βλ. Herzog - Klaffenbach, Asylieurkunden, σσ. 18-19, άρ. 7, και Hatzopoulos,

Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 74-75, άρ. 58· βλ. άκόμη Giovannini, «Le statut», σα 465-466 κάι 468'
Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 258· Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σ. 65, ύποσημ. 6, και Hatzopoulos, La
Macédoine, α 54, ύποσημ. 154.

110. Σχετικά βλ. Hatzopoulos - Loukopoulou,Morrylos, σ. 65,ύποσημ. 6· άκόμη Riethmüller, Asklepios,
τ. 2, α 323, άρ. 27.

111. Γιά τή Μόρρυλο βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα 183-184, και Hatzopoulos -
Loukopoulou, Morrylos.

112. Βλ. κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σα 179 και 182 (γιά τό Ασκληπιείο), κάι τ. 2, α 322, άρ. 23 (γιά
τά ψηφίσματα). Γιά άλλες έπιγραφές πού προέρχονται άπό τό Ασκληπιείο, έχουν διασωθεί όμως σέ κακή
κατάσταση, βλ. Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σα 56-57, άρ. 3, κάι σα 66-67, άρ. 6· Η. W. Pieket - R.
S. Stroud, SEG 39 (1989), σα 193-194, άρ. 607 και 609, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 322, άρ. 23.

113. Βλ.: [Ε]ϋξενος Σάμου, Μένανδρος Όλωίχου, \ Νικάνωρ Παραμόνον, οί άρχοντες ειπα[ν], \ έπεϊ
Παράμονος Σαμαγόρου έπι τής \ Δημητρίου τοϋ Σωπάτρον στρατηγίας \ έπελθών έπι τήν έκκλησίαν έδεδώκει
τήι 7τόλ[ε/] | ώς τ<ετ>ε τώι Άσκληπιώι βοϋν άγελαίαν, έξ ής και έκ \ γενομένης έπιγονής πλείονος έν τώι πέ-
ντε I [κ]αι δεκάτωι ετει, (έπϊ) τής Έπινίκου στρατηγίας, δο-\[χ]θέντος τήι πάλει στεφανώσαι αυτόν θαλ-\λίνωι
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β ') Τιμητικό ψήφισμα (206/5 ή 205/4 π.Χ.) για τόν Άλκέτα, ό όποιος εκανε μεγάλες
εύεργεσίες πρός τήν πόλη, έν δαπά-\[ναις μεγά]λαις έπιχορηγών τοις ά[φι]-\[κνουμ]έ-
νοις εν τε τ[αϊ]ς ένδημίαις τών ή-\[γο]υμένων και ταΓ[ς] λοιπούς έπισκηνί-\[αι]ς διαδεχό-
μενος και δαπανών έκ | [τοΰ ί]δίον. ν τώι Ζν και I ετει έπιδεξάμε-\[νο]ς τιχίσαι τήν πόλιν
μόνος χάριν τοϋ πρ[ο]-\[ν]οηθήναι τής πάντων σωτηρίας άγα-\γεΐν τε εις τήν άγοράν [σί-
τ]ον έποίησεν \ πρός τε τούτοις [δ\α[π\ανώνμεγάλως | βοϋς τε άγελαίας εδωκεν τοϊς πολεί-
Iταις ώς τε τώι θε[ώι\. Γιά όλα αύτά εδοξεν έπαινέ-\σαι τόν Άλκέταν [έπί τε τήι προ]νοίαι
καϊ τήι \ πρός τους π[ο]λείτας [εύ]votai και στεφα-\νώσαι [αύ]τόν θ[αλ]λ[οϋ στε]φάνωι
καϊ ει-\κόνι γραπτήι, τεθήναι δέ αύτοϋ | τήν εικόνα [έν τώι έπι]φανεστάτωι \ [τό]πωι τοΰ
Ά[σ]κληπιείου, αγεσθαι δέ \ [τή]ν ήμέραν αν[τήν έ]κάστου Δαι[σί\-\ον μη[ν]ός ίεράν, οτε
Άλκέτας ήιρέ[θη] [ εις μεγίστας ά[ρ]χάς παρά τών πολ[ει]-\τών1Η.

Ό Σωσίας Σωσιπόλεως Ίώριος (άπό τήν πόλη "Ιωρον τής Παιονίας)115, άφιέρωσε
μέ δικές του δαπάνες (έκ τών ιδίων) ένα μνημείο στόν Ασκληπιό, τήν Ύγίειαν και τούς
Μορρυλίους, όπως προκύπτει άπό σχετική άναθηματική έπιγραφή, πού βρίσκεται στό
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (: Άσκληπιώ και \ Ύγίεια καϊ Μορ-\ρνλίοις Σωσίας
I Σωσιπόλεως Ίώρι-\ος έκ τών Ιδίων)116.

Στή Μόρρυλο έπίσης βρέθηκαν κεφάλια άπό άγάλματα τοΰ Ασκληπιού, τής Ύγίειας

στεφάνωι, τούς τότε άρχοντας μή άναδεδω-\κέναι τό ψήφισμα διά τών ιδίων γραμ(μ)άτων, \ [δ]εδόχθαι τήι
Μορρυλίων πάλει, έπεϊ πολιτε[ύ]-[[ε]ται πρός αύτούς άμεμψιμοιρήτως, έ7πδ<-|[<$]θ!>ς αυτόν εν πάσιν τοις κατά
κοινόν συ[μ]-\[φ]έρουσιν, έπαινέσαι τε αύτόν κα'ι στεφαν[ώ]-\[σ]αι θαλλίνωι στεφάνωι, σταθήναι δέ τήν |
[σ]τήλην δι' αύτοϋ έν τώι έπιφανεστάτωι | [τ[όπωι τον Ασκληπιείου, δπως και σ[/] λοιποί \ [τ]ών πολιτών
ένβλέποντες ώς άπονέ-[μεταί τις χάρις τοις τοιούτοις άνδράσ[ι\ν | παρορμώσιν πρός τήν όμοίαν αϊρε[σ]ιν,
άπο-\σταλήι δέ τό ψήφισμα ε[/]ς τόν μνήμονα. | vacat Έπεχειροτονήθη Ύπερβερεταίον ΙΖ. Βλ. Hatzopoulos
- Loukopoulou, Morrylos, σσ. 17-40· Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 69-70, άρ. 53 (δπου κάι
βιβλιογραφία), και στόν ϊδιο, La Macédoine, σσ. 77-78. Βλ. έπίσης Φ. Παπαδοπούλου, «Νομός Κιλκίς», ΑΔ
17 (1961/1962), Μέρος Β' - Χρονικά, σ. 207· J. Robert - L. Robert, Bull.Épigr. 5 (1964), σ. 186, άρ. 253, και
Hammond, Ίστ. τής Μακεδονίας, τ. 1, σ. 202.

114. 'Ολόκληρη ή έπιγραφή έχει ώς άκολούθως: [----------]Η[.. .[ΑΣΟΥέν δαπά-\[ναις μεγά]-

λαις έπιχορηγών τοις ά[φί\-\[κνουμ]ένοις έν τε τ[αϊ\ς ένδημίαις τών ή-\[γο]υμένων κα'ι ταί[ς] λοιπαϊς έπισκη-
νί'-|[α/]ς διαδεχόμενος και δαπανών έκ | [τοϋ ί]δίον ν τώι Ζ ν και I ετει έπιδεξάμε-\[νο]ς τιχίσαι τήν πόλιν μό-
νος χάριν τοϋ πρ[ο]-\[ν]οηθήναι τής πάντων σωτηρίας άγα-\γεΐν τε εις τήν άγοράν [σΐτ]ον έποίησεν \ πρός
τε τούτοις [δ]α[π]ανών μεγάλως | βοϋς τε άγελαίας εδωκεν τοις πολεί-\ταις ώς τε τώι θε[ώι], δι' ά δή εδοξεν
έ7Γα<νέ-[σα( τόν Άλκέταν [έπί τε τήι προ]νοίαι και τήι | πρός τούς π[ο]λείτας [εύ]νοίαι κα'ι στεφα-\νώσαι [αύ]
τόν θ[αλ]λ[οϋ στε]φάνωι και ε/-|κόνί γραπτήι, τεθήναι δέ αύτοϋ \ τήν εικόνα [έν τώι έπι]φανεστάτωι ] [τό]πωι
τοϋ Ά[σ]κληπιείου, άγεσθαι δέ \ [τή]ν ήμέραν αύ[τήν έ]κάστου Δαι[σί]-\ου μη[ν[ός ίεράν, δτε Άλκέτας ήι-
ρέ[θη] I εις μεγίστας ά[ρ]χάς παρά τών πολ[ε(]-|τών, ίνα [κα]ί [οί λοιποί] π[ροθν]μότερ[οι] \ γείνωνται πρός
τήν τής πόλεως φιλο[τι]-\[μ]ίαν όρώντες, [τό δέ ψήφισμα] άποστα-\[λ]ήν[αί] τε [παρά τών άρχόν]των τώι
μν[ή]-\[μονι κ]αί άναγραφήναι είστήλ[ην] \ [λιθίνη]ν, τεθήναι δέ έν τώι έπιφα-\νεστάτωι τόπωι. 'Επεχειροτο-

\νήθη [---------------]. Βλ. Hatzopoulos - Loukopoulou,Morrylos, σσ. 41-56, κάι στόν ϊδιο,Macedonian

Institutions, τ. 2, σσ. 70-71, άρ. 54 (όπου κάι βιβλιογραφία).

115. Γιά τήν πόλη αύτή βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σ. 337.

116. Βλ. Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σσ. 63-66, άρ. 5 (και πίν. 17). Βλ. άκόμη L. Robert,
«Hellenica», RPh 13 (1939) 145, ύποσημ. 4 [= L. Robert, Opera minora selecta. Épigraphie et antiquités
grecques, τ. 2, Amsterdam 1969, σ. 1298]· Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 1767· J. Robert - L.
Robert, Bull.Épigr. 5 (1964), σ. 186, άρ. 253· Hammond, Ίστ. τής Μακεδονίας, τ. 1, σ. 202· Düll, Götterkulte, σ.
112, και σ. 209 σημ. 33- Hatzopoulos, La Macédoine, σ. 22, και Papazoglou, Les villes de Macédoine, σ. 337. Βλ.
και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 23.
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κάι πιθανότατα δύο Άσκληπιαδών, τά όποια χρονολογούνται στήν έλληνιστική περίοδο
(2ος αί. π.Χ.;)117, όπως έπίσης και πέντε άγαλματίδια τοϋ Ασκληπιού καϊ τής Ύγίειας118.

Ή σχέση τής Κασσανδρείας μέτή λατρεία τοϋ Ασκληπιού μπορεί νά ύποστη-
ριχθεί μόνο μέ βάση ενδείξεις119, όπως:

α') Ή άναγραφή τής πόλεως στον κατάλογο (4ος αί. π.Χ.) τών θεαροδόκων τής
'Επιδαύρου (: Έν Κασσανδρεία- Τψοσθένης Κρίτω-\νος)120.

β') Έπιγραφές στις όποιες οί έπώνυμοι ιερείς τής πόλεως Λυσίμαχος Τιμησίου (έτ.
285/4 π.Χ.), Άντιλέων Ξανδικοΰ (έτ. 276-240 π.Χ.) κάι Άρχων (δεύτερο μισό 3ου αί. π.Χ.)
πιθανότατα είναι ιερείς τοΰ Ασκληπιού121.

γ') Τό ψήφισμα (243 π.Χ.) γιά τή συμμετοχή τής πόλεως στήν πανελλήνια έορτή
πρός τιμήν τοΰ Ασκληπιοΰ (τά Ασκληπιεία), ή όποία διοργανώθηκε γιά πρώτη φορά
στήν Κώ τό 242 π.Χ.122. Ή εύμενής υποδοχή τής κωακής άποστολής και ή προθυμία τών
Κασσανδρέων νά τιμήσουν τόν θεό τής ιατρικής δηλώνει πιθανότατα τήν άποδοχή τής
λατρείας του και, προφανώς, τήν ύπαρξη ιερού στήν πόλη τους, όπως άποδείχθηκε ότι
συνέβαινε και στίς τρεις άλλες πόλεις πού έξέδωσαν παρόμοια ψηφίσματα γιά τή συμ-
μετοχή τους στά Ασκληπιεία τής Κώ (πρόκειται γιά τούς Φιλίππους, τήν Αμφίπολη και
τήν Πέλλα)123.

117. Βλ. Loukopoulou, «Statuaire», σ. 388· Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σσ. 70-71, άρ. 1, 2
(και πίν. 20-21)· Pandermalis - Leventi, «Machaon», σ. 779, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 255 (κυρίως ύποσημ.
22, όπου θίγεται και το πρόβλημα τής χρονολογήσεώς τους). Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σσ. 322-323,
άρ. 23- άκόμη Hammond, Ίστ. τής Μακεδονίας, τ. 1, σ. 202, όπου ό συγγρ. κάνει άπλή μνεία δύο έλληνιστικών
άγαλμάτων τοϋ Ασκληπιού και τής Ήπιόνης.

118. Βλ. Loukopoulou, «Statuaire», σ. 388- Holtzmann, «Asklepios», σ. 880 άρ. 174, σ. 887 άρ. 326· Μ.
Meyer, «Erfindung und Wirkung. Zum Asklepios Giustini», MDAI/AA 103 (1988) 135, ύποσημ. 82, και 138,
και Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σσ. 71-73, άρ. 3-8. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σσ. 322-323,
άρ. 23.

119. Γιά τήν Κασσάνδρεια βλ. Papazoglou,Les villes de Macédoine, σσ. 424-426.

120. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 41. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 20.

121. Βλ. Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 45-46, άρ. 22, και σσ. 62-63, άρ. 44 (Λυσίμαχος
Τιμησίου), σ. 63, άρ. 45, και σ. 64, άρ. 46 (Άντιλέων Ξανδικοΰ) και σσ. 65-66, άρ. 48 (Άρχων), δπου και σχετική
βιβλιογραφία. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 181, και τ. 2, σ. 322, άρ. 20.

122. Βλ.: Κασσανδρέων.\Oi στρατηγοί κα'ι οί νομοφύλακες είπαν' έπειδ<δ>ή παραγεγένηνται
θεωροί πα-\ρά τής Κώιων πόλεως έπαγγέλλοντες τά Ασκληπιεία και τούς άγώνας \ τούς συντελουμένους
έν αύτοΐς και τήν έκεχειρίαν και άπολογίζονται τήν \ εϋνοιαν τής αύτών πόλεως, ήν έχουσα διατελεί πρός
τε τόμ βασιλέα Άν-\ντίγονον και τήν Κασσανδρέων πάλιν και πρός τούς λοιπούς Μακεδόνας \ πάντας, και
άξιοϋσιν τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού τό παρ'αύτοϊς ασυλον είναι, | άγαθήι τύχηι δεδόχθαι τήι βουλήι δέχεσθαι τήν
έπανγελίαν τώνΆσ-\κληπιείων κα'ι τούς άγώνας καϊ τήν έκεχειρίαν κα'ι είναι τό ιερόν τοϋ Άσκληπι-\οϋ ασυλον
κατά τήν τοϋ βασιλέως βούλησιν, έπαινέσαι δέ τήμ πόλιν τών Κώιων, | διότι διατελεί πρόνοιαν ποιουμένη
τών πρός τούς θεούς συντελουμένων \ καλώς και ένδόξως και τήν ύπάρχουσαν αύτήι εϋνοιαν διαφυλάσσει
I πρός τε τόμ βασιλέα Άντίγονον και τήν ήμετέραν πόλιν και Μακεδόνας πάν-|τας, δούναι δέ τόν ταμίαν
τοις παραγεγενημένοις ξένιον τό διάταγμα τό \ έκ τοϋ νόμου, καλέσαι δέ αυτούς και είς τό άρχηγέτειον, τό
δέ άνάλωμα \ τό είς ταύτα δούναι τόν ταμίαν. Ο'ίδε έπήγγειλαν Άριστόλοχος Ζμένδρω-\νος άρχιθέωρος,
Μακαρεύς Άράτου θεωρός. Ή θυσία είς ένάτην σελήνην. Βλ. Herzog - Klaffenbach, Asylieurkunden, σσ. 15-
16, άρ. 6, στίχ. 1-17, και Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 64-65, άρ. 47. Πρβ. Giovannini, «La
Statut», σσ. 465-466 και 468, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 259.

123. Βλ. Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 258. Φυσικά ή άποψη αύτή τοϋ Βουτυρά θά μποροΰσε νά επεκταθεί
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δ') Αγαλματίδιο τοΰ Άσκληπιοΰ πού βρέθηκε στήν περιοχή124.

Κοντά στήν άρχαία Ά φ υ τ η (σημ. Καλλιθέα), πόλη πού ένσωματώθηκε στή χώρα
τής Κασσανδρείας125, βρέθηκε ένα «θραύσμα άναθηματικοΰ βωμίσκου ή, το πιθανότερο,
βάσης άναθήματος». Ή βάση αύτή φυλάσσεται στήν Ί. Μ. Αγίου Παντελεήμονος (Άγιον
Όρος) καϊ παραδίδει τμήμα έπιγραφής πού άπό τό σχήμα τών γραμμάτων της χρονολο-
γείται πιθανόν στά τέλη του 3ου ή στό πρώτο μισό τοΰ 2ου αί. π.Χ.· στόν δεύτερο στίχο
τής έπιγραφής μπορεί, κατά τον Βουτυρά, νά συμπληρωθεί μέ βεβαιότητα τό όνομα τοΰ
Άσκληπιοΰ ([---]όδω[ρος---] | [- - Άσκ]ληπιώι [- -])126.

Συμπληρωματικά πρέπει νά έπισημανθεί ότι ή Άφυτις μνημονεύεται (4ος αί. π.Χ.)
μεταξύ τών θεαροδόκων τής 'Επιδαύρου (Άφντις- Διόγνητος), ένώ στήν περιοχή της έχει
βρεθεί έπιγραφή μέ τό θεοφόρο όνομα Άσκληπιόδωρος (ΦοίνιξΆσκληπιοδώρου)127.

Στόν Στ ά γ ε ι ρ ο (Στάγειρα)128 τήςΧαλκιδικής πιστεύεται ότι υπήρχε Άσκληπιείον,
έπειδή έκεί άκμασε ένας κλάδος τών Άσκληπιαδών129. Συγκεκριμένα στήν πόλη έζησε
κάποιος Νικόμαχος, γιος τοΰ Μαχάονα γιοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ. Άπό τον Νικόμαχο αύτόν,
κατά κάποιες άρχαίες πηγές, καταγόταν ό Νικόμαχος, πατέρας τοΰ Αριστοτέλη130, ένώ
άπό μερικές άπό αύτές μαρτυρείται έπι πλέον ότι άπό τούς Άσκληπιάδες ήλκε τό γέ-
νος και ή Φαιστίς, μητέρα τοΰ Αριστοτέλη131. 'Επειδή μάλιστα ό Στάγειρος ήταν άποι-
κία τής Άνδρου, ό Thraemer διετύπωσε τήν υπόθεση, μήπως ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ
μεταφέρθηκε άπό έκεί στήν άποικία132. Βέβαια, όπως παραδέχεται και ό 'ίδιος, δέν έχει
ύπ' όψιν του συγκεκριμένη μαρτυρία γιά τή λατρεία τοΰ θεοΰ τής ιατρικής στό νησί
σέ τόσο πρώϊμη εποχή, ώστόσο διερωτάται μήπως κάποια σχετική ένδειξη λανθάνει
στήν ονομασία Παιώνιον ένός άκρωτηρίου τής Άνδρου133. "Ισως ή παραπάνω πρότα-
ση ένισχύεται άπό τή διαπίστωση ότι τά Στάγειρα μνημονεύονται μεταξύ τών θεαροδό-

καί για τις λοιπές μακεδονικές πόλεις πού αναγράφονται στόν κατάλογο τών θεαροδόκων τής 'Επιδαύρου,
και κυρίως γιά δσες δέν διασώζονται ρητές μαρτυρίες γιά τή λατρεία τοΰ θεοΰ τής ιατρικής σ' αύτές.

124. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 20 (δπου και σχετική βιβλιογραφία).

125. Γιά τήν Άφυτη βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 428 κ.έ.

126. Γιά δλα αύτά βλ. Βουτυράς, «Λατρεία», σσ. 258-259.

127. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 24 (θεαροδόκοι), και Feissel - Sève, «La Chalcidique», σ. 304, άρ. 44
(θεοφόρο ονομα). Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 15.

128. Γιά τά Στάγειρα βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 435-436.

129. Βλ. Thraemer, «Asklepios», στ. 1675- Πέτσας, «Ώναί έκ τής Ημαθίας», σ. 22, και Petsas, «Epigraphy
from Pella», σ. 159 [= Petsas,Pella, σ. 61],

130. Βλ. "Ερμιππος στόν Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 6, Τ Διον. Άλικαρν., Πρός Άμμαίον 5· Σούδα α
3929 Adler (Αριστοτέλης) και ν 399 Adler (Νικόμαχος). Βλ. και στό πρώτο κεφάλαιο, στά λήμματα άρ. 16
(«Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης»), άρ. 35 («Νικόμαχος Μαχάονος ό Σταγειρίτης») και άρ. 36 («Νικόμαχος ό
Σταγειρίτης»).

131. Βλ. Ανών. (Vita Marc.), Γένος Άριστοτ. 1 -2, και Ανών. (Vita Vulg.), Γένος Άριστοτ. 1-2.

132. Βλ. Thraemer, «Asklepios», στ. 1675.

133. Βλ. Thraemer, «Asklepios», στ. 1675 (προφανώς συσχετίζει τήν ονομασία αύτή μέ τό όνομα
Παιήων). Σχετικά μέ τό Παιώνιον βλ. Σκύλαξ Καρυανδεύς, Περίπλους 112 [Müllems, Geographi Graeci mi-
nores, τ. 1, σ. 95]: Άπό Γεραιστοϋ έπι Παιώνιον τής Άνδρου στάδια π' (δπου στό σχετικό σχόλιο σημειώνε-
ται δτι ή ονομασία αύτή δέν είναι γνωστή άπό άλλού). Πρέπει νά έπισημανθεί έδώ δτι και ό Riethmüller,
Asklepios, τ. 2, σ. 338, άρ. 138, δσον άφορα τή λατρεία τού Ασκληπιού στήν Άνδρο δέν καταγράφει μαρτυ-
ρία άρχαιότερη τού 2ου αί. π.Χ.
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κων τής 'Επιδαύρου τόν 4ο αί. π.Χ. (: Στάγιρα■ —)134. Άπό όσο γνωρίζω όμως ή ύπαρξη
Ασκληπιείου στόν Στάγειρο (άν πράγματι ύπήρξε) δέν έπιβεβαιώθηκε μέχρι στιγμής άπό
άρχαιολογικά εύρήματα. Έπίσης ό Riethmüller όσον άφορά τήν πόλη αύτή δέν κάνει
λόγο γιά Άσκληπιειον ή γιά λατρεία τού θεοΰ άλλά άπλώς γιά ύπαρξη Άσκληπιαδών135.

Πιθανότατα άπό τήν Άντιγόνεια τής Κρουσσίδος (Χαλκιδική)136 προέρχε-
ται ή έπιγραφή (πρώτο μισό 3ου αί. π.Χ.), τήν όποία άφιέρωσε ό Εύαλκίδης, γιος του
Λυσιστράτου, ύστερα άπό τό πέρας τής θητείας του στό ιερό τού Άσκληπιοΰ (Εύαλκίδης
Λυσιστράτου ίερητεύσας Άσκληπιώι)137, ένώ στήν περιοχή τών Νέων Ρόδων βρέθηκε
κεφάλι άγάλματος πού «πιθανότατα άποδίδει γενειοφόρο θεό, 'ίσως τόν Ασκληπιό»138.

'Επίσης στήν Ό λ υ ν θ ο139 βρέθηκε άγαλματίδιο τοΰ Άσκληπιοΰ, χρονολογούμε-
νο τόν 4ο αί. π.Χ., τό όποιο όμως δέν άποτελεϊ άδιαμφισβήτητη άπόδειξη γιά τή λατρεία
τοΰ θεοΰ στήν πόλη. "Οπως έπισημαίνει ό Riethmüller, τά άγαλματίδια τοΰ Ασκληπιού
και τής Ύγίειας τοποθετούνταν, άν και σχετικά σπάνια, σέ θέρμες, γυμνάσια και θέα-
τρα, ένώ οί μαρτυρίες γιά πρώιμη χρήση τών άγαλματιδίων αύτών στή διακόσμηση ιδι-
ωτικών κατοικιών είναι σποραδικές· «γιά τήν κλασική και μέχρι τήν έλληνιστική έποχή
ύπάρχουν δύο σχετικά παραδείγματα, κάπως έπιβεβαιωμένα, στήν Όλυνθο και τή Δήλο
...». Άπό τά παραπάνω προκύπτει ότι ό μελετητής αύτός κλίνει μάλλον πρός τήν άποψη
ότι τό ύπό συζήτηση άγαλματίδιο πρέπει νά προέρχεται άπό οικία και όχι άπό λατρευ-
τικό χώρο140.

Πάντως ή πόλη άναγράφεται μεταξύ τών θεαροδόκων τής 'Επιδαύρου τόν 4ο αί.
π.Χ. (: Όλυνθος- Άρχων)141.

Στό Δίον142 ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ πιστοποιείται άπό σειρά άρχαιολογικών
εύρημάτων, τά όποια καλύπτουν χρονικά τήν περίοδο άπό τό δεύτερο μισό τού 4ου αί.

134. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 21, δπου παραδίδεται μόνο τό δνομα τής πόλεως, ένώ τό όνομα τοϋ
θεαροδόκον λείπει· ό έκδοτης τής έπιγραφής διερωτάται, «vacat an erasum?». Βλ. και Riethmüller, Asklepios,
τ. 2, σ. 324, άρ. 30.

135. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 324, άρ. 30 («Quellen zu Asklepiaden»)· πρβ. και τ. 1, σ. 175.

136. Γιά τήν άρχαία Άντιγόνεια, ή όποία βρισκόταν μάλλον στήν τοποθεσία τοϋ σημερ. χωριοϋ
Κουλιακλή, βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 419-421.

137. Βλ. Feissel - Sève, «La Chalcidique», σ. 292, άρ. 16· H. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 29 (1979),
σσ. 148-149, άρ. 568- J. Robert - L. Robert, Bull.Épigr. 9 (1980), σ. 414, άρ. 316· Hatzopoulos, Macedonian
Institutions, τ. 2, σ. 95, άρ. 81. Βλ. έπίσης Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 259, και Hatzopoulos, La Macédoine, σ. 54,
ύποσημ. 153. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 59,179,180 και 181, και τ. 2, σ. 320, άρ. 14.

138. Βλ. Ί. Βοκοτοπούλου - Ε. Μπ. Τσιγαρίδα, «Ανασκαφική έρευνα στά Νέα Ρόδα Χαλκιδικής»,
ΑΕΜΘ 4 (1990) 458 (πίν. 8), και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 323, άρ. 24.

139. Γιά τήν "Ολυνθο βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 426-427.

140. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 72-73, και τ. 2, σ. 323, άρ. 25 (δπου και βιβλιογραφία σχετικά μέ
τό εύρημα αύτό, και δπου έπίσης ό Riethmüller δηλώνει δτι δέν είναι βέβαιος γιά τή λατρεία τοϋ Ασκληπιού
στήν πόλη).

141. Βλ. IG IV/1, άρ. 94 lb, στίχ. 14. Βλ. έπίσης Tataki, Macedonians Abroad, σ. 151, και Riethmüller,
Asklepios, τ. 1, σ. 176, και τ. 2, σ. 323, άρ. 25.

142. Γιά τό Δίον βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 108-111.
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π.Χ.143 ή τό άργότερο άπό τις άρχές τοϋ 3ου αί. π.Χ. έως τα μέσα περίπου τοΰ 3ου αί. μ.Χ.
και είναι τά άκόλουθα:

Σέ βάση άγάλματος, ή όποία πρέπει νά χρονολογηθεί τό άργότερο στις άρχές τοΰ
3ου αί. π.Χ., διασώζεται ή άρχή μιάς έπιγραφής:

Άσκ[
καϊ [

Ό Δ. Παντερμαλής, συνεκτιμώντας και τά λοιπά εύρήματα τής άνασκαφής (: «τό
μαρμάρινο κεφαλάκι» τοΰ Τελεσφόρου, «τμήμα άπό μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα-
τίδιο» πού προέρχεται άπό άγαλμα τής Ύγίειας), συμπλήρωσε, προφανώς όρθά, τήν
πρώτη λέξη σέ Άσκ[ληπιώι ...]144. Άν πράγματι τό τμήμα τοΰ γυναικείου άγαλματιδί-
ου άνήκε σέ άγαλμα τής Ύγίειας, τότε είναι πιθανό στό βάθρο νά ύπήρχαν τά άγάλματα
τοΰ Άσκληπιοΰ (ϊσως άπό αύτό προέρχεται τό «μαρμάρινο θραΰσμα τοΰ δεξιοΰ ποδιού
μέ ιμάντες άπό τό σανδάλι ένός ύπερφυσικοΰ μεγέθους άνδρικοΰ άγάλματος») και τής
Ύγίειας, κάι ή έπιγραφή τής βάσεως του νά ήταν ή άκόλουθη:

Άσκ[ληπιώι
και [Ύγίειαι.

Έπίσης στις θέρμες τοϋ Δίου, οί όποιες οικοδομήθηκαν περί τό 200 μ.Χ. ύπήρχαν
στημένα τά άγάλματα όλων τών μελών τής οικογενείας τοϋ Άσκληπιοΰ. Ακριβέστερα
στή βόρεια πτέρυγα τών θερμών, στό άνατολικό δωμάτιο της και άνάμεσα στούς κατε-
στραμμένους άπό τόν σεισμό τοίχους βρέθηκαν ποικίλου μεγέθους τεμάχια άγαλμάτων.
Τά άγάλματα αύτά, πού είχαν ύψος ϊσο περίπου μέ τά 2/3 ένός μέσου άνθρώπου καί ήταν
δέκα τόν άριθμό, πιθανότατα βρίσκονταν τοποθετημένα σέ κόγχες τών τοίχων ψηλά
άπό τό δάπεδο. Κατά τήν πτώση τών τοίχων συμπαρασύρθηκαν, καί αύτός προφανώς
είναι ό λόγος τοΰ κατακερματισμού τους. Τά άγάλματα παριστούσαν τόν Ασκληπιό, τή
σύζυγο του Ήπιόνη, τούς γιούς του Μαχάονα καί Ποδαλείριο, στά πόδια τών οποίων
κάθονταν ένας σκύλος, καί τις κόρες του Πανάκεια, Αίγλη, Άκεσώ καί Ύγίεια, ι'σως καί
τήν Ίασώ. Πρόκειται γιά ένα μοναδικό σύνολο γλυπτών τής οικογένειας τοΰ Άσκληπιοΰ,
τό όποιο συμπληρώνεται μέ τά άγάλματα, έπίσης στις θέρμες, τοΰ Απόλλωνα καί τής
Άρτεμης145.

143. Βλ. Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254, δπου σημειώνεται δτι τότε έντοπίζεται ή «πρώτη βέβαιη
μαρτυρία σχετικά μέ τήν ύπαρξη ξεχωριστού ίεροϋ τοϋ Ασκληπιού», και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 179.

144. Βλ. Δ. Παντερμαλής, «Ανασκαφικοί έρευναι είς Δίον»,A4 29 (1973-1974), Μέρος Β' 3 -Χρονικά,
σ. 699- στόν 'ίδιο, «Λατρείες καί ιερά τοΰ Δίου», σσ. 336-337 (καί είκ. 5 καί 6)· Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG
27 (1977), σ. 78, άρ. 282· Μυλωνάς (έπιμ.), 'Έργον 1982, σσ. 23-24, καί Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254. Βλ. καί
Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 17.

145. Γιά δλα αύτά βλ. Δ. Παντερμαλής, «Οί μεγάλες θέρμες τοϋ Δίου», στόν τόμο: Οί αρχαιολόγοι
μιλούν για τήν Πιερία. Καλοκαίρι 1985, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 11-16· στόν 'ίδιο, «Αντίγραφα τών αυτο-
κρατορικών χρόνων στή Μακεδονία», στό: Πρακτικά τοϋ XII Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας,
Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, τ. 3, Αθήνα 1988, σσ. 213-216· στόν'ίδιο, «Αϊον», Αρχαιολογία 33 (Όκτ./Νοέ./
Δεκ. 1989) 29-34. Βλ άκόμη Μυλωνάς (έπιμ.), Έργον 1981, σσ. 28-29, καί Έργον 1984, σ. 83- Pandermalis -
Leventi, «Machaon», σσ. 778-579, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254. Έπίσης βλ. Μ. Droste, Die Asklepiadeti.
Untersuchungen zur Ikonographie und Bedeutung, Aachen 2001, σσ. 278 κ.έ.
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Έπίσης βρέθηκε αναθηματικό άνάγλυφο στόν Ασκληπιό καϊ τήν Ύγίεια, χρονολο-
γούμενο στήν ύστερη αυτοκρατορική έποχή146, καϊ άγαλματίδιο τής Ύγίειας147.

Σέ έπιγραφή πού βρέθηκε στό Δίον και χρονολογείται τόν 2ο αί. μ.Χ. παραδίδεται
ενας παιάνας πρός τιμήν τού Ασκληπιού148. Πρόκειται γιά κείμενο πού, μέ κάποιες άσή-
μαντες διαφοροποιήσεις καϊ προσθήκες γιά τήν προσαρμογή τής χρήσεως του σέ δι-
άφορες περιοχές, γνώρισε άρκετά μεγάλη διάδοση. Ή σύνταξη τοΰ άρχικοΰ κειμένου
είναι παλαιά, άφοΰ ή πρώτη μορφή του μαρτυρεΐται σέ έπιγραφή τών 'Ερυθρών τής Μ.
Ασίας149, ή όποία χρονολογείται μεταξύ περ. 380 και 360 π.Χ. Πρόκειται γιά τον 'ίδιο
παιάνα πού βρέθηκε στήν Πτολεμαΐδα τής 'Άνω Αιγύπτου (97 μ.Χ.)150 καϊ στήν Αθήνα
(1ος/2ος αί. μ.Χ.)151 καϊ ήταν σέ χρήση έπι πεντακόσια συνεχή χρόνια152.

Τέλος ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ στήν πόλη αύτή πιστοποιείται καϊ άπό νομίσματα
τής αύτοκρατορικής έποχής, άπό τήν έποχή τοΰ Γορδιανοΰ Γ' (238-244 μ.Χ.), στά όποια
ό Ασκληπιός άπεικονίζεται «έπι βακτηρία μέσα σέ ένα ναΐσκο μέ δίστυλη πρόσοψη»153.

146. Βλ. Μητροπούλου, Τυπολογία, σ. 47, άρ. 26- Croissant, «Hygieia», σ. 567, άρ. 215. Βλ. κάι Rieth-
müller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 17. Ό Riethmüller (αυτόθι) κάνει λόγο γιά άναθηματικές έπιγραφές στόν
Ασκληπιό, οί όποιες βρέθηκαν στό ιερό του, παραπέμποντας στόν Δ. Παντερμαλή, «Οί έπιγραφές τοϋ Δίου»,
στό: Πρακτικά τοϋ Η' Διεθνούς Συνεδρίου Έλληνικής και Λατινικής Έπιγραφικής, Αθήνα, 3-9 'Οκτωβρίου
1982, Αθήνα 1984, σσ. 271-277· άπό τις έπιγραφές όμως πού καταγράφονται στό δημοσίευμα αύτό καμιά δέν
άφορα τόν Ασκληπιό ή μέλη τής οικογενείας του, ούτε μνημονεύεται τό Ασκληπιείο. Οί άναθηματικές έπι-
γραφές βρέθηκαν στό ιερό τής "Ισιδας και είναι άφιερωμένες στήν "Ισιδα Λοχία και τήν Άρτεμη Είλείθυια.

147. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 17 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

148. Γιά τό κείμενο τοϋ παιάνα αύτοϋ βλ. Edelstein, Asclepius, τ. 1, μαρτ. 592a- Οικονόμου, Έπιγραφαι
τής Μακεδονίας, σσ. 8-12, άρ. 4· Powell, Collectanea Alexandrina, σσ. 137-138, κα'ι Guarducci, Epigraphia
Graeca, τ. 4, σσ. 124-125. Βλ. άκόμη L. Robert - Μ. Ν. Tod - Ε. Ziebarth, SEG 3 (1929), σ. 104, άρ. 497-
Παντερμαλής, «Λατρείες και ιερά τοϋ Δίου», σ. 337· Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θεραπευ-
τική», σ. 134, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254.

149. Βλ. Edelstein, Asclepius, τ. 1, μαρτ. 592 (παιάν Ερυθρών). Βλ. άκόμη Οικονόμου, Έπιγραφαι
τής Μακεδονίας, σ. 9· Herzog, «Asklepios», στ. 796 (ή έπιγραφή τών 'Ερυθρών πού διασώζει τόν παιάνα
χρονολογείται περί τό 360 π.Χ.)· Graf - Ley, «Asklepios», στ. 96 (ή ϊδια έπιγραφή χρονολογείται μεταξύ
380 και 360 π.Χ.)· Edelstein, Asclepius, τ. 2, σ. 203' Guarducci, Epigraphia Graeca, τ. 4, σ. 124· Μπίμπη-
Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θεραπευτική», σ. 134, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254.

150. Σχετικά βλ. παρακάτω, στό τέλος τής Εισαγωγής αυτής (σ. 118).

151. Βλ. IG ΙΙ/3/2, άρ. 4509· άκόμη Herzog, «Asklepios», στ. 796· Guarducci, Epigraphia Graeca, τ. 4,
σ. 124· Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θεραπευτική», σ. 134, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254.

152. Βλ. Herzog, «Asklepios», στ. 797.

153. Βλ. Παντερμαλής, «Λατρείες και ιερά τοΰ Δίου», σ. 337· άκόμη βλ. Mionnet, Médailles antiques,
Suppl. III 64,409· Walton, Ασκληπιός, σ. 176· Baege, De Macedonum sacris, σ. 111· Gaebler, Münzen, τ. III/2,
σ. 61, άρ. 7, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 254. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 179, και τ. 2, σ. 331, άρ. 17. Ό
Riethmüller, σχετικά μέ τά νομίσματα αύτά παραπέμπει κάι στό άκόλουθο δημοσίευμα τοϋ Γ. Μπακαλάκη,
«Άνασκαφή Δίου»,ΑΔ 19 (1964), Μέρος Β' - Χρονικά 3,σσ. 345-348. Ό Μπακαλάκης όμως κάνει δύο φορές
(σσ. 347 και 348) γενική μόνο μνεία τών νομισμάτων πού βρέθηκαν κατά τήν άνασκαφή στό Δίον. Έπίσης
ή Μ. Οίκονομίδου, «Νομίσματα έκ τής άνασκαφής τοϋ Δίου», ΑΔ 19 (1964), Μέρος Β' - Χρονικά 3, σσ.
348-349, ή όποία παρουσιάζει τά παραπάνω νομίσματα δέν ταυτίζει κανένα εικονιζόμενο πρόσωπο μέ τόν
Ασκληπιό. Πρέπει νά έπισημάνω έδώ ότι κατά τόν Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 17, τό Δίον μνη-
μονεύεται στόν κατάλογο (4ος αί. π.Χ.) τών θεαροδόκων τής Επιδαύρου, IG IV/1, άρ. 95, στίχ. 39· πρόκειται
όμως γιά παρανόηση, έπειδή στόν στίχο αύτόν δέν μνημονεύεται ή μακεδονική πόλη Δίον, άλλά ό Δίων, θε-
αροδόκος τών Συρακουσών (: Συρακούσσαις' Δίων Ίππαρίνου).
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Στή Βέροια154 διάφορα άνασκαφικά εύρήματα μαρτυρούν τήν ύπαρξη ιερού τοΰ
θεοΰ τής ιατρικής τουλάχιστον άπό τόν 3ο αϊ. π.Χ.:

Σέ έπιγραφή (δεύτερο μισό 3ου αί. π.Χ.), χαραγμένη, σέ δύο στήλες, σέ λευκό μάρ-
μαρο καταγράφονται οί λογαριασμοί έννέα έπώνυμων ιερέων τοΰ Ασκληπιού (γιά τήν
άκρίβεια τοΰ Απόλλωνα, τοΰ Άσκληπιοΰ και τής Ύγίειας)155.

Άπό τήν έποχή τής βασιλείας τοΰ Αντιγόνου Γονατά (276-239 π.Χ.) σώζεται έπι-
στολή τού μετέπειτα βασιλιά Δημητρίου Β' (ώς διαδόχου), ή όποία χρονολογείται τόν
Φεβρουάριο τού 248 π.Χ., μέ τήν όποία ορίζεται ότι οί ιερείς τοΰ Ηρακλή θά έχουν τις
ίδιες άτέλειες μέ τούς ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ156.

Σύμφωνα μέ έπιγραφή (128 π.Χ.) ό Μαρσύας, γιός τοΰ Δημητρίου, άφιερώνει στόν
Απόλλωνα, τόν Ασκληπιό και τήν Ύγίεια ενκοιμητήριον λίθινον \ καί τήν πρό τούτον έξέ-
δραν, πού οικοδομήθηκε μέ δικά του έξοδα (έκ τοϋ Ιδ[ίον)157.

Από τή Βέροια έπίσης μάς είναι γνωστό άναθηματικό άνάγλυφο στόν Ασκληπιό
καί τήν Ύγίεια, τό όποιο τοποθετείται χρονικά στούς αύτοκρατορικούς χρόνους158.
Επιπρόσθετα πρέπει νά σημειωθεί ότι στήν πόλη αύτή έχει βρεθεί άνάγλυφο μέ φίδια
(ώς γνωστόν τά φίδια συνδέονται μέ τήν ιαματική διαδικασία στό Ασκληπιείο), καθώς
καί νομίσματα μέ τήν άπεικόνιση τής Ύγίειας159.

Τέλος άπό τρεις έπιγραφές μαρτυροΰνται τρεις άδελφοι πού διετέλεσαν διαδοχικοί
έπώνυμοι ιερείς τοΰ Άσκληπιοΰ· πρόκειται γιά τόν Δημήτριον Γλαυκίου, τόν Άπολλωνίδην

154. Γιάτή Βέροια βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 141-148.

155. Βλ. Άλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας», σσ. 205-231. Άκόμη βλ. Η. W. Pieket - R. S.
Stroud, SEG 40 (1990), σσ. 166-168, άρ. 530· Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 95-98, άρ. 82· πρβ.
καί Hatzopoulos, Bull.Epigr. (1991), σσ. 500-501, άρ. 389· Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, Επιγραφές Κάτω
Μακεδονίας, τ. Ι,σσ. 119-121,άρ. 16, καί Hatzopoulos, La Macédoine, σ.54,ύποσημ. 151.Βλ. και Riethmüller,
Asklepios, τ. 1, σσ. 59,60 καί 182 (έπώνυμοι ιερείς), καί τ. 2, σ. 321, άρ. 16.

156. Βλ.: Βασιλεύοντος Αντιγόνου έτους F και Λ, έντυχόντων \ Δημητρίωι τών κυνηγών Χάρτα τοϋ
Νικάνορος, Άττύλου τοϋ \ Νικάνορος έδόθησαν ai έπιστολαί. \ ... (δύο έπιστολές) | (στίχ. 14) Δημήτριος
Άρπάλ[ωι] χαί[ρειν οί ίερε] ϊς οί τοϋ \ Ηρακλέους άτε[λείς έστων πάντων οσ] ων καί οί \ τοϋ Ασκληπιού· ερρω-
σο. "Ετους \Ρκαί] A \ [Δ]ύστρου ΙΕ. Βλ. Hatzopoulos,Macedonian Institutions,τ. 2, σσ. 28-30, άρ. 8 (δπου καί
βιβλιογραφία)· πρβ. στον 'ίδιο, La Macédoine, σσ. 86-87. Βλ. Άλλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο τής Βέροιας»,
σ. 209, ύποσημ. 22, καί Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 257. Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 16.

157. Βλ.: 'Έτους η ' καί ι ' | Μαρσύας Δημητρίου \ Άπόλλωνι Άσκληπιώι Ύγίειαι \ τό ένκοιμητήριον λίθι-
νον I καί τήν πρό τούτου έξέδραν | κατεσκεύασεν έκ τοϋ ίδί[ου. Γιά τήν έπιγραφή αύτή βλ. Α. Μ. Woodward,
«Inscriptions from Beroea in Macedonia», BSA 18 (1911-1912) 144-146, άρ. 3 (ή έπιγραφή στή σ. 145)· Ch.
F. Edson, «The Antigonids, Heracles, and Beroea», HSCPh 45 (1934) 231 καί ύποσημ. 1· Ί. Π. Τουράτσογλου,
«Αρχαιότητες καί μνημεία Ημαθίας καί Δυτ. Μακεδονίας», A4 24 (1969), Μέρος Β' 2 - Χρονικά, σσ. 325-326
(καί πίν. 334γ), καί Tataki, Ancient Beroea, σ. 224, άρ. 868α. Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 16.

158. Βλ. P. Amandry, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1948», BCH
73 (1949) 532 (καί είκ. 15)· Düll, Götterkulte, a. 112, καί 209 ύποσημ. 35· Μητροπούλου, Τυπολογία, σ. 51,
άρ. 159· Croissant, «Hygieia», σ. 566, άρ. 186' Hatzopoulos - Loukopoulou, Morrylos, σ. 65, ύποσημ. 8, καί
Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 257. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 67, καί τ. 2, σ. 321, άρ. 16.

159. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 16 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία).
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Γλαυκίου και τόν Εύβίοτον Γλαυκίου160, ένώ πάλι έπιγραφικά μαρτυροΰνται τά θεοφόρα
ονόματα Άσκληπάς, Άσκληπιάδης, Άσ(σ)κληπιοδώρα και Άσ(σ)κληπιόδωρος161.

Έπίσης μια έπιγραφή, στήν όποία μαρτυρεΐται έπώνυμος ιερέας τοϋ Άσκληπιοΰ (έπι
... ιερέως Άσκληπιοΰ Νικάνωρος), βρέθηκε κατά τήν άνασκαφή τοϋ μεγάλου μακεδονι-
κοΰ τάφου τών Αευκαδίων, στήν έπίχωση τοΰ προθαλάμου του162. Πρόκειται γιά τέσσε-
ρις πράξεις άγοραπωλησίας κτημάτων (ώναί) πού χρονολογοΰνται στή ρωμαϊκή έπο-
χή. Ή άρχαία πόλη άπό τήν όποία προέρχεται ή έν λόγω έπιγραφή πιθανότατα θά μπο-
ρούσε νά ταυτισθεί μέ τή Μ ί ε ζ α (κοντά στή Νάουσα), άφοΰ κατά τήν Papazoglou ή
άρχαία Μίεζα τοποθετείται στήν περιοχή τών Αευκαδίων163. Σημειώνω τέλος ότι μεταξύ
τών ονομάτων πού καταγράφονται στήν έπιγραφή περιλαμβάνεται και τό θεοφόρο όνο-
μα Άσσκληπιόδωρος (στ. I, στίχ. 6 και 18)164.

Στό χωριό Άευκόβρυση τής 'Ελίμειας, κοντά στήν Κοζάνη, βρέθηκε άναθημα-
τική έπιγραφή (2ος αί. μ.Χ.) στόν Ασκληπιό καϊ τήν Ύγίεια ([ό (ή) δείνα Άσκ]ληπι[όν] |
και I τή-\ν T-|yei'-|av)165, όπως έπίσης καϊ άγαλμα τής Ύγίειας166.

Ή λατρεία τοΰ θεοΰ τής ιατρικής είναι πολύ πιθανή και στήν άρχαία Αία ν ή167,
άφοΰ έκεΐ βρέθηκε άναθηματικό άνάγλυφο στόν Ασκληπιό καϊ τήν Ύγίεια168.

Αξίζει νά σημειωθεί άκόμη ότι στήν Ηράκλεια τής Λυγκηστιδος (Μοναστήρι/
Bitola)169, όπως καϊ στή Θεσσαλονίκη, μαρτυρεΐται έπιγραφικά φυλή μέ τό όνομα
Άσκληπιάς, παρ' όλο πού στήν πόλη αύτή δέν έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα,

160. Βλ. Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, 'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας,τ. Ι,σσ. 119-121,άρ. 16 (δεύτε-
ρο μισό 3ου αί. π.Χ.): Δημήτριος Γλαυκίου' σα. 145-147, άρ. 45 (μεταξύ 239-229 π.Χ.): Άπολλωνίδης Γλαυκίου,
καϊ σσ. 147-149, άρ. 46 (τρίτο τέταρτο 3ου αί. π.Χ.): Εΰβίοτος Γλαυκίου. Γιά τό γενεαλογικό δένδρο τής οικο-
γενείας αύτής βλ. Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, 'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τ. 1, σ. 148· βλ. και σ. 446.
Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. Ι,σ. 181, και τ. 2, σ. 321, άρ. 16 (γιά τούς έπώνυμους ιερείς).

161. Βλ. Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, Έπιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τ. 1, σ. 426 (Εύρετήριο). Βλ.
άκόμη Tataki, Ancient Beroea, a. 119, άρ. 244-246, και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 321, άρ. 16.

162. Βλ. Πέτσας, «Ώναί έκ τής Ημαθίας», σσ. 1-57 (ή έπιγραφή μεταξύ τών σσ. 48 και 49)· ό Πέτσας
τονίζει ότι ή έπιγραφή δέν σχετίζεται μέ τόν τάφο· Hatzopoulos, Macedonian Institutions, τ. 2, σσ. 105-108,
άρ. 92 (όπου και βιβλιογραφία)· στόν ϊδιο, La Macédoine, a. 54, και Βουτυράς, «Λατρεία», σ. 261. Βλ. και
Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 59 και 180, τ. 2, σ. 322, άρ. 22.

163. Γιά τή Μίεζα βλ. Les villes de Macédoine, σα. 150-152.

164. Γιά τή γραφή τοϋ ονόματος αύτοϋ μέ δύο σ (-σσ-) βλ. τό σχόλιο τοϋ Πέτσα, «Ώναί έκ τής
Ημαθίας», σσ. 13-14.

165. Βλ. Χ. Ί. Μακαρόνας, «Έκ τής Έλιμείας και τής Εορδαίας. Αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης»,
ΑΕ (1936), Παραρτημ. 10, σ. 11, άρ. 19· Düll, Götterkulte, σ. 112, σ. 209, σημ. 36- Papazoglou, Les villes de
Macédoine, a. 254, ύποσημ. 44· Ριζάκης - Τουράτσογλου, Έπιγραφές Άνω Μακεδονίας, τ. 1, σσ. 24-25, άρ. 8,
και Γ. Καραμήτσου-Μεντεσίδη, Κοζάνη, πόλη Έλιμιώτιδος, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 82. Βλ. και Riethmüller,
Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 21.

166. Βλ. Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 21 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

167. Γιά τήν Λιανή βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα. 247-248.

168. Βλ. Μητροπούλου, Τυπολογία, α. 47, άρ. 27. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 179, και τ. 2, σ.
320, άρ. 11· πρβ. και τ. 1, σ. 179.

169. Γιά τήν Ηράκλεια βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα. 259-268.
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ή ύπαρξη ιερού τοϋ Άσκληπιοΰ170. Πάντως στήν περιοχή τής άρχαίας πόλεως βρέθη-
κε άναθηματικό άνάγλυφο στόν Ασκληπιό (: [Ε]ύχήν Άσσκλη-\[πι]ώι Άσκληπι-\άδ[ης]),
χρονολογούμενο τόν 2ο/3ο αί. μ.Χ.171, καθώς καί άγαλματίδιο τοϋ Τελεσφόρου άπό τερ-
ρακότα172.

Στήν περιοχή τοϋ Δερριόπου, στό χωριό Τ r ο j k r s t i (άνάμεσα στά χωριά Cepigovo
καί Topolcani) βρέθηκε βωμός άπό άσπρο μάρμαρο πού παλαιότερα φυλασσόταν στόν
νάρθηκα τής έκκλησίας τοϋ Άγιου Πνεύματος, ένώ σήμερα άπόκειται στο Μουσείο τών
Σκοπίων (άρ. εύρ. 399)· στον βωμό αύτόν ύπάρχει έπιγραφή (3ος αί. μ.Χ.) στήν όποία
μνημονεύεται ό θεραπευτής Ασκληπιός (: ελπίδας | εύ φορέων \ Άσκληπιόν | ίητήρα | θή-
Iκατο τωδε οϊ-\κω νούσων | άλεξητήρα)173.

Στά άρχαία Στύβερρα (Cepigovo), πάλι τοΰ Δερριόπου174, βρέθηκε άγαλμα τοϋ
Ασκληπιού, πεσμένο στό χώμα κοντά στή βάση του, άπόδειξη προφανώς τής έκεί λατρεί-
ας τοΰ θεοΰ175, όπως έπίσης βωμός άφιερωμένος τό 208/9 μ.Χ. στον Ασκληπιό Σωτήρα (:
Άσκληπιώι \ Σωτήρι | Φλαουία | Αύκα | άνέθηκεν | έτους Fvt' | Αύρηλίωι Πομπειανώι \ και
Αολλιανώι Άουίτωι \ το Β' ύπάτοις)176.

Στήν Πελαγονία, στήν τοποθεσία Gradiste τοΰ σημερινοΰ χωριοϋ Debreste,
βρέθηκε άναθηματική έπιγραφή πιθανότατα πρός τον Ασκληπιό καί τήν Ύγίεια (ή πρός
τούς Διοσκούρους), τήν όποία άφιέρωσε ό Νικόλαος έπειδή γλύτωσε άπό κάποιο μή κα-
τονομαζόμενο νόσημα (δωτήρας σοφίης τε και ύγείη[ς άνέθηκεν] | Νικόλεως ίδίης μνή-
μη[ν ενσεβίης] \ νοϋσόν τοι προφυγών σωτ[ήρας υ - υυ -υ] | Νικόλεως ίδίης κα'ι τεκέων
[χάριτος])177.

Άπό τις Κ ε ρ α μ ε ι έ ς (σημ. Marko Varos, περιοχή Πριλάπου)178 καί τήν εύρύτε-

170. Βλ. IG Χ/2/211, άρ. 112 (οί τρεις άλλες φυλές είναι ή Αρτεμισιάς, ή 'Ηράκλειος καί ή Διονυσιάς).
Βλ. Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 37 (1987), σ. 177, άρ. 556- Hatzopoulos, Macedonian Institutions, a. 159.
Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. Ι,σσ. 81 καί 183, και τ. 2, σ. 322, άρ. 18.

171. Βλ. Τ. Janakievski, «Votivna ploca posvetena na Asklepij od Heraclea Lyncestis», ZA 24 ( 1974)251-
254· Düll, Götterkulte, σ. 428 Erg. zum Katalog., άρ. 183A (ό Düll συζητά καί τήν υπόθεση τοϋ Janakievski ή έν
λόγω έπιγραφή νά προέρχεται άπό τό ιερό τοΰ θεοϋ, τό όποιο ίσως βρίσκεται πεντακόσια μέτρα νοτιοδυτικά
τοΰ σημερινοΰ χώρου άνασκαφών). Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σσ. 179 καί 182-183, καί τ. 2, σ. 322,
άρ. 18.

172. Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 322, άρ. 18 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία).

173. Βλ. IG Χ/2/2/1, άρ. 302. Βλ. άκόμη Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. Ι,σ.292, άρ.
257· Baege, De Macedonum sacris, σσ. Ill καί 199· G. I. Kazarov, «Inscriptions et antiquités de la Macédoine
occidentale (Regions de Mariovo et de Prilep», BCH 47 (1923) 294, άρ. 1 (και πίν. 18)· P. Roussel - M. N. Tod
- E. Ziebarth, SEG 2 (1925), σ. 75, άρ. 437, καί Düll, Götterkulte, σσ. 108, καί 373-274 άρ. 200. Ό Riethmüller,
Asklepios, τ. 2, σ. 324, άρ. 31, συμπεριλαμβάνει τό εύρημα αύτό στό λήμμα πού άφορά τά Στύβερρα.

174. Γιά τά Στύβερρα βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 298-302.

175. Βλ. IG Χ/2/2/1, άρ. 320 (ειδικότερα σ. 150). 'Υποθέτω δτι αύτό είναι τό άγαλμα τοϋ θεοΰ (3ος αί.
μ.Χ.), γιά τό όποιο κάνει λόγο ό Düll, Götterkulte, σσ. 108 καί 372 κ.έ. άρ. 199. Βλ. καί Riethmüller, Asklepios,
τ. 2, σ. 324, άρ. 31.

176. Βλ. Düll, Götterkulte, σ. 108 καί σσ. 372 κ.έ. άρ. 198. Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 324, άρ.
31. άκόμη βλ. τ. 1, σ. 179 (γιά τή λατρεία τοϋ Ασκληπιοΰ στήν πόλη).

177. Βλ. IG Χ/2/2/1, άρ. 287.

178. Γιά τις Κεραμειές βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα. 291 κ.έ.
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ρη περιοχή της προέρχονται τρία αναθηματικά ανάγλυφα (πρώτο μισό 3ου αί. μ.Χ.) μέ
φίδια, εϋρημα πού έπιτρέπει τήν ύπόθεση για λατρεία τοΰ θεοΰ τής ιατρικής στήν περι-
οχή179·

Στό Orehovec ό Ασκληπιός λατρευόταν μαζί μέ τήν Ύγίεια, όπως προκύπτει
άπό σχετικό άναθηματικό άνάγλυφο180, ένώ μέ τή λατρεία τοΰ θεοΰ σχετίζεται προ-
φανώς και ενα άλλο άναθηματικό άνάγλυφο, όπου παριστάνονται φίδια181.

Στούς Στό β ου ς182 τά άρχαιολογικά εύρήματα άποδεικνύουν μέ βεβαιότητα δια-
δεδομένη τή λατρεία τού Ασκληπιού, άφοΰ βρέθηκε άναθηματική έπιγραφή τοΰ 232/233

μ.Χ. στόν Ασκληπιό, τήν Ύγίεια και τόν Τελεσφόρο (: [-------------Άσκλη]\πιώι και Ύγίειαι

I και Τελεσφό-\[ρ]ωι τά αγάλματα και στύλος κτλ.)183, άγαλματίδιο τοΰ Άσκληπιοΰ και
τό κεφάλι άλλου άγαλματιδίου του, χρονολογούμενα τόν 3ο αί. μ.Χ.184, όπως έπίσης και
νομίσματα (έποχής Βεσπασιανού και Τραϊανού) όπου αύτός εικονίζεται185. Έπίσης άξίζει
νά σημειωθεί ότι βρέθηκαν δέκα όκτώ άγαλματίδια τοΰ Τελεσφόρου σέ τάφους (έποχή
Αυγούστου) και ενα τής Ύγίειας (3ος αί. μ.Χ.)186.

Ό Ασκληπιός Σωτήρ λατρευόταν στήν περιοχή τών Βαργάλων187 μαζί μέ δύο
άλλα μέλη τής οικογενείας του, τήν Ύγίεια και τόν Τελεσφόρο, όπως προκύπτει άπό
άνάγλυφο πού βρέθηκε στό χωριό Crvulevo και ήταν άφιερωμένο στις τρεϊς αύτές θε-
ότητες. Στήν έπιγραφή όμως μνημονεύεται μόνον ό Ασκληπιός Σωτήρ (: Θεώι Σωτήρι
Άσκληπιώι | Σερβείλιος Λειβερά[λις] \ εύχαριστών άνέθηκεν)ι&&.

Μία άκόμη άρχαία μακεδονική πόλη πού άπέδιδε τιμές στόν θεό τής ιατρικής ήταν
ή Παροικόπολη/Παρθικόπολη (σημ. Sandanski)189· όπως στούς Στόβους καϊ τά
Βάργαλα, τό άναθηματικό άνάγλυφο (2ος/3ος αί. μ.Χ.) πού βρέθηκε έδώ άποδεικνύει
όχι μόνο τή λατρεία τοΰ Ασκληπιού άλλά και μελών τής οικογενείας του, στήν περίπτω-

179. Βλ. Düll, Götterkulte, σα 140 κάι 403 κ.έ. (άρ. 257,258 κάι 261), κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ.
325, άρ. 36.

180. Βλ. Düll, Götterkulte, σα 108 κ.έ., κάι 366-367, άρ. 186- Croissant, «Hygieia», α 563, άρ. 135, κάι
Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 325, άρ. 37.

181. Βλ. Düll, Götterkulte, α 140, κάι α 405 άρ. 260, κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 325, άρ. 37.

182. Γιά τούς Στόβους βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα 313-323.

183. Βλ. Wiseman, Stoboi, σ. 79· J.Wiseman - D. Mano-Zissi, «Excavations at Stoboi», A/A 75 (1971)
401-402, κάι Düll, Götterkulte, α 107, κάι 369 άρ. 193. Βλ. κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 325, άρ. 39.

184. Βλ. Wiseman, Stoboi, σ. 79· Düll, Götterkulte, σ. 107, κάι σσ. 369-370 άρ. 194 (κάι πίν. 49), κ.ά. Βλ.
κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 325, άρ. 39- πρβ. κάι τ. 1, α 183.

185. Βλ. Gaebler, Münzen, τ. ΙΙΙ/2, σσ. 111 κ.έ., άρ. 3,4 κάι 6 (πίν. 21,24,25 κάι 26)· Düll, Götterkultur,
a. 207, κάι α 367 κ.έ. άρ. 188-191. Βλ. κα'ι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 325, άρ. 39.

186. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, σ. 325, άρ. 39 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

187. Γιά τά Βάργαλα βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 339-341.

188. Βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, α 340, ύποσημ. 14· H. W. Pieket - R. S. Stroud -1. H. M.
Strubbe, SEG 44 (1994), α 144, άρ. 520· A. Panev - M. Ricl, «Nouvelles inscriptions votives de Macédoine
orientale», ZPE 101 (1994) 149-150, άρ. 23 (και πίν. 12), και Α. Chaniotis - Ε. Stavrianopoulou, «Epigraphie
Bulletin for Greek Religion 1993-1994», Κέρνος 10 (1997) 291, άρ. 179. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α
324, άρ. 33.

189. Γιά τήν Παροικόπολη/Παρθικόπολη βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σα 371-375.
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ση αύτή τής 'Υγίειας, τοΰ Τελεσφόρου και τής Πανάκειας (: Πανακίηι Δεσποίνηι | Σωτήρι
Άσκληπιώι | Ύγίαι Βασιλίσσηι \ Τελεσφόρωι συ[νε]ργο[—] | Άντων Άντωνος)190.

Αξίζει νά σημειωθεί άκόμη ότι στήν Παροικόπολη εχει έρθει στό φως και μιά άνα-
θηματική έπιγραφή ή όποία πιθανόν σχετίζεται μέ τή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ στήν πόλη.
Κατά τήν έπιγραφή αύτή ή Φλαβιανή Φιλοκράτεια δώρησε στόν δήμο τής πόλεως δέκα
χιλιάδες άττικές δραχμές και όρισε οπως έκ \ τών τόκων τ[ρ]εϊς μέν ήμέ-\ρας τάς τής
πανηγύρε-|ως πάντες άλείφων-\ται πολ[ε]ϊται και ξέ-\νοι καϊ δούλοι (κτλ.). Ό D. Decev,
πρώτος έκδοτης τής έπιγραφής, ύποστήριξε ότι ή πανήγυρη και τό άλειμμα γιά τά όποια
γίνεται λόγος σ' αύτήν σχετίζονται στενά μέ τή λατρεία τοΰ Ασκληπιού στήν πόλη191,
άποψη πού έγινε άποδεκτή και άπό άλλους μελετητές192.

Έν κατακλείδι έπισημαίνεται ότι ή λατρεία τοΰ Ασκληπιού στις άσιατικές πόλεις
τών Αιγών (Κιλικία) καϊ τής Βεροίας (Συρία) πρέπει μάλλον νά θεωρηθεί ώς συνέπεια
τής λατρείας τού θεού στις ομώνυμες μακεδονικές πόλεις (και γενικά στή Μακεδονία)193,
ένώ τό ϊδιο μάλλον ισχύει καϊ γιά τήν τιμή πού άπέδιδαν στόν Ασκληπιό οι Διάδοχοι τοΰ
Αλεξάνδρου194. Εΐναι γνωστή ή σχέση τών Άντιγονιδών (301-168 π.Χ.) μέ τό Ασκληπιείο
τής Κώ195, όπως έπίσης καϊ ή τιμή πού άπέδιδαν στόν θεό τής ιατρικής οί Πτολεμαίοι.
Στήν Αλεξάνδρεια μαρτυρεΐται Ασκληπιείο άπό τήν έποχή τοΰ Πτολεμαίου Β' τοΰ

190. Βλ. G. Mihailov (έκδ.), Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae, τ. 5: Inscriptiones novae, Serdicae
1997, σσ. 403-404, άρ. 5898· H. W. Pieket - R. S. Stroud - A. Chaniotis - J. H. M. Strubbe, SEG 47 (1997), α 282,
άρ. 1080, κάι Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 325, άρ. 38.

191. Βλ. D. Decev, «Edno darenie ot oblast'ta na sredna Struma», BIAB 13 (1939) 190-194 (ή έπιγραφή
στις σσ. 190-191), και G. Mihailov (έκδ.), Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae, τ. 4: Inscriptiones in ter-
ritorio Serdicensi et in vallibus Strymonis Nestique repertae, Serdicae 1966, σσ. 251-254, άρ. 2265. Βλ. άκόμη J.
Robert - L. Robert, Bull.Epigr. 2 (1948), σ. 169, άρ. 112· στούς 'ίδιους, «Bulletin Epigraphique», REG 67 (1954),
σ. 147, άρ. 165, και στούς 'ίδιους, Bull.Epigr. 3 (1956), σσ. 138-139, άρ. 159.

192. Βλ. π.χ. Ζ. Pljakov, «Die Stadt Sandanski und das Gebiet von Melnik und Sandanski im Mittelalter»,
ByzBulg. 4 (1973) 181.

193. Βλ. τή σχετική παρατήρηση τοϋ Πέτσα, «Ώναί έκ τής'Ημαθίας»,σ. 22. Γιά τό Ασκληπιειον τών Αιγών
τής Κιλικίας βλ. Φιλόστρ., Τά ε/ς τόν Τυαν. Άπολλ. 1,7 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 418, μαρτ. 816· Λιβάν.,
Αόγ. 30,39 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 419, μαρτ. 817· Εύσέβ., Βίος Κωνστ. 3,56 = Edelstein, Asclepius, τ. 1,
σα 419-420, μαρτ. 818· Σωζομ., Έκκλ. ίστ. 2,5 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 420, μαρτ. 819, και Ίω. Ζωναρ.,
Έπιτ. ίστ. 13,12C-D = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σσ. 420-421, μαρτ. 820. Ό έν ΑίγαΙς τής Κιλικίας Ασκληπιού
ναός καταστράφηκε τό 326 μ.Χ. μέ διαταγή τοΰ Μ. Κωνσταντίνου· βλ. παραπάνω τή μαρτ. 818, κάι Graf -
Ley, «Asclepios», στ. 97 (κατά τόν Edelstein ή καταστροφή έλαβε χώρα τό 331 μ.Χ., βλ. μαρτ. 819). Βλ. άκό-
μη Κωστομοίρης, Περί 'Οφθαλμολογίας, α 94, όπου σχολιάζεται ή μαρτ. 816 Edelstein (παράκληση άσθενοϋς
γιά άποκατάσταση έξορυχθέντος οφθαλμού)· Herzog, «Asklepios», στ. 796, και Edelstein, Asclepius, τ. 2, σσ.
148, 202, ύποσημ. 17, 234, 238, 256, ύποσημ. 6, κάι 257. Βλ. και Riethmüller, Asklepios, τ. 2, α 358, άρ. 218.
Βλ. άκόμη R. Ziegler, «Aigeai, der Asklepioskult, das Kaiserhaus der Decier und das Christentum», Tyche 9
(1994) 187-212. Γιά τό Ασκληπιείο τής Βεροίας στή Συρία κάι γιά τό άγαλμα τοϋ Ασκληπιού, τό όποιο βρι-
σκόταν έκεΐ, βλ. Λιβάν., Αόγ. 30,22-23 = Edelstein, Asclepius, τ. Ι,α 349-350, μαρτ. 646. Βλ. άκόμη Edelstein,
Asclepius, τ. 2, σ. 256, ύποσημ. 6.

194. Γιά τό ένδιαφέρον τών Διαδόχων και ειδικότερα τών Πτολεμαίων στήν Αίγυπτο βλ. Edelstein,
Asclepius, τ. 2, σα 251-252- Πέτσας, «Ώναί έκ τής Ημαθίας», σ. 22, και Μπίμπη-Παπασπυροπούλου,
«Παραδοσιακή θεραπευτική», α 133, ύποσημ. 10.

195. Βλ. Sherwin-White, Ancient Cos, σσ. 114 κ.έ.· βλ. και Χρυσοστόμου, «Συμβολές», α 107.
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Φιλάδελφου (285-246 π.Χ.) κάι του Πτολεμαίου Γ' τοϋ Εύεργέτη (246-221 π.Χ.)196,ένώ ό
Πτολεμαίος Ε ' ό Επιφανής (203-180 π.Χ.) 'ίδρυσε Άσκληπιείον στίς Φιλές, στά νότια σύ-
νορα τής Αιγύπτου197. Έπίσης στήν Πτολεμαΐδα τής 'Άνω Αιγύπτου μαρτυρειται ένα ιερό,
όπου ήδη άπό τόν 3ο αί. π.Χ. λατρεύονταν άπό κοινού ό Imhotep καί ό Ασκληπιός198, καί
ένας παιάνας στόν Ασκληπιό άπό τήν 'ίδια περιοχή, άπό έπιγραφή πού χρονολογείται τό
97 μ.Χ.199. Τέλος ό Άτταλος Α' τής Περγάμου (241-197 π.Χ.) κατέστησε τή λατρεία τοΰ
Άσκληπιοΰ δημόσια200, ένώ είναι γνωστή ή σχέση τοΰ Αττάλου Γ' (139/8-133 π.Χ.) μέ τό
Ασκληπιείο τής πρωτεύουσάς του201.

Φυσικά τόσο στήν Ασία όσο καί στήν Αφρική ή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ διαδόθηκε
εύρύτατα, καί ό "Ελληνας θεός τής ιατρικής λατρευόταν ε'ίτε μόνος του εϊτε μαζί μέ μέλη
τής οικογενείας του (κυρίως τήν Ύγίεια) ε'ίτε μαζί μέ άλλους έπιχώριους θεούς ε'ίτε τέ-
λος ταυτίσθηκε μέ κάποιους άπό αύτούς. Ή καταγραφή όμως όλων αύτών υπερβαίνει τό
θέμα καί τόν σκοπό τής παρούσας μονογραφίας202.

196. Βλ. Αίλιαν., Π. ζώων 'ιδιότ. 16,39 = Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 363, μαρτ. 696. Βλ. καί Riethmüller,
Asklepios, τ. 2, σ. 399, άρ. 453.

197. Βλ. Thraemer, «Asklepios», στ. 1677. Βλ. καί Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 86, καί τ. 2, σ. 402, άρ.

467.

198. Γιά τήν ύπαρξη Ασκληπιείου στήν Πτολεμαΐδα τής Αιγύπτου ήδη περίπου άπό τον 3ο αί. π.Χ. βλ.
Edelstein, Asclepius, τ. 1, σ. 291, ύποσημ. 3, μαρτ. 513a. Βλ. καί Edelstein, Asclepius, τ. 2, σ. 238 καί σσ. 251-
252 (δπου καί βιβλιογραφία γιά τά ιερά τής Αλεξανδρείας και γενικά τής ελληνιστικής Αιγύπτου). Βλ. καί
Riethmüller, Asklepios, τ. 1, σ. 86, καί τ. 2, σσ. 402-403, άρ. 469.

199. Βλ. Powell, Collectanea Alexandrina, σ. 137· Guarducci, Epigraphia graeca, τ. 4, σ. 124 (ή έπιγραφή
χρονολογείται μεταξύ 98 καί 100 μ.Χ.)· Καββαδίας, Τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού, σ. 188, ύποσημ. 2· Herzog,
«Asklepios», στ. 796· Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θεραπευτική», σ. 134, καί Βουτυράς,
«Λατρεία», σ. 254 (βλ. καί παραπάνω, τήν παρατήρηση σχετικά μέ τόν παιάνα τού Δίου). Βλ. καί Riethmüller,
Asklepios, τ. 1, σσ. 50-51 καί 60, τ. 2, σσ. 402-403, άρ. 469 (ή έπιγραφή πού διασώζει τόν παιάνα χρονολογείται
τό 98 μ.Χ).

200. Βλ. Veligianni, «Lex sacra», σ. 405, ύποσημ. 83.

201. Βλ. Ο. Deubner, Das Asklepieion von Pergamon. Kurze vorläufige Beschreibung, Berlin 1938, σ. 18,
καί Edelstein, Asclepius, τ. 2, σσ. 182 καί 195.

202. Γιά δλα αύτά, άλλά καί γενικά γιά τήν καταγραφή τών Ασκληπιείων καί τών λοιπών χώρων
λατρείας τοΰ Ασκληπιού στόν άρχαίο κόσμο, μπορεί πλέον ό ένδιαφερόμενος νά συμβουλευθεί τό πρόσφατο
δίτομο έργο τοΰ J. W. Riethmüller (βλ. στή βιβλιογραφία, στίς «Μελέτες»).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

μακεδόνες γιατροι

Εισαγωγικά

Στό κεφάλαιο αύτό γίνεται λόγος γιά τούς γιατρούς έκείνους, οί όποιοι ε'ίτε χα-
ρακτηρίζονται στίς πηγές μέ τό γενικό προσωνύμιο Μακεδών, όπως π.χ. ό Θεόδωρος ό
Μακεδών καί ό Λύκος ό Μακεδών, ή μέ τό προσωνύμιο τής άρχαίας μακεδονικής πόλε-
ως άπό τήν όποία κατάγονταν, όπως π.χ. ό Μητρόδωρος Τιμοκλέους Άμφιπολίτης και
ό Νικόμαχος ό Σταγειρίτης, ε'ίτε μαρτυρείται ρητά ή ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπως π.χ.
συμβαίνει στήν περίπτωση τού γιατρού Άπτου άπό τήν 'Ηράκλεια Σιντική (έκ πατρί-
δος Στρν-\μωνίδος Ήρακλείας) ή τοϋ Τιμοκλείδη Διφίλου άπό τή Θάσο («κράτα έναν
γιατρό στή Θάσο, τήν πατρίδα του»). Άκόμη συμπεριλαμβάνονται καί όσοι γιατροί μάς
εΐναι γνωστοί άπό έπιγραφές, βασικά έπιτύμβιες, πού βρέθηκαν στόν μακεδονικό χώρο,
καί γιά τούς όποιους δέν διασώζεται παρά μόνο τό όνομα καί ή μνεία τοϋ έπαγγέλμα-
τός τους, δηλ. χωρίς νά ύπάρχει μαρτυρία γιά τόν τόπο τής καταγωγής τους, όπως συμ-
βαίνει π.χ. γιά τόν γιατρό Θεόδωρο (Κάτω Κλεινές) ή τόν πρεσβύτερο καί γιατρό Παύλο
(Φίλιπποι). Οί έν λόγω γιατροί δέν άποκλείεται νά ήταν Μακεδόνες, σέ κάθε περίπτω-
ση όμως προφανώς έζησαν και έργάσθηκαν στίς πόλεις ή τήν περιοχή, όπου άνακαλύ-
φθηκε ό τάφος τους1· συνεπώς νομιμοποιούμαστε νά τούς έξετάσουμε μαζί μέ τούς ύπό-
λοιπους, πού μαρτυρούνται ρητά ώς Μακεδόνες2, καί μάλιστα έφ' όσον κανένα στοι-
χείο ή ένδειξη δέν άντιστρατεύεται τή συνεξέταση αύτή. Τέλος ό κατάλογος συμπληρώ-
νεται καί άπό γιατρούς, γνωστούς άπό γραμματειακές πηγές, ή μακεδονική καταγωγή
τών όποιων εικάζεται άπό διάφορες ένδείξεις, όπως συμβαίνει π.χ. στίς περιπτώσεις τοΰ
Άλεξίππου, τοΰ Αρχιγένη καί τοΰ Γλαυκία.

Οί γιατροί πού καταγράφονται καλύπτουν χρονικά τήν περίοδο άπό τόν 5ο αί.
π.Χ. μέ πρώτον τόν Νικόμαχο, πατέρα τοΰ Αριστοτέλη (δέν ύπολογίζω τόν Νικόμαχο
Μαχάονος πού, άν όντως είναι ύπαρκτό πρόσωπο, πρέπει νά θεωρηθεί άρχαιότερος
άλλά μάλλον άπροσδιόριστης έποχής), τελευταίο χρονικά μέ βεβαιότητα τόν Παύλο,
πρεσβύτερο καί γιατρό στούς Φιλίππους (4ος/5ος αί. μ.Χ.) καί μερικούς άλλους καί ίσως

1. Φυσικά οί πόλεις αύτές δέν άποκλείεται, σέ κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις, νά ταυτίζονται μέ τις
γενέτειρες τών γιατρών γιά τούς οποίους γίνεται λόγος.

2. Αύτή έξ άλλου ή άρχή άκολουθεΐται άπό όλους, δσοι συντάσσουν άνάλογες μελέτες ή γενικότερα
έχουν νά άντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα.
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άκόμη νεότερο τον Ούέλμο Τρύφωνος άπό τή Θεσσαλονίκη, ό όποιος έζησε πιθανόν με-
ταξύ τοΰ 4ου καϊ τοΰ 12ου αί. μ.Χ.

Άπό τούς γιατρούς αύτούς κάποιοι άσκησαν τήν ιατρική στήν Αύλή βασιλέων, όπως
ό Άριστογένης ό Θάσιος, προσωπικός γιατρός τοΰ Αντιγόνου Γονατά, ό Νικόμαχος ό
Σταγειρίτης, φίλος και γιατρός τοΰ Αμύντα Γ', και ένδεχομένως ό Αμύντας πού έζησε
στήν Αύλή τοΰ Πτολεμαίου Β' Φιλαδέλφου· άλλοι μαρτυροΰνται ώς γιατροί πού πα-
ρείχαν τις ύπηρεσίες τους στόν στρατό, όπως ό Γλαυκίας και ό Καλλισθένης, πού συμ-
μετείχαν στήν έκστρατεία τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, ό Καλλιγένης, πού κατά τον Λίβιο προ-
φανώς άκολουθοΰσε τις μετακινήσεις τοΰ στρατού τοΰ Φιλίππου Ε ', και ό Μητρόδωρος
πού θεράπευσε τόν Άντίοχο Α', όταν αύτός τραυματίσθηκε σέ κάποια μάχη3. Έπίσης
μεταξύ τών στρατιωτικών γιατρών πρέπει νά συγκαταριθμηθεϊ και ό πιθανότατα μα-
κεδονικής καταγωγής Άρχιγένης, ό όποιος, τουλάχιστον γιά κάποιο χρονικό διάστη-
μα, διετέλεσε γιατρός τοΰ ρωμαϊκοΰ στρατού. Στήν ύπηρεσία μακεδονικών πόλεων
ήταν ό Αύρήλιος Ισίδωρος, άρχίατρος στή Θεσσαλονίκη, και πιθανόν ό C. V. Plato και
ό M. Euhemerus, δημόσιοι γιατροί τής πόλεως τών Φιλίππων, ένώ ώς άρχίατρος στήν
Αντιόχεια τής Πισιδίας μαρτυρεΐται ό Γάϊος Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών. Ώς πε-
ριοδευτής άσκησε τήν τέχνη του ό Άντίοχος (Θάσιος;) και πιθανόν ό Μηνόφαντος
Αρτεμιδώρου και ό Ανώνυμος (Θάσιος;). Γιά τούς λοιπούς γιατρούς πού καταγράφο-
νται στό κεφάλαιο αύτό δέν είναι γνωστή καμιά μαρτυρία γιά τό έπαγγελματικό καθε-
στώς τους, πιθανότατα όμως άσκησαν τήν ιατρική ώς ιδιώτες εί'τε μόνιμα έγκατεστημέ-
νοι σέ κάποια πόλη εϊτε περιοδεύοντας σέ διάφορες, χωρίς κάποια ύπηρεσιακή έξάρτη-
ση άπό αύτές.

Άκόμη, όπως ήταν άρκετά σύνηθες κατά τήν έλληνιστική και άργότερα κατά τήν
αυτοκρατορική έποχή, οί γιατροί πού ύπηρετοΰσαν στις Αύλές τών βασιλέων άναμι-
γνύονταν και σέ ζητήματα σχετιζόμενα μάλλον μέ τήν πολιτική παρά μέ τήν έπιστήμη
τους. "Ετσι μαρτυρεΐται ότι, άπό τούς γιατρούς πού καταγράφονται στό κεφάλαιο αύτό,
ό Αμύντας έλαβε μέρος στή συνωμοσία τής Αρσινόης κατά τοΰ συζύγου της Πτολεμαίου
Β', ό Καλλιγένης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στή διαδοχή τοΰ Φιλίππου Ε' άπό
τόν Περσέα και ό Μητρόδωρος άπό τήν Αμφίπολη άξιοποίησε τήν παρουσία του στήν
Αύλή τών Σελευκιδών έπί Άντιόχου Α και Σελεύκου γιά νά προωθεί ύποθέσεις τής πό-
λεως τοϋ 'Ιλίου4.

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί ότι δύο Μακεδόνες γιατροί, ό Μηνόφαντος και ό
Μητρόδωρος, γιά τούς όποιους γίνεται λόγος παρακάτω5, τιμήθηκαν μέ ισάριθμα ψηφί-
σματα γιά τήν ιατρική προσφορά τους.

3. Φυσικά αύτό δέν σημαίνει ότι δέν άσκοϋσαν τό επάγγελμα τους καϊ στις Αύλές τών έν λόγω βασι-
λέων (άπλώς δέν διασώζεται σχετική μαρτυρία).

4. Βλ. και στό τέλος τοΰ εισαγωγικού σημειώματος τοΰ τρίτου κεφ., σ. 493 (όπου γίνεται λόγος γιά πα-
ρόμοιες περιπτώσεις γιατρών πού καταγράφονται στό κεφ. έκεϊνο).

5. Βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 90, και κυρίως παρακάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 31 και 32 άντίστοιχα.
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1. Άθρύϊτος ό Θάσιος
(2ος αί. μ.Χ.)

Ή μοναδική μνεία τοϋ Άθρυ'ίτου έντοπίζεται στόν Πλούταρχο, τοϋ όποιου ήταν φί-
λος6· αύτή άκριβώς ή μνεία τοΰ Πλουτάρχου άποτελεΐ και τό τεκμήριο γιά τή χρονολό-
γηση τοΰ γιατροΰ αύτοΰ στόν 2ο αί. μ.Χ. Ό Βοιωτός λόγιος στό έργο του Συμποσιακά
παρουσιάζει τόν Άθρύϊτο νά παρεμβαίνει στή συζήτηση και νά έκθέτει τήν άποψη κά-
ποιων, σύμφωνα μέ τήν όποία τά σώματα τών γυναικών είναι θερμότερα άπό ο,τι τών
άνδρών, καί άκολούθως μια δεύτερη άποψη κάποιων άλλων πού ύποστήριζαν ότι τό
κρασί δέν είναι θερμό άλλά ψυχρό7.

Σχετικά μέ τόν έν λόγω γιατρό έχουν υιοθετηθεί άπό τήν έρευνα ορισμένες έσφαλ-
μένες άπόψεις, γιά τις όποιες έπιβάλλεται νά γίνει λόγος άμέσως παρακάτω:

α') Ό γιατρός αύτός μνημονεύεται στή βιβλιογραφία ώς Άθρνΐλατος8, ένώ στίς
έκδόσεις τών Συμποσιακών έντοπίζεται ώς Άθρύϊτος (καί Άονΐτος), χωρίς στό άντίστοι-
χο κριτικό υπόμνημα τό Άθρυΐλατος νά μνημονεύεται εϊτε ώς διαφορετική γραφή κά-
ποιου κώδικα ε'ίτε ώς εικασία φιλολόγου9. Κατά τόν Teodorsson10 τό Άθρυΐλατος άποτε-
λεΐ εικασία τοΰ Leonicus11. Τή μορφή Άθρυΐλατος υιοθετεί, χωρίς δυστυχώς κάποια βι-
βλιογραφική παραπομπή, ό Μ. Wellmann πού είναι και ό πρώτος, άπ' όσο κατέστη δυ-
νατόν νά διαπιστώσω, νεότερος μελετητής ό όποιος έγραψε σχετικά μ' αύτόν τόν για-
τρό12.

β ') Ό Wellmann13 ύποστηρίζει ότι ό Άθρύϊτος υπερασπίζεται τήν άποψη ότι οί γυ-
ναίκες είναι θερμότερες άπό τούς άνδρες (όσον άφορά τή φυσική θερμότητα). Άν ό
Άθρύϊτος ήταν υπέρμαχος τής παραπάνω άπόψεως ή όχι, δέν προκύπτει σαφώς άπό τό
κείμενο τοΰ Πλουτάρχου, όπου ό Θάσιος γιατρός φέρεται νά τήν έκθέτει, χωρίς όμως
ό ίδιος νά παίρνει θέση, άφοΰ ούτε έπιχειρηματολογεϊ ύπέρ αύτής, άρκούμενος άπλώς
στήν έκθεση τών έπιχειρημάτων τών ύποστηρικτών της (τήν θερμότητα πρώτον άπό τής

6. Γιά tèv Αθρύϊτο βλ. Wellmann, «Athryilatos», στ. 2072- Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογρα-
φία, σ. 8, άρ. 12, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 101, ύποσημ. 8 (δλοι τόν μνημονεύουν ώς Αθρυΐλατο).

7. Αύτά άκριβώς τά δύο θέματα άποτελούν καί τό περιεχόμενο τών προβλημάτων Δ καί Ε τοΰ τρίτου
βιβλίου τών Συμποσιακών (γιά τά όποια σχετικός λόγος θά γίνει παρακάτω).

8. Βλ. τή βιβλιογραφία πού καταγράφεται στήν ύποσημ. 6.

9. Ή γραφή Άθρύϊτος άποτελεΐ διόρθωση τού C. Hubert, ό όποιος στήν έκδοση τών Συμποσιακών
στή BT σημειώνει (σ. 94): «10. Άουΐτος Re. cf. 651e (sed in Thracia Athrys fluvius», καί τή δεύτερη φορά πού
μνημονεύεται τό ϊδιο πρόσωπο (πάλι στό τέταρτο πρόβλημα, σ. 96): «14. Άθρύιτε (cf. ρ. 94,10) Hu. λούιτε Τ
Άουΐτε Re.». Ή γραφή Άουϊτος, δπως προκύπτει άπό τό κριτικό ύπόμνημα, προτάθηκε άπό τόν J. Reiske, καί
έγινε άποδεκτή άπό τόν Fuhrmann, Plutarque, σσ. 123 καί 125· βλ. καϊ τό σχετικό σχόλιο στή σ. 198, σημ. 7.
Τό Άθρύϊτος υιοθετούν οί Clement - Hoffleit, Plutarch, σσ. 230 καί 234. Βλ. έπίσης J. Boulogne, «Plutarque et
la médecine», ANRWII/37/2 (1994) 2764, καί κυρίως τήν ύποσημ. 14.

10. Βλ. Commentary, σ. 332.

11. Οί εικασίες τοϋ Leonicus ύπάρχουν σημειωμένες σέ άντίτυπο τών Ηθικών τού Πλουτάρχου- βλ.
Teodorsson, Commentary, σ. 332 (σχόλιο) καί σ. 23 (βιβλιογραφία, λ. Leonicus).

12. 'Εξ άλλου δλοι δσοι μνημονεύουν, γιά διαφόρους λόγους, τόν Αθρύϊτο παραπέμπουν στόν
Wellmann.

13. Βλ. «Athryilatos», στ. 2072, καί Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογραφία, σ. 8, άρ. 12.
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ψιλότητος οϊονται δεικνύναι...), ούτε άντικρούει τον άντίλογο του Φλώρου. Αντίθετα τό
ότι δέν πρόκειται για δική του άποψη εΐναι άναμφισβήτητο, καϊ προκύπτει σαφώς άπό τά
λεγόμενά του, μέ τά όποία άποδίδει τήν έν λόγω θεωρία σέ άλλους γιατρούς (: ειναί τ ί-
νας, εφησεν [sc. ό Άθρύϊτος],..., οϊ...ύπολαμβάνουσι)· τό ι'διο ισχύει και γιά τήν άποψη
πού άφορά τήν ψυχρότητα τοΰ οϊνου (ετέρους δέ πάλιν οί... ηγούνται).

Γιά τόν Άθρύϊτο, έκτός άπό τή μαρτυρία τοΰ Πλουτάρχου, δέν εΐναι γνωστή καμιά
άλλη πληροφορία, ούτε γιά τή ζωή ούτε γιά τήν ιατρική δραστηριότητά του (κλινική ή
ένδεχομένως συγγραφική)14.

Μαρτυρίες

1. Παραθέτω άμέσως παρακάτω, μεταφράζοντας καϊ σχολιάζοντας, τό κείμενο
τού τέταρτου προβλήματος τών Συμποσιακών τοΰ Πλουτάρχου, όπου παρουσιάζεται ό
Άθρύϊτος νά μνημονεύει τις άπόψεις σχετικά μέ τή θερμότητα τών γυναικών και τήν ψυ-
χρότητα τού οϊνου· στήν άρχή τοΰ προβλήματος αύτοΰ τίθενται και τά δύο θέματα, έξε-
τάζεται όμως μόνο τό πρώτο· βλ.:

Πλούταρχ., Συμποσ. 3,4,650Ε-651Ε:

Π ρ όβλημα Δ
Πότερον ψνχρότεραι τη κράσει τών άνδρών ή θερμότεραί
είσιν αί γυναίκες
Collocuntur Apollonides, Athryitus, Florus

1. Ό μεν ούνΣύλλας ταϋτ'εΐπεν. ό δέ τακτικός Άπολλωνίδης έφη τόν μεν περι τών γε-
ρόντων άποδέχεσθαι λόγον. έν δέ ταϊς γυναιξιν αύτώ δοκείν παραλελεϊφθαι τό τής ψνχρό-
τητος, η θερμότατον ακρατον άποσβένννσθαι καϊ άποβάλλειν τό πλήττον καϊ πυρώδες.
πιθανού δέ καϊ τούτον δοκούντος, Άθρύϊτο ς ό Θάσιος ιατρός έμβαλών τινα
τη συζητήσει διατριβήν εϊναί τινας, εφησεν, οι τάς γυναίκας ού ψύχρας άλλά θερμοτέρας
τών άνδρών ύπολαμβάνουσιν, ετέρους δέ πάλιν οϊ τόν οΐνον ού θερμόν άλλά κα'ι ψνχρόν
ηγούνται.

2. Θαυμάσαντος δέ τοϋ Φλώρου, «τόν μέν περι τοϋ οϊνου Aôyov», εΐπεν, «άφίημι
τούτω», δείξας έμέ· και γάρ έντνγχάνομεν όλίγαις ήμέραις πρότερον εις τούτο διειλεγμέ-
vor «τών δέ γυναικών», έφη, «τήν θερμότητα πρώτον άπό τής ψιλότητος οϊονται δεικνύ-
ναι, καταναλισκομένου τοϋ περιττώματος ύπό τής θερμότητος, ο πλεονάζον εις τρίχας
τρέπεται· δεύτερον δέ τω πλήθει τοϋ αίματος, δ πηγή μέν είναι δοκεϊτής έν τω σώματι θερ-
μότητος, έστι δέ τοσούτον ταϊς γυναιξίν, ώστ'αύτάς καταπιμπράναι καϊ περιφλέγειν, εί μή
πολλαί καϊ ταχεϊαι συμβαίνοιεν καθάρσεις, τρίτον τούτο τό περ'ι τάς ταφάς α'κρεί θερμό-
τε>ρα τά θήλεα τών άρρένων είναι· λέγεται γάρ ύπό τών σκευωρουμένων trà μέν15 συν-
τίθεσθαι παρά δέκα νεκρούς άνδρών ενα γυναικός και συνεξάπτειν, δαδώδές τι καϊ λι-
παρόν αύτών τής σαρκός έχούσης, ώσθ' ύπέκκαυμα γίγνεσθαι τών άλΑων. έτι δ', εί θερμό-
τερον τό γονιμώτερον, αί δέ παρθένοι τών παίδων όργώσι πρότερον και σαλεύονται πρός
τό γεννάν, ούδ'αΰτη τις ασθενής άπόδειξις αν ει'η τής θερμότητος. έτι δέ μείζων καϊ πιθα-

14. Αύτό ισχύει κάι για αρκετούς άπό τούς λοιπούς γιατρούς πού καταγράφονται στό άνά χείρας βιβλίο.

15. μέν] νομιζόμενα: πρόκειται γιά εικασία τοϋ Hubert, ό όποιος όμως δεν τήν εισάγει στό κείμενο.
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νωτέρα τό πρός τά κρνη κα'ι τούς χειμώνας εύφόρως έχειν ήττον γάρ αί πλεΐσται ριγοϋσι
τών άνδρών και παντάπασιν ιματίων ολίγων δέονται».

3. «'Αλλ' απ' αύτών οϊμαι τούτων», ό Φλώρος έφη, «τών έπιχειρημάτων έλέγχεσθαι
τό δόγμα, πρώτον μεν γαρ άντέχουσι τω ψύχει μάλλον, οτι πολλάκις τό δμοιον υπό τοϋ
όμοίον δνσπαθέστερόν έστιν. έπειτα μέντοι κα'ι τό σπέρμα μή προγεγονέναι <τό παράπαν
αύταις φαίνεται>16 γόνιμον διά κατάψυξιν, άλλ'ϋλην μόνον καϊ τροφήν παρέχειν τω άπό
τοϋ άρρενος, έπειτα λήγονσι τίκτονσαι πολύ πρότερον ή γεννώντες οί άνδρες, καίονται δέ
βέλτιον ύπό πιμελής, δ δοκεϊ ψνχρότατον είναι τοϋ σώματος, ήκιστα γοϋν οί νέοι και γυ-
μναστικοί πιμελώδεις. ή δ' έμμηνος κάθαρσις ού πλήθους άλλά διαφθοράς κα'ι φανλότη-
τός έστιν αίματος· τό γάρ άπεπτον αύτοϋ και περιττωματικόν ούκ έχον ϊδρυσιν ούδέ σύ-
στασιν έν τω σώματι δι'άσθένειαν έκπίπτει, παντάπασιν άμβλύ κα'ι θολερόν άρρωστία τοϋ
θερμού γινόμενον δηλοϊ δέ κα'ι το ριγούν καϊ τό ύποφρίττειν ώς έπι πολύ τάς καθαιρο-
μένας, οτι ψνχρόν έστι και άπεπτον τό κεκινημένον κα'ι άποχωροϋν έκ τοϋ σώματος, τήν
δέ ψιλότητα τις άν ε'ίποι <δτι> θερμότητος ούχι μάλλον ψυχρότητός έστι πάθος, ορών τά
θερμότατα τοϋ σώματος μέρη δασννόμενα; πάντα γάρ εξωθείται τά τοιαύτα τω θερμώ, χα-
ράσσοντι και άναστομοϋντι τήν έπιφάνειαν. ή δέ λειότης πυκνότητι γέγονεν ύπό ψυχρό-
τητος. δτι δ'είσ'ι πυκνότεραι τών άνδρών, ώ φ ί λ ' Ά θ ρ ύ ϊτε, πυθοϋ παρά τών έτι σννα-
ναπαυομένων γνναιξ'ιν ή μύρον άληλιμμέναις ή έλαιον άναπίμπλανται γάρ αύτοϊ τοϋ χρί-
σματος έν τω συγκαθενδειν, κάν μή θίγωσι μηδέ προσάψωνται τών γυναικών, διά θερμότη-
τα καϊ μανότητα τοϋ σώματος έλκοντος».

Πρόβλημα τέταρτο
Άν οί γυναίκες είναι άπό ιδιοσυγκρασία
ψυχρότερες ή θερμότερες άπό τούς άνδρες.

1. Αύτά λοιπόν είπε ό Σύλλας. Ό τακτικός Άπολλωνίδης είπε ότι άποδέχεται τά όσα
ειπώθηκαν γιά τούς γέροντες, όσον άφορά όμως τις γυναίκες έχει τή γνώμη πώς παρα-
λείφθηκε (νά γίνει λόγος γιά) τό θέμα τής ψυχρότητας, έξ αιτίας τής όποιας τό πάρα
πολύ θερμό και άνέρωτο κρασί σβήνεται καί χάνει τή δύναμη καί τή φλόγα του. Έπειδή
καί αύτό φάνηκε πιθανό, ό Άθρύϊτος, ό γιατρός άπό τή Θάσο, εισάγοντας στή συζήτη-
ση κάποιο (νέο) θέμα17, είπε ότι ύπάρχουν μερικοί οί όποιοι θεωρούν ότι οί γυναίκες δέν
είναι ψυχρές άλλά θερμότερες άπό τούς άνδρες, ένώ άλλοι πάλι ότι τό κρασί δέν είναι
θερμό άλλά στήν πραγματικότητα ψυχρό.

2. Έπειδή ό Φλώρος έδειξε έκπληξη, (ό Άθρύϊτος)18, δείχνοντας έμενα [sc. τόν
Πλούταρχο], είπε: «Τή συζήτηση σχετικά μέ τό κρασί τήν άφήνω σ' αύτόν», έπειδή πριν
άπό λίγες ήμερες έτυχε νά κάνουμε λόγο γιά τό 'ίδιο θέμα. «Όσον άφορά τή θερμότη-
τα τών γυναικών», είπε (ό Άθρύϊτος), «θεωρούν19 ότι άποδεικνύεται πρώτον άπό τό ότι

16. Πρόκειται για πρόταση τοϋ Polenz πού μνημονεύεται άλλα δέν υιοθετείται άπό τόν Hubert· άντί-
θετα εισάγεται στό κείμενο άπό τούς Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 232.

17. Βλ. καί Fuhrmann, Plutarque, σ. 123. Διαφορετικά άντιλαμβάνονται τό χωρίο οί Clement - Hoffleit,
Plutarch, σ. 231 (: «μας προκάλεσε νά άργοπορήσουμε κατά τήν έξέταση, λέγοντας δτι...»).

18. Γιά τό ότι έδώ μιλά ό Αθρύίτος βλ. Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 231, καί Fuhrmann, Plutarque,

σ. 124.

19. Δηλ. οί ύποστηρικτές τής θεωρίας αυτής.
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αυτές εϊναι άτριχες, έπειδή τό περίττωμα καταναλίσκεται άπό τή θερμότητα, τό όποιο,
όταν πλεονάζει, μετατρέπεται σέ τρίχες· δεύτερον (άποδεικνύεται) άπό τό πλήθος τοΰ
αίματος, τό όποιο θεωρείται ότι είναι ή πηγή τής θερμότητας τού σώματος· αύτό [sc. τό
πλήθος] είναι τόσο πολύ στις γυναίκες, ώστε θά τις κατέκαιγε και θά τις φλόγιζε20, αν δέν
γινόταν πολλές καϊ συχνές καθάρσεις21. Τρίτον, αύτό πού συμβαίνει κατά τις ταφές άπο-
δεικνύει ότι τά θηλυκά είναι θερμότερα άπό τά άρσενικά· γιατί άπό αύτούς πού ασχο-
λούνται μέ τούς νεκρούς λέγεται ότι μαζι μέ δέκα σώματα νεκρών άνδρών τοποθετείται
στήν πυρά ενα (σώμα νεκρής) γυναίκας καϊ καίγεται μ' αύτά, έπειδή ή σάρκα της εχει
κάτι εύφλεκτο και λιπαρό, ώστε νά άποτελεΐ προσάναμμα γιά τά άλλα. Άκόμη, άν τό
θερμότερο είναι και γονιμότερο, και οί παρθένες αισθάνονται τή γενετήσια όρμή καϊ τήν
έπιθυμία νά τεκνοποιήσουν πριν άπό τά άγόρια, ούτε αύτό θά άποτελοΰσε κάποια μικρή
άπόδειξη τής θερμότητάς τους. Άκόμη όμως μεγαλύτερη και πειστικότερη (άπόδειξη)
εΐναι τό ότι άντέχουν εύκολότερα στά κρύα και στις κακοκαιρίες- γιατί οί περισσότερες
κρυώνουν λιγότερο άπό τούς άνδρες και σέ κάθε περίπτωση χρειάζονται λίγα ρούχα».

3. «Άλλά», εΐπε ό Φλώρος, «νομίζω ότι ή παραπάνω άποψη άνατρέπεται μέ τά ϊδια
έπιχειρήματα. Πρώτα-πρώτα (οί γυναίκες) εΐναι περισσότερο άνθεκτικές στό ψύχος,
έπειδή πολλές φορές τό όμοιο πολύ δύσκολα έπηρεάζεται άπό τό όμοιό του. Έπειτα
όμως εΐναι φανερό ότι και τό σπέρμα τους έξ άρχής δέν εΐναι καθόλου γόνιμο λόγω τής
μεγάλης ψυχρότητας, άλλά παρέχει μόνο τήν ύλη και τήν τροφή στό σπέρμα τοΰ άρσε-
νικοΰ22. Άκόμη, σταματούν νά γεννούν (παιδιά) πολύ πιο πριν άπό ο,τι οί άνδρες νά τε-
κνοποιούν. Καίονται όμως εύκολότερα έξ αιτίας τοΰ λίπους, τό όποιο θεωρείται ότι είναι
τό πιό ψυχρό άπό όλα τά συστατικά τοΰ σώματος· οί νέοι βέβαια και όσοι γυμνάζονται
είναι έλάχιστα παχεΐς. Ή έμμηνη κάθαρσή (τους) είναι άποτέλεσμα όχι τοΰ πλεονασμοΰ
τοΰ αίματος, άλλά τής καταστροφής και τής κακής ποιότητας του- γιατί ή ποσότητά του
πού δέν έχει ύποστει πέψη καϊ άποτελεΐ περίττωμα δέν είναι δυνατόν νά παραμείνει στό
σώμα και νά ένσωματωθεΐ σ' αύτό, άποβάλλεται έξ αιτίας τής άσθενικότητάς (του), άφοΰ
καταντά παντελώς άδύναμο και θολό έξ αιτίας έξασθενήσεως τής θερμότητας. Αύτό τό
άποδεικνύει τό ότι οί γυναίκες κατά τήν έμμηνη κάθαρση αισθάνονται συνήθως ρίγος
και τρέμουν λίγο, έπειδή αύτό πού κινείται και άποβάλλεται άπό τό σώμα είναι ψυχρό
και δέν έχει ύποστει πέψη. "Οσον άφορά τή μή ύπαρξη τριχών (στό σώμα τους), ποιός θά
ήταν δυνατόν νά ύποστηρίξει ότι αύτό είναι άποτέλεσμα τής θερμότητας και όχι τής ψυ-
χρότητας, όταν βλέπει νά είναι δασύτριχα τά πιό θερμά μέρη τοΰ σώματος; Γιατί όλα τά
παρόμοια έξωθοΰνται πρός τά έξω έξ αιτίας τοΰ θερμοΰ, τό όποιο χαράσσει και προκαλεί
άνοίγματα23 στήν έπιφάνεια (τοΰ σώματος)24. Ή λειότητα (τοΰ δέρματος τών γυναικών)
έξ αιτίας τής συμπαγοΰς σάρκας τους έχει δημιουργηθεί άπό τήν ψυχρότητα· γιά τό ότι
(οί γυναίκες) έχουν πιό συμπαγή σάρκα άπό τούς άνδρες, φίλε Άθρύϊτε, μάθε το
άπό αύτούς πού άκόμη πλαγιάζουν μέ γυναίκες, πού έχουν άλειφθεΐ μέ μύρο ή μέ λάδι·

20. Κατά λέξη: «θά τις τύλιγε μέ φλόγες». Βλ. κάι Clemment - Hoffleit, Plutarch, σ. 233 (: «θά τις κα-
τέστρεφε ολοκληρωτικά»).

21. Δηλ. εμμηνες καθάρσεις.

22. Δηλ. τοϋ άνδρα.

23. Δηλ. τις διόδους τών τριχών.

24. Δηλ. στό δέρμα.
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γιατί αύτοί, καθώς κοιμούνται μαζί τους, έμποτίζονται άπό τό χρίσμα, άκόμη και άν δέν
άγγίξουν οΰτε συνευρεθούν μέ τις γυναίκες αύτές, γιατί τό έλκει τό σώμα τους έξ αιτίας
τής θερμότητας και τής πορώδους κατασκευής του.

Πότερον ψυχρότεραι τή κράσει τών άνδρών ή θερμότεραί εισιν ai γυναίκες

Γιά τό πρόβλημα αύτό βλ. και Macrob., Saturn. 7,7,112. Πρβ. και Capelle, «Φυσικοί», σ. 328.
Έπίσης βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 94 (sim. στόν στίχ. 2)· άκόμη Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 230,
ύποσημ. α· Fuhrmann, Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή σ. 123, σημ. 4), και Teodorsson, Commentary,
σ. 331.

Ό μέν οΰν Σύλλας

Πρόκειται γιά πρόσωπο άγνωστο άπό άλλου (ή τουλάχιστον άταύτιστο). Ό Teodorsson,
Commentary, σ. 327, σημειώνει άπλώς ότι πιθανότατα πρέπει νά ταυτισθεί μέ τό πρόσωπο πού
χαρακτηρίζεται ώς Σύλλας ό εταίρος και συμμετέχει στή συζήτηση τοϋ 3ου προβλήματος τοΰ δεύ-
τερου βιβλίου τών Συμποσιακών (636Α) κ.ά.

ό δε τακτικός Άπολλωνίδης

Για τόν Άπολλωνίδη δέν είναι γνωστή καμιά μαρτυρία παρά μόνο αύτή τοΰ Πλουτάρχου.
Κατά τόν Fuhrmann, Plutarque, σ. 104, τό έπίθετο τακτικός δηλώνει τόν άνθρωπο πού δίδασκε
στους έφήβους πώς πρέπει νά πολεμοΰν, μή χαλώντας τήν παράταξή τους, άκόμη καί δταν τούς
δίνεται εντολή νά κάνουν διάφορους έλιγμούς. Τά καθήκοντα ομως τοΰ τακτικού τά καθορίζει
μέ σαφήνεια ό Ξενοφών, Κύρ. παιδ. 8, 5,15: και τό τακτικόν δέ είναι ού τούτο μόνον ήγείτο [sc. ό
Κΰρος] ε'ίτις έκτεϊναι φάλαγγα εύπόρως δύναιτο ή βαθύναι ή έκ κέρατος είς φάλαγγα καταστήσαι
ή έκ δεξιάς ή άριστεράς ή όπισθεν έπιφανέντων πολεμίων όρθώς έξελίξαι, άλλά και τό διασπάν οπό-
τε δέοι τακτικόν ήγείτο, και τό τιθέναι γε τό μέρος έκαστον δπου μάλιστα έν ώφελεία άν εϊη, και
τό ταχύνειν δε δπου φθάσαι δέοι, πάντα ταύτα και τά τοιαύτα τακτικού άνδρός ένόμιζεν ε'ιναι καϊ
έπεμελεϊτο τούτων πάντων ομοίως. Γιά τά πρόσωπα μέ τό όνομα Άπολλωνίδης πού μνημονεύο-
νται άπό τόν Πλούταρχο καί άλλες πηγές καί γιά τις προτεινόμενες ταυτίσεις βλ. Teodorsson,
Commentary, σ. 331. Τελικά όμως οί γνώσεις μας γιά τό πρόσωπο αύτό πού παίρνει μέρος στή συ-
ζήτηση παραμένουν άσαφεΐς καί έλλιπέστατες.

έν δέ ταΐς γυναιξ'ιν αύτω δοκεΐν παραλελεϊφθαι τό τής ψυχρότητος

Ό Huber, Plutarchus, σ. 94 (sim. στόν στίχ. 8), γιά τήν άποψη αύτή έντοπίζει παράλληλα
μόνο στά ψευδο-άριστοτελικά Προβλήματα Δ' 25, 879a 33: έστι δέ ό μέν άνήρ ξηρός και θερμός,
ή δέ γυνή ψυχρά κα'ι ύγρά, καί ό.π. Δ ' 28, 880a 12: οί μέν άνδρες θερμοί μάλλον κα'ι ξηροί τάς φύ-
σεις, ai δέ γυναίκες ύγραί καί κατεψυγμέναι. Βλ. καί Fuhrmann, Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή σ.
123, σημ. 6), καί Teodorsson, Commentary, σσ. 331-332. Βλ. καί Flashar, Aristoteles, σ. 467 (γιά τό
Πρόβλ. Δ' 25, 879a 33). Ό πρώτος γνωστός άρχαΐος συγγραφέας πού έξέφρασε τήν άποψη γιά
τήν ψυχρότητα τών γυναικών ήταν ό Εμπεδοκλής (βλ. τό επόμενο σχόλιο). Σημειώνω όμως ότι ή
ϊδια άποψη άποδίδεται άπό τόν Έρμιππο στόν Δημόκριτο· βλ. Π. άστρολ. 2,1,4 κ.έ. [σ. 33,15 κ.έ.
Kroll - Viereck] = Δημόκρ., άπ. Β 5/2 D.-K. = 534 Luria: τούτων δέ [sc. τών ζώων] τά μέν ίκανήν
είληφότα πέψιν αρρενά τε καί θερμότερα γέγονε, τά δέ τούναντίον ύποστάντα ένδεια θέρμης πρός
τό θήλυ μετεσκεύασται. Βλ. καί τό επόμενο σχόλιο (γιά τήν άντίθετη άποψη).

οϊ τάς γυναίκας ού ψνχράς, άλλά θερμοτέρας τών άνδρών ύπολαμβάνουσιν

Κατά τόν Αριστοτέλη ό Παρμενίδης, άλλά καί κάποιοι άλλοι πού στό σχετικό χωρίο δέν
κατονομάζονται, ύποστήριζε άκριβώς τήν άποψη αύτή πού θέτει πρός συζήτηση ό Άθρύϊτος, ότι
δηλ. οί γυναίκες εΐναι θερμότερες άπό τούς άνδρες· βλ. Άριστοτ., Π. ζώων μορ. Β' 2, 648a 25 =
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Παρμεν., άπ. Α 52 D.-K.: ένιοι γάρ τά ένυδρα τών πεζών θερμότερα φασιν είναι, λέγοντες ώς έπανι-
σοϊτήν ψυχρότητα τοϋ τόπου ή τής φύσεως αύτών θερμότης, και τα άναιμα τών έναίμων και τα θή-
λεα τών άρρένων, οΐον Παρμενίδης τάς γυναίκας τών άνδρών θερμοτέρας είναι φησι και έτε-
ροι τίνες, ώς διά τήν θερμότητα καϊ πολυαιμούσαις γινομένων τών γυναικείων, 'Εμπεδοκλής
δέ τούναντίον. Βλ. άκόμη τό άκόλουθο χωρίο, όπου γίνεται μνεία και τών δύο αντικρουόμενων
άπόψεων, Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Δ' 1, 765b 23: έτι ε'ι πάσα πέψις έργάζεται θερμώ, άνάγκη [και]
τών ζώων τά άρρενα τών θηλέων θερμότερα είναι· διά γάρ ψυχρότητα και άδυναμίαν πολυαιμεϊ
κατά τόπους τινάς τό θήλυ μάλλον, κα'ι εστίν αύτό τούναντίον ση μείον ή δι ' ήνπερ α'ιτίαν οϊονται τ ι -
ν ες τό θήλυ θερμότερον εΐναι τοϋ άρρενος, διά τήν τών καταμηνίων πρόεσιν. τό μέν γάρ αίμα θερ-
μόν, τό δέ πλεϊον έχον μάλλον, ύπολαμβάνουσι δέ τούτο γίνεσθαι τό πάθος δι' ύπερβολήν αίματος
και θερμότητος, ώσπερ ένδεχόμενον αίμα είναι πάν ομοίως ... Βλ. έπίσης Hubert, Plutarchus, σ. 94
(sim. στόν στίχ. 2)· Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 230, ύποσημ. α, και Teodorsson, Commentary,
σ. 332. Βλ. και Flashar, Aristoteles, σ. 467.

οϊ τόν οϊνον ού θερμόν αλλά ψυχρόν ήγοϋνται

Τό ζήτημα αύτό έξετάζεται στό έπόμενο πρόβλημα (Ε).

Θαυμάσαντος δέ τοϋ Φλώρου

Πρόκειται γιά τόν Lucius Mestrius Florus (δεύτερο μισό 1ου αί. μ.Χ.), έξέχοντα Ρωμαίο
και φίλο τοϋ Πλουτάρχου- βλ. Η. Dessav, Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III., Pars II.,
Berolini 1897, σ. 370, άρ. 380, καϊ L. Petersen, Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III., Pars
V., Fasciculus 1, Berolini 1970, σσ. 268-269, άρ. 531- άκόμη Fluss, «Mestrius» (3), RE XV/1 (1931)
1292-1294, και Teodorsson, Commentary, a. 327.

καταναλισκομένου τοϋ περιττώματος ύπό τής θερμότητος, δ πλεονάζον εις τρίχας τρέπεται

Βλ. Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Β ' 6,744b 24: έκ δέ τών περιττωμάτων όστά και νεϋρα και τρίχας,
έτι δ'όνυχας κα'ι όπλάς κα'ι πάντα τά τοιαύτα [sc. ή φύσις συνίστησιν]· ο.π. Ε ' 3,783a 27: όλιγόθερ-
μοι γάρ όντες καϊ ού πέττοντες τήν τροφήν πολύ περίττωμα εχουσιν, αί δ'άκανθαι κα'ι αί τρίχες κα'ι
τά τοιαύτα γίνονται έκ περιττώματος· ο.π. 786b 4: εί γάρ αί τροφαι αϊτιαι τής μεταβολής, εύλόγως
ai ποικίλαι τροφαι παντοδαπωτέρας ποιοϋσι τάς κινήσεις και τά περιττώματα τής τροφής, έξ ών
και τρίχες κα'ι πτερά και δέρματα γίνεται· Π. ζώα ίστ. Η ' 2,582b 35, κ.ά. Βλ. Humbert, Plutarchus,
σ. 94 (sim. στόν στίχ. 20)· έπίσης Fuhrmann, Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή σ. 12, σημ. 1), καϊ κυρί-
ως Teodorsson, Commentary, σ. 333.

δεύτερον δέ τω πλήθει τοϋ αίματος

Γιά τις γυναίκες ώς πολύαιμα όντα βλ. Αριστοτ., Π. ζώα ίστ. Γ' 19,521a 26: μάλιστα δέ και τών
θηλέων ζώων γυνή πολύαιμον βλ. Teodorsson, Commentary, σ. 333. Γιά τό πλήθος ώς όρο τής άρχαί-
ας ιατρικής βλ. τό γαληνικό έργο Περι πλήθους [VII 513-583 Κ. = σσ. 26-79 Otte]. Τό ούσ. αύτό δη-
λώνει τήν υπερβολική συγκέντρωση αίματος (ή άλλων χυμών) στά αιμοφόρα άγγεΐα, μέ άποτέλεσμα
τήν πρόκληση διαφόρων νοσηρών καταστάσεων. Βλ. άκόμη Γαλην.,Π. πλήθ. 6 [VII537,12-16 Κ. = σ.
44,3-5 Otte] = Έρασίστρ., άπ. 161, στίχ. 3-5 Garofalo: έν άλλω μέν γάρ [sc. συγγράμματι] ούδέ έπεχεί-
ρησε [sc. Ερασίστρατος] πλήθους ειπείν σημεία, προσχώμεν ούν αύτοϋ τοις ρήμασι. πρώτον μέν έν οίς
ήτις ποτέ έστιν ή γένεσις τής πληθώρας φησίν, ούτως γάρ αύτός ονομάζει τό κατά τάς φλέβας πλήθος.

Γιά τόν ορο πληθώρα βλ. Durling, Medical Terms, σ. 270, λ. πληθώρα, πληθωριάω, πληθωρικός και πλη-
θωρικώς, και R. Fuchs, «Die Plethora bei Erasistratos»,/CPh 145 (1892) 679-691.

ö [sc. τό αίμα] πηγή είναι δοκει τής έν τω σώματι θερμότητος

Γιά τό αίμα ώς πηγή τής θερμότητας τοϋ σώματος βλ. Αριστοτ., Π. ζώα ίστ. Γ' 19, 520b 23,
κ.ά., και Πλάτ., Τίμ. 79d: πάν ζώον αύτοϋ τάντός περί τό αίμα και τάς φλέβας θερμότατα έχει, οίον
έν έαυτώ πηγήν τινα ένοϋσαν πυρός■ βλ. Teodorsson, Commentary, σ. 333. Στά παραπάνω χωρία
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πρέπει νά προστεθεί και τό σχόλιο τοϋ Γαληνοΰ στόν Τίμαιον, Π. τών έν τώ Πλάτων. Τιμ. Ιατρ.
ε'ιρημ. 3, 18 [CMG, Suppl. I, σσ. 23,14-24,28], καθώς και τά άκόλουθα, Άριστοτ., Π. ζώων μορ. Β '
10,656b 5: έκκόπτει γάρ ή της έν τω αϊματι θερμότητος κίνησις τήν α'ισθητικήν ένέργειαν· Γαλην.,
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 1,34 [XV 84,3-4 Κ. = CMG V/9/1, σ. 44,20-22] : διά γάρ τήν έαυ-
τοϋ θερμότητα τό γεννηθέν αίμα κατά τό εαρ έρυθράν τε τήν χρόαν έργάζεται τοϋ παντός σώμα-
τος, κ.ά.

έστι δέ τοσούτον [sc. τό αίμα] ταΐς γυναιξίν, ώστ'αύτάς καταπιμπράναι καϊ περιφλέγειν, ε'ι μή
πολλαΐ καϊ ταχεΐαι συμβαίνοιεν καθάρσεις

Ή άποψη ότι οί γυναίκες είναι πολύαιμες άλλά καί θερμότερες άπό τούς άνδρες, και γι' αυτόν
τόν λόγο συμβαίνουν οί καθάρσεις τους (έμμηνα) άποδίδεται στόν Παρμενίδη· βλ. Άριστοτ, Π.
ζώων μορ. Β ' 2,648a 25 = Παρμεν., άπ. Α 52 D.-K.: ενιοι γάρ τά ένυδρα τών πεζών θερμότερά φασιν
είναι ... καϊ τά θήλεα τών αρρένων, οίον Παρμενίδης τάς γυναίκας τών άνδρών θερμοτέρας είναι
φησι κα'ι έτεροι τίνες, ώς διά τήν θερμότητα και πολυαιμούσαις γινομένων τών γυναικείων, καί Π.
ζώων γεν. Δ' 1, 765b 19-35 (κυρίως 23-24: ύπολαμβάνουσι δε τοϋτο γίνεσθαι τό πάθος [sc. ή τών
καταμηνίων πρόεσις] δι' ύπερβολήν αίματος κα'ι θερμότητος). Βλ. Fuhrmann, Plutarque, σ. 198
(σχόλ. στή σ. 124, σημ. 3), καί Teodorsson, Commentary, σσ. 333-334.

ε'ι θερμότερον τό γονιμώτερον

Τήν ϊδια άποψη ό Πλούταρχος τήν έκθέτει καί στό έπόμενο πρόβλημα, Συμποσ. 3, 5, 652D:
έτι δέ τό μέν θερμόν γόνιμον. Πρβ. άκόμη Άριστοτ., Π. ζώων γεν. Β' 3, 736b 33-35: πάντων μέν
γάρ έν τω σπέρματι ένυπάρχει, οπερ ποιεί γόνιμα είναι τά σπέρματα, τό καλούμενον θερμόν δ.π.
Β ' 3,737a 3-5· Θεόφρ., Π. πυρ. 5: κα'ι ή γόνιμος έν τοις ζώοις και φντοϊς θερμότης, κ.ά. Βλ. Hubert,
Plutarchus, σ. 95 (sim. στόν στίχ. 6)· έπίσης Fuhrmann, Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή σ. 124, σημ. 5),
καί Teodorsson, Commentary, σ. 334.

τό δμοιον ύπό τοϋ ομοίου δυσπαθέστερόν έστιν

Βλ. [Άριστοτ.], Προβλ. Γ' 8, 872a 10: τό οίκείον ύπό τοϋ οικείου έστιν απαθές, κα'ι τό ομοί-
ως διακείμενον, τά δέ έναντία τών έναντίων έστ'ιν αίσθητικώτατα- βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 95
(sim. στόν στίχ. 15). Ώστόσο σέ προηγούμενα χωρία τών Συμποσιακών διατυπώνεται διαφορε-
τική άποψη- βλ. Συμποσ. 3,2 (648D καί649Ε)· βλ. Fuhrmann, Plutarque, σ. 125, ύποσημ. 1. Πρέπει
νά επισημανθεί όμως ότι στούς Προσωκρατικούς έντοπίζονται καί οί δύο άπόψεις, δηλ. ότι τά
όμοια έπιδροΰν στά όμοιά τους όπως έπίσης καί ότι αύτό συμβαίνει μόνο μεταξύ τών έναντίων,
ένώ ό Αριστοτέλης πιστεύει (Π. γεν. και φθ. 324a 15-24) ότι αμφότερα δ'έστ'ιν άληθή. Σχετικά βλ.
Teodorsson, Commentary, σσ. 334-335. Βλ. άκόμη Flashar, Aristoteles, σ. 442.

άλλ'ϋλην μόνον κα'ι τροφήν παρέχειν [sc. τό σπέρμα τής γυναικός] τώ άπό τοϋ άρρενος

Πρόκειται γιά άριστοτελική άποψη πού έκτίθεται στό Π. ζώων γεν. Α' 19-21,727b-729b,Kai
κυρίως 729a 10: τό μέν άρρεν παρέχεται τό τε είδος κα'ι τήν άρχήν τής κινήσεως, τό δέ θήλυ τό σώμα
και τήν ϋλην, καί έπαναλαμβάνεται άπό τόν Πνευματικό γιατρό Άθήναιο στόν Γαλην., Π. σπέρμ. 2,
2 [IV 612,3-6 Κ.], τόν Πλούταρχ., Π. "Ισ. και Όσίρ. 374F,K.a.· πρβ. καί [Πλούταρχ.], J7. τών άρεσκ.
φιλοσόφ. Ε' 5, 905B-C. Βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 95 (sim. στούς στίχ. 17 κ.έ.)· έπίσης Fuhrmann,
Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή σ. 125, σημ. 2), καί Teodorsson, Commentary, σσ. 335-336.

καίονται δέ βέλτιον ύπό πιμελής, δ δοκεϊ ψυχρότατον είναι τοϋ σώματος

Πρβ. [Άριστοτ.], Προβλ. Η' 4, 887b 25: ή δέ πιμελή θερμόν, άν μή δίυγρος■ άπό τό χωρίο
αύτό μας επιτρέπεται νά ύποθέσουμε ότι ή πιμελή είναι ψυχρή μόνον όταν είναι δίυγρος· Γαλην.,
Π. κράσ. 2,4 [I 607,17-18 Κ. = σ. 62,11-12 Helmr.]: πιμελή μέν γάρ άε'ι διά ψϋξιν εξεως γίγνεται.
Βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 95 (sim. στόν στίχ. 20)· έπίσης Fuhrmann, Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή
σ. 125, σημ. 3), καί Teodorsson, Commentary, σ. 336 (δπου όμως όλα τά χωρία πού παρατίθενται
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άφοροϋν τήν άποψη οτι τό λιπαρόν είναι θερμόν). Πρβ. και Flashar, Aristoteles, σ. 493. Ή άποψη
οτι τό λίπος είναι ψυχρό δέν έντοπίζεται ρητά σέ άλλους συγγραφείς, παρά μόνο στό χωρίο τοΰ
Πλουτάρχου πού έξετάζεται έδώ.

ή δ' έμμηνος κάθαρσις ού πλήθους άλΑά διαφθοράς και φαυλότητός έστιν αίματος· τό γάρ
άπεπτον αύτοϋ και περιττωματικόν

Γιά τήν άποψη οτι ή διαταραχή στή φυσιολογική κατάσταση τοΰ αίματος εχει ώς συνέπεια
γιά τις γυναίκες τήν έμμηνο ρύση, ώστε νά καθαρισθούν άπό αύτό, βλ. Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Α '
20,728a 22-25: ώσπερ ούν έν ταϊς κοιλίαις διά τήν άπεψίαν γίνεται διάρροια, ούτως έν ταίς φλεψιν
αϊ τ' άλλαι αιμορροΐδες και ή τών καταμηνίων ρϋσις■ και γάρ αύτη αίμορροΐς έστιν, άλλά έκεϊναι
μέν διά νόσον, αύτη δέ φυσική, και ο.π. Β' 4, 738a 24-38. Προφανώς γι' αύτόν τόν λόγο τό αίμα
τής έμμήνου καθάρσεως χαρακτηρίζεται περίττωμα έπίσης άπό τόν Αριστοτ.,77. ζώων γεν. Α' 19,
727a 2: Ότι μέν ούν έστι τά καταμήνια περίττωμα ... φανερόν ο.π. Β' 4, 739a 7: Όταν δ'έλθη τό
σπέρμα άπό τοϋ άρρενος τών σπέρμα προϊεμένων, συνίστησι τό καθαρώτατον τοϋ περιττώματος —
τό γάρ πλείστον άχρηστον κα'ι έν τοις καταμηνίοις έστιν ύγρόν <όν>,..., κ.ά. Πρβ. και τά χωρία πού
σημειώνει ό Hubert, Plutarchus, σ. 96 (sim. στούς στίχ. 1 κ.έ.)· βλ. έπίσης Fuhrmann, Plutarque, ο.
198 (σχόλ. στή σ. 125, σημ. 4), καϊ Teodorsson, Commentary, ο. 336.

ούκ έχον ιδρυσιν ούδέ σύστασιν έν τώ σώματι

Βλ. Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Α' 20, 728b 18: άναγκαϊον γάρ έν τω τοιούτω γίνεσθαι πλείστην
περίττωσιν. έτι δέ ούδέ τά τοιαϋτ'έχει έν τω σώματι μέρη εις ά τρέπεται ή περίττωσις, ώσπερ έν τοις
άλλοις. Τά χωρία πού προσκομίζει ό Teodorsson, Commentary, σ. 337, δέν έχουν άμεση σχέση μέ
τήν άποψη πού έκτίθεται έδώ (άφοροϋν κυρίως τή δημιουργία τοΰ περιττώματος).

παντάπασιν άμβλύ κα'ι θολερόν τη άρρωστία τοϋ θερμού γιγνόμενον δηλοϊ δέ τό ριγούν ...
έκ τοϋ σώματος

Πρβ. Αριστοτ.,Π. ζώων γεν. Α' 19,726b 31-34: έπει δ'άναγκαϊον κα'ι τω άσθενεστέρω γίγνε-
σθαι περίττωμα πλεϊον κα'ι ήττον πεπεμμένον, τοιούτον δ'όν άναγκαϊον είναι αίματώδους ύγρότη-
τος πλήθος, άσθενέστερον δέ τό έλάττονος θερμότητος κοινωνούν κατά φύσιν, κ.ά. Βλ. και τό σχό-
λιο τοΰ Teodorsson, Commentary, σ. 337.

ορών τά θερμότατα τοϋ σώματος μέρη δασυνόμενα;

Γιά τήν άποψη οτι ή πυκνή τριχοφυΐα είναι άποτέλεσμα τής θερμότητας τών διαφόρων μο-
ρίων τοΰ σώματος, και μάλιστα γιά τό οτι όσο θερμότερο είναι τό μόριο τόσο πυκνότερη ή τρι-
χοφυΐα, βλ. Γαλην., Γέ^ν. Ιατρ. 10 [I 332,2-9 Κ. = σ. 302,1-8 Boudon]: Τής μέν ούν θερμοτέρας ώς
πρός τήν οίκείαν συμμετρίαν καρδίας σημεία, τά μέν άχώριστά τε και οίκεϊα, μέγεθος αναπνοής και
σφυγμού τάχος και πυκνότης έστιν, εύτολμία τε και τό πρός τάς πράξεις άοκνον. ει δέ έπι πλείστον
ήκει θερμότητος, όξυθυμία τε και μανιώδης θρασύτης. έστι δέ καϊ λάσιος αύτοϊς ό θώραξ, κα'ι μάλι-
στα τά στέρνα, και τών καθ' ύποχόνδριον όσα τούτοις πλησίον. Γιά άλλα σχετικά χωρία, άλλά και
γιά χωρία στά όποια γίνεται λόγος γιά τήν άντίθετη περίπτωση, βλ. Μαυρουδής, «Σχόλια», σσ.
388-390. Πρβ. και τά χωρία πού καταγράφει ό Hubert, Plutarchus, σ. 96 (sim. στούς στίχ. 10 κ.έ.),
και τά όποια έπαναλαμβάνει ό Fuhrmann, Plutarque, σ. 198 (σχόλ. στή σ. 125, σημ. 5). Βλ. κα'ι
Teodorsson, Commentary, σσ. 337-338.

πάντα γάρ έξωθεϊται τά τοιαύτα τω θερμώ χαράσσοντι και άναστομοϋντι τήν έπιφάνειαν

Γιά τήν άποψη οτι ή θερμότητα τής κράσεως τών άνδρών έχει ώς συνέπεια τό άραιόν δέρ-
μα (προφανώς μέ τήν έκφραση αύτή νοείται ή χάλασις τών πόρων) και άκολούθως τήν τριχοφυΐα
πρβ. Ίπποκρ., Αφορισμ. 5,69 [IV 560,8-9 L.]: άτάρ και τό δέρμα άραιόν έχουσι [sc. οί άνδρες], δη-
λοϊ δέ τοϋτο ή θρίξ- Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Α ' 20,728b 27: και άραιουμένων έκατέρων τών πλησίον
τόπων έξανθεϊή τής ήβης τρίχωσις- Κλήμ. Άλεξ., Παιδαγ. 3,3,19,2: Ξηρότερα γάρ φύσει και θερμό-
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τερα τά δασέα τών ψιλών έστιν διό κα'ι τά άρρενα τών θηλειών κα'ι τά ενορχα τών έκτομιών κα'ι τά
τέλεια τών ατελών δασύτερα τέ έστι και θερμότερα. Σχετικά βλ. Teodorsson, Commentary, σ. 338.

ή δέ λειότης πυκνότητι γέγονεν ύπό ψυχρότητος

Γιά τήν πυκνότητα τοϋ δέρματος τών γυναικών έξ αιτίας τής ψυχρότητάς τους, ή όποία
προκαλεί τήν συστολήν τών πόρων, πρβ. Άλέξ. Άφροδ., Ίατρ. άπορ. και φνσ. προβλ. 1,6 [I 7,15-17
Ideler]: Διά τί δέ και άτριχες; γυναίκες μέν ώς ψυχρα'ι πυκνούς έχουσι τούς πόρους τοϋ σώματος-
τό γαρ ψυχρόν πιλητικόν. κα'ι ούκ έχουσιν όδόν ai τρίχες πρός εξοδον. Βλ. και Hubert, Plutarchus,
σ. 96 (sim. στούς στίχ. 10 κ.έ.)· Fuhrmann, Plutarque, σσ. 198-199 (σχόλ. στή σ. 125, σημ. 6), καί
Teodorsson, Commentary, ο. 338.

2. Σχετικά μέ τό πέμπτο πρόβλημα πού έπεται ό C. Hubert (έκδοτη ς τών Συμποσιακών
στή BT) σημειώνει ότι συζητούν ό Άθρύϊτος, ό Πλούταρχος και ό Φλώρος25· αύτό όμως
είναι έσφαλμένο, έπειδή άπό κανένα χωρίο τού έξεταζόμενου κειμένου δέν προκύπτει
άμεση συμμετοχή τοϋ Άθρυΐτου. Εΐναι βέβαια σαφές ότι ή σχετική συζήτηση προκλήθη-
κε έξ άφορμής δικής του παρεμβάσεως26 και ότι ό Θάσιος γιατρός παρίστατο κατά τήν
έξέταση τοϋ προβλήματος, ό 'ίδιος όμως παρέμεινε άπλός άκροατής τών λεγομένων27.
Ώστόσο, έπειδή τό πρόβλημα Ε'ι ψυχρότερος τη δυνάμει ό οίνος τέθηκε άπό τον Αθρύϊτο
καί ή άνάπτυξή του άποτελεϊ κατά κάποιον τρόπο λύση τής (ένδεχόμενης) άπορίας τοΰ
γιατροΰ αύτοΰ, τό παραθέτω μεταφράζοντας καί σχολιάζοντάς το, όπως καί τό προηγού-
μενο πρόβλημα· βλ.:

Πλούταρχ., Σνμποσ. 3,5,651F-653B:

Πρόβλημα Ε
Ε'ι ψυχρότερος τη δυνάμει ό οΐνος
Collocuntur Athryitus, Plutarchus, Florus

1. «Ού μην άλλά τό μέν περ'ι τών γυναικών», έφη, «και πρός τουναντίον άνδρικώς
έπικεχείρηται. τόν δ' οίνον έπιθυμώ μαθεϊν οπόθεν ύπόνοιαν ύμιν τοϋ ψυχρός είναι παρέ-
σχεν». «ο'ίει γάρ», έφην έγώ, «τούτον ήμέτερον εΐναι τόν λόγον;» «άλλά τίνος», εΐπεν, «ετέ-
ρου;» «μέμνημαι μέν ούν», έφην έγώ, «κα'ι Αριστοτέλους έντυχών ού νεωστ'ι λόγω περί
τούτου τοΰ προβλήματος άλλ'ίκανώς πάλαι, διείλεκται δέ και Επίκουρος έν τω Συμποσίω
πολλούς λόγους, ων τό κεφάλαιόν έστιν ώς έγώμαι τοιόνδε. φησϊ γάρ ούκ εΐναι θερμόν
αύτοτελώς τόν οΐνον, άλλ ' έχειν τινάς άτόμους έν αύτω θερμασίας άποτελεστικάς έτέρας
δ'αϋ ψυχρότητος. ών τάς μέν άποβάλλειν, όταν είς τό σώμα παραγένηται, τάς δέ προσλαμ-
βάνειν έκ τοϋ σώματος, έως άν έχουσι κράσεως ήμϊν ή φύσεως όμιλήση, ώς τούς μέν έκθερ-
μαίνεσθαι τούς δέ τουναντίον πάσχειν μεθυσκομένους».

2. «Ταΰτ'», εΐπεν ό Φλώρος, «άντικρυς εις τόν Πύρρωνα διά τοϋ Πρωταγόρου φέ-
ρει ημάς- δήλον γάρ δτι και περ'ι ελαίου καϊ περ'ι γάλακτος μέλιτος τε και ομοίως τών
άΑΑων διεξιόντες άποδρασόμεθα τό λέγειν περ'ι εκάστου, οποίον τη φύσει έστίν, μίξεσι ταϊς

25. Ομοίως καί οί Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 236 (πρβ. καί σ. 237, αγγλική μετάφραση).

26. Βλ. στήν άρχή τοϋ τέταρτου προβλήματος.

27. Τό θέμα σχετικά μέ τό κρασί είχε συζητηθεί μέ τόν Αθρύϊτο καί τόν Πλούταρχο καί λίγες μέ-
ρες πριν, δπως καθίσταται σαφές στό προηγούμενο πρόβλημα■ βλ. Πλούταρχ., Συμποσ. 3, 4, 651Α. Βλ. και
Teodorsson, Commentary, σ. 333.
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πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

πρός άλληλα καϊ κράσεσιν έκαστον γίνεσθαι φάσκοντες. άλλά σύ πώς επιχειρείς <είς> τό
ψνχρόν εΐναι τόν οΐνον;» «ούτως <ώς>», έφην, «ύπέδυν τότε προσηναγκασμένος αύτοσχε-
διάσαι. πρώτον δ' έπήει μοι τό γινόμενον ύπό τών 'ιατρών τοις γάρ έκλελυμένοις και τό-
νου τινός δεομένοις κατά τάς άρρωστίας στομάχου θερμόν μέν ουδέν προσφέρουσιν, οΐνον
δέ δίδοντες βοηθούσιν. ώς δ' αϋτως καϊ τάς ρύσεις κα'ι εφιδρώσεις ο'ίνω καταπαύουσιν, ώς
ουδέν ήττον άλλά καϊ μάλλον τής χιόνος ίστάντι καϊ κρατύνοντι τω ψύχειν κα'ι περιστέλ-
λειν φερομένην τήν έξιν. εί δέ φνσιν και δύναμιν εΐχεν θερμαντικήν, ομοιον ήν οϊμαι χιόνι
7τϋρ κα'ι καρδιωγμώ άν προσφέρειν ακρατον. έπειτα τόν μέν ΰπνον οί πλείστοι περιψύξει γί-
νεσθαι λέγουσιν και ψυκτικά [και] τά πλείστα τών υπνωτικών φαρμάκων έστιν, ώς ό μαν-
δραγόρας κα'ι τό μηκώνιον άλλά ταύτα μέν σφόδρα κα'ι βία πολλή συνωθεί και πήγνυσιν,
ό δ'οΐνος ήρέμα καταψύχων ϊστησι μεθ'ηδονής κα'ι άναπαύει τήν κίνησιν έν τω μάλλον και
ήττον ούσης πρός έκεϊνα τής διαφοράς, έτι δέ τό μέν θερμόν γόνιμον εΰροιαν γάρ ή ύγρό-
της ϊσχει κα'ι τόνον τό πνεύμα κα'ι δύναμιν ύπό τής θερμότητος έξοργώσαν οί δέ πίνον-
τες πολύν ακρατον άμβλύτεροι πρός τάς συνουσίας ε'ισιν και σπείρουσιν ούθέν εις γένε-
σιν ίσχυρόν ούδέ κεκρατημένον, άλλ'έξίτηλοι κα'ι άτελείς είσιν αί πρός τάς γυναίκας όμι-
λίαι αυτών διά φαυλότητα και κατάψνξιν τοϋ σπέρματος, κα'ι μην όσα πάσχουσιν άνθρω-
ποι ύπό κρύους, πάντα συμβαίνει τοις μεθνσκομένοις, τρόμοι, βαρύτητες, ώχριάσεις, σά-
λοι τοϋ περι τά γιΊα πνεύματος, άσάφεια γλώττης, έντασις τών περί τοις άκροις νεύρων
κα'ι άπονάρκησις■ τοις δέ πλείστοις εις πάρεσιν αί μέθαι τελευτώσιν, δταν έκπληξη παντά-
πασιν καϊ κατασβέση τό θερμόν ό άκρατος, ίώνταί γε μην τάς περι τό σώμα τών μεθυσκο-
μένων και κραιπαλώντων κακώσεις εύθνς μέν ώς έοικε περιστολή καϊ κατακλίσει σννθάλ-
ποντες, μεθ' ήμέραν δέ λοντρώ και άλείμματι κα'ι σιτίοις, δσα μή ταράττοντα τόν δγκον
άμα πράως ανακαλείται τό θερμόν ύπό τοϋ οϊνου διεσπασμένον και πεφυγαδευμένον έκ
τοϋ σώματος».

«Όμως δ'», εΐπον, «έν τοις φαινομένοις καϊ ομοιότητας άδηλους έξιχνεύωμεν κα'ι δυ-
νάμεις. ούδέν δέ περι τής μέθης δει διαπορεϊν, όποϊόν ποτ' έστίν ώς γάρ έοικεν 1-<μάλι-
στα τά μέν φνσιν έχουσιν οί πρεσβϋται ψυχράν,>\28 μάλιστα δ', ώς είρήκαμεν, έοίκασι τοις
πρεσβύταις οί μεθνοντες· διό κα'ι πρωιαίτατα γηρώσιν οί φίλοινοι· τούς δέ πολλούς αύτών
και φαλακρώσεις άωροι κα'ι πολια'ι προ ηλικίας έχουσιν πάντα δέ ταύτα δοκεϊ θερμότη-
τος ένδεια καταλαμβάνειν τόν άνθρωπον. έτι τοίνυν τό οξος οϊνου τινός έστι φύσις κα'ι δύ-
ναμις· ούδέν δέ τών σβεστηρίων οξους πυρι μαχιμώτερον, άλλά μάλιστα πάντων έπικρατεΐ
και συμπιέζει τήν φλόγα δι'ύπερβολήν ψυχρότητος. και τών άλλων δέ καρπών τοις οίνώ-
δεσι μάλλον ώς ψνκτικοΐς χρωμένους τούς ιατρούς όρώμεν ώσπερ ρόαις κα'ι μήλοις. αύ τήν
δέ τήν τοΰ μέλιτος φύσιν ούχί πρός ομβριον ΰδωρ και χιόνα συμμιγνύοντες οίνοποιοϋσι,
τοϋ ψυχρού τό γλυκύ διά συγγένειαν εις τό αύστηρόν, δταν κράτηση, φθείροντος; οί πα-
λαιοί δ' ούχί διά τούτο τών ερπετών τόν δράκοντα και τών φυτών τόν κιττόν άνέθεσαν τω
θεώ καϊ καθιέρωσαν ώς τίνος ψνχράς κα'ι κρυώδους <κυρίω> δυνάμεως; εάν δ', δτι τό κώ-
νειον έπιπινόμενος ίάσθαι δοκεϊ πολύς άκρατος, οίώνται τούτο θερμότητος εΐναι τεκμήρι-
ον, ημείς αύ φήσομεν άναστρέψαντες, οτι συγκραθέν αν τώ τούτο φάρμακον άνίατόν έστιν
καϊ καθάπαξ άποκτείνει τούς πίνοντας, ώστε μηδέν μάλλον εΐναι δοκεϊν τώ άντιπράττειν

28. Ό Hubert σημειώνει χάσμα στό κείμενο· γιά τήν πιθανή αύτή προσθήκη βλ. Clement - Hoffleit,
Plutarch, σ. 241, ύποσημ. 2.
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θερμόν ή τώ συνεργείν ψυχρόν, εϊ γε δή ψνχρότητι τό κώνειον ούκ άλλη τ/ν/ φύσει κα'ι δυ-
νάμει μάλλον πιθανόν έστιν άναιρεϊν τούς πιόντας».

Πρόβλημα πέμπτο
Άν τό κρασί είναι περισσότερο ψυχρό
ώς πρός τή δύναμή του.

1. «Άλλα όμως», εΐπε (ό Φλώρος)29, «τό θέμα τών γυναικών τό έχουμε αντιμετω-
πίσει ώς άνδρες όσον άφορά καί τήν άντίθετη έκδοχή του30. Σχετικά μέ τό κρασί έπι-
θυμώ νά μάθω, άπό που σάς δημιουργήθηκε ή υπόνοια ότι είναι ψυχρό». «Νομίζεις λοι-
πόν», είπα [sc. έγώ = ό Πλούταρχος], «ότι έγώ πρέπει νά μιλήσω γι' αύτό τό ζήτημα;»
«Άλλά ποιός άλλος;», εΐπε (ό Φλώρος). «Θυμάμαι λοιπόν», εϊπα έγώ [= ό Πλούταρχος],
ότι πριν άπό καιρό έπεσε τυχαία στά χέρια μου ένας λόγος31 τοΰ Αριστοτέλη σχετικά μέ
τό πρόβλημα αύτό, άλλά πολύ παλιά. Άλλά καί ό 'Επίκουρος στό Συμπόσιόν του συζητά
πολλά ζητήματα, ή περίληψη τών όποιων, κατά τήν άποψή μου, εΐναι ή έξης: 'Υποστηρίζει
λοιπόν ότι τό κρασί δέν είναι θερμό άφ' έαυτοΰ, άλλά έμπεριέχει ορισμένα άτομα πού
προξενούν θερμότητα καί άλλα πάλι ψυχρότητα· άπό αύτά (τά άτομα) άλλα τά άποβάλ-
λει, όταν εισέρχεται στό σώμα, ένώ άλλα τά προσλαμβάνει άπό τό σώμα άνάλογα μέ τήν
κράση ή τή φύση μας, ώστε άλλοι νά θερμαίνονται ύπερβολικά και άλλοι νά παθαίνουν
τό άντίθετο, όταν μεθούν.

2. «Αύτά», εΐπε ό Φλώρος, «μάς οδηγούν μέσω τοΰ Πρωταγόρα κατ' εύθεΐαν στόν
Πύρρωνα. Γιατί είναι φανερό ότι, άν μιλήσουμε κάι γιά τό λάδι κα'ι γιά τό γάλα καί γιά
τό μέλι καί ομοίως γιά τά ύπόλοιπα, θά άποφύγουμε νά πούμε γιά τό κάθε ενα, τί λογής
είναι άπό τή φύση του, λέγοντας ότι τό κάθε ένα (άπό αύτά) δημιουργείται άπό τή με-
ταξύ τους μίξη καί τή συνένωσή (τους). 'Εσύ όμως μέ ποιόν τρόπο32 έπιχειρηματολο-
γεΐς ύπέρ τοΰ ότι τό κρασί είναι ψυχρό;» «Μέ τόν ϊδιο», εΐπα, «στόν όποϊο βασίσθηκα
καί τότε, όταν ήμουν άναγκασμένος νά αύτοσχεδιάσω. Αρχικά μοΰ ήρθε κατά νοΰν αύτό
πού κάνουν οί γιατροί. Σ' αύτούς πού είναι έξασθενημένοι καί έχουν άνάγκη κάποια τό-
νωση, στις περιπτώσεις στομαχικών ένοχλημάτων, δέν προσφέρουν τίποτε θερμό, άλλά
τούς άνακουφίζουν προσφέροντάς τους κρασί. 'Ομοίως μέ κρασί σταματούν τις διάρ-
ροιες καί τις έφιδρώσεις, έπειδή όχι λιγότερο άλλά πολύ περισσότερο καί άπό τό χιόνι,

29. Κατά τούς Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 237, αύτός πού μιλά στήν άρχή τού προβλήματος αύτού
είναι ό Φλώρος, ό όποιος έχει τόν λόγο στήν τελευταία ενότητα τοϋ προηγούμενου προβλήματος καί φαί-
νεται ότι συνεχίζει τόν λόγο του («continued Floras»). Ομοίως καί ό Fuhrmann, Plutarque, σ. 126, μέ τόν
τρόπο πού μεταφράζει τό σχετικό χωρίο φαίνεται πώς δέχεται δτι έξακολουθεΐ τήν ομιλία του ό ίδιος ομι-
λητής, δηλ. ό Φλώρος. Βλ. καί τήν επόμενη ύποσημ. Τέλος ό Hubert, Plutarchus, σ. 96, σημειώνει δτι αύτοί
πού συμμετέχουν στή συζήτηση τοϋ πέμπτου προβλήματος είναι ό Άθρύϊτος, ό Πλούταρχος καί ό Φλώρος.
Μόνον ό Teodorsson, Commentary, σ. 339, ύποθέτει δτι ομιλητής στήν άρχή τοϋ πέμπτου προβλήματος είναι
ό Άπολλωνίδης, καί μάλιστα προτείνει τό ονομά του νά προστεθεί στό κείμενο, δηλαδή: <ό <5Άπολλωνίδης>
ού μήν άλλά ...

30. Δηλ. τήν κοινώς παραδεκτή. Βλ. έπίσης Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 237 (: «Τώρα βέβαια, συνέ-
χισε ό Φλώρος, έχουμε κάνει μια άνδρική έπίθεση καί προς τις δύο πλευρές τής συζητήσεως πού άφορά τις
γυναίκες ...»), καί Fuhrmann, Plutarque, σ. 126 (: «Κατά τά λοιπά, συμπέρανε, δ,τι άφορά τό θέμα τών γυ-
ναικών έπίσης ύπερασπισθήκαμε τήν άντίθετη άποψη ώς άνδρες»),

31. Ένα κείμενο, ένα έργο.

32. Δηλ. μέ ποιά αιτιολογία, μέ ποιά στοιχεία.
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αύτό ισορροπεί καί ένισχύει μέ τό νά ψύχει και νά δυναμώνει τόν ταλαιπωρημένο οργα-
νισμό. Άν όμως είχε φύση καί δράση θερμαντική, θά ήταν, νομίζω, παρόμοιο μέ τό νά ρί-
χνεις φωτιά στό χιόνι καί νά προσφέρεις άνέρωτο κρασί σέ (περίπτωση) καρδιακού πό-
νου. Έπειτα οί περισσότεροι ύποστηρίζουν ότι ό ύπνος εΐναι άποτέλεσμα ψύξεως, καί τά
περισσότερα ύπνωτικά φάρμακα προκαλούν ψύξη, όπως ό μανδραγόρας καί τό μηκώνιο.
Άλλά αύτά βαραίνουν καί παγώνουν τόν οργανισμό ύπερβολικά καί μέ μεγάλη ένταση,
τό κρασί όμως προκαλώντας σιγά-σιγά ψύξη σταματά ευχάριστα κάι καταπραΰνει τήν
άναστάτωση, έπειδή ή διαφορά του (άπό εκείνα) βρίσκεται κυρίως στή δράση του. Έπί
πλέον τό θερμό είναι γόνιμο. Γιατί ή ύγρότητα είναι πιό εΰρευστη, ένώ τό πνεύμα άποκτά
ένταση καί ισχύ μεγάλη έξ αιτίας τής θερμότητας. Αύτοί όμως πού πίνουν πολύ άνέρω-
το κρασί έχουν μικρότερη διάθεση γιά τή συνουσία, καί τό σπέρμα τους δέν είναι ικανό
γιά τεκνοποίηση ούτε εΐναι ισχυρό, άλλά οί έπαφές τους μέ τις γυναίκες εΐναι άνεπαρ-
κείς καί χωρίς άποτέλεσμα έξ αιτίας τής κακής καταστάσεως καί τής ύπερβολικής ψυ-
χρότητας τοΰ σπέρματος τους. Καί βέβαια όσα ύποφέρουν οί άνθρωποι άπό τό κρύο,
όλα αύτά έμφανίζονται καί στούς μεθυσμένους, δηλ. τρέμουλο, βάρος, ώχρότητα, άνα-
ταραχές τοΰ πνεύματος τών σπλάγχνων33, διαταραχή τής ομιλίας, ένταση τών νεύρων
τών άκρων34 καί νάρκωση μέχρι άναισθησίας· στούς περισσότερους ή μέθη έχει ώς συ-
νέπεια τήν παράλυση, όταν τό άνέρωτο κρασί άπομακρύνει έντελώς και σβήσει τή (ζω-
τική) θερμότητα. Έξ άλλου τις κακουχίες τοΰ σώματος τών μεθυσμένων κάι αύτών πού
έπιδίδονται στίς κραιπάλες τις θεραπεύουν άμέσως, όπως φαίνεται, μέ τό νά τούς θερ-
μαίνουν σκεπάζοντάς τους καί βάζοντάς τους νά ξαπλώσουν, ένώ ύστερα άπό μιά ήμε-
ρα μέ λουτρό, μέ άλοιφές καί μέ τροφές, όσες δέν δημιουργούν διαταραχή στόν οργανι-
σμό, έπανέρχεται άμέσως μέ όμαλό τρόπο ή θερμότητα πού είχε διαλυθεί άπό τό κρασί
καί άπομακρυνθεί άπό τό σώμα».

«Άλλά», εΐπα, «άς άνιχνεύσουμε στά φαινόμενα τις μή φανερές ομοιότητες καί τις
ιδιότητες. Δέν χρειάζεται όμως νά έκφράζουμε καμιά άπορία, γιά τό τί τέλος πάντων
είναι (ή μέθη)· γιατί όπως φαίνεται <άφ' ένός οί γέροντες έχουν ψυχρή φύση>, άφ' έτέ-
ρου, όπως είπαμε, οί μεθυσμένοι μοιάζουν πάρα πολύ μέ τούς γέροντες· γι' αύτό καί όσοι
άγαποΰν τό κρασί γερνοΰν πάρα πολύ πρόωρα· οί περισσότεροι μάλιστα άπό αύτούς
άποκτοΰν φαλάκρα καί άσπρα μαλλιά πριν άπό τή (φυσιολογική) ηλικία. Όλα αύτά πι-
στεύεται ότι συμβαίνουν στόν άνθρωπο έξ αιτίας έλλείψεως τής θερμότητας. Άκόμη
λοιπόν τό ξίδι έχει τή φυσική ιδιότητα κάποιου είδους κρασιού- τίποτε όμως δέν είναι
άποτελεσματικότερο άπό τό ξίδι στό νά σβήνει τή φωτιά, άλλά κυριαρχεί σ' αύτήν περισ-
σότερο άπό όλα καί κατακαθίζει τή φλόγα έξ αιτίας τής ύπερβολικής ψυχρότητάς του.
Βλέπουμε καί τούς γιατρούς άπό τούς άλλους καρπούς νά χρησιμοποιούν ώς ψυκτικούς
κυρίως αύτούς πού έχουν τις ιδιότητες τοΰ κρασιού, όπως εΐναι τά ρόδια καί τά μήλα.
'Επίσης δέν παρασκευάζουν κρασί άναμιγνύοντας τό ίδιο τό μέλι μέ νερό τής βροχής καί
χιόνι, έπειδή τό ψυχρό, όταν έπικρατήσει, μεταβάλλει έξ αιτίας τής συγγένειας τό γλυκό
σέ ξηρό; Άλλά γι' αύτόν τόν λόγο καί οί παλαιοί δέν άπέδωσαν άπό τά έρπετά τό φίδι
καί άπό τά φυτά τόν κισσό στόν θεό καί δέν τοΰ τά άφιέρωσαν, σάν στόν κύριο κάποιας

33. Έμπνευματώσεις;

34. Ποδάγρα; (βλ. Μαυρουδής - Κοτζάμπαση, «Μιά βυζαντινή ιατρική έπιστολή», σσ. 296 κ.έ.).
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ψυχρής και παγωμένης δυνάμεως; Άν όμως φαίνεται οτι τό πολύ άνέρωτο κρασί εξουδε-
τερώνει τό κώνειο, όταν πίνεται ύστερα άπό έκεΐνο, (και) αύτό τό θεωρούν άπόδειξη θερ-
μότητας, έμεΐς πάλι θά ύποστηρίξουμε άντίθετα, πώς αύτό [sc. τό κρασί], όταν άναμιχθεί
μ' έκεΐνο [sc. τό κώνειο], γίνεται θανατηφόρο φάρμακο και σκοτώνει άμέσως έκείνους
πού τό πίνουν. Συνεπώς πρέπει νά θεωρηθεί ότι (τό κρασί) δέν είναι περισσότερο θερμό
έπειδή άντιμάχεται άπό ο,τι ψυχρό έπειδή αύξάνει τήν ένέργεια (τού κωνείου)35, άν και
βέβαια είναι πιθανότερο τό κώνειο νά προκαλεί τόν θάνατο σέ όσους τό πίνουν έξ αιτί-
ας τής ψυχρότητας και όχι κάποιας άλλης φυσικής ίδιότητάς του».

Εί ψυχρότερος τη δυνάμει ό οίνος

Γιά τό πρόβλημα αύτό βλ. και Macrob., Saturn. 7,6,1-13· πρβ. και Capelle, «Φυσικοί», σ. 328.
Άκόμη βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 96 (sim. στόν στίχ. 21)· έπίσης Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 237,
ύποσημ. α, και Fuhrmann, Plutarque, σ. 126, ύποσημ. 1. Γιά τό περιεχόμενο τοϋ όρου δύναμις όσον
άφορά τά φαγητά και τά ποτά γίνεται λόγος στό γαληνικό σύγγραμμα Π. τροφ. δυν. (δύναμις =
ιδιότητα, δράση: θερμαντική, ξηραντική, θρεπτική, άλλοιωτική κτλ.).

Για τό ούσ. δύναμις ώς συνώνυμο τοϋ «φαρμάκου»· βλ. Durling, Medical Terms, σ. 134, λ. δύναμις (: «a
medicine»), κάι παρακάτω, λ. άρ. 15 («Αριστογενης ό Θάσιος»).

«οϊει γάρ», έφην εγώ, «τούτον ήμέτερον είναι τόν λόγον;»

"Ηδη πριν άρχίσει ή πραγμάτευση τοϋ θέματος σχετικά μέ τήν ψυχρότητα τών γυναικών, ό
Άθρύϊτος είχε δηλώσει ότι τό ζήτημα τοΰ κρασιοΰ πρέπει νά τό άναπτύξει ό Πλούταρχος. Βλ. στό
προηγούμενο πρόβλημα.

και Αριστοτέλους έντυχών ού νεωστι λόγω περι τούτου τοϋ προβλήματος άλλ'Ικανώς πάλαι

Τήν άποψη τοϋ Αριστοτέλη γιά τήν ψυχρότητα τοΰ κρασιοΰ τή γνωρίζουμε μέσω τοΰ
Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 4, 12 [XI 657, 10-12 Κ.] = Αριστοτ., άπ. 222 Rose: και διά
τούτο καλώς ελεγεν Αριστοτέλης αύτό, τό μέν οίκεϊον τοϋ οϊνου θερμόν ψυχρόν ύπάρχειν, τό δ'έπί-
κτητον θερμόν. Ώστόσο στά ψευδο-άριστοτελικά προβλήματα έντοπίζεται ή άντίθετη άποψη- βλ.
[Αριστοτ.], Προβλ. Γ' 5, 871a 28-b 31: Διά τί οί οίνόφλυγες τρέμουσι, και μάλλον δσω άν άκρατο-
ποτώσι; έστι δέ ό μέν οίνος θερμαντικόν... ων γάρ θερμός ...· ο.π. Γ ' 6,871b 32 κ.έ.: Διά τίο'ι μεθύο-
ντες θερμοϋ οντος τοϋ οϊνου δύσριγοίείσι ...· ο.π. Γ' 14,873a4-14. Γ' 23,874b 4-5: ό δ'οίνος τή θερ-
μότητι τή αύτοϋ μαραίνει τήν φυσικήν θερμότητα■ Γ' 26, 874b 23-875a 28 (passim), κ.ά. Βλ. άκό-
μη Hubert, Plutarchus, σ. 97 (sim. στόν στίχ. 4)· έπίσης Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 237, ύπο-
σημ. b, και Fuhrmann, Plutarque, σ. 126, ύποσημ. 3. Βλ. τέλος Flashar, Aristoteles, σσ. 439-441,445,
450 κα'ι 452 (άντίστοιχα γιά τό ψευδο-άριστοτελικά προβλήματα πού μνημονεύονται παραπάνω).

διείλεκται δέ και Επίκουρος έν τώ Συμποσίω πολλούς λόγους ... φησϊ γάρ ούκ είναι θερμόν
αύτοτελώς τόν οΐνον, άλλ'εχειν τινάς άτόμους έν αύτω θερμασίας άποτελεστικάς ετέρας δ'αύ ψυ-
χρότητος ... πάσχειν μεθυσκομένους

Βλ. Πλούταρχ., Πρός Κω λ. 1109E-F = 'Επίκουρ., Συμπ. άπ. 58 Usener = 21,1 Arrighetti: Όρα
δή ά περι τοϋ οϊνου τής θερμότητος έν τω Συμποσίω Πολύαινον αύτω διαλεγόμενον Επίκουρος
πεποίηκε- λέγοντος γάρ «Ού φης είναι, ώ Επίκουρε, τάς ύπό τοϋ οϊνου διαθερμασίας;» ύπέλαβε t
«τις σε τό καθόλου θερμαντικόν t άποφαίνεσθαι τόν οΐνον είναι;» και μετά σμικρόν «φαίνεται μέν
γάρ δή τό καθόλου ούκ είναι θερμαντικός ό οίνος, τούδε δέ τίνος ό τοσούτος είναι θερμαντικός αν
ρηθείη. Βλ. άκόμη Πλούταρχ., ο.π. 1109F = 'Επίκουρ., Συμπ. άπ. 59 Usener = 21, 2 Arrighetti, και

35. Βλ. έπίσης Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 243, και Fuhrmann, Plutarque, σ. 129.
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στόν ϊδιο, ο.π. 1110Α = Έπίκουρ., Συμπ. άπ. 60 Usener = 21, 3 Arrighetti. Βλ. Hubert, Plutarchus,
σ. 97 (sim. στόν στίχ. 6)· έπίσης Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 237, ύποσημ. c, και Fuhrmann,
Plutarque, a. 199 (σχόλ. στή σ. 126, σημ. 4), και Teodorsson, Commentary, σσ. 332 καϊ 340 (όπου
σχολιάζεται κυρίως ή έκφραση άτόμους ... θερμασίας άποτελεστικάς).

άντικρυς εις τόν Πύρρωνα διά τοϋ Πρωταγόρου φέρει ήμάς

Βλ. τά σχετικά σχόλια τών Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 237, ύποσημ. d, τοϋ Fuhrmann,
Plutarque, σ. 199 (σχόλ. στή σ. 125, σημ. 5), και τοΰ Teodorsson, Commentary, σ. 341.

τοις γάρ έκλελυμένοις και τόνου τινός δεομένοις κατά τάς αρρώστιας στομάχου θερμόν μέν
ούδέν προσφέρουσιν, οΐνον δέ δίδοντες βοηθοΰσιν

Γιά τήν άποψη ότι τό κρασί άποτελει τονωτικό τοΰ στομάχου βλ. Γαλην., Π. κράσ. καϊ δυν.
άπλ. φαρμ. 7, 1 [XII 9, 8-9 Κ.]: ρωννύναι δέ βουλόμενος τόν στόμαχον οϊνω κεκραμένω■ Όρειβ.,
Ίατρ. συν. έκλ. 54,4 [CMG VI/2/2, σ. 216,32-33]: ύστερον δέ κεκμηκότος τοΰ στομάχου οΐνον δο-
τέον Άλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 9,3 [II 421,18-19 Puschm.]: ομοίως δέ καϊ τόν στόμαχον οϊνω μηλίνω
καταβρεκτέον (στό κεφ. Περ'ι δυσεντερίας)· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 9, 2 [σ. 278, 8-9 Ζερβ.]: Τό δέ ποτόν,
οΐνον κιρρόν σύμμετρον τω πλήθει (στό κεφ. Περ'ι τών ύπό μέλαινης χολής ένοχλουμένων τόν στό-
μαχον Ηροδότου)· Γεωπ. 8, 2 [σ. 216, 17-18 Beckh]: έπιτήδειος δέ ό οίνος στομαχικοϊς και πλευ-
ριτικοίς· ο.π. 8,12 [σ. 218,18-19 Beckh]: Ούτος ό οίνος στόμαχονρώννυσιν, έρυγγάνειν ποιών, κα'ι
τάς ορέξεις έγείρων, κ.ά. Γιά τό κρασί ώς τονωτικό βλ. άκόμη Plin., Nat. hist. 23, 38 [IV 12,10-12
Ian - Mayhoff] (στόμαχος) καϊ 23,50 [IV 16,18-17,1 Ian - Mayhoff] (καρδία) καί Άθήν., Δειπνοσ.
1,17, lOd· γιά τά τελευταία αύτά παραδείγματα βλ. Fuhrmann, Plutarque, σ. 127, ύποσημ. 1, καί
Teodorsson, Commentary, σ. 342.

ώς δ'αΰτως και τάς ρύσεις και εφιδρώσεις οϊνω καταπαύουσιν

Τό ούσ. ρΰσις στήν ιατρική άνάλογα μέ τά συμφραζόμενα δηλώνει ε'ίτε τήν αιμορραγία (π.χ.
ρΰσις αίματος έκ ρινών) εϊτε τή διάρροια (ρϋσις κοιλίας). Στό προκείμενο χωρίο δέν είναι σαφές
γιά ποιό είδος ρύσεως πρόκειται, διαπιστώνεται όμως ότι τό κρασί ένδείκνυται τόσο γιά τήν παύ-
ση τής αιμορραγίας όσο καί τής διαρροίας. Γιά τή δράση τοΰ κρασιοΰ στήν παύση τής αιμορρα-
γίας άπό πληγές άλλά καί τής διαρροίας βλ. Σχόλ. είς Όμ. Ίλ. Α 624 [III 241,48-52 Erbse]: ρύσις
γάρ αίματος λειποθυμίαν έργάζεται· ό οΰν μέλας οίνος παχύνων τούς χυμούς και τήν έπίρρυσιν τοϋ
αϊματος τήν έπι τό τραύμα παχύνει καί στέλλει- οθεν καί τοις κοιλιακοϊς προσάγουσι διά τό εϊργειν
τό ύγρόν. Βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 98 (sim. στούς στίχ. 3 κ.έ.)· έπίσης Teodorsson, Commentary,
σ. 342. Ειδικότερα τό κρασί συνιστάται σέ περιπτώσεις διαρροίας ε'ίτε όταν πίνεται (μόνο ή μέ
άλλα υλικά) ε'ίτε όταν άποτελει συστατικό κλύσματος· βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 6,
1 [XI 812, 17-18 Κ.]: ώστε καί διάρροιαν Ιάται σύν ο'ίνω πινόμενα [sc. τά φύλλα τής άγχούσης]·
ο.π. 7,1 [XII 31,8-9 Κ.]: άλλά διαρροίας καί δυσεντερίας ώφελεϊ [sc. τό δαφνοειδές] μετ'οίνου πι-
νόμενον Μτ.,Λόγ. ιατρ. 1, 5 [CMG VIII/1, σ. 32, 8]· Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 26, 2 [II 163, 20 κ.έ.
Oder - Hoppe] : Κλυστήρ εις διάρροιαν. Οΐνον μέλανα μεθ'ύδατος ... Βλ. έπίσης τό χωρίο τών ομη-
ρικών σχολίων πού μνημονεύθηκε παραπάνω, καί Άρετ.,Χρον. νούσ. θερ. 2, 7 [CMG II, σ. 166,
18-19]: οΐνοι τών κάρτα στυφόντων [sc. χρή πιπίσκειν ές στΰψιν]. Γιά τήν άποψη ότι έφιδρώσεις
οϊνω καταπαύουσιν βλ. Plin., Nat. hist. 23, 50 [IV 16, 18-17,1 Ian - Mayhoff]· βλ. έπίσης Hubert,
Plutarchus, a. 98 (sim. στούς στίχ. 3 κ.έ.), καί Teodorsson, Commentary, σ. 342. Ή άντίθετη άπο-
ψη, δηλ. ή έφιδρωτική δράση τοΰ κρασιοΰ, έντοπίζεται άρκετές φορές, ήδη στά συγγράμματα τής
'Ιπποκρατικής Συλλογής· βλ. Ίπποκρ., Έπιδημ. Ζ' 80 [V 436, 4-5 L.]: έβδομαϊος έδόκει χαλάσειν
μεθ' ιδρώτος- ροφήματα προσεφέρετο, οΐνον, βότρυν έξ ήλιου- Γαλην., Ύγιειν. 4, 4 [VI 247, 5-6 Κ.
= CMC V/4/2, σ. 109, 4-6]: συμπέττει γάρ τούς ήμιπέπτουςχυμούς ό οίνος, ε'ίπερ τι καί άλλο, καί
ιδρώτας και ούρα π ρ ο τ ρ έπει,κ.α.
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κα'ι περιστέλλειν φερομένην τήν έξιν

Τό ούσ. έξις στό προκείμενο χωρίο χρησιμοποιείται για νά δηλωθεί ή κατάσταση στήν όποία
βρίσκεται τό σώμα, ή διάθεσίς του· γι' αύτό και τό μεταφράζω ώς «οργανισμός». Βλ. και Gl, λ. εξις
(sistema, organismo, corpo).

εί δέ φύσιν και δύναμιν είχεν θερμαντικήν, ομοιον ήν οϊμαι χιόνι πΰρ και καρδιωγμώ άν προ-
σφέρειν ακρατον

Καρδιωγμός είναι ό πόνος τοϋ στόματος τής γαστρός, δηλ. τοϋ στομάχου. Σχετικά βλ. Γαλην.,
Ύπομν. ε'ις Ίπποκρ. Άφορισμ. 4,17 [XVII/B', σ. 677, 1-3 Κ.]: ό δέ καρδιωγμός δήξίς έστι καρδίας,
τούτέστι τοΰ στόματος τής γαστρός· ώνόμαζον γάρ οί παλαιοί και τοϋτο καρδίαν ο.π. 4,65 [XVII/
Β ', σ. 745,11-15 Κ.]: Ότι μέν ούν ού μόνον τό σφύζον έξ έαυτοϋ κατά φύσιν σπλάγχνον, άλλα καϊ
τό στόμα τής γαστρός οί παλαιοί καρδίαν ώνόμαζον ...· Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Προγν. 3, 30 [XVIII/
Β', σ. 286,1-11 Κ. = CMG V/9/2, σ. 360,16-24]· Ροΰφ., Π. όνομ. τών τοϋ άνθρ. μορ. 95 [σσ. 51-52
Kowalski]: Τό δέ ύπό τω στήθει κοίλον στόμα κοιλίας- οί δέ προκάρδιον, οί δέ καρδίαν όνομάζου-
σι, και τούς πόνους τούς ένταΰθα καρδιωγμούς και καρδιαλγίας- Ίπποκρ., Π. νούσ. Δ ' 40 [VII 560,
12-14 L.]· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 7, 1 [II 245, 4-5 Puschm.]: Τό στόμα τής γαστρός, δ δή και στό-
μαχον, οί δέ καρδίαν τών παλαιών ώνόμασαν Άετ., Λόγ. ίατρ. 9, 1 [σ. 273, 19-20 Ζερβ.]· Παΰλ.
Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,12 [CMG IX/1, σ. 152,2-4]· Στέφ. φιλοσ., Έξήγ. εις Γαλην. πρός Γλαύκ. Θεραπ.
[I 338, 20-22 Dietz]· Θεόφ. πρωτοσπαθ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 4, 17 [II 395, 12-19 Dietz]·
ο.π. 4,65 [II 425,11-17 Dietz]· Έρωτ., Τών παρ'Ίπποκρ. λέξ. συν. Κ 4 [σ. 47,14-20 Nachmanson]:
καρδιώσσειν καρδίαν έκάλουν οί παλαιοί κα'ι τό τής γαστρός στόμα, δν και στόμαχον κοινώς κα-
λοϋμεν ...· Σούδα κ 366 Adler (καρδία), και σ 1136 Adler (στόμαχος). Γιά τά νοσήματα τής καρ-
διάς, κατά τήν άντίληψη τών άρχαίων, βλ. Ανών., [Διάγν. π., όξ. και χρον. νοσημ.] 10 [σσ. 72,1-80,
20 Garofalo]: Περί συγκοπών Άρετ.,Π. αιτ. και σημ. όξ. παθ. 2,3 [CMG II, σσ. 21,27-23,12]: Περϊ
συγκοπής, καϊ Όξ. νούσ. θερ. 2,3 [CMG II, σσ. 126,3-130,29]: Θεραπεία καρδιακών· [Γαλην.], Όρ.
ίατρ. 265 [XIX 420,15-421,3 Κ] (καρδιακή διάθεσις)- [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 13 [XIV 735,3-14]
(καρδιακή διάθεσις)- Αλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 7,6 [II 279,18-283,9 Puschm.]: Περι καρδιακής διαθέ-
σεως- Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 9,1 [σσ. 273,1-276, 9 Ζερβ.]: Περϊ καρδιακών- ΓΊαϋλ. Αίγ., Έπιτ. ίατρ. 3, 34
[CMG IX/1, σσ. 220,1, 221, 3]: Περί τών τής καρδίας παθών. Γιά τή χρήση τοΰ κρασιοΰ σέ καρ-
διακούς βλ. Ίπποκρ., Έπιδημ. Β' 5,18 [V 130,21-132,1 L.], και Teodorsson, Commentary, σ. 342.
Άκόμη βλ. Άρετ., Όξ. νούσ. θερ. 2,3 [CMG II, σ. 128,12-30], κ.ά.· [Γαλην.], Π. εύπορ. 3 [XIV 532,
3-4 Κ.]: Πρός καρδιακούς. Φακήν σύν σπατητοϊς [leg. πατη-} φοίνιξι και ο'ίνω Μενδησίω πότισον
έψητόν Άθήν., Δειπνοσ. 1,17, lOd: τοις γοϋν καρδιακοίς μετά οϊνου σιτώδες άναμίσγουσί τι πρός
κατοχήν τής δυνάμεως- Άέτ., Αόγ. ίατρ. 2, 34 [CMG VIII/1, σ. 167,11-12]: ό οίνος καρδιακοίς δί-
δοται εις ποτόν, κ.ά.

έπειτα τόν μέν ϋπνον οί πλείστοι περιψύξει γίνεσθαι λέγουσιν

Γιά τήν πρόκληση τοϋ ύπνου ώς συνέπεια ψύξεως (τοϋ πρώτου αισθητικού, τούτέστι τοΰ
έγκεφάλου, ή τοϋ έν τω σώματι θερμού ή τοϋ έν τώ αϊματι θερμού) βλ. Αριστοτ., Π. ΰπν. και έγρηγ.
455b 34 κ.έ.· ειδικότερα βλ. ο.π. 457b: έστι δ' ούκ εϋλογον τόν μέν ϋπνον είναι κατάψυξιν, τά δ'
αίτια τοϋ καθεύδειν θερμά, καϊ [Πλούταρχ.], Π. τών άρεσκ. φιλοσ. 909D 8 = Έμπεδ., άπ. Α 85 D.-K:
Εμπεδοκλής τόν μέν ϋπνον κατά ψύξιν τοϋ έν τω αϊματι θερμού σύμμετρον γίνεσθαι. Βλ. Hubert,
Plutarchus, σ. 98 (sim. στόν στίχ. 7)· άκόμη Fuhrmann, Plutarque, σ. 199 (σχόλ. στή σ. 127, σημ. 2),
καϊ Teodorsson, Commentary, σ. 342. Βλ. έπίσης Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. Β' 3 [XVII/
Β', σ. 457,10-12 Κ.]: γίγνεται δέ ό τοιούτος ύπνος έπι ψύξει τοϋ πρώτου αισθητικού, τούτέστι τοϋ
έγκεφάλου- [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 13 [XIV 741,13-15 Κ.]· [Γαλην.], Π. φιλοσ. ίστ. 128 [XIX 339,
1-12 Κ. = σ. 646,11-17 Diels]· ©εόφ. πρωτοσπάθ., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 2,3 [II 297,22-23
Dietz], κ.ά.
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καί ψυκτικά τα πλείστα τών υπνωτικών φαρμάκων εστίν, ώς ό μανδραγόρας κα'ι τό μηκώνιον

Για τήν ψυκτική δράση γενικά τών υπνωτικών φαρμάκων βλ. Γαλην., Π. αιτ. συμπτ. 1,8 [VII
143,13-144,2 Κ.]: τοιαύτα γοΰν έστι κα'ι τά φάρμακα πάντα τά τ'όντως ύπνωτικά κα'ι δσα καλείται
μεν ούτως, έργάζεται δ' ούχ ϋπνον, άλλά κώμά τε και κάρον κα'ι νάρκην παντός τοϋ σώματος, δσα
μέν ούν υγραίνει μόνον, ύπνωτικά δεόντως ονομάζεται- τά ψύχοντα δέ ούκ όρθώς ούθ'ϋπνον
οΰτ'άνωδυνίαν έπιφέρειν αν λέγοιντο, άλλ'άντι μέν ύπνου κώμα και κάρον, άντί δέ τής άνωδυνίας
άναισθησίαν ή δυσαισθησίαν διά τήν ύπερβολήν τής ψύξεως. Ειδικότερα γιά τά δύο ύπνωτικά πού
μνημονεύονται στό χωρίο αύτό βλ.:

(1) Γιά τόν μανδραγόρα, Διοσκουρ,,Π. ΰλ. Ιατρ. 4,75 [II 233,11-237,10 Wellm.]· ειδικότερα
γιά τήν υπνωτική και άναισθητική δράση τών διαφόρων μερών του (ρίζας, φλοιού κ.ά.) βλ. αυτό-
θι [II235,6-9 Wellm.]: ενιοι δέ καθέψουσιν οϊνω τάς ρίζας άχρι τρίτου και διυλίσαντες άποτίθενται,
χρώμενοι έπι τών άγρυπνούντων κα'ι περιοδυνώντων κυάθω έν'ι και έφ'ώνβούλονται άναισθησίαν
τεμνομένων ή καιομένων ποιήσαι, και αύτόθι [II 236,9-12 Wellm.]: σκευάζεται δέ και δίχα έψήσε-
ως οίνος έκ τοϋ φλοιού τής ρίζης [sc. τοϋ μανδραγόρου]· δεϊ δέ έμβάλλειν μνάς τρεις είς μετρητήν
οίνου γλυκέος διδόναι τε έξ αύτοϋ κυάθους τρεις τοις μέλλουσι τέμνεσθαι ή καίεσθαι, ώς προείρη-
ται. Πρβ. και Θεόφρ., Π. φυτ. ίστ. 9,9,1 και Plin., Nat. hist. 25,150 [IV 165,12-13 Ian - Mayhoff],

Για τόν μανδραγόρα και τά ε'ίδη του βλ. και Magnus, Augenheilkunde, σσ. 345-346, λ. Mandragora
(Mandragora officinalis), και DragendorfF, Heilpflanzen, σ. 597, λ. Mandragora (M. vernalis, officinarum, au-
tumnalis, praecox). Βλ. άκόμη A. Steier, «Mandragoras», RE XIV/1 (1928) 1028-1037, καί D. Fausti, «Mandra-
gora», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 586-587. Βλ. καί τό σχόλιο τοϋ Teodorsson, Commentary, σ. 343.

(2) Γιά τό μηκώνιον (καί -νειον) βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,64 [II 219,17-221,21 Wellm.],
όπου ό ορισμός και ό τρόπος παρασκευής του (αύτόθι [II 221 10-13 Wellm.]): ένιοι μέν ούν τάς
κωδύας [sc. τής μήκωνος] μετά τών φύλλων κόπτοντες έκθλίβουσι διά πιεστήρος κα'ι τρίβοντες
έν θυ'ία άναπλάττουσι τροχιακούς- καλείται δέ τό τοιούτο μηκώνιον, άδρανέστερον δν τοϋ όποϋ.
Ειδικότερα γιά τήν υπνωτική δράση (α') τών φύλλων καί τών κωδυών τής μήκωνος βλ. αύτόθι
[II 219,3-5 Wellm.]: κοινή δέ αύτών [sc. τών διαφόρων ειδών τής μήκωνος] δύναμις ψυκτική, δθεν
τά φύλλα καί ai κωδύαι καθεψηθεϊσαι έν ύδατι και προσαντλούμεναι ύπνοποιοϋσι- καί πίνεται δέ
πρός άγρυπνίαν τό άφέψημα- (β') τοΰ σπέρματος βλ. αύτόθι [II 219,14-17 Wellm.]: τό δέ σπέρμα
τής μέλαινης μήκωνος ... καταπλάσσεται δέ έπί τών άγρυπνούντων μετά ύδατος έπί τοϋ μετώπου
και τών κροτάφων, ένώ (γ ') γιά τήν ύπνωτική δράση τοΰ όποΰ βλ. αύτόθι [II 219,17-19 Wellm.]:
ό δέ όπός [sc. τής μήκωνος] και αύτός ψύχων έπί πλέον ... άνώδυνός έστι καί ύπνοποιός- αύτόθι
[II 220, 5-6 Wellm.]: προστεθείς δέ [sc. ό όπός τής μήκωνος] δακτυλίω άντί βαλανίου ϋπνον ποι-
εί, καί αύτόθι [II 221,4-5 Wellm.]: Μνησίδημος δέ μόνην αύτοϋ [sc. τοΰ όποΰ τής μήκωνος] είναι
χρήσιν τήν κατά οσφρησιν είς ϋπνον άρμόζουσαν πρβ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 10,1 [XIII
365,1-2 Κ.]: τις γάρ ούκ οίδε κώνειον ή μηκώνειον ψύχοντα;

Γιά τήν μήκωνα καί τά διάφορα είδη της βλ. καί Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 462-
466, λ. Papaver Rhoeas, καί σσ. 467-473, λ. Papaver somniferum· Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xlv-xlvi, λ. Papaver
[rhoeas] ■ DragendorfF, Heilpflanzen, σσ. 249-250, λ. Papaver somniferum (καί άλλα ε'ίδη μήκωνος), καί σ. 250,
λ. Papaver Rhoeas· André, Les noms de plantes, a. 156, λ. mecon, και σ. 188, λ. papaver, καί Durling, Medical
Terms, σ. 235, λ. μήκων (Papaver somniferum, κ.ά.).

άλλά ταύτα μέν σφόδρα καί βία πολλή συνωθεί καί πήγνυσιν

Πρβ. Άριστοτ., Π. ύπν. καί έγρηγ. 456b 29: τά υπνωτικά- πάντα γάρ καρηβαρίαν ποιεί,... μή-
κων, μανδραγόρας, οίνος, αίραι. Βλ. Teodorsson, Commentary, σ. 343.

έτι δέ τό μέν θερμόν γόνιμον εϋροιαν γάρ ή θερμότης ϊσχει καί τόνον τό πνεύμα καί δύναμιν
ύπό τής θερμότητος έξοργώσαν

Βλ. Άριστοτ., Π. ζώων γεν. Β ' 3,736b 34: 'όπερ ποιεϊ γόνιμα είναι τά σπέρματα, τό καλούμενον
θερμόν. τούτο δ'ού πϋρ ... άλλά τό έμπεριλαμβανόμενον έν τω σπέρματι καί έν τω άφρώδει πνεύμα
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και ή έν τώ πνεύματι φύσις. Βλ. και το σχετικό σχόλιο τοϋ Teodorsson, Commentary, σ. 343. Βλ.
έπίσης Hubert, Plutarchus, σ. 98 (sim. στούς στίχ. 14 κ.έ.), Fuhrmann, Plutarque, σ. 199 (σχόλ. στή
σ. 127, σημ. 3), και παραπάνω τό σχετικό σχόλιο στό τέταρτο πρόβλημα.

οί δέ πίνοντες πολύν ακρατον άμβλύτεροι πρός τάς συνουσίας είσ'ιν ... άλλ' έξίτηλοι και ατε-
λείς ε'ισιν αί πρός τάς γυναίκας όμιλίαι αύτών διά φαυλότητα και κατάψυξιν τοϋ σπέρματος

Ό Πλούταρχος στό εκτο πρόβλημα τοΰ πρώτου βιβλίου τών Συμποσιακών, κάνοντας λόγο
περι τής Αλεξάνδρου πολυποσίας (623 D-F), σημειώνει, βλ. Συμποσ. 1,6,623Ε: «τήν δέ ήμέραν έκ
τοϋ πότου καθεύδων» έστι δ'δτε «και τήν έφεξής»· διό και πρός τάς συνουσίας άργότερος ήν, όξύς
δέ θυμοειδής άπερ έστι σωματικής θερμότητος. Ή άποψη οτι οί μέθυσοι έχουν πρόβλημα μέ τή
συνουσία έντοπίζεται και στόν [Αριστοτ.], Προβλ. Γ' 11,872b 15-21: Διά τί οί μεθύοντες άφροδι-
σιάζειν άδύνατοί είσίν; ...· ο.π. Γ' 33,875b 39-876a 14, ένώ γιά τό μή γόνιμο σπέρμα τους βλ. στό
άμέσως επόμενο σχόλιο. Βλ. έπίσης Hubert, Plutarchus, σ. 98 (sim. στόν στίχ. 16) και Fuhrmann,
Plutarque, σ. 199 (σχόλ. στή σ. 127, σημ. 4). Στά ψευδο-άριστοτελικά προβλήματα όμως έντοπί-
ζεται και ή άντίθετη άποψη· βλ. [Αριστοτ.], Προβλ. Λ' 1,953b 29-31: ό δέ οίνος πολύν [sc. άφρόν
ποιεί], και μάλλον ό μέλας τοϋ λευκού, οτι θερμότερος κα'ι σωματωδέστερος- και διά τοϋτο δ τε
οίνος άφροδισιακούς απεργάζεται. Βλ. Teodorsson, Commentary, σ. 344. Έπίσης γιά τά μνημο-
νευόμενα ψευδο-άριστοτελικά προβλήματα βλ. Flashar, Aristoteles, σσ. 443-444,454 και 711-722
(ειδικότερα σ. 719) άντίστοιχα.

οί δέ πίνοντες πολύν ακρατον ... σπείρουσιν ούδέν εις γένεσιν ίσχυρόν ούδέ κεκρατημένον

Πρβ. [Αριστοτ.], Προβλ. Γ' 4, 871a 23-26: Διά τί τών οίνοφλύγων τό σπέρμα ού γόνιμον ώς
έπί τό πολύ; ή οτι ή κράσις τοϋ σώματος έξύγρανται; τά δέ ύγρά σπέρματα ού γόνιμα, άλλά τά συ-
νεστώτα και πάχος έχοντα. Βλ. έπίσης Hubert, Plutarchus, σ. 98 (sim. στούς στίχ. 16 κ.έ.)· άκόμη
Fuhrmann, Plutarque, c. 199 (σχόλ. στή σ. 127, σημ. 5). Βλ. και Flashar, Aristoteles, σ. 439. Κατά τόν
Teodorsson, Commentary, a. 344, τό κεκρατημένον σημαίνει πεπεμμένον. Ή έρμηνεία αύτή όμως
δέν τεκμηριώνεται άπό κανένα άπό τά χωρία πού έπικαλειται ό Teodorsson, άλλά είναι έντελώς
λανθασμένη. Στό χωρίο αύτό γίνεται λόγος γιά τή μή ικανότητα τοΰ σπέρματος πρός τεκνογονία,
και έτσι τό άντιλαμβάνονται οί Clement - Hoffleit, Plutarch, σ. 239 (: «the semen they emit is not
at all strong and efficient for procreation»), και ό Fuhrmann,Plutarque, σ. 127 (:«... et n'émettent
qu'une substance inconsistante et stérile»).

κα'ι μην όσα πάσχουσιν άνθρωποι ύπό κρύους, πάντα συμβαίνει τοις μεθυσκομένοις, τρόμοι,
βαρύτητες, ωχριάσεις, σάλοι τοϋ περι τά γυϊα πνεύματος, άσάφεια γλώττης, έντασις τών περί τοις
άκροις νεύρων κα'ι άπονάρκησις

Ό Πλούταρχος στό τρίτο βιβλίο τών Συμποσιακών, έξετάζοντας τό πρόβλημα Διά τί γυ-
ναίκες ήκιστα μεθύσκονται, τάχιστα δ' οί γέροντες, σημειώνει ότι στούς γέροντες παρουσιάζο-
νται σωματικά συμπτώματα παρόμοια μέ αύτά πού έμφανίζουν οί μεθυσμένοι· βλ. Πλούταρχ.,
Συμποσ. 3,3,650 D-Ε: άνευ δέ τούτων ίδεϊν εστι τά συμπτώματα τής μέθης τήν τών γερόντων φύ-
σιν έξ έαυτής έχουσαν έστι γάρ συμπτώματα μέθης επιφανέστατα, τρόμοι μέν άρθρων, ψελλισμοϊ
δέ γλώσσης, πλεονασμοί δέ λαλιάς οξύτητες δ' οργής, λήθαί τε και παραφοραί διανοίας. Γιά τόν
τρόμον τών οίνοφλύγων βλ. κα'ι [Αριστοτ.], Προβλ. Γ' 5,871a 27 κ.έ.: Διά τί οί οίνόφλυγες τρέμου-
σι, καϊ μάλλον οσω άν άκρατοποτώσιν;..., και δ.π. Γ' 26,874b 22 κ.έ.· πρβ. και 875b 5. Βλ. Hubert,
Plutarchus, σ. 98 (sim. στόν στίχ. 21)· άκόμη Fuhrmann, Plutarque, σ. 199 (σχόλ. στή σ. 127, σημ.
6), και Teodorsson, Commentary, σσ. 344-345. 'Επίσης βλ. Flashar, Aristoteles, σσ. 439-441 και 452.

τοις δέ πλείστοις εις πάρεσιν αί μέθαι τελευτώσιν, όταν έκπλήξη παντάπασιν και κατασβέση
τό θερμόν ό άκρατος

Γιά τήν πάρεσιν (παράλυση) πού προκαλείται άπό τήν κατάψυξιν ή τήν πόση άνέρωτου κρα-
σιού βλ. Θεόφρ., Π. παραλ. (άπ. 11 Wimmer): Ότι ύπό καταψύξεώς φησιν, ώς κοινω λόγω φάναι
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τήν παράλνσιν γίνεσθαι, και Άδέσττ. άπ. 106 Kock = 101 Kassel - Austin· σχετικά βλ. Teodorsson,
Commentary, σ. 345. Για τήν ιδιότητα τοϋ κρασιού νά σβήνει τή φυσική θερμότητα (ζωτική θερ-
μότητα, εμφυτον θερμόν) βλ. [Άριστοτ.],Προβλ. Γ' 23, 874b 3-4: ό δ'οίνος τή θερμότητι τή αύτοϋ
μαραίνει τήν φυσικήν θερμότητα■ Γ' 29, 875b 5-8, και Άλέξ. Άφροδ., Ίατρ. άπορ. καϊ φυσ. προβλ.
1,17 [I 9,30-36 Ideler]· σχετικά βλ. Teodorsson, Commentary, σσ. 345-346. Βλ. άκόμη [Άριστοτ.],
Προβλ. Γ' 5,871a 35-b 3: ή σβενννμένου τοϋ κατά φύσιν θερμού ... συμβαίνει δε τούτο καϊ τοις τω
άκράτω ο'ίνω χρωμένοις- ων γάρ θερμός τις, δταν ύπερτείνηται τή δυνάμει τή τοϋ σώματος οικεία
θερμότητι μιγνύμενος, άποσβέννυσιν αύτό. σβεσθέντος δέ κα'ι ψυχθέντος τοϋ σώματος συμβαίνει
τούς τρόμους γίνεσθαι. Βλ. και Flashar, Aristoteles, σσ. 439-441 και 453. Πρέπει νά σημειωθεί άκόμη
δτι σχετικά μέ τό έκπλήξη ... κατασβέση ό Teodorsson, Commentary, σ. 345, έπισημαίνει ένα χω-
ρίο τοϋ Πλουτάρχου όπου έντοπίζεται ό συνδυασμός τών δύο αύτών ρημάτων, όχι όμως σέ σχέ-
ση μέ τό κρασί άλλά μέ τόν ήχο τής σάλπιγγας, βλ. Πότ. τών ζώων φρονιμ. 973D: οί δέ πλείστοι τάς
σάλπιγγας εϊκαζον έκπλήξαι τήν άκοήν, τή δ' άκοή συγκατασβέσθαι τήν φωνήν. Τό δεύτερο κεί-
μενο πού παραθέτει ό Teodorsson, σχολιάζοντας τό έκπλήξη τοϋ παραπάνω χωρίου προέρχεται
άπό τά ψευδο-άριστοτελικά Προβλήματα Γ' 29,875b: αί άποπληξίαι... τάχιστα μετά τούς πότους
γίνονται· ό Teodorsson συσχετίζει προφανώς τό έκπλήξη μέ τό δεύτερο συνθετικό τοϋ ούσ. απο-
πληξία. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι τό {έκ)πλήττω δέν χρησιμοποιείται άπό τόν Πλούταρχο μέ
τήν έννοια τής πλήξεως (τής πληγής), άλλά δηλώνει τήν άπομάκρυνση, τήν έξαφάνιση (τοϋ ζω-
τικού θερμοϋ στό έξεταζόμενο χωρίο τών Συμποσιακών καί τών ψευδο-άριστοτελικών προβλη-
μάτων ή τής φωνής καί τής άκοής στό πλουτάρχειο χωρίο τοϋ Πότ. τών ζώων φρονιμ.). Βλ. καί
LS], στό λ. Έτσι άντιλαμβάνονται τό χωρίο τόσο οί Clement - Hoffleit, Plutarch, a. 241, όσο καί ό
Fuhrmann, Plutarque, σ. 128.

ΐώνταί γε μήν τάς περ'ι τό σώμα τών μεθυσκομένων κα'ι κραιπαλώντων κακώσεις εύθύς μέν
ώς έοικε περιστολή και κατακλίσει συνθάλποντες, μεθ'ήμέραν δέ λουτρώ και άλείμματι και σιτίοις,
δσα μή ταράττοντα τόν ογκον άμα πράως άνακαλείται τό θερμόν ύπό τοϋ οίνου διεσπασμένον και
πεφυγαδευμένον έκ τοϋ σώματος

Γιά τόν ορισμό τής κραιπάλης βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ. Ε' 5 [XVII/B', σσ.
788, 16-789, 2 Κ.]: κραιπάλας δ' οτι πάντες οί Έλληνες όνομάζουσι τάς έξ οίνου βλάβας τής κε-
φαλής εϋδηλον ούτως γοϋν ένιοι καί τήν έτυμολογίαν έποιήσαντο τής προσηγορίας άπό τοϋ κάρη-
νον πάλλεσθαι γεγονέναι φάσκοντες- Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 4,51 [CMG VIII/2, σ. 392,23-24]: Καί τάς έξ
οίνου δέ γιγνομένας άπεψίας, άς κραιπάλας καλοϋσι, κ.ά., ένώ γιά τή θεραπευτική φροντίδα τών
κραιπαλώντων βλ. Άέτ., αύτόθι [CMG VIII/2, σσ. 392,23-393,4] : Περί κραιπάλης. Φιλουμένου- τό
ϊδιο κείμενο τοϋ Φιλουμένου ό Άέτιος τό παραθέτει καί στόν ένατο λόγον του, βλ. Λόγ. ίατρ. 9,25
[σ. 325,4-21 Ζερβ.]. Βλ. έπίσης Άέτ., Λόγ. ίατρ. 4,50 [CMG VIII/2, σσ. 391,20-392,22] καί 9,23-24
[σσ. 317,9-325, 3 Ζερβ.], όπου γίνεται λόγος γιά τήν άντιμετώπιση γενικά τής άπεψίας (μία άπό
τις αιτίες τής όποιας είναι καί ή ύπερβολική οινοποσία). Ειδικότερα γιά τις θεραπευτικές ύποδεί-
ξεις πού καταγράφονται στό σχολιαζόμενο χωρίο τών Συμποσιακών βλ.: α') κατακλίσει, βλ.
Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 4,51 [CMG VIII/2, σ. 392,26]: καί ήσυχάζειν έπί κλίνης κελεύοντες· β') σιτίο ις,
δσα μή ταράττοντα τόν ογκον, βλ. στόν 'ίδιο, αύτόθι [CMG VIII/2, σ. 393,1 -2] : τροφάς προσάξομεν
εύχυμοτέρας καί μάλλον έμψυχούσας- πρβ. καί Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 2, 120 [I 193,1-6 Wellm.]:
κράμβη ήμερος εύκοίλιος άκρόζεστος ... καί τάς έκ κραιπάλης δέ καί οίνων κακίας σβέννυσιν έπι-
λαμβανομένη- γ') μεθ' ήμέραν δέ λουτρώ, βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 4, 51 [CMG VIII/2, σ. 393, 3-4]:
άριστον δ'έπί τούτων μετά λουτρόν ή τοϋ άψινθίτου οίνου πόσις- έπίσης Πλούταρχ, Ύγιειν.
παραγγέλμ. 131C: ή δέ θερμολουσία ... ώφελεϊ πρός ύγίειαν, ένδόσιμα τή πέψει καί μαλακτικά
παρέχουσα. Βλ. άκόμη Άριστοτ., Μετεωρολ. 379b 23: ή τροφή συμπέττεται καί διά λουτρών, βλ.
Teodorsson, Commentary, σ. 346.
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δσα μή ταράττοντα τον ογκον

Τό ούσ. δγκος στό προκείμενο χωρίο σημαίνει τόν οργανισμό· βλ. Fuhrmann, Plutarch, σ.
128 (: «l'organisme»), και Clement - Hoffleit, Plutarque, σ. 241 (: «the system», όπου όμως άντι τής
γραφής όγκον προκρίνεται ή γραφή όγχον).

έν τοις φαινομένοις και ομοιότητας άδήλους έξιχνεύωμεν καϊ δυνάμεις

Πρβ. Άναξαγ., άπ. Β 21a D.-K.: δψις άδηλων τά φαινόμενα. Τό ϊδιο άπόφθεγμα άποδίδεται
στόν Δημόκρ., άπ. A 111 D.-K. = 81 Luria (: τής μέν τών άδηλων καταλήψεως τά φαινόμενα [sc.
κριτήριον]), άλλά και στόν γιατρό Διοκλή τόν Καρύστιο, βλ. [Πλούταρχ.], Π. τών άρεσκ. φιλοσ.
910f = Διοκλ., άπ. 56b van der Eijk: Διοκλής δέ φησιν δψις αδήλων τά φαινόμενα. Βλ. και τό σχόλιο
τοΰ van der Eijk, Diocles, τ. 2, σ. 123. Βλ. άκόμη Ίπποκρ., Π. τέχν. 11 [VI20,2-3 L.] : όσα γάρ τήν τών
ομμάτων οψιν έκφεύγει, ταύτα τή τής γνώμης οψει κεκράτηται (και Δημόκρ., άπ. Β 11 D.-K. = 83
Luria)· Γαλην., Π. φλεβοτ. πρός Έρασιστρ. έν Ρώμη 6 [XI 226,5-7 Κ.] = Έρασίστρ., άπ. 33 Garofalo:
εϊπερ ούν, ώς αύτός έκεϊνος [sc. ό 'Ερασίστρατος] βούλεται, τοις έναργώς φαινομένοις χρηστέον
έστιν εις τήν τών άδηλων πίστιν Πλούταρχ., Πρός Κω Α. 1124Β 8: οϊ τά φαινόμενα τών αδήλων πί-
στιν έχειν φάσκουσιν, κ.ά., και Η. Diller, «Όψις άδηλων τά φαινόμενα», Hermes 67 (1932) 14-42.
Βλ. έπίσης τή βασική άποψη τών Δογματικών-Λογικών γιατρών, οί όποιοι δίδασκαν ότι μέ στοι-
χείο τήν ενδειξιν έχουν τή δυνατότητα νά καθορίσουν τά άδηλα- ή άποψη αύτή έκτίθεται άπό τόν
Γαληνό στό σύγγραμμά του Π. α'ιρέσ. τοις είσαγ., βλ. π.χ. ο.π. 5 [I 76,15-77,3 Κ. = Gal. scr. min. III
10,14-19]: Τοιαύτα μέν δή καθόλου πρός αλλήλους άμφισβητοϋσιν έμπειρικοίτε και δογματικοί, έν
μέρει δέ πολλά καθ' έκαστον αύτών, οίον έν ταϊς περι τής εύρέσεως τών άφανών ζητήσεσι, τών μέν
[sc. Δογματικών] τήν άνατομήν κα'ι τήν ενδειξιν και τήν διαλεκτικήν θεωρίαν έπαινούντων όργα-
να γάρ αύτοϊς ταύτα τών άδηλων θηρατικά.

μάλιστα δ', ώς είρήκαμεν, έοίκασι τοις πρεσβύταις οί μεθύοντες

Βλ. Συμποσ. 3, 3, 650Β-Ε- γιά τό σχετικό χωρίο (άνευ δέ τούτων ... παραφορα'ι διανοίας),
όπου καταγράφονται τά συμπτώματα πού έμφανίζουν οί μεθυσμένοι βλ. παραπάνω, σ. 137· βλ.
όμως και τή συνέχεια τοΰ χωρίου αύτοΰ (αύτόθι, 650Ε): ών τά πολλά και περι τούς ύγιαίνοντας
όντα πρεσβύτας όλίγης ροπής δείται και σάλου τοϋ τυχόντος- ώστε μή γένεσιν 'ιδίων άλλά κοινών
έπίτασιν συμπτωμάτων γίνεσθαι τήν μέθην τω γέροντι- τεκμήριον δέ τούτου τό μηθέν είναι γέροντι
νέου μεθυσθέντος όμοιότερον. Βλ. καϊ Hubert, Plutarchus, σ. 99 (sim. στόν στίχ. 12).

τούς δέ πολλούς αύτών [sc. τών φιλοίνων] και φαλακρώσεις άωροι και πολια'ι προ ήλικίας
έχουσιν, πάντα δέ ταύτα δοκεϊ θερμότητος ένδεια καταλαμβάνειν τόν άνθρωπον

Γιά τήν άποψη ότι ή έλλειψη θερμότητος ή ύγρότητος θερμής άποτελεΐ γενικά (όχι μόνο
στούς φιλοίνους) αιτία φαλακρώσεως βλ. Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Ε' 3, 783b 18-19: αίτιον δέ τοΰ
πάθους [sc. τοΰ φαλακροΰσθαι] ένδεια ύγρότητος θερμής, τοιούτον δέ μάλιστα τών ύγρών τό λι-
παρόν Πλούταρχ., Αιτ. φυσ. 31, 919C: Πότερον, ώσπερ έν τοις πολυπόταις γίνεται φαλάκρωσις,
ύπό θερμότητος τοϋ οϊνου τό ύγρόν έξατμίζοντος; Γιά τήν πολιότητα βλ. Αριστοτ., Π. ζώων γεν. Ε'
4, 784a 31-33: ή δέ δι'ήλικίαν τών τριχών πολιότης γίνεται δι'άσθένειαν και ένδειαν θερμότητος.
Βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 99 (sim. στόν στίχ. 14)· έπίσης Fuhrmann, Plutarque, σ. 199 (σχόλ. στή
σ. 128, σημ. 2), καϊ Teodorsson, Commentary, σ. 346. Στήν Ιπποκρατική Συλλογή όμως σχετικά
μέ τήν φαλάκρωσιν προβάλλεται ή άντίθετη αιτιολογία, βλ. Ίπποκρ., Π. φύσ. παιδ. 20 [VII 510,
1-10 L.]: Όκόσοι δέ φαλακροί γίνονται, ούτοι δή φλεγματώδεές είσι- και έν τή κεφαλή αύτέων άμα
τή λαγνείη κλονεόμενον και θερμαινόμενον τό φλέγμα, προσπϊπτον πρός τήν έπιδερμίδα καίει τών
τριχών τάς ρίζας, και έκρέουσιν αί τρίχες- οί δέ εύνοϋχοι διά τοΰτο ού γίνονται φαλακροί, οτι σφέ-
ων ού γίνεται κίνησις ισχυρή, ούδέ θερμαινόμενον τό φλέγμα έν τή λαγνείη καίει τών τριχών τάς ρί-
ζας. αί δέ πολιαί διά τοΰτο γίνονται, οτι έν πολλώ χρόνω διικνευμένου τοΰ ύγροΰ έν τω άνθρώπω,
άποκρίνεται τό λευκότατον και πίπτει πρός τήν έπιδερμίδα- και ή θρίξ λευκοτέρην ίκμάδα έλκουσα
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ή έν τώ πριν χρόνω λευκότερη γίνεται. Στήν ήλικία και τή μεγάλη θερμότητα άποδίδει τήν πτώση
τών τριχών τής κεφαλής και ό Γαληνός, Τεχν. ίατρ. 7 [I 324,15-16 Κ. = σ. 293,4-5 Boudon]: προ-
ϊόντων δέ ταϊς ήλικίαις φαλακροΰνται, και μάλλον γε οί έπι πλέον θερμοί. Έπίσης ή ξηρότητα, ή
άπώλεια τοϋ χυμοΰ πού τρέφει τις τρίχες καί ή ένδεια ή ή κακή ποιότητα (φαυλότης) ύγρών, τρεις
δηλ. αιτίες πού προκαλοΰν φαλάκρωση, είναι συνέπεια τής θερμότητας· βλ. Γαλην., Π. κράσ. 2,6
[I 634,18 Κ. = σ. 79, 3-4 Helmr.]: ή δέ γε φαλάκρωσις έπι ξηρότητι- Θεραπ. μέθ. 14, 18 [Χ 1015,
10-11 Κ.]: τελέως μέν άπολουμένου τοϋ τρέφοντος χυμοϋ τάς τρίχας ή φαλάκρωσις γίνεται, και Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,2 [XII 381,14-17 Κ.]: τόν αυτόν τρόπον και ταϊς θριξ'ινήτοι δι'ενδειαν ύγρών,
ύφ'ών τρέφεσθαι πεφύκασιν, ή διά φαυλότητα φθείρεσθαι συμβαίνει, δι'ενδειαν μέν ύγρών ή φα-
λάκρωσις γίγνεται.

ούδέν δέ τών σβεστηρίων δξους πυρί μαχιμώτερον, άλλα μάλιστα πάντων έπικρατεί και συ-
μπιέζει τήν φλόγα δι'ύπερβολήν ψυχρότητος

Βλ. Θεόφρ., Π. πυρ. 25: τό όζος σβεστικώτερον τοϋ ύδατος κα'ι διά τήν αύτήν αίτίαν θερμό-
τατο ν öv τών λοιπών. Γιά τό όξος ώς ψυχρόν βλ. Γαλην., Π. κράσ. κα'ι δυν. άπλ. φαρμ. 4,12 [XI 657,
15-18 Κ.] - Άριστοτ., άπ. 222 Rose: λεπτόμερέστερον γάρ έστι τό όζος ομφακοςχυλού, κα'ι δή και ή
αϊσθησις τω λόγω μαρτυρεί· διενήνοχε γάρ ή άπό τοϋ δξους εμψυξις τής άπό τοϋ χυλού τών όμφά-
κων τω σφοδρώ κα'ι έπιμίκτω- Διοσκουρ., Π. ύλ. ίατρ. 5,13 [III 14,23 Wellm.]: οξος ψύχει και στύ-
φει- Plin „Nat. hist. 2, 132 [I 176, 5-6 Ian - Mayhoff] καί 23, 54 [IV 18, 4-5 Ian - Mayhoff]· Gell.,
Noct. Att. 17, 8,14, καί Θεόφρ., Π. πυρ. 59. Βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 99 (sim. στούς στίχ. 18 κ.έ.)·
άκόμη Fuhrmann, Plutarque, σ. 128, ύποσημ. 3, καί Teodorsson, Commentary, σ. 347. Πρβ. άκόμη
Ίπποκρ., Π. γον. 4 [VII476,1-4 L.]: ώσπερ ε'ι τις έπι φλόγα οΐνον έπιχέει, συμβαίνει πρώτα μέν έξα-
ΐσσειν τήν φλόγα και αΰξεσθαι δι'ολίγου πρός τήν έπίχυσιν τοϋ οίνου, έπειτα λήγειν γιά τή δράση
τοΰ κρασιοΰ οσον άφορά τήν άπόσβεση τής φυσικής θερμότητας βλ. παραπάνω, σ. 137, το σχόλιο
στό χωρίο τοις δέ πλείστοις εις πάρεσιν ...

και τών άλλων δέ καρπών τοϊς οίνώδεσι μάλλον ώς ψυκτικοίς χρωμένους τούς Ιατρούς
όρώμεν ώσπερ ρόαις κα'ι μήλοις

"Οσον άφορά τή ρόα ό Διοσκουρίδης δέν τήν περιγράφει ώς ψυκτικήν άλλά άντίθετα
ώς θερμασίαν ποσήν έγγεννώσα περ'ι στόμαχον κα'ι πνευματοϋσα (Π. ΰλ. ίατρ. 1, 110 [I 104, 1-2
Wellm.]), διευκρινίζοντας μόνον ότι ή δέ οίνώδης μέσην έχει δύναμιν [sc. θερμαντικήν κ.ά.] (αύτό-
θι [1104,4-5 Wellm.]).'Ομοίως στά μήλα (γενικά) δέν άποδίδει ψυκτικές ιδιότητες, βλ. Π. ύλ. ίατρ.
1,115 [1 107,5-109,12 Wellm.]. Βλ. καί τό σχόλιο τοΰ Teodorsson, Commentary, σ. 347, όπου έπί-
σης δέν έντοπίζεται κάποιο χωρίο σχετικό μέ τήν παραπάνω άποψη.

αύτήν δέ τήν τοϋ μέλιτος φύσιν ούχι πρός ομβριον ύδωρ και χιόνα συμμιγνύοντες οίνοποι-
ούσι, τοϋ ψυχρού τό γλυκύ διά συγγένειαν είς τό αύστηρόν, δταν κρατήση, φθείροντος;

Γιά τή μίξη τοΰ μέλιτος μέ νερό (νδρόμελι) βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,9 [III 13,6-7 Wellm.] :
σκευάζεται δε [sc. τό ύδρόμελι] πρός μέλιτος εν μέρος δύο ύδατος όμβρίου παλαιού μεμειγμένων,
ένώ γιά τήν άνάμιξη μέλιτος καί χιονιού βλ. Γεωπ. 8, 28, 3 [σ. 225, 2-5 Beckh]: οί δέ χιόνα καθ'
έαυτήν μέλιτι μιγνύουσι ... όνομάζουσι δέ αύτό χιονόμελι. Τέλος γιά τήν παρασκευή οίνου άπό
μέλι βλ. [Άριστοτ.], Π. θαυμ. 832a 5: έν Ίλλυριοϊς φασϊ τούς Ταυλαντίους καλουμένους έκ τού μέλι-
τος ποιεϊν οΐνον. Σχετικά βλ. Teodorsson, Commentary, σσ. 347-348· έπίσης Fuhrmann, Plutarque,
σσ. 199-200 (σχόλ. στή σ. 128, σημ. 5). Γιά τήν άποψη ότι τό γλυκό μειώνει τή δράση τοΰ ψυχροΰ
(όπως υποστηρίζεται ότι εΐναι τό κρασί) βλ. καί Πλούταρχ, Συμποσ. 3,7,656Α: τών δ'ιατρών τ ί-
νας λέγει τούς πλέον πιόντας κελεύειν <έμεϊν>, εΐθ', δταν μέλλωσι καθεύδειν άρτον είς μέλι κατα-
βάψαντας εμφαγεϊν εδοσαν. εί τι ούν αί γλυκύτητες άμβλύνουσιν άκρατον, είκότως ό νέος οΐνος ού
μεθύσκει, πριν άν ή γλυκύ της μεταβάλη, καί ο.π. 4,6,672Β. Βλ. καί Hubert, Plutarchus, σ. 100 (sim.
στόν στίχ. 1).
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οί παλαιοί δ' ούχί διά τούτο τών ερπετών τόν δράκοντα και τών φυτών τόν κιττόν άνέθεσαν
τω θεώ και καθιέρωσαν ώς τίνος ψυχράς και κρυώδους κυρίω δυνάμεως;

Ό Διόνυσος και ό Ποσειδώνας προβάλλονται ώς κύριοι τής ύγράς και γονίμου άρχής στό
πέμπτο βιβλίο τών Συμποσιακών, βλ. 5, 3,675F: έδόκει δ' ήμίν μηδέν είναι παράλογον■ άμφότεροι
γάρ οί θεοί [sc. ό Ποσειδών και ό Διόνυσος] τής ύγράς και γονίμου κύριοι δοκοΰσιν άρχής είναι,
ένώ γιά τήν ψυχρή φύση τοϋ κισσοϋ βλ. ο.π. 3,1,647Α: ό δέ Διόνυσος ού μόνον τώ τόν οϊνον εύρείν,
ίσχυρότατον φάρμακον και ήδιστον, Ιατρός ένομίσθη t μέτριος, άλλά και τω τόν κιττόν άντιτατ-
τόμενον μάλιστα τή δυνάμει πρός τόν οΐνον εις τιμήν προαγαγεϊν κα'ι στεφανούσθαι διδάξαι τούς
βακχεύοντας ώς ήττον [ύπό τοΰ οίνου] άνιώντο, τοϋ κιττοϋ κατασβεννύντος τήν μέθην τή ψυχρό-
τητι, και ο.π. 3, 2, 649Α-B. Βλ. Hubert, Plutarchus, σ. 100 (sim. στόν στίχ. 3)· έπίσης Fuhrmann,
Plutarque, σ. 200 (σχόλ. στή σ. 128, σημ. 6), και Teodorsson, Commentary, σ. 348.

ότι τό κώνειον έπιπινόμενος ίάσθαι δοκεϊ πολύς άκρατος

Γιά τόν ακρατον οινον ώς άντίδοτο τοΰ κωνείου Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 4, 78 [II 240, 4
Wellm.]: βοηθείται δέ [sc. αύτός πού ήπιε κώνειο] άκράτω■ Plin., Nat. hist. 25,152 [IV 166,5-7 Ian
- Mayhoff], και έπίσης Πλούταρχ., Πώς άν τις διακρ. κόλ. 61Β καϊ Π. τοϋ πότ. τά ψυχ. 509D-E. Βλ.
Hubert, Plutarchus, a. 100 (sim. στόν στίχ. 5)· πρβ. και τό σχόλιο τοϋ Teodorsson, Commentary, σ.
349. Στά παραπάνω χωρία πρέπει νά προστεθούν και τά άκόλουθα: βλ. Νίκανδρ., Άλεξ. 195-196:
Τόν μέν τ'ήλίπεος κορέοις ή άμιγέος οϊνης, \ όφρα κεν έξερύγησι κακήν κα'ι έπώδυνον άτην, και 198:
πολλάκι δ'ή οϊνης άμιγή πόσιν Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;],77. ίοβ. κα'ι δηλητ. 60 [σ. 71,25-27 Ihm]: ή πέ-
περι μετ' οϊνου άκρατου λεϊον, ή άψινθίου (leg. άψίνθιον)36 μετά άκράτου, ή κινάμωμον σύν άκράτω
δίδου πιεϊν [Διοσκουρ.], 77. δηλητ. 11: και τότε, ώς έπί τό μέγιστον βοήθημα, έπί τήν άκρατοποσί-
αν παραγινόμεθα- Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,42 [CMG IX/1, σ. 32, 7-8], Έπιπινόμενα βοηθήματα
χαρακτηρίζονται διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα ή κρασί τά όποια ένδείκνυται νά πίνονται
ύστερα άπό φαγητό ή ποτό πού δημιούργησε κάποιο οργανικό πρόβλημα· βλ. Ίπποκρ., 77. παθ.
61 [VI 268,18-20 L.]: Όσα τών σιτίων ή φύσαν ή καύμα ή δήξιν παρέχει ή πλησμονήν ή στρόφον,
οίνος έπιπινόμενος άκρητος άπαλλάσσει τών τοιούτων Διοσκουρ., 77. ϋλ. Ιατρ. 3,35 [II 48,
3-4 Wellm.]: ώφελεϊκα'ι έλεφαντιώνταςβρωθεϊσα [sc.ή καλαμίνθη] έπιπινομένου όρροΰ γά-
λακτος = Διοσκουρ., 77. άπλ. φαρμ. 1,195 [III 225, 2-4 Wellm.]· ο.π. 4, 142 [II 286, 3-4 Wellm.]:
ταύτης τά φύλλα και ό καρπός [sc. τής τραχείας μίλακος] θανασίμων έστιν άντίδοτα προπινόμενα
και έπιπινόμενα· ο.π. 5,27 [III 22,4-5 Wellm.]:χρήσιμος δέ [sc. ό ροδίτης] πρός στομάχου πό-
νον και πέψεις έπιπινόμενος· Π. άπλ. φαρμ. 1, 25 [III 161, 1-3 Wellm.]: έπιπινόμενα δέ
μέθην σβεννύει Κενταυρείου τοΰ λεπτού άπόζεμα ...· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 142, 7 [CMG VI/2/2,
σσ. 301,38-302,1 ]· Άέτ., Αόγ. ίατρ. 6,43 [CMG VIII/2, σ. 185,19-20], κ.ά. Γιά τό κώνειο βλ. τή βι-
βλιογραφία πού καταγράφεται παρακάτω, στή σ. 398. Πρβ. και παρακάτω, σ. 219, γιά τά προπινό-
μενα βοηθήματα.

ώστε μηδέν μάλλον είναι δοκεϊν τω άντιπράττειν θερμόν ή τω συνεργεϊν ψυχρόν, εϊγε δή ψυ-
χρότητι τό κώνειον ούκ άλλη τινι φύσει και δυνάμει μάλλον πιθανόν έστιν άναιρεϊν τούς πιόντας

Βλ. Fuhrmann, Plutarque, σ. 200 (σχόλ. στή σ. 129, σημ. 1).

36. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. Μαυρουδής, «Παρατηρήσεις», σ. 59.
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2. Αλέξανδρος (Πέλλα)
(πρώτο μισό 5ου αί. μ.Χ.)

Γιά τόν γιατρό Αλέξανδρο πληροφορούμαστε άπό έπιτύμβια έπιγραφή, ή όποία
βρέθηκε στήν παλαιοχριστιανική Πέλλα, άπό τό χαρακτηριστικό σχήμα κάποιων γραμ-
μάτων της χρονολογείται στό πρώτο μισό τοΰ 5ου αί. μ.Χ.37 καί διασώζει τό άκόλουθο
έξαιρετικά σύντομο κείμενο38:

Μημό-
ριον
Αλε-
ξάνδρ-
ου ίατ[ρ]-
οϋ.

Μνημείο τοΰ γιατροΰ Αλεξάνδρου.

Μημόριον

Γιά τή χρήση τοΰ ουσιαστικού μημόριον στίς επιτύμβιες έπιγραφές ένδεικτικά βλ. Σταλίδης,
«Ό Χριστιανισμός στήν "Εδεσσα», σσ. 62-64.

3. Άλέξιππος
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Ό Άλέξιππος, πιθανότατα μακεδονικής καταγωγής39, μνημονεύεται άπό τόν
Πλούταρχο ώς γιατρός τοΰ στρατού τοΰ Αλεξάνδρου. 'Υπήρξε άποδέκτης εύχαριστήρι-
ας έπιστολής έκ μέρους τοΰ Μακεδόνα στρατηλάτη, όταν έσωσε τόν Πευκέστα άπό κά-
ποια μή κατονομαζόμενη άσθένεια40.

37. Βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 102 καί ύποσημ. 16 (δπου καί βιβλιογραφία σχετικά μέ τό σχήμα
τών γραμμάτων τής έπιγραφής, τό όποιο άποτελει καί τό στοιχείο γιά τή χρονολόγηση της).

38. Βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 102 (έκδοση τής έπιγραφής) και σ. 113 (σχετικά μέ τό όνομα τοΰ
γιατροΰ)· ό συγγρ. πιθανολογεί δτι ό γιατρός αύτός «δέν ονομάστηκε έτσι κατά τύχη. Ή έπιτύμβια πλάκα
του προέρχεται άπό νεκροταφείο τής παλαιοχριστιανικής Πέλλας, δπου έντοπίστηκε καί τό ΒΔ. νεκροτα-
φείο τής έλληνιστικής Πέλλας καί τό όποιο βρίσκεται άμέσως δυτικά τοϋ λόφου τοΰ Ανακτόρου, δπου γεν-
νήθηκε ό Μ. Αλέξανδρος».

39. Βλ. Tataki, Macedonians Abroad, σ. 231, άρ. 81. Ό Μ. Wellmann, «Alexippos» (6), RE 1/2 (1894)
1467, καί ό Berve, Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, ύποσημ. Ι,καί τ. 2, σ. 21, άρ. 43, δέν σημειώνουν τίποτε γιά τήν
καταγωγή τοΰ γιατροΰ αύτοΰ. Βλ. έπίσης Haeser, Lehrbuch,!. Ι,σ. 90· Greenwalt, «Médical Arts», σ. 217, ύπο-
σημ. 22- Marasco, «I medici di corte», σ. 194, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105.

40. Βλ. Πλούταρχ., Άλεξ. 41,6. Στά Ίππιατρ. (Hipp. Paris.) 460 [II 65, 15-66, 11 Oder - Hoppe], πα-
ρατίθεται ένα φάρμακο Άλεξίππου πρός πασαν βήχα Χειρώνειον. Ό Ε. Oder, «Alexippos» (7), RE 1/2 (1894)
1467, πιστεύει δτι ό Άλέξιππος αύτός, έπειδή ήταν ιπποϊατρός, πρέπει νά θεωρηθεί διαφορετικό πρόσωπο
άπό τόν ομώνυμο γιατρό τόν όποιο μνημονεύει ό Πλούταρχος. Αύτό δμως δέν άποτελει ισχυρό έπιχείρη-
μα, άφού εΐναι διαπιστωμένο δτι στά Ίππιατρικά παρατίθενται και φάρμακα γιατρών, τά όποια ύποδεικνύ-
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Έπειδή ό Πλούταρχος σέ προηγούμενο χωρίο τού κεφαλαίου, στο όποιο κάνει λόγο
γιά τήν ϊαση τής άσθενείας αύτής, καταγράφει τό παράπονο τοϋ Αλεξάνδρου πρός τόν
Πευκέστα, ότι, ένώ σέ άλλους έγραψε ότι τόν δάγκωσε άρκούδα, τόν ι'διο δέν τόν πληρο-
φόρησε γιά τό άτύχημά του41, ό Berve δέχεται ότι ή άσθένεια άπό τήν όποία ό Αλέξιππος
θεράπευσε τόν Πευκέστα ήταν τό δήγμα τής άρκούδας42. Κάτι τέτοιο όμως δέν προκύ-
πτει άπό τό κείμενο τοϋ Πλουτάρχου, ούτε ή έκφραση σωθέντος έκ τίνος άσθενείας εΐναι
δυνατόν νά παραπέμπει σέ δήγμα ζώου43. Αντίθετα ή διατύπωση τοϋ πλουτάρχειου κει-
μένου μάς κατευθύνει νά δεχθούμε ότι ή δήξις τοΰ Πευκέστα άπό τήν άρκούδα καϊ ή νό-
σος άπό τήν όποία τόν θεράπευσε ό γιατρός Αλέξιππος εΐναι δύο διαφορετικά περιστα-
τικά. Σέ μεταγενέστερο όμως δημοσίευμα ό Berve φαίνεται ότι μετέβαλε τήν παραπά-
νω άποψή του, άφού γράφει ότι44 «κατ' αύτόν τον χρόνο συνέβη ό τραυματισμός του
άπό μια άρκούδα κατά τό κυνήγι και πιθανόν ενα νόσημα άπό τό όποιο τόν θεράπευσε
ό γιατρός Άλέξιππος». Ό χρόνος κατά τόν όποιο συνέβησαν τά δύο αύτά περιστατικά,
δηλ. τό δήγμα τής άρκούδας καϊ τό νόσημα, πρέπει κατά τόν ϊδιο μελετητή νά τοποθε-
τηθούν στό έτος 324 (μετά τόν Φεβρουάριο)45.

Μαρτυρία
Πλούταρχ., Αλέξ. 41,6:

Πευκέστα δέ σωθέντος έκ τίνος άσθενείας, έγραψε [sc. ό Αλέξανδρος] πρός Άλέξιππον
τόν ίατρόν ευχάριστων.

"Οταν ό Πευκέστας σώθηκε άπό κάποια άρρώστια, έγραψε [sc. ό Αλέξανδρος] έπι-
στολή στον γιατρό Άλέξιππο εύχαριστώντας τον.

Πευκέστα

Ό Πευκέστας, γιος τοϋ Αλεξάνδρου, άπό τή Μίεζα υπηρέτησε κοντά στόν Αλέξανδρο πι-
θανόν ώς άξιωματικάς τής προσωπικής φρουράς του. Γιά τή δράση καϊ τή σταδιοδρομία τοϋ

εται νά χρησιμοποιηθούν στα άντίστοιχα νοσήματα ζώων βλ. π.χ. τήν περίπτωση τοϋ Ούέλμου Τρύφωνος
(βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 37). Γιά τό έν λόγω περιστατικό βλ. και Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Ή
έκστρατεία τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου», σ. 89, και Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 27-28 (όπου ύπο-
στηρίζεται λανθασμένα ότι ό Αλέξανδρος έγραψε έπιδοκιμάζοντας «τή θεραπεία πού έφάρμοσε ό γιατρός
Άλέξιππος», ένώ στήν πραγματικότητα δέν έπρόκειτο γιά τίποτε άλλο άπό ενα άπλό ευχαριστήριο γράμ-
μα —αύτό και μόνο προκύπτει άπό τό σχετικό κείμενο).

41. Βλ. Πλούταρχ., Άλεξ. 41, 4: Πευκέστα μέν έγραψε μεμφόμενος, οτι δηχθε'ις im' άρκτου τοις μέν
άλλοις εγραψεν, αύτω ούκ έδήλωσεν. «άλλά νύν γε», φησί, «γράψον τε πώς έχεις, κα'ι μή τινές σε τών συγκυνη-
γετούντων έγκατέλιπον, ίνα δίκην δώσι». Βλ. και Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Ή έκστρατεία τοϋ Μεγάλου
Αλεξάνδρου», σ. 89.

42. Βλ. Berve, Alexanderreich, τ. 2, σσ. 21-22, άρ. 43.

43. Δέν άποκλείεται βέβαια ό Άλέξιππος νά ήταν ό γιατρός πού άσχολήθηκε και μέ τήν ϊαση τοϋ δήγ-
ματος, κάτι τέτοιο όμως δέν μαρτυρεΐται.

44. Βλ. Berve, «Peukestas», στ. 1395.

45. Βλ. Berve, «Peukestas», στ. 1395. Ό Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 108, δέν έχει ύπ' όψιν του τήν
άναθεωρημένη άποψη τοϋ Berve (RE), γι' αύτό και σχολιάζει αύτή πού έκτίθεται στό Alexanderreich, τ. 2,
σσ. 21-22, άρ. 43.
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Πευκέστα βλ. Berve, Alexanderreich, τ. 2, σσ. 318-319, άρ. 634· στόν 'ίδιο, «Peukestas», στ. 1395-
1398· Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 108, κ.ά.

έγραψε πρός Άλέξιππον

Ό Αλέξανδρος συνήθιζε νά στέλνει έπιστολές στούς φίλους του καί τούς στρατηγούς τοϋ
στρατεύματος του γιά διάφορα ζητήματα, όπως προκύπτει άπό σχετικές μνείες κυρίως τοϋ Πλου-
τάρχου. Γιά τήν έπιστολογραφία τοϋ Αλεξάνδρου γενικά, και ιδιαίτερα γι' αύτή πού άφοροϋσε ια-
τρικά ζητήματα, βλ. παρακάτω, στό δεύτερο κεφ., στο λ. άρ. 1 («Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών»), Γιά
τήν έπιστολή πρός τόν Άλέξιππο βλ. Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 108.

4. Άμερίας ό Μακεδών
(3ος; αί. π.Χ.)

Άπό τόν Αθηναίο τόν Ναυκρατίτη (2ος αί. μ.Χ.) μνημονεύεται ό Άμερίας ό Μα-
κεδών ώς συγγραφέας 'Ριζοτομικοϋ, καί παρατίθεται ή άποψη του γιά τή γένεση τοΰ φυ-
τού λυχνίς. Κατά τόν Άμερία τό φυτό αύτό φύτρωσε στά λουτρά τής Αφροδίτης, όπου
αύτή πλύθηκε, άφοϋ προηγουμένως είχε κοιμηθεί μέ τόν Ήφαιστο· άκολούθως κατα-
γράφονται τά μέρη όπου ευδοκιμούσε ή άριστη λυχνίς46.

Οί ριζοτόμοι άρχικά άσχολοϋνταν άποκλειστικά μέ τή συλλογή ριζών γιά μαγικούς ή ια-
τρικούς σκοπούς· ό τίτλος 'Ριζοτομικόν (ή 'Ριζοτομικά ή Περί ριζοτομικής ή Περί ριζοτομικών)
δήλωνε τό βιβλίο, όπου οί ριζοτόμοι κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους γιά τις ιδιότητες τών
ριζών. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου όμως οί δύο όροι έγιναν ευρύτεροι, και τά ριζοτομικά έγι-
ναν συνώνυμα τών βοτανικών-φαρμακευτικών συγγραμμάτων. "Ενας άπό τούς διασημότερους
γιατρούς τής Αρχαιότητας, ό όποιος έγραψε σύγγραμμα ομότιτλο μέ αύτό τοΰ Αμερία, είναι ό
Κρατεύας ό ριζοτόμος (2ος/1ος αί. π.Χ.), στό έργο τοΰ οποίου στηρίχθηκε σέ μεγάλο βαθμό ό
Διοσκουρίδης (1ος αί. μ.Χ.) γιά τή σύνταξη τοΰ Περι ΰλης ιατρικής, βλ. Σχόλ. είς Νικάνδρ. Θηρ.
681a [σ. 252,14-16 Crugnola]: Κρατεύας έν τω 'Ριζοτομικω, καί Μ. Wellmann, Krateuas [AKGWG,
Philol.-histor. KL, Ν. F. Bd. II/l], Göttingen 1897-1899· F. E. Kind, «Krateuas» (2), RE XI/2 (1922)
1645, κ.ά. Άλλοι συγγραφείς έργων μέ 'ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο είναι ό Διοκλής ό Καρύστιος
(4ος/3ος; αί. π.Χ.), βλ. Σχόλ. είς Νικάνδρ. Θηρ. 647b [σ. 241, 19-20 Crugnola] = Διοκλ., άπ. 204
van der Eijk· βλ. καί van der Eijk, Diocles, τ. 1, σ. XXXIV (κατάλογος τών έργων) καί τ. 2, σσ. 389-
390 (σχόλια στό άπ.)· ό Διονύσιος ό Ίτυκαΐος (; αι.), βλ. Στεφ. Βυζ., Έθν., λ. Ίτύκη: Διονύσιος ό
Ίτυκαϊος Ριζοτομικών πρώτω, καί Σχόλ. είς Νικάνδρ. Θηρ. 520a [σ. 204,1-2 Crugnola]· ό Εΰμαχος
ό Κορκυραΐος (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.;), βλ. Άθήν., Αειπνοσ. 15,28,681e: Εΰμαχος δ'ό Κορκυραϊος
έν 'Ριζοτομικω· βλ. καί Μ. Wellmann, «Eumachos» (5), RE VI/1 (1907) 1073- ό Ανακρέων (; αι.),
βλ. Σχόλ. είς Νικάνδρ. Θηρ. 597c [σ. 226,1-3 Crugnola]: τούτο δέ σμνρνεΐον καί κόψειον καλοϋσί
τίνες, ώς Ανακρέων έν τω Περι ριζοτομικής, καί Μ. Wellmann, «Anakreon» (2), RE 1/2 (1894)
2050· ό Μικίων (πριν άπό τό 70 π.Χ.· βλ. Wellmann, «Geschichte, I», σ. 563, ύποσημ. 3), βλ. Σχόλ.
είς Νικάνδρ. Θηρ. 617a [σ. 232, 3 Crugnola]: Μικίων δέ έν τω Περί ριζοτομικών, κ.ά. Μέ τόν χα-
ρακτηρισμό ριζοτόμος είναι γνωστοί καί κάποιοι άλλοι γιατροί, χωρίς όμως νά μαρτυρείται σχε-
τικό σύγγραμμά τους, π.χ. ό Έπαινέτης ό ριζοτόμος (άρχ. 1ου αί. π.Χ.), βλ. Άνών. (Αϊλ. Προμ.;),
Π. ίοβ. και δηλητ. 53 [σ. 68,18-20 Ihm]: άλλο■ ζωμόν μόσχε ίων λιπαρών κρεών ώς πλείστα [-ον?]

46. Για τό σχετικό απόσπασμα βλ. στό τέλος τοΰ λήμματος αύτοϋ.
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συν πηγάνω πινέτω και έμείτω, ώς 'Επαινετής ό ριζοτόμος- ό Αντώνιος ό ριζοτόμος, βλ. Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 1 [XII 557, 3 Κ.]: Τροχίσκος προς κεφαλαλγίαν Αντωνίου ριζοτόμου, και ό
Φαρνάκης ό ριζοτόμος, βλ. Γαλην., ο.π. 8, 7 [XIII 204, 1-2 Κ.]: 'Ηπατική θαυμαστή, ή Φαρνάκης
ό ριζοτόμος παθών έχρήσατο. Άκόμη ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης μας πληροφορεί γιά τά ριζοτο-
μικά ένδιαφέροντα τοΰ Ποδαλείριου, βλ. Παρεκβ. ε'ις Ό μ. Ίλ. Ν 830 [III 563, 8-10 van der Valk]:
καϊ Ποδαλείριος ... 'ιατρός γάρ ήν ριζοτόμος τά πολλά, ένώ ό Διογένης ό Λαέρτιος γιά τά παρό-
μοια ένδιαφέροντα τοΰ Έπιμενίδη, βλ. Βίοι φιλοσ. 1,112: άλλά Aoyov τίνα έκπατήσαι [sc. λέγουσι
τόν Έπιμενίδην] άσχολούμενον περι ριζοτομίαν. Τέλος άξίζει νά σημειωθεί ότι ό Σοφοκλής έγρα-
ψε δράμα μέ τόν τίτλο 'Ριζοτόμοι, άπ. 534 (491)-536 (493) Radt).

Βέβαια ό Άμερίας είναι περισσότερο γνωστός ώς γραμματικός παρά ώς γιατρός47.
Πρέπει όμως νά έπισημανθεί ότι τόσο στήν Αρχαιότητα όσο και στούς βυζαντινούς χρό-
νους τονίζεται ή στενή σχέση πού ύφίσταται μεταξύ τής ιατρικής και τής γραμματικής.
Χαρακτηριστικό εΐναι τό ακόλουθο χωρίο άπό τά άρχαία σχόλια στήν Γραμματικήν τού
Διονυσίου τοΰ Θρακός (2ος αί. π.Χ.)48, όπου σημειώνεται: 'ιατρική ..., ής αδελφή έστιν ή
γραμματική49. Ή ϊδια άποψη προβάλλεται και άπό τόν γραμματικό Θεοδόσιο (4ος αί.
μ.Χ.)50. Έκτος άπό τόν Άμερία ύπήρξαν και άλλοι γιατροί οί όποιοι άσχολήθηκαν και μέ
τις δύο αύτές τέχνες· γιά παράδειγμα, ό Σωρανός ό Έφέσιος (1ος/2ος αί. μ.Χ.), πού είναι
γνωστός κυρίως γιά τό σύγγραμμά του Περ'ι γυναικείων παθών, σύμφωνα μέ τόν μοναχό
και γιατρό Μελέτιο (8ος/9ος αί.) ετυμολογίας μάλλον μορίων καϊ ονομάτων έν τω περ'ι
φύσεως άνθρώπου συντάγματι αύτοϋ, ώς γραμματικός ή φιλόσοφος συνετάξατο51. Έπίσης
μέ τήν ιατρική και τή γραμματική άσχολήθηκε ό Πάμφιλος (1ος αί. μ.Χ.)52, ό όποιος άπό
τό σύγγραμμά του μέ τον τίτλο Περι βοτανών (έξι βιβλία) εϋδηλός έστιν κάξ αύτών ών

47. Μόνον ώς λεξικογράφο τόν καταγράφουν ό Degani, «Macedonian Glosses», σ. 35, και ή Tataki,
Macedonians Abroad, σ. 234, άρ. 97, όπως και όλοι οί μελετητές πού μνημονεύονται στή σ. 149, ύποσημ. 69.

48. Γιά τή Γραμματική τοϋ Διονυσίου βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λ. «Διονύσιος ό Θράξ»,
ένώ γιά τά άρχαία σχόλια στό λ. «Σχόλια Vaticana εις Διονυσίου Γραμματικήν». Βλ. άκόμη R. Pfeiffer, 'Ιστορία
τής Κλασσικής Φιλολογίας. Άπό τών άρχων μέχρι τοϋ τέλους τών ελληνιστικών χρόνων [Ακαδημία Αθηνών.
ΚΕΕΕΣ. Σειρά βοηθητικών έργων 1], μετάφρ. ΓΙ. Ξένος, Αθήναι 1972, σσ. 316-324.

49. Βλ. Σχόλ. Vatic, εις Διον. Γραμμ. [Gr.Gr., τ. 1/3, σ. 158 Hilgard], Γιά τή σχέση τής ιατρικής μέ τή
γραμματική και τή φιλοσοφία βλ. και όσα σημειώνει ό Temkin, «Late Alexandrian Medicine. I», σ. 418.

50. Βλ. Θεοδόσ, Π. γραμμ. [σ. 21,21-22 Göttling]: Ταύτης δέ τής ιατρικής έστιν αδελφή ή γραμματική
κατά τάς διαφοράς. Γιά τόν Θεοδόσιο βλ. Α. Gudeman, «Theodosios» (6), RE V/A/2 (1934) 1935.

51. Βλ. Μελέτ., Π. τής τοϋ άνθρ. κατασκ. (προοίμιον) [III 1,21-23 Cramer]. Πρέπει όμως νά διευκρι-
νισθεί ότι στό χωρίο αύτό τοϋ Μελετίου δέν παραδίδεται τό όνομα Σωρανός άλλά Σωκράτης. Ή διόρθω-
ση τοϋ ονόματος υποστηρίχθηκε άπό τόν Scheele, De Sorano medico etymologo, σσ. 19 [195] και 22 [198],
μέ βάση διάφορα στοιχεία, κάι έπιπροσθέτως τή μεταγενέστερη μαρτυρία τοϋ 'Ιωάννη Τζέτζη· συγκεκρι-
μένα ό βυζαντινός λόγιος σημειώνει στό προοίμιο τής Έξηγ. τής Ίλιάδ. [σσ. 3, 15-4, 1 Παπαθωμόπουλος]:
άλλοι δέ τής ετυμολογίας έπεμελήθησαν, καθάπερ και ή Σαπφώ, ένώ στά σχόλιά του πού έπισυνάπτει στήν
Έξήγησιν, κάνοντας προφανώς σαφέστερο τό περιεχόμενο τοϋ παραπάνω χωρίου, γράφει, Σχόλ. εις τήν
Έξήγ. τής Ίλιάδ. [σ. 418,1-3 Παπαθωμόπουλος]: Πολλοί τής 'Ομηρικής έτομολογίας έπεμελήθησαν} Πλάτων
και Αριστοτέλης οί φιλόσοφοι, Σωρανός, Ήρωδιανός, Φιλόξενος (κτλ.). Βλ. και Scheele, De Sorano
medico etymologo, σ. 15 [191]. Άκόμη βλ. Kind, «Soranos», στ. 1117.

52. Γιά τόν Πάμφιλο βλ. Fuchs, «Heilkunde», σ. 358- Allbutt, Greek Medicine, σ. 374· W. Haberling,
«Pamphilus», BLhÄ 4 (21932) 486-487· C. Wendel, «Pamphilos» (25), RE XVIII/3 (1949) 336-349- πρβ.
κάι Diller, «Pamphilos», στ. 350-351, κάι R. Tosi, «Pamphilos» (6), DNP 9 (2000) 214-215. Βλ. κάι Χ. Χ.
Χαριτωνίδης, «Οί έπί τοΰ Γαληνοϋ ιατροί και αί περί αύτών γνώμαι αύτοϋ», ΑΙ, έτος 16ον/1 (149) [Ίαν. 1952] 7.
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γράφει γραμματικός ών και μηθ'έωρακώς τάς βοτάνας ύπέρ ών διηγείται53 (ό Πάμφιλος
περιέγραψε τά βότανα καί τήν ιατρική χρήση τους, δέν άσχολήθηκε άπλώς μέ τήν έτυ-
μολογία τών ονομασιών τους)54, ένώ ό Γαληνός παραθέτει ένα φάρμακο Άμαράντου
Γραμματικού πρός ποδαλγικούς, ώ καί αύτός έχρήτο55, ένα άλλο άκοπον τό τοϋ Γλντοϋ56,
ώς Φιλόξενος ό γραμματικός57, κάι ένα άκόμη πρός άλγήματα οδόντων καί ούλων και

53. Βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 6, Προοίμιον [XI 793,16-18 Κ.]. Για τό έργο τοϋ Παμφίλου
καϊ γιά τόν τρόπο συντάξεως του βλ. και L. Perilli, «Da medico a lessicografo: Galeno e il Glossario ippocra-
tico», στό: Müller - Brockmann - Brunschön (έκδ.), Ärzte und ihre Interpreten, σσ. 178-179. Βλ. καί τήν έπό-
μενη ύποσημ.

54. Βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 6, Προοίμιον [XI 792, 11-18 Κ.] (ό Γαληνός, άφοϋ κάνει
λόγο γιά τήν άλφαβητική κατάταξη τών βοτάνων άπό τόν Πάμφιλο, συνεχίζει): άλλ' έκείνος μέν εις τε μύ-
θων γραών τινας έξετράπετο καί τινας γοητείας Αιγύπτιας ληρώδεις άμα τισίν έπωδαις, ας αναιρούμενοι τάς
βοτάνας έπιλέγουσι. καί δή κέχρηται πρός περίαπτα καί αλλ ας μαγγανείας ού περιέργους μόνον, ούδ'έξω τής
ιατρικής τέχνης, άλλά καί ψευδείς άπάσας. ήμεϊς δέ ούτε τούτων ουδέν ούτε τάς τούτων έτι ληρώδεις μετα-
μορφώσεις έροϋμεν.

55. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 208,14-209, 8 Κ.]. Γιά τόν Αμάραντο (πού έζησε μετά τόν Ίούβα
τής Μαυριτανίας καί πριν άπό τόν Γαληνό) βλ. Wentzel, «Amarantos» (3),RE 1/2 (1894) 1728-1729, δπου ό
συγγρ. άποδίδει τό έν λόγω άπόσπασμα στόν γραμματικό αύτόν.

56. Τό παραδεδομένου Γλυτοϋ διορθώνεται σιωπηρά καί δχι εύστοχα άπό τόν Μ. Schmidt, «De
Philoxeno Alexandrino», Philologus 4 (1849) 629, σέ γλουτού. Τή διόρθωση αύτή τήν υιοθετεί καί ό
Theodoridis, Philoxenos, σ. 387, άπ. 691 (βλ. καί κριτ. ύπόμν.). Ή έκφραση δμως φάρμακον τό τοϋ + γεν. ούσ.
δέν χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει φάρμακο πού έφαρμόζεται σε κάποιο μέρος τοΰ σώματος (π.χ. στόν
γλουτό), όπως φαίνεται νά πιστεύει ό Schmidt, ή πού άφορά κάποιο νόσημα. Αντίθετα μέ τήν έκφραση αύτή
δηλώνεται φάρμακο πού έχει συντεθεί άπό κάποιον γιατρό, τό όνομα τοϋ οποίου έκφέρεται κατά γενική· βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 752,12-13 Κ.]: αλλ ο [sc. φάρμακον] τό τοϋ Νεαπολίτου■ ποιεί καί πρός
τάς μεγίστας έπιφοράς (Γάϊος Νεαπολίτης)· αύτόθι [XII 753, 3-4 Κ.]: Φαιόν τό τοϋ Όλυμπιονίκου έπιγραφό-
μενον■ ποιεί πρός τάς μεγίστας περιωδυνίας■ αύτόθι [XII764,12-13 Κ.]: τό τοϋ Ναυκρατίτου πρός <ιτάσας τάς
adendum?> διαθέσεις φάρμακον έπιτετευγμένον- δ.π. 7, 12 [XIII 1025, 3 Κ.]: άλλο τό τοϋ Άλιέως φάρμακον
έπιτετευγμένον δ.π. 9, 2 [XIII 245,3 Κ.]: τό τοϋ Ίδιώτου φάρμακον έπιτετευγμένον Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,
4 [XIII 392, 12-13 Κ.]: έχει δέ δηλονότι καί τό ήμέτερον τοϋτο φάρμακον δσα περ καί τό τοϋ Μνασαίου' δ.π.
2, 5 [XIII 499, 15 Κ.]: καί τό τοϋ Μαχαιρίωνος [sc. φάρμακον], κ.ά. Έξ άλλου ή έκφραση «φάρμακον τοϋ χ
(= γεν. κύρ. όνομ.) ώς χ (= όνομ. κύρ. όνόμ.)» δηλώνει δύο πρόσωπα, τό πρώτο άπό τά όποια συνέθεσε τό
σχετικό φάρμακο καί τό δεύτερο τό τροποποίησε· βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,8 [XII 765,14 Κ.]:
Διάρροδον Νείλου, ώς Ανδρέας πρός περιωδυνίας· αύτόθι [XII 776,10-11 Κ.]: Αλλως ό Φοίνιξ Απολλώνιου, ώς
Άρειος Ασκληπιάδειος' αύτόθι [XII 782,15 Κ.]: "Ενστακτον Πακκίου, ώς Θεμίσων δ.π. 9,2 [XIII 239,8-9 Κ.]:
Πάτημα πρός σπληνικούς Αντιπάτρου, ώς Νείλος, κ.ά.

57. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,13 [XIII 1036,14-1037,4 Κ.]. Γιά τόν γραμματικό Φιλόξενο βλ.
Theodoridis, Philoxenos (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λ. «Φιλόξενος»). Ό Θεοδωρίδης γνωρίζει τό
χωρίο αύτό τοΰ Γαληνοΰ, τό όποιο συμπεριλαμβάνει μεταξύ τών άποσπασμάτων τοΰ Φιλοξένου (άπ. 691) τά
όποια χαρακτηρίζει «Spuria». Σχολιάζοντας δμως τό έν λόγψ άπόσπασμα (Philoxenos, σσ. 79-80) σημειώνει
ότι αύτό πρέπει νά άποδοθεί μάλλον στόν χειροΰργο Φιλόξενο (περ. 150/100 π.Χ.), ό οποίος μνημονεύεται
συχνά άπό τόν Γαληνό στό σύγγραμμά του Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη (βλ. καί τό κριτ. ύπόμν.
στό άπ. 691: «Φιλόξενος] fort, medicus»). Σημειώνει άκόμη ό Θεοδωρίδης δτι ό Η. Diller, «Philoxenos» (28),
RE ΧΧ/1 (1941) 200-201, άφήνει τό ζήτημα άναπάντητο, ένώ ό Michler, Die alex. Chirurgen, σσ, 58-60, δέν
συμπεριλαμβάνει τό συζητούμενο χωρίο μεταξύ τών άποσπασμάτων τοϋ χειρούργου Φιλοξένου. Στά παρα-
πάνω θά μπορούσε κάποιος νά παρατηρήσει: Ό Θεοδωρίδης άθετεϊ τό φαρμακολογικού περιεχομένου άπό-
σπασμα τοΰ γραμματικού Φιλοξένου, έπειδή προφανώς δέν έχει ύπ' όψιν του τή σχέση γραμματικής καί ια-
τρικής, πού έπισημαίνεται έδώ, καί έπίσης έπειδή δέν γνωρίζει περιπτώσεις άνάλογες μέ τοΰ γραμματικού
Φιλοξένου, δηλ. γραμματικών πού έχουν άσχοληθεΐ μέ τήν ιατρική ή τό άντίστροφο. Ή μνεία δμως δλων
τών χωρίων τών σχετικών μέ τήν ενασχόληση γραμματικών καί μέ τήν ιατρική πιστεύω δτι α'ίρει κάθε έπι-
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πολλά τοϋ Άριστοκράτους γραμματικού58. 'Επίσης κατά τον Ιερώνυμο (4ος/5ος αί. μ.Χ.)
ό γραμματικός Φλάβιος, πού έζησε έπι Διοκλητιανοΰ, έγραψε ένα έμμετρο ιατρικό έργο
μέ τόν τίτλο De medicinalibus59. Άλλα και ό 'ίδιος ό Γαληνός, παράλληλα μέ τήν ιατρική,
άσχολήθηκε μέ φιλοσοφικές, λεξικογραφικές καϊ γραμματικές μελέτες, όπως προκύπτει
τόσο άπό ποικίλες παρατηρήσεις, διάσπαρτες στά συγγράμματά του, όσο και άπό τήν
καταγραφή σχετικών ειδικών έργων του στό Περι τών ιδίων βιβλίων60. Τέλος ό γιατρός
Αειψιώτης προσφωνείται άπό τόν Μιχαήλ 'Ιταλικό (12ος αί.) μέ μια έκφραση άποδει-
κτική τής ένασχολήσεώς του μέ τή φιλοσοφία και τή γραμματική: Φιλοσοφώτατέ μοι και
γραμματικώτατε 'ιατρών61. Αξίζει άκόμη νά καταγραφεί έδώ ή άμηχανία πού είναι έκδηλη
στή διατύπωση τοϋ λήμματος τής Σούδας δ 1140 Adler, άν ό γραμματικός Διογενειανός
Ήρακλείας ετέρας, ού τής Πόντου, πρέπει νά διαχωρισθεΐ ή όχι άπό τόν ομώνυμο γιατρό
έκ τής Άλβάκης Ήρακλείας τής έν Καρία. Εΐναι προφανές ότι ό συντάκτης τοΰ λήμματος
δέν θεωρεί άσυμβίβαστες αύτές τις δύο ένασχολήσεις, τοΰ γραμματικού δηλ. και τοϋ για-
τρού, άπό τό 'ίδιο πρόσωπο62. Συνεπώς τό ότι τό ένδιαφέρον τοΰ Άμερία τοΰ Μακεδόνα
εΐχε διασπασθεί και στις δύο αύτές τέχνες, τήν ιατρική και τή γραμματική, δέν ήταν κάτι
τό σπάνιο, άλλά άντίθετα άπόλυτα φυσικό καϊ άναμενόμενο, άφοΰ μάλιστα κατά τόν
άρχαίο Σχολιαστή έπρόκειτο γιά άδελφές τέχνες63.

φύλαξη γιά τήν άπόδοση τοϋ έν λόγω αποσπάσματος στόν γραμματικό Φιλόξενο (ή στόν γνωστό ή έστω
σέ κάποιον άλλον ομώνυμο). Τέλος σημειώνω ότι όρθώς δέν άσχολοϋνται μέ τό ζήτημα αύτό ούτε ό Diller,
στό άρθρο του γιά τόν γιατρό Φιλόξενο, ούτε ό Michler, στις σχετικές μέ τόν γιατρό αύτόν ένότητες τής με-
λέτης του γιά τούς Αλεξανδρινούς χειρούργους, άφοϋ τό συζητούμενο άπόσπασμα δέν έχει σχέση μέ τόν
Φιλόξενο αύτόν.

58. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5, 5 [XII 879, 3-8 Κ.]. Γιά τόν Αριστοκράτη βλ. Μ. Wellmann,
«Aristokrates» (27), RE II/l (1895) 941.

59. Βλ. Hieron., De vir. illustr. 80, κ.ά.· βλ. και Harnack, Medicinisches, σ. 46 [10].

60. Βλ. Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 20 [XIX 48,8-16 Κ. = Gal. scr. min. II, σ. 124,6-17 = σ. 173,5-15 Β.-Μ.]: Ία
τοις γραμματικοϊς και ρήτορσι κοινά....

61. Βλ. Μιχ. Ίταλ., Τω ίατρω Λειψιώτη [σ. 204,2 Gautier]· έπίσης βλ. αύτόθι [σσ. 204, 3-205,1 G.]: συ
δέ πρώτος και μόνος έν ίατροΐς ό γραμματικώτατος- αύτόθι [σ. 205, 11-12 G.]: τά μέν γάρ οιδας ώς ιατρός,
τά δέ ώς γραμματικός' αύτόθι [σ. 205, 17-18 G.]: Οράς, φιλοσοφωτάτη ψυχή, όπως γραμματικεύομαι πρός
σέ τόν γραμματικώτατον■ βλ. άκόμη αύτόθι [σ. 205,8-9 G.]: έπίστασαι ... και τά τοϋ Ήρωδιανοϋ κα'ι τά τοϋ
Τρύφωνος.

62. Βλ. Σούδα δ 1140 Adler: Διογενειανός, Ήρακλείας ετέρας, ού τής Πόντου, γραμματικός, γεγονώς
κα'ι αυτός έπι Αδριανού βασιλέως, έπιστατέον δέ μήποτέ έστιν ό έκ τής Άλβάκης Ήρακλείας τής έν Καρία ια-
τρός, ην γάρ ούτος παντοίος λόγος' ού γάρ εύρον ρητώς τό έξ Ήρακλείας αύτόν είναι τής έν Πόντοι, άλλ'ούτω
παρά τισι δεδόξασται. έστι δέ αύτοϋ βιβλία ταύτα' Αέξις παντοδαπή κατά στοιχεϊον ένβιβλίοις ε' ...

63. Πρβ. άκόμη Έρωτιαν., Τών παρ' Ίπποκρ. λέξ. συν. 31,7 [σ. 4,21-23 Nachmanson]: παρά ταύτην γέ
τοι τήν α'ιτίαν πολλοί τών έλλογίμων ούκ ιατρών μόνον, άλλά και γραμματικών έσπούδασαν έξηγήσασθαι τόν
άνδρα [sc. τόν Ίπποκράτην]· Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2,37 [XVII/A', σ. 974,15-16 Κ. = CMG
V/10/2/2, σ. 103,28]: ώς γραμματικοΐς δέ μάλλον ή ώς ίατροϊς έξηγεϊσθαι προαιρουμένοις'ΌΧυμπιόδ., Ύπόμν.
εις Πλάτων. Γοργ. 4,2,17: τό γάρ περί λόγους καταγίνεσθαι και γραμματικής έστι και ιατρικής, κ.ά. Αξίζει ίσως
νά σημειωθούν έδώ και οϊ περιπτώσεις δύο πολύ γνωστών γιατρών, οϊ όποιοι ήταν ταυτόχρονα και ιστορι-
κοί. Ο ένας άπό αύτούς είναι ό Κτησίας ό Κνίδιος (5ος/4ος αί. π.Χ.) πού έγραψε τά έργα: Περσικά, Περίοδος,
'Ινδικά, Περί τών κατ' Άσίαν φόρων (έκφράσθηκε ή ύπόθεση ότι ένδεχομένως οί τρεις τελευταίοι τίτλοι
δηλώνουν τμήματα τών Περσικών)· βλ. Wirth, «Ktesias», στ. 366- βλ. και στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ.
«Κτησίας ό Κνίδιος». Ό δεύτερος είναι ό Στατίλιος Κρίτων, άρχίατρος τοϋ Τραϊανού μέχρι τό 113 μ.Χ., όπο-
τε και πέθανε- έγραψε Γετικά (ιστορία τής έκστρατείας τοϋ Τραϊανού κατά τών Δακών)· βλ. Kind, «Kriton»,
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Ό Hoffmann64, καταγράφοντας τό άπόσπασμα τοΰ 'Ριζοτομικοϋ πού εξετάζεται
έδώ, δέν κάνει σαφώς λόγο γιά ένασχόληση τοΰ Άμερία μέ ιατρικά (φαρμακολογικά) θέ-
ματα, ούτε έξηγεί, πώς αύτός, ένώ βασικά θεωρείται γραμματικός, έγραψε ένα τόσο εξει-
δικευμένο ιατρικό σύγγραμμα. Πιστεύει ότι τό 'Ριζοτομικον γράφτηκε μέσα στό πλαίσιο
τών γραμματικών ένδιαφερόντων τοΰ Άμερία, ώστόσο αύτό δέν εΐναι άπαραίτητο (όπως
προκύπτει άπό τά παραδείγματα τών γραμματικών πού καταγράφτηκαν παραπάνω). Έξ
άλλου, όπως παραδέχεται καί ό Γερμανός μελετητής, σ' αύτό τό σύντομο άπόσπασμα δέν
περιέχεται καμιά γραμματική παρατήρηση. Αντίθετα πρέπει νά έπισημάνω ότι έδώ έντο-
πίζονται δύο στοιχεία πού συνδέουν τό έξεταζόμενο άπόσπασμα, και προφανώς καί ολό-
κληρο τό Ριζοτομικον τοΰ Άμερία, μέ άνάλογου περιεχομένου έργα. Πρώτα-πρώτα ση-
μειώνω ότι ή καταγραφή τών περιοχών όπου εύδοκιμεί κάποιο φυτό65, ή τής περιοχής (ή
τών περιοχών) άπό όπου προέρχονται οί καλύτερες ποικιλίες του66, άποτελει σχεδόν κα-
νόνα στίς περιγραφές τοΰ Διοσκουρίδη στο Περι ΰλης Ιατρικής. Έπίσης ή γνώση έκ μέ-
ρους τοΰ Άμερία όσον άφορά τήν άρίστην, προφανώς γιά φαρμακευτική χρήση, λυχνί-
δα δείχνει ότι κατείχε τις ιδιότητες της. Τέλος μυθολογικές άναφορές γιά τή γένεση δια-
φόρων φυτών ή δένδρων ή λουλουδιών υπάρχουν στά Γεωπονικά πριν άπό τήν παράθε-
ση τών καθαρά γεωπονικών πληροφοριών γι' αύτά67. Συνεκτιμώντας λοιπόν όλα τά πα-
ραπάνω, καί παρ' όλο πού τό άπόσπασμα αύτό είναι έξαιρετικά σύντομο καί τό μοναδικό
γνωστό τοΰ Ριζοτομικοϋ, θεωρώ ότι εΐναι λογικό νά δεχθούμε ότι τό περιεχόμενο του
πρέπει νά ήταν παρόμοιο μάλλον μέ τό περιεχόμενο τών λοιπών γνωστών ομότιτλων
συγγραμμάτων παρά μέ τις Γλώσσες68.

Τά στοιχεία γιά τή σύνθεση τής βιοεργογραφίας τοΰ Άμερία εΐναι δυστυχώς έλάχι-

στ. 1935· Benedum, «Kriton», στ. 217· J. Scarborough, «Criton, Physician to Trajan: Historian and pharma-
cist», στό: J. W. Eadie - J. Ober (έκδ.), The Craft of the Ancient Historian. Essays in Honor of Chester G. Starr,
Lanhaam - New York - London 1985, σσ. 387-405, καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 17 καί 312-316. Παρόμοια
ένδιαφέροντα είχε καί ενας τρίτος, δχι τόσο γνωστός γιατρός, ό 'Ερμογένης Χαριδήμου άπό τή Σμύρνη, ό
όποιος συνέγραψε δέ βυβλία ιατρικά μέν οβ', ιστορικά δέ περι Ζμύρνης α'β'...· βλ. G. Petzl, Die Inschriften
von Smyrna: Grabschriften, postume Ehrungen Grabepigramme [IGSKA 23/1], Bonn 1982, σσ. 237-239, άρ.
536, καί Wellmann, «Geschichte, II», σ. 677· Gourevitch, Le triangle hippocratique, σσ. 426-427, κ.ά.

64. Βλ. Die Makedonen, σσ. 5-6.

65. Βλ. ένδεικτικά Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2,137 [1208,17-18 Wellm.]: γιγγίδιον φύεται μέν τό πλείστον
έν Κιλικία τε καί Συρία'ο.π. 3,5 [II9,2 Wellm.] : γεννάται [sc. ή γλυκύρριζα] πλείστη έν Καππαδοκία καί Πόντω'
δ.π. 3,6 [II 11,5-7 Wellm.]: πλεονάζει δέ [sc. τό κενταύριον τό μέγα] έν Λυκία καί εντός τής Πελοποννήσου"
δ.π. 3,22 [II 28,7 Wellm.]: γίνεται δέ [sc. ή άλόη] έν τή Ινδία πλείστη, κ.ά.

66. Βλ. ένδεικτικά Διοσκουρ., 17. ΰλ. ίατρ. 2,155 [1221,12 Wellm.]: κάρδαμον δοκείκάλλιστον είναι τό
έν Βαβυλώνι" δ.π. 3,23 [II 30,9-11 Wellm.] : άψίνθιον γνώριμος ή πόα. έστι δέ αύτοϋ βέλτιον τό έν Πόντω καί
Καππαδοκία γεννώμενον έν άρει τώ καλουμένω Ταύρω' δ.π. 3,25 [II 35,10-11 Wellm.]: ϋσσωπος' πόα γνώρι-
μος ... άριστη δέ ή έν Κιλικία γεννωμένη. Βλ. άκόμη Γαλην.,Π. άντιδ. 1,14 [XIV 68,2-3 Κ.]: ένιοι δ'αύτήν [sc.
τήν τρωγλοδύτην σμύρναν] όνομάζουσι Μιναίαν άπό χωρίου καθ'δ γεννάσθαί φασι τήν καλλίστην

67. Βλ. Γεωπ. 11,2 [σσ. 327,1-328,10 Beckh]: Περί δάφνης. Ιστορία' δ.π. 11,6 [σ. 330,4-14 Beckh]: Περί
μυρσίνης. 'Ιστορία' δ.π. 11,17 [σσ. 335,10-336, 7 Beckh]: Περί ρόδου. 'Ιστορία' δ.π. 11, 19 [σσ. 338,16-339,4
Beckh]: Περί κρίνου. 'Ιστορία, κ.ά.

68. Οί Schmidt - Stählin, Gesch. der griech. Lit, τ. VII/2/1, σ. 289, κάνουν λόγο γιά κάποιον Άμέριο
(Amerios), ό όποιος έγραψε «ein pharmakologisches Onomastikon», έννοώντας προφανώς τόν έν λόγω
Αμερία.
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στα69. Ή χρονολόγηση του είναι άβέβαιη (πρέπει νά έζησε κατά τήν άλεξανδρινή έποχή
και μάλλον πρίν άπό τόν γραμματικό Άρίσταρχο άπό τή Σαμοθράκη (περ. 217/216-144
π.Χ.)70, και δυστυχώς τά δύο μαρτυρημένα συγγράμματά του, δηλ. τό 'Ριζοτομικόν καϊ τό
γραμματικό πού έφερε τόν τίτλο Γλώτται71, έχουν χαθεί. Άπό τό πρώτο σύγγραμμα σώ-
ζεται μόνον τό άπόσπασμα πού παρατίθεται και σχολιάζεται άμέσως παρακάτω, ένώ άπό
τό δεύτερο γνωρίζουμε αρκετές γλώσσες72.

Μαρτυρία - Απόσπασμα

la. Άθήν., Δειπνοσ. 15,28,681f:

Περϊ δε τής λνχνίδος λέγων Άμερίας ό Μακεδών έν τώ 'Ριζοτομικώ φησιν άναφϋναι
αύτήν έκ τών Αφροδίτης λουτρών δτε Ήφαίστω συγκοιμηθεϊσα ή Αφροδίτη λούοιτο. είναι
δ' άρίστην έν Κύπρω και Λήμνω, έτι δέ Στρογγυλή και "Ερυκι καϊ Κυθήροις.

Κάνοντας λόγο γιά τή λυχνίδα ό Άμερίας ό Μακεδών στό Ριζοτομικόν του λέει ότι
αύτή φύτρωσε άπό τά λουτρά τής Αφροδίτης, όταν ή Αφροδίτη λούσθηκε, άφοΰ κοιμή-
θηκε μέ τόν Ήφαιστο. Ή καλύτερη όλων βρίσκεται73 στήν Κύπρο καϊ τή Λήμνο, και έπί-
σης στή Στρογγύλη, στόν Έρυκα και τά Κύθηρα.

lb. Άθήν., Αειπνοσ. 2,2,154:

Ή λυχνϊς έκ τών Αφροδίτης λουτρών φύεται, δτε Ήφαίστω συγκοιμηθεϊσα λούεται,
Άμερίας φησίν.

Ό Άμερίας λέει ότι ή λυχνίδα φυτρώνει άπό τά λουτρά τής Αφροδίτης, όταν λούζε-
ται άφοΰ κοιμηθεί μέ τόν Ήφαιστο.

Περι δέ τής λυχνίδος

Πρόκειται γιά ποώδες φυτό πού άπαντάται σέ περισσότερα άπό τριάντα ει'δη, άπό τά όποια
άλλα είναι έτήσια και άλλα πολυετή- γιά τή λυχνίδα κάνουν λόγο ό Θεόφραστος, Π. φυτ. ίστ. 6,
8,3 = Άθήν., Δειπνοσ. 15,24,679c-d, ό Διοσκουρίδης, Π. ϋλ. ίατρ. 3,100 [II 111,15-112,2 Wellm.]
(λυχνίς στεφανωματική), ο.π. 3, 101 [II 112, 3-6 Wellm.] (λυχνίς αγρία), και ο.π. 4, 130 [II 275,

69. Βλ. και L. Cohn, «Amerias», RE 1/2 (1894) 1827- Hoffmann, Die Makedonen, σα 2-3- Kalléris,
Les anciens Macédoniens, τ. 1, σσ. 60-61· τ. 2, σ. 365, άρ. 2, και σ. 468, άρ. 2· F. Montanari, «Amerias», DNP 1
(1996/1999) 589, κ.ά.

70. Γιά τόν Άρίσταρχο βλ. ενδεικτικά F. Montanari, «Aristarchos», DNP 1 (1996/1999) 1090-1094.

71. Αξίζει νά σημειωθεί έδώ οτι σύγγραμμα μέ τόν τίτλο Γλώτται έγραψε καϊ ό έπίσης γιατρός (;)
Νίκανδρος ό Κολοφώνιος (2ος; αί. π.Χ., συγγραφέας τών περίφημων Θηριακών και Άλεξιφαρμάκων)· βλ.
Άθήν., Δειπνοσ. 3,1 lOd: Νίκανδρος δ' ό Κολοφώνιος έν ταϊς Γλώσσαις τόν αζυμον αρτον καλεί δάρατον. Βλ.
W. Kroll, «Nikandros» (11), RE XVII/1 (1936) 253, και M. Fantuzzi, «Nikandros» (4), DNP 8 (2000) 898-899
(όπου ό συγγρ. έπισημαίνει κα'ι τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τό όνομα Νίκανδρος).

72. Τις «μακεδονικές γλώσσες» τοϋ Άμερία, οί όποιες έχουν ένσωματωθεΐ στό Λεξικόν τοϋ 'Ησυχίου,
συγκέντρωσε και σχολίασε ό Ε. Degani (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λήμμα), ένώ τις ομηρικές
γλώσσες του έξέδωσε ό Ο. Hoffmann (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λήμμα). Άποσπάσματα άπό τό
έργο τοϋ Άμερία έντοπίζονται στόν γραμματικό Ήρωδιανό, στόν Αθηναίο κ.ά.

73. Φύεται.
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5-276, 6 Wellm.] (άντίρρινον; οί δέ άνάρρινον, οί δέ καί ταύτην λυχνίδα άγρίαν έκάλεσαν), κ.ά. Ό
Διοσκουρίδης ομως δέν σημειώνει τίποτε γιά τούς τόπους, δπου εύδοκιμοΰσε ή λυχνίς.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ.,σσ. 629-630,λ. Λυχνίς· Strömberg, Pflanzennamen,σ. 49· Dragendorff,
Heilpflanzen, σ. 207, λ. Lychnis (διάφορα ε'ίδη)· André, Les noms de plantes, a. 149, λ. lychnis, και Durling,
Medical Terms, σ. 227, λ. λυχνίς (Lychnis coronaria).

άναφϋναι αύτήν... λούοιτο

Ή ιστορία αύτή δέν έντοπίζεται σέ άλλον άρχαίο συγγραφέα.

ετι δε Στρογγύλη και Έρυκι και Κνθήροις

Ή Στρογγύλη εΐναι το σημερινό Στρόμπολι, ένώ ό "Ερυξόρος τής Σικελίας· βλ.Στράβ.,Γεω^ρ.
6,2, 5: οικείται δέ και ô "Ερυξ λόφος ύψηλός- Πολυβ., Ίστ. 1, 55: "Ερυξ έστι μέν όρος παρά θάλατ-
ταν τής Σικελίας. Στό όρος αύτό ύπήρχε καί ομώνυμη πόλη· βλ. Θουκυδ., Ίστ. 6,2 καί 46· Πολυβ.,
Ίστ. 1,55· Ήρωδιαν., Π. κλίσ. όνομ. 3,2 [Gr.Gr. III 2,2,1, σ. 342,21-22], κ.ά. Ώς Έρύκη μνημονεύ-
ει τήν πόλη ό Ήρωδιαν., Π. καθολ. προσωδ. 3,1 [Gr.Gr. III 1,1, σ. 317,1]: Έρύκη: Σικελική πόλις.

5. Αμύντας
(4ος/3ος αι. π.Χ.)

Γιατρός πιθανότατα μακεδόνικης καταγωγής (όπως μαρτυρεί τό ονομά του), γιά τόν
όποιον όμως δέν γνωρίζουμε παρά έλάχιστα στοιχεία. Ή συζήτηση γιά τόν Αμύντα βασί-
ζεται σέ δύο κείμενα. Τό πρώτο, πού είναι καί τό προβληματικότερο, προέρχεται άπό τόν
Σχολιαστή τών Ειδυλλίων τού Θεοκρίτου, καί σ' αύτό γίνεται λόγος γιά κάποιον Αμύντα
πού μαζί μέ τόν γιατρό Χρύσιππο συμμετείχαν στή συνωμοσία τής Αρσινόης κατά τού
Πτολεμαίου Β ' Φιλαδέλφου (έπιβονλεύουσαν δέ ταύτην εύρων [sc. ό Πτολεμαίος] και
συν αύτη Άμύνταν και Χρύσιππον τον 'Ρόδιον ίατρόν, τούτους μέν άνεΐλεν ...)74.

Μέ βάση τό κείμενο αύτό ό Ε. J. Gurlt υποστήριξε ότι ό Αμύντας πού μνημονεύε-
ται στό ψευδογαληνικό έργο Περί τών έπιδέσμων ώς εύρετής τοϋ επιδέσμου πού ονομά-
ζεται χάραξ ήταν γιατρός, έζησε «περί τά τέλη τοΰ 3ου αί. π.Χ.» στήν Αλεξάνδρεια καί
πρέπει μάλλον νά ταυτισθεί μέ τόν ομώνυμο γιατρό πού τιμωρήθηκε μέ θάνατο, έπειδή
συμμετείχε σέ συνωμοσία τής Αρσινόης κατά τού συζύγου της βασιλιά Πτολεμαίου
Φιλαδέλφου (285-246 π.Χ.)75. Έπειδή είναι γνωστό ότι στήν Αρχαιότητα οί συνωμό-
τες έπεδίωκαν νά καθιστούν συμμέτοχους τους τούς γιατρούς τών ήγεμόνων, θεωρείται
πολύ πιθανό ό Αμύντας νά ήταν προσωπικός γιατρός τοΰ Πτολεμαίου. Συνεπώς κατ'
άρχήν φαίνεται λογικό δύο γιατροί τής Αύλής νά συμμετείχαν στή συνομωσία.

74. 'Ολόκληρο τό σχετικό χωρίο παρατίθεται καί μεταφράζεται στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 40 («Χρύσιππος
ό Ρόδιος (Κνίδιος)»).

75. Βλ. Gesch. der Chirurgie, r. Ι,σσ. 302 καί 310 (δπου ό Gurlt καταγράφει τόν Αμύντα ώς Ρόδιον πρβ.
καί τή μεταγενέστερη διορθωτική πρόταση τού Wellmann, «Geschichte, V», σ. 328, ύποσημ. 1· σχετικά βλ.
παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 40 («Χρύσιππος ό Ρόδιος (Κνίδιος)»). Πρβ. έπίσης Wellmann, «Amyntas»,
στ. 2008, καί Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 131. Γιά τή συνωμοσία τής Αρσινόης βλ. καί Fraser, Ptolemaic
Alexandria, τ. 1, σ. 347 (ή συνωμοσία έγινε περί τό 280 π.Χ.), δηλ. στίς άρχές τοϋ 3ου αί. π.Χ. καί όχι στά τέλη
του, δπως σημειώνουν ό Gurlt καί ό Michler), καί σ. 369.
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Στό σημείο αύτό πρέπει νά γίνει ένα σχόλιο σχετικά μέ τή φράση και σύν αύτη
Άμύνταν καϊ Χρύσιππον τον 'Ρόδιον ίατρόν. Όπως είναι διατυπωμένο τό κείμενο, ή αιτι-
ατική ίατρόν φαίνεται νά χαρακτηρίζει μόνον τό δεύτερο άπό τά δύο πρόσωπα πού μνη-
μονεύονται στήν παραπάνω πρόταση, δηλ. τόν Χρύσιππο76.

Όσον άφορά τόν Αμύντα, άπό τό χωρίο τοϋ άρχαίου Σχολιαστή τοΰ Θεοκρίτου δέν
προκύπτει ότι ήταν γιατρός (ή αιτ. ένικ. ϊατρόν δέν εΐναι δυνατόν νά χαρακτηρίζει και τά
δύο πρόσωπα πού μνημονεύονται πρίν)77. Ώστόσο ώς τέτοιον τόν δέχεται ό Gurlt, ταυτί-
ζοντάς τον όπως ήδη σημειώθηκε, μέ τόν μνημονευόμενο άπό τόν συγγραφέα τοΰ ψευ-
δο-γαληνικοΰ Περϊ τών επιδέσμων, ό Wellmann τόν διαχωρίζει άπό τόν ομώνυμο εύρετή
τριών τρόπων έπιδέσεως (δεχόμενος έστω έμμεσα τήν ιατρική ίδιότητά του)78, ένώ ό κατ'
έξοχήν μελετητής τής άλεξανδρινής ιατρικής Michler79 δηλώνει τήν άδυναμία του νά δι-
ατυπώσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Δυστυχώς κανείς άπό τούς μελετητές αύτούς
δέν έκθέτει τούς λόγους γιά τούς όποιους θεωρεί τόν έν λόγω Αμύντα γιατρό· άκόμη, ό
Michler, ό όποιος δέν είναι βέβαιος, άν ό έδώ έξεταζόμενος Αμύντας πρέπει νά διακρι-
θεί άπό αύτόν πού μνημονεύεται στό Περϊ τών έπιδέσμων, δέν άμφισβητεί τήν ιατρική
ίδιότητά του (διότι, άν δέν τή θεωρούσε πιθανή, δέν θά συζητούσε και θά άπέκλειε ρητά
τό θέμα τής ταυτίσεως τών δύο προσώπων). Άν όμως και οί δύο συνεργοί τής Αρσινόης
ήταν γιατροί, τότε πιθανόν τό συζητούμενο χωρίο πρέπει νά άποκατασταθεΐ ώς άκο-
λούθως: καϊ συν αύτη Άμύνταν καϊ Χρύσιππον τόν 'Ρόδιον, ιατρούς. Υπέρ τής παραπάνω
προτάσεως συνηγορεί και ή χειρόγραφη παράδοση, όπως αύτή έκπροσωπειται άπό τρεις
κώδικες τοΰ 14ου αι., τόν Vaticanus gr. 1825, τόν Vaticanus gr. 42 και τόν Ambrosianus gr.
390, όπου τό χωρίο καϊ σύν αύτη Άμύνταν καϊ Χρύσιππον τόν 'Ρόδιον ίατρόν παραδίδεται
ώς άκολούθως: ... Άμύνταν και Χρύσιππον τούς ιατρούς80. Άν άληθεύει ή πρόταση αύτή,
τότε όχι μόνο τεκμηριώνεται ή ιατρική ιδιότητα τού Αμύντα, άλλά και ώς τόπος δράσε -
ώς του πρέπει μέ βεβαιότητα πλέον νά έκληφθει ή Αλεξάνδρεια.

Τό δεύτερο κείμενο όπου μνημονεύεται ό Αμύντας είναι τό ψευδο-γαληνικό σύγ-
γραμμα Περι τών έπιδέσμων. Κατά τόν Wellmann ό χρόνος στόν όποιον πρέπει νά το-
ποθετηθεί ό γιατρός αύτός δέν είναι δυνατόν νά ορισθεί έπακριβώς, σέ κάθε περίπτωση
όμως «δέν έζησε πριν άπό τόν 2ο αί. π.Χ.»· έτσι ό Αμύντας αύτός πρέπει νά διαχωρισθει
άπό τόν μνημονευόμενο άπό τόν άρχαΐο Σχολιαστή τοΰ Θεοκρίτου μέ βάση κυρίως χρο-
νολογικά κριτήρια81. Ώστόσο ό Wellmann δέν έκθέτει, ποιά είναι τά χρονολογικά κριτή-
ρια πού έπιβάλλουν τή διάκριση αύτή. Ό Michler δέν προσκομίζει κανένα έπιχείρημα

76. Σχετικά με τόν Χρύσιππο κάι τούς χαρακτηρισμούς 'Ρόδιον (Σχολιαστής) και Κνίδιον (διορθωτική
πρόταση τοϋ Wellmann), βλ. στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 40 («Χρύσιππος ό Ρόδιος (Κνίδιος)»).

77. Δέν έχω έντοπίσει άνάλογο παράδειγμα, όπου παράθεση σέ ένικό αριθμό άφορά δύο πρόσωπα.

78. Βλ. «Amyntas», στ. 2008: «έπίσης δέν έχει καμιά σχέση [sc. ό Αμύντας πού έγραψε τρόπους έπιδέ-
σεων] μέ τόν Αμύντα πού μνημονεύεται στά σχόλια τοΰ Θεοκρίτου 17,128, και ό όποιος έλαβε μέρος σέ συ-
νομωσία κατά τοϋ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου».

79. Βλ. Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 131.

80. Σχετικά βλ. στήν έκδοση τοϋ Wendel (σ. 324, στίχ. 16, κριτ. ύπόμν.) και Gorteman, «Médecins de
cour», σσ. 324-325. Βλ. έπίσης Marasco, «Médecins de cour», σ. 449, ύποσημ. 63, ό όποιος δέν θεωρεί πιθανόν
ό Αμύντας νά υπήρξε γιατρός τής Αύλής (και προφανώς ούτε γιατρός, άφοΰ κατά τό κείμενο τοϋ Σχολιαστή
—όπως ύπάρχει στήν έκδοση— ή ιδιότητα αύτή άποδίδεται μόνο στόν Χρύσιππο).

81. Γιά όλα αύτά βλ. Wellmann, «Amyntas», στ. 2008.
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ούτε ύπέρ ούτε κατά τής προτάσεως αύτής τού Wellmann, κάι άρκειται νά δηλώσει τήν
άδυναμία του νά υιοθετήσει τή μία ή τήν άλλη άποψη, σημειώνοντας άπλώς οτι «τό ζή-
τημα δέν είναι δυνατόν νά κριθεί μέ βεβαιότητα, ή προσωπικότητά του [sc. τοΰ Αμύντα]
εξακολουθεί νά παραμένει στό σκοτάδι, καί οί σχετικές μαρτυρίες δείχνουν άπλώς ότι
πρέπει νά είχε κατευθύνει τά ένδιαφέροντά του στήν Έπιδεσμολογία»82.

Μέ τό όνομα τοΰ Αμύντα παραδίδονται τέσσερα άποσπάσματα πού άφοροϋν
ισάριθμους τρόπους έπιδέσεως· τά τρία άπό αύτά άποτελοΰν παραθέματα στό ψευδο-
γαληνικό έργο Περι τών έπιδέσμων*3 καί τό ένα στό σύγγραμμα τοϋ Όρειβασίου Ιατρικού
σνναγωγαί. Ύπέρ τής άποδόσεως καί τών τεσσάρων παραπάνω κειμένων στό ι'διο πρό-
σωπο συνηγορεί ή διαπίστωση, ότι όλα άφοροϋν τήν τεχνική τής έπιδέσεως. Έπειδή μάλι-
στα ή Έπιδεσμολογία ήταν ιδιαίτερα προσφιλής στούς γιατρούς πού άσχολοΰνταν μέ τά
τραύματα, ό Wellmann χαρακτηρίζει τον έν λόγω Αμύντα «χειρουργόν»84. 'Ενδεχομένως
όμως περισσότερο δίκιο νά έχει ό Michler, ό όποιος έπισημαίνει ότι τά σωζόμενα άπο-
σπάσματα δέν είναι «καθαρά» χειρουργικά85, άλλά ότι πρέπει νά έκληφθοΰν ώς τέτοια μέ
τή γενική έννοια πού είχε ό όρος στήν Αρχαιότητα86. Έξ άλλου είναι γνωστό ότι άρκετοϊ
άρχαΐοι γιατροί πού άσχολήθηκαν μέ τούς έπιδέσμους καϊ έγραψαν σχετικό σύγγραμμα,
δέν θά μπορούσαν νά χαρακτηρισθούν έξ αιτίας αύτοΰ άποκλειστικά «χειρουργοί»· χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα έπ' αύτοΰ άποτελει ή περίπτωση τοΰ Σωρανοΰ τοΰ Έφέσιου87.

Πάντως τό γεγονός ότι όλα τά σωζόμενα άποσπάσματα τοΰ Αμύντα άφοροϋν ε'ίδη
έπιδέσμων, μάς έπιτρέπει τή διατύπωση τής ύποθέσεως ότι ένδεχομένως ό γιατρός αύτός
έγραψε σύγγραμμα μέ αύτό τό ειδικό περιεχόμενο (καί τίτλο Περί έπιδέσμων;).

Άποσπάσματα

Τό πρώτο άπό τά άποσπάσματα άφορά τήν έπίδεση τής μύτης σέ περιπτώσεις τραυ-
ματισμών καί καταγμάτων, καί παραδίδεται σέ δύο παραλλαγές· βλ.:

82. Βλ. Die alex. Chirurgen, a. 131.

83. To όνομα του γιατροΰ αύτοΰ παραδίδεται μόνο σε γενική, Άμύντου. Ό Michler, Die alex. Chirurgen,
σσ. 88-89 (καταγραφή άποσπασμάτων) καί σ. 166 («Personenregister»), σημειώνει δτι ή ονομαστική του
μπορεί νά είναι Αμύντας καί Άμύντης («Amyntas = Amentes»). Πρβ. τδ άνάλογο Λεωνίδας καί Λεωνίδης' βλ.
Ε Ε. Kind, «Leonidas (oder Leonides aus Alexandria)» (18), RE XII/2 (1925) 2034. Πρέπει νά σημειώσω έδώ
δτι τό δνομα τοΰ συγγραφέα τών κεφαλαίων αύτών δέν ύπάρχει στό κείμενο κατά τήν έκδοση τοΰ Kühn·
βλ. δμως τήν έκδοση τοΰ Schubring, τό κείμενο τής όποιας παραθέτω.

84. Βλ. «Amyntas», στ. 2008. Σημειώνω δτι ό χαρακτηρισμός αύτός δέν έντοπίζεται σέ καμιά άρχαία
πηγή (σέ σχέση φυσικά μέ τόν Αμύντα).

85. Βλ. Die alex. Chirurgen, σ. 88: «Keine vollchirurgischen Zeugnisse».

86. Βλ. Die alex. Chirurgen, σσ. 88-89: «Allgemeinchirurgische Zeugnisse».

87. Από τόν Σωρανό, τοΰ οποίου γνωστότερη είναι ή ένασχόληση μέ τή Γυναικολογία, προέρχεται ένα
άπό τά άρτιότερα συγγράμματα τής Αρχαιότητας σχετικά μέ τήν Έπιδεσμολογία (βλ. Σωρανός, Περί έπιδέ-
σμων [CMG IV, σσ. 159-171]). Γιά άλλους άρχαίους γιατρούς, τών οποίων σώζονται τρόποι έπιδέσεως ή ονο-
μασίες έπιδέσμων, δυστυχώς έχουμε στή διάθεσή μας έλάχιστα ή καθόλου στοιχεία, ώστε νά μπορούμε νά
καθορίσουμε μέ άσφάλεια τις ειδικότερες ιατρικές ένασχολήσεις τους (μέ τή Χειρουργική, τήν Παθολογία
κτλ.). Συνεπώς πρέπει νά έκλάβουμε ώς πιθανότερο τό ένδεχόμενο, άρκετοϊ γιατροί, χωρίς άποκλειστική
ένασχόληση μέ τή Χειρουργική καί μέσα στά πλαίσια τών γενικότερων ένδιαφερόντων τους, νά άσχολήθη-
καν καί μέ τήν Έπιδεσμολογία, π.χ. ό Όρειβάσιος, ό όποιος άφιερώνει στήν τεχνική τής έπιδέσεως τό βιβλίο
48 τών 'Ιατρικών συναγωγών του [CMG VI/2/1, σσ. 262-291].
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la. [Γαλην.],77. έπιδέσμ. 58 [XVIII/Α',σσ. 805,13-806,8 Κ. = σσ. 55-56 Schubring]88:

Άμύντου χάραξ. Άρχή κατ'ίνίου, τό σπείραμα λοξώς έπί κορνφήν, βρέγμα, με-
σόφρυον, εϊτ'έκ πλαγίων τής ρινός παρά μέγαν κανθόν έπ' ευθείας έπι παρακείμενον πτε-
ρύγων ρινός, έπί χαλινόν, εΐθ' ύπ'άνθερεώνα κα'ι ύπό λοβόν ώτός έπι ίνίον, άπό ίνίου λοξή
παρά κορνφήν και έπί βρέγμα, άντικειμένη τη πρώτη έπί μεσόφρυον, ώς κατ'αύτοϋ χίεσμα
γίγνεσθαι, καϊ έκ πλαγίων τής ρινός άντικειμένη τη πρώτη έπι χαλινόν, εΐθ' ύπ'άνθερεώνα
καί ύπό λοβόν ώτός άντικειμένου, εΐτ' έπί ίνίον, άπό ίνίου μετωπιαία καί ύπό <λοβόν ώτός
και έπί> τό ύψωμα τής ρινός, εΐθ'ύπό λοβόν ώτός άντικειμένου καί έπι Ινίον. ταύτη τη επι-
δέσει ένιοι και γενειάδα προστιθέασιν, άρμόζει δέ έφ' ών μεσόφρυον και τό τής ρινός ύψω-
μα συνεπιδήσαι θέλομεν.

Χάρακας τοϋ Αμύντα. Άρχή (τής έπιδέσεως) άπό τό ίνίο. Ό έπίδεσμος φέρεται λοξά
στήν κορυφή (τής κεφαλής), τή βρεγματική χώρα, τό μεσόφρυο, έπειτα άπό τά πλάγια
τής μύτης, δίπλα άπό τόν έσω κανθό, κατ' ευθείαν στό παρακείμενο πτερύγιο τής μύτης,
στή γωνία τών χειλιών, έπειτα κάτω άπό τό πηγούνι και κάτω άπό τόν λοβό τοϋ αύτιοΰ
στο ίνίο, άπό τό ίνίο λοξά δίπλα άπό τήν κορυφή κα'ι στή βρεγματική χώρα, άντίθετα μέ
τή πρώτη περιέλιξη στό μεσόφρυο, σχηματίζοντας πάνω σ' αύτό χίασμα, καί άπό τά πλά-
για τής μύτης άντίθετα μέ τήν πρώτη (περιέλιξη) στή γωνία τών χειλιών. Έπειτα κάτω
άπό τό πηγούνι καί κάτω άπό τόν λοβό τοϋ άντίθετου αύτιοΰ, έπειτα στό ίνίο, άπό τό
ίνίο στό μέτωπο κάι κάτω άπό τόν λοβό τοϋ αύτιοΰ καί πάνω άπό τό ΰψωμα τής μύτης.
Έπειτα κάτω άπό τον λοβό τοΰ άντίθετου αύτιοΰ καί (πάλι) στό ίνίο. Στήν έπίδεση αύτή
κάποιοι προσθέτουν καί (τήν έπίδεση πού λέγεται) γενειάδα· έφαρμόζεται σ' αυτούς πού
θέλουμε νά έπιδέσουμε μαζί τό μεσόφρυο καί τό ΰψωμα τής μύτης.

Άμύντου χάραξ

Γιά τόν χάρακα βλ. έπίσης Σωρ., Π. έπιδέσμ. 17 [CMG IV, σ. 162,16-20]· βλ. καί τό επόμενο
σχόλιο, σχετικά μέ τήν προσηγορίαν αύτοΰ τοΰ τρόπου έπιδέσεως.

Άρχή άπ'ίνίου (κτλ.)

Πρόκειται γιά σπειροειδή έπίδεση, δηλ. γιά διαδοχικές περιελίξεις τοϋ έπιδέσμου, κατά τις
όποιες κάθε στροφή έπικαλύπτει κατά τό 1/3 τήν προηγούμενη. Γιά τόν τρόπο έφαρμογής καί τήν
ΰλην τών διαφόρων έπιδέσμων άλλά καί τά ε'ίδη τους βλ. [Γαλην.], ΓΙ. έπιδέσμ. 2 [XVIII/A ', σ. 773,
3 κ.έ. Κ.]: Έπανάγωμεν δέ τόν λόγον έπί τήν τών έπιδέσμων τε καί έπιδέσεως τεχνολογίαν καί δή
έν τρόποις ίδωμεν τίνι διαφέρουσιν αλλήλων οί επίδεσμοι, ύλη, σχέσει, μήκει, πλάτει, κατασκευή ...
Όσον άφορά τήν ονομασία τών έπιδέσμων βλ. [Ιαλην.], Π. έπιδέσμ. 4 [XVIII/A', σσ. 776,12-777,
16 Κ.]: Τών δέ έπιδέσεων αί μέν, ώς έμπροσθεν εϊπον, είσίν άπλαϊ, αί δέ ποικίλαι. καί τούτων αί μέν
άπό τών έπιδεομένων μερών ετυχον τής προσηγορίας, αί δέ άπό τοϋ συμβεβηκότος, άλλαι δέ κατά
μεταφοράν τής πρός τά ζώα έμφερείας. άπό μέν ούν τόπων έπιδεομένων οφθαλμός, ρις, βουβωνί-
σκος καί αί ταύταις παραπλήσιαι· άπό δέ ζώων καρκίνος, ίέραξ, κριός, λαγωός, χελώνη· άπό δέ τών
συμβεβηκότων ώς χάραξ ή τε έζευγμένη καί άπεζευγμένη, σκεπαστραί, σειραί καί αί ταύταις δμοιαι.
τών δέ έπιδέσεων τούτων αί μεν αύτό τούτο επιδέσεις είσίν, ώς θόλος, βασιλικός, σκάφιον, διάκρισις.
αί δέ είσιν επιδέσεις άμα καί βρόχοι ώς λαγωός μετ'ώτων καί βουκολίσκος καί οί τούτοις δμοιοι· έτι
τών έπιδέσεων αί μέν άπό μιας άρχής έπιδέονται, αί δέ άπό δυοΐν, αί δέ άπό μιάς καί δυο'ιν άρχων- έτι

88. Βλ. κάι Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 88, Άμύντ. άπ. la.
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τών επιδέσεων αί μέν μερών τινών είσιν ϊδιαι έπ' άλλων μή άρμόζουσαι, αί δέ κοιναί και πρός άλλα
μέρη- έτι τών έπιδέσμων αί μέν προσθοφανεϊς είσι μόνα τα έμπρόσθια τοϋ άνθρώπου έπιδεδεμένα
δεικνύοντες, οί δέ όπισθοφανείς, άλλοι όμοιοφανεϊς έπίσης και τα έμπρόσθια και τα οπίσθια δεικνύ-
οντες και ταύτα οτι μέν ομογενή δτι δέ έτεροφανή · σαφή δ'έσται ταύτα έν τω τάς κατά μέρος έπι -
δέσεις δεικνύεσθαι. Τό ϊδιο θέμα (είδη, ονομασίες κτλ. τών έπιδέσμων) άφορα και τό κεφάλαιο τοϋ
γιατρού Ηλιοδώρου (1ος/2ος αί. μ.Χ.), τό όποιο παρατίθεται άπό τόν Όρειβάσιο, Ίατρ. συν. 48,20
[CMG VI/2/1, σσ. 273, 13-274,19]. Γιά τήν άρχαία Έπιδεσμολογία βλ. τά σχόλια τοϋ Schubring,
και άκόμη J. Ilberg, «Verbände in der griechischen und römischen Heilkunde», ZSRW 17 (1911)
185-190· W. J. Bishop, History of Surgical Dressings, Chesterfield 1959· J. Steudel, Der Verbandstoff
in der Geschichte der Medizin. Ein Kulturhistorischer Überblick, Düren am Rheinland 1964, κ.ά.

παρά μέγαν κανθόν

Κανθός ονομάζεται ή γωνία τοϋ όφθαλμοϋ- μέγας κανθός ονομάζεται ή γωνία πρός τή μύτη,
ένώ μικρός κανθός ή έξωτερική γωνία τοϋ οφθαλμού. Γιά τόν μεγάλο κανθό βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 5, 2 [XII 820, 5-7 Κ.]: Περ'ι αίγίλωπος. Όμοιον άποστήματι μικρω γίνεται τι, μεταξύ
τοΰ τε τής ρινός όστοϋ καϊ τοΰ μεγάλου κατά τόν όφθαλμόν κανθοϋ ...

Βλ. και Durling, Medical Terms, a. 190, λ. κανθός.

έπι παρακείμενον πτερύγων ρινός

Πτερύγια ονομάζονται τά μέρη τής μύτης πού βρίσκονται δεξιά και άριστερά τοΰ άκρορρι-
νίου- βλ. Ροΰφ., 77. όνομ. τών τοϋ άνθρ. μορ. 35 [σ. 30 Kowalski]: τό δέ πέρας τοϋ όστώδους ύψώ-
ματος [sc. τής ρινός] τό ένθεν καϊ ένθεν πτερύγια■ Πολυδ., Όνομαστ. 2, 80: και τά μέν έξωθεν τοϋ
σφαιρίου [sc. τής ρινός] εκατέρωθεν άπήναι ή πτερύγια.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 278, λ. πτερύγιον.

έπι χαλινόν

Ή γωνία τών χειλιών, τοϋ στόματος· βλ. και τή γερμανική μετάφραση τοΰ Schubring, Die
pseudogalenische Schrift Über die Verbände, σ. 32 («Mundwinkel»),

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 335, λ. χαλινός.

ειθ' ύπ' άνθερεώνα

Μέ τόν όρο άνθερεών δηλώνεται ή κάτω σιαγόνα, καϊ κυρίως τό πηγούνι, ένώ σέ μεταγενέ-
στερα κείμενα ό όρος αύτός μπορεί νά σημαίνει τόν αύχένα ή τόν λαιμό.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 55, λ. άνθερεών.

τό σπείραμα

Κατά τό Etym. Gud., σ. 508,24, τό ρ. σπείρω σημαίνει έλίσσω- συνεπώς τό σπείραμα στά έπι-
δεσμολογικά κείμενα πρέπει νά δηλώνει τή (λινή) ταινία τοΰ επιδέσμου πού τυλίγεται γύρω άπό
ενα τραυματισμένο ή έξαρθρημένο μέλος (σχετική έρμηνεία λείπει άπό τό LSJ, στό λ.). Γιά άπλή
μνεία τοΰ όρου σπείραμα βλ. [Γαλην.], 77. έπιδέσμ. 14 [XVIII/A', σ. 788,3 Κ.]· ο.π. 15 [XVIII/A' σ.
788,13 Κ.]· ο.π. 17 [XVIII/A', σ. 789,13 κάι 18 Κ.], κ.ά.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 296, λ. σπείραμα.

ένιοι και γενειάδα προστιθέασιν

Ή γενειάς είναι τρόπος έπιδέσεως τής κάτω γνάθου- σχετικά βλ. Σωρ., 77. έπιδέσμ. 26 [CMG
IV, σ. 164,7-13], και Όρειβ., Ίατρ. συν. 48,20 [CMG VI/2/1, σ. 274,5]: γενειάς ή περί τό γένειον κυ-
κλοτερής περιείλησις.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 101, λ. γενειάς.

τό τής ρινός ύψωμα

Πρβ. και Σωρ., 77. έπιδέσμ. 11 [CMG IV, σ. 161,8-14] (ρ/ν:) Θέντες τήν αρχήν κατά τοϋ ύψώ-
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ματος τής ρινός ... έφ' ών τό ύψωμα τής ρινός έπιδέσεως χρήζει- ο.π. 24 [CMG IV, σ. 163, 24-32:
(περικεφαλαία:) ... καϊ σιμήν [sc. τήν έπείλησιν] κατά τοϋ ύψώματος τής ρινός άγαγόντες ...· πρβ.
καϊ ο.π. 12 [CMG IV, σ. 161,15-20] (ίέραξ ή αετός:)... έφ'ών σύν τοις μυξωτήρσιν κα'ι τό μεσόφρν-
ον έπιδήσαι θέλομεν, καϊ ο.π. 13 [CMG IV, σ. 161, 21-25] (ήμίρομβος έπι ρινός:)... έφ'ών τούς μυ-
ξωτήρας θέλομενέπιδήσαι- [Γαλην.],Π. έπιδέσμ. 33 [XVIII/A',σ. 796,12-13 Κ.]· ο.π. 48 [XVIII/A',
σσ. 800,16-801,1 Κ.]· δ.π. 67 [XVIII/A', σ. 810,10-11 Κ.], κ.ά.

lb. [Γαλην.], Π. έπιδέσμ. 61 [XVIII/A', σσ. 807,14-808,2 Κ. = σ. 58 Schubring]89:

Χάραξ Άμύντον έπι ρινός εις τά πλάγια διαστρεφομένης. Άρχή κατ' ίνίου. τό
σπείραμα έπ' ευθείας έπι κορνφήν, βρέγμα, μεσόφρυον, κανθόν μέγαν, έκ πλαγίων τής
ρινός ύπό τό σφαιρίον, εΐθ' ύπό λοβόν ώτός αντικειμένου κα'ι ύπέρ τό σφαιρίον ρινός, εΐθ'
ούτως ύπό λοβόν ώτός, έπι ινίον, άπό ίνίου μετωπιαία.

Χάρακας τοϋ Αμύντα γιά περίπτωση μύτης πού εχει στροφή πρός τά πλάγια. Αρχή
(τής έπιδέσεως) άπό τό ίνίο. Ό έπίδεσμος φέρεται κατευθείαν στήν κορυφή (τοΰ κεφα-
λιού), τή βρεγματική χώρα, τό μεσόφρυο, τόν μεγάλο κανθό, άπό τά πλάγια τής μύτης
κάτω άπό τό άκρορρίνιο, έπειτα κάτω άπό τόν λοβό τού άντίθετου αύτιού και πάνω άπό
τό άκρορρίνιο, ύστερα μέ τόν ϊδιο τρόπο κάτω άπό τόν λοβό τοΰ αύτιού, στό ίνίο, άπό τό
ίνίο μετωπιαία90.

Στά δύο παραπάνω άποσπάσματα (δηλ. στά la και lb) έκτίθενται ισάριθμες παραλλαγές
τοΰ ίδιου βασικού τρόπου έπιδέσεως, βλ. Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 88.

τής ρινός ύπό σφαιρίον

Σφαιρίον τής ρινός ονομάζεται ή άκρη τής μύτης, τό άκρορρίνιον· βλ. Ροΰφ., Π. όνομ. τών
τοϋ άνθρ. μορ. 38 [σ. 31 Kowalski]: τό δέ άκρον τής ρινός σφαιρίον Πολυδ., Όνομαστ. 2, 80: τό δ'
άκρορρίνιον δλον σφαιρίον.

2. Στό έπόμενο άπόσπασμα περιγράφεται ή έπίδεση τοΰ θώρακα μέ έναν ειδικό έπί-
δεσμο, ό όποιος έχει χρήση παρόμοια μέ έκεΐνον πού ονομάζεται μασχαλιστήρ· βλ.:

[Γαλην.], Π. έπιδέσμ. 89 [XVIII/A', σ. 818,8-17 Κ. = σ. 71 Schubring]91:

Ά μύ ντου θώ ρ αξ. Αρμόζει μέν έφ ' ών και ό μασχαλιστήρ. έπιτελεϊται δέ ούτως-
έπιτελέσαντες τόν άπό δύο άρχων καταφράκτην, <τό> μετά πολλάς έγκυκλίους περιβάλ-
λειν έπινεμήσεις τω θώρακι, ώστε σκεπάσαι μέχρις ομφαλού, τότε τάς άρχάς πρός άλλή-
λας άμματίζομεν τόν λύκον ποιούντες βρόχον, άπάγοντές τε τά λειπόμενα τών άρχών έπι
δεξιάν και άριστεράν λαγόνα ύποβύομεν ταϊς έγκυκλίοις έπινεμήσεσιν τά πέρατα έώντες
κρεμάσθαι ώσανει τετραδακτυλιαΐα τό μήκος δντα, ϊνα αύτών ή δψις ώσανει θώρακος
κροσσοί γένηται.

Θώρακας τοΰ Αμύντα. Ενδείκνυται στϊς ϊδιες περιπτώσεις στις όποιες και ό μασχα-

89. Βλ. και Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 88, Άμύντ. άπ. lb.

90. Δηλ. έπιτελεϊται μια μετωπιαία στροφή τοϋ έπιδέσμου. Βλ. και Schubring, Die pseudogalenische
Schrift Über die Verbände, σ. 34.

91. Βλ. και Michler, Die alex. Chirurgen, α 88, Άμύντ. άπ. 2.
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λιστήρ. 'Εκτελείται ώς έξης: Άφοϋ έκτελέσουμε τον μέ δύο άκρες καταφράκτην92, δηλ. τό
νά καλύψουμε τόν θώρακα μετά άπό πολλές περιελίξεις (τοϋ επιδέσμου), ούτως ώστε νά
τόν σκεπάσουμε μέχρι τόν ομφαλό, τότε δένουμε κόμπο τις άκρες (τοΰ έπιδέσμου) δη-
μιουργώντας τον βρόχο πού ονομάζεται λύκος, και τραβώντας τά υπόλοιπα τών άκρων
στόν δεξιό και άριστερό λαγόνα, τοποθετούμε τις άκρες κάτω άπό τις κυκλικές περιελί-
ξεις, άφήνοντας τες νά κρέμονται σέ μήκος τεσσάρων δακτύλων, σάν νά είναι κροσσοί
τοΰ θώρακα.

Βλ. καίΌρειβ., Ίατρ. συν. 48,48 [CMG VI/2/1, σ. 284,15-29]: Θώραξ....

Αρμόζει έφ' ών και ό μασχαλιστήρ

Μασχαλιστήρ ονομάζεται προφανώς ό έπίδεσμος πού διέρχεται κάτω άπό τις μασχάλες γιά
τή σταθεροποίηση τών άντίστοιχων πλευρών. Δυστυχώς περιγραφή αύτοϋ τοϋ τρόπου έπιδέσε-
ως δέν διασώζεται. Πρβ. Σχόλ. είς Αίσχ. Προμ. Δεσμ. 71: άΑλά βάλε καϊ περ'ι τάς πλευράς αύτοΰ
μασχαλιστήρας, καί αύτόθι: μασχαλιστήρας: δεσμά■ έπίσης Σούδα λ 282 Adler: Αέπαδνα: οί μα-
σχαλιστήρες τών 'ίππων, ή στηθιαϊοι λώροι. Κατά τόν Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 88, ό μασχα-
λιστήρ είναι ένα είδος καταφράκτης, μέ τόν όποιον έπιδένεται ή περιοχή μέχρι τό έπιγάστριο.

τόν άπό δύο άρχών καταφράκτην

Ό καταφράκτης είναι τρόπος έπιδέσεως πού σχετίζεται μέ τήν έπίδεση τοΰ θώρακα· βλ.
καί [Γαλην.], Π. έπιδέσμ. 85 [XVIII/A', σ. 816,4-817, 6 Κ.]: Ώνόμασται μέν άπλώς ούτως άπό τοΰ
έμφερής είναι τοις παρά 'Ρωμαίοις θώραξιν, οΰς καταφράκτας καλοϋσιν. εύθετεϊδέ έφ'ών έπιδήσαι
θέλομεν τά περί τάς κλείδας μέρη και ώμοπλάτην ή στέρνον ή μετάφρενον ή πλευράς (άκολουθεΐ
ή περιγραφή τοΰ τρόπου έπιδέσεως)· ο.π. 92 [XVIII/A', σ. 819,15 Κ.]. Βλ. καί Μ. Michler, «Vom
Ursprung des Desaultverbandes», Gesnerus 20 (1963) 157-160.

μετά πολλάς έγκυκλίους περιβάλλειν έπινεμήσεις

Ό όρος έγκύκλιος έπινέμησις στήν Έπιδεσμολογία δηλώνει τήν κυκλική έπίδεση, τήν περιέ-
λιξη τοΰ έπιδέσμου γύρω άπό τήν περιοχή πού πρέπει νά σταθεροποιηθεί. Βλ. καί Schubring, Die
pseudogalenische Schrift Über die Verbände, σ. 42 (: «kreisförmige Anlegungen»).

τόν λύκον ποιούντες βρόχον

Γιά τόν βρόχο πού ονομάζεται λύκος βλ. Γαλην., Π. χρ. μορ. 7, 14 [III 574, 3-5 Κ. = I 417,
6-7 Helmr.]· Όρειβ., Ίατρ. συν. 48, 7 [CMG VI/2/1, σ. 265, 6-19], κ.ά. Ή πραγμάτευση τοΰ τρό-
που μέ τόν όποιον δένονταν οί χειρουργικοί βρόχοι άποτελοΰσε συνήθως τμήμα συγγράμματος
([Γαλην.]) ή ένότητας (Όρειβ.) μέ θέμα τήν Έπιδεσμολογία. Σώζεται μία μόνο μαρτυρία γιά αυτο-
τελές σχετικό έργο- βλ. [Γαλην.], Π. έπιδέσμ. 38 [ΧνΐΙΙ/2,σ. 798,6-8 Κ.]: έπιτελεϊται δ' ούτως ό βρό-
χος ό καλούμενος βουκολικός ή δι ' άγκυλωμάτων, <ώς έν> (addidi) συντόμω έν τω περί βρόχων
έκδεδώκαμεν πολλάκις. Βλ. καί Αίμ. Δ. Μαυρουδής, «Ό Μιχαήλ 'Ιταλικός καί ό Γαληνός (Μονωδία
έπι τώ άκτουαρίω τω Παντεχνή)», 'Ελληνικά 43 (1993) 41.

3. Τό τελευταίο άπόσπασμα άφορά έπίσης τήν έπίδεση τής μύτης καί τοΰ ματιοΰ
καί φέρει τήν ονομασία χάραξ· παραδίδεται άπό τον γιατρό Όρειβάσιο (4ος αί. μ.Χ.), στό

92. Δηλ. τόν έπίδεσμο πού εχει δύο άκρες· βλ. Schubring, Die pseudogalenische Schrift Über die
Verbände, σ. 42.
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48ο βιβλίο τών 'Ιατρικών συναγωγών του, τό όποιο εΐναι άφιερωμένο στήν τεχνική τών
βρόχων και τήν Έπιδεσμολογία· βλ.:

Όρειβ., Ίατρ. συν. 48,31 [CMG VI/2/1, σ. 278,14-31]93:

Άμύντον χά ρ αξ. Έπι τετελειωμένω τω άπλω όφθαλμώ εχει ό τοϋ Άμύντου χά-
ραξ περισσήν κυκλοτερή περιείλησιν άπ'ίνίου γινομένην ύπό λοβούς ώτων κατά μέσης τής
ρινός, πάλιν τοϋ άμματος κατά τά άπολήγοντα τοϋ βρέγματος γινομένου, εύθετεϊ δ'έφ'ών
όφθαλμόν άμα και ρίνα έπιδήσαι θέλομεν. έπι τών πλαγίων τοϋ τής ρινός όστώδους, έφ'ών
οί λεγόμενοι αίγίλωπες κα'ι άγχίλωπες γίνονται, τοϋ έτέρου μέρους έπιδεομένον, επιδέσει
χρώμαι τοιαύτη, δει δέ πρός τήν έπίδεσιν τελαμωνίδιον λαβείν ώς δακτυλιαϊον τω πλάτει,
μήκει ίκανόν έξαρκέσαι προς τήν έπίδεσιν, έπειτα τήν άρχήν τάξαι κατά τόν τής κορυφής
τόπον, άπό δέ τής κορυφής και τοϋ βρέγματος άγαγειν λοξήν καταβολήν ώς έπί τό μέτω-
πον έκ πλαγίων τοϋ τής ρινός όστώδους, είτ' έπι χαλινόν, άπό τοϋ χαλινού ύπό τόν άνθε-
ρεώνα, άπό τοϋ άνθερεώνος έπι τόν αυχένα, είτ' έπ' ίνίο ν, άπ' ίνίου κυκλοτερή μετωπιαί-
αν περιείλισιν έπιτελέσαι, κα'ι τότε τη κατ'ίνίον κυκλοτερεϊ περιειλήσει έπεμβαλεΐν τό τοϋ
τελαμωνιδίου πέρας, ή κάτωθεν άνω ή άνωθεν κάτω, έπειτα τάς άρχάς άμματίσαι πρός
άλλήλας κατά τόν τής κορυφής τόπον.

Χάρακας τοΰ Αμύντα. Όταν περατωθεί ή εφαρμογή τοΰ άπλοϋ οφθαλμού, πάνω
του περιελίσσεται ό χάρακας τοΰ Αμύντα, πολλές φορές και κυκλικά ξεκινώντας άπό
τό ίνίο κάτω άπό τούς λοβούς τών αύτιών στή μέση τής μύτης, και πάλι τό δέσιμο του94
γίνεται στήν άπόληξη τοΰ βρέγματος. Ή επίδεση αύτή ένδείκνυται στις περιπτώσεις
έκεΐνες πού θέλουμε νά έπιδέσουμε ταυτόχρονα τό μάτι και τή μύτη. Όσον άφορά τά
πλάγια μέρη τού όστέϊνου τμήματος τής μύτης, στά όποια παρουσιάζονται οί λεγόμενοι
αίγίλωπες και άγχίλωπες, άφοΰ έπιδεθεΐ τό άλλο μέρος, χρησιμοποιώ έπίδεση παρόμοια
(μέ τήν άκόλουθη). Γιά τήν έπίδεση αύτή πρέπει νά πάρουμε έναν μικρό έπίδεσμο, πλατύ
περίπου ένα δάκτυλο και τόσο μακρύ όσο νά εΐναι άρκετός γιά τήν έπίδεση, έπειτα (πρέ-
πει) νά άρχίσουμε άπό τήν κορυφή τοΰ κεφαλιού, έπειτα άπό τήν κορυφή και τό βρέγ-
μα νά κατεβάσουμε (τόν έπίδεσμο) λοξά μέχρι πάνω άπό τό μέτωπο άπό τά πλάγια τοΰ
όστέϊνου τμήματος τής μύτης, ύστερα στή γωνία τών χειλιών, άπό τή γωνία τών χειλιών
κάτω άπό τό πηγούνι, άπό τό πηγούνι στόν αύχένα, ύστερα στό ίνίο, άπό τό ίνίο (πρέπει)
νά έκτελέσουμε κυκλική μετωπιαία έπίδεση και τότε, στήν κυκλική έπίδεση τοΰ ίνίου, νά
επισυνάψουμε τήν άκρη τοΰ έπιδέσμου ή άπό κάτω (πρός τά) έπάνω ή άπό έπάνω (πρός
τά) κάτω καϊ έπειτα νά δέσουμε τις άκρες του στήν κορυφή τοΰ κεφαλιού.

Στήν πραγματικότητα ή έπίδεση αύτή προσομοιάζει μέ έκεϊνες πού περιγράφονται στά άπ.
la και lb, μέ μόνη διαφορά ότι μέ τον έν λόγω χάρακα έχουμε διεύρυνση τοϋ πεδίου έπιδέ-
σεως· βλ. Michler, Die alex. Chirurgen, ο. 89 (όπου ή έπίδεση αύτή χαρακτηρίζεται «Monokel-
Nasenverband» ).

έπι τετελειωμένω τω άπλω όφθαλμω

Γιά τόν τρόπο έπιδέσεως πού ονομάζεται άπλοΰς οφθαλμός βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 48, 29

93. Βλ. και Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 89, Άμύντ. άπ. 3.

94. Δηλ. τό δέσιμο τών άκρων του.
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[CMG VI/2/1, σα 277,34-278,4] · πρβ. και ο.π. 48,30 [CMG VI/2/1, σ. 278,5-13] (Διπλούς οφθαλ-
μός). Πρβ. καί Σωρ., Π. έπιδέσμ. 16 [CMG IV, σ. 162, 10-15] (μονομερής οφθαλμός), και ο.π. 21
[CMG IV, σ. 163,6-12] (διμερής οφθαλμός).

οί λεγόμενοι αίγίλωπες και άγχίλωπες

Πρόκειται για δύο όχι σπάνιες οφθαλμικές παθήσεις. Ό αίγίλωψ εϊναι έλκος τοϋ όφθαλ-
μοΰ, συρρίγιο πού προκαλεί δακρύρροια. Γιά τόν αίγίλωπα βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,2
[XII 820, 5-8 Κ.]: Περι αίγίλωπος. Όμοιον άποστήματι μικρώ γίνεται τι μεταξύ τοϋ τε τής ρινός
όστοϋ και τοϋ μεγάλου κατά τόν όφθαλμόν κανθοΰ, και συρρήγνυται δέ πολλάκις είς τόν κανθόν,
ώς δυσθεράπευτον γενέσθαι φθάνειν [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,4 [XIV 414,17-19 Κ.]· Άλέξ. Τραλλ., Π.
οφθαλμ. [σ. 144,15-22 Puschm.]· Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 7,87 [CMG νΐΙΙ/2,σσ. 331,30-334,11],καιό.π. 7,
88 [CMG VIII/2,σ. 334,12-28].Πρβ. καί [Γαλην.],Είσαγ. ή Ίατρ. 16 [XIV 767,17-18 Κ.].Βλ. άκόμη
Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,1-2 [XII 819,17-822,15 Κ.], δπου καταγράφονται άπό τόν Γαληνό
φάρμακα πρός αίγίλωπας (άλλά καί πρός άγχίλωπας), καθώς καί διάφοροι γιατροί πού άσχολή-
θηκαν μέ τή φαρμακευτική θεραπεία τής νόσου. Γιά τόν άγχίλωπα βλ. [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 362 [XIX
438,7-10 Κ.]: Άγχίλωψ έστ'ιν έπανάστασις τώ μεγάλω κανθώ ύγροΰ συλλογήν έχουσα, άσύντρητος
ή συντετμημένη, ε'ίρηται δέ άγχίλωψ άπό τοϋ έγγύς είναι τοϋ οφθαλμού· ώψ μέν γάρ έστιν οφθαλ-
μός, τό δέ άγχι έγγύς· Άλέξ. Τραλλ., Π. οφθαλμ. [σ. 144,23-24 Puschm.], καί Άέτ., Λόγ. ίατρ. 7,89
[CMGVIII/2,a. 335,1-11],

Βλ. έπίσης Magnus, Augenheilkunde, σσ. 575-577 (αίγίλωψ, άγχίλωψ), καί Durling, Medical Terms, a.
10, λ. αίγίλωψ.

έπιδέσει χρώμαι τοιαύτη

Τό χρώμαι («χρησιμοποιώ») άναφέρεται πιθανότατα στόν Όρειβάσιο (ή στήν πηγή του)
καί όχι στόν Αμύντα. Έξ άλλου ή περιγραφή τοΰ χάρακα τοΰ Αμύντα φαίνεται νά τελειώνει μέ τή
φράση εύθετε! δ'έφ'ών όφθαλμόν άμα κα'ι ρίνα έπιδήσαι θέλομεν.

τελαμωνίδιον λαβείν

Ό όρος τελαμωνίδιον χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει πιθανότατα τόν στενό καί μικροΰ μή-
κους έπίδεσμο. Σχετικά βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 48,20 [CMG VI/2/1, σ. 273,20-21]: ών τά πέρατα τώ
στενώ τελαμωνιδίω τω λεγομένω καταλήμματι συνέχομεν δ.π. 48,28 [CMG VI/2/Ι,σ. 277,11-12]:
προπαρασκευάσαι δεϊ δύο τελαμωνίδια μικρά ώς διδακτυλιαία τω πλάτει, μήκει αυτάρκη πρός τήν
χρείαν, και άλλον τελαμώνα μείζονα, τω πλάτει κα'ι τώ μήκει ικανόν έξαρκέσαι πρός τήν έπίδεσιν
(κ.ά. στό ϊδιο κεφάλαιο).

6. Άνθέμιος ("Εδεσσα)
(5ος/6ος αί. μ.Χ.)

Ό Άνθέμιος μνημονευόταν σέ έπιγραφή πού ύπήρχε χαραγμένη σέ έπιτύμβια στή-
λη, ή όποία βρισκόταν στήν Ί. Μονή τής Αγίας Τριάδος στήν 'Εδεσσα. Ή στήλη αύτή,
πού σήμερα δέν σώζεται, εΐχε χρονολογηθεί τόν 5ο/6ο αί. μ.Χ.95· βλ.:

95.Βλ. Antonin,άρχιμ.,Κκηι^ί/Η,σ. 214,άρ. 5 (πίν. 4 καί 5)· Ν.Ά. Βέης,«ΠεντήκονταΧριστιανικών καί
Βυζαντιακών έπιγραφών νέαι άναγνώσεις», ΑΕ (1911), σ. 106, άρ. 46· Feissel, Recueil des inscriptions chréti-
ennes, σ. 47, άρ. 31 · Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109, καί Σταλίδης, «Ό Χριστιανισμός στήν "Εδεσσα», σ. 62.
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t

Μημόριον Δροσερίας
κ(αΙ) Ευδοξίας κ{αι) Άνθε-
μίου είατροϋ κ(αι) τής συμ-
βίου αύτοϋ Σοφίαςf.

Μνημείο τής Δροσερίας καϊ τής Εύδοξίας και τοΰ γιατροΰ Άνθεμίου και τής συζύ-
γου του Σοφίας.

μημόριον

Βλ. παραπάνω στο κεφ. αύτό, λ. άρ. 2 («Αλέξανδρος (Πέλλα)»), σ. 142.

7. Άντίοχος (Θάσος)
(2ος/3ος αί. μ.Χ.)

Σέ έπιτύμβια έπιγραφή τής Θάσου, ή όποία χρονολογείται στόν 2ο/3ο αί. μ.Χ., μνη-
μονεύεται ό γιατρός Άντίοχος. Παρ' όλο πού στό κείμενο δέν κατονομάζεται ό Άντίοχος
ρητά ώς γιατρός, ή ίδιότητά του αύτή προκύπτει αναμφίβολα τόσο άπό τόν χαρακτηρι-
σμό του ώς σωτήρος (βλ. σχετικά στά σχόλια) όσο και άπό τούς στίχους τοΰ έπιγράμ-
ματος, στούς όποιους ύποτίθεται ότι ό 'ίδιος κάνει έμμεσα λόγο γιά τό έπάγγελμά του
(οϋνεκα και νούσων \ στυγερών πολλούς έσά\ωσα). Μάλιστα άπό τό έπίγραμμα προκύ-
πτει και μία έπί πλέον πληροφορία, ότι ό Άντίοχος ήταν περιοδευτής, γιατρός δηλ. πού
άσκοΰσε (ή πού άσκησε γιά προφανώς μεγάλο διάστημα) τήν ιατρική, περιερχόμενος δι-
άφορους τόπους (ος πολλών άνδρών εϊ\δον αστεα και νόον £y|v<o)>v)96.

"Ενα βασικό ζήτημα πού σχετίζεται μέ τόν Άντίοχο είναι άν τό ΣΩΤΗΡΆΝ άπο-
τελεΐ τμήμα τοΰ ονόματος του ή χαρακτηρισμό, ό όποιος μάλιστα θά ήταν και δηλω-
τικός τοΰ έπαγγέλματός του. Ήδη ό πρώτος έκδοτης τής έπιγραφής Th. Reinach97 εξέ-
δωσε τό ΣΩΤΗΡΆΝ ώς Σωτήραν. Ό R. Merkelbach98, άφοΰ καταγράψει τις δυνατότη-
τες ό γιατρός αύτός νά ονομαζόταν Άντίοχος Σωτήρας (όπως δέχεται ό Peck) ή Άντίοχος
Σωτήρ (όπως προτείνουν ό Fredrich και οί J. και L. Robert)99, προτείνει ένα τρίτο ένδε-
χόμενο, δηλ. ό γιατρός νά ονομαζόταν άπλώς Άντίοχος και τό ΣΩΤΗΡΆΝ νά πρέπει νά
γραφτεί μέ μικρό τό πρώτο γράμμα του· στήν περίπτωση αύτή τό σωτήραν ισοδυναμεί μέ
τό ίατρόν. 'Υπέρ τής προτάσεώς του προσκομίζει ένα σχετικό παράδειγμα άπό ένα έπί-
γραμμα τής Κιλικίας, στό όποιο ή γιατρός Άμμειν χαρακτηρίζεται σώτειρα (: Όβριμον
ίητήρα και Άμμειν τήν σώτειραν ...). Ό Daux100 έπίσης δέχεται ότι σέ έναν περιοδευτή
γιατρό πού έσωσε πολλούς άνθρώπους άξίζει τό προσωνύμιο σωτήρ και φαίνεται νά θε-

96. Για τούς περιοδευτές γιατρούς στήν Αρχαιότητα βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 89, ύποσημ. 10.

97. Βλ. «Inscriptions grecques», σ. 181, άρ. 2.

98. Βλ. «Σωτήρ "Arzt"», ZPE 8 (1971) 14.

99. Σ' αύτούς πρέπει νά προστεθεί και ό Reinach.

100. Βλ. «Notes de lecture», σ. 569.
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ωρεϊ όρθή τήν πρόταση τοϋ Merkelbach, καταλήγοντας καϊ ό 'ίδιος στο συμπέρασμα οτι
τό όνομα τοϋ γιατρού πρέπει νά ήταν άπλώς Άντίοχος (δηλ. τό Άντίοχον σωτήραν πρέ-
πει νά τό καταλάβει κάποιος ώς «τόν γιατρό Άντίοχο»)101.

Υπέρ τής θασιακής καταγωγής του (ή τής μόνιμης έγκαταστάσεως τής οικογενείας
του στή Θάσο;) συνηγορούν δύο ένδείξεις: Πρώτον τό γεγονός ότι πέθανε σέ άλλο μέ-
ρος (άλλη φαρμαχθείς) άλλά μεταφέρθηκε και τάφηκε στή Θάσο (Θασίων δέ με δέξατο
γέα), και δεύτερον ότι, όπως συνάγεται άπό τούς στίχους τής έπιγραφής, οί όποιοι άκο-
λουθοΰν τό έπίγραμμα, στή Θάσο πρέπει νά κατοικούσε ή οίκογένειά του (ό πατέρας και
ή μητέρα του, ή σύζυγος και ό γιός του)102. Διαφορετικά, δέν προκύπτει, τουλάχιστον άπό
τό κείμενο τής έπιγραφής, λόγος γιά τή μεταφορά και ταφή τοΰ Άντιόχου στό έν λόγω
νησί. Ή σχετική έπιγραφή εΐναι ή άκόλουθη103:

Άντίοχον σωτήραν
όράτε, δς ένθάδε κεϊμε,
δς πολλών άνδρών εί-
δον άστεα και νόον έγ-
5 ν<ω>ν, οϋνεκα και νούσων
στυγερών πολλούς έσά-
ωσα, άλλη φαρμαχθείς,
Θασίων δέ με δέξατο γέ-
α104.

Άντίοχος και Καλλιγδνη
Άντιόχω υίώ και Πρωτόκ-
τητος υιός καϊ Άρτεμιδώ-
ρα σύμβιος Άντιόχω μνείας χ(άριν).

Βλέπετε τόν Άντίοχο σωτήρα105, ό όποιος εΐμαι θαμμένος έδώ, πού είδα πόλεις
πολλών άνθρώπων και γνώρισα τις βουλές τους και άπό τις άδυσώπητες άσθένειες έσω-
σα πολλούς, σέ άλλη χώρα άφοΰ πέθανα άπό δηλητήριο, μέ δέχθηκε ή γή τών Θασίων.

101. 'Επισημαίνω δτι ώς Αντίοχο Σωτήρα (Antiochos Sotèr) μνημονεύει τόν γιατρό αύτόν και ή
Gourevitch, Le triangle hippocratique, σα. 428 κάι 429, χωρίς όμως να διατυπώνει κάποιο σχετικό σχόλιο, άν
δηλ. τό Sotèr τό έκλαμβάνει ώς τμήμα τοϋ ονόματος τοΰ γιατροΰ ή ώς χαρακτηρισμό του.

102. Βλ. και Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 101, ύποσημ. 8.

103. Γιά τήν έπιγραφή αύτή βλ. IG ΧΙΙ/8, άρ. 450 Α· βλ. έπίσης Peek, Griechische Versinschriften, a. 152,
άρ. 627, και Daux, «Notes de lecture», σα. 568-569, άρ. 4, καϊ είκ. 7. Βλ. άκόμη Gourevitch, Le triangle hippocra-
tique, σσ. 429-430. Βλ. και παραπάνω, τις ύποσημ. 97 καϊ 98.

104. Οί στίχοι τής κυρίως έπιγραφής συγκροτοΰν τούς άκόλουθους τέσσερις δακτυλικούς έξαμέ-
τρους· ένδεικτικά βλ. Daux, «Notes de lecture», σ. 568:

Άντίοχον σωτήραν \ όράτε, δς ένθάδε κεϊμε,
δς πολλών άνδρών εί|<5ον άστεα και νόον έγ\ν<ω>ν,
οϋνεκα και νούσων | στυγερών πολλούς έσά\ωσα,
άλλη φαρμαχθείς, \ Θασίων δέ με δέξατο γέ\α.

105. Δηλ. τόν γιατρό.
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Ό Άντίοχος κάι ή Καλλιγόνη στον γιό τους Άντίοχο, κάι ό γιός του Πρωτόκτητος
κάι ή σύζυγος του Άρτεμιδώρα στόν Άντίοχο μνήμης χάριν.

Άντίοχον σωτήραν | οράτε, ος ένθάδε κεϊμαι

Γιά παρόμοια έπιτύμβια έπιγράμματα, στά όποία φέρεται νά μιλά ό ϊδιος ό νεκρός, βλ.
Παλατ. Άνθολ. 7,176: Ούχ δτι με φθίμενον κήδος λίπεν, ένθάδε κεϊμαι | γυμνός ύπέρ γαίης πυροφό-
ροιο νέκυς .. .· 7,179: Σοι και νϋν ύπό γήν, ναι δέσποτα, πιστός ύπάρχω \ ώς πάρος, εύνοίης ούκ έπι-
ληθόμενος .. .· 7,254: Κρής γενεάν Βρόταχος Γορτύνιος ένθάδε κεϊμαι \ ,..■ βλ. άκόμη 7,268· 7,273-
7,288· 7,309· 7,316· 7,341· 7,359- 7,368- 7,371- 7,516- 7,525, κ.ά.

δς πολλών άνδρών ει\δον άστεα καϊ νόον έγ\ν<α»ν

Πρόκειται γιά τόν περίφημο ομηρικό στίχο, άπό τήν άρχή τής 'Οδύσσειας α 3: πολλών δ'
άνθρώπων ϊδεν άστεα και νόον έγνω (μέ δύο μικρές προσαρμογές γιά τήν ένσωμάτωσή του στό
έπίγραμμα). Βλ. καί Gourevitch, Le triangle hippocratique, σο. 427-428 (: «L'expérience du monde»),

έκ νούσων στυγερών πολλούς έσάωσα

Πρβ. [Σιμωνίδης] στήν Παλατ. Άνθολ. 7, 508, στίχ. 3-4: δς [sc. ό γιατρός Παυσανίας] πλεί-
στους κρυεραϊσι μαραινομένοις ύπό νόσοις | φώτας άπέστρεψεν Φερσεφόνης θαλάμων IG XIV
1879: πολλούς τε σώσας [sc. ό γιατρός Νικομήδης] φαρμάκοις άνωδύνοις, κ.ά. Πρβ. και παρα-
κάτω, στό 'ίδιο κεφ., λ. άρ. 14 («Άπτος»): πολλούς άνθρώπους \ σώσαντος, εκ τε νόσων χα-
λεπών I και άνειηρών όδυνάων. Βλ. καί Gourevitch, Le triangle hippocratique, σσ. 418 καί 428-434
(: «L'ambition du médecin et ses succès»),

άλλη φαρμαχθείς

Βλ. LSJ, λ. φαρμάσσω = «δηλητηριάζω». Ή σημασία αύτή τοϋ φαρμάσσω είναι ή μόνη πού ται-
ριάζει στά συμφραζόμενα τοΰ έπιγράμματος. Βλ. έπίσης Reinach, «Inscriptions grecques», σ. 181, καί
Gourevitch, Le triangle hippocratique, σ. 430, ύποσημ. 48, όπου σημειώνεται ότι ό τρόπος θανάτου
(φαρμαχθείς) τοΰ γιατροΰ αύτοΰ δέν είναι σαφής, χωρίς όμως νά διατυπώνεται διαφορετική ερμη-
νεία τοΰ φαρμάσσω άπό αύτή πού έπισημαίνω παραπάνω. Βλ. καί Roussel - Launey, ID, σσ. 342-344,
άρ. 2532,1, Α, στίχ. 3-5: έπι τούς δόλωι φονεύ-\σαντας ή φαρμακεύ-\σαντας τήν τα-\λαίπωρον άωρον
Ήράκλεαν, καί στίχ. 7-9- ο.π. I Β, στίχ. 4-7 καί 9-12· II, στίχ. 3-6: έπι τούς δ[όλωι] \ φον[εύσαντα]ς ή
φαρμακεύσαν-\ντα[ς τήν ταλα]ίπωρον άωρον Map-\θίνην, καί στίχ. 8-9. Βλ. καί M.-Th. Couilloud,
Les monuments funéraires de Rhénée [EAD 30], Paris 1974,485,1.

8. Ανώνυμος (Αμφίπολη)
(2ος ai. μ.Χ.)

Στήν Αμφίπολη άνασκάφηκε τάφος, ό όποιος μέ βάση τά νομίσματα πού βρέθη-
καν σ' αύτόν χρονολογείται τόν 2ο αί. μ.Χ., ένώ τά λοιπά άρχαιολογικά εύρήματα ύπο-
δεικνύουν ότι πρέπει νά άνηκε σέ γιατρό. Συγκεκριμένα στόν τάφο βρέθηκε «ένα χάλκι-
νο διπλό ιατρικό έργαλειο μέ τή θήκη του —ύπάλειπτρον— κυαθυσκομήλη»106. Ώστόσο

106. Βλ. Ντ. Αμσιρίδου - Δ. Μαλαμίδου, «Ανασκαφική ερευνά στο ρωμαϊκό νεκροταφείο τής Αμφίπο-
λης», ΑΕΜΘ 12 (1998) 78-80 (καί είκ. 5), καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 108.
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δέν έντοπίσθηκε κάποια έπιτύμβια έπιγραφή, κα'ι έτσι τό όνομα τοΰ γιατροΰ αύτοΰ δέν
μας είναι γνωστό.

Σχετικά μέ τό εργαλείο πού βρέθηκε στον τάφο πρέπει νά σημειωθεί οτι τό ύπάλειπτρον δέν
άποτελοΰσε άποκλειστικά ιατρικό έργαλείο, άλλά χρησιμοποιούνταν και άπό άλλους «τεχνίτες»,
π.χ. τούς ζωγράφους. Τό έργαλείο αύτό (μήλη μέ τό ένα άκρο της άποπλατυσμένο) στήν ιατρική
χρησιμοποιούνταν κυρίως γιά τήν έπάλειψη άλοιφών· έπίσης σ' αύτό τυλιγόταν έριο γιά τήν άπο-
μάκρυνση τών ίχώρων άπό πληγές ή τραύματα- βλ. Έρωτιαν., Τών παρ' Ίπποκρ. λέξ. συν. Μ 26 [σ.
61, 17-18 Nachmanson]: μήλην: οϋτω καλεί τήν μηλωτίδα. ήν γάρ ημείς μήλην καλοϋμεν, αύτός
ύπάλειπτρον καλεί■ Γαλην., Γών Ίπποκρ. γλ. έξήγ. [XIX 148, 10-11 Κ.]: ύπάλειπτρον: έλασμάτι-
ον φ άν τις ύπαλείψαιτο τούς οφθαλμούς· Θεραπ. μέθ. 6, 3 [Χ 404, 11 Κ.]· Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π.
αρθρ. 2,43 [XVIII/Α', σ. 475,4 Κ.]· Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4, 54 [CMG IX/1, σ. 378,19], κ.ά. Τό
ι'διο έργαλείο δηλωνόταν καϊ μέ τούς όρους σπαθομήλη και πλατυμήλη· βλ. Th. Meyer-Steineg,
Chirurgische Instrumente des Altertums. Ein Beitrag zur antiken Akiurgie [JMHB 1 ], Jena 1912, σ. 28.

"Οσον άφορά τό έργαλείο πού καταγράφεται ώς κυαθυσκομήλη (ό όρος, άν υπήρχε, θά
έπρεπε νά ορθογραφηθεί ώς κυαθισκ-), πρέπει νά έπισημανθεί ότι αύτό δέν χαρακτηρίζεται μο-
νολεκτικά στά άρχαία ιατρικά κείμενα. Ή ονομασία του, άπ' όσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώ-
σω, είναι πάντοτε περιφραστική, κυαθίσκος (τής) μήλης- βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ.
ΣΤ'2,4 [XVII/Α ', σ. 902,4 Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 63,2]: τω κυαθίσκω τής μήλης■ Τών Ίπποκρ. γλ.
έξήγ. [XIX 122,14 Κ.] : μήλης τω πλάτει: τω κυαθίσκω τής οφθαλμικής μήλης- Άέτ., Αόγ. ίατρ. 8,43
[CMG VIII/2, σ. 460,10-11]: έμβεβλήσθω δέ κοχλιαρίω ή κυαθίσκω μήλης τό προσαγόμενον αύτό-
θι [CMG VIII/2, σ. 462,23-24]· Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 6,12 [CMG IX/1, σ. 55,12-13]: τόν κυα-
θίσκον τής μήλης κατά τό όξύ ύποβάλλομεν ο.π. 6,28 [CMG IX/1, σ. 66,12-13]· ο.π. 6,40 [CMG
IX/1, σ. 81,7], κ.ά. Βλ. και Ε. Künzl, Medizinische Instrumente aus Sepulkralfunden der römischen
Kaiserzeit [KAR 115], Köln - Bonn 21983 (πρώτη έκδ.: BJ 182,1982,1 κ.έ.), σσ. 27-28 (στή σ. 27
καταγράφει τήν κυαθυσκομήλην [sic], χρησιμοποιώντας και αύτός όρο μή παραδεδομένο στά
άρχαία κείμενα). Άκόμη βλ. Gurlt, Gesch. der Chirurgie, σ. 511 (γιά διάφορα ε'ίδη τής μήλης).

9. Ανώνυμος (Βέροια)
(;αί.)

Σέ τμήμα κατεστραμμένης μαρμάρινης στήλης πού βρέθηκε στή Βέροια, ήταν χα-
ραγμένο έπίγραμμα πού άφοροΰσε κάποιον γιατρό, τό όνομα τοΰ όποιου δυστυχώς δέν
σώζεται. Τό τμήμα τοΰ έπιγράμματος πού έχει διατηρηθεί107 είναι τό άκόλουθο108:

[---]νης δ'έπί τέρμα κα'ι

ευλογίας νούσων ίάματα δείξας
[---]ΑΙΟΙ τέχνης έλιπε.

107. Ή ορθότερα πού ήταν διατηρημένο έως τουλάχιστον τό 1939, άφοΰ έκτοτε άγνοείται- βλ. και
τήν έπόμενη ύποσημ.

108. Βλ. Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, Έπιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τ. 1, σσ. 360, άρ. 407, όπου και
τά σχετικά μέ τήν εύρεση τής στήλης αύτής. Τή σύνδεση τής έπιγραφής μέ κάποιον γιατρό ύποστήριξε ό
Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109, και κυρίως ύποσημ. 74.
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[---]νης δ'έπί τέρμα

Πιθανότατα τό ]νης πρέπει νά συμπληρωθεί σέ τέ^]ν^ς, όπότε πρέπει να σημαίνει ότι ό
γιατρός αύτός ήταν άριστος κάτοχος τής τέχνης του· βλ. και τό έπόμενο σχόλιο (κυρίως τό δεύ-
τερο μέρος του).

έπί τέρμα

Ή έκφραση έπί τέρμα δηλώνει συνήθως τό τέρμα τοϋ έπίγειου βίου· βλ. Σχόλ. D είς Όμ. Ίλ.
Χ 60: έπί γήραος ούδω. Έπί τή τοϋ γήρως έξόδω, έπί τω τέρματι· Σχόλ. είς Αίσχ. Άγαμ. 781c: έπί
τέρμα νωμά: έπί τέρμα] έπί τέλος άξιον αύτω■ Παλατ. Άνθολ., App. (Epigr. sepul.) 372: Πόπλιο[ν...
γή]ρως έπί τέρμα μολόντα, κ.ά. Βλ. καί Σχόλ. είς Όππιαν. Άλιευτ. 2, 631: Τέρμα, τέλος βίον ζωής.
Άκόμη ή έκφραση αύτή χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει εϊτε τήν κατοχή άριστης γνώσεως έκ μέ-
ρους γιατροΰ (παντοίης σοφίης έπί τέρμα), βλ. Gourevitch, Le triangle hippocratique, σ. 423, ύπο-
σημ. 25 καί 26, ε'ίτε τήν κατάκτηση κάθε άρετής, σχετικά βλ. παρακάτω, σ. 244.

νούσωνίάματα

Βλ. Σχόλ. είς Νικάνδρ. Θηρ. 896b [σ. 309,5 Crugnola] : μειλίγματι νούσων ίάματα νούσων.

10. Ανώνυμος (Δίον)
(1ος; αί. μ.Χ.)

Στό Δίον, στό οικοδομικό τετράγωνο τής ΰδραυλης, άνακαλύφθηκε ένα κολπο-
σκόπιο/διόπτρα (speculum matricis) τό όποιο άνήκε προφανώς σέ κάποιον γιατρό πού
άσκοϋσε τήν τέχνην του στήν πόλη αύτή καί, μεταξύ τών ενδιαφερόντων του, περιλαμ-
βανόταν καί ή Γυναικολογία. Ή διόπτρα ύπέστη κάποια βλάβη καϊ «πιθανώς άνέμενε ...
τήν έπισκευή της στό μεγάλο έργαστήρι τοϋ τομέα τής ϋδραυλης»109.

11. Ανώνυμος (Πέλλα)
(τρίτο τέταρτο 4ου αί. π.Χ.)

Σέ «τμήμα ένεπίγραφης βάσης επιτύμβιας στήλης» πού βρέθηκε στήν έλληνιστική
Πέλλα σώζεται τμήμα κατεστραμμένης έπιγραφής. Άν ή συμπλήρωση τής άρχής τοΰ μο-
ναδικού σωζόμενου στίχου είναι όρθή, τότε πρόκειται γιά τό μνημείο γιατροΰ πού κατα-
γόταν άπό τή Θάσο καί πέθανε στήν Πέλλα110· βλ.:

[— Θ]άσιον, λαοϊς ίατρόν.

109. Σχετικά βλ. Δ. Παντερμαλής, «Ή ανασκαφή τοϋ Δίου κατά τό 1993 καί ή χάλκινη διόπτρα»,
ΑΕΜΘ 7 (1993) 195-198. Γιά τά διάφορα ε'ίδη τής διόπτρας βλ. Gurlt, Gesch. der Chirurgie, σσ. 514-515.

110. Βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 100 (έκδοση)· γενικά γιά τήν έπιγραφή αύτή βλ. στόν ϊδιο, δ.π.,
σσ. 99-102 (τά δσα δμως ό συγγρ. ύποστηρίζει στή σ. 101 σχετικά μέ τις τιμές πού άποδόθηκαν στόν γιατρό
αύτόν, τήν προσφορά πρός τήν πόλη καί τις άρετές του είναι άπολύτως ύποθετικά· τά σχετικά παράλληλα
σέ επιτύμβιες έπιγραφές άλλων γιατρών δέν άποτελοΰν έγγύηση δτι τά παραπάνω έγκώμια ύπήρχαν στά
έπιγράμματα δλων τών γιατρών).
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λαοΐς ίατρόν

Ό έκδοτης τής έπιγραφής (Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 101) υποθέτει, προφανώς μέ βάση
τήν έκφραση λαοΐς ίατρόν, ότι ό έν λόγω γιατρός διετέλεσε δημοσιεύων. Κάτι τέτοιο όμως δέν
εΐναι άπαραίτητο, άφοΰ γιά τόν 'Ιπποκράτη ό όποιος σώετο λαών | έθνεα (Παλατ. Άνθολ. 9,
53), δέν είναι γνωστή καμιά πληροφορία ότι άσκησε τήν τέχνη του ώς δημόσιος γιατρός κάποιας
πόλεως. Πιθανότερο θεωρώ ό γιατρός τής έξεταζόμενης έπιγραφής νά υπήρξε περιοδευτής, ότι
δηλ. τό ούσ. λαοϊς πρέπει νά σημαίνει μάλλον τους κατοίκους πολλών περιοχών, στούς όποιους
ό έν λόγω γιατρός προσέφερε τις ύπηρεσίες του, παρά έκείνους μιας πόλεως, όπου αύτός κατείχε
τή θέση τοΰ δημόσιου γιατροΰ. Γιά τούς δημοσιεύοντες γιατρούς βλ. στήν Εισαγωγή (σ. 88, ύπο-
σημ. 9). Γιά τήν έκφραση σώετο λαών \ εθνεα [sc. ό Ιπποκράτης] βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές»,
σ. 100, ύποσημ. 7ΠΙ.

12. Ανώνυμος (Πύδνα)
(4ος αί. π.Χ.)

Στήν Πύδνα άνακαλύφθηκε ό τάφος ένός γιατροΰ, στόν όποιο ύπήρχαν ιατρικά
έργαλεΐα και σκεύη, όπως σιδερένια έργαλεϊα (τανάλια, μαχαιρίδια), χάλκινα έργα-
λεΐα (σμίλη, σπάτουλα), χάλκινη σικύα κ.ά. Και στήν περίπτωση αύτή όμως δέν γνωρί-
ζουμε τό όνομα τοΰ γιατροΰ, ό όποιος μέ βάση τά κτερίσματα πρέπει νά άπεβίωσε έπι
Αλεξάνδρου Γ' (336-323 π.Χ.) ή ένδεχομένως και άργότερα112.

13. Ανώνυμος (Πύδνα)
(4ος αί. π.Χ.)

Μέ άφορμή τή θεραπεία μιάς γυναίκας στήν Πύδνα μαρτυρεΐται κάποιος γιατρός
πού προφανώς άσκοΰσε έκει τό έπάγγελμά του113. Δυστυχώς ούτε τό όνομα τοΰ γιατρού
ούτε άλλα στοιχεία γι' αύτόν μάς εΐναι γνωστά.

111. Σημειώνω άκόμη ότι σε έπιγραφή, χαραγμένη σέ σαρκοφάγο, πού βρέθηκε στή Θάσο, στήν τοπο-
θεσία Αλυκή, διαβάζουμε: IG ΧΙΙ/8, άρ. 602, στ. 5: [- υ υ - σ?]ορόν ίητρός [θ]εσμόν πολύθρηνον7. Έπειδή όμως
ή έπιγραφή παραδίδεται υπερβολικά κατεστραμμένη, δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί άν τό ίητρός άφορά
πρόσωπο πού άσκοϋσε τό έν λόγφ έπάγγελμά, και σ' αύτόν ήταν άφιερωμένη ή έπιγραφή, ή αν έντάσσεται
σέ διαφορετικά συμφραζόμενα (π.χ. μεταφορική χρήση). Βλ. και Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγο-
μένοις, τ. 2, σσ. 767-768, άρ. 1417 (287).

112. Βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105.

113. Βλ. Α. Chamberlain - S. Triantaphyllou, «An Ostetric Fatality from Nothern Greece», στόν τόμο:
Papers on Palaeopathology Presented at the 23rd Annual Meeting of the Palaeopathology Association, Durham,
North Carolina 1996, σ. 17· Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105, ύποσημ. 33 (όπου βέβαια ό χαρακτηρισμός
τοϋ γιατροΰ ώς «ορθοπεδικού» άποτελεΐ άναχρονιστική χρήση έκ μέρους τοϋ συγγραφέα).
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14. Άπτος (Δίον)
(3ος ή 2ος αί. π.Χ.)

Τόν γιατρό αύτόν άφορά επίγραμμα τό όποιο είναι χαραγμένο σέ έπιτύμβια στή-
λη πού βρέθηκε στό Δίον. Σύμφωνα μέ τό παραπάνω επίγραμμα ό Άπτος καταγόταν άπό
τήν 'Ηράκλεια Σιντική (έκ πατρίδος Στρυ-\μωνίδος Ήρακλείας), ήταν γιατρός καί θερά-
πευσε πολλούς άνθρώπους· τό Δίον, όπου άσκησε εύδοκίμως τό έπάγγελμά του, μνημο-
νεύεται ώς ή δεύτερη πατρίδα του. Τό έπίγραμμα έχει ώς άκολούθως114:

"Απτού τήνδ' έσοράς,
παροδείτα, λειψανοθήκην,
πολλούς άνθρώπους
σώσαντος, είς οσον έζη,
έκ τε νόσων χαλεπών
καϊ άνειηρών όδυνάων.
αύχώ δ' έκ πατρίδος Στρυ-
μωνίδος Ήρακλείας,
καί δευτέρας δέ Δείου
δι'άρετήν τέχνης115.

'Οδοιπόρε, βλέπεις έδώ τή λειψανοθήκη τοΰ Άπτου, ό όποιος κατά τή διάρκεια τής
ζωής του έσωσε πολλούς άνθρώπους άπό βαριά νοσήματα καί άπό οδυνηρούς πόνους.
Καυχώμαι γιά τήν πατρίδα μου τήν 'Ηράκλεια τοΰ Στρυμόνα καί γιά τή δεύτερη (πατρί-
δα μου) τό Δίον έξ αιτίας τής εύδόκιμης άσκήσεως τής τέχνης μου (σ' αύτήν).

λειψανοθήκην

Κατά τόν Peek, «Λειψανοθήκη», σ. 31, πρόκειται γιά λέξη πού συναντάται γιά πρώτη φορά
στό έπίγραμμα αύτό καί χρησιμοποιείται άντί τών λέξεων νεκροθήκη, όστοθήκη, σωματοθήκη.

114. Παραθέτω τό κείμενο τής έπιγραφής κατά τόν D. Pantermalis, «Inscriptions from Dion. Addenda
et Corrigenda», στόν τόμο: Ancient Macedonian Studies in Honor of Charles Edson [IBS 158], Thessaloniki
1981, σσ. 291-292 (καί πίν. 7)· βλ. άκόμη Peek, «Λειψανοθήκη», σ. 31- J. Μ. R. Cormack, «Inscriptions from
Pieria», Klio 52 (1970) 58-59, άρ. 10· Peek, «Griechische Epigramme», σσ. 185-186, άρ. 2· Η. W. Pieket - R. S.
Stroud, SEG 31 (1981), σ. 151, άρ. 630- J. Robert - L. Robert, Bull.Épigr. 7 (1971), σ. 456, άρ. 402, καί Tataki,
Macedonians Abroad, σσ. 110-111,άρ. 1. Βλ. έπίσης Gourevitch, Le triangle hippocratique, σ. 430· Papazoglou,
Les villes de Macédoine, a. 368, ύποσημ. 9, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109.

115. Κατά τόν Peek, «Griechische Epigramme», σ. 186, «Das Epigramm ... war also folgendermassen
zu drucken»:

Άπτου τήνδ' έσοράς, \ παροδείτα, λειψανοθήκην,
πολλούς Ανθρώπους | σώσαντος, είς οσον έζη,
έκ τε νόσων χαλεπών \ και άνειηρών όδυνάων.
αύχώ δ' έκ πατρίδος Στρυ\μωνίδος Ήρακλείας,
και δευτέρας δέ Δείου | δι'άρετήν τέχνης■

βλ. καί στόν 'ίδιο, «Λειψανοθήκη», σ. 31.



166

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

πολλούς ανθρώπους σώσαντος, εις δσον έζη, εκ τε νόσων χαλεπών

Βλ. τά παράλληλα χωρία παραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 7 («Άντίοχος»), σ. 161.

εκ τε νόσων χαλεπών

Γιά τήν έκφραση χαλεπή νόσος (ϊ\χαλεπόν νόσημα) βλ. Άέτ.,Λόγ. Ιατρ. 5,133 [CMG VIII/2,
σ. 109,18-19]: χαλεπήν ύπογράφει τήν νόσον αύτόθι [CMG VIII/2, σ. 109,27], κ.ά.· Όρειβ., Ίατρ.
συν. 45,28 [CMG VI/2/Ι,σ. 184,3],και Ίατρ. συν. έκλ. 39,2 [CMG VI/2/2, σ. 138,27-28]: νόσοι χα-
λεπαι συμβαίνουσιν Παλλάδ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5,7 [II 135,31 Dietz], κ.ά.· Ίππιατρ.
(Hipp. Cant.) 80,18 [CHG II 220,7-8 Oder - Hoppe], κ.ά.

και άνειηρών όδυνάων

Γιά τήν έκφραση ανιαρά όδύνη βλ. Θεόφιλ. πρωτοσπαθ., Π. τής τοϋ άνθρ. κατασκ. 2, 7: όδύ-
νας άνιαράς επάγει, και ό.π. 2,8: άνιαράς όδύνας τοις έμφραχθεϊσιν επιφέρει- Άλέξ. Τραλλ., θεραπ. 2
[II3,10-12 Puschm.], και ό.π. 8,2 [II 371,7-8 Puschm.] · πρβ. και ο.π. 1,17 [1617,6-7 Puschm.], κ.ά.

έκ πατρίδος Στρυμωνίδος Ήρακλείας

Γιά τήν Ηράκλεια τοϋ Στρυμόνα (Σιντική) βλ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, σσ. 368-371.

15. Άριστογένης ό Θάσιος
(3ος αί. π.Χ.)

Προσωπικός γιατρός τοϋ βασιλιά τής Μακεδονίας Αντιγόνου Γονατά (βασ. 276-
239 π.Χ.)116, όπως προκύπτει άπό τή φράση ίάτρευσεν Άντιγόνω τώ έπικληθέντι Γονατά
τής Σούδας117.

"Οσον άφορά τήν καταγωγή τοΰ Άριστογένη στις σχετικές άρχαΐες μαρτυρίες δια-
πιστώνεται κάποια σύγχυση. Συγκεκριμένα στή Σούδα παραδίδονται δύο λήμματα, άπό
τά όποια τό ενα άφορά τόν γιατρό Άριστογένη τόν Κνίδιο, ένώ τό άλλο τόν Άριστογένη
τόν Θάσιο. Και οί δύο συνδέονται μέ τόν Αντίγονο Γονατά, άφοΰ ό Άριστογένης ό Κνίδιος
ίάτρευσεν Άντιγόνω τω έπικληθέντι Γονατά, ένώ ό ομώνυμος Θάσιος έγραψε Έπιτομήν
φυσικών βοηθημάτων πρός ΆντίγονονΙ18.

Ό Wellmann υιοθετεί τήν άποψη παλαιότερων μελετητών (Olearius, Meibon) ότι

116. Βλ. Wellmann, «Aristogenes», στ. 932-933- βλ. άκόμη Reinach, «Medicus», σ. 1671· Fuchs,
«Heilkunde», σ. 319- Marasco, «Médecins de cour», σ. 437- Massar, Soigner et servir, σσ. 151-152, κ.ά.

117. Ή έκφραση αύτή δηλώνει ότι ό Άριστογένης υπηρέτησε στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου, σέ άντιδια-
στολή μέ τήν άπλώς συγχρονιστική έκφραση πού χρησιμοποιείται πάλι στή Σούδα π.χ. γιά τόν Άρχιγένη:
έπι Τραϊανού ϊατρεύσας (Σούδα α 4107 Adler = Ήσύχ., Όνοματ., άπ. 120 Flach) κάι τόν Σωρανό: ίατρεύσας
έπί Τραϊανού και Αδριανού τών βασιλέων (Σούδα σ 851 Adler = Ήσύχ., Όνοματ., άπ. 761 Flach). Πρβ. και Ε.
Rohde, «Γέγονε in den Biographica des Suidas», RhM 33 (1878) 161-200 κάι 638, και ό.π. 34 (1879) 620-622
[= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σσ. 114-184]. Γιά τή σχέση τοΰ Άριστογένη μέ τόν Γονατά βλ. και όσα ση-
μειώνονται παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 3 («Ανώνυμος (Ζήνων;)»), καθώς κα'ι στό λ. άρ. 10 («Διοκλής
ό Καρύστιος»), γιά τήν άπόδοση άπό κάποιους μελετητές στόν Άριστογένη τής 'Επιστολής προφυλακτικής
πρός Άντίγονον, ή όποία παραδίδεται μέ τό όνομα τοϋ Διοκλή.

118. Βλ. Σούδα α 3911 Adler = μαρτ. la (Κνίδιος), κάι Σούδα α 3910 Adler = μαρτ. lb (Θάσιος).
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σίγουρα πρόκειται για ένα καί τό αύτό πρόσωπο119, δέν αποσαφηνίζει όμως αν τό προ-
σωνύμιο Κνίδιος πού τοΰ αποδίδει άφορα τήν ιατρική σχολή στήν όποία άνήκε ή τήν
πόλη όπου διέμεινε γιά κάποιο χρονικό διάστημα ή τον τόπο τής καταγωγής του120.

Τήν άποψη αύτή όσον άφορά τουλάχιστον τήν ταύτιση τών προσώπων και πού πι-
θανότατα άνταποκρίνεται στήν άλήθεια, δέχεται, άκολουθώντας τόν Wellmann, και ό Fr.
Susemihl πού θεωρεί τόν Άριστογένη Κνίδιο στήν καταγωγή121. Ό Fraser έπίσης θεωρεί
πιθανή τή συζητούμενη ταύτιση, άφοΰ μνημονεύει τήν περίπτωση τοΰ Άριστογένη ώς
παρόμοια μέ εκείνη τοΰ γιατροΰ Χρυσίππου (4ος/3ος αί. π.Χ.)· έτσι γιά τά δύο προσω-
νύμια, Κνίδιος καί Θάσιος μέ τά όποια χαρακτηρίζεται ό Άριστογένης, παρατηρεί: «τό τε-
λευταίο [sc. τό Θάσιος] είναι στήν πραγματικότητα τό έθνικό (= πατριδωνυμικό) του, καί
τό προηγούμενο [sc. τό Κνίδιος] δηλώνει τήν προσήλωσή του στήν Κνιδιακή σχολή»122.
Ακολούθως κατά άνάλογο τρόπο άντιμετωπίζει καί τό ζήτημα τοΰ Χρυσίππου πού μαρ-
τυρείται βέβαια ώς 'Ρόδιος, θεωρείται όμως Κνίδιος: τό προσωνύμιο 'Ρόδιος άφορά τήν
καταγωγή τοϋ Χρυσίππου, ένώ τό Κνίδιος τήν ιατρική σχολή στήν όποία άνήκε123.

Αξίζει νά προστεθεί έδώ καί ένα έπί πλέον έπιχείρημα ύπέρ τής θασιακής κατα-
γωγής τοΰ Άριστογένη, τό οποίο προκύπτει, έστω έμμεσα, άπό τή σύγκριση τών τίτλων
τών έργων τοΰ γιατροΰ αύτοΰ μέ ομότιτλα έργα πού συνδέονται μέ τήν Κνιδιακή ιατρική
σχολή124. Άπό τή σύγκριση αύτή συνάγεται, κατά τόν Wellmann125, τό συμπέρασμα ότι
ό Άριστογένης τελούσε ύπό τήν έπίδραση τών ιατρικών θεωριών τής Κνίδου. Συνεπώς
είναι λογικό νά δεχθούμε ότι γι' αύτόν άκριβώς τόν λόγο χαρακτηρίσθηκε Κνίδιος126,
όπότε άναγκαστικά τό Θάσιος δηλώνει τόν τόπο τής καταγωγής του.

Σχετικά μέ τό ζήτημα τής άποδόσεως στό ϊδιο πρόσωπο δύο διαφορετικών προσωνυμί-
ων, άπό τά όποϊα τό ένα άφορά τόν τόπο τής καταγωγής του καί τό άλλο τόν τόπο όπου αύτό

119. Βλ. «Medicin», σ. 783, ύποσημ. 36- βλ. έπίσης στον ϊδιο, «Aristogenes», στ. 932, κάι «Geschichte,
V», σ. 323, ύποσημ. 1.

120. Πιθανότερο δμως φαίνεται δτι κλίνει πρός τό τελευταίο ένδεχόμενο· έξ άλλου στα παραπάνω
μελετήματά του κάνει λόγο γιά τόν «Aristogenes von Knidos» καί γιά τόν «Aristogenes aus Knidos». Πρβ.
καί τήν έπόμενη ύποσημ.

121. Βλ. «Chrysippos von Knidos», σ. 315 («Aristogenes von Knidos», και κυρίως τήν ύποσημ. 6 τής
'ίδιας σελίδας). Βλ. άκόμη Gorteman, «Médecins de cour»,a. 315,ύποσημ. 3 («Aristogène de Cnide»). Βλ. καί
Fuchs, «Heilkunde», σ. 319, δπου, άφού σημειώσει δτι ό Άριστογένης κατάγεται άπό τήν Κνίδο, παρατηρεί
δτι «ό Σουΐδας τόν ονομάζει θάσιον». Τήν ταύτιση αύτή τή δέχονται, άπό δσο κατέστη δυνατόν νά διαπι-
στώσω, δλοι οί μελετητές.

122. Βλ. Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 503, σημ. 49.

123. Βλ. Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 347 (: «the term [sc. Κνίδιος] means 'a member of the Cnidian
school'»)· βλ. έπίσης Gorteman, «Médecins de cour», σσ. 324-325· Marasco, «Médecins de cour», σ. 449·
Massar, Soigner et servir, σσ. 56-57, κ.ά. Βλ. καί παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 40 («Χρύσιππος ό Ρόδιος
(Κνίδιος)»).

124. "Οσον άφορά τά έργα τής 'Ιπποκρατικής Συλλογής πού έχουν κνιδιακή προέλευση έχουν διατυ-
πωθεί άπό τούς μελετητές ποικίλες καί διϊστάμενες μεταξύ τους άπόψεις- φυσικά έδώ θίγω τό θέμα αύτό
μόνο σέ σχέση μέ τά έργα τού Άριστογένη πού ό Wellmann πιστεύει δτι άπηχούν έπιδράσεις τής ιατρικής
σχολής τής Κνίδου.

125. Βλ. «Geschichte, V», σ. 323.

126. "Η και γιά τήν άμάρτυρη άλλά όχι άπίθανη αιτία νά διέμεινε γιά κάποιο χρονικό διάστημα στήν
Κνίδο. Έξ άλλου θεωρώ μάλλον άπίθανο δλοι οί γιατροί τής ιατρικής σχολής τής Κνίδου πού είναι γνωστοί
μόνον ώς Κνίδιοι νά κατάγονταν άποκλειστικά άπό τήν πόλη αύτή.
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παρέμεινε για κάποιο χρονικά διάστημα άσκώντας τό έπάγγελμά του, σημειώνω έδώ τις περι-
πτώσεις α') του διαπρεπούς γιατροΰ Ήροδίκου (5ος/4ος αί. π.Χ.), ό όποιος χαρακτηρίζεται ώς
Σηλυμβριανός, βλ. Anon. Lond. IX 20-36 [σ. 48 Jones] = Ήρόδικ., άπ. 8a, στίχ. 1 Grensemann, άλλά
και ώς Κνίδιος, βλ. Anon. Lond. IV 31-V 34 [σσ. 32-34 Jones] = Ήρόδικ., άπ. 8, στίχ. 16 Grensemann·
γιά τή σχετική έπιχειρηματολογία βλ. Grensemann, Knidische Medizin, τ. 1, σσ. 14-15· βλ. άκό-
μη Πλάτ., Πρωταγ. 316d = Ήρόδικ., άπ. 8a/4 Grensemann: και ό νϋν έτι ών ούδενός ήττον σο-
φιστής Ήρόδικος ό Σηλυμβριανός, τό δέ άρχαϊον Μεγαρεύς· β') τοΰ γιατροΰ Φιλωνίδη (1ος αί.
π.Χ.) (Φιλωνίδης ό Σικελός = Φιλωνίδης ό Σικελός ό άπό Έννης = Φιλωνίδης Δυρραχηνός =
Philonidis Catinensis)· βλ. Wellmann, «Geschichte, I», σσ. 563-564 (όπου, έκτός άπό τήν παρα-
πάνω ταύτιση, ύποστηρίζεται ή καταγωγή τού γιατρού Φιλωνίδη άπό τό Δυρράχιο), κα'ι γ') τοΰ
Στεφάνου τοΰ Αθηναίου (6ος/7ος αί. μ.Χ.), ό όποιος ταυτίζεται μέ τόν Στέφανο τόν Άλεξανδρέα-
βλ. W. Wolska-Conus, «Stéphanos dAthènes et Stéphanos dAlexandrie. Essai d'identification et
de biographie», REB 47 (1989) 5-89· στόν ι'διο, «Les Commentaires de Stéphanos dAthènes au
Prognostikon et aux Aphorismes d'Hippocrate: de Galien à la pratique scolaire Alexandrine», REB
50 (1992) 5-86, και K.-H. Leven, «Stephanos v. Athen», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 828-
829. Γιά τή σύγχυση όσον άφορά βιογραφούμενο πρόσωπο και τή διάσπαση τών πληροφοριών
πού σχετίζονται μ' αύτό σέ δύο διαδοχικά λήμματα, σάν νά πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πρό-
σωπα, βλ. πάλι στή Σούδα σ 851 Adler = Ήσύχ., Όνοματ., άπ. 761 Flach: Σωρανός Μενάνδρου
και Φοίβης, Έφέσιος Ιατρός, διατρίψας έν Άλεξανδρεία και έν τή 'Ρώμη δέ ίατρεύσας έπί Τραϊανού
και Αδριανού τών βασιλέων, βιβλία τε συντάξας πλείστα και κάλλιστα, κα'ι Σούδα α 852 Adler =
Ήσύχ., Όνοματ., άπ. 762 Flach: Σωρανός Έφέσιος, ιατρός νεώτερος, γυναικεία βιβλία δ', βίους
ιατρών και αιρέσεις και συντάγματα βιβλία ι' καϊ άλλα διάφορα. Γιά τή διπλή αύτή άναφορά τοΰ
Σωρανοΰ στή Σούδα, ή όποία στήν πραγματικότητα άφορά ένα και τό αύτό πρόσωπο βλ. Scheele,
De Sorano medico etymologo, σσ. 3[179]-7[183], καϊ Kind, «Soranos», στ. 1114-1115· Hanson -
Green, «Soranus of Ephesus», σ. 981· πρβ. και σσ. 982-988. Αντίθετα ÔW. Α. Reus, «Soranos»,DNP
2 (2001) 739, έκφράζεται πολύ έπιφυλακτικά γιά τήν ταύτιση αύτή, τήν όποία θεωρεί άναπόδει-
κτη. Βλ. έπίσης καϊ τήν περίπτωση τοΰ ιστορικού Ξενοφώντα τοΰ Αθηναίου, γιά τόν όποιον έπί-
σης ύπάρχουν στή Σούδα δύο λήμματα (ξ 47 καϊ 48 Adler)127.

Άπό τή συνεκτίμηση λοιπόν όλων όσων εκτέθηκαν παραπάνω μπορούμε νά συ-
μπεράνουμε μέ μεγάλη βεβαιότητα ότι και τά δύο λήμματα τής Σούδας άφοροϋν τό 'ίδιο
πρόσωπο, τόν Θάσιο γιατρό Άριστογένη.

Τά ένδιαφέροντα τοΰ Άριστογένη άφοροΰσαν τήν Ανατομική, τή Φυσιολογία, τή
Φαρμακολογία, τή Διαιτητική, τήν 'Υγιεινή και ένδεχομένως και άλλους τομείς τής ια-
τρικής· έγραψε, κατά τή Σούδα, είκοσι τέσσερα βιβλία (μονόβιβλα έργα;)128, άπό τά όποια
μνημονεύονται τά άκόλουθα:

Περι διαίτης (ένα βιβλίο), Περί δυνάμεων129 (ένα βιβλίο), Περί δακέτων130 (ένα βι-
βλίο), Περί σπέρματος (ένα βιβλίο), Ύ}>ίείνών131 (ένα βιβλίο), 'Επιστολικά, δηλ. ιατρικές

127. Πρβ. και Tataki, Macedonians Abroad, σ. 211: Μενέλαος Αρραβαίου Πελαγών, Αθηναίος (4ος αί.
π.Χ.): καταγόταν άπό τήν Πελαγονία, άλλά τιμήθηκε ώς πρόξενος στήν Αθήνα. Σέ έπιγραφή τοϋ 'Ιλίου άπο-
καλεϊται Αθηναίος· ό.π., σ. 441: Τιμόλαος Μακεδών ή Ααρισσα'ιος (4ος αί. π.Χ.), συγγραφέας Τρωικών, κ.ά.

128. Γιά τό περιεχόμενο τής λέξεως βιβλίον βλ. παρακάτω, τά σχόλια στή μαρτ. lb (σ. 170).

129. Γιά τή διορθωτική αύτή πρόταση τοϋ Fuchs βλ. παρακάτω, στά σχόλια στή μαρτ. lb.

130. Γιά τόν τονισμό τής λέξεως αύτής βλ. παρακάτω, στά σχόλια στή μαρτ. lb.

131. Γιά τή διορθωτική αύτή πρότασή μου βλ. παρακάτω, στά σχόλια στή μαρτ. lb.
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πραγματείες σέ έπιστολική μορφή, 'Επιτομή φυσικών βοηθημάτων πρός Άντίγονον, δηλ.
συλλογή μαγικών θεραπευτικών μέσων132.

I. Μαρτυρίες

la. Σούδα α 3911 Adler = Ήσύχ., Όνοματ. 93 Flach:

Άριστογένης, Κνίδιος 'ιατρός, δούλος Χρυσίππου τοϋ φιλοσόφου, ίάτρενσεν Άντιγόνω
τω έπικληθέντι Γόνατα.

Ό Άριστογένης, γιατρός τής Κνιδιακής σχολής, δούλος τοΰ φιλοσόφου Χρυσίππου,
υπήρξε γιατρός τοΰ Αντιγόνου τοΰ έπονομαζόμενού Γόνατα.

Κνίδιος ιατρός

«Γιατρός τής Κνιδιακής σχολής»: έτσι πρέπει να νοηθεί ή έκφραση Κνίδιος ιατρός, αν είναι
όρθή ή παραπάνω ερμηνεία (βλ. σ. 167). Βλ. καί τήν άνάλογη έκφραση πού άφορά τόν γιατρό
Χρύσιππο, Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 7, 186: γέγονε δέ και άλλος Χρύσιππος Κνίδιος ιατρός (πρό-
κειται γιά τόν Χρύσιππο, πατέρα τοΰ Χρυσίππου πού διετέλεσε γιατρός τοΰ Πτολεμαίου τοΰ
Φιλαδέλφου· βλ. τό σχετικό σχόλιο παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 40).

δούλος Χρυσίππου

Σχετικά μέ τήν ταύτιση τοΰ Χρυσίππου υπάρχει τό άκόλουθο πρόβλημα. Στήν έκδοση τής
Σούδας άπό τήν Α. Adler γίνεται άποδεκτή ή παραδεδομένη γενική τοϋ φιλοσόφου μετά άπό
τή γραφή Χρυσίππου. Έπίσης ό Flach στήν έκδοση τών άποσπασμάτων τοΰ 'Ονοματολόγου τοΰ
Ησύχιου τοΰ Μιλήσιου (6ος αί. μ.Χ.) διατηρεί τή γραφή τοΰ φιλοσόφου, όπως καί στήν Ίωνιά,
τό προσγραφόμενο στήν αυτοκράτειρα Εύδοκία τή Μακρεμβολίτισσα έργο (11ος αι., βλ. Cohn,
«Eudocia», στ. 912-913), ή σύνταξη τοΰ όποιου όμως είναι άποδεδειγμένα μεταγενέστερη (16ος
αι.), βλ. [Εύδοκία], Ίωνιά 142 Flach. Στό κριτ. ύπόμν. τής εκδόσεως τοΰ 'Ονοματολόγου όσον
άφορά τή γραφή φιλοσόφου ό Flach σημειώνει: «ίατροΰ pro φιλ. corr. Reinesius; de Cnidio enim
medico agitur». Επισημαίνω έπίσης δτι ό Wellmann, «Medicin», σ. 783, ύποσημ. 35, υποστηρίζει
δτι ή γραφή τοϋ φιλοσόφου άποτελει προσθήκη βυζαντινού άντιγραφέα, οφειλόμενη σέ άγνοια,
ένώ όσον άφορά τόν χαρακτηρισμό τοΰ Άριστογένη ώς δούλου ό ϊδιος μελετητής πιστεύει (αύτό-
θι) δτι «ή άδιασταύρωτη σημείωση, ότι αύτός [sc. ό Άριστογένης] υπήρξε δούλος τοΰ Χρυσίππου,
προέρχεται έδώ [sc. στό λ. τής Σούδας] άπό τόν 'Έρμιππο τόν Βηρύτιο Περ'ι τών διαπρεψάντων
έν παιδεία δούλων». Έπί πλέον ό Wellmann, «Geschichte, III», σ. 372, δέχεται ότι ό Χρύσιππος
μέ τόν όποιο φέρεται ότι συνδεόταν ό Άριστογένης ήταν ό γιατρός Χρύσιππος (ό δάσκαλος τοΰ
Ερασιστράτου) καί ό Άριστογένης υπήρξε μαθητής καί όχι δοΰλος του. Ό Fuchs, «Heilkunde», σ.
319, έπίσης σημειώνει ότι ό Άριστογένης ύπήρξε μαθητής τοΰ Κνίδιου γιατροΰ Χρυσίππου· άντί-
θετα πιστεύει ότι γιά χρονολογικούς λόγους ό Άριστογένης δέν είναι δυνατόν νά ύπήρξε δοΰλος
τοΰ στωϊκοΰ φιλοσόφου Χρυσίππου (πού γεννήθηκε περί τό 280 π.Χ.). Άπό τά όσα γράφει ό
Fuchs προκύπτει ότι κατ' αύτόν πρέπει νά έγινε κάποια σύγχυση στή Σούδα (= Ησύχιο) άνάμεσα
στόν γιατρό Χρύσιππο καί στόν ομώνυμο στωϊκό φιλόσοφο.

lb. Σούδα α 3910 Adler = Ήσύχ., Όνοματ. 92 Flach:

Άριστογένης Θάσιος, ιατρός, έγραψε βιβλία κδ '■ έκρίθη δέ Περι διαίτης έν, Περ'ι δυνά-

132. Ειδικότερα γιά τούς τίτλους καί το περιεχόμενο τών έργων αύτών βλ. παρακάτω, τά σχόλια στή
μαρτ. lb.
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μεων133 α ', Περι δακέτων α ', Περ'ι σπέρματος α ', Υγιεινών134 α ', 'Επιστολικά, 'Επιτομή135
φυσικών βοηθημάτων πρός Άντίγονον.

Ό Άριστογένης άπό τή Θάσο, γιατρός, έγραψε είκοσι τέσσερα βιβλία (έργα;), άπό
τά όποια σημαντικότερα θεωρήθηκαν τά άκόλουθα: Περ'ι διαίτης ένα βιβλίο, Περ'ι φαρ-
μάκων ένα βιβλίο, Περ'ι τών ζώων πού δαγκώνουν ένα βιβλίο, Περ'ι σπέρματος ένα βι-
βλίο, Υγιεινά ένα βιβλίο, 'Επιστολικές πραγματείες, 'Επιτομή μαγικών θεραπευτικών μέ-
σων πρός τόν Αντίγονο.

έγραψε βιβλία κδ '

Ό όρος βιβλίον είναι δυνατόν να εκληφθεί ώς συνώνυμος μέ τό σύγγραμμα, μόνο στήν πε-
ρίπτωση μονόβιβλων συγγραμμάτων. Αύτό φαίνεται νά ισχύει γιά τόν Αριστογένη, άφοϋ γιά όσα
συγγράμματά του δηλώνεται ή έκτασή τους, αύτή περιορίζεται σέ ένα μόνο βιβλίο.

περ'ι διαίτης

Ό Wellmann, «Geschichte, V», σ. 323, πιστεύει ότι τό περιεχόμενο τοΰ έργου αύτοΰ άπη-
χοΰσε κνιδιακή έπίδραση, καί τό συγκρίνει μέ τό «έπίσης επηρεασμένο άπό τήν κνιδιακή διδα-
σκαλία ψευδο-ίπποκρατικό σύγγραμμα Περ'ι διαίτης [VI 466-637 L.]». Σχετικά μέ τό Περ'ι διαίτης
τής 'Ιπποκρατικής Συλλογής βλ. 1h. Gomperz, Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken
Philosophie, τ. 1, Berlin 41922 (' 1895), σσ. 236,256 καί 257· Fredrich, Hippokratische Untersuchun-
gen, σσ. 81 κ.έ.· πρβ. όμως I. M. Lonie, «The Cnidian Treatises of the Corpus Hippocraticum», CQ
N. S. 15 (1965) 5, κ.ά.

περ'ι δυνάμεων [-ως ed.] α '

Κατά τόν Fuchs, «Heilkunde», σ. 319, ή παραδεδομένη γεν. ένικοΰ δυνάμεως στόν έξετα-
ζόμενο τίτλο πρέπει νά διορθωθεί σέ δυνάμεων ό 'ίδιος μελετητής σημειώνει έπίσης ότι τό σύγ-
γραμμα αύτό ήταν φαρμακολογικοΰ περιεχομένου («über Arzneimittel»), Οί δύο παραπάνω άπό-
ψεις τοΰ Fuchs είναι πιθανότατα όρθές καί τεκμηριώνονται άπό τή χρήση τοΰ ούσ. δύναμις στήν
ιατρική γραμματεία. Τό ούσ. δύναμις λοιπόν στή γραμματεία αύτή έχει ποικίλες σημασίες άνά-
λογα μέ τά συμφραζόμενα. Στή Φαρμακολογία χρησιμοποιείται ώς συνώνυμο τοΰ «φαρμάκου»,
ένώ στόν πληθυντικό άριθμό, ώς τίτλος ή μέρος τίτλου, δηλώνει σύγγραμμα στό όποιο κατα-
γράφονται φάρμακα. Γιά τήν δύναμιν = «φάρμακον» βλ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 5,
24 [XI 780,3 κ.έ.]· ο.π. 6, 5 [XI 867,18-868,2 Κ.]· Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,2 [XII 404,16 κ.έ. Κ.]:
άλλο [sc. φάρμακον]· αύτη ή δύναμις πασών έστι βελτίων, ποιούσα και προς ρεούσας τρίχας ...·
δ.π. 3,1 [XII 624,15 κ.έ. Κ.]: Τέσσερας έπι τάς είκοσι δυνάμεις ώτικάς έφεξής άλλήλων έγραψεν ό
Άνδρόμαχος ...· ο.π. 3, 1 [XII 633, 17 κ.έ. Κ.]: Αι ύπό Άσκληπιάδου γεγραμμέναι δυνάμεις ώτικα'ι
έν τω πρώτω τών εκτός, κ.ά.136. Γιά τή χρήση τοΰ ούσ. δύναμις σέ τίτλους φαρμακολογικών συγ-
γραμμάτων βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 13 [XIII 416, 15 κ.έ. Κ.]: Μέμνηται δέ αύτοΰ και
ό Ήρας έν τώ βιβλίω τών φαρμάκων, ο τινές μέν έπιγράφουσι Νάρθηκα, τινές δέ Τόμον τών δυ-
νάμεων δ.π. 1, 15 [XIII 427, 13 κ.έ. Κ.]: κατά τό βιβλίον, δ επιγράφει [sc. ό Ανδρόμαχος ό νεώ-

133. δυνάμεων correxit Fuchs: δυνάμεως ed. (βλ. παρακάτω, στά σχόλια στή μαρτ. αύτή).

134. Υγιεινών a' scrips!: Ύγιεινόν α' ed. (γιά τή διορθωτική αύτή πρόταση βλ. παρακάτω, στά σχό-
λια στή μαρτ. αύτή).

135. 'Επιτομή scripsi: Έπιτομήν ed.

136. Πρβ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 10,1 [XIII 321,1-2 Κ.]: Ότι μέν νεφριτικάς άντιδότους τε
καί δυνάμεις όνομάζουσιν δσαι νεφρούς πάσχοντας ώφελοϋσιν (λατιν. μετάφρ.: «Quod nephriticas antidotos
et compositiones appellant quae renibus affectis conférant»).
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τερος] Δυνάμεις πρός τά εκτός, κ.ά. Πιθανότατα τόν τίτλο Δυνάμεις (Περι δυνάμεων;) έφερε και
ενα φαρμακολογικού περιεχομένου σύγγραμμα τοΰ Ήροφίλειου γιατρού Μαντία· βλ. Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,3 [XIII 162,15-163,6 Κ.]: άλλη έκ τώνΜαντίου ΔυνάμεωνΆτταλική ... Βλ.
και Wellmann, «Medicin», σ. 825· Kind, «Mantias», στ. 1257, και V. Nutton, «Mantias» (2), DNP

I (1999) 830, όπου ό συγγρ. κάνει λόγο γιά τό σύγγραμμα αύτό, άποδίδοντας τόν τίτλο του στά
Γερμανικά ώς «Über Arzneimittelheilkunde». Βλ. και Durling,Medical Terms, σ. 134, λ. δύναμις («a
medicine»). Έπίσης άπό τή σημασία αύτή και χρήση τού ούσ. δύναμις (= φάρμακο) προέκυψε και
ό τίτλος Δυναμερόν πού δηλώνει έργο στό όποιο καταγράφονται ποικίλα φάρμακα, όπως μπο-
ρούμε νά συμπεράνουμε μέ άσφάλεια άπό δύο τουλάχιστον συγγράμματα πού φέρουν τόν πα-
ραπάνω τίτλο: Τό πρώτο άπό αύτά προέρχεται άπό τόν Αϊλιο Προμώτο (2ος αί. μ.Χ.· σχετικά βλ.
στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Α'ίλιος Προμώτος»), ένώ τό δεύτερο άπό τόν βυζαντινό γιατρό
Νικόλαο Μυρεψό (13ος/14ος αί.) και μάς είναι γνωστό μέχρι σήμερα κυρίως άπό τή λατινική με-
τάφρασή του (τό σύνολο τού πρωτότυπου έλληνικοΰ κειμένου παραμένει άνέκδοτο)· βλ. Hunger,
Βυζ.λογ.,τ. 3, σ. 142.Βλ. άκόμη Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 3,115 [CMG VIII/Ι,σ. 305,6-7]: εύρον δέ έγώ τήν
γραφήν ταύτην έν δυναμερώ άπό Ρώμης μοι κομισθέντι· Παλλάδ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ'
3,22 [II98,20-22 Dietz] : μή γάρ ώς έτυχε τοις δυναμεροίς καταπίστευε- ώσπερ γάρ άλλοις πολλοίς,
ούτω και Άπολλωνίω τούπίκλην Μυΐ γέγραπται δυναμερά· Λέων. ίατρ., Σύν. ίατρ. 4, 1 [σ. 153, 5-6
Ermerins] : φέρεται δέ βοηθήματα περι αύτών [sc. τών όζαινών] έν τοις δυναμεροίς πλείστα· ό.π. 4,

II [σ. 157,25-27 Erm.]· ό.π. 5, 22 [σ. 185,1-2 Erm.]· ό.π. 7,10 [σ. 209, 24-26 Erm.], κ.ά. Δέν άπο-
κλείεται βέβαια σέ κάποιες περιπτώσεις ό χαρακτηρισμός δυναμερόν νά άναφέρεται άπλώς στό
φαρμακολογικό περιεχόμενο κάποιου συγγράμματος, ό πραγματικός τίτλος τοΰ όποιου νά είναι
διαφορετικός, όπως π.χ. συμβαίνει στήν περίπτωση τοΰ Απολλώνιου τοΰ Μυός, τοΰ όποιου είναι
γνωστά δύο φαρμακολογικά έργα, τό Περι μύρων και τό Περι εύπορίστων δηλ. στήν περίπτω-
ση τοϋ γιατροΰ αύτοΰ ή έκφραση γέγραπται δυναμερά πιστεύω ότι σημαίνει «έγραψε συγγράμ-
ματα φαρμακολογικού περιεχομένου». Πρβ. και τόν τίτλο Dynamidia ή De dynamidiis μεσαιω-
νικών λατινικών συλλογών φαρμάκων, όπως π.χ. στόν κώδικα Vindoc. lat. 109 (11ος αι.), φ. 87r:
(Pseudo-) Galeni Liber de dynamidiis. Hec est dynami<die demonstratio omnium> medi-
camentorum que ad artis medicine scientiam pertinet (βλ. Sigerist, «Mediaeval Medical Texts», σ.
81), και στόν ι'διο κώδικα, φ. 98r:... Incipit liber dinamidii, id est farmaceuticon diversis auctoribus
coartatum singula antidota. Γι' αύτά τά λατινικά συμπιληματικά έργα και τή μεγάλη διάδοσή τους
στή Δύση βλ. ένδεικτικά L. C. MacKinney, «„Dynamidia" in Mediaeval Medical Literature», Isis
24 (1936) 400-414. Βλ. άκόμη K.-D. Fischer, «The Acharistum in a Manuscript from the Library
of Nicholas of Cues», στό: L. Cilliers (έκδ.), Asklepios. Studies on Ancient Medicine [AC, Suppl. 2],
Bloemfontein 2008, σ. 79.

Ό Wellmann μνημονεύει τό έργο αύτό μέ τόν τίτλο Περι δυνάμεως, όπως δηλ. παραδίδεται
στή Σούδα (βλ. «Aristogenes», στ. 932), άλλά και μέ τόν τίτλο Περί δυνάμεων, μεταφράζοντάς
τον όμως ώς άκολούθως: «über die Heilkraft der Arzneien gegen die Gifte (Περί δυνάμεων sc.
τών φαρμάκων)» (βλ. «Geschichte, V», σ. 323)137· άκόμη ό Wellmann ύποστηρίζει ότι ή γεν. δυνά-
μεως (ή -ων) άναφέρεται στά φάρμακα (καϊ όχι ότι ή 'ίδια ή λέξη σημαίνει φάρμακο), άφοΰ, όπως
ήδη σημειώθηκε, ό τίτλος κατά τή γνώμη του είναι Περι δυνάμεως (-ων) [sc. φαρμάκων]. 'Επίσης

137. Πιστεύω δτι ό Wellmann αύτή τή δεύτερη φορά δέν έγραψε δυνάμεων άντι τοϋ παραδεδομένου
δυνάμεως διορθώνοντας σιωπηρά τήν πτώση και τόν αριθμό, άλλά κατά κάποιο τρόπο «έκ παραδρομής»,
έπειδή ή γεν. πληθ. τοϋ ούσ. αύτοϋ, όπως και τοΰ ούσ. φάρμακον, είναι συνηθέστερη άπό τήν άντίστοιχη πτώ-
ση τοϋ ένικ. στούς τίτλους τών ιατρικών συγγραμμάτων. 'Εξ άλλου, άν διόρθωνε σιωπηρά άλλά συνειδητά,
τότε θά μετέφραζε συνεπέστερα και τόν τίτλο τοϋ έργου· έπισημαίνω όμως ότι τό Περ'ι δυνάμεων ... τό με-
ταφράζει «über die Heilkraft ...» (και όχι über die Heilkräfte ..., όπως θά ήταν ή άκριβής άπόδοση αύτής
τής μορφής τοΰ τίτλου).
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ό Wellmann έντελώς αυθαίρετα, δηλ. χωρίς να έχει εντοπίσει κάποιο παράλληλο στήν ιατρική
γραμματεία, σημειώνει δτι ό συζητούμενος τίτλος σημαίνει «Σχετικά μέ τή θεραπευτική δράση
τών φαρμάκων κατά τών δηλητηρίων» (ϊσως έπειδή ό Άριστογένης έγραψε σύγγραμμα καί γιά
τά ίοβόλα ζώα).

Στά δσα εκτέθηκαν παραπάνω σχετικά μέ τή μορφή του τίτλου άλλά καί τό περιεχόμενο
τοϋ έργου αύτοΰ τοΰ Άριστογένη θά μπορούσε κάποιος νά παρατηρήσει τά άκόλουθα: α') Άν
πράγματι πρέπει νά διατηρήσουμε τήν παραδεδομένη στή Σούδα γεν. ένικ. δυνάμεως (ή έστω νά
υιοθετήσουμε τή γεν. πληθ. -ων) καί νά έννοήσουμε ώς διευκρινιστικό συμπλήρωμα τοΰ τίτλου
τή γεν. πληθ. φαρμάκων, όπως προτείνει ό Wellmann, τότε τό μόνο γνωστό έργο πού έχει κάπως
παρόμοιο τίτλο (στόν όποιο περιέχονται οί λέξεις δύναμις καί φάρμακον) είναι τό γαληνικό Περί
κράσεως και δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων, τό περιεχόμενο τοΰ όποιου σχετίζεται γενικά μέ
τις ιδιότητες καί τή θεραπευτική δράση τών άπλών φαρμάκων (δέν περιορίζεται δηλ. στήν κατα-
γραφή τής δράσεως τών φαρμάκων σέ συγκεκριμένες ή τόσο εξειδικευμένες περιπτώσεις, δπως
προτείνει ό Wellmann γιά τό σύγγραμμα τοΰ Άριστογένη). β ') Άν τό περιεχόμενο τοΰ έργου ήταν
αύτό πού δέχεται ό Wellmann, τότε ό τίτλος του θά ήταν οπωσδήποτε διαφορετικός- γι' αύτό ό
Γερμανός μελετητής δέν έντοπίζει κανένα έργο πού νά πραγματεύεται τό θέμα τών δηλητηρί-
ων καί νά φέρει αύτόν τόν τίτλο (οΰτε Περί δυνάμεως ούτε Περι δυνάμεως [ή -ων] φαρμάκων).
Μάλιστα τά παραδείγματα πού προσκομίζει δέν έχουν καμιά σχέση μέ τή μορφή τοΰ τίτλου τοΰ
έργου τοΰ Άριστογένη, βλ. «Geschichte, V», σ. 323, ύποσημ. 3, καί φυσικά δέν ύποστηρίζουν τήν
πρότασή του- δειγματοληπτικά σημειώνω δτι ένας άπό τούς τίτλους πού επικαλείται άφορά έργο
τοΰ 'Ερασιστράτου καί είναι ό άκόλουθος: Περί δυνάμεων και θανασίμων. Ό I. Garofalo, έκδοτης
τών άποσπασμάτων τοΰ 'Ερασιστράτου, σημειώνει γιά τό περιεχόμενο τοΰ έργου (Erasistratifrag-
menta, σ. 56): «Quest' opera trattava dei farmaci (dynameis) e dei veleni (thanasima) e relativi an-
tidoti». Άκόμη στά άπ. 270-283 τής έκδόσεώς του, τά όποια κατά τή γνώμη του προέρχονται άπό
τό Περι δυνάμεων και θανασίμων, γίνεται λόγος καί γιά φάρμακα καί νοσήματα πού δέν έχουν κα-
μιά σχέση μέ τά δηλητήρια, π.χ. γιά τή μή χρήση τοΰ μανδραγόρα έπι ώταλγίας κα'ι όφθαλμιώντων
(άπ. 270), γιά φάρμακα κατά τών έλκών τοΰ προσώπου (άπ. 272), γιά τή χρήση τοΰ φυτοΰ σκάνδιξ
(= είδος λαχάνου) σέ κάποια νοσήματα, όπως στομαχικά, ήπατικά κ.ά. (άπ. 273), κτλ. (προφανώς
ή ενότητα τοΰ έρασιστράτειου έργου, όπου καταγράφονταν τά φάρμακα αύτά, άντιστοιχοΰσε στό
Περ'ι δυνάμεων ... τοΰ τίτλου), γ ') Τόσο έλλειπτικοί τίτλοι, όσο αύτός πού προτείνει ό Wellmann
δέν έντοπίζονται στήν ιατρική γραμματεία· άντίθετα οί σωζόμενοι τίτλοι παραπέμπουν σαφώς
στό περιεχόμενο τοΰ σχετικού έργου καί δέν άπαιτείται τέτοια συλλογιστική γιά τήν κατανόη-
σή τους. Συνεπώς ή πρόταση τοϋ Fuchs φαίνεται ορθότερη, έπειδή άφ' ενός ή διόρθωσή του ύπο-
στηρίζεται άπό πολλά παράλληλα καί άφ' έτέρου ό άποκαταστημένος τίτλος, χωρίς νά άπαιτείται
νά έννοήσουμε ό,τιδήποτε, δηλώνει σαφώς τό περιεχόμενο τοΰ έξεταζόμενου συγγράμματος τοΰ
Άριστογένη, ότι δηλ. πρόκειται γιά ένα γενικό φαρμακολογικό εργο.

περ'ι δακέτων α '

Τό έπίθ. δακετός μαρτυρεΐται στά άρχαία κείμενα καί ώς δάκετος, μέ τήν ίδια περίπου συ-
χνότητα· άπό τούς έκδοτες τών σχετικών έργων γίνονται άποδεκτές ώς όρθές καί οί δύο διαφο-
ροποιήσεις ώς πρός τή θέση τοΰ τόνου· γιά τόν τύπο δακετός βλ. Αίλιαν., Π. ζώων ιδιότ. 10,49 =
Νίκανδρ., Όφιακά, άπ. 31 Gow - Scholfield, κ.ά.· Έρέννιος Φίλων, άπ. F. 2, 90· Γαλην., Π. άντ ιδ. 2,
15 [XIV 193,3 Κ]: Φύσει νενομίσθαι προς τών δακετών φόβους■ Πρός Πίσ. π. τής θηρ. 5 [XIV 231,
1 Κ.]: τών δακετών θηρίων■ Πτολεμ., Άποτελ. 4, 9, 10: άπό δακετών ιοβόλων, κ.ά.· γιά τόν τύπο
δάκετος βλ. Αίλιαν., Π. ζώων 'ιδιότ. 1, 57: έτερων δακέτων κα'ι φαλαγγίων, κ.ά. Βλ. καί λίγο παρα-
κάτω, στό σχόλιο αύτό, τούς τίτλους σχετικών έργων. Σημειώνω άκόμη ότι ό έκδοτης τοΰ έργου
τοϋ Εύσεβίου Εύαγγελική προπαρασκευή διατηρεί καί τις δύο γραφές, βλ. ό.π. 1, 10 (δακετών)
καί 2, 1 (δακέτων). Έπίσης στό Φώτιο, στό Λεξικό, Λέξ. φ 637, ύπάρχει ή γραφή δακέτων, ένώ
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στή Βιβλίοθήκην 221,179b 26 ή γραφή δακετών. Βλ. τέλος και LSJ, λ. δακετόν και δάκος, και Gl,
στό λ. δακετός (: τό δακετόν ή δάκετον). Συνεπώς ή παραδεδομένη γραφή πρέπει νά γίνει άποδε-
κτή, παρ' όλο πού ό Wellmann, «Geschichte, V», σ. 323, τή διορθώνει (;) σιωπηρά σέ δακετών (βλ.
όμως «Aristogenes», στ. 932). Σύγγραμμα μέ τόν τίτλο Περί δακετών έγραψε ό γιατρός Ανδρέας
ό Καρύστιος, 3ος αί. π.Χ. (βλ. Άθήν., Δειπνοσ. 7, 90, 312d κ.ά.), ένώ ό Θεόφραστος (4ος αί. π.Χ.)
έγραψε Περί δακέτων και βλητικών, δηλ. «Γιά τά ζώα πού δαγκώνουν και γιά τά ζώα πού τσι-
μπούν» (βλ. Αθήν., Δειπνοσ. 7,95,314b-c = Θεόφρ., άπ. 178 Wimmer, κ.ά.), και ό Σώστρατος (1ος
αί. π.Χ.) Περι βλητών και δακέτων (βλ. Σχολ. εις Νικάνδρ. θηρ. 764a [σ. 276,2 Crugnola]). Έπίσης
συγγράμματα μέ τό 'ίδιο θέμα, άλλά χρησιμοποιώντας άντί τών έπιθέτων βλητός και δακετός τό
γενικής σημασίας έπίθετο ιοβόλος, πού δηλώνει τά ζώα πού μέ τό τσίμπημα ή τό δάγκωμά τους
έναποθέτουν στόν άνθρωπο ή τά ζώα τόν ιόν, έγραψαν πολλοί άρχαΐοι γιατροί, άπό τούς όποιους
σημειώνω ένδεικτικά τόν Φιλούμενο (2ος; αί. μ.Χ.), Περ'ι τών ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοΐς βοη-
θημάτων, τόν Ανώνυμο [Α'ίλιο Προμώτο;] (2ος αί. μ.Χ.), Περί τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων
φαρμάκων, τόν βυζαντινό γιατρό Άέτιο Άμιδηνό (6ος αί. μ.Χ.), ό όποιος άφιέρωσε τόν 13ο λόγον
τοΰ συγγράμματος του Βιβλία Ιατρικά στά ίοβόλα ζώα και τά δηλητήρια, κ.ά. Βλ. και Wellmann,
«Geschichte, V», σ. 323, ύποσημ. 2.

περι σπέρματος α '

Τό σύγγραμμα αύτό, κατά τόν Wellmann, «Geschichte, V», σ. 323, έχει ένα καθαρά κνιδιακό
θέμα και παραπέμπει στό σύγγραμμα Περί γονής [VII 470-482 L.], πού περιλαμβάνεται βέβαια
στήν 'Ιπποκρατική Συλλογή, προέρχεται όμως σύμφωνα μέ κάποιους μελετητές άπό Κνίδιο γιατρό.
Σημειώνω τέλος ότι συγγράμματα μέ τίτλο Περί σπέρματος έγραψαν ό Σφαΐρος ό Βοσποριανός,
3ος αί. π.Χ. (βλ. Διογ. Ααέρτ., Βίοι φιλοσ. 7, 177 = Σφαϊρος, άπ. 620 von Arnim· πρβ. και Διογ.
Λαέρτ., ό.π. 7,159 = Σφαΐρος, άπ. 626 von Arnim), ό Αλέξανδρος ό Φιλαλήθης, 1ος αί. π.Χ. (βλ.
Vindic., De sem. 1 [σ. 208 Wellm. = σ. 191 Jaeger] = Ήρόφ., άπ. 191 von Staden = Αλέξ. Φιλαλ.,
άπ. 9 von Staden: Alexander amator veri<tatis> (supplevi) appellatus, discipulus Asclepiadis, libro
primo de semine), ό Σωρανός ό Έφέσιος, 1ος/2ος αί. μ.Χ. (βλ. Π. γυν. 1, 12 [CMG IV, σ. 9, 18]·
τό σύγγραμμα αύτό τοΰ Σωρανοϋ παραδίδεται μέ τόν έναλλακτικό τίτλο Περί ζωογονίας, βλ.
ό.π. 1,14 [CMG IV, σ. 10,22]) (ή Περί σπέρματος και ζωογονίας, βλ. Kind, «Soranos», στ. 1126), ό
Γαληνός, 2ος/3ος αί. μ.Χ. [IV 512-651 Κ.], και ενδεχομένως κα'ι άλλοι.

Υγιεινών [-νόν ed.] α'

Ό Wellmann, «Geschichte, V», σσ. 323-324, όπως ή Adler, καταγράφει τό έργο αύτό
ώς Ύγιεινόν, ένώ σέ προγενέστερα δημοσίευματά του τό μνημόνευε μέ τόν τίτλο Υγιεινά, βλ.
«Medicin», σ. 783, ύποσημ. 36, κα'ι «Aristogenes», στ. 932. Έπίσης ό Flach, στήν έκδοση τοΰ
'Ονοματολόγου, όσον άφορά τό λήμμα αύτό, σημειώνει ότι ό Gutschmid είχε προτείνει τή δι-
όρθωση τής γραφής Ύγιεινόν σέ Υγιεινών (βλ. κριτ. ύπόμν.), πρόταση τήν όποία ή Adler δέν
μνημονεύει στό άντίστοιχο κριτ. ύπόμν. στήν έκδοση τής Σούδας. Πιθανότατα ό όρθός τίτ-
λος είναι Υγιεινά, και τό σχετικό λήμμα τής Σούδας πρέπει νά διορθωθεί σέ Υγιεινών α' (δηλα-
δή: «'Υγιεινών [sc. ζητημάτων] ενα βιβλίο»), όπως δηλ. είχε προτείνει ό Gutschmid. Τό έπίθετο
ύγιεινός ώς τίτλος συγγράμματος άπαντάται μόνο στόν πληθυντικό αριθμό· βλ. τά ομότιτλα έργα
τοϋ Διοκλή τοΰ Καρύστιου (Υγιεινά πρός Πλείσταρχον, σχετικά βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ.
άρ. 10), τοΰ Ερασιστράτου (άπ. 153-167 Garofalo) και τοϋ Γαληνού [VI 1-452 Κ. = CMG V/4/2,
σσ. 1-198], Άκόμη πρβ. και τις μνείες τοΰ καθενός βιβλίου τών Υγιεινών τοΰ Γαληνού (Υγιεινών
λόγος Α ', Υγιεινών λόγος Β ', κτλ.)· 'ίσως δηλ. ή έσφαλμένη γραφή Ύγιεινόν νά προήλθε άπό τήν
όμόηχη γεν. πληθ.

έπιστολικά

Γιά τήν ιατρική έπιστημονική έπιστολογραφία βλ. τήν έξαιρετικά συνοπτική άνασκόπηση
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τοϋ Wellmann, «Geschichte, V», σσ. 324-325, και Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 105-109 (δπου και
κατάλογος ιατρικών έπιστολικών πραγματειών).

'Επιτομή φυσικών βοηθημάτων πρός Άντίγονον

Βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 51, ύποσημ. 30, γιά τον Άριστογένη και τό έργο του αύτό, και
σσ. 46-51, γενικά γιά τόν όρο φυσικός (καί κυρίως γιά τά φυσικά φάρμακα και τά φυσικά βοηθή-
ματα στήν ιατρική γραμματεία). Βλ. και Wellmann, «Geschichte, V», σ. 324 (όπου ό τίτλος μετα-
φράζεται ώς «Abriss der magischen Mittel»). Γιά τή διευκρίνιση τοΰ όρου φυσικός (-ά) βλ. και
Σούδα α 4647 Adler: Αφρικανός, ό Σέκτος χρηματίσας φιλόσοφος, Λίβυς, ό τούς Κεστούς γεγραφώς
έν βιβλίοις κδ'. ε'ισϊ δέ οιονεί φυσικά, έχοντα έκ λόγων τε και έπαοιδών κα'ι γραπτών τίνων χαρα-
κτήρων Ιάσεις τε και άλλοίων ένεργειών. Γιά τόν όρο βοήθημα βλ. παρακάτω, σ. 182.

Έπίσης μαρτυροΰνται και διάφορα ιατρικά έργα, προσγραφόμενα σέ άλλους γιατρούς, τά
όποια άπευθύνονται πρός τόν «Αντίγονον» ή πρός τόν «Άντίγονον βασιλέα», χωρίς όμως νά
προσδιορίζεται γιά ποιόν ομώνυμο βασιλιά πρόκειται· βλ. π.χ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 10
(«Διοκλής ό Καρύστιος»).

2a. Plin., Nat. hist. 29 (Ind.) [I 100,15-17 Ian - Mayhoff]:

MEDICIS. Botrye, Apollodoro, Archedemo, Aristogene, Xenocrate ...

Γιατροί. Βότρυς, Απολλόδωρος, Άρχέδημος, Άριστογένης, Ξενοκράτης ...

Ό Άριστογένης μνημονεύεται άπό τόν Πλίνιο μεταξύ τών μή Λατίνων συγγραφέων
(externis), έργα τών όποιων χρησιμοποίησε γιά τή συγγραφή τοΰ είκοστοΰ ένατου βιβλίου τής
Naturalis historia, τό όποιο θέμα του έχει τά φάρμακα πού συντίθενται άπό ζωϊκά συστατικά
(continentur medicinae ex animalibus).

Botrye

Γιατρός πού έζησε τό άργότερο κατά τό πρώτο μισό τοΰ 1ου αί. μ.Χ., άφοΰ είναι γνωστός
ήδη στόν Πλίνιο (έγραψε περί τό 77 μ.Χ.). Έπίσης άποτελει μία άπό τις πηγές τοΰ Άσκληπιάδη
τοΰ Φαρμακίωνα (έγραψε κατά τις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 1ου αί. μ.Χ.), ό όποιος γνωρίζει ένα
φάρμακο τοΰ Βότρυος κατά τής αιμορραγίας τών αύτιών. Βλ. Μ. Wellmann, «Botrys» (4), RE III/1
(1897) 794.

Apollodoro

Πρόκειται μάλλον γιά τόν γιατρό Απολλόδωρο τόν ίολόγο πού έζησε στίς άρχές τοΰ 3ου
αί. π.Χ. Έγραψε σχετικά μέ τά ίοβόλα ζώα καί τά δηλητήρια (οί τίτλοι τών συγγραμμάτων του
μόνον υποθετικά είναι δυνατόν νά άποκατασταθοΰν)· τά εργα του αύτά άποτέλεσαν βασική
πηγή γιά τούς μεταγενέστερους γιατρούς πού άσχολήθηκαν μέ παρόμοια θέματα. Βλ. Wellmann,
«Apollodoros», στ. 2895-2896, καί στόν ίδιο, «Medicin», σσ. 784-785.

Archedemo

Γιά τόν Άρχέδημο δέν είναι γνωστή καμιά άλλη μαρτυρία. Ό Μ. Wellmann, «Archedemos»
(6a), RE Suppl. I (1903) 118, γνωρίζει μόνον έναν Άρχέδημο ίπποτρόφον, ό όποιος συνέθεσε
ένα μάλαγμα πωλικόν βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 130, 14, 1 [CHG I 403, 19-23 Oder - Hoppe]:
Άρχεδήμου <ίπποτρόφου σκευασία.> μάλαγμα πωλικόν....

Xenocrate

Ό γιατρός Ξενοκράτης ό Άφροδισιεύς (έποχή Αύγούστου; 1ος; αί. μ.Χ.), έγινε γνωστός κυ-
ρίως γιά τά σύγγραμματά του Περ'ι τής άπό (τοΰ άνθρώπου και Wellmann) τών ζώων ώφελείας και
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Περι τής άπ ένυδρων τροφής ('ίσως μέρος εύρύτερου έργου, Περί τής άπό τών ζώων τροφής;). Βλ.
Μ. Wellmann, «Xenokrates aus Aphrodisias», Hermes 42 (1907) 614-629· F. Kudlien, «Xenokrates»
(8), RE IX/A/2 (1967) 1529-1531- M. Stamatu, «Xenokrates v. Aphrodisias», στό: Leven (έκδ.),
Antike Medizin, στ. 928-929, και Βοσκός, Αρχ. κυπρ. γραμμ., τ. 4, σσ. 409-410, κ.ά.

2b. Plin„Nat. hist. 30 (Ind.) [I 104,1-3 Ian - Mayhoff]:

MEDICIS. Botrye, Apollodoro, Menandro, Archedemo, Aristogene, Xenocrate ...
Γιατροί. Βότρυς, Απολλόδωρος, Μένανδρος, Άρχέδημος, Άριστογένης, Ξενοκράτης ...

Στό τριακοστό βιβλίο τής Naturalis historia, τό όποιο έχει ϊδιο θέμα μέ τό προηγούμενο (κα-
ταγράφονται τά ύπόλοιπα φάρμακα πού προέρχονται άπό τά ϊδια ζώα, medicinae ex animalibus
reliquae prioris libri), μνημονεύεται και πάλι ώς μία άπό τις πηγές τοϋ Πλινίου και ό Άριστογένης.

Menandro

Γιά τόν γιατρό Μένανδρο πού μνημονεύεται άπό τόν Πλίνιο μόνο στόν πίνακα αύτόν δέν
έχω έντοπίσει κάποια πληροφορία- βλ. Κ. Deichgräber «Menandros» (20), RE XV/1 (1931) 765.

Γιά τούς λοιπούς γιατρούς βλ. στήν προηγούμενη μαρτ.

3a. Plin., Nat. hist. 33 (Ind.) [I 111,37-42 Ian - Mayhoff] :

Qui de medicina metallica scripserunt: Heraclide, Andrea, Diagora, Botrye, Arche-
demo, Dionysio, Aristogene, Democle.

Αύτοϊ πού έγραψαν σχετικά μέ τήν ιατρική πού χρησιμοποιεί μέταλλα: Ηρακλεί-
δης, Ανδρέας, Διαγόρας, Βότρυς, Άρχέδημος, Διονύσιος, Άριστογένης, Δημοκλής.

Ό Άριστογένης μνημονεύεται και στόν κατάλογο τοΰ τριακοστοΰ τρίτου βιβλίου τής
Naturalis historia μεταξύ τών μή Λατίνων συγγραφέων οί όποιοι έγραψαν γιά φάρμακα μέ συ-
στατικά μέταλλα (metallorum naturae). Πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. [III 2,9-11 Wellm.]: έν τούτω
[sc. τω βιβλίω] τελευταίω ύπάρχοντι τής όλης πραγματείας διαλεξόμεθα περί οίνων και τών κα-
λουμένων μεταλλικών ..., και Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,2 [XIII 369,11-13 Κ.]: αί δέ ΰλαι τών
φαρμάκων, αί μέν άπό φυτών είσιν, αί δέ άπό μετάλλων, ai δ'άπό ζώων.

Heraclide

Πρόκειται γιά τόν διάσημο 'Εμπειρικό γιατρό 'Ηρακλείδη τον Ταραντΐνο (2ος/1ος αί. π.Χ.,
άκμασε στό πρώτο μισό τοΰ 1ου αί. π.Χ.), τά άποσπάσματα τοΰ όποιου συνέλεξε ή Α. Guardasole
(βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «'Ηρακλείδης ό Ταραντίνος»). Βλ. άκόμη Α. Guardasole,
«Herakleides ν. Tarent», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 401-402, και Βοσκός, Αρχ. κυπρ.
γραμμ., τ. 4, σσ. 411-412.

Andrea

Γιά τόν Ανδρέα βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 1 («Ανδρέας ό Καρύστιος»).

Diagora

Ό Διαγόρας ό Κύπριος έζησε πριν άπό τόν 'Ερασίστρατο (330/320-260/250 π.Χ.), ό όποιος
μνημονεύει γνώμη του (άν και ό Wellmann διορθώνει τό σχετικό κείμενο τοΰ Διοσκουρίδη, Π.
ϋλ. ίατρ. 4, 64 [II 220, 18-221, 3 Wellm.], κατά τρόπο ώστε νά δηλώνεται τό άντίθετο· βλ. και
Έρασιστρ., άπ. 270 και 271 Garofalo (: Έρασίστρατον ... Διαγόρας φησιν Wellm.: Ερασίστρατος
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... Διαγόραν φησ'ιν codd.). Βλ. και Sigerist, Rezeptliteratur, a. 5. Κατά τόν Έρωτιανό έρμήνευσε
τήν ιπποκρατική λέξη περόνη, ένώ άπό τό λατινικό κείμενο τοϋ Όρειβασίου (V 80) τοϋ αποδί-
δεται ένα διάρροδον κολλύριον. Κατά τόν Wellmann άσχολήθηκε μέ τή Φαρμακολογία (τή δρά-
ση τών φαρμάκων), όχι δμως σέ ιδιαίτερο σύγγραμμα άλλά περιστασιακά στά θεραπευτικού πε-
ριεχομένου έργα του. Βλ. Wellmann, «Medicin», σ. 785· στόν ϊδιο, «Diagoras» (3), RE V/1 (1903)
311· Fuchs, «Heilkunde», σ. 352· Allbutt, Greek Medicine, σ. 363, και Βοσκός, Άρχ. κυπρ. γραμμ., τ.
4, σσ. 598-600.

Botrye

Σχετικά μέ τόν γιατρό αύτόν βλ. παραπάνω, στή μαρτ. 2a.

Archedemo

Σχετικά μέ τον γιατρό αύτόν βλ. παραπάνω, στή μαρτ. 2a.

Dionysio

Μέ τό όνομα αύτό είναι γνωστοί άρκετοϊ γιατροί (ή τουλάχιστον δέν ύπάρχουν έπαρκή
στοιχεία γιά σαφή διάκρισή τους), πιστεύεται δμως δτι έδώ πρόκειται γιά τόν Αλεξανδρινό
γιατρό Διονύσιο, τόν όποιον ό Michler, Die alex. Chirurgen, σ. 128, τόν θεωρεί άπροσδιόριστης
έποχής, δέχεται δμως δτι σίγουρα έζησε πριν άπό τόν Κέλσο (ό όποιος έγραψε τό έργο του με-
ταξύ τών έτών 25 καί 35 μ.Χ.) καί τόν Σκριβώνιο Λάργο (έγραψε περί τό 45 μ.Χ.). Ώστόσο ή δρά-
ση τοΰ Διονυσίου αύτοΰ μπορεί νά τοποθετηθεί τόν Ιο αί. π.Χ., άφοϋ ή εμπλαστρός του ήταν ήδη
γνωστή στόν Ήρα τόν Καππαδόκη καί τόν Θεόδοτο· λεπτομερέστερα γιά τή σχετική επιχειρη-
ματολογία βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 276 (κυρίως ύποσημ. 174), δπου καί βιβλιογραφία. Γιά τό
πρόβλημα τών γιατρών μέ τό όνομα Διονύσιος βλ. καί Tecusan, The Methodists, σσ. 53-59 (δπου
καί κατάλογος τών Διονυσίων).

Democle

Γιά τόν Δημοκλή δέν έχω έντοπίσει καμιά άλλη μαρτυρία (έκτός άπό τις μνείες του μεταξύ
τών πηγών τοΰ Πλινίου).

3b. Plin.,Nat. hist. 34 (Ind.) [1115,4-9 Ian - Mayhoff]:

Qui de medicina metallica scripserunt: ... Botrye, Archedemo, Dionysio, Aristoge-
ne, Democle ...

Αύτοί πού έγραψαν σχετικά μέ τήν ιατρική πού χρησιμοποιεί μέταλλα: ... Βότρυς,
Άρχέδημος, Διονύσιος,Άριστογένης, Δημοκλής ...

Μία άκόμη φορά μνημονεύεται ό Άριστογένης μεταξύ τών πηγών τοΰ Πλινίου, στό τρια-
κοστό τέταρτο βιβλίο τής Naturalis historia, μεταξύ τών συγγραφέων πού έγραψαν φάρμακα μέ
βασικό συστατικό τους τόν χαλκό (aeris metalla).

Γιά τούς γιατρούς πού καταγράφονται στή μαρτ. αύτή βλ. παραπάνω, στίς μαρτ. 2a καί 3a.

3c. Plin.,Nat. hist. 35 (Ind.) [I 118,13-18 Ian - Mayhoff]:

Qui de metallica medicina scripserunt:... Botrye, Archedemo, Dionysio, Aristogene,
Democle...

Αύτοί πού έγραψαν σχετικά μέ τήν ιατρική πού χρησιμοποιεί μέταλλα: ... Βότρυς,
Άρχέδημος, Διονύσιος, Άριστογένης, Δημοκλής ...
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Για τελευταία φορά μνημονεύεται ό Άριστογένης στόν πίνακα τών πηγών τοΰ Πλινίου για
τή συγγραφή τοΰ τριακοστού πέμπτου βιβλίου τής Naturalis historia. Πρέπει όμως να διευκρινι-
σθεί έδώ οτι σέ κανένα άπό τά βιβλία τοΰ έργου αύτοΰ, για τά όποια ό Άριστογένης κατονομάζε-
ται ώς πηγή, δέν έντοπίζεται κείμενο πού νά άποδίδεται στόν Θάσιο γιατρό.

Γιά τούς γιατρούς πού καταγράφονται στή μαρτ. αύτή βλ. παραπάνω, μαρτ. 2a και 3a.

ΙΙ.Άποσπάσματα

4. Cels., De medic. 5,18,27 [CML I, σ. 199,20-24]:

Ad spissa autem Aristogenis fit ex his: sulpuris P. denarii I; resinae terebenthi-
nae, nitri spumae, et ex scilla partis interioris, plumbi eloti, singulorum P. denarii II; turis
fuliginis P. denarii VIII; ficus aridae quam pinguissimae, sebi taurini, singulorum P. de-
narii VIII; cerae P. denarii XII; iridis Macedonicae P. denarii VI; sesami fricti acetabulum.

Γιά τά μέρη (τοϋ σώματος) πού έχουν σκληρυνθεί, (φάρμακο) τοΰ Άριστογένη, συ-
ντίθεται άπό τά άκόλουθα: ένα δηνάριο θείο· ρητίνη τερεβινθίνης, άφρό νίτρου, έντεριώ-
νη σκίλλας, μόλυβδο πλυμένο, δύο δηνάρια άπό τό κάθε ένα· όκτώ δηνάρια αιθάλη θυμιά-
ματος· συκιά ξερή ή λιπαρή και ταύρειο λίπος, όκτώ δηνάρια άπό τό κάθε ένα- δώδεκα
δηνάρια κερί· έξι δηνάρια μακεδονική 'ίριδα, ένα όξύβαφο τριμμένο σουσάμι.

ad spissa (πρός σκληρίας)

Τό spissa μονολεκτικά θά ήταν δυνατόν νά μεταφρασθεί σκληρίαι- σημειώνω όμως ότι ούσ.
spissum (ούδ.) μέ τή σημασία αύτή δέν καταγράφεται στά λεξικά, παρά μόνο έπίθ. spissus, -a, -um
(: πυκνός, στερεός, συμπαγής). Συνεπώς στό προκείμενο χωρίο πρέπει νά δεχθοΰμε εϊτε ότι τό
ουδέτερο τοΰ έπιθέτου χρησιμοποιείται ώς ούσ., δηλ. άντιστοιχεί πρός τό άρχαιοελληνικό σκλη-
ρία, ε'ίτε ότι τό spissa εΐναι έπίθ. και παραλείπεται τό ούσ. πού προσδιορίζει, δηλ. άντιστοιχεί πρός
τό άρχαιοελληνικό έσκληρνμμένα. Πάντως και στ'ις δύο περιπτώσεις τό νόημα τοΰ χωρίου πα-
ραμένει τό ϊδιο. Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. 29 (: «Αgain, for the hard parts there
is the emollient of Aristogenes ...»). Γιά φάρμακα πρός σκληρίας βλ. Γαλην.,Π. συνθ.
φαρμ. κ. γέν. 6,14 [XIII 926,14-15 Κ.]: άλλη διαφορητική βρογχοκηλών, η Κλήμης Σερτώριος έθε-
ραπεύθη, και πρός σκληρίας· αύτόθι [XIII 930,14-15 Κ.]: πρός σκληρίας δέ μίσγεται άμμωνιακοΰ
θυμιάματος ...-Όρειβ.,Σύν. πρόςΕύστάθ. 3,173 [CMG νΐ/3,σ. 109,21-25]·Άέτ.,Λόγ. Ιατρ. 9,32 [σ.
352,3-4 Ζερβ.]: και τφ διά μέλιτος τω πρός σκληρίας στομάχου- ό.π. 15,15 [σ. 87,11-12 Ζερβ.] ■ ό.π.
15,24 [σ. 122,16 Ζερβ.]· ό.π. 16,83 [σ. 131,13 Ζερβ.]· ό.π. 16,88 [σ. 135,19-20 Ζερβ.], κ.ά. Άκόμη
έπισημαίνω ότι ή έπιθ. μετοχή έσκληρυμμένος, -η, -ον χρησιμοποιείται κάποιες φορές προσδιορί-
ζοντας τά μέρη τοΰ σώματος πού έχουν σκληρυνθεί, όπως π.χ. τά βλέφαρα, τούς μΰς, τά νεΰρα, τά
άρθρα, τόν σπλήνα, τόν μηρόν κτλ., ένώ άλλες χωρίς μνεία τοΰ συγκεκριμένου μέρους πού πά-
σχει άπό σκλήρυνση, βλ. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 15,14 [σ. 56, 2 Ζερβ.]: μαλάσσει δέ τά όπωσοϋν έσκλη-
ρυμμένα- Όρειβ., Ίατρ. συν. 6, 5 [CMG VI/1/1, σ. 157,29]: "Ύπνος άνίησι τά συντεταμένα καϊ μα-
λάσσει τά έσκληρυμμένα- 7,18 [CMG VI/1/1, σ. 217,20-21]: Έγχαράσσομενμέρη τοϋ σώματος τά
φλεγμαίνοντα και τά έσκληρυμμένα· Σύν. πρός Εύστάθ. 3,13 [VI/3, σ. 65,19]: πάντα τά έσκληρυμ-
μένα κατατίτρησι [sc. ή Πόλλητος γεράνειος], κ.ά. Τέλος σημειώνω ότι ένδεχομένως ύστερα άπό
τό ad spissa θά ήταν δυνατόν νά εννοηθεί τό corpora, μέ βάση τά άκόλουθα άντίστοιχα παρα-
δείγματα άπό τή χρήση τής μετοχής έσκληρυμμένα- βλ. Γαλην., Π. κράσ. καϊ δυν. άπλ. φαρμ. 5, 9
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[XI 737,17-18 Κ.]: πλάτους δ'υπάρχοντος ού μικρού κατά τό μάλλον τε και ήττον εν τοϊς έσκλη-
ρυμμένοις σώμασιν Άέτ., Λόγ. ίατρ. 15, 3 [σ. 11,14-15 Ζερβ.]: διά τών μαλασσόντων δηλονότι τά
έσκληρυμμένα σώματα φαρμάκων αύτόθι [σ. 12, 8-9 Ζερβ.] : Μαλακτικά μέν ούν έστι τών έσκλη-
ρυμμένων σωμάτων, κ.ά.· κυρίως άπό τό παραπάνω χωρίο τοΰ Γαληνοΰ καθίσταται σαφές οτι μέ
τό ούσ. σώμα δέν δηλώνεται τό σύνολο τοΰ άνθρώπινου σώματος άλλά μόνον τό μέρος έκεινο
τό όποιο έχει σκληρυνθεί.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 293, λ. σκληρία.

sulpuris

Γιά τό θείον (κν. θειάφι) βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 5,107 [III 77,13-78,15 Wellm.]· ειδικό-
τερα γιά τή διαλυτική δράση του βλ. αύτόθι [III 77,16-78,1 Wellm.]: θερμαίνει δέ τό προειρημέ-
νον καί διαφορεϊ καί πεπαίνει ταχέως.

Βλ. άκόμη Spencer, Celsus, τ. 2, σ. Ινί, λ. Sulphur, καί Durling, Medical Terms, σσ. 177-178, λ. θείον.

denarii

Τό δηνάριον (σύμβ. *) ήταν μέτρο βάρους, ϊσο μέ 4 περίπου γραμμάρια καί άντιστοιχοΰσε μέ
τήν ελληνική δραχμήν (σύμβ. <). Βλ. καί σ. 215 (δραχμή).

Βλ. καί Spencer, Celsus, τ. 2, σ. lxv, λ. Denarius, drachma.

resinae terebenthinae

Ή τερεβινθίνη ρητίνη ή τερμινθίνη ρητίνη ή ρητίνη τερεβινθίνης εΐναι ρητίνη τοΰ δένδρου
τέρμινθος ή τερέβινθος (κν. κοκκορεβυθιά)· βλ. Διοσκουρ.,77. ύ'λ. Ιατρ. 1,71 [I 67,19-24 Wellm.]·
ειδικότερα γιά τή μαλακτική δράση τής ρητίνης αύτής, άλλά καί κάθε ρητίνης, βλ. αύτόθι [I 68,
8-9 Wellm.]: έστι δέ πάσα ρητίνη θερμαντική, μαλακτική, διαλυτική, άνακαθαρτική, καί αύτόθι [I
68,15-16 Wellm.]: μείγνυται δέ κα'ι έμπλάστροις και μαλάγμασι καί άκόποις.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ., σα. 783-791, λ. Πιστακιά (ειδικότερα σ. 783)· Spencer, Celsus, τ.
2, σ. lvii, λ. Terebinthus· Dragendorff, Heilpflanzen, ca. 65-66, λ. Terpentin· André, Les noms de plantes, a.
256, λ. terebinthus, καί Durling, Medical Terms, a. 310, λ. τερεβινθίνη, τερμίνθινος καί τέρμινθος (Pistacia
Terebinthus).

nitri spumae

Ό αφρός νίτρου ή άφρόνιτρον είναι είδος μή καθαρής σόδας (άνθρακικό άλας τοϋ νατρίου)
σέ άντίθεση μέ τήν καθαρή πού ονομάζεται άνθος νίτρου· βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 5,113 [III 83,
11-84,16 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [III 84,2-3 Wellm.]: μείγνυται [sc. τό νίτρον] και διαφο-
ρητικαϊς και έπισπαστικαϊς καί λεπρικαίς έμπλάστροις.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 365, λ. Natron· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. liii, λ. Sal: (2) Spuma nitri,
καί Durling, Medical Terms, σσ. 87-88, λ. άφρόνιτρον.

ex scilla partis interioris

Πολυετές φυτό πού άπαντάται σέ ογδόντα περίπου ε'ίδη. Γιά τήν σκίλλαν (κν. σκιλλοκρέμ-
μυδο) βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. 'ιατρ. 2,171 [I 237,15-239,12 Wellm.]. Χρήση της πρός σκληρίας δέν
καταγράφεται άπό τόν Διοσκουρίδη, άν καί πρέπει νά έχει μαλακτική δράση, δπως προκύπτει
άπό τή μίξη της σέ περιπλάσματα καί έγχρίσματα, δπως έπίσης καί άπό τή χρήση της πρός μάλα-
ξιν κοιλίας'™.

138. Πρέπει νά σημειώσω έδώ δτι σέ άρκετές περιπτώσεις άπλών φαρμάκων, δπως έπί τοΰ προκει-
μένου συμβαίνει μέ τήν σκίλλαν, ένώ αύτά άποτελοΰν συστατικά διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων,
δέν ύπάρχει καταγεγραμμένη ρητά θεραπευτική δράση τους γιά τό νόσημα ή τά νοσήματα γιά τά όποια συ-
νιστάται κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα. "Ετσι μέ άφορμή τήν σκίλλαν διευκρινίζω δτι, σέ δσες περιπτώσεις
δέν διατυπώνω σχόλιο γιά τήν έξειδικευμένη θεραπευτική δράση φυτοΰ ή μετάλλου κτλ. σέ σχέση μέ κά-
ποια νόσο, αύτό σημαίνει ότι στό οικείο λήμμα τού Διοσκουρίδη δέν καταγράφεται τέτοια δράση. Σέ άλλες
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Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, α 347, λ. Meerzwiebel (Scilla maritima)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ.,
σ. 900, λ. Σκίλλα· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. liii-liv, λ. Scilla· Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 446-447, λ. Scilla·
Dragendorff, Heilpflanzen, σα 123-124, λ. Scilla maritime (στή α 124 κ.ά. ει'δη)· πρβ. κάι σσ. 115 κάι 133·
André, Les noms de plantes, σα 229-230, λ. Scilla, κάι Durling, Medical Terms, a. 292, λ. σκίλλα (Urginea
maritima). Ό Lüring, Über die medic. Kenntnisse, α 123, μεταφράζει τή σκίλλα ώς «θαλασσοκρέμμυδο»
(«Meerzwiebel»).

plumbi eloti

Γιά τόν πεπλυμένονμόλνβδον βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,81 [III 53,6-54,11 Wellm.]· ειδι-
κότερα γιά τή μαλακτική δράση του βλ. αύτόθι [III 54, 4 Wellm.]: δύναται δέ [sc. ό πεπλυμένος
μόλυβδος] στύψειν, ψύχειν, παρεμπλάττειν, μαλάττειν. Βλ. και σ. 234.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 362, λ. Blei (Plumbum)· Spencer, Celsus, τ. 2, α xlviii, λ.
Plumbum, και Durling, Medical Terms, σ. 239, λ. μόλυβδος.

turis fuliginis

Γιά τή διαδικασία παρασκευής τής αιθάλης λιβανωτοϋ (θυμιάματος) άπό τεμάχια τοϋ φυτοϋ
λίβανος βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,68 [I 64,3-17 Wellm.]. Γενικά ό λίβανος δύναται... τά κοίλα
τών έλκών πληρούν και άπουλοΰν καϊ κολλάν τά έναιμα τραύματα, αίμορραγίαν τε πάσαν και
τήν έκ μηνίγγων έπέχειν, βλ. αύτόθι [162,8-11 Wellm.]. Τό φαρμακευτικό αύτό ύλικό είναι γνωστό
έπίσης ώς αιθάλη λιβάνου ή αιθάλη θυμιάματος. Βλ. καϊ σσ. 403,416,425 και 479.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα 104-108, λ. Boswellia Carterii· Γεννάδιος, Λεξ.
Φυτολ., σα 202-203, λ. Βοσουελλία· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxix, λ. Libanotos (Boswellia Carteri) και σ. Iviii,
λ. Tus, και Durling, Medical Terms, σσ. 221-222, λ. λίβανος (τό δένδρο), και α 222, λ. λιβανωτός.

ficus aridae quam pinguissimae

Γιά τή συκή και τήν ιατρική χρήση τών σύκων, τοΰ όποΰ, τοΰ χυλοϋ, τών όλύνθων, τών φύλλων
και τής κονίαςτης βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,128 [1117,11-120,11 Wellm.], όπου έπισημαίνεται
γενικά ή μαλακτική δράση τους, λόγω τής όποιας άποτελοΰν συστατικό καταπλασμάτων πρβ.
αύτόθι [I 118,4-5 Wellm.]: καταπλαττόμενα δέ [sc. τά σύκα] έψθά λεία διαψορεί σκληρίας· αύτόθι
[I 118,19-20 Wellm.]: ποδαγρικοίς τε καταπλάσμασι χρήσιμος [sc. ό οπός] μετά τηλίνου άλεύρου
καϊ δξους- αύτόθι [1119,11-12 Wellm.]: οί δέ δλυνθοι... έφθοϊ καταπλασθέντες πάσαν συστροφήν
και χοιράδας έκμαλάσσουσιν, κτλ.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 239,λ. Feige (Ficus carica)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σσ. 924-941,
λ. Συκή· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxiii, λ. Ficus· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 172, λ. Ficus carica· βλ. και σα
172-175' André, Les noms de plantes, α 104, λ. ficus, και Durling, Medical Terms, σ. 303, λ. συκή.

sebi taurini

Γιάτό λίπος τοΰ ταύρου βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 2,76 [1 153,11-154,3 Wellm.]· προφανώς
άποτελεΐ συστατικό τοΰ φαρμάκου αύτοϋ έξ αιτίας τής θερμαντικής και στυπτικής δράσεώς του-
βλ. αύτόθι [I 157,11-12 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει τά στέατα πάντα θερμαντικήν. τό μέντοι ταύρει-
ον στύφει ποσώς.

cerae

Γιά τά εϊδη και τή χρήση τοΰ κεριού στήν ιατρική βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,83 [1167,10-
168,17 Wellm.]· ειδικότερα γιά τή μαλακτική δράση του βλ. αύτόθι [I 168,14-15 Wellm.]: δύνα-
μιν δέ έχει πάς κηρός θερμαντικήν, μαλακτ ικήν, πληρωτικήν τε μετρίως.

περιπτώσεις όμως σημειώνω όλες ή μερικές μόνον άπό τις γενικές ιδιότητες (π.χ. θερμαντική, στυπτική) κά-
ποιου φαρμακευτικού ύλικοϋ, έφ' όσον θεωρώ ότι τό ύλικό αύτό άποτελεΐ συστατικό συγκεκριμένου φαρ-
μάκου άκριβώς έξ αιτίας τών ιδιοτήτων του αύτών.
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Βλ. άκόμη Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χχνί, λ. Cera, κάι Durling, Medical Terms, α 202, λ. κηρός. Βλ. άκόμη
Magnus, Augenheilkunde, σα 327-328, λ. Biene (Honig und Wachs).

iris Macedonicae

Τά συνηθέστερα είδη τής ϊριδος (γένους πού περιλαμβάνει έκατό περίπου ε'ίδη) μέ φαρμα-
κευτική χρήση είναι ή ιλλυρική, ή μακεδονική καί ή λυβική· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,1 [I 5,
14-7, 15 Wellm.]. Όλα τά είδη τής 'ίριδος δύναμιν δε 'έχουσι ... θερμαντικήν, λεπτυντικήν (αύτό-
θι [I 6,10 Wellm.])· κα'ι τό άπόζεμα δέ αύτών πρός γυναικείας πυρίας εϋθετον, μαλάσσον τούς τό-
πους κα'ι άναστομοϋν (αύτόθι [I 7, 5-6 Wellm.])· άκόμη μαλάσσουσι δέχοιράδας κα'ι σκιρρώματα
παλαιά έφθα'ι καταπλασθεϊσαι (αύτόθι [I 7,9-10 Wellm.]). Κατά τόν Γεννάδιο (βλ. παρακάτω, στή
βιβλιογραφία) στή Φαρμακολογία χρησιμοποιείται κυρίως ή Ίρις ή Φλωρεντιανή πού ταυτίζεται
μέ τήν 'Ιλλυρική ίριδα (κν. «κρίνο») του Διοσκουρίδη. Βλ. καί σσ. 320-321 δπου γίνεται λόγος γιά
τό φυτό ακορον (Iris pseudoacorus).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα. 370-374, λ. Iris florentina· Γεννάδιος, Αεξ.
Φντολ., σσ. 438-440, λ. Ίρις- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxvii, λ. Iris· Dragendorff, Heilpflanzen, σα 137-138, λ.
Iris (δπου διάφορα ε'ίδη τοϋ φυτοϋ)· βλ. καί τήν παρατήρηση τοϋ Dragendorff υστέρα άπό τό λ. Iris floren-
tina- André, Les noms de plantes, a. 133, λ. iris, καί Durling, Medical Terms, α 185, λ. Ιρις.

sesami fricti

Τό σήσαμον είναι έτήσιο φυτό πού άπαντάται σέ δέκα είδη- άπό αύτά τά έννέα είναι ιθαγενή
τής Αφρικής, ένώ τό δέκατο, πού φύεται στήν ινδική χερσόνησο καί στήν περιοχή τοϋ Εύφράτη,
εΐναι τό σήσαμον τών άρχαίων. Ό Διοσκουρίδης, στό οικείο λήμμα, δέν καταγράφει καμιά
πληροφορία οΰτε γιά τούς τόπους, όπου εύδοκιμεΐ τό φυτό, οϋτε τό περιγράφει· άρκεϊται μόνο
στήν άπαρίθμηση τών θεραπευτικών έφαρμογών του· βλ. Π. ΰλ. ίατρ. 2, 99 [I 174, 8-16 Wellm.]·
άποτελει συστατικό τοΰ φαρμάκου αύτοϋ προφανώς λόγω τής διαλυτικής δράσεώς του· βλ.
αύτόθι [1174,9-10 Wellm.]: καταπλασθέν δέ [sc. τό σήσαμον] διαφορεϊτάς έν νεύροις παχύτητας.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα 591-597, λ. Sesamum indicum· Magnus,
Augenheilkunde, α 359, λ. Sesam- Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σα 866-869, λ. Σήσαμον (Sesamum)· Spencer,
Celsus, τ. 2, σ. liv, λ. sesamum (S. Indicum)· Dragendorff, Heilpflanzen, α 613, λ. Sesamum indicum (κ.ά.
ε'ίδη)· André, Les nomes de plantes, a. 237, λ. sesamum (-mon), καί Durling, Medical Terms, α 289, λ. σήσαμον.

acetabulum

Τό acetabulum (όξύβαφον) είναι μέτρο χωρητικότητας καί ίσοΰται μέ τό 1/4 τής κοτύλης ή
τό 1/8 τής λίτρας, δηλ. 63 κυβ. έκατ.

Βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σ. lxvi, λ. Acetabulum.

5. Γαλην., Π. φλεβοτ. πρός Έρασιστρ. έν 'Ρώμη 2 [XI 197,8-12 Κ.]:

Και τί θαυμαστόν Έρασίστρατον έπεσθαι τα πάντα Χρυσίππω τω Κνιδίω, προηρημέ-
νον άποστήναι τοϋ φλεβοτομεϊν ώσπερ κάκεϊνος; οΰτω δέ και Άριστογένης και Μήδιος, οϊ
τ' άλλοι πάντες οί άπό τοϋ Χρυσίππου φαίνονται ποιοϋντες.

Καί τί τό παράξενο ό 'Ερασίστρατος νά άκολουθεί σέ όλα τόν Χρύσιππο τόν Κνίδιο,
έπιλέγοντας νά απορρίψει τή φλεβοτομία, όπως άκριβώς καί έκεινος; Τό ϊδιο φαίνονται νά
κάνουν καί ό Άριστογένης καί ό Μήδιος, καί όλοι οί υπόλοιποι μαθητές τοϋ Χρυσίππου.

Έρασίστρατον

Βλ. Έρασίστρ., άπ. 62Α Garofalo.

Γιά τόν 'Ερασίστρατο βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 14 («'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης
(Κεΐος)»).
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Χρυσίππω τώ Κνιδίω

Έδώ πρόκειται για τόν Χρύσιππο, δάσκαλο τοΰ Ερασιστράτου, και όχι γιά τόν ομώνυμο
γιατρό τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου (γιά τόν όποιον βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 40).
Γιά τόν δάσκαλο τοΰ Ερασιστράτου βλ. στό τέλος τοΰ τρίτου κεφ. (σ. 625).

προηρημένον άποστήναι τοϋ φλεβοτομεϊν

Βλ. Γαλην., 77. φλεβοτ. πρός Έρασίστρ. 2 [XI 150, 18-151, 9 Κ.]: ή δ' αιτία γάρ αύτών δι' ήν
ούκ έχρήτο [sc. ό Ερασίστρατος] φλεβοτομία ... δοκεϊ γάρ αύτών ούδεν'ι τά αύτά, και τό πάντων
δεινότατον, δτι μηδ' αύτοϊς τοις συμφοιτηταϊς μέν τοϋ 'Ερασιστράτου, μαθηταϊς δέ Χρυσίππου τοϋ
Κνιδίου, ούπερ δή πρώτου τό δόγμα τοϋτ'ήν, μή χρήσθαι φλεβοτομία, και 77. φλεβοτ. πρός Έρασίστρ.
έν 'Ρώμη 9 [XI 245,6-8 Κ.]: ούτως άρα προκείμενόν έστιν αύτω [corr. Wellmann, «Geschichte, III»,
σ. 376, ύποσημ. 3: αύτό ed.] [sc. Έρασιστράτω] διαφυλάττειν άε'ι τό τοϋ Χρυσίππου κα'ι μή φλεβο-
τομία χρήσθαι ...· Γαλην., θεραπ. μέθ. 5,15 [Χ 377,4-6 Κ.]· πρβ. και αύτόθι [Χ 379,1 -3 Κ.]. Βλ. και
Allbutt, Greek Medicine, σσ. 138-139,153 και 331, γιά τήν άποψη τοΰ Χρυσίππου κατά τής φλεβο-
τομίας, και σσ. 140, 153,154,163 και 331 γιά τήν άρνητική άποψη τοΰ Ερασιστράτου γιά τό ϊδιο
θέμα· βλ. άκόμη Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 80 και 196.

Μήδιος

Γιατρός τού 4ου αί. π.Χ., μαθητής τοΰ Χρυσίππου καϊ θείος τοΰ Ερασιστράτου (άδελφός
τής μητέρας του). Άπό τά έργα του σώζονται ελάχιστα μόνον άποσπάσματα. Υπήρξε πολέμιος
τής φλεβοτομίας, όπως ό Χρύσιππος και ό Ερασίστρατος. Βλ. Wellmann, «Medicin», σ. 782, και
W. Kroll, «Medios» (5),7?£XV/1 (1931) 106. Γιά τήν άπόρριψη τής φλεβοτομίας ώς θεραπευτικού
βοηθήματος έκ μέρους τοΰ Μηδίου βλ. καϊ Allbutt, Greek Medicine, σ. 331.

οϊ τ'άλλοι άπαντες οί άπό τοϋ Χρυσίππου

Άπό τούς μαθητές τοΰ Χρυσίππου γνωρίζουμε ονομαστικά άρκετούς, όπως π.χ. τόν
Μητρόδωρο, τρίτο σύζυγο τής Πυθιάδας, κόρης τοΰ Αριστοτέλη, και δάσκαλο τοΰ Ερασιστράτου,
τόν Μήδιο, τόν Ερασίστρατο, τόν Άριστογένη κ.ά. Βλ. και τό έπόμενο άπ.

6. Γαλην., 77. φλεβοτ. θεραπ. 2 [XI 252,13-253,1 Κ.]:

Τούτων γάρ τοι τό έτερον ό Κνίδιος Χρύσιππος έπαθεν έξελών παντάπασι φλεβο-
τομίαν τών βοηθημάτων τών ιατρικών, ήκολούθησαν δ' αύτω και οί μαθητα'ι Μήδιός τε
και Άριστογένης ένδοξοι και αύτοϊ παρ' "Ελλησι γενόμενοι, τούτων δ' έτι139 μάλλον ό
'Ερασίστρατος εις δόξαν άρθεις λαμπροτάτην έφύλαξε τήν Χρυσίππου γνώμην.

Τό δεύτερο άπό αύτά συνέβη στόν Χρύσιππο τόν Κνίδιο, έπειδή έξέβαλε έντελώς
τή φλεβοτομία άπό τά ιατρικά βοηθήματα· τόν άκολούθησαν όμως καϊ οί μαθητές του
Μήδιος καϊ Άριστογένης, πού καϊ αύτοι ύπήρξαν διάσημοι μεταξύ τών Ελλήνων. Άπό
αύτούς κατ' έξοχήν ό Ερασίστρατος, πού γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη δόξα, παρέμεινε
πιστός στήν άποψη τοΰ Χρυσίππου.

Βλ. Έρασίστρ., άπ. 62Β Garofalo.
τούτων γάρ τοι τό έτερον

Βλ. Γαλην.,77. φλεβοτ. θεραπ. 2 [XI 252,10-13 Κ.]: διό και μισήσειεν άν τις ήτοι τήν πα-
ν ου ρ γ ίαν τών μιαρών σοφιστών, δταν γιγνώσκοντες οτι ψεύδονται, έπιτεχνάζονται επιθυμία

139. έτι Garofalo: έπι Kühn.
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καινοτομίας, ή τήν δ ο ξο σο φ ίαν, δταν άγνοούντες τά χρησιμώτατα, κατασκευάζουσι τώ λόγω
τάναντία. Τό τούτων γάρ τοι τό έτερον τοΰ έξεταζόμενου αποσπάσματος άναφέρεται στήν δοξο-
σοφίαν τοΰ ευρύτερου γαληνικοΰ χωρίου.

τών βοηθημάτων

Ό όρος βοήθημα στήν Ιατρική γραμματεία είχε εύρεϊα σημασία καί δήλωνε γενικά κάθε θε-
ραπευτικό μέσο ή θεραπευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελει τό έργο τοΰ
Πνευματικού γιατροΰ Άντύλλου (πρώτο μισό 2ου αί. μ.Χ.) Περ'ι βοηθημάτων, τό όποιο συγκρο-
τούνταν άπό τέσσερα τμήματα πού έφεραν τούς άκόλουθους έπί μέρους τίτλους: Περί τών έξω-
θεν προσπιπτόντων βοηθημάτων (: περ'ι δρώπακος, περ'ι σιναπισμοϋ, περι ύποθυμιαμάτων, περ'ι
όσφραντών, περ'ι κολλυρίων κ.ά.), Περ'ι (τών) κενουμένων βοηθημάτων (: ποία τών έν τοις μέρε-
σιν άγγεία διαιρετέον, περ'ι άρτηροτομίας, περ'ι κατασχασμοϋ, περ'ι σικύας, περι βδελλών κ.ά.), Περ'ι
(τών) προσφερομένων βοηθημάτων (: τροφα'ι συνεχώς νοσοϋσι κα'ι σκευασίαι αύτών, περ'ι διακλύ-
σματος, περι ποτού κ.ά.) καί Περ'ι (τών) ποιούμενων βοηθημάτων (: περ'ι κατακλίσεως, περ'ι ησυχί-
ας, περί άσιτίας, περί άναφωνήσεως, περί περιπάτου κ.ά.)· γιά όλα αύτά βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 4-10
[CMG VI/1/1, σ. 93, 1-CMG VI/1/2, σ. 79, 19] (passim). Άπό τήν Αρχαιότητα μάς είναι γνωστά
δύο κυρίως συγγράμματα μέ τόν τίτλο Περί βοηθημάτων τό ένα άπό αύτά είναι τό έργο τοΰ
Άντύλλου, γιά τό όποιο έγινε λόγος, καί τό δεύτερο τό έκτενέστατο σύγγραμμα τοΰ ιδρυτή τής
Πνευματικής ιατρικής σχολής Αθηναίου άπό τήν Άττάλεια (δεύτερο μισό 1ου αί. π.Χ.). Άπό τά
σωζόμενα άποσπάσματα τών δύο αύτών έργων μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά καθορίσουμε μέ
άκρίβεια τό περιεχόμενο τοΰ όρου βοήθημα. Ό Kudlien, «Pneum. Arzte», στ. 1100, σημειώνει ότι
τό Περί βοηθημάτων άποτελει χαρακτηριστικό τίτλο συγγραμμάτων τής Πνευματικής σχολής,
ένώ ό Kulf, Athenaios von Attaleia, σ. 9, επισημαίνει ότι τόν τίτλο αύτόν φέρουν συγγράμματα στά
όποία γίνεται μιά συνολική πραγμάτευση τής ιατρικής. Βλ. καί τήν παρατήρηση τοΰ Γαληνοΰ μέ
άφορμή τό έργο τοΰ Αθηναίου, Π. τών καθ' Ίπποκρ. στοιχ. 1,6 [1457,13-15 Κ.]: σχεδόν ούδείς τών
νεωτέρων ιατρών ούτως άπαντα τόν κατά τήν ίατρικήν τέχνην έξειργάτο λόγον ώς Άθήναιος.
Βλ. τέλος καί τό έργο τοΰ Φιλουμένου Περί τών ιοβόλων ζώων και τών έν αύτοϊς βοηθημάτων,
δπου μέ τόν όρο βοηθήματα έπίσης νοοΰνται ποικίλα φάρμακα, άντίδοτα, καταπότια, έμπλαστρα,
έπιθέματα, φλεβοτομία, κατασχασμοί δηγμάτων κτλ.

Ή φλεβοτομία γιά τήν όποία γίνεται λόγος στό έξεταζόμενο άπόσπασμα άνήκει στά κενού-
μενα βοηθήματα.

7. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 2,6 [XV 135,15-136,4 Κ. = CMG V/9/1,
σσ. 69,30-70,5]:

Ουδείς δ'άλλος ειπεν 'ιατρός όκτώ φλέβας άπό <τής> κεφαλής έπι τά κάτω τοϋ σώ-
ματος ήκειν οϋτε τών ήττον οϋτε τών μάλλον άκριβώς άνατεμνόντων, ού Λιοκλής, ού
Πραξαγόρας, ούκ 'Ερασίστρατος, ού Πλειστόνικος, ού Φιλότιμος, ού Μνησίθεος, ού
Διεύχης, ού Χρύσιππος, ούκ Άριστογένης140 ή Μήδειος141 ή Εύρυφών, ούκ άλλος τις ιατρός
τών άρχαίων.

Κανένας άλλος γιατρός δμως δέν ύποστήριξε ότι άπό τό κεφάλι καταλήγουν στά

140. Γιά τή γραφή αύτή βλ. λίγο παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο.

141. Ή γραφή Μήδειος υιοθετείται άπό τούς εκδότες όχι μόνο τοϋ Γαληνοΰ, άλλά καί τών λοιπών
γιατρών πού μνημονεύονται στό έξεταζόμενο κείμενο καί έχει γίνει ιδιαίτερη έκδοση τών άποσπασμάτων
τους. Τό Μήδιος παραδίδεται άπό τούς κώδικες LV, καί έπίσης προκρίνεται άπό τόν Wellmann, «Medicin»,
σ. 815, ύποσημ. 214· ώστόσο ό ίδιος μελετητής στήν έκδοση τών άποσπασμάτων τοϋ Διοκλή, ή όποία
δημοσιεύθηκε λίγο άργότερα, διατηρεί στό προκείμενο χωρίο τή γραφή Μήδειος.
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κάτω μέρη τοϋ σώματος όκτώ φλέβες, ουτε άπό αύτούς πού άσχολήθηκαν μέ μικρότερη
έπιμέλεια μέ τις άνατομές ουτε άπό αύτούς πού άσχολήθηκαν έπιμελέστερα, οϋτε ό Διο-
κλής, ούτε ό Πραξαγόρας, οϋτε ό 'Ερασίστρατος, οϋτε ό Πλειστόνικος, οϋτε ό Φιλότιμος,
οϋτε ό Μνησίθεος, οϋτε ό Διεύχης, οϋτε ό Χρύσιππος, οϋτε ό Άριστογένης ή ό Μήδειος
ή ό Εύρυφών, οϋτε κάποιος άλλος άπό τούς άρχαίους γιατρούς.

ουδείς δ' άλλος εϊπεν ιατρός

Δηλ. κάνεις έκτός άπό έκείνους έναντίον τών οποίων ό Γαληνός άσκεΐ κριτική στό χωρίο
πού προηγείται. Βλ. και Wellmann, «Medicin», σ. 815, ύποσημ. 214.

ού Διοκλής

Βλ. Διοκλ., άπ. 28 Wellmann = 19 van der Eijk.

Γιά τόν Διοκλή βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 10 («Διοκλής ό Καρύστιος»).

ού Πραξαγόρας

Βλ. Πραξαγ., άπ. 6 Steckerl.

Ό Πραξαγόρας ό Κώος ύπήρξε ένας άπό τούς σημαντικότερους γιατρούς τής Αρχαιότητας
και ή δράση του τοποθετείται στό δεύτερο μισό τοΰ 4ου αί. π.Χ. Ύπήρξε δάσκαλος τοΰ 'Ηροφίλου
καί διαπρεπής έκπρόσωπος τής ιατρικής σχολής τής Κώ. Ασχολήθηκε μέ τήν Ανατομική, τή
Διαιτητική, τή Θεραπευτική, τή θεωρία τών χυμών καί άλλους έπί μέρους τομείς τής ιατρικής. Τά
άποσπάσματα τών έργων του συγκέντρωσε ό Ε Steekerl, ένώ μία ίατρικοΰ περιεχομένου έπιστολή
πού παραδίδεται μέ τό ονομά του τήν εξέδωσε ό Κ. Schubring (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών,
λ. «Πραξαγόρας ό Κώος»). Βλ. άκόμη Κ. Bardong, «Praxagoras» (1), RE ΧΧΙΙ/2 (1954) 1735-1743-
V. Nutton, «Praxagoras von Kos», DNP 10 (2001) 277-278, καί T. Tieleman, «Praxagoras v. Kos»,
στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 726-727'.

ούκ 'Ερασίστρατος

Βλ. Έρασίστρ., άπ. 19 Garofalo.

Γιά τόν Ερασίστρατο βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 14 («'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης
(Κείος)»).

ού Πλειστόνικος

Γιατρός (4ος/3ος αί. π.Χ.), μαθητής τοΰ Πραξαγόρα. Ασχολήθηκε μέ τήν Ανατομική, τή θε-
ωρία τών χυμών, τή δύναμιν τών τροφών καί τή Φαρμακολογία, ένώ άπέρριπτε τή φλεβοτομία.
Γιά τά άποσπάσματα τών έργων του βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Πλειστόνικος». (Τά
άποσπάσματα τοΰ Πλειστονίκου καί τοΰ Φυλοτίμου, δταν οί δύο αύτοί γιατροί μνημονεύονται
μαζί μέ τόν δάσκαλο τους Πραξαγόρα, ό Steckerl τά καταγράφει μόνο στήν ένότητα πού άφορά
τόν Πραξαγόρα). Βλ. άκόμη Wellmann, «Medicin», σ. 781- Κ. Bardong, «Pleistonikos», RE ΧΧΙ/1
(1951) 210-212, καί V. Nutton, «Pleistonikos», DNP 9 (2000) 1131.

ού Φιλότιμος

"Εζησε τόν 4ο/3ο αί. π.Χ. καί ύπήρξε μαθητής τοΰ Πραξαγόρα. Ασχολήθηκε μέ τή θεωρία
τών χυμών, τή Διαιτητική, τήν Τραυματολογία κ.ά. Γιά τά άποσπάσματα τών έργων του βλ. στή
βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Φι(υ)λότιμος». Βλ. άκόμη Wellmann, «Medicin», σσ. 780-781- Η.
Diller, «Phylotimos», _RE XX/1 (1941) 1030-1032- V. Nutton, «Phylotimos von Kos», DNP 9 (2000)
987- βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 246 (στήν ύποσημ. 68 σχετική βιβλιογραφία).

ού Μνησίθεος

Βλ. Μνησίθ., άπ. 10 Hohenstein = 7 Bertier.

"Εζησε πιθανότατα στά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή Διαιτητική,
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τήν Παθολογία, με ζητήματα διατροφής τών νηπίων, μέ τή μέθη κ.ct. Γιά τά άποσπάσματα τών
έργων του βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Μνησίθεος ό Αθηναίος». Βλ. άκόμη V. Nutton,
«Mnesitheos», DNP 8 (2000) 308, και R. de Lucia, «Mnesitheos», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin,
στ. 623-624.

ού Διεύχης

Βλ. Διεύχ., άπ. 4 Bertier.

Ή δράση του Διεύχη τοποθετείται κατά πάσα πιθανότητα στις άρχές τοΰ 3ου αί. π.Χ.· δέν
είναι γνωστός ό τίτλος κανενός έργου του, γνωρίζουμε όμως ότι έγραψε θεραπευτικά συγγράμ-
ματα, καθώς καϊ ότι άσχολήθηκε μέ τήν Ανατομική καϊ τή θεωρία περι φύσεως σώματος (ακριβέ-
στερα μέ τήν κράσιν τών τεσσάρων ποιοτήτων), ένώ άπέρριπτε, όπως και ό Πλειστόνικος, τή φλε-
βοτομία. Γιά τά άποσπάσματά του βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Διεύχης». Βλ. έπίσης Μ.
Wellmann, «Dieuches» (3),.REV/1 (1903) 480, και V. Nutton, «Dieuches» (1), DNP 3 (1997) 557.

ούκ Άριστογένης

Ή γραφή Άριστογένης στό προκείμενο χωρίο άποτελεΐ διόρθωση τοΰ Rosenbaum άντι τής
παραδεδομένης γραφής Άντιγένης. Άν ή παραπάνω πρόταση είναι πράγματι όρθή, τότε τό χω-
ρίο αύτό άποτελεΐ τή μοναδική μαρτυρία γιά τά άνατομικά ένδιαφέροντα τοΰ Άριστογένη. Τή
διόρθωση δέχονται ό Wellmann, «Aristogenes», στ. 933 (ό όποιος όμως σέ παλαιότερο δημοσί-
ευμά του άσπαζόταν τήν παραδεδομένη γραφή, βλ. «Medicin», σ. 815, ύποσημ. 214), ό Susemihl,
«Chrysippos von Knidos», σ. 315, ύποσημ. 6, ό Fuchs, «Heilkunde», σ. 319, όπως έπίσης και οί
έκδοτες τών άποσπασμάτων όλων τών γιατρών πού μνημονεύονται στό γαληνικό κείμενο πού
σχολιάζεται έδώ.

ή Εύρυφών

Βλ. Εύρυφ., άπ. 28 Grensemann.

Γιά τόν Εύρυφώντα βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 15 («Εύρυφών ό Κνίδιος»).

16. Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης
(384-322 π.Χ.)

Είναι γνωστό οτι ό Αριστοτέλης142 μαθήτευσε κοντά στόν πατέρα του Νικόμαχο
και ότι είχε άξιόλογη κατάρτιση στήν ιατρική. Έξ ι'σου γνωστό είναι όμως —και σ' αύτό
δέν άντιτίθεται καμιά άρχαία μαρτυρία— ότι ό Μακεδόνας σοφός δέν άσκησε τήν ια-
τρική ώς έπάγγελμά, άλλά τις σχετικές γνώσεις του τις άξιοποίησε στά βιολογικού περι-
εχομένου συγγράμματά του143, τά όποια οπωσδήποτε επηρέασαν τήν έξέλιξη τής άρχαί-

142. Γιά τόν βίο, τή δράση κάι τά συγγράμματα τοϋ Αριστοτέλη ένδεικτικά βλ. D. Frede, «Aristoteles»
(6), DNP 1 (1996/1999) 1134-1144, κάι I. Althoff, «Aristoteles», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 84-87
(όπου και έπιλογή νεότερης βιβλιογραφίας).

143. Πρόκειται γιά τά άκόλουθα: Περι ζώων μορίων, Περ'ι τά ζώα ίστορίαι, Περ'ι ζώων γενέσεως, Περί
κινήσεως ζώων και Περι ζώων πορείας. Βλ. άκόμη S. Byl, «Les grands traités biologiques dAristote et la
Collection Hippocratique», στό: R. Joly (έκδ.), Corpus Hippocraticum. Actes du 2e Colloque hippocratique de
Möns (22-26 septembre 1975) [SSH 4], Möns 1977, σσ. 313-326, και στόν ϊδιο, Recherches sur les grands traités
biologiques dAristote: sources écrites et préjugés [MCL 64-3], Bruxelles 1980.
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ας ιατρικής144. Ειδικότερα οί παρατηρήσεις του για τά όργανα τών ζώων και τις λειτουρ-
γίες τους χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς γιατρούς, άφού έξ άλλου καϊ οί παρατηρήσεις τών
γιατρών πού άφορούσαν τήν Ανατομία και τή Φυσιολογία ήταν άποτέλεσμα έρευνών
κατά κύριο λόγο σέ ζώα145· άκολούθως οί διαπιστώσεις αύτές έφαρμόζονταν άναλογικά
στούς άνθρώπους146.

Ό G. Sarton συνοψίζει μέ χαρακτηριστικό τρόπο τή σχέση τοΰ Μακεδόνα σοφού μέ
τήν ιατρική147: «Ό Αριστοτέλης δέν ένδιαφέρθηκε γιά τήν ιατρική, άλλά κάποιοι γιατροί
έπέδειξαν έντονο ένδιαφέρον γιά τή φιλοσοφία και τις έπιστημονικές μεθόδους του, και
έξ αιτίας αύτού ό Αριστοτέλης άσκησε μια ορισμένη έπιρροή στήν έξέλιξη τής ιατρικής,
όπως βεβαιώνεται άπό τήν έμφάνιση τής Δογματικής σχολής».

Ό Linsay έκφράζει μία κάπως διαφοροποιημένη άποψη σέ σχέση μέ τόν G. Sarton,
δεχόμενος ότι ό Αριστοτέλης έγραψε και έργασίες άμιγώς ιατρικού περιεχομένου, και
έπίσης ύποστηρίζει ότι οί ιατρικές γνώσεις τοΰ Μακεδόνα σοφού ήταν σαφώς πιό συ-
γκροτημένες άπό έκεΐνες τοΰ Πλάτωνα148: «Οί άπόψεις τού Αριστοτέλη γιά τήν ιατρική
δέν μάς είναι γνωστές, καθώς οί σχετικές έργασίες του έχουν χαθεί. Έκανε τόσο όξειες
παρατηρήσεις γιά προβλήματα συγγενικά μέ τήν ιατρική κατά τήν πραγμάτευση ζητη-
μάτων πού άφορούσαν τά κατώτερα ζώα, ώστε μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι ότι οί ια-
τρικές άπόψεις του πρέπει νά ήταν περισσότερο συγκροτημένες και πιό πρακτικές άπό
έκεΐνες τοΰ Πλάτωνα. Ό Αριστοτέλης υπήρξε σπουδαίος σέ πολλούς τομείς, άλλά σέ
κανέναν σημαντικότερος άπό ο,τι στή Βιολογία». Εΐναι λοιπόν άπολύτως κατανοητός ό
λόγος γιά τόν όποιο σέ όλες τις ιστορίες τής ιατρικής ύπάρχει μιά ένότητα άφιερωμένη
στόν Αριστοτέλη149.

144. Βλ. ενδεικτικά Jaeger, Diokles, σα. 186 κ.έ. («Diokles und die medizinische Schule des Peripatos»,
κάι ειδικότερα τήν άκόλουθη ένότητα τοϋ ίδιου κεφαλαίου: «Die medizinische Wissenschaft in der Schule
des Aristoteles»).

145. Μέ μόνη έξαίρεση τις άνατομές σέ άνθρώπους, ζωντανούς και νεκρούς, πού διενήργησαν στήν
Αλεξάνδρεια ό 'Ηρόφιλος και ό Ερασίστρατος, και έκτός άπό κάποιες άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις· σχε-
τικά βλ. Edelstein, Sektion in der Antike,σα. 85 [135], 89 [139], 91 [141], κάι 102[152]-106 [156], και Garofalo
- Leven, «Anatomie», στ. 43-47.

146. Σχετικά βλ. π.χ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 1,2 [II219,8-224,12 Κ.] (γιά τις άνατομικές ομοιότητες τοϋ
πιθήκου μέ τόν άνθρωπο και γιά τή χρησιμότητα τών άνατομικών διαπιστώσεων έπί ζώων παραπλήσιων
άνθρώπω). Βλ. και Edelstein, Sektion in der Antike, σα. 100 [150]-102 [152].

147. Βλ. G. Sarton, A History of Science. Ancient Science through the Golden Age of Greece, Harvard
University Press - Cambridge 1960, σ. 561 («Aristotle the Physician»).

148. Βλ. Linsay, «Medicine as viewed by Plato and Aristotle», στόν τόμο: Proceedings of the Third
International Congress of the History of Medicine. — London, July 17th to 22th 1922, Antwerp 1923, σ. 185.

149. Βλ. ένδεικτικά Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σσ. 213-223· Gurlt, Gesch. der Chirurgie, τ. 1, σσ. 293-295-
Fuchs, «Heilkunde», σσ. 282-284, κτλ. Γιά τή σχέση τοΰ Αριστοτέλη μέ τή βιολογία καϊ τήν ιατρική βλ. Ρ.
Kalthoff, Das Gesundheitswesen bei Aristoteles, Berlin - Bonn 1934· C. Strang, «The Perception of Heart»,
PAS 61 (1961) 239 κ.έ.· D. M. Balme, «Genos and Eidos in Aristotle's Biology», CQ 12 (1962) 81-98· E.
Clarke, «Aristotelian Concepts of the Form and Function of the Brain», BHM 37 (1963) 1-14· F. Solmsen,
«Griechische Philosophie und die Entdeckung der Nerven», ΜΗ 18 (1961) 150-197 = Η. Flashar (έκδ.),
Antike Medizin [WdF 221], Darmstadt 1971, σα 202-279 (γιά τόν Αριστοτέλη σα 231-247)· Ί. Κ. Λαμέρας, Αί
περί ιατρικής γνώσεις τού Αριστοτέλους, Αθήναι 1962· Κ. Μητρόπουλος, «'Ιατρικά Αριστοτέλους», Πλάτων
έτ. ΙΣΤ' (1964) 17-61· Ι. M. Lonie, «Erasistratos, the Erasistrateans and Aristotle», BHM 38 (1964) 426-443·
J. R. Shaw, «Models for Cardiac Structure and Fuction in Aristotle», JHB 5 (1972) 355 κ.έ.· W. Kullmann,
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Παρόμοια είναι καί ή άποψη τοΰ W. Jaeger150, ό όποιος πιστεύει ότι ό Αριστοτέλης
«διαδραμάτισε στήν ιατρική έπιστήμη τής έποχής του έναν ιστορικά σημαντικότατο ρό-
λο»151.

Αύτή ή γνώση τής ιατρικής άξιοποιήθηκε άπό τόν Αριστοτέλη, έκτος τών άλλων,
καί ώς «μοντέλο μεθόδου» στά ηθικά συγγράμματά του152.

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί ότι μέ προτροπή τοΰ Αριστοτέλη ό μαθητής του Μένων
συνέταξε ένα έργο, όπου παρουσίαζε τό σύνολο τών ιατρικών γνώσεων έως τήν επο-
χή του και τό όποιο άποτέλεσε τόν πυρήνα τοΰ κειμένου πού σήμερα είναι συμβατικά
γνωστό ώς Anonymus Londinensis153. Σχετικά μέ τόν άκριβή τίτλο τοΰ συγγράμματος
τοΰ Μένωνα μόνον ύποθέσεις είναι δυνατόν νά διατυπωθούν- κατά τόν Η. Diels τό έργο
κυκλοφόρησε μέ τό όνομα τοΰ Αριστοτέλη ώς Αριστοτέλους Ιατρικά Μενώνεια (κατ'
άναλογία μέ τά 'Ηθικά Εύδήμεια) καί πρέπει νά ταυτισθεί μέ εκείνο πού καταγράφεται
στούς καταλόγους τών συγγραμμάτων τοΰ Αριστοτέλη μέ τόν τίτλο 'Ιατρικά154.

Αύτή ή στενή σχέση τού Αριστοτέλη μέ τήν ιατρική άντικατοπτρίζεται και σέ με-
σαιωνικά ιατρικού ή ίατρικοΰ-φιλοσοφικοΰ περιεχομένου ψευδεπίγραφα έργα155, άλλά
και σέ έργα τών νεότερων χρόνων156.

«Aristoteles' Grundgedanken zu Aufbau und Funktion der Körpergewebe», AGM 66 (1982) 209-238 (δπου
καί σχετική βιβλιογραφία)· J. Kollesch, «Galens Auseinandersetzung mit der Aristotelischen Samenlehre»,
στό: J. Wiesner (έκδ.), Aristoteles. Werk und Wirkung. Paul Moraux gewidmet, τ. 2, Berlin - New York 1987, σσ.
17-26- Mercedes Lopez-Salvà, «Hippokratische Medizin und aristotelische Handlungsphilosophie: Analogien
und Parallelismen», στόν τόμο: R. Wittern - P. Pellegrin (έκδ.), Hippokratische Medizin und antike Philosophie
(Verhandlungen des VIII. Internationalen Hippokrates-Kolloquiums vom 23. bis 28. September 1993) [MderA
1], Hildesheim - Zürich - New York 1996, σσ. 203-215- βλ. καί τόν τόμο W. Kullmann - S. Föllinger (έκδ.),
Aristotelische Biologie. Intentionen, Methoden, Ergebnisse. Akten des Symposiums über Aristoteles' Biologie
von 24.-28. Juli 1995 in der Werner-Reimers-Stiftung in Bad Homburg [PhderA 6], Stuttgart 1997- J. Althoff,
«Aristoteles als Medizindoxograph», στόν τόμο: van der Eijk (έκδ.), Ancient Histories of Medicine, σσ. 57-
94, κ.ά. Γιά άπόψεις τοϋ Αριστοτέλη δσον άφορα ειδικά τή Φυσιολογία τών γυναικών βλ. καί F. Frontisi-
Ducroux - J.-P. Vernant, Στό μάτι τοϋ καθρέφτη, Μετάφρ.: Β. Μέντζου, Αθήνα 2001, σσ. 132-138 (: «VI. Ό
Αριστοτέλης καί ή έμμηνόροια»). Βλ. άκόμη Η. Diels, «Medizin in der Schule des Aristoteles», DPJ 74 (1893)
412 κ.έ.· Ch. Β. Schmitt, «Aristoteles bei den Ärzten», στόν τόμο: G. Keil - B. Moeller - W. Trusen (έκδ.), Der
Humanismus und die oberen Fakultäten [DFG/KHF, Mitteilungen 14], Weinheim 1987, σσ. 239-266. Βλ. καί
παραπάνω, ύποσημ. 142.

150. Βλ. Diokles, σ. 225.

151. Αντίθετη είναι ή άποψη τοϋ Fredrich, Hippokratische Untersuchungen, σ. 79, τήν όποία ό Jaeger
συζητά μέ συντομία καί φυσικά άπορρίπτει.

152. Βλ. W. Jaeger, «Aristotle's Use of Medicine as Model of Method in his Ethics»,/HS 77 (1957) 54-61
[=W. Jaeger, Scripta minora, τ. 2, Roma 1960, σσ. 491-509].

153. Γιά τό έργο αύτό βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λ. Βλ. καί Diels, «Ueber die Excerpte von
Menons Iatrika», σσ. 407-434.

154. Βλ. παρακάτω, στίς μαρτυρίες γιά τή συγγραφή άπό τόν Αριστοτέλη ιατρικών έργων. Βλ. καί
Diels, «Ueber die Excerpte von Menons Iatrika», σ. 407, ύποσημ. 2 (δπου γίνεται λόγος καί γιά άλλους πιθα-
νούς τίτλους τοϋ έργου καί ταυτίσεις μέ συγγράμματα πού μνημονεύονται σέ άρχαίους καταλόγους έργων
τοϋ Αριστοτέλη)· έπίσης AUbutt, Greek Medicine, σσ. 241-244.

155. "Οπως π.χ. στόν κώδ. Turin. F. V. 25 (14ος αι.), φ. 260r (: Aristotilis)· βλ. Drabkin, «Mediaeval
Medical Manuscripts», σ. 431.

156. "Ετσι, στό ποίημα τού Quintino Guanciali (1811-1883), τό όποιο τιτλοφορείται Hahnemannus,
seu de Homoeopathia nova medica Scientia libri octo καί τυπώθηκε στή Napoli τό 1840, καί ειδικότερα στούς
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Παρ' όλο λοιπόν που ό Αριστοτέλης δέν στράφηκε πρός τήν ιατρική οΰτε έπικέ-
ντρωσε σ' αύτήν τό κύριο ένδιαφέρον του, σέ μεταγενέστερους χρόνους τοΰ άποδόθη-
καν ποικίλες καθαρά ιατρικές άπόψεις ή διάφορα φάρμακα.

I. Μαρτυρίες

α') Γιά τήν ενασχόληση τοΰ Αριστοτέλη μέ τήν ιατρική
la. Άνών. (Vit. Marc.), Γένος Αριστοτ. 2 [Düring, Aristotle, σ. 96,12-13]:
Πατρόθεν άρα τω Άριστοτέλει και έκ τής ανέκαθεν γενεάς ή περί φυσιολογίαν και ία-
τρικήν έξις.

Συνεπώς στόν Αριστοτέλη ή τάση γιά τήν ένασχόληση μέ τήν έρευνα τής φύσεως
και τήν Ιατρική ύπήρχε (κληρονομημένη) άπό τόν πατέρα του και άπό τούς απώτατους
προγόνους του.

έκ τής ανέκαθεν γενεάς

Δηλ. τούς άπώτατους προγόνους του, κάι άκριβέστερα τόν Μαχάονα Ασκληπιού (βλ. παρα-
κάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 35, «Νικόμαχος Μαχάονος ό Σταγειρίτης», και λ. άρ. 36, «Νικόμαχος ό
Σταγειρίτης»). Βλ. καϊ στό άπ. lb: a ... propria prima generatione.

ή περϊ φυσιολογίαν ... έξις

Τό ούσ. φυσιολογία έδώ δηλώνει τήν ένασχόληση μέ τήν έρευνα και τή μελέτη τής φύσε-
ως και δέν σχετίζεται μέ τό φυσιολογικόν μέρος τής Ιατρικής (τό όποιο άφορά τήν χρείαν και τις
φυσιολογικές λειτουργίες τών μερών και τών οργάνων τοΰ άνθρώπινου σώματος). Έξ άλλου ό
όρος φυσιολογία γιά δήλωση μέρους τής άρχαίας ιατρικής δέν έντοπίζεται στά σχετικά κείμενα· ό
χρησιμοποιούμενος (και μάλιστα εξαιρετικά σπάνια) όρος είναι φυσιολογικόν μέρος■ βλ. [Γαλην.],
Είσαγ. ή Ίατρ. 7 [XIV 689,3-7 Κ.]: Μέρη ιατρικής τά μέν πρώτά έστι τό τε φυσιολογικόν και τό αίτι-
ολογικόν ή παθολογικόν και τό ύγιεινόν και τό σημειωτικόν και τό θεραττευτικόν. Άθήναιος δέ άντί
τοϋ σημειωτικού τό ύλικόν τάττει, ό έστιν έν τω θεραπευτικά)· έπίσης [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 11 [XIX
351,12-14 Κ.]. Βλ. και Μαυρουδής,Άρχιγένης, σ. 49, ύποσημ. 23, και σ. 53,ύποσημ. 43, όπου κατα-
γράφονται τά σχετικά χωρία τών άρχαίων πηγών και βιβλιογραφία.

Γιά τήν ένασχόληση τοΰ Αριστοτέλη μέ τή φυσιολογία βλ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ.
φαρμ. 4, 14 [XI 664, 4-9 Κ.]: άλλ' οϊ γε περί Θεόφραστον και Άριστοτέλην τήν τ έμπειρίαν έπί
πλέον έκτείναντες και διά τήν έν τή φυσιολογία γυμνασίαν άκριβέστερον άπαντα διαρθρώσαντες,
άλλα τε τοιαύτα πολλά και περί τών οίνων ημάς έδίδαξαν, ώς ομοιόν τι τοις ήμών αύτών πάσχειν
σώμασιν. Βλ. άκόμη Γαλην., Π. τών καθ' Ίπποκρ. στοιχ. 1, 5 [I 449,2-4 Κ.]: οτι δέ και τάς τής φυσι-
ολογίας άρχάς, ώς Αριστοτέλης έλεγε, και τάς τής ιατρικής, ώς Ιπποκράτης φησίν ..., όπου γίνε-
ται σαφής διάκριση άνάμεσα στήν φυσιολογίαν και τήν ίατρικήν, όπως άκριβώς και στό χωρίο τής

στίχ. 231-509 στούς όποιους γίνεται σύντομη έκθεση τής ιστορίας τής ιατρικής, μνημονεύεται ό Αριστοτέλης
(στίχ. 274: Aristothelis) μαζί μέ τόν Ιπποκράτη, τόν Ασκληπιάδη τόν Βιθυνό, τόν ©εμίσωνα τόν Λαοδικέα,
τόν Αρεταιο τόν Καππαδόκη, τόν Σωρανό τόν Έφέσιο καϊ τόν Γαληνό (βλ. στίχ. 250-276)· σχετικά μέ τόν
συγγραφέα καϊ τό ποίημα αύτό βλ. C. Alicandri-Ciufelli, «Quintrino Guanciali, Il poema 'Hahnemannus' e
una storia di medicina in versi», στό: Atti del XVI Congresso Nazionale, Bologna - Ravenna 23-24-25 Maggie
1959, a cura di V. Busacchi - Società Italiana di Storia délia Medicina, σα 259-286.
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Vita Marciana. Άκόμη άξίζει νά σημειωθεί οτι ή φυσιολογία τής Vita Marciana αποδίδεται ώς φι-
λοσοφία στον λατινικό βίο (βλ. μαρτ. lb).

lb. Anon., De vita Aristot. 2 [Düring, Aristotle, σ. 151]:

Itaque habitus fuit quidem ei [sc. Aristoteli] circa philosophiam et medicinam a
patre et propria prima generatione.

Συνεπώς υπήρχε σ' αύτόν [sc. τόν Αριστοτέλη] ή έφεση γιά τή φιλοσοφία και τήν
ιατρική, (κληρονομημένη) άπό τόν πατέρα και άπό τήν πρώτη (: άπώτατη) γενιά του.

propria prima generatione

Βλ. στήν προηγούμ. μαρτ.: έκ τής ανέκαθεν γενεάς, δπου και σχετικό σχόλιο.

2. Άρριαν., Αλεξ. άνάβ. 7,27 [= Düring, Aristotle, σ. 297] :

Πολλά δέ καϊ άλλα. οΐδα άναγεγραμμένα ύπέρ τής Αλεξάνδρου τελευτής, καϊ φάρ-
μακον οτι έπέμφθη παρά Αντιπάτρου Αλεξάνδρα» και έκ τοϋ φαρμάκου δτι άπέθανε· και
τό φάρμακον δτι Αριστοτέλης μέν Αντιπάτρω έξεϋ ρε δεδοικώς ήδη Αλέξανδρον
Καλλισθένους ένεκα, Κάσσανδρος δέ ό Αντιπάτρου έκόμισεν.

Γνωρίζω ότι έχουν γράφει καί άλλα πολλά σχετικά μέ τόν θάνατο τοΰ Αλεξάνδρου,
και ότι στάλθηκε στόν Αλέξανδρο κάποιο φάρμακο άπό τόν Αντίπατρο καί ότι πέθανε έξ
αιτίας τοΰ φαρμάκου αύτοΰ- καί ότι τό φάρμακο τό συνέθεσε βέβαια ό Αριστοτέλης γιά
χάρη τοΰ Αντιπάτρου, έπειδή φοβόταν ήδη τόν Αλέξανδρο έξ αιτίας τοΰ Καλλισθένη, τό
πήγε όμως (στόν Αλέξανδρο) ό Κάσσανδρος, γιος τοΰ Αντιπάτρου.

Τό χωρίο αύτό, χωρίς νά παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τό είδος τοϋ φαρμάκου
και τόν τρόπο συνθέσεως καί σκευασίας του, άποτελει έπίσης μία μαρτυρία γιά τήν ένασχόληση
τοϋ Αριστοτέλη, έστω περιστασιακά, μέ τήν ιατρική. Γιά τό περιστατικό τής δηλητηριάσεως τού
Αλεξάνδρου κάνουν λόγο καί οί άκόλουθοι συγγραφείς:

α ') Plin., Nat. hist. 30,16 [IV 474,17-18 Ian - Mayhoff] = Düring, Aristotle, σ. 296: cum id [sc.
venenum] dandum Alexandra Magno Antipater mitteret, memoria dignum est, magna Aristotelis
infamia excogitatum-

β ' ) Πλούταρχ., Άλέξ. 77,3 = Düring, Aristotle, σ. 296: οί δ'Άριστοτέλην φάσκοντες Αντιπάτρω
σύμβουλον γεγενήσθαι τής πράξεως και δλως δι'έκείνου κομισθήναι τά φάρμακον

γ ') Δίων Κάσα, 'Ρωμ. ίστ. 78,7 [III 381,1-2 Boissevain] = Düring, Aristotle, σ. 297: δτι συναί-
τιος τω Άλεξάνδρω τοϋ θανάτου Αριστοτέλης γεγονέναι έδοξε-

δ') Ίω. Ζωναρ., Έπιτ. ίστ. 4,14 = Düring, Aristotle, σ. 297: κα'ι τόν Άριστοτέλην Αντιπάτρω
σύμβουλον γενέσθαι τής πράξεως καί δι'έκείνου κομισθήναι τό φάρμακον.

Πρβ. άκόμη Curt. Ruf., Hist. Alex. 10,10, καί Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 17,118,1.
Γιά τήν «άπόκρυφη» ιστορία τής δηλητηριάσεως τοϋ Αλεξάνδρου άπό τόν Αριστοτέλη βλ.
καί laeger, Diokles, σσ. 63-64. Ή θεωρία τής δηλητηριάσεως ύποστηρίχθηκε άπό άρκετούς νεό-
τερους μελετητές, οί όποιοι προσπάθησαν νά προσδιορίσουν τό φάρμακο (στρυχνίνη, άρσενικό,
άπροσδιόριστη ουσία), δεχόμενοι μάλιστα καί τήν άνάμιξη τοϋ Αριστοτέλη στήν πράξη αύτή- γιά
τήν άνασκόπηση τής σχετικής βιβλιογραφίας βλ. Αασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 254 κ.έ.
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β ') Για τήν κατάταξη τοϋ Αριστοτέλη μεταξύ τών Λογικών γιατρών
Στον κώδικα Parisinus lat. 7028 (10ος; αι.), φφ. lr-4r, παραδίδεται ένας Tractaculus
ad medicinae historiam pertinens, όπου μεταξύ τών Δογματικών/Λογικών γιατρών κατα-
γράφεται ώς ομότεχνος τους και ό Αριστοτέλης- βλ.:
3. Anon., Tractaculus [σ. 455 Vitelli]:

Subsequenti autem tempore facti sunt rationabiles et potentes medici, id est
Dioclesis, Prossagoras, Erofilus, Erasistratus, Asclepiades, Athenaeus, Aristotelis et
reliqui. Quorum libri manifesti sunt.

Κατά τόν χρόνο όμως πού άκολούθησε έδρασαν Λογικοί και σημαντικοί για-
τροί, δηλ. ό Διοκλής, ό Πραξαγόρας, ό 'Ηρόφιλος, ό 'Ερασίστρατος, ό Άσκληπιάδης, ό
Άθήναιος, ό Αριστοτέλης και οί λοιποί. Τά συγγράμματα αύτών εΐναι πασίγνωστα157.

Βλ. και τό κείμενο τοϋ Anon. Bamberg, [σ. 411 Sudhoff] = Ήρόφ., άπ. 16a von Staden, δπου
παραλείπεται τό όνομα τοΰ Αριστοτέλη και άντίθετα προστίθενται έξι άλλα ονόματα γιατρών:
subséquente autem tempore facti sunt rationabiles potentes medici Diocles, Praxagoras, Herophilus,
Erasistratus, Asclepiades, Athenaeus, Agathinus, Ariston, Archigenes, Herodotus, Philumenus,
Antyllus (παραθέτω τό κείμενο κατά τόν von Staden).

Subsequenti autem tempore

Δηλ. κατά τους χρόνους μετά τόν 'Ιπποκράτη.

rationabiles et potentes medici

Πρόκειται γιά τούς λεγόμενους Δογματικούς ή Λογικούς γιατρούς, σφοδρούς πολέμιους
τής 'Εμπειρικής Ιατρικής σχολής, οί όποιοι σέ άρχαίους καταλόγους γιατρών άλλά και άπό τόν
Γαληνό παρουσιάζονται ότι συγκροτούν σχολή, όπως ή 'Εμπειρική, ή Μεθοδική και ή Πνευματική.
Ώστόσο είναι σαφές ότι οί γιατροί αύτοϊ δέν άκολουθοΰσαν ένιαία διδασκαλία, όπως ο'ι οπαδοί
τών τριών σχολών πού προαναφέρθηκαν. Στούς κόλπους τής Δογματικής σχολής περιλαμβάνο-
νται διάφοροι γιατροί μέ σημαντικές διαφωνίες μεταξύ τους, ένώ συνεκτικό δεσμό τους άποτελεΐ
ή στάση έναντι τοΰ 'Ιπποκράτη (πού στούς σχετικούς καταλόγους μνημονεύεται ώς αίρεσιάρχης
τών Δογματικών) και ή βασική άποψή τους ότι ή ιατρική μπορεί νά έξελιχθεΐ μέ τή λογική θεωρία
(διά τοϋ λόγου). Ό όρος δογματική αϊρεσις καθιερώθηκε οριστικά μάλλον στις άρχές τοΰ 1ου αί.
μ.Χ. Βλ. von Staden, Herophilus, σσ. 58-59· V. Nutton, «Dogmatiker (2)», DNP 3 (1997) 727-728,
κα'ι Th. Labisch, «Dogmatiker», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 233-234.

Dioclesis

Γιά τόν Διοκλή βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ. λ. άρ. 10 («Διοκλής ό Καρύστιος»).

Prossagoras

Γιά τόν Πραξαγόρα βλ. παραπάνω, στό κεφ. αύτό, σ. 183.

Erofilus

"Ισως ό διασημότερος γιατρός (330/320-260/250 π.Χ.) τής άλεξανδρινής ιατρικής σχολής
και ό πρώτος άρχαΐος γιατρός πού διενήργησε άνατομή σέ άνθρώπινο πτώμα. Ασχολήθηκε μέ
πολλούς τομείς τής ιατρικής, όπως ή Ανατομική, ή Παθολογία, ή Σφυγμολογία κτλ. Τά άποσπά-

157. Τό κείμενο αύτό δέν τό γνωρίζουν οί έκδοτες τοϋ Διοκλή (Ph. van der Eijk), τοΰ Πραξαγόρα
(Steckerl), τοΰ Ηροφίλου (Η. von Staden) και τοΰ 'Ερασιστράτου (I. Garofalo).
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σματα άπό τά έργα του συνέλεξε ό Η. von Staden (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «'Ηρόφιλος
ό Χαλκηδόνιος»).

Asclepiades

Πρόκειται για τόν Άσκληπιάδη τόν Βιθυνό (2ος/1ος αί. π.Χ.), πού έδρασε στή Ρώμη ι'σως
άπό τό 91 π.Χ. και μετά και θεωρείται ώς ό γιατρός πού έπέβαλε τήν έλληνική ιατρική στή ρωμα-
ϊκή κοινωνία. Ασχολήθηκε μέ τή Διαιτητική, τή Γυμναστική, τήν 'Υδροθεραπεία, τήν Παθολογία,
τή Χειρουργική κτλ. Ύπήρξε ό έμπνευστής τής περίφημης θεωρίας τών πόρων και τών όγκων
(Στερεοπαθολογία). Γνωρίζουμε είκοσι περίπου τίτλους έργων του. Βλ. Αίμ. Δ. Μαυρουδής, «Ό
γιατρός Ασκληπιάδης ό Βιθυνός και ή σχετική μ' αύτόν βιβλιογραφία κατά τούς τελευταίους πέ-
ντε αιώνες (1514-2002)», Δέλτος 25 (2003) 5-13, καί S. Ihm, «Asklepiades ν. Bithynien», στό: Leven
(έκδ.), Antike Medizin, στ. 107-108. Γιά τήν πρόταση τού Polito γιά μιά πολύ πρώϊμη χρονολόγη-
ση τοϋ Άσκληπιάδη καί γιά τήν (ύποθετική) σύνδεσή του μέ τόν γιατρό Ανδρέα τόν Καρύστιο βλ.
«Asclepiades of Bithynia», σσ. 48-66.

Athenaeus

Γιατρός άπό τήν Άττάλεια τής Παμφυλίας, ό όποιος περί τά μέσα τού 1ου αί. π.Χ. ίδρυσε τήν
Πνευματική ιατρική σχολή. Ύπήρξε μαθητής τοϋ στωικού φιλοσόφου Ποσειδωνίου τοϋ Άπαμέα.
Από τά έργα του Αθηναίου σώζονται άρκετά άποσπάσματα πού άφοροϋν τή Φυσιολογία, τήν
Εμβρυολογία, τή Διαιτητική, τούς σφυγμούς, τούς πυρετούς κτλ. Γνωρίζουμε έναν μόνον τίτλο
έργου του, τοΰ έκτενοΰς (τριάντα τουλάχιστον βιβλία) Περί βοηθημάτων. Γιά βιβλιογραφία σχε-
τικά μέ τόν Άθήναιο βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 22 («Θεόδωρος ό Μακεδών»), σ. 211.

γ') Γιά τή συγγραφή άπό τόν Αριστοτέλη έργων ίατρικοΰ περιεχομένου

4a. Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 5,25 [Rose, Aristotelis fragmenta, σ. 7 = Düring, Aristotle,
σσ. 47-48]:

103. Ανατομών α' β' γ' δ' ε' ς' ζ'

104. 'Εκλογή ανατομών α'

110. 'Ιατρικά β'

4b. Ήσύχ., Όνοματ. [Rose, Aristotelis fragmenta, σσ. 14-18 = Düring, Aristotle, σσ.
85-88]:

93. Περι ανατομών ς' (Düring : ζ' Rose)

98. Περ'ι Ιατρικής β '

167. Περι ιατρικής ζ'

καί μεταξύ τών ψευδεπίγραφων καταγράφεται τό έργο

188. Ανατομή ανθρώπου.

4c. Πτολεμ. φιλοσ. [Rose, Aristotelis fragmenta, σσ. 21-22] (άπό τό έργο τοϋ Αραβα
ibn an-Nadim, Kit ab al-Fihrist - ibn al-Qifti, Tabaqat al-hukama)158:

158. Βλ. Rose, Aristoteles pseudepigraphus, σσ. 18-19, κάι Steinschneider, «Die arab. Übersetzungen»,
σ. 33 [71],
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70. Προβλήματα Ιατρικά

71.Περι διαίτης α'

92. Περι ιατρικής

4d. Πτολεμ. φιλοσ. [Düring, Aristotle, σσ. 225 και 230] (άπό τό εργο τοϋ Άραβα ibn
abi Usaibija):

48. Ανατομών ζ'

99. Περί 'ιατρικής

Οί κατάλογοι αύτοι τών έργων που άποδίδονται στον Αριστοτέλη άνάγονται στήν κατα-
γραφή τών άριστοτελικών συγγραμμάτων άπό τόν Ανδρόνικο τόν Ρόδιο (1ος αί. π.Χ.)· βλ. Rose,
Aristotelis fragmenta, σ. 1: Ex Andronici Rhodii Indice librorum Aristotelis (: άκολουθοΰν οί κα-
τάλογοι πού παραδίδονται στά έργα τοΰ Διογένη Λαέρτιου, τοΰ Ησυχίου Μιλησίου και τοΰ φι-
λοσόφου Πτολεμαίου).

5. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 1, 2 [XV 25, 15-26, 5 Κ. = CMG V/9/1,
σσ. 15,25-16,2]:

"Ωσπερ γε πάλιν εις τάς τών παλαιών ιατρών δόξας έθέλοις ίστορήσαι, πάρεστί σοι
τάς τής ιατρικής συναγωγής άναγνώναι βίβλους έπιγεγραμμένας μέν Άριστοτέλει όμο-
λογουμένας δέ ύπό τοϋ Μένωνος, δς ήν μαθητής αύτοϋ, γεγράφθαι, διό και Μενώνεια
προσαγορεύουσιν ένιοι ταυτ'ι τά βιβλία, δήλον δέ οτι κα'ι ό Μένων έκεϊνος άναζητήσας
έπιμελώς τά διασωζόμενα κατ' αύτόν έτι τών παλαιών ιατρών βιβλία, τάς δόξας αύτών
έκεϊθεν άνελέξατο.

Όπως πάλι άν θέλεις νά κάνεις μιά ιστορική άνασκόπηση τών άπόψεων τών πα-
λαιών γιατρών, υπάρχουν γιά νά διαβάσεις τά βιβλία τοΰ συγκεντρωτικού ίατρικοΰ συγ-
γράμματος, τά όποια στόν τίτλο τους φέρουν βέβαια τό όνομα τοΰ Αριστοτέλη, εΐναι
παραδεκτό όμως ότι έχουν γραφτεί άπό τόν Μένωνα, ό όποιος ήταν μαθητής του, καϊ
γι' αύτό μερικοί τά βιβλία αύτά τά άποκαλούν Μενώνεια. Εΐναι φανερό ότι ό Μένων
έκεΐνος, άφοΰ έρεύνησε μέ έπιμέλεια τά βιβλία τών παλαιών γιατρών, τά όποια σώζονταν
άκόμη κατά τήν έποχή του, έρανίσθηκε άπό αύτά τις άπόψεις τους.

Αριστοτ., άπ. 373 Rose.

τάς τής ιατρικής συναγωγής άναγνώναι βίβλους έπιγεγραμμένας μέν Άριστοτέλει όμολογου-
μένας δέ ύπό τοϋ Μένωνος, δς ήν μαθητής αύτοϋ, γεγράφθαι, διό και Μενώνεια προσαγορεύουσιν
ένιοι ταυτ'ι τά βιβλία

Ό Rose, Aristoteles pseudepigraphus, σα. 385-386, πιστεύει ότι τό έργο αύτό πού συνέταξε ό
Μένων, έφερε όμως τό όνομα τοΰ Αριστοτέλη, ταυτίζεται μέ τά ιατρικά συγγράμματα πού μνη-
μονεύονται στούς καταλόγους τοΰ Διογένη Λαέρτιου ('Ιατρικά β'), τοΰ Ησυχίου (Περί ιατρικής
ζ'), άλλά και μέσω τοΰ Πτολεμαίου στά έργα τών Αράβων ibn al-Qifti (Προβλήματα ιατρικά) και
Hadschi Khalfa (Περί ιατρικής ε '). Μάλιστα ό ibn al-Qifti φαίνεται ότι γνωρίζει καϊ ένα άκόμη ία-
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τρικό σύγγραμμα πού συνδέεται μέ τό δνομα τοΰ Αριστοτέλη, ό τίτλος τοΰ όποιου άποδίδεται στα
Λατινικά ώς «De universo medicinae sensu, ιατρικός, liber I» ή «De universa medicina liber I, ia-
trice inscriptus, i.e. περι ιατρικής α '». 'Επίσης στήν αραβική μετάφραση τοΰ ψευδο-άριστοτελικοΰ
συγγράμματος Sirr al-asrar (Secretum secretorum) περιέχεται ένα έκτενές τμήμα ίατρικοΰ (διαι-
τητικού) περιεχομένου, ένώ σέ σύμμικτο κώδικα τής Τεχεράνης παραδίδεται κείμενο, στό όποιο
γίνεται πραγμάτευση «τής άπόψεως τοΰ Αριστοτέλη γιά τή θέση τής ιατρικής μεταξύ τών έπι-
στημών»· σχετικά βλ. Steinschneider, «Die arab. Übersetzungen», σσ. 79[117]-81 [119], καί Sezgin,
Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 3, σ. 51· βλ. καί σσ. 49-50. Τέλος σημειώνω ότι ό Steinschneider,
«Die arab. Übersetzungen», σ. 87 [125], καταγράφει ένα κτηνιατρικού περιεχομένου έργο πού
προσγράφεται στόν Αριστοτέλη καί παραδίδεται σέ τουρκική μετάφραση (άπό τά Αραβικά). Πρβ.
καί τά άριστοτελικά (ψευδο-άριστοτελικά) συγγράμματα πού ό Sezgin καταγράφει στήν ένότητα
«Zoologie - Tierheilkunde»· βλ. Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 3, σσ. 349-352. Βλ. καί ύποσημ. 159.

όμολογουμένας δέ ύπό τοϋ Μένωνος, δς ήν μαθητής αύτοϋ, γεγράφθαι

Γιά τόν Μένωνα βλ. Raeder, «Menon», στ. 927.

6a. Άνών. (Vita Marc.), Γέν. Άριστοτ. 4 [Düring, Aristotle, σ. 97]:

"Εως μέν ούν έτι νέος ήν [sc. ό Αριστοτέλης], τήν τών ελευθέρων έπαιδεύετο παιδεί-
αν, ώς δήλοι τά γεγραμμένα αϋτω 'Ομηρικά ζητήματα ... και τά 'Ιατρικά προβλήματα και
τά Φυσικά προβλήματα έν έβδομήκοντα βιβλίοις οντα.

"Οταν λοιπόν ήταν άκόμη νέος [sc. ό Αριστοτέλης] έλαβε τήν παιδεία τών έλεύθε-
ρων (πολιτών), όπως καθιστούν φανερό τά γραμμένα άπό αύτόν 'Ομηρικά ζητήματα ...
τά 'Ιατρικά προβλήματα καί τά Φυσικά προβλήματα πού σώζονται σέ έβδομήντα βιβλία.

τήν τών έλενθέρων έπαιδεύετο παιδείαν

Βλ. Πλάτ., Πρωταγ. 312b: τούτων γαρ σύ έκάστην ούκ έπι τέχνη έμαθες, ώς δημιουργός έσό-
μενος, αλλ'έπι παιδεία, ώς τόν ίδιώτην και τόν έλεύθερον πρέπει· Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 13,27,
2: ποίος γαρ τόπος τοις ξένοις βάσιμος είς παιδείαν έλευθέριον τής Αθηναίων πόλεως άνηρημένης;
Φιλόδημ.,71. μουσ. [σ. 13 Kemke]: καί τήν έννομόν τε καί σπουδαζομένην μουσικήν πρώτα μέν φη-
σιν [sc. ό Διογένης] ένεκα τής προς τό θείον συνταχθήναι τειμής, έπειτα τής τών έλευθέρων παι-
δείας, κ.ά.

ώς δηλοί τά γεγραμμένα αύτω 'Ομηρικά ζητήματα

Πρόκειται γιά τό χαμένο έργο Άπορήματα 'Ομηρικά. Βλ. Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 5,26 [Rose,
Aristotelis fragmenta, σ. 7 = Düring, Aristotle, σ. 48]: 118. Άπορημάτων 'Ομηρικών α'β'γ'δ'ε'ς'·
Ήσύχ., Όνοματ. [Rose, Aristotelis fragmenta, σ. 14 = Düring, Aristotle, σ. 86]: 106. Άπορημάτων
'Ομηρικών ς', καί Πτολεμ. φιλοσ. [Düring, Aristotle, σ. 231] (άπό τό έργο του 'Άραβα ibn abi
Usaibija): 98. Άπορημάτων 'Ομηρικών, έν ι ' βιβλίοις (καί Rose, Aristotelis fragmenta, σ. 22, στίχ. 91:
(άπορήματα 'Ομηρικά) ι ').

τά 'Ιατρικά προβλήματα καί τά Φυσικά προβλήματα έν έβδομήκοντα βιβλίοις όντα

Ό Düring συσχετίζει α') τά 'Ιατρικά προβλήματα μέ τά άκόλουθα συγγράμματα, πού μνη-
μονεύονται άπό τόν Ήσύχ., Όνοματ. [Rose, Aristotelis fragmenta, σ. 17 = Düring, Aristotle, a. 88]:
167. Περί ιατρικής ζ', καί τόν Πτολεμ. φιλοσ. [Düring, Aristotle, σ. 228] (άπό τό έργο τοΰ Άραβα
ibn abi Usaibija): 81. Προβλήματα <κατά σποράδην> ιατρικά ε', καί β') τά Φυσικά προβλήματα
μέ τά άκόλουθα συγγράμματα, πού καταγράφονται άπό τόν Διογ. Ααέρτ., Βίοι φιλοσ. 5,21 [Rose,
Aristotelis fragmenta, σ. 7 = Düring, Aristotle, σ. 48] : 120. Φυσικών κατά στοιχείον λη', τόν Ήσύχ.,
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Όνοματ. [Rose, Aristotelis fragmenta, σ. 17 = Düring, Aristotle, σ. 88]: 168. Σνμμίκτων ζητημάτων
οβ ', ώς φησιν Εύκαιρος ό άκουστής αύτοϋ, και τον Πτολεμ. φιλοσ. [Düring, Aristotle, σ. 288] (άπό
τό εργο τοϋ Άραβα ibn abi Usaibija): 76. Προβλημάτων ξη '.

6b. Κωνστ. Αάσκαρις, [Βίος Αριστοτ.} [Düring, Aristotle, σ. 140]:

Ότι νέος ών Αριστοτέλης συνέβηκε διάλογον τών ποιητών ... και 'ιατρικά κα'ι φυ-
σικά έν ο ' βιβλίοις.

Όταν ό Αριστοτέλης ήταν νέος συνέθεσε διάλογο τών ποιητών ... και ιατρικά και
φυσικά (συγγράμματα) σέ εβδομήντα βιβλία.

6c. Anon. De vitaAristot. 40 [Düring, Aristotle, σ. 156]:

Composuit autem [sc. Aristoteles] et medicinalia problemata et phisica problemata
in LXX libris existentia.

Συνέθεσε όμως [sc. ό Αριστοτέλης] και ιατρικά προβλήματα και φυσικά προβλήμα-
τα πού σώζονται σέ έβδομήντα βιβλία.

II. Άποσπάσματα

Καταγράφω στή συνέχεια άποσπάσματα ιατρικού περιεχομένου, τά όποια στή χει-
ρόγραφη παράδοση φέρονται συνδεδεμένα μέ τό όνομα τοΰ Αριστοτέλη159:

7. Σέ μια συλλογή συνταγών πού παραδίδεται άπό τόν κώδικα Vindobonensis
medicus gr. 18 (14ος αί.)160 και άποδίδεται σέ κάποιον βυζαντινό γιατρό Κάλλιστο161, πα-
ραδίδεται ή άκόλουθη άντίδοτος· βλ.:

159. Στήν ένότητα αύτή συμπεριλαμβάνω κατά βάση μόνον τά νέα στοιχεία πού συνδέουν τόν Αρι-
στοτέλη μέ τήν ιατρική, ένώ γιά τά λοιπά παραπέμπω στήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία. Γιά κείμενα ιατρικού
περιεχομένου πού συνδέονται μέ τό όνομα τοϋ Αριστοτέλη βλ. V. Rose (έκδ.), Aristoteles pseudepigraphus,
Lipsiae 1863 (άνατύπ.: Hildesheim 1971), σα 384-390 (: «LI. Ιατρικά»)· Rose (έκδ.), Aristotelis fragmenta, σα
255-257 (: «XLII. Ιατρικά»), Γιά άποσπάσματα άπό τό ψευδο-άριστοτελικό έργο Το βιβλίο τής περιγραφής
τών συμπαθητικών ιδιοτήτων τών λίθων, τά όποια παρατίθενται στό πρώτο μέρος τοΰ 26ου κεφαλαίου τοϋ
1ου Maqalat (μέρους;) τοϋ συγγράμματος Kitab al-Munqid (Τό βιβλίο τής σωτηρίας) τοϋ Άραβα ibn al-
Mubârak (έγραψε τό έργο του τό 488/1095), βλ. Ullmann, «Edelsteine als Antidota», σα 73-89, όπου έξετά-
ζεται και ή σχέση τοϋ έργου αύτοϋ μέ τό έπίσης ψευδο-άριστοτελικό Περί λίθων (βλ. στή βιβλιογραφία τών
άραβικών πηγών, λ. [Aristoteles] και «ibn al-Mubârak»), Άποσπάσματα άπό τό έργο τοϋ Αριστοτέλη Περί
ζώων γενέσεως, στά όποια έκτίθενται άπόψεις του γιά τό σπέρμα, παραδίδονται στό De semine (Fragmen-
tum Bruxellense) τοΰ Vindicianus (4ος ai. μ.Χ.)· βλ. σα 208 κ.έ. Wellmann = σσ. 191-198 Jaeger. Γιά τήν πα-
ράδοση τοΰ έργου αύτοΰ βλ. και Beccaria, I codici di medicina, σ. 110. Έπίσης στή συλλογή κειμένων γιά τήν
ιστορία τής επιληψίας κατά τήν Αρχαιότητα περιλαμβάνεται και σχετικό κείμενο τοΰ Αριστοτέλη- βλ. Η.
Heintel, Quellen zur Geschichte der Epilepsie. Ausgewählt, eingeleitet und erläutert [HKMN 14], Bern - Stutt-
gart - Wien 1975, α 18. Τέλος σημειώνω ότι άπόψεις και κείμενα τοϋ Αριστοτέλη έντοπίζονται και σέ συγ-
γράμματα διαφόρων γιατρών, ή συγκέντρωση όμως όλων αύτών, ή συγκριτική έξέτασή τους μέ τήν άμεση
παράδοση τών έργων άπό τά όποια είναι έρανισμένα καθώς και ή λειτουργία τους στά ιατρικά συγγράμματα
στά όποια είναι ένσωματωμένα, θά μπορούσε νά άποτελέσει άντικείμενο ιδιαίτερης μονογραφίας.

160. Γιά τόν κώδικα αύτόν βλ. Η. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen
Nationalbibliothek [Museion. N. F. IV/1/2], Wien 1969, σσ. 63-64.

161. Ή άπόδοση τοϋ έργου στόν Κάλλιστο γίνεται άπό μεταγενέστερο χέρι.



194

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

κώδ. Vindobonensis med. gr. 18, φ. 59ν:

'Αντίδοτο ς Αριστοτέλους162, ένεργοΰσα πρός παντοίας φλεγμονάς τάς έντός
κα'ι έμπνευματώσεις καί ανορεξίας καϊ πρός πυρέσσοντας καϊ κοιλιακούς καϊ βήσσοντας·
άμμεως ούγγίας β ', μαστίχης σπέρματος, μαράθρον, αλόης, ζιγγιβέρεως, μηλοκνδωνίων,
αμυγδάλων πικρών άνά ούγγίας γ', μέλιτος τό άρκοϋν. ή δόσις κυάμου τό μέγεθος.

Αντίδοτο τοϋ Αριστοτέλη, το όποιο είναι δραστικό σέ κάθε είδους έσωτερικές
φλεγμονές, σέ συλλογή άέρα (στό στομάχι;), σέ άνορεξίες, σ' αύτούς πού έχουν πυρε-
τό, στούς κοιλιακούς καί σ' αύτούς πού βήχουν· δύο ούγγιές άμμι, σπέρμα μαστίχας, μά-
ραθρο, άλόη, ζιγγίβερι, κυδώνια και πικρά άμύγδαλα, άπό τό καθένα τρεις ούγγιές, (καί)
όσο μέλι άπαιτείται. Ή (κάθε) δόση νά είναι όση τό μέγεθος ένός κυάμου163.

έμπνευματώσεις

Ό όρος έμπνευμάτωσις δηλώνει τή συλλογή άέρα κυρίως στο στομάχι, μέ άποτέλεσμα συ-
νήθως διαταραχές στήν πέψη· βλ. Γαλην., Π. αιτ. συμπτ. 3, 6 [VII 240, 9-16 Κ.]: κατά τόν αυτόν
τρόπον έν τοις ζώοις οϋτε ταϊς έσχάταις άτονίαις τής θερμασίας, οϋθ'δταν Ισχυρώς εύρωστη, κατά
δέ τάς μεταξύ τούτων άπογεννάται τό φυσώδες περίττωμα, καί τούτο διά μέν τοϋ στόματος έκκρι-
νόμενον έρυγήν έργάζεται, διά δέ τοΰ κάτω πέρατος ήτοι ψοφούσαν ήτοι άψοφον φϋσαν έπείδαν δέ
μηδ'έτέροις έκφέρηται, τήν έμπνευμάτωσιν όνομαζομένην άποτελει, σύμπτωμα γαστρός άτονούσης
έκκρίνειν τό περιττωματικόν τε καϊ ομιχλώδες πνεύμα- βλ. άκόμη [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 258 [XIX 419,
8-11 Κ.]: Έμπνευμάτωσίς έστιν δταν πλείον πνεύμα γενόμενον κατέχηται έν στομάχω καϊ διατείνη
αύτόν καϊ τήν κοιλίαν μετ' αύτοϋ, ώστε καϊ έμποδίζεσθαι τήν τής τροφής οίκονομίαν. Έμπνευμάτω-
σις όμως είναι δυνατόν νά συμβαίνει και σέ άλλα όργανα ή σημεία τοΰ σώματος,π.χ. στόν ομφαλό,
βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,3 [XII449,4-5 Κ.] (προς ομφαλού έμπνευμάτωσιν), στό κώλον,
βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 9, 4 [XIII 281, 17 Κ.]: καταπαστόν πρός τάς τοΰ κώλου έμπνευ-
ματώσεις. ..., στή μήτρα, βλ. Γαλην., δ.π. 7, 6 [XIII 973, 11-12 Κ.] (πρός τάς τών μητρών έμπνευ-
ματώσεις). Βλ. άκόμη [Γαλην.], Π. εύπορ. 3 [XIV 521,1 κ.έ. Κ.]: Πρός άπεψίαν καϊ έμπνευματώσεις
στομάχου. ...- αύτόθι [XIV 525, 12 κ.έ. Κ.]: Πρός κοιλίας στροφούς και έμπνευματώσεις. ..., κ.ά.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 154, λ. έμπνευμάτωσις.

κοιλιακούς

Κοιλιακοί χαρακτηρίζονται στήν άρχαία ιατρική γραμματεία δσοι πάσχουν γενικά άπό ένο-
χλήματα τής κοιλιακής χώρας· βλ. Άρετ., Π. α'ιτ. και σημ. χρον. παθ. 2,7 [CMG II, σσ. 74,3-75,7]:
Περ'ι κοιλιακής διαθέσεως, και Χρον. νούσ. θερ. 2,7 [CMG II, σσ. 165,23-167,2]: Θεραπεία κοιλι-
ακών, όπου (σ. 165,23-25) δίνεται ό άκόλουθος ορισμός τών κοιλιακών: Ήν τών σιτίων άκρατής
ή κοιλίη έη, διαρρέη δέ ή τροφή άπεπτος, άτρεπτος, ώμή και μηδέν ές τόν ογκον άνίη, κοιλιακούς
τούσδε κικλήσκομεν Άρχιγ. στόν Παΰλ. Αίγιν, Έπιτ. ίατρ. 3,40 [CMG IX/1, σσ. 229 κ.έ.], κατά τόν
κώδ. Vatic. Palat. gr. 199 = [σ. 23,4 Brescia]: Ξηρίον πρός κοιλιακούς διά πείρας- Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 9,
35 [σσ. 359,1-365, 5 Ζερβ.]: Περ'ι κοιλιακής διαθέσεως, έκ τών Άρχιγένους- Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ.
9, 3 [II 429, 28-431, 12 Puschm.]· αύτόθι [II 431, 13-433, 3 Puschm.], καί αύτόθι [II 433, 14-25
Puschm.].

άμμεως

Άμ(μ)ι είναι φυτό πού ένδημεΐ στήν Αφρική (Άμμι τό Κοπτικόν)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.

162. In marg. sin.: ή άριστοτέλους.

163. Ή νά είναι δση τό βάρος ένός κυάμου- βλ. καί παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο (σ. 196).
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3,62 [II 73,6-74,3 Wellm.]· πρβ. αύτόθι [II 73,11-12 Wellm.]: δύναμιν εχει και τούτο [sc. τό άμι]
θερμαντικήν, πυρωτικήν, ξηραντικήν ...

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 333, λ. Ammei (Ammi majus)· Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ., σ. 52, λ.
Άμμι- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 488, λ. Ammi majus· André, Les noms de plantes, a. 14, λ. ami, και Durling,
Medical Terms, σ. 36, λ. άμμι (Carum copticum).

ούγγίας β '

Ή ούγγία ή ούγκία (uncia librae) είναι μέτρο βάρους και ισούται μέ τό ένα δωδέκατο τής λί-
τρας (περ. 336 γραμμάρια), δηλ. μέ είκοσι όκτώ γραμμάρια.

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. Ιχν, λ. Libra (Uncia librae).

μαστίχης σπέρματος

Ή μαστίχα είναι ρητίνη δένδρου (τής σχίνου), γεννάται δέ καλλίστη και πλείστη ένΧίω τή
νήσω■ βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 70 [I 67, 9-18 Wellm.]· πρβ. και αύτόθι [I 67, 9-11 Wellm.]:
χρησιμεύουσα προς αίματος άναγωγάς κα'ι προς παλαιάν βήχα πινομένη. έστι δέ εύστόμαχος,
έρευκτική.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 346, λ. Mastix (Pistacia lentiscus)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ.
783-791, λ. Πιστακιά (ειδικότερα γιά τό είδος τής σχίνου πού εύδοκιμεΐ στή Χίο βλ. σσ. 784-785: χιακή ή μα-
στιχοφόρος σχΐνος)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxix, λ. Lentiscus· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 396, λ. Pistacia
Lentiscus (πέντε είδη)· André, Les noms déplantés, σ. 155, λ. mastiche, και Durling, Medical Terms, σ. 231, λ.
μαστίχη.

μαράθρου

Γιά τό μάραθ(ρ)ο βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,70 [II81,1-16 Wellm.]· πρβ. αύτόθι [II 81,4-7
Wellm.], όπου καταγράφονται δύο δράσεις του (διουρητικόν, καϋσον στομάχου παραιτείται) πού
θά μπορούσαν νά θεωρηθούν τουλάχιστον άνακουφιστικές γιά τά νοσήματα γιά τά όποια ένδεί-
κνυται τό παραπάνω άντίδοτο τοΰ Αριστοτέλη.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σσ. 338-339, λ. Fencel (Foeniculum vulgare)· Γεννάδιος, Λεξ.
Φυτολ., σ. 639, Μάραθον τό κοινόν (Foeniculum vulgare)· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 491-492, λ.
Foeniculum vulgare (στή σ. 492 έξι άκόμη ε'ίδη μαράθρου)· André, Les noms déplantés, σ. 154, λ. marathrum
και marathum, και Durling, Medical Terms, σ. 230, λ. μάραθρον.

άλόης

Ή άλόη είναι ποώδες, πολυετές και θαμνώδες φυτό, πού άπαντάται σέ 180 περίπου ε'ίδη. Βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,22 [II 28,1-30, 8 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 29,6-8 Wellm.]: δύ-
ναμιν δ'έχει στυπτικήν, ξηραντικήν, [ύπνωτικήν] πυκνωτικήν τών σωμάτων κοιλίας τελυτικήν
και στομάχου άποκαθαρτικήν.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Kohler's Medizinal-Pflanzen, σσ. 37-43, λ. Aloe socotrina (succotrina)· Magnus,
Augenheilkunde, σσ. 332-333, λ. Aloe (Aloe vulgaris)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 44-46, λ. Αλόη- Gstirner,
Galen. Pharmazie, σσ. 13-16, λ. Aloe· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xviii, λ. Aloe· Dragendorff, Heilpflanzen, a. 117,
λ. Aloe vera (στις σσ. 117-118 διάφορα ε'ίδη άλόης)· André, Les noms de plantes, a. 11, λ. aloe, και Durling,
Medical Terms, σσ. 33-34, λ. άλόη (Aloe vera).

ζιγγιβέρεως

Φυτό (κν. πιπερόριζα) πού ένδημεΐ κυρίως στήν Αραβία- βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 160
[I 226, 5-16 Wellm.], και στόν 'ίδιο, αύτόθι [I 226,13-16 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει [sc. τό ζιγγίβερι]
θερμαντικήν, πεπτικήν, μαλακτικήν κοιλίας έπιεικώς, εύστόμαχον. Τό ζιγγίβερι αύτό πρέ-
πει νά διαχωρισθεΐ άπό ένα είδος κιναμώμου πού φέρει τό 'ίδιο όνομα- βλ. Διοσκουρ., ό.π. 1,14 [I
19,20-22 Wellm.].

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 674-680, λ. Zingiber officinale- Magnus, Au-
genheilkunde, σ. 342, λ. Ingwer (Zingiber officinale)- Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 403 κ.έ., λ. Ζιγγίβερι (Zin-
giber)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. 1χ, λ. Zingiber· Dragendorff, Heilpflanzen, σα. 141-142, λ. Zingiber officinale



196

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

(και άλλα ένδεκα ε'ίδη)· André, Les noms de plantes, a. 279, λ. zingiberi, zinziber, κάι Durling, Medical Terms,
σσ. 173-174, λ. ζιγγίβερι.

μηλοκυδωνίων

Μηλοκυδώνια ονομάζονταν τά σημερινά κυδώνια, και μηλέα κυδώνιος (η -via) ή κυδωνιά.
Τά κυδώνια (ώμά, ψημένα), τό άφέψημά τους, ό οίνος που παραγόταν άπό αύτά καί τά άνθη τής
κυδωνιάς είχαν ευρεία θεραπευτική έφαρμογή· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ιατρ. 1, 115 [I 107, 10-108,
14 Wellm.]· βλ. έπίσης αύτόθι [I 107,10-11 Wellm.]: τά δέ κυδώνια εύστόμαχα, ούρητικά —όπτη-
θέντα δέ προσηνέστερα γίνεται—, χρήσιμα κο ιλιακοϊς και δυσεντερικοϊς ... (στίχ. 12-14) και
τό άπόβρεγμα δέ αύτών αρμόζει τοις στόμαχον ή κοιλίαν ρευματιζομένοις έν ποτώ ... (I 107,
19-108,2 Wellm.): τά δέ ώμά καταπλάσμασι μείγνυται πρός στέγνωσιν κοιλίας, στομάχου άνα-
τροπήν και πύρωσιν ...

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 354, λ. Quitte (Cydonia vulgaris)· Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ., σσ.
578-579, λ. Κυδωνέα- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 274, λ. Cydonia vulgaris, κάι Durling, Medical Terms, σ.
236, λ. μήλον.

μέλιτος τό αρκούν

Γιάτό μέλι βλ. Διοσκουρ.,Π. ίίλ. 'ιατρ. 2,82 [II 165,16-167,9 Wellm.]· πρβ. καί αύτόθι [II166,
11 Wellm.]: κινεί δέ και ούρα, και β η ξι ν αρμόζει. Βλ. καί σσ. 381 καί 471.

αμυγδάλων πικρών

Γιά τις θεραπευτικές χρήσεις τής πίκρας άμυγδάλης καί τών καρπών της βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. 'ιατρ. 1,123 [I 112,11-113,17 Wellm.] · ειδικότερα γιά τις θεραπευτικές ίδότητες τών πικρών
άμυγδάλων βλ. αύτόθι [1113,2-7 Wellm.] : έσθιόμενα δέ έστιν άνώδυνα, μαλακτικά κοιλίας
... κα'ι β η ξι και κόλον έμπνευ μ ατώσεσι.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde^. 345,λ.Mandel (Amygdalus communis)· Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ.,
σσ. 101-107, λ. Αμυγδαλή· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 282-283, Amygdalus amara· André, Les noms de
plantes, σσ. 14-15, λ. amygdala, -ae, και Durling, Medical Terms, σσ. 38-39, λ. αμύγδαλα, τά = άμυγδάλη, ή.

ή δόσις κυάμου τό μέγεθος

Έδώ προφανώς γίνεται λόγος γιά τόν Έλληνικόν κύαμον (κν. κουκί), βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ.
ίατρ. 2, 105 [I 179, 1-180, 7 Wellm.]. Ό κύαμος όμως ήταν καί μέτρο ύγρών καί ξηρών (men-
sura όχι pondus)· τό μέγεθος του άντιστοιχούσε σέ βάρος δύο όβολών. Εκτός άπό τή μνεία τοϋ
'Ελληνικού κυάμου, στούς άρχαίους γιατρούς γίνεται λόγος γιά τόν Αίγυπτιακόν κύαμον, τό μέ-
γεθος τοϋ οποίου άντιστοιχεί σέ βάρος ένάμισυ όβολοϋ ή κατ' άλλους τεσσάρων όβολών, γιά
τον Άλεξανδρινόν κύαμον, τό μέγεθος τοΰ όποιου άντιστοιχεί σέ βάρος τριών όβολών (ό Αττικός
όβολός είναι 'ίσος μέ 0,72 γραμμάρια, ό 'Ρόδιος ίσος μέ 0,54 γραμμ. καί ό Αίγιναΐος 'ίσος μέ 1,02
γραμμ.). Βλ. καί [Γαλην.], Π. μέτρ. καί σταθμ. 15-18 [XIX 780,2 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1,
σ. 243, 11-12]: Τό δέ τοϋ Αιγυπτιακού κυάμου [sc. τό μέγεθος] έχει όβολόν καί ήμισυ. Βλ. άκόμη
Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σα. 75,81, κ.ά. Βλ. καί παρακάτω, σ. 428 (fabae Aegyptiae magnitudo).

Γιά τόν κύαμον ώς μέτρο ύγρών καί ξηρών, τήν άντιστοιχία τών διαφόρων κυάμων μέ τόν όβολόν, τά
ε'ίδη τών όβολών καί τό κατά προσέγγιση βάρος τους σέ γραμμάρια βλ. Αποστολίδης, Αέξ. Ίπποκρ., σ. 440,
λ. κύαμος (β'), καί σ. 523, λ. όβολός.

8. Στόν κώδικα Vaticanus Palatinus gr. 199 (13ος αί.)164 παραδίδεται ενα άνώνυ-
μο έργο Περί σφυγμού165· στο φ. 198ν τοϋ κώδικα αύτοΰ, στήν άριστερή ώα, ύπάρχει ένα
σχόλιο, όπου μνημονεύεται μιά άποψη τοϋ Αριστοτέλη γιά τόν σφυγμό- βλ.:

164. Γιά τόν κώδικα βλ. Η. Stevenson, Codices manuscriptί Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae,
Romae 1885, σσ. 90-101.

165. Γιά τό έργο αύτό βλ. Αίμ. Δ. Μαυρουδής, «Ίο άνώνυμο έργο Περί σφυγμού στόν κώδικα Vaticanus
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Άνών., Π. σφυγμ. [κώδ. Vaticanus Palat. gr. 199, φ. 198ν (in marg. sin.) = σσ. 118-119 Oli-
vieri]166:

Λέγεται και άλλο<ς>167 (άλλως?)· σφυγμός έστιν άγγελος άψευδής168 τών έν βάθει κε-
κρυμένων169 και τών άφανών προφήτης170 και τών άδηλων έλεγχος171 έν άρμονική172 τή κι-
νήσει και μαντική πληγή διάθεσιν άόρατον διαγορεύων. μέρος δέ σφυγμού κίνησις και γέ-
νος τό αύτό173· καλεί δέ Αριστοτέλης γένος σφυγμού έν, τήν κίνησιν, μέρη δέ δύο, τήν
τε διαστολήν και συστολήν τούτο γάρ, άν βούλη, εύρήσεις έν τω δ' β ι βλ ί ω τοΰ Αλεξάν-
δρου σαφές περι τούτων174, ένθα δ?του περι φυσικών άπορημάτων και Ιατρικών προβλημά-
των δηλονότι διδάσκει σαφές περι πάντων τούτων.

Λέγεται175 και άλλος [sc. ορισμός]· ό σφυγμός εΐναι άψευδής άγγελιοφόρος τών
όσων εΐναι κρυμμένα στό έσωτερικό τοϋ σώματος κα'ι προφήτης όσων εΐναι (άκόμη)
άφανή και έλεγχος τών άδήλων, περιγράφοντας μέ λεπτομέρεια μέ τήν άρμονική κίνη-
ση και τή μαντική πλήξη του νόσημα πού άκόμη δέν έκδηλώθηκε· μέρος τοϋ σφυγμού
(είναι) ή κίνηση, και γένος τό ϊδιο176· ό Αριστοτέλης κατονομάζει ένα «γένος» τοΰ σφυγ-
μού, τήν κίνηση, και δύο μέρη, τή διαστολή και τή συστολή· αύτή τήν άποψη, άν έπιθυ-
μεις, θά τή βρεις έκτεθειμένη μέ σαφήνεια στό τέταρτο βιβλίο τοΰ Αλεξάνδρου (Άφροδι-
σιέα), όπου αύτός κάνει λόγο γιά τις άπορίες πού άφοροϋν φυσικά ζητήματα και γιά ια-
τρικά προβλήματα και διδάσκει μέ σαφήνεια σχετικά μέ όλα αύτά.

Λέγεται και άλλο<ς> (άλλως?)

Ή φράση αύτή θά ήταν δυνατόν νά μεταφρασθεί: «Λέγεται [= Υπάρχει] και άλλος [sc. ορι-
σμός] ή, άν προκριθεί ή δεύτερη διορθωτική πρόταση, «Λέγεται και διαφορετικά»· πρβ. [Γαλην.],
Ό ρ. Ιατρ. 9 [XIX 350, 11-18 Κ.]: 'Ιπποκράτης έν τω Περί τέχνης ώρίσατο τήν ίατρικήν ούτως. ...
άλλως, ιατρική τέχνη έστι'...· ό.π. 216 [XIX 407,13-15 Κ.]: Τεταγμένος σφυγμός έστιν ... ή άλλως,
τεταγμένος ό κατά περίοδον ίσος, κ.ά.

έν τω δ' βιβλία» τοϋ Αλεξάνδρου σαφές περί τούτων, ένθα δπου περί φυσικών άπορημάτων
καϊ ιατρικών προβλημάτων

Πρόκειται γιά τό τετράβιβλο σύγγραμμα πού άποδίδεται στόν Αλέξανδρο Άφροδισιέα

Palat. gr. 199 και τό Περϊ τής τοϋ άνθρώπου κατασκευής τοΰ Μελετίου», 'Ελληνικά 41 (1990) 235-240.

166. Γιά τό κείμενο πού ακολουθεί βλ. και Αίμ. Δ. Μαυρουδής, «Τό ψευδο-γαληνικό εργο Όροι 'ιατρικοί
και ό κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199», 'Ελληνικά 44 (1994) 319-340 (τό πρώτο τμήμα τοΰ κειμένου αύτοΰ,
σφυγμός έστιν... διαγορεύων, πού ταυτίζεται μέ τόν 110ο ψευδο-γαληνικό ΰρον, έπανεκδίδεται στή σ. 331).

167. άλλο<ς> supplevi (vel αΑΑως corrigendum?): άλλο cod. et Oliv(ieri).

168. άψευδής cod.: άειδής leg. Oliv.

169. κεκρυμένων cod.: κριναμένων leg. Oliv.

170. προφήτης cod.: προφάσεων leg. Oliv.

171. έλεγχος cod.: έλέγχων leg. Oliv.

172. αρμονική cod.: άρμονία leg. Oliv.

173. τό αύτό correxi: τφ αύτω cod. et Oliv.

174. σαφές περϊ τούτων fortasse delendum (dittogr.?).

175. Ή παράδοση τοΰ σχολίου είναι προβληματική, κάι ιδιαίτερα ή τελευταία ήμιπερίοδος- γι' αύτό
και ή μετάφραση πού παρατίθεται άμέσως παρακάτω είναι κάπως έλεύθερη, άλλά πάντως πιστή στό νόη-
μα τοϋ κειμένου.

176. Δηλ. πάλι ή κίνηση- βλ. και άμέσως παρακάτω τή μνημονευόμενη άριστοτελική άποψη, όπου
σημειώνεται ότι γένος τοϋ σφυγμοΰ είναι ή κίνηση, και μέρη ή συστολή και ή διαστολή, δηλ. και πάλι κίνηση.
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(2ος/3ος αί. μ.Χ.) καί φέρει τόν τίτλο 'Ιατρικά άπορήματα κα'ι φυσικά προβλήματα (Ideler) ή
Φυσικά άπορήματα κα'ι 'ιατρικά προβλήματα (Usener) (για τις έκδόσεις του βλ. στή βιβλιογραφία
τών πηγών, στό λ. «Αλέξανδρος Άφροδισιεύς»), Ώστόσο ουτε στό τέταρτο βιβλίο ουτε καί σέ κα-
νένα σημείο ολόκληρου τοϋ έν λόγω έργου του ό Αλέξανδρος μνημονεύει άποψη τοΰ Αριστοτέλη
σχετικά μέ τούς σφυγμούς- τό όνομα τοΰ Αριστοτέλη έντοπίζεται μία μόνο φορά σέ σχέση μέ τήν
άτμίδα· βλ. Ίατρ. άπορημ. και φυσ. προβλ. [σ. 37,25-27 Usener].

9. Anon., [De cauteriis] [σ. 82 Sudhoff] 177:

Ad capitis dolorem et maniacis [Aristoteles]

Ad dolorem capitis et maniacis incenditur sic: retro tribus digitis ab utraque auri-
cula cum cauterio lato et una in anteriori parte cum cauterio rotundo, tquantum a naso
extenditur manus.

Κατά τού πόνου τοΰ κεφαλιοΰ καί για όσους πάσχουν άπό μανία [Αριστοτέλης]

Κατά τοΰ πόνου τοΰ κεφαλιοΰ καί γιά όσους πάσχουν άπό μανία ό καυτήριασμός
γίνεται ώς έξης: Τρία δάκτυλα πίσω άπό τό κάθε αύτί μέ πλατύ καυτήριο και ένα στή
μπροστινή πλευρά μέ στρογγυλό καυτήριο, 1"(άπό τόση άπόσταση) όσο έκτείνεται τό
χέρι άπό τή μύτη178.

Καυτηριασμός τής κεφαλής σέ περίπτωση κεφαλαλγίας μαρτυρεϊται άπό τόν Αρχιγ. στόν
Αέτ., Λόγ. ίατρ. 6,50 [CMG VIII/2, σ. 191,3 καί 21-24]: Κοινή θεραπεία κεφαλαλγίας και ήμικραί-
ρας έκ τώνΆρχιγένους.... έχρήσαντο δέ τίνες έπί κεφαλαίας κα'ι καύσει βαθεία, κ.ά. Καυτηριασμοί
υποδεικνύονταν καί σέ πολλά άλλα νοσήματα, δπως σέ κοιλιακούς, βλ. Αέτ., ο.π. 9,35 [σ. 362,10-
12 Ζερβ.]: ε'ι μέντοι τά προειρημένα βοηθήματα μή ένέγκοιεν εις άπόλυσιν τής διαθέσεως, καΰσις
παραλαμβανέσθω· σέ ρευματικά νοσήματα, βλ. Αέτ., δ.π. 12,25 [σ. 48,7-8 Ζερβ.]: καίειν δέχρή κα-
θόλου έπι τών τούς πόδας ρευματιζομένων τούς παρά τά σφυρά έκάτερα έξωθέν τε κα'ι ένδοθεν τοΰ
ποδός τόπους· σέ δημιουργία κηρίου στό κεφάλι, βλ. Αέτ.,δ.π. 15,11 [σ. 33,15-17 Ζερβ.]: είτα καυ-
τή ρίοις σιδηροίς καίειν κατά κύκλον τά χείλη τής διαιρέσεως, μή άπτομένου τοϋ τής κεφαλής όστοΰ,
κ.ά. Γιά θεραπευτικούς καυτηριασμούς βλ. άκόμη Anon. Ambros., [De cauteriis] (σ. 79 Sudhoff):
Cauteria et setones multa corpori procréant bénéficia ... (άκολουθει άπαρίθμηση νοσημάτων, γιά
τά όποια ό καυτηριασμός έχει ευεργετικά άποτελέσματα), καί Magnus, Augenheilkunde, σσ. 191 -
192 (: «§ 100. Das Brennen der verschiedensten Körperstellen»).

III. Έργα παραδεδομένα μόνο Λατινικά

10. Άπό τόν πρώιμο Μεσαίωνα (9ος αί.) σώζεται ένας άπόκρυφος διάλογος άνάμε-
σα στόν Πλάτωνα καί τόν Αριστοτέλη- ό διάλογος άφορά διάφορα ιατρικά θέματα (στοι-

177. Βλ. Sudhoff, Chirurgie, σ. 81, δπου ό κατάλογος τών κωδίκων πού παραδίδουν τό κείμενο πού
άκολουθει καθώς καί άλλα παρόμοια, δπως έπίσης καί τις άντίστοιχες άπεικονίσεις (: «Lateinische illustri-
erte Brennstellentexte»).

178. Βλ. καί Sudhoff, Chirurgie, σ. 107 (cod. e Museo 19 [cod. Bodl. lat. 19], 15ος αι.): dolor capitis et
maniacus (Aristoteles).
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χεϊα, χυμούς, φλεβοτομία κτλ.), τα όποια άναπτύσσουν οί δύο φιλόσοφοι, και παραδίδε-
ται σέ δύο παραλλαγές, μία «έθνική» [= ειδωλολατρική]179 και μία «χριστιανική»180.

11. Στον Αριστοτέλη προσγράφονται διάφορα έργα ιατρικού περιεχομένου, τά
όποια άπηύθυνε πρός τόν μαθητή του Αλέξανδρο τόν Μακεδόνα· πρόκειται γιά τά άκό-
λουθα:

1. Έξι έπιστολές πού ύποτίθεται ότι σώζονται μόνο σέ λατινική μετάφραση, καϊ μία
άκόμη, πάλι σέ λατινική μετάφραση, πού χαρακτηρίζεται Liber άλλά και Epistolam:

α ') Aristoteles, Epistola ad Alexandrum Magnum De conservatione sanitatis ή Aristoteles,
Epistola ad Alexandrum Magnum De sanitate servanda182.
Inc. Cum humanum corpus sit corruptibile.

179. Βλ. Normann-Dorpat, «Disputatio Piatonis et Aristotelis», σσ. 68-71 (βλ. στή βιβλιογραφία τών
πηγών, λ. «Anonymus, Disputatio ...»).

180. Βλ. Normann-Dorpat, «Disputatio Piatonis et Aristotelis», σσ. 71-73. Για τις δύο αύτές παραλ-
λαγές τοϋ διαλόγου βλ. και Puhlmann, «Die lat. mediz. Literatur», σ. 411.

181. 'Ενδεχομένως μερικές άπό τις έπιστολές αύτές νά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ή μικρότερη εξάρ-
τηση τοϋ κειμένου τους ή άκόμη και νά άποτελοΰν μέρη εύρύτερου (ψευδο-άριστοτελικού) έργου, όπως
έπίσης είναι πιθανόν τό ϊδιο νά ισχύει και γιά τά λοιπά συγγράμματα πού άποδίδονται στόν Αριστοτέλη
και άπαριθμοϋνται στή συνέχεια· ώστόσο κάτι τέτοιο ούτε σημειώνεται άπό τούς μελετητές πού κατέγρα-
ψαν τά έργα αύτά ούτε καθίσταται φανερό άπό τις σχετικές περιγραφές στούς καταλόγους. Πάντως, όπως
και άν έχει τό πράγμα, οί έπιστολές και τά άλλα κείμενα πού συνδέονται μέ τό όνομα τοϋ Αριστοτέλη και
καταγράφονται έδώ έχουν φθάσει ώς έμάς μέσω άνεξάρτητης χειρόγραφης παραδόσεως, όπότε, παρά τις
παραπάνω έπιφυλάξεις, νομιμοποιούμαστε νά τά άπαριθμήσουμε ώς αύτοτελή. Είναι εύνόητο ότι οί μεταξύ
τους σχέσεις είναι δυνατόν νά διευκρινισθούν μόνον υστέρα άπό έμπεριστατωμένη μελέτη τών σχετικών
χειρογράφων. 'Επισημαίνω έπίσης ότι είναι γνωστή ή μετάφραση σέ μεσαιωνικά Γαλλικά δύο έπιστολών τοϋ
Αριστοτέλη πρός τόν Αλέξανδρο· ή πρώτη άπό αύτές παραδίδεται στό χφ. Paris. Biblioth. Nation. - Fond
français. 20.040 (13ος αί.),φφ. 150-156, και ή δεύτερη στό χφ. 2045 (15ος αί.),φφ. 138-141. Δυστυχώς οί σχε-
τικές περιγραφές είναι έξαιρετικά σύντομες, και γι' αύτό δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί, άν ταυτίζονται μέ
κάποιες άπό τις Λατινικά παραδεδομένες έπιστολές πού καταγράφονται έδώ· βλ. P. Pansier, «Catalogue des
manuscrits médicaux de France, Ille Partie. Manuscrits Français», AGM 2 (1909) 387.

182. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 6 (κώδ. Paris. lat./B. de lArsenal, 708,19ος
αι., φ. 231r-v): Epistola Aristotelis ad Magnum Alexandrum, και Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific
Writings, στ. 303: Epistola Aristotelis ad Magnum Alexandrum. Βλ. κα'ι Diels, Handschriften, II, σ. 19: Epistula
ad Alexandrum De sanitate servanda (στό σχετικό λήμμα όμως καταγράφονται και άλλες έπιστολές). Βλ.
άκόμη J. Brinkmann, Die apokryphen Gesundheitsregeln des Aristoteles für Alexander den Großen in der
Übersetzung des Johan von Toledo, Leipzig 1914 (Diss, med.), και F. Puccinotti, Storia della Medicina, τ. 1:
Medicina antica, Napoli 1860, σσ. XXV-XXVI: «Volgarizzamento antico dun pseudonimo bizantino, inti-
tolato Aristotelis Epistola ad Alexandrum M. De conservatione sanitatis» (μετάφραση τής έπιστολής στά
μεσαιωνικά Ιταλικά). Πρβ. κάι Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 79: Alexander, De divi-
sione et signis corporis. Inc. Alexander in hoc tractatu vult corpus sit corruptibile (όπου
όμως τό κείμενο αύτό δέν συσχετίζεται μέ τήν έπιστολή πού έξετάζεται έδώ, άλλά άπλώς σημειώνεται ότι
πιθανόν άποτελεΐ ιατρικού περιεχομένου άπόσπασμα άπό τό ψευδο-άριστοτελικό Secretum secretorum). Γιά
τό περιεχόμενο τής έπιστολής αύτής βλ. και Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Παραδοσιακή θεραπευτική», σσ.
136-137· τήν άποψή της έπαναλαμβάνει ό Αασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 19, ύποσημ. 2. Υγιεινά παραγ-
γέλματα τοϋ Αριστοτέλη (τού 'Ιπποκράτη, τοϋ Γαληνού κ.ά.) γιά κάθε μήνα τού έτους υπάρχουν και σέ γερ-
μανικό Kalendar τοΰ 15ου αι.- βλ. Sudhoff, «Texte», σ. 294, άρ. 56.
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Κατά τόν I. Bloch πρόκειται για κείμενο πού πρωτοσυντάχθηκε κατά τή βυζαντινή
έποχή καί ακολούθως μεταφράσθηκε στά Λατινικά183.

β ') Epistola Aristotelis régi magno Alexandro De observatione humani corporis184.
Des. Utere ut supra dictum est valere.

γ') Aristoteles, Epistula ad Alexandrum (metrice)185

Inc. Estas si fuerit prope sint spectacula limphe.

δ') Aristoteles, Epistola ad Alexandrum186

Inc. Aristoteles Alexandro bene agere misisti mihi.

ε') Auctoritates epistole Aristotelis ad Alexandrum187

Inc. Aristoteles Alexandro bene agere persuadet.

ς') Aristoteles, De regimine sanitatis188

Inc. Aristoteles autem scribens Alexandro Magno ait.
Τό έργο αύτό δέν χαρακτηρίζεται στόν τίτλο του έπιστολή, ώστόσο άπό τόν τρόπο
πού άρχίζει μάς έπιτρέπεται νά ύποθέσουμε ότι είχε μάλλον έπιστολική μορφή.

ζ-1) Liber moralium de regimine dominorum qui alio nomine dicitur Secretum secretorum
editus ab Aristotele ad Alexandrum regem et discipulum dicti Aristotelis189:

ζ-2) Τό ϊδιο κείμενο παραδίδεται καί σέ έμμετρη μορφή:

Epistola intitulata sécréta secretorum Aristotelis metrice composita sed extrada
ex prosa ipsius Aristotelis. Prologus ... per metra distinxit socius socio Johanni
Nicolaus190

Inc. Doctus Aristotelis fertur scripsisse potenti

Magno qui vivendi cura tuetur ...
Des. nec sanctum canibus nec porcis complue gemmas.

183. Βλ. «Byzantinische Medizin», σ. 558, δπου γίνεται λόγος καί για τή μετάφραση τής έπιστολής
αύτής στά μεσαιωνικά 'Ιταλικά (βλ. προηγ. ύποσημ.). Βλ. άκόμη Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 486.

184. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 6 (κωδ. Montpell. lat. 317,14ος αι., φ. 12r-
ν), καί Diels, Handschriften, II, σ. 19. Προφανώς ή έπιστολή αύτή, δπως καί άλλα κείμενα, συνδέεται μέ τό
ψευδο-άριστοτελικό έργο Secretum secretorum, δπως μάς έπιτρέπεται νά συμπεράνουμε άπό τήν άκόλουθη
φράση πού έπισυνάπτεται στό τέλος τοϋ κυρίως κειμένου τής έπιστολής: Explicit tractatus de secretis se-
cretorum Aristotelis.

185. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 514.

186. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 135.

187. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 135.

188. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 135. Πρβ. καί τό ιπποκρατικό σύγγραμ-
μα Περ'ι διαίτης υγιεινής [V 72-87 L.].

189. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 6 (κώδ. Besancon lat. 431, 14ος αι., φ. 5r
κ.έ.). Βλ. καί Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 291, δπου καταγράφεται ένα άπόσπασμα
ιατρικού περιεχομένου άπό τό έργο: Aristoteles, Secretum secretum [leg. secretorum], τό όποιο Inc. Cum de
utilitate corporis hominis olim tractaremus. Βλ. άκόμη Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 6
(κώδ. Tours 792,14ος αι., φ. 180r-v): Liber Aristotelis de regenda sanitate. Inc. Cum de utilitate humani cor-
poris olim tractaremus, καί Diels, Handschriften, II, σ. 19 (κώδ. Reims 867,14ος αι., φ. lr κ.έ.).

190. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 32 (κώδ. Paris. lat./B. de lArsenal, 873,15ος
αι., φφ. 213-218).
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2. Διάφορα άλλα έργα191:

α') Medicina Aristotelis ad Alexandrum (?)192

Inc. Cum Dei benedictione sumo de succo maligranati.

ß') Aristoteles, De diaeta193

Inc. Quanto Alexander

Des. cum dei auxilio bonum fiet.

γ') Aristoteles, De lapide ... ad Alexandrum194

Inc. Alexander scire debes quod sicut in plantis.

δ') Aristoteles, Doctrina ad Alexandrum regem195

Inc. Ars ista multotiens repetitur in hoc seculo secundum dicta.

ε') Monita Aristotelis ad Alexandrum Magnum196.
IV. Rezeptarium Sangallense

12. Στήν άνώνυμη συλλογή ιατρικών συνταγών, ή όποία παραδίδεται άπό τόν κώ-
δικα Sangallensis (Stiftsbibliothek) lat. 14,9ος αί.,φφ. 337-354197, υστέρα άπό τόν πίνακα
περιεχομένων (φ. 337: Incipiunt capitula), τό κείμενο άρχίζει (φ. 339) μέ τήν άκόλουθη
δήλωση σαν νά πρόκειται γιά έργο τοϋ Αριστοτέλη [σ. 10,1-2 Jörimann]198:

In Christi nomine.

Incipiunt dicta quem [leg. quae] Aristotelis archeter [leg. archiater] dictavit.

191. Δέν άποκλείεται κάι τά έργα αύτά (ή κάποιο άπό αύτά) νά είχε έπιστολική μορφή. Άκόμη κατά
τήν άραβική παράδοση ό Αριστοτέλης έγραψε γιά τόν Αλέξανδρο ένα βιβλίο άλχημιστικοϋ περιεχομένου,
άπαντώντας σέ σχετικά έρωτήματα τοϋ μαθητή του (ό Αλέξανδρος είχε προηγουμένως καταγράψει τις άπο-
ρίες του σέ σύγγραμμα πού είχε στείλει στόν δάσκαλο του), βλ. Ullmann, Naturwissenschaften, σ. 157 (: Der
Brief des grossen Schatzes Gottes), ένώ γιά τρία άλλα παρόμοιου περιεχομένου έργα πού έπίσης άπευθύνο-
νται πρός τόν Αλέξανδρο βλ. Sezgin, Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 4, σ. 102 (άρ. 1,4 κάι 7)· άκόμη βλ. στόν
ϊδιο, ό.π., τ. 5, σσ. 418-419.

192. Βλ. Ihorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 291.

193. Βλ. Diels, Handschriften, II, σ. 19 (κώδ. Edinburg. Adv. Library A. 6. 29, 15ος αι., άρ. 1). Πρβ.
και τό ίατρικοϋ (διαιτητικού) περιεχομένου τμήμα πού περιέχεται στήν άραβική μετάφραση τού ψευδο-
άριστοτελικοϋ Sirr al-asrar (Secretum secretorum)· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 192.

194. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 79. Γιά τό ψευδεπίγραφο έργο Περι λίθων
βλ. στή βιβλιογραφία τών αραβικών πηγών, λ. «[Aristoteles]» κάι «ibn al-Mubârak». Βλ. άκόμη Ullmann,
Naturwissenschaften, σσ. 105-110, και στόν ϊδιο, «Edelsteine als Antidota», σσ. 73-89.

195. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 144.

196. Βλ. Sudhoff, «Texte», σ. 285, άρ. 28, όπου σημειώνεται μόνον ότι πρόκειται γιά ιατρικού περιεχο-
μένου πραγματεία, χωρίς όμως ειδικότερη άναφορά στό περιεχόμενο της (ολόκληρος ό κώδικας παραδίδει
ποικίλου περιεχομένου ιατρικά έργα).

197. Γιά τόν κώδικα αύτόν βλ. G. Scherrer, Verzeichniss der Handschriften der Stiftsbibliothek von St.
Gallen, Halle 1875, σσ. 19-20, καϊ Beccaria, I codici di medicina, σα. 364-368 (στή σ. 368 βιβλιογραφία γιά τόν
κώδικα).

198. Τό κείμενο έκδίδεται στις σα 5-37. Βλ. άκόμη Jörimann, Rezeptarien, σα 78-79 (ειδικότερα α 78:
«es [sc. das Rezeptarium] beginnt also mit einer Fälschung», δηλ. τήν άπόδοσή του στόν Αριστοτέλη), και
Beccaria, I codici di medicina, α 367.
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V. Dicta Aristotelis

13. Στόν κώδικα Bonnensis (Universitätsbibliothek) lat. 218, 11ος αι., φ. 81ν, πα-
ραδίδεται ένα σύντομο, άνέκδοτο κείμενο ιατρικού περιεχομένου, τό όποιο άποδίδεται
στόν Αριστοτέλη199· βλ.:

Dicta Aristotelis.
Inc. Fleotomorum incisiones cum cautela fieri oportet
Des. latere aceto perfuso.

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί έδώ ότι στα Ίππιατρικά (Hippiatrica Cantabrigiensia)
έντοπίζονται ένσωματωμένα κεφάλαια άπό τό άριστοτελικό σύγγραμμα Περι τά ζώα
ίστορίαι200.

17. Άρχιγένης Φιλίππου Άπαμεύς
(1ος/2ος αί. μ.Χ.)

Ό γιατρός Άρχιγένης δέν μαρτυρεΐται στις άρχαΐες πηγές ρητά ώς μακεδόνικης κα-
ταγωγής, ώστόσο ύπέρ τής άπόψεως αύτής συνηγορούν οί άκόλουθες ένδείξεις: Πρώτα-
πρώτα τό ονομά του όπως και τό όνομα τοΰ πατέρα του (Φίλιππος) εΐναι μακεδονι-
κά. Δεύτερον καταγόταν άπό μία πόλη, στήν όποία εΐχαν έγκατασταθεΐ τόσο πολλοί
Μακεδόνες στρατιώτες, ώστε μετωνόμασαν τήν πόλη Πέλλα, σέ άνάμνηση τής ομώ-
νυμης μακεδόνικης πρωτεύουσας201, άργότερα ό Σέλευκος Α' Νικάτωρ (312-281 π.Χ.),
ένας άπό τούς διαδόχους τοΰ Αλεξάνδρου, έδωσε στήν πόλη τό όνομα Άπάμεια, γιά νά
τιμήσει τή σύζυγο του (ή κατ' άλλη πηγή τή μητέρα του) Άπάμα202.

Στήν πόλη αύτή γεννήθηκε ό Άρχιγένης (ή έστω άπό αύτή είλκε τήν καταγωγή
του) περί τά μέσα τού 1ου αί. μ.Χ.203. Άπό τούς δασκάλους του στήν ιατρική γνωρίζουμε
μόνον έναν, τόν Άγαθίνο τόν Λακεδαιμόνιο (άν καί δέν άποκλείεται καί ό πατέρας τοΰ
Αρχιγένη νά ήταν γιατρός, όπότε αύτός θά ύπήρξε καί ό πρώτος δάσκαλος του)204. Τήν
τέχνην του ό Άπαμέας γιατρός τήν άσκησε στή Ρώμη, όπου είχε σχέσεις καί μέ τήν αύτο-
κρατορική Αύλή· έπίσης γιά κάποια χρονική περίοδο τής ζωής του χρημάτισε καί στρατι-
ωτικός γιατρός (Άρχιγένης ό στρατόπεδον θεραπεύων). Άνήκε στήν Πνευματική ιατρική
σχολή, καί μάλιστα στήν ιδιαίτερη κατεύθυνσή της, τήν 'Εκλεκτική ή Έπισυνθετική, τήν

199. Βλ. Beccaria, I codici di medicina, σσ. 204-207 (περιγραφή τοϋ κώδικα) καί σ. 206 (Αριστοτέλης).

200. Σχετικά βλ. παρακάτω, στό Παράρτημα γιά τούς ίπποϊατρούς μακεδονικής καταγωγής (σσ. 630-633).

201. Βλ. Στραβ., Γεωγρ. 16, 2, 10: ή τε δή πόλις [sc. ή Άπάμεια] ... έκαλείτο δε και Πέλλα ποτέ ύπό
τών πρώτων Μακεδόνων διά τό τούς πλείστους τών Μακεδόνων ένταϋθα ο'ικήσαι τών στρατευομένων, τήν
δέ Πέλλαν ώσπερ μητρόπολιν γεγονέναι τών Μακεδόνων, τήν Φιλίππου και 'Αλεξάνδρου πατρίδα. Βλ. καί
Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 3, ύποσημ. 5.

202. Βλ. Στράβ., Γεωγρ. 16,2,4 (Άπάμα, σύζυγος Σελεύκου)· Στέφ. Βυζ., Έθν., στό λ. Απάμεια (Άπάμα,
μητέρα Σελεύκου). Βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 3, ύποσημ. 5.

203. Γιά τόν βίο, τά έργα τοϋ Αρχιγένη καθώς καί θέματα πού σχετίζονται μέ τήν παράδοση καί τις
πηγές τοϋ έργου τοϋ σημαντικού αύτοϋ γιατροΰ βλ. Μαυρουδής,Άρχιγένης.

204. Βλ. παρακάτω στό ϊδιο κεφ., λ. άρ. 44 («Φίλιππος»),
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όποία είχε ιδρύσει ό δάσκαλος του Άγαθινος ό Λακεδαιμόνιος, πάντοτε μέσα στά πλαί-
σια τής Πνευματικής σχολής καϊ έναρμονισμένη μέ τις αρχές της. Ό Άρχιγένης πέθανε
μάλλον στή Ρώμη περί τά τέλη τής δεύτερης δεκαετίας τοΰ 2ου αί. μ.Χ. σέ ήλικία 63 έτών.
Διακρίθηκε κυρίως στή Χειρουργική και τή Φαρμακολογία. Ώς συγγραφέας ύπήρξε ιδι-
αίτερα παραγωγικός, όπως μαρτυροΰν οι σωζόμενοι —ή άποκαταστημένοι έν μέρει ύπο-
θετικά— τίτλοι έργων του, τά όποια κάλυπταν πολλούς τομείς τής ιατρικής και άπό τά
όποια γνωρίζουμε μόνον άποσπάσματα. Τά συγγράμματά του χρησιμοποιήθηκαν άπό
άρκετούς μεταγενέστερους γιατρούς, τόν Γαληνό, τόν Φιλούμενο, τόν Ανώνυμο (Αϊλιος
Προμώτος;), τόν Όρειβάσιο, τόν Αλέξανδρο Τραλλιανό, τόν Άέτιο Άμιδηνό, τόν Παΰλο
Αιγινήτη κ.ά.· μέ βάση τις μαρτυρίες αύτών μπορούμε νά καταρτίσουμε τόν άκόλουθο
κατάλογο έργων τοΰ Άρχιγένη: Περί σφυγμών (έν μέγα βιβλίον), Περί τής τών πυρετών
σημειώσεως (δέκα βιβλία), 'Επιτομή <τής Περί της τών πυρετών σημειώσεως> (ένα βι-
βλίο), Περί τόπων πεπονθότων (τρία βιβλία), Περί τύπων (ένα βιβλίο), Περί τών έν ταϊς
νόσοις καιρών (δύο βιβλία), <Όξειών νόσων παθογνωμονικά> (τουλάχιστον δύο βιβλία),
Χρονιών νόσων παθογνωμονικά (τουλάχιστον δύο βιβλία), Περί τών κατά γένος φαρμά-
κων (τουλάχιστον δέκα πέντε βιβλία), Περί καστορίου χρήσεως (ένα βιβλίο), Περί τής
δόσεως τοϋ έλλεβόρου ή Περί τοϋ έλλεβορίζειν (ενα βιβλίο), <Όξειών νόσων θεραπευτι-
κά> (τουλάχιστον δύο βιβλία), Χρονιών νόσων θεραπευτικά (τουλάχιστον δύο βιβλία),
Χειρουργούμενα (περισσότερα άπό δύο βιβλία) και Σύνοψις τών Χειρουργουμένων (του-
λάχιστον δύο βιβλία). Έπίσης έγραψε ένδεκα έπιστολικές πραγματείες, άπό τις όποιες
έχουν διασωθεί κάποια στοιχεία μόνο γιά πέντε: Έπιστολή πρός Μάρσον <περί άνακτή-
σεως μνήμης βεβλαμμένης>, Έπιστολή <πρός ? περί ύστερικής πνιγός?>, Έπιστολή πρός
Μάρσον περί μελαγχολίας, Έπιστολή πρός Άρίστωνα <περί ίσχιάδος?> και Έπιστολή πρός
Άττικόν <περί τών έν κύστει έλκώσεων?>205.

18 .Αυρήλιος 'Ισίδωρος, άρχιερεύς καϊ άρχιατρός
(3ος αί. μ.Χ.)

Πληροφορίες γιά τόν Αύρήλιο Ισίδωρο άντλοΰμε άπό έπιγραφές τής Θεσσαλονί-
κης206. Έτσι διαπιστώνουμε ότι άνήκε στήν ονομαστή οικογένεια τών Μαρεινιανών τής
πόλεως αύτής. Ύπήρξε άρχιερέας τής Θεσσαλονίκης και άρχίατρος τό 249 μ.Χ. (ή λίγο
πρίν). Έπίσης χρημάτισε δύο φορές άρχιερέας μετά τό 249 μ.Χ. (βλ. IG Χ/2/1, άρ. 176:
Αυρηλίου Ίσιδώ\ρου τοϋ άξιολο\γωτάτου δις άρχι\ερέως). Ή σύζυγος του ονομαζόταν

205. Ή έκδοση τών άρχαίων μαρτυριών γιά τον Άρχιγένη και τών άποσπασμάτων τών έργων του
έτοιμάζεται. Άποσπάσματα έργων τοϋ Άρχιγένη, παραδεδομένα έμμεσα, έχουν έκδοθεϊ άπό τόν C. Brescia,
τή G. L. Calabrô και τόν Α. Olivieri (γιά τά σχετικά δημοσιεύματα βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λ.
«Άρχιγένης ό Άπαμεύς»). Γιά τήν έσφαλμένη άπόδοση στόν Άρχιγένη άποσπασμάτων πού δέν προέρχονται
άπό τό έργο του βλ. Αίμ. Δ. Μαυρουδής, «Ψευδο-γαληνικοι όροι στόν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199 έκδε-
δομένοι ώς άποσπάσματα τοϋ Άρχιγένη»,ΕΕΦΣΠΘ Περ. Β', Τεϋχ. Τμ. Φιλολογίας 4 (1994) 201-223.

206. Βλ. IG Χ/2/1, άρ. 149· άρ. 163, και άρ. 176 (στή σ. 168 τοϋ τόμου αύτοϋ παρατίθεται σχετικό γε-
νεαλογικό δένδρο).
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Αύρηλία Φιλωτέρα κάι ήταν άρχιέρια (βλ. IG Χ/2/1, άρ. 176: Αύρηλίαν | Φιλωτέραν τήν |
άξιολογωτάτην \ άρχιέριαν, γυναήκα Αυρηλίου Ίσιδώ\ρου)207.

Τά άξιώματά του ώς αρχιερέα καί άρχιατροϋ μνημονεύονται σέ έπιγραφή πάνω
σέ βωμό πού άφιέρωσε, 'ίσως τό 250 μ.Χ., πρός τιμήν τοϋ έγγονοϋ του Μαρεινιανοϋ
Φιλίππου, ιερέα κατά τό έτος 248 μ.Χ. τοϋ θεοϋ Φούλβου· βλ. IG Χ/2/1, άρ. 163, στίχ. 24-27:

Αυρήλιος 'Ισί-
δωρος άρχιερεύς
κα'ι αρχίατρος
τον έκγονον.

... à Αύρήλιος 'Ισίδωρος, άρχιερέας καί άρχίατρος, πρός τιμήν τοϋ έγγονοϋ του.

άρχιερεύς

Γιά γιατρούς οί όποιοι ταυτόχρονα ήταν καί ιερείς κάποιου θεοΰ βλ. τις άκόλουθες περι-
πτώσεις: α') Μηνόδωρος, γιατρός καί ιερέας τοϋ Άσκληπιοΰ (Φρυγία)· βλ. Nutton, «The Doctor
and the Oracle», σ. 41. β ') Άσκληπιάδης Άπελλά, άρχιατρός καί ιερεύς θεοΰ Μεγάλου ('Οδησσός/
Βάρνα)· βλ. Chr. Μ. Danoff, «Neue Inschriften aus Bulgarien», JÖAI 30 (1937) 84-86. Βλ. καί
Nutton, «Archiatri», σ. 224, άρ. 79, όπου καί έπί πλέον σχετική βιβλιογραφία (ό Nutton σημειώνει
ότι ή έπιγραφή βρέθηκε στήν "Εδεσσα). γ') Κρίτων (Γάϊος Στατίλιος Κρίτων), άρχιατρός καί ιε-
ρεύς Ανακτόρων (= Καβείρων)· βλ. Benedum, «Kriton», στ. 218.

αρχίατρος

Ό τίτλος τοΰ αρχιάτρου (ή άρχιατροϋ) έμφανίζεται στούς γιατρούς τής Αύλής τών
Σελευκιδών. Πρώτος γνωστός άρχίατρος είναι ένδεχομένως ό Άπολλοφάνης άπό τή Σελεύκεια
Πιερία, προσωπικός γιατρός τοΰ Άντιόχου Γ ' (γιά τόν Άπολλοφάνη βλ. παρακάτω, στό τρίτο
κεφ., λ. άρ. 5), καί μέ βεβαιότητα ό Κράτερος ό Άντιοχεύς (βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 22).
Ό τίτλος δινόταν ε'ίτε σέ προσωπικούς γιατρούς βασιλέων είτε σέ δημόσιους γιατρούς. Γιά τήν
ιστορία τοΰ τίτλου κατά τήν έλληνιστική καί τή ρωμαϊκή έποχή βλ. Nutton, «Archiatri», σσ. 191-
226· στόν ϊδιο, «Archiatros», DNP 1 (1996) 990-991· G. Marasco, «Archiatros», στό: Leven (έκδ.),
Antike Medizin, στ. 79-80. Βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 23-24, γιά τόν τίτλο τοΰ άρχιάτρου
καί τις κατηγορίες τών γιατρών στούς οποίους άπονεμόταν κατά τήν αύτοκρατορική κυρίως έπο-
χή, καί σ. 23, ύποσημ. 92, όπου καταγράφεται σχετική βιβλιογραφία. Βλ. άκόμη Herrmann, «Iulia
Gordos», σ. 97, ύποσημ. 18.

207. Βλ. έπίσης Στ. Πελεκίδης, Άπό τήν πολιτεία και τήν κοινωνία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης.
('Επιγραφική μελέτη) [ΕΕΦΣΠΘ, Παράρτ. 2συ τόμου], Θεσσαλονίκη 1934, σσ. 62-63, άρ. 19, είκ. 28·
Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, σ. 29, άρ. 236· Nutton, «The Doctor and the Oracle», σ. 41-
Θ. Χ. Σαρικάκης, Ρωμαίοι άρχοντες τής έπαρχίας Μακεδονίας, Μέρος Β': Άπό τοϋ Αύγουστου μέχρι τοϋ
Διοκλητιανοϋ (27 π.Χ.-284 μ.Χ.) [MB 51], Θεσσαλονίκη 1977, σ. 181, καί Nutton, «Archiatri», σ. 223, άρ. 65.
Βλ. έπίσης Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 108. Μέ τήν εύκαιρία αύτή σημειώνω δτι ό «γιατρός Δαμιανός
(5ος/6ος αί. μ.Χ.)», γιά τόν όποιον κάνει λόγο ό Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109, δέν είναι γιατρός πού
έδρασε στή Θεσσαλονίκη· πρόκειται γιά τόν άγιο Δαμιανό πού χαρακτηρίζεται ώς ιατρός σέ τοιχογραφία
τού ναού τοΰ άγίου Γεωργίου (Ροτόντα)· σχετικά βλ. Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. 2,
σ. 591 (351), έπιγρ. άρ. 713, καί Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes, σσ. 105-106, άρ. 110, III, 2 (σ. 106:
«Les saints médecins Kosmas et Damianos ...»).
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19. C. Vellerns Plato
Oed.)

Ό C. Vellerns Plato (Γ. Βελλήϊος Πλάτων) ήταν γιος τοϋ Γαΐου και καταγόταν άπό
τή Βολτινία φυλή. Έζησε στούς Φιλίππους, όπως πληροφορούμαστε άπό σχετική επι-
γραφή208:

C(aius) Vellerns Plato dec(urio)
L(ucius)

Philipp(is) sibi et
C(aio) Velleio C(aii) f(ilio) Vol(tinia) Plato [ni

] medico an(norum) XXXVI h(ic) s(itus) e(st).

Ό Γάϊος (ή Λούκιος) Βελλήϊος Πλάτων, βουλευτής στούς Φιλίππους, στόν εαυτό
του καϊ στόν Γάϊο Βελλήϊο Πλάτωνα, γιό τού Γαΐου άπό τή Βολτινία (φυλή), γιατρό, έτών
τριάντα έξι· αύτός είναι θαμμένος (έδώ).

Κατά τόν Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, σ. 36, άρ. 307, πιθανόν ό C. V. Plato
υπηρέτησε ώς δημόσιος γιατρός τής πόλεως τών Φιλίππων (δημοσιεύων). Γιά τούς δημοσιεύοντες
γιατρούς βλ. στήν Εισαγωγή (σ. 88, ύποσημ. 9).

20. Γλανκίας
(4ος αί. π.Χ.)

Γιατρός ό όποιος φρόντισε τόν 'Ηφαιστίωνα κατά τήν τελευταία άσθένειά του στά
Έκβάτανα, Γιά τό σχετικό περιστατικό διασώζονται δύο μαρτυρίες πού δέν συμπίπτουν
εντελώς μεταξύ τους.

Κατά τον Άρριανό, όταν ό Αλέξανδρος βρισκόταν στά Έκβάτανα και συμμετείχε σέ
διάφορες έορταστικές έκδηλώσεις, άρρώστησε ό Ήφαιστίων· ό ιστορικός όμως περιορί-
ζεται στήν άόριστη αύτή άναφορά, χωρίς νά μας παρέχει κάποια έπι πλέον πληροφορία
γιά τό είδος τής νόσου. Συμπληρώνει μόνο ότι κατά τήν έβδομη ήμέρα ό άσθενής βρι-
σκόταν σέ άσχημη κατάσταση και ότι πέθανε πριν τόν προλάβει ζωντανό ό Αλέξανδρος.
'Υπεύθυνος γιά τό αιφνίδιο τέλος τοΰ 'Ηφαιστίωνα θεωρήθηκε ό γιατρός Γλαυκίας (=
Γλαΰκος)209, και γι' αύτό ό Αλέξανδρος διέταξε νά τόν κρεμάσουν. Όσον άφορά τό θε-

208. Βλ. P. Lemerle, «Inscriptions latines et grecques de Philippes», BCH 58 (1934) 472-274, έπιγρ. άρ. 9
(και εϊκ. άρ. 9). Βλ. άκόμη Collart, Philippes, σ. 271, ύποσημ. 3· Pilhofer, Philippi, τ. 2, σσ. 327-328, άρ. 322, και
Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 108.

209. "Ολοι οί μελετητές δέχονται ότι και τά δύο αύτά ονόματα, τά όποια διαφέρουν έλάχιστα, άφο-
ροϋν τό ϊδιο πρόσωπο. Βλ. Η. Gossen, «Glaukias» (9), RE VII (1910) 1399-1400- ό ίδιος, «Glaukos» (42), RE
VII/1 (1910) 1421, πιστεύει ότι ό γιατρός πού φρόντισε τόν 'Ηφαιστίωνα ονομαζόταν Γλανκίας και ότι ό
Πλούταρχος λανθασμένα τόν κατέγραψε ώς Γλαϋκον, και Berve, Alexanderreich, τ. Ι,σ. 79, και τ. 2, σ. 112, άρ.
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ραπευτικό ατόπημα τοϋ γιατροΰ, τό όποιο άπέβη μοιραίο γιά τόν Μακεδόνα στρατηγό, ό
Άρριανός καταγράφει δύο έκδοχές· σύμφωνα μέ τήν πρώτη ό γιατρός τοΰ χορήγησε κά-
ποιο φάρμακο πού δέν ένδεικνυόταν, ένώ σύμφωνα μέ τήν άλλη τόν εΐδε νά πίνει πολύ
κρασί και δέν τόν έμπόδισε210.

Άπό τή δεύτερη πηγή, δηλ. τή σχετική διήγηση τοΰ Πλουτάρχου, προκύπτει ότι ό
Γλαύκος (= Γλαυκίας) έκανε στόν 'Ηφαιστίωνα κάποιες διαιτητικές ύποδείξεις, ώστε νά
άπαλλαγεΐ άπό τόν πυρετό πού τόν ταλαιπωρούσε (χωρίς όμως νά γίνεται λόγος γιά τήν
αιτιολογία τοϋ πυρετοΰ). Μόλις ό γιατρός έφυγε γιά νά πάει στό θέατρο, ό Μακεδόνας
στρατηγός, πού προφανώς δέν είχε πρόθεση νά άκολουθήσει τις συμβουλές τοΰ Γλαύκου,
οία δέ νέος καϊ στρατιωτικός ού φέρων ακριβή δίαιταν, έφαγε υπερβολική ποσότητα φα-
γητού, έναν ολόκληρο πετεινό, καί ήπιε πολύ παγωμένο κρασί, μέ συνέπεια ή κατάστα-
σή του νά χειροτερεύσει και σέ λίγο νά πεθάνει. Ό Αλέξανδρος τότε, ύπερβολικά λυπη-
μένος καί έξαλλος γιά τήν άπώλεια τοΰ φίλου του, διέταξε νά σταυρώσουν τον γιατρό211.

Κατά τόν Berve212 ή διήγηση τοΰ Πλουτάρχου βασίζεται μάλλον σέ μιά παράδο-
ση πού άπηχοΰσε ένα πνεύμα κατά τοΰ Αλεξάνδρου, ένώ άντίθετα δέν μπορεί νά άπο-
κλεισθεϊ τό ένδεχόμενο ό Άρριανός νά καταγράφει τήν έπίσημη εκδοχή ή όποία δικαί-
ωνε τήν ενέργεια τοΰ ύπερβολικά λυπημένου βασιλιά κατά τοΰ γιατροΰ πού άμέλησε τό
καθήκον του.

Μαρτυρίες

1. Αρριαν., Άλεξ. άνάβ. 7,14,1-4:

Έν Έκβατάνοις δέ θυσίαν τε έθυσεν Αλέξανδρος, ώσπερ αύτώ έπι ξυμφοραϊς άγα-
θαϊς νόμος, και άγώνα έπετέλει γυμνικόν τε και μουσικόν, κα'ι πότοι αύτώ έγίνοντο παρά
τοις έταϊροις. και έν τούτω Ήφαιστίων έκαμε τό σώμα· έβδομη τε ημέρα ήδη ήν αύτώ τής
νόσου και λέγονσι τό μέν στάδιον πλήρες είναι- παίδων γάρ άγών ήν έκείνη τη ή μέρα γυ-
μνικός- έπει δέ έξηγγέλλετο Άλεξάνδρω οτι κακώς έχοι Ήφαιστίων, ό δέ παρ'αύτόν έλθών
σπουδή ούκέτι ζώντα κατέλαβεν ένθα δη κα'ι άλλοι άλλα ανέγραψαν ύπέρ τοϋ πένθους
τοϋ Αλεξάνδρου- μέγα μέν γενέσθαι αύτώ τό πένθος, πάντες τούτο άνέγραψαν, τά δέ πρα-
χθέντα έπ' αύτώ άλλοι άλλα, ώς έκαστος ή εύνοιας πρός Ηφαιστίωνα ή φθόνου είχεν
ή και πρός αύτόν Άλέξανδρον. ών οί τά άτάσθαλα άναγράψαντες οί μέν είς κόσμον φέ-
ρει<ν> μοι δοκοϋσιν οίηθήναι Άλεξάνδρω όσα ύπεραλγήσας έδρασεν ή εΐπεν έπι τω πά-
ντων δή άνθρώπων φιλτάτω, οί δέ ές αίσχύνην μάλλον τι ώς ού πρέποντα ούτ ούν βασι-
λεϊ οϋτε Άλεξάνδρω, οί μέν, τό πολύ μέρος τής ημέρας έκείνης έρριμμένον έπι τοϋ σώμα-
τος τοϋ εταίρου όδύρεσθαι ούδ'έθέλειν άπαλλαγήναι, πριν γε δή πρός βίαν άπηνέχθη πρός

228 (Γλαυκίας), καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105 (Γλαύκος ή Γλαυκίας). Βλ. άκόμη Haeser, Lehrbuch,
τ. 1, σ. 90 (Γλαυκίας)· Reinach, «Medicus», σ. 1689- Garrison, Military Medicine, σ. 44 (Γλαύκος)' Greenwalt,
«Médical Arts», σ. 217, ύποσημ. 22 (Γλαυκίας)· Tataki, Macedonians Abroad, σ. 286, άρ. 7 (Γλαυκίας). "Οσον
άφορα τήν παράδοση τού ονόματος αύτοϋ βλ. καί τις άνάλογες περιπτώσεις τοϋ Νυμφόδοτου/Νυμφόδωρου,
τοΰ Νηλέα/Νειλέα, τοϋ Θρασέα/Θαρσέα/Θαρρία κ.ά.

210. Βλ. μαρτ. 1.

211. Βλ. μαρτ. 2a.

212. Βλ. Alexanderreich, τ. 2, σ. 112, άρ. 228, καί Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 200.
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τών εταίρων οί δέ, τήν τε ήμέραν ολην καϊ τήν νύκτα δλην έρρίφθαι έπί τώ σώματι· οί δέ
καί, τόν ίατρόν Γλανκίαν δτι έκρέμασε, και τοϋτο[ν] ώς έπι φαρμάκω κακώς δοθέντι, οί δέ,
στ/ οϊνου περιεϊδεν έμπλησθέντα θεωρών αύτός ...

Στα Έκβάτανα ό Αλέξανδρος καϊ θυσία προσέφερε, όπως το συνήθιζε γιά τά
ευτυχή συμβάντα, και τέλεσε άθλητικό και μουσικό άγώνα και έλαβε μέρος σέ συμπό-
σια μέ τούς έταίρους. Καϊ τότε (ακριβώς) άρρώστησε ό Ήφαιστίων ήταν ήδη έπτά ήμε-
ρες άρρωστος, καϊ λένε ότι τό στάδιο ήταν γεμάτο, γιατί έκείνη τήν ήμέρα γινόταν άθλη
τικός άγώνας παίδων. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε στόν Αλέξανδρο ότι ό Ήφαιστίων
ήταν σέ κακή κατάσταση, έσπευσε γρήγορα νά τόν δει, άλλά δέν τόν βρήκε ζωντανό.
Σχετικά μ' αύτό οϊ διάφοροι (ιστορικοί) έγραψαν διαφορετικά όσον άφορά τό πένθος
τοΰ Αλεξάνδρου. Ότι τό πένθος του ήταν μεγάλο, αύτό τό κατέγραψαν όλοι, ένώ όσα
συνέβησαν έξ αιτίας αύτοΰ ό κάθε ένας τά έγραψε και διαφορετικά, άνάλογα μέ τήν
ευνοϊκή διάθεση ή τον φθόνο πού αισθανόταν πρός τόν 'Ηφαιστίωνα ή καϊ πρός τόν
ϊδιο τόν Αλέξανδρο. Άπό αύτούς όσοι έγραψαν τις ύπερβολές του, άλλοι μοΰ φαίνεται
ότι σκέφθηκαν πώς τιμοΰν τον Αλέξανδρο όσα έπραξε ή είπε έξ αιτίας τοΰ πάρα πολύ
μεγάλου πόνου γιά τον άνθρωπο πού αγαπούσε περισσότερο άπό όλους, άλλοι μάλλον
ότι τόν ντροπιάζουν καθώς δέν άρμόζουν ούτε σέ βασιλιά ούτε στόν Αλέξανδρο- άλλοι
(λένε) ότι κατά τό μεγαλύτερο μέρος έκείνης τής ήμέρας οδυρόταν πεσμένος πάνω στό
σώμα τού φίλου του και ότι δέν ήθελε νά άποχωρισθεϊ άπό αύτόν, έως ότου τόν άπο-
μάκρυναν μέ τή βία οί έταΐροι. Άλλοι (λένε) ότι ολόκληρη τήν ήμέρα καί τή νύκτα πα-
ρέμενε πεσμένος πάνω στό σώμα (τοΰ Ηφαιστίωνα)· άλλοι έπί πλέον ότι κρέμασε τόν
γιατρό Γλαυκία, καί αύτό (τό έπραξε) έπειδή χορήγησε κακώς κάποιο φάρμακο (στόν
Ηφαιστίωνα), και άλλοι έπειδή τόν είδε νά πίνει πολύ κρασϊ καί άδιαφόρησε.

καί έν τούτω Ήφαιστίων έκαμε τό σώμα

Αεπτσμέρειες γιά τή νόσο τοϋ Ηφαιστίωνα δέν καταγράφονται ούτε άπό τόν Άρριανό ούτε
άπό τόν Πλούταρχο (βλ. μαρτ. 2a), όπότε είναι άδύνατη οποιαδήποτε ύπόθεση γιά τήν ταύτισή
της. Πρβ. καί Hammond - Walbank, Ίστ. τής Μακεδονίας, τ. 3, σ. 116.

έβδομη τε ήμέρα ήν αύτω τής νόσου

Πρέπει νά επισημανθεί ότι ή έβδομη ήμέρα είναι μία άπό τις κρίσιμες ημέρες γιά τήν πορεία
γενικά τών νόσων· βλ. Γαλην., Π. κρισ. ήμ. 1, 3 [IX 781, 17-19 Κ.]: τις γάρ ή τήν έβδόμην, ή τήν
ένδεκάτην, ή τήν τεσσαρεσκαιδεκάτην, ή τάς αλλας τάς όμοιας ούκ είπε κρίσιμους; Κρίσιμη ήμέρα
θεωρείται έκείνη κατά τήν όποία, ένώ ή νόσος βρίσκεται στήν άκμή της, έκδηλώνονται οί περισ-
σότερες καί πιό κρίσιμες μεταβολές πού στή συνέχεια θά καθορίσουν τήν έξέλιξή της. Κατά τόν
Γαληνό, Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 2,13 [XVII/B ', σ. 470,1-2 Κ.]: ή μέν κρίσις όξύρροπός έστιν έν
νόσω μεταβολή πρός ύγείαν ή θάνατον, καΧΎπόμν. εις Ίπποκρ. Προγν. 3,1 [XVIII/B', σ. 231, 5-10
Κ. = CMG V/9/2, σ. 329, 3-7]: ή γάρ κατά τά νοσήματα κρίσις άπό τών έν τοις δικαστηρίοις μετε-
νήνεκται, σημαίνουσα τήν όξύρροπον έν νόσω μεταβολήν γινομένην κατά τέτταρας τρόπους· ή γάρ
άπαλλάττονται τών νοσημάτων εύθέως ή μεγάλην μεταβολήν έπί τό βέλτιον ϊσχουσιν ή άποθνή-
σκουσιν εύθέως ή χείρους γίνονται πολλω. Συνήθως όμως οί νόσοι πού κρίνονται κατά τήν έβδομη
ήμέρα έχουν ευτυχή κατάληξη· βλ. Γαλην., Π. κρισ. ήμ. 1,2 [IX 775,10-12 Κ.]: τό γάρ έν τοσούτοις
έτεσι καί τήν έβδόμην έωράσθαι κρίνουσαν, πολλάκις τε άμα καί τελείως καί πιστώς καί άκινδύνως
καί σαφώς καί προδήλως καί χρηστώς- αύτόθι [IX 775,17-776,2 Κ.]: πολλαί μέν γάρ αί κατά τήν
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έβδόμην κρινόμεναι νόσοι τελέως τε αμα και ασφαλώς και ακινδύνως καϊ σαφώς κα'ι εύσήμως καϊ
άγαθώς· Στέφ., Σχόλ. είς Ίπποκρ. Προγν. 1,4 [I 73,32-74,1 Dietz = CMGXI/l/2,a 58,4-7]: έτεροι
δέ λέγουσι θείον ε'ιρηκέναι τον Ίπποκράτην τάς κρίσιμους ημέρας- δτι δει προγινώσκειν τάς κρίσι-
μους ημέρας, δια τί ή μέν τετάρτη κρίνει, ή δέ πέμπτη ού κρίνει, ή δέ έκτη κρίνει μέν, έπί κακώ δέ,
καί ή έβδομη κρίνει, άλλ' έπ' άγαθώ, κ.ά. Παρ' δλα αύτά ή μοιραία ήμερα για τόν 'Ηφαιστίωνα ήταν
ή έβδομη ήμερα τής νόσου του. Άντίθετα κατά τήν περιγραφή τής νόσου τοϋ Αλεξάνδρου, πού
προκλήθηκε δταν κολύμπησε στά παγωμένα νερά τοϋ Κύδνου, σύμφωνα μέ άνώνυμα παραδε-
δομένο κείμενο (Anon.Hist., Alex. hist, [e cod. Sabb.]),ό Μακεδόνας βασιλιάς γενόμενος έβδο-
μαιος άπεγνώσθη, δηλ. συνέβη μιά τόσο μεγάλη μεταβολή στήν έως τότε κατάσταση τής υγείας
του, ώστε οί γιατροί θεώρησαν δτι έφθασε τό τέλος του. Αποδείχθηκε δμως δτι ή κρίσις αύτή πού
έκδηλώθηκε κατά τήν έβδομη ή μέρα τής νόσου σήμαινε τήν άπαλλαγή τοϋ Αλεξάνδρου άπό τό
νόσημα. Γιά πλήρες κείμενο αύτό βλ. παρακάτω, στό τρίτο, κεφ., λ. άρ. 36 («Φίλιππος ό Ακαρνάν»).

ένθα δή και άλλοι άλλα άνέγραψαν ύπέρ τοΰ πένθους τοϋ Αλεξάνδρου

Δυστυχώς οί διάφοροι συγγραφείς, πηγές τοϋ Άρριανοϋ, πού μνημονεύονται στό παρα-
πάνω κείμενο άόριστα δέν είναι δυνατόν νά έντοπισθοϋν. Βλ. καί τό επόμενο σχόλιο.

τά δέ πραχθέντα έπ'αύτώ άλλοι άλλα, ώς έκαστος ή εύνοιας προς τόν Ηφαιστίωνα ή φθόνου
είχεν ή καί πρός αύτόν Άλέξανδρον

Άπό τό χωρίο αύτό, άλλά καί άπό τά δσα λέγονται στή συνέχεια, καθίσταται σαφές δτι
ό Άρριανός διαπίστωσε μεγάλη άσυμφωνία στίς πηγές του. Κατά τόν ιστορικό αύτόν (Άλεξ.
άνάβ., προοίμιον 2) γιά κανένα άλλο πρόσωπο δέν γράφτηκαν τόσο πολλά καί τόσο άντιφα-
τικά πράγματα· πάντως γνωρίζουμε δτι φιλικά διακείμενοι πρός τόν Αλέξανδρο ιστορικοί ήταν
ό Πτολεμαίος ό Λάγου, ό Καλλισθένης ό Όλύνθιος, ό Αριστόβουλος άπό τήν Κασσάνδρεια κ.ά.,
ένώ έχθρικοί πρός αύτόν ήταν ό Έφιππος ό Όλύνθιος, ό Κλείταρχος άπό τήν Αλεξάνδρεια, ό
άνώνυμος συγγραφέας του έργου Νικοβούλη κ.ά.

τοϋτο[ν] ώς έπί φαρμάκω κακώς δοθέντι, οί δέ δτι οίνου περιεϊδεν έμπλησθέντα θεωρών
αύτός...

Βλ. καί τή μαρτ. 2a, δπου ώς μία άπό τις δύο μή ένδεικνυόμενες ένέργειες τοΰ άσθενοΰς
'Ηφαιστίωνα μνημονεύεται ή ύπερβολική πόση παγωμένου κρασιοΰ.

2a. Πλούταρχ., Άλέξ. 72,1-3:

Ώς δ' ήκεν [sc. ό Αλέξανδρος] είς Έκβάτανα τής Μηδίας και διώκησε τά κατε-
πείγοντα, πάλιν ήν έν θεάτροις καί πανηγύρεσιν, άτε δή τρισχιλίων αύτώ τεχνιτών άπό
τής Ελλάδος άφιγμένων. έτυχε δέ περι τάς ημέρας έκείνας Ήφαιστίων πυρέσσων- οΐα δέ
νέος και στρατιωτικός ού φέρων άκριβή δίαιταν, άλλ'<άμα> τω τόν ίατρόν Γλαύκο ν
άπελθεϊν είς τό θέατρον περί άριστον γενόμενος και καταφαγών άλεκτρυόνα έφθόν και
ψυκτήρα μέγαν έκπιών οίνου, κακώς έσχε κα'ι μικρόν διαλιπών άπέθανε. τοϋτ' ούδενί λο-
γισμώ τό πάθος Αλέξανδρος ήνεγκεν, άλλ' εύθύς μέν ίππους τε κείραι πάντας έπι πένθει
και ήμιόνους έκέλευσε, και τών πέριξ πόλεων άφείλε τάς έπάλξεις, τόν δ' άθλιον ίατρόν
άνεσταύρωσεν ...

"Οταν λοιπόν έφθασε [sc. ό Αλέξανδρος] στά Έκβάτανα τής Μηδίας καί τακτοποίη-
σε τά κατεπείγοντα ζητήματα, πάλι άσχολήθηκε μέ τις θεατρικές παραστάσεις καί τή δι-
οργάνωση εορτών, έπειδή είχαν έλθει γι' αύτόν τρεις χιλιάδες ήθοποιοί άπό τήν 'Ελλάδα.
"Ετυχε τις ήμερες έκείνες νά έχει πυρετό ό Ήφαιστίων αύτός καθώς ήταν νέος καί στρα-
τιωτικός δέν τηροϋσε αύστηρή διατροφή, άλλά μόλις ό γιατρός Γλαΰκος έφυγε γιά τό
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θέατρο, άφοϋ ζήτησε πρόγευμα καί έφαγε έναν ψητό πετεινό καί ήπιε ενα μεγάλο άγγείο
παγωμένο κρασί, αισθάνθηκε άσχημα και υστέρα άπό λίγο πέθανε. Ό Αλέξανδρος δέν
μπόρεσε νά ύποφέρει λογικά αύτή τή συμφορά, άλλά άμέσως διέταξε νά κουρέψουν όλα
τά άλογα καί τά μουλάρια σέ ένδειξη πένθους, καί γκρέμισε τις έπάλξεις τών γύρω πό-
λεων, ένώ τόν δύστυχο γιατρό τόν σταύρωσε ...

οία δε νέος και στρατιωτικός ού φέρων ακριβή δίαιταν

Γιά τήν άναγκαιότητα τής τηρήσεως άκριβοϋς διαίτης κατά τήν πορεία τής θεραπείας δια-
φόρων νοσημάτων βλ. Γαλην., Π. κρισ. ήμ. 1,1 [IX 770,1-2 Κ.]: τά^'άν έφ'οϋτως ακριβή διαίτη κα-
τασταίη παντάπασιν Θεραπ. μέθ. 6, 6 [Χ 488, 12 Κ.]· δ.π. 7, 7 [Χ 497, 9-10 Κ.]· Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 9,1 [XIII 236, 12-13 Κ.]: τότε τω διά σκαμμωνίας κα'ι άκριβοΰς διαίτης αύτούς άκτέον Άέτ.,
Λόγ. ίατρ. 5,129 [CMG VIII/2, σ. 104,24]: δίαιτα δέ έστω λεπτή καί άκριβής ..., κ.ά.

καταφαγών άλεκτρυόνα έφθόν καί ψυκτήρα μέγαν έκπιών οίνου

Γιά τήν επιβλαβή επίδραση τής κρεωφαγίας καί τής οινοποσίας σέ πυρέσσοντες άρρώστους
βλ. Άλέξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 2 [I 319, 4-6 Puschm.]: θερμοτέροις γάρ ώς έπί τό πολύ ευρίσκονται
καταχρησάμενοι βρώμασί τε καί πόμασι καί οϊνοις πλείοσι καί παλαιοτέροις
καί λιπαροίς κρέασι, καί δ.π. 3 [I 329,18-21 Puschm.] (άπό τό κεφ. Περί συγκοπής τής έν
πυρετοϊς γινομένης): άπεψίαι γάρ τέως ώς έπί τό πολύ προηγούνται συνεχείς καί άργίαι καί άκαι-
ρων λουτρών χρήσεις καί όσπριων καί όπωρών καί κ ρ εώ ν πλησμονή οίνου τε παχυτέ-
ρ ου κατάχρη σι ς. Γιά τις ποικιλίες τών οίνων πού ενδείκνυνται σέ περ ιπτώσεις πυρεσσόντων
άλλά καί γιά δσες άντενδείκνυνται βλ. Άλέξ. Τραλλ., Π. πυρετ. 3 [I 333,19-28 καί 335,22-337, 5
Puschm.].

Ό ψυκτήρας ήταν άγγείο ποικίλης χωρητικότητας, χρησιμοποιούμενο γιά τήν ψύξη τοΰ
κρασιοΰ. Βλ. Πολυδ., Όνομαστ. 6,99,3, καί 10,74,10. Βλ. άκόμη Άλαμανή-Σουρή, «Τό Ασκληπιείο
τής Βέροιας», σσ. 221-222, καί Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 199.

2b. Ίω. Ζωναρ., Έπιτ. ίστ. 4,14:

Έν Έκβατάνοις δέ γενομένου αύτοϋ [sc. τοϋ Αλεξάνδρου] ό Ήφαιστίων έπύρετ-
τε καί έξ ακολάστου διαίτης τής νόσου κρατυνθείσης έξέλιπεν. ούκ ήνεγκεν ούν λογισμω
τό πάθος Αλέξανδρος, άλλά τόν μέν ίατρόν άνεσταύρωσεν, ίππους δέ κείραι καί ήμιόνους
προσέταξε, καί τάς έπάλξεις περιείλε τών πόλεων, καί μουσικήν καί αύλούς έν τω στρατο-
πέδω πολύν χρόνον κατέπανσε.

Όταν βρισκόταν [sc. ό Αλέξανδρος] στά Έκβάτανα, ό Ήφαιστίων ήταν έμπύρε-
τος καί έξ αιτίας ύπερβολικοΰ φαγητού, άφοϋ έπήλθε έπιδείνωση τής νόσου, άπεβίωσε.
Ό Αλέξανδρος δέν ύπέμεινε λογικά τή συμφορά, άλλά τόν γιατρό τόν σταύρωσε, ένώ
διέταξε νά κουρέψουν τά άλογα καί τά μουλάρια, καί γκρέμισε τις επάλξεις τών πόλε-
ων, και γιά μεγάλο χρονικό διάστημα άπαγόρευσε τή μουσική καί τό παίξιμο τών αύλών
στό στρατόπεδο.

ίππους δέ κείραι και ήμιόνους προσέταξε

Ή ενέργεια αύτή τοΰ Αλεξάνδρου μάς είναι γνωστή μόνον άπό τις μαρτ. 2a-b. Πρόκειται
γιά έθιμο γνωστό ήδη άπό τόν 5ο αί. π.Χ.· βλ. Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 200, όπου σημει-
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ώνεται οτι οί δύο άρχαιότεροι συγγραφείς οί όποιοι τό καταγράφουν είναι ό Ηρόδοτος, πού μνη-
μονεύει τό έθιμο αύτό σέ σχέση μέ τούς Πέρσες, και ό Ευριπίδης, πού κάνει σχετικό λόγο στήν
Άλκηστη.

21. Θεόδωρος ίητρός
(2ος/3ος αι. μ.Χ.)

Σέ μαρμάρινη έπιτύμβια στήλη πού βρέθηκε στις Κάτω Κλεινές (Ν. Φλώρινας) καί
φυλάσσεται σήμερα στό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ύπάρχει πολύστιχη έπι-
γραφή213, κατεστραμμένη κατά τό μεγαλύτερο τμήμα της· ή έπιγραφή αύτή, σύμφωνα μέ
τήν τελευταία έκδοσή της, έχει ώς άκολούθως214:

...CCI -------------------

[.]αγχών — αύτω . και Δα . η —
[άποθανού — ση νννφη ΔΝΩ — LA - ; -
[.] ΡΩΤΕΟΝ — γένε vac. τ'αύτός Άλεξά-
[νδ]ρω θε — οειδϊ. και ζώοις ΠΡΙΑ
[..] όμοΰ — θέτο σήμ'έπι τύ[μβω]
[,..]ριδίκη — τε θυγατρι έή φρεσΐ
[..] ΑΕΙΔΥΙΗ — γαμβρω τε ίητρω [Θ-]
εοδώρω σοφω άνδρί vac.

Δυστυχώς άπό τό σωζόμενο κείμενο τής παραπάνω έπιγραφής δέν είναι δυνατόν νά εξα-
χθεί κάποια πληροφορία γιά τήν ιατρική δραστηριότητα τοΰ Θεοδώρου (άν βέβαια καταγραφό-
ταν κάτι τέτοιο)· πάντως πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι ό γιατρός αύτός χαρακτηρίζεται ώς «σοφός
άνήρ», έκφραση πού μάλλον δηλώνει ότι ήταν άριστος κάτοχος τής τέχνης του.

22. Θεόδωρος ό Μακεδών
(δεύτερο μισό 1ου αί. π.Χ.)

Γιατρός τής Πνευματικής ιατρικής σχολής. Ή δράση του τοποθετείται στό δεύτε-
ρο μισό τοΰ πρώτου προχριστιανικού αιώνα, και ή χρονολόγησή του βασίζεται στήν
ταύτισή του μέ τον Θεόδωρο τόν όποιον μνημονεύει ό Διογένης ό Λαέρτιος ώς μα-

213. Γιά τήν περιγραφή τής στήλης βλ. Ριζάκης - Τουράτσογλου, 'Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, τ. 1, σα
144-145.

214. Βλ. Ριζάκης - Τουράτσογλου, Έπιγραφές "Ανω Μακεδονίας, τ. 1, σ. 145, άρ. 157 (καί πίν. 59) (έπί-
σης στις σα 145-146 σχολιασμός τοϋ κειμένου τής έπιγραφής και σχολιασμός άπό άρχαιολογική σκοπιά),
και στούς ίδιους, «Λατρείες στήν Άνω Μακεδονία», σ. 956, και είκ. 7 (μέ άφορμή τή λατρεία τοϋ Αλεξάνδρου
στή βορειοδυτική Μακεδονία). Ή έπιγραφή είχε έκδοθεΐ και παλαιότερα άπό τόν Ν. Γ. Παπαδάκι, «Έκ
τής Άνω Μακεδονίας», Αθηνά 25 (1913) 438, άρ. 22Α. Βλ. έπίσης Σβέρκος, Συμβολή στήν ιστορία τής Άνω
Μακεδονίας, α 92, κάι Χρυσοστόμου, «Συμβολές», α 106.
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θητή τοϋ γιατροΰ Αθηναίου άπό τήν Άττάλεια215. Ή ταύτιση τού Θεοδώρου αύτοΰ μέ
τόν ομώνυμο Μακεδόνα γιατρό ύποστηρίχθηκε ήδη άπό τόν I. Α. Fabricius216 καί άπό
τόν C. G. Kühn217, και άκολούθως τήν άσπάσθηκαν όλοι οί μελετητές218, άσχετα άπό
τό τί ύποστηρίζουν γιά τό θέμα τής χρονολογήσεώς του. Ό Κ. Deichgräber χρονολο-
γεί λανθασμένα τόν Θεόδωρο τόν Μακεδόνα στό δεύτερο μισό τοΰ 1ου αί. μ.Χ.219, έχο-
ντας ύπ' όψιν του τήν παλαιότερη άποψη, σύμφωνα μέ τήν όποία ό Άθήναιος, ό δάσκα-
λος τοΰ Θεοδώρου και ιδρυτής τής Πνευματικής σχολής, έζησε τόν πρώτο μεταχριστια-
νικό αιώνα220. Νεότερη έρευνα όμως καί άξιοποίηση στοιχείων, πού δέν έτυχαν τής προ-
σοχής προηγούμενων μελετητών, άπέδειξαν ότι ό Αθήναιος άκμασε μάλλον περί τά μέσα
του 1ου αί. π.Χ.22' και έπίσης ότι ή δράση τοΰ άμεσου μαθητή του Θεοδώρου πρέπει νά
τοποθετηθεί χρονικά στόν 'ίδιο αιώνα222. Ό τόπος δράσεως (Ρώμη;) τοΰ Θεοδώρου δέν
μαρτυρεΐται στις άρχαΐες πηγές223.

Ό Θεόδωρος, μέ βάση τις σωζόμενες μαρτυρίες, πρέπει νά ύπήρξε ιδιαίτερα πα-
ραγωγικός συγγραφέας. Μαρτυροΰνται έβδομήντα έξι (ος') βιβλία του224, άλλά κανέ-
νας τίτλος συγγράμματος του. Ό τρόπος όμως μέ τόν όποιον γίνονται οί παραπομπές
στό έργο του και οί όποιες άναφέρονται μόνο στά βιβλία καί όχι στόν τίτλο συγγράμ-

215. Γιά τό σχετικό κείμενο βλ. στό τέλος τοϋ λήμματος (I. Μαρτυρία).

216. Βλ. Bibliotheca Graeca ..., τ. XIII, Hamburgi 1729, σ. 433.

217. Βλ. Additamenta ad elenchum medicorum Graecorum, XXVIII, Lipsiae 1837, σ. 4.

218. Βλ. Rohde, «Aelius Promotus», σ. 270, ύποσημ. 3 [= Rohde, Kleine Schriften,τ. Ι,σ. 387, ύποσημ. 3]·
Wellmann, Pneum. Schule, σ. 13· Fuchs, «Heilkunde», σ. 361· Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866, κ.ά. Ή Ihm,
Der Traktat, σ. 117, ύποσημ. 67, άφοϋ καταγράψει μέ έξαιρετικά μεγάλη συντομία τις άπόψεις τοϋ Rohde
και τοϋ Wellmann, ή 'ίδια άποφεύγει νά πάρει θέση· έπί πλέον ή Ihm σημειώνει ότι γιά τόν Deichgräber
ή ταύτιση τοϋ Θεοδώρου, μαθητή τοΰ Αθηναίου, μέ τόν Θεόδωρο πού μνημονεύει ό Φιλούμενος, είναι
άβέβαιη (: «Für Deichgräber ... dagegen ist dieses unsicher»), Ό Deichgräber όμως, άφοΰ καταγράψει τά
χωρία τοϋ Φιλουμένου, τοϋ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ καί τοΰ Άετίου Αμιδηνοΰ, τά όποια άποδίδονται στόν
Θεόδωρο, καί άφοΰ παρατηρήσει ότι ένα κείμενο πού ό Άέτιος άποδίδει στόν Θεόδωρο, ό Παϋλος Αιγινήτης
τό καταγράφει ώς άρχιγένειο, καταλήγει («Theodoras», στ. 1866): «Allem Anschein nach ist der an diesen
Stellen gennante T.(heodoros) identisch mit dem gleichnamigen Schüler des Begründers der pneumatischen
Schule Athenaios ...».

219. Βλ. Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866. Τήν άποψή του έχουν ύπ' όψιν τους καί υιοθετούν ό
Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, σ. 59, άρ. 547, και ή Tataki, Macedonians Abroad, σ. 325, άρ. 6.
Πρβ. και Wellmann, Pneum. Schule, a. 13, όπου φαίνεται ότι τόν τοποθετεί στόν Ιο αί. μ.Χ., άφοϋ τότε χρο-
νολογεί καί τόν Αθήναιο (ό.π., σ. 8: «in die Zeit des Claudius»· πρβ. καί σ. 5), καί Fuchs, «Heilkunde», σ. 361
(σέ συνδυασμό μέ τή σ. 359). Άκόμη βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 108 (άπλή μνεία).

220. Γιά τήν έσφαλμένη χρονολόγηση τοϋ Αθηναίου βλ. ένδεικτικά Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 335·
Wellmann, Pneum. Schule, σ. 8· στόν ίδιο, «Athenaios», στ. 2034· Fuchs, «Heilkunde», σ. 360· Allbutt, Greek
Medicine, σ. 265 (γεννήθηκε έπί Τιβερίου κάι άκμασε έπί Κλαυδίου)· Η. Diels, «Hippokratische Forschungen
V», Hermes 53 (1918) 74, ύποσημ. 1 (άρχές 1ου αί. μ.Χ.), κ.ά.

221. Βλ. Fr. Kudlien, «Poseidonios und die Ärzteschule der Pneumatiker», Hermes 90 (1962) 419-429·
στόν ίδιο, «Pneum. Ärzte», στ. 1097, καί Kulf, Athenaios von Attaleia, σ. 1. Πρβ. καί V. Nutton, «Athenaios von
Attaleia» (6), DNP 2 (1997/1999) 200, (τόν Ιο αί. π.Χ. χωρίς νά άποκλείεται ή τοποθέτησή του στά μέσα τοϋ
1ου ai. μ.Χ.), καί K.-H. Leven, «Athenaios ν. Attaleia», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 119 (ίδια άποψη).

222. Βλ. Kudlien, «Pneum. Ärzte», στ. 1097.

223. 'Επισημαίνω πάντως ότι ή Ρώμη ήταν ή πόλη, όπου πρωτοεμφανίσθηκε ή Πνευματική ιατρική
σχολή κάι όπου είναι άποδεκτό ότι άσκησαν τήν ιατρική οί περισσότεροι έκπρόσωποί της.

224. Βλ. άπ. 5.
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ματος, μας κατευθύνει νά ύποθέσουμε οτι πιθανότατα ό Θεόδωρος έγραψε ένα εκτενές
πολύβιβλο έργο, άποτελούμενο άπό έβδομήντα έξι τουλάχιστον βιβλία225. Άπό τό έργο
του, πού έχει χαθεί, σώζονται μόνον άποσπάσματα στόν Φιλούμενο, τόν Ανώνυμο [Αϊλιο
Προμώτο;], τόν Αλέξανδρο Τραλλιανό καί τόν Άέτιο Άμιδηνό· άπό τά άποσπάσματα
αύτά πιστοποιείται ή ένασχόληση τού Θεοδώρου κατ' έξοχήν μέ τή Φαρμακολογία (γιά
τό ειδικότερο περιεχόμενο τών άποσπασμάτων αύτών γίνεται λόγος άμέσως παρακά-
τω).

I. Μαρτυρία

1. Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 2,103:

Θεόδωροι δε γεγόνασιν είκοσι... έπτακαιδέκατος ιατρός Αθηναίου μαθητής.

Υπήρξαν είκοσι (διαπρεπείς) Θεόδωροι... ό δέκατος έβδομος ήταν γιατρός, μαθη-
τής του Αθηναίου.

Αθηναίου μαθητής

Πρόκειται γιά τόν γιατρό Άθήναιο άπό τήν Άττάλεια τής Παμφυλίας, γιά τόν όποιο βλ. πα-
ραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 16 («Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης»), σ. 190.

II. Άποσπάσματα

Μέ τό όνομα τοΰ Θεοδώρου τοΰ Μακεδόνα συνδέονται άρκετά σωζόμενα άπο-
σπάσματα· άπό αύτά κάποια προέρχονται χωρίς άμφιβολία άπό αύτόν, ένώ γιά μερικά
άλλα έκφράζονται έπιφυλάξεις (οί όποιες σχολιάζονται κάθε φορά κατά τήν παράθεση
τοΰ άποσπάσματος πού άφοροϋν)226:

2. Φιλούμ., Π. ίοβ. 4 [CMG Χ/1/1, σσ. 8,31-9,1]227:

Έκ τοΰ οδ' Θ ε ο δω ρ ο υ · τοις δεδηγμένοις ύπό κυνός λελυσσηκότος περιάπτε
χαμελαίας ρίζαν. ώς θαυμαστώ χρώ22ί.

225. Πρβ. τά έβδομήντα βιβλία τών Ιατρικών Συναγωγών τοϋ Όρειβασίου. Βλ. καί λίγο παρακάτω, το
σχόλιο στό άπ. 2.

226. "Οπως ήδη σημειώθηκε, κατά τόν Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866, δλα τά άποσπάσματα πού
παραδίδονται μέ τό δνομα τοϋ «Θεοδώρου» στά έργα τοϋ Φιλουμένου, τοϋ Αλεξάνδρου Τραλλιανοϋ και
τοϋ Άετίου Άμιδηνοϋ προέρχονται άπό τά έργα τοϋ Θεοδώρου τοϋ Μακεδόνα.

227. Βλ. καί Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866.

228. Δέν είναι βέβαιο, άν τό κείμενο πού άκολουθει άποτελει συνέχεια τοΰ άποσπάσματος αύτοϋ·
βλ. αύτόθι [CMG Χ/1/1, σ. 9, 1-5]: <δΑΑο> πρός λυσσοδήκτους ώστε μή έμπεσεΐν είς τό ύδροφοβικόν πά-
θος■ Τάφρος [leg. άνθρωπος] ό δηχθείς τήν Ιδίαν σκιάν θεωρών, ώς εθος έπί νγιαινόντων, ού μή ληφθη τω πά-
θει. πρόγνωσις τοϋ πάσχοντος, ε'ι ζήσεται. ποίησον αύτόν άτενίσαι είς κάτοπτρον, και εάν εαυτόν έπιγνω, ζήσε-
ται· εάν δέ μή, οϋ· τούτο άπαράβατον [: «άλλο (sc. βοήθημα) γι' αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό λυσσασμέ-
νο σκύλο, ώστε νά μήν περιπέσουν στό ύδροφοβικό πάθος (: νά μήν γίνουν ύδροφοβικοί). Ό άνθρωπος πού
έχει δαγκωθεί, άν δει τή σκιά του, δπως συνηθίζουν οί ύγιεΐς, δέν θά καταληφθεί άπό τό (ύδροφοβικό) πά-
θος. Πρόγνωση αύτοϋ πού πάσχει (άπό ύδροφοβία), άν θά ζήσει. Κάνε τον νά κοιτάξει σέ εναν καθρέφτη,
καί άν άναγνωρίσει τόν έαυτό του, θά ζήσει- άν δμως δχι, δέν θά ζήσει»].
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Άπό τό εβδομηκοστό τέταρτο [sc. βιβλίο] τοϋ Θεοδώρου. Σ' αύτούς πού έχουν δα-
γκωθεί άπό λυσσασμένο σκύλο βάλε ώς φυλακτό ρίζα χαμελαίας· νά τή χρησιμοποιείς
ώς μέσο πού δρά μέ τρόπο θαυμαστό.

έκ τοϋ οδ ' Θεοδώρου

Ό τρόπος τής παραπομπής πού έφαρμόζεται στήν προκείμενη περίπτωση άπό τόν
Φιλούμενο άλλά και άπό τόν Αλέξανδρο Τραλλιανό (βλ. παρακάτω, άπ. 8 καί 9), δηλ. ή μνεία
μόνο του άριθμοΰ τοΰ βιβλίου καί όχι και τοΰ τίτλου τοΰ συγγράμματος, σημαίνει ότι ό Θεόδωρος
έγραψε ενα μόνον, προφανώς έκτενέστατο, σύγγραμμα (άφοΰ μνημονεύονται έβδομήντα έξι
τουλάχιστον βιβλία του) καί ότι οί δύο παραπάνω γιατροί, θεωρώντας το γνωστό, τουλάχιστον
στούς ομοτέχνους τους, άρκούνται σ' αύτόν τόν μή πλήρη τρόπο παραπομπής. Ώστόσο δέν μπο-
ρεί νά άποκλεισθεί και τό ένδεχόμενο ό Φιλούμενος καί ό Αλέξανδρος Τραλλιανός νά γνώριζαν
τά παρατιθέμενα χωρία τοΰ Θεοδώρου έμμεσα, ένώ ό γιατρός, τό έργο τοΰ όποιου χρησιμοποί-
ησαν ώς άμεση πηγή τους, παραθέτοντας γιά πρώτη φορά κείμενο (-α) τοΰ Μακεδόνα γιατροΰ
νά μνημόνευε καί τόν τίτλο τοΰ έργου, άπό τό όποιο τά έρανιζόταν. Πρβ. καί τήν άνάλογη παρα-
πομπή πού άφορά τόν Άθήναιο άπό τήν Άττάλεια, Γαλην., Π. σπέρμ. 2,1 [IV 604,9-11 Κ.]: καϊ μέν
γε καϊ μείζον έτι τοϋ γε κατά τό εβδομον βιβλίον, δπερ έστι περϊ σπέρματος, αύτω προσομολογεϊ ό
Άθήναιος, ούκ οϊδ'δπως ούκ αισθάνεται■ άν καί ό Γαληνός δέν μνημονεύει τόν τίτλο τοΰ συγγράμ-
ματος τοΰ Αθηναίου, μποροΰμε νά συμπεράνουμε μέ βεβαιότητα ότι πρόκειται γιά τό Περι βοη-
θημάτων, τό μοναδικό έργο πού, άπό όσο γνωρίζουμε, έγραψε ό Άθήναιος (οπότε ό Περγαμηνός
γιατρός κρίνει μάλλον περιττό νά μνημονεύσει τόν τίτλο, άφοΰ δέν ύφίσταται ένδεχόμενο συγ-
χύσεως). Πρβ. όμως τόν διπλό τρόπο παραπομπής πού χρησιμοποιεί ό Διοκλής ό Καρύστιος,
μνημονεύοντας άποψη τοΰ 'Ιπποκράτη, ή όποία έκτίθεται στό Περι οκταμήνων: Πρώτα σημειώ-
νει τή σειρά τοΰ συγγράμματος στήν 'Ιπποκρατική Συλλογή (έν τω τριακοστά) όγδόω [sc. βιβλίω])
—προφανώς μέ τή διάταξή της πού είχε ύπ' όψιν του—, καί άκολούθως δέν θεωρεί περιττό νά κα-
ταγράψει καί τόν τίτλο του· βλ. Vindic., De sem. 5 [σ. 271, 7-11 Wellm. = σ. 195 Jaeger = Διοκλ.,
άπ. 40, στίχ. 66-70 van der Eijk]: Diocles his assertionibus respondens ait: in libro trigesimo octavo
Hippocrates, quern graece περί οκταμήνων appellamus, suo testimonio affirmavit ... (άνάδρομη
μετάφραση τοΰ Jaeger: Διοκλής δέ πρός ταύτα άντειπών φησιν έν τω τριακοστω όγδόω, δ Περι
οκταμήνων έπιγράφεται, 'Ιπποκράτης αύτός μαρτυρών ...).

περιάπτε

Γιά τά περίαπτα ή περιάμματα, μαγικά μέσα πού χρησιμοποιούνται, τυλιγμένα γύρω άπό κά-
ποιο μέρος τοΰ σώματος άλλά καί κρεμασμένα άπλώς ώς φυλακτά, προληπτικά ή γιά τήν ϊαση
διαφόρων νοσημάτων, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2, 2 [XII 573, 5-576, 5 Κ.]: τοϋ αύτοϋ
Άρχιγένους περίαπτα πρός κεφαλαλγίαν 5, 5 [XII 874, 7-12 Κ.]· 9,2 [XIII 256,7-10 Κ.]· [Γαλην.],
Π. εύπορ. 1,1 [XIV 321,1-16 Κ.], κ.ά.· Αλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1,15 [I 567,10 κ.έ. Puschm.]. Βλ. καί
Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 50, ύποσημ. 26- σσ. 236-237,283,303 καϊ 307.

χαμελαίας ρίζαν

Ή χαμελαία είναι θαμνώδες φυτό (κν. λυκονουρά)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,171 [II 320,
1-10 Wellm.] (χαμελαία), καί ό.π. 4,172 [II 320,11-322,4 Wellm.] (θυμελαία ή χαμελαία).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 1029, λ. Χαμελαία, καί σα 241-242, λ. Δαφνοειδές (Δαφνοειδές ή
χαμελαία)· πρβ. καί σ. 425, λ. Θυμελαία· André, Les noms déplantés, α 61, λ. chamelaea, καί Durling, Medical
Terms, σ. 337, λ. χαμελαία.
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3. Φιλούμ., Π. ίοβ. 4 [CMG Χ/1/1, σ. 9,5-10]229:

Έκ δέ τοϋ ξ γ ' Θεοδώρου· κυνοδηκτική Κράτητος, δι ' ής δοκιμασίας έν τη
θεραπεία ευρίσκεται ό ιός έν τώ οϋρω τοϋ δηχθέντος· ίοϋ ξυστού, αλός άνά δραχμάς δ',
στέατος μοσχείου δραχμάς ιβ' καθ' έν καί όμόσε τρίψας χρώ, έμπάσσων είς σπληνίον. φύ-
λασσε δέ τοϋ κάμνοντος <τό> ούρον έν ύαλίνω άγγείω καί εύρήσεις έν αύτώ τήν πείραν
τού φαρμάκου.

Άπό τό έξηκοστό τρίτο [sc. βιβλίο] τοϋ Θεοδώρου άντίδοτο τοϋ Κράτη γιά τά δα-
γκώματα τών σκύλων, μέ τή χρήση τοϋ όποιου κατά τή θεραπεία, τό δηλητήριο [sc. τοΰ
σκύλου] έντοπίζεται στό ούρο αύτοϋ πού έχει δαγκωθεί. Ξυσμένη σκουριά χαλκού καί
άλάτι, άπό τό κάθε ένα τέσσερις δραχμές, δώδεκα δραχμές λίπος μόσχου, άφοϋ τά τρί-
ψεις τό κάθε ένα χωριστά καί (υστέρα) όλα μαζί, χρησιμοποίησέ τα, άπλώνοντάς τα σέ
ένα (λινό) πανί230. Φύλαξε τά ούρα τοϋ πάσχοντος231 σέ ένα γυάλινο δοχείο και θά δια-
πιστώσεις μέσα σ' αύτό τή δράση τού φαρμάκου.

κυνοδηκτική Κράτητος

Όσον άφορά τόν Κράτη, πού άποτελει τήν πηγή τοΰ Θεοδώρου γιά τό προκείμενο φάρ-
μακο, ό Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866, σημειώνει δτι αύτός είναι άγνωστος άπό άλλοΰ, καί
διερωτάται μήπως πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν ομώνυμο γιατρό πού μνημονεύεται στήν Παλατ.
Άνθολ. 9, 125. Ό Η. Gossen, «Krates» (18), RE XI/2 (1922) 1642, ομοίως δέν έχει ύπ' όψιν του
τό χωρίο αύτό τοΰ Φιλουμένου, καί γνωρίζει μόνο τόν Κράτη, μνεία τοϋ όποιου γίνεται στήν
Παλατινή Ανθολογία.

Ή κυνοδηκτική [sc. άντίδοτος] είναι έξειδικευμένο φάρμακο μόνο γιά δήγματα άπό λυσσα-
σμένο σκΰλο, κάτι πού άποδεικνύει δτι ό Κράτης είχε άσχοληθεΐ μέ τά ίοβόλα ζώα καί είχε γράψει
σχετικό έργο (ή σχετική ένότητα σέ ευρύτερο σύγγραμμα). Ό χαρακτηρισμός κυνοδηκτικός (-ή
άντίδοτος ή -κόν φάρμακον) δέν έντοπίζεται άλλη φορά στήν ιατρική (οϋτε καί τή λοιπή) γραμ-
ματεία· στίς περιπτώσεις πού υποδεικνύεται θεραπευτική άγωγή γιά άτομα πού έχουν δαγκωθεί
άπό σκΰλο γίνεται λόγος γιά φάρμακα πού ένδείκνυνται α ') έπι κυνοδήκτων, βλ. Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. γέν. 1,16 [XIII437,15-16 Κ.]: περι δέ τοΰ τήν έμπλαστρον ταύτην έπ'άνθρωποδήκτων και
κυνοδήκτων άρμόττειν Φιλούμ., Π. ίοβ. 5 [CMG Χ/1/1, σ. 9,20]: έπι δέ τών κυνοδήκτων, κ.ά.· β ')
πρός κυνοδήκτους, βλ. [Γαλην.], Π. εύπορ. 3 [XIV 573, 16 Κ.]: Πρός κυνοδήκτους. Κνίδης σπέρμα
...■Άέτ.,Άόγ. ίατρ. 15,14 [σ. 53,10 Ζερβ.]· Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3,71 [CMG VI/3, σ. 432,3],
κ.ά., καί γ ') πρός κυνόδηκτα (= πρός δήγματα κυνών), βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,16 [XIII
432,2-3 Κ.]: ποιεί δέ καί πρός άνθρωπόδηκτα, κυνόδηκτα ...· δ.π. 2,22 [XIII 558,2-3 Κ.]· δ.π. 5,2
[XIII 781,1 Κ.], κ.ά.· Φιλούμ., Π. ίοβ. 5 [CMG Χ/1/1, σ. 10,7], κ.ά.

ίοϋ ξυστού

Ό ιός τοΰ χαλκοΰ, δηλ. ή «σκουριά τοϋ χαλκού», είναι τό στρώμα τής όξειδώσεως χάλκινων
άντικειμένων, ή «πρασινάδα» πού δημιουργείται σ αύτά. Γιά τόν τρόπο παρασκευής τοΰ ιού ξυ-
στού βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,79 [III 49,4-16 Wellm.], όπου δέν καταγράφεται βέβαια ειδική

229. Βλ. καί Deichgräber, «Theodoros», στ. 1866.

230. 'Εννοείται δτι στή συνέχεια τό τεμάχιο τοΰ λινοΰ υφάσματος μέ τό φαρμακευτικό σκεύασμα άπλω-
μένο πάνω του θά έπιτεθεί στό σημείο τοΰ σώματος πού έχει δαγκωθεί άπό τόν σκΰλο.

231. Δηλ. αύτού πού δαγκώθηκε.
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δράση τοϋ ίοϋ αύτοϋ κατά τών κυνοδήκτων, σημειώνεται όμως (αύτόθι [III 51,19-52,2 Wellm.])
ότι δύναται... πάς ιός ... τραύματα άφλέγμαντα τηρεϊν. Βλ. και σ. 403.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σσ. 363-364, λ. Kupfer· Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xvi-xvii, λ. Aes
Cyprium, και Durling, Medical Terms, σ. 184, λ. ιός (C).

άλός

Γιά τά ποικίλα ε'ίδη αλάτων (όρυκτόν, άμμωνιακόν και θαλάσσιον) και τήν Ιατρική χρήση
τους βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,109 [III 79,14-82, 3 Wellm.]. Αποτελούν συστατικό τής κυνο-
δηκτικής άντιδότον πού σχολιάζεται έδώ, έπειδή (αύτόθι [III 80, 4-7 Wellm.]) δύναμιν δέ έχουσι
κοινώς οί προειρημένοι άλες δντες πολύχρηστοι στνπτικήν τε καί σμηκτικήν καί άποκαθαρτικήν
καί διαχυτικήν, έτι δέ κατασταλτικήν καί έσχαρωτικήν, τω μάλλον κα'ι ήττον διαφέροντες· ειδικό-
τερα (αύτόθι [III 81,8 Wellm.]): θηριοδήκτοις τε βοηθούσε Βλ. και σ. 222.

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σα lii-liii, λ. Sal.

άνά δραχμάς δ '

Τό βάρος τής δραχμής (σύμβ. <) ισούται μέ 4 περίπου γραμμάρια. Ή δραχμή ώς μέτρο βά-
ρους χρησιμοποιείται ώς συνώνυμη μέ τό δηνάριο. Βλ. και Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,3 [XIII
160,16-17 Κ.]: πρόδηλον δ'δτι δραχμήν λέγομεν νυν έν τοις τοιούτοις άπαντες δπερ 'Ρωμαίοι δη-
νάριον όνομάζουσιν. Βλ. και σ. 178 (denarius).

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. Ιχν, λ. Denarius, Drachma.

ό ιός έν τω οϋρω

Μέ τό ούσ. ιός δηλώνεται τό δηλητήριο τών ιοβόλων ζώων· βλ. Φιλούμ., Π. ίοβ. 16 [CMG
Χ/1/1, σ. 22,16-17] (ιός άσπίδος κα'ι βασιλίσκου)· ό.π. 24 [CMG Χ/1/1, σ. 30,17] (ιός ΰδρου)· ό.π.
25 [CMG Χ/1/1, σ. 31,22] (ιός δρύινου), κ.ά.· Γαλην., Π. άντ ιδ. 2,15 [XIV 194,4 Κ.]: Πρός θηρίων
μέν πάντων ιόν ερπετών Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,50 [CMG IX/1, σ. 261,25-26]: καϊ διά ιόν έξω-
θεν έκ τίνος ιοβόλου προσπίπτοντα, κ.ά.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 184, λ. 'ιός (Β) [poison].

σπληνών

Τεμάχιο λινού ύφάσματος (γάζα) πού έπιτίθεται σέ τραϋμα (συνήθως τό ύφασμα αύτό έχει δι-
αποτισθεϊ μέ κάποιο φάρμακο ή έπάνω του έχει άπλωθεί κάποια άλοιφή). Βλ. και Φώτ., Λέξ. σ 531:
Σπλήνιον: ού τό φάρμακον άλλά τό όθόνιον.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, a. 297, λ. σπληνίον.

τήν πεϊραν τοΰ φαρμάκου

Βλ. Αϊλ. Προ μ., Δυναμ. 13, 13 [σ. 66, 11-12 Crismani]: πεϊραν δέ τοϋ φαρμάκου, εί βούλοιο
λαμβάνειν. Πρβ. κα'ι Πλούταρχ., Πότ. τών ζώων φρονιμ. 973Ε: πεϊραν ύπνωτικοϋ· Άνών. [Αϊλ.
Προμ.;], Π. ίοβ. καί δηλητ. 10 [σσ. 47,38-48,1 Ihm]: καϊ γνώση τήν ένέργειαν.

4. Φιλούμ., Π. ίοβ. 5 [CMG Χ/1/1, σ. 10,11-12]232:

Έκ δε τών Θεοδώρου· ύός κόπρον κατακαύσας και άναλύσας έλαίω έπιτίθει·
έμοϊ δέ δοκεϊ και πράσον τούτω μίσγειν233.

232. Βλ. κάι Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866.

233. Όπως καί στήν περίπτωση τοϋ άπ. 2, δέν είναι σαφές, άν τό κείμενο πού άκολουθεϊ ύστερα άπό
τήν παρεμβολή τοΰ Φιλουμένου πρέπει νά θεωρηθεί συνέχεια τοΰ άποσπάσματος τοΰ Θεοδώρου· βλ. αύτό-
θι [CMG Χ/1/1, α 10, 13-15]: άλλο- άνηθον ξηρόν κατακαύσας πλήρωσον τό δήγμα, και πεμπταϊον λύσας
εύρήσεις καθαρόν. άλλο- φύλλα κράμβης, ιόν χαλκού, πήγανον καϊ άλας έπιτίθει [: «άλλο [sc. φάρμακο] · άφοΰ
καύσεις καλά ξερό άνηθο, γέμισε τό δάγκωμα (δηλ. τήν ούλή τοΰ δαγκώματος, πού προφανώς πρέπει στή
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Άπό τά βιβλία τοϋ Θεοδώρου· άφοϋ καύσεις καλά κοπριά χοίρου καί άφοϋ τήν
άναμίξεις μέ λάδι, χρησιμοποίησέ την ώς έπίθεμα· κατά τή γνώμη μου είναι καλό στό
φάρμακο αύτό νά άναμιγνύει κάποιος καί πράσο.

Πρόκειται γιά φάρμακο πού άφορά κυνοδήκτους καί άνθρωποδήκτους.

ύός κόπρον

Γιά τις θεραπευτικές ιδιότητες διαφόρων είδών κόπρου (κυνείας, ανθρωπείας, λυκείας κ.ά.)
καί τή χρήση τους στήν ιατρική βλ. Γαλην., Π. κράσ. καϊ δυν. άπλ. φαρμ. 10, 2 [XII 290,16-308, 9
Κ.] (λείπει μνεία τής κόπρου τοΰ χοίρου). Στον Διοσκουρίδη ομοίως έντοπίζεται καταγραφή δια-
φόρων ειδών κόπρου, βλ. Π. ΰλ. ίατρ. 2,80 [1161,19-164,5 Wellm.], καί μεταξύ αύτών μόνον έκεί-
νης τοΰ άγριου χοίρου, βλ. αύτόθι [1 162,18-163,1 Wellm.].

έλαίω

Γενικά γιά τό έλαιον πού παράγεται άπό τις έλιές, τά είδη καί τήν ιατρική χρήση του βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,30 [I 33,19-35,26 Wellm.]. Γιά τό όμφάκινον ή ώμοτριβές έλαιον βλ. πα-
ρακάτω, σ. 219, καί γιά τό παλαιάν βλ. παρακάτω, σ. 416.

Πρβ. έπίσης Magnus, Augenheilkunde, σσ. 351-352, λ. Oelbaum (Olea europaea)· Γεννάδιος, Αεξ.
Φντολ., σα. 263-295, λ. Έλαία- Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 525-526, λ. Olea europaea (κ.ά. ε'ίδη), και André,
Les noms de plantes, σσ. 176-177, λ. Olea.

έμοί

'Άν τό παράθεμα άπό τό έργο τοΰ Θεοδώρου τελειώνει στό έπιτίθει, όπως μάλλον πρέπει νά
συμβαίνει, τότε μέ τό έμοί δηλώνεται ό Φιλούμενος (έκτος καί άν δεχθούμε, κάτι πού τό θεωρώ
λιγότερο πιθανό, ό Θεόδωρος νά είχε έρανισθεΐτό φάρμακο άπό μή κατονομαζόμενη πηγή καί νά
προσέθεσε καί τή δική του άποψη γιά τήν άρτίότερη σύνθεσή του).

5. Φιλούμ., Π. Ιοβ. 36 [CMG Χ/1/1, σ. 39,1-5]234:

Φρϋνος. Ό δέ Θεόδωρος έν τω ος' αύτοϋ σνγγράμματι περί φρύνον τής τε Ιδέ-
ας καί τής φύσεως ήμϊν έξηγούμενος ούτως λέγει· ό φρϋνος βατράχου είδος είναι μοι δο-
κεϊ, ύδρόβιον δέ τό ζωον καί <έκ> τής λιμνοβίου φύσεως μεταβεβληκός έπι τό χερσόβιον.

Φρϋνος. Ό Θεόδωρος στό εβδομηκοστό έκτο σύγγραμμά του235, έξηγώντας μας τή
μορφή καί τή φύση τοΰ φρύνου, λέει τά άκόλουθα- «έχω τή γνώμη ότι ό φρϋνος είναι ένα
είδος βατράχου- τό ζώο αύτό ήταν ύδρόβιο καί άπό ζώο πού άπό τή φύση του ζούσε στίς
λίμνες έχει μεταβληθεί σέ ζώο πού ζει στήν ξηρά».

ό δέ Θεόδωρος έν τώ ος ' αύτοϋ σνγγράμματι

Βλ. τό σχόλιο στό άπ. 2, όπου γίνεται λόγος γιά τήν παρόμοια έκφραση έκ τοϋ οδ ' Θεοδώρου.

Στό άκόλουθο χωρίο τοΰ Άετίου δέν μνημονεύεται τό όνομα τοΰ Θεοδώρου, είναι όμως
σαφής ή έξάρτησή του άπό τό άντίστοιχο κείμενο τοΰ Μακεδόνα γιατροΰ (προφανώς μέσω τοΰ

συνέχεια νά έπιδεθεΐ), καί δταν τό λύσεις ύστερα άπό πέντε μέρες θά τό βρεις καθαρό (: ύγιές). άλλο- βάλε
ώς έπίθεμα φύλλα κράμβης, ίό χαλκού, πήγανο καί άλάτι»].

234. Βλ. καί Deichgräber, «Theodoros», στ. 1866.

235. Βιβλίο;
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Φιλουμένου)· βλ.Άέτ.,Αό}Λ Ιατρ. 13,36 [σ.288,21-24Ζερβ.]:Περί φρύνου. φρϋνος είδος βατράχου
εστίν, έκ τής λιμνοβίου δέ φύσεως μεταβεβηκώς έπι τήν χερσόβιον

(: «Σχετικά μέ τόν φρϋνο. Ό φρϋνος είναι ένα είδος βατράχου, ό όποιος όμως άπό ζώο πού
άπό τή φύση του ζοΰσε στις λίμνες, έχει μεταβληθεί σέ ζώο πού ζει στήν ξηρά»).

Τά κεφάλαια περ'ι φρύνου τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη, Π. δηλητ. 31, και τοΰ Παύλου Αιγινήτη,
Έπιτ. ίατρ. 5,36 [CMG ΙΧ/2,σσ. 29,25-30,5], δέν σχετίζονται μέ τά λοιπά χωρία πού παρατίθενται
έδώ (μάλιστα τό κείμενο τοΰ Παύλου εξαρτάται άπό τόν ψευδο-Διοσκουρίδη).

6. Άνών. (Αϊλ. Προμ.;), Π. ίοβ. καί δηλητ. 51 [σ. 67,5-13 Ihm]236:

Άλλη [sc. άντίδοτος πρός δηλητήρια] Αντιγόνου τοϋ Νικαέως ήν έκέκτητο [leg.
έκέχρητο]237 καί Θεόδωρος ό Μακεδών■ μίλτου Αημνίας δραχμάς ς ', άρκευθίδων
δραχμάς η' λειών άναλάμβανε έλαίω. έπι δέ τής χρείας άπό βαλανείου {κοχλ. β'} πάρεχε
καρύου Ποντικού τό μέγεθος μετά ύδρομέλιτος <κοχλ. β > προπίνειν. τό φάρμακον, μηδε-
μιάς δηλητηριώδους ουσίας ύποκειμένης, κατά χώραν μένει· έπειδάν δέ τι τών θανασίμων
εύρεθείη έχον, ναυτίαν κινεί κα'ι έμεϊν άναγκάζει, ώστε τό δοθέν δηλητήριον συνεξεμεϊσθαι
τη άντιδότω. τινές δέ τών άρκευθίδων τό διπλούν τής Αημνίας βάλλουσι καί μετ' έλαίου
όμφακίνου άναλαβόντες χρώνται.

Άλλο [sc. άντίδοτο κατά τών δηλητηρίων] τοϋ Αντιγόνου τοϋ Νικαέα, τό όποιο είχε
χρησιμοποιήσει και ό Θεόδωρος ό Μακεδών. Έξι δραχμές κόκκινο χώμα τής Λήμνου,
όκτώ δραχμές άρκευθίδες, άφοΰ τά τρίψεις, άνακάτεψέ τα μέ λάδι. "Οταν πρόκειται νά τό
χρησιμοποιήσεις [sc. τό φάρμακο], βγαίνοντας άπό τό λουτρό, δώσε πριν άπό ό,τιδήποτε
άλλο νά πιει (ό ένδιαφερόμενος) ποσότητα όση τό μέγεθος τοΰ Ποντικού καρύου μαζί
μέ δύο κουταλιές ύδρόμελι. "Οταν δέν ύπάρχει (στό σώμα) καμιά δηλητηριώδης ούσία,
τό φάρμακο παραμένει χωρίς νά ενεργήσει· όταν όμως βρεθεί νά ύπάρχει κάποια άπό τις
θανατηφόρες ουσίες, προκαλεί ναυτία και δημιουργεί τήν άνάγκη γιά έμετο, μέ άποτέ-
λεσμα μαζί μέ τό άντίδοτο νά έξεμεΐται καϊ τό δηλητήριο πού χορηγήθηκε. Κάποιοι βά-
ζουν τις άρκευθίδες σέ διπλάσια ποσότητα άπό τό κόκκινο χώμα τής Λήμνου καί άφοΰ
τά άνακατέψουν μέ άγουρέλαιο, τό χρησιμοποιούν [sc. τό φάρμακο].

άλλη [sc. άντίδοτος πρός δηλητήρια] Αντιγόνου τοϋ Νικαέως ήν έκέκτητο [leg. έκέχρητο]
και Θεόδωρος ό Μακεδών

Τήν άντίδοτον αύτή, τήν όποία γνώριζε καί χρησιμοποιούσε ό Θεόδωρος ό Μακεδών, τήν
είχε συνθέσει ό Αντίγονος ό Νικαεύς. Πρόκειται γιά ένα φάρμακο πού χρησιμοποιούνταν προ-
φυλακτικά άλλά και θεραπευτικά κατά τών δηλητηρίων καϊ τό όποιο χρησιμοποιούσε ό βασι-

236. Σχετικά μέ τό πρόβλημα τής άποδόσεως στόν Α'ίλιο Προμώτο τοϋ ανώνυμα παραδεδομέ-
νου έργου Περι τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων (ό τίτλος αύτός έπίσης είναι υποθετικός)
βλ. Μαυρουδής, «Παρατηρήσεις», σσ. 29-35. Όσον άφορα τό έξεταζόμενο άπόσπασμα βλ. Deichgräber,
«Theodoros», στ. 1866· ό Deichgräber σημειώνει ότι αυτός πού παραθέτει τό κείμενο τοϋ Θεοδώρου είναι
ό Αρχιγένης, άκολουθώντας τήν έσφαλμένη άποψη τοϋ Ε. Rohde, ό όποιος άποδίδει τό άνώνυμα παραδε-
δομένο έργο Περ'ι τών ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων στόν Άπαμέα γιατρό- βλ. Rohde, «Aelius
Promotus», σσ. 264-273 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σα 380-390]- γιά τήν άναίρεση τής άπόψεως τοΰ
Rohde βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, σα 387-390.

237. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. Μαυρουδής, «Παρατηρήσεις», σα 55-56.
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λιάς Νικομήδης τής Βιθυνίας, δπως μας πληροφορεί ό Γαληνός. Ή σύγκριση τών σχετικών κειμέ-
νων τοΰ Άνών. (Α'ίλ. Προμ.;) καί του Γαληνοΰ, άποδεικνύει δτι πρόκειται για τό ϊδιο φάρμακο· βλ.
Γαλην., Π. άντιδ. 2, 8 [XIV 147, 3-12 Κ.]: Άντίδοτος προφυλακτική διδομένη. Άρκευθίδος δραχμάς
β ', Λημνίας σφραγίδος δραχμάς β ' και διώβολον. ταύτα τρίψας καί άναλαβών έλαίω άποτίθον.
έπί δέ τής χρήσεως καρύου Ποντικού το μέγεθος μεθ' ύδρομέλιτος καί κυάθων β ' προπίνειν. ταύτη
Νικομήδης ό βασιλεύς έχρήτο, εϊ ποτε ύποπτους είχε τούς κεκληκότας. τό μέν ούν φάρμακον, μη-
δεμιάς τοιαύτης δυνάμεως ύποκειμένης, κατά χώραν μένει, έπάν δέ τι τών θανασίμων δοθή, ναυτί-
αν κινεί, καί έμείν αναγκάζει, ώστε τό δοθέν δηλητήριον εκκρίνεται τή άντιδότω. Ή ταύτιση αύτή
τών δύο κειμένων σέ συνδυασμό μέ τή χρήση τοΰ φαρμάκου άπό τόν Νικομήδη τής Βιθυνίας
βοηθά στήν, έστω κατά προσέγγιση, χρονολόγηση τοΰ Αντιγόνου τοϋ Νικαέως στήν έποχή κά-
ποιου άπό τούς ομώνυμους βασιλείς, πιθανόν τοΰ Νικομήδη Β' τοϋ Επιφανή (τέλη 2ου αί. π.Χ.)
ή τοΰ Νικομήδη Γ' τοΰ Φιλοπάτορα (πρώτο μισό 1ου αί. π.Χ.), ή έστω λίγο πριν. Γιά τούς για-
τρούς μέ τό δνομα Αντίγονος καί τις προτεινόμενες ταυτίσεις καί χρονολογήσεις τους βλ. Rohde,
«Aelius Promotus», σ. 270 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 387] · M. Wellmann, «Antigonos» (22),
RE 1/2 (1894) 2422· L. Cohn, «Antigonos» (23), RE 1/2 (1894) 2422· Riess, «Antigonos» (24), RE
1/2 (1894) 2422· S. Sahir - R. Merkelbach, Katalog der antiken Inschriften des Museums von Isnik
(Nikaia), Teil II/3 [IGSKA, τ. 103], Bonn 1987, σ 81. Ή Ihm, Der Traktat, σ. 117, ύποσημ. 67, δέν
λαμβάνει θέση σχετικά μέ τή χρονολόγηση ή τήν ταύτιση τοΰ Αντιγόνου.

μίλτου Αημνίας

Γιά τήν Λημνίαν μίλτον ή Αημνίαν γήν ή Αημνίαν σφραγίδα βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,97
[III 67, 14-68, 8 Wellm.]: ή δέ Αημνία λεγομένη γή έστιν έκ τίνος ύπονόμου άντρώδους άναφερο-
μένη κα'ι μειγνυμένη α'ίματι αίγείω, ήν οί έκεί άνθρωποι άναπλάσσοντες καί σφραγιζόμενοι ε'ικόνι
αίγός σφραγίδα καλούσιν. δύναμιν δέ έχει άντίδοτον θανασίμων έξόχως πινομένη ούν ο'ίνω, καί προ-
λημφθείσα <δέ> έξεμεϊσθαι αναγκάζει τά δηλητήρια, άρμόζει δέ καί πρός τάς τών θανασίμων ιοβό-
λων πληγάς καί δήξεις, μείγνυται δέ καί άντιδότοις. χρώνται δέ τίνες καί ε/ς τελετάς αύτή.

Βλ. άκόμη Σ. Α. Παξιμαδάς, Λημνία γή. Τό πρώτο παγκοσμίως πρότυπο φαρμακευτικό προϊόν, Αθήνα
2002, καί Durling, Medical Terms, σ. 238, λ. μίλτος.

δραχμάς ς '

Γιά τήν δραχμήν βλ. παραπάνω, σ. 215.

άρκε υθίδων

Άρκευθίς ονομάζεται ό καρπός τής άρκεύθου (πού εΐναι άκανθώδης θαμνοειδής κέδρος).
Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,75 [I 74,16-75,8 Wellm.]· τά δύο ε'ίδη τής άρκεύθου (μεγάλη καί μι-
κρά) πού καταγράφει ό Διοσκουρίδης ταυτίζονται μέ τήν άρκευθον τήν μακρόκαρπον (Juniperus
macrocarpa) καί τήν όξύκεδρον (J. oxycedrus)· ειδικά γιά τις άρκευθίδες βλ. αύτόθι [I 75, 1-8
Wellm.].

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 359, λ. Wachholder (Juniperus communis)· Γεννάδιος, Αεξ.
Φντολ., σσ. 142-144, λ. Άρκευθος- Gstirner, Galen. Pharmazie, σα. 264-267, λ. Juniperus· Dragendorff,
Heilpflanzen, a. 70, λ. Juniperus communis (στίς σσ. 70-71 κ.ά. ε'ίδη)· André, Les noms de plantes, a. 22, λ.
arceutis, καί Durling, Medical Terms, σσ. 73-74, λ. άρκευθίς καί αρκευθος (Juniper, Juniperus macrocarpa).

καρύου Ποντικού

Κάρυα Ποντικά εΐναι τά κοινώς λεγόμενα «λεπτοκάρυα» ή «φουντούκια»· βλ. Διοσκουρ., Π.
ΰλ. ίατρ. 1,125 [I 114,20-115, 7 Wellm.]. Τό Ποντικόν κάρυον δμως άποτελει καί μέτρο «δγκου»,
τό μέγεθος τοΰ όποιου είναι ίσο μέ διάφορα βάρη· βλ. [Γαλην.], Π. μέτρ. καί σταθμ. 8 [XIX 764,6
Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 231,19]: Τό Ποντικόν κάρυον κεράτια ιη'· Όρειβ., Π. μέτρ. καί
σταθμ. 23 [Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 245,13]: Τό Ποντικόν κάρυον κέρατα ιη ', καί στόν ίδιο,
Σύν. πρός Εύστάθ. 2,58 [CMG VI/3,50,11]: ro Ποντικόν κάρυον έχει όβολούς ις'· [Γαλην.], Π. μέτρ.
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καί σταθμ. 15 [XIX 779,18 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 243,9]: Τοϋ δέ Ποντικού [sc. καρύ-
ου τό μέγεθος άγει] δραχμήν α ', κ.ά.

Για τό Ποντικόν κάρυον βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φυτολ., σα 471-474, λ. Καρύαι (ειδικότερα α 471),
καί Durling, Medical Terms, α 193, λ. καρύα καί κάρυον. Πρβ. έπίσης Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 161, λ.
Carya (έπτά ε'ίδη), καί André, Les noms de plantes, α 52, λ. carya και caryon.

μετά ύδρομέλιτος

Βλ. παρακάτω, σ. 226, τό σχόλιο σχετικά μέ τό μελίκρατον. Βλ. και σσ. 324 καί 429.

κοχλιαρίων β '

Τό κοχλιάριον, έκτος άπό τό ότι δηλώνει τό κουτάλι, άποτελει καί μέτρο ύγρών- κατά τό
ψευδο-γαληνικό Π. μέτρ. και σταθμ. 7,12 [XIX 760,8 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 229,1]:
to κοχλιάριον δηνάριον ήτοι στάγιον εν ήμισυ (γιά τό δηνάριον βλ. παραπάνω, σ. 178). Επισημαίνω
δμως δτι, στό ϊδιο έργο, παραδίδονται καί άλλες άντιστοιχίες τοΰ κοχλιαρίου, δπως π.χ. δ.π. 10,19
[XIX 769,5 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 235,9]: κοχλιάριον έχει δραχμήν α', κ.ά.

προπίνειν

Τό προπίνειν {προποτίζειν, προποτισμός κ.ά.) άποτελει συχνή ύπόδειξη τών άρχαίων γιατρών,
όσον άφορά κυρίως τή λήψη φαρμάκων πού δροΰν κατά τών δηλητηρίων ή τών ιοβόλων ζώων- βλ.
π.χ. [Διοσκουρ.],/!. δηλητ. 7: χρησώμεθα δέ προποτισμώ όριγάνω, καί [Διοσκουρ.], Π. Ιοβ., προοί-
μιον: χρώμεθα ...και προποτισμοϊς, κ.ά. Ό προποτισμός όμως όχι μόνο φαρμάκων άλλά καί άλλων
πομάτων (ύδατος, οίνου κτλ.) συνιστάται σέ διάφορα νοσήματα, π.χ. βλ. Άρετ., Όξ. νούσ. θερ. 2,
5 [CMG II, σ. 133, 29]: προπίνειν δέ κυμίνου ή πηγάνου αφεψήματος· Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ.
Π. διαίτ. ύγιειν. 20 [XV 203, 9-10 Κ. = CMG V/9/1, σ. 103,14]: Αουσάμενον θερμώ προπίνειν άξι-
οι πόματος άκρατεστέρου■ Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. διαίτ. όξ. 21 [XV 472, 1-2 Κ. = CMG V/9/1, σ.
142,24-25] : ού χρή έπι πλέον διδόναι, άλλά προπίνειν πρό τοΰ ροφήματος· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 9,25 [σ.
325,17-18 Ζερβ.]: άριστον δέ ε'ι τις άψινθίτην έπι πλείους ήμέρας προπίνειν μετά τό λουτρόν (κραι-
πάλη)· δ.π. 9,26 [σ. 327, 21-22 Ζερβ.]: κα'ι όλιγοποσία μέν και τό μή προπίνειν μηδ'έν μέση τροφή
ποτόν διδόναι (κοιλία έπεχομένη), κ.ά. Πρβ. καί παραπάνω, σ. 141, γιά τά έπιπινόμενα βοηθήματα.

έλαίου όμφακίνου

Γενικά γιά τό έλαιον πού παρασκευάζεται άπό τις έλιές καί τή χρήση του στήν ιατρική βλ.
παραπάνω, σ. 216. Όμφάκινον χαρακτηρίζεται τό έλαιο πού παράγεται άπό άγουρες έλιές (άγου-
ρέλαιο)· λέγεται έπίσης ώμοτριβές καί είναι πρός τήν έν ύγιεία χρήσιν άριστον βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 1, 30 [I 33,19-34,17 Wellm.]· ειδικότερα γιά τή χρήση τοΰ όμφακίνου έλαίου κατά τών
δηλητηρίων βλ. αύτόθι [I 34,8-9 Wellm.]: δίδοται δέ και πρός τά θανάσιμα συνεχώς πινόμενον και
έξεμούμενον. Βλ. καί σ. 416 (παλαιόν έλαιον).

Βλ. καί Durling, Medical Terms, α 251, λ. όμφάκινος, η, ον.

7. Α'ίλ. ΤΙρομ., Δυναμ. 62 [σ. 164,10-17 Crismani]:

Άλλο. τό χρνσονν μάλαγμα δ έδεξάμην παρά Αττάλου· κείται δέ και έν τω ξυγγράμ-
ματι ς' Θεοδώρου, έστι δέ πρός άλγήματα νεύρων κα'ι σπάσματα- έάν δέ έθέλης και
άκόπω αύτώ χράσθαι, άνιε μετά κυπρίνου μύρου <ή> ίρίνου238. κολοφωνίας ούγγίας ς ', τε-
ρεβινθίνης ούγγίας ς ', κηροϋ ούγγίας ς ', πίσσης ύγράς δραχμάς ιβ ', όποπάνακος δραχμάς
δ', χαλβάνης δραχμάς δ', στυπτηρίας ύγράς δραχμάς ις', άλός άνθους δραχμάς ις'· τρίβε
στυπτηρίαν, όποπάνακα, άλός άνθος ώς γλοιώδες γενέσθαι, τά δέ τηκτά σύν τη χαλβάνη
κατέρα κατά τών έν τη θυΐα και άνελόμενος χρώ· ποιεί και έπι πάσης φλεγμονής.

238. μετά κυπρίνου μύρου <ή> ίρίνου scripsi: μετά κυπρίνου, μύρου 'φίνου Crismani.
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πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

Άλλο. Το «χρυσό μάλαγμα» τό όποιο μου δόθηκε άπό τόν 'Άτταλο· βρίσκεται καί
στό έκτο σύγγραμμα239 τοΰ Θεοδώρου. 'Ωφελεί στούς πόνους τών νεύρων και στις θλά-
σεις. Άν θέλεις νά τό χρησιμοποιήσεις καί ώς «άκοπον», διάλυσέ το μέ κύπρινο ή ϊρινο
μύρο. (Συντίθεται άπό:) έξι ούγγιές κολοφώνια, έξι ούγγιές τερεβινθίνη, έξι ούγγιές κερί,
δώδεκα δραχμές ρευστή ρητίνη, τέσσερις δραχμές όποπάνακα, τέσσερις δραχμές χαλ-
βάνη, δέκα έξι δραχμές ύγρή στυπτηρία, δέκα έξι δραχμές «άνθος άλατιοΰ». Ανακάτωνε
τή στυπτηρία, τόν όποπάνακα και τό «άνθος τοΰ άλατιοΰ» μέχρις ότου γίνουν παχύρ-
ρευστα· αύτά πού λυώνουν μαζί μέ τή χαλβάνη ρίξ' τα πάνω σ' αύτά πού βρίσκονται
στό γουδί καί, άφοΰ πάρεις τό φάρμακο, χρησιμοποίησέ το. Είναι δραστικό καί σέ κάθε
είδους φλεγμονή.

τό χρυσοϋν μάλαγμα

Τόν χαρακτηρισμό μαλάγματος ώς χρυσού τόν έντόπισα μία άκόμη φορά στόν Γαλην., 77.
συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,7 [XIII 987,9-12 Κ.] (πρόκειται γιά μάλαγμα πρός άρθριτικούς άπό τό έργο
του Άνδρομάχου τοϋ νεωτέρου). Ένα άλλο μάλαγμα πρός σπληνικούς χαρακτηρίζεται χρυσίζον
βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9,2 [XIII 245,15-18 Κ.] (άπό τό έργο τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ νεω-
τέρου)· βλ. κα'ι Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 130,8 [CHG II 402,16-18 Oder - Hoppe],

παρά Αττάλου

Πιθανότατα πρόκειται γιά τόν Μεθοδικό γιατρό Άτταλο (2ος αί. μ.Χ.), μαθητή τοΰ Σωρανοΰ·
έπειδή ό Άτταλος ήταν μεταγενέστερος τοϋ Θεοδώρου (άκόμη καί άν γίνει άποδεκτή ή χρονο-
λόγηση τοϋ Μακεδόνα γιατροΰ στά μέσα τοΰ 1ου αί. μ.Χ.), μποροΰμε νά υποθέσουμε ότι πηγή
(άμεση ή έμμεση) τοΰ Αττάλου ύπήρξε τό έργο τοΰ Θεοδώρου. Γιά τόν Άτταλο βλ. Μ. Wellmann,
«Attalos» (25), RE ΙΙ/2 (1896) 2179· F. Ε. Kind, «Statilius [St(ateilios)] Attalos» (11), RE III/A/2
(1929) 2186- J. Benedum, «Statilios Attalos. Ein Beitrag zur medizinhistorischen Numismatik der
Antike», MHJ6 (1971) 264-277- Nutton, «Archiatri», σ. 221, άρ. 41, και R. J. Hankinson, «[Galen,]
The man and his work», στό: Hankinson (έκδ.), Galen, σ. 30, σημ. 49.

κείται δέ και έν τω ξυγγράμματι ς ' Θεοδώρου

Βλ. τό σχετικό σχόλιο παραπάνω, σ. 213.

πρός άλγήματα νεύρων

Τά άλγήματα τών νεύρων είναι δυνατόν νά είναι άποτέλεσμα νόσου ή τραυματισμού, ένώ
μερικές φορές ή αιτιολογία τους δέν είναι φανερή. Βλ. παρακάτω, σ. 418, όπου γίνεται λόγους γιά
τούς νευροτρώτους. Άκόμη βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6, 9 [XIII 906, 5-6 Κ.]: άγαθή δέ [sc.
ή Αιγύπτια έμπλαστρος] και πρός πόνους νεύρων και μυών τούς δίχα φανεράς αιτίας γινομένους-
ό.π. 7,16 [XIII 1047,13 Κ.]: Ποιεί μεν ούν άπαντα [sc. τά άκοπα] πρός νεύρων πόνους, κ.ά.

σπάσματα

Σπάσμα (ή ρήγμα κατά τούς νεωτέρους ιατρούς) ονομάζεται ή θλάση, δηλ. ή ρήξη τών μυ-
ϊκών ινών, χωρ'ις όμως λύση τής συνεχείας τοΰ δέρματος. Βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Κατ'ΐητρ.
3, 31 [XVIII/B', 882, 9-12 Κ.]: τά δέ σπάσματα περι τάς ινας γίνεται τών μυών έπι πλέον ταθεί-
σας, ώς ϊνίας ραγήναι, και καλούσιν ιδίως οί νεώτεροι τών Ιατρών τά τοιαύτα παθήματα ρήγματα.
Φάρμακα πρός σπάσματα (καί ρήγματα) έντοπίζονται σέ άρκετά χωρία τών συγγραμμάτων τοΰ
Γαληνοϋ καϊ άλλων γιατρών.

239. Βιβλίο.
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άκόπω αύτω χράσθαι

Για τόν ορισμό τοϋ άκοπου βλ, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,11 [XIII 1005, 5-1006, 2 Κ.]:
Τήν τών άκοπων φαρμάκων έπαγγελίαν ενδείκνυται και αύτό τοΰτο τούνομα αύτών. κόπους δ'
όνομάζουσιν οί άνθρωποι τάς έκ τών πολλών ή σφοδρών κινήσεων γιγνομένας διαθέσεις τοις σώ-
μασιν, ήτοι γ'δλοις ή κατά τά μάλλον πονήσαντα μόρια, λυπηραί δ'είσιν αί διαθέσεις αύται, μάλι-
στα μέν τοις κινουμένοις, ήδη δέ καί τοις ήσυχάζουσιν, δσαι σφοδρότεραι. ύστερον δέ καί τοις ία-
τροίς έθίσθη, καν μή πρός κόπους ή τό φάρμακον ύπ' αύτών συγκείμενον, άλλ' ήτοι πρός όδύνην
χρονίζουσαν έν τω βάθει τοϋ σώματος ή δισκινησίαν ή δισαισθησίαν ή σκληρότητα μορίου ή τά-
σιν ή δγκον σκιρρώδη καλεϊν ομοίως, άκοπα και τά τοιαύτα πάντα, μόνον έάν έχη τήν καθ' ύγρό-
τητα σύστασιν όμοίαν τοϊς άκόποις, ήτις έστι παραπλήσια ταϊς ύγραίς κηρωταίς, όποίαις κάπί τών
έξαρθρημάτων τε καί καταγμάτων χρώμεθα (άκολουθοϋν και άλλες διευκρινίσεις σχετικά μέ τά
άκοπα). Βλ. άκόμη Γαλην., ό.π. 7,11-13 [XIII 1005, 5-1058,10 Κ.]: Περί άκοπων (άπό τά έργα τοΰ
Άσκληπιάδη τοΰ νεωτέρου, τοΰ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου, τοΰ Κρίτωνα, τοΰ Διοσκουρίδη, τοΰ
Ήρα τοΰ Καππαδόκη και τοΰ Δαμοκράτη τοϋ Αθηναίου). Γιά τή σημασία τοϋ όρου άκοπον βλ. και
Fuchs, «Heilkunde», σ. 353 (: «Mittel gegen Schwäche»). Βλ. και Μαυρουδής,Άρχιγένης, σ. 280, κ.ά.

κυπρίνου μύρου

Γιά τήν παρασκευή τοϋ κυπρίνου μύρου (ελαίου) βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,55 [I 50,23-51,
9 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 51, 20-24 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει θερμαντικήν, μαλακτικήν,
άναστομωτικήν, άρμόζουσαν τοις περί μήτραν καί νεϋρα πάθεσι ... καί κατάγμασι... μείγνυται δέ
καί μαλάγμασι... κα'ι άκόποις.

Βλ. και Durling, Medical Terms, α 215, λ. κύπρινον [sc. μϋρον].

<ή> ίρίνου

Γιά τό ίρινον μϋρον (έ'Ααιον) βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 56 [I 51, 25-52, 17 Wellm.]· τό
μϋρον αύτό κατά τόν Διοσκουρίδη (αύτόθι [I 52,18 Wellm.]) δύναμιν ... έχει μαλακτικήν, και έπί-
σης (αύτόθι [I 52,20 Wellm.]) άρμόζει φλεγμοναίς.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 185, λ. ϊρινος.

κολοφωνίας

Πρόκειται γιά ρητίνη (ύγρά πιτυΐνη καί πευκίνη) ή όποία καί άπό Κολοφώνος <δέ> πάλαι
ποτέ έκομίζετο, ένθεν καί τήν έπωνυμίαν έσχε Κολοφώνια κληθείσα (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,71 [I
68,19-69,1 Wellm.]). Ή κολοφώνια, όπως και οι λοιπές ρητίνες, μείγνυται δέ καί έμπλάστροις καί
μαλάγμασι καί άκόποις (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,71 [I 68,15-16 Wellm.])· όλες οί ρητίνες εύχρη-
στοϋσι... εις τε τα εύώδη τών μαλαγμάτων καί άκοπα (αύτόθι [I Wellm.]).

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 208, λ. κολοφώνια [sc. ρητίνη],

τερεβινθίνης

Γιά τήν τερεβινθίνην βλ. παραπάνω, σ. 178, ένώ γιά τή μίξη τής ρητίνης αύτής σέ μαλάγμα-
τα και άκοπα βλ. στό άμέσως προηγούμενο σχόλιο.

κηροϋ

Γιά τόν κηρόν βλ. παραπάνω, σ. 179. Προφανώς άποτελεΐ συστατικό τοϋ φαρμάκου αύτοϋ
γιά τήν θερμαντικήν καί μαλακτικήν ίδιότητά του (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,83 [I 168,14]).

πίσσης ύγράς

Ή ύγρά πίσσα ταυτίζεται κατά τόν Διοσκουρίδη μέ τή ρητίνη τοΰ πεύκου καί όχι μέ τήν πίσ-
σα, όπως ύποστηρίζεται πολλές φορές έσφαλμένα- βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 1,72 [I 70,15-16 Wellm.]: πίσ-
σα ή μέν ύγρά, ήν ένιοι κώναν καλοΰσι, συνάγεται μέν έκ τών λιπαρωτάτων ξύλων πεύκης καί πίτυ-
ος. Αύτό πού σήμερα άποκαλοΰμε πίσσα, ό Διοσκουρίδης τό άποκαλεΐ άσφαλτον.
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Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 353, λ. Pech (Pix), καί Durling, Medical Terms, σ. 268, λ. πίττα
(«pitch»), οί οποίοι ομως άποδίδουν έσφαλμένη σημασία στό ούσ. πίσσα.

όποπάνακος

Ό όπός έκ πάνακος ή όποπάναξ είναι όπός τής ρίζας τοΰ φυτοΰ πάνακες (ή πάναξ). Μέ
τήν ονομασία πάνακες ήταν γνωστά κατά τήν Αρχαιότητα διάφορα φυτά (πάνακες Ήράκλειον,
Άσκληπί<ει>ον καί Χεφώνιον) πού εΐχαν έφαρμογή σέ πολλές ιατρικές χρήσεις· βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 3,48 [II 61,3-63,16Wellm.]: πάνακες Ήράκλειον, καί αύτόθι [II 63,1-6 Wellm.]: άρμόζει
πρός ... σπάσματα, ρήγματα ... μείγνυται δέ καί άκόποις.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 352, λ. Panax· Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 748, λ. Πάνακες·
Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xlv, λ. Panaces· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 495, λ. Opopanax Chironium· βλ. καί σ.
368· André, Les noms de plantes, σ. 179, λ. opopanax, καί σσ. 186-187, λ. panacea καί panaces, καί Durling,
Medical Terms, σ. 254, λ. όποπάναξ (Opopanax hispidus).

χαλβάνης

Πρόκειται γιά τή ρητίνη τοΰ φυτοΰ νάρθηξ ό γαλβανοφόρος (οίκογ. σκιαδανθών), τό όποιο
φύεται στή Συρία (όπός έστι νάρθηκος έν Συρία γεννωμένου), έτσι δμως ονομάζεται ή ρητίνη καί
άλλων φυτών τής ίδιας οικογένειας. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,83 [II99,8-100,17 Wellm.] · πρβ.
αύτόθι [II 99,14-15 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει θερμαντικήν καί πυρωτικήν, έπισπαστικήν, διαφορη-
τικήν, καί (στίχ. 17-18) πίνεται δέ πρός σπάσματα.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 218, λ. Γάλαβνον· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 496, λ. Ferula
communis (στίς σσ. 495-497 διάφορα ε'ίδη τοΰ φυτοΰ)· βλ. καί σ. 496, λ. Narthex, καί Durling,Medical Terms,
σ. 335,λ.χαλβάνη (Ferula galbaniflua). Πρβ. καί André, Les noms déplantés, σ. 170, λ. Narthex.

στυπτηρίας ύγράς

Ή στυπτηρία (κν. στύψη) είναι μεταλλική σκόνη πού περιέχει χαλκό, άλουμίνιο καί βιτριόλι.
Ε'ίδη στυπτηρίας ύπάρχουν πολλά, άλλά στήν ιατρική χρησιμοποιούνταν τρία, ή σχιστή, ή στρογ-
γύλη καί ή ύγρά, άριστη δέ ύπάρχει ή σχιστή. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 106 [III 75, 13-77, 12
Wellm.]· πρβ. αύτόθι [III 76, 15 Wellm.], δπου γίνεται λόγος γιά τήν θερμαντικήν καί στυπτικήν
δράση τών στυπτηριών.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 361, λ. Alaun (Στυπτηρία)· Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xviii-xix, λ.
Alumen (Aluminium sulphate and silicate [= θειικό άλας τοΰ άλουμινίου καί πυριτικό άλας]), καί Durling,
Medical Terms, σσ. 301-302, λ. στυπτηρία (= άλουμίνιο ή σιδηροΰχο θειικό άλας). Πρβ. και Gstirner, Galen.
Pharmazie, σσ. 274-283, λ. Liquor Aluminii acetici. Ό André, Les noms de plantes, σ. 251, καταγράφει ένα
ομώνυμο φυτό (stypteria herba).

άλσς άνθους

Κατά τόν Διοσκουρίδη τό «άνθος τοΰ άλατιοΰ», δηλ. τό καθαρώτερο άλας (salinarum
sinceritas, Πλίν.), καταρεϊμέν <έν> τω Νείλω ποταμω, έφίσταται δέ λίμναις τισί (Π. ΰλ. ίατρ. 5,112
[III 82, 10-11 Wellm.]). Μείγνυται καί έμπλάστροις (αύτόθι [III 83, 2 Wellm.]), όπως έπίσης καί
άκόποις (αύτόθι [III 83, 5 Wellm.]).

Βλ. καί σ. 215 (αλες).

8. Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1,15 [I 559,18-561,1 Puschm.]240:

Περ'ι θεραπείας [sc. έπιληπτικού] έκ τοϋ δευτέρου [sc. βιβλίου] Θεοδώρου. Έπι-

240. Ό Wellmann, Pneum. Schule, σ. 13, ύποσημ. 3, ό Fuchs «Heilkunde», σ. 361, κ.ά. προσγράφουν
τό άπόσπασμα αύτό στόν Θεόδωρο τόν Μακεδόνα- ό Puschmann δμως (Alex. Trail., τ. 1, σ. 559, ύποσημ.
4) άμφιβάλλει καί σημειώνει: «Άν αύτό πρέπει νά συνδεθεί μέ τόν Θεόδωρο Πρισκιανό ή τόν Θεόδωρο
Μοσχίωνα ή μέ κάποιον άλλο, λιγότερο γνωστό γιατρό μέ τό ϊδιο δνομα, δέν μπορεί νά έξακριβωθεΐ». Ό
Puschmann φαίνεται νά μήν έχει ύπ' όψιν του τόν Θεόδωρο τόν Μακεδόνα. Ό Deichgräber, «Theodoras»,
στ. 1866, δέν καταγράφει τό άπόσπασμα αύτό.



μακεδόνες γιατροι

223

ληπτικοϋ δέ καταπεσόντος άπό τών μεγάλων δακτύλων τών ποδών αύτοϋ αίμα άποξύσας
χρΐσον αύτοϋ τά χείλη καί τό μέτωπον και παρ'αύτά άναστήσεται241.

Σχετικά μέ τή θεραπεία [sc. έπιληπτικοϋ] άπό τό δεύτερο [sc. βιβλίο] τοΰ Θεοδώρου.
Όταν κάποιος έπιληπτικός πέσει κάτω, άφοΰ τρυπήσεις τά μεγάλα δάκτυλα τών ποδιών
του καί πάρεις αίμα, άλειψε τά χείλη και τό μέτωπο του, καί άμέσως θά σηκωθεί.

Επιληπτικού δέ καταπεσόντος

Προφανώς εννοεί τήν πτώση τοΰ άσθενοΰς συνεπεία τής επιληπτικής κρίσεως, γιά τήν
όποία βλ. Ίπποκρ., Π. ιερ. νούσ. 12 [VI382,19-384,1 L.]: "Οσοι δέ ήδη έθάδες είσ'ι τή νούσω, προγι-
νώσκουσιν όκόταν μέλλωσι λήψεσθαι, και φεύγουσιν έκ τών ανθρώπων, ήν μέν έγγύς αύτών ό οίκος
έη, οϊκαδε, ήν δέ μή, ές τό έρημότατον, δπη μέλλονσιν όψεσθαι αύτόν έλάχιστοι πεσόντα ... τά
δέ παιδάρια [sc. τά έπιληπτικά] τό μέν πρώτον πίπτουσιν δπη άν τύχωσι ύπό άηθίης- δταν δέ
πλεονάκις καταληπτοί γένωνται, έπειδάν προαίσθωνται, φεύγονσι παρά τάς μητέρας■ Άρετ., Π. αιτ.
και σημ. όξ. παθ. 1,5 [CMG II, σ. 3,12-22]: κατέπεσον γοΰν τίνες [sc. έπιληπτικοί] ύπό προφά-
σιος έξ άθνμίης ... (στίχ. 21-22) και έξαναστάντες έκδιηγεύνται, ώς ύπό τευ έξ έπιβουλής παταχθέ-
ντες- αύτόθι [CMG II, σ. 4,5-6]: πολλοίσι δέ φόβος έστι ώς έπιόντος θηρίου, ή σκιής φαντασίη, και
οϋτω κατέπεσον, καί Όξ. νούσ. θερ. 1,5 [CMG II, σ. 106,17-18]: όκόσα δέ ϊδια κατ απ τ ώ σι-
ο ς άκεα, τάδε νύν φράσω.

9. Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 15 [I 563,17-24 Puschm.]:

Έκ τοΰ νη ' βιβλίου Θεοδώρου· Μοσχίωνος πρός έπιληπτικούς242. σταφίδος άγρι-
ας δραχμάς η ', καστορίου δραχμάς δ ', οπού πευκεδάνου δραχμάς β ', πυρέθρου δραχμάς
β '. τήν σταφίδα κόψον και εις κύστιν προβατείαν ή αίγείαν τοϋ ούρου έτι δντος καθείς ποί-
ησον ύποξηρανθήναι, είτα κόψας καί σήσας τοις άλλοις πρόσμιγε και δίδου μετά μελικρά-
τον πρός δύναμιν.

Άπό τό πεντηκοστό όγδοο βιβλίο τοΰ Θεοδώρου- (φάρμακο τοΰ) Μοσχίωνα γιά
έπιληπτικούς. Όκτώ δραχμές άγρια σταφίδα, τέσσερις δραχμές καστόριο, δύο δραχμές
οπό πευκεδάνου, δύο δραχμές πύρεθρο. Άφοΰ τεμαχίσεις τή σταφίδα καί τή βάλεις μέσα
σέ κύστη προβάτου ή κατσίκας, ένώ περιέχει άκόμη τά ούρα, στέγνωσέ την έλαφρά,
έπειτα, άφοΰ τήν τρίψεις καί τήν κοσκινίσεις, άνάμιξέ την μέ τά άλλα (ύλικά) καί δίνε την
μέ μελίκρατο άνάλογα μέ τή δύναμη (τοΰ άσθενοΰς).

"Οσον άφορά τό άπόσπασμα αύτό πρέπει έν πρώτοις νά εκτεθεί τό πρόβλημα τής άποδό-
σεώς του ή όχι στόν Θεόδωρο τόν Μακεδόνα- γι' αύτό άμέσως παρακάτω συζητούνται διάφορες
σχετικές προτάσεις. Ό Puschmann (Alex. Trail, τ. 1, σ. 562, ύποσημ. 3) σημειώνει ότι «ό Reinesius
ύπέθεσε ότι τό όνομα Μοσχίων παρενεβλήθη άπό κάποιον μεταγενέστερο άντιγραφέα καί ότι

241. Ή θεραπευτική ύπόδειξη τοϋ Απολλώνιου πού άκολουθει δέν αποτελεί συνέχεια τοϋ παραπάνω
άποσπάσματος τοϋ Θεοδώρου, άλλά είναι παράθεμα στό έργο τοΰ Ξενοκράτη τοϋ Άφροδισιέα (τούτο παρά
Ξενοκράτει), ό όποιος σύμφωνα μέ τήν έπικρατέστερη χρονολόγηση πρέπει νά τοποθετηθεί στό δεύτερο
μισό τοΰ 1ου αί. μ.Χ. (βλ. όμως κάι σ. 174).

242. Γιά τή μορφή αύτή τοΰ τίτλου τοϋ άποσπάσματος βλ. όσα άναπτύσσονται άμέσως παρακάτω,
στό πρώτο σχόλιο.
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στήν πραγματικότητα στό προκείμενο χωρίο γίνεται λόγος γιά τόν Θεόδωρο Πρισκιανό· ώστό-
σο πρόκειται για έναν ισχυρισμό τόν όποιο αργότερα σέ έπιστολή του πρός τόν Daum (έπιστ. 51,
σ. 137) τόν άνακάλεσε. Ό Γαληνός μνημονεύει έναν γιατρό Μοσχίωνα ώς συγγραφέα συγγράμ-
ματος περί κοσμητικών (XII 416 Κ.) και ώς άναθεωρητή τών έργων τοΰ Άσκληπιάδη (VIII 758
Κ.). Ό Πλίνιος (XIX 26) σημειώνει ότι ό Έλληνας Μοσχίων έγραψε μιά μονογραφία Περί ραφά-
νου (De raphano)». Έπίσης ό Puschmann θεωρεί άμφίβολη τήν ταύτιση τοΰ γιατροΰ αύτοΰ μέ
τόν Μοσχίωνα, συγγραφέα τοΰ έργου Περι γυναικείων παθών (έκδ. Dewez, 1793), χωρίς ώστόσο
νά κάνει κάποιον συσχετισμό τοΰ έξεταζόμενου άποσπάσματος μέ τόν Θεόδωρο τόν Μακεδόνα.
Ό V. Rose (βλ. Fuchs, «Heilkunde», σ. 361· πρβ. καί Wellmann, Pneum. Schule, σ. 13, ύποσημ. 3)
δμως θεωρεί δτι μέ τήν έκφραση Θεοδώρου Μοσχίωνος (Άλέξ. Τραλλ.) δηλώνεται ένα πρόσωπο,
ό Θεόδωρος Μοσχίων, τόν όποιο ταυτίζει μέ τόν Muschion, μεταφραστή στά Άατινικά τοΰ γυ-
ναικολογικού συγγράμματος τοΰ Σωρανοΰ. Ό Wellmann (Pneum. Schule, σ. 13, ύποσημ. 3) θεωρεί
πιθανή τή διόρθωση τής γραφής Μοσχίωνος σέ Μακεδόνος, οπότε ύποστηρίζει δτι τό έξεταζόμε-
νο άπόσπασμα πρέπει νά άποδοθεί στόν Θεόδωρο τόν Μακεδόνα· άπορρίπτει άκόμη τόν συσχε-
τισμό τοΰ Θεοδώρου (πού μνημονεύεται στό χωρίο αύτό) μέ τόν σκεπτικό Θεοδά καί σημειώνει
δτι ό γιατρός Θεόδωρος «σίγουρα είναι διαφορετικό πρόσωπο». Ή θέση τοΰ Fuchs, «Heilkunde»,
σ. 361, είναι κάπως έλλιπώς διατυπωμένη, άφοΰ δέν καθιστά σαφές, άν τόν έν λόγω Θεόδωρο
τόν ταυτίζει μέ τόν ομώνυμο Μακεδόνα γιατρό· πάντως θεωρεί δτι στό έξεταζόμενο άπόσπα-
σμα καταγράφονται τά ονόματα δύο διαφορετικών γιατρών, τοΰ Θεοδώρου καί τοΰ Μοσχίωνα (:
«έπειδή τόσο ό Θεόδωρος δσο καί ό Μοσχίων κατονομάζονται άπό τόν Αλέξανδρο (Τραλλιανό)
ώς άξιόπιστοι (γιατροί) γιά τήν έπιληψία, δέν μπορώ νά πώ σέ ποιόν πραγματικά άνήκει τό φάρ-
μακο»). Ό Deichgräber, «Theodoros», στ. 1866, συμπεριλαμβάνει τό κείμενο αύτό μεταξύ τών
άποσπασμάτων τού έν λόγω Μακεδόνα γιατροΰ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικός ό τρόπος μέ
τόν όποιον άντιλαμβάνεται τή σχέση τών τριών γιατρών, δηλ. τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ, τοΰ
Θεοδώρου καί τοΰ Μοσχίωνα: «Ό Αλέξανδρος Τραλλιανός I 563 Ρ. (uschmann) άπό τό 58ο βι-
βλίο (τοΰ Θεοδώρου παραθέτει) μία συνταγή τοΰ Μοσχίωνα κατά τής επιληψίας. Αύτή ή σύνθε-
ση δείχνει δτι ό Θεόδωρος ύπήρξε κατά κύριο λόγο φαρμακολόγος». Άν έχει δίκιο ό Deichgräber,
τότε τό έν λόγω άπόσπασμα όντως προέρχεται άπό σύγγραμμα τοΰ Θεοδώρου καί έπί πλέον
γνωρίζουμε καί μία πηγή του. Άνακεφαλαιώντας λοιπόν κάποιος όλα τά παραπάνω θά μποροΰσε
νά παρατηρήσει τά άκόλουθα: α') Μέ τό όνομα τοΰ Μοσχίωνα (Muschion, Muscio, Mustio) δέν
συνδέεται κανένα άλλο σύγγραμμα παρά μόνον ή λατινική μετάφραση τοΰ Περ'ι γυναικείων τοΰ
Σωρανοΰ- βλ. ένδεικτικά V. Nutton, «Moschion» (4),DNP8 (2000) 413· στόν ίδιο, «Mustio», DNP
8 (2000) 558, καί Κ.-Η. Leven, «Mustio», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 634-635. β') Ή πα-
ραπεμπτική έκφραση πού χρησιμοποιεί ό Αλέξανδρος Τραλλιανός στό άπόσπασμα αύτό είναι
ίδια μέ τήν προηγούμενη παραπομπή του στόν Θεόδωρο, καί έπίσης ίδια μέ τις σχετικές παρα-
πομπές τοΰ Φιλουμένου (μή μνεία τίτλου συγγράμματος, άλλά καταγραφή μόνο τοΰ βιβλίου καί
τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέα), γ') Ειδικότερα ό μεγάλος αριθμός πού χαρακτηρίζει τό βιβλίο
(58ο), άπό τό όποιο προέρχεται τό έν λόγω άπόσπασμα, παραπέμπει μάλλον στό άγνώστου τίτ-
λου έργο τοΰ Θεοδώρου τοΰ Μακεδόνα, δ ') Κανένα άπό τά άποσπάσματα πού άποδίδονται στόν
Θεόδωρο δέν είναι δυνατόν νά προέρχεται άπό τό γυναικολογικό σύγγραμμα πού άποδίδεται
στόν Muscio. ε') Τό έξεταζόμενο άπόσπασμα θά μπορούσε ένδεχομένως νά συνδεθεί μέ τό όνομα
τοΰ Μοσχίωνα τοΰ διορθωτή, τόν όποιον ό Deichgräber, «Moschion», στ. 349-350, τόν χρονολο-
γεί μεταξύ τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Βιθυνού καί τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα, ένώ ό F. Kudlien,
«Moschion» (4), DKP 3 (1969) 1435, τόν Ιο αί. π.Χ. Έπί πλέον είναι μαρτυρημένη ή ένασχόληση
τοΰ Μοσχίωνα τοΰ διορθωτή μέ τή Φαρμακολογία. Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω σέ συνδυασμό
μέ τήν άποψη τοΰ Deichgräber ότι ό Θεόδωρος στό 58ο βιβλίο τοΰ συγγράμματος του παραθέ-
τει συνταγή τοΰ Μοσχίωνα, ή προβληματική παραπομπή τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ —κατά
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τήν έκδοση τοϋ Puschmann— θά μποροΰσε νά διορθωθεί ώς έξής: Έκ τοϋ νη ' βιβλίου Θεοδώρου-
Μοσχίωνος πρός επιληπτικούς. Ύπερ τής προτάσεως αύτής συνηγορεί κάι τό άκόλουθο χωρίο,
όπου διαπιστώνεται τρόπος παραπομπής παρόμοιος μέ αύτόν τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ· βλ.:
Αλέξανδρος Τραλλιανός, Ανδρόμαχος ό νεώτερος

Θεραπ. 1,15 [I 563,17 Puschm.]: στόν Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,2

[XIII 30,9 Κ.]:

αρτηριακή

Έκ τοϋ νη ' βιβλίου Θεοδώρου. ή έκ τών Άφρόδα,

Μοσχίωνος ή Μοσχίωνος.

πρός έπιληπτικούς.

σταφίδος άγριας

Ή άγρια σταφίδα φύλλα μέν εχει ώσπερ άμπέλου άγριας έπεσχισμένα, καυλία όρθά, μέλανα-
τό δέ άνθος φέρει ίσάτει δμοιον, τόν δέ καρπόν έν θυλακίοις χλωροίς ώσπερ έρεβίνθου ..., και ταυ-
τίζεται μέ τό φυτό Δελφίνιον ή άγρία σταφίς (κν. ψειροβότανο, άγριοσταφίδα κ.ά.)· βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 4,152 [II 296,16-298, 2 Wellm.], όπου όμως δέν γίνεται λόγος γιά χρήση της σέ έπι-
ληπτικούς.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 242-243, λ. Δελφίνιον (Delphinium Staphisagria)· Dragendorff,
Heilpflanzen, σ. 226, λ. Delphinium Staphisagria (στις σσ. 226-227 κ.ά. ε'ίδη δελφινίου)· André, Les noms de
plantes, σ. 248, λ. staphis, και Durling, Medical Terms, σ. 298, λ. σταφίς («a plant»).

καστορίου

Τό καστόριον ήταν ένα ένδοξον δέ κα'ι πολύχρηστον φάρμακον, τό όποιο παρασκευαζόταν
άπό τούς όρχεις τοΰ ζώου κάστωρ- βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 2, 24 [I 129, 17-130, 6 Wellm.]·
Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 11,1 [XII 337,3-341,6 Κ.], κ.ά. Ό Διοσκουρίδης δέν καταγρά-
φει δράση τοϋ καστορίου ειδικά γιά επιληπτικούς, πρβ. όμως αύτόθι [I 129,11-16 Wellm.]: ανα-
καλείται δέ [sc. ό τοΰ κάστορος όρχις] καί τούς ληθαργικούς και τούς οπωσδήποτε καταφερομέ-
νους έμβρεχόμενος σύν όξει και ροδίνω, κα'ι όσφραινόμενος κα'ι ύποθυμιώμενος δέ τά αύτά ποιεί-
αρμόζει και τρόμοις καϊ σπασμοίς και παντι τω νευρώδει πινόμενός τε και συγχριόμενος, κα'ι καθό-
λου θερμαντικήν έχει τήν δύναμιν.

Βλ. κα'ι Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 95-98, όπου τά σχετικά με τό άρχιγένειο σύγγραμμα Περι καστο-
ρίου χρήσεως. Άκόμη βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χχν, λ. Castoreum, καί Durling, Medical Terms, σ. 194, λ. κα-
στόρειον, -ριον.

όποϋ πευκεδάνου

Μέ τό όνομα πευκέδανον είναι γνωστά έκατό περίπου ε'ίδη ποωδών κα'ι θαμνωδών φυτών·
πιθανότατα ό Διοσκουρίδης κάνει λόγο γιά τό πευκέδανον τό φαρμακευτικόν ή πευκέδανον τό
κρητικόν (φυτό παρόμοιο μέ τό μάραθο)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,78 [II 90,6-92,11 Wellm.]·
ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 91,10-11 Wellm.]: άρμόζει δέ [sc. ό όπός τοΰ πευκεδάνου] σύν οξει και
ροδίνω καταχριόμενοςληθαργικοϊς, φρενιτικοϊς, σκοτωματικοϊς, έπιληπτικοίς.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 356, λ. Saufenchel (Peucedanum officinale)· Γεννάδιος, Λεξ.
Φυτολ., σσ. 767-768, λ. Πευκέδανον Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 497, λ. Peucedanum officinale (στις σσ.
497-498 κ.ά. είδη)· André, Les noms de plantes, σ. 195, λ. peucedanum [-non], καί Durling, Medical Terms, σ.
266, λ. πευκέδανον.

πυρέθρου

Ποώδες φυτό. Ό Διοσκουρίδης καταγράφει τήν ιατρική χρήση μόνον τής ρίζας του· βλ. Π.
ϋλ. ίατρ. 3,73 [II 85,1-8 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 816-817, λ. Πύρεθρον Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 673, λ.
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Anacyclus Pyrethrum (στις σσ. 673-674 κ.ά. ε'ίδη)· André, Les noms de plantes, a. 212, λ. pyrethrum [-on], και
Durling, Medical Terms, σα 279-280, λ. πύρεθρον (Anacyclus Pyrethrum).

δίδου μετά μελικράτου

Τό μελίκρατον ή ύδρόμελι σύμφωνα μέ τόν Διοσκουρίδη (Π. ϋλ. Ιατρ. 5,9 [III 13,6-9 Wellm.] )
σκευάζεται δέ πρός μέλιτος έν μέρος δύο ύδατος όμβρίου παλαιού μειγνυμένων και ήλιαζομένων. οί
δέ πηγαϊον μείξαντες άφέψουσιν είς τά τρίτον και άποτίθενται. Γενικά για τό μελίκρατο καί τή δρά-
ση του βλ. Διοσκουρ., αύτόθι [III 12,15-13,13 Wellm.], όπου έπισημαίνεται [III 12,15-16 Wellm.]
ότι τήν αύτήν τω οίνομέλιτι δύναμιν κέκτηται. Τό μελίκρατον χρησιμοποιείται ε'ίτε μή άφηψημένον
είτε άφηψημένον ε'ίτε άμέσως μόλις παρασκευσθεΐ είτε παρασκευάζεται καί φυλάσσεται γιά μελ-
λοντική χρήση (άποθετόν)· βλ. Διοσκουρ., αύτόθι [III 12,15-20 Wellm.]. Βλ. άκόμη Όρειβ., Ίατρ.
συν. 5,14 [CMG VI/1/1, σσ. 128,26-129,29]: Έκ τών Γαληνοΰ, Περί μελικράτου. Βλ. καί σ. 324.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, α 233, λ. μελίκρατον, και σσ. 317-318, λ. ύδρόμελι (δπου σημειώνεται
δτι πρόκειται γιά δρο μεταγενέστερο άντί τοΰ μελικράτου).

πρός δύναμιν

Γιά τήν έκφραση αύτή, πού έντοπίζεται συχνά στά ιατρικά κείμενα γιά νά δηλώσει δτι ή
δόση τοΰ φαρμάκου πού χορηγείται πρέπει νά ρυθμίζεται άνάλογα μέ τή φυσική κατάσταση τοΰ
άσθενοΰς, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,1 [II 3, 11-12 Wellm.]: καί καθόλου πρός τά εντός πάντα
πάθη άρμόζει [sc. τό άγαρικόν] πρός δύναμιν καί ήλικίαν διδόμενον Φιλούμ., Π. ίοβ. 16 [CMG
Χ/1/1, σ. 22,25-26]: τήν Ήρακλεωτικήν όρίγανον, είτε ξηράν ε'ίτεχλωράν, λεάνας πρός δύναμιν δί-
δου μετ' οίνου· Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,3 [XIII 70,1 -2 Κ.] :... άναλάμβανε τή χαλβάνη καί
τή ρητίνη καί τώ όπίω και τω στύρακι· δίδοται πρός δύναμιν Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 3,25 [CMG VIII/1, σ.
280,26-27]: ή δέ δόσις [sc. τής σκαμμωνίας] γράμματα β ' ή πλέον ή έλαττον πρός δύναμιν· Παΰλ.
Αίγιν., Έπι τ. ίατρ. 7, 5 [CMG ΙΧ/2, σ. 282,1-2]: τρίψας δίδου κοχλιάριον a' [sc. τοΰ καθαρσίου] ή
πρός δύναμιν, κ.ά.

10. Άέτ., Aoy. ίατρ. 6,91 [CMG VIII/2, σ. 236,11-12]243:

Άλλο [sc. φάρμακο] Θεοδώρου 244 προς δνσωδίαν μνκτήρων. άμώμου, σμύρνης,
ρόδων ξηρών <ϊσα> λεάνας καί μετά ναρδίνου μύρου άνέσας χρω.

Άλλο [sc. φάρμακο] τού Θεοδώρου γιά τή δυσάρεστη όσμή τών μυκτήρων. Άφού
τρίψεις άμωμο, σμύρνα καί ξηρά ρόδα σέ ίση ποσότητα καί άφού τά διαλύσεις μέ νάρδι-
νο μύρο, χρησιμοποίησε τα.

Πρβ. καί τό παρόμοιο φάρμακο τοΰ Απολλώνιου τοΰ Μυός στον Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 3, 3 [XII 686, 16-687, 3 Κ.] = Άπολλ. Μΰς, άπ. 22 von Staden: Απολλώνιου πρός τάς έν
μυκτήρσι διαθέσεις έκ τοϋ πρώτου τών Εύπορίστων. Πρός τάς έν μυκτήρσιν έλκώσεις και σηπεδό-
νας καί όσμάς....

άμώμου

Μικρός θάμνος (θαμνίσκος), τό ξύλο τοΰ όποιου είναι εύώδες ίκανώς, δπως καί τό σπέρμα·

243. Βλ. έπίσης Fuchs, «Heilkunde», σ. 361, και Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866. Ό Fuchs (αύτόθι)
σημειώνει δτι παράθεμα άπό τό έργο τοϋ Θεοδώρου έντοπίζεται στόν Άέτιο, Λόγ. ίατρ. 4, 1, 36, προφανώς
όμως πρόκειται γιά λάθος, άφού κάτι τέτοιο δέν έπαληθεύεται άπό τή μελέτη τοΰ σχετικού κειμένου· σέ κα-
νένα κεφάλαιο τού τέταρτου λόγου τοϋ Άετίου δέν μνημονεύεται τό όνομα τοϋ Θεοδώρου.

244. Θεοδώρου] μαγίστρου add. ΡΧ.
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βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 1,15 [I 20,18-21, 20 Wellm.]. Προφανώς άποτελεΐ συστατικό τοϋ πα-
ραπάνω φαρμάκου έξ αιτίας τής ευώδους όσμής του.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 333, λ. Amomum (Cardamon, Amomum Cardamomum)·
Γεννάδιος Λεξ. Φυτολ., σα 110-111, λ. Άμωμον Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χχν, λ. Cardamomum· Dragendorff,
Heilpflanzen, σ. 144, λ. Amomum Cardamom (στις σσ. 144-146 κ.ά. εϊδη άμωμου)· André, Les noms de plantes,
σ. 14, λ. amomum, και Durling, Medical Terms, σ. 40, λ. άμωμον (Nepaul Cardaamon, Amomum subulatum).

σμύρνης

Ή σμύρνα δάκρυόν έστι δένδρου γεννωμένου έν Αραβία, όμοιου τή Αιγυπτιακή άκάνθη, ού
έγκοπτομένου άπορρεΐτό δάκρυον εις ύπεστρωμένας ψιάθους, τό δέ τω στελέχει περιπήγνυται ...·
βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 1, 64 [I 57, 6-9 Wellm.], ένώ γενικά γιά τήν σμύρναν βλ. αύτόθι [I 57,
6-59,9 Wellm.]· γιά τή χρήση τής σμύρνης κατά τής δυσωδίας βλ. αύτόθι [I 58,21-22 Wellm.]: και
πρός δυσωδίαν στόματος διαμασάται, πρός δε μασχαλών μετά στυπτηρίας ύγράς διαχρίεται. Βλ.
κα'ι παρακάτω, σσ. 229,452 και 481 (σμύρνη τρωγλϊτις), και σ. 405.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde,σ. 349,λ.Myrrhen (Balsamodendron Myrrha,Σμύρνα)· Γεννάδιος,
Λεξ. Φυτολ., σ. 169, λ. Βαλσαμόδενδρον, κα'ι σσ. 169-170, λ. Βάλσαμον Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 312-
315, λ. Myrrha· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxii, λ. Balsamunr Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 367, λ. Commiphora
Myrrha· βλ. και σσ. 367-369- André, Les noms de plantes, σ. 167, λ. myrrha, και σ. 242, λ. Smyrna, και Durling,
Medical Terms, σσ. 294-295, λ. σμύρνα (Balsamodendron Myrrha).

ρόδων ξηρών

Γιά τά ρόδα βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. 'ιατρ. 1, 91 [I 90,1-17 Wellm.], όπου όμως δέν γίνεται λό-
γος γιά τήν εύώδη όσμή τους καί τή χρήση τους σέ φάρμακα παρόμοια μέ αύτό τοΰ Θεοδώρου.
Πρβ. όμως τά σχετικά μέ τις ροδίδες, άρωματικό σκεύασμα πού περιγράφεται στή συνέχεια (αύτό-
θι [I 90,18-91,10 Wellm.]) καί χρησιμοποιείται άπό τις γυναίκες γιά νά έξαλείψει τήν τών ίδρώ-
των δυσωδίαν (αύτόθι [I 91,8 Wellm.]).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 551-557, λ. Rosa centifolia· Magnus, Augen-
heilkunde, α 355, λ. Rose- Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 832-846, λ. 'Ροδή (κν. Τριανταφυλλιά)· Spencer, Celsus,
τ. 2, σ. Ii, λ. Rosa- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 281, λ. Rosa (στις σα 281-282 κ.ά. εϊδη)· André, Les noms de
plantes, σα 219-220, λ. rosa, και Durling, Medical Terms, σ. 284, λ. ρόδον. Πρβ. και Strömberg, Pflanzennamen,
α 30 (ρόδον, κυνόρροδον).

μετά ναρδίνου μύρου

Τό νάρδινον μύρον δέν παρασκευάζεται άπό τήν νάρδον, όπως έσφαλμένα θεωρούν πολ-
λοί, άλλά άπό τά φύλλα τοΰ μαλαβάθρου, τό όποιο τό ταυτίζουν μέ τήν 'Ινδική νάρδο, πλανώμε-
νοι ύπό τής κατά τήν όσμήν έμφερείας- κατά τόν Διοσκουρίδη όμως ίδιον γάρ έστι γένος φυόμενον
έν τοίς Ίνδικοίς τέλμασι· σχετικά βλ. 77. ϋλ. ίατρ. 1,12 [116,12-17,6 Wellm.]. Γιά τό νάρδινο μΰρο
καί τήν παρασκευή του βλ. Διοσκουρ., ό.π. 1,62 [I 56,19-57,2 Wellm.]: νάρδινον δέ μϋρον ποικί-
λως σκευάζεται διά τοϋ μαλαβαθρίνου φύλλου καί δίχα τούτου ...

Γιά τό μαλάβαθρον βλ. Magnus, Augenheilkunde, α 345, λ. Malabrathum (!)■ Dragendorff, Heilpflanzen,
σ. 157, λ. Piper Sirium· André, Les noms de plantes, σα 151-152, λ. malobat(h)rum, και Durling, Medical
Terms, σ. 228, λ. μαλάβαθρον.

11. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 8,49 [CMG VIII/2, σ. 476,2-4]245:

Θεοδώρου πρός τά έν παρισθμίοις έλκη και έν οϋλοις και αίδοίοις και πρός ση-

245. Βλ. Fuchs, «Heilkunde», σ. 361, όπου ύπάρχει παραπομπή στό όγδοο βιβλίο τοϋ Άετίου, κεφ. 46. Ή
'ίδια λανθασμένη παραπομπή άναγράφεται και άπό τόν Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866, όπου «διευ-
κρινίζεται» ότι πρόκειται γιά καταγραφή φαρμάκου πού άφορά άσθένεια τών τριχών τής κεφαλής («gegen
eine Haarkrankheit»). Στό προμνημονευόμενο όμως βιβλίο τοϋ Άετίου έντοπίζεται μία μόνο μνεία τοϋ
Θεοδώρου, όχι στό κεφάλαιο 46 (όπου καταγράφονται Διάχριστοι στοματικαί, ή τε διά μόρων ή διά ροιών ή
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7τεδόνας κα'ι άνθρακας, στυπτηρίας σχιστής, σανδαράκης, σμύρνης τρωγλίτιδος 'ίσα, χρω
ξηρω.

(Φάρμακο τοϋ) Θεοδώρου γιά τά έλκη τών άμυγδαλών, τών οϋλων κάι τών αιδοί-
ων και γιά σήψεις καί άνθρακες. (Πάρε) ϊση ποσότητα σχιστής στυπτηρίας, σανδαράχης
και σμύρνης τρωγλίτιδας· νά χρησιμοποιείς [sc. τό φάρμακο] ώς σκόνη.

τά έν παρισθμίοις έλκη

Παρίσθμια ή άντιάδες ονομάζονται οί «άμυγδαλές»· βλ. Ροϋφ., Π. όνομ. τών τοϋ άνθρ. μορ.
64 [σ. 40 Kowalski] : παρίσθμια δέ καϊ άντιάδες καϊ μήλα, τά έκατέρωθεν τοϋ φαρυγέθρου σαρκώ-
δη και άδενοειδή· [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 11 [XIV 713, 6-11 Κ.], κ.ά. Γιά τά νοσήματα τών παρι-
σθμίων βλ. Άρετ.,Π. αιτ. κα'ι σημ. όξ. παθ. 1,9 [CMG II, σσ. 10,25-12,10]: Περ'ι τών κατά τά παρί-
σθμια έλκών, καί Όξ. νούσ. θερ. 1,9 [CMG II, σ. 113,1-26]: Θεραπεία τών κατά τήν φάρυγγα λοι-
μικών παθών Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6,8 [XII 972,11 κ.έ. Κ.]: Κοινόν φάρμακον κίονος κα'ι
παρισθμίων. ...· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 8,48 [CMGVIII/2, σσ. 469,8-471,26]: Περί τών έν τοις παρισθμί-
οις φλεγμονών έκ τών Φιλουμένου, καί 8,49 [CMG VIII/2, σσ. 471, 27-476,21]: Περί τών έν παρι-
σθμίοις έσχαρωδών καί λοιμικών έλκών, κ.ά.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 261, λ. παρίσθμιον, τό.

σηπεδόνας

Βλ. Πολυδ., 'Ονομαστ. 4, 207: σηπεδών [sc. έστι] έλκους νομή λευκού ύπώχρου δυσώδους■
μάλιστα δ' ένοχλεϊ τώ στόματι, ώς έσθ'δτε καί τούς οδόντας καί τά οστά άφιστάναι, γίνεται δέ καί
έπί μηρών καί άλλων μερών, καί Ήσύχ.,Λέξ. σ 512: σηπεδών σήψις.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 288, λ. σηπεδών, ή.

άνθρακας

Ό άνθραξ ή άνθράκωσις είναι έλκος έσχαρώδες μετά νομής καί ρεύματος και βουβώνος ενί-
οτε καί πυρετών γινομένων περί τό άλλο πάν σώμα, έστι δέ δτε καί περί οφθαλμούς, βλ. [Γαλην.],
Είσαγ. ή Ίατρ. 16 [XIV 777, 8-11 Κ.]. Βλ. καί [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 384 [XIX 442, 1-5 Κ.]: 'Άνθραξ
έστιν όγκος ελκώδης έκ τοΰ μελαγχολικωτέρου σαπέντος αίματος, ή άλλως- άνθραξ έστιν έλκος
έσχαρώδες άμα πολλή τών πέριξ σωμάτων φλογώσει, ό [leg. δ] έκ θερμής μέντοι πυρότητος, παχεί-
ας δέ κατά τήν σύστασιν ύλης έχει τήν γένεσιν. Ειδικότερα γιά τήν αιτία προκλήσεως τής νόσου
αύτής βλ. Γαλην., Π. κράσ. 1, 4 [I 530, 9-12 Κ. = σ. 14, 8-10 Helmr.]: καί μήν άνθρακας έν τούτω
γενέσθαι διηγείται [sc. ό Ιπποκράτης], σαπέντων δηλονότι τών έν τω σώματι περιττωμάτων καί
τινας ίχώρας θερμούς καί ύγρούς άμέτρως γεννησάντων Π. μελ. χολ. 4 [V 116, 8-10 Κ. = CMG
V/4/1/1, σ. 77,10-12]: δταν δέ άμα πυρετώ γένηταί τι τοιούτον [sc. παχυνόμενόν τε καί ξηραινό-
μενον τό πλεονάζον τοϋ μελαγχολικού χυμού], τον όνομαζόμενον άνθρακα ^εννά τό κατασκήψαν
είς τό δέρμα τοϋ μελαγχολικού χυμοϋ■ Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 15 [XIII 854, 15 κ.έ. Κ. ]· Όρειβ.,
Ίατρ. συν. 43, 43 [CMG VI/2/1, σσ. 103, 25-104, 3]· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 7, 32 [CMG VIII/2, σσ. 279,
20-283,2]: Περί άνθράκων Σεβήρου, καί δ.π. 16,92 [σ. 140,1-6 Ζερβ.]: Θεραπεία τών έν τή μήτρα
άνθρακωδών έλκών Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,25 [CMG IX/1, σσ. 346,1-347,21] (γενικά γιά τόν
άνθρακα), καί δ.π. 3,22 [CMG IX/1, σσ. 182,5-183,6] : Περί άνθρακώσεως καί καρκινωμάτων (τών
οφθαλμών), κ.ά.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 55, άνθραξ, ό.

διά καρύων ή δι'δμφακος καί αί παραπλήσιαι) άλλά στό 49, δπου παρατίθεται ή συνταγή τοϋ Θεοδώρου γιά
τά ελκη τών παρισθμίων.
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στυπτηρίας σχιστής

Για τήν στυπτηρίαν βλ. παραπάνω, σ. 222. Ειδικότερα βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,106 [III
76, 19-20 Wellm.]: ϊσχονσι δε [sc. αί στυπτηρίαι] καί σηπεδόνας καί αιμορραγίας, ουλά
< τε> πλαδώντα στέλλουσι, και λίγο παρακάτω στήν ι'δια ένότητα [III 77,10-12 Wellm.]: έπουλί-
σι τε καί σταφυλαϊς καί παρισθμίοις επιτήδειοι [sc. αί στυπτηρίαι] καί στόματι, καϊ προς ώτα
καϊ αιδοία σύνμέλιτι έπίχριστοι.

σανδαράκης

Σανδαράκη (ή -χη) ονομάζεται τό θειούχο άρσενικό. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,105 [III
74,14-75,12 Wellm.]· ειδικότερα γιά τή θεραπευτική δράση της έπί τών έλκών βλ. αύτόθι [III 75,
6-7 Wellm.]: αρμόζει δέ και πρός τα έν ρισί και στό ματ ι έλκη. Πρβ. καί Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.
5, 104 [III 74, 1-13 Wellm.] (άρσενικόν), και ειδικότερα αύτόθι [III 74, 1-2 Wellm.]: άρσενικόν
κατά τά αύτά γεννάται μέταλλα τή σανδαράκη.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 362, λ. Arsenik (Sandaraca)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. liii, λ.
Sandaraca, και σσ. xxi-xxii, λ. Auripigmentum, καί Durling, Medical Terms, σ. 286, λ. σανδαράχη.

σμύρνης τρωγλίτιδος

Γιά τήν σμύρναν γενικά βλ. παραπάνω, σ. 227. Ειδικά γιά τή σμύρνα πού μνημονεύεται έδώ
βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 1,64 [I 57,12-14 Wellm.]: πρωτεύει δέ ή Τρωγλοδυτική, καλουμένη άπό
τής γεννώσης αύτήν χώρας, ύπόχλωρος ούσα και δηκτική, διαυγής. Βλ. και σσ. 452 και 481.

χρω ξηρω

Ξηρά ονομάζονται τά φάρμακα πού χρησιμοποιούνται σέ ξηρή κατάσταση, συνήθως κονι-
ορτοποιημένα, καί ξηρίον είναι ή σκόνη πού έπιπάσσεται στά τραύματα γιά τά άποξηράνει.
Ώστόσο ό όρος ξηροκολλύριον δέν δηλώνει παρόμοιο φάρμακο, άλλά είναι «μιά παχύρρευστη
άλοιφή γιά τά μάτια».

Γιά τούς όρους ξηρίον καί ξηροκολλύριον βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 247.

12.Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 12,1 [σ.26,14-17 Κωστομοίρης]246:

Μάλαγμα ίσχιαδικόν, ώ Θεόδωρος τόν ίδιον πατέρα έθεράπευσε μή δυνάμενον
άνακϋψαι διά τήν όδύνην. κηροϋ, πίσσης ύγράς, στυπτηρίας ύγράς ίσα. τήξας τά τηκτά
έπίχεε τή στυπτηρία λειωθείση σύν οξει και άναμαλάξας χρώ.

Μάλαγμα γιά ίσχιαδικούς, μέ τό όποιο ό Θεόδωρος θεράπευσε τόν πατέρα του, ό
όποιος δέν μπορούσε νά άνασηκωθεΐ άπό τούς πόνους. (Πάρε) 'ίση ποσότητα κεριού,
ύγρής247 ρητίνης, ύγρής στυπτηρίας. Άφού λειώσεις αύτά πού λειώνουν, χύσε τα πάνω
στή στυπτηρία, άφοΰ τή διαλύσεις μέ ξύδι, και άφοΰ τά ζυμώσεις (όλα μαζί), νά τό χρη-
σιμοποιείς [sc. τό μάλαγμα].

κηροϋ

Γιά τό κερί βλ. παραπάνω, σ. 179, όπου γίνεται λόγος και γιά τις δράσεις του (θερμαντικήν,
μαλακτικήν, πληρωτικήν) έξ αιτίας τών οποίων άποτελεΐ συστατικό μαλαγμάτων.

246. Βλ. καί Fuchs, «Heilkunde», σ. 361 (Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 12,5),καί Deichgräber, «Theodoros», στ. 1866,
όπου σημειώνεται ότι στό παραπάνω κεφάλαιο παραδίδεται «ενα μάλαγμα κατά τής ίσχιάδας, με τό όποιο
ό Θεόδωρος θεράπευσε τόν πατέρα του». Όμως τό πέμπτο κεφάλαιο τοϋ δωδέκατου λόγου τοΰ Άετίου τιτ-
λοφορείται: Τίς αιτία τών ρευματιζομένων μορίων [σσ. 32,13-33,2 Κωστομοίρης].

247. Δηλ. ρευστής.
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πίσσης ύγράς

Για τήν ύγράν πίσσαν (δηλ. τή ρητίνη τοϋ πεύκου) βλ. παραπάνω, σ. 221, ένώ γιά τή μαλα-
κτική δράση της πρβ. Π. ϋλ. ίατρ. 1, 72 [I 70,23-25 Wellm.]: κηρω δέ ϊσω μιγεΐσα ... καί σκληρίας
δακτυλίου διαφορεϊ.

στυπτηρίας ύγράς

Γιά τήν στυπτηρίαν γενικά βλ. τό σχόλιο στή σ. 222, ένώ γιά τήν ύγράν βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 5, 106 [III 76, 12-14 Wellm.]. Οί θεραπευτικές ιδιότητες όλων τών μορφών τής στυπτηρί-
ας (σχιστή, στρογγύλη, ύγρά) περιγράφονται ώς όμοιες (δραστικότερη όμως άπό τήν στρογγύλην
εΐναι ή σχιστή). Ή στυπτηρία άποτελεΐ συστατικό τοΰ παραπάνω σκευάσματος προφανώς έξ αιτί-
ας τής θερμαντικής δράσεώς της (βλ. αύτόθι [III 76,15 Wellm.]). Βλ. και σ. 229.

13. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 13,46248

(Το τμήμα πού άφορά τά δηλητήρια εΐναι άνέκδοτο).

14. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 14,24249

(Ό λόγος είναι άνέκδοτος).

15.Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 14,48250:

Πρός σκώληκας έν έλκεσι. σκώληκας δέ άναιρεΐ τούς έν τοις έλκεσι γιγνομένους
άρνόγλωσσον λεϊον καταπλασσόμενον, συκής άγριας τέφρα καταπλασσομένη, καλαμίν-
θης χυλός συνεχώς προσαγόμενος. Θεόδωρος δέ φησι ψιμμυθίου καί πολιού 'ίσα λεά-
νας σύν πίσση ύγρά κατάχριε. τινές άντί ψιμμυθίου άψίνθιον βάλλουσι. πτυέλοις ανθρώ-
που νήστεως μοτούς βρέχων έπιτίθει■ άναιρεΐ γάρ και τούς έν ώσί σκώληκας καί ούλάς
όμόχρους ποιεί.

Γιά τά σκουλήκια (πού δημιουργούνται) στά έλκη. Τά σκουλήκια πού δημιουρ-
γούνται στά έλκη τά σκοτώνει άρνόγλωσσο πού καταπλάσσεται λειωμένο, τέφρα άγρι-
ας συκιάς καταπλασσομένη, χυλός καλαμίνθης όταν έπιβάλλεται συνεχώς. Ό Θεόδωρος
λέει· κατάχριε ϊση ποσότητα ψιμμυθίου και πολίου μαζί μέ ύγρή251 ρητίνη. Κάποιοι άντι
γιά ψιμμύθιο βάζουν άψίνθιο. Άφοΰ βρέξεις έπιδέσμους μέ πτύελα νηστικοΰ άνθρώπου,
βάζε τα ώς έπίθεμα· γιατί αύτό (τό έπίθεμα) σκοτώνει και τά σκουλήκια πού δημιουρ-
γούνται στά αύτιά και κάνει τις ούλές νά έχουν τό ι'διο χρώμα (μέ τό ύπόλοιπο δέρμα).

Πρός σκώληκας έν ελκεσι....

Τό ϊδιο φάρμακο παραδίδεται και άπό τόν Παΰλο Αιγινήτη άλλά μέ τό όνομα τοΰ Άρχιγένη·
βλ. Έπιτ. ίατρ. 4, 42 [CMG IX/1, σ. 361, 17-22]: Πρός σκώληκας έλκών. Πρός τούς έν έλκεσι γεν-
νωμένους σκώληκας τό μέν πρώτον έστι παϋσαι τήν ύγρότητα καί τήν σηπεδόνα τήν έργαζομένην

248. Βλ. και Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866 («gegen Vergiftungen»). Ό Fuchs, «Heilkunde», σ.
361, δέν γνωρίζει τό άπόσπασμα αύτό.

249. Βλ. και Fuchs, «Heilkunde», σ. 361· έπίσης Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866 («Mittel gegen
Bruch»).

250. Βλ. και Fuchs, «Heilkunde», σ. 361· έπίσης Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866 («gegen vermes in
ulceribus»). Βλ. κάι Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,42 [CMG IX/1, σ. 361,17-12] (sim.).

251. Ρευστή.
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αύτούς· άναφεί δε τούς σκώληκας κοινώς μέν άπαντα τά πρός τούς έν ώσι σκώληκας άναγεγραμ-
μένα- πρός δέ τούς έν τοις ελκεσι, Άρχιγένης φησίν, ψιμύθιον και πόλιον ίσα συν πίσση ύγρά κα-
τάχριε. Βλ. Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866.

άρνόγλωσσον

Πρόκειται γιά τό φυτό πού κοινώς ονομάζεται «πεντάνευρο»· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ.
2,126 [I 198, 3-200,15 Wellm.]. Άπό τις θεραπευτικές ίδιότητές του έκείνη πού δικαιολογεί τήν
άνάμιξή του στό φάρμακο αύτό είναι δτι τά φύλλα ... πρός ... ακάθαρτα έλκη αρμόζει (βλ. αύτό-
θι [1199,5-7 Wellm.]).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 359, λ. Wegerich (Plantago major)· Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ.
145-146, λ. Άρνόγλωσσον Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xlvii-xlviii, λ. Plantago· Dragendorff, Heilpflanzen, σα.
618-619, δπου καταγράφονται διάφορα εϊδη άρνογλώσσου (Plantaginaceae)· André, Les noms de plantes, σ.
26, λ. arnoglossos, arnoglossa, και Durling, Medical Terms, a. 74, λ. άρνόγλωσσον (Plantago major).

καλαμίνθης

Είναι γνωστά σαράντα περίπου ε'ίδη καλαμίνθης· γι' αύτό ό Γεννάδιος (βλ. στή βιβλιογρα-
φία), πιστεύει δτι τά τρία είδη τοϋ φυτοΰ πού περιγράφει ό Διοσκουρίδης, Π. ΰλ. ίατρ. 3, 35 [II
46,13-47,8 Wellm.], είναι δυσπροσδιόριστα. Κάποια ε'ίδη καλαμίνθης είναι γνωστά μέ τις κοινές
ονομασίες άγριορρίγανη, φλισκοΰνι, άγριοβασιλικός κτλ. Ή καλαμίνθη έξουδετερώνει τά σκου-
λήκια πού δημιουργούνται στά έλκη- βλ. Διοσκουρ., αύτόθι [II 48, 9-10 Wellm.]: και σκώληκας
τούς έν ώσι κτείνει ό χυλός ένσταζόμενος.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 452, λ. καλαμίνθη- Dragendorff, Heilpflanzen, σα. 578-579, λ.
Calamintha (διάφορα ε'ίδη καλαμίνθης, καί ειδικότερα τό λ. Calamintha Nepeta)· André, Les noms déplan-
tés, a. 44, λ. calamintha et calaminthe, και Durling, Medical Terms, a. 189, λ. καλαμίνθη = καλάμινθος (μίνθα).
Πρβ. και Magnus, Augenheilkunde, σ. 342, λ. Katzenminze (Nepeta italica).

ψιμμυθίον

Τό ψιμμύθιον (πού στίς έκδόσεις έντοπίζεται καί ώς ψιμύθιον ή ψιμίθιον) είναι ό λευκός μό-
λυβδος (βασικός άνθρακικός μόλυβδος). Γιά τόν τρόπο παρασκευής καί τήν ιατρική χρήση του
βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,88 [III 61,5-62,17 Wellm.] (καταγράφονται μόνο πολύ γενικές ίδιό-
τητές του, έμπλαστική, μαλακτική, κατουλωτική κ.ά.). Βλ. καί σ. 416.

Βλ. άκόμη Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xlviii, λ. Plumbum: (4) Cerussa (ψιμύθιον), κάι Durling, Medical
Terms, a. 342, λ. ψιμύθιον = ψίμνθος («white lead»).

πολίου

Ποώδες πολυετές φυτό (κν. άμάραντο, τής άγάπης τό βοτάνι, παναγιόχορτο) μέ φαρμακευ-
τική χρήση- βλ.Διοσκουρ.,Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,110 [II 121,6-122,5 Wellm.].Τό πόλιοντοΰ Διοσκουρίδη
ταυτίζεται μέ τό Τεύκριον τό πόλιον.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 353, λ. Polei (Mentha Pulegium)· Γεννάδιος, Αεζ. Φντολ.,
σα. 956-957, λ. Τεύκριον Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xlviii-xlix, λ. Polium (Teucrium polium)· Dragendorff,
Heilpflanzen, a. 569, λ. Teucrium Polium· βλ. καί σσ. 269-270: διάφορα ε'ίδη πολίου· André, Les noms déplan-
tés, σ. 203, λ. polium [-on], καί Durling, Medical Terms, σσ. 271-272, λ. πόλιον (Teucrium Polium).

πίσση ύγρά

Γιά τήν πίσσαν βλ. παραπάνω, σ. 221.

τινές άντ'ι ψιμμυθίου άψίνθιον βάλλουσι

Άπό τό χωρίο αύτό προκύπτει ότι ό Άέτιος γνώριζε τό έν λόγω φάρμακο μέσω διαφορετικών
πηγών (τινές) καί έτσι είχε τή δυνατότητα νά διαπιστώσει αύτή τήν τροποποίηση στή σύνθεσή του.

άψίνθιον

Ποώδες φυτό, γνωστό καί σήμερα μέ τήν 'ίδια ονομασία (ή άψιθιά ή άψιφιά)· βλ. Διοσκουρ.,
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Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,23 [II 30,9-33,7 Wellm.] (όπου γίνεται λόγος και για διάφορα ε'ίδη τοϋ άψινθίου)·
πρβ. αύτόθι [II 30,12 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει στυπτικήν, θερμαντικήν, ...

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 335, λ. Beifuss (Artemisia)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 164-
166, λ. Αψίνθιον (Artemisia)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χν, λ. Absinthium· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 677, λ.
Artemisia Absinthium (στις σσ. 677-680 κ.ά. εϊδη τοϋ φυτοϋ)· André, Les noms déplantés, σ. 1, λ. absinthium,
και Durling, Medical Terms, σσ. 88-89, λ. άψίνθιον (Artemisia Absinthium).

μοτούς

Ol μοτοι συνίστανται άπό ξεφτισμένα τεμάχια ύφάσματος, συνήθως λινού, καϊ χρησιμο-
ποιούνται γιά τή θεραπεία έλκών και τραυμάτων βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Κατ', ίητρ. 2,
30 [XVIII/B', σ. 808,15-16 Κ.]: ή δ'αίμορραγίαν ένθέντες όθόνας τιλτάς, ας όνομάζονσι μοτούς·
Όρειβ., Ίατρ. συν. 9,22 [CMG VI/1/2, σ. 24,25-26]: μοτοι δέ πρός πάσας τάς έμβροχάς οί έξ όθονί-
ων καθαρών επιτήδειοι· Ήσύχ., Αέξ. μ 1718: μότα■ τά πληροϋντα τήν κοίλην τών τραυμάτων ράκη,
κ.ά. Γιά τά ε'ίδη τών μοτών βλ. [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 20 [XIV 795,5-6 Κ.]: μοτών δέ ε'ίδη πέντε·
στρεπτός, ξυστός, τιλτός, έλλυχνιωτός, πριαπισκωτός.

Βλ. κα'ι Durling, Medical Terms, σ. 239, λ. μοτός.

16. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 16,48 [σσ. 67,6-68,9 Ζερβ.]252:

Άλλο έκ τών Θεοδώρου πρός τόν κακοήθη [sc. καρκίνον]. σποδού Κύπριας πε-
πλυμένης καί έξη ραμμένης2·53, μολύβδου πεπλυμένου καί κεκαυμένου, ρόδων χυλού άνά
γο δ', ήτοι ουγγίας δ'· αναλάμβανε καϊ χρω μετά ροδίνου- τούτο παρηγορητικώτατόν
έστιν. εί δέ πολλή καϊ νομώδης ε'ίη ή διάβρωσις, θαυμαστόν δπως δραστικώς βοηθεϊ, ώς και
πολλάκις άπιστηθήναι οτι ήν κακόηθες, ϊάπέδειξε-f25'1 τούτο ε'ις Αδριανού255 οϊνου, τούτέ-
στι στύφοντος, ευώδους, παλαιού ζέστας κ ' βρέχε· ροός βυρσοδεψικού ξέστας ιβ ', κυπα-
ρίσσου σφαιρίων256 λίτραν α κηκίδος όμφακίτιδος, κασίας άνά γο. στ ', ήτοι ούγγίας στ ' ·
<ταϋ>τα δλα θλασθέντα βρέχε έπι ημέρας γ ', τή δέ τετάρτη έψε μέχρι τρις ή τετράκις ζέση
και κίνει σπάθη κυπαρισσίνη· είτα τά μέν έκθλιβέντα ρίπτε, έψε δέ τόν χυλόν έως μέλιτος
σύστασιν λάβη, και τότε έν ύελίνω άγγείω άποτίθει. χρώ δέ άκράτω μέν τω φαρμάκω έπι
τών νεμομένων, οϊνω ποτέ εί παχύτερον γένηται ένυγραίνων αύτό, μάλιστα εί έπί γυναι-
κείου κόλπου τοιαύτη διάθεσις προσγένηται, ού μην άλλά και τών άλλων οδυνών παρη-
γορητικόν έστι, γάλακτι όνείω άνιέμενον τούτο καϊ τάς άλλας νομάς άφλεγμάντως ίάται
και ώτα χρονίως και μυξωδώς πυορροούντα και ούλα μυδώντα και δυσεντερίας, και δυσε-
πούλωτα άγει εις ούλήν μετρίως έπιτεινόμενον και μέτρω άνιέμενον, ού γάρ άπειθήσει τά

252. Βλ. και Fuchs, «Heilkunde», σ. 361 (όπου σημειώνεται ότι πρόκειται γιά τό 49ο κεφάλαιο τοϋ δέ-
κατου έκτου λόγου)· έπίσης Deichgräber, «Theodoras», στ. 1866.

253. έξηραμμένης Χαριτωνίδης (διόρθωση πάνω στό προσωπικό άντίτυπό του πού βρίσκεται Σπουδ.
Κλασ. Φιλολογίας, Α.Π.Θ.): έξηραμένης ed.

254. Στό σημείο αύτό είτε ύπάρχει χάσμα ε'ίτε τό πρόβλημα τοϋ κειμένου οφείλεται σέ παρανάγνω-
ση τοΰ έκδοτη.

255. Αδριανού Χαριτωνίδης ('Ορθά ό Χαριτωνίδης υιοθετεί τή γραφή Αδριανού οϊνου, πού παραδίδεται
άπό κάποιον κώδικα Berolinensis (άπό τό κριτ. ύπόμν. τοϋ Ζερβοϋ είναι άδύνατον νά καταλάβει κάποιος γιά
ποιόν άπό τούς κώδικες Berolinenses πού μνημονεύονται πρόκειται): Αδριανόν ed. Βλ. και τήν ύποσημ. 253.

256. σφαιρίων correxi: σφαιρίον ed. Γιά τήν άναγκαιότητα διορθώσεως τής γεν. ένικ. σφαιρίον σε γεν.
πληθ. βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,74 [I 74,2 κ.έ. Wellm.]· άλλά κα'ι στά διάφορα φαρμακευτικά σκευάσμα-
τα τά σφαιρία μνημονεύονται πάντοτε σέ πληθ. άριθμό. Γιά τήν άνάλογη περίπτωση τοϋ ούσ. φύλλον βλ.
Μαυρουδής, «Παρατηρήσεις», σ. 41.
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ήμερα τών έλκών φ πείθεται τά θηριώδη, χρή δέ μή πρότερον άγειν είς ούλήν τά έλκη, έως
ή σύμπασα σκληρία διαλυθη πή μέν μοτοϊς συμπεπτικοίς257, πή δέ σπληνίοις, οϊά έστιν ή
Σεραπίωνος μηλίνη και ή Ίκεσίου και ή πανάκεια256, έχρησάμην δέ αύτός ποτε έν τοϊς τής
άνέσεως καιροϊς τη θηριακη, άνέσας αύτήν γάλακτι καί ροδίνω, και δι'έρίου μαλακού τώ
έλκει προσαγαγών καί ποτίζων αύτήν μετά γλυκέος■ μεγάλα γάρ έπ' αύτών δύνανται και
πρός τά ίοβόλα ζώα και πρός τά δηλητήρια φάρμακα αί άντίδοτοί- και χρω ταύταις κατα-
φρονών τών χλευαζόντων, άπειρων όντων τής φύσεως τού συμβαίνοντος.

Άλλο [sc. φάρμακο] άπό τά βιβλία τοϋ Θεοδώρου γιά τόν κακοήθη [sc. καρκίνο],
(Πάρε) πλυμένη κάι στεγνωμένη κυπριακή σποδό, μόλυβδο πλυμένο και καμένο, εκχύ-
λισμα άπό τριαντάφυλλα, άπό τό καθένα τους γο δ ', δηλ. τέσσερις ούγγιές, διάλυσέ τα
και χρησιμοποίησε τα μέ ροδέλαιο· αύτό [sc. τό φάρμακο] είναι ιδιαίτερα άνακουφιστικό.
Άν όμως ή διάβρωση είναι έκτεταμένη καί έλκωμένη, είναι άξιοθαύμαστο τό πόσο δρα-
στικά ένεργεϊ, ώστε πολλές φορές διατυπώθηκε άμφιβολία ότι (τό έλκος) ήταν κακόη-
θες. +άπέδειξε| αύτό σέ είκοσι ζέστες παλαιού εύώδους Αδριανού κρασιού, δηλ. στυφού,
κατάβρεχε· δώδεκα ζέστες βυρσοδεψικοϋ ροός, ένα λίτρο σφαιρία κυπαρισσιού, άγουρες
κηκίδες καί κασσία άπό τό κάθε ένα γο στ ', δηλ. έξι ούγγιές· όλα αύτά, άφοϋ τά συνθλί-
ψεις, καταβρέχε τα έπί τρεις ημέρες, ένώ τήν τέταρτη βράσε τα, έως ότου πάρουν τρεις ή
τέσσερις βράσεις, κάι άνακάτευέ τα μέ ένα κυπαρίσσινο ξύλο· υστέρα πέταξε αύτά πού
έχεις συνθλίψει, τόν χυλό όμως βράσε τον μέχρις ότου γίνει πηχτός όπως τό μέλι, καί
τότε άποθήκευσέ τον σέ ένα γυάλινο δοχείο. Χρησιμοποίησε τό φάρμακο άδιάλυτο σ'
αύτούς πού έχουν έλκος, σέ κάποιες περιπτώσεις διαλύοντάς το μέ κρασί, άν έγινε πιό
παχύρρευστο, καί κυρίως όταν εμφανισθεί τέτοιο νόσημα στόν γυναικείο κόλπο. Άλλά

257. συμπεπτικοϊς correxi: συμπεπτυκοΐς ed. Τό λανθασμένο καί άκατανόητο συμπεπτυκοϊς πρέπει μέ
βεβαιότητα νά διορθωθεί σέ συμπεπτικοϊς. Τό έπιθ. συμπεπτικός στήν ιατρική γραμματεία δηλώνει συνή-
θως τό βοήθημα πού συντελεί στήν πέψη (δηλ. τή διάλυση τών τροφών). Ώστόσο ό συγγραφέας τοϋ έργου
Εισαγωγή ή 'Ιατρός, κάνοντας λόγο γιά τά ε'ίδη τών φαρμάκων πού έπιτίθενται έξωτερικά (τής δε πρός τα
έκτος φαρμακείας εϊδη), καταγράφει καί ένα είδος τέτοιων φαρμάκων πού τά χαρακτηρίζει συμπεπτικά (δ.π.
15 [XIV 763,15-16 Κ.]), καί λίγο παρακάτω σημειώνει (αύτόθι [XIV 764,10-11 Κ.]): συμπεπτικά δέ [sc. φάρ-
μακα] τά διά ρητίνης και χαλβάνης και άμμωνιακοϋ θυμιάματος. Άν καί δέν έχω έντοπίσει χωρίο, στό όποιο
νά διευκρινίζονται έπακριβώς οί σημασίες τοϋ συμπεπτικός, ύποθέτω δτι στίς περιπτώσεις έκεΐνες δπου
πρόκειται γιά φάρμακο πού έπιτίθεται έξωτερικά, δπως στό έξεταζόμενο κείμενο τοϋ Θεοδώρου (δπου ό συ-
μπεπτικός μοτός χρησιμοποιείται γιά νά διαλυθεί ή σκληρία τοϋ έλκους), τό έπιθ. αύτό σημαίνει τό φάρμα-
κο ή τό ιατρικό βοήθημα γενικότερα πού «προκαλεί διάλυση τής σκληρίας» ή πού «μαλακώνει τήν σκληρί-
αν» τοΰ έλκους, τοϋ τραύματος κτλ. Βλ. καί τήν έπόμενη ύποσημ.

258.Άν καί ή σύνταξη στό χωρίο αύτό είναι κάπως προβληματική, μπορούμε νά ύποστηρίξουμε μέ βε-
βαιότητα δτι τό νόημά του είναι τό άκόλουθο: Στούς μοτούς ή στά σπληνία, πριν αύτά καλύψουν τά έλκη,
πρέπει νά άπλωθεί κάποια άπό τίς τρεις έμπλάστρους πού μνημονεύονται στή συνέχεια καί πού έχουν μαλα-
κτικές καί διαλυτικές ιδιότητες (βλ.τά σχετικά σχόλια). Βλ. π.χ. [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 20 [XIV 795,4-5 Κ.]:
έφ'ών καί μοτά χρή προϋποτιθέναι διάβροχα τοις άρμόζουσε Ίπποκρ. Π. άγμ. 27 [III 510,5-6 L.]: έπί δέ αύτό
τό έλκος ίκανόν σπληνίον τή λευκή κηρωτή κεχρισμένον Π. αίμορρ. 3 [VI 440,1 L.]: σπληνία έλαιώσας προ-
στίθει, κ.ά. Άπό τό έξεταζόμενο δμως κείμενο τοΰ Θεοδώρου, δπως παραδίδεται, λείπει άκριβώς ή ύπόδειξη
ή ή περιγραφή αύτής τής διαδικασίας. Ή έν λόγω παράλειψη ένδέχεται νά οφείλεται στόν έξαιρετικά ελλει-
πτικό λόγο πού παρατηρείται συχνότατα στά ιατρικά κείμενα (προφανώς κάποιες διαδικασίες θεωρούνταν
αύτονόητες γιά τούς γιατρούς)· άν δμως στό προκείμενο χωρίο δέν ισχύει αύτό, τότε μεταξύ τών λέξεων
σπληνίοις καί οία έχει έκπέσει κείμενο.
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ομως άνακουφίζει κάι τις άλλες οδύνες, διαλυμένο μέ γάλα όνου. Τό φάρμακο αύτό θε-
ραπεύει και τά λοιπά σηπεδονώδη έλκη χωρίς νά προκαλεί φλεγμονή, και τά αύτιά μέ
χρόνια καί μυξώδη πυόρροια, κάι τά σηπόμενα ούλα καί τις δυσεντερίες, καί έπουλώ-
νει τά δυσεπούλωτα (έλκη), όταν άπλώνεται πάνω τους μέ μέτρο κάι άφήνεται μέ μέ-
τρο· γιατί δέν θά άντισταθοϋν τά ήμερα έλκη σ' αύτό [sc. τό φάρμακο], στό όποιο υπο-
χωρούν τά θηριώδη (έλκη). Πρέπει όμως νά μήν έπουλωθούν προηγουμένως τά έλκη,
πριν διαλυθεί κάθε σκληρία τους, σέ κάποιες περιπτώσεις μέ μοτούς μαλακτικούς, σέ
άλλες μέ γάζες259, όπως γιά παράδειγμα εΐναι τό μήλινο (έμπλαστρο) τοϋ Σεραπίωνα καί
τοΰ Ίκεσίου καί ή πανάκεια. Κάποιες φορές στό στάδιο τής βελτιώσεως (τοϋ νοσήματος)
χρησιμοποίησα καί τή θηριακή, άφοϋ τήν άραίωσα μέ γάλα καί ροδέλαιο, καί τήν έθεσα
πάνω στό έλκος μέ μαλακό μαλλί καί τή διέβρεχα μέ γλυκό κρασί. Σ' αύτές τις περιπτώ-
σεις ώφελοΰν πάρα πολύ καί τά άντίδοτα κατά τών δηλητηριωδών ζώων καί κατά τών
δηλητηρίων. Καί νά τά χρησιμοποιείς, μή δίνοντας σημασία σ' όσους τά χλευάζουν, γιατί
δέν έχουν πείρα τής φύσεως αύτοϋ πού συμβαίνει260.

σποδοϋ Κύπριας

Κυπριά σποδός ονομάζεται τό οξείδιο κυπριακού χαλκού. Πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 75
[III 42,3-11 Wellm.], καί αύτόθι [III 42,12-43,18 Wellm.] (πλύση).

Βλ. άκόμη Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χνί, λ. Aes Cyprium, καί Durling, Medical Terms, σ. 297, λ. σποδός.

μολύβδου πεπλυμένου καί κεκαυμένου

Γιά τόν τρόπο πλύσεως τοΰ μολύβδου βλ. παραπάνω, σ. 179 (plumbi eloti), ένώ γιά τήν καύ-
ση του βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 5,81 [III 54,12-55,9 Wellm.].

ρόδων χυλοϋ

Σχετικά μέ τά ρόδα καί τόν χυλό τους βλ. παραπάνω, σ. 227.

άνά γο δ', ήτοι ούγγίας δ'

Πιθανότατα αύτή ή έπεξήγηση τής συντομογραφίας άποτελει προσθήκη κάποιου άντιγρα-
φέα (βλ. καί λίγο παρακάτω, όπου έντοπίζεται ή ϊδια άκριβώς έπεξήγηση). Τό γο ή Γο άποτελει τή
συντομογραφία τής ούγγίας (ή ούγκ-). Γιά τήν ούγγίαν βλ. παραπάνω, σ. 195.

μετά ροδίνου

Πρόκειται γιά τό ρόδινον μϋρον, γιά τό όποιο βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,43 [142,7-43,18
Wellm.]. Βλ. καί παραπάνω, σ. 227 (ρόδον).

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 284, λ. ρόδινος, η, ον.

είς Άδριανόν [-νοϋ Χαρίτων.] οίνου, τουτέστι στύφοντος

Γιά τόν Άδριανόν οΐνον, πού οφείλει τήν ονομασία του στόν τόπο παραγωγής του, δηλ. τήν
περιοχή τοΰ ποταμοΰ Άδρία, βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,6 [III 8, 3-9 Wellm.] : ό δε Αδριανός [sc.
οίνος] ...,ό δέ Πραιτυτιανός, καί αύτός έκ τών κατ'Άδρίαν κομιζόμενος τόπων, καί Plin., Nat. hist.
14,67,5 [II 485,1-6 Ian - Mayhoff]: mox ab intimo sinu maris Adriana. Γιά τή στύφουσα ιδιότη-
τα τοΰ Αδριανού ο'ίνου βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,6 [III 8,3-7 Wellm.] : ό δέ Αδριανός [sc. οίνος]
και ό Μαμερτίνος, γεννώμενος δέ έν Σικελία, κατ'ίσον είσίν άδρομερείς, μετρίως στύφοντες, και τά-
χιον παλαιοϋνται, ήττον δέ τοϋ νευρώδους άπτονται διά τό έν αύτοίς λείον.

259. Μεταφραστική συμπλήρωση e.g.: «δπου θά εχει άπλωθεΐ κάποιο φάρμακο πού διαλύει τις σκληρίες»,

260. Προφανώς τής δράσεως τών άντιδότων αύτών.
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Βλ. κάι Pezopoulos, Adnotationes, σσ. 42-43 (στις σσ. 42 κ.έ. καταγράφονται «Nomina vinorum a locis,
quibus gignuntur ...»).

ξέστας κ '

Μέτρο χωρητικότητας ι'σο μέ μιάμισυ λίτρα ή δέκα όκτώ ούγγιές· βλ. Όρειβ., Π. μέτρ. και
σταθμ. 5 [Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 244, 19]: ό ξέστης έχει λίτραν a' C, και ό.π. 7 [Hultsch,
Metrol. script., τ. 1, σ. 244, 21]: ή λίτρα εχει ούγγίας ιβ'· [Γαλην.], Π. μέτρ. και σταθμ. 5 [XIX 762,
16 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 230,20] : ό ξέστης έχει λίτραν α ' ήμισυ, και ό.π. 7 [XIX 763,
2 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 230,22]: ή λίτρα έχει ούγγίας ιβ ', κ.ά. Ό Spencer (βλ. στή βι-
βλιογραφία) σημειώνει ότι ό ξέστης είναι μέτρο χωρητικότητας ϊσο μέ τό 1/2 περίπου τής λίτρας,
δηλ. 500 κυβ. έκατ.

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. lxvi, λ. sextarius.

ροός βυρσοδεψικοϋ

Γιά τόν βυρσοδεψικόν ροϋν βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,108 [I 101,5-8 Wellm.]: ροϋς ό έπι
τα δψα, δν ένιοι έρυθρόν καλοϋσι, καρπός έστι τής καλουμένης βυρσοδεψικής ροός, ήτις ώνομά-
σθη έκ τού τούς βυρσοδέψας αύτή χρήσθαι εις τήν στύψιν τών δερμάτων (πρόκειται γιά θαμνώδες
φυτό, κν. «σουμάκι»).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 851-853, λ. 'Ρους (ειδικότερα γιά τόν βυρσοδεψικόν βλ. σσ. 851-
852)· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 397-398, λ. Rhus coriaria, Sumach (στις σσ. 398-400 κ.ά. εϊδη)· André,
Les noms déplantés, σ. 218, λ. rhus, καί Durling, Medical Terms, σσ. 284-285, λ. ροϋς (sumach).

κυπαρίσσου σφαιρίου [leg. -ίων]

Γιά τό κυπαρίσσι καί τήν ιατρική χρήση τών σφαιρίων του βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. 'ιατρ. 1,74 [I
73,23-74,15 Wellm.], καί αύτόθι [I 74,5-6 Wellm.]: μαλάττει δέ [sc. τά σφαιρία] και σκληρίας κο-
πέντα μετά σύκου.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 337, λ. Cypresse· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 584-587, λ.
Κυπάρισσος· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χχίχ, λ. Cupressus· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 71, λ. Cupressus (τέσσε-
ρα ε'ίδη)· André, Les noms déplantés, σ. 82, λ. cupressus, και Durling, Medical Terms, σσ. 214-215, λ. κυπάρισ-
σος. Πρβ. και Strömberg, Heilpflanzen, σ. 127 (κυπάρισσος).

κηκίδος όμφακίτιδος

Κηκις ονομάζεται ό καρπός τής κηκιδοφόρου δρυός■ όμφακίτις είναι ή άγουρη κηκίς πού
είναι δραστικότερη άπό έκείνη πού έχει ώριμάσει- βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,107 [I 100,9-101,
4 Wellm.]· πρβ. αύτόθι [1101,3-4 Wellm.]: κα'ι καθόλου δπου τι δείστϋψαι ή στήσαι ή άναξηράναι,
παραλαμβάνεσθαι αρμόζει τήν χρήσιν αύτών.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ.,σσ. 253-261,λ. Δρυς· πρβ. κάι σ. 504,λ. Κηκΐδες, καί Durling,Medical
Terms, σ. 201, λ. κηκίς.

κασίας

Γιά τήν κασ(σ)ίαν βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1, 13 [I 17, 7-18, 14 Wellm.]· ειδικότερα βλ.
αύτόθι [118,8-9 Wellm.]: αρμόζει δέ εις ... μαλάγματα. Κατά τόν Γεννάδιο (βλ. στή βιβλιογραφία)
ή κασσία τοΰ Διοσκουρίδη είναι τό φυτόν κιν(ν)άμωμον ή κασσία (κν. κανέλλα). Βλ. κα'ι παρακά-
τω, σ. 321 (κιννάμωμον).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 144-150, λ. Cassia acutifolia, καί σσ. 180-184,
λ. Cinnamomum Cassia· Magnus, Augenheilkunde, σ. 361, λ. Zimmt (Laurus cinnamomum)· Γεννάδιος, Λεξ.
Φυτολ., σσ. 476-478, λ. Κασσία· Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 103-104, λ. Cinnamomum- Spencer, Celsus, τ.
2, σσ. xxvi-xxvii, λ. Cinnamomum- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 239, λ. Cinnamomum Cassia- βλ. έπίσης σσ.
238-241 (διάφορα ε'ίδη κινναμώμου) καί σσ. 301-304 (διάφορα ε'ίδη κασσίας)- André, Les noms déplantés, σ.
52, λ. casia, καί Durling, Medical Terms, σσ. 193-194, λ. κασία (cassia, Cinnamomum iners).

έψε μέχρι τρις ή τετράκις ζέση

Βλ. καί Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 70 [I 144,16 Wellm.]: μετά τό ζέσαι δις ή τρις- ό.π. 2, 76 [I
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154,17-18 Wellm.]: καί σύζεσοντρίς- Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 2,96 [CMG VIII/Ι,σ. 186,1]: πάλιν εψε μετά
τό δις ή τρις ζέσαι τό γάλα■ δ.π. 2,250 [CMG VIII/1, σ. 242,14] : καί μάλλον τρις έψηθέντες· δ.π. 2,
264 [CMG VIII/1, σ. 251,17]: έψώντες δις ή τρις έν ϋδατι καλλίστω, κ.ά. Πρβ. και Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 5,87 [III 58,12-13 Wellm.]: ένιοι δέ δξει ή ο'ίνω σβεννύντες αυτήν έπί τρεις πάλιν καίουσιν.

γάλακτι όνείω

Για το δνειον γάλα βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 70 [I 143, 14-15 Wellm.]: τό μέντοι δνειον
καί βόειον καί ϊππειον εύκοιλιώτερα καί ταρακτικά γίνεται (ή μνεία τοϋ ονείου γίνεται στό λ. γάλα).

Πρβ. καί Magnus, Augenheilkunde, σ. 314, λ. Milch.

ώτα χρονίως καί μυξωδώς πυορροοϋντα

Γιά αυτιά που πυορροοϋν άλλα καί γιά άλλες άσθένειές τους βλ. τή σχετική ένότητα στό
έργο τοΰ Γαληνοΰ Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3,1 [XII 599,1-664,9 Κ.].

ούλα μυδώντα

Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,5 [XII 887,1 κ.έ. Κ.]: Τό Τιμοκράτους όδοντότριμμα. πρός

ούλα πλαδώντα, μυδώντα, αίμασσόμενα____■ Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,11 [XIII 826,4 κ.έ. Κ.]: ή κορα-

κίνη σφραγίς. ποιεί πρός παρισθμίων φλεγμονάς καί κεχαλασμένας κιονίδας, ούλα μυδώντα, ...· Άέτ.,
Άόγ. 'ιατρ. 8,31 [VIII/2, σ. 443,20-21 ]: άλλο πρός σειομένους οδόντας καί ούλα μυδώντα. ...· Παϋλ.
Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 35 [CMG IX/1, σ. 222, 8-10]: έπιτετευγμένον φάρμακον, ώς άν άπιστηθήναι,
πρός τε τάς έν μασθοϊς νομάς καί ώτα πυορροοϋντα καί ούλα μυδώντα και δυσεντερίας ..., κ.ά.

δυσεντερίας

Ή δυσεντερία έστ'ιν έλκωσις έντέρων μετά φλεγμονής καί άποκρίσεως αϊματωδών ή
τρυγωδών. ή γε καί άπολυμάτων μετά τοϋ δάκνεσθαι καί άλγείν τήν κοιλίαν καί τά έντερα, βλ.
[Γαλην.], Όρ. ίατρ. 269 [XIX 421, 18-422, 3 Κ.]. Δυσεντερικούς εκείνους είώθασιν οί παλαιοί κα-
λεϊν, έφ'ών ούδέ ήπάρ έστι πεπονθός ούδ'άλλο τι μόριον, δπερ τήν διάθεσιν ταύτην έργάζεται, άλλ'
αύτών μόνων έστι τών έντέρων ελκωσις, ήτις άμελουμένη καί νομήν, έσθ' δτε καί σήψιν άποτελείν
πέφυκε καί κίνδυνον άπωλείας έπιφέρειν τω κάμνοντι, βλ. Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 9, 3 [II 415, 3-7
Puschm.] (ή πραγμάτευση τής νόσου στίς σσ. 415,1-439,12 Puschm.)· βλ. άκόμη Άρετ., Π. αιτ.
καί σημ. χρον. παθ. 2,9 [CMG II, σσ. 75,26-79,14] : Περί δυσεντερίης- Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ.
9, 5 [XIII 288, 7-306,15 Κ.]: Περί δυσεντερικών Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 54 [CMG VI/2/2, σσ. 216,
11-219,37]: Περί δυσεντερικών Άέτ., Αόγ. ίατρ. 9,40 [σσ. 373,6-376,20 Ζερβ.]: Περί δυσεντερίας
Άρχιγένους, καί Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,42 [CMG IX/1, σσ. 232,22-235,23]: Περί δυσεντερίας.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 135, λ. δυσεντερία καί δυσεντερικός.

δυσεπούλωτα άγει εις ούλήν

Γιά τήν έκφραση άγει είς ούλήν (ή ε/ς ούλήν άγει) βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 5,
16 [XI 757,11-13 Κ.]: τά τοιαύτα φάρμακα ... ε/ς ούλήν άγει τά έλκη- Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 10,2
[XIII343,13-14 Κ.]: ώστε καί τό έλκος εις ούλήν άγειν δ.π. 6,16 [XIII937,10-11 Κ.]: καί τούς κόλ-
πους παρακολλά και είς ούλήν άγει- Άέτ.,Λόγ. Ιατρ. 1,368 [CMG VIII/1, σ. 133,10]: καί είς ούλήν
άγει τά κακοήθη· ειδικότερα βλ. τόν Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,45 [CMG ΙΧ/Ι,σσ. 364,22-366,17]:
Περί τών ούλης δεομένων έλκών, κ.ά.

ού γάρ άπειθήσει τά ήμερα τών έλκών φ πείθεται τά θηριώδη

Γιά τόν ορισμό τοϋ θηριώδους έλκους βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16, 42 [σ. 60, 7-8 Ζερβ.]: Οί δέ
άρχαίοι τό καρκινώδες έλκος καϊ κακόηθες προσηγόρευσαν καϊ θηριώδες· όπως προκύπτει άπό τή
συνέχεια τοΰ χωρίου αύτοΰ, οί χαρακτηρισμοί κακόηθες καί θηριώδες προέκυψαν άπό τή σύγκρι-
ση τών έν λόγω έλκών μέ τά άγρια θηρία, [αύτόθι, σ. 60,13-14 Ζερβ.] άπό τών άγριων θηρών καί
κακοήθων ζώων. Γιάτά έλκη αύτά βλ. άκόμη Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 4,117 [II 267,12-13 Wellm.]·
ο.π.4,134 [Π 280,5-6 Wellm.]· δ.π. 5,6 [III 9,10-11 Wellm.]· Όρειβ.,Συν. πρόςΕύστάθ. 3,35 [CMG
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VI/3, σ. 79,8-10], κ.ά. Τόν χαρακτηρισμό έλκών ώς ήμέρων δέν τόν έντόπισα σέ κάποιο άλλο χω-
ρίο τών έκδεδομένων ιατρικών κειμένων, ώστόσο ό παραπάνω ορισμός τοϋ θηριώδους έλκους κα-
θιστά σαφή και τόν χαρακτηρισμό ήμερον (έλκος).

πή μέν μοτοϊς ...,πή δε σπληνίοις

Γιά τόν μοτόν βλ. παραπάνω, σ. 232, ένώ γιά τό σττληνίον βλ. έπίσης παραπάνω, σ. 215. Πρβ.
καί Άέτ., Αόγ. ίατρ. 7, 92 [CMG VIII/1, σ. 338, 29-31]: έπιπάσσοντα δέ τό ξηρίον σκέπειν μοτοϊς
καί σπληνίω- μοτοφύλακι <δέ> χρηστέον τινί τών δια ψιμμυθίου- συνεργεί γαρ καί τη άπουλώσει-
Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 6,93 [CMG ΙΧ/2, σ. 147,23-25]: εί δέ μή, μοτοΐς χρησώμεθα. καί σπλήνας
διαφόρους παρασκευάσαντες πρός τήν ροπήν τοϋ υπερέχοντος όστοϋ τούς μείζονας καί παχυτέ-
ρους παραθήσομεν, κ.ά.

ή Σεραπίωνος μηλίνη

Ή έμπλαστρος αύτή συντέθηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν Σεραπίωνα τόν Άλεξανδρέα (2ος
αί. π.Χ.), όπαδό τοΰ Φιλίνου τοΰ Κώου (μέσα 2ου αί. π.Χ.) καί, σύμφωνα μέ κάποιες πηγές, πραγ-
ματικό ιδρυτή τής Εμπειρικής ιατρικής σχολής. Γιά τόν Σεραπίωνα βλ. Η. Gossen, «Serapion»
(9), RE II/Α/2 (1923) 1667-1668, ένώ γιά τά άποσπάσματά του βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών,
στό λ.· βλ. άκόμη Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 344. Γιά τήν μηλίνην έμπλαστρον τοΰ Σεραπίωνα
βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6, 4 [XIII 883, 8-884, 10 Κ.] (σ. 883, 14: πρός πάσαν σκληρί-
αν) - Deichgräber, Empirikerschule, άπ. 150 (σ. 167) (μέσω τοΰ Κρίτωνα)· ό.π. 2,8 [XIII 509,14-
511, 3 Κ.]: Μηλίνη Σεραπίωνος τραυματική κα'ι διαλυτική, πυκτική, πάγχρηστος = Deichgräber,
Empirikerschule, άπ. 150 (σ. 167) (μέσω τοϋ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου), καί Άέτ., Αόγ. Ιατρ. 15,15
[σσ. 88,17-89,15 Ζερβ.]: Μηλίνη Σεραπίωνος. τραυματική, διαλυτική πάσης σκληρίας ... Μήλιναι
έμπλαστροι έχουν συντεθεί και άπό άλλους γιατρούς, π.χ. άπό τόν Ηρακλείδη τόν Ταραντίνο βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,7 [XIII 507,14 κ.έ. Κ.] = Ήρακλ., άπ. 21 Guardasole), τόν Ήρα τόν
Καππαδόκη (βλ. ό.π. 2,10 [XIII 511,4 κ.έ. Κ.]), τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο (βλ. ό.π. 2, 7 [XIII
505, 5 κ.έ. Κ.]), τόν Κρίτωνα (βλ. ό.π. 2,11 [XIII 515,13 κ.έ. Κ.]), κ.ά. Τέλος πρέπει νά σημειωθεί
ότι τό έμπλαστρο αύτό οφείλει τήν ονομασία στό χρώμα του- σχετικά βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. γέν. 5,11 [XIII 824,2-4 Κ.]: "Ωσπερ δ'έμπλάστρους άπό τήςχρόας, άλλ'ούκ άπό τής κατά δύνα-
μιν επαγγελίας, ώνόμασαν ένιοι τών ιατρών μηλίνας καί λευκός και φαιάς καί κιρράς ...- βλ. άκό-
μη ό.π. 2,6 [XIII 503,8-18 Κ.] (γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο κατά τήν παρασκευή τοΰ έμπλάστρου
προκύπτει τό μήλινον χρώμα).

ή Ίκεσίου

Πρόκειται γιά μέλαινα έμπλαστρον, εύρετής τής οποίας ύπήρξε ό Έρασιστράτειος γιατρός
Ίκέσιος (άρχές 1ου; αί. π.Χ.)· γιά τή σύνθεση καί σκευασία τοΰ έμπλάστρου, τό όποιο πιθανότα-
τα άναγραφόταν στό έργο τοΰ Ίκεσίου Περί ύλης, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,2 [XIII 780,
16 κ.έ. Κ.] (σ. 781,1-2: σκληρίας διαχέουσα) [μέσω τοΰ Ήρα]- ό.π. 5,3 [XIII 787,12 κ.έ. Κ.] (μέσω
τοΰ Κρίτωνα)· ό.π. 5,5 [XIII 809,15 κ.έ. Κ.] (μέσω Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου), καί ό.π. 5,6 [XIII
811,18 κ.έ. Κ.] = Ήρακλ., άπ. 1 Guardasole. Βλ. καί Άέτ., Αόγ. 'ιατρ. 15,14 [σσ. 58,5-59,14 Ζερβ.].
ΓιάτόνΊκέσιο βλ. Η. Gossen, «Hikesios» (5), RE VIII/2 (1913) 1593-1594· βλ. άκόμη Μαυρουδής,
Άρχιγένης, σσ. 347-348.

ή πανάκεια

Πανάκεια ονομαζόταν μία άπό τις κόρες τού Άσκληπιοΰ, άλλά καί ένα βότανο· βλ. Θεόφρ.,
Π. φυτ. ίστ. 9,15, 7. Έπίσης τό ούσ. αύτό δήλωνε φάρμακο πού θεράπευε κάθε νόσημα, άργότε-
ρα όμως χρησιμοποιήθηκε γιά νά χαρακτηρίσει φάρμακα μέ άποτελεσματική δράση άλλά μόνο
γιά κάποια ή κάποιες άσθένειες· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. 7, 2 [XIII 54,16 κ.έ. Κ.]: Άλλη πα-
νάκεια Μιθριδάτειος φ ων ασκού μέν ο ις προ τών άγώνων καί μετά τούς άγώνας- Π. άντιδ. 2,1 [XIV
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111,9-112, 7 Κ.]: Άντίδοτος πανάκεια δι'αιμάτων, ή χρώμαι, πλείστην έπαγγελίαν έχουσα, έκ τών
Άφροδά (κατά δηλητηρίων)· Άέτ., Αόγ. ίατρ. 15, 14 [σσ. 56,14-58, 4 Ζερβ.] (σ. 56,17: αύτη πρός
νομάς ποιεί κα'ι κακοήθη■ σ. 57,1-2: ιδίως δ'ένεργεί πρός τάς τών μαστών σκληρίας καί τά έν αύτοϊς
καρκινώματα, και σ. 57,4-6: παντί δέ έλκει έπιτιθείσα κάν ή τών άγριων, πραότερον ευθύς ποιήσει
καί τούς πόνους ήπιωτέρους)· ο.π. 15,15 [σσ. 90,23-91,3 Ζερβ.]· ο.π. 16,47 [σ. 66,1-2 Ζερβ.], κ.ά.

Για τό φυτό πανάκεια βλ. παραπάνω, σ. 222 (πάνακες).

έν τοις άνέσεως καιροίς

Ή άνεσις άποτελεΐ τμήμα τών καιρών, δηλ. τών έξελικτικών σταδίων κάποιας νόσου. Κατά
τόν Γαληνό ό γιατρός πού συνέδεσε τήν άνεσιν μέ τούς καιρούς ήταν ό Άρχιγένης, ό όποιος ονό-
μασε μέ τόν όρο αύτόν τό τέλος τοΰ τέταρτου καιρού, δηλ. τής παρακμής. Ένώ κατά τόν Γαληνό
οί καιροί είναι τέσσερις, άρχή, άνάβασις, άκμή και παρακμή, ό Άρχιγένης έκλαμβάνει ώς πρώτον
καιρόν τήν άρχήν και ώς δεύτερον τήν άκμήν (παραλείπει δηλ. τήν άνάβασιν), και έπίσης άνεσ<ν
ονομάζει τό τελευταίον τής παρακμής. Αλλ 'έκείνος ψαύλως γε πράττει, νομίζων αύτήν έτερον είναι
καιρόν ιδέα τινί διαφέροντα τής παρακμής (βλ. Γαλην., Π. τών έν νόσ. καιρ. 5 [VII 424, 6-9 Κ. = σ.
37,9-15 Wille]). Βλ. και Μαυρουδής,Άρχιγένης, σσ. 156-158.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 54, λ. άνεσις.

έχρησάμην... τή θηριακή

Ή θηριακή αύτή συντέθηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν βασιλιά τοΰ Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ ',
άλλά στήν Αρχαιότητα διασημότερη ύπήρξε ή τροποποιημένη άπό τόν Άνδρόμαχο τόν πρεσβύ-
τερο, άρχίατρο τοΰ Νέρωνα- βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 1 [XIV 2, 12-16 Κ.]: πάντα δ'ούν αύτά μί-
ζας ό Μιθριδάτης έν έποίησε φάρμακον, έλπίσας έξειν άρωγόν έπί πάσι τοις όλεθρίοις. ύστερον δέ
Άνδρόμαχσς ό Νέρωνος άρχιατρός, ένια μέν προσθείς, ένια δέ άφελών, έποίησε τήν θηριακήν όνο-
μαζομένην άντίδοτον ... Σχετικά μέ τήν θηριακήν βλ. τά έργα τοΰ Γαληνοΰ Περί άντιδότων, Πρός
Πίσωνα περί τής θηριακής και τό ψευδο-γαληνικό Περί θηριακής πρός Παμφιλιανόν, καθώς και τή
σχετική μονογραφία τοΰ G.Watson, Theriac and Mithridatium (βλ. στή βιβλιογραφία). Σημειώνω
ότι ώς θηριακή χαρακτηρίζεται και ένα φάρμακο πού ή σύνθεσή του άποδίδεται στόν Άντίοχο
Η' τόν Φιλομήτορα, βασιλιά τής Συρίας, πρόκειται όμως γιά ένα έντελώς διαφορετικό σκεύα-
σμα- σχετικά βλ. παρακάτω, στό δεύτερο κεφ., λ. άρ. 2 («Άντίοχος Η' ό Επιφανής Φιλομήτωρ»).

23. Κ. 'Ιούλιος Νεικήτης
(αρχές 3ου αί. μ.Χ.)

Τό όνομα τοϋ γιατροΰ αύτοϋ μνημονεύεται σέ έναν «μαρμάρινο έπιτύμβιο 'μακεδο-
νικό' βωμό μέ συμφυή βάση καί έπίθημα». Ό βωμός άνακαλύφθηκε στό νησί τοΰ Αγίου
Αχίλλειου στήν ήμιερειπωμένη έκκλησία τών Άγιων Αποστόλων και «σήμερα χρησιμο-
ποιείται ώς βάση τής Άγιας Τράπεζας τοΰ ναοΰ τοϋ Αγίου Γεωργίου Πύλης».
Ή σχετική έπιγραφή έχει ώς εξής261:

261. Γιά τήν περιγραφή αύτή τοϋ μνημείου καί τήν έπιγραφή βλ. Ριζάκης - Τουράτσογλου, Έπιγραφές
Άνω Μακεδονίας, τ. 1, σσ. 151-152 (παραθέτω τήν έπιγραφή κατά τήν έκδοση τών δύο αύτών μελετητών).
Ή έπιγραφή είχε έκδοθεΐ άπό τήν Ά. Κ. Ανδρειωμένου, «Αρχαιότητες καί μνημεία δυτικής Μακεδονίας.
Πύλη Μικράς Πρέσπας», ΑΔ 22 (1967), Μέρος Β' 2 - Χρονικά, σ. 416, καί πίν. 310ζ. Μνείες της έπίσης γί-
νονται άπό τούς J. Robert - L. Robert, Bull. Epigr. (1970), σ. 406, άρ. 359, καί άπό τόν Φ. Πέτσα, «Χρονικά
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Κ. 'Ιούλιος Νει-
κήτης ιατρός-
ήρως
χαίρε.

Κ. Ιούλιος Νεικήτης, γιατρός· ήρωα, χαίρε.

Για τον γιατρό αύτόν δέν είναι γνωστή καμιά άλλη πληροφορία.

24. Καλλιγένης
(3ος/2ος αί. π.Χ.)

Γιατρός του Φιλίππου Ε' (222/1-179 π.Χ.), πιθανότατα μακεδονικής καταγωγής262.
Ή δράση του πρέπει νά τοποθετηθεί μάλλον στό πρώτο μισό τοϋ 2ου αί. π.Χ., άφοϋ κατά
τόν Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο ό Καλλιγένης ύπήρξε γιατρός τοΰ Φιλίππου κατά τό
έτος τοΰ θανάτου του (179 π.Χ.)263. Στό σχετικό κείμενο τοΰ Λιβίου όμως δέν καταγρά-
φεται καμιά σαφής πληροφορία ούτε γιά τή νόσο τοΰ βασιλιά οϋτε γιά τή θεραπεία πού
τοΰ έφάρμοσε ό γιατρός· έτσι σχετικά μέ τόν Καλλιγένη ώς βασική πληροφορία πρέπει
νά θεωρηθούν τά όσα λέει ό Λατίνος ιστορικός γιά τήν άνάμιξή του στό ζήτημα τής δια-
δοχής ύπέρ τοΰ Περσέα. Αύτή άκριβώς όμως ή άνάμιξή του καί οί σχέσεις του μέ διάφο-
ρα πρόσωπα δηλώνουν πιθανότατα ότι ό Καλλιγένης άσκοΰσε τήν τέχνη του όχι μόνο
στόν στρατό άλλά καί στήν Αύλή τοΰ Φιλίππου Ε'.

Μαρτυρία

Tit. Liv., Ab Urbe cond. 40,56,8-11:

Ab Demetriade profectus [sc. Philippus] Thessalonicae plurimum temporis mora-
tus fuerat; inde cum Amphipolin venisset, gravi morbo est implicitus. Sed animo tarnen
aegrum magis fuisse quam corpore constat; curisque et vigiliis, cum identidem species
et umbrae insontis interempti filii agitarent, cum diris exstinctum esse exsecrationibus
alterius. tTamen admonerit potuisset Antigonus, si aut *264 aut statim palam facta esset
mors regis. Medicus Calligenes, qui curationi praeerat, non exspectata morte regis,
a primis desperationis notis nuntios per dispositos equos, ita ut convenerat, misit ad
Perseum, et mortem regis in adventum eius omnes, qui extra regiam erant, celavit.

Αρχαιολογικά 1968-1970», Μακεδόνικα 15 (1975) 311, άρ. 194. Βλ. έπίσης Σβέρκος, Συμβολή στήν ιστορία
τής Άνω Μακεδονίας, σσ. 91-92, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109.

262. Βλ. Tataki, Macedonians Abroad, σ. 336, άρ. 12.

263. Βλ. παρακάτω τή σχετική μαρτυρία, καί Walbank, Philipp V, σ. 253.

264. Tarnen ad regnum admoveri potuisset Antigonus, si aut adfuisset aut statim] Μέ βάση τις διά-
φορες προτάσεις πού μνημονεύονται στό κριτικό ύπόμνημα τοΰ Walsh (σ. 341) παρατίθεται έδώ αύτή ή e.g.
άποκατάσταση τοΰ χωρίου, ή όποία πιστεύω δτι άνταποκρίνεται τουλάχιστον στό νόημα τού εύρύτερου χω-
ρίου.
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Προελαύνοντας άπό τή Δημητριάδα [sc. ό Φίλιππος] άργοπόρησε πολύ χρόνο στή
Θεσσαλονίκη. Στή συνέχεια όταν έφθασε στήν Αμφίπολη, προσβλήθηκε άπό σοβαρό νό-
σημα, άλλά όμως είναι γνωστό ότι ύπήρξε άσθενής μάλλον στήν ψυχή παρά στό σώμα.
Και μέ άγωνία καί άγρυπνίες, ένώ τόν καταδίωκαν οί συχνές οπτασίες καί τό φάντασμα
τοΰ άθώου δολοφονημένου γιοΰ του, έσβησε265, έκστομίζοντας τρομερές κατάρες κατά
τοΰ άλλου (γιοΰ του). Έν τούτοις ό Αντίγονος θά μπορούσε νά προωθηθεί στή βασι-
λεία, ε'ίτε άν ήταν παρών ε'ίτε άν ό θάνατος τοΰ βασιλιά είχε γίνει γνωστός άμέσως266. Ό
γιατρός Καλλιγένης, ό όποιος είχε τήν εΰθύνη τής θεραπείας του, χωρίς νά περιμένει τόν
θάνατο τοΰ βασιλιά, μέ τά πρώτα συμπτώματα ότι ή περίπτωσή του ήταν χωρίς έλπί-
δα, έστειλε άγγελιοφόρους στόν Περσέα267 μέσω σταθμών μέ έφεδρικούς ίππους, όπως
τό είχε κανονίσει, καί μέχρι τήν άφιξή του κράτησε κρυφό τόν θάνατο τοΰ βασιλιά άπό
όλους, όσοι βρίσκονταν έξω άπό τό παλάτι.

Γιά τήν άσθένεια, τό περιστατικό τής διαδοχής τοϋ Φιλίππου καί τήν άνάμιξή τοϋ Καλλιγένη
βλ. Walbank, Philipp V, σσ. 253-254, καί Hammond - Walbank, Ίστ. της Μακεδονίας, τ. 3, σσ. 509-
511.

gravi morbo est implicitus

Δέν παρέχεται κανένα στοιχείο γιά τήν ταύτιση τής νόσου, ώστόσο άπό τά όσα λέγονται
στή συνέχεια προκύπτει ότι, τουλάχιστον κατά τόν Λίβιο, έπρόκειτο μάλλον γιά ψυχική διαταρα-
χή (ή γιά έναν συνδυασμό σωματικής καί ψυχικής νόσου).

cum identidem species et umbrae insontis interempti filii agitarent

Ό Δημήτριος, γιός τοΰ Φιλίππου Ε', παρέμενε αιχμάλωτος στή Ρώμη γιά άρκετά χρόνια
καί όταν έπέστρεψε στήν πατρίδα του, προκάλεσε τήν υποψία τοΰ πατέρα του γιά φιλορρωμα-
ϊκή στάση. Ό Φίλιππος μέ τήν παρακίνηση τοΰ Περσέα έβαλε νά τόν δολοφονήσουν (πιθανόν τό
180 π.Χ.)· σχετικά βλ. Walbalk, Philip V, σσ. 252-253 καί 335, καί στόν ϊδιο, Polybius, τ. 3, σ. 257.

Antigonus

Γιά τόν Αντίγονο, γιό τοΰ Έχεκράτη, μέλος τοΰ βασιλικοΰ οϊκου καί άντίζηλο τοΰ Περσέα
στή διαδοχή,βλ. Hammond - Walbank, Ίστ. της Μακεδονίας, τ. 3,σσ.510-511· άκόμη βλ.Ι.^εκΐ,
«Antigonos» (79), RE 1/2 (1894) 2419- Walbank, Philipp V, σσ. 252-253, καί Tataki, Macedonians
Abroad, σ. 246, άρ. 176.

misit ad Perseum

Βασιλιάς τής Μακεδονίας (179-168 π.Χ.)· ενδεικτικά βλ. F. Geyer, «Perseus» (5), RE ΧΙΧ/1
(1937) 996-1021, καί Tataki, Macedonians Abroad, σ. 406, άρ. 66.

265. Πέθανε.

266. Μεταφράζω τήν περίοδο αύτή μέ βάση τήν e.g. άποκατάστασή της, τήν όποία έκθέτω στήν
ύποσημ. 264.

267. Ό όποιος βρισκόταν στή Θράκη.
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25. Καλλισθένης ό Όλύνθιος
(4ος αί. π.Χ.)

Ό Καλλισθένης καταγόταν άπό τήν Όλυνθο τής Χαλκιδικής (γεννήθηκε περι τό
370 π.Χ.) και ήταν γιος τοϋ Δημοτίμου και τής Άριμνήστης, άδελφής τοϋ Αριστοτέλη.
Ύπήρξε μαθητής τοϋ Αριστοτέλη μαζί μέ τόν Αλέξανδρο τόν όποιο άκολούθησε στήν
έκστρατεία του στήν Ασία. Πέθανε μέ βίαιο θάνατο τό 327 π.Χ. έπειδή χλεύασε τόν
Αλέξανδρο, εκφράζοντας τήν άντίθεσή του στό θέμα τής προσκυνήσεως (και άκολού-
θως κατηγορήθηκε γιά συνωμοσία)268.

Ό Καλλισθένης πιστεύεται ότι ύπήρξε συγγραφέας ένός άνατομικού συγγράμμα-
τος, τό όποιο δυστυχώς δέν έχει διασωθεί· ειδικότερα στό έργο αύτό πραγματευόταν τήν
άνατομία τοΰ όφθαλμοϋ269. Ό Haeser σημειώνει ότι ό Καλλισθένης συνέγραψε και βοτα-
νολογικό σύγγραμμα270, πιθανότατα όμως πρόκειται γιά σύγχυση μέ τις σχετικές ένότη-
τες τού έργου Αλεξάνδρου πράξεις, στό όποιο ό Όλύνθιος λόγιος δέν περιορίσθηκε στήν
έξιστόρηση τών κατορθωμάτων τοϋ Αλεξάνδρου, άλλά στις πολλές παρεκβάσεις πού
έκανε κατέγραψε πληροφορίες γιά τή Γεωγραφία, τή Ζωολογία, τή Βοτανική κτλ. τών
περιοχών πού κατέκτησε ό Μακεδόνας στρατηλάτης271.

Μαρτυρία-Άπόσπασμα

Chalcidius, Timaeus 246 [σσ. 256,14-257,15 Waszink]:

Demonstranda igitur oculi natura est, de qua cum plerique alii tum Alcmaeo
Crotoniensis, in physicis exercitatus quique primus exectionem aggredi est ausus, et
Callisthenes, Aristotelis auditor, et Herophilus multa et praeclara in lucem protulerunt:
duas esse angustas semitas quae a cerebri sede, in qua est sita potestas animae summa et
principalis, ad oculorum cavernas meent naturalem spiritum continentes; quae cum ex
uno initio eademque radice progressae aliquantisper coniunctae sint in frontis intimis,
separatae bivii specie perveniant ad oculorum concavas sedes, qua superciliorum obliqui
tramites porriguntur, sinuataeque illic tunicarum gremio naturalem humorem recipiente
globos complent munitos tegmine palpebrarum, ex quo appellantur orbes. Porro quod ex
una sede progrediantur luciferae semitae, docet quidem sectio principaliter, nihilo minus
tamen intellegitur ex eo quoque, quod uterque oculus moveatur una nec alter sine altero
moveri queat. Oculi porro ipsius continentiam in quattuor membranis seu tunicis nota-

. 268. Γιά τόν Καλλισθένη βλ. Kroll, «Kallisthenes», στ. 1674-1726. Ώς γιατρό τοϋ στρατεύματος τοϋ
Αλεξάνδρου μνημονεύει τόν Καλλισθένη ό Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 90.

269. Βλ. Pansier, «Repertorium oculariorum, I», σ. 524 (λ. «Callisthene»: «avait écrit sur la structure de
l'oeil»). Γιά μιά γενική μνεία τοϋ άνατομικοϋ αύτοϋ συγγράμματος βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 224 (: «über
Anatomie»)· Fuchs, «Heilkunde», σ. 285 (: «über Anatomie»), και Kroll, «Kallisthenes», στ. 1684, ό οποίος
θεωρεί άμφίβολο, άν πράγματι ό Καλλισθένης έγραψε ιδιαίτερο σύγγραμμα γιά τήν άνατομία τοϋ όφθαλ-
μοϋ (De natura oculi).

270. Βλ. Lehrbuch, τ. 1, σ. 224 (: «über Botanik»).

271. Βλ. κάι Kroll, «Kallisthenes», στ. 1684.



242

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

verunt disparili soliditate; quarum differentiam proprietatemque si quis persequi velit,
maiorem proposita materia suscipiet laborem.

Πρέπει λοιπόν να έξηγήσουμε τή φύση του ματιοϋ, για την όποια, μα Ci με πολ-
λούς άλλους, ό Άλκμαίων ό Κροτωνιάτης πού είχε μαθητεύσει κοντά σέ φυσικούς καΐ
ήταν ό πρώτος πού τόλμησε να έπιχειρήσει έκτομή, και ό Καλλισθένης, άκροατής272 τοϋ
Αριστοτέλη, και ό 'Ηρόφιλος εφεραν στό φως πολλά καΐ έξαιρετικά στοιχεία: Υπάρχουν
δύο στενοί πόροι πού περιέχουν τό φυσικό πνεύμα273, οί όποιοι άπό την εδρα τοϋ έγκε-
φάλου, όπου βρίσκεται ή ύπέρτατη και κύρια δύναμη της ψυχής, οδηγούν στις κόγχες
των ματιών. Οί πόροι αύτοί, ένώ έκκινούν άπό κοινή άφετηρία κάι άπό τήν ϊδια ρίζα, προ-
χωρούν γιά λίγο ένωμένοι στό έσώτατο τμήμα του μετώπου, φθάνουν χωριστοί, σάν δύο
δρόμοι, στις κοίλες εδρες274 τών ματιών, στό σημείο πού έκτείνονται (= καταλήγουν)275
οί καμπύλες γραμμές τών φρυδιών, καί, εκεί, όπου ή δημιουργούμενη κοιλότητα τών
χιτώνων δέχεται τό φυσικό ύγρό, γεμίζουν (με πνεύμα;)276 τούς βολβούς (τού ματιού),
πού προστατεύονται άπό τό κάλυμμα τών βλεφάρων καί γι' αύτό ονομάζονται κύκλοι.
Έτσι λοιπόν τό οτι οί πόροι πού μεταφέρουν τό φώς έκκινούν άπό κοινή εδρα, κατά κύ-
ριο λόγο βέβαια τό δείχνει ή άνατομή, άλλά γίνεται έξ ϊσου κατανοητό καί άπό τό έξης:
καί τά δύο μάτια κινούνται ταυτόχρονα, καί δεν μπορούμε νά κινήσουμε τό ενα χωρίς
τό άλλο. Επεσήμαναν άκόμη τήν κατασκευή τού ϊδιου τού ματιού άπό τέσσερις μεμβρά-
νες ή χιτώνες διαφορετικής σταθερότητας277· άν κάποιος θελήσει νά διερευνήσει τή δια-
φορά καί τήν ίδιαιτερότητά τους, θά άναλάβει εναν μόχθο μεγαλύτερο άπό τό ύλικό πού
εχει έκτεθεί (έδώ)278.

Alcmaeo Crotoniensis, in physicis exercitatus
Άλκμαίων, άπ. A 10 D.-K.

Ό Άλκμαίων ό Κροτωνιάτης (6ος/5ος αί. π.Χ.), φυσικός φιλόσοφος, υπήρξε πρωτοπόρος
στην ερευνά της λειτουργίας τών αισθητηρίων οργάνων, καί υποστήριζε οτι το κύριο όργανο τοϋ
ανθρώπινου σώματος εΐναι ό έγκέφαλος (άπ. Α 5 D.-K.: άπάσας δε τάς αισθήσεις συνηρτήσθαί
πως προς τον έγκέφαλον). Τις ερευνές του για τή λειτουργία τοϋ οφθαλμού τις πραγματοποίησε
στο σχετικό όργανο της αίγός. Τό σύγγραμμα όπου κατέγραψε τα πορίσματα τών φυσιολογικών
μελετών του εφερε τόν τίτλο Περί φύσεως· γιά τα σωζόμενα αποσπάσματα βλ. στη βιβλιογραφία
τών πηγών, στό λ. Σχετικά μέ τόν Άλκμαίωνα βλ. G. Ε. R. Lloyd, «Alcmaeon and the Early History

272. Υποθέτω οτι τό auditor τοϋ λατινικού κειμένου αντιστοιχεί στό άρχαιοελληνικό άκουστής- βλ.
Στέφ. Βυζ., Έθν., λ. Δυρράχιον: ... Άσκληπιάδης άκουστάς εσχε Τίτον Αύφίδιον Σικελόν και Φιλωνίδην Δνρ-
ραχηνόν...

273. Πρόκειται γιά τό λεγόμενο φυσικόν πνεύμα (spiritus naturalis). Προφανώς μέ τόν δρο semita
(πόρος) ύπονοοϋνται τά οπτικά νεύρα- βλ. καί Allbutt, Greek Medicine, σ. 98.

274. Δηλ. στις κόγχες.

275. 'Εσωτερικά, δηλ. στόν μεγάλο κανθό.

276. Βλ. και von Staden, Herophilus, σ. 204.

277. Δηλ. πυκνότητας, ή όποία άφορα τήν κατασκευή τους.

278. 'Εννοεί οτι ή λεπτομερής μελέτη της δομής τών χιτώνων τοϋ ματιοϋ άπαιτεΐ μεγαλύτερο μόχθο
άπό αύτόν πού κατέβαλαν οί κατονομαζόμενοι έρευνητές προκειμένου νά καταλήξουν στό συμπεράσματα
πού έχουν έκτεθεί στό σχολιαζόμενο κείμενο.
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of Dissection», AGM 59 (1975) 113-147, και C. Oser-Grote, «Alkmaion ν. Kroton», στό: Leven
(έκ8.), Antike Medizin, στ. 30 (οπου και βιβλιογραφία). Βλ. και Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 47, ύπο-
σημ. 12 (περι τό τέλος). Ειδικότερα για την άνατομία τοϋ οφθαλμού άπό τον Άλκμαίωνα βλ.
Allbutt, Greek Medicine, σσ. 98-99.

Herophilus

Ήρόφ., άπ. 86 von Staden

Τόσο ό Ηρόφιλος οσο κα'ι κάποιοι άπό τούς οπαδούς του άσχολήθηκαν μέ την άνατομία
τοϋ οφθαλμού και γενικότερα μέ την 'Οφθαλμολογία. Σχετικά μέ τον Ηρόφιλο βλ. άπ. 84-89 von
Staden. Γιά τό σύγγραμμά του Περί οφθαλμών βλ. άπ. 20 = 260 von Staden. 'Επίσης ό Ήροφίλειος
γιατρός Δημοσθένης ό Φιλαλήθης (πρώτο μισό 1ου αί. μ.Χ.) έγραψε σύγγραμμα μέ τόν τίτλο
'Οφθαλμικός- βλ. von Staden, Herophilus, σσ. 573-574. Γενικά γιά την ένασχόληση των γιατρών
μέ την 'Οφθαλμολογία (Άνατομία, Φυσιολογία, Παθολογία και Θεραπευτική) άπό την άλεξαν-
δρινή έποχή και μετά βλ. Magnus, Augenheilkunde, σσ. 203 κ.έ. Βλ. άκόμη Allbutt, Greek Medicine,
σ. 148 (γιά την ένασχόληση τοϋ 'Ηροφίλου μέ τήν 'Οφθαλμολογία) κα'ι σσ. 162 και 428-429 (γιά
την ένασχόληση τοϋ Δημοσθένη τοϋ Φιλαλήθη μέ τήν 'Οφθαλμολογία καΐ γιά τό σχετικό σύγ-
γραμμά του).

duas esse angustas semitas quae a cerebri sede

Βλ. Γαλην., Π. ah. σνμπτ. 1,2 [VII 88,17-89,2 Κ.] = Ήρόφ., άπ. 85 von Staden: δοκεΐ δέ μοι
τό άπ' εγκεφάλου καταφερόμενον έπΐ τον όφθαλμόν νεϋρον, ο δή και πόρον όνομάζουσιν οί περί
Ήρόφιλον, δτι τούτου μόνον φανερόν έστι τό τρήμα, πνεύματος ύπάρχειν όδός αισθητικού■ Π. ίδ.
βιβλ. 4,32 [XIX 30,2-4 Κ. = Gal. scr. min. II 108,13-14 = σ. 152,17-18 B.-M.]: και περί των έπι τούς
οφθαλμούς νεύρων, α καλοΰσιν 'Ηρόφιλος τε κα'ι Εϋδημος πόρους, κ.ά.

a cerebri sede, in qua est sita potestas animae summa et principalis

'Εννοεί τό Αογιστικόν ή ήγεμονικόν της ψυχής.

Oculi porro ipsius continentiam in quattuor membranis seu tunicis notaverunt disparili
soliditate

Γιά τούς τέσσερις χιτώνες τοϋ ματιοΰ βλ. Ροΰφ.,Π. όνομ. των τοϋ άνθρ. μορ. 153 [σσ. 73,1-75,
3 Kowalski] (1. κερατοειδής, 2,ραγοειδής ή χοριοειδής,?), άραχνοειδής ή αμφιβληστροειδής ή υαλο-
ειδής, και 4. φακοειδής ή κρυσταλλοειδής). Βλ. άκόμη Ήρόφ., άπ. 87 von Staden (1. κερατοειδής, 2.
ραγοειδής ή χοριοειδής), άπ. 88 von Staden (1. κερατοειδής, 2. χοριοειδής, 3. άραχνοειδής) και άπ.
89 von Staden (άραχνοειδής ή άμφιβληστροειδής ή ύαλοειδής).

26. Γάϊος Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών
(4ος/5ος αί. μ.Χ.)

Ό γιατρός Γάϊος Καλπούρνιος Κολλήγας ήταν γόνος ονομαστής μακεδόνικης οικο-
γενείας και χριστιανός (;)· όπως μαρτυρεί to έπιτύμβιο επίγραμμα του, έκτός άπο για-
τρός, υπήρξε ρήτορας και φιλόσοφος. Πέθανε στην Αντιόχεια της Πισιδίας σέ ηλικία τρι-
άντα έτών, έκεΐ οπου προφανώς κατείχε και τό άξίωμα τοϋ άρχιατροϋ (ώς δημοσιεύων).
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Τό μνημείο του τό κατασκεύασε ό πατέρας του Γ. Καλπούρνιος Μακεδών, καί σ' αύτό χα-
ράχθηκε τό άκόλουθο επίγραμμα279:

Γ. Καλπ. Κολλήγαν Μακεδόνα βουλευτήν άνδρα άξιόλο[γον ήρωα7,
ος έγένετο εν πάση άρετη ώς φησιν ό άρχαΐ[ος ποιητής?
ρήτορα εν τοις δέκα Αθηναίων πρώτοις κλ[ήρον έχοντα7,
φιλόσοφον τά Πλάτωνος καϊ Σωκράτους έτι α[ίρούμενον7.
άρχιατρόν ένλόγοις καί έργοις τά 'Ιπποκράτους το[λμήσαντα7.
γενόμενον έν άνθρώποις έτη τριάκοντα καί ήμ[έρας ...
Θεού προνοία και ιερών άνγέλων συνοδία με[τοικήσαντα
είς [ο]ύρανόν έξ άνθρώπων, θαττον ή έδει τούς γ[ειναμένους7
καταλιπόντα, τόν [πήλ]ινο[ν χ]ιτώνα ένταυθοί περιδυσάμενον,
κατασκευάσας τό ήρωον τω γλυκυτάτω καί πο[θινοτάτω
καί [θεοφιλεστάτω τέκνω] Γ. Καλπούρνιος Μ[ακεδών],

Τόν Γάϊο Καλπούρνιο Κολλήγα Μακεδόνα, βουλευτή, άνδρα αξιόλογο, ήρωα, ό
όποιος διέπρεψε σέ κάθε άρετή, όπως λέει ό άρχαΐος ποιητής, ρήτορα πού συμπεριλαμ-
βάνεται στούς δέκα πρώτους Αθηναίους, και άκόμη φιλόσοφο πού άσπάζεται τή διδα-
σκαλία τοΰ Πλάτωνα καί τοΰ Σωκράτη, άρχίατρο, πού μέ λόγια κάι έργα άσκησε τήν τέ-
χνη τοΰ Ιπποκράτη280, πού έζησε άνάμεσα στούς άνθρώπους τριάντα χρόνια καί ήμερες
..., πού μέ τήν πρόνοια τοΰ Θεοΰ καί τή συνοδεία τών ιερών άγγέλων μετοίκησε άπό
τούς άνθρώπους στόν ούρανό,πού έγκατέλειψε τούς γονείς γρηγορότερα άπό όσο έπρε-
πε, πού περιβλήθηκε έδώ τον πήλινο χιτώνα, κατασκεύασε τό μνημείο στο γλυκύτατο
καί ποθεινότατο καί άγαπημένο άπό τόν θεό τέκνο του ό Γάϊος Καλπούρνιος Μακεδών.

ος έγένετο έν πάση άρετή ώς φησιν ό άρχαί[ος ποιητής?

Ή έκφραση δς έγένετο έν πάση άρε τη δέν έντοπίζεται έπακριβώς σέ κανέναν ποιητή- πρβ.
όμως Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 9,1,1: άθλητής έγένετο πάσης αρετής = Κωνστ. Πορφυρ.,77. άρετ.
και κακ. 1,217,9- Παλατ. Άνθολ., App. (Epigr. sepul.) 42: Ένθάδε τόν πάσης άρετής έπι τέρμα μο-
λόντα Εϋθύκριτον ο.π. 7, 43: Ένθάδε τήν πάσης άρετής έπι τέρμα μολοϋσαν Φαναγόραν■ ο.π. 7,
501,1- IG ΙΙ/2, άρ. 12151, 3: ένθάδε τήν πάσης άρετής έπι τέρμα μολοϋσαν Μνησαρέτηγ, κ.ά. Πρβ.
και σ. 163.

ρήτορα έν τοις δέκα Αθηναίων πρώτοις κλ[ήρον έχοντα?

Μέ τήν πρόταση αύτή γίνεται άναφορά στόν «κανόνα» τών δέκα διαπρεπέστερων Αθηναί-
ων ρητόρων- βλ. Kroehnert, Canones, σο. 6 (Tab. Μ) και 12 (Tab. C). Γιά τόν «κανόνα» πού δημο-
σίευσε ό Kroehnert βλ. και Schmidt - Stählin, Gesch. der griech. Lit., τ. VII/1/1, σ. 762.

φιλόσοφον τά Πλάτωνος και Σωκράτους έτι α[ίρούμενον?

Προφανώς ό Γ. Καλπ. Κολλήγας, έκτος άπό τήν 'ιατρική, άσχολοΰνταν και μέ τήν πλατωνική

279. Παραθέτω τό κείμενο τής έπιγραφής κατά τόν Ramsay, «Α Noble Anatolian family», σσ. 2-5, άρ.
1. Βλ. έπίσης Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 32 (1982), σσ. 366-367, άρ. 1302, καί Jones, «A Family», σσ. 264-
269 (ή έπιγραφή στή σ. 264). Βλ. άκόμη P. Roussel, «Bulletin Épigraphique», REG 33 (1920) 427· lones, «An
Epigram», σ. 194, ύποσημ. 54· Nutton, «Archiatri», σ. 219, άρ. 25, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109. Βλ.
καί άμέσως παρακάτω, τό λ. άρ. 27 («Κολλήγας»).

280. «Πού γνώριζε καλά τά δόγματα τοΰ Ιπποκράτη» (Nutton, Ancient Medicine, σ. 415, ύποσημ. 88).
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φιλοσοφία και μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό ώστε ή ένασχόληση του αύτή νά μνημονεύεται έπαινε-
τικά στό έπίγραμμα. Ό Jones, «An Epigram», σ. 194, ύποσημ. 54, πιστεύει ότι μάλλον δέν πρόκει-
ται γιά έπίγραμμα πού άφορά νεκρό χριστιανό άλλά νεοπλατωνικό. Νεοπλατωνικό θεωρεί τόν έν
λόγω γιατρό και ό Nutton, Ancient Medicine, σ. 415, σημ. 88.

άρχιατρόν έν λόγοις κα'ι έργοις τά 'Ιπποκράτους το[λμήσαντα?

Μέ τήν έκφραση έν λόγοις κα'ι έργοις ύπονοειται προφανώς τό διδακτικό/συγγραφικό και
τό κλινικό έργο τοϋ Γ. Κ. Κολλήγα. Γιά τόν τίτλο άρχιατρός βλ. παραπάνω, τό σχετικό σχόλιο στό
λ. άρ. 18 («Αυρήλιος Ισίδωρος»). Ό Γάϊος Καλπούρνιος Κολλήγας σύμφωνα μέ τό έπίγραμμα
ήταν ρήτορας, φιλόσοφος καί γιατρός· κατά τόν G. W. Bowersock, Greek Sophists in the Roman
Empire, Oxford 1969, σσ. 66-69, ό συνδυασμός αύτών τών τριών τεκνών ήταν ιδιαίτερα συχνός
κυρίως κατά τή λεγόμενη Δεύτερη Σοφιστική· μάλιστα οί γιατροί ήταν έκεΐνοι πού έπιθυμοΰσαν
ιδιαίτερα νά παρουσιάζονται και ώς διανοούμενοι. Βλ. και Pleket - Stroud (βλ. παραπάνω ύπο-
σημ. 279), σ. 367.

27. Κολλήγας
(4ος/5ος αί. μ.Χ.)

Στό Örkenez, δέκα πέντε χλμ. νοτιοανατολικά τής Αντιόχειας τής Πισιδίας, βρέθη-
κε έπιγραφή μέ έπιτύμβιο έπίγραμμα πού άφορά τόν Κολλήγα, γιό τοϋ Γ. Καλπουρνί-
ου Μακεδόνα και άδελφό τοΰ Γαΐου Καλπουρνίου Κολλήγα Μακεδόνα281. Ό Κολλήγας
ήταν γιατρός όπως και ό άδελφός του, και πέθανε εικοσαετής (είκοστόν άγοντα έτος). Τό
έπιτύμβιο τοΰ τό άφιέρωσε ή μητέρα του Μάγνα- βλ.282:

[Κ]ολλήγαν, μάκαρός τε
Μακηδόνος ήδ' ίεροϊο
βλαστόν Κολλήγου,
άρετής θάλος άθανάτοι[ο],
τόν νέον άμβρόσιον μνή-
[μ] η συνέφννε παλαιοις.
[μ]ήτηρ δ'εύώδειν δυσαρι[σ\-
[τ]οτόκειά τε Μάγνα
[ώ] γεν[έ]τη κάσει τε μέλο[ς]
[π]αρακάτθετο ήδύ,
[τ]όν σοφόν ίητρόν είκο[σ]-
τόν άγοντα έ'τος283.

281. Στήν Αντιόχεια τής Πισιδίας βρέθηκε ή έπιτύμβια πλάκα τοϋ Γαΐου Καλπούρνιου Κολλήγα Μα-
κεδόνα, γιά τόν όποιον βλ. παραπάνω, λ. άρ. 26.

282. Παρατίθεται τό κείμενο κατά τόν Jones, «Α Family», σ. 269 (όπου καί μετάφραση τής έπιγραφής
στά Αγγλικά)· βλ. άκόμη Calder - Cormack, Monuments, a. 71· Ramsay, «A Noble Anatolian Family», σσ. 5-9,
καί Peek, Griechische Versinschriften, σ. 176, άρ. 692.

283. Οί στίχοι τοϋ έπιγράμματος άνά δύο συγκροτούν δακτυλικούς έξαμέτρους- βλ. π.χ. Jones, «Α
Family», σ. 269:
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Τόν Κολλήγα, τον βλαστό τοϋ ευλογημένου Μακεδόνα και του ίεροϋ Κολλήγα, τό
τέκνο της αιώνιας άρετής, τόν νεαρό αθάνατο, ή μνήμη τόν κατέστησε άχώριστο μέ τούς
παλαιούς (θεούς). Άλλα ή μητέρα του Μάγνα, πού γέννησε εύκολα (τά παιδιά της) άλλα
(καί) δυστυχισμένη μητέρα άριστων γιων, τοποθέτησε τό γλυκό μέλος του284 κοντά στον
πατέρα του και στον άδελφό, τόν σοφό γιατρό [sc. τόν Κολλήγα] πού βρισκόταν στό
εικοστό έτος της ηλικίας του.

Ή έρμηνεία τοϋ έπιγράμματος αύτοϋ, δηλ. ποιός είναι ό νεκρός στον όποιο εΐναι άφιερωμέ-
νο, έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των μελετητών του. Κατά τόν Ramsay (1919), τό έπίγραμ-
μα τό άφιέρωσε στόν γιό της ή Μάγνα, χήρα τοϋ Γ. Καλπούρνιου Κολλήγα (αύτοϋ πού άφιέρω-
σε τό έπιτύμβίο έπίγραμμα στόν άλλο γιό τους, Γ. Καλπούρνιο Κολλήγα Μακεδόνα, βλ. λ. άρ. 26).
Αύτός ό νεότερος γιός τοϋ Κολλήγα καί τής Μάγνας ονομαζόταν έπίσης Κολλήγας (βλ. Ramsay,
«Α Noble Anatolian Family», σ. 5), ένώ τό Αμβρόσιος ήταν πιθανόν τό δεύτερο όνομά του (δ.π.,
σ. 6). Μέ τόν Ramsay συμφωνεί δσον άφορα τό όνομα τοϋ νεκροϋ ώς Κολλήγας και ό R Roussel,
«Bulletin Épigraphique», REG 33 (1920) 427 (δέν σχολιάζει δμως τό ά(Ά)μβρόσιος).

Οί Calder - Cormack (1962) υποστηρίζουν δτι τό έπιτύμβίο είναι άφιερωμένο σέ δύο
πρόσωπα, στόν γιό τής Μάγνας και στόν άδελφό του- ό γιός (πού πέθανε πρόσφατα) ήταν ό
Αμβρόσιος, ό νεαρός γιατρός, πού στό κείμενο χαρακτηρίζεται ώς βλαστός τοϋ Κολλήγα (= τοϋ
Γ. Καλπούρνιου Μακεδόνα, συζύγου τής Μάγνας), και ό άδελφός του ήταν ό Κολλήγας (= ό Γ.
Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών τοϋ λ. άρ. 26). Σχετικά βλ. Calder - Cormack, Monuments, σ. 71.

Τέλος ό Jones (1982) συμφωνεί βασικά μέ τήν άποψη τοϋ Ramsay, δέχεται δτι τό όνομα
τοϋ νεκροϋ μνημονεύεται στήν άρχή τοϋ έπιτυμβίου (Κολλήγαν) και δτι ό Μακεδών (στίχ. 2:
Μακηδόνος) καί ό Κολλήγας (στίχ. 3: Κολλήγου) είναι άντίστοιχα ό πατέρας και ό παπποϋς του.
Άκόμη ό Jones ύποστηρίζει δτι τό Αμβρόσιος δέν είναι κύριο όνομα, δπως δέχονται ό Ramsay
και οί Calder - Cormack, άλλά έπίθετο, άμβρόσιος, και σημαίνει «άθάνατος», έπισημαίνοντας βέ-
βαια δτι γιά τή σημασία αύτή δέν έντοπίζεται παράλληλο (βλ. Jones, «Α Family», σσ. 269-270).
Τήν άποψη τού Jones δέχονται οί Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 32 (1982), σ. 367, άρ. 1303, και
πιθανότατα πρόκειται γιά τήν ορθότερη έρμηνεία. Πάντως, δπως και αν πρέπει νά κατανοηθεί
τό έπίγραμμα δσον άφορά τό περιεχόμενο του, είναι σαφές δτι σ' αύτό γίνεται λόγος γιά εναν
άκόμη γόνο τής σημαντικής αύτής μακεδονικής οικογενείας, ό όποιος άσκοϋσε τήν τέχνη τοΰ
Ασκληπιού (καί σ' αύτό όμοφωνοϋν οί μελετητές πού μνημονεύθηκαν παραπάνω).

μάκαρος

Κατά τόν Ramsay, «Α Noble Anatolian Family», σ. 5, ό χαρακτηρισμός τοϋ Γ. Καλπούρνιου
Κολλήγα ώς μάκαρος σημαίνει δτι αύτός ήταν ήδη νεκρός, δταν άπεβίωσε ό γιός του (προφανώς
ό μελετητής αύτός δέχεται δτι μέ τό Μακηδόνος δηλώνεται ό Γάϊος Καλπούρνιος Μακεδών, συ-
ντάκτης του προηγούμενου έπιγράμματος)· βλ. έπίσης στόν ϊδιο, δ.π., σ. 6, δπου γίνεται λόγος γιά

[Κ]ολλήγαν, μακαρός τε \ Μακηδόνος ήδ'ίεροϊο
βλαστόν Κολλήγου, | άρετής θάλος άθανάτοι[ο],
τόν νέον άμβρόσιον μνή-1 [μ]η συνέφυνε παλαιοϊς'
[μ]ήτηρ δ'εϋώδειν δυσαρι[σ]~ | [τ]οτόκειά τε Μάγνα
[ώ] γεν[έ]τη κ&σει τε μέλο[ς] \ [π]αρακάτθετο ήδύ,
[τ]όν σοφόν ίητρόν είκο[σ]~ | τόν άγοντα ετος.

Βλ. και τή λοιπή βιβλιογραφία πού καταγράφεται στήν αμέσως προηγούμενη ύποσημ.

284. Δηλ. το άγαπημένο σώμα του.
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τή χρήση τών ουσιαστικών μακαρίτης, μακάριος και μάκαρ στή θύραθεν και τή χριστιανική γραμ-
ματεία. Ό Ramsay δέχεται οτι τό μάκαρ άποτελεΐ ποιητική variatio τού έπιθέτου μακάριος μέ τή
χριστιανική σημασία του. Βλ. όμως καί τήν παρατήρηση του Jones, «Α Family», σ. 269, ύποσημ.
38. Ήδη σε προηγούμενο δημοσίευμα του ό Jones είχε ύποστηρίξει οτι τό έπιτύμβιο έπίγραμμα
πού άφορα τόν Γ. Καλπούρνιο Κολλήγα Μακεδόνα (λ. άρ. 26) δεν πρέπει να θεωρηθεί χριστια-
νικού άλλα νεοπλατωνικού περιεχομένου, βλ. «An Epigram», σ. 194, ύποσημ. 54· προφανώς τό
ϊδιο ισχύει και για τό έπιτύμβιο του νεότερου άδελφοϋ του, τό όποιο έξετάζεται έδώ. Βλ. και σσ.
244-245 (σχόλιο στόν στίχο: φιλόσοφον τα Πλάτωνος ...).

θάλος

Τό ούσ. αϋτό χρησιμοποιείται μόνο γιά νεαρά πρόσωπα και σημαίνει «τέκνον», «βλαστός»,
βλ. LSJ, στό λ.

τον νέον άμβρόσιον μνήμη συνέφυνε παλαιοϊς

Ό Ramsay, «Α Noble Anatolian Family», σ. 5, έξέτασε τό ενδεχόμενο ή έκφραση αύτή νά ση-
μαίνει «τόν νεαρό αθάνατο» («the young immortal»), ώστόσο τελικά κατέληξε στήν άποψη οτι
τό άμβρόσιος δεν άποκλείεται νά είναι τό δεύτερο ονομα τοϋ Κολλήγα («This is some temptation
to regard Ambrosios as a second name of the young deceased Kollegas»). Κατά τόν Jones, «A
Family», σ. 270, όμως ορθότερη είναι ή πρώτη έρμηνεία τοϋ Ramsay. 'Επίσης ό Ramsay, «A Noble
Anatolian Family», σ. 6, πιστεύει οτι τό παλαϊοις δηλώνει τούς προγενέστερους άνθρώπους, τούς
προγόνους τοϋ νεκροΰ, οί όποιοι έπαιξαν κάποιον ιστορικό ρόλο στήν περιοχή οπου ζοΰσε ή
οίκογένειά τους. Αντίθετα ό Jones, «Α Family», σ. 270, ύποστηρίζει οτι, άφοΰ ή έκφραση τον νέον
άμβρόσιον πρέπει νά σημαίνει «έναν νέον άθάνατο» («a new immortal») (, μέ τό παλαιοΐς πρέπει
νά νοηθούν οί «παλαιοί θεοί».

εύώδειν

Τό έπίθ. εύώδιν, -ινος, ό, ή, δηλώνει τή γυναίκα πού γεννά εύκολα, βλ. LSJ, στό λ. Βλ. καί
Jones, «Α Family», σσ. 269-270 (σ. 269: «blessed in children»).

δνσαριστοτόκεια

Γιά τό έπίθ. αύτό βλ. "Ομηρ., Ίλ. Σ 54: ώ μοι έγώ δειλή, ώ μοι δνσαριστοτόκεια, και τό σχό-
λιο τοϋ Μ. W. Eduards, 'Ομήρου Ίλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικά υπόμνημα, τ. Ε': Ραψωδίες Ρ-Υ,
μετάφρ. Μ. Καίσαρ, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 273-274. Βλ. άκόμη Ramsay, «Α Noble Anatolian
Family», σ. 6, καί Jones, «A Family», σ. 269 (: «δυστυχισμένη μητέρα άριστων γιων»).

μέλος ... ηδύ

Ό Ramsay, «Α Noble Anatolian Family», σ. 6, πιστεύει οτι τό μέλος ήδύ είναι δυνατόν δη-
λώνει τό έμμετρο έπίγραμμα («might indicate the metrical epitaph») πού ή Μάγνα έπέγραψε
στόν τάφο τοϋ γιοΰ της, έπισημαίνοντας ταυτόχρονα οτι, αν οί λέξεις έκληφθοΰν μέ τή σημα-
σία αύτή, τότε φαίνεται νά ύπάρχει κάποια άδυναμία στή συγκρότηση τοϋ στίχου· τήν πρόταση
αύτή υιοθετούν καί οί Calder - Cormack, Monuments, σ. 71 («deposited a sweet lay (this metrical
epithaph»). Αντίθετα ό Jones, «A Family», σ. 269, οπως προκύπτει άπό τή μετάφραση πού παρα-
θέτει, εχει τήν άποψη οτι σημαίνει τό σώμα τοϋ νεκροϋ πού θάφτηκε δίπλα στόν πατέρα καί τόν
άδελφό του («placed his sweet limbs beside his father and brother»).
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28. (Ποπίλλιος;) Λάλος
(133 μ.Χ.)

Γιατρός πού μνημονεύεται σέ έπιτύμβιο μνημείο (σαρκοφάγος;), τό όποιο βρέθηκε
στή Βέροια και χρονολογείται τόν Φεβρουάριο τοΰ 133 μ.Χ. Ή σχετική έπιγραφή εΐναι
ή άκόλουθη285:

Λάλος Ιατρός Σ[ω]τήριν τήν εαυ-
τού γυναίκα και [τού] ς γονείς εαυτού
καϊ τά παιδία ζώντα μνήμης χάριν,
vac έτους ΔΞΡ Δύστρου.

Ό γιατρός Λάλος στή Σωτηρία τή γυναίκα του και στούς γονείς του και στά παιδιά
του πού εΐναι άκόμη στή ζωή μνήμης χάριν έτος 133 (μηνός) Δύστρου.

Σ[ω]τήριν τήν έαυ- | τοΰ γυναίκα

Σ[ω]τήριν = Σωτήριον πρόκειται γιά ύποκοριστικό τοϋ ονόματος Σωτηρία■ βλ. Γουναρο-
πούλου - Χατζόπουλος, 'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τ. 1, σ. 310.

29. Λύκος ό Μακεδών
(2ος αί. μ.Χ.)

Γιά τόν Λύκο δέν εΐναι γνωστά παρά έλάχιστα μόνο βιογραφικά στοιχεία286. Τό προ-
σωνύμιο Μακεδών δηλώνει βέβαια τον εύρύτερο τόπο τής καταγωγής του, ή γενέτει-
ρά του όμως μάς είναι άγνωστη287. Ό Μ. Wellmann288, βασιζόμενος σέ έναν άνώνυμο
κατάλογο γιατρών πού παραδίδεται άπό τόν κώδικα Laurentianus lat. plut. 73, 1 (11ος
αί.), φφ. 142v-143r, όπου γίνεται λόγος γιά κάποιον γιατρό Lupus Pelopis (Lupus pelobi
cod.,)289, έπιχειρεΐ νά συνδέσει τόν Λύκο τόν Μακεδόνα μέ τον γιατρό Πέλοπα, δάσκαλο
τού Γαληνού όταν αύτός σπούδαζε ιατρική στή Σμύρνη.

Διεξοδικότερα μέ τό έν λόγω ζήτημα ασχολήθηκε ό F. Ε. Kind290, ό όποιος κατ'
άρχήν θεώρησε δελεαστική τήν παραπάνω άποψη και έπι πλέον παραδέχθηκε ότι γιά τήν

285. Βλ. Γουναροπούλου - Χατζόπουλος, 'Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, τ. 1, σ. 310, άρ. 326. Βλ. άκόμη
Tataki, Ancient Beroea, σ. 211, άρ. 786, και Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109.

286. Γενικά γιά τόν Λύκο βλ. Wellmann, «Geschichte, III», σα. 383-384- Fuchs, «Heilkunde», σ. 315·
Kind, «Lykos», στ. 2408-2417- Grmek - Gourevitch, «L'école médicale», σσ. 46,50 κάι 54- Touwaide, «Lykos»,
στ. 574-575 (όπου και σχετική βιβλιογραφία)· Tataki, Macedonians Abroad, a. 357, άρ. 41- Roca, «[Galen,]
Anatomy», σσ. 243 και 257, κ.ά.

287. Σχετικά βλ. παρακάτω, μαρτ. 1 και 3.

288. Βλ. «Geschichte, III», σσ. 367-371 καί 383-384.

289. Γιά τό σχετικό χωρίο βλ. Anon. Laurent., Nomina auctorum medicinae [σ. 369 Wellmann]. Γιά τό
έργο αύτό βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 40. Βλ. άκόμη Polito, «Asclepiades of Bithynia», σσ. 48 κ.έ.

290. Βλ. «Lykos», στ. 2408-2409.
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άποδοχή της δεν υπάρχει κανένα χρονικό κώλυμα. Ώοτόσο ό Kind διατύπωσε κάποιες
ένστάσεις οί όποιες καθιστούν μάλλον άμφίβολη τήν ταύτιση πού πρότεινε ό Wellmann.
Εΐναι οπωσδήποτε περίεργο τό γεγονός οτι ό Γαληνός σέ κανένα σημείο τού έργου του
δέν κάνει λόγο γιά τή συγγένεια αύτή. Ό Περγαμηνός γιατρός δηλώνει οτι μετέβη γιά
σπουδές στή Σμύρνη έξ αιτίας τού Πέλοπα, γιά νά άκούσει δηλ. τά μαθήματά του, τον
Λύκο όμως δέν τόν γνώρισε έκει, ούτε ό Πέλοπας τού έκανε λόγο γι' αύτόν. Άν συνέβαι-
νε κάτι τέτοιο, ό Γαληνός μάλλον θά τό κατέγραφε, καί μάλιστα άφοΰ έκανε τόσο διεξο-
δικές άναφορές στό εργο του Λύκου καί τόν συσχέτισε μέ άλλους γιατρούς, οί περισσό-
τεροι άπό τούς όποιους έδρασαν κατά τό πρώτο μισό τού 2ου αί. μ.Χ.· άντίθετα σημει-
ώνει οτι ποτέ παλαιότερα δέν εΐχε άκούσει γιά τόν Λύκο καί, ένώ ταξίδεψε πολύ γιά νά
γνωρίσει όλους τούς μαθητές τού Κοΐντου (και ό Λύκος μαρτυρειται ώς μαθητής του),
ποτέ δέν άκουσε κάτι γι' αύτόν και ποτέ δέν εφθασε στά χέρια του σύγγραμμά του, παρά
μόνον ύστερα άπό τόν θάνατο του. Άν λοιπόν ό Λύκος ήταν γιος τού Πέλοπα, ένός άπό
τούς άγαπημένους δασκάλους τού Γαληνού, αύτός σίγουρα θά τό γνώριζε καί μέ κάποια
άφορμή θά τό μνημόνευε. Βέβαια, σημειώνει ό Kind, θά μπορούσε νά σκεφθεί κάποιος
ότι ό πατέρας καί ό γιός εΐχαν, γιά κάποια αιτία, διακόψει τις σχέσεις τους καί ό ενας δέν
εκανε λόγο γιά τόν άλλο. Ούτε όμως καί στήν περίπτωση αύτή ό Γαληνός θά εΐχε λόγο
νά άποσιωπήσει τή συγγένειά τους (τό ότι θά τή γνώριζε, άν ύφίστατο, αύτό πρέπει νά
θεωρηθεί δεδομένο). Τέλος ό Kind έπισημαίνει ότι ό Λύκος καί ένας άλλος γιατρός πού
μνημονεύεται μέ παρεφθαρμένο τό όνομά του, τό όποιο όμως θά μπορούσε νά ήταν
Πέλοπας, εντοπίζεται στά Γυναικεία τού Vindicianus291· οί δύο αύτοί γιατροί (Λύκος καί
Πέλοπας), όπως κάι μερικοί άλλοι, άπαριθμούνται ώς μεγάλοι άνατόμοι. Επομένως κα-
ταλήγει ό Kind δέν άποκλείεται, μέ βάση αύτό τό στοιχείο, στόν κατάλογο τών γιατρών
τού κώδικα Laurentianus νά μπορούμε νά διαβάσουμε τό όνομα τού Πέλοπα (Pelops).
Ωστόσο όλες οί παραπάνω ένδείξεις καί οί σχετικοί συλλογισμοί είναι πολύ άσθενείς,
καί ετσι ή ύπόθεση τής ταυτίσεως τού γιατρού Πέλοπα μέ τόν πατέρα τού Λύκου καθί-
σταται στό σύνολο της μάλλον άμφίβολη292. Στά όσα έπισημαίνει ό Kind θά ήθελα νά
παρατηρήσω επί πλέον ότι όχι μόνο δέν έχουμε στή διάθεσή μας καμιά μαρτυρία ότι ό
πατέρας τοϋ Λύκου ήταν γιατρός, άλλά καί άπό πουθενά δέν προκύπτει ότι ό Πέλοπας
τοϋ Anon. Laurent, πού φέρεται ώς πατέρας τού Λύκου ήταν γιατρός. Συνεπώς ή παρα-
πάνω πρόταση τοϋ Wellmann έξακολουθεϊ νά παραμένει μια άναπόδεικτη ύπόθεση.

Ένα δεύτερο θέμα πού άφορά τόν Λύκο καί γιά τό όποιο έντοπίζονται στις πηγές
κάποιες ένδείξεις είναι τό ζήτημα τής ιατρικής σχολής στήν όποια αύτός άνηκε. Κατά τήν
παλαιότερη άποψη ό Λύκος συγκαταριθμοΰνταν στούς Εμπειρικούς γιατρούς μέ βάση
κάποια χωρία τοϋ Γαληνοΰ, τά όποια μάλλον εΐχαν έρμηνευθεί λανθασμένα. "Οπως όμως

291. Βλ. Vindician., Gyn. [σσ. 427-429 Rose] (lupio et pilupio: κώδδ. Paris, lat. 11218, φ. 16r, κάι Vatic.
Regin. 1004, φ. 94v). Βλ. ακόμη Vindic., Gyn.,praef. [σα 427-428 Sudhoff] = Ήρόφ., άπ. 64a von Staden (Lyco,
Erasistrato, Pelope)· Vindic., Gyn., praef. [σ. 13 Schipper] = Ήρόφ., άπ. 5b von Staden (Lupo et Erasistrato,
Pelope)· Vindic., Gyn., praef. I [σ. 464 Rose] = Ήρόφ., άπ. 199 von Staden (Lupo et Pelope von Staden: lupi et
pilupio κώδ. Paris, lat. 11219, φ. 210r).

292. Κανείς άπό δσους έχουν γράφει γιά τόν Πέλοπα δέν τόν συνδέει, τουλάχιστον άπ' όσο γνωρίζω,
μέ συγγενική σχέση μέ τόν Λύκο. Βλ. έπίσης Touwaide, «Lykos», στ. 574.
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παρατήρησε ό Kind, σ' αύτά δέν έντοπίζεται ή πληροφορία οτι ό Λύκος ήταν 'Εμπειρικός
άλλά ότι εξήγησε τόν 'Ιπποκράτη ώς 'Εμπειρικός293. Αύτό ισχύει γιά παράδειγμα στό
άκόλουθο χωρίο294: ώστε πάλίν έτέρω τρόπω τούς περι Κόϊντον και Λύκον ώς φρονιμωτέ-
ρους έκείνου [sc. τού Σαβίνου] άποδεκτέον έστιν, οτι μηδ' επεχείρησαν ειπείν τι περί τών
τοιούτων, άλλ'ώς 'Εμπειρικοί195 τάς εξηγήσεις έποιήσαντο. 'Εδώ κατονομάζονται ό ιππο-
κρατικός γιατρός Κόϊντος και ό μαθητής του Λύκος, οί όποιοι εΐναι σαφές ότι δέν κα-
τατάσσονται στούς 'Εμπειρικούς- άπλώς ό Γαληνός έπισημαίνει ότι οί δύο αύτοί γιατροί
δέν άσχολήθηκαν όπως έπρεπε (προφανώς, όπως θά άνέμενε κάποιος άπό αύτούς) μέ
τά νοσήματα πού ό 'ίδιος έθιξε προηγουμένως, άλλά έπιχείρησαν νά τά άντιμετωπίσουν
σάν νά ήταν 'Εμπειρικοί γιατροί296.

Σέ ένα, μόνο Αραβικά παραδεδομένο, τμήμα τοϋ ύπομνήματός του στό έκτο βιβλίο
τών ιπποκρατικών 'Επιδημιών ό Γαληνός μάς πληροφορεί σχετικά μέ τον Λύκο ότι «δέν
γνώρισα τόν άνδρα αύτόν κατά τή διάρκεια τής ζωής του. Πατρίδα του ήταν ή Μακεδονία,
καί κατοικούσε έκεί συνεχώς. ... Τελικά ύστερα άκουσα τό όνομα τοϋ Λύκου καί έμαθα
ότι ήταν στή Ρώμη καί άργότερα πέθανε»297. Κατά τό παραπάνω κείμενο ό Λύκος άσκησε
τό έπάγγελμά του στήν πατρίδα του τή Μακεδονία, χωρίς όμως νά καθορίζεται ή πόλη
όπου διέμενε (ή οί πόλεις, άν ήταν περιοδευτής)· στή Μακεδονία πέρασε τό μεγαλύτερο
μέρος τής ζωής του, συνεπώς καί τής έπαγγελματικής δράσεώς του. Ακολούθως, μάλλον
γιά σύντομο χρονικό διάστημα, έζησε στή Ρώμη. Άν πέθανε έκεί ή άν αύτό συνέβη, άφοϋ
επέστρεψε στήν πατρίδα του, δέν προκύπτει άπό τό έξεταζόμενο γαληνικό κείμενο.

Στό έξεταζόμενο χωρίο δέν γίνεται καθόλου λόγος γιά τή μαθητεία τοΰ Λύκου
κοντά στόν ιπποκρατικό γιατρό Κόϊντο, ό όποιος, ώς γνωστόν, έζησε στή Ρώμη καί στή
συνέχεια στήν Πέργαμο298. 'Επίσης ό Γαληνός στά χωρία τών συγγραμμάτων του, όπου
κατονομάζει τόν Λύκο ώς μαθητή τοΰ Κοΐντου299, δέν σημειώνει κάτι γιά τήν πόλη στήν
όποία διέμενε ό Κόϊντος, όταν μαθήτευσε κοντά του ό Μακεδόνας γιατρός. Βέβαια μαρ-
τυρείται ότι καί οί δύο γιατροί έζησαν γιά κάποιο διάστημα στή Ρώμη, άπό όσο όμως
γνωρίζουμε ό Κόϊντος βρισκόταν έκεί κατά τήν πρώτη περίοδο τής δράσεώς του, ένώ ό
Λύκος μάλλον λίγο πριν πεθάνει (αύτό τουλάχιστον προκύπτει άπό τό χωρίο τοΰ Γαλη-

293. Βλ. «Lykos», στ. 2416-2417.

294. Βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπι δημ. Γ' 1,4 [XVII/A', σ. 515, 3-7 Κ. = CMG V/10/2/1, σ. 21,
25-28]-βλ. καί άπ. 54.

295. έμπεφικάς Kühn· βλ. δμως τήν άντιστοιχη λατιν. μετάφρ.: «sed ut Ε m ρ i r i c i interpretationes
fecerint».

296. Μέ παρόμοια τρόπο πρέπει νά γίνουν κατανοητά καί τά άκόλουθα χωρία, Γαλην., Ύπόμν. εις
Ίπποκρ. Έπι δημ. ΓΙ, 4 [XVII/A ', σ. 506,12-16 Κ. = CMG V/10/2/1, σ. 16,11-16]· δ.π. 1,70 [XVII/A ', σ. 726,
12-14 Κ. = CMG V/10/2/1, σ. 154,13-15]· Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ., Προοίμιον [XVII/B ', σ. 562,1-7 Κ.].
Πρβ. δμως [Γαλην.], Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π.χυμ. 1,7 [XVI 82,12-14 Κ.]. Ό Touwaide, «Lykos», στ. 574, σημει-
ώνει, προφανώς δχι όρθά, δτι ό Γαληνός κατονομάζει τόν Λύκο ώς 'Εμπειρικό. Βλ. καί Grmek - Gourevitch,
«L'école médicale», σ. 48.

297. Βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ.ΣΤ' [CMGV/10/2/2,a287,11-22] (Μεταφράζω τό χωρίο
άπό τά Γερμανικά)· βλ. και μαρτ. 1 καί 3.

298. Γιά τόν Κόϊντο βλ. παρακάτω, σ. 255.

299. Σχετικά βλ. παρακάτω, τή μαρτ. 2, δπως έπίσης καί τά λοιπά άποσπάσματα, τά όποια καταγράφο-
νται στά σχόλια πού άφορούν τή μαρτυρία αύτή, και στά όποια ό Λύκος μνημονεύεται ώς μαθητής τοϋ Κοΐντου.
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νου, τό όποιο ήδη σχολιάσθηκε). Άν πράγματι ή μαρτυρία του Γαληνού είναι όρθή, τότε
πρέπει νά δεχθούμε ότι, όταν ό Λύκος βρισκόταν στή Ρώμη, ό Κόϊντος είχε πρό πολλού
πεθάνει300. Έξ άλλου λογικότερο είναι νά δεχθούμε ότι ό Λύκος ύπήρξε μαθητής τού Κο-
ΐντου όταν βρισκόταν σέ νεαρή ήλικία και πριν άπό τή (μακροχρόνια) άσκηση τοΰ έπαγ-
γέλματός του στή Μακεδονία παρά πρός τό τέλος τής ζωής του. Δυστυχώς ούτε καί
γιά τόν Κόϊντο έχουμε τή δυνατότητα νά καθορίσουμε μέ άκρίβεια τό χρονικό διάστη-
μα κατά τό όποιο παρέμεινε στή Ρώμη πρίν μεταβεί στήν Πέργαμο. Πάντως ό M. Grmek
καί ή D. Gourevitch πιστεύουν ότι ό γιατρός αύτός ταξίδεψε (και διέμεινε) στή Ρώμη έπι
Άδριανοΰ, δηλ. «μετά τό 117 και πριν τό 138 μ.Χ.»301.

Συνεπώς ή σχολιαζόμενη γαληνική μαρτυρία μάς διαφωτίζει όσον άφορά τούς δύο
τόπους δράσεως τοΰ Αύκου (έναν εύρύτερο γεωγραφικό χώρο, τή Μακεδονία, και μιά
πόλη έξω άπό τόν χώρο αύτόν, τή Ρώμη), άπό τή σειρά όμως μέ τήν όποία μνημονεύο-
νται οί τόποι αύτοϊ δημιουργείται πρόβλημα όσον άφορά τόν χρόνο τής γνωριμίας τοΰ
Άύκου μέ τόν δάσκαλο του. Φυσικά δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ τό ένδεχόμενο ό Γαληνός
πού, όπως και ό ίδιος παραδέχεται, γνώριζε έλάχιστα στοιχεία γιά τόν Αύκο302, νά μας πα-
ρέχει έλλιπεις ή καί έσφαλμένες πληροφορίες γι' αύτόν, δηλ. θά ήταν δυνατόν ό Άύκος
νά εΐχε κάνει κατά τή νεότητα του καί άλλα ταξίδια, π.χ. στή Ρώμη ή τήν Πέργαμο, ή άκό-
μη οί δύο τόποι δράσεως τοΰ Άύκου νά μνημονεύονται μέ άντίστροφη σειρά άπό αύτήν
πού 'ίσχυε στήν πραγματικότητα. Αύτό τό δεύτερο ένδεχόμενο μοΰ φαίνεται πολύ πιθα-
νό, και μάλιστα άν άληθεύει ή ύπόθεση ότι ό Λύκος πέθανε πρίν τό 180 μ.Χ.303: Άφοΰ ό Γα-
ληνός βρισκόταν στή Ρώμη κατά τά χρονικά διαστήματα 164-168 ή 162-166 (πρώτη έπι-
δημία) και στή συνέχεια μετά τό 169 μ.Χ. (δεύτερη έπιδημία)304 και άν πράγματι ό Λύκος
μετέβη στή Ρώμη λίγο πριν πεθάνει, είναι λογικό νά ύποθέσει κάποιος ότι ό Περγαμηνός
γιατρός θά είχε γνωρίσει ή θά τοΰ ήταν εύκολότερο νά συλλέξει περισσότερες και σα-
φέστερες πληροφορίες γιά τόν Λύκο. Κάτι τέτοιο όμως όχι μόνο δέν συνέβη, άλλά ό Γα-
ληνός πρωτάκουσε γιά τόν γιατρό αύτόν μόνο ύστερα άπό τόν θάνατο του305. Άρα είναι
λογικότερο νά δεχθούμε ότι ό Αύκος διέμεινε στή Ρώμη κατά τήν πρώτη περιόδο τής
σταδιοδρομίας του και ότι τότε μαθήτευσε κοντά στόν Κόϊντο πού έπίσης άσκοΰσε τήν

300. Ή δράση τοϋ Κοΐντου τοποθετείται μεταξύ τών έτών 120 καί 145 μ.Χ., κάι έντοπίζεται, όπως
ειπώθηκε πρώτα στή Ρώμη καί έπειτα στήν πατρίδα του- βλ. Nutton, «Qunintus», στ. 722. Κατά τούς Grmek
- Gourevitch, «L'école médicale», σ. 49, ό Κόϊντος πρέπει νά απεβίωσε περί τό 145 μ.Χ.

301. Βλ. Grmek - Gourevitch, «L'école médicale», σ. 49.

302. Βλ. τά χωρία πού καταγράφονται παρακάτω, στις μαρτ. 1,3 καί 11.

303. Βλ. Touwaide, «Lykos», στ. 574. Ή πρόταση αύτή συμφωνεί μέ τήν παλαιότερη τοϋ Bardong,
«Beiträge», σ. 638, ό όποιος ύποστηρίζει ότι τό σύγγραμμα Πρός Λύκον ... γράφτηκε μεταξύ 177 καί 180
μ.Χ.· συνεπώς είναι λογικό νά δεχθούμε ότι ό Μακεδόνας γιατρός εΐχε πεθάνει τουλάχιστον πρίν άπό τό 180,
άφοϋ έξ άλλου ό ίδιος ό Γαληνός μας πληροφορεί ρητά ότι έλαβε γνώση τών έργων τοϋ Λύκου μόνο μετά
άπό τόν θάνατο τοΰ γιατρού αύτοϋ. Βλ. όμως καί παρακάτω, σ. 262.

304. Σχετικά μέ τά χρονικά διαστήματα τής παραμονής τοΰ Γαληνοΰ στή Ρώμη βλ. Ilberg, «Schriftstel-
lerei, I», σσ. 209 καί 228 (πρώτη επιδημία), καί σσ. 211 καί 229 (δεύτερη επιδημία)· Bardong, «Beiträge», σ. 633
(πρώτη έπιδημία) καί σσ. 633 κ.έ. (δεύτερη επιδημία)· V. Nutton, «The Chronology of Galens Early Career»,
CQ 33 (1973) 158-161 (πρώτη έπιδημία: 162-μεταξύ Σεπτεμβρίου 166 καί 167 μ.Χ.), και στόν ίδιο, «Galenos
aus Pergamon»,DNP4 (1998) 748-749.

305. Βλ. παραπάνω, σ. 250.
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ιατρική στήν ϊδια πόλη. Γιά συνάντηση των δύο άνδρών στή Ρώμη κάνουν λόγο και οί
M. Grmek καί D. Gourevitch306.

Πιθανότατα ό Λύκος πρέπει να συγκαταριθμηθεΐ στούς γιατρούς τής Λογικής-
Δογματικής σχολής. Ρητές σχετικές μαρτυρίες δέν ύπάρχουν, ύπέρ αύτοϋ ομως συνηγο-
ρούν διάφορες ένδείξεις πού εντοπίζονται στά γαληνικά συγγράμματα. Κατ' άρχήν άπό
τα οσα άναπτύχθηκαν άμέσως παραπάνω προκύπτει οτι ό Λύκος δέν ήταν 'Εμπειρικός307.
"Οσον άφορα τις ένδείξεις πού τόν συνδέουν μέ τούς Δογματικούς ώς πρώτη μπορεί να
έπικαλεσθεί κάποιος τό οτι ό Λύκος ύπήρξε μαθητής τοϋ ιπποκρατικού γιατρού Κοΐντου,
μαζί μέ τόν όποιον ό Γαληνός τόν μνημονεύει άρκετές φορές308· μάλιστα σύμφωνα μέ
τόν Περγαμηνό γιατρό ό Λύκος δήλωνε οτι κατά τήν έρμηνεία των Αφορισμών έγραφε
τις έξηγήσεις τοϋ δασκάλου του309. Είναι γνωστό οτι στούς άρχαίους καταλόγους τών
Λογικών-Δογματικών γιατρών ό Ιπποκράτης άπαριθμειται πρώτος στή σειρά ώς αίρε-
σιάρχης τους310. Άκόμη είναι πιθανόν ό ϊδιος ό Λύκος να προέβαλε τόν έαυτό του ώς
όπαδό τοΰ Ιπποκράτη, καί αύτό εξηγεί τόν χαρακτηρισμό του άπό τόν Γαληνό ώς νό-
θον τής 'Ιπποκράτους αίρέσεως311. Μία άκόμη σχετική ένδειξη άποτελεϊ ή δήλωση τοΰ
Γαληνού οτι ό Μακεδόνας γιατρός κατά τήν έρμηνεία ιπποκρατικών συγγραμμάτων
χρησιμοποιούσε συνδυαστικά τόν λόγον καί τήν πεΐραν, δηλ. τή μέθοδο πού ήταν άπο-
δεκτή άπό τούς Δογματικούς καί έν πρώτοις άπό τον Ιπποκράτη312. Τέλος ό Kind έπιση-
μαίνει οτι οί άπόψεις τοΰ Λύκου σέ γενικές γραμμές μάλλον προσεγγίζουν άντίστοιχες
τοΰ 'Ερασιστράτου πού έπίσης θεωρείται Λογικός313.

Τό κύριο ένδιαφέρον τοΰ Λύκου είχε έπικεντρωθεί στήν Ανατομική, καί ειδικότε-
ρα στό σκέλος της πού άφοροΰσε τή Μυολογία314· αν καί ό Γαληνός τόσο στό Π. ανατ.
έγχ. οσο καί στό Π. μυών ανατ. σχολιάζει λεπτομερώς τις σχετικές άπόψεις τοΰ Λύκου,
δυστυχώς ούτε τόν τίτλο τοΰ έργου μνημονεύει ούτε μας παρέχει στοιχεία γιά τήν άπο-
κατάστασή του. Έως σήμερα μέ βάση τά σωζόμενα άποσπάσματα γνωρίζαμε οτι έκτος
άπό τήν άνατομία τών μυών ό Λύκος άσχολήθηκε καί μέ άλλα σχετικά ζητήματα, οπως
π.χ. τήν άνατομία τής μήτρας καί τόν σχηματισμό τοΰ εμβρύου σ' αύτήν ('ίσως έξετάζο-
ντας συνδυαστικά τήν άνατομία της καί τή σύλληψη ή τή διαμόρφωση τοΰ εμβρύου),

306. Βλ. «Aux sources de la doctrine médicale de Galien», ANRWÏl/37/2 (1994), σ. 1522. Τήν αποψή
τους άσπάζεται καί ό Touwaide, «Lykos», στ. 574.

307. Βλ. παραπάνω, σσ. 249-250.

308. Βλ. παραπάνω, σ. 250, ύποσημ. 299.

309. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 6.

310. 'Ενδεικτικά βλ. [Γαλην.], Είσαγ. ή Ίατρ. 4 [XIV 683,6-8 Κ.]: Προέστησαν δέ τής μεν λογικής αφέ-
σεως 'Ιπποκράτης Κωος, ός και α'ψεσιάρχης έγένετο κα'ι πρώτος συνέστησε τήν λογικήν αϊρεσιν.

311. Βλ. μαρτ. 5. Βλ. άκόμη Smith, Hippocratic Tradition, σ. 155 (: «Lycus, ' the bastard of the Hippocratic
sect'»).

312. Για τα σχετικά χωρία βλ. παρακάτω, στις μαρτ. 6 καί 7 πού άφοροϋν τή σχολή τοϋ Λύκου.

313. Βλ. «Lykos», στ. 2417, δπου σημειώνεται δτι ό Λύκος στήν πραγματικότητα άποτελεϊ «ενα άτυχες
παράδειγμα τής άλεξανδρινής-δογματικής σχολής». Βλ. κα'ι τά σχόλια πού άφοροϋν τις μαρτ. 5,6 και 7. Βλ.
έπίσης Touwaide, «Lykos», στ. 574 («Anatom dogmatischer Ausrichtung»), καί Ihm, Clavis, σ. 158 («kein
Empiriker, sonder Dogmatiker und den Erasistrateern nahestehend», υιοθετεί τήν άποψη τοΰ Kind).

314. Βλ. παρακάτω, τις μαρτ. 8,9,10, καί τά άπ. 16-35.
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όπως συνάγεται άπό σχετικό χωρίο του Vindicianus (4ος αί. μ.Χ.)315. Τή μαρτυρία αύτή
θά ήταν δυνατόν νά τή συνδέσει κάποιος κάι μέ γυναικολογικά-μαιευτικά ένδιαφέρο-
ντα τοϋ Μακεδόνα γιατρού, άν στό σχετικό κείμενο δέν γινόταν ρητή άναφορά στήν
Ανατομική. Ακόμη άπό άλλα χωρία τοϋ Γαληνοΰ προκύπτει ότι ό Λύκος, προφανώς πά-
ντοτε στά πλαίσια τών άνατομικών μελετών του, άσχολήθηκε μέ τις φλέβες και τις άρτη-
ρίες316, τούς νεφρούς317 καί τούς όρχεις318 (μάλλον σέ συνδυασμό μέ τις φλέβες και τις
άρτηρίες πού καταλήγουν σ' αύτούς). Τέλος ό Γαληνός μας πληροφορεί μέ επικριτική δι-
άθεση ότι ό Λύκος στά άνατομικά βιβλία του δέν περιορίσθηκε στά όσα διαπίστωνε δι-
ενεργώντας άνατομές, άλλά στις σχετικές περιγραφές του άναμίγνυε καί διάφορα άλλα,
θεωρητικά ζητήματα, καί επίσης έκανε λόγο κάι γιά κάποια νοσήματα319.

Άν καί, όπως ήδη έπισημάνθηκε, ούτε ό Γαληνός ούτε κάνεις άλλος συγγραφέας
μνημονεύει τίτλο άνατομικοϋ συγγράμματος (ή συγγραμμάτων)320 τοϋ Λύκου, οί πλημ-
μελείς γνώσεις μας σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό συμπληρώθηκαν έν μέρει άπό τό κείμε-
νο τοϋ γαληνικοϋ Περί τών ιδίων βιβλίων, όπως παρουσιάσθηκε συμπληρωμένο στήν τε-
λευταία έκδοσή του. Άν καί σ' αύτό έπίσης δέν καταγράφεται κανείς τίτλος, είναι σαφές
ότι τά άνατομικοϋ περιεχομένου βιβλία τοϋ Λύκου πού συμπεριλήφθηκαν στή σχετική
επιτομή τού Γαληνού συγκροτούσαν ένιαίο σύγγραμμα (βλ. και παρακάτω, μαρτ. 12),
άπό τό όποιο προφανώς προέρχονται τά γνωστά σέ μάς άνατομικά άποσπάσματα τοϋ

315. Βλ. παρακάτω, άπ. 40.

316. Βλ. παρακάτω, τά άπ. 36 και 38.

317. Βλ. παρακάτω, τά άπ. 37 και 38.

318. Βλ. παρακάτω, άπ. 39.

319. Πρβ. και τή μαρτ. 7 (βλ. κάι άπ. 17· πρβ. μαρτ. 13), δπουό Γαληνός μας πληροφορεί οτι ό Λύκος και
... λογικάς ζητήσεις άνέμιξε τοις έξ άνατομής φαινομένοις, και στή συνέχεια τού χωρίου ότι έτι τε πρός τούτοις
ότι περί παθών έποιήσατο λόγους πολλούς ... Πιθανότατα ή κατηγορία αύτή τού Γαληνοΰ κατά τού Λύκου
δέν εύσταθεί· όσον άφορα τό τμήμα τής κατηγορίας δτι ό Λύκος στις άνατομικές περιγραφές του καί... λο-
γικάς ζητήσεις άνέμιξε, έπισημαίνω καί ό 'ίδιος ό Γαληνός δέν περιορίζεται πάντοτε στά δσα βλέπει κατά τις
άνατομές, άλλά κάνει λόγο κάι γιά τά λόγω θεωρητά άγγεία, ένώ δσον άφορα τό δεύτερο μέρος τής κατηγο-
ρίας, δτι δηλ. ό Λύκος σέ άνατομικά βιβλίο κάι περϊ παθών έποιήσατο λόγους πολλούς, ό Γαληνός άποφεύγει
νά μας πληροφορήσει, αν τά πάθη αύτά σχετίζονταν μέ τά κάθε φορά άνατεμνόμενα όργανα (κάι ένδεχομέ-
νως τις άλλοιώσεις τους, κάτι πού δέν θά ήταν τόσο άσχετο μέ τήν Ανατομική). Σημειώνω τέλος δτι δέν εϊναι
σπάνιο σέ κάποια ιατρική πραγματεία μέ συγκεκριμένο θέμα νά άναπτύσσονται περιστασιακά κάι άλλα πα-
ρεμφερή ζητήματα, γιά τά όποια κανονικά θά έπρεπε νά γίνει λόγος σέ σύγγραμμα διαφορετικού περιεχο-
μένου- βλ. π.χ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,2 [XII 821,2-5 Κ.]: ό δ'Άρχιγένης ολίγωνμνημονεύσας έφεξής
αυτών 'έγραψε τήν διά χειρουργίας αυτών [sc. τών αίγιλώπων] θεραπείαν, καίτοι τής πραγματείας ού χειρουρ-
γικής άλλά {τών} (delevi) περί τών κατά γένος φαρμάκων οϋσης.

320. Κατά τόν Roca ό Λύκος εγραψε τρία διαφορετικά άνατομικά έργα, ένα, προφανώς γενικού περιεχο-
μένου, άνατομικό σύγγραμμα (βλ. «[Galen,] Anatomy», σ. 243: «a book on Anatomy», και σ. 259, σημ. 12), μια
ιστορία τής Ανατομικής (βλ. δ.π., σ. 243: «a history of Anatomy», και σ. 259, σημ. 13) καί ενα έκτενές σύγγραμ-
μα γιά τήν άνατομία τών μυών (βλ. δ.π., σ. 259, σημ. 12: «also ... a large work on the anatomy of the muscles»).
Έπισημαίνω άκόμη δτι ό Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 249, σημειώνει δτι ό Λύκος συνέγραψε είκοσι έργα («zwanzig
Schriften») γιά τήν Ανατομική, προφανώς όμως συγχέει τό συγγραφικό έργο τού γιατρού αύτοϋ μέ τό είκοσά-
βιβλο άνατομικό σύγγραμμα τοϋ Μαρίνου· τά εργα τών δύο παραπάνω γιατρών τά μνημονεύει ό Γαληνός μαζί
στό Π. Ιδ. βιβλ., στήν ένότητα δπου κάνει λόγο γιά τά συγγράμματα πού είναι χρήσιμα γιά τήν άνατομική κα-
τάρτιση τών γιατρών (βλ. παρακάτω, σ. 317). Ό Fuchs, «Heilkunde», σ. 315, εχει ύπ' όψιν του μόνο «ein anato-
misches Lehrbuch π. μυών (Ueber die Muskeln)», ένώ ό Touwaide, «Lykos», στ. 575, κάνει λόγο γιά τήν ένασχό-
ληση τού Λύκου μέ τήν Άνατομική σημειώνοντας ότι εγραψε «die Anatomie'» (δηλ. σάν νά πρόκειται γιά τίτλο).
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Λύκου. Τό έν λόγω σύγγραμμα τοϋ Μακεδόνα γιατροΰ, πού απαρτιζόταν άπό δέκα έννέα
βιβλία, ό Γαληνός τό συνόψισε σέ δύο βιβλία321.

Ό δεύτερος τομέας στόν όποιο είχε στραφεί ό Λύκος ήταν ό ύπομνηματισμός τών
ιπποκρατικών συγγραμμάτων322, όπως τών Αφορισμών (κατά τόν Γαληνό, τή βασική πολε-
μική του ό Λύκος τήν έστρεψε κατά τοϋ άφορισμοΰ τά αυξανόμενα πλείστον εχει τό έμφυ-
το ν θερμόν)323, τοΰ δεύτερου βιβλίου τών 'Επιδημιών324, τοΰ τρίτου βιβλίου τών 'Επιδη-
μιών325, τοϋ έκτου βιβλίου τών 'Επιδημιών326, τοΰ Περι χυμών327 καί ϊσως καί άλλων328. Κα-
νένα άπό τά ύπομνήματα αύτά τοΰ Λύκου δέν διασώζεται ούτε μαρτυρεϊται ό τίτλος του.

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ329

α') Μαρτυρίες γιά τήν καταγωγή τοΰ Λύκου

1. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπι δημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σ. 287,10-13]330:

321. Για το σχετικό χωρίο βλ. παρακάτω, σσ. 317-318.

322. Γιά τον Λύκο ώς ύπομνηματιστή τοΰ 'Ιπποκράτη βλ. έπίσης Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 64-
67 κ.ά.· Flemming, «[Galen,] Commentary», σ. 346, δπου γίνεται μιά γενική μόνο άναφορά στόν Λύκο ώς
έξηγητή ιπποκρατικών συγγραμμάτων, καί σ. 346 καί σ. 354, σημ. 93, δπου σημειώνεται δτι ό Λύκος καί ό Κό-
ϊντος, ώς ύπομνηματιστές τοΰ 'Ιπποκράτη, άσχολήθηκαν μέ τήν έρμηνεία 'ίδιων λέξεων καί χωρίων, κ.ά. Βλ.
άκόμη Touwaide, «Lykos», στ. 575- Manetti - Roselli, «Galeno commentatore», σσ. 1582-1588, κ.ά.

323. Βλ. μαρτ. 43-48. Βλ. καί Ihm, Clavis, σ. 158 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία). Άκόμη βλ. Lloyd,
«Galen and his contemporaries», σ. 37, καί σ. 46, σημ. 9. Ό Fuchs, «Heilkunde», σ. 315, κάνει λόγο γιά υπό-
μνημα τού Λύκου γενικά γιά τούς Αφορισμούς. 'Υπόμνημα στούς Αφορισμούς έγραψε καί ό δάσκαλος τού
Λύκου Κόϊντος· βλ. Grmek - Gourevitch, «L'école médicale», σ. 46· Nutton, «Quintus», στ. 722, κ.ά.

324. Βλ. μαρτ. 49. Βλ. καί Ihm, Clavis, σ. 159.

325. Βλ. μαρτ.-άπ. 50-56. Βλ. καί Ihm, Clavis, σ. 159.

326. Βλ. μαρτ.-άπ. 57-68 (πρόκειται 'ίσως γιά τό έκτενέστερο ύπόμνημα πού έγραψε ό Λύκος γιά ιππο-
κρατικό σύγγραμμα). Βλ. καί Ihm, Clavis, σσ. 159-160. Μέ τόν ύπομνηματισμό τών 'Επιδημιών άσχολήθη-
κε καί ό Κόϊντος- βλ. Grmek - Gourevitch, «L'école médicale», σσ. 46 καί 47· Nutton, «Quintus», στ. 722, κ.ά.

327. Βλ. άπ. 69-70 (οί μαρτυρίες αύτές παραδίδονται στό σχετικό ψευδο-γαληνικό ύπόμνημα τό όποιο
περιλαμβάνεται στό σωζόμενο Corpus Galenicum). Βλ. καί Ihm, Clavis, a. 160.

328. Γιά τό ένδεχόμενο νά ύπομνημάτισε τό Περι φύσιος ανθρώπου καί τό Προρρητικόν βλ. δσα σημει-
ώνει ή Ihm, Clavis, σσ. 160-161 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία). Πάντως θεωρώ δτι μέ τά ύπάρχοντα στοι-
χεία δέν είναι δυνατόν νά τεκμηριωθεί ικανοποιητικά ή άποψη γιά συγγραφή άπό τόν Λύκο ύπομνημάτων
στά δύο παραπάνω ιπποκρατικά συγγράμματα.

329. Στήν κατάταξη τόσο τών κειμένων πού μας παρέχουν βιογραφικές πληροφορίες γιά τόν Λύκο
δσο καί τών άποσπασμάτων άπό τά έργα του άκολουθώ κατά βάση τις άρχές πού υιοθετεί ό Η. von Staden
στήν έκδοση τών άποσπασμάτων τοΰ 'Ηροφίλου. "Ετσι πρέπει νά έπισημάνω δτι σέ άρκετές περιπτώσεις τό
ϊδιο χωρίο ή τμήμα του παρατίθεται δύο φορές (σπανιότατα τρεϊς), κάθε φορά δμως γιά διαφορετικό λόγο,
δηλ. ώς βιογραφική μαρτυρία ή μαρτυρία γιά κάποιο έργο τού Λύκου άλλά καί ώς άπόσπασμα άπό κάποιο
έργο του. Διευκρινίζω έπίσης δτι ώς μαρτυρίες γιά τή συγγραφή έργων έκ μέρους τοΰ Λύκου καταγράφω
μόνον τά χωρία έκεΐνα, στά όποϊα έντοπίζεται τό ούσ. βιβλίον (ή κάποια συνώνυμη έκφρασή του), ένώ γιά
άρκετά χωρία είναι δύσκολο νά άποφασίσει κάποιος ποΰ πρέπει νά τά κατατάξει, έπειδή άπό αύτά παρέχο-
νται μόνο μερικές πολύ γενικές πληροφορίες, π.χ. άναφορές στή μέθοδο μέ τήν όποία ό Λύκος σχολίασε
τούς ιπποκρατικούς Αφορισμούς ή άλλα ιπποκρατικά έργα, στίς παρανοήσεις διδασκαλιών τοΰ Ιπποκράτη
ή σέ διάφορα άλλα έρμηνευτικά καί έπιστημονικά σφάλματα πού διέπραξε ό Μακεδόνας γιατρός.

330. Τό τμήμα αύτό τού γαληνικοΰ ύπομνήματος σώζεται μόνο στά Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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Όσον άφορα έμένα, όπως είπα σέ ένα άλλο χωρίο, δέν γνώρισα τόν άνδρα αύτόν
[sc. τόν Λύκο] κατά τή διάρκεια τής ζωής του. Πατρίδα του ήταν ή Μακεδονία, καί
κατοικούσε έκεΐ συνεχώς ...

Βλ. κάι παρακάτω, μαρτ. 3.

Βλ. έπίσης παρακάτω, μαρτ.-άπ. 12, 15, 37, 38, 50, 58 και 68, όπου ό Λύκος χαρακτηρίζεται
ώς Μακεδών.

β') Μαρτυρίες γιά τόν δάσκαλο τού Λύκου

2. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ., Προοίμιον [XVII/B', σ. 562,1-3 Κ. ]:

Θαυμάζω δέ κάνταϋθα τήν άνωμαλίαν τοϋ Λύκου γράφοντος μέν, ώς φησιν, εξηγή-
σεις Κοΐντου τοϋ διδασκάλου.

Και σ' αύτό τό σημείο όμως θαυμάζω τήν άσυνέπεια τοΰ Λύκου, ό όποιος γράφει,
όπως λέει, τις έξηγήσεις τοΰ δασκάλου του Κοΐντου ...

Βλ. καϊ παρακάτω, μαρτ. 6 καί 45.

Βλ. έπίσης παρακάτω μαρτ.-άπ. 6,11,12,14 (= 36), 15,34,45,46, καί 64· πρβ. έπίσης 41,53
καί 54 (Κόΐντος-Λύκος).

Κοΐντου τοϋ διδασκάλου

Ό Κόϊντος ύπήρξε άπό τούς διασημότερους γιατρούς τής έποχής του- ή δράση του τοπο-
θετείται στό πρώτο μισό τοϋ 2ου αί. μ.Χ. (πιθανόν μεταξύ 120 καί 145 μ.Χ.). Ύπήρξε μαθητής τοΰ
Μαρίνου καί ήταν ιπποκρατικός. Άσκησε τήν ιατρική στή Ρώμη καί στή συνέχεια στήν Πέργαμο.
Ασχολήθηκε μέ τήν Ανατομική, τή Φαρμακολογία καί τήν έξήγησιν ιπποκρατικών έργων. Δέν
έγραψε συγγράμματα. Μαθητές του ύπήρξαν άρκετοί γνωστοί γιατροί τής Αρχαιότητας, όπως ό
Σάτυρος, γιατρός στήν Πέργαμο, ό Αίφικιανός, ό Νουμισιανός, ό Άντιγένης, ό Λύκος ό Μακεδών
καί σίγουρα καί άλλοι, τά ονόματα τών όποιων δέν μάς είναι γνωστά. Βλ. Grmek - Gourevitch,
«L'école médicale», σσ. 43-50, καί Nutton, «Quintus», στ. 722. Βλ. κα'ι σ. 259.

γ') Μαρτυρίες γιά τήν (ευρύτερη) περιοχή καί τήν πόλη
όπου άσκησε τήν ιατρική ό Λύκος

3. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σ. 287, 10-13 και 20-

22]331:

Όσον άφορά έμένα, όπως ειπα σέ ένα άλλο χωρίο, δέν γνώρισα τόν άνδρα αύτόν
[sc. τόν Λύκο] κατά τή διάρκεια τής ζωής του. Πατρίδα του ήταν ή Μακεδονία,καί
κατοικούσε έκεΐ συνεχώς. ... Τελικά ύστερα άκουσα τό όνομα τοΰ Λύκου καί έμαθα ότι
ήταν στή Ρώμη και άργότερα πέθανε.

331. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοϋ ύπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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Βλ. και παραπάνω, μαρτ. 1.

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο τοϋ άποσπάσματος αύτοϋ βλ. παραπάνω, τά σχόλια στις σσ. 250-
252. Πάντως οί πληροφορίες πού παραδίδονται άπό τό κείμενο αύτό τοΰ Γαληνοΰ άνταποκρίνο-
νται μάλλον περισσότερο στήν άλήθεια άπό έκεϊνες τών δύο επόμενων άποσπασμάτων, πού συν-
δέουν τή δράση τοΰ Λύκου μέ τήν Αλεξάνδρεια.

"Οσον άφορα έμένα, δπως είπα σε ίνα άλλο χωρίο, δεν γνώρισα τόν άνδρα αυτόν [sc. τόν
Λύκο] κατά τή διάρκεια τής ζωής του.

Βλ. παρακάτω, μαρτ. 11 (: άλλ'ούκ ήν ονομα Λύκω παρά τοις "Ελλησιν, ήνίκ'εζη) και 12.

Πατρίδα του ήταν ή Μακεδονία

Βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 1 καί τό σχετικό σχόλιο (Μακεδών).

4a. Vindic., Gyn., praef. [σ. 13 Schipper]:

Maioribus enim auctoribus hoc estprioribus in Alexandria agentibus medici-
nam id est Rufo et Philippo, L u ρ ο et Erasistrato, Pelope et Erophilo, Hypocrate et
Apollonio et ceteris anathomicis licuit mortuos exenterare.

Γιατί στούς πρεσβύτερους συγγραφείς, δηλ. στούς προγενέστερους, οί όποιοι άσκη-
σαν τήν ιατρική στήν Αλεξάνδρεια, δηλ. στόν Ροΰφο καί τόν Φίλιππο, τόν Λύκο καί τόν
'Ερασίστρατο, τόν Πέλοπα καί τόν 'Ηρόφιλο, τόν Ιπποκράτη καί τόν Απολλώνιο καί
στούς λοιπούς άνατόμους, δόθηκε ή άδεια νά άνατέμνουν νεκρούς332.

in Alexandria agentibus

Ή μαρτυρία αύτή κρίνεται άναξιόπιστη κατά ενα τουλάχιστον μέρος της, άφοΰ μόνο γιά τόν
Ροΰφο, τόν 'Ηρόφιλο, τόν 'Ερασίστρατο και ένδεχομένως τόν Απολλώνιο (: Απολλώνιος ό Μΰς
ή ό 'Εμπειρικός ή ό Έρασιστράτειος άπό τή Μέμφιδα) ύπάρχουν μαρτυρίες καί άπό άλλες πηγές
οί όποιες έπιβεβαιώνουν δτι είχαν σχέσεις μέ τήν Αίγυπτο- βλ. von Staden, Herophilus, σ. 60 (σχό-
λιο στά άπ. 5a-b). 'Επί πλέον ό von Staden, δ.π., σ. 60, ύποσημ. 40, έπισημαίνει δτι ό Ροΰφος, άν και
έπισκέφθηκε τήν Αίγυπτο, δέν άνήκει στόν κύκλο τών Αλεξανδρινών άνατόμων· ό Απολλώνιος,
άν ταυτισθεί μέ τόν ομώνυμο Μεμφίτη γιατρό, θά μποροϋσε νά έχει άσκήσει τήν ιατρική στήν
Αλεξάνδρεια, ό Φίλιππος, άν ταυτισθεί μέ τόν Φίλιππο τόν 'Εμπειρικό, ομοίως θά είχε τή δυνα-
τότητα άσκήσεως τής τέχνης του στήν πόλη αύτή (ώστόσο δέν είναι γνωστός ώς άνατόμος). Γιά
τόν 'Ιπποκράτη δμως, τόν Πέλοπα και τόν Λύκο δχι μόνον δέν είναι γνωστή κάποια σχετική μαρ-
τυρία, άλλά τά πρόσωπα αύτά δέν συνδέονται ούτε μέ τήν άσθενέστερη ένδειξη μέ τήν πρω-
τεύουσα τών Πτολεμαίων. Βλ. και άμέσως παρακάτω, τά σχόλια πού άφοροϋν τό κάθε ενα άπό
τά πρόσωπα πού μνημονεύονται στό έξεταζόμενο άπόσπασμα. Γιά τήν άσκηση τής Ανατομικής
στήν Αλεξάνδρεια βλ. ένδεικτικά Edelstein, Sektion in der Antike, σσ. 52[102]-53[103], 85[135]-
86[136], κ.ά.· J. Scarborough, «Celsus on Human Vivisection at Ptolemaic Alexandria», CM 11
(1976) 25-38· L. Longrigg, «Anatomie in Alexandria in the Third Century B.C.», BJHS 21 (1988)
455-488- von Staden, Herophilus, σσ. 138-153, κ.ά. Γιά μιά σύντομη άνασκόπηση γενικά τής εξελί-
ξεως τής άρχαίας Ανατομικής βλ. Garofalo - Leven, «Anatomie», στ. 43-47 (στ. 47: βιβλιογραφία).

Rufo

Γιατρός τοΰ 1ου/2ου αί. μ.Χ. 'Έδρασε στή Ρώμη έπί Τραϊανού, διακρίθηκε γιά τις έκλεκτικές

332. Κατά λέξη: «νά βγάζουν τα εντερα», «νά ξεκοιλιάζουν».
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τάσεις του κάι άσχολήθηκε μέ τήν Άνατομική κάι κυρίως μέ τήν Παθολογία· εγραψε συγγράμμα-
τα γιά διάφορα νοσήματα, καθώς καί ύπομνήματα σέ ιπποκρατικά εργα. Βλ. Α. Sideras, «Rufus von
Ephesos und sein Werk im Rahmen der antiken Medizin», ANRWII/37/2 (1994) 1077-1253 κάι
2036-2062 (Indices)· S. Ihm, «Rufus ν. Ephesos», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 759-761, κ.ά.

Philipp ο

Ή πρόταση τοϋ von Staden πού έκτέθηκε παραπάνω (Φίλιππος ό 'Εμπειρικός) είναι καθ'
ολοκληρίαν υποθετική. Δέν υπάρχουν στοιχεία γιά νά προσδιορισθεί γιά ποιόν Φίλιππο πρόκει-
ται· γιά τους ομώνυμους γιατρούς βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 44 («Φίλιππος»), και στό
δεύτερο κεφ., λ. άρ. 7 («Φίλιππος ό Μακεδών»).

Erasistrato

Πρβ. και Έρασίστρ., άπ. 17 Garofalo. Γιά τόν 'Ερασίστρατο βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ.
άρ. 14 («'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης (Κείος)»).

Pelope

Διάσημος άνατόμος (πρώτο μισό 2ου αΐ. μ.Χ.) τής 'ιατρικής σχολής τής Σμύρνης, μαθητής
τοϋ Κοΐντου καί τοϋ Νουμισιανοΰ και δάσκαλος τοϋ Γαληνοΰ. Δογματικός γιατρός. Άσχολήθηκε
μέ τήν Άνατομική, τή Φαρμακολογία, τόν ύπομνηματισμό ιπποκρατικών συγγραμμάτων και πι-
θανότατα καί μέ άλλους τομείς τής ιατρικής. Βλ. Κ. Deichgräber, «Pelops» (5), RE ΧΙΧ/1 (1937)
391-392, και V. Nutton, «Pelops» (5), DNP 9 (2000) 511. Βλ. και Ihm, Clavis, σσ. 181-182. Γιά τόν
Πέλοπα και τήν υποτιθέμενη σχέση του μέ τον Λύκο βλ. παραπάνω, σσ. 248-249.

Erophilo

Βλ. Ήρόφ., άπ. 5b von Staden. Γιά τόν 'Ηρόφιλο βλ. παραπάνω, σσ. 189-190.

Apollonio

Ό γιατρός πού μνημονεύεται στό χωρίο αύτό δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθεί μέ βεβαιότη-
τα- κατά τόν von Staden, Herophilus, σ. 60, θά μποροΰσε νά είναι ε'ίτε ό Απολλώνιος ό 'Εμπειρικός
(γιά τόν όποιον έγινε ήδη λόγος) εϊτε ό Απολλώνιος ό Μϋς (βλ. von Staden, ο.π., σσ. 540-554) ε'ίτε
ό Απολλώνιος ό Μεμφίτης.

4b. Vindic., Gyn., praef. [σσ. 417-418 Sudhoff]:

Maioribus nostris in Alexandria medicinam agentibus, Rufo scilicet et Philippo,
Lyco, Erasistrato, Pelope et Erofilo, Ypocrate et Apollonio placuit mortuorum [sc. cor-
pora] scrutari, ut scirent unde et quomodo morirentur, quod ipsa humanitas prohibet
facere, eo quod ipsis scrutantibus omnia manifesta atque adaperto essent.

Στούς πρεσβύτερους μας πού άσκησαν τήν 'ιατρική στήν Αλεξάνδρεια, δηλ. στόν
Ροΰφο και τόν Φίλιππο, τον Λύκο, τόν 'Ερασίστρατο, τόν Πέλοπα και τόν Ηρόφιλο, τόν
Ιπποκράτη κάι τόν Απολλώνιο, έπιτράπηκε νά άνατέμνουν σώματα νεκρών, γιά νά μά-
θουν άπό ποιά αίτία και μέ ποιόν τρόπο πέθαναν, κάτι τό όποιο ό 'ίδιος ό άνθρωπισμός
άπαγορεύει νά πράττει κάποιος, άπό τότε πού όλα είναι έναργή κάι άποκαλυμμένα στούς
ίδιους τούς άνατόμους.

Γιά τά πρόσωπα πού μνημονεύονται στό παραπάνω κείμενο βλ. τά σχόλια στή μαρτ. 4a.
Erasistrato

Ό Garofalo δέν καταγράφει τό άπόσπασμα αύτό.



258

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

Erofilo

Βλ. Ήρόφ., άπ. 5a = 64a von Staden.

δ ') Μαρτυρίες γιά τήν ιατρική σχολή στήν όποία άνήκε ό Λύκος
5. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1, 4 [XVII/A', σ. 507, 2-4 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 17,7-8]:

Ίσως ούν άμεινόν έστι Λύκω μέν συγγινώσκειν ώ ς νόθω τής Ιπποκράτους
αίρέσεως έν οις άν άμαρτάνων φαίνηται.

"Ισως λοιπόν εΐναι καλύτερο νά συγχωρήσουμε τόν Λύκο γι' αύτά στά όποια φαίνε-
ται νά σφάλλει, έπειδή δέν εΐναι γνήσιος οπαδός τής σχολής τοΰ Ιπποκράτη.

Βλ. καί παρακάτω, άπ. 53.

'Εκτός άπό τό ότι, όπως ήδη σημειώθηκε, εΐναι πιθανόν ό ίδιος ό Λύκος νά θεωρούσε τόν
εαυτό του ώς οπαδό τοΰ 'Ιπποκράτη (έτσι μόνον εξηγείται ό χαρακτηρισμός νόθος πού τοΰ άπο-
δίδει ό Γαληνός), έπισημαίνω ότι και ό δάσκαλος τοΰ Λύκου Κόϊντος ήταν ιπποκρατικός· οπαδός
τοΰ μεγάλου Κώου γιατροΰ ήταν, ώς Δογματικός, και ό Πέλοπας πού δίδασκε στή Σμύρνη (βλ.
παραπάνω τόν συσχετισμό άνάμεσα στόν Πέλοπα και τόν Λύκο πού προτείνει ό Wellmann). Βλ.
και Smith, Hippocratic Tradition, σ. 155: «Lycus, 'the bastard of the Hippocratic sect'» (βλ. καί τή
λατιν. μετάφρ. πού παραθέτει ό Kühn: «notho Hippocratis sectae aemulo»)· έπίσης ό Smith, δ.π.,
σ. 73, παρατηρεί δτι «ό Γαληνός είχε πολύ μεγαλύτερη μανία γιά τόν Λύκο, τόν αιρετικό, παρά γιά
τούς μή πιστούς (οπαδούς), οί όποιοι ποτέ δέν εΐχαν έκθέσει τό ιερό δόγμα».

6. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ., Προοίμιον [XVII/B', σσ. 561,1-562,10 Κ.]:

Έν τω τρίτω τών είς τούς Αφορισμούς ύπομνημάτων τώδε περι τών κατά τάς ώρας τε
και ηλικίας Ίπποκράτει γεγραμμένων έξηγησόμεθα. μάλιστα μέν ούν οσον έν αύτοϊς ασα-
φές έστι σαφηνίζοντες, έργον γάρ τούτο ίδιον έξηγήσεως, ού μήν άλλά και τήν άπόδειξιν
έκαστου τών όρθώς είρημένων προστιθέντες, έπειδή και τοϋτ' έστιν έθος έν τοις ύπομνή-
μασιν γίνεσθαι. θαυμάζω δέ κάνταϋθα τήν άνωμαλίαν τοϋ Λύκου γράφοντος μέν, ώς φη-
σιν, έζηγήσεις Κοΐντου τοϋ διδασκάλου, μηδενϊ δέ τών κατά τάς ώρας καϊ τάς ηλικίας είρη-
μένων προσθέντος π ίστ ι ν άπ οδεικτικήν, άλλ' είς έμπειρίαν καί τήρησιν άναπέμ-
ψαντσς άπαντα, καίτοι γ'άλλους πολλούς άφορισμούς έξηγούμενος αύτός έπισκέπτε-
ται λογικώς ύπέρ τής έν αύτοίς άληθείας, ούκ άρκούμενος μόνη τη πείρα, οτι δ' ού
δυνατόν έστι μόνη τη πείρα τοιαύτην άθροίσαι θεωρίαν Ιπποκράτης τε αύτός ένδείκνυται
τούτο και προϊόντος333 έπιδειχθήσεται τοϋ λόγου.

Σ' αύτό τό τρίτο ύπόμνημα στούς Αφορισμούς θά έξηγήσουμε όσα έγραψε ό
'Ιπποκράτης γιά τις έποχές (τοΰ έτους) καί γιά τις ηλικίες, κυρίως βέβαια άποσαφηνί-
ζοντας ο,τι άσαφές ύπάρχει σ' αύτούς (τούς άφορισμούς), έπειδή αύτός εΐναι ό καθαυτό
σκοπός τής έξηγήσεως, άλλά όμως προσθέτοντας καί τήν άπόδειξη γιά τό κάθε ένα άπό

333. προϊόντος correxi coll. trasl. lat. (: «id et ipse ostendit Hippocrates et in orationis processu
demonstrabitur»): προδόντος ed.
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εκείνα που έχουν ειπωθεί όρθά, γιατί και αύτό συνηθίζεται νά γίνεται στα ύπομνήματα.
Και σ' αύτό τό σημείο όμως θαυμάζω τήν άσυνέπεια τοΰ Λύκου, ό όποιος γράφει, όπως
λέει, τις έξηγήσεις τοΰ δασκάλου του Κοΐντου, χωρίς νά προσθέτει άποδεικτικά έπιχει-
ρήματα σέ τίποτε άπό όσα έχουν ειπωθεί γιά τις έποχές και τις ήλικίες, άλλά όλα τά άνά-
γει στήν έμπειρία και τήν τήρηση, άν καί αύτός εξηγώντας πολλούς άλλους άφορισμούς
έρευνα τήν άλήθεια τους μέ τή λογική μέθοδο, χωρίς νά άρκεΐται σέ μόνη τήν πείρα. Ότι
όμως δέν είναι δυνατόν ό Ιπποκράτης νά συγκρότησε τέτοιου είδους θεωρία μόνο μέ
τήν πείρα, αύτό και ό ίδιος τό καθιστά φανερό καί θά άποδειχθεΐ καθώς θά προχωρά ή
συζήτηση.

Βλ. κάι παρακάτω, μαρτ. 45· βλ. και μαρτ. 2.

Λύκου γράφοντος μέν, ώς φησιν, έξηγήσεις Κοΐντου τοϋ διδασκάλου

Γιά τόν Κόϊντο ώς ύπομνηματιστή τών Αφορισμών βλ. Grmek - Gourevitch, «L'école médi-
cale», σ. 46- Nutton, «Quintus», στ. 722, κ.ά. Γενικά γιά τόν Κόϊντο και τούς μαθητές του βλ. πα-
ραπάνω, σ. 255.

περι τών κατά τάς ώρας τε και ηλικίας Ίπποκράτει γεγραμμένων

Βλ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 1, 2 [IV 458, 10-11 L.]: Έπιβλέπειν ούν δεϊ καϊ χώρην, καϊ ώρην καϊ
ήλικίην, και νούσους, έν ήσι δει, ή οϋ· ό.π. 1,15 [IV 466,16 L.]: σημεΐον αί ήλικίαι, καί αί άθληταί■
ό.π. 1,17 [IV 468,1-2 L.]: δοτέον δέ τι καί τω έθει, καί τη ώρη, καί τή χώρη, καί τή ήλικίη, και ό.π.
2, 34 [IV 480, 7-9 L.]: Έν τήσι νούσοισιν ήσσον κινδυνεύουσιν, οϊσιν άν οίκείη τής φύσιος, καί τής
έξιος, καί τής ήλικίης, καί τής ωρης ή νοϋσος ή μάλλον ... Βλ. καϊ Ίπποκρ., Περί άέρων ύδάτων τό-
πων [II 12-93 L.].

μηδενί δέ τών κατά τάς ώρας καί τάς ήλικίας είρημένων προσθέντος πίστιν άποδεικτικήν

Πρβ. Γαλην., Π. συστ. ίατρ. 7 [I 250,16 Κ.]: εϊτίς έστιν άποδεικτική μέθοδος· ό.π. 12 [I 266,7
Κ.]: ύποβαλόντι τήν σκέψιν άποδεικτική μεθόδω- Π. χρ. μορ. 12,6 [IV 21,3 Κ. = II 196,10 Helmr.]·
Π. ψυχ. παθ. 2,1 [V 61,17 Κ. = Gal. scr. min. ί 48, 2-3 = CMG V/4/1/1, σ. 43,7]· 2, 2 [V 62, 8 Κ.
= Gal. scr. min. I 48,10-11 = CMG V/4/1/1, σ. 43,19], κ.ά. "Ισως ή κατηγορία τοΰ Γαληνοΰ ότι ό
Λύκος στις έξηγήσεις του δέν προσέθεσε πίστιν άποδεικτικήν νά άποτελεΐ μία άκόμη ένδειξη γιά
τή σχολή τοΰ Λύκου. Ή έφαρμογή τής άποδεικτικής μεθόδου θά ήταν άναμενόμενη μόνον άπό
Δογματικό γιατρό, ένώ ή άπόρριψή της άπό 'Εμπειρικό θά άποτελοΰσε φυσιολογική ένέργεια.
Συνεπώς τό ότι ό Γαληνός θεωρεί άνωμαλίαν έκ μέρους τοΰ Λύκου τό ότι αύτός δέν ένίσχυσε τις
έξηγήσεις του μέ πίστιν άποδεικτικήν δηλώνει έμμεσα ότι τόν θεωρεϊ Δογματικό.

εις έμπειρίαν καί τήρησιν άναπέμψαντος άπαντα

Τιάτουςέμπειρικους0ρουςέμπειρίακαιτήρησις(τ\αύτοψία) βλ.Deichgräber,Empirikerschule,
σσ. 291-297.

έπισκέπτεται λ ο γ ι κ ώ ς ... ούκ άρκούμενος μόνη τή πείρα

Σύμφωνα μέ τά όσα παρατηρεί ό Γαληνός στό χωρίο αύτό, ό Λύκος κατά τόν σχολιασμό
Ιπποκρατικών άπόψεων δέν άκολουθοΰσε ένιαία μέθοδο· άλλοτε έπιχειροϋσε νά τεκμηριώσει
τις έρμηνεΐες του μόνο μέ τήν έμπειρίαν κα'ι τήν τήρησιν, ένώ κατά τήν έξήγησιν άλλων άφο-
ρισμών κατέφευγε στή συνδυαστική άξιοποίηση τής λογικής μεθόδου (λογικώς) κα'ι τής πείρας.
Αύτή τή δεύτερη μέθοδο τήν έφάρμοσε ό Λύκος και στό άνατομικό σύγγραμμά του, όπως προ-
κύπτει άπό τή μαρτ. 7 (βλ. άμέσως παρακάτω)· στό έν λόγω σύγγραμμα ό Μακεδόνας γιατρός
δέν περιορίσθηκε στό νά περιγράψει άπλώς τά όσα έβλεπε κατά τή διενέργεια τών άνατομών,
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άλλα θέλησε νά συμπληρώσει τις εμπειρικές διαπιστώσεις του και μέ λογικούς συλλογισμούς.
Όπως ήδη σημειώθηκε, ή έφαρμογή τής μεθόδου αύτής άποτελεϊ βασική μεθοδολογική διδα-
σκαλία τών Δογματικών δσον άφορά τή συγκρότηση τής ιατρικής (κα'ι τής έπιστήμης γενικότε-
ρα). Χαρακτηριστική έπ' αύτοϋ είναι ή φιλονικία τοΰ Δογματικού γιατρού Πέλοπα, δασκάλου τοΰ
Γαληνοΰ, καί τοΰ 'Εμπειρίκου Φιλίππου, τήν όποια κατέγραψε ό Γαληνός στό μόνο έν μέρει σω-
ζόμενο έργο του Περί τής 'ιατρικής εμπειρίας καί τής όποιας χαρακτηριστική μνεία κάνει στό Π.
ίδ. βιβλ. 2,4 [XIX 16,15-18 Κ. = Gal. scr. min. II 97,16-20 = σ. 140,22-26 B.-M.]: to δέ τρίτον [sc.
βιβλίον = τό Περ'ι της ιατρικής εμπειρίας], ήνίκα Πέλοψ μετά Φιλίππου τοϋ εμπειρικού διελέχθη
δυοϊν ήμερων, τοϋ μεν Πέλοπος, ώς μή δυναμένης της ιατρικής δι' εμπειρίας μόνης συστήναι, τοϋ
Φιλίππου δ'έπιδεικνύντος δύνασθαι. Βλ. και [Γαλην.], Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. χυμ. 1,7 [XVI 83,1-3
Κ.]: κατ'έμήν δέ δόξαν καί δια της εμπειρίας κα'ι δια λόγου εύρεϊν τά πάντα ει οϊόν τε έστιν.

7. Γαλην., Π. μυών άνατ. 1,2 [XVII/Β',σ. 927,3-5 Κ. = σ. 118,13-16 G.]:

Έμηκύνθη δε τό τοϋ Λύκου βιβλίον, οτι τε μακρότερον ερμηνεύει πάντα και οτι λο-
γικά ς ζητήσεις άνέμιξε τοϊς έξ άνατομής φαινομένοις.

Τό βιβλίο ομως τοΰ Λύκου έλαβε μεγάλη έκταση, καί έπειδή ολα τά έρμηνεύει εκτε-
νέστερα334 και έπειδή στά οσα είναι φανερά άπό τήν άνατομή άνέμιξε κα'ι θεωρητικές
άναζητήσεις.

Βλ. κα'ι παρακάτω, μαρτ.-άπ. 13 καί 17.

Έμηκύνθη δέ τό τοϋ Λύκου βιβλίον, δτι τε μακρότερον έρμηνεύει πάντα

Πρβ. και τήν παρατήρηση τοΰ Γαληνοΰ δσον άφορά τούς πλατυασμούς τοϋ Λύκου κατά τήν
έξήγησιν τών ιπποκρατικών Αφορισμών βλ. παρακάτω, άπ. 68.

λογικάς ζητήσεις

Βλ. Γαλην., Π. τών πεπονθ. τόπ. 1,4 [VIII 35, 2-3 Κ.]: δσα μεν εις λογικήν άνάγεται ζήτησιν,
ιδία καταλιπεϊν δ.π. 2,10 [VIII 130,12-13 Κ.]: λογική μάλλον ή ζήτησίς έστιν ήπερ εις τάς ιάσεις
χρήσιμος· Ύγιειν. 1,4 [VI 10,13 Κ. = CMG V/4/2, σ. 7,10]■ Θεραπ. μέθ. 14,19 [Χ 1018,11 Κ.], κ.ά.·
πρβ. και Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Προγν. 3, 39 [XVIII/B', σ. 311, 3-4 Κ. = CMG V/9/2, σ. 375,16] (λο-
γική θεωρία).

τοις έξ άνατομής φαινομένοις

Βλ. Γαλην., Τέχν. ίατρ. 19, 7 [I 354, 12 Κ. = σ. 333, 8-9 Β.]: ή τε τών έξ άνατομής φαινομέ-
νων γνώσις· Π. τών καθ' Ίπποκρ. στοιχ. 1, 9 [I 481, 8-10 Κ.]: κα'ι μέντοι κα'ι δπως έγίνωσκεν ό
'Ιπποκράτης υπέρ άπάντων τών έξ άνατομής φαινομένων, ιδία μοι γέγραπται- Π. φυσ. δυν. 1,15 [II
59,1 Κ. = Gal. scr. min. III 144,3-4]: πώς οϋν εχει τό φαινόμενον εκ τής άνατομής; Π. άνατ. έγχ. 1,
4 [II 236,6-7 Κ.]: μηδεπώποτε δέ έωρακόσι μηδέν τών έξ άνατομής φαινομένων, κ.ά.· Π. χρ. μορ. 2,
2 [III 91,14 Κ. = I 66,25 Helmr.], κ.ά.

334. Προφανώς έννοεΐ «πλατυάζοντας», δηλ. εϊτε άναπτύσσοντας τά διάφορα θέματα περισσότερο
άπό δσο θά ήταν άπαραίτητο, εϊτε κάνοντας λόγο και γιά άλλα ζητήματα πού μάλλον δεν είχαν άμεση σχέ-
ση με τό κάθε φορά εξεταζόμενο.
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II. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ί) Άνατομικά

α') Μαρτυρίες

8. Γαλην.,Π. ανατ. έγχ. 1,3 [II 227,10-228, 3 Κ.]:

Μάλιστα δέ με προϋτρεψαν [sc. οί φίλοι] Ιδία γράψαι τήν άνατομήν ταύτην αύτήν
καθ' αυτήν [sc. τών μυών], επειδή Λύκου τι σύγγραμμα νϋν ήμϊν έκομίσθη, μικρού
δεϊν εις πεντακισχιλίους στίχους έκτεταμένον, εν τοις πλείστοις αυτών έσφαλμένον ...

Κυρίως όμως μέ προέτρεψαν [sc. οί φίλοι] νά γράψω ιδιαίτερο σύγγραμμα μόνο γιά
τήν άνατομή αύτή [sc. τών μυών], έπειδή τώρα έφθασε στά χέρια μου κάποιο σύγγραμ-
μα τού Λύκου, τό όποιο έχει έκταση κατά τι μικρότερη άπό πέντε χιλιάδες στίχους, πού
στό μεγαλύτερο μέρο του είναι λανθασμένο ....

Βλ. και παρακάτω, άπ. 16.

μάλιστα δέ με προϋτρεψαν [sc. οί φίλοι]

Κατά τόν Γαληνό πολλά έργα του γράφτηκαν ύστερα άπό προτροπή (ή άξίωση ή παράκλη-
ση) φίλων του. Ανάμεσα σ' αυτά περιλαμβάνονται και δύο ιδιαίτερα σημαντικά γιά τήν κατάρτι-
ση τοϋ καταλόγου τών γνήσιων συγγραμμάτων τοϋ Περγαμηνοΰ γιατροϋ· πρόκειται γιά τό Περί
τής τάξεως τών 'ιδίωνβιβλίων [XIX 49-61 Κ. = Gal. scr. min. II, σσ. 80-90 = σσ. 87-102 Β.-Μ.], πού
γράφτηκε υστέρα άπό άξίωση τοϋ Εύγενιανοϋ, και τό Περ'ι τών ιδίων βιβλίων [XIX 8-48 Κ. = Gal.
scr. min. II, σσ. 91-124 = σσ. 133-173 Β.-Μ.], πού γράφτηκε ύστερα άπό προτροπή τοϋ Βάσσου.
'Επίσης τά δύο σύγγραμματα τοϋ Γαληνοΰ έναντίον τοϋ Αύκου γράφτηκαν κατά παράκληση φί-
λων γιά τό Προς Αύκον οτι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν ού ή αρχή- «τά αυξανόμενα
πλείστον εχει τό εμφυτον θερμόν» βλ. Γαλην., Πρός Αύκον 1 [XVIII/A', σ. 198, 6-10 Κ. = CMG
V/10/3, σ. 4,13-17], ένώ γιά τό Περι τών άγνοηθέντων τω Αύκω κατά τάς άνατομάς βλ. Γαλην., Π.
'ιδ. βιβλ. 3 [XIX 21,18-22,3 Κ. = Gal. scr. min. II, σ. 101,17-20 = σ. 144,19-25 Β.-Μ.]. (Τά σχετικά
παραδείγματα είναι πολλά).

ιδία γράψαι τήν άνατομήν ταύτην αύτήν καθ' έαυτήν [sc. τών μυών]

Πρόκειται γιά τό σύγγραμμα Περί μυών άνατομής [XVIII/B', σσ. 926-1026 Κ. = σσ. 117-206
G.], ή συγγραφή τοϋ οποίου τοποθετείται κατά τή δεύτερη παραμονή τοϋ Γαληνοΰ στή Ρώμη, και
ειδικότερα κατά τό χρονικό διάστημα άνάμεσα στό 169 και τό 180 μ.Χ.· βλ. Ilberg, «Schriftstellerei,
II», σσ. 499 καί 513, και Bardong, «Beiträge», σ. 633.

Λύκου τι σύγγραμμα νϋν ήμϊν έκομίσθη

Προφανώς έννοειται τό άνατομικό σύγγραμμα τοΰ Αύκου, ό τίτλος τοϋ όποιου δέν μαρ-
τυρειται. Άν τό νϋν χρησιμοποιείται κυριολεκτικά, τότε τό σύγγραμμα αύτό τοϋ Αύκου πε-
ριήλθε στήν κατοχή τοΰ Γαληνοΰ, όταν αύτός έγραφε τό Περι ανατομικών εγχειρήσεων. Τό έν
λόγω γαληνικό έργο γράφτηκε γιά πρώτη φορά μεταξύ τών έτών 164 καί 168 (ή 162 καί 166),
δηλ. κατά τήν πρώτη παραμονή τοΰ Γαληνοΰ στή Ρώμη (βλ. Ilberg, «Schriftstellerei, I», σ. 228,
καί «Schriftstellerei, II», σ. 512, καί Bardong, «Beiträge», σ. 633) καί χάθηκε (βλ. Γαλην., Π. άνατ.
έγχ. 1,1 [II 215,1-216, 9 Κ.]), ένώ τό σωζόμενο άρχισε νά γράφεται κατά τή δεύτερη παραμονή
τοΰ Γαληνοΰ στή Ρώμη, δηλ. μετά τό 169 (βλ. Ilberg, «Schriftstellerei, I», σ. 229, καί Bardong,
«Beiträge», σ. 633). Ωστόσο φαίνεται ότι τό νϋν στό έξεταζόμενο χωρίο μάλλον χρησιμοποιείται
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γιά να δηλωθεί δτι τό άνατομικό σύγγραμμα τοϋ Λύκου περιήλθε στήν κατοχή τοϋ Γαληνοΰ σχε-
τικά πρόσφατα, άφοϋ ό γιατρός αύτός τό μνημονεύει ήδη στό Περ'ι μυών ανατομής (XVIII/A ', σσ.
926, 7-927, 7 Κ. = σσ. 118, 8-119, 1 G.) πού γράφτηκε πριν άπό τή δεύτερη συγγραφή τοϋ Περι
ανατομικών έγχειρήσεων (βλ. Ilberg, «Schriftstellerei, II», σ. 513, και Bardong, «Beiträge», σ. 633).
Ό Γαληνός λοιπόν είχε τή δυνατότητα νά κρίνει τό βιβλίο τοϋ Λύκου, καθώς έγραφε τό δικό του
άνατομικό σύγγραμμα, ώστόσο άπέφυγε νά κάνει κάτι τέτοιο συστηματικά, έπεϊ δ'έν τή προκει-
μένη πραγματεία [sc. Περι ανατομικών έγχειρήσεων] περ'ι τών έξ ανατομής φαινομένων ό λόγος
έστιν, ού τοϋ κρίνειν άλήθειαν δογμάτων (βλ. Π. άνατ. έγχ. 7,4 [II 598,11-13 Κ.]). Έτσι λίγο άργό-
τερα (βλ. Ilberg, «Schriftstellerei, II», σ. 513) έγραψε ιδιαίτερο σύγγραμα, τό μή σωζόμενο Περ'ι
τών άγνοηθέντων τω Λύκω κατά τάς άνατομάς, δπου άσκοΰσε δριμεία πολεμική κατά τοΰ Λύκου.
Κατά τόν Touwaide, «Lykos», σ. 574, ό Γαληνός έλαβε γνώση τών συγγραμμάτων τοΰ Λύκου (πού
πέθανε πριν τό 180 μ.Χ.) λίγο πριν τό 186 μ.Χ.

9. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 449,3-5 Κ.]:

Καίτοι τό γε Λύκου βιβλίον έπί τήν ώμοπλάτην έφασκε κατασπάσθαι τήν κε-
φαλήν ύπ'αύτοϋ, μήτε τό νεϋρον έγνωκότος τοϋ γράψαντος αύτό ...

Άν καί βέβαια τό βιβλίο τοΰ Λύκου έλεγε οτι άπό αύτόν [sc. τόν μϋ] έλκεται τό κε-
φάλι πρός τήν ώμοπλάτη, ώστόσο έκείνος πού τό έγραψε ούτε τό νεΰρο αύτό γνώριζε ...

Βλ. καί παρακάτω, άπ. 21.

10. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,7 [II 458,16-459,2 Κ.]:

Έθαύμαζον ούν, δπως ό Λύκος ούτος, ού νϋν είς τό μέσον ήκει τα βιβλία μετά
τόν θάνατον, έ ν τη τών μυών άνατ ο μη μίαν οιδε μόνην έξ αύτών συζυγίαν ...

Άποροϋσα λοιπόν, πώς αύτός έδώ ό Λύκος, τά βιβλία τοΰ οποίου ήρθαν στό προ-
σκήνιο τώρα, υστέρα άπό τόν θάνατο του, κατά τήν άνατομή τών μυών έντόπισε μία
μόνο συζυγία άπό αύτούς [sc. τούς μΰς] ...

Βλ. καί παρακάτω, άπ. 24.

ού νϋν είς τό μέσον ήκει τά βιβλία μετά τόν θάνατον

Βλ. καί μαρτ. 11.

11. Γαλην.,Π. άνατ. έγχ. 4,10 [II 470,1-12 Κ.]:

'Εσφαλμένοι δ'είσι περί αύτόν [sc. τόν μΰν], ώς καϊ περι πολλούς άλλους, οί τάς τών
μυών άνατομάς γράψαντες, ώσπερ και αύτός ό Λύκος, ού νϋν έκομίσθη τινά τών άν α-
τομικών βιβλίων, ον ούκ έθεασάμην μέν έγώ ζώντα, καίτοι πάσι τοις Κοΐντου μαθη-
ταίς συγγενόμενος, και μηθ'όδοϋ μήκος όκνήσας μήτε πλουν, άλλ'ούκ ήν όνομα Λύκω335
παρά τοις "Ελλησιν, ήνίκ έζη· νυν'ι δ'άποθανόντος αύτοϋ βιβλίων τινά περιφέρε-
ται σπουδαζόμενα. περ'ι μέν ούν τών άλλων, οΐς ούκ ένέτυχον, ούδέν έχω φάναι, τάς <5 '

335. Τό Λύκφ άπστελεΐ διόρθωση τοΰ Simon, Anatomie des Galen, τ. 2, σ. 336, σημ. 576, άντί τής
γραφής Λύκου (Kühn).
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άνατομάς, ας γοϋν άχρι νϋν άνέγνων, αμαρτήματα έχουσας εϋρον πολλά, άλλ', οπερ
εψην, ού πρόκειται μοι τούς πρεσβυτέρους έξελέγχειν, δτι μοι πάρεργον.

Έχουν κάνει σφάλματα σχετικά μ' αύτόν [sc. τον μϋ], όπως και γιά πολλούς άλλους,
αύτοί πού έγραψαν γιά τήν άνατομία τών μυών, όπως άκριβώς και ό ϊδιος ό Λύκος, κά-
ποια άνατομικά βιβλία τοϋ όποιου τώρα έφθασαν (στά χέρια μου)· αύτόν όμως έγώ, όταν
ζούσε, δέν τόν συνάντησα ποτέ, άν και συναναστράφηκα μέ όλους τούς μαθητές τοϋ
Κοΐντου, χωρίς νά διστάσω336 ούτε γιά τή μεγάλη άπόσταση ούτε γιά τό ταξίδι μέ πλοίο.
Άλλά ό Λύκος δέν ήταν γνωστός στούς Έλληνες, όσο ήταν ζωντανός· τώρα όμως πού
πέθανε, κάποια άπό τά βιβλία του κυκλοφορούν καί μελετούνται. Σχετικά λοιπόν μέ
έκεινα, τά όποια δέν έπεσαν στά χέρια μου, δέν μπορώ νά μιλήσω, στά άνατομικά όμως,
πού διάβασα μέχρι τώρα, βρήκα νά ύπάρχουν πολλά λάθη. Άλλά, όπως άκριβώς είπα,
δέν έχω πρόθεση νά άσκήσω έλεγχο στούς προγενέστερούς μου, παρά μόνο περιστα-
σιακά.

Βλ. καί παρακάτω, άπ. 28.

ώς και περι πολλούς άλλους, οί τάς άνατομάς τών μυών γράψαντες

Ό Γαληνός στήν εισαγωγή τοϋ συγγράμματος του Περί μυών ανατομής καταγράφει τούς
σημαντικότερους γιατρούς πού έγραψαν γιά τήν άνατομία τών μυών βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 1,
1 [XVIII/Α',σσ. 926,1-5 Κ. = σ. 118,2-6 G.]: Μυών άνατομήν άμέμπτως μεν ούδεις εγραψεν, άκρι-
βέστερον δέ μάλλον μεν Μαρίνος τών άλλων άλλ'επειδή μήτε δι'ένός βιβλίου μήθ'έξής ύπέρ απά-
ντων διήλθεν, εύδοκίμησεν ε'ικότως ή τοϋ Πέλοπος και τοϋ Λύκου και Αιλιανού τών μυών ανατομή.

ον ούκ έθεασάμην έγώ ζώντα, καίτοι πάσι τοϊς Κοΐντου μαθηταίς συγγενόμενος

Γιά τον Κόϊντο καί τούς μαθητές του βλ. παραπάνω, σ. 255. Βλ. και μαρτ. 12: άπό τούς άλλους
μαθητές τοϋ Κοΐντου, τούς όποιους προσπάθησα νά τούς ψάξω έπιμελώς καί νά τούς βρώ όλους.

νυνι δ' άποθανόντος αύτοϋ βιβλία τινά περιφέρεται σπουδαζόμενα

Βλ. καί τό έπόμενο άπ. Πρβ. καί μαρτ. 10: έθαύμαζον ούν, δπως ό Λύκος ούτος, ού νϋν ε'ις τό
μέσον ήκει τά βιβλία μετά τον θάνατον.

περί μεν ούν τών άλλων, οΐς ούκ ένέτυχον, ούδέν έχω φάναι

Ό Γαληνός σημειώνει έδώ ότι θά έκφράσει γνώμη μόνο γιά τά άνατομικά συγγράμματα
τοΰ Αύκου, γιατί μόνο αύτά άπέκτησε καί διάβασε. Φυσικά ή δήλωσή του αύτή δέν σημαίνει ότι
δέν έλαβε γνώση, προφανώς άργότερα, καί άλλων συγγραμμάτων τοΰ Μακεδόνα γιατροΰ, άφοΰ
στόν Γαληνό οφείλουμε τή γνώση μας γιά τά υπομνήματα τοΰ Αύκου σέ ιπποκρατικά έργα, καί
άκόμη άφοΰ έξ αίτιας τής άντιϊπποκρατικής στάσεως τοΰ γιατροΰ αϋτοΰ ό Γαληνός έγραψε ένα-
ντίον του ιδιαίτερο σύγγραμμα (Προς Αύκον δτι μηδέν ήμάρτηται...).

12. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 14 [II 168 Simon]337:

Καί όταν τό πράγμα έχει έτσι μέ τά συγγράμματα αύτά, τότε, άπό τούς άλλους μα-
θητές τοϋ Κοΐντου, τούς οποίους προσπάθησα νά τούς ψάξω έπιμελώς και νά τούς βρώ

336. 'Εννοείται «νά ψάξω νά τούς βρώ» ή «νά πάω προς συνάντηση τους».

337. Τό δέκατο τέταρτο βιβλίο τοϋ Π. άνατ. έγχ. άνήκει σ' έκεινα πού σώζονται μόνο στά Αραβικά (με-
ταφράζω άπό τά Γερμανικά).
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όλους, δέν χρειάζεται νά μνημονεύσω κανέναν άλλον, παρά μόνο τόν Σάτυρο και τόν
Πέλοπα. Πολύ κατώτερος άπό αύτούς τούς δύο είναι ό Μακεδόνας Λύκος, τού όποιου
ύπάρχει [= κυκλοφορεί] ένα βιβλίο γιά τήν Άν ατο μ ία,καίτό όποιο αύτόν τόν
καιρό βρίσκεται στά χέρια πολλών άνθρώπων. Έπίσης αύτός είναι ένας άνδρας πού όταν
ζούσε δέν ήταν πολύ γνωστός μεταξύ τών Ελλήνων. Καί άν δέν ύπήρχε έκεΐνο [sc. τό βι-
βλίο του γιά τήν Άνατομία], θά τόν παρέλειπα έντελώς συνειδητά καί δέν θά έκανα λόγο
γι'αύτόν. Γιατί όσον άφορά τ ά συγγράμματα αύτά τοΰ Λύ κ ο υ, τά όποια στις
ημέρες μας τά εΐδα νά βρίσκονται στήν κατοχή πολλών άνθρώπων, εΐναι έντελώς σαφές
ότι συγκροτήθηκαν μέ βάση τά συγγράμματα τοΰ Μαρίνου, μόνο πού αύτά εΐναι γεμάτα
άπό λάθη καί όσον άφορά τήν πληρότητά τους παρουσιάζουν περισσότερες έλλείψεις
άπό ο,τι τά συγγράμματα τοΰ Μαρίνου.

άπό τούς άλλους μαθητές τού Κοΐντου τούς οποίους προσπάθησα νά τούς ψάξω έπιμελώς καϊ
νά τούς βρω όλους

Γιά τούς μαθητές τοΰ Κοΐντου βλ. παραπάνω, σ. 255. Βλ. και μαρτ. 11.

τόν Σάτυρο και τόν Πέλοπα

Ό Σάτυρος άκμασε κατά τό πρώτο μισά τοΰ 2ου αί. μ.Χ. στήν Πέργαμο. Ύπήρξε μαθητής
τοΰ Κοΐντου καί δάσκαλος τοΰ Γαληνού. Ασχολήθηκε μέ τήν Ανατομική, τή Φαρμακολογία καί
τόν ύπομνηματισμό ιπποκρατικών έργων. Βλ. F. Ε. Kind, «Satyros» (22), RE II/A/1 (1921) 235. Γιά
τόν Πέλοπα βλ. παραπάνω, σ. 257.

Επίσης αύτός είναι ένας άνδρας πού δταν ζούσε δέν ήταν πολύ γνωστός μεταξύ τών Ελλήνων

Βλ. καί τήν προηγ. μαρτ.

είναι έντελώς σαφές οτι συγκροτήθηκαν μέ βάση τά συγγράμματα τοΰ Μαρίνου

Στό χωρίο αύτό ό Γαληνός μάς κάνει γνωστή μιά βασική πηγή τοϋ Λύκου γιά τή συγγραφή
τοΰ άνατομικοΰ έργου του. Πρβ. έπίσης μαρτ. 59, όπου γίνεται λόγος γιά τήν έξάρτηση τοΰ Λύκου
κατά τήν έξήγηση τοΰ έκτου βιβλίου τών Επιδημιών άπό τό άντίστοιχο υπόμνημα τοΰ Μαρίνου,
και τό άπ. 63, όπου γίνεται λόγος γιά τήν άλληλεξάρτηση διαφόρων γιατρών, μεταξύ αύτών τοΰ
Άύκου καί τοΰ Μαρίνου, όσον άφορά τήν έρμηνεία χωρίου τοΰ ι'διου βιβλίου τών Επιδημιών.

Ό Μαρίνος ύπήρξε διάσημος άνατόμος, ό σημαντικότερος μετά τόν Ηρόφιλο καί τόν
Ερασίστρατο, ό όποιος μέ τά συγγράμματά του άσκησε ουσιαστική έπίδραση στόν Γαληνό.
"Εδρασε κατά τό πρώτο μισό τοΰ 2ου αί. μ.Χ. (περί τό 120) στήν Αλεξάνδρεια. Ύπήρξε δάσκα-
λος τοΰ Κοΐντου κα'ι τοΰ Άντιγένη καί σύγχρονος τού Νουμισιανοΰ. Έγραψε κυρίως συγγράμ-
ματα άνατομικοΰ περιεχομένου, ενα άπό τά όποια, άποτελούμενο άπό είκοσι βιβλία, ό Γαληνός
τό συνόψισε σέ τέσσερα. Έγραψε έπίσης γιά τήν άνατομή τών μυών και ένα ύπόμνημα στούς
ιπποκρατικούς Αφορισμούς καί στό Επιδημιών ΣΤ' (βλ. παρακάτω, μαρτ. 59 καί άπ. 63). Βλ. Κ.
Deichgräber, «Marinus» (4), RE XIV/2 (1930) 1796, καί V. Nutton, «Marinos aus Alexandreia» (2),
DNP 7(1999) 898.

13. Γαλην.,Π. μυών άνατ. 1,1-2 [XVIII/B', σσ. 926,3-927,4 Κ. = σ. 118,5-14 G.]:

... εύδοκίμησεν είκότως ή τοϋ Πέλοπος και τοϋ Λύκου και Αιλιανού τών μυών άνα-
τομή. ... ό δέ Λύκος έν μέγιστον βιβλίον έγράψατο περ'ι αύτών ... έμηκύνθη δέ
τό τοϋ Λύκου βιβλίον, οτι τε μακρότερον έρμηνεύει πάντα ...

... όπως ήταν φυσικό εΐχε αποδοχή ή άνατομή τών μυών τοϋ Πέλοπα, τοΰ Λύκου
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και τοϋ Αιλιανού.... Ό Λύκος έγραψε γι' αύτούς ενα ολόκληρο βιβλίο ... τό βιβλίο ομως
τοϋ Λύκου έλαβε μεγάλη έκταση, και έπειδή ο λα τα έρμηνεύει έκτενέστερα ...

Βλ. κα'ι άπ. 7 και 17.

Αλλ'έπειδή μήτε δι'ένός βιβλίον μήθ'έξής ύπέρ απάντων διήλθεν [sc. ό Μαρίνος]

Γιά τόν Μαρίνο βλ. τά σχόλια στήν προηγούμενη μαρτ.

ή τοΰ Πέλοπος

Γιά τόν Πέλοπα βλ. παραπάνω, σ. 257.

και Αιλιανού

Ό Μέκκιος Αιλιανός (πρώτο μισό 2ου αί. μ.Χ.) ύπήρξε δάσκαλος τοΰ Γαληνοΰ. Ή πόλη πού
έδρασε είναι άγνωστη, ϊσως δμως γιά κάποιο διάστημα άσκησε τό ιατρικό έπάγγελμα στή Ρώμη.
Τό κύριο ένδιαφέρον του είχε έπικεντρωθεί τήν Ανατομική, ώστόσο το μόνο σύγγραμμα πού συν-
δέεται μέ τό δνομά του ήταν ή έπιτομή τών τοϋ πατρός άνατομικών συγγραμμάτων, δπου γινόταν
λόγος κα'ι γιά τήν άνατομή τών μυών. Βλ. Μ. Wellmann, «Mekkios Ailianos» (12), RE 1/1 (1893)
488.

14. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 2,6 [XV 136,14-16 Κ. = CMG V/9/1, σ.
70,13-15]:

Άλλά και τών Κοΐντου μαθητών εστίν άν ατο μ ικά συγγράμματα, καθάπερ
τά Σατύρου τε τοϋ ημετέρου διδασκάλου και Λύκου ...

Υπάρχουν ομως άνατομικά συγγράμματα κα'ι τών μαθητών τοΰ Κοΐντου, οπως
(είναι) τά συγγράμματα τοΰ δασκάλου μου Σατύρου καί τοΰ Λύκου.

Βλ. κα'ι παρακάτω, άπ. 36.

τών Κοΐντου μαθητών έστιν άνατομικά συγγράμματα

Γιά τούς μαθητές τοϋ Κοΐντου βλ. παραπάνω, σ. 255.

καθάπερ τά Σατύρου τε τοϋ ημετέρου διδασκάλου και Λύκου ...

Στό χωρίο αύτό δέν γίνεται μνεία άφ' ένός τών συγγραμμάτων τών μαθητών τοΰ Κοΐντου
και άφ' έτέρου τοΰ Σατύρου και τοϋ Λύκου, άφοΰ οί δύο τελευταίοι γιατροί ύπήρξαν διαπρεπείς
μαθητές τοΰ πρώτου. Συνεπώς πρέπει νά δεχθοΰμε δτι μέ τό καθάπερ εισάγεται πρόταση στήν
όποία γίνεται λόγος δειγματοληπτικά γιά τά σχετικά μέ τήν Ανατομική συγγράμματα δύο μα-
θητών τοΰ Κοΐντου (πρβ. και παρακάτω, μαρτ. 41). Γιά τόν Σάτυρο βλ. παραπάνω, σ. 264.

15. Γαλην., Π. ίδ βιβλ. 3, 17 [XIX 22, 11-16 Κ. = Gal. scr. min. II 102, 2-8 = σ. 145,
7-13 B.-M.]:

... ήξίωσάν τίνες τών άξιολόγων 'ιατρών έν προεδρία καθεζόμενοι μή κατατρίβειν με
τόν χρόνον, άλλ' έπειδή Λύκος ό Μακεδών, Κοΐντου μαθητής γεγονώς άνδρός άνατομι-
κωτάτου, τά μέχρι τών καθ' εαυτόν εύρημένα πάντα έγ ρ αψ εν, έάσαντα τους άλλους
μόνα τ ά προς έκείνου γ ε γ ραμμένα τοις έμοΐς άντεξετάσαι...
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... κάποιοι άπό τούς άξιόλογους γιατρούς πού κάθονταν στά πρώτα έδρανα338 μοϋ
ζήτησαν νά μήν σπαταλώ τόν χρόνο, άλλά, έπειδή ό Λύκος ό Μακεδών, πού υπήρξε μα-
θητής τού Κοΐντου, άνδρα μεγάλου γνώστη τής Ανατομικής, κατέγραψε όλα όσα άνα-
καλύφθηκαν μέχρι τήν έποχή του, άφοΰ άφήσω κατά μέρος τούς άλλους, νά έξετάσω σέ
άντιπαραβολή μέ τά δικά μου μόνο τά όσα έχει γράψει έκεινος.

Άπό τό άπόσπασμα αύτό, έκτός άπό τή μαρτυρία για τή συγγραφή άπό τόν Λύκο άνατο-
μικοϋ συγγράμματος, άντλοΰμε καί μια γενική άλλά ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα πληροφορία γιά
τις πηγές πού χρησιμοποίησε κατά τή συγκρότηση τοΰ έργου αύτοΰ, ότι δηλ. ό Λύκος συμπερι-
έλαβε, προφανώς συνοπτικά, όλες τις μέχρι τήν έποχή του άνατομικές γνώσεις. Μέ τήν εύκαι-
ρία αύτή σημειώνω ότι κατά τήν Αρχαιότητα τό πρώτο γνωστό άνατομικό έργο τό συνέγραψε ό
γιατρός Διοκλής ό Καρύστιος (4ος/3ος; αΐ.π.Χ.)· βλ. Γαλην.,Π. άνατ. έγχ. 2,1 [II281,14-282,4 Κ.]
= Διοκλ., άπ. 23 Wellmann =17 van der Eijk.

Γιά τις δημόσιες επιδείξεις καί ομιλίες τοϋ Γαληνοΰ έντοπίζονται μαρτυρίες στά συγγράμ-
ματά του- έκτος άπό τό χωρίο πού έξετάζεται έδώ, βλ. Γαλην., Π. φλεβοτ. προς Έρασιστρ. έν 'Ρώμη
1 [XI 194, 6-17 Κ.]: συνέβη γάρ πως έν έκείνω τω χρόνω καθ'έκάστην ήμέραν εις τά προβαλλό-
μενα λέγειν έν πλήθει ...17. Ιδ. βιβλ. 3,13 [XIX 21,6-9 Κ. = Gal. scr. min. II 101, 3-6 = σ. 144,8-9
Β.-Μ.]: άγανακτοϋντες δ' οί φίλοι παρεκάλουν με δημοσία δεϊζαι κατά τι τών μεγάλων άκονστη-
ρίων ...· Π. άνατ. έγχ. 8,5 [II 677,1-5 Κ.]: καί μέντοι γε καί δημοσία έθεάσασθε τούτο δεικνύμενον
...· 17. τών πεπονθ. τόπ. 3,2 [VIII143,12-15 Κ.]: έγώ δ'έργω διεδειξάμην έν έπιδείξεσίν τε δημοσί-
αις ..., κ.ά. 'Επίσης ό Γαληνός μας πληροφορεί ότι έκανε και κάποιες άνατομικές έπιδείξεις σέ πε-
ριορισμένο άριθμό προσώπων, δηλ. μόνον ένώπιον τοΰ Φλαβίου Βοηθοΰ καί κάποιων άλλων δι-
απρεπών Ρωμαίων, τούς όποιους καί κατονομάζει- βλ. 77. άνατ. έγχ. 1, 1 [II 218, 3-14 Κ.], και 77.
τοΰ προγιν. 5 [XIV 627,12 κ.έ. Κ. = CMG V/8/1, σ. 96,15 κ.έ.]. Γιά τή δημόσια έξέταση τών άνα-
τομικών άπόψεων τοΰ Λύκου άπό τόν Γαληνό βλ. καί Lloyd, «Galen and his contemporaries»,
σσ. 37-38, ένώ γενικά γιά τις δημόσιες ιατρικές επιδείξεις στή Ρώμη κατά τόν 2ο αί. μ.Χ. βλ. Α.
Debru, «Les démonstrations médicales à Rome au temps de Galien», στό: Ph. J. van der Eijk - Η.
Ε J. Horstmanshoff - P. H. Schrijvers (έκδ.), Ancient Medicine in its Socio-Cultural Context. Papers
read at the Congress Held at Leiden University, 13-15 April 1992, τ. 1, Amsterdam - Atlanta 1995,
σσ. 69-81. Βλ. άκόμη Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 526, σημ. 159 (γενικά γιά τις δημόσιες
ιατρικές άκροάσεις κατά τήν Αρχαιότητα).

II. Αποσπάσματα339

(γενικά γιά τις άνατομικές περιγραφές τού Λύκου)

16. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 1,3 [II 227,10-228,3 Κ.]:

338. "Ετσι άντιλαμβάνεται τό χωρίο και ό Singer, Galen, σ. 10 (: «who were sitting in the front-row»),
και όχι «προέδρευαν», δπως άλλοι.

339. Γιά τήν κατάταξη τών άνατομικών άποσπασμάτων τοϋ Λύκου, ή οποία άκολουθεΤ, έλαβα ύπ' όψιν
μου κατ' έξοχήν τή σειρά μέ τήν όποία έκτίθενται τά άντίστοιχα θέματα στά γαληνικά συγγράμματα Π. άνατ.
έγχ. και Π. μυών άνατ.· έπίσης οί χαρακτηρισμοί τών μυών ή ομάδος μυών γιά τούς οποίους γίνεται λόγος
προέρχονται κατά βάση άπό τά δύο παραπάνω έργα (θεώρησα ορθότερο νά άκολουθήσω τήν πρακτική
αύτή, παρά νά βασίσω τήν κατάταξη μου σέ άντίστοιχες άπόψεις τής σύγχρονης Ανατομικής). Σημειώνω
τέλος ότι μέ τήν έπιχειρούμενη κατάταξη άνασυντίθεται, κατά ένα τουλάχιστον μέρος της, κυρίως ή περί
Μυολογίας διδασκαλία τοΰ Λύκου.
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Μάλιστα δέ με προϋτρεψαν [sc. οί φίλοι] 'ιδία γράψαι τήν άνατομήν ταύτην αύτήν
καθ'αύτήν [sc. τών μυών], έπειδή Λύκου τι σύγγραμμα νϋν ήμϊν έκομίσθη, μικρού δεϊν είς
πεντακισχιλίους στίχους έκτεταμένον, έν τοις πλείστοις αύτών έσφαλμένον, άχρι καί τοϋ
παραλελείφθαι μϋς ούκ ολίγους, άλλά τό γε ήμέτερον, έν φ τήν άνατομήν αύτήν πεποιή-
μεθα, μεγέθει μέν ώς τρίτον έστιν 'ίσως έκείνου μόρων, άπαντας δέ τούς μϋς διδάσκει, μετά
τοϋ καί προσεπιμεμνήσθαι τοϋ Λύκου, πολλών μέν μυών ένεργείας άγνοήσαντος, ένίας
[-ους?]340 δ'όλως παρελθόντος, υπάρχει μέν δή τώ βουληθέντι κάξ έκείνου τοϋ βιβλίου γυ-
μνάζεσθαι, πίθηκον άνατέμνοντι.

Κυρίως δμως μέ προέτρεψαν [sc. οί φίλοι μου] νά γράψω ιδιαίτερο σύγγραμμα
μόνο γιά τήν άνατομή αύτή [sc. τών μυών], έπειδή τώρα έφθασε στά χέρια μου κάποιο
σύγγραμμα τοϋ Λύκου, τό όποιο έχει έκταση κατά τι μικρότερη άπό πέντε χιλιάδες στί-
χους, πού στό μεγαλύτερο μέρος του είναι λανθασμένο, μέχρι τοϋ σημείου νά έχουν πα-
ραλειφθεί όχι λίγοι μύες. Τό δικό μας [sc. σύγγραμμα] όμως στό όποιο έχουμε έκθέσει
τήν άνατομή αύτή, ώς προς τό μέγεθος εΐναι ένδεχομένως τό ένα τρίτο έκείνου, περιέχει
όμως τή διδασκαλία όλων τών μυών, καί έπί πλέον κάνει μνεία καί τοΰ Λύκου, ό όποιος
όχι μόνο άγνόησε τις ένέργειες πολλών μυών, άλλά κάποιες τις (ή ορθότερα: κάποιους
τούς)341 παρέβλεψε έντελώς. Υπάρχει λοιπόν ή δυνατότητα σ' όποιον τό έπιθυμεΐ νά έξα-
σκηθεΐ καί μ' έκεΐνο τό βιβλίο, άνατέμνοντας (ταυτόχρονα) καί πίθηκο.

Βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 8.

Άπό τό παραπάνω γαληνικό χωρίο άντλοϋμε γενικές μόνο πληροφορίες γιά τό περιεχό-
μενο καί κυρίως γιά τά σφάλματα καί τις παραλείψεις τοϋ συγγράμματος τοΰ Λύκου (: έν πλεί-
στο ις έσφαλμένον, παραλελείφθαι μΰς ούκ ολίγους, πολλών μέν μυών ένεργείας άγνοήσαντος, ένί-
ας [-ίους7.] δ'όλως παρελθόντος).

Λύκου τι σύγγραμμα νϋν ήμϊν έκομίσθη, μικρού δεϊν είς πεντακισχιλίους στίχους έκτεταμένον

Πρβ. καί μαρτ. 7,13 καί άπ. 17.

άλλά τό γε ήμέτερον, έν ώ τήν άνατομήν αύτήν πεποιήμεθα

Πρόκειται γιά τό γαληνικό σύγγραμμα Περί μυών άνατομής [XVIII/B', σσ. 926-1026 Κ. =
σσ. 118-209 G.].

πίθηκον άνατέμνοντι

Γιά τήν άνατομή τών πιθήκων καί τήν άναλογική χρησιμοποίηση τών σχετικών πορισμάτων
στόν άνθρωπο βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 1,2 [II 219,8-224,12 Κ.]· δ.π. 3,5 [II 384,10-386,12 Κ.]·
δ.π. 4,2 [II 423,5 κ.έ. Κ.]· ο.π. 6,1 [II 532,5 κ.έ. Κ.], κ.ά.

340. Πιθανότατα τό ένίας (δηλ. ένεργείας) πρέπει νά διορθωθεί σέ ένίονς (δηλ. μϋς), έπειδή στό χωρίο
αύτό, δπως εΐναι έκδεδομένο, ή φράση πολλών μέν μυών ένεργείας άγνοήσαντος ταυτίζεται νοηματικά μέ
τήν άμέσως έπόμενη ένίας δ' όλως παρελθόντος. Άν δμως υιοθετηθεί ή προτεινόμενη διόρθωση, τότε άφ'
ένός έξαλείφεται ή ταυτολογία καί άφ' έτερου βελτιώνεται τό νόημα τού κειμένου, άφού γίνεται σαφές δτι ό
Λύκος «δχι μόνο άγνόησε τις ενέργειες πολλών μυών, άλλά κάποιους (μΰς) τούς παρέβλεψε έντελώς». Βλ.
καί λίγο παραπάνω στό ϊδιο άπ.: άχρι καί τοϋ παραλελείφθαι [sc. ύπό τού Λύκου] μϋς ούκ ολίγους.

341. Σύμφωνα μέ τήν προτεινόμενη διόρθωση.
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17. Γαλην., Π. μυών ανατ. 1,1-2 [XVIII/B ', σσ. 926,2-927,7 Κ. = σσ. 118,3-119,1 G.]:

Άλλ' έπειδή μήτε δι'ένός βιβλίου μήθ' έξης υπέρ απάντων διήλθεν [sc. ό Μαρίνος],

εύδοκίμησεν είκότως ή τοϋ Πέλοπος και τοϋ Λύκου κα'ι Αιλιανού τών μυών άνατομή.... ό
δέ Λύκος έν μέγιστον βιβλίον έγράψατο περ'ι αύτών ... έμηκύνθη δέ τό τοϋ Λύκου βιβλί-
ον, οτι τε μακρότερον έρμηνεύει πάντα και οτι λογικάς ζητήσεις άνέμιξε τοις έξ άνατομής
φαινομένοις■ έτι τε πρός τούτοις δτι περ'ι παθών έποιήσατο λόγους πολλούς, ών ένια κατ'
ούδέν ώκείωται ταΐς τών μυών άνατομαϊς.

Άλλά έπειδή οΰτε σέ ένα βιβλίο οΰτε στή συνέχεια [sc. τοϋ άνατομικοΰ συγγράμματος
του] έκανε λόγο [sc. ό Μαρίνος] γιά όλους (τούς μΰς), όπως ήταν φυσικό είχε άποδοχή ή

άνατομή τών μυών τού Πέλοπα, τοΰ Αύκου και τοΰ Αιλιανού____Ό Λύκος έγραψε γι' αύτούς

ένα ολόκληρο βιβλίο ... τό βιβλίο όμως τοΰ Λύκου έλαβε μεγάλη έκταση, και έπειδή όλα
τά έρμηνεύει έκτενέστερα καί έπειδή στά όσα είναι φανερά άπό τήν άνατομή άνέμιξε και
θεωρητικές αναζητήσεις· άκόμη, έκτός άπό αύτά, έπειδή έκανε πολλές άναφορές σέ νοσή-
ματα, κάποια άπό τά όποια δέν σχετίζονται κατά κανένα τρόπο μέ τις άνατομές τών μυών.

Βλ. κάι παραπάνω, μαρτ. 7 και 13.

Στό άπόσπασμα αύτό περιέχεται ή έπι πλέον πληροφορία οτι ό Αύκος δέν περιορίσθηκε μό-
νον στήν άνατομική περιγραφή τών μυών, άλλά ότι ταυτόχρονα συνεξέτασε και διάφορα νοσή-
ματα, τά όποια όμως, κατά τόν Γαληνό, δέν είχαν καμιά σχέση μέ τήν καθαυτό άνατομική μελέτη.

Μαρίνος

Γιά τόν Μαρίνο βλ. παραπάνω, σ. 264.

ή τοϋ Πέλοπος

Γιά τον Πέλοπα βλ. παραπάνω, σ. 257.

κα'ι Αιλιανού

Γιά τόν Αιλιανό βλ. παραπάνω, σ. 265.

καί δτι λογικάς ζητήσεις άνέμιξε τοις έξ άνατομής φαινομένοις

Βλ. τό σχόλιο στή μαρτ. 6 (γιά τήν ιατρική σχολή τοΰ Αύκου).

18. Γαλην., 17. μυών άνατ. 1,6 [XVIII/B', σ. 928,8-11 Κ. = σ. 119,20-23 G.]:

Έπιμνησθήναι δέ με καί τών ε'ί τι παρέλιπεν ή ούκ άκριβώς είπεν ό Λύκος ήξίωσαν,

έπειδή σαφέστατά τε και κάλλιστα πάντων ούτος άνατετμηκέναι μϋς πεπίστευται.

Μοΰ ζήτησαν άκόμη νά έπισημάνω άν ό Αύκος παρέλειψε κάτι ή δέν τό διατύπω-
σε μέ άκρίβεια· γιατί ύπήρχε ή άποψη ότι αύτός έχει κάνει άνατομή τών μυών λεπτομε-
ρέστερα και πολύ καλύτερα άπό όλους.

έπιμνησθήναι δέ με καϊ τών εϊ τι παρέλιπεν ή ούκ άκριβώς είπεν ό Λύκος ήξίωσαν
Πρβ. και τά σχόλια στις μαρτ. 8 και 16 (γιά τή συγγραφή έργων).

έπειδή σαφέστατά τε καί κάλλιστα πάντων ούτος άνατετμηκέναι μΰς πεπίστευται
Πρβ. όμως Γαλην., Π. μυών άνατ. 1,1 [XVIII/B', σσ. 926,1 κ.έ. Κ. = σ. 118, 2 κ.έ. G.]: Μυών
άνατομήν άμέμπτως μέν ούδείς έγραψεν, άκριβέστερον δέ μάλλον μέν Μαρίνος τών άλλων. Βλ. καί
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μαρτ. 7, 13 και άπ. 24. Πάντως παρά τήν κρίση αύτή τοϋ Γαληνοΰ φαίνεται δτι ή κρατοΰσα άπο-
ψη μεταξύ τών γιατρών ήταν (πεπίστευται) δτι αύτός πού είχε άσχοληθεί έπιτυχέστερα άπό τούς
άλλους μέ τήν άνατομή τών μυών ήταν ό Λύκος.

[Μύες πού κινούν τό κεφάλι]342
19. Γαλην., Π. μυών άνατ. 8,27 [XVIII/B', σσ. 948,15-949,5 Κ. = σ. 137,3-11 G]:
Τούτων απάντων τών μικρών μυών οσοι τήν διάρθρωσιν έστεφανώκασι τής κεφαλής,
ώσπερ χορός έν κύκλω περικείμενος, δύο μόνους οι δ εν ό Λύκος, άγνοεϊ δε τους άλλους
άπαντας, ώσπερ και τούς όπισθεν όκτώ τοϋ ίνίου, ους κοινούς εφ α μ εν είναι τραχήλου και
κεφαλής· άλλά τούτους μεν ούκ ήδυνήθη χωρίσαι τών ραχιτών, τούς λοιπούς δε ύπό τού-
τους κατακεκρυμμένους ε'ικότως ούκ εγνω.

Άπό ολους αύτούς τούς μικρούς μΰς, πού περιβάλλουν σάν στεφάνι τή διάρθρω-
ση τοΰ κεφαλιού, ώς χορός τοποθετημένος κυκλικά, ό Λύκος γνωρίζει δύο μόνο, άγνο-
εϊ ομως ολους τούς άλλους, οπως και τούς όκτώ οπίσθιους πού βρίσκονται στό ίνίο, οί
όποιοι είπαμε οτι είναι κοινοί γιά τόν τράχηλο καί τό κεφάλι. Άλλά αύτούς δέν μπόρεσε
νά τούς ξεχωρίσει άπό τούς ραχιαίους, ένώ τούς ύπόλοιπους πού είναι έντελώς καλυμέ-
νοι άπό αύτούς εύλογα δέν τούς έντόπισε.

Γιά τούς μϋς πού είναι κοινοί γιά τόν τράχηλο καί τό κεφάλι (μύες τοΰ κεφαλιοΰ καί ώμορ-
ραχιαϊοι) βλ. καί Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4, 7 [II 459, 7-9 Κ.]: φαίνονται γάρ έναργώς ομοίως πάσαι
τω τάς τρεις συζυγίας άνατέμνοντι τών κοινών τραχήλω τε και τή κεφαλή μυών, καί δ.π. 4, 9 [II
465,1-5 Κ.].

20. Γαλην., Π. μυών άνατ. 8,9-10 [XVIII/B', σ. 943,8-12 Κ. σ. = 132,15-19 G.]:

Τό δ' οιεσθαι τω μήκει τής κλειδός έμφύεσθαι παντϊ τήν άπ' ίνίου μοϊραν αύτοϋ
[sc. τοΰ δευτέρου τών τήν κεφαλήν κινούντων μυών], ού μικρόν τι περί τό φαινόμενον
εσφαλμένο ν έστίν. εϊρηται δ' ύπό τοϋ Λύκου τοϋτο και άλλων τινών ένδοξων άνδρών.

Τό νά θεωρεί ομως κάποιος οτι ή άπό τοΰ ίνίου (έρχόμενη) μοίρα αύτοΰ [sc. τοΰ
δεύτερου άπό τούς μΰς πού κινοΰν τό κεφάλι] έμφύεται σε ολο τό μήκος τής κλείδας, δέν
άποτελεϊ μικρό σφάλμα οσον άφορά αύτό πού φαίνεται (κατά τήν άνατομή). Αύτό έχει
ύποστηριχθεΐ άπό τόν Λύκο άλλά καί άπό κάποιους άλλους διάσημους άνδρες.

Βλ. καί Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 446,9-16 Κ.]· πρβ. καί δ.π. 4,9 [II 465,7-8 Κ.].
21. Γαλην.,Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 448,12-449,8 Κ.]:

Μάτην γάρ αν έπέπρακτο τοϋτο τή φύσει, καίτοι γ' ούδέν ποιούση μάτην, άνάγειν

342. Τά άπ. 19 κάι 20 αποτελούν τμήματα τοϋ κεφαλαίου Περί τών τήν κεφαλήν κινούντων μυών τοϋ
γαληνικοϋ έργου Π. μυών άνατ., τά άπ. 21,22 καί 23 προέρχονται άπό τό κεφ. τοϋ Π. άνατ. έγχ. πού θέμα του
εχει τούς «μϋς τοϋ μετώπου και τοΰ τραχήλου και εκείνους έκείνους πού κινοΰν τό κεφάλι» (βλ. και Singer,
Galen, On Anat. Procedures, σ. 104), ένώ τό άπ. 24 άπό τό 'ίδιο εργο άπό τό κεφ. μέ θέμα «τέσσερις μικροί
μύες στό πίσω μέρος τοΰ κεφαλιοΰ κα'ι στούς πρώτους δύο σπονδύλους» (βλ. κα'ι Singer, Galen, On Anat.
Procedures, a. 109).
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έπί τήν κεφαλήν μϋν, αύτάρκως άνατείνασθαι τής ωμοπλάτης δυναμένης, ε'ι κατωτέρω
τελευτήσειε, διά τε τό κινεϊσθαι πλησίον τής ράχεως αύτήν έπί τούτων τών ζώων, άζιόλο-
γόν τε τό μήκος είναι τώ τραχήλω. τέταρτον μαρτύριον τοϋ τήν ώμοπλάτην ύπ' αύτοϋ κι-
νεϊσθαι τό καθήκειν νεϋρον είς αύτόν έξ έγκεφάλου, καί εϊ τις έκεϊνο τέμοι, τήν είρημένην
τής ώμοπλάτης παραλύεσθαι κίνησιν, ού τήν τής κεφαλής, καίτοι τό γε Λύκου βιβλίον έπί
τήν ώμοπλάτην έφασκε κατασπάσθαι τήν κεφαλήν ύπ' αύτοϋ, μήτε τό νεϋρον έγνωκότος
τοϋ γράψαντος αύτό, μήτ'άλλο τών ε'φημένων μηδέν, άλλά γάρ οϋτε πρόκειταιμοι διελέγ-
χειν οϋτε Λύκον ού τ' άλλον τών πρεσβυτέρων ούδένα, πλην ε'ι πάρεργον.

Γιατί αύτό θά είχε δημιουργηθεί μάταια άπό τή φύση, άν καί αύτή τίποτε δέν πράτ-
τει μάταια, δηλ. νά κατευθύνει (έναν) μύ πρός τό κεφάλι343, ένώ ή ώμοπλάτη έχει τή δυ-
νατότητα νά άνασηκώνεται σέ ικανοποιητικό βαθμό, όταν καταλήξει στό κατώτερο ση-
μείο, έπειδή στά ζώα αύτά [sc. στούς πιθήκους] κινείται κοντά στή ράχη, καί τό μήκος
τοΰ τραχήλου είναι άρκετά μεγάλο. Τέταρτη άπόδειξη ότι ή ώμοπλάτη κινείται άπό
αύτόν [sc. τόν μΰ] είναι τό ότι κατέρχεται σ' αύτόν νεύρο άπό τόν έγκέφαλο, καί άν κά-
ποιος τό κόψει, παραλύεται ή κίνηση τής ώμοπλάτης γιά τήν όποία έχει γίνει λόγος, καί
όχι (ή κίνηση) τοΰ κεφαλιοΰ. 'Άν καί βέβαια τό βιβλίο τοΰ Λύκου έλεγε ότι άπό αύτόν [sc.
τόν μΰ] έλκεται τό κεφάλι πρός τήν ώμοπλάτη, ώστόσο έκεΐνος πού τό έγραψε ούτε τό
νεΰρο αύτό γνώριζε ούτε τίποτε άλλο άπό τά δσα έχουν ειπωθεί. Άλλά βέβαια δέν έχω
σκοπό νά άσκήσω έλεγχο ούτε στόν Λύκο οϋτε σέ κάποιον άλλο άπό τούς παλαιότε-
ρους, παρά μόνο περιστασιακά.

Βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 9.

μάτην γάρ άν έπέπρακτο τούτο τή φύσει, καίτοι γ'ούδέν ποιούση μάτην

Πρόκειται γιά άποψη πού έντοπίζεται ήδη στόν Αριστοτέλη, βλ. Πολιτικά Α' 1, 1253a 9:
ούθέν γάρ, ώς φαμέν, μάτην ή φύσις ποιεί, καί 1256b 20-21· Π. ζώων γεν. Β' 6, 744a 37-38: έπεί δ'
ούθέν ποιεϊ περίεργον ούδε μάτην ή φύσις. Πρβ. άκόμη Π. ζώων γεν. Β ' 4,739b 20: ή δε φύσις ούδεν
ποιεί περίεργον. Βλ. καί Allbutt, Greek Medicine, σ. 155. Ακόμη βλ. καί παρακάτω, σχόλ. στό άπ. 38
(: ό μηδέν εργαζόμενος εική δημιουργός).

άνάγειν έπι τήν κεφαλήν μύν, αύτάρκως άνατείνασθαι τής ώμοπλάτης δυναμένης ...

Γιά τούς μΰς αύτούς βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 7 [XVIII/B', σσ. 938, 8-940,16 Κ. = σσ. 128,
6-130,10 G.]: Περ'ι τών τήν ώμοπλάτην κινούντων μυών πρβ. καί ο.π. 6 [XVIII/Β',σσ. 936,10-938,
7 Κ. = σσ. 126,8 - 128,5 G.]: Περ'ι τών είς τάς ώμοπλάτας έκ344 τής κεφαλής έμφυομένων μυών.

τέταρτον μαρτύριον τοϋ τήν ώμοπλάτην ύπ'αύτοϋ [sc. τοΰ μυός] κινεϊσθαι

Πρόκειται γιά τόν μΰ πού ονομάζεται τραπεζοειδής (trapezoideus)· βλ. Singer, Galen, On
Anat. Procedures, σ. 106 (trapezius). Ό τραπεζοειδής είναι ένας άπό τούς ώμορραχιαίους μΰς.

22. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 449,10-17 Κ.]:

Καί γάρ καί τών κινούντων τήν γένυν μυών ό Λύκος παρέλιπε μίαν συζυγίαν τήν

343. Δηλ. νά κατευθύνει έναν (μΰ) πρδς τό κεφάλι] πρβ. αύτόθι [II 448, 7-9 Κ.]: τρίτον έπί τής
είρημένοις, οτι τοις μακροτραχήλοις ζώοις ούδ' Αναβαίνει πρός τήν κεφαλήν ό μϋς ούτος.

344. Σημειώνω δτι σε ανάλογες έκφράσεις έναλλάσσονται οί προθέσεις άπό καί έκ. Πρβ. καί τή λατιν.
μετάφρ.: «De musculis qui a cap it e in scapulas inferuntur».
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'ένδον έν τώ στόματι, καθάπερ και τούς πλατεϊς μϋς τούς κατά τον τράχηλον άμα τοις είρη-
μένοις ήγνόησε. πολύ δέ πλείω τών έξης είρησομένων άγνοεϊ, τά μέν ούν αύτός μόνος, τά
δ'άμα τοϊς άλλοις, ά παρακαλώ κρίνειν τούς έντυγχάνοντας τοϊσδε τοις γράμμασιν, αύτό-
πτας γιγνομένους τών άνατομών.

Και βέβαια καί άπό τούς μΰς πού κινούν τήν κάτω σιαγόνα ό Λύκος παρέλειψε μία
συζυγία, αύτή πού βρίσκεται στο έσωτερικό τοΰ στόματος, όπως άκριβώς, ταυτόχρονα
μέ αύτούς πού μνημονεύθηκαν, αγνόησε καί τούς πλατεΐς μύς πού βρίσκονται στόν τρά-
χηλο. Πολύ περισσότερο όμως άγνοει όσα θά έκτεθοΰν στή συνέχεια, άλλα μόνον αύτός,
άλλα μαζι μέ τούς άλλους (άνατόμους), τά όποια προτρέπω νά τά κρίνουν έκεϊνοι πού
θά πάρουν στά χέρια τους αύτά έδώ τά βιβλία, παρακολουθώντας μέ τά ϊδια τους τά μά-
τια τις άνατομές (όταν έκτελοΰνται).

και τών κινούντων τήν γένυν μυών παρέλιπε μίαν συζυγίαν τήν ένδον έν τώ στόματι

Γιά τούς μΰς πού κινούν τήν κάτω σιαγόνα βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 5 [XVIII/B', σσ. 933,
12-935,2 Κ. = σσ. 124,4-126,7 G.]: Περ'ι τών τήν κάτω γένυν κινούντων μυών, ένώ γιά τή συζυγία
τών μυών πού βρίσκονται μέσα στή στοματική κοιλότητα βλ. αύτόθι [XVIII/B', σ. 935,3-15 Κ. =
σ. 125,6-20 G.]: Περ'ι τής τρίτης συζυγίας τής κλειούσης [sc. τήν κάτω γένυν]. Πρόκειται γιά τούς
μϋς πού ονομάζονται πτερυγοειδείς (έσω και έξω), βλ. Singer, Galen, On Anat. Procedures, σ. 107.
Γιά τούς μΰς πού βρίσκονται μέσα στό στόμα βλ. καϊ άπ. 32.

και τούς πλατεϊς μΰς τούς κατά τόν τράχηλον

Γιά τούς μΰς τοΰ τραχήλου βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 8 [XVIII/B', σσ. 941,1-949, 5 Κ. = σσ.
130,11-137,11 G.]: Περ'ι τών τήν κεφαλήν κινούντων μυών (όπου γίνεται λόγος γιά τούς κοινούς
μΰς τοΰ κεφαλιού καί τοΰ τραχήλου), και ό.π. 14 [XVIII/B',σσ. 962,5-964,14 Κ. = σσ. 144,12-146,
17 G.]: Περ'ι τών <τόν?> τράχηλον κινούντων μυών.

τά μέν ούν αύτός μόνος, τά δ'άμα τοις άλλοις

Γιά τούς συγγραφείς άνατομικών συγγραμμάτων, στά όποια γινόταν πραγμάτευση (καί) τής
άνατομίας τών μυών, βλ. παραπάνω, σ. 263 (μαρτ. 11).

τούς έντυγχάνοντας τοϊσδε τοις γράμμασιν

Δηλ. τά βιβλία τοΰ συγγράμματος Περ'ι άνατομικών έγχειρήσεων. Τό ούσ. γράμμα μπορεί νά
δηλώνει: α') γενικά τά συγγράμματα (τό συγγραφικό έργο;)· βλ. Γαλην., Π. φυσ. δυν. 1,14 [II 51,
14-15 Κ. = Gal. scr. min. III 138,18-19]: τοϊς [γάρ] Άσκληπιάδου γράμμασιν ε'ίτις έπιμελώς όμιλή-
σειε- ό.π. 2,4 [II 88,14-15 Κ. = Gal. scr. min. III 165,12-13]: ει γάρ τις όμιλήσειε τοις Αριστοτέλους
κα'ι Θεοφράστου γράμμασι. β') μονόβιβλο σύγγραμμα· βλ. Γαλην., Π. συστ. ίατρ. 18 [I 300,14-15
Κ.]: ε'ίρηται δέ κάν τω περ'ι τής λεπτυνούσης διαίτης γράμματι. γ') πολύβιβλο σύγγραμμα· βλ.
Γαλην., Π. συστ. ίατρ. (προοίμιο) [I 227,1-6 Κ.]: δύο ταύτα ξυνέθηκα γράμματα■ τό μέν έτερον ...
διηρέθη δέ διά τό μέγεθος εις δύο βιβλία, δ') βιβλίο, μέρος πολύβιβλου συγγράμματος- βλ. Γαλην.,
Π. άνατ. έγχ. 4, 10 [II 469, 7-9 Κ.]: ύπέρ θατέρου μυός, έκ τής πλαγίας άποφύσεως τοϋ πρώτου
σπονδύλου τήν έκφυσιν έχοντος, κατά τό πέμπτον είρήσεται γράμμα (δηλ. στο πέμπτο άπό τά δέκα
πέντε βιβλία τοΰ Π. άνατ. έγχ.).

23. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 451,10-13 Κ.]:

Άρθέντων δέ κα'ι τούτων [sc. τών ρομβοειδών μυών], εί μέν άμελώς σκοποϊο, καθάπερ ό
Λύκος, έπιτεταμένους δόξεις όπισθεν δλω τω τραχήλω τούς ραχίτας όνομαζομένους όράν μϋς...
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Άφοΰ ανασηκώσεις καί αυτούς [sc. τούς ρομβοειδεΐς μΰς], άν βέβαια τούς έξετάσεις
έπιπόλαια, όπως άκριβώς ό Λύκος, θά σοϋ φάνει οτι βλέπεις τούς μΰς πού ονομάζονται
ραχιαίοι νά εκτείνονται στό πίσω μέρος, σέ ολόκληρο τόν τράχηλο ...

Άρθέντων δε καί τούτων [sc. τών ρομβοειδών μυών]

Ακριβέστερα πρόκειται γιά τήν κεφαλική μοίρα τών ρομβοειδών μυών· βλ. Singer, Galen,
On Anat. Procedures, σ. 107 (rhomboideus, pars capitis).

τούς ραχίτας όνομαζομένους όράν μϋς ...

Γιά τούς ραχΐτες μϋς βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 23 [XVIII/B σσ. 991,6-992,3 Κ. = σ. 175,4-19
G.]: Περί τών ραχιτών μυών.

24. Γαλην,Π. άνατ. έγχ. 4,7 [II 458,16-459,5 Κ.]:

Έθαύμαζον ούν, οπως ό Λύκος ούτος, ου νϋν εις το μέσον ήκει τά βιβλία μετά τόν θά-
νατον, έν τή τών μυών άνατομή μίαν οΐδε μόνην έξ αυτών συζυγίαν, τω πρώτω σπονδύλω
συνάπτουσαν τήν κεφαλήν, δτι μεν γάρ άπαντες παρεϊδον τον πρώτον σπόνδυλον, αύτά τά
νϋν είρημένα σαφώς ένεδείξατο, και συν αύτοϊς, δταν άνατέμνωμεν τά νεύρα, δειχθήσεται.

Άποροΰσα λοιπόν, πώς αύτός έδώ ό Λύκος, τά βιβλία τοΰ όποιου ήρθαν στό προ-
σκήνιο τώρα, ύστερα άπό τόν θάνατο του, κατά τήν άνατομή τών μυών εντόπισε μία
μόνο συζυγία άπό αύτούς [sc. τούς μΰς], ή όποία (συζυγία) συνδέει τό κεφάλι μέ τον
πρώτο σπόνδυλο. Ότι βέβαια όλοι παρέβλεψαν τόν πρώτο σπόνδυλο, τό έδειξαν μέ σα-
φήνεια αύτά πού τώρα έχουν ειπωθεί, καί θά άποδειχθεϊ καί μέ αύτά πού θά πούμε, όταν
διενεργούμε τήν άνατομή τών νεύρων.

Βλ. και παραπάνω, μαρτ. 10.

μίαν οΐδε μόνην έξ αύτών συζυγίαν, τω πρώτω σπονδύλω συνάπτουσαν τήν κεφαλήν
Γιά τίς συζυγίες τών μυών πού κινοϋν τό κεφάλι βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,7 [II454,13-455,
3 Κ.], καί Π. μυών άνατ. 8 [XVIII/B ', σ. 941,8-15 Κ. = σσ. 130,11-137,11 G.], ένώ γιά τούς μϋς πού
συνάπτουν τό κεφάλι μέ τόν πρώτο σπόνδυλο βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 8,16-25 [XVIII/B', σσ.
945,12-948,12 Κ. = σσ. 134,12-137,1 G.]· ειδικότερα βλ.,π.χ.,σ. 946,7-9 Κ. = σ. 135,4-6 G.: υπό-
κειται δέ τούτω μΰς έτερος μικρός έκ τοϋ τής κεφαλής ίνίου καταφυόμενος εις τόν πρώτον σπόν-
δυλον, καί σ. 948,11-12 Κ. = σσ. 136,23-137,1 G.: ή μεν ετέρα συνάπτουσα τή κεφαλή τόν πρώτον
σπόνδυλον, ή δ' ετέρα τούτω τόν δεύτερον.

[Μύες πού έκφύονται άπό τό κεφάλι καί έμφύονται στήν ώμοπλάτη]345
25. Γαλην., Π. μυών άνατ. 6, 5-6 [XVIII/B',σ. 937,7-11 Κ. = σ. 127,7-11 G.]:
Τά δ' έργον αύτών [sc. τών είς τάς ώμοπλάτας έκ τής κεφαλής έμφυομένων μυών]
ούχ ώσπερ οϊεται Λύκος άμα πολλοίς έξαπατώμενος- ού γάρ κατασπώσιν επ ώμοπλάτας
τήν κεφαλήν, άλλ' έκείνας έπΐ τήν κεφαλήν άνελκουσιν. άποδείκνυται δέ τούτο διά τών
άνατομικών έγχειρήσεων.

345. Τά άπ. 25 κάι 26 προέρχονται άπό τό γαληνικό Π. μυών άνατ., άπό τό κεφάλαιο πού τιτλοφορείται
Περι τών είς τάς ώμοπλάτας έκ τής κεφαλής έμφυομένων μυών.
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Ή λειτουργία αύτών [sc. τών μυών πού έκφύονται άπό τό κεφάλι καί έμφύονται
στις ώμοπλάτες] δέν είναι έκείνη πού νομίζει ό Λύκος ό όποιος έχει εξαπατηθεί μαζί μέ
πολλούς άλλους· γιατί δέν τραβούν τό κεφάλι προς τις ώμοπλάτες, άλλά έλκουν έκεΐνες
προς τό κεφάλι. Αύτό άποδεικνύεται μέ τή διενέργεια τής άνατομής.

Βλ. καί Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 447,4-449,3 Κ.]· πρβ. καί δ.π. 4,10 [II 471,12-18 Κ.].

26. Γαλην., Π. μυών άνατ. 6,8 [XVIII/B', σ. 938,5-7 Κ. = σ. 128,2-5 G.]:
Ή χρεία δ' αύτοϋ [sc. τοϋ τένοντος] τής ώμοπλάτης τήν βάσιν κατ' εύθύ άνέλκειν
τής κεφαλής, ούδέ τούτον οί περί τόν Λύκον έγνωσαν τόν τένοντα [<οϋτε> τόν τ. G.].

Ή χρησιμότητα αύτοϋ [sc. τοϋ τένοντα] είναι νά έλκει πρός τά πίσω τή βάση τής ώμο-
πλάτης, κατ' εύθεΐαν πρός τό κεφάλι, άλλά ό Λύκος δέν γνώριζε ούτε αύτόν τόν τένοντα.

Γιά τήν άκρίβεια πρόκειται γιά συζυγία λεπτών μυών, ή όποία κατά τήν άρχήν τής βάσεως
τής ώμοπλάτης καταλήγει εις τένοντα λεπτόν.

Γιά τόν τένοντα πού έλκει τήν ώμοπλάτη βλ. καί Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4, 6 [II 541,4-7 Κ.].
Γιά τή σημασία τοΰ δρου τένων στήν άρχαία ιατρική βλ. Ήσύχ, Λέξ. τ 485: τένοντες■ τά διατεταγ-
μένα νεύρα, άπό κεφαλής έως τών ποδών Φώτ., Λέξ. τ 577: τένοντας: τραχήλους- τά διατεταμένα
νεύρα, καί Εύστάθ., Γίαρεκβ. εις Όμ. Ίλ. Κ 456 [III 110,3-4 van der Valk]: τένοντες δέ κα'ι ένταϋθα
τά όπισθεν τοϋ τραχήλου παχέα νεύρα.

οί περί τόν Λύκον

Ή έκφραση οί περί + χ (= αιτ. κυρ. όνόμ.) είναι δυνατόν, άνάλογα μέ τά συμφραζόμενα στά
όποια είναι ένταγμένη, νά δηλώνει ε'ίτε μόνο τό ίδιο τό πρόσωπο (π.χ. οί περί Λύκον = ό Λύκος)
είτε τούς άμεσους ή έμμεσους μαθητές του. Σχετικά βλ. S. L. Radt, «Noch einmal Aischylos Niobe
Fr. 162 N.2 (278 M.)», ZPE 38 (1980) 47-56, καί στόν 'ίδιο, «Οί (ai etc.) περί + acc. nominis proprii
bei Strabon», ZPE 71 (1988) 35-40. Βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 31-33, οπου έξετάζεται ή
κατά περίπτωση σημασία τής έκφράσεως οί περί (τόν) Άρχιγένην. Στό προκείμενο χωρίο πιθα-
νότατα μέ τήν έκφραση οί περί Λύκον έννοεΐται μόνον ό Λύκος (δπως είναι ή συνήθης σημασία
τής έκφράσεως· έπί πλέον έπισημαίνω δτι ό Γαληνός σέ κανένα σημείο τοΰ έργου δέν κάνει λόγο
γιά μαθητές τοΰ Λύκου μέ διατύπωση, ή όποία νά έπιτρέπει καί τήν έρμηνεία τής έκφράσεως πού
έξετάζεται έδώ πρός τήν ίδια κατεύθυνση). Ή ϊδια παρατήρηση ισχύει καί γιά άλλες παρόμοιες
έκφράσεις, π.χ. οί περί (τόν) Σαβίνον.

[Μύες πού κινοΰν τήν ώμοπλάτη]346

27. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,10 [II 466,12-17 Κ.]:

Άποτμηθέντων δέ τούτων τών μυών [sc. τών συναπτόντων αύτήν (τήν κεφαλήν) τω
στέρνω καί τή κλειδί], έπί τούς τής ώμοπλάτης ενεστι μεταβαίνειν δύο μέν κατά ράχιν,
οϋς μόνους τήν ώμοπλάτην άπάγειν εις τούπίσω φαμέν, ώς ό Λύκος τών άλλων αύτής ώλι-
γώρησε κινήσεων, έτερον δέ τρίτον άπό μέν τοϋ πρώτου σπονδύλου τήν έκφυσιν έχοντα ...

346. Τά άπ. 27 και 28 προέρχεται άπό τό γαληνικό Π. άνατ. έγχ., άπό τό κεφ. πού άφορά τούς «μΰς πού
κινοΰν τήν ώμοπλάτη» (βλ. καί Singer, Galen, On Anat. Procedures, σ. 115), ένώ τά 29 και 30 άπό τό κεφάλαιο
Περι τών τήν ώμοπλάτην κινούντων μυών τοΰ Π. μυών άνατ.
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Άφοϋ λοιπόν γίνει ή άνατομή τών μυών αύτών [sc. αύτών πού συνάπτουν τό κε-
φάλι μέ τό στέρνο και τήν κλείδα], μποροϋμε νά μεταβούμε στούς μΰς τής ώμοπλάτης·
(ύπάρχουν) λοιπόν δύο ραχιαίοι μύες, πού ύποστηρίζουμε ότι μόνοι αύτοί έλκουν τήν
ώμοπλάτη πρός τά πίσω, έπειδή ό Λύκος έδειξε μικρό ένδιαφέρον γιά τις άλλες κινή-
σεις της [sc. τής ώμοπλάτης], κα'ι ένας άλλος τρίτος (μΰς) πού έκφύεται άπό τόν πρώτο
σπόνδυλο ....

Βλ. Γαλην., Π. μυών άνατ. 7, 8 [XVIII/B', σ. 940,11-16 Κ. = σ. 130, 5-10 G.]: άπ άγει μέν ούν
έκάτερος αύτών όπίσω τήν ώμοπλάτην, άλλ'ό μέν πρότερον ρηθείς σύν τώ κατασπάν, ό δέ δεύτερος
ώς έπι τόν τράχηλον άνέλκων ε'ι δ'άμφω ταθεϊεν, όπίσω πρός τήν ράχιν, άπάγουσιν δλην τήν ώμο-
πλάτην έπι τούς έπτά τοϋ θώρακος σπονδύλους τούς πρώτους, οΐς κα'ι παρατέτα[ν]ται.

δύο μέν κατά ράχιν [sc. μύες], οΰς μόνους τήν ώμοπλάτην άπάγειν είς τούπίσω φαμέν

Πρόκειται γιά τούς ρομβοειδείς μΰς· βλ. Singer, Galen, On Anat. Procedures, σ. 115 (rhom-
boidei).

'έτερον δέ τρίτον [sc. μϋν] άπό μέν τοϋ πρώτου σπονδύλου τήν έκφυσιν έχοντα

Βλ. Singer, Galen, On Anat. Procedures, σ. 115, όπου σημειώνεται ότι πρόκειται γιά τόν μΰ
πού ονομάζεται atlantoscapularis, ό όποιος όμως δέν ύπάρχει στόν άνθρωπο.

28. Γαλην., 77. άνατ. έγχ. 4,10 [II 470,1-3 Κ.]:

'Εσφαλμένοι δ' είσι περ'ι αύτόν [sc. τόν μϋ], ώς και περ'ι πολλούς άλλους, οί τάς τών
μυών άνατομάς γράψαντες, ώσπερ καί αύτός ό Λύκος ...

Έχουν κάνει σφάλματα σχετικά μ' αύτόν [sc. τόν μΰ], όπως κάι γιά πολλούς άλλους,
αύτοι πού έγραψαν γιά τήν άνατομία τών μυών, όπως άκριβώς καί ό ϊδιος ό Λύκος ...

Βλ. και παραπάνω, μαρτ. 11.

έσφαλμένοι δ'είσι περ'ι αύτόν

Άπό τό χωρίο αύτό πληροφορούμαστε ότι ό Άύκος άσχολήθηκε μέ τόν μΰ πού έκφύεται άπό
τόν πρώτο σπόνδυλο (δηλ. τόν atlantoscapularis anterior, βλ. Singer, Galen, On Anat. Procedures,
σ. 117), και ότι κατά τήν περιγραφή τοΰ μυός αύτοΰ διέπραξε σφάλματα. Γιά τόν μΰ αύτόν όμως
βλ. τό σχόλιο στό άπ. 27.

οί τάς άνατομάς τών μυών γράψαντες

Γιά τούς συγγράφεις έργων μέ θέμα τήν άνατομία τών μυών βλ. παραπάνω, σ. 263 (μαρτ.
11)· πρβ. και σ. 268 (άπ. 18).

29. Γαλην., 77. μυών άνατ. 7,2-3 [XVIII/B', σ. 939,4-10 Κ. = σσ. 128,20-129,6 G.]:

"Εστι δέ σαρκώδης τε καί ήκιστα πλατύς ό μϋς ούτος [sc. ό έκ τοΰ πρώτου σπονδύλου
τήν έκφυσιν έχων] καί προσάγει τήν ώμοπλάτην τοις πλαγίοις μέρεσι τού τραχήλου, τούτου τοϋ
μυός ού τήν ένέργειαν μόνηνό Λύκος ήγνόησεν, άλλά καί τήν έκφυσιν τε καί τήν κατάφυσιν οίό-
μενος άρχεσθαι μέν αύτόν άπό τών στιλοειδών τοϋ κρανίου έκφύσεων, ήκειν δ'έπί τό άκρώμιον.

Αύτός ό μϋς [sc. πού έκφύεται άπό τόν πρώτο σπόνδυλο]347 είναι σαρκώδης καί έλά-

347 Δηλ. ό antlantoscapularis anterior.
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χιστα πλατύς καί έλκει τήν ώμοπλάτη προς τά πλάγια μέρη τοΰ τραχήλου. Αύτοΰ τοΰ
μυός ό Λύκος δέν άγνόησε μόνο τή δράση άλλά και τήν έκφυση και τήν κατάφυσή του,
νομίζοντας ότι αύτός έχει τήν άρχή του στις στιλοειδεΐς έκφύσεις τοϋ κρανίου καί ότι κα-
ταλήγει στό άκρώμιο.

Βλ. καϊ Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,10 [II 469,16-18 Κ.].

άπό τών στιλοειδών τοΰ κρανίου έκφύσεων

Γιά τις έκφύσεις αύτές βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 12 [τ. 2, σ. 183 Simon] = Ήρόφ., άπ. 90 von
Staden, και ο.π. 11 [τ. 2, σσ. 61-62 Simon] = Ήρόφ., άπ. 91 von Staden (πρόκειται γιά χωρίο άπό
τό μόνο Αραβικά παραδεδομένο τμήμα τοΰ Π. άνατ. έγχ.).

30. Γαλην., Π. μυών άνατ. 7,6 [XVIII/B ', σ. 940,5-10 Κ. = σσ. 129,18-130,3 G.]:

Οί δ' υπόλοιποι δύο μύες, ους μόνους ο'ίεται Λύκος τήν ώμοπλάτην κινεϊν, ό μεν έπι-
πολής έξ άπάντων έκφυόμενος τών τοΰ θώρακος σπονδύλων εις τό κάτω μέρος έμφύεται
τής ράχεως αυτής, ό δέ ύπ' αύτω κείμενος έκφύεται μέν έκ τών έπτά τού θώρακος σπονδύ-
λων, και προσέτι τών έν τω τραχήλω πέντε ...

Άπό τούς δύο ύπόλοιπους μΰς, πού ό Λύκος νομίζει ότι αύτοι μόνοι κινούν τήν
ώμοπλάτη, αύτός πού εΐναι έπιφανειακός έκφύεται άπό όλους τούς θωρακικούς σπον-
δύλους καϊ έμφύεται στό κάτω μέρος τής ράχεώς της348. Ό μϋς πού βρίσκεται κάτω άπό
αύτόν έκφύεται άπό τούς έπτά θωρακικούς σπονδύλους και έπί πλέον άπό τούς πέντε
τραχηλικούς ...

Βλ. και Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 447,4-449,3 Κ.].

[Μύες πού κινούν τόν οφθαλμό]349
31. Γαλην., Π. μυών άνατ. 4,2-3 [XVIII/B', σ. 933,5-11 Κ. = σσ. 123,14-124,3 G.]:
Τών δ'άλλων τών τεττάρων [sc. μυών] ό μέν άνατείνειν αύτόν [sc. τόν όφθαλμόν], ό
δέ καθέλκειν, ό δέ τή ριν'ι προσάγειν, ό δ'έκτος έπισπάσθαι πέφυκεν ώς έπι τόν μικρόν καν-
θόν. δσοι δ'ώσπερ καί Λύκος ούχ έξ, άλλά πέντε νομίζουσιν είναι τούς μύς τούσδε, άμαρτά-
νουσιν ού περί τόν άριθμόν αύτών μόνον, άλλά και τήν τών ένεργειών γνώσιν.

Άπό τούς άλλους τέσσερις μϋς ό ένας έχει έκ φύσεως τήν ικανότητα νά τον έλκει
[sc. τον οφθαλμό] πρός τά έπάνω, ό άλλος νά τον τραβά πρός τά κάτω, ό άλλος νά τόν
πλησιάζει πρός τή μύτη, ό άλλος νά τόν έλκει πρός τά έξω πρός τόν μικρό κανθό. Όσοι
όμως όπως καϊ ό Άύκος θεωρούν ότι οί μύες αύτοι δέν είναι έξι άλλά πέντε, σφάλλουν
όχι μόνον όσον άφορά τον άριθμό τους άλλά και τή γνώση τών ένεργειών τους.

Γιά τούς μΰς γιά τούς όποιους γίνεται λόγος στό χωρίο αύτό βλ. καί Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,
5 [11443,10-444,13 Κ.].

348 Πρόκειται δηλ. για τή ράχη τής ώμοπλάτης· βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4,6 [II 447,5 Κ.]: πέφηνεν ό
μύς ούτος έμπεφυκώς τή ράχει τής ώμοπλάτης.

349. Προέρχεται άπό τό κεφάλαιο Περί τών κατά τόν όφθαλμόν μυών τοϋ γαληνικοϋ Π. μυών άνατ.
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[Μύες πού κινούν τήν κάτω σιαγόνα]350
32. Γαλην., Π. μυών άνατ. 5,5 [XVIII/B', σ. 935,11-15 Κ. = σ. 125,15-20 G.]:
"Ηνιοι μεν ούν αυτούς [sc. τούς έντός τοΰ στόματος μΰς] μέρος τι τών κροταφιτών είναι
νομίζουσιν, ώσπερ καί Μαρίνος, ενιοι δε άποχωρίζουσιν 'ιδία, καθάπερ Αιλιανός και Πέλοψ. ό
Λύκος δ' δλως άγνοήσας αύτούς έπιτιμα τοις τέτταρας είναι λέγουσι τούς κροταφίτας.

Μερικοί θεωρούν ότι αύτοί [sc. οί μύες πού βρίσκονται μέσα στό στόμα] άποτελοΰν
κάποιο τμήμα τών κροταφιτών (μυών), όπως καί ό Μαρίνος, κάποιοι όμως τούς διαχωρί-
ζουν έντελώς (άπό αύτούς), όπως άκριβώς ό Αιλιανός και ό Πέλοπας. Ωστόσο ό Λύκος,
έπειδή τούς άγνόησε παντελώς, κατηγορεί αύτούς πού ύποστηρίζουν ότι οί κροταφΐτες
(μύες) εΐναι τέσσερις.

Βλ. κάι άπ. 22, όπου μέ άφορμή τούς μϋς πού κινοϋν τό κεφάλι ό Γαληνός έπισημαίνει ότι
ό Λύκος παρέλειψε μία συζυγία μυών πού κινοϋν τήν κάτω σιαγόνα, καί συγκεκριμένα αύτή πού
βρίσκεται μέσα στό στόμα.

μέρος τι τών κροταφιτών

Γιά τούς κροταφίτες μϋς βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 4, 2 [II 421,18-422, 6 Κ.], καί ό.π. 4, 4 [II
435,16-443,9 Κ.].

Μαρίνος

Γιά τόν Μαρίνο βλ. παραπάνω, σ. 264.

Αιλιανός

Γιά τόν Αιλιανό βλ. παραπάνω, σ. 265.

Πέλοψ

Γιά τόν Πέλοπα βλ. παραπάνω, σ. 257.

[Μύες πού βρίσκονται κάτω άπό τις κλείδες]351

33. Γαλην., Π. μυών άνατ. 21,3-4 [XVIII/B ', σ. 956,4-12 Κ. = σ. 172,3-12 G.]:

Περι τούτων τών μυών [sc. περί τών ύπό ταις κλεισί] τής ενεργείας ενιοι μεν άπο-
ροΰσι τών άνατομικών, ενιοι δε τήν ώμοπλάτην οϊονται προσάγεσθαι <τή πλευρά>, καθά-
περ ό Λύκος επί γε τών άλλων ζώων δσα κλεϊς ούκ έχει· καϊ γαρ και νομίζει συμφύεσθαι
τούς μϋς τούτους τή άγκυροειδεϊ τής ωμοπλάτης άποφύσει μέγιστα σφαλλόμενος, έπΐ δέ
τών άνθρώπων τε και τών κλεΐς εχόντων ζώων ούδέ τούτο δυνάμενος ειπείν, τήν ώς συν-
δέσμου χρείαν αύτοϊς άνατίθησιν ού μήν ούτω γε έχει τό αληθές ...

"Οσον άφορά τή λειτουργία τών μυών αύτών [sc. αύτών πού βρίσκονται κάτω άπό
τις κλείδες] κάποιοι άνατόμοι άδυνατοΰν νά τήν προσδιορίσουν, κάποιοι όμως θεωρούν
ότι ή ώμοπλάτη κινείται άπό αύτούς προς τήν πλευρά, όπως άκριβώς ό Λύκος κάι γιά τά

350. Το άπ. 32 άποτελεΐ τμήμα τής ένότητας Περί τής τρίτης συζυγίας τής κλειούσης [sc. τήν κάτω
γένυν] (δηλ. τής τρίτης συζυγίας τών μυών πού κινούν τήν κάτω σιαγόνα και συντελούν στό κλείσιμο
τοϋ στόματος) τοϋ κεφαλαίου Περι τών τήν κάτω γένυν κινούντων μυών τοϋ γαληνικού Π. μυών άνατ.
Γιά τις λοιπές συζυγίες τών μυών πού κινούν τήν κάτω σιαγόνα γίνεται λόγος στήν άμέσως προηγούμενη
ένότητα τοϋ ίδιου κεφαλαίου. Κατά τόν Γαληνό κάποιοι άνατόμοι θεωρούσαν τούς μϋς αύτούς μέρος τών
κροταφιτών, ένώ προφανώς κάποιοι άλλοι όχι.

351. Πρόκειται γιά τμήμα τοϋ κεφαλαίου Περι τών ύπό ταϊς κλεισι μυών τοϋ γαληνικού Π. μυών άνατ.
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άλλα ζώα οσα δέν έχουν κλείδες· γιατί βέβαια θεωρεί οτι οί μύες αύτοί συμφύονται στήν
άγκυροειδή άπόφυση τής ώμοπλάτης, διαπράττοντας μέγιστο λάθος. Γιά τούς άνθρώπους
ομως καί γιά τά ζώα πού έχουν κλείδες, έπειδή δέν μπορεί νά υποστηρίξει ούτε αύτό, άπο-
δίδει σ' αύτούς (τούς μΰς) τή λειτουργία τοΰ συνδέσμου· άλλά αύτό δέν εΐναι άλήθεια ...

Γιά τή λεγόμενη άγκυροειδή άπόφυση βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 1, 11 [II 274,18-275, 1 Κ.]·
δ.π. 3,3 [II 360,4-5 Κ.]· δ.π. 4,10 [II 471,1-4 Κ.], κ.ά.

[Μύες πού κινοΰν τή διάρθρωση τοΰ ισχίου]352
34. Γαλην., Π. μυών άνατ. 30 [XVIII/B ',σ. 1000,6-14 Κ. = σ. 183,8-17 G.]:
Δέκα μέν είσι μύες οί τήν κατ' ίσχίον διάρθρωσιν κινούντες, έσφάλησαν δέ ού σμικρά
περί αύτους οι τε άλλοι τών άνατομικών ανδρών και ό τοϋ Κοΐντου μαθητής Λύκος πέντε
νομίζων ύπάρχειν αύτούς, εσωθεν μέν τρεις, έξωθεν δέ δύο· τών δ' άλλων πέντε παρέλι-
πε μέν τρεις, ύπήλλαξε δέ δύο, τήν τε ένέργειαν άγνοήσας αύτών και τή θέσει μόνη προσε-
σχηκώς- άμα γάρ τοις άλλοις άπασι τοις κινοϋσι τήν κατά γόνυ διάρθρωσιν έπίκεινται τω
μη ρω. έχει δ'ούχ ώς ό Λύκος ο'ίεται τάληθές, άλλ'ώς ήμεϊς έροΰμεν.

Υπάρχουν δέκα μύες οί οποίοι κινοΰν τή διάρθρωση τοΰ ισχίου, σχετικά μ' αύτούς
ομως διέπραξαν οχι μικρό λάθος καί άλλοι άνατόμοι άλλά καί ό μαθητής τοΰ Κοΐντου
Λύκος, θεωρώντας οτι αύτοί είναι πέντε, άπό μέσα τρεις, άπό έξω δύο· άπό τούς λοιπούς
πέντε παρέλειψε τρεις καί δύο τούς θεώρησε διαφορετικούς, μή δίνοντας σημασία στή
λειτουργία τους καί ένδιαφερόμενος μόνο γιά τή θέση τους. Γιατί βρίσκονται πάνω στόν
μηρό μαζί μέ ολους τούς άλλους πού κινοΰν τή διάρθρωση τοΰ γόνατος. Ή άλήθεια
ομως δέν εΐναι οπως τή νομίζει ό Λύκος, άλλά οπως θά τήν έκθέσουμε έμεΐς.

Βλ. καί Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 2,10 [II 328,13 κ.έ. Κ.]· άκόμη δ.π. 2,4 [II 292,20 κ.έ. Κ.]· δ.π. 2,
6 [II 306,1 κ.έ. Κ.]· δ.π. 3,10 [II401,3 κ.έ. Κ.], κ.ά.

[Μύες πού κινοΰν τή διάρθρωση τοΰ γόνατος]353
35. Γαλην., Π. μυών άνατ. 31,1 [XVIII/B', σ. 1007,9-13 Κ. = σ. 190,2-7 G.]:
'Εννέα μύες ε'ισιν οί τήν κατά γόνυ κινοϋντες διάρθρωσιν, ούχ ώς ό Λύκος οϊεται δέκα
συν πολλοίς και άλλοις άνατομικοϊς άνδράσιν, άγνοών ένα μϋν δλον, υπέρ ού τελευταϊον
ποιήσομαι τόν λόγον, έξαπατώμενος ύπό τε τοϋ καθήκοντος εις τόν εντός [τοϋ γόνατος]
κόνδυλον τοϋ μηρού ...

Οί μύες πού κινοΰν τή διάρθρωση τοΰ γόνατος εΐναι έννέα, οχι δέκα οπως νομίζει ό
Λύκος μαζί μέ πολλούς άλλους άνατόμους, άγνοώντας έναν ολόκληρο μΰ, γιά τόν όποιο
θά κάνω λόγο στό τέλος, παραπλανώμενος (ό Λύκος) καί άπό αύτόν (τόν μΰ) πού φθά-
νει στόν έσωτερικό κόνδυλο τοΰ μηριαίου όστοΰ [τοΰ γόνατος] ...

352. Απόσπασμα άπό τό κεφάλαιο Περι τών τήν κατά το Ισχίον διάρθρωσιν κινούντων μυών τοϋ
γαληνικοϋ Π. μυών άνατ.

353. Απόσπασμα άπό τό κεφάλαιο Περί τών κινούντων τήν κατά γόνυ διάρθρωσιν τοϋ γαληνικοϋ Π.
μυών άνατ.
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Για τούς μϋς πού κινοϋν τή διάρθρωση τοΰ γόνατος βλ. και Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 2, 10 [II
329,16κ.έ.Κ.].

[Φλέβες πού έχουν τήν αρχή τους στό κρανίο]354

36. Γαλην., Ύπόμν. ε/ς Ίπποκρ. Π. φύσ. άνθρ. 2,6 [XV 136,14-137,2 Κ. = CMG V/9/1,
σ. 70,13-17]:

ÂAAà και τών Κοΐντου μαθητών εστίν άνατομικά συγγράμματα, καθάπερ τά Σα-
τύρου τε τοϋ ημετέρου διδασκάλου και Λύκου, τούτων ούν απάντων και πράς τούτοις
άλλων πολλών άνατομάς γεγραφότων ούδείς οΐδε τέσσαρα ζεύγη φλεβών άπό τής κε-
φαλής όρμάσθαι.

Υπάρχουν όμως άνατομικά συγγράμματα και τών μαθητών τού Κοΐντου, όπως
(είναι) τά συγγράμματα τού δασκάλου μου Σατύρου κάι τοΰ Λύκου. Άπό όλους αύτούς
καί έπι πλέον άπό πολλούς άλλους πού έγραψαν άνατομικά συγγράμματα κάνεις δέν
γνωρίζει τέσσερα ζεύγη φλεβών νά ξεκινούν άπό τό κεφάλι.

Βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 14.

άΑλά και τών Κοΐντου μαθητών έστιν άνατομικά συγγράμματα

Γιά τόν Κόϊντο και τούς μαθητές του βλ. παραπάνω, σ. 255.

καθάπερ τά Σατύρου τε τοΰ ημετέρου διδασκάλου

Γιά τόν Σάτυρο βλ. παραπάνω, σ. 264.

ποΑλών άλλων άνατομάς γεγραφότων

Γιά τούς συγγραφείς άνατομικών συγγραμμάτων βλ. παραπάνω, σ. 263.

ούδείς οΐδε τέσσερα ζεύγη φλεβών άπό τής κεφαλής όρμάσθαι

Βλ. Γαλην., Π. Ίπποκρ. καί Πλάτων, δογμ. 6, 3 [V 527,17-18 Κ. = CMG V/4/1/2, σ. 378,36]:
τά δ'άπό τής κεφαλής καταφέρεσθαι λεγόμενα τέτταρα ζεύγη φλεβών■ Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. φύσ.
άνθρ. 2, 6 [XV 134, 5-6 Κ. = CMG V/9/1, σ. 69, 8-9]: προς τούς τολμήσαντας ειπείν άπό τής κε-
φαλής είς τό σώμα τέσσαρα ζεύγη φλεβών κατιέναι-αύτόθι [XV 134,17-135,4 Κ. = CMG V/9/1, σ.
69,18-21]: εί δέ τις έκφεύγη τήν κρίσιν ταύτην, ού μόνον οκτώ φλέβας ... όνομάζουσιν, και αύτόθι
[XV 135,15-17 Κ. = CMG V/9/1, σσ. 69, 30-70,1]: ούδείς δ'άλλος είπεν ιατρός όκτώ φλέβας άπό
τής κεφαλής έπί τά κάτω τοϋ σώματος ήκειν, κ.ά.

[Νεφροί]355

37. Γαλην., Π. φυσ. δυν. 1,17 [II 70,7-16 Κ. = Gal. scr. min. III 152,13-23]:

Πάλιν ούν, τό τρίτον τω σωτήρι, τήν χειρίστην άπασών δόξαν έζενρημένην [δέ] νϋν

354. Γιά τις φλέβες κάι τις αρτηρίες ό Γαληνός έκανε λόγο στό Π. άνατ. έγχ., στό δέκατο τρίτο βιβλίο
σύμφωνα μέ τήν άραβική μετάφραση, ή στό δωδέκατο τοΰ έλληνικοϋ πρωτοτύπου σύμφωνα μέ τήν
καταγραφή τών περιεχομένων τοϋ συγγράμματος άπό τόν 'ίδιο (τό ένατο βιβλίο, κεφ. 5, έως και τό δέκατο
πέμπτο σώζονται μόνο στά Αραβικά)· σχετικά βλ. Μαυρουδής, «Γαληνού Περί άνατομικών έγχειρήσεων», σσ.
392 κ.έ. Τό θέμα δμως τής άνατομίας τών φλεβών καί τών άρτηριών ό Γαληνός τό πραγματεύθηκε και στό
μονόβιβλο Περί φλεβών καί άρτηριών ανατομής.

355. Γιά τούς νεφρούς ό Γαληνός κάνει λόγο στό εκτο βιβλίο τοϋ Π. άνατ. έγχ.
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ύπό Λύκου τοϋ Μακεδόνος, εύδοκιμοϋσαν δε διά τό καινόν ήδη λέγωμεν. άπεφήνατο γάρ
δή ό Λύκος ούτος, ώσπερ έξ αδύτου τινός χρησμόν άποφθεγγόμενος, περίττωμα τής τών
νεφρών θρέψεως εΐναι τό ούρον. οτι μέν ούν αύτό τό πινόμενον &παν ούρον γίγνεται, πλην
εϊ τι μετά τών διαχωρημάτων ύπήλθεν ή είς ίδρωτας άπεχώρησεν ή είς τήν αδηλον διαπνο-
ήν, έναργώς ενδείκνυται τό πλήθος τών καθ'έκάστην ήμέραν ούρουμένων.

Πάλι λοιπόν, γιά νά τά κάνουμε όλα τέλεια, ας έκθέσουμε (καί) τή χειρότερη άπο-
ψη άπό όλες, πού προτάθηκε τώρα άπό τόν Λύκο τόν Μακεδόνα, καί πού γνωρίζει με-
γάλη φήμη γιά τά όσα πρωτάκουστα (προβάλλει). Απεφάνθη λοιπόν ό έν λόγω Λύκος,
σάν νά άνακοινώνει χρησμό (παρμένο) άπό κάποιο άδυτο, ότι τό ούρο εΐναι τό περίττω-
μα τής θρέψεως τών νεφρών. Ότι λοιπόν αύτό πού πίνεται γίνεται στό σύνολο του ούρο,
έκτός άν κάποια ποσότητα άποβλήθηκε μέ τά κόπρανα ή άπομακρύνθηκε μέ τόν ιδρώτα
ή μέ τήν άδηλη άναπνοή, αύτό τό άποδεικνύει μέ σαφή τρόπο ή ποσότητα τών (ύγρών)
πού ούρείται κάθε ήμέρα.

Πρβ. δ.π. [II 71,5 κ.έ. Κ. = Gal. scr. min. III 153,4 κ.έ.]: ώσθ'ό Λύκος οΰτ'άληθή φαίνεται λέ-
γων ... (σχόλια στήν άποψη τοϋ Λύκου).

Τό άπόσπασμα αύτό, όπως καί τό έπόμενο, δέν εΐναι σαφές, άν προέρχεται άπό τά άνατο-
μικά βιβλία τοϋ Λύκου ή άν άποτελει τμήμα άλλου συγγράμματος διαφορετικού περιεχομένου
(π.χ. άνάλογου μέ τά γαληνικά Περ'ι φυσικών δυνάμεων ή Περ'ι χρείας μορίων). Έπειδή δμως ό Γα-
ληνός κάνει ρητά καί πολλές φορές λόγο γιά ένασχόληση τοΰ Λύκου μόνο μέ τήν Ανατομική καί
τόν υπομνηματισμό ιπποκρατικών συγγραμμάτων καί άκόμη έπειδή επισημαίνει δτι ό Λύκος στά
άνατομικά βιβλία του έκανε λόγο καί γιά άλλα ζητήματα, όχι άμιγώς άνατομικής φύσεως (βλ. άπ.
17), πιστεύω δτι τά έξεταζόμενα δύο άποσπάσματα πρέπει μάλλον νά προέρχονται άπό τά άνα-
τομικά βιβλία του. Ίσως δηλ. ό Μακεδόνας γιατρός έθιξε τό θέμα τής λειτουργίας τών νεφρών
καί τής δημιουργίας τών ούρων κάνοντας λόγο γιά τήν άνατομία τών οργάνων αύτών. Βλ. καί
Touwaide, «Lykos», στ. 575. Άκόμη βλ. παρακάτω, σσ. 317-318.

τρίτον τω σωτήρι

Βλ. Πλάτ., Φίλη β. 66d, Χαρμίδ. 167a 9, κ.ά. Βλ. καί Σχόλ. είς Πλάτ. Χαρμ. 167a 9: τό τρίτον
τω σωτήρι. παροιμία τρίτον τώ σωτήρι, έπι τών τελείως τι πραττόντων. Οί άλλες δύο θεωρίες πού
μνημονεύθηκαν προηγουμένως —πριν δηλ. παρατεθεί ή άποψη τοΰ Άύκου— είναι αύτές τών
Άσκληπιαδείων καί τών Έρασιστρατείων γιατρών.

περίττωμα τής τών νεφρών θρέψεως είναι τό ούρον

Βλ. καί Γαλην., II. χρ. μορ. 5,5 [III 362,6-7 Κ. = I 265,13-14 Helmr.]: Λοιπού δ'δντος έτι τοϋ
λεπτού κα'ι ύδατώδους περιττώματος, δ προσαγορεύομεν ούρον ...· δ.π. 5,7 [III 374,2-5 Κ. = 1273,
24-26 Helmr.]· ό.π. 5,10 [III 383,12-384,4 = 1280,23-281,11 Helmr.], κ.ά.

είς τήν αδηλον άναπνοήν

Ό όρος άδηλος άναπνοή χρησιμοποιείται στό χωρίο αύτό ώς συνώνυμος μέ τόν συνηθέστε-
ρο δρο διαπνοή ή άδηλος διαπνοή, καί δηλώνει τήν άναπνοή πού συντελείται άπό τούς άδήλους πό-
ρους- βλ. ©εόφ. πρωτοσπ., Π. τής τοϋ άνθρ. κατασκ. 3,11:Τόδέ τής εισπνοής καί τής έκπνοής σύν-
θετον άποτέλεσμα άναπνοή ονομάζεται- διαπνοή δέ, ή έν δλω τώ σώματι διά τών άρτηριών γινομέ-
νη εισπνοή, καί έκπνοή διά τών άδήλων πόρων. Γιά τήν άδηλον διαπνοήν βλ. καί Γαλην., Π. τών καθ'
Ίπποκρ. στοιχ. 1,7 [1474,1-2 Κ.]:ρεΓδέ κατά τε τάς αίσθητάς έκκρίσεις και προσέτι κατά τήν αδηλον
καλουμένην διαπνοήν- Π. μελ. χολ. 2 [V 107,7-11 Κ. = CMG V/4/1/1, σσ. 72,26-73,1]: εϋλογον γάρ
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δήπον κάκ τοΰ ποτού συναναφέρεσθαί τι τώ γεννηθέντι κατά τό ήπαρ αϊματι, τήν έκκρισιν λαμβάνον
ύστερον, ού μόνον δια τών ούρων, άλλα και διά τών ίδρώτων και κατά τήν καλουμένην άδηλον α'ισθή-
σει διαπνοήν ο.π. 4 [V 117,7-9 Κ.] : άλλ'δσα μεν τών τοιούτων λεπτομερεστέρας ούσίας έστι, διεξέρχε-
ται τό δέρμα, τινά μέν κατά τήν άδηλον αίσθήσει διαπνοήν, ένια δέ αισθητώς, καθάπερ οί ιδρώτες, κ.ά.

38. Γαλην., Π. χρ. μορ. 5,6 [III 366,14-367,2 Κ. = I 268,21-26 Helmr.]:

Εί γάρ δή περίττωμα τής τών νεφρών θρέψεώς έστι τό ούρον —εις τοσούτον γάρ
άγνοιας ήκεν ό Μακεδών Λύκος, ώς καϊ τούτο προσίεσθαι— τί δή ποθ' ούτω μεγάλας
άρτηρίας και φλέβας εις μικρά σώματα τών νεφρών ό μηδέν έργαζόμενος εική δημιουργός
ένεφύσησεν, ούκ έστιν ειπείν.

Άν λοιπόν τό ούρο εΐναι τό περίττωμα τής θρέψεως τών νεφρών —γιατί σέ τέτοιο
σημείο άγνοιας έφθασε ό Άύκος ό Μακεδών, ώστε άκόμη και αύτό νά άσπάζεται— είναι
άδύνατο νά έξηγήσει κάποιος, γιατί ό δημιουργός πού τίποτε δέν πράττει μάταια δημι-
ούργησε τόσο μεγάλες άρτηρίες και φλέβες στά μικρά σώματα τών νεφρών.

τί δή ποθ'ούτω μεγάλας άρτηρίας και φλέβας εις μικρά σώματα τών νεφρών
Βλ. κάι Γαλην., Π. χρ. μορ. 5, 5 [III 364, 4-16 Κ. = I 266, 24-267, 10 Helmr.]: αύτίκα γοϋν, ϊν'
έντεϋθεν άρξώμεθα τοϋ λόγου δεικνύντες, ώς έξελέγχουσι τάς μοχθηράς τών ένεργειών υπολή-
ψεις ai τής χρείας τών μορίων ζητήσεις, ούκ άν έχοι λέγειν οϋτ' Ερασίστρατος, οϋτ' άλλος τις, δς
άν ήγήται πνεύμα μόνον έν άρτηρίαις περιέχεσθαι, τήν χρείαν τοϋ μεγέθους τών εις τούς νε-
φρούς έμφυομένων άρτη ρ ιών. εί γάρ δή τάς φλέβας μόνον έκκαθαίρουσιν οί νεφροί, κα'ι διά
τοϋτ' εις αύτούς, καίτοι σμικρούς όντας, μέγισται καταφύονται, τάς άρτηρίας ούκ έχρήν ομοίως
ταϊς φλεψ'ιν είναι μεγάλας, άλλά τάχα μέν ούδ' δλως έμφύεσθαι τοϊς νεφροϊς, εί δέ μή, άλλά μι-
κροτάτας γε κα'ι δυσθεώρητους παντάπασιν, ώσπερ καϊ τά νεύρα· ο.π. 14, 7 [IV 169, 9 κ.έ. Κ. = II
300,6 κ.έ. Helmr.]· ο.π. 14,9 [IV 180,8 κ.έ. Κ. = II 313,21 κ.έ. Helmr.]· ο.π. 14,13 [IV 202,6 κ.έ. Κ.
= II 330,18 κ.έ. Helmr.]· Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ 1,6 [XVII/A', σ. 836,17 κ.έ. Κ. = CMG
V/10/2/2, σ. 26,14 κ.έ.], κ.ά.

ό μηδέν έργαζόμενος εική δημιουργός ένεφύσησεν, ούκ έστιν ειπείν
Βλ. και παραπάνω, άπ. 21 (τό σχόλιο γιά τήν φύσιν).

[Γεννητικά όργανα]356
39. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 12 [II 102 Simon]357:

Όλοι οί άνατόμοι, μέ έξαίρεση τόν Άύκο, συμφωνούν άπόλυτα ότι (καί) τά θηλυκά
ζώα έχουν όρχεις. Και έπίσης συμφωνούν ότι οί φλέβες και οί άρτηρίες πού έρχονται

356. Το θέμα τοϋ δωδέκατου βιβλίου τοϋ γαληνικοϋ Περϊ άνατομικών έγχειρήσεων στή σωζόμενη άρα-
βική μετάφρασή του είναι ή άνατομή τών γεννητικών οργάνων. Ώστόσο στήν περιγραφή τοϋ περιεχομένου τών
δέκα πέντε βιβλίων τοϋ συγγράμματος αύτοϋ, τήν όποία παραθέτει ό Γαληνός στό Περϊ τών ιδίων βιβλίων, ση-
μειώνεται ότι ή πραγμάτευση τής άνατομής τών έν λόγψ οργάνων γινόταν στό δέκατο πέμπτο βιβλίο τοϋ Περϊ
άνατομικών έγχειρήσεων. Σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό, καθώς καί γιά άλλα πού σχετίζονται τόσο μέ τό μή σω-
ζόμενο έλληνικό κείμενο (άπό τό ένατο βιβλίο, κεφ. 5 έως τό τέλος τοϋ συγγράμματος, δέκατο πέμπτο βιβλίο)
όσο καί μέ τήν άραβική μετάφρασή του, βλ. Μαυρουδής, «Γαληνοϋ Περϊ άνατομικών έγχειρήσεων», 265-310.

357. Τό δωδέκατο βιβλίο τοϋ Π. άνατ. έγχ. άνήκει σ' έκεΐνα πού σώζονται μόνο στά Αραβικά (μετα-
φράζω άπό τά Γερμανικά).
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πρός αύτούς [sc. τούς όρχεις] έκφύονται, άπό τά ϊδια άκριβώς σημεία, άπό οπου και στά
άρσενικά ζώα, μόνο πού αύτές οί φλέβες καί οί άρτηρίες στά θηλυκά ζώα είναι πάρα πολύ
βραχύτερες άπό δ,τι στά άρσενικά.

Όλοι οί ανατόμοι, με εξαίρεση τον Λύκο, συμφωνούν απόλυτα οτι (καί) τα θηλυκά ζώα έχουν
όρχεις

Άπό δσσ κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, ό πρώτος γιατρός πού διατύπωσε τήν άποψη
ύπάρξεως όρχεων στά δύο πλάγια τής μήτρας ήταν ό Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος, πού πραγματεύ-
θηκε τό ζήτημα αύτό στό τρίτο βιβλίο τοΰ άνατομικοΰ συγγράμματος του· βλ. Γαλην., Π. σπέρμ. 2,
1 [IV 596, Κ. = Ήρόφ., άπ. 60b von Staden: έπιπεφύκασι δέ τη μήτρα καί δίδυμοι έκ τών πλαγίων,
έξ έκατέρου μέρους, έπ'ολίγον διαφέροντες τών τοΰ άρρενος (κτλ.).

40. Vindic., Gyn., praef. 1 [σ. 464 Rose]358:

Quomodo in utero materno contenemur vel portemur cum sit artis medicinae
Grecis auctoribus placuit <exponere>t ... interpretationem nobis hanct359 prioribus in
virtute domini agentibus medicina<m> Lupo et Pelope Erofilo et Erasistrato Yppo<crate>
et Apollon<io> et ceteris anatomicis licuit discutere.

Οί Έλληνες συγγράφεις άποφάσισαν νά έκθέτουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο περι-
εχόμαστε μέσα στή μήτρα τής μητέρας μας ή φερόμαστε, άπό τότε πού αύτό360 άποτε-
λεϊ άντικείμενο τής ιατρικής τέχνης t··· σε έμάς τήν έρμηνεία αύτή! μέ τή χάρη τοΰ
θεοΰ, σέ προγενέστερούς μας πού άσχολοΰνταν μέ τήν ιατρική, στόν Λύκο καί στόν
Πέλοπα, στόν Ηρόφιλο καί στόν Ερασίστρατο, στόν Ιπποκράτη καί στόν Απολλώνιο
καί σέ άλλους άνατόμους έπιτράπηκε νά κάνουν άνατομές361.

Quomodo in utero contenemur vel portemur ...

Στό άπόσπασμα αύτό γίνεται λόγος γιά κάποια ιδιαίτερη ένασχόληση τοΰ Λύκου, ίσως γιά

358. Τό κείμενο τοϋ Vindicianus κατά τόν κώδ. Paris, lat. 11219,9ος αι.- τό παραθέτω άκολουθώντας
έν μέρει τήν άποκατάσταση τοϋ von Staden.

359. Συμπλήρωση e.g.: interpretationem nobis hanc <licet disputare, e temporibus illis.in quibus> prio-
ribus, in virtute domini, agentibus medicina<m> ... licuit discutere. Ό von Staden, Herophilus, σ. 370, κατά
τή μετάφραση τοΰ άποσπάσματος αύτοϋ (σχολιάζοντας το σέ σχέση μέ τόν Ηρόφιλο) διαπράττει δύο ση-
μαντικά ολισθήματα: πρώτον συνδέει συντακτικά τό licuit discutere μέ τό interpretationem nobis hanc, και
δεύτερον παρανοεί τό discutere, μεταφράζοντας το ώς «συζητώ (discuss)». To licuit discutere όμως σχετίζε-
ται συντακτικά μέ τό prioribus ... agentibus medicina<m>, ένώ τό discutio (dis-quatio) σημαίνει «διαρρη-
γνύω», «διαιρώ». "Ετσι ή μετάφραση τοϋ von Staden είναι έξ ολοκλήρου λανθασμένη: «We can discuss this
explanation, since, by the grace of God, earlier people practised medicine, namely Lycos, Pelops, Herophilus,
Erasistratus, Hippocrates, Apollonius, and the rest of the Anatomists». Αλλά στό σχολιαζόμενο κείμενο ό
Vindicianus δεν μας πληροφορεί δτι τό θέμα τοϋ έμβρύου στή μήτρα άρχισε νά συζητείται άφ' δτου κάποιοι
άρχισαν νά άσχολοϋνται μέ τήν ιατρική, άλλά άπό τότε πού κάποιοι γιατροί άσχολήθηκαν μέ τήν Ανατομική.

360. Αύτό τό θέμα = ή σύλληψη;

361. Τό discutere χρησιμοποιείται συνήθως γιά νά δηλώσει κάποια μάλλον βίαιη ένέργεια τεμαχι-
σμού (βλ. τήν προπροηγ. ύποσημ.), στό προκείμενο χωρίο δμως είναι σαφές δτι σχετίζεται μέ τή διενέρ-
γεια άνατομών· 'ίσως τό συγκεκριμένο ρήμα χρησιμοποιείται γιά νά δηλωθεί ή βιαιότητα τής άνατομής
τών ζωντανών εγκληματιών. Βλ. και παραπάνω, άπ. 4a, πού καί αύτό προέρχεται άπό τόν Vindicianus: licuit
mortuos exenterare (γίνεται λόγος γιά τήν άδεια έκτελέσεως άνατομών στήν Αλεξάνδρεια).
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τή συνδυαστική έξέταση τής άνατσμίας τής μήτρας κα'ι τής συλλήψεως (ή τής διαμορφώσεως τοϋ
έμβρύου σ' αύτήν;). Κάτι τέτοιο πρέπει νά θεωρηθεί πολύ πιθανόν, άφοΰ κατά τόν Γαληνό (βλ.
μαρτ. 7 κ.ά.) ό Λύκος δέν είχε περιορισθεί μόνο σέ άνατομικές παρατηρήσεις, άλλά σέ πολλές πε-
ριπτώσεις συζητούσε και άλλα ζητήματα πού δέν σχετίζονταν άμεσα μέ τήν καθαυτό περιγρα-
φική Ανατομική. Βλ. και τή σχετική παρατήρηση στό άπ. 17.

cum sit artis medicinae

Γιά τή σύλληψη γίνεται λόγος άπό τόν Ήρόφ., άπ. 198 von Staden (δηλ. στό άμέσως προη-
γούμενο άπό τά άποσπάσματα τοΰ Ηροφίλου πού καταγράφει ό von Staden).

Pelope

Γιά τόν Πέλοπα βλ. παραπάνω, σ. 257.

Erofilo

Βλ. Ήρόφ., άπ. 199 von Staden.

Γιά τόν Ηρόφιλο βλ. παραπάνω, σσ. 189-190.

Erasistrato

Ό Garofalo δέν καταγράφει τό άπ. αύτό. Γιά τόν 'Ερασίστρατο βλ. παραπάνω, σσ. 523 κ.έ.

ii) Υπομνήματα στήν Ιπποκρατική Συλλογή

Γενικές μαρτυρίες

41. Γαλην., Π. τάξ. ίδ. βιβλ. 3,6-11 [XIX 57,3-58,7 Κ. = Gal. scr. min. II 86,18-87,19
= σσ. 98,6-99,5 B.-M.]:

Φθάσαντος δ' άποθανεΐν έμού, πριν έξηγήσασθαι τά κυριώτατα τών 'Ιπποκράτους
συγγραμμάτων, έξουσιν οί βουλόμενοι τήν γνώμην <γνώναι> αύτοϋ και τάς ημετέρας μέν,
ώς εϊρηται, πραγματείας άμα τοις ήδη γεγονόσιν ύπομνήμασι κα'ι τών έξηγησαμένων γε
τον άνδρα τοϋ τε διδασκάλου Πέλοπος <καί> είπού τι κα'ι τών Νουμισιανοϋ έχοιεν —έστι
δ' όλίγα τά διασωζόμενα— και πρός τούτοις τά τε Σαβίνου και 'Ρούφου τοϋ Έφεσίου.
Κόϊντος δέ καί οί Κοΐντου μαθητα'ι τήν 'Ιπποκράτους γνώμην ούκ άκριβώς έγνώκασι, διό
κα'ι πολλαχόθι τάς έξηγήσεις ούκ όρθώς ποιούνται· Λύκος δέ ένίοτε κα'ι προσεγκαλεϊ τω
Ίπποκράτει καί φησι ψεύδεσθαι τόν άνδρα μή γινώσκων αύτοϋ τά δόγματα· καίτοι τά
γ ε τοϋ Λύκου βιβλία φανερώς πάντα γέγονεν. ό δ' ημέτερος διδάσκαλος Σάτυρος
—τούτω γάρ πρώτω συγγενόμενοι μετά ταϋτ' ήκούσαμεν Πέλοπος— ού τάς αύτάς
έξη γ ή σε ις έποιεϊτο τω Λύκω τών 'Ιπποκράτειων βιβλίων. ...ήμεϊςοϋν
έτέρως μέν έμπροσθεν άκηκοότες Σατύρου τάς εξηγήσεις Κοΐντου, μετά χρόνον δ' ύστε-
ρον άναγνόντες τινά τών τοϋ Λύκου κατέγνωμεν άμφοτέρων ώς ούκ άκριβώς
έγνωκότων τήν 'Ιπποκράτους γνώμην.

Άν όμως πεθάνω, πριν προφθάσω νά γράψω έξηγήσεις γιά τά βασικότερα συγ-
γράμματα τοΰ Ιπποκράτη, αύτοί πού θέλουν νά γνωρίσουν τίς άπόψεις του θά έχουν
(στή διάθεσή τους), οπως έχει ειπωθεί, και τίς δικές μου πραγματείες μαζί μέ τά ύπο-
μνήματα πού ήδη έχω γράψει καί έκεΐνα οσων έγραψαν έρμηνεΐες στόν άνδρα, δηλ.362

362. Πιστεύω οτι οί φράσεις «και έκεΐνα οσων έγραψαν έξηγήσεις στον άνδρα» καί «τά εργα τοΰ δα-
σκάλου μου Πέλοπα... Ρούφου Έφέσιου» δέν δηλώνουν δύο διαφορετικές ομάδες εξηγητών τοΰ 'Ιπποκράτη,
άλλά δτι ή δεύτερη άποτελεϊ έπεξήγηση στήν πρώτη. Βλ. καί λατιν. μετάφρ.: «Et eorum quidem qui virum
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τά έργα τοϋ δασκάλου μου Πέλοπα και άν έχουν ενδεχομένως καί κάποιο άπό τά έργα
τοϋ Νουμισιανοΰ —εΐναι βέβαια λίγα αύτά πού διασώζονται— καί έπΐ πλέον τά έργα
τοΰ Σαβίνου και τοΰ Ρούφου τοΰ Έφεσίου. Ό Κόϊντος όμως καί οί μαθητές τοΰ Κοΐντου
δέν κατανόησαν όρθά τις άπόψεις τοΰ Ιπποκράτη, και γι' αύτόν τόν λόγο σέ πολλά ση-
μεία δέν δίνουν τις όρθές έρμηνείες· ό Λύκος μάλιστα κάποιες φορές κατηγορεί τόν
'Ιπποκράτη και υποστηρίζει ότι ό άνδρας ψεύδεται, μην κατανοώντας τις θεωρίες του·
άν και βέβαια όλα τά βιβλία τοΰ Λύκου έχουν γίνει γνωστά. Ό δάσκαλος μου Σάτυρος
—σ' αύτόν πρώτον μαθήτευσα καί ύστερα άκουσα τόν Πέλοπα— δέν έξηγοΰσε τά ιππο-
κρατικά συγγράμματα κατά τόν ϊδιο τρόπο μέ τόν Λύκο.... 'Εμείς λοιπόν έχοντας άκού-
σει παλαιότερα άπό τόν Σάτυρο τις έρμηνεΐες τοΰ Κοΐντου, όταν άργότερα, ύστερα άπό
τήν πάροδο κάποιου χρόνου, διαβάσαμε μερικά άπό τά βιβλία τοΰ Λύκου, καταλογίσαμε
καί στούς δύο ότι δέν κατανόησαν όρθά τή διδασκαλία τοΰ Ιπποκράτη.

και τών έξηγησαμένων δέ τόν άνδρα

Γενικά γιά τούς ύπομνηματιστές ιπποκρατικών έργων, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ
Λύκου, βλ. Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 65-73, 130-134, 143-147, κ.ά. Γιά τούς Εμπειρικούς
γιατρούς πού ύπομνημάτισαν ε'ίτε ολόκληρη τήν 'Ιπποκρατική Συλλογή ε'ίτε μόνο κάποια άπό τά
έργα της βλ. παρακάτω, σ. 300.

τά τε τοϋ διδασκάλου Πέλοπος

Γιά τόν Πέλοπα βλ. παραπάνω, σ. 257.

και τών Νουμισιανοΰ

Ανατόμος στήν Κόρινθο καί στήν Αλεξάνδρεια [;] (πρώτο μισό 2ου αί. μ.Χ.), μαθητής τοΰ
Κοΐντου. "Εγραψε πολυάριθμα συγγράμματα πραγματευόμενος ζητήματα Ανατομικής, καθώς καί
εξηγήσεις ιπποκρατικών έργων. Μεταξύ τών διαπρεπών μαθητών του συγκαταλέγονται ό γιός
του Ήρακλειανός, ό Πέλοπας καί ϊσως ό Γαληνός. Βλ. Κ. Deichgräber, «Numisianos», RE XVII/2
(1937) 1398- Grmek - Gourevitch, «L'école médicale», σσ. 50-54 καί V. Nutton, «Numisianos»,
DNP 8 (2000) 1058-1059.

τά τε Σαβίνου

Ιπποκρατικός γιατρός (1ος/2ος αί. μ.Χ.). Άσχολήθηκε μέ τόν υπομνηματισμό πολλών
ιπποκρατικών συγγραμμάτων. Υπήρξε δάσκαλος τοΰ Μητροδώρου καί τοΰ Στρατονίκου. Βλ. Η.
Gossen, «Sabinus» (25), RE Ι/Α/2 (1920) 1600, καί V. Nutton, «Sabinos» (1), DNP 10 (2001) 1189.

και Ρούφου τοϋ Έφεσίου

Γιά τόν Ροΰφο βλ. παραπάνω, σσ. 256-257.

Κόϊντος δέ και οί Κοΐντου μαθηταί

Ό Κόϊντος μαρτυρεΐται ότι ύπομνημάτισε τά άκόλουθα ιπποκρατικά έργα: Προρρητικόν I,
Αφορισμοί καί Έπιδημίαι (Α', Β', Γ' καί ΣΤ'), ένώ ό μαθητής του Λύκος τούς Αφορισμούς, τις
'Επιδημίες (Β'; Γ' καί ΣΤ') καί τό Περι χυμών βλ. καί παραπάνω, σ. 259. Γιά τόν Κόϊντο καί τούς
μαθητές του βλ. παραπάνω, σ. 255.

eum explanarunt, tum praeceptoris mei Pelopis, tum et Numisiani... et Rufi Ephesii», και Singer, Galen, a. 27:
«and also, among previous Hippocratic commentators, the works of my teacher Pelops and if possible those
of Numisianus ... and of Rufus of Ephesus». Πρβ. καί παραπάνω, σ. 265 (άπ. 14).
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άκηκοότες Σατύρου

Γιά τόν Σάτυρο βλ. παραπάνω, σ. 264.

42. Γαλην.,ΠρόςΛύκον 1 [XVIII/A', σ. 197,12-14 Κ. = CMG V/10/3, σ. 4,3-5]:
... τάχα άν 'ίσως εύλαβέστερον ένεκάλουν Λύκω πριν γνώναι τά στοιχεία τής
'Ιπποκράτους τέχνης έπιχειροϋντι τών συγγραμμάτων αύτοϋ γ ρ άφειν έζη γ ή σεις.

... ένδεχομένως θα κατηγορούσα έπιφυλακτικότερα τόν Λύκο, ό όποιος πρ'ιν γνω-
ρίσει τα στοιχειώδη τής έπιστήμης τοΰ Ιπποκράτη έπιχειρεΐ νά γράψει έξηγήσεις στά
συγγράμματά του....

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/2, σ. 266.

Υποθέτω ότι ό Γαληνός στό χωρίο αύτό, άν και παίρνει άφορμή άπό τήν πολεμική τοΰ Λύκου
κατά τών Αφορισμών, κάνει μνεία γενικά γιά τά ύπομνήματα τοΰ Λύκου σε ιπποκρατικά έργα,
όπως νομιμοποιούμαστε νά συμπεράνουμε άπό τή φράση έπιχειροϋντι τών συγγραμμάτων αύτοϋ
γράφειν έξηγήσεις■ έξ άλλου είναι γνωστό ότι ό Λύκος δέν ύπομνημάτισε μόνο τούς Αφορισμούς.

Αφορισμοί

Μαρτυρίες

43. Γαλην., Πρός Λύκον 1 [XVIII/A', σσ. 196,9-198,5 Κ. = CMG ν/10/3,σσ. 3,10-4,13]:

Λύκος τοίνυν έγραψε μέν έξηγητικά τών 'Ιπποκράτους Αφο-
ρισμών ύπομνήματα, λωβάται δέ τοις δόγμασι τάνδρός έκατέρωθεν, οις τε ψέγειν
και οΐς έπαινείν τινα τών ύπ'αύτοϋ λεγομένων οϊεται κα'ι δι'ών άντιλέγειν έπιχειρεΐ. τά τε
γάρ έπαινούμενα Λύκου φαντάσματά έστιν, ούχ 'Ιπποκράτους δόγματα, δι' ών τε άντιλέ-
γει, δήλός έστι μηδέ τά στοιχεία τής 'Ιπποκράτους τέχνης έπιστάμενος.... Λύκος δέ είς το-
σούτον άρα τής 'Ιπποκράτους τέχνης άμαθής έστιν, ώστ' έγώ —θεούς άπαντας έπόμνυ-
μι—τάςπρώτας τών είς τούς Αφορισμούς ύπομνημάτων αύτοϋ έξηγή-
σεις άναγνούς [άφορισμών] ούκέθ' ύπέμεινα τό λοιπόν τοϋ βιβλίου γνώναι τοσούτον <δο-
κοϋντος> τής γνώμης άμαρτάνειν τοϋ παλαιού.

Ό Λύκος λοιπόν έγραψε ύπομνήματα μέ τά όποια έρμηνεύει τούς Αφορισμούς τοΰ
Ιπποκράτη, κακοποιεί όμως τις διδασκαλίες τοΰ άνδρα διπλά, και μέ τά όσα κατηγορεί
και μέ τά όσα νομίζει ότι έπικροτει κάποια άπό τά όσα λέει αύτός [sc. ό Ιπποκράτης] και
μέ όσα έπιχειρεΐ νά τοΰ άντείπει. Γιατί όσα έπαινε! εΐναι φαντασίες τοΰ Λύκου, όχι διδα-
σκαλίες τοΰ Ιπποκράτη, και άπό έκεινα μέ τά όποια άντιλέγει γίνεται φανερός ότι δέν

γνωρίζει ούτε τά στοιχειώδη τής ιπποκρατικής έπιστήμης____Ό Λύκος συνεπώς έχει τόσο

μεγάλη άγνοια τής έπιστήμης τοΰ Ιπποκράτη, ώστε έγώ —ορκίζομαι σέ όλους τούς θε-
ούς— όταν διάβασα τις πρώτες έξηγήσεις τών ύπομνημάτων του στούς Αφορισμούς, δέν
άντεχα πλέον νά λάβω γνώση τοΰ ύπόλοιπου βιβλίου, έπειδή θεώρησα ότι σφάλλει πάρα
πολύ όσον άφορά τήν άποψη τοΰ παλαιοΰ [sc. τοΰ Ιπποκράτη]363.

363. Βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 1, Προοίμιον [XVII/A', α 794,4-7 = CMG V/10/2/2,
σ. 4, 1-4]: καί διά τούτο ύπονοείν αύτοί τήν 'Ιπποκράτους γραφήν είναι τήνδε τινά, καν άπεδειξάμην
αύτούς, εϊγεμετά τήνέπανόρθωσινέώρων διδάσκοντας τιχρήσιμόντε άμα καί τής γνώμηςέχόμενον τοϋ πα-
λαιού.
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Παρ' όλο πού ό Γαληνός κάνει λόγο γιά ύπομνήματα τού Λύκου στούς ιπποκρατικούς
Αφορισμούς, ή κριτική τοΰ Περγαμηνοΰ γιατροΰ έπικεντρώνεται μόνον σέ έναν, αύτόν πού άφορά
και τό περιεχόμενο τοΰ συγγράμματος Πρός Λύκον δτι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν ού
ή άρχή- «τά αύξανόμενα πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν». 'Επισημαίνω άκόμη ότι στό παραπά-
νω κείμενο, άλλά κα'ι στά λοιπά πού παρατίθενται στή συνέχεια και άφοροϋν τόν ύπομνηματισμό
άπό τόν Λύκο τών Αφορισμών (μαρτ. 43-48), δέν καταγράφεται αύτολεξε'ι οΰτε κατά τό νόημα
κάποια συγκεκριμένη άποψη τοΰ Μακεδόνα γιατροΰ. Στις έν λόγω μαρτυρίες μάς παρέχεται κατ'
άρχήν ή βασική πληροφορία γιά τήν πολεμική τοΰ Λύκου κατά τών Αφορισμών, ή όποία σύμφω-
να μέ τόν Γαληνά ήταν άποτέλεσμα τής μή όρθής κατανοήσεως τής διδασκαλίας τοΰ 'Ιπποκράτη.
"Ετσι τόσο ή θετική όσο και ή άπορριπτική κριτική τοΰ Λύκου δέν άποτελεΐ τίποτε άλλο παρά
άποκύημα τής φαντασίας του (φαντάσματα) κα'ι είναι άποτέλεσμα τής άγνοιας του (ε/ς τοσούτον
... άμαθης έστιν) [μαρτ. 43]. Γιά τήν άσυνεπή ερμηνευτική μέθοδο τοΰ Λύκου όσον άφορά γενικά
τούς Αφορισμούς κάνει λόγο ό Γαληνός στή μαρτ. 45, στή μαρτ. 44 εξειδικεύει τήν κριτική του
στήν έρμηνευτική στάση τοΰ γιατρού αύτοΰ σχετικά μέ έναν συγκεκριμένο άφορισμό, γιά τό πε-
ριεχόμενο τοΰ όποιου ό Λύκος άλλά και άλλοι ούκ ορθώς ένεκάλεσαν τόν 'Ιπποκράτη, ένώ στις
μαρτ. 46-48 ό Περγαμηνός γιατρός έπισημαίνει τή μή κατανόηση τής έννοιας τοΰ έμφύτου θερ-
μού μέ άποτέλεσμα τή λανθασμένη έρμηνεία άπό τόν Λύκο και άλλους γιατρούς.

44. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 1,14 [XVII/B ', σσ. 414,12-415,6 Κ.]:

Ταύτα άρκεϊ τοις κατά φύσιν έχουσιν ε/ς νόησίν τε κα'ι πίστιν ών Ιπποκράτης έγρα-
ψεν. δσοι δε ούκ ορθώς ένεκάλεσαν αύτω, καθάπερ και Λύκος, έν δλον πρός εκείνους ύπ'
εμού γέγραπται βιβλίον άπολογούμενον ύπέρ ών έπηρεάζονσιν τόν άφορισμόν. έπιγέγρα-
πται δέ τό βιβλίον Πρός Λύκον ότι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν, ού ή άρχή· «τά
αύξανόμενα πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν». έδόθη δέ μοι τό τοϋ Λύκου βιβλί-
ο ν ήδη γεγραμμένων τών ύπ' έμοϋ υπομνημάτων, δθεν αύτός μέν τούτοις ένέθηκα τήν-
δε τήν ρήσιν ούκ ούσαν έν τοις προεκδοθείσιν ιδία δέ καθ' έτερον βιβλίον άπελογησάμην
ύπέρ ών ένεκάλεσεν Ίπποκράτει.

Αύτά είναι άρκετά γιά φυσιολογικούς άνθρώπους ώστε νά κατανοήσουν και νά
εμπιστευθούν αύτά πού έγραψε ό Ιπποκράτης. Όσοι όμως τόν κατηγόρησαν έσφαλμέ-
νως, όπως άκριβώς και ό Λύκος, έναντίον τους έχει γραφτεί άπό μένα ένα ολόκληρο βι-
βλίο, τό όποιο άποτελεΐ άπολογία γιά όσα (αύτοί) καταδικάζουν τόν άφορισμό. Τό βι-
βλίο φέρει τόν τίτλο Έναντίον τοϋ Λύκου δτι δέν ύπάρχει κανένα σφάλμα δσον άφορά
τόν άφορισμό, ή άρχή τοϋ οποίου είναι· «στά δντα πού αύξάνονται ύπάρχει πολύ περισσό-
τερο τό έμφυτο θερμό». Τό βιβλίο τοΰ Λύκου έφθασε στά χέρια μου όταν ειχα ήδη γράψει
τά ύπομνήματά μου. Γι' αύτό τά λόγια αύτά τά παρενέβαλα σ αύτά (τά βιβλία), ένώ δέν
ύπήρχαν σ' έκεΐνα πού έκδόθηκαν προηγουμένως. 'Ιδιαίτερα όμως γι' αύτά πού κατηγό-
ρησε τόν 'Ιπποκράτη άπολογήθηκα σέ ένα άλλο βιβλίο.

έδόθη δέ μοι τό τοϋ Λύκου βιβλίον ήδη γεγραμμένων τών ύπ'έμοϋ ύπομνημάτων.
Πρόκειται γιά τό βιβλίο τοΰ Λύκου, στό όποιο αύτός σχολίαζε τούς Αφορισμούς και τό όποιο
ήλθε στά χέρια τοΰ Γαληνοΰ, άφοΰ ό Περγαμηνός γιατρός εΐχε γράψει τά σχετικά ύπομνήμα-
τά του. Έπειδή τά γαληνικά ύπομνήματα στό ιπποκρατικό έργο Αφορισμοί γράφτηκαν (δεύτερη
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«έκδοση») κατά τόν Ilberg, «Schriftstellerei, I», σσ. 230-231, πρίν άπό τις πραγματείες Περί κρισί-
μων ήμερων και Περί κρίσεων πού δέν είχαν γραφτεί κατά τήν πρώτη «έκδοση» τοΰ ύπομνήματος
στούς Αφορισμούς (σχετικά βλ. Ilberg, «Schriftstellerei, III», σ. 195), δηλ. κατά τή δεύτερη παρα-
μονή τοΰ Γαληνοΰ στή Ρώμη, και συγκεκριμένα μάλλον περί τά τέλη τής βασιλείας τοΰ Μάρκου
Αύρηλίου (161-180 μ.Χ.), πρέπει νά υποθέσουμε δτι ό Γαληνός έλαβε γνώση τοΰ έν λόγω συγ-
γράμματος τοΰ Λύκου μεταξύ τών έτών 175 και 180 μ.Χ. Ή τελική μορφή («Schlussredaction»)
τοΰ βιβλίου τοποθετείται χρονικά μετά τό ύπόμνημα στό Κατ' ίητρείον) Ό Bardong, «Beiträge»,
σ. 637, πιστεύει ότι ή πρώτη «έκδοση» τών υπομνημάτων τοΰ Γαληνοΰ στούς Αφορισμούς ολο-
κληρώθηκε περι τό 176 μ.Χ. και δημοσιεύθηκε πριν άπό τά έργα Περί κρισίμων ήμερων και Περί
κρίσεων ή δεύτερη «έκδοση» τών ύπομνημάτων στούς Αφορισμούς δημοσιεύθηκε λίγο άργότε-
ρα (177 μ.Χ.), υστέρα άπό τό ύπόμνημα στό Κατ' ίητρείον, και σ' αύτή συμπεριλήφθηκαν και οί
συζητούμενες προσθήκες. Σέ άντίθεση μέ τις παραπάνω άπόψεις έρχεται ή γνώμη τοΰ Touwaide,
«Lykos», στ. 574, κατά τόν όποιον ό Γαληνός έλαβε γνώση τών συγγραμμάτων τοΰ Λύκου «erst
kurz vor 186» (ό Touwaide δέν έπιχειρηματολογεΐ ύπέρ τής άπόψεως αύτής, ούτε παραπέμπει σέ
σχετική βιβλιογραφία). Βλ. καί Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 130-131, δπου ό συγγρ. σημειώ-
νει ότι ό Γαληνός έκανε τήν πρώτη γενική μνεία καί άσκησε τήν πρώτη κριτική του στό έν λόγω
ύπόμνημα τοΰ Λύκου «χωρίς νά έχει χρησιμοποιήσει ή νά έχει στά χέρια του τό ύπόμνημα τοΰ
Λύκου»· πιστεύει μάλιστα ότι «αύτός [δηλ. Γαληνός] είδε τό ύπόμνημα τοΰ Λύκου, ή πιθανότατα
ένα τμήμα του, μόνον άρκετά άργότερα, άφοΰ είχε περατώσει τό δικό του ...». Βλ. καί τό άμέσως
έπόμενο σχόλιο. Γιά τό υπόμνημα τοΰ Λύκου κατά τών ιπποκρατικών Αφορισμών καί ειδικότερα
κατά τοΰ άφορισμοΰ τά αυξανόμενα πλείστον έχει τό εμφυτον θερμόν βλ. καί Anastasiou - Irmer,
Testimonien, Teil I, σ. 48.

ούκ ούσαν έν τοις προεκδοθεϊσιν

Ό Bardong, «Beiträge», σ. 617, ύποσημ. 1, επιχειρεί νά εξηγήσει τό χωρίο αύτό τοΰ Γαληνοΰ,
αποσαφηνίζοντας τόν όρο προεκδίδω (προεκδοθεϊσιν). Δεύτερη έκδοση τοΰ ύπομνήματος στούς
ιπποκρατικούς Αφορισμούς δεν είναι γνωστή ουτε άπό τόν Γαληνό ούτε άπό άλλη πηγή· γι' αύτό
ό Bardong πιστεύει ότι ό όρος έκδοσις (δεύτερη έκδοση) δέν πρέπει νά έκληφθεΐ μέ τή σημερινή
έννοιά του. Πιθανότατα λοιπόν ό Γαληνός, άφοΰ έγραψε τό σύγγραμμά του, έτοίμασε λίγα άντί-
τυπα γιά τούς φίλους του. Ό ίδιος σημείωνε προφανώς διάφορες προσθήκες ή βελτιώσεις στό
δικό του άντίτυπο καί, όταν έπρεπε νά κάνει νέα άντίγραφα, χρησιμοποίησε αύτό τό διορθωμέ-
νο καί έπαυξημένο κείμενο. Ό Bardong πιστεύει ότι τά γνωστά χειρόγραφα πού παραδίδουν τό
ύπόμνημα τοΰ Γαληνοΰ στούς Αφορισμούς περιέχουν αύτή τή βελτιωμένη μορφή τοΰ έργου. Γιά
τή μεταγενέστερη προσθήκη τοΰ Γαληνοΰ όσον άφορά τό σχετικό ύπόμνημα τοΰ Λύκου βλ. καί
Smith, Hippocratic Tradition, σ. 131.

ιδία δέ καθ'έτερον βιβλίον άπελογησάμην υπέρ ών ένεκάλεσεν Ίπποκράτει.

Δηλ. στό Πρός Λύκον δτι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν ού ή άρχή· «τά αύξανόμε-
να πλείστον εχει τό εμφυτον θερμόν». Βλ. καί Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 129-135 καί 145.

45. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ., 3, Προοίμιον [XVII/B ', σσ. 561,1-562,6 Κ.]:

Έν τω τρίτω τών είς τους Αφορισμούς ύπομνημάτων τω δ ε περί τών κατά τάς ώρας τε
και ηλικίας Ίπποκράτει γεγραμμένων έξηγησόμεθα.... θαυμάζω δέ κάνταϋθα τήν άνωμα-
λίαν τοϋ Λύκου γράφοντος μέν, ώς φησιν, έξηγήσεις Κοΐντου τοϋ διδασκάλου ...
καίτοι γ' άλλους πολλούς άφορισμούς έξηγούμενος αύτός...

Σ' αύτό τό τρίτο ύπόμνημα στούς Αφορισμούς θά έξηγήσουμε όσα έγραψε ό Ιππο-
κράτης γιά τις εποχές (τοϋ έτους) καί γιά τις ήλικίες____Κάι σ' αύτό τό σημείο όμως θαυ-
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μάζω τήν άσυνέπεια τοϋ Λύκου, ό όποιος γράφει, όπως λέει, τις εξηγήσεις τοϋ δασκάλου
του Κοΐντου ... άν και αύτός έξηγώντας πολλούς άλλους άφορισμούς ...

Βλ. και παραπάνω, μαρτ. 2 και 6.

θαυμάζω δέ κάνταϋθα τήν άνωμαλίαν τοϋ Λύκου γράφοντος μέν, ώς φησιν, έξηγήσεις Κοΐντου
τοϋ διδασκάλου

Πρβ. καί άπ. 51: αύται μέν αί έκ τοϋ Προρρητικοϋ ρήσεις ύπό τοϋ Λύκου προσεγράφησαν, ώς
είρηκότος οϋτως Κοΐντου κατά τήν έξήγησιν τοϋ προκειμένου Πυθίωνος.

46. Γαλην., 77. τών Ίπποκρ. και Πλάτ. δογμ. 8,7 [V 704,14-705,2 Κ. = CMG V/4/1/2,
σ. 526,6-10]:

Μηκύνειν δ'ού χρή περι τής γνώμης αύτοϋ [sc. Ιπποκράτους] κατά τόνδε τόν λόγον,
τους μεν Αφορισμούς έξηγησαμένου μου δι' υπομνημάτων επτά, βιβλίον δ'άλλο γεγραφό-
τος προς <rôv?> τοϋ Κοΐντου μαθητήν Λύκον,δςού νοήσας όποιον τι τό εμφυτον θερμόν
ό 'Ιπποκράτηςβούλεται, άντεϊπε προς τούς ε'ιρημένους άρτίως άφορισμούς.

Δέν χρειάζεται λοιπόν νά πω περισσότερα σχετικά μέ τή γνώμη του [sc. τοϋ
Ιπποκράτη] στό βιβλίο αύτό, άφοΰ τούς Αφορισμούς τούς εξήγησα σέ έπτά ύπομνήματα,
ένώ έχω γράψει ενα άλλο βιβλίο έναντίον τοΰ μαθητή τοΰ Κοΐντου, τοΰ Λύκου, ό όποιος,
έπειδή δέν κατανόησε πώς άντιλαμβάνεται ό Ιπποκράτης τό έμφυτο θερμό, μίλησε ένα-
ντίον τών άφορισμών γιά τούς όποιους έχει γίνει λόγος πρό ολίγου.

κατά τόνδε τόν λόγον

Δηλ. στό όγδοο βιβλίο τοϋ συγγράμματος Περι τών 'Ιπποκράτους και Πλάτωνος δογμά-
των. Τό ούσ. λόγος, σέ άνάλογα συμφραζόμενα, δηλώνει συνήθως βιβλίο πολύβιβλου συγγράμμα-
τος, βλ. ένδεικτικά Γαλην., 77. χρ. μορ., όπου τά δέκα έπτά βιβλία τοΰ έργου χαρακτηρίζονται, άπό
τμήμα τής χειρόγραφης παραδόσεως,λόγοι (α', β', γ' κτλ.)· ομοίως τά έξι βιβλία τών Υγιεινών και
τά τέσσερα βιβλία τής σφυγμολογικής πραγματείας Περί διαφοράς σφυγμών καί τά ισάριθμα τής
πραγματείας Περί διαγνώσεως σφυγμών. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά πολύβιβλα συγγράμματα άλλων
γιατρών, π.χ. τοΰ Άετίου τοΰ Άμιδηνοΰ.

τούς μέν αφορισμούς έξηγησαμένου μου δι'ύπομνημάτων έπτά

Βλ. Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 9 [XIX 35,3 Κ. = Gal. scr. min. II 112,13 = σ. 160,13-14 Β.-Μ.]: τά γε
είς τούς Αφορισμούς ύπομνήματα, και αύτόθι [XIX 35,16-17 Κ. = Gal. scr. min. II 112,28-113,1 =
σ. 161,1 Β.-Μ.]: έστι δέ τά μέν [sc. ύπομνήματα] είς τούς Αφορισμούς έπτά.

βιβλίον δ'άλλο γεγραφότος προς <τόν?> τοΰ Κοΐντου μαθητήν Αύκον

Πρόκειται γιά τό γαληνικό σύγγραμμα Προς Αύκον οτι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφο-
ρισμόν ού ή άρχή- «τά αύξανόμενα πλείστον 'έχει τό εμφυτον θερμόν».

47. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4,18 [XVII/B ', σσ. 178,15-179,10 Κ. =
CMG V/10/2/2, σ. 225,12-23]:

Όταν ούν αύτών τό μεν αύξηση τε καί ρώσι], τό δε καθέλη τε καί μαράνη, πώς ούκ αν τις
ευλόγως φαίη καθ'ενα χρόνον έξ ύπνου θερμότερον άμα καί ψυχρότερον εαυτού γεγονέναι
τό σώμα; ταύτα δέ ούδέ γινώσκουσι τήν αρχήν οί πολλοί τών έξηγησαμένων τά Ιπποκράτους
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βιβλία, μάθοις δ' άν ούτως 'έχον ο λέγω καθ' δν έγκαλεϊ Λύκος λόγον έν Άφορισμοϊς αύτώ
γράψαντι, «τα αυξανόμενα πλείστον έχειν τό έμψυτον θερμόν». άλλ'δτι γε δι'άγνοιαν ών ό
'Ιπποκράτης όρθώς έγραψε περ'ι τής κατά τάς θερμασίας διαφοράς έπηρεάζειν αύτόν έτόλ-
μησε, δι' ένός όλον βιβλίου δέδεικταί <μοι> τήν έπιγραφήν έχοντος Ότι μηδέν ήμάρτη-
ται κατά τόν άφορισμόν, ού ή άρχή- «τά αυξανόμενα πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν».

"Οταν λοιπόν τό ενα άπό αύτά αυξηθεί καί δυναμώσει, ένώ τό άλλο συρρικνωθεί
καί μαραζώσει, πώς δέν θα ύποστήριζε κάποιος ευλόγα οτι κατά τήν ϊδια στιγμή τό σώμα
γίνεται άπό τόν ϋπνο ταυτόχρονα θερμότερο και ψυχρότερο τοΰ έαυτοΰ του; Αύτά δέν
τα γνωρίζουν άπό τήν άρχή οί περισσότεροι άπό έκείνους πού έχουν έξηγήσει τά συγ-
γράμματα τοΰ Ιπποκράτη. Θά μάθεις οτι αύτό πού λέω έχει έτσι, δηλ. γιά ποιά αιτία ό
Λύκος κατηγορεί τον Ιπποκράτη έπειδή έγραψε στούς Αφορισμούς «στά δντα πού αύξά-
νονται ύπάρχει πολύ περισσότερο τό έμφυτο θερμό». Άλλά δτι αύτός έξ αιτίας άγνοιας
τόλμησε νά άπορρίψει δσα ό Ιπποκράτης σωστά έγραψε σχετικά μέ τή διαφορά τής θερ-
μότητας, τό έχω άποδείξει μέ ένα ολόκληρο βιβλίο πού φέρει τόν τίτλο: Ότι δέν ύπάρχει
κανένα σφάλμα όσον άφορά τόν άφορισμό, ή άρχή τοϋ όποιου είναι■ «στά όντα πού αυξά-
νονται ύπάρχει πολύ περισσότερο τό έμφυτο θερμό».

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σσ. 66-67.

θερμότερον άμα και ψυχρότερον έαυτοΰ γεγονέναι τό σώμα;

Πρβ. Γαλην., Π. τών έν νόσ. καιρ. 1 [VII 409,4-6 Κ. = σ. 6,10-12 Wille]: τό σώμα θερμότερον
έαυτοΰ γίνεσθαι πυρετώδει θερμασία.

έν Άφορισμοίς αύτώ γράψαντι, «τά αυξανόμενα πλείστον εχειν τό έμφυτον θερμόν»

Βλ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 1,14 [IV 466,8 L.]. Βλ. καί τό σχόλιο στό άπ. 43.

48. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4, 26 [XVII/B', σσ. 203, 4-204, 4 Κ. =
CMG V/10/2/2, σ. 239,1-15]:

Ότι διττόν οίδε κατά τό σώμα τών ζώων τό θερμόν ό Ιπποκράτης, έτερον μέν όπερ
αύτός «έμφυτον» ονομάζει, τήν ούσίαν έχον έν <τω> αι'ματίτε και έν τοις έναίμοις σπλάγ-
χνοις, έτερον δέ δριμύ και δακνώδες και πυρώδες, έν ώ γένει και ό πυρετός έστιν, έν πολ-
λοίς ήδη τών συγγραμμάτων αύτοϋ δέδεικταί. γέγραπται δέ μοι και καθ'έν ύπόμνημα τε-
λέως περι τούδε, καθ' ο τήν έπιγραφήν έποιησάμην Ότι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφο-
ρισμόν, ού ή άρχή■ «τά αύξανόμενα πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν». άπολογοϋμαι δ'έν
αύτώ υπέρ τοϋ 'Ιπποκράτους, λύων τά Λύκου πρός τόν άφορισμόν έγκλήματα και δεικνύς
διά τήν τών άριστων δογμάτων άγνοιαν έπηρεάζοντα τω Ίπποκράτει τόν Λύκον. άλλά
ταύτης γε τής θερμασίας τήν διαφοράν ούτε Λύκος οϋτ άλλος τις ή Έρασιστράτειος ή
Ήροφίλειος ή 'Εμπειρικός έγίνωσκε και διά τοϋτο κακώς έξηγήσαντο πάμπολλα τών ύφ'
'Ιπποκράτους γεγραμμένων.

Ότι ό Ιπποκράτης γνωρίζει δτι ή θερμότητα τών ζώων είναι δύο ειδών, ένα άπό
τά όποια τό ονομάζει έμφυτο, τό όποιο έχει τήν ύπόστασή του στό αΐμα καί στά έναι-
μα σπλάγχνα, καί τό άλλο τό όποιο εΐναι δριμύ, δακνώδες καί θερμό σάν φωτιά, καί
σ αύτή τήν κατηγορία συγκαταλέγεται καί ό πυρετός, έχει καταστεί φανερό σέ πολλά



μακεδόνες γιατροι

289

συγγράμματα του. Σχετικά όμως μ' αύτό (τό θέμα) έχω γράψει καί έγώ έξαντλητικά σέ
ένα σύγγραμμα, τό όποιο τιτλοφόρησα: Ότι δεν ύπάρχει κανένα σφάλμα δσον άφορά
τόν άφορισμό, ή άρχή τοϋ οποίου είναι■ «στά δντα πού αύξάνονται ύπάρχει πολύ περισ-
σότερο τό έμφυτο θερμό». Σ' αύτό άπολογοΰμαι ύπέρ τοΰ Ιπποκράτη, άνασκευάζοντας
τά σφάλματα πού έκανε ό Λύκος όσον άφορά τόν άφορισμό αύτόν καί άποδεικνύο-
ντας ότι ό Λύκος πολεμά τόν Ιπποκράτη έπειδή άγνοεί τις καλύτερες θεωρίες του. Άλλά
τή διαφορά αύτής τής θερμότητας δέν τή γνωρίζει ούτε ό Λύκος οΰτε κανένας άλλος
εϊτε οπαδός τοΰ 'Ερασιστράτου ε'ίτε οπαδός τοΰ Ηροφίλου ε'ίτε 'Εμπειρικός, και γι' αύτό
έρμήνευσαν μέ λανθασμένο τρόπο πάρα πολλά άπό αύτά πού έγραψε ό Ιπποκράτης.

Βλ. κάι Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 67.

Ότι διττόν δίδε κατά τό σώμα τών ζώων τό θερμόν ό 'Ιπποκράτης, έτερον μέν δπερ αύτός
«έμφυτον» ονομάζει, τήν ούσίαν έχον έν τώ αϊματί τε καί έν τοις έναίμοις σπλάγχνοις, έτερον δέ
δριμύ καί δακνώδες καί πυρώδες έν ψ γένει καί ό πυρετός έστιν

Γιά τό έμφυτον θερμόν βλ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 1, 14 [IV 466, 8 κάι 9-10 L.]: Τά αύξανόμενα
πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν ... γέρουσι δέ ολίγον τό θερμόν, κάι ο.π. 1,15 [IV 466,15 L.]: τό
γάρ έμφυτον θερμόν πλείστον έχει. Γιά τόν χαρακτηρισμό τών πυρετών ώς δακνωδών βλ. Ίπποκρ.,
Έπιδημ. ΣΤ' 1,14 [V 274,4 L.]: Πυρετοί, οί μέν δακνώδεες τή χειρί...

δακνώδες

"Οταν ό γιατρός άκουμπήσει τό χέρι του, στό μόριο τοϋ σώματος, όπου υφίσταται αύτό τό
θερμόν, τοϋ δίνεται ή έντύπωση τοΰ δήγματος· σ' αύτή άκριβώς τήν αίσθηση οφείλεται και ό χα-
ρακτηρισμός του ώς δακνώδες.

τήν ούσίαν έχον έν τω αϊματι και έν τοις έναίμοις σπλάγχνοις

Γιά τή θερμότητα τοΰ αίματος καί τών έναίμων σπλάγχνων βλ. Γαλην., Π. κράσ. 1,9 [I 569,
16-570,2 Κ. = σ. 38,17-20 Helmr.]: τό δ'αίμα πάλιν αύτό παρά τής καρδίας έχει τήν θερμασίαν. φύ-
σει γάρ έκεΐνο τό σπλάγχνον απάντων έστι τών τοϋ ζώου μορίων έναιμότατόν θ' άμα καί θερμότα-
τον, έφεξής δ'αύτω τό ήπαρ, κ.ά.

ή Έρασιστράτειος

Γιά τούς Έρασιστράτειους γιατρούς βλ. Garofalo, Erasistrati fragmenta, σσ. 4-5 (καταγρά-
φονται όκτώ γιατροί: Στράτων, Απολλώνιος Μεμφίτης, Χρύσιππος, Ίκέσιος κ.ά.), ένώ γιά τούς
Έρασιστράτειους πού δρούσαν στή Ρώμη κατά τόν 2ο αί. μ.Χ. βλ. Γαληνό, Περί φλεβοτομίας πρός
Έρασιστρατείους τούς έν 'Ρώμη [XI 187-249 Κ.].

ή Ήροφίλειος

Άπό τούς πολυάριθμους Ήροφίλειους γιατρούς μάς είναι γνωστοί ονομαστικά δέκα όκτώ
(: Ανδρέας, Βάκχειος άπό τήν Τανάγρα, Δημήτριος άπό τήν Άπάμεια, Μαντίας, Χρύσερμος, Ζεύξις
κ.ά.), ένώ ό Γαληνός μας πληροφορεί ότι Ήροφίλειοι γιατροί δροΰσαν έως τόν 2ο αί. μ.Χ. (χωρίς
όμως νά μνημονεύει κάποιον ονομαστικά). Τις μαρτυρίες σχετικά μ' αυτούς καί τά άποσπάσματα
τών έργων τους τά κατέγραψε ό von Staden, Herophilus, σσ. 445-578.

ή Εμπειρικός

Στούς οπαδούς τής 'Εμπειρικής ιατρικής σχολής μπορούμε μέ βεβαιότητα νά συγκατα-
ριθμήσουμε δέκα έννέα γιατρούς (: Φιλΐνος ό Κώος, Σεραπίων ό Άλεξανδρεύς, Ηρακλείδης ό
Ταραντίνος κ.ά.), γιά τούς όποιους βλ. Deichgräber, Empirikerschule, σσ. 163-219 (έκδοση μαρτυ-
ριών καί άποσπασμάτων).
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Αποσπάσματα άπό τό υπόμνημα τοϋ Λύκου στούς Αφορισμούς τοϋ Ιπποκράτη πα-
ρατίθενται καί σχολιάζονται άπό τόν Γαληνό στό έργο του Προς Αύκον οτι μηδέν ήμάρ-
τηται κατά τόν άφορισμόν, ού ή άρχή· «τά αύξανόμενα πλείστον εχει τό εμφυτον θερμόν».
Τό εργο αύτό μέ μετάφραση καί σχόλια θά έκδοθεΐ σέ ιδιαίτερο τόμο. Γιά χωρία τοΰ έν
λόγω έργου, όπου μνημονεύεται ό παραπάνω άφορισμός σέ σχέση μέ τήν κριτική τοΰ
Λύκου άλλά κάι τήν ύπεράσπιση τοΰ περιεχομένου του άπό τόν Γαληνό βλ. Anastasiou
- Irmer, Testimonien, Teil II/2, σσ. 63-65- βλ. άκόμη ό.π., σσ. 65-68.

'Επιδημιών Β '

49. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σσ. 378,32-379,9]364:

Όποιος άκούει ότι αύτός [sc. ό Λύκος] γιά τήν έξήγηση μιάς ρήσεως χρειάσθηκε
1400 στίχους, δέν μπορεί νά τό πιστέψει. Και μείς πράγματι διαπιστώσαμε ότι τό έπρα-
ξε, κάι συγκεκριμένα στό πέμπτο μέρος τού ύπομνήματός του σ' αύτό τό βιβλίο κατά τήν
έξήγηση τής ιπποκρατικής ρήσεως πού άρχίζει έτσι: τάς φωνάς οί τρηχέας φύσει 'έχοντες
(: «αύτοί πού έκ φύσεως έχουν τή φωνή βραχνή»). Σ' αύτή τήν έξήγηση δέν παραλείπει
τίποτε πού θά μπορούσε νά πει κάποιος, άν ήθελε νά γράψει ένα βιβλίο γιά τή φωνή.

Βλ. κάι Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 209.

Μέ βάση τό χωρίο αύτό ύποστηρίζεται ή άποψη ότι ό Λύκος έγραψε ύπόμνημα καί γιά τό
δεύτερο βιβλίο τών ιπποκρατικών 'Επιδημιών· βλ. Manetti - Roselli, «Galeno commentatore», σ.
1587· Ihm, Clavis, σ. 159, καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 205. Βέβαια τό παραπά-
νω χωρίο προέρχεται άπό τό ύπόμνημα τοΰ Γαληνοΰ στό έκτο βιβλίο τών 'Επιδημιών, καί ή φράση
«στο πέμπτο μέρος τοΰ ύπομνήματός του σ' αύτό τό βιβλίο κατά τήν έξήγηση τής ιππο-
κρατικής ρήσεως» φαίνεται νά άναφέρεται στό Επιδημιών ΣΤ' (άφοΰ τίποτε διαφορετικά δέν
προκύπτει άπό τά όσα λέγονται προηγουμένως άπό τόν Γαληνό)· έξ άλλου ούτε στό άπόσπα-
σμα πού παρατίθεται έδώ ουτε στό εύρύτερο χωρίο γίνεται μνεία τοΰ 'Επιδημιών Β '. Ήδη όμως ό
Wenkebach έπεσήμανε ότι ή ρήση τάς φωνάς οί τρηχέας φύσει έχοντες προέρχεται όχι άπό τό εκτο
άλλά άπό τό δεύτερο βιβλίο τών 'Επιδημιών [1, 8: V 80,1 L.]· βλ. καί Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ.
Έπιδημ. Β' 1,10 [XVII/A', σ. 310,2 Κ. = CMG V/10/1, σ. 180,29-30], Θά ήταν δυνατόν λοιπόν νά
ύποθέσει κάποιος ότι ε'ίτε κατά τή μετάφραση άπό τά 'Ελληνικά στά Αραβικά ε'ίτε έξ αιτίας κακής
παραδόσεως τής αραβικής μεταφράσεως έξέπεσε κείμενο άπό τό έξεταζόμενο χωρίο, και ώς συ-
νέπεια δημιουργήθηκε τό πρόβλημα πού έκτέθηκε παραπάνω (νά γίνεται δηλ. λόγος γιά τό ύπό-
μνημα στό εκτο βιβλίο τών 'Επιδημιών καί τό παρατιθέμενο παράδειγμα νά προέρχεται άπό τό
δεύτερο). Άν λοιπόν δεχθοΰμε ότι ισχύει ή ύπόθεση αύτή, τότε πιθανόν τό πρόβλημα τοΰ κειμέ-
νου πρέπει νά έντοπισθεί μετά τή λέξη «βιβλίο», δηλ.: «... και συγκεκριμένα στό πέμπτο μέρος
τοΰ ύπομνήματός του [sc. τοΰ Λύκου] σ' αύτό τό βιβλίο t ■·· t κατά τήν έξήγηση τής 'ιπποκρα-
τικής ρήσεως πού άρχίζει έτσι...». Τό νόημα τοΰ κειμένου πού έχει έκπέσει θά μποροΰσε νά είναι

364. Το τμήμα αύτό τού γαληνικού υπομνήματος σώζεται μόνο στά Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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τό έξης: «... βιβλίο, <όπως έπίσης και στό δεύτερο βιβλίο τών Έπιδημιών> κατά τήν εξήγηση ...».
Γιά τό εύρύτερο γαληνικό κείμενο, άπό τό όποιο προέρχεται ή πληροφορία αύτή, βλ. παρακάτω,
άπ. 68- άπό τό άπόσπασμα αύτό καθίσταται σαφές οτι, όταν ό Γαληνός κάνει λόγο γιά τήν έκτα-
ση τών εξηγήσεων τοΰ Λύκου στό 'Επιδημιών ΣΤ', δέν παραθέτει ώς παραδείγματα σχετικά χω-
ρία, άλλά σημειώνει μόνο γενικά τήν έκταση τών έξηγήσεών του δηλώνοντας άπλώς τή θέση τών
άντίστοιχων ρήσεων στήν άρχή, τή μέση ή τό τέλος τοϋ συγγράμματος. Αντίθετα είναι λογικό, άν
προσκόμιζε ένα μόνο παράδειγμα σχολιασμού ρήσεως τοΰ 'Επιδημιών Β ' άπό τόν Λύκο, νά παρέ-
θετε τή σχετική ρήση (όπως δηλ. συμβαίνει στό έξεταζόμενο κείμενο).

Όποιος ακούει δτι αύτός [sc. ό Λύκος] για τήν εξήγηση μιας ρήσεως χρειάσθηκε 1400 στί-
χους, δεν μπορεί νά τό πιστέψει.

Βλ. τό σχόλιο τοΰ Pfaff, στήν έκδοση τοΰ τμήματος αύτοΰ τοΰ γαληνικοΰ υπομνήμα-
τος, τό όποιο παραδίδεται μόνο στά Αραβικά, σ. 378, ύποσημ. 6, καθώς καί Anastasiou - Irmer,
Testimonien, Teil II/l, σ. 209, ύποσημ. 2. Γιά τούς έκτενεϊς σχολιασμούς τοΰ Λύκου βλ. καί άπ. 68.
Πρβ. καί άπ. 66.

Σ' αύτή τήν έξήγηση δέν παραλείπει τίποτε πού θά μπορούσε νά πεί κάποιος, άν ήθελε νά
γράψει ένα βιβλίο γιά τή φωνή

Από τήν Αρχαιότητα μαρτυρεΐται μόνο ένα ιατρικό σύγγραμμα Περ'ι φωνής, γραμμένο άπό
τόν Γαληνό, τό όποιο όμως δέν διασώθηκε· έτσι δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί άν ό Γαληνός
σ' αύτό μνημόνευε ονομαστικά τόν Λύκο ή άν παρέθετε καί σχολίαζε κάποια άποψή του σχε-
τικά μέ τή φωνή. Τό σύγγραμμα Περ'ι φωνής (De voce et anhelitü) πού έχει παραδοθεί μέ τό όνο-
μα τοΰ Περγαμηνοΰ γιατροΰ είναι ψευδεπίγραφο· βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Γαληνός
ό Περγαμηνός» καί «[Γαληνός]».

Άπό τόν Όρειβάσιο παραδίδεται μια ένότητα δέκα τριών κεφαλαίων τά όποια όλα
προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα εκ τών Λύκου- βλ. Ίατρ. συν. 8,25-37 [CMG VI/1/1,
σσ. 278,1-288,13]365. Στό κεφ. 28, στό όποιο γίνεται λόγος γιά τούς κλυσμούς έπ'ειλεού
(ό.π. 8, 28 [CMG VI/1/1, σσ. 283, 15-284,17]), σημειώνεται (σ. 284, 5-6) ότι και δ γε ύφ'
Ιπποκράτους λαπαρός ειλεός καλούμενος οϋτός έστιν. Έπειδή ή έκφραση λαπαρός ειλεός
(ειλεού λαπαρου) έντοπίζεται στο δεύτερο βιβλίο τών 'Επιδημιών (6, 26 [V 136, 21 L.]),
θά ήταν δυνατόν νά ύποθέσει κάποιος ότι ό γιατρός-συγγραφέας τοΰ κειμένου αύτοΰ,
δηλ. ό «Άύκος», ύπομνημάτισε τό παραπάνω ύποκρατικό σύγγραμμα. Ό Deichgräber πι-
στεύει ότι τό έν λόγω κεφάλαιο (όπως καί τό σύνολο τής ένότητας τών κεφαλαίων γιά
τά όποια γίνεται λόγος έδώ) προέρχεται άπό τόν Εμπειρικό γιατρό Αύκο τόν Νεαπολίτη
(1ος αί. π.Χ.)· βλ.Έμπειρ. Σχολή,άπ. 262 (σ. 205). Αντίθετα ό Η. Ο. Schröder, «Oreibasios»,
RE Suppl. VII (1940) 808, ύποθέτει ότι ό Άύκος πού άποτελεΐ πηγή τοΰ Όρειβασίου έζη-
σε τόν 2ο αί. μ.Χ., άρα δέν μπορεί νά είναι άλλος άπό τόν Άύκο τον Μακεδόνα. Βλ. καί τή
σχετική παρατήρηση τών Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 214, ύποσημ. 2 (και
στή σ. 529, όπου στόν Namenindex καταγράφουν τό άπόσπασμα αύτό τόσο στό λ. Lykos
aus Makedonien όσο καί στο λ. Lykos aus Neapel).

365. Πρέπει νά έπισημανθεΐ έδώ δτι άπό τά κεφάλαια τής ένότητας αύτής ρητά άποδίδεται στόν Λύκο
μόνο τό πρώτο άπό τά δέκα τρία, δηλ. τό κε' (βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 8, 25 [CMG VI/1/1, σ. 278, 1]: Έκ τών
Λύκον ϋλαι κλυσμών έπι δυσεντερίας)· είναι όμως άποδεκτό άπό μερίδα μελετητών ότι όλα όσα άκολουθοϋν
(μέχρι τό λζ') προέρχονται άπό τόν «Λύκο», ένώ τό κεφ. λη ' είναι έρανισμένο έκ τών Μνησιθέου.
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Σέ ένα άλλο κεφάλαιο (Ότι τινάς δέον κλύζειν ού κλύζουσιν) τής ίδιας ένότητας,
γιά τήν όποία έγινε λόγος παραπάνω, έντοπίζεται ή άκόλουθη φράση: Ιπποκράτης ονο-
μάζει περριροϋν τι διαχώρημα (βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 8, 36 [CMG VI/1/1, σ. 287, 14]).
Ό χαρακτηρισμός περίρρους έντοπίζεται έπίσης στό δεύτερο βιβλίο τών 'Επιδημιών 3,
11 [V 114, 4-5 L.]: και ύπήλθεν ύπόγλισχρον τη ένδεκάτη, τό δέ τι περρίρουν χολώδες,
όπως και στά άκόλουθα χωρία: Έπιδημ. Α' 13,4 [II 692, 7-8 L.]: πολλά διήλθε μετά πε-
ριρρόου χολώδεος· Γ' 17, 16 [III 146, 10-11 L.]: πολλά κόπρανα διήλθε ξύν περιρρόω
πολλώ■ Ζ' 83 [V 438, 19-20 L.]: ύγρός περίρροος, και Κωακ. προγν. 629 [V 730, 6-7 L.]:
Έν φαρμακείησιν έν περιρρώ λεπτόν συχνώς αίμα έκτηκόμενον, φλαϋρον. Γιά τά χωρία
αύτά βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 498, ύποσημ. 3. Τό έν λόγω κε-
φάλαιο τοϋ Όρειβασίου ό Deichgräber τό άποδίδει, όπως και τό προηγούμενο, στον
Λύκο τόν Νεαπολίτη, έπίσης ύπομνηματιστή τοϋ Ιπποκράτη, ένώ οί Anastasiou - Irmer,
Testimonien, Teil I, σ. 498 (κείμενο), κάι σ. 529 (Namenindex), τό καταγράφουν μεταξύ
τών άποσπασμάτων τοΰ ομώνυμου Μακεδόνα γιατροΰ.

Θίγω τό πρόβλημα στό σημείο αύτό, έπειδή καί οί δύο ιπποκρατικοί όροι λα-
παρός ειλεός καί περίρρους (περίρρουν διαχώρημα) πού μνημονεύονται στό κείμενο τοϋ
«Λύκου» έντοπίζονται ό πρώτος στό δεύτερο βιβλίο τών Επιδημιών, ένώ ό άλλος καί
στο δεύτερο βιβλίο τοΰ ίδιου συγγράμματος, γιά τό όποιο έγραψε πιθανότατα ύπόμνημα
ό Λύκος ό Μακεδών. Κατακλείω αύτό τό διευκρινιστικό σημείωμα μέ τή διαπίστωση ότι
είναι πράγματι έξαιρετικά δυσχερές νά άποφασίσει κάποιος σέ ποιόν άπό τούς δύο ομώ-
νυμους γιατρούς πρέπει νά άποδώσει όχι μόνο τά δύο άποσπάσματα γιά τά όποια έγι-
νε λόγος έδώ άλλά καί άλλα. Πάντως ό Deichgräber άποδίδει στόν Λύκο τόν Νεαπολίτη
όλα τά κείμενα πού παραδίδουν μέ τό όνομα μόνο τοΰ «Λύκου» ό Όρειβάσιος καί ό
Παΰλος ό Αιγινήτης- βλ. Έμπειρ. Σχολή, άπ. 258,259,261,262,263 καί 264 [σσ. 204-205
Deichgräber]366.

Επιδημιών Γ '

Μαρτυ ρ ία

50. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1, 4 [XVII/A', σ. 502, 3-5 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 14,4-5]:

Λαβών γάρ έναγχός τι τών είς τό προκείμενον βιβλίον ύπό Λύκου τοΰ
Μακεδόνος ύπομνη μάτων γεγονότων ...

Παίρνοντας πρόσφατα (στά χέρια μου) κάποιο άπό τά ύπομνήματα πού γράφτηκαν
άπό τόν Λύκο τον Μακεδόνα γιά τό προκείμενο βιβλίο [sc. τό Επιδημιών Γ'] ...

Βλ. τό έπόμ. άπ. 51.

366. Παρόμοια διαφωνία υπάρχει καί γιά τήν πατρότητα τών άποσπασμάτων τοϋ «Λύκου», τά όποια
άφοροϋν γλώσσες στό γαληνικό σύγγραμμα Τών Ιπποκράτους γλωσσών έξήγησις' σχετικά βλ. Kind, «Lykos»,
στ. 2416.
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Αποσπάσματα

51. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' I, 4 [XVII/A', σ. 502, 3-15 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 14,4-17]:

Λαβών γαρ εναγχός τι τών ε'ις τό προκείμενον βιβλίον ύπό Λύκον τοϋ Μακεδόνος υπο-
μνημάτων γεγονότων εύρον έν τή τοϋ Πυθίωνος έξηγήσει τρεις ρήσεις έκ τοϋ Προρρητικοϋ
γεγραμμένας, ών έπι μέν τής πρώτης κατά λέξιν ούτως έλεγεν «αί τρομώδεες, άσαφέες,
ψηλαφώδεες παρακρούσιες πάνυ φρενιτικαί, ώς και Διδυμάρχω έν Κω», έπι δέ τής δευτέ-
ρας ώδε■ «τά τρομώδεα γενόμενα έψιδρώσι φιλυπόστροφα». και ή τρίτη δέ κατά τήνδε τήν
λέξιν έγέγραπτο· «τά [δ'] έπι ταραχώδεσιν άγρύπνοις ούρα άχροα, μέλασιν έναιωρεύμενα,
παρακρουστικά». αύται μέν αί έκ τοϋ Προρρητικοϋ ρήσεις ύπό τοϋ Λύκου προσεγράφησαν,
ώς είρηκότος οϋτως Κοΐντου κατά τήν έξήγησιν τοϋ προκειμένου Πυθίωνος.

Παίρνοντας πρόσφατα (στά χέρια μου) κάποιο άπό τά υπομνήματα πού γράφτη-
καν άπό τόν Λύκο τόν Μακεδόνα γιά τό προκείμενο βιβλίο [sc. τό 'Επιδημιών Γ'], στήν
έξήγηση (τής περιπτώσεως) τοΰ Πυθίωνα βρήκα τρεις ρήσεις άντιγραμμένες άπό τό
Προρρητικόν, άπό τις όποιες δσον άφορά τήν πρώτη έλεγε κατά λέξη τά ακόλουθα· «Οί
παρακρούσεις πού συνοδεύονται άπό τρόμο, σύγχυση και κινήσεις σάν νά ψηλαφεί κά-
ποιος κάτι άποτελοΰν ένδειξη έντονης φρενίτιδας, δπως συνέβη καί στόν Διδύμαρχο,
στήν Κώ». Όσον άφορά τή δεύτερη (έλεγε) τά έξης- «Όσα (νοσήματα) κατέληξαν σέ
τρέμουλο εΐναι ύποπτα γιά ύποτροπή μέ έφίδρωση». Καί ή τρίτη έχει γραφτεί κατ' αύτόν
τον τρόπο- «Γι' αύτούς πού παραμένουν άγρυπνοι μέ (διανοητική) σύγχυση τά άχρωμα
καί μέ μαΰρα εναιωρήματα ούρα άποτελοΰν ένδειξη παρακρούσεως». Αύτές λοιπόν οί
ρήσεις τοΰ Προρρητικοϋ προστέθηκαν άπό τον Λύκο, σάν νά τίς εΐχε πει κατ' αύτόν τόν
τρόπο ό Κόϊντος έξηγώντας τήν περίπτωση τοΰ έν λόγω Πυθίωνα.

Πρβ. καί αυτόθι [XVII/A', σσ. 502,15 κ.έ. Κ. = CMG V/10/2/1, σσ. 14,18 κ.έ.]: Πρώτον μέν
ούν ούδ' έφαρμόττει τοις νϋν είρημένοις έπι τοϋ Πυθίωνος ή τοϋ Προρρητικοϋ ρήσις. ... (σχόλια
τοΰ Γαληνοΰ).

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σσ. 435-436- άκόμη δ.π., Teil I, σ. 216.

Σχολιάζεται ενα τμήμα τής περιπτώσεως τοΰ άσθενοΰς Πυθίωνα, στή Θάσο, καί συγκεκρι-
μένα τό χωρίο,Ίπποκρ., Έπιδημ. Γ' 1,1 [III 24, 5-28, 6 L.]: ... Τρίτη τά αύτά. τετάρτη άπό κοιλί-
ης ολίγα, ακρητα, χολώδεα, διήλθεν. πέμπτη πάντα παρωξύνθη■ τρόμοι παρέμενον ϋπνοι λεπτοί-
κοιλίη εστη. έκτη πτύελα ποικίλα, ύπέρυθρα. έβδομη στόμα παρειρύσθη· ογδόη πάντα παρωξύνθη■
τρόμοι δέ πάλιν παρέμενον· ούρα δέ κατ' άρχάς μέν κα'ι μέχρι τής όγδοης λεπτά, άχροα- έναιώρη-
μα έίχον έπινέφελον. δεκάτη ϊδρωσεν- πτύελα ύποπέπονα- έκρίθη- ούρα ύπόλεπτα περί κρίσιν, μετά
δέ κρίσιν, τεσσαράκοντα ήμέρησιν ύστερον, έμπύημα περ'ι εδρην κα'ι στραγγουριώδης έγένετο άπό-
στασις. Βλ. καί Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1,4 [XVII/Α', σσ. 486, 8-487, 2 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 4,11-21]. Τό έδώ παρατιθέμενο άπόσπασμα τοΰ Λύκου άποτελεϊ μέρος τοΰ σχολίου
τοΰ Γαληνοΰ σ' αύτό τό ιπποκρατικό χωρίο.

λαβών γάρ εναγχος

Κατά τόν Ilberg, «Schriftstellerei, I.», σ. 236, τό ύπόμνημα στό τρίτο βιβλίο τών ιπποκρα-
τικών Επιδημιών γράφτηκε μετά άπό τό ύπόμνημα στό Προρρητικόν καί πριν άπό τό ύπόμνη-
μα στό Επιδημιών ΣΤ' (χωρίς ομως άκριβέστερο χρονικό προσδιορισμό- πάντως άπό τούς συ-
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σχετισμούς με τόν χρόνο συγγραφής άλλων έργων πρέπει μάλλον νά τό τοποθετεί έπι Μάρκου
Αύρηλίου). Ό Bardong, «Beiträge», σ. 639, χρονολογεί τό γαληνικό ύπόμνημα στό 'Επιδημιών Γ'
μετά άπό τά Υγιεινά (άκριβέστερα ή συγγραφή του εντάσσεται μεταξύ τών άκόλουθων έργων:
ύπόμνημα στό Προρρητικόν, Περ'ι τών έν ταΐς τροφαΐς δυνάμεων, Περ'ι εύχυμίας κα'ι κακοχυμίας
τροφών, Υγιεινά, ύπόμνημα στό 'Επιδημιών Γ', ύπόμνημα στό 'Επιδημιών ΣΤ'), δηλ. μετά τό 180,
ϊσως τό 186/7 μ.Χ. Γιά τά ύπομνήματα τοΰ Γαληνού καί τοΰ Λύκου στο τρίτο βιβλίο τών ιπποκρα-
τικών 'Επιδημιών βλ. καί Smith, Hippocratic Tradition, σο. 162 κ.έ.

έν τη τοΰ Πυθίωνος έξηγήσει

Βλ. Ίπποκρ., Έπιδημ. Γ' 1,1 [III 24,3 L.]: Πυθίων, δς ωκει παρά Γης ιερόν, καί Γαλην., Ύπόμν.
εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1,1 [XVII/Α',σ. 480,1-2 = CMG V/10/2/1, σ. 1,4-5]· έπίσης Έπιδημ. Γ' 17,
3 [III 112,14 L.]: Έν Θάσω Πυθίωνα, δς κατέκειτο υπεράνω τοϋ 'Ηρακλείου, και Γαλην., Ύπόμν. ε/ς
Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 3,78 [XVII/A', σ. 752,3-4 = CMG V/10/2/1, σ. 169,12-13],

τρεις ρήσεις έκ τοϋ Προρρητικοϋ γεγραμμένας

Τις τρεις αύτές ρήσεις ό Λύκος τις δανείσθηκε άπό τό Προρρητικόν κατά τόν ύπομνηματισμό
τοΰ τρίτου βιβλίου τών Επιδημιών. Γιά τήν άξιοποίηση άπό τόν Λύκο χωρίων τοΰ Προρρητικοϋ
(καί τών Κωακών προγνώσεων) κατά τόν σχολιασμό τών Επιδημιών βλ. καί Smith, Hippocratic
Tradition, σσ. 65 καί 162.

έπι μέν τής πρώτης οϋτως έλεγεν

Βλ. Ίπποκρ., Προρρητ. 1, 34 [V 518, 9-10 L.]: Ai τρομώδεες, άσαφέες, ψηλαφώδεες παρα-
κροϋσιες, πάνυ φρενιτικαί, ώς και τώ Διδυμάρχω έν Κώ. Βλ. άκόμη Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ.
Προρρητ. Α' 2, 55 [XVI 685,1-6 Κ. = CMG V/9/2, σ. 96,13-17], καί αύτόθι [XVI 683,11-14 Κ. =
CMG V/9/2, σ. 95,21-24]· έπίσης βλ. Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 439.

έπι δέ τής δευτέρας ώδε

Βλ.Ίπποκρ.,Προρρητ. 1,105 [V 542,3 L.]: 7à τρομώδεα, σπασμώδεα γενόμενα, έφιδρώσι φι-
λυπόστροφα. Έπίσης βλ. Κωακ. προγν. 18, 342 [V 656,18-19 L.]: Τά τρομώδεα, σπασμώδεα γενό-
μενα, έφιδροϋσι φιλυπόστροφα.

και ή τρίτη κατά τήνδε τήν λέξιν έγέγραπτο

Ή τρίτη ρήση δέν έντοπίζεται άκριβώς όπως μνημονεύεται στό κείμενο τοΰ ύπομνήματος
στό τρίτο βιβλίο τών Επιδημιών βλ. Ίπποκρ., Προρρητ. 1, 32 [V 518, 4 L.]: ούρα έξέρυθρα, άκα-
τάστατα, έναιωρούμενα, παρακρουστικά, καί ό.π. 1, 37 [V 520, 1-3 L.]: άλλως τε και ήν έναιω-
ρηθή τι τω οϋρω, και δσα άλλα κατ' αύτό γίγνεται παρακρουστικά σημεία. Οί Anastasiou - Irmer,
Testimonien, Teil II/l, σ. 435, ταυτίζουν αύτή τήν τρίτη ρήση μέ τήν άκόλουθη: Ίπποκρ., Προρρητ.
1, 4 [V 510, 7-512, 1 L.]: Τά έπι ταραχώδεσιν άγρύπνοισιν ούρα άχροα, μέλασιν, ένηωρημένα,
έφιδρώντα, φρενιτικά.

αύται μέν ai έκ τοϋ Προρρητικοϋ ρήσεις ύπό τοϋ Αύκου προσεγράφησαν, ώς είρηκότος οϋτως
Κοΐντου κατά τήν έξήγησιν τοϋ προκειμένου Πυθίωνος

Πρβ. και άπ. 45: τοϋ Αύκου γράφοντος μέν, ώς φησιν, έξηγήσεις Κοΐντου τοϋ διδασκάλου.

52. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1,4 [XVII/A ', σσ. 504,8-505,15 Κ. - CMG
V/10/2/1, σσ. 15,17-16,10]:

Αλλά και αύτός ό Λύκος έζηγούμενος τήν «έπινέφελον» φωνήν ούκ έτόλμησεν ειπείν
δηλούσθαι πρός αύτής τό μέλαν. έκ περιττού τε ούν ταύτα προσέθηκεν, εί χρή λέγειν έκ
περιττού τά μή μόνον άχρηστα πρός τό προκείμενον, άλλά κα'ι παντάπασι ψευδή, παρέ-
λιπέ τε τα κυριώτατα τών ύφ' Ιπποκράτους ε'ιρημένων έπισκέπτεσθαι, τις μέν ή τών τρό-
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μων έστι διάθεσις, δστις δ' ό πεπονθώς τόπος έπί ταϊς τρομώδεσι χερσίν, ή πόθεν τά ποι-
κίλα πτύσματα τά πολλά τούτοις επόμενα, περι ών έγώ διήλθον. δλως γαρ ούδέν τούτων
έπισκεψάμενος έαυτω προϋβαλεν ώς ζήτημα τό μηδ' δλως δν ζήτημα κατά λέζιν οϋτως·
«τή έβδομη ήμερη τό στόμα παρειρύσθη». και δοκεϊ ή ιστορία αϋτη μαχομένη είναι τή
άποφάσει τή οϋτως έν Άφορισμοϊς έχον ση- «έν μή διαλείποντι πνρετώ, ην χείλος ή ρις ή
οφθαλμός ή όφρύς διαστραφή, ή μή βλέπη, ή μή άκούη, <ήδη> άσθενέος έόντος <τοϋ σώ-
ματος> ή δ,τι άν τούτων γένηται, έγγύς ό θάνατος», αϋτη ή τοϋ Λύκου ρήσις έαυτω προ-
βαλόντος ώς ζήτημα τό μηδ' δλως έχον άμφιβολίαν. έν μέν γάρ τοις Άφορισμοϊς εϊρηκεν
«ήδη άσθενέος έόντος <τοϋ σώματος>», ό Πυθίων δ'ούκ ών άσθενής παρειρύσθη τό στό-
μα. και μέντοι και λύων, ο προϋβαλεν αύτός ό Λύκος, ούδέν άλλο εΐπεν είς τήν λύσιν αύτοϋ
<πλήν> τούδε τοϋ νϋν ύπ'έμοϋ λ ελεγμένου, τό μέν ούν πρόδηλον δν ώς ζήτημα προϋβα-
λεν, ούδέν δέ τών άλλων, α χρήσιμα τοις εργοις τής τέχνης, έζήτησεν, ούτε τίς ήν ή διάθε-
σις τω Πυθίωνι, δι' ήν έγένετο τά προγεγραμμένα συμπτώματα, <οϋτε> τίς τών τόπων ή
τίνες έπεπόνθεσαν....

Αλλά κάι ό ί'διος ό Λύκος, έξηγώντας τόν όρο «έπινέφελος», δέν τόλμησε νά πει ότι
μέ αύτόν δηλώνεται τό «μαύρο». Έκ περισσού λοιπόν προσέθεσε αύτά, άν πρέπει νά χα-
ρακτηρίζουμε έκ περισσού αύτά πού όχι μόνο είναι άχρηστα όσον άφορά τό συζητού-
μενο θέμα, άλλά κάι ολοκληρωτικά ψευδή, και παρέλειψε νά έξετάσει τά πιό σπουδαία
άπό όσα έχει πει ό Ιπποκράτης, τί είδους (νοσηρή) κατάσταση είναι τό τρέμουλο, ποιό
είναι τό μόριο [sc. του σώματος] πού νοσεί στήν περίπτωση πού τρέμουν τά χέρια ή άπό
πού προέρχονται τά πολλά πτύελα πού άκολουθούν αύτό (τό σύμπτωμα, ζητήματα) γιά
τά όποια έγώ έκανα λόγο. Χωρίς λοιπόν νά εξετάσει καθόλου τίποτε άπό αύτά, προέβα-
λε γι' αύτόν ώς πρόβλημα αύτό πού καθόλου δέν άποτελει πρόβλημα (γράφοντας) κατά
λέξη ώς έξης- «Τήν έβδομη ήμέρα στράβωσε τό στόμα του», και φαίνεται ότι ή άφήγηση
αύτή έρχεται σέ άντίθεση μέ τό συμπέρασμα τό όποιο στούς Αφορισμούς έχει ώς έξης-
«Σέ μή διαλείποντα πυρετό άν στραβώσει τό χείλος ή ή μύτη ή τό μάτι, ή τό φρύδι, ή άν
(ό άσθενής) χάσει τήν όραση ή τήν άκοή του, ένώ τό σώμα του ήδη είναι έξασθενημένο,
ή συμβεί οποιοδήποτε άπό (τά συμπτώματα) αύτά, ό θάνατος είναι κοντά». Αύτά είναι
τά λόγια τοϋ Λύκου ό όποιος θεωρεί ώς πρόβλημα κάτι γιά τό όποιο δέν ύπάρχει καμιά
άπολύτως άμφιβολία· γιατί στούς Αφορισμούς έχει πει· «ένώ τό σώμα είναι ήδη έξασθε-
νημένο», ό Πυθίων χωρίς νά είναι άσθενής παρέλυσε τό στόμα του. Καί όμως δίνοντας
τή λύση, σ' αύτό πού ό ίδιος ό Λύκος έθεσε ώς πρόβλημα, γιά τή λύση του δέν είπε τίπο-
τε διαφορετικό άπό αύτό πού τώρα έχω πει έγώ. Αύτό λοιπόν πού είναι ολοφάνερο, τό
έθεσε ώς πρόβλημα, καί δέν έρεύνησε τίποτε άπό τά ύπόλοιπα, πού είναι χρήσιμα στήν
ιατρική πράξη, ούτε ποιά ήταν ή σωματική κατάσταση τοϋ Πυθίωνα, έξ αιτίας τής όποιας
προκλήθηκαν τά συμπτώματα πού έχουν σημειωθεί παραπάνω, ούτε ποιό μέρος ή ποιά
μέρη τοϋ σώματος είχαν νοσήσει ...

Βλ. κάι Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 117· ακόμη βλ. ό.π., Teil I, σ. 216.

έπινέφελον φωνήν

Σχολιάζεται τό χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. Γ' 1,1 [III 28,1-3 L.]: ούρα δέ κατ'άρχάς μέν καί μέ-
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χρι τής όγδοης λεπτά, άχροα· εναιώρημα ειχον έπινέφελον βλ. και Γαλην., Ύπόμν. ε'ις Ίπποκρ.
Έπιδημ. Γ' 1,4 [XVII/A', σ. 486,12-14 Κ. = CMG V/10/2/1, σ. 4, 16-18] (για το εύρύτερο χωρίο
στό όποιο έντάσσεται ή φράση αυτή βλ. τά σχόλια στό άπ. 51). Βλ. άκόμη Ίπποκρ., Έπιδημ. Γ' 1,
3 [III 42, 8-9 L.]. 2, 5 [III 48,10 καί 18 L.]· έπίσης Κωακ. προγν. 34,564 [V 712,7-12 L.]: ούρον έν
πυρετώ λευκήν 'έχον και λείην ύπόστασιν ίδρυμένην ... έπινέφελον ύπέρυθρον, κα'ι Άφορισμ. 4, 71
[IV 526,13-14 L.]: έπινέφελον ϊσχει τό ούρον τη τετάρτη έρυθρόν = Γαλην., Π. δνσπν. 3,9 [VII 934,

14-15 Κ.]. Βλ. κα'ι Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 65 και 162, οπου σημειώνεται οτι ό Λύκος κατά
τόν σχολιασμό τών 'Επιδημιών, έκτός άπό τό Προρρητικόν, χρησιμοποίησε και τό έργο Κωακα'ι
προγνώσεις. Σχετικά μέ τόν όρο έπινέφελος βλ. και Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1, 4
[XVII/B', σσ. 493, 10-494, 9 Κ. = CMG V/10/2/1, σ. 8, 8-23]: Ού μην ούδέ τών έξηγησαμένων τό
προκείμενον βιβλίον [sc. τό 'Επιδημιών Γ'] έζήτησέ τις, όποιον είναι βούλεται τό έπινέφελον ούρον
ό 'Ιπποκράτης, έγώ τοίννν ά μοι δοκεϊ ζητήσαντι περ'ι αύτοϋ λέγειν ούκ όκνήσω- τό τής νεφέλης
δνομα κατά μεταφοράν άπό τοΰ περιέχοντος ήμάς άέρος έπι τών ουρών είώθασιν οι Ιατροί λέγειν,
εϊτε τοϋ Ιπποκράτους πρώτου τήν προσηγορίαν τήνδε κατά τίνος ιδέας έναιωρημάτων ή οϋρων
εϊτε κα'ι άλλου τινός <πρό> αύτοϋ θεμένου. ώσπερ οϋν έν τω περιέχοντι ποτέ μέν ζοφώδης γίνεται
κατάστασις, πεπυκνωμένου νεφέλαις μελαίναις αύτοϋ, ποτέ δέ <λαμπρόν> άκριβώς και άνέφελον
φαίνεται, ποτέ δέ και διεσπασμέναι τινές όρώνται κατ'αύτό νεφέλαι και λέγεται τηνικαϋτα τό πε-
ριέχον έπινέφελον, έν φ καιρώ και τήν χροιάν τών νεφελών οϋτε μέλαιναν άκριβώς οϋτε λαμπράν
όρώμεν, άλλ'έν τω μεταξύ τούτων, ούτω μοι δοκεϊ και ούρον και εναιώρημα καλεϊν έπινέφελον ό
'Ιπποκράτης, ö μήτε λευκόν έστι τήν χροιάν μήτ' ήδη μέλαν άκριβώς, άλλ'έν τω μεταξύ τούτων. Βλ.
άκόμη Έρωτιαν., Τών παρ' Ίπποκρ. λέξ. συν. Ε 14 [σ. 36,3-6 Nachmanson]: έπαναιώρημα έπινέφε-
λον, και Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 217.

τη έβδομη ήμέρα τό στόμα παρειρύσθη

Βλ. Ίπποκρ., Έπιδημ. Τ' 1,1 [III 26,3 L.]: έβδομη, στόμα παρειρύσθη.

τη άποφάσει

Βλ. Γαλην., Π. άνατ. έγχ. 7, 16 [II 648, 4-5 Κ.]: προπετεϊς άποφάσεις ποιουμένων υπέρ ών
ούδέποτ'έθεάσαντο- Π. κυουμ. διαπλ. 1 [IV 653,3-4 Κ.]: ώσπερ ενιοι καθολικάς άποφάσεις έκ τών
άπαξ ή δ'ις όφθέντων ποιησάμενοι· Π. κρισ. ήμ. 2,12 [IX 890,6-7 Κ.]: δταν ούν έπι τη τελευτη μέν
τοΰ βιβλίου καθόλου ποιούμενος τήν άπόφασιν ε'ίποι· Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 1,19 [XI 413,

15-16 Κ.]: συνεκινδύνευσα περ'ι τήν άπόφασιν δ.π. 2,13 [XI493,6-7 Κ.]: ούδεμίαν άπόδειξιν ειπείν
εχει τής άποφάσεως, κ.ά.

έν μή διαλείποντι πυρετώ ... έγγυς ό θάνατος

Βλ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 4, 49 [IV 520, 5-8 L.]: Έν μή διαλείποντι πυρετώ, ην χείλος, ή όφρύς,
ή οφθαλμός, ή ρις διαστραφη, ην μή βλέπη, ην μή άκούη, άσθενέος έόντος τοϋ κάμνοντος, δ,τι αν
τουτέων γένηται, έγγύς ό θάνατος· βλ. και Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 49 [XVII/B', σ.
729, 5-8 Κ.]. Άκόμη βλ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 7, 74 [IV 604, 1-3 L.], και Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ.
Άφορισμ. 48-50 [XVII/B', σσ. 728, 9-730,14 Κ.]. Διαλείπων ονομάζεται ό πυρετός πού αύξάνε-
ται ύπερβολικά, διατηρείται ύψηλός γιά μερικές ώρες και στή συνέχεια υποχωρεί γρήγορα και κά-
ποτε έντελώς, έπανέρχεται δμως περιοδικά. Γιά τόν ορισμό τοΰ διαλείποντος πυρετού βλ. Γαλην.,
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΑΊ, 24 [XVII/A', σ. 69, 5-7 Κ. = CMG V/10/1, σ. 38,21-23]: διαλεί-
ποντας γάρ εκείνους όνομάζειν <εϊωθεν> ιδίως πυρετούς, δσοι μετά τήν άκμήν άπυρεξίαν τινά φέ-
ρουσιν■ Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Α' 3,2 [XVII/Α', σ. 219, 14-220, 5 Κ. = CMG V/10/1, σ. 111,
10-13]: οϋτω δέ κα'ι διαλείποντας, ένίοτε μέν εκείνους μόνους όνομάζουσι τούς εις άπυρεξίαν παυ-
ομένους, ένίοτε δέ τούς μή παυομένους μέν εις άπυρεξίαν, άξιολόγους δέ μεταβολάς ποιουμένους
τών κατά μέρος παροξυσμών εις άρχήν τε και άνάβασιν, άκμήν τε κα'ι παρακμήν. Γιά τά εϊδη τών
διαλειπόντων πυρετών βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 1,29 [XVII/A', σ. 889,13-14
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Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 56,16-17]: καί τών διαλειπόντων τόν μέν τριταϊον, τόν δέ άμφημερινόν, τόν
δέ τεταρταϊον. Αντίθετος τοϋ διαλείποντος είναι ό συνεχής πυρετός· βλ. Γαλην., 77. κρίσ. 2, 6 [IX
664, 7-8 Κ. = σ. 141, 6-7 Alexanderson]: συνεχή μέν δή πνρετόν ονομάζω τόν είς άπυρεξίαν, πριν
τελέως λυθήναι, μή παυόμενον, δταν δέ μή παρακμή τις αισθητή φαίνηται, καί Ύπόμν. είς Ίπποκρ.
Έπιδημ. ΣΤ' 1,29 [XVII/Α', σ. 889, 14-17 Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 56,17-19]: και τών συνεχών τόν
μέν ήμιτριταίον, τόν δέ καύσωδη, τόν δέ κρημνώδη, τόν δέ τυφώδη, τόν δέ λοιμώδη, τόν δέ έλώδη,
τόν δέ ήπίαλον.

<ήδη> άσθενέος έόντος <τοϋ σώματος >

Βλ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 4, 49 [IV 520, 6-7 L.]: άσθενέος έόντος τοϋ κάμνοντας- βλ. καί κριτ.
ύπόμν. άρ. 17, δπου σημειώνονται οί κώδικες πού παραδίδουν τή γραφή σώματος.

τοις έργοις τής τέχνης

Γιά τήν έκφραση αύτή βλ. Γαλην., Π. αίρέσ. τοις είσαγ. 6 [I 79,13 = Gal. scr. min. III 12,13-
14]: άλλ' ήδη καί τών έργων τής τέχνης πολλά μετακοσμεϊν- Π. άνατ. έγχ. 2, 3 [II 289, 8 Κ.]: έπ'
αύτών δέ τών έργων τής τέχνης- Π. μελ. χολ. 1 [V 104,1-2 Κ. = CMG V/4/1/1, σ. 71,2-3]: Περί μέ-
λαινης χολής ένιοι μέν έπί πλείον, ή ώς έν τοϊς έργοις τής ιατρικής τέχνης εστί χρήσιμον Π. κρισ.
ήμ. 1,13 [IX 839,14-15 Κ.]· Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Κατ'ίητρ. 1,4 [XVIII/B', σ. 660,18 Κ.]· δ.π. 3,33
[XVIII/B', σ. 894,15-16 Κ.]· Άλέξ. Τραλλ., Π. πυρετ. [I 289, 5 Puschm.]: ού μόνον έν τοϊς τέχνης
τοις έργοις, κ.ά.

ή διάθεσις

Διάθεσις ονομάζεται ή κατάσταση τοΰ σώματος, ή όποία μπορεί νά είναι ύγιεινή ή νοσηρά
(ή νοσώδης) ή ούδετέρα. Βλ. Γαλην., Τέχν. ίατρ. 3 [I 313,15-17 Κ. = σ. 282,1-5 Β.] (όπου γίνεται λό-
γος γι' αύτές τις τρεις διαθέσεις τοϋ σώματος)· Θρασύβ. 12 [V 826,6-7 Κ. = Gal. scr. min. III 47,19]
(ύγιεινή διάθεσις)- Π. συστ. ίατρ. 14 [I 271,15-272,2 Κ.] (νοσώδης διάθεσις), κ.ά. Βλ. έπίσης Γαλην.,
Π. συστ. ίατρ. 11 [I 260,4-6 Κ.]: Ή μέν ούν θεραπευτική μέθοδος έκ τής τών ύγιαινόντων τε καί νο-
σούντων σωμάτων άρχεται διαθέσεως- Π. συμπτ. διαφ. 1 [VII 42, 6-43, 1 Κ. = CMG V/5/1, σ. 198,
7-9] : άπασα γάρ ούν διάθεσις σώματος έξισταμένη τοϋ κατά φύσιν ήτοι νόσημά έστιν ή αιτία νοσή-
ματος ή σύμπτωμα νοσήματος, δπερ ένιοι τών ιατρών έπιγέννημα καλούσιν Π. κρίσ. 1, 7 [IX 574,
10-12 Κ. = σ. 84, 19-21 Alexanderson]: έκάστου γάρ τών μορίων τοϋ σώματος τό περίττωμα τήν
ύπάρχουσαν αύτώ διάθεσιν ένδείκνυται, πεπεμμένον μέν ύγιεινήν, άπεπτον δ' υπάρχον νοσεράν, κ.ά.

οϋτε τις τών τόπων ή τίνες έπεπόνθεσαν

Σχετικά μέ τή σημασία τοϋ τόπου στήν άρχαία ιατρική βλ. Γαλην., Π. τών πεπονθ. τόπ. 1, 1
[VIII1,1-5 Κ.]: Τόπους όνομάζουσι τά μόρια τοϋ σώματος ούχ οί νεώτεροι μόνον, άλλά καί τών πα-
λαιών ιατρών ούκ ολίγοι, σπουδάζουσί τε διαγινώσκειν τά κατ' αύτούς πάθη, διότι καί τήν θεραπεί-
αν ύπαλλάττεσθαι συμβαίνει κατά τάς διαφοράς αύτών. Γιά άλλα σχετικά χωρία καί τή νεότερη
βιβλιογραφία βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 71-78 (όπου τά σχετικά μέ τό άρχιγένειο σύγγραμ-
μα Περί τόπων πεπονθότων).

53. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1,4 [XVII/A', σσ. 505,16-507,6 Κ. = CMG
V/10/2/1, σσ. 16,11-17,10]:

Άλλ' ούδε περι τής φλεβοτομίας ώς παραλελειμμένης έπεσημήνατο [sc. ό Λύκος],
χυμών δε καί κράσεων ού μόνον νϋν, άλλ'ουδέ κατ'άλλην τιν'έξήγησιν άρρώστων ή κα-
ταστάσεων έμνημόνευσεν, ά μάλιστα έχρήν έπισκοπείσθαι τόν έξηγούμενον Ίπποκράτειον
βιβλίον, ώσπερ καί ει τις Άσκληπιάδειον έξηγοίτο, πόρους καί όγκους άναρμά τε στοιχεία
καί τήν πρός τό λεπτομερές φοράν έστιν αύτώ ρητέον είς ταύτας γάρ τάς άρχάς εκείνος
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ανάγει τά πάντα, θερμόν δέ και ψυχρόν και ξηρόν και ύγρόν 'Ιπποκράτης αιτιάται, καθά-
περ τό περιέχον [an τό περιεχό<μενο>ν?]367 έν τοις τών ζώων σώμασιν. οϋτω δέ και τέτ-
ταρας χυμούς άλλήλων τήν κράσιν διαφέροντας αιτίους είναι φησι τής θ' υγείας και τών
νοσημάτων, τής μέν υγείας, 'όταν συμμέτρως έχωσι προς άλλήλους, τών νοσημάτων δ',
δταν πλεονάζωσιν ή έλλείπωσιν ή μεταστώσιν έξ οικείας χώρας είς άλλοτρίαν. είς ταύτας
γοϋν τάς άρχάς καί οί προ Λύκου καί Κοΐντου τών 'Ιπποκράτους έξηγησάμενοί τι βιβλίον
'Εμπειρικοί πάντ' άνάγειν πειρώνται ... ίσως ούν άμεινόν έστι Λύκω μέν συγγινώσκειν ώς
νόθω τής 'Ιπποκράτους αίρέσεως έν οι ς άν άμαρτάνων φαίνηται, πλήν ε'ί τις αύτώ τούτο
μέμφοιτο τό γράφειν έξηγήσεις μή δυνάμενον ύποκρίνασθαι τό δράμα.

Άλλα οΰτε για τή φλεβοτομία εκανε λόγο [sc. ό Λύκος] σαν να είχε παραλειφθεί,
ούτε τούς χυμούς καί τίς κράσεις μνημόνευσε, όχι μόνο τώρα368 άλλά καί σέ καμιά άλλη
έρμηνεία άρρώστων ή καταστάσεων, πράγματα τά όποια κυρίως έπρεπε νά έξετάσει
αύτός πού εξηγεί ιπποκρατικό βιβλίο, όπως άκριβώς καί άν κάποιος έξηγοϋσε βιβλίο τοϋ
Άσκληπιάδη έπρεπε νά κάνει λόγο γιά τούς πόρους, τούς όγκους καί τά άναρμα στοι-
χεία καί τή φορά τους πρός τό άραιό· γιατί έκεΐνος άνάγει τά πάντα σ' αύτές τίς άρχές. Ό
Ιπποκράτης θεωρεί ώς αϊτια τό θερμό, τό ψυχρό, τό ξηρό καί τό ύγρό, όπως άκριβώς καί
αύτό πού περιέχεται μέσα στά σώματα τών ζώων369. Κατά τόν ϊδιο τρόπο λέει ότι καί τέσ-
σερις χυμοί, παρουσιάζοντας μεταξύ τους διαφορές κατά τήν άνάμιξή τους, εΐναι οί αιτί-
ες τής ύγείας καί τών νοσημάτων, τής ύγείας όταν βρίσκονται σέ συμμετρία μεταξύ τους,
τών νοσημάτων όταν πλεονάζουν ή μειώνονται ή μετακινηθούν άπό τό όργανο τους σέ
όργανο άλλου (χυμού). Σ' αύτές λοιπόν τίς άρχές καί οί Εμπειρικοί γιατροί, οι προγενέ-
στεροι τοΰ Λύκου καί τοΰ Κοΐντου, πού έξήγησαν κάποιο βιβλίο τοΰ Ιπποκράτη, έπιχει-
ροΰν νά άνάγουν τά πάντα ... "Ισως λοιπόν εΐναι καλύτερο νά συγχωρήσουμε τόν Λύκο
γι' αύτά στά όποια φαίνεται νά σφάλλει, έπειδή δέν εΐναι γνήσιος όπαδός τής σχολής τοΰ
Ιπποκράτη, έκτος καί άν κάποιος τόν κατηγορούσε γι' αύτό, ότι ύποκρίνεται πώς παίζει
δράμα370, άφοΰ δέν έχει τή δυνατότητα νά γράφει ύπομνήματα.

Βλ. κάι Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 216.

Τό κείμενο αύτό, άπό τό όποιο πληροφορούμαστε βασικές παραλείψεις τοΰ Λύκου κατά τόν
ύπομνηματισμό τών 'Επιδημιών (Γ') καί όχι κάποιο έξειδικευμένο σχόλιο ή άποψή του, είναι μέ-
ρος τοΰ γαληνικοΰ σχολίου πού άφορα τήν περίπτωση τοΰ Πυθίωνα· γιά τό σχετικό ιπποκρατικό
χωρίο βλ. τά σχόλια στό άπ. 51. Μάλιστα ό Γαληνός έπισημαίνει ότι ή πρακτική αύτή τοΰ Λύκου
δέν άφορα μόνο τήν περίπτωση τοΰ Πυθίωνα άλλά καί άλλων άρρώστων ή παθολογικών κατα-
στάσεων. Τό μεγαλύτερο μεθοδολογικό λάθος τοΰ Λύκου ήταν τό ότι έπιχειροΰσε νά έξηγήσει τά

367. Βλ. καί παρακάτω, άπ. 55: Αίμα δέ πλεονάζειν άπεπτότερον καί όρρωδέστερον ένδείκνυται τά έρυθρόν
ούρον, έν ταΐς φλεψί δηλονότι περιεχόμενον.

368. Δηλ. στήν περίπτωση τοϋ Πυθίωνα.

369. Πιθανόν υπονοεί τό εμφυτον θερμόν. Πρβ. κάι λατιν. μετάφρ.: «quemadmodum ambientem aerem
in animalium corporibus».

370. ύποκρίνασθαι τό δράμα] agat fabulam (transi, lat.). Πρβ. κάι Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ'
1,4 [XVII/B', σ. 506,14-16 = CMG V/10/2/1, σ. 17,1-2]: καθάπερ έν δράματι φυλάττοντες ενιοι τήν οίκείαν
ύπόκρισιν τού περικειμένου προσώπου.
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νοσήματα, όπως ήταν καταγεγραμμένα στα σχετικά ιστορικά, χωρίς νά λαμβάνει ύπ' όψιν βασικές
άρχές τής ιπποκρατικής φυσιολογίας και παθολογίας (χυμοί, κράσεις, έμφυτον θερμόν).

κράσεων

Κράσις είναι ή μίξη τών τεσσάρων ποιοτήτων· στό βασικό αύτό θέμα ό Γαληνός έχει άφιε-
ρώσει τό συγκροτούμενο άπό τρία βιβλία σύγγραμμά του Περι κράσεων (βλ. στή βιβλιογραφία
τών πηγών, λ. «Γαληνός ό Περγαμηνός»). Βλ. και λίγο παρακάτω, τό σχόλιο στό χωρίο: θερμόν δε
και ψνχρόν ...

καταστάσεων

Ή κατάστασις είναι ιατρικός όρος συνώνυμος μέ τήν διάθεσιν βλ. Γαλην., Ύγιειν. 3, 7 [VI
201,8-10 Κ. = CMG V/4/2, σ. 89,13-14]: αύται μένδή τρεις είσιν, εϊτε καταστάσεις σώματος είτε δι-
αθέσεις εΐθ'ο,τι βούλεταί τις όνομάζειν. Βλ. άκόμη στόν ϊδιο, ό.π. 1,5 [VI 18,8-9 Κ. = CMG V/4/2,
σ. 10,16-18]: τήν δέ τοιαύτην κατάστασιν, έν ή μήτε όδυνώμεθα μήτε έν ταΐς κατά τόν βίον ένερ-
γείαις έμποδιζόμεθα, καλοϋμεν ύγείαν Π. Ίπποκρ. κα'ι Πλάτων, δογμ. 5, 2 [V 434, 6-7 Κ. = CMG
V141112, σ. 296,20-21]: ούκ επαινώ δέ νόσον όνομάζοντα τήν τοιαύτην κατάστασιν· Θρασύβ. 7 [V
815,6-7 = Gal. scr. min. III 39,15-16]: ώς άν ούκ άσφαλή τε και μήπω πεπηγυϊαν κεκτημένος τήν
ύγιεινήν κατάστασιν, κ.ά.

εϊ τις Άσκληπιάδειον έξηγεΐτο

'Εξηγήσεις βιβλίων τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Βιθυνοΰ δέν είναι γνωστές άπό άλλοΰ, έκτός άπό
τόν Γαληνό ό όποιος έγραψε δύο συγγράμματα, σχολιάζοντας άπόψεις τοΰ γιατροΰ αύτοΰ· βλ.
Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 11 [XIX 38,6-8 Κ. = Gal. scr. min. II, σ. 115,1-4 = σ. 163,4-7 Β.-Μ.]: Περ'ι τών
Άσκληπιάδη προσηκόντων. Όκτώ μέν Περ'ι τών Άσκληπιάδου δογμάτων έπιγεγραμμένα, μικρόν
δέ άλλο τήν έπιγραφήν έχον Περ'ι ουσίας τής ψυχής κατά Άσκληπιάδην. Πριν άπό τόν Γαληνό ό
γιατρός Μοσχίων ό διορθωτής (1ος αί. π.Χ./Ιος αί. μ.Χ.) «διόρθωσε» τούς σχετικούς μέ τούς
σφυγμούς ορισμούς τοΰ Άσκληπιάδη, πράξη έξ αιτίας τής όποιας τοΰ δόθηκε τό προσωνύμιο δι-
ορθωτής- βλ. Deichgräber, «Moschion», 349-350' έπίσης Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 283.

πόρους και όγκους άναρμά τε στοιχεία κα'ι τήν πρός τό λεπτομερές φοράν έστιν αύτω ρητέον.
εις ταύτας γάρ τάς αρχάς έκεΐνος άνάγει τά πάντα.

Γιά τή σχετική διδασκαλία τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Βιθυνοΰ βλ. τή μονογραφία τοΰ J. Τ.
Vallance, The Lost Theory of Asclepiades of Bithynia, Oxford 1990, άνατύπ.: 2001 (όπου καί προγε-
νέστερη βιβλιογραφία), καϊ τοΰ 'ίδιου «Asclepiades of Bithynia», σσ. 693-727. Γιά τόν Άσκληπιάδη
βλ. παραπάνω, σ. 190.

θερμόν δέ και ψυχρόν και ξηρόν και ύγρόν Ιπποκράτης αιτιάται, καθάπερ τό περιέχον [an τό
περιεχό<μενο>ν7.} έν τοις τών ζώων σώμασιν.

Βλ. Ίπποκρ., Π. φύσ. άνθρ. 3 [VI 38,10-14 L.]: Και πάλιν γε άνάγκη άποχωρέειν ές τήν έω-
υτοϋ φύσιν έκαστον, τελευτώντος τοϋ σώματος τοϋ άνθρώπου, τό τε ύγρόν πρός τό ύγρόν κα'ι τό
ξηρόν πρός τό ξηρόν και τό θερμόν πρός τό θερμόν και τό ψυχρόν πρός τό ψυχρόν Π. άρχ. 'ιητρ. 1 [I
570,1-3 L.]: Όκόσοι έπεχείρησαν περ'ι ίητρικής λέγειν ή γράφειν, ύπόθεσιν σφίσιν αύτέοισιν ύποθέ-
μενοι τω λόγω, θερμόν ή ψυχρόν ή ύγρόν ή ξηρόν ..., κα'ι Γαλην., Π. κράσ. 1,1 [I 509,1-7 Κ. = σ. 1,
1-7 Helmr.]: Ότι μέν έκ θερμού και ψυχρού κα'ι ξηροϋ κα'ι ύγροϋ τά τών ζώων σώματα κέκραται κα'ι
ώς ούκ ϊση πάντων έστιν έν τή κράσει μοίρα, παλαιοΐς άνδράσιν ίκανώς άποδέδεικται φιλοσόφων τε
κα'ι ιατρών τοις άρίστοις- εϊρηται δέ κα'ι πρός ήμών ύπέρ αύτών τά εικότα δι'έτέρου γράμματος, έν
ώ περ'ι τών καθ' Ίπποκράτην στοιχείων έσκοπούμεθα (πρόκειται γιά τό έργο Περ'ι τών καθ' Ίππο-
κράτην στοιχείων, γιά τό όποιο βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ.«Γαληνός ό Περγαμηνός»).

έν τοις τών ζώων σώμασιν.

Μέ τό ούσ. ζφον νοούνται γενικά τά έμβια όντα- βλ. Γαλην., Π. τών καθ' Ίπποκρ. στοιχ. 1, 5
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[I 452,13-453,4 Κ.]: μή τοίννν μήδ', έπειδή κάι κατά τά τών ζώων σώματα τών τεσσάρων στοιχεί-
ων...· Π. κράσ. 2,4 [I 608,16-18 Κ. = σσ. 62,27-63,3 Helmr.]· Π. φυσ. δυν. 2,8 [II 124,16-125,1 Κ.
= Gal. scr. min. III 191,23-26], κ.ά.

οϋτω δέ και τέτταραςχυμούς άλλήλων τήν κράσιν διαφέροντας αιτίους είναίφησι τής θ'ύγεί-
ας και τών νοσημάτων, τής μέν ύγείας, δταν συμμέτρως έχωσι πρός άλλήλους, τών νοσημάτων δ',
δταν πλεονάζωσιν ή έλλείπωσιν ή μεταστώσιν έξ οικείας χώρας είς άλλοτρίαν.

Βλ. Ίπποκρ., Π. φύσ. άνθρ. 4 [VI 38,19-40, 6 L.]: Τό δέ σώμα τοϋ άνθρώπου έχει έν έωυτω
αίμα κα'ι φλέγμα κα'ι χολήν ξανθήν τε κα'ι μέλαιναν, κα'ι ταϋτ' έστ'ιν αύτέω ή φύσις τοϋ σώματος,
καί διά ταύτα άλγέει καί ύγιαίνει. υγιαίνει μέν ούν μάλιστα, όκόταν μετρίως έχη ταύτα τής πρός
άλληλα κρήσιος καί δυνάμιος καί τοϋ πλήθεος, καί μάλιστα μεμιγμένα ή· άλγέει δέ όκόταν τι του-
τέων έλασσον ή πλέον ή ή χωρισθή έν τω σώματι καί μή κεκρημένον ή τοϊσι ξύμπασιν. Βλ. κάι
Μαυρουδής, «Σχόλια», σσ. 396-397.

ή μεταστώσιν [sc. οί χυμοί] έξ οικείας χώρας είς άλλοτρίαν

Βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. διαίτ. όξ. 4,59 [XV 836,3-4 Κ. = CMGV/9/Ι,σ. 323,21-22]:
Προσδοκήσειεν άν τις άνω γεγονέναι μετάστασιν τών έν τοις σκέλεσι χυμών, ήτις έν ταϊς παρόδοις
πνιγώδη τόν άνθρωπον έποίησεν δ.π. 4,64 [XV 845,10-13 Κ. = CMG V/9/1, σ. 328,17-20]: τήν δέ
μετάστασιν έτέρων ϊσχειν άρχήν παροξυσμών τε καί πόνων, ώς δείσθαι πάλιν άλλου χρόνου πρός
τήν πέψιν τόν τόπον τοϋ σώματος, είς δν ή μετάστασις έγένετο τών λυπούντων χυμών Ύπόμν. είς
Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 3,45 [XVII/B ', σ. 112,9-12 Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 185,15-17]: έξ άλλων τό-
πων είς άλλους διάδοχοι γίνονται νοσημάτων κατά μετάστασιν τών ποιούντων αύτά χυμών ήτοι
διά πόνον τινά τοϋ μέρους τοϋ σώματος, είς δ μεθιστάμενοι κατασκήπτουσιν ..., κ.ά.

έξηγησάμενοί τι βιβλίον 'Εμπειρικοί

Γιά τά ύπομνήματα σέ συγγράμματα τής Ιπποκρατικής Συλλογής, τά όποια γράφτηκαν άπό
γιατρούς τής 'Εμπειρικής ιατρικής σχολής, βλ. Deichgräber, Empirikerschule, σσ. 220-249 (: «Die
Hippokrateserklärung der Empiriker»).

54. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1,4 [XVII/Α',σσ. 514,11-515,7 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 21,16-28]:

Ίκανώς γάρ ήδη μοι καί τά περί τοϋ τρόμου μεμήκυνται παρά τήν έμήν προαίρεσιν
έν έξηγητικώ βιβλίω. τω βονλομένω δ' άκριβώς ύπέρ άπάντων τών είρημένων συμπτω-
μάτων έκμαθείν τής τε διαγνώσεως και τής γενέσεως εξεστιν άναγινώσκειν τό βιβλίον,
έν ώ τελέως ύπέρ άπάντων αύτών διήλθον, έπεί τοι καί περι λυγγός καί βηχός καί πταρ-
μοϋ καί τίνων έτέρων τοιούτων κινήσεων έμοί μέν έν τοις <περί> τών συμπτωμάτων αίτι-
ων διώρισται τάς τε διαγνώσεις καί τάς διαφοράς τών κινήσεων καί τάς αιτίας αύτών ύφ'
ών γίγνονται διελθόντι. τοις δέ περί τόν Σαβϊνον έν άπασι τοις τοιούτοις ή μείζον ή μείόν
τι παρώπται, ώστε πάλιν έτέρω τρόπω τούς περί τόν Κόϊντον καί Λύκον ώς φρονιμωτέ-
ρους έκείνων άποδεκτέον έστίν, δτι μηδ' επεχείρησαν ειπείν τι περι τών τοιούτων, άλλ'ώς
Εμπειρικοί τάς έξηγήσεις έποιήσαντο.

"Ηδη έχω πραγματευθεί τά σχετικά μέ τό τρεμούλιασμα πολύ έκτενώς, παρά τή
θέλησή μου, σέ ένα έξηγητικό βιβλίο (όπως τό προκείμενο)371. "Οποιος θέλει νά μάθει

371. Ό Γαληνός εννοεί δτι, ένώ σχολιάζει χωρίο τοϋ 'Επιδημιών Γ', ήδη έχει κάνει λόγο, έκτενέστερο άπό
δσο 'ίσως θά είχε θέση σέ ένα ύπόμνημα, γιά ένα μόνο νόσημα, τόν τρόμον (τρόμοι παρέμενον [Ίπποκρ.])·
πράγματι ό Περγαμηνός γιατρός άρχισε νά έκθέτει τις άπόψεις του γιά τόν τρόμον (καί σέ σχέση μ' αύτόν γιά
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λεπτομερώς γιά δλα τά συμπτώματα πού άναφέρθηκαν και για τή διάγνωση καί τήν
πρόκληση τους έχει τή δυνατότητα νά διαβάσει τό βιβλίο, στό όποιο έκανα λόγο γιά
δλα αύτά εξαντλητικά- έπειδή καί γιά τόν λόξυγγα, τόν βήχα, τό φτάρνισμα και κάποιες
άλλες παρόμοιες κινήσεις έχω δώσει σαφείς έξηγήσεις στά (βιβλία τοϋ συγγράμματος)
σχετικά μέ τις αιτίες πού προκαλούν τά συμπτώματα καί πραγματεύθηκα καί τίς δια-
γνώσεις καί τις διαφορές τών κινήσεων καί τίς αιτίες άπό τίς όποιες προκαλούνται. Ό
Σαβίνος όμως δλα αύτά τά έχει παραμελήσει, άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο, ώστε
πάλι, κατά διαφορετικό τρόπο, πρέπει νά παραδεχθούμε ώς συνετότερους τόν Κόϊντο
καί τόν Λύκο, έπειδή δέν έπιχείρησαν νά ποΰν τίποτε σχετικά μ' αύτά, άλλά έδωσαν τις
έξηγήσεις τους ώς 'Εμπειρικοί.

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 216.

Πρόκειται γιά μέρος τοΰ γαληνικοϋ σχολίου στό ιπποκρατικό χωρίο που άφορά τήν περί-
πτωση τοΰ Πυθίωνα- βλ. τά σχόλια στό άπ. 51. Καί στό άπόσπασμα αύτό, δπως καί άπό τό προη-
γούμενο, δέν καταγράφεται κάποια συγκεκριμένη άποψη τοΰ Λύκου παρά μόνο ή γενική πληρο-
φορία οτι οί έρμηνείες του ήταν καθαρά έμπειρικές. Ακριβέστερα, ό Γαληνός πιθανόν δέν έννο-
εί δτι ό Κόϊντος καί ό Λύκος δέν άσχολήθηκαν μέ τά νοσήματα πού μνημονεύονται παραπάνω,
άλλά απλώς δτι άπέφυγαν τίς θεωρητικές έξηγήσεις δσον άφορά τήν αιτιολογία τους κτλ. Ή
έρμηνεία αύτή τεκμηριώνεται άπό τήν τελευταία πρόταση τοϋ παρατιθέμενου χωρίου (: άλλ'ώς
'Εμπειρικοί τάς εξηγήσεις έποιήσαντο), ή όποία δέν έπιτρέπει άμφιβολία γιά ένασχόληση μέ τά κα-
τονομαζόμενα νοσήματα.

τά περ'ι τοϋ τρόμου ... έν έξηγητικώ βιβλίω

Βλ. Γαλην., Περ'ι τρόμου κα'ι παλμού κα'ι σπασμού και ρίγους [VII 584-642 Κ.]. Γιά τήν αιτία
προκλήσεως τοΰ τρόμου βλ. δ.π. 3 [VII 586, 6 κ.έ. Κ.]: Ό τρόμος μέν οϋν γίνεται τής όχούσης και
κινούσης τό σώμα δυνάμεως αρρώστια ...

περ'ι λυγγός κα'ι βηχός κα'ι πταρμοΰ ... έν τοις <περ'ι> τών συμπτωμάτων αιτίων διώρισται

Βλ. Γαλην., Π. αιτ. συμπτ. 2,1 [VII147,1-4 Κ.]: Σπασμός δέ κα'ι τρόμος κα'ι παλμός και ρίγος
κα'ι φρίκη κα'ι λυγμός και βήχες, έρυγαί τε κα'ι πταρμο'ι κα'ι σκορδινισμο'ι και χάσμαι κα'ι τρισμο'ι
κοινόνμέν άπαντα γένος εχει κίνησιν πλημμελή- αυτόθι [VII 148,4-9 Κ.]· δ.π. 2,6 [VII196,11-14
καί 199,3 κ.έ. Κ.], κ.ά.

έν τοις <περ'ι> τών συμπτωμάτων αιτίων διώρισται

Πρόκειται γιά άναφορά στο περιέχομενο τοΰ συγγράμματος Περ'ι αιτιών συμπτωμάτων,
άλλά όχι γιά μνεία τοϋ άκριβοϋς τίτλου του- γι' αύτό τό περ'ι πρέπει νά γραφτεί μέ μικρό τό άρχικό
γράμμα του (στήν έκδοση [CMG] είναι κεφαλαίο).

τοις δέ περ'ι τόν Σαβϊνον

Γιά τήν έκφραση αύτή βλ. παραπάνω, σχόλιο στό άπ. 26, σ. 273 (ή έκφραση περ'ι τόν Λύκον).
Γιά τόν Σαβίνο βλ. παραπάνω, σ. 283.

τόν παλμόν, τόν σπασμόν, τό ρίγος) άπό τή σ. 508, 5 Κ., και στή σ. 514, 11-12 Κ., κατανοώντας δτι εχει ήδη
μακρηγορήσει έκτενέστερα άπό οσο θά επρεπε στά πλαίσια τοϋ συγκεκριμένου ύπομνήματος, περατώνει
αύτόν τόν τόσο έξειδικευμένο λόγο, παραπέμποντας τούς ενδιαφερόμενους στήν ειδική μονογραφία του
Περ'ι τρόμου κα'ι παλμού κα'ι σπασμού και ρίγους.
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τούς περί τόν Κόϊντον καί Αύκον

Για τήν έκφραση αύτή βλ. παραπάνω, σχόλιο στο άπ. 26, σ. 273 (ή έκφραση περί τόν Αύκον).
Γιά τον Κόϊντο βλ. παραπάνω, σ. 255.

55. Γαλην., Ύπόμν. ε/ς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ'1,5 [XVII/A σσ. 533,16-534,5 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 32,11-17]:

Αΐμα δε πλεονάζειν άπεπτότερον και όρρωδέστερον ενδείκνυται τό έρυθρόν ούρον, έν
ταϊς φλεψΐ δηλονότι περιεχόμενον, δσαι καθ'ήπάρ τ'είσί και τα μέσα τοϋ σώματος, ώσπερ
γε και ξανθήν χολήν τά πυρρά και <μέλαιναν τά> μέλανα, πόθεν ούν έπήλθεν άλλοις
τέ τισι και τοις περί Αύκον άποδέξασθαι τοϋ γράψαντος έν <τώ> Προρρητικώ <τάδε>·
«κώφωσις και ούρα έξέρυθρα άκατάστατα, έναιωρηθέντα, παρακρουστικά, τοις τοιούτοις
ίκτεροΰσθαι κακόν»;

Τό κόκκινο ούρο άποτελεϊ σημείο ότι πλεονάζει αΐμα ύδατώδες καί εξαιρετικά λε-
πτόρρευστο, τό όποιο σαφώς περιέχεται στις φλέβες, όσες βρίσκονται στό ήπαρ καί στά
έσωτερικά όργανα τοΰ σώματος, όπως άκριβώς τά ξανθά (ούρα ότι πλεονάζει) ξανθή
χολή κάι τά μαύρα (ότι πλεονάζει) μαύρη. Άπό ποΰ λοιπόν προέκυψε καί σέ κάποιους
άλλους καί στόν Λύκο νά έγκρίνουν αύτόν πού έγραψε στό Προρρητικόν τά έξής- «Ή
κώφωση κάι τά πολύ κόκκινα ούρα, χωρίς ίζημα, μέ έναιωρήματα, άποτελοΰν ένδειξη πα-
ρακρούσεως- σ' αύτούς [sc. τούς άρρώστους] είναι κακό νά έμφανισθεΐ ίκτερος»;

Πρβ. καί Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1,18 [XVII/A', σσ. 560, 6 κ.έ. Κ. = CMG
V/10/2/1, σσ. 47,16-48,1], όπου μνημονεύονται χωρίς νά κατονομάζονται τινές δέ τών εξηγητών,
προφανώς μεταξύ αύτών καί ό Λύκος· βλ. τινές δέ τών εξηγητών δια τό ρυήναι κατά τήν είκοστήν
και τετάρτην ήμέραν τήν γαστέρα, τόν θάνατον αύτώ γεγονέναι φασί, παρατιθέμενοι τό έκ τοΰ
Προρρητικοϋ κατά λέξιν όντως έχον «κώφωσις καί ούρα έξέρυθρα, άκατάστατα, έναιωρηθέντα,
παρακρουστικά. τοις τοιούτοις ίκτεροΰσθαι κακόν», τούτους άφώνους <μέν>, αίσθανομένους δέ
σνμβαίνει. Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 438.

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil II/l, σ. 438.

Σχολιάζεται τό ιπποκρατικό χωρίο, Έπιδημ. Τ' 1,2 [III 32,2-34,6 L.[: Έρμοκράτην, δς κατέ-
κειτο παρά τό καινόν τείχος, πΰρ ελαβεν. ήρξατο δέ^λγέειν κεφαλήν, όσφύν ύποχονδρίου έντασις
λαπαρώς- γλώσσα δέ άρχομένω έπεκαύθη- κώφωσις αντίκα, ύπνοι ούκ ένησαν διψώδης ού λίην
ούρα παχέα, έρνθρά- κείμενα ού καθίστατο- άπό δέ κοιλίης ούκ όλίγα ξυγκεκαυμένα διήει. πέμπτη,
ούρησε λεπτά, είχεν εναιώρημα, ούχ ι'δρυτο. ές νύκτα παρέκρουσεν. 'έκτη, ίκτεριώδης. πάντα παρω-
ξύνθη- ού κατενόει. Βλ. καί Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 1, 6 [XVII/Α', σ. 528, 4-11 Κ. =
CMG V/10/2/1, σ. 29,1-7].

αίμα δέ πλεονάζειν άπεπτότερον καί όρρωδέστερον ένδείκνυται τό έρνθρόν ούρον

Βλ. [Γαλην.], Π. οϋρ. [XIX 604, 14-16 Κ.]: πάΛιν τό έρυθρόν ούρον γίγνεται άπό πλείστου
αίματος καταβαπτομένου τοϋ ούρου, τούτο δέ γίγνεται καί περί τών φλεγμονών.

ξανθήν χολήν τά πυρρά

Βλ.[Γαλην.], Π. οϋρ. [XIX 604,11-14 Κ.]: το δέ πυρρόν άπεπτον μέν ύπάρχει κατά τήν σύστα-
σιν, ξηρότητα δέ πολλήν σημαίνει· εί δέ καί πάχος έχει, πυρετόν. τά δέ πολλά τών οϋρων εύχερώς
χρώννννται άπό χολής.
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καί <μέλαιναν τά> μέλανα

Βλ. [Γαλην.],Π. οϋρ. [XIX 604,16-605,2 Κ.]: τό δέ μέλαν ούρον γίγνεται ή διά τό καθαίρεσθαι
και έκριπτεϊσθαι τόν μελαγχολικόν χυμόν ή δι ' ύπερόπτησιν τοϋ αίματος.

τοις περ'ι Λύκον

Γιά τήν έκφραση αύτή βλ. παραπάνω, σχόλιο στό άπ. 26, σ. 273.

«κώφωσις και ούρα έξέρυθρα ακατάστατα, έναιωρηθέντα, παρακρουστικά, τοις τοιούτοις
ίκτεροϋσθαι κακόν».

Βλ. Ίπποκρ., Προρρητ. 1,32 [V 518,3-5 L.]: Κώφωσις και ούρα έξέρυθρα, άκατάστατα, έναιω-
ρούμενα, παρακρουστικά· τοΐσι τουτέοισιν ίκτεροϋσθαι κακόν, και Κωακ. προγν. 6,194 [V 626,6-8
L.]· πρβ. και Έπιδημ. Γ' 1, 2 [III 38, 3-6 L.]: Τούτω κώφωσις διά τέλεος παρέμενεν ούρα ή παχέα
και έρυθρά, ού καθιστάμενα, ή λεπτά και άχροα, καί έναιώρημα έχοντα.

56. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 3, 72 [XVII/A', σ. 726, 10-14 Κ. = CMG
V/10/2/1, σ. 154,11-15]:

Έμοί μέν ούν διά ταύτ' έδοξεν άξιον είναι ζητήσεως τό περ'ι τής τών χαροπών
οφθαλμών χροιάς, τών δ' έξηγησαμένων τό*βιβλίον οί μέν 'Εμπειρικοί και σύν αύτοϊς κα'ι ό
Λύκος ώσπερ άλλα πολλά και τούτο χωρίς τοϋ ζητήσαι τήν αίτίαν παρίασι372.

Γι' αύτούς τούς λόγους μού φάνηκε ότι είναι άξιο ερευνάς τό ζήτημα τού χρώμα-
τος τών γαλάζιων ματιών. Άπό αύτούς πού εξήγησαν τό βιβλίο οί 'Εμπειρικοί και μαζί
μέ αύτούς και ό Λύκος, όπως πολλά άλλα παραλείπουν και αύτό χωρίς νά άναζητήσουν
τήν αιτία του.

Βλ. και Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 216.

Σχολιάζεται τό ιπποκρατικό χωρίο, Έπιδημ. Γ' 3, 14 [III 96,4-98,5 L.]: Είδος δέ τών φθινω-
δέων ήν, τό λείον, τό ύπόλευκον, τό φακώδες, τό ύπέρυθρον, τό χαροπόν, λευκοφλεγματίαι- πτερυ-
γώδεες- καί γυναίκες, ούτω- τό μελαγχολικόν τε καί ϋφαιμον οί καύσοι καί τά φρενιτικά καί τά δυ-
σεντεριώδεα τούτων ήπτετο. τεινεσμοί νέοισι φλεγματώδεσιν. μακραί διάρροιαι καί τά δριμέα δια-
χωρήματα καί λιπαρά πικροχόλοισιν. Βλ. καί Γαλην., Ύπομν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 3,70 [XVII/A ',
σ. 722,2-8 Κ. = CMG V/10/2/1, σ. 151,14-20].

τό περί τής τών χαροπών οφθαλμών χροιάς

Βλ. Γαλην., Ύπομν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. Γ' 3, 70 [XVII/A', σ. 723, 8 κ.έ. Κ. = CMG V/10/2/1,
σ. 152,16-21]: καί μην καί περί τών χαροπών καί δλως περί τών κατά τούς οφθαλμούς χρωμάτων
έμαθες έν τοις Περί κράσεων... πρώτον μέν γάρ, <εί> τούς χαροπούς λεγομένους οφθαλμούς όποιοι
τινές είσιν έννοήσαι χρή ...· Ότι ταΐς τοϋ σώμ. κράσ. 7 [IV 797,1 -2 Κ. = Gal. scr. min. II 56,8-10]:
τοις δέ χαροπόν, κένιοις δ'αίγωπόν, ο ήθους> βέλτιστου σημεΐον [έστι], κ.ά.

τών δ' έξηγησαμένων τό βιβλίον οί μέν Εμπειρίκοι

Βλ. Έμπειρ. Σχολή, άπ. 347 Deichgräber (σ. 241, όπου και οί παρατηρήσεις πού άφοροϋν τό
κριτικό υπόμνημα). Γιά τούς 'Εμπειρικούς γιατρούς πού έγραψαν ύπομνήματα στό τρίτο βιβλίο
τών ιπποκρατικών Επιδημιών βλ. Deichgräber, Empirikerschule, σσ. 228-241 (άπ. 334-347).

372. Βλ. και τό κριτ. ύπόμν. τοϋ Wenkebach: παρίασι Cornarius: εις παρατήρησιν codd. et Wenkebach:
παριεϊσι Kühn: παρατρέχουσιν? Deichgräber.
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'Επιδημιών ΣΤ'
Μαρτυρίες

57. Γαλην., Ύπόμν. ε'ις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4, 14 [CMG V/10/2/2, σσ. 286, 27-287,
ΙΟ]373:

Διάβασα τό έβδομο μέρος374 άπό τό ύπόμνημα τοϋ Λύκου σ' αύτό τό τμήμα τοΰ βι-
βλίου [sc. τοΰ έκτου τών Επιδημιών] τοΰ Ιπποκράτη καί διαπίστωσα δτι διαβάζει [sc.
ό Λύκος] τήν άρχή τοΰ χωρίου αύτοΰ ώς άκολούθως ...

Βλ. καί παρακάτω, άπ. 64.

58. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σσ. 378,15-379,1]375:
Γιά τόν Λύκο τον Μακεδόνα είναι άρκετό νά ειπωθεί δτι έρμήνευσε τή ρήση αύτή
στήν άρχή τοΰ δεύτερου άπό τά ύπομνήματά του, στά όποια έξηγει αύτό τό τμήμα τοΰ
έκτου βιβλίου [sc. τοΰ έκτου βιβλίου τών Επιδημιών],

Βλ. καί παρακάτω, άπ. 68.

59. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5, 14 [CMG V/10/2/2, σσ. 287, 22-288,

4]376.

Έπειδή είδα δτι οί άνθρωποι προτιμούσαν τά βιβλία του [sc. τοΰ Λύκου] έξ αιτίας
τής σαφούς καί εύκολα κατανοητής έρμηνείας του, άπόκτησα τά βιβλία του, καί έπειδή
διαπίστωσα δτι αύτός στό σύνολο τής έρμηνείας του άκολουθοΰσε αύτά πού έξέθετε ό
Μαρίνος, διάβασα τόσο τά δικά του ύπομνήματα στά βιβλία τοΰ Ιπποκράτη δσο καί τά
ύπομνήματα τοΰ Μαρίνου, έτσι γνώρισα τόν τρόπο εργασίας τοΰ Λύκου, καί δτι αύτός
άκολουθοΰσε στά ύπομνήματά του τόν Μαρίνο· καί αύτό377 άπέδειξε έπίσης δτι ολόκλη-
ρη ή σχολή του στά ύπομνήματά της άκολουθοΰσε τόν Μαρίνο. Ή διαφορά στις πραγ-
ματεύσεις τών δύο έγκειται μόνο στήν έκταση - έπειδή οί πραγματεύσεις τοΰ Λύκου εΐναι
έκτενέστερες άπό έκείνες τοΰ Μαρίνου.

Προφανώς έδώ πρόκειται γιά τό ύπόμνημα τοΰ Λύκου στό εκτο βιβλίο τών 'Επιδημιών.
Καταλήγω στό συμπέρασμα αύτό, έπειδή α') ό Μαρίνος έγραψε, έκτός άπό τό άνατομικό σύγ-
γραμμά του, ύπόμνημα στό βιβλίο αύτό, δπως προκύπτει άπό τό άπ. 63, οπου γίνεται λόγος γιά
τήν άλληλεξάρτηση τοΰ Λύκου, τοΰ Μαρίνου κ.ά. κατά τήν έξήγηση συγκεκριμένης ρήσεως, καί

373. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοϋ ύπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).

374. Βιβλίο;

375. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοϋ ύπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).

376. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοϋ ύπομνήματος σώζεται μόνο στά Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).

377. Δηλ. ή συγκριτική άνάγνωση.
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β ') τό έδώ έξεταζόμενο άπόσπασμα έντάσσεται μέσα στό εύρύτερο κείμενο, στό όποιο ό Γαληνός
κάνει λόγο γιά τό ύπόμνημα τοϋ Λύκου στό 'Επιδημιών ΣΤ'.

Άποσπάσματα

60. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2, 30 [XVII/A', σσ. 956, 12-957, 2 Κ. =
CMGV/10/2/2, σ. 93,19-24]:

Ού μόνον «έξ οϊων <ές οΐα> καί αλλαι» γεγραμμένον εύρίσκομεν, άλλά καί «έξ
οϊων οΐα άλλοιοϋσι» κα'ι «έξ οϊων οία ποιοϋσι»· καί τήν μέν πρώτην γραφήν οί τε παλαι-
οί τών έξηγητών ϊσασι και 'Ροϋφος, τήν δ' «έξ οϊων οΐα άλλοιοϋσιν» οί περί Σαβϊνον καί
Αιοσκουρίδην, τήν δ' «έξ οϊων οΐα ποιοϋσιν» οί περ'ι τόν Λύκον. έστι δέ τής παλαιάς γραφής
ή διάνοια καθολικόν τι διδάσκουσα, τών δ' άλλων <τό> έν μέρει.

Εντοπίζουμε όχι μόνο τή γραφή έξ οϊων <ές οϊα> κα'ι άλλαι, άλλά και έξ οίων οΐα
άλλοιοϋσι και έξ οϊων οία ποιοϋσι· τήν πρώτη γραφή τή γνωρίζουν οί παλαιοί έξηγητές
καί ό Ρούφος, ένώ τήν έξ οϊων οΐα άλλοιοϋσι ό Σαβίνος καί ό Διοσκουρίδης, καί τήν έξ
οϊων οΐα ποιοϋσιν ό Λύκος. Τό περιεχόμενο τής παλαιάς γραφής διδάσκει κάτι τό γενικό,
ένώ τών άλλων τό μερικό.

Βλ. και Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 234.

Σχολιάζεται τό χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 2,14 [V 284, 5-7 L.]: Αί διαδέξιες τών υποχον-
δρίων, έξ οϊων ές οΐα καί αλλαι καί τών σπλάγχνων τών φλεγμονών οΐα δύνανται, ε'ίτ έξ ήπατος
σπληνί, καί τάναντία καί δσα τοιαύτα. Βλ. και Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2,30 [XVII/
Α',σ. 956,9-11 Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 93,15-18].

«έξ οϊων <ές οΐα> καί αλλαι» γεγραμμένον εύρίσκομεν

Τή γραφή αύτή τήν έχουν ύπ' όψιν τους οί παλαιοί έξηγηταί τοΰ έργου, πού δέν κατονομά-
ζονται, καί ό Ροϋφος ό Έφέσιος. Βλ. καί Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 2,14 [V 284,5 L.], κριτ. ύπόμν. Πρβ.
καί Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 6,5 [V 326,5-6 L,]:Αί ναρκώσιες οΐαι. έξ οϊων καί οΐαι ώ τό ίσχίον ... Γιά
τόν Ροϋφο βλ. παραπάνω, σσ. 256-257.

«έξ οϊων οΐα άλλοιοϋσι»

Πρόκειται γιά τή γραφή πού γνωρίζουν ό Σαβίνος καί ό» Διοσκουρίδης. Βλ. καί Ίπποκρ.,
Έπιδημ. ΣΤ' 2,14 [V 284,5 L.], κριτ. ύπόμν. Γιά τόν Σαβίνο βλ. παραπάνω, σ. 283. Ό Διοσκουρίδης
πού μνημονεύεται έδώ δέν είναι ό γνωστός φαρμακολόγος (Πεδάνιος Διοσκουρίδης) άλλά ό
Ήροφίλειος γιατρός Διοσκουρίδης ό Φακάς, ύπομνηματιστής ιπποκρατικών έργων, ό όποιος έζη-
σε τόν Ιο αί. π.Χ.· σχετικά βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 11.

«έξ οίων οΐα ποιοϋσι»

Τή γραφή αύτή είχε ύπ' όψιν του ό Λύκος. Βλ. καί Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 2,14 [V 284, 5 L.],
κριτ. ύπόμν.

οί περί τόν Λύκον

Γιά τήν έκφραση αύτή βλ. παραπάνω, σχόλιο στό άπ. 26, σ. 273.

61. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2, 34 [XVII/A', σσ. 966, 6-967, 2 Κ. =
CMG V/10/2/2, σ. 98,13-25]:
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Τινές δ' έπι τών <τήν> καλουμένην ρυάδα378 κατ' όφθαλμόν έχόντων τον λόγον
τούτον αύτώ γεγονέναι φασίν, ώσπερ και ό Λύκος, ος άποτείνας μακρόν λόγον έκ τών
οφθαλμών εις ύπερώαν φησι διήκειν πόρον έκκενούντα ταύτη τό κατ' αύτούς γεννώμε-
νον περίττωμα, κεϊσθαι δέ τόν πόρον τούτον παρά τόν μείζω κανθόν καί γίνεσθαι ρυάδα379
κατά τρόπους τρεις, ήτοι τοϋ πόρου μύσαντός πως ή φραχθέντος ή τοϋ περιττώματος πολ-
λού συλλεγομένου κατά τόν όφθαλμόν, ώς ύπερχεϊσθαί τι, μή δεχομένου πάν αύτό τοϋ πό-
ρου διά φυσικήν στενότητα, και κατά τρόπον άλλον, όταν ούλή κατά τόν κανθόν γενομέ-
νη τυφλώση τόν πόρον, ην και μετά τάς έκτομάς τών έγκανθίδων γίνεσθαί φησι και άλλως
έλκωθέντος τοϋ τόπου, ταύτην μέν ούν άνίατον εΐναι, τάς δ' άλλ ας ίασίμας, άντισπώντων
ημών εις φάρυγγα.

Κάποιοι ισχυρίζονται οτι αύτός [sc. ό Ιπποκράτης] εχει κάνει έδώ λόγο γι' αύτούς
πού πάσχουν άπό τήν οφθαλμική νόσο πού λέγεται ρυάδα, δπως άκριβώς καί ό Λύκος, ό
όποιος μακρηγορώντας λέει δτι άπό τά μάτια (ξεκινά) ένας πόρος (καί) καταλήγει στήν
ύπερώα, έκκενώνοντας σ' αύτήν "»ό περίττωμα πού δημιουργείται σ' αύτά (τά μάτια). "Οτι
ό πόρος αύτός βρίσκεται κοντά στόν μεγάλο κανθό και δτι ρυάδα δημιουργείται κατά
τρεις τρόπους, ή έπειδή ό πόρος συσπάσθηκε κατά κάποιο τρόπο ή βούλωσε ή έπειδή
συλλέγεται πολύ περίττωμα στό μάτι, σάν νά έχει χυθεί κάτι σέ μεγάλη ποσότητα, και ό
χώρος δέν τό χωρά δλο αύτό έξ αιτίας τής φυσικής στενότητάς του καί κατά (έναν) άλλο
τρόπο, δταν δημιουργηθεί ούλή στόν κανθό καί φράξει τόν πόρο, ή όποία (ούλή) λέει δτι
δημιουργείται καί ύστερα άπό τήν (έγχειρητική) αφαίρεση τών έγκανθίδων καί δταν γιά
άλλη αιτία δημιουργηθεί έλκος στήν περιοχή. Ότι αύτή είναι άνίατη, ένώ οί άλλες ιάσι-
μες, άφοΰ άπομακρύνουμε πρός τον φάρυγγα (τή νοσογόνο ύλη)380.

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 234.

Σχολιάζεται τό χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 2,16 [V 284,14-286,2 L.]: 'Ομμάτων ροωδέων,
ην άλλως φαίνηται ξυμφέρειν, άντισπάν ές φάρυγγα, κα'ι δπη ερευξις λυσιτελέει και άλλα τοιαύτα.
Βλ. καί Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2, 36 [XVII/A σ. 965,1-10 Κ. = CMG V/10/2/2,
σ. 98,1-3]. Σημειώνω οτι τό χωρίο αύτό στήν έκδοση τοΰ Kühn διαχωρίζεται σέ δύο λήμματα: α')
Οίον ομμάτων ροωδέων, ην άλλως φαίνηται συμφέρειν, άντισπάν εις φάρυγγα [XVII/A', σ. 965,
1-3 Κ.] (άκολουθεί ή έξήγησις [XVII/A', σ. 965, 4-8 Κ.]), καί β') καί δπη ερευξις λυσιτελέει καί
δσα άλλα τοιαύτα [XVII/A', σ. 965,9-10 Κ.] (άκολουθεί ή έξήγησις [XVII/Α', σ. 965,11 κ.έ. Κ.]).

έπί τών τήν καλουμένην ρυάδα κατ' όφθαλμόν έχόντων

Ή ρυάς είναι νόσημα τών οφθαλμών, τό όποιο προκαλεί συνεχή ροή δακρύων, καί ρυαδικοί
ονομάζονται δσοι πάσχουν άπό τό νόσημα αύτό· βλ. [Γαλην.], "Ορ. ίατρ. 357 [XIX 437,13-14 Κ.]:
'Ροιάς [leg. 'Ρυ-] έστι τής έγκανθίου σαρκός δαπάνησις ή τό δάκρυον άπορρεί, καί Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 7,
90 [CMG VIII/2, σ. 335,12-16] : Περί ρυάδων οφθαλμών, ρυάδες οφθαλμοί λέγονται, ό'ταν έξ έλκώ-
σεως ή πτερυγίου άφαιρέσεως, ή έγκανθίδος έκ βάσεως, ό κανθός δλος άρθη καί στέγειν μή δύνηται
τό έπιφερόμενον δάκρυον, άλλά κατά τών μήλων ρέη. συμβαίνει δέ τοϋτο ένίοτε καί έπί τών κακώς
θεραπευομένων αίγιλώπων. λέγονται δέ ρυάδες καί διά τούς συνεχείς ρευματισμούς τών οφθαλμών

378. ρυάδα scripsi: ροιάδα ed.

379. ρυάδα scripsi: ροιάδα ed.

380. Δηλ. τά χρόνια τών οφθαλμών ρεύματα.
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δακρυρροοϋντες αεί. Βλ. ακόμη Γαλην., Θεραπ. μέθ. 14,16 [Χ 1002,13-15 Κ.]: έκ ταύτοΰ δέ τοϋ γέ-
νους είσι καί ai κατά τον μέγαν κανθόν ρυάδες, ή μειωθέντος έηΐ πλέον ή τελέως άπολλυμένου τοϋ
κανθοϋ■ Αλέξ. Τραλλ., Π. οφθαλμ. 1 [σ. 148, 3-6 Puschm.]: Περι έγκανθίδος και ρυάδος. ...· Παϋλ.
Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,22 [CMG IX/1, σ. 178,18-28] : Περι έγκανθίδων και ρυάδων. Ή έγκανθ'ις ύπε-
ραύξησίς έστι τοϋ φυσικού κατά τόν μέγαν κανθόν σαρκίου, ή δέ ρυάς αύ τούτον μείωσις, κ.ά. Βλ.
και λίγο παρακάτω, λεπτομερέστερα γιά τίς αιτίες πού προκαλούν τή ρυάδα.

Βλ. άκόμη Durling, Medical Terms, σ. 285, λ. ρυάς, ή.

έκ τών οφθαλμών είς ύπερώαν φησί διήκειν πόρον έκκενοϋντα ταύτη τό κατ' αύτούς γεννώ-
μενον περίττωμα.

Βλ. Γαλην., Π. χρ. μορ. 11,17 [III 920,17-921,4 Κ. = II 169,16-20 Helmr.]: καί μέν γε καί περί
τών τρημάτων τής ρινός, ά κοινά πρός τούς οφθαλμούς έστιν αύτή διήκοντα καθ' έκάτερον μέρος
άχρι τοΰ μεγάλον κανθοϋ, σύν τή τών άλλων τών κατ' οφθαλμούς έξηγήσει μορίων έμπροσθεν ε'ίρη-
ται· Θεραπ. μέθ. 5,3 [Χ 316,15-16 Κ.]: έπί δέ τών κατ'οφθαλμούς καί ώτα καί ύπερώαν δια ρινών
ή παροχέτενσις, κ.ά. Πρβ. καί Γαλην., Π. αιτ. συμπτ. 3,11 [VII262,9-12 Κ.] : εϊτε γαρ έκ ρινών εϊτ'έξ
ώτων, ε'ίτ' έξ υπερώας, είτ' έξ οφθαλμών ... ε/τ' έξ δτον δη τών άλλων απάντων έκκρίνοιτό τι.

παρά τόν μείζω κανθόν

Βλ. παραπάνω, σ. 154.

γίνεσθαι ρυάδα κατά τρόπονς τρεις

Γιά τις αιτίες προκλήσεως τής ρυάδος, οι όποιες όμως δέν ταυτίζονται σέ όλους τούς για-
τρούς πού κάνουν σχετικό λόγο, βλ. στις πηγές πού καταγράφονται παραπάνω, στό σχόλιο στό
χωρίο: έπί τών τήν καλονμένηνρυάδα ...

μετά τάς έκτομάς τών έγκανθίδων

Γιά τόν ορισμό τής έγκανθίδος βλ. Γαλην., Π. τών παρά φύσ. ογκ. 17 [VII 732, 5-6 Κ.]:
έγκανθίς δέ καί αϋτη παρά φύσιν μέν τις όγκος έν τοις μεγάλοις γίνεται κανθοϊς, έστι δ' ού τω παντί
γένει παρά φύσιν Άίτ.,Αόγ. ίατρ. 7,63 [VIII/2, σ. 316,10-19]: Περί έγκανθίδος, κ.ά. Γιά τήν πλημ-
μελή έκτέλεση τής χειρουργικής έπεμβάσεως γιά άφαίρεση τής έγκανθίδος, ή όποία έχει ώς συνέ-
πεια τήν πρόκληση ρυάδος, βλ. στό προηγούμενο σχόλιο και έπί πλέον Γαλην., Π. χρ. μορ. 10,11
[III 810,16- 811,2 Κ. = II 91,25-28 Helmr.]: οί δέ τίνες έν ταίς τών έγκανθίδωνχειρουργίαις άπο-
τέμνοντες αύτοϋ πλέον ή προσήκεν έκρεϊν έπέτρεψαν ταύτη τοις περιττώμασι, καί καλοϋσι μέν τό
πάθημα ροιάδα [leg. ρνά-; cf. transi, lat. ryadem].

ταύτην μέν ούν άνίατον είναι, τάς δ'άλλ ας ίασίμας, άντισπώντων ήμών είς φάρυγγα

Γιά νά γίνει κατανοητό τό περιεχόμενο τοϋ χωρίου αύτοϋ βλ. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ.
Έπιδημ. ΣΤ' 2, 34 [XVII/A', σ. 965, 11-14 Κ. = CMG V/10/2/2, σ. 98,4-7]: Έν τι τών κατ'είδος
άντισπαστικών βοηθημάτων τοϋτ'έστί συμβονλεύοντος ήμϊν αύτοϋ [sc. τοϋ Ιπποκράτους] τά χρό-
νια τών οφθαλμών ρεύματα μετάγειν άντισπώντας έπί φάρυγγα διά φαρμάκων δηλονότι δριμέων.

\

62. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2, 36 [CMG V/10/2/2, σσ. 102, 32-103,
13]381:

Ή γραφή αύτή, κατά τήν όποία ή λέξη άποτελεΐται μόνο άπό αύτά τά δύο γράμματα
(Alef και Dhal = idh =ού) —κάι ή συνήθης είναι χωρίς ταυτόχρονη προσθήκη ενός Alef
(idha, τό όποιο πρέπει νά είναι ή άπόδοση τού πού)—, είναι ή γραφή ή όποία βρίσκεται

381. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικού υπομνήματος σώζεται μόνο στά Αραβικά (μεταφράζω άπό τά
Γερμανικά).
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στά παλαιά χειρόγραφα. Όσον όμως άφορα τόν Λύκο, προσέθεσε στά δύο γράμματα ένα
τρίτο, τό Alef (συνεπώς idha = πού), ούτως ώστε συνέδεσε ολόκληρη αύτή τήν έκφρα-
ση μέ αύτό πού προηγείται. Είπε ότι τήν έν λόγω έκφραση τοΰ Ιπποκράτη πρέπει νά τήν
κατανοήσει κάποιος ώς έξής, ότι δηλ. αύτός ύπομιμνήσκει έκεΐνα πού είχε πει προηγου-
μένως, όταν περιέγραφε τό πρόσωπο, ότι πρέπει νά γίνουν άποδεκτά όσον άφορά τήν
όψη, ή όποία γίνεται φανερή άπό τήν ομορφιά τών ένδείξεων (εύσημείη), καί μάλιστα
στό «σοβαρό» νόσημα, σέ άντίθεση μέ τή φυσική κατάσταση, καί όχι στό έλαφρύ. Καϊ σ
αύτό άποσκοποΰσε ό Ιπποκράτης μέ τήν προσθήκη (τής έκφράσεως) παρά τό μέγα πού.

Βλ. κάι Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 234.

Ή γραφή αύτή, κατά τήν όποία ή λέξη αποτελείται μόνο άπό αύτά τά δύο γράμματα (Alef κάι
Dhal = idh =ού) —και ή συνήθης είναι χωρίς ταυτόχρονη προσθήκη ένός Alef (idha, τό όποιο πρέ-
πει νά είναι ή άπόδοση τοϋ πού)

Τό παραπάνω άπόσπασμα άποτελεΐ, σύμφωνα μέ τήν έκδοση, τμήμα τοΰ γαληνικοΰ σχολί-
ου στό άκόλουθο χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 2,17 [V 286, 7-8 L.]: Έπι τοίσι μεγάλοισι κακοίσι
πρόσωπον ήν ή χρηστόν, σημεΐον χρηστόν έπι δέ τοίσι σμικροίσι τάναντία σημαίνον εύσημείη, κα-
κόν, στό όποιο όμως δέν ύπάρχει ή γραφή ού ή πού (ή μνεία τών γραφών ού ώς idh καί πού ώς
idha οφείλεται στό ότι τό τμήμα αύτό τοΰ σχολίου τό γνωρίζουμε μόνον άπό τήν άραβική μετά-
φρασή του)· βλ. και Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2,36 [CMG V/10/2/2, σ. 101,20-22],
Αντίθετα ή γραφή ού έντοπίζεται στό χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 2,18 [V 286,7-8 L.]: Παρά τό
μέγα, ού ή γυνή όπισθεν τοϋ 'Ηρώου, ίκτεριώδεος έπιγενομένου, τό όποιο σχολιάζοντας ό Γαληνός
σημειώνει, Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2, 37 [XVII/Α', σ. 974, 10-14 Κ. = CMG V/10/2/2, σ.
103,25-27]: Ε'ίτε τής προγεγραμμένης ρήσεώς έστι τέλος [τό παρά τό μέγα ού] τούτο <τό> λεξείδι-
ον, είτε <τής έπιγεγραμμένης άρχή> τόπου <τέ> τίνος δηλωτικόν ...

63. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4, 11 [CMG V/10/2/2, σσ. 212, 27-213,

2]382.

'Επίσης ό Μαρίνος καί ό Λύκος και κάποιοι άλλοι άπό τή σχολή τοΰ Κοΐντου και
τοΰ Νουμισιανοΰ εξήγησαν τό χωρίο, καί στά περισσότερα πού έξέθεσαν, έπαναλαμβά-
νει ό ένας τόν άλλο.

ό Μαρίνος

Γιά τόν Μαρίνο βλ. παραπάνω, σ. 264.
κάποιοι άλλοι άπό τή σχολή τοΰ Κοΐντου

Γιά τόν Κόϊντο και τούς μαθητές του βλ. παραπάνω, σ. 255, καί σ. 259, ώς ύπομνηματιστή
ιπποκρατικών έργων.

και τοϋ Νουμισιανοΰ

Γιά τόν Νουμισιανό βλ. παραπάνω, σ. 283.
έξήγησαν τό χωρίο

Πρόκειται γιά τό άκόλουθο χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 4, 8 [V 308,17-18 L.]: Ύδωρ άφε-

382. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοΰ υπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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ψηθέν τό μέν ώς δέχηται τόν ήέρα, τό δέ μή έμπλεον είναι και έπίθημα έχειν. Βλ. και Γαλην., Ύπόμν.
εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4,11 [CMG V/10/2/2, σ. 207,22-24],

στά περισσότερα πού έξέθεσαν, έπαναλαμβάνει ό ένας τόν άλλο

Πρβ. και μαρτ. 12, δπου γίνεται λόγος για τήν εξάρτηση τοϋ άνατομικοϋ συγγράμματος τοϋ
Λύκου άπό τό άντίστοιχο τοϋ Μαρίνου.

64. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4, 14 [CMG V/10/2/2, σσ. 286, 27-287,
ΙΟ]383:

Άφοϋ προσκομίσαμε τόσο πολλά γιά τήν έξήγηση τής σημασίας αύτών τών λέξε-
ων, αύτά πρέπει νά είναι άρκετά, ώστόσο τίποτε δέν μέ έμποδίζει νά μνημονεύσω καί τή
γραφή τοΰ Λύκου, ένός μαθητή τοΰ Κοΐντου. Έγώ όμως δέν γνωρίζω κανέναν, ό όποιος
έχει μεταβάλλει τή γραφή αύτή, έκτος άπό τόν Λύκο. Μετέβαλε λοιπόν τήν άρχή τοΰ χω-
ρίου αύτοΰ σύμφωνα μέ τήν τόλμη τήν όποία ό άνδρας αύτός έχει στήν άλλαγή άρχαί-
ων γραφών, δπως φρόντιζαν νά κάνουν ό Διοσκουρίδης καί ό Καπίτων. Διάβασα τό
έβδομο μέρος (βιβλίο;) άπό τό ύπόμνημα τοΰ Λύκου σ' αύτό τό τμήμα τοΰ βιβλίου τοΰ
Ιπποκράτη καί διαπίστωσα ότι διαβάζει [sc. ό Λύκος] τήν άρχή τοΰ χωρίου αύτοΰ ώς άκο-
λούθως: «Τό νερό ύποδεικνύει τή γλώσσα», καί έπειτα γράφει στό ύπόμνημά του κατά
λέξη: «Όταν ό Ιπποκράτης στό χωρίο αύτό λέει ότι τό νερό ύποδεικνύει τή γλώσσα, μ'
αύτό δέν έχει ύποστηρίξει ότι τό νερό ύποδεικνύει τή γλώσσα [: τό χρώμα της;] καί ταυ-
τόχρονα τά ούρα, άλλά εΐναι ξεκάθαρο ότι θεωρεί πώς αύτό εΐναι μιά άπόδειξη καί γιά
τούς δύο χυμούς πού έπικρατοΰν στό σώμα». Αύτές είναι οί λέξεις τοϋ Λύκου.

Βλ. καί Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4, 14 [CMG V/10/2/2, σσ. 287, 10-288,
25] (σχόλια τοΰ Γαληνοΰ στίς παραπάνω άπόψεις τοΰ Αύκου άλλά καί άλλων έξηγητών τοΰ
Ιπποκράτη).

Βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 57 (: Διάβασα ... ώς ακολούθως).

Σχολιάζεται τό χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 5, 8 [V 318, 5-8 L.]: Γλώσσα ούρον σημαίνει■
χλωραί γλώσσαι χολώδεες· τό δέ χολώδες άπό πίονος· έρυθραί δέ άφ'αίματος- μέλαιναι δέ άπό μέ-
λαινης χολής- αύαι δέ άπό έγκαύσιος λιγνυώδεος και μητρώου μορίου- λευκαί δέ άπό φλέγματος.
Βλ. καί Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5,14 [XVII/B', σ. 269,12-16 Κ. = CMG V/10/2/2,
σ. 284,7-11].

Ό Διοσκουρίδης

Πρόκειται γιά τόν Διοσκουρίδη Φακά,γιάτόν όποιον βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 11.

καί ό Καπίτων

Ό γιατρός Αρτεμίδωρος Καπίτων έζησε έπί Άδριανοΰ καί έπεξεργάσθηκε μιά έκδοση
τών ιπποκρατικών συγγραμμάτων, πιθανόν έχοντας ώς βάση τήν έργασία τών προηγούμενων
έξηγητών. Ό Γαληνός τόν μνημονεύει άρκετές φορές, μάλιστα καί σέ σχέση μέ τά βιβλία«τών
Επιδημιών (Α', Γ' κα\ΣΤ')· βλ. Μ. Wellmann, «Artemidoros» (34), ΛΕ II/l (1895) 1332· V. Nutton,
«Artemidoros Kapiton» (8), DNP 2 (1997/1999) 52 (δπου καί βιβλιογραφία). Γιά τήν έκδοση τοΰ

383. Τδ τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοΰ ύπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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'Ιπποκράτη βλ. ένδεικτικά J. Ilberg, «Die Hippokratesausgaben des Artemidoros Kapiton und
Dioskurides», RhM N. F. 45 (1890) 111-137. Γιά τήν ένασχόληση τοϋ Αρτεμιδώρου γενικά μέ τήν
'Ιπποκρατική Συλλογή βλ. και Smith, Hippocratic Tradition, σσ. 234-240, κ.ά.

65. Γαλην., Ύπόμν. ε/ς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4,15 [CMG V/10/2/2, σ. 289,12-13 και
18-24]384:

Ό Λύκος γράφει: ποτού ύγρότης, σύντηξις (: «ύγρότητα τοΰ ποτοΰ, διάλυσις [sc. τής
σάρκας]»).... Τό πρώτο μέρος αύτής τής ρήσεως δλοι σχεδόν τό έχουν γράψει κατά έναν
και τόν αύτόν τρόπο: ούρον όμόχρουν σώματι και πόματι (: «Τό χρώμα τοΰ ούρου είναι
ϊδιο μέ τό χρώμα τοΰ σώματος και μέ τό χρώμα τοΰ ποτοΰ»). Ό Λύκος έχει παραλείψει
τό ώς καί άντι γι' αύτό άρκειται νά γράψει και εσωθεν /όν385. Ποιά είναι ή διαφορά δσον
άφορά τήν έκφραση (αύτή) τήν άντιπαρέρχομαι σέ δλα τά ύπομνήματά μου.

Στό άπόσπασμα αύτό, δπως καί στό έπόμενο, σχολιάζεται τό άκόλουθο χωρίο, Ίπποκρ.,
Έπιδημ. ΣΤ' 5, 9 [V 318, 9-10 L.]: Ούρον όμόχρουν βρώματι και πόματι, και τών εσωθεν οπου
τοΰ ύγροΰ ξύντηξις. Βλ. δμως τή μορφή τοΰ κειμένου πού είχε ύπ' δψιν του ό Γαλην., Ύπόμν. εις
Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5,15 [CMG V/10/2/2, σ. 288,37-38]: ούρον όμόχρουν σώματι κα'ι πόματι κα'ι
ώς εσωθεν ιόν, ποτοΰ ύγρότης, σύντηξις (καί τό άντίστοιχο κριτ. ύπόμν.).

Ποιά είναι ή διαφορά δσον άφορά τήν έκφραση (αύτή) τήν άντιπαρέρχομαι σέ δλα τά ύπο-
μνήματά μου

Βλ. καί τό σχόλιο τοΰ Γαληνοΰ σχετικά μέ τίς διάφορες μορφές τής έκφράσεως κα'ι ώς εσω-
θεν ιόν πού φαίνεται δτι εΐχαν ύπ' δψιν τους οί διάφοροι έξηγητές τοΰ χωρίου, Ύπόμν. ε/ς Ίπποκρ.
Έπιδημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σ. 289,24 κ.έ.]: Μέ τήν άπαρίθμηση τής διαφοράς τών έκφράσεων
στό χωρίο αύτό δέν είχα σκοπό [sc. νά άσχοληθώ] καί δέν ήλπιζα καμιά ώφέλεια γι' αύτόν πού
τή γνωρίζει, άλλά μ' αύτδ ήθελα νά πώ μόνο δτι έγώ τήν προσπερνώ. Αλλά δσον άφορά τή δι-
αφορά πού άλλάζει τό νόημα, σ' αύτή τήν περίπτωση είμαι άναγκασμένος, άν καί δέν τό έπραξα
γιά καμιά σχεδόν άλλη ρήση, νά άπαριθμήσω δλες τίς περιπτώσεις [= δλες τίς διαφοροποιήσεις
τής έκφράσεως;], έπειδή ή ρήση αύτή είναι πολύ σκοτεινή καί άμφίβολη καί δέν είναι δυνατόν νά
καταλήξει κάποιος σέ σαφή κρίση. "Ετσι εΐμαι άναγκασμένος στό σχόλιο μου γι' αύτή τή ρήση νά
άντιπαραθέσω τίς έρμηνείες δλων τών ύπομνηματιστών, άν καί στά ύπομνήματά μου στήν πραγ-
ματεία Περ'ι άγμών και άρθρων386 καί στό Προγνωστικόν καί στά ύπόλοιπα γνήσια συγγράμματα
τοΰ Ιπποκράτη δέν βασίζομαι στά δικά τους ύπομνήματα.

66. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 4,15 [CMG V/10/2/2, σ. 291,26-37]387:

Στόν Λύκο άντίθετα, ό όποιος στις έξηγήσεις του είναι έκτενέστερος καί λεπτομε-

384. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοϋ ύπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).

385. Αντί δηλ. κα'ι ώ ς εσωθεν ιόν.

386. Γιά τόν τίτλο αύτόν βλ. κα'ι Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2,46 [XVII/A', σ. 1002, Κ. =
CMG V/10/2/2, σ. 119,6-8] : ούτως μεν <αν,> ει σύγγραμμα εγραψεν ύ 'Ιπποκράτης ομοίως τω Περ'ι άγμών και
άρθρων και Προγνωστικά) κα'ι τοις άλλοις τοις τοιούτοις.

387. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοϋ ύπομνήματος σώζεται μόνο στά Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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ρέστερος, μπορεί κάποιος νά άποκαλύψει εύκολα τά λάθη. 'Εδώ388 όμως αύτός εντελώς
ολοφάνερα έχει γράψει τό κείμενο σαφέστερα καί κατανοητότερα άπό ο,τι συνήθως και
δέν έχει καταστρέψει τίποτε. Αύτό τό άποδεικνύει τό γεγονός ότι τό κείμενο τοΰ Λύκου
συμφωνεί πλήρως μέ τό δικό μου κείμενο. Γράφει: Ούρον όμόχρουν σώματι καί πόμα-
τι καϊ ώς εσωθεν ιόν, ποτού ύγρότης, σύντηξις (: «Τό χρώμα τοΰ ούρου εΐναι ϊδιο μέ τό
χρώμα τοΰ σώματος καί μέ τό χρώμα τοΰ ποτοΰ, καί αύτό έρχεται άπό μέσα, ή ύγρότητα
τοΰ ποτοΰ, ή διάλυση [sc. τής σάρκας]»). Έπειτα λέει ότι ό Ιπποκράτης μέ τήν έκφραση
αύτή θέλει μόνο νά δηλώσει τή δυνατότητα ότι τό ούρο δείχνει τά δύο είδη τών χυμών
τού σώματος, δηλ. τών χυμών πού γεννώνται άπό τή φύση τοΰ ποτοΰ καί τών χυμών
(πού γεννώνται άπό) τήν κατάσταση τοΰ σώματος.

Βλ. κάι Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 234.

Στόν Λύκο αντίθετα, ό όποιος στις έξηγήσεις του είναι εκτενέστερος καϊ λεπτομερέστερος,
μπορεί κάποιος νά άποκαλύψει εύκολα τά λάθη

Γιά τό μήκος τών έξηγήσεων τοϋ Λύκου βλ. καί άπ. 68.

ή διάλυση [: τής σάρκας]

Ό όρος πού υπάρχει στό ιπποκρατικό κείμενο εΐναι σύντηξις· γιά τήν ερμηνεία του βλ.
[Γαλην.], Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. χυμ. 2,25 [XVI 289,14-16 Κ.]: ή μέν κυρίως λεγομένη σύντηξις γί-
νεται τό πολύ διά τόν πυρετόν κακοήθη, τηκομένης τής πιμελής ή και σαρκός τής απαλής.

67. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5, 27 [CMG V/10/2/2, σσ. 308, 25-309,

8]389:

Έχω πει ήδη ότι οί περισσότεροι έξηγητές γνωρίζουν μόνο τή γραφή, τήν έξήγη-
ση τής όποιας μόλις προηγουμένως (έξέθεσα), καί αύτή εΐναι ή άκόλουθη: Ψύξις τά κατά
κοιλίην σκληρύνει (: «Τό ψΰχος κάνει τήν κοιλιά σκληρή»), Τή γραφή πού τώρα μνημο-
νεύσαμε, στήν όποία άντί ψύξις ύπάρχει μίξις, ό Λύκος τήν έξηγεΐ κατά λέξη έτσι: «Ή
ρήση αύτή είναι όρθή καί άληθινή· έπειδή έμεΐς αύτό τό έχουμε παρατηρήσει καί τεκ-
μηριώσει». Επίσης ό Λύκος μέ τίς έκτενεΐς διαλέξεις του ένώπιον μεγάλων άκροατηρί-
ων δέν έπέτυχε νά μέ δυσφημίσει όσον άφορά αύτά πού έγώ εΐχα άποσαφηνίσει. 'Επειδή
αύτός δέν μπόρεσε ούτε μία φορά νά καθορίσει τίς αιτίες έξ αιτίας τών όποιων ή συνου-
σία (μίξις) καθιστά τό σώμα ξηρό, άλλά έξήγησε άπλώς, (καί) αύτό είναι φανερό, ότι τό
πράγμα έχει έτσι. Έπί πλέον έκανε τό σφάλμα ότι στηρίχθηκε στις παρατηρήσεις καί τήν
πείρα του χωρίς κάποιο περιορισμό.

Βλ. καί Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 234.

"Εχω πει ήδη δτι οί περισσότεροι έξηγητές γνωρίζουν μόνο τή γραφή, τήν έξήγηση τής όποιας
μόλις προηγουμένως (έξέθεσα), καϊ αύτή είναι ή άκόλουθη: ...«Τό ψύχος κάνει τήν κοιλιά σκληρή»
Βλ.Ίπποκρ., Επιδημ. ΣΤ' 5,15 [V 320,4-6 L.]: Ψϋξις τά κατά κοιλίην σκληρύνει-μίξις τά κατά

388. Δηλ. στο χωρίο πού ύπομνηματίζεται.

389. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικού ύπομνήματος σώζεται μόνο στά Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).
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τήν γαστέρα σκληρύνει. Βλ. και Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5, 27 [CMG V/10/2/2, σ.
306,20]: Ψΰξις τα κατά κοιλίην σκληρύνει.

Τή γραφή πού τώρα μνημονεύσαμε, στήν όποία άντi ψΰξις ύπάρχει μίξις

Βλ. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 5,27 [CMG V/10/2/2, σ. 308,22-24] : συμπεπλη-
ρωμένου δ' ήμίν ήδη τοϋ λόγου παντός έπι τή προτέρα γραφή, μεταβώμεν έφ' έτέρας τάς ύπογε-
γραμμένας. Μ ί ξ ι ς τά κατά τήν γαστέρα σκληρύνει.

Έπίσης ό Λύκος μέ τις εκτενείς διαλέξεις του ένώπιον μεγάλων άκροατηρίων δέν έπέτυχε νά
μέ δυσφημίσει δσον άφορά αύτά πού έγώ ειχα άποσαφηνίσει.

Τό χωρίο αύτό είναι κάπως προβληματικό όσον άφορά τήν κατανόησή του. Κατά τόν Γα-
ληνό ό Λύκος έκανε δημόσιες διαλέξεις, όπου παρουσίαζε τις άπόψεις του γιά διάφορα ιατρικά
ζητήματα. Στό έξεταζόμενο χωρίο σημειώνεται ότι κατά τήν εξήγηση τοΰ παραπάνω χωρίου τοΰ
Επιδημιών ΣΤ' ό Μακεδόνας γιατρός έλαβε θέση άντίθετη άπό έκείνη τοΰ Γαληνοΰ, καί έπειδή
προφανώς ή έρμηνεία του ήταν λανθασμένη, αύτό συνετέλεσε στήν αύξηση τής φήμης τοΰ Γαλη-
νοΰ. Ό Γαληνός όμως σέ κανένα σημείο τών έργων του δέν μάς πληροφορεί ότι ό Λύκος γνώρι-
ζε τά συγγράμματά του, καί φυσικά οΰτε ότι ύποστήριζε κάποια διαφορετική άποψη έχοντας ύπ'
όψιν αύτόν· μάλιστα, άν ό Περγαμηνός γιατρός έγραψε τό ύπόμνημά του στο έκτο βιβλίο τών
Επιδημιών περί τό 189 μ.Χ. (βλ. Bardong, «Beiträge», σ. 639), τότε είναι άδύνατον ό Λύκος νά
άσκοΰσε κριτική σέ κάποια γαληνική άποψη ή γενικά νά λάμβανε άντίθετη θέση.

Έπι πλέον έκανε τό σφάλμα δτι στηρίχθηκε στις παρατηρήσεις και τήν πείρα του χωρ'ις κά-
ποιο περιορισμό

Σχετικά μέ τις έρμηνεΐες τοΰ Λύκου, τις βασισμένες στήν πείρα, βλ. καί σ. 250.

68. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σσ. 378,15-379,1]390:

Γιά τόν Λύκο τόν Μακεδόνα εΐναι άρκετό νά ειπωθεί ότι ερμήνευσε τή ρήση αύτή
στήν άρχή τού δεύτερου άπό τά ύπομνήματά του, στά όποια εξηγεί αύτό τό τμήμα τοΰ
έκτου βιβλίου. Όταν λέω αύτό, γίνεται άμέσως φανερό, ότι δέν μπορούσε νά άποσαφη-
νίσει τό ζήτημα μέ λίγα λόγια. 'Επειδή είναι συνήθειά του κατά τήν εξήγηση τών ρήσε-
ων πού βρίσκονται στήν άρχή τού κάθε βιβλίου νά χάνεται σέ ύπέρμετρο πλατυασμό.
Οί έξηγήσεις τών ρήσεων (πού βρίσκονται) στή μέση περίπου τοΰ βιβλίου είναι κάπως
έκτενέστερες άπό τόν μέσο όρο. Ή έξήγηση τών ρήσεων πού άκολουθοΰν έπειτα βρί-
σκονται στόν μέσο όρο. Ό,τι άκολουθει, τό πραγματεύεται μόνο μέ συντομία, τις ρή-
σεις (πού βρίσκονται) στό τέλος τοΰ βιβλίου (τις πραγματεύεται) τόσο σύντομα, ώστε
τόν βρίσκουμε κάποιες φορές στήν κατακλείδα τής έξηγήσεώς του μιά ρήση νά τήν εξη-
γεί σέ έκταση δέκα μόλις ομηρικών στίχων. Στήν άρχή τών ύπομνημάτων του δέν μπορεί
νά συγκρατηθεί, ούτως ώστε μία μόνο ρήση τοΰ 'Ιπποκράτη τήν έξηγεΐ σέ έκταση 300 ή
400 ή 500 στίχων έκείνων τών ποιημάτων391. Κάποιες φορές ύπερβαίνει άκόμη και αύτό
τό μέτρο, και γιά κάποια ρήση βρίσκουμε μιά έξήγηση χιλίων στίχων. Όποιος άκούει ότι
αύτός [sc. ό Λύκος] γιά τήν έξήγηση μιάς ρήσεως χρειάσθηκε 1400 στίχους, δέν μπορεί
νά τό πιστέψει. Καί μεις πράγματι διαπιστώσαμε ότι τό έπραξε, καί συγκεκριμένα στό πέ-
μπτο μέρος τού ύπομνήματός του σ' αύτό τό βιβλίο κατά τήν έξήγηση τής ιπποκρατικής

390. Τό τμήμα αύτό τοϋ γαληνικοΰ υπομνήματος σώζεται μόνο στα Αραβικά (μεταφράζω άπό τά Γερ-
μανικά).

391. Δηλ. τών ομηρικών.



μακεδόνες γιατροι

313

ρήσεως πού αρχίζει έτσι: τάς φωνάς οί τρηχέας φύσει έχοντες (: «αύτοί πού έκ φύσεως
έχουν βραχνή φωνή»). Σ' αύτή τήν έξήγηση δέν παραλείπει τίποτε πού θά μπορούσε νά
πει κάποιος, άν ήθελε νά γράψει ένα βιβλίο γιά τή φωνή.

Βλ. και άπ. 58 (: Γιά τόν Λύκο ... έκτου βιβλίου) και 49 (: Όποιος ακούει... για τή φωνή).

Βλ. και Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 234.

Γιά τόν Λύκο τόν Μακεδόνα είναι αρκετό να ειπωθεί δτι ερμήνευσε τή ρήση αύτή

Πρόκειται γιά το άκόλουθο χωρίο, Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 6, 14 [V 330, 2-8 L.] = Γαλην.,
Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' [CMG V/10/2/2, σσ. 376,40-377,6]392: Τήν άπό κεφαλής όστέων
φύσιν, έπειτα νεύρων, και φλεβών, και σαρκών, κα'ι τών άλλων χυμών, και τών άνω και τών κάτω
κοιλιών, κα'ι γνώμης, και τρόπων, και τών κατ'ένιαυτόν γινομένων, ώρη τιν'ι τό έπι πρωϊαίτερον τοϋ
έτεος, οίον έζανθήματα κα'ι τά τοιαύτα, δμοιον τοίσι καθ' ήμέρην πρωϊαίτερον λαμβανομένοισιν, ή
όψιαίτερον. ώσαύτως τό έπίχολον και εναιμον σώμα μελαγχολικόν, μή έχον έξαρύσιας.

τήν έζηγεϊ σέ έκταση 300 ή 400 ή 500 στίχων έκείνων τών ποιημάτων.

Γιά τις έκτενεις έξηγήσεις τοϋ Λύκου βλ. και άπ. 49. Πρβ. και άπ. 66.

Περί χυμών

69. [Γαλην.], Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. χυμ. 1,24 [XVI 197,11-198,6 Κ.]393:

Κάκιστον δέ πάντων ό Λύκος ήρμηνεύσατο [sc. τήν έρριψιν], ούτος γάρ είς
Ίπποκράτην κακώς διακείμενος πάντα αύτοϋ <τά>394 νοήματα καί πάσας τάς ρήσεις άπι-
θάνως έξηγήσατο.... άλλά τις φέρει τήν τοϋ Λύκου τοϋ Μακεδόνος άσέλγειαν καί τήν τοϋ
Αρτεμιδώρου άμάθειαν καί τήν τών άλλων πολυλαλίαν καί άπιθάνους λόγους; 'ίνα δέ μήτε
ήμείς ένοχοι τυγχάνομεν όντες τής αύτής άμαρτίας, λέγωμεν τί ποτε σημαίνει παρά τω
Ίπποκράτει τό τής έρρίψεως όνομα.

Χειρότερα άπό όλους τήν ερμήνευσε [sc. τήν έρριψιν] ό Λύκος. Γιατί έχοντας
έχθρική διάθεση πρός τόν Ιπποκράτη όλες τις έννοιες καί όλα όσα έκεινος εΐπε αύτός
τά έρμήνευσε μέ τρόπο μή πειστικό ... άλλά ποιός μπορεί νά ύποφέρει τήν αισχρότητα
τοϋ Λύκου και τήν άμάθεια τοϋ Αρτεμιδώρου κάι τή φλυαρία και τά άπίθανα λεγόμενα
τών άλλων [sc. έξηγητών]; Έμεις όμως γιά νά μή γίνουμε κατά συγκυρία ένοχοι τοΰ ίδι-
ου σφάλματος, άς έξηγήσουμε τί σημαίνει στόν Ιπποκράτη ό όρος έρριψις.

έρριψιν

Άπό τόν συγγραφέα τοΰ ύπομνήματος σχολιάζεται ή άκόλουθη ιπποκρατική φράση, Π. χυμ.
4 [V 480,9 κ.έ. L.]: τήν έρριψιν καί τόν αύασμόν ... Βλ. καί [Γαλην.], Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. χυμ. 1,
24 [XVI 195,14 κ.έ. Κ.]. Γιά τή σημασία τοΰ όρου έρριψις βλ. [Γαλην.], Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Π. χυμ.

392. Στήν έκδοση τοϋ γαληνικοΰ ύπομνήματος δέν παρατίθεται τό ελληνικό κείμενο τοϋ ιπποκρατι-
κού χωρίου άλλα ή γερμανική μετάφρασή του άπό τά Αραβικά.

393. Είναι γνωστό δτι τό σωζόμενο γαληνικό ύπόμνημα στό Π. χυμ. είναι ψευδεπίγραφο, καί μάλιστα
έχει χαλκευθεϊ κατά τούς χρόνους τής Αναγεννήσεως. Οϊ πληροφορίες δμως πού έντοπίζονται σ' αύτό είναι
γενικά άποδεκτές· περισσότερα γιά τό ζήτημα αύτό βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 161, ύποσημ. 96.

394. Addidi.
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1, 24 [XVI 199, 7-15 Κ.]: Ιστέον ούν τήν ερριψιν νϋν όνομάζεσθαι τό μή δύνασθαι κατακείσθαι
ζώντος τρόπον, άλλά καθάπερ νεκρόν και άψυχον σώμα καταφέρεσθαι.... άλλά τό καταβεβλήσθαι
δίκην άψυχου σώματος, δταν πάς ό τόνος τελείως έκλελυμένος έστ'ι και άπόλωλε, τοϋτο έρρΐφθαι
λέγεται τό σώμα και έρριψις τό πάθος. Βλ. καί Έρωτ., Τών παρ' Ίπποκρ. λέξ. συν. Ε 6 [σ. 35, 9-10
Nachmanson]: ερειψις■ πτώσις. και έρείπειν τό καταπεσεΐν. οϋτω κείται και τό έξήρειπεν (στό ύπό-
μνημα τοΰ Nachmanson, οπου υπάρχουν παραπομπές στά ιπποκρατικά εργα, στά όποια έντοπί-
ζονται οί σχολιαζόμενες λέξεις, προκειμένου γιά τήν ερριψιν γίνεται μία μόνο μνεία πού άφορά τό
χωρίο τοΰ Π. χυμ. πού έξετάζεται έδώ).

τήν τοϋ Αρτεμιδώρου άμάθειαν

Γιά τόν Αρτεμίδωρο Καπίτωνα βλ. παραπάνω, σσ. 309-310.

και τήν τών άλλων πολυλαλίαν και άπιθάνους λόγους

Ό Γαληνός μνημονεύει τρεις ομάδες έξηγητών τοΰ 'Ιπποκράτη, πού άσχολήθηκαν μέ τήν
έρμηνεία τοΰ δρου έρριψις· τήν πρώτη όμάδα άπαρτίζουν ό Γλαυκίας ό Ταραντινος, ό 'Ηρακλείδης
ό Ταραντίνος καί ό 'Εμπειρικός γιατρός Ζεύξις395, τή δεύτερη ό Ροΰφος ό Έφέσιος κα'ι ό Σαβίνος,
καί τήν τρίτη ό Αρτεμίδωρος Καπίτων καί ό Νουμισιανός. Εκτός άπό αύτούς δέν κατανόησαν
όρθά τήν φωνήν ταύτην ούτε ό Άσκληπιάδης ό Βιθυνός οΰτε ό Διοκλής ό Καρύστιος, βλ. [Γαλην.],
Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. χυμ. 1, 24 [XV 196, 5-198,1 Κ.]: οί παλαιο'ι κα'ι νεώτεροι τών Ιπποκράτους
έξηγητα'ι μή νοήσαντες τί ποτε σημαίνει τό ονομα τής έρρίψεως, πολλά μή πρεπόντως είρήκα-
σιν [...] και μήν ούδέ Άσκληπιάδης ούδέ Διοκλής ό Καρύστιος [άπ. 192 Wellmann = 77 van der
Eijk] καλώς τήν φωνήν ταύτην κατέλαβον (Wellmann: -βεν Kühn) ώήθη<σαν> (Wellmann: ώήθη
Kühn) γάρ μή είναι τοϋτο σύμπτωμα τής δυνάμεως και σωματικόν, άλλά τής διανοίας κα'ι ψυχικόν.
'Εκείνος δμως πού, κατά τήν άποψη τοΰ Γαληνοΰ, δπως αύτή έκτίθεται στό έδώ έξεταζόμενο άπό-
σπασμα, έρμήνευσε τόν δρο «έρριψις» κάκιστον πάντων ήταν ό Λύκος.

70. [Γαλην.], Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. χυμ. 3, 34 [XVI 484,4-5 Κ.]:

Λύκος δε ούκ οϊδα όπως και αύτός περ'ι τής ρήσεως ταύτης διαλέγεται.

Ό Λύκος, δέν ξέρω μέ ποιό τρόπο, κάνει λόγο και αύτός γιά τή ρήση αύτή.

Πρόκειται γιά τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Π. χυμ. 20 [V 502, 5-9 L.]: Τά παρά τό ούς οίσιν άμφ'ι
κρίσιν γενόμενα μή έκπυήσει, τούτου λαπασσομένου, υποστροφή γίνεται· και κατά λόγον τών ύπο-
στροφέων τής ύποστροφής γενομένης, αύθις αίρεται και παραμένει, ώσπερ αί τών πυρετών ύπο-
στροφαί, έν όμοίη περιόδω■ έπι τούτοισιν έλπ'ις ές άρθρα άφίστασθαι. Βλ. καί [Γαλην.], Ύπόμν. εις
Ίπποκρ. Π. χυμ. 3, 34 [XVI 483, 8-13 Κ.]. Ώς σχολιαστές του μνημονεύονται οί δύο Ταραντίνοι
γιατροί Γλαυκίας καί 'Ηρακλείδης, ό Σαβίνος, ό Σάτυρος, ό Αίφικιανός, ό Λύκος καί άλλοι, οί
όποιοι διαφέρουσι ... σχεδόν άπαντες πρός άλλήλους ... εν τε τή γραφή καί έν τή εξηγήσει (βλ.
[Γαλην.], Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. χυμ. 3,34 [XIV 484,2 κ.έ. Κ.]).

III. Συγγράμματα τοΰ Γαληνοΰ κατά τοΰ Λύκου

Ό ίδιος ό Γαληνός μαρτυρεί δτι έγραψε τρία συγγράμματα έναντίον τοΰ Λύκου·
πρόκειται γιά τά άκόλουθα:

1. Περ'ι τών άγνοηθέντων τω Λύκω κατά τάς άνατομάς (χαμένο)

395. "Οχι ό Ήροφίλειος· πρβ. και von Staden, Herophilus, a. 531.
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α') Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 3, 15 [XIX 21, 16-22, 3 Κ. = Gal. scr. min. II 101, 14-20 = σ.
144,19-25 Β.-Μ.]:

Αναγκασθείς ούν ύπό τών φίλων καί δείξας δημοσία πολλαΐς ήμέραις έμαυτόν μέν
ούδέν έψενσμένον, ήγνοηκότας δέ πολλά τούς έμπροσθεν, έγραψα παρακληθείς ύπ' αύτών
ύπομνήματα τών δειχθέντων τε και λεχθέντων, έπιγέγραπται δέ ταύτα <ΠερΙ> τών άγνο-
ηθέντων τω Λύκω κατά τάς άνατομάς διά τήνδε τήν αίτίαν.

'Επειδή άναγκάσθηκα άπό τούς φίλους μου και άπέδειξα δημόσια έπί πολλές ήμε-
ρες ότι έγώ δέν έχω πει κανένα ψέμα, ένώ οί προηγούμενοι άπό μένα (γιατροί) είχαν
άγνοήσει πολλά, έγραψα ύστερα άπό παράκλησή τους σύγγραμμα και γιά όσα έπέδει-
ξα και γιά όσα είπα, κάι αύτό, γι' αύτόν τόν λόγο, φέρει τον τίτλο Σχετικά μέ δσα ό Λύκος
άγνόησε κατά τις άνατομές396.

αναγκασθείς ούν ύπό τών φίλων καϊ δείζας δημοσία

Ό Mueller όβελίζει τό καί■ γιά τή μή άναγκαιότητα τοΰ όβελισμοΰ βλ. Αίμ. Δ. Μαυρουδής,
«Κριτικές παρατηρήσεις στό Περι τών ιδίων βιβλίων τοΰ Γαληνοΰ», 'Ελληνικά 47 (1997) 351-352.

Γιά τίς δημόσιες έπιδείξεις τοΰ Γαληνοΰ βλ. παραπάνω, σ. 266.

<Περι> τών άγνοηθέντων τω Λύκω κατά τάς άνατομάς

Τό σύγγραμμα αύτό δέν σώζεται. Σύμφωνα μέ τόν Ilberg, «Schriftstellerei, II», σσ. 503-504
καί 513, γράφτηκε κατά τό τέλος τής βασιλείας τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, δηλ. ϊσως λίγο πρίν άπό τό
180 μ.Χ., ένώ κατά τόν Kind, «Lykos», στ. 2414, τό έν λόγω σύγγραμμα δέν είναι δυνατόν νά γρά-
φτηκε πολύ πριν τό 192 μ.Χ. Τό περιεχόμενο του μας εΐναι γνωστό άπό τή μνεία αύτή τοΰ Γαληνοΰ
καθώς και άπό τήν περίληψή του πού περιέχεται στό έργο τοΰ Hunain ibn Ishâq, στό όποιο ό
Άραβας γιατρός καταγράφει τις άραβικές καί συριακές μεταφράσεις γαληνικών συγγραμμάτων.
Ό Hunain γνωρίζει τό έργο, δέν τό έχει δει όμως· πάντως μάς παρέχει τήν έπί πλέον πληροφορία
ότι ήταν τετράβιβλο- βλ. Μα turgima 29 [σσ. 17-18 Bergsträsser]: «Τό σύγγραμμα Σχετικά μέ αύτά
που ό Λύκος άγνόησε δσον άφορα τήν Άνατομική. Γιά τό σύγγραμμα αύτό λέει [sc. ό Γαληνός] ότι
τό έχει συνθέσει σέ τέσσερα βιβλία. Όσον όμως άφορά έμενα δέν τό έχω δει καί δέν έχω άκούσει
τίποτε σχετικά μ' αύτό, ότι δηλ. κάποιος τό έχει δει»· βλ. καί Sezgin, Gesch. des arab. Schrifttums, τ.
3, σ. 134, άρ. 134. Γιά τό σύγγραμμα αύτό βλ. έπίσης Fuchs, «Heilkunde», σ. 315, κ.ά.

β ') Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 4,40 [σ. 154,5-7 Β.-Μ.] :

Προσετέθη δέ τούτοις ύστερον έκ περιουσίας περι τών ήγνοημένων Λύκω κατά τάς
άνατομάς βιβλία τέτταρα.

Σ' αύτά [sc. τά βιβλία] προστέθηκαν άργότερα έπί πλέον τά τέσσερα βιβλία σχετικά
μέ έκεινα πού ό Λύκος είχε άγνοήσει κατά τις άνατομές.

2. Τό δίβιβλο σύγγραμμα στό όποιο ό Γαληνός έξέθετε τή διαφωνία του μέ άνατο-
μικές άπόψεις τοΰ Λύκου.

Γαλην,Π. ίδ. βιβλ. 4,40 [σ. 154,7-9 Β.-Μ.]:

Καί τινα μετά ταύτα ύστερον έγράφη δύο [sc. βιβλία] περι τών διαπεφωνημένων μοι
προς Λύκον έν τοις άνατομικοϊς συγγράμμασιν.

396. Δηλ.: κατά τή διενέργεια τών άνατομών.
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Και άκόμη άργότερα, υστέρα άπό αύτά, έγραψα δύο βιβλία σχετικά μέ τή διαφωνία
μου μέ τόν Λύκο γιά τά όσα έκθέτει στά άνατομικά συγγράμματά του.

"Οσον άφορά τό σύγγραμμα αύτό μέχρι σήμερα ήταν γνωστή μόνο ή άκόλουθη, και μάλλον
άκατανόητη, μαρτυρία τοΰ Hunain ό όποιος, έκτος άπό τό Περι τών άγνοηθέντων τω Λύκω κατά
τάς άνατομάς, μνημονεύει και ένα άκόμη σύγγραμμα τοΰ Γαληνοΰ πού σχετίζεται μέ τήν πολεμική
του κατά τοΰ Μακεδόνα γιατροΰ- βλ. Μα turgima 30 [σ. 18 Bergsträsser]: «Τό σύγγραμμά του Σχε-
τικά μέ αυτό, στό όποιο αύτός [sc. ό Γαληνός] άποκλίνει άπό τόν Λύκο. Τό σύγγραμμα αύτό, όπως
λέει [sc. ό Γαληνός], τό έχει συνθέσει σέ δύο βιβλία. Δέν τόν έχω δει και δέν γνωρίζω κανέναν πού
νά τό είδε». Όπως προκύπτει άπό τό σχετικό κριτικό ύπόμνημα τοΰ Bergsträsser, ή άντίστοιχη πε-
ριγραφή στόν ibn abi Usaibija συμπληρώνεται ώς άκολούθως: «... στό όποιο αύτός άποκλίνει <σέ
σχέση μέ τήν Άνατομική> ...». Ό Bergsträsser όμως, έπειδή θεώρησε ότι τό έν λόγω έργο δέν ταυ-
τίζεται μέ κάποιο άπό τά δύο γνωστά (μέχρι πρό τίνος) συγγράμματα πού έγραψε ό Γαληνός κατά
τοΰ Λύκου, δέν τό συμπεριέλαβε μεταξύ τών έργων πού μετέφρασε ή είχε καθ' οιονδήποτε τρόπο ύπ'
όψιν του ό Hunain (βλ. στόν Register τής έκδόσεως τοΰ Bergsträsser, σσ. 46-48). Αντίθετα ό Sezgin,
Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 3, σ. 134 (άρ. 135), πιστεύει ότι μάλλον πρόκειται γιά τό σύγγραμ-
μα Πρός Λύκον ότι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν ού ή άρχή· «τά αύξανόμενα πλείστον έχει
τό έμφυτον θερμόν» (παραπέμπει στήν έκδοση τοΰ Kühn). Ό Sezgin όμως παραβλέπει ότι τό προ-
βληματικά καταγραμμένο σύγγραμμα κάνει λόγο γιά έπιστημονικές διαφορές άνάμεσα στόν Λύκο
καί τόν Γαληνό, ένώ τό πολεμικό σύγγραμμα τοΰ Γαληνοΰ σχετικά μέ τόν άφορισμό πού άφορά τό
έμφυτον θερμόν θέμα του έχει διαφωνίες τοΰ Λύκου μέ τόν 'Ιπποκράτη κατά κύριο λόγο καί μόνο
ώς συνέπεια αύτοΰ διαφωνίες τοΰ Γαληνοΰ μέ τόν Λύκο- έπισημαίνω άκόμη ότι τό σύγγραμμα αύτό
είναι μονόβιβλο, ένώ τό σχετικό μέ τήν άνατομική διαφωνία τοΰ Περγαμηνοΰ γιατροΰ πρός τόν
Λύκο συγκροτούνταν άπό δύο βιβλία. Μέ βάση όμως τό χωρίο τοϋ Π. ίδ. βιβλ. πού παρατίθεται
παραπάνω τεκμηριώνονται άναμφισβήτητα οί μαρτυρίες τοΰ Hunain και τοΰ ibn abi Usaibija γιά
ένα δεύτερο έργο, όπου ό Γαληνός άσκοΰσε πολεμική κατά τών άνατομικών άπόψεων τοΰ Λύκου.

3. Πρός Λύκον δτι μηδέν ήμάρτηται κατά τόν άφορισμόν ού ή άρχή· «τά αύξανόμενα
πλείστον έχει τό έμφυτον θερμόν»

Γαλην., Π. Ιδ. βιβλ. 9, 13 [XIX 37, 2-4 Κ. = Gal. scr. min. II 113, 21-23 = σ. 162, 3-5
B.-M.]:

... και τό πρός Λύκον περι τοϋ άφορισμού, ού ή άρχή «τά αύξανόμενα πλείστον έχει
τό έμφυτον θερμόν».

... και τό βιβλίο έναντίον τοϋ Λύκου σχετικά μέ τόν άφορισμό, ή άρχή τοϋ όποιου
είναι: «στά όντα πού αύξάνονται ύπάρχει πολύ περισσότερο τό έμφυτο θερμό».

πρός Λύκον περι τοϋ άφορισμού

Στό προκείμενο χωρίο ό Γαληνός δέν παραπέμπει στόν τίτλο τοΰ συγγράμματος άλλά κά-
νει μάλλον άναφορά στό περιεχόμενο του. Τό έργο αύτό κατά τοΰ Λύκου είναι γνωστό, όπως ήδη
ειπώθηκε, άπό τήν άμεση παράδοση. Βλ. καί παραπάνω, μαρτ.-άπ. 43-48. Ό Fuchs, «Heilkunde»,
σ. 315, σημειώνει ότι τό σύγγραμμα αύτό τοΰ Γαληνοΰ άφοροΰσε γενικά τήν άπορριπτική κρι-
τική τοΰ Λύκου γιά τούς άφορισμούς (και όχι μόνο γιά έναν συγκεκριμένο άφορισμό, όπως και
συμβαίνει) [: «Gegen Lykos zum Beweise, dass in den Aphorismen nichts verfehlt ist»]. Βλ.
άκόμη Kind, «Lykos», στ. 2415, όπου ή συγγραφή τοΰ έργου αύτοΰ τοποθετείται περί τό 182 μ.Χ.
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Κατά τόν Bardong, «Beiträge», σ. 638, τό Πρός Λύκον ... γράφτηκε μετά τό ύπόμνημα στό Περί
χυμών και πριν άπό τό ύπόμνημα στό Κατ'ίητρείον, δηλ. μεταξύ τών έτών 177 και 180 μ.Χ. Βλ. και
Anastasiou - Irmer, Testimonien, Teil I, σ. 48, και Teil ΙΙ/2, σ. 68.

IV. 'Επιτομή τών ανατομικών βιβλίων τοΰ Λύκου (χαμένο)

Παρά τήν πολεμική πού ό Γαληνός άσκησε στις άνατομικές άπόψεις τοΰ Λύκου, έν
τούτοις μάς πληροφορεί ότι έκανε μιά έπιτομή τών άνατομικών βιβλίων του (όπως δηλ.
άκριβώς και τοΰ Μαρίνου, τόν όποιο θαύμαζε)· βλ.:

Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 4,8-9 [XIX 25,5-10 Κ. = Gal. scr. min. II 104,9-15 = σ. 147,13-19
B.-M.]:

Tà μεν ούν αναγκαία, τής ανατομικής θεωρίας ταϋτ' εστίν, έπί δέ τοις άναγκαίοις
άλλα χρήσιμα καϊ ταυ τι γέγραπται. τών Μαρίνου βιβλίων άνατομικών εικοσιν όντων
έν τέτταρσιν ήμετέροις έπιτομή, καθάπερ και τών Λύκου πάντων έν δυοϊν. ύπογράψω δ'
αύτών έκάστου τά κεφάλαια.

Τά άπαραίτητα λοιπόν γιά τή θεωρία τής άνατομικής εΐναι αύτά, έκτός όμως άπό
τά άναγκαια έχουν γραφτεί και άλλα χρήσιμα, τά άκόλουθα: έπιτομή άπό μένα σέ τέσ-
σερα (βιβλία) τών ε'ίκοσι άνατομικοΰ περιεχομένου βιβλίων τοΰ Μαρίνου, όπως έπίσης
κα'ι όλων (τών άνατομικών βιβλίων) τοΰ Λύκου σέ δύο (βιβλία)· θά καταγράψω στή συ-
νέχεια τά κεφάλαια τοΰ καθενός άπό αύτά (τά βιβλία).

(μόνο στήν τελευταία έκδοση)

Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 4,34-37 [σ. 153,4-23 Β.-Μ.]:

έν οίς δέ τήν τοϋ Λύκου άνατομικήν πραγματείαν έπέτεμον έν [έν del.?] δύο βιβλίοις,
τό μέν πρώτον έννέα τών έκείνου βιβλίων έπιτομήν έχει· πρώτου μέν έγκεφάλου, δευτέρου
δέ τών άπ' αύτοΰ τε και τών μηνίγγων νεύρων κα'ι τρίτου τών άπό τοϋ νωτιαίου και <τε-
τάρτου> τών τοϋ οφθαλμού και πέμπτου βρόγχου κεφαλής■ έκτου δ'έπ'αύτών πλεύμονος
έπι τεθνεώτος ζώου και μετ' αύτό πλεύμονος έπι ζώντος ζώου· καρδίας δέ όγδοου και δι-
αφράγματος έννάτου. τό δέ δεύτερον τής έπιτομής τών Λύκου βιβλίων άνατομικών περι-
έχει δέκα βιβλίων έπιτομήν αύτοϋ τών έπιγεγραμμένων ήπατος μέν πρώτου, δευτέρου δέ
έν ώ τήν άνατομήν έγραψε έπίπλου και σπληνός, και τρίτου νεφρού, και τετάρτου κύστε-
ως και αιδοίου, καί πέμπτου μήτρας, καί έκτον τής έγκύμονος μήτρας έπί τεθνεώτος ζώου-
έβδομου δέ έπ'αύτής [leg. -ών?] έμβρύου ζώντος, είτ'όγδοου νεκρού τοϋ έμβρύου καί μετά
ταϋτα τών όρχεων ειτα <τών> μυών.

Σ' έκεΐνα στά όποια έκανα τήν έπιτομή τοΰ άνατομικοΰ συγγράμματος τοΰ Λύκου,
σέ δύο βιβλία, τό πρώτο περιέχει τή σύνοψη τών έννέα βιβλίων του· τοΰ πρώτου (πού
περιέχει τήν άνατομή) τοΰ έγκεφάλου, τοΰ δεύτερου τών νεύρων πού έχουν τήν άρχή
τους σ' αύτόν και στις μήνιγγες και τοΰ τρίτου έκείνων πού έχουν τήν άρχή τους στόν
νωτιαίο μυελό, τοΰ τέταρτου τών νεύρων τοΰ ματιού και τοΰ πέμπτου τής τραχείας· τοΰ
έκτου, ύστερα άπό αύτά, (πού περιέχει τήν άνατομή) τοΰ πνεύμονος νεκροΰ ζώου και
τοΰ έπόμενου [= τοΰ έβδομου] τοΰ πνεύμονος ζωντανοΰ ζώου, τοΰ όγδοου τής καρ-
διάς και τοΰ ένατου τοΰ διαφράγματος. Τό δεύτερο βιβλίο τής έπιτομής (μου) τών άνα-
τομικών βιβλίων τοΰ Λύκου περιέχει τή σύνοψη δέκα βιβλίων πού τοΰ άποδίδονται· τοΰ
πρώτου (πού περιέχει τήν άνατομή) τοΰ ήπατος, τοΰ δεύτερου πού εΐναι αύτό στό όποιο
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εγραψε τήν άνατομή τοΰ επίπλου και τής σπλήνας, τοϋ τρίτου τοΰ νεφροΰ, τοΰ τέταρτου
τής κύστεως καί τοΰ αιδοίου, τοΰ πέμπτου τής μήτρας, τοΰ έκτου τής μήτρας έγκύμονος
νεκροΰ ζώου, καί τοΰ έβδομου, υστέρα άπό αύτό, τοΰ ζωντανού έμβρύου, άκολούθως τού
όγδοου τοΰ νεκροΰ έμβρύου, καί ύστερα άπό αύτά [= τοΰ ένατου βιβλίου] τών όρχεων·
ύστερα [= τοΰ δέκατου βιβλίου] (όπου έγραψε τήν άνατομή) τών μυών.

τά μέν ούν αναγκαία τής ανατομικής θεωρίας ταϋτ'έστίν

Γιά τά συγγράμματα αύτά, μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται καί τά άνατομικά βιβλία
τοϋ Λύκου, βλ. Γαλην., Π. ίδ. βιβλ. 4 [XIX 23,9-30,4 Κ. = Gal. scr. min. II 102,20-108,14 = σσ. 145,
26-154,15 Β.-Μ.]: Περι τών κατά τήν άνατομικήν θεωρίαν.

τών Μαρίνου βιβλίων άνατομικών εϊκοσιν όντων έν τέτταρσιν ήμετέροις έπιτομή

Γιά τόν Μαρίνο βλ. παραπάνω, σ. 264. Γιά τήν έπιτομή άπό τον Γαληνό τοΰ είκοσάβιβλου
άνατομικοϋ συγγράμματος του βλ. Π. ίδ. βιβλ. 4,10-33 [XIX 25,10-30,4 Κ. = Gal. scr. min. II 104,
14-108,14 = σσ. 147,16-153,4 Β.-Μ] (πλήρης περιγραφή τής έπιτομής ύπάρχει μόνο στήν τελευ-
ταία έκδοση).

τών Λύκου πάντων έν δυοϊν

Πρέπει νά έπισημανθεΐ έδώ ότι ό Γαληνός, παρά τή δριμεία κριτική πού άσκει στόν Λύκο,
θεωρεί τά άνατομικά έργα τοΰ Μακεδόνα γιατροΰ χρήσιμα γιά τήν κατάρτιση τών γιατρών σ'
αύτόν τόν τομέα τής ιατρικής· αύτός προφανώς είναι και ό λόγος γιά τόν όποιον άπό τά συγ-
γράμματα τών προγενέστερών του γιατρών έπιλέγει νά συνοψίσει μόνο τά έργα τοΰ Μαρίνου
και τοΰ Λύκου. Γιά τήν έπιτομή αύτή τών βιβλίων τοΰ Λύκου άπό τόν Γαληνό βλ. Roca, «[Galen,]
Anatomy», σ. 243, καί σ. 259, σημ. 14. Flemming, «[Galen,] Commentary», σ. 351, σημ. 36, κ.ά.

Γιά τό άνατομικό σύγγραμμα τοΰ Λύκου καί τήν έπιτομή του βλ. καί Hunain, Ma turgima
23 [σ. 16 Bergsträsser] : «Τό σύγγραμμα Σχετικά μέ τήν έπιτομή τών βιβλίων τοϋ Λύκου γιά τήν
Άνατομική. Τό σύγγραμμα αύτό λέει [sc. ό Γαληνός] ότι τό έχει συνθέσει σέ δύο βιβλία. Γιά τό
σύγγραμμα αύτό ισχύει τό ίδιο όπως καί γιά τό προηγούμενο [sc. τήν έπιτομή τοΰ έργου τοΰ
Μαρίνου]· δέν τό έχω δεί καί δέν γνωρίζω τίποτε άπό αύτό».

30. Μακεδών
(πριν άπό τόν Ιο; αί. μ.Χ.)

Ό Γαληνός παραθέτει (μέσω τοΰ Άνδρομάχου τοΰ νεωτέρου) ένα ούρητικόν φάρμα-
κο τό όποιο έχει συντεθεί άπό έναν γιατρό ονομαζόμενο Μακεδόνα. Άπό τό κείμενο δέν
καθίσταται σαφές, άν τό Μακεδών είναι τό όνομα τοΰ γιατροΰ αύτοΰ ή άν άπλώς άποτελεϊ
προσωνύμιο, τό όποιο δηλώνει τόν τόπο τής καταγωγής του, ένώ τό κυρίως όνομά του
έξέπεσε ή, γιά κάποιον λόγο, παραλείφθηκε. Δυστυχώς έπειδή ό γιατρός αύτός μνημονεύ-
εται μία μόνο φορά, δέν μας παρέχεται ή δυνατότητα νά διαπιστώσουμε μέ βεβαιότητα, τί
άκριβώς ισχύει. Πάντως πιθανότερο θεωρώ τό δεύτερο ένδεχόμενο μέ βάση τίς άνάλογες
περιπτώσεις έξι γιατρών πού καταγράφονται πάλι άπό τον Γαληνό ό ένας ώς Βηρύτιος397,

397. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9,5 [XIII 303,11-12 Κ.]: τροχίσκος αρωματικός κοιλιακοϊς, δυσε-
ντερικοϊς, ό τοϋ Βηρντίου καλούμενος, φάρμακον έπιτετευγμένον.
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ό δεύτερος ώς Θηβαίος398, ό τρίτος ώς Μασσαλιώτης399, ό τέταρτος ώς Ναυκρατίτης400, ό
πέμπτος ώς Νεάπολη-ης401 και ό τελευταίος ώς Χαλκιδενς402. Έπειδή όσον άφορα τόν Βη-
ρύτιον και τόν Νεαπολίτην μαρτυροΰνται τά πλήρη όνόματά τους, δηλ. Στράτων ό Βηρν-
Ώος403 καί Γάϊος Νεαπολίτης404, ό Μασσαλιώτης ταυτίζεται μέ τόν γιατρό Δημοσθένη τόν
Μασσαλιώτη, γιά τόν όποιον γίνεται λόγος στή συνέχεια τοΰ ι'διου χωρίου, όπου προη-
γουμένως αύτός μνημονεύεται άπλώς μέ τό έπίθετο τό δηλωτικό τής καταγωγής του405,
καί ό Θηβαίος πρέπει κατά πάσα πιθανότητα νά ταυτισθεί μέ τόν Ίέρακα τόν Θηβαίο406,
μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι και στις δύο άλλες περιπτώσεις πού καταγράφονται, δηλ.
τοΰ Μακεδόνος καί τοΰ Νανκρατίτον, πρόκειται γιά προσωνύμια καί όχι γιά κύρια ονό-
ματα407. Έξ άλλου οί άποδόσεις κειμένων στόν Νεαπολίτη άλλά και στόν Γάϊο Νεαπολί-
τη, στόν Μασσαλιώτη άλλά καί στόν Δημοσθένη Μασσαλιώτη πού εντοπίζονται σέ κεί-
μενα τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα (στόν Γαληνό) μάς έπιτρέπουν νά συμπεράνουμε
ότι, όταν ό Άσκληπιάδης παρέθετε τά κείμενα τών γιατρών αύτών στό έργο του, παρέπε-
μπε μέ αύτόν τόν διπλό τρόπο (άλλοτε πλήρη καί άλλοτε έλλειπτικό), έπειδή προφανώς
γιά τόν χρήστη τοΰ έργου του δέν ύφίστατο περίπτωση παρανοήσεως408. Τόν ϊδιο τρόπο
παραπομπής άκολουθοΰσαν πιθανότατα και άλλοι γιατροί409. "Οταν όμως ό Γαληνός μέ
τή σειρά του χρησιμοποίησε τά έργα τοΰ Άσκληπιάδη κ.ά. και προέβη σέ έπιλεκτική πα-
ράθεση άποσπασμάτων, σέ πολλά άπό τά όποια είχαν ήδη ένσωματωθεϊ κείμενα προγε-
νέστερων γιατρών (οί όποιοι σ' αύτά μνημονεύονταν έλλειπτικά), τότε προέκυψαν προ-

398. Βλ. Γαλην.,ΙΓ. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,8 [XII489,1-6 Κ.]: ή τοΰ Θηβαίου πρός άχώρας καθύγρους....

399.Βλ.Γαλην.,77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,15 [XIII 855,8-17 Κ.[: ή τοϋ Μασσαλιώτον [βο.εμπλαστροςί.ταιί-
την έξέθηκε τη πόλει προς τήν δύναμιν. ...

400. Βλ. Γαλην., 17. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 764,12-18 Κ.]: τό τοϋ Νανκρατίτον πρός διαθέσεις φάρ-
μακον έπιτετευγμένον____

401. Βλ. Γαλην., 77. σννθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII752,12-753,2 Κ.]: άλλο τό τοϋ Νεαπολίτου ποιεί και πρός
τάς μεγίστας έπιφορ&ς ...· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,6 [XIII 976,8-16 Κ.] : αλλ ο τό τοϋ Νεαπολίτου, έσκευάσθη
ΆκυλίαΣεκουνδίλλη ...· δ.π. 7,12 [XIII 1020,11-1021,2 Κ.]: άλλο τό τοϋ Νεαπολίτου φάρμακον έπιτετευγμέ-
νον ίσχιαδικοϊς ...· αύτόθι [XIII 1030,5-11 Κ.]: Άλλο τό τοϋ Νεαπολίτου, Άγρίππα συνετέθη ...

402. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,4 [XIII 803, 9-804, 5 Κ.]: ή τοϋ Χαλκιδέως [sc. έμπλαστρος],
κολλητική άφλέγμαντος ... (Φυσικά δέν αποκλείεται νά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παρόμοιες μέ τις
έξι πού καταγράφονται έδώ).

403. Βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4, 8 [XII 749, 3-4 Κ.]: τό Βηρύτιον έπιγραφόμενον, φ έχρήσατο
Στράτων ό Βηρύτιος. Βλ. καί F. Ε. Kind, «Straton» (20), RE IV/Α/1 (1931) 317.

404. Βλ. Γαλην.,77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,11 [XIII830,6-8 Κ.] : Γαΐον Νεαπολίτου. ψιμυθίου, άκακίας, γλαυ-
κίου, όπίον, έκάστον τό 'ίσον. γλυκέϊ άναλάμβανε, κατάχριε συνεχώς.

405. Βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,15 [XIII 856,5-7 Κ.]: παρά Δημοσθένει τω Μασσαλιώτη τω τε
<τό> (addidi) φάρμακον συντεθέντι [συνθέντι legendum] ελαίου έχει κοτνλας δύο. Ό von Staden, Herophilus,
σσ. 574-575, θεωρεί άβέβαιο, αν ό Ήροφίλειος γιατρός Δημοσθένης ό Φιλαλήθης (ή καί άλλοι γιατροί μέ
τό όνομα αύτό) πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν Δημοσθένη τόν Μασσαλιώτη. 'Έτσι στά άποσπάσματα τοϋ
Δημοσθένη τοϋ Φιλαλήθη δέν συμπεριλαμβάνει τό έν λόγω κείμενο.

406. Βλ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,11 [XIII 829,1 κ.έ. Κ.]: Τροχίσκοι κιρρο'ι Ίέρακος Θηβαίου ή [οί
legendum] διά τών άλικακάβων. ...

407. Στήν περίπτωση αύτή βέβαια τό λήμμα, στό όποιο γίνεται λόγος γιά τόν Μακεδόνα, καταχρη-
στικά τιτλοφορείται μέ τό έθνικό, έπειδή άγνοοϋμε τό κύριο όνομα τοϋ γιατρού αύτοϋ.

408. Όλα σχεδόν τά παραδείγματα πού έξετάζονται έδώ προέρχονται άπό τόν Ασκληπιάδη τόν
Φαρμακίωνα.

409. Όπως π.χ. ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος (Μακεδών, Θηβαίος).
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βλήματα ταυτίσεως τών προσώπων, παρόμοια μέ τά έξεταζόμενα έδώ. Πάντως ό,τιδήπο-
τε και άν συμβαίνει ό γιατρός, τόν όποιο άφορά τό λήμμα αύτό, πρέπει μάλλον νά θεωρη-
θεί μακεδόνικης καταγωγής.

Μαρτυρία - Απόσπασμα

Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 10,1 [XIII 324,1-12 Κ.]:

<Άλλο>410 πρός τάς έν κύστει διαθέσεις, ούρητικόν411 από Μακεδόνος, και πρός
ηπατικούς, ύδρωπικούς, 'ικτερικούς, νεφριτικούς καί πάντα τά περ'ι τήν κύστιν συμπτώμα-
τα, θρύπτει λίθους. Άκόρου δραχμάς ν', φοΰ δραχμάς κε', νάρδου Κελτικής δραχμάς κδ',
δαύκου σπέρματος δραχμάς κβ ', κινναμώμου δραχμάς λβ ', μήου δραχμάς ιστ ', άσάρου
δραχμάς κδ', πετροσελίνου δραχμάς ιστ', όποβαλσάμου δραχμάς ιστ', καί τοϋ καρπού
τό αύτό, κρόκου δραχμάς κδ σμύρνης δραχμάς κ γλυκείας ρίζης δραχμάς ιστ ', νάρδου
'Ινδικής δραχμάς ιστ', κασσίας δραχμάς ιβ', άμώμου δραχμάς ιστ', σταφίδος δραχμάς η',
τραγακάνθης δραχμάς θ', τά ξηρά άναλαμβάνων μέλιτι, τήν τραγάκανθαν οίνω Άμιναίω
βρέχων, δίδου καρύου Ποντικού τό μέγεθος, μετ'οίνου κυάθων τεσσάρων, πυρέσσουσιν έν
μελικράτω.

"Αλλο (πότημα συντεθειμένο) άπό τόν Μακεδόνα412 γιά τά νοσήματα τής κύστεως,
διουρητικό, και γι' αύτούς πού πάσχουν άπό ήπατικά νοσήματα, γιά ύδρωπικούς, ικτε-
ρικούς, γι' αύτούς πού υποφέρουν άπό παθήσεις τών νεφρών, και γιά δλα τά συμπτώ-
ματα πού άφοροϋν τήν κύστη, (έπίσης) θρύπτει τούς λίθους. (Συντίθεται άπό:) πενήντα
δραχμές άκορο, είκοσι πέντε δραχμές φοΰ, είκοσι τέσσερις δραχμές κελτική νάρδο, είκο-
σι δύο δραχμές σπέρμα δαύκου, τριάντα δύο δραχμές κιννάμωμο, δέκα έξι δραχμές μήο,
είκοσι τέσσερις δραχμές άσαρο, δέκα έξι δραχμές πετροσέλινο, δέκα έξι δραχμές όποβάλ-
σαμο, καί 'ίση ποσότητα καρπού (τοϋ βαλσάμου), είκοσι τέσσερις δραχμές κρόκο, είκο-
σι δραχμές σμύρνα, δέκα έξι δραχμές γλυκόρριζα, δέκα έξι δραχμές ινδική νάρδο, δώδε-
κα δραχμές κασσία, δέκα έξι δραχμές άμωμο, όκτώ δραχμές σταφίδα, έννέα δραχμές τρα-
γάκανθα. Άφοΰ άναμίξεις τά ξηρά (ύλικά) μέ μέλι, καί μουσκέψεις τήν τραγάκανθα μέ
άμιναίο κρασί, νά χορηγείς (φάρμακο) μεγέθους Ποντικού καρύου μέ τέσσερις κυάθους
κρασιοΰ, ένώ σ' δσους έχουν πυρετό μέ μελόνερο.

άκόρου

Πιθανότατα πρόκειται γιά τό φυτό Iris pseudacorus καί άνήκει στό ϊδιο γένος μέ τήν "Ιριδα

410. Addidi coll. trasl. lat. (βλ. στό τέλος τοϋ σχολίου αύτοϋ). Πρός ύποστήριξη τής προτεινόμενης δι-
ορθώσεως πρέπει νά επισημάνω τα άκόλουθα: Ή ένότητα, στήν όποία εντάσσεται τό φάρμακο αύτό, άρχίζει
ώς άκολούθως, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XIII 322,14 κ.έ. Κ.]: Αί ύπ'Άνδρομάχου γεγραμμέναι νεφρι-
τικαί [sc. άντίδοτοι ή δυνάμεις] πρός τάς έν νεφροϊς και κύστει διαθέσεις. Τό πρώτο άπό τά φάρμακα πού κα-
ταγράφονται στή συνέχεια χαρακτηρίζεται ώς πότημα, και τά τέσσερα φάρμακα πού άκολουθοϋν, πριν πα-
ρατεθεί τό σκεύασμα τοϋ Μακεδόνα, εισάγονται μέ τή δήλωση άλλο [sc. πότημα]. Βλ. και τή λατινική μετά-
φραση τής φράσεως πού εισάγει τό πότημα τοϋ Μακεδόνα: «alia [sc. potio] ad vesicae affectiones, urinam
ciens ...».

411. Correxi (μέ βάση τήν προηγούμενη συμπλήρωση): -κά ed.

412. Πρβ. λατιν. μετάφρ.: «a Macedone».
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'Ιλλυρική (κν. άγριόκρινος)· ή ρίζα τοϋ άκόρου εχει εύρεια φαρμακευτική χρήση, βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 1,2 [I 7,16-8,12 Wellm.] · ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 8,6-8 Wellm.]: πινόμενον δε τό άπόζε-
μα ούρα κινεί, άρμόζον πρός πλευράς πόνους καί θώρακος καί ήπατος, στροφούς, ρήγματα,
σπάσματα, σπλήνας <τε> τήκει. Βλ. και σ. 180.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 36, λ. Άκορον, καί σσ. 438-440, λ. Τρις- Dragendorff, Heilpflanzen,
σ. 138, λ. Iris Pseudacorus (στις σσ. 137-138 κ.ά. ε'ίδη τοϋ φυτοϋ)· André, Les noms déplantés, a. 4, λ. acorum
[-on] (Iris pseudoacorus), και Durling, Medical Terms, σ. 27, λ. άκορον (Iris pseudoacorus).

φοϋ

Γιά τό φοϋ, πού είναι γνωστό καί ώς αγρία νάρδος (βαλεριάνα), βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,
11 [I 15,12-16,11 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 16, 6 Wellm.]: δύναται δέ θερμαίνειν, ούρα
κινεϊν ξηρά ποτιζομένη. [sc. ή ρίζα τοϋ φοϋ].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ. 691-692, λ. Νάρδος· ειδικά γιά τήν άγρίαν νάρδον ή φοϋ βλ. σ.
692· Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 682-696, λ. Valeriana· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 644, λ. Valeriana
Dioscoridis (Phu)· στίς σσ. 643-645 κ.ά. ε'ίδη, καί André, Les noms de plantes, σ. 198, λ. phu, καί Durling,
Medical Terms, σ. 334, λ. φοϋ = άγρια νάρδος.

νάρδον Κελτικής

Βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1, 7 [I 11, 8-12, 21 Wellm.], δπου γίνεται λόγος κυρίως γιά δύο
ε'ίδη νάρδου, τή Συριακή καί τήν 'Ινδική, καί συμπληρωματικά καί γιά ένα τρίτο, τή Σαμφαριτική,
ένώ δ.π. 1,9 [113,24-14,5 Wellm.], καταγράφεται ένα τέταρτο είδος ή ορεινή, τής οποίας ποιεί δέ
ή ρίζα πρός δσα και ή Κελτική νάρδος. Ή Κελτική είναι θαμνώδες φυτό πού φύεται έν ταϊς κατά
Αιγυρίαν "Αλπεσιν ... καί έν τή Ίστρία, γνωστή καί σήμερα μέ τό ϊδιο όνομα, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 1,8 [1 12,22-13,23 Wellm.]· ειδικότερα γιά τή δράση της βλ. αύτόθι [113,18-22 Wellm.]: δύ-
ναται δέ δσα καί ή Συριακή, διουρητικωτέρα καί εύστομαχωτέρα <ούσα>. ώφελεί δέ καί τάς περί
ήπαρ φλεγμονάς καί Ικτερικούς και πνευματώσεις στομάχου μετά άφεψήματος άψινθίου πινομένη,
ομοίως καί σπλήνα καί τά περι τήν κύστιν και νεφρούς. Βλ. καί τό άμέσως προηγούμενο σχόλιο
(γιά τό φοϋ)· άκόμη βλ. σ. 323 (νάρδος Ινδική).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 351, λ. Narde· Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ. 691-692, Νάρδος,
καί σ. 692, λ. Ναρδόσταχυς ό μεγανθής- Maxwell-Stuart, «Α Medical Recipe», σσ. 322-323· Spencer, Celsus,
τ. 2, σ. xliv, λ. Nardum- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 644, λ. Valeriana celtica (Nardos Keltike), καί σ. 645, λ.
Nardostachys latamansi (στίς σα 643-645: «Valerianeae»)· André, Les noms de plantes, a. 170, λ. nardum et
nardus, καί Durling, Medical Terms, σα 242-243, λ. νάρδος (Nardostachys Jatamansi), καί 243, λ. ναρδόσταχνς.

δαύκου σπέρματος

Κν.καρότο· βλ. Διοσκουρ.,77. ϋλ. ίατρ. 3,72 [II 83,1-84,5 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II
83,12-13 Wellm.]: πάντων δέ έστι τό σπέρμα θερμαντικόν. πινόμενον <δέ> έμμήνων καί έμβρύων
καί ου ρ ων άγωγόν.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σα 238-239, λ. Δαϋκος· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 500, λ. Daucus
carota (στήν 'ίδια σελ. κ.ά. ε'ίδη)· André, Les noms de plantes, α 87, λ. daucus [-cos], καί Durling, Medical
Terms, σα. 109-110, λ. δαϋκος.

κινναμώμου

Μέ τήν ονομασία κιν(ν)αμωμον είναι γνωστό ένα γένος άειθαλών δένδρων τών τροπικών
χωρών (έστι πλείονα είδη)· ό φλοιός ένός άπό τά ε'ίδη αύτά είναι ή γνωστή καννέλα. Βλ. Διο-
σκουρ., 77. £ίλ. ίατρ. 1,14 [I 18,15-20,17 Wellm.], όπου γίνεται λόγος γιά τις διάφορες ποικιλίες
τοϋ δένδρου αύτοΰ· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 20,6 Wellm.] : δύναμιν δέ έχει πάν κινάμωμον θερμα-
ντικήν, ούρητικήν,καΧ αύτόθι [I 20,11-12 Wellm.]: ποιεί δέ καί πρός ... ΰδρωπας, νεφρίτι-
δας, δυσουρίας. Βλ. καί σ. 235 (κασσία).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σα 507-508, λ. Κιννάμωμον Spencer, Celsus, τ. 2, σα xxvi-xxvii, λ.
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Cinnamomum· André, Les noms de plantes, a. 67, λ. cinnamomum, κάι Durling, Medical Terms, σ. 203, λ. κιν-
νάμωμον (Cinnamomum Cassia).

μήου

To μήον (μήονΆθαμαντικόν) εΐναι ποώδες πολυετές φυτό που εύδοκιμει στήν Ευρώπη, κατά
τόν Διοσκουρίδη κυρίως στή Μακεδονία καί τήν 'Ισπανία. Οί ρίζες του είχαν εύρεία χρήση στήν
ιατρική καί τήν κτηνιατρική· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 1, 3 [I 8,13-9, 9 Wellm.]· ειδικότερα βλ.
αύτόθι [I 9,1-3 Wellm.]: αϊτινες [sc. αί ρίζαι τοϋ μήου] άποζεσθεΐσαι μεθ'ύδατος ή και λεϊαι δίχα
έψήσεως ποθείσαι τα στεγνά περί κύ στ ι ν και νεφρούς πάθη παρηγοροϋσι και δυσουρίαις
άρμόζουσι, καί αύτόθι [19,7-8 Wellm.]: παίδων δε καταπλασθέντος <τοϋ> εφηβαίου ούρα άγουσιν.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ., α. 665, λ. Μήον τό άθαμάντιον Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 493, λ.
Meum athamanticum· André, Les noms de plantes, σσ. 160-161, λ. meum, miun, καί Durling, Medical Terms,
σ. 237, λ. μήον (Meum athamanticum).

άσάρου

Φυτό μέ φύλλα όμοια μέ τοΰ κισσοϋ· ονομάζεται επίσης άγρια νάρδος. Εΐναι ποώδες καί πο-
λυετές καί άνήκει στήν τάξη τών Αριστολοχιωδών. Βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 1,10 [114,6-15,11
Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 15, 6-7 Wellm.]: δύναμις δε αύτών [sc. τών ριζών τοΰ άσάρου]
ού ρ η τ ική, θερμαντική, άρμόζουσα ύ δ ρ ωπ ικοίς.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 1052, λ. Άσαρον τό Εύρωπαϊκόν Dragendorff, Heilpflanzen, a.
185, λ. Asarum europaeum (στήν ϊδια σελ. κ.ά. εϊδη άσάρου)· André, Les noms de plantes, σ. 27, λ. asarum
[-on], καί Durling, Medical Terms, a. 80, λ. άσαρον (Asarum europaeum).

πετροσελίνου

Κν. μαϊντανός· βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. Ιατρ. 3,66 [II 77,8-13 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II
77,9-13 Wellm.]: σπέρμα δέ έοικός άμει, εύωδέστερον δέ καϊ δριμύτερον και άρωματίζον, ούρη-
τικόν, έμμήνων άγωγόν, άρμόζον ... πρός τε πλευράς πόνους και νεφρών καί κύ στ ε ω ς έν
ποτώ λ αμβανόμενον. μείγνυται δέ και ούρητικαΐς και άντιδότοις.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 474-480, λ. Peroselinum sativum· Γεννάδιος,
Λεξ. Φυτολ., σ. 767, λ. Πετροσέλινον τό ήμερον (Peroselinum sativum)· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 488, λ.
Petroselinum sativum· André, Les noms de plantes, a. 195, λ. petroselinum [-on], και Durling, Medical Terms,
σ. 266, λ. πετροσέλινον (Petroselinum sativum).

όποβαλσάμου ... και τοϋ καρπού

Δηλ. ό οπός καί ό καρπός τοΰ δένδρου πού ονομάζεται βάλσαμον, γεννώμενον έν μόνη
τη 'Ιουδαία. Άπό τό δένδρο αύτό ό όπός (όποβάλσαμον) πού λαμβάνεται μέ έγχάραξη, ό καρ-
πός (καρπόβάλσαμον) καί λεπτά τεμάχια τοΰ ξύλου (ξυλοβάλσαμον) είχαν εύρεία έφαρμογή στή
Φαρμακολογία· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1, 19 [I 24, 3-26, 11 Wellm.] (όπου γίνεται λόγος καί
γιά τή διουρητική δράση τους, σ. 26,1-3: ô δέ καρπός πινόμενος άρμόζει... δυσουροϋσι, καί σ. 26,
6-9: to δέ ξύλον ... ούρά τε άγει).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 89-93, λ. Balsamodendron Myrrha· Mag-
nus, Augenheilkunde, σ. 169, λ. Βαλσαμόδενδρον, σ. 334, λ. Balsamum, κάι σ. 360, λ. Weihrauchbaum (Bal-
samodendron Opobalsamum)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σ. 169, λ. Βαλσαμόδενδρον, και σσ. 169-170, λ. Βάλ-
σαμον Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 27-44, λ. Balsamum Copaive κ.ά.· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 368,
λ. Commiphora Opobalsamum (στις σσ. 367-370 κ.α. εϊδη βαλσαμοδένδρων)· André, Les noms déplantés, σ.
33, λ. balsamum, σ. 51, λ. carpobalsamum, και σ. 179, λ. opobalsamum, καϊ Durling, Medical Terms, σ. 90, λ.
βάλσαμον (Balsamodendron opobalsamum), σ. 193, λ. καρποβάλσαμον, και α 254, λ. όποβάλσαμον.

κρόκου

Πρόκειται γιά τό φυτό πού καί σήμερα φέρει τήν ίδια ονομασία καί χρησιμοποιείται σέ
φαρμακευτικά σκευάσματα, ώς βαφή, ώς άρτυμα κτλ. Τά άποξηραμένα άνθη του άποτελοΰν τόν
«κρόκο» του έμπορίου, ή «σαφράν» (Άραβ.) ή «ζαφορά». Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 26 [I 29,
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9-31,10 Wellm.], οπου σημειώνεται (αυτόθι [I 30,11-31,3 Wellm.]) οτι δύναμιν δε έχει πεπτικήν,
μαλακτικήν, ύποστύφουσαν, ούρητικήν ... μείγνυται δε και τοις πρός τά εντός [sc. πάθη] ποτήμα-
σι χρησίμως- άκόμη (αυτόθι [131,10 Wellm.]) και ή ρίζα δε αύτοϋ πινομένη συν γλυκέ!ούρα κινεί.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, a. 355, λ. Safran (Crocus sativus)· Γεννάδιος, Αεξ. Φυτολ., σσ.
565-566, λ. Κρόκος- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 139, λ. Crocus sativus (στήν ϊδια σελ. κ.ά. εϊδη κρόκου)·
André, Les noms de plantes, σ. 79, λ. crocus, i, crocum, i, και Durling, Medical Terms, σ. 212, λ. κρόκος (Crocus
sativus).

σμύρνης

Γιά τήν σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 221.

γλυκείας ρίζης (γλυκυρρίζης)

Ή γλυκύρριζα, ποώδες, πολυετές και βαθύρριζο φυτό (τό κν. γλυκορρίζι), γεννάται πλείστη
έν Καππαδοκία και Πόντω. Ή ρίζα της έχει πολλές φαρμακευτικές χρήσεις. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 3,5 [II 8,11-10,4 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 9,10-12 Wellm.]: αρμόζει δέ [sc-τόχύ-
λισμα τής γλυκυρρίζης] καί πρός καϋσον στομάχου καί πρός τά έν θώρακι καί ήπατι ψωριάσεις τε
κύστεως καί νεφρίτιδας πινόμενον μετά γλυκέος. Βλ. καί παρακάτω, σ. 470.

Βλ. άκόμη Magnus,Augenheilkunde, σ. 358, λ. Süssholz (Glycyrrhiza glabra)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σσ.
225-227, λ. Γλυκύρριζα· Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 214-219, λ. Glycyrrhiza· Dragendorff, Heilpflanzen,
σ. 319, λ. Glycyrrhiza glabra· André, Les noms de plantes, a. 112, λ. glycyrrhiza, και Durling, Medical Terms, σ.
104, λ. γλυκύρριζα (Glycyrrhiza glabra).

νάρδου 'Ινδικής

Νάρδου έστί γένη δύο■ ή μέν γάρ τις καλείται 'Ινδική ή δέ Συριακή, ούχ δτι έν Συρία ευρί-
σκεται, άλλ'δτι τοΰ όρους έν ώ γεννάται τό μέν πρός Συρίαν τέτραπται τό δέ πρός 'Ινδούς ... (βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1, 7 [I 11, 8-12, 21 Wellm.])· ειδικότερα καί τά δύο αύτά εϊδη τής νάρδου
(αύτόθι [I 12,11-15 Wellm.]) δύναμιν δέ εχουσι ... ούρητικήν ... βοηθοΰσι δέ ... ήπατικοϊς τε καί
ίκτερικοϊς καί νεφριτικοϊς.

Βλ. καί παραπάνω, σ. 321 (νάρδος Κελτική), οπου καί βιβλιογραφία γενικά γιά τήν νάρδον.

κασσίας

Γιά τήν κασσίαν βλ. παραπάνω, σ. 235. Γιά τή δράση της δσον άφορά τά νοσήματα, γιά τά
όποια γίνεται λόγος στό άπόσπασμα αύτό, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 13 [I 18, 8-11 Wellm.]:
άρμόζει δέ ... πρός τάς έντός φλεγμονάς πάσας ποθείσα καί πρός νεφρούς.

άμωμου

Γιά τό άμωμον βλ. παραπάνω, σ. 226. Ειδικότερα βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,15 [121,13-14
Wellm.]: ποθέν δέ τό άφέψημα αύτοϋ άρμόζει ήπατικοϊς, νεφριτικοίς, ποδαγρικοίς.

τραγακάνθης

Γιά τήν τραγάκανθαν, τής όποιας στην 'Ελλάδα φύονται τριάντα τρία εϊδη, καί γιά τό δά-
κρυον της (δηλ. τό τραγακάνθινο κόμμι) πού έχει φαρμακευτικές κ.ά. χρήσεις βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 3, 20 [II 25, 10-26, 8 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 26, 5-8 Wellm.]: καί πίνεται δέ
άποβραχείσα έν γλυκεί δραχμής μιας πλήθος πρός νεφρών όδύνην καί κύστεως δήξιν, μιγέντος
αύτη κέρατος έλαφείου κεκαυμένου καί πεπλυμένου ή στυπτηρίας σχιστής όλίγης. Ή τραγάκαν-
θα πού μνημονεύει ό Διοσκουρίδης ταυτίζεται μέ τόν «άστράγαλο τόν στενόφυλλο» (Astragalus
angustifolius).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, a. 359, λ. Traganth (Astragalus ereticus)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ.,
σσ. 156-157, λ. Αστράγαλος· Gstirner, Galen. Pharmazie, σα 632-636,λ. Tragacantha- Dragendorff,Heilpflan-
zen, σ. 322, λ. Astragalus aristatus (στις σσ. 322-324 κ.ά. εϊδη τοϋ φυτοϋ)· André, Les noms de plantes, a. 262,
tragacantha και tragacant(h)um· πρβ. καί σ. 29, λ. astragalus, καί Durling, Medical Terms, σ. 312, λ. τραγάκαν-
θα (Astragalus Parnassi καί creticus) και τραγάκανθος, ή.
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πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

ο'ίνω Άμιναίω

Πα τήν προέλευση τοΰ κρασιοΰ αύτοϋ δέν έχω έντοπίσει κάποιο στοιχείο.

καρύου Ποντικού

Γιά τό Ποντικόν κάρυον βλ. παραπάνω, σ. 218.

κυάθων

Ό κύαθος ήταν μέτρο χωρητικότητας ύγρών,ίσο μέ τό 1/6 τής κοτύλης ή μέ τό 1/12 τοΰ ζέ-
στη, δηλ. ϊσος μέ42κυβ.έκατ.· βλ. [Γαλην.], 77. μέτρ. καϊ σταθμ. 10 [XIX 769,8 Κ. = Hultsch, Metrol.
script., τ. 1, σ. 235,12]: εστί δέ ό κύαθος κοτύλης τό στ'. Βλ. καί Αποστολίδης, Λέξ. Ίπποκρ., σ. 440,
λ. κύαθος (0,0456 τής λίτρας).

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. lxvi, λ. Cyathus.

έν μελικράτω

Γιά τό μελίκρατον ή ύδρόμελι καί τή δράση του βλ. παραπάνω, σ. 226. Ό Διοσκουρίδης επι-
σημαίνει (Π. ϋλ. ίατρ. 5, 9 [III 12, 15-16 Wellm.]) ότι τήν αύτήν τω οίνομέλιτι δύναμιν κέκτηται.
Ανάμεσα στις ιδιότητες τοΰ οίνομέλιτος είναι και τό ότι συντελεί στήν άποβολή τών οΰρων, βλ.
ό.π. 5, 8 [III 12, 6 Wellm.]: τό δέ μέσον [sc. οίνόμελι] εύκοίλιον, ο ύ ρ η τ ικό ν. Πρβ. και Όρειβ.,
Ίατρ. συν. 5, 25 [CMG VI/1/1, σ. 141, 8-14]: Οίνομέλιτος σκευασία. Βλ. έπίσης παρακάτω, σ. 429
(ex aqua mulsa).

31. Μηνόφαντος Αρτεμιδώρου Μακεδών Ύρκάνιος
(2ος αί. π.Χ.)

Ό γιατρός Μηνόφαντος, Μακεδόνας άπό τήν Ύρκανία, πήγε στήν Άμφισσα υστέ-
ρα άπό πρόσκληση τής πόλεως (μεταπεμφθεις ύπό τάς πόλιος μετά πρεσβείας), γιά νά
άναλάβει τήν ιατρική φροντίδα τών κατοίκων της (δημοσιεύων)413. Ό Μηνόφαντος μέ
τις γνώσεις του άλλά και μέ τή βοήθεια τών θεών άσκησε μέ ιδιαίτερη εύσυνειδησία και
άποτελεσματικότητα τό έργο του· γι' αύτό άπολάμβανε τής εμπιστοσύνης και τής ιδιαί-
τερης έκτιμήσεως τών Άμφισσέων. Οί κάτοικοι τής πόλεως αύτής όμως κατά τόν χρόνο
τής έκει διαμονής του έκτίμησαν όχι μόνο τήν άποτελεσματικότητα τοΰ Μηνοφάντου
ώς γιατροΰ, άλλά καί τόν άξιοπρεπή καί σώφρονα τρόπο τής ζωής του· αύτή τή συμπε-
ριφορά του τήν έκριναν άντάξια τής πόλεώς τους, τού επαγγέλματος του καί τής ήλι-
κίας του. Γι' αύτό, όταν γιά προσωπικούς λόγους πού δέν μνημονεύονται στήν έπιγρα-
φή (εϊνεκεν δε τών ποτι πεπτωκότων αύτω πραγμάτων) ό Μηνόφαντος έπρεπε νά άπο-
χωρήσει άπό τήν Άμφισσα, οί κάτοικοι της άποφάσισαν νά τοΰ έκφράσουν τις εύχα-
ριστίες καί τήν εύαρέσκεια γιά τις ύπηρεσίες πού προσέφερε στήν πόλη τους, νά τοΰ
διαθέσουν τιμητική συνοδεία γιά νά ταξιδέψει σέ οποιοδήποτε μέρος έπιθυμοΰσε καί,
τό κυριότερο, νά έκδώσουν ψήφισμα, στό όποιο νά άναγράφονται τά παραπάνω άλλά
καί οί τιμές πού άπένειμαν στόν έν λόγω γιατρό καί στούς άπογόνους του (προξενίαν,

413. Γιά κάποιες ιδιαίτερα σύντομες μνείες τοΰ Μηνοφάντου βλ. Robert, «Hyrcanis», σ. 16-Woodhead,
«The State Health Service», άρ. 73· Cohn-Haft, The Public Physicians, σ. 50, καί σ. 82, άρ. 43· Roesch, «Médecins
publics», σσ. 282 καί 283, καί Tataki, Macedonians Abroad, σ. 469, άρ. 5. Βλ. άκόμη Massar, Soigner et servir, σσ.
35,44,45,84 καί 145. Γιά τούς δημοσιεύοντες γιατρούς βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 88, ύποσημ. 9.



μακεδόνες γιατροι

325

ίσοπολιτείαν, γάς καί ο'ικίας έγκτησιν, έπινομίαν, άσφάλειαν πολέμου καϊ είράνας κτλ.).
Αποφασίσθηκε άκόμη, υστέρα άπό έπιθυμία του 'ίδιου τοϋ τιμώμενου γιατροΰ (καθά-
περ καϊ αύτός ό Μηνόφαντος αμέ παρεκάλεσε), νά άποσταλεΐ άντίγραφο τοΰ ψηφίσμα-
τος στήν πόλη τής Σκάρφειας. Έπί πλέον οί Άμφισσεΐς έστειλαν άντίγραφο καί πρός τήν
πόλη τών Όπουντίων414.

Αύτό τό εξαιρετικά ένδιαφέρον ψήφισμα εΐναι τό άκόλουθο415:

(προηγούνται τρεις στίχοι μέ τό τέλος κάποιου άλλου ψηφίσματος)

Αγαθά] ι τύχαι

5 Άμφισσέων οί άρ]χοντες καί ά πόλις Σκαρφέων τοις άρχόντ[οις
καϊ τα βούλα] και τάι πόλει χαίρειν. Τών δεδομένων τιμίων ύπ[ό
τάς π]ό[λι]ο[ς άμ]ών Μηνοφάντωι Αρτεμιδώρου Μακεδόνι Ύρκανίω
τό ά]ντί[γ]ραφο[ν] έξαπεστάλκαμεν ποτί τάν ήμετέραν πόλι[ν
καθάπερ] κα[ί] α[ύ]τός ό Μηνόφαντος άμε παρεκάλεσε. ΜηνόςΆμ[ώ-
10 νο]ς [έ]κτα έπ'είκάδι. — [Ν]ομογράφων. Έπειδή Μηνόφαντος Αρτεμιδώ-
ρου] Μακεδών Ύρκάνιος ιατρός, μεταπεμφθείς ύπό τάς πόλιος
μ]ετά πρεσβείας καί έργολαβήσας μόνος τό ίατρικόν έργον,
τώ]ν άεϊ έμπιπτόντων άρρωστημάτων φιλοτέχνως έπιμε[λό-
με]νος καί σπουδάζ[ω]ν κατά δύναμιν ιδίαν μετά τάς τών βε[ών
15 εύν]νοίας σώζειν τσ[ύς] κινδυνεύοντας άνέγκλητ(ο)ς έγενήθη, [τάν

έγχει]ρισθεϊσαν αύτώ πίστιν περι τάς κοινάς σωτηρίας έφ'ϊσου και (π)οθ'
άπ]αντας εύνοϊκώς διαφυλάξας, τάν τε κατά τόν βίον άναστροφάν
πά] ντα τόν τάς παρεπιδαμίας χρόνον εύτακτον καί σώφρονα παρέσ[χε-
τ]ο κα(τ') άξίαν τάς τε πόλιος καί τοϋ έπιταδεύματος έτι δέ καϊ τάς
20 καθ'] έαυτόν άλικίας, εϊνεκεν δέ τών ποτιπεπτωκότων αύτώ π[ολ-

λών πραγμά]των χωρι[ζ]όμενος έκ τάς πόλιος άμών έποιήσατο πόθ[οδον
ποτί τό] ν δάμον άσπαζόμενος κοινώς πάντας διελέγη τ[ε
μετά] πάσας εύνοιας, — αύτοϋ φροντίδα ποιήσασθαι τάν κ[αθή-
κουσ]αν δεδόχθαι τω δάμω έπαινέσαι τε αύτόν έπί τ[ω πόνω
25 τ]ώ ές δύναμιν καί δόμεν αύτώ συμπαραπομ[π]ούς άσ[τούς

παραπέμψοντας αύτόν μ]ετ'άσ[φ]α[λ]είας έν ους κα προα[ιρ]ήται τόπους.

414. Για τά ποικίλα ζητήματα πού άνακύπτουν άπό τήν έπιγραφή ή για τήν έρμηνεία διαφόρων άνα-
φορών πού ίσως διαφωτίζουν τήν προσωπικότητα κα'ι τή δράση τοΰ Μηνόφαντου, δχι μόνο στήν Άμφισσα
άλλά καί γενικότερα, θά γίνει λόγος στά σχόλια (παραλείπω τά καθαρά άρχαιολογικής φύσεως σχόλια).

415. Γιά τις έκδόσεις τής έπιγραφής βλ. IG ΙΧ/1/3, σ. 110. Βλ. άκόμη W. Vollgraff, «Deux inscriptions
dAmphissa», BCH 25 (1901) 234-240, άρ. II· Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή», σσ. 159-194. Τό
κείμενο τής έπιγραφής, κατά τήν έκδοση τοΰ Κεραμόπουλου, άναδημοσιεύεται μέ νεοελληνική μετάφραση
και κάποια σχόλια άπό τόν Δρ. Κραβαρτόγιαννο, «Οί Άμφισσεΐς τιμάνε τό γιατρό Μηνόφαντο. "Ενα ιστορικό
άρχαίο ψήφισμα τοΰ Β' αί. π.Χ.», περιοδ. Σελίδες άπό τή Φωκίδα, Άμφισσα 1977, σσ. 1-5. Βλ. άκόμη Cohn-
Haft, The Public Physician, σ. 82, άρ. 43 (μνεία τής έπιγραφής)· Ί. Κ. Ξυδόπουλος, Κοινωνικές και πολιτιστικές
σχέσεις τών Μακεδόνων κα'ι τών άλλων 'Ελλήνων. Συμβολή στήν έρευνα τής γραμματειακής και επιγραφικής
παραδόσεως για τήν άρχαία Μακεδονία [MB 96], Θεσσαλονίκη 2006, σ. 180, ύποσημ. 481, καί Massar, Soigner
et servir, σσ. 48-49 καί 137-138.
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έξαποστεΐλ]αι δέ καϊ τάς δεδομένας αύτώ προξενιάς τό άντίγρ[α-
φον τύχ]αι άγαθάι ποτΐ τάν πάλιν τών Σκαρφέων έ[τι δέ] καϊ ποτι τά[ν
τών Όπουντίων. — Άμφισσεϊς έδωκαν Μηνοφάντω Άρτε[μι-
30 δ] ώρου Μακεδόνι Ύρκανίω αύτώ και έγγόνοις προξενίαν, ίσο-
πολι]τείαν, γάς και οικίας έγκτησιν, έπινομίαν και άσφάλει-
αν π ολ]έμον καϊ είράνας καϊ τάλλα τίμια πάντα, δ σα και τοις άλ-
λοις] προξένοις και εύεργέταις τάς πόλιος υπάρχει. Βουλαρχέοντος
Ά]ντιγένεος τοϋ Βίωνος. [εγγυος.....]ος [Μν]άσω[νο]ς (ή Θρ]άσω[νος\).

Μέ τήν εύνοια τής τύχης.
Οί άρχοντες τών Άμφισσέων κάι οί πολίτες χαιρετούν τούς άρχοντες τών Σκαρφέων
καί τή βουλή καί τούς πολίτες. Τό άντίγραφο τών τιμών πού ή πόλη μας έχει άπονείμει
στόν Μηνόφαντο, γιό τοΰ Αρτεμιδώρου, Μακεδόνα άπό τήν Ύρκανία, τό έχουμε στείλει
στήν πόλη σας στις είκοσι έξι τοΰ μηνός Άμμώνος, άκριβώς όπως μάς παρακάλεσε και ό
ίδιος ό Μηνόφαντος. —

"Υστερα άπό πρόταση τών νομογράφων. 'Επειδή ό γιατρός Μηνόφαντος, γιός τοΰ
Αρτεμιδώρου, Μακεδόνας άπό τήν Ύρκανία, προσκλήθηκε στήν πόλη μας μέ πρεσβεία
(πού στάλθηκε πρός αύτόν) και άναλαμβάνοντας μόνος τήν ιατρική περίθαλψη, άντι-
μετωπίζοντας μέ άγάπη γιά τήν έπιστήμη του416 τά νοσήματα πού κάθε φορά ένέσκηπταν
καί προσπαθώντας όσο ό ίδιος μποροΰσε και μέ τή βοήθεια τών θεών νά σώζει αύτούς
πού κινδύνευαν, υπήρξε άμεμπτος, μή προδίδοντας τήν έμπιστοσύνη (τής πόλεως) όσον
άφορά τήν ύγεία τών πολιτών της, φερόμενος κατά τόν 'ίδιο τρόπο και μέ εύνοϊκή δι-
άθεση προς όλους, καί (έπειδή) καθ' όλο τό διάστημα τής παραμονής του στήν πόλη
μας έπέδειξε συμπεριφορά άξιοπρεπή καί σώφρονα, άντάξια καί τής πόλεως και τοΰ
έπαγγέλματός του άλλά καί τής ήλικίας του, άποχωρώντας άπό τήν πόλη μας έξ αίτιας
πολλών γεγονότων πού τοΰ έτυχαν (ξαφνικά;) πήγε στήν έκκλησία τοΰ δήμου άποχαι-
ρετώντας όλους άνεξαιρέτως καί μίλησε (μαζί τους) πολύ φιλικά, —ό δήμος άποφάσισε
νά φροντίσει γι' αύτόν όπως εΐχε καθήκον καί νά τοΰ έκφράσει τήν εύαρέσκειά του γιά
τό έργο πού επιτέλεσε μέ όλη τή δύναμή του καί νά τοΰ δώσει ώς συνοδούς πολίτες, οί
όποιοι θά τόν συνοδεύσουν μέ άσφάλεια417 σέ όποιους τόπους θά ήθελε· επίσης νά στεί-
λει άντίγραφο τής προξενιάς πού τοΰ έχει άπονεμηθει, μέ τήν εύνοια τής τύχης, στήν
πόλη τών Σκαρφέων κάι έπί πλέον στήν πόλη τών Όπουντίων. — Οί Άμφισσεΐς άπέ-
νειμαν στόν Μηνόφαντο, γιό τοΰ Αρτεμιδώρου, Μακεδόνα άπό τήν Ύρκανία, σ' αύτόν
κάι στούς άπογόνους του προξενιά, ισοπολιτεία, δικαίωμα γιά άπόκτηση γής καί οικίας,
χώρους βοσκής, άσφάλεια σέ καιρό πολέμου καί ειρήνης και όλες τις λοιπές τιμές πού
άπολαμβάνουν οί άλλοι πρόξενοι και εύεργέτες τής πόλεως. 'Επί προέδρου τής Βουλής
Άντιγένη τού Βίωνα...

ά πόλις Σκαρφέων

Ή Σκάρφεια, ήταν σημαντική πόλη τών άνατολικών Λοκρών, εύρισκόμενη δέκα περίπου

416. "Ετσι αποδίδω το φιλοτέχνως· βλ. καί LSJ, στο λ. φιλοτεχνία και φιλότεχνος.

417. "Ωστε νά μεταβεί μέ άσφάλεια· βλ. και IG V/1, άρ. 1428, κ.ά.
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χλμ. ανατολικά τών Θερμοπυλών· βλ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή», στ. 186 κ.έ., καί
Oldfather, «Skarpheia» (I), RE III/A/1 (1927) 460-465.

Μηνοφάντω Αρτεμιδώρου Μακεδόνι Ύρκανίω

Tô Ύρκάνιον πεδίον ήταν περιοχή στή Λυδία τής Μ. Ασίας καί έλαβε τήν ονομασία της άπό
τούς Ύρκανούς πού έφεραν έκεΐ οί Πέρσες (κυρίως ό Κύρος ό Μέγας τό 546 π.Χ.) ώς έργάτες ή
δούλους. Ή Λυδία περιήλθε έπί Αλεξάνδρου στήν κυριαρχία τών Μακεδόνων, καί άργότερα ό
Άντίοχος Α' έγκατέστησε έκεΐ παλαίμαχους Μακεδόνες στρατιώτες. Οί κάτοικοι τοΰ Ύρκανίου
πεδίου ονομάζονταν Μακεδόνες ΎρκανοΙ ή Μακεδόνες Ύρκάνιοι■ προφανώς δέν ήταν δλοι τους
μακεδονικής καταγωγής, άσχετα άν θεωρούνταν ώς τέτοιοι. Βλ. ένδεικτικά Robert, «Hyrcanis»,
σσ. 16-18. Κατά τόν Κεραμόπουλο, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή», στ. 171,'ίσως ό Μηνόφαντος νά μήν
ήταν (γνήσιας) μακεδονικής καταγωγής, άλλά νά καταγόταν άπό τούς παλαιούς κατοίκους τής
περιοχής· βασικό έπιχείρημα τοΰ Κεραμόπουλου άποτελεϊ ή άποψή του δτι τόσο τό δνομα τοΰ
Μηνόφαντου δσο και τοΰ πατέρα του «είνε ήκιστα μακεδονικά».

τό ά]ντί[γ]ραφο[ν] έξαπεστάλκαμεν ποτι τάν ήμετέραν πόλι[ν \ καθάπερ] κα[ι] α[ύ]τός ό
Μηνόφαντος άμε παρεκάλεσε

Όπως προκύπτει άπό τό χωρίο αύτό άντίγραφο τοΰ ψηφίσματος στάλθηκε στή Σκάρφεια,
καί σύμφωνα μέ τούς στίχ. 28-29, καί στόν Όποΰντα ύστερα άπό παράκληση τοΰ Μηνοφάντου.
Κατά τόν Κεραμόπουλο αύτό είναι ενδεικτικό τής κενοδοξίας τού γιατρού, ό όποιος έπιθυμοΰσε
νά γίνει εύρύτερα γνωστή ή εύδόκιμη ύπηρεσία του στήν Άμφισσα, καί έτσι τρόπον τινά νά
διαφημισθεΐ. Έπίσης τό δτι ζήτησε τά άντίγραφα νά άποσταλοΰν σέ δύο συγκεκριμμένες πό-
λεις, τή Σκάρφεια και τόν Όποΰντα, ύποδηλώνει ϊσως δτι σ' αύτές κυρίως ό γιατρός άσκοΰσε τό
έπάγγελμά του, και άπό μία άπό αύτές προσκλήθηκε στήν Άμφισσα· γιά δλα τά παραπάνω βλ.
Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή», στ. 185· βλ. καί στ. 172-173 (σχετικά μέ τό άντίγραφον).
Βλ. καί ψήφισμα στίχ. 27-29, δπου γίνεται λόγος γιά τήν ικανοποίηση τής παρακλήσεως αύτής
τοΰ Μηνοφάντου.

Μηνός Άμ[ώνο]ς

Ό μήνας Άμών άντιστοιχοΰσε στόν 'Ιούνιο· βλ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή»,
στ. 173-174.

Ιατρός μεταπεμφθεϊς ύπό τάς πόλιος μετά πρεσβείας

Ό Μηνόφαντος προσκλήθηκε στήν Άμφισσα έπίσημα, δπως προκύπτει άπό τήν έκφραση
μεταπεμφθείς ... μετά πρεσβείας. Αύτό σημαίνει δτι ήταν πράγματι καλός γιατρός και δτι ή φήμη
του ήταν διαδεδομένη σέ κάποια άρκετά εύρεϊα περιοχή. Πιθανότατα κατοικούσε σέ μία άπό
τις δύο πόλεις πού μνημονεύονται στό ψήφισμα, καί έτσι ήταν γνωστός καί στήν Άμφισσα. Βλ.
Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή έπιγραφή», στ. 174-178 (κυρίως στ. 178).

Γιά τήν έκφραση ιατρός μεταπεμφθείς ύπό τάς πόλιος βλ. και D. M. Pippidi, Inscriptiones
Histriae et viciniae [IDSMA, Ser. altera, τ. 1], Bucurestiis 1983, σσ. 112-115, άρ. 26: Διοκλής
Αρτεμιδώρου Κυζικη-|νός ιατρός μεταπεμφθείς ύπό τοΰ\ [δ]ήμου ...

έργολαβήσας μόνος τό ίατρικόν έργον

Άπό τόν στίχο αύτόν προκύπτει δτι, κατά τόν χρόνο πού ό Μηνόφαντος άσκοΰσε τήν
ιατρική στήν Άμφισσα, ήταν ό μόνος γιατρός τής πόλεως. Ή άποψη αύτή ένισχύεται καί άπό
έκφράσεις, δπως στίχ. 15-16: [τάν | έγχει]ισθεΐσαν αύτώ πίστιν περί τάς κοινάς σωτηρίας, καί στίχ.
17: άπαντας εύνοϊκώς διαφυλάξας. Συνεπώς κατ' έκείνη τή χρονική περίοδο πρέπει νά μήν ύπήρχε
στήν Άμφισσα άλλος γιατρός, οΰτε δημοσιεύων ούτε ιδιώτης- βλ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσαϊκή
έπιγραφή», στ. 176-177. Βλ. καί τό έπόμενο σχόλιο.
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τών άε'ι εμπιπτόντων άρρωστημάτων

Ή πρόσκληση τοΰ Μηνοφάντου στήν Άμφισσα φαίνεται ότι δέν έγινε έξ αιτίας κάποιας
αιφνίδιας έπιδημίας άλλά σέ μιά συνηθισμένη χρονική περίοδο. Αύτό συνάγεται άπό τή διαπί-
στωση ότι στο ψήφισμα όχι μόνο δέν γίνεται λόγος γιά κάτι τέτοιο, άλλά άντίθετα δηλώνεται ότι
ό γιατρός είχε νά άντιμετωπίσει τά νοσήματα πού κάθε φορά παρουσιάζονταν (δηλ. τά συνήθη)·
βλ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσάίκή έπιγραφή», σ. 177. Ή παραπάνω έπισήμανση μπορεί νά άξιοποι-
ηθεΐ καί ώς μία έπί πλέον ένδειξη γιά τό ότι κατά τό διάστημα τής παραμονής του στήν Άμφισσα
ό Μηνόφαντος ήταν ό μοναδικός γιατρός τής πόλεως, δέν ύπήρξε δηλ. κάποια έκτακτη άνάγκη
πού υπαγόρευσε τήν πρόσκληση καί κάποιου έπί πλέον γιατροΰ (ένισχύει δηλ. τό περιεχόμενο
τής φράσεως: έργολαβήσας μόνος τό ίατρικον έργον).

τάν τε κατά τόν βίον άναστροφάν | πούντα τόν τάς παρεπιδαμίας χρόνον εϋτακτον και σώφρο-
να παρέσ[χε \ τ]ο κα(τ') άξίαν τάς τε πόλιος και τοϋ έπιταδεύματος έτι δέ και τάς \ καθ'\ εαυτόν άλικίας

Βλ. έπίσης τό ψήφισμα τών κατοίκων τών Δελφών γιά τόν γιατρό Φιλώτα άπό τήν Άμφισσα
(1ος αί. π.Χ.): Έπε1 Φιλώτας Νίκωνος Άμφισσεύς ιατρός έπι[δ]ημών πλείονα χρόνον έν τήι πόλει
ήμών τήν τε άναστροφήν εύσχήμονα κα'ι πρέπουσ[α]ν [και παντι τρόπω άξίαν τή]ς τέχνης
ποιείται. Βλ. Colin, Epigraphie, σσ. 41-43, άρ. 58· έπίσης C. Vatin, «Notes depigraphie delphique»,
BCH 94 (1970) 680-681, άρ. 3, και Gourevitch, Le triangle hippocratique, σ. 423. Βλ. καί παρακά-
τω, σ. 514, ύποσημ. 81. Παρόμοιες έκφράσεις εντοπίζονται καί στις IG V/1, άρ. 1145 (Γύθειον):
[έπεϊ Δαμιάδας — κ]λεος Λακεδαιμόνιος ίατ[ρ]ός ... διετή χρόνον ά-\[ναστρεφό[μενος παρ' άμέ
έν τε τάι τέχναι τά δίκαι-1 [α έποίησ]ε τοις χρείαν έχουσιν, IG XII Suppl., άρ. 249 (Άνδρος): 1
Ήρώϊδου τοϋ Νέωνος ιατρού \ ... 4 έπειδή Ήρώίδης Νέωνος άνήρ άγαθός \ ύπάρχων ... | 7 [έ]
πέδωκεν έαυτόν έπι τήν ίατρικήν τέ-\χνην και τήν τε προσ[κ]αρτέρησιν έπο[ι]-ήσατο φιλόπονον
και τήν άναστροφήν \ εύσχήμονα και τής [τ]έχνης άξίαν και \ τής ημετέρας πόλεως ..., κ.ά. Ό
Κεραμόπουλος, «Άμφισσάίκή έπιγραφή», στ. 172, μέ βάση τήν έκφραση (κατ') άξίαν ... έτι δέ καϊ
τάς I καθ'] έαυτόν άλικίας ύποθέτει ότι ό Μηνόφαντος κατά τόν καιρό τής παραμονής του στήν
Άμφισσα πιθανόν ήταν στήν ήλικία τών 50-60 έτών.

συμπαραπομπούς

Κατά τήν άποχώρηση τού Μηνοφάντου άπό τήν Άμφισσα άποφασίσθηκε νά τόν συνο-
δεύσουν κάποιοι πολίτες (συμπαραπομποί) ώς μία άκόμη τιμητική εκδήλωση πρός τόν γιατρό,
καί μάλιστα μέχρι τόν τόπο όπου τελικά θά διέμενε. Όπως δηλ. αύτός προσκλήθηκε μέ πρε-
σβεία, έτσι έπιβαλλόταν νά άποχωρήσει μέ συνοδεία. Ό Κεραμόπουλος, άν καί έπισημαίνει ότι
ή τιμή αύτή θά ήταν όρθό νά άποδίδεται τόσο σέ ταραγμένους χρόνους όσο καί σέ καιρό ειρή-
νης, διατυπώνει τήν ύποψία ότι μάλλον τήν συμπαραπομπήν άλλά καί τήν επιλογή τών πολιτών
πού θά συμμετείχαν σ αυτήν τήν εΐχε ζητήσει ό ίδιος Μηνόφαντος, όπως άκριβώς εΐχε υποβάλει
τήν παράκληση νά άποσταλεί άντίγραφο τοΰ ψηφίσματος σέ δύο πόλεις. Ό τελικός προορισμός
τοΰ γιατροΰ, άν καί δέν καταγράφεται στο ψήφισμα, πρέπει νά ήταν ή Σκάρφεια ή ό Όποΰς. Βλ.
Κεραμόπουλος, «Άμφισσάίκή έπιγραφή», στ. 183-184.

τάς δεδομένας αύτω προξενιάς

Βλ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσάίκή έπιγραφή», στ. 185, καί κυρίως F. Gschnitzer, «Proxenos»,
RE Suppl. XIII (1973) 629-730.

κα'ι ποτι τά[ν] | τών Όπουντίων

Σημαντική πόλη τής άνατολικής Λοκρίδας, γιά τήν όποία βλ. Κεραμόπουλος, «Άμφισσάίκή
έπιγραφή», στ. 185 κ.έ., καί Υ. Lafond,« Opus» (1), DNP 8 (2000) 1273.
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32. Μητρόδωρος Τιμοκλέονς Άμφιπολίτης
(3ος αί. π.Χ.)

Ό γιατρός Μητρόδωρος, γιός του Τιμοκλέα, καταγόταν άπό τήν Αμφίπολη. Σέ κά-
ποια μάχη τραυματίσθηκε στόν τράχηλο ό βασιλιάς Άντίοχος Α' τής Συρίας (281-261
π.Χ.), καί ό Μητρόδωρος τόν θεράπευσε χωρίς νά θέσει σέ κίνδυνο τή ζωή του (ακινδύ-
νως). Από τά παραπάνω μάς έπιτρέπεται νά συμπεράνουμε ότι ό γιατρός αυτός ύπηρε-
τοϋσε στόν στρατό τοϋ βασιλιά, όταν συνέβη ό τραυματισμός του, ένώ ή μνεία τών υπη-
ρεσιών του καί πρός τόν Σέλευκο καθιστά σαφές ότι ό Μητρόδωρος πρέπει νά θεωρηθεί
γενικά γιατρός τής Αύλής τών δύο παραπάνω βασιλέων418.

Έξ αιτίας τής έπιτυχοϋς θεραπείας τοΰ Άντιόχου419 άλλά καί τής φροντίδας του
πρός τήν πόλη τοΰ 'Ιλίου (και εύνοιας τής εις ... τον δήμον) ή βουλή καί ό δήμος τοΰ
'Ιλίου άποφάσισε νά τιμήσει τόν Μητρόδωρο καί εξέδωσε τό άκόλουθο ψήφισμα (περ.
275-269; π.Χ.)420:

Έπειδή ό βασιλεύς Άντίοχος έηέσ-
ταλκεν, οτι τραυματίας γενόμενος
έν τήι μάχηι είς τόν τράχηλον
4 θεραπευθείη ύπό Μητροδώρου τοϋ
ίατροϋ ακινδύνως, έφέσταλκεν <δέ>
περι αύτοϋ και Μελέαγρος ό στρα-
τηγός προορώμενος τό τής πό-
8 λεως συμφέρον, δεδόχθαι τήι βουλήι
και τώι δήμωι. έπαινέσαι μέν
Μητρόδωρον Τιμοκλέους Άμφι-
πολίτην άρετής ένεκεν καί
12 εύνοιας τής είς τούς βασιλέας

418. Για τόν Μητρόδωρο βλ. W. Kroll, «Metrodoros» (26), RE XV/2 (1932) 1482 (θίγει τό ζήτημα τής
ταυτίσεως του Έρασιστράτειου γιατροΰ Μητροδώρου, τρίτου συζύγου τής κόρης τοΰ Αριστοτέλη Πυθιάδος
και μαθητή τού Χρυσίππου τοΰ Κνιδίου (4ος/3ος; αί. π.Χ.), μέ τόν ομώνυμο Άμφιπολίτη γιατρό· ύπέρ τής
ταυτίσεως αυτής είχε ήδη έπιχειρηματολογήσει ό Wellmann, ό Kroll δμως δέν τήν υιοθετεί), και στόν ϊδιο,
«Metrodoros» (28), RE XV/2 (1932) 1483. Βλ. άκόμη Reinach, «Medicus», σ. 1690· Wellmann, «Geschichte,
V», σ. 327, δπου ή έπιγραφή χρονολογείται μεταξύ 275 και 269 π.Χ. (ό Wellmann, συνδυάζοντας στοιχεία
πού προκύπτουν άπό τήν ταύτιση πού προτείνει, ύποθέτει δτι ό Μητρόδωρος πρέπει νά γεννήθηκε περι
τό 330 π.Χ.)· Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σ. 1090- Gorteman, «Médecins de cour», σ. 315, ύπο-
σημ. 3- Woodhead, «The State Health Service», άρ. 63· Cohn-Haft, Public Physicians, σ. 76, άρ. 7· Brown,
«Apollophanes and Polybius», σσ. 190-191· Roesch, «Médecins publics», σ. 287· Mastrocinque, «Les mé-
decins de Séleucides», σσ. 146-147· Marasco, «Médecins de cour», σσ. 440 και 441-442· Tataki, Mecedonian
Abroads, a. 57, άρ. 91, και Massar, Soigner et servir, σσ. 57,108,110,151,153-154 καί 221.

419. Ό Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σ. 1090, σημειώνει δτι ό τραυματισμός συνέβη «in a battle in
Asia Minor about 270 B.C.».

420. Παραθέτω τό κείμενο τής έπιγραφής κατά τόν Frisch, Die Inschriften von Ilion, σσ. 100-102, άρ.
34 (στή σ. 101 μετάφρασή της στά Γερμανικά). Βλ. άκόμη Boeckh (έκδ.), CIG 3596· Michel, Recueil, σσ. 394-
395, άρ. 526· Dittenberger, OGIS, σα. 344-345, άρ. 220. Βλ. καί τις δύο προηγούμενες ύποσημ. (μνείες τής έπι-
γραφής). Βλ. καί Massar, Soigner et servir, σσ. 103-105.
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Άντίοχον κα'ι Σέλευκον και τόν
δήμον, είναι δε αύτόν και πρόξε-
νον και εύεργέτην τής πόλεως.
16 δεδόσθαι δ' αύτώι και πολιτείαν
και εγκτησιν και εφοδον έπι τήν
βουλήν καί τόν δήμον πρώτωι
μετά τά ιερά. έξεϊναι δ' αύτώι καί
20 εις φυλήν και φρατρίαν ήν αν βού-
ληται είσελθεϊν ----------

Έπειδή ό βασιλιάς Άντίοχος έστειλε επιστολή δτι, δταν κατά τή μάχη τραυματίσθη-
κε στον τράχηλο, θεραπεύθηκε άπό τόν γιατρό Μητρόδωρο χωρίς νά διατρέξει κίνδυνο,
και έπίσης (έπειδή) έστειλε έπιστολή γι' αύτόν και ό στρατηγός Μελέαγρος πού προνο-
εί γιά τό συμφέρον τής πόλεως, ή βουλή καί ό δήμος έχουν άποφασίσει νά έκφράσουν
τόν έπαινο τους στόν Μητρόδωρο, γιό τοϋ Τιμοκλή άπό τήν Αμφίπολη, γιά τήν ικανό-
τητα του421 και τή φροντίδα του προς τούς βασιλείς Άντίοχο και Σέλευκο και πρός τόν
δήμο· νά θεωρείται έπίσης πρόξενος καί εύεργέτης τής πόλεως· νά τοΰ δοθεί τό δικαίω-
μα τοϋ πολίτη καί τό δικαίωμα κατοχής (οίκου καί γης) και εισόδου στή βουλή καί τόν
δήμο, πρώτος ύστερα άπό τά ιερά· νά έχει άκόμη τή δυνατότητα νά γίνει μέλος σέ όποια
φυλή καί φρατρία θά έπιθυμοΰσε-----------.

Έπειδή ό βασιλεύς Άντίοχος

'Αν κα'ι παλαιότερα είχαν διατυπωθεί διαφορετικές άπόψεις γιά τήν ταύτιση τοΰ προσώπου
αύτοΰ, σήμερα είναι πλέον άποδεκτό δτι πρόκειται γιά τόν Άντίοχο Α'. Βλ. τή βιβλιογραφία τών
ύποσημ. 418 καί 419.

Μελέαγρος ό στρατηγός

Γιά τόν Μελέγρο, στρατηγό τοΰ 'Ελλησπόντου, βλ. Frisch, Die Inschriften von Ilion, ο. 101·
βλ. έπίσης δ.π., σσ. 92-100, έπιγρ. άρ. 33. Βλ. άκόμη D. Musti, «Aspetti dellorganizzazione seleu-
cidica in Asia Minore nell III sec. a. C.», PP 20 (1965) 159-160.

Σέλευκον

Πρεσβύτερος γιός τοΰ Άντιόχου Α', ό όποιος συμβασίλευσε μέ τόν πατέρα του μεταξύ τών
έτών 275 και 269 π.Χ.· βλ. Frisch, Die Inschriften von Ilion, σσ. 101 καί κυρίως 102.

κα'ι εύνοιας τής εις ... τόν δήμον

Προφανώς ό Μητρόδωρος άξιοποιοΰσε τήν παραμονή του στή βασιλική Αύλή καί τήν εύνοια
πού άπολάμβανε άπό τούς βασιλείς, ώστε νά προωθεί τά συμφέροντα τής πόλεως τοΰ 'Ιλίου, μέ
τήν όποία τόν συνέδεαν κατά πάσα πιθανότητα κάποιο δεσμοί (ϊσως ήταν ή πόλη οπου άσκοΰσε
τήν ιατρική πριν μεταβεί στήν Αύλή). Βλ. καί τίς άνάλογες περιπτώσεις τοΰ Καφισοφώντα καί τοΰ
Μενάνδρου τοΰ Περγαμηνοϋ (βλ. στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 20 καί 24 άντίστοιχα).

είναι δέ αύτόν κα'ι πράξε | νον και εύεργέτην τής πόλεως.

Γιά τό άξίωμα τοϋ προξένου βλ. παραπάνω, στό λ. άρ. 31 («Μηνόφαντος Αρτεμιδώρου
Μακεδών Ύρκάνιος»).

421. Βλ. και Frisch, Die Inschriften von Ilion, σ. 101 («Tüchtigkeit»).
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33. Q. Mofius Euhemerus
(1ος ή 2ος αί. μ.Χ.)

Πιθανότατα διετέλεσε δημόσιος γιατρός τών Φιλίππων422. Μαρτυρεϊται σέ λατι-
νική επιγραφή τής πόλεως αύτής (στή σχετική βιβλιογραφία καταγράφεται υποθετική
χρονολόγηση τής έπιγραφής). Ό Q. Mofius Euhemerus άφιερώνει στή θεά "Ισιδα, υστέ-
ρα άπό διαταγή της, έναν βωμό καί τέσσερα εδώλια γιά τή σωτηρία τής άποικίας τών
Φιλίππων423.

Ή σχετική έπιγραφή έχει ώς έξης124:

Isidi Reg(inae) sac(rum).
ob honor(em) divin(ae)
domus pro salute

colon(iae) Iul(iae) Aug(ustae) Philippiens(is)
Q. Mofius Euhemer(us)
medicus ex imperio

p(ecunia) s(ua) p(osuit) idem subselia IUI
loco adsig(nato) d(ecreto) d(ecurionum).

Στή βασίλισσα "Ισιδα άνάθημα. Τιμής ένεκεν στόν θεϊκό οίκο ύπέρ σωτηρίας τής
άποικίας Ιουλίας Αύγούστας Φιλιππησίας ό Κ. Μόφιος Εύήμερος, γιατρός, υστέρα άπό
διαταγή (τής θεάς) κατασκεύασε μέ δικά του έξοδα (βωμό) καί ό ίδιος (έπίσης) τέσσερα
έδώλια σέ τόπο πού δόθηκε μέ ψήφισμα τών βουλευτών.

Γιά τόν γιατρό αύτόν δέν είναι γνωστό κανένα άλλο στοιχείο- γιά τό nomen gentis Mofius
βλ. Tod, «Macedonia», σ. 97, και Collart, «Sanctuaire», σ. 85.

ob honor(em) divin(ae) | domus

«Τιμής ένεκεν στόν θεϊκό οίκο», δηλ. στόν αύτοκρατορικό. Ό Collart, «Sanctuaire», σ. 84,
παρατηρεί ότι ή έκφραση domus divina έμφανίζεται σέ έπιγραφή τών χρόνων τοϋ Κλαυδίου ή
τοϋ Νέρωνα, ένώ είναι εύρέως διαδεδομένη περί τά τέλη τοϋ 2ου αί. μ.Χ. Ή διαπίστωση αύτή
άποτελεί μια ένδειξη γιά τή χρονολόγηση τής έπιγραφής.

colon(iae) Iul(iae) Aug(ustae) Philippiens(is)

Δηλ. τών Φιλίππων.

ex imperio [sc. deae = Isidis]

Έκφραση πού ισοδυναμεί μέ τήν ex iussu ή άπλώς iussu· βλ. Tod, «Macedonia», σ. 97.

422. Για τούς δημοσιεύοντες γιατρούς βλ. Εισαγωγή, σ. 88, και ύποσημ. 9.

423. Βλ. Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογραφία, σ. 104, άρ. 957.

424. Βλ. Tod, «Macedonia», σσ. 95-97, άρ. 21- Collart, «Sanctuaire», σσ. 82-87, άρ. 7, και στόν ϊδιο,
Philippes, σ. 271, ύποσημ. 3- Pilhofer, Philippi, τ. 2, σσ. 132-134, άρ. 132.
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34. Α'ίλιος Νεικόλαος Έδεσσαίος
(246 μ.Χ.)

Ό Έδεσσαίος γιατρός Α'ίλιος Νεικόλαος δωρίζει στή θεά Μα τή δούλη του Ερμιόνη,
κόρη τής Τερτίας, στήν όποία προηγουμένως έδωσε τήν έλευθερία της. Ή σχετική έπι-
γραφή εΐναι χαραγμένη σέ κολώνα πού βρέθηκε στήν περιοχή Λόγγος Εδέσσης· βλ.425:

'Αγαθή τύχη
Αϊλιος Νεικόλαος
Έδεσσαϊος 'ιατρός
δωροϋμαι και κα-
5 ταγράφω θεά Μα
άνεικήτω κοράσι-
ον ονόματι Έρμι-
όνην τών εκ παι-

δίσκης Τερτίας ής [Τερτιάσης ed. pr.]
10 φθάνων αύτός

ήλευθέρωσα ού καί
τάς καταγραφάς έδω-
κα δι'επιμελητού Κλ(αυδίον)
Άσκληπιοδώρον δς
15 δ' άν βονληθή άπο-
σπάσαι αύτό δώσει
τω ταμιείω ΕΦ

Μέ τήν εύνοια τής τύχης. Ό Αϊλιος Νεικόλαος Έδεσσαΐος, γιατρός, δωρίζω κάι κα-
ταγράφω στήν άνίκητη θεά Μά (ένα) κοράσιο μέ τό όνομα Ερμιόνη, ένα άπό τά τέκνα
τής δούλης Τερτίας, άφοΰ προηγουμένως τό έλευθέρωσα, καί κατέγραψα αύτό τό γε-
γονός διά τοΰ έπιμελητή Κλαυδίου Ασκληπιοδώρου. Όποιος θά θελήσει νά τό άπομα-
κρύνει, νά πληρώσει στό ταμείο (τοΰ ίεροΰ τής θεάς) 5.500 (δηνάρια).

καταγράφω

Κατά τόν Μ. Β. Hatzopoulos, Bull.Êpigr. (1988), σ. 441, άρ. 835, ή άνάγνωση καταγραφήν

425. Παραθέτω τό κείμενο κατά τούς Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 36 (1986), σσ. 181-182, άρ. 620
(οπού σημειώνεται δτι ή έπιγραφή είναι άχρονολόγητη). Βλ. άκόμη Ά. Κ. Βαβρίτσας, «'Επιγραφές άπό τήν
άρχαία Έδεσσα», στόν τόμο: Αρχαία Μακεδονία IV. Ανακοινώσεις κατά τό τέταρτο διεθνές Συμπόσιο, Θεσ-
σαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983 [ΙΜΧΑ 204], Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 60-62, άρ. 5· στόν 'ίδιο, «Άρχαία
'Έδεσσα: Σύντομο χρονικά τής άνασκαφής», στό: Πρακτικά Α ' Πανελληνίου 'Επιστημονικού Συμποσίου. Ή
Έδεσσα καί ή περιοχή της. 'Ιστορία και πολιτισμός ("Εδεσσα 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 1992), Έδεσσα 1995, σ. 23·
Μ. Β. Hatzopoulos, Bull.Êpigr. (1988), σ. 441, άρ. 835- Α. Β. Tataki, Macedonian Edessa. Prosopography and
Onomasticon [Μελετήματα 18], Athens 1994, σσ. 30-31, άρ. 10 (ή έπιγραφή χρονολογείται τό 246 μ.Χ.)· Στα-
λίδης, «Ό Χριστιανισμός στήν Έδεσσα», σ. 53. Βλ. καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109.
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πού ύπάρχει σέ προηγούμενες εκδόσεις τής έπιγραφής είναι λανθασμένη, άφοΰ στή στήλη παρα-
δίδεται τό καταγράφω.

θεά Αία

Γιά τή θεά Μά (= Μητέρα) στήν Έδεσσα βλ. Μ. Β. Χατζόπουλος, «Ή λατρεία τής θεάς
Μας στήν Έδεσσα», στό: Πρακτικά Α ' Πανελλήνιου Συμποσίου. Ή Έδεσσα κα'ι ή περιοχή της.
'Ιστορία κα'ι πολιτισμός (Έδεσσα 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 1992), Έδεσσα 1995, σσ. 125-132· Ριζάκης
- Τουράτσογλου, «Λατρείες στήν Άνω Μακεδονία», σσ. 954-955, κ.ά.

35. Νικόμαχος Μαχάονος ό Σταγειρίτης
(; αί. π.Χ.)

Κατά τή Σούδα426, ύπήρξε κάποιος γιατρός, συνονόματος τού πατέρα τοΰ Αριστοτέλη-
αύτός ό προγενέστερος Νικόμαχος ήταν γιος τοΰ Μαχάονα,γιοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ (Μαχάονος
τοϋ Ασκληπιού υιός)427, και έπίσης Σταγειρίτης. Απόγονος αύτοΰ τοΰ γιατροΰ ήταν ό πα-
τέρας τοΰ Αριστοτέλη428.

Δυστυχώς γι' αύτόν τόν πρώτο Νικόμαχο δέν είναι γνωστή καμιά άλλη πληροφο-
ρία· άν όμως πράγματι ήταν γιος τού Μαχάονα (ό όποιος έζησε τήν έποχή τών Τρωικών),
τότε πρόκειται γιά κάποιον άπώτατο πρόγονο τοΰ Νικομάχου, πατέρα τοΰ Αριστοτέλη.
Πρέπει πάντως νά δεχθούμε ότι αύτή ή σύνδεση τού γένους τοΰ Νικομάχου μέ τόν
Μαχάονα πιθανότατα είναι επινοημένη, μέ σκοπό νά άναδειχθει τόσο ή άρχαιότητα
τοΰ γένους όσο καί ή σχέση μέ τόν άρχηγέτη καί θεό τής ιατρικής έν προκειμένω τοΰ
Νικομάχου και τελικά τοΰ ίδιου τοΰ Αριστοτέλη429.

Μαρτυρία

Σούδα ν 399 Adler = Düring, Aristotle, σ. 265:

Νικόμαχος 'ιατρός, και αύτός Σταγειρίτης, Μαχάονος τοϋ Ασκληπιού υιός· έξ ού κα-
τήγετο Νικόμαχος, ό πατήρ Αριστοτέλους τοϋ φιλοσόφου, και αύτός 'ιατρός, έγραψεν 'ια-
τρικών ['/-?] βιβλία ς', και φυσικών [Φ-?] α'.

Νικόμαχος γιατρός, και αύτός άπό τά Στάγειρα, γιος τοΰ Μαχάονα, γιοΰ τοΰ
Άσκληπιοΰ· άπό αύτόν καταγόταν ό Νικόμαχος, πατέρας τοΰ φιλόσοφου Αριστοτέλη,
και αύτός γιατρός. "Εγραψε [sc. ό πατέρας τοΰ Αριστοτέλη] 'ιατρικά ['/-;] σέ έξι βιβλία και
φυσικά [Φ-;] σέ ένα βιβλίο.

426. Βλ. παρακάτω, τή σχετική μαρτυρία.

427. Βλ. κάι λ. άρ. 36, μαρτ. 1 και 4· πρβ. μαρτ. 2,5a κ.ά.

428. Βλ. κάι τό έπόμενο λήμμα (άρ. 36).

429. Μέ βάση βέβαια τήν πληροφορία αύτή ή άπώτατη καταγωγή τής οικογένειας τοΰ Αριστοτέλη
συνδέεται μέ τή Θεσσαλία, άφοΰ ό Ασκληπιός στήν Ίλιάδα παρουσιάζεται ώς ένας Θεσσαλός φύλαρχος. Στις
μαρτυρίες πού συνδέουν τόν Νικόμαχο αύτόν μέ τόν Ασκληπιό μέσω τοΰ Μαχάονα, καθώς κάι σ' έκεΐνες
κατά τις όποιες όχι μόνον ό πατέρας τοϋ Αριστοτέλη άλλά και ή μητέρα του καταγόταν άπό τόν θεό τής ια-
τρικής, βασίζεται ή άποψη ότι στά Στάγειρα ύπήρχε ιερό τοΰ Ασκληπιοΰ· σχετικά βλ. στήν Εισαγωγή, σ. 109.
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Βλ. και παρακάτω, λ. άρ. 36 («Νικόμαχος ό Σταγειρίτης»),

Νικόμαχος 'ιατρός,... Μαχάονος

Ό Μαχάων, ένας άπό τούς δύο γιούς τοϋ Ασκληπιού, μνημονεύεται ήδη στήν Ίλιάδα και
θεωρείται ό πατέρας τής Χειρουργικής. Βλ. R. Dräger, «Machaon», DNP 7 (1999) 622- L. Lange,
«Machaon», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 579-580, κ.ά. Βλ. καί Pandermalis - Leventi,
«Machaon», σσ. 777-780.

Μνεία τοΰ Νικομάχου, γιοϋ τοΰ Μαχάονα, και τής καταγωγής του άπό τόν Ασκληπιό, χωρίς
δμως νά σημειώνεται ρητά δτι ήταν γιατρός, γίνεται καί στά δύο άκόλουθα κείμενα:

α') Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 6,1,1 = Düring, Aristotle, σ. 29.

Βλ. τή μαρτ. 1 τοΰ έπομένου λήμματος.

β ') Σούδα α 3929 Adler = Düring, Aristotle, σ. 82.

Βλ. τή μαρτ. 4 τοΰ έπόμενου λήμματος.

36. Νικόμαχος ό Σταγειρίτης
(5ος/4ος αί. π.Χ.)

Ό Νικόμαχος, πατέρας τοΰ Αριστοτέλη, υπηρέτησε ώς γιατρός στήν αύλή τοΰ
Αμύντα Γ' (393-370 π.Χ.), χωρίς νά είναι γνωστές γι' αύτόν κάποιες άλλες πληροφορί-
ες. Κατά τή μαρτυρία τής Σούδας έγραψε 'Ιατρικών βιβλία ς' κα'ι Φυσικών βιβλίον α'430.

Μαρτυρίες

1. Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 6,1,1 = Düring, Aristotle, σ. 29:

Ό δε Νικόμαχος ήν άπό Νικομάχου τοϋ Μαχάονος τοϋ Ασκληπιού, καθά φησιν
"Ερμιππος έν τω Περ'ι Αριστοτέλους· κα'ι συνεβίου Αμύντα τω Μακεδόνων βασιλεϊ <έν>
ιατρού καί φίλου χρεία.

Ό Νικόμαχος καταγόταν άπό τόν Νικόμαχο τοΰ Μαχάονα, γιό τοΰ Άσκληπιοΰ, σύμ-
φωνα μέ δσα λέει ό "Ερμιππος στό έργο του Σχετικά μέ τόν Αριστοτέλη■ καί ζοΰσε στήν
Αύλή τοϋ Αμύντα, βασιλιά τών Μακεδόνων, τοΰ όποιου ήταν γιατρός καί στενός φίλος.

ό δέ Νικόμαχος ήν άπό Νικομάχου τοϋ Μαχάονος

Βλ. παραπάνω, λ. άρ. 35. Βλ. καί τό σχόλιο στήν άμέσως έπόμενη μαρτυρία.
καθά φησιν "Ερμιππος έν τω Περ'ι Αριστοτέλους

Πρόκειται γιά τόν Έρμιππο τόν Καλλιμάχειο άπό τή Σμύρνη (3ος αί. π.Χ.). Σχετικά μέ τό

430. Βλ. μαρτ. 3. Γιά τον Νικόμαχο βλ. Κ. von Fritz, «Nikomachos» (18), SE XVII/1 (1936) 462. Βλ. άκό-
μη Fuchs, «Heilkunde», σ. 282 (σημειώνεται οτι ό Νικόμαχος διετέλεσε γιατρός τοΰ Αμύντα Β')· Schelenz,
Gesch. der Pharmazie, a. 117· Berve, Alexanderreich, τ. Ι,σ. 79,ύποσημ. 1· Tataki, Macedonians Abroad, σ. 175,
άρ. 6· Marasco, «I medici di corte»,σσ. 189 (Αμύντας Β') καί 195-196,κ.ά.
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Περ'ι Αριστοτέλους βλ. καί Müllerus, FHG, τ. 3, σσ. 45-46· τό άπ. πού παρατίθεται έδώ είναι τό ύπ'
άρ. 41 (σ. 45).

συνεβίου Αμύντα τω Μακεδόνων βασιλεϊ

Βλ. και Εισαγωγή, σ. 88.

2. Διον. Άλικαρν., Πρός Άμμαϊον 5,1 = Düring, Aristotle, σ. 252:

Αριστοτέλης πατρός μέν ήν Νικομάχου τό γένος καϊ τήν τέχνην άναφέροντος εις
Μαχάονα τόν Ασκληπιού, μητρός δέ Φαιστίδος απογόνου τινός τών έκ Χαλκίδος τήν άποι-
κίαν άγαγόντων είς Στάγειρα.

Ό Αριστοτέλης πατέρα του είχε τόν Νικόμαχο, ό όποιος άνήγε τό γένος και τήν τέ-
χνη του στον Μαχάονα, γιο τοϋ Ασκληπιού, ένώ μητέρα του ήταν ή Φαιστίς, άπόγονος
κάποιου άπό τούς Χαλκιδεΐς πού άποίκισαν τά Στάγειρα.

Ό Διονύσιος Άλικαρνασσέας δέν μαρτυρεί γιά σχέση πατέρα και γιοΰ άνάμεσα στόν
Μαχάονα και τόν πρεσβύτερο Νικόμαχο (λ. άρ. 35), άλλά σημειώνει άπλώς δτι ό Νικόμαχος, πα-
τέρας τοΰ Αριστοτέλη, εϊλκε τήν καταγωγή του άπό τόν Μαχάονα. Βλ. και παρακάτω, τό σχόλιο
στή μαρτ. 5a. Βλ. και Düring, Aristotle, σ. 267.

3. Σούδα α 399 Adler = Düring, Aristotle, σ. 265:

Νικόμαχος ιατρός, και αύτός Σταγειρίτης, Μαχάονος τοϋ Ασκληπιού υιός· έξ ού κα-
τήγετο Νικόμαχος, ό πατήρ Αριστοτέλους τοϋ φιλοσόφου, και αύτός ιατρός, έγραψεν [sc. ό
πατέρας τοΰ Αριστοτέλη] Ιατρικών [Ί- ?] βιβλία ς', καϊ φυσικών [Φ- ?] α'.

Νικόμαχος γιατρός, και αύτός άπό τά Στάγειρα, γιός τοΰ Μαχάονα, γιοΰ τοΰ
Άσκληπιοΰ· άπό αύτόν καταγόταν ό Νικόμαχος, ό πατέρας τοΰ φιλόσοφου Αριστοτέλη,
και αύτός γιατρός. Έγραψε [sc. ό πατέρας τοΰ Αριστοτέλη] ιατρικά ['/-;] σέ έξι βιβλία κάι
φυσικά [Φ-;] σέ ένα βιβλίο.

έγραψεν ιατρικών [7- ?] βιβλία ς'

Σχετικά μέ τό ούσ. 'ιατρικός (-ά) στις έκφράσεις πού έντοπίζονται στις πηγές και δηλώνουν
τό συγγραφικό έργο γιατρών, και ειδικότερα όσον άφορά τήν παραπάνω έκφραση τής Σούδας
έπισημαίνω τις άκόλουθες τρεις δυνατότητες έρμηνείας της:

i) έγραψε ιατρικών βιβλία (χ)· ή πιθανότερη 'ίσως σημασία τής έκφράσεως αύτής είναι ότι
άποτελει δηλωτική συγγράμματος, στό όποιο γινόταν πραγμάτευση ποικίλων θεμάτων (ή τών
σημαντικότερων ή περισσότερων άλλά έν περιλήψει) άπό όλους τούς τομείς τής ιατρικής· έπρό-
κειτο δηλ. γιά σύγγραμμα γενικής ιατρικής, τό όποιο συγκροτούνταν άπό (χ) βιβλία. 'Έτσι άντι-
λαμβάνονται ό Rose κ.ά. τούς τίτλους 'Ιατρικά καί Περι ιατρικής πού συνδέονται μέ τό όνομα τοΰ
Αριστοτέλη άπό Έλληνες καί Άραβες συγγραφείς (βλ. σχόλ. στίς σσ. 191-192). Στήν περίπτω-
ση αύτή δέν άποκλείεται νά πρόκειται γιά τίτλο, όπότε πρέπει νά γραφτεί μέ κεφαλαίο τό άρχικό
γράμμα (Ιατρικά). Σύγγραμμα μέ τίτλο 'Ιατρικά έγραψε ό Έρέννιος Φίλων (βλ. Στέφ. Βυζ., 'Εθν., λ.
Δυρράχιον: ... και Έρέννιος Φίλων έν τοις Ίατρικοίς Δυρραχηνόν αναγράφει Φιλωνίδην βλ. δμως
Έρένν. Φίλ., άπ. 53 [Jacoby, FGrH, τ. 3c, σ. 824, άπ. 53]: έν τοις Ίατροϊς), καί ό Άρατος (βλ. Πο-
λυδ., Όνομαστ. 2,38: λέ^ε; δέ που και Άρατος έν τοις Ίατρικοΐς), ένώ τό έργο τοΰ Θεοφάνη Νόν-
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νου (Χρυσοβαλάντη) Σύνοψις έν έπιτομή τής 'ιατρικής άπάσης τέχνης, κατά τόν Allbutt, Greek
Medicine, σ. 418, παραδίδεται και μέ τόν τίτλο Ίατρικόν. Παρόμοιου περιεχομένου πρέπει να θεω-
ρηθεί κα'ι τό έργο μέ τίτλο Περι ιατρικής, τό όποιο συνδέεται μέ τό όνομα τοϋ Άκρωνα τοΰ Άκρα-
γαντίνου (Σούδα α 1026 Adler)· πρβ. και [Γαληνός], Εισαγωγή ή 'Ιατρός. Σχετικά μέ τήν έκφορά
τοΰ τίτλου κατά γενική πρβ. και τό σύγγραμμα τοΰ Γαληνοΰ Υγιεινών λόγοι εξ (= Υγιεινά), Τών
πρός Γλαύκωνα θεραπευτικών βιβλία δύο (= Θεραπευτικά πρός Γλαύκωνα).

ίί) Μία άλλη σημασία θά μποροϋσε νά είναι ότι έγραψε ιατρικών [sc. ζητημάτων] βιβλία (χ)
= «... έγραψε γιά διάφορα ιατρικά ζητήματα βιβλία (χ)», ή, μέ άλλα λόγια, ότι έγραψε κάποιον
αριθμό αύτοτελών έργων (μονοβίβλων ή καί πολύβιβλων), στό κάθε ένα άπό τά όποια πραγμα-
τευόταν κάποιο ιδιαίτερο θέμα, όπως π.χ. σημειώνεται γιά τόν 'Ερασίστρατο (Σούδα ε 2896 Adler:
έγραψε ιατρικά βιβλία θ ').

iii) Μία τρίτη σημασία, ϊσως όμως ή λιγότερο πιθανή, θά μποροϋσε νά εΐναι ότι έγραψε ια-
τρικά βιβλία (χ), δηλ. ότι έγραψε διάφορα βιβλία στά όποια γινόταν πραγμάτευση διαφορετικών
θεμάτων, όλα μαζι όμως άπάρτιζαν ένα ένιαΐο έργο, όπως π.χ. συμβαίνει μέ τήν περίπτωση τοϋ
Παύλου Αιγινήτη (Σούδα π Adler: έγραψεν ιατρικά βιβλία διάφορα), γιά τόν όποιο γνωρίζουμε
ότι έγραψε έπτά βιβλία μέ διαφορετικά θέματα, όλα μαζι όμως συναποτελοΰν τό σύγγραμμα 'Επι-
τομή 'ιατρικής (ό τίτλος δέν εΐναι βέβαιος).

φυσικών [Φ- ?] α'

Γιά τό περιεχόμενο τοΰ όρου φυσικός βλ. όσα σημειώνονται γιά τό έργο τοΰ Άριστογένη
τοΰ Θάσιου 'Επιτομή φυσικών βοηθημάτων πρός Άντίγονον (βλ. παραπάνω, λ. άρ. 15).

4. Σούδα α 3929 Adler = Düring, Aristotle, σ. 82:

Αριστοτέλης, υιός Νικομάχου και Φαιστιάδος. ό δέ Νικόμαχος Ιατρός ήν τοϋ τών
Άσκληπιαδών γένους, άπό Νικομάχου τοϋ Μαχάονος, έκ Σταγείρων ...

Αριστοτέλης, γιος τοϋ Νικομάχου καί τής Φαιστιάδος. Ό Νικόμαχος ήταν γιατρός
έλκοντας τήν καταγωγή του άπό τό γένος τών Άσκληπιαδών, άπό τόν Νικόμαχο, γιο τοΰ
Μαχάονα, άπό τά Στάγειρα ...

Τό όνομα τής μητέρας τοΰ Αριστοτέλη παραδίδεται ώς Φαιστιάς και ώς Φαιστίς. Γιά τόν
τύπο Φαιστιάς βλ. άκόμη μαρτ. 10, ένώ γιά τόν τύπο Φαιστις βλ. μαρτ. 2, 5a, b, c (;), 11. Σέ συρι-
ακό βίο ή μητέρα τοΰ Αριστοτέλη κατονομάζεται προφανώς λανθασμένα και ώς Παρυσάτιδα (βλ.
παρακάτω, μαρτ. 8).

5a. Άνών. (Vita Marc.), Γένος Αριστοτ. 1-2 [Düring, Aristotle, σ. 96]:
Αριστοτέλης ό φιλόσοφος πόλεως μέν ήν Σταγείρων, ... υιός δέ Νικομάχου και
Φαιστίδος, άμφοϊν άπό Μαχάονος τοϋ Ασκληπιού καταγομένων, ώς δηλοϊτό εις αύτόν έπί-
γραμμα.

Φαιστίδος ήν μητρός και Νικομάχου γενετήρος
τών Άσκληπιαδών δΐος Αριστοτέλης.
... ό δέ γε Νικόμαχος 'ιατρός ήν Άμύντου τοϋ Μακεδόνων βασιλέως τοϋ Φιλίππου
πατρός...

Ό φιλόσοφος Αριστοτέλης καταγόταν άπό τήν πόλη τών Σταγείρων ... καί ήταν
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γιός τοΰ Νικομάχου κάι τής Φαιστίδος, πού κάι οί δύο τους κατάγονταν άπό τόν Μαχά-
ονα, γιό τοΰ Ασκληπιού, όπως φανερώνει τό έπίγραμμα πού άναφέρεται σ' αύτόν:

Ό θεϊκός Αριστοτέλης εΐχε μητέρα τή Φαιστίδα
και πατέρα τόν Νικόμαχο οί όποιοι ήταν Άσκληπιάδες.

... ό Νικόμαχος ήταν γιατρός τοΰ Αμύντα, βασιλιά τών Μακεδόνων κάι πατέρα τού
Φιλίππου ...

υιός δε Νικομάχου καί Φαιστίδος, άμφοϊν άπό Μαχάονος τοϋ Ασκληπιού καταγομένων
Στό χωρίο αύτό δέν γίνεται μνεία τοϋ παλαιότερου Νικομάχου, άλλά μόνο τοϋ Νικομάχου,
πατέρα τοΰ Αριστοτέλη (όπως δηλ. καί στή μαρτ. 2). Ή έπί πλέον πληροφορία τοΰ βίου αύτοΰ
είναι πώς, όχι μόνον ό πατέρας τοΰ Μακεδόνα σοφοΰ άλλά καϊ ή μητέρα του καταγόταν άπό τόν
Μαχάονα (βλ. καί μαρτ. 5c). Προφανώς ό Μαχάων πρέπει νά έκληφθεΐ ώς ό άπώτερος πρόγο-
νος τους, άπό δύο κλάδους τοΰ όποιου κατάγονταν κατά τόν βίο ό Νικόμαχος καϊ ή Φαιστίς. Βλ.
καϊ Düring, Aristotle, σ. 267. Σχετικά μέ τήν άναγωγή τοΰ γένους γιατροΰ στόν Ασκληπιό βλ. καϊ
Γαλην., Θεραπ. μέθ. 1,3 [Χ 28,8-9 Κ,]:και τόν διδάσκαλον αύτοϋ [sc. τοΰ Ηροφίλου] Πραξαγόραν
τόν άπό Ασκληπιού. Βλ. άκόμη Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 499, σημ. 26.

ώς δηλοϊ τό είς αύτόν έπίγραμμα
Βλ. Παλατ. Άνθολ. 7,49 (Άδέσποτον).

5b. Άνών. (Vita vulg.), Γένος Άριστοτ. 1-2 [Düring, Aristotle, σ. 131]:
Ό Αριστοτέλης τό μέν γένος ήν Μακεδών, πόλεως δέ Σταγείρων, υιός Νικομάχου, ια-
τρού Αμύντα τοϋ τών Μακεδόνων βασιλέως... μητρός δ'ήν Φαιστίδος· αμφότεροι δ'ούτοι
δ τε Νικόμαχος καϊ ή ΦαιστΙς τό γένος εΐχον άπό Ασκληπιού, μαρτυρεί δέ τούτοις τό είς τόν
Άριστοτέλην είρημένον έπίγραμμα τούτον έχον τόν τρόπον.

Φαιστίδος ήν μητρός και Νικομάχου γενετήρος
τών Ασκληπιαδών δΐος Αριστοτέλης.

Ό Αριστοτέλης κατά τό γένος ήταν Μακεδόνας, άπό τήν πόλη τών Σταγείρων, γιος
τοΰ Νικομάχου, ό όποιος ήταν γιατρός τοΰ βασιλιά τών Μακεδόνων Αμύντα ... μητέ-
ρα του ήταν ή Φαιστίδα· καί οί δύο αύτοί, ό Νικόμαχος καί ή Φαιστίδα, κατάγονταν άπό
τόν Ασκληπιό. Αύτό τό άποδεικνύει τό έπίγραμμα πού άναφέρεται στόν Αριστοτέλη καί
τό όποιο έχει ώς έξής:

Ό θεϊκός Αριστοτέλης είχε μητέρα τή Φαιστίδα
καί πατέρα τόν Νικόμαχο οί όποιοι ήταν Άσκληπιάδες.

άμφότεροι δ' ούτοι δ τε Νικόμαχος και ή Φαιστϊς τό γένος εΐχον άπό Ασκληπιού.
Στό παραπάνω χωρίο ή άναγωγή τοΰ γένους τοΰ Νικομάχου καϊ τής Φαιστίδος δέν γίνεται
στόν Μαχάονα άλλά στόν ίδιο τόν Ασκληπιό (τό όνομα τοΰ Μαχάονα παραλείπεται), παρ' όλο
πού οί συντάκτες καί τών δύο βίων έπικαλοΰνται τήν ίδια μαρτυρία.

5c. Anon., De vitaAristot. 1-2 [Düring, Aristotle, σ. 151]:

Aristotelis philosophus de gente quidem fuit Macedo, de patria vero Stagiritanus....
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filius autem fuit Nicomachi et Festie [Festidis legendum], ambobus a Machaone Asclepi-
ade descendentibus, sicut désignât epigramma quod fuit in ipso sic dicens:

Festide fuit matre et Nicomacho genitore,
qui descenderunt ab Esculapio, insignis Aristotiles.

Nicomachus autem medicus fuit Aminti, regis Macedonum, patris Philippi ...

Ό φιλόσοφος Αριστοτέλης κατά τό γένος ύπήρξε Μακεδόνας, και πατρίδα του
ήταν τά Στάγειρα. ... ήταν γιός τοϋ Νικομάχου κα'ι τής Φαιστίδος, πού καί οί δυό τους
κατάγονταν άπό τόν Άσκληπιάδη Μαχάονα, δπως καθιστά φανερό τό έπίγραμμα γι'
αύτόν, τό όποιο λέει τά έξης:

Ό διάσημος Αριστοτέλης είχε μητέρα τή Φαιστίδα
καί πατέρα τον Νικόμαχο, οί όποιοι κατάγονταν άπό τόν Ασκληπιό.

Ό Νικόμαχος ήταν γιατρός τοΰ Αμύντα, βασιλιά τών Μακεδόνων (καί) πατέρα τοϋ
Φιλίππου.

ambobus a Machaone Asclepiade descendentibus

Τό χωρίο αύτό, μαζί μέ τό 5a, είναι τά μοναδικά, σύμφωνα μέ τά όποία καί οί δύο (άμφοΐν,
ambobus) γονείς τοΰ Αριστοτέλη άνάγουν τήν καταγωγή τους στόν Μαχάονα. Ωστόσο στό έπί-
γραμμα, στή μορφή πού τό έπικαλείται ώς μαρτυρία ό άνώνυμος συντάκτης τοΰ βίου, γίνεται λό-
γος γιά καταγωγή τους άπό τόν Ασκληπιό (ab Esculapio- βλ. καί 5b: άπό Ασκληπιού), δπως δηλ.
μαρτυροΰν γιά τούς γονείς τοϋ Αριστοτέλη καί οί μαρτ. 8 καί 12. Επισημαίνω έδώ δτι στή μαρτ.
10 σημειώνεται μόνο δτι ή Φαιστίδα «καταγόταν άπό Άσκληπιάδες», ένώ στις μαρτ. 2 καί 4 δέν
γίνεται καμιά σύνδεση τοΰ γένους της μέ τόν θεό τής ιατρικής- μάλιστα στή μαρτ. 2 καταγράφε-
ται άπλώς δτι ήταν άπόγονος Χαλκιδέως άποικου.

Aminti, regis Macedonum, patris Philippi...
Βλ. καί μαρτ. 1, 5a-b, 7,11 καί 12.

6. Ίω. Τζέτζης, Χιλιάδες 11, 849 [σ. 417, στ. 718-720 Leone = Düring, Aristotle, σ.

266]:

Οί ιατροί δέ λέγονται καταχρηστικωτέρως
Άσκληπιάδαι σύμπαντες άπό τής τέχνης τούτων431,
καθώς και ό Νικόμαχος, πατήρ Αριστοτέλους.

Οί γιατροί ονομάζονται έντελώς καταχρηστικά
δλοι Άσκληπιάδες έξ αιτίας τής τέχνης τους,
δπως καί ό Νικόμαχος, πατέρας τοΰ Αριστοτέλη.

431. τούτων Leone: τοίας Düring. Άν προκριθεί ή γραφή πού παραδίδεται άπό τμήμα τής χειρόγραφης
παραδόσεως καί τήν όποία υιοθετεί ό Düring, τότε τό χωρίο θα μεταφρασθεί: «έξ αιτίας τοϋ είδους τής
τέχνης τους».
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Οί Ιατροί δέ λέγονται καταχρηστικωτέρως

Άσκληπιάδαι σύμπαντες άπό τής τέχνης τούτων

Ό χαρακτηρισμός τών γιατρών ώς Άσκληπιαδών μαρτυρεϊται ήδη στόν ©έογνη (6ος/5ος
αί. π.Χ.), 1,432-433: ε'ι δ'Άσκληπιάδαις τούτο γ'έδωκε θεός, | ϊάσθαι κακότητα και άτηράς φρένας
άνδρών. Ό Πλάτων χαρακτηρίζει ώς Άσκληπιάδην τόν Ιπποκράτη- βλ. Φαΐδρ. 270c: ΦΑΙ. Εί μέν
Ίπποκράτει γε τω τών Άσκληπιαδών δεϊ τι πιθέσθαι.

7. Aretin., Aristot. vita [Düring, Aristotle, σ. 169] 432:

Aristotiles philosophus ex oppido fuit nomine Stagira ... Patrem vero habuit
Nicomachum medicinae professorem artis. Genus paternum in Machaonem Esculapii
filium continuata certissimaque seccessione referebat. Ipse vero Nicomachus apud
Amyntam, Macedoniae regem, Philippi patrem, et medici et amici locum obtinens, mul-
tum et gratia et opibus in regno potuerat.

Ό φιλόσοφος Αριστοτέλης καταγόταν άπό μιά πόλη μέ τό όνομα Στάγειρα. ...
Πατέρα ειχε τόν Νικόμαχο, καθηγητή τής ιατρικής. Τό γένος άπό τήν πλευρά τοϋ πατέρα
του άναγόταν στόν Μαχάονα, γιο τοϋ Άσκληπιοΰ μέ συνεχή και άδιαμφισβήτη διαδοχή.
Ό 'ίδιος λοιπόν ό Νικόμαχος διαμένοντας κοντά στόν Αμύντα, βασιλιά τών Μακεδόνων
(καί) πατέρα τοϋ Φιλίππου, ώς γιατρός κάι φίλος, ειχε μεγάλη ισχύ στό βασίλειο τόσο έξ
αιτίας τοΰ κύρους όσο και τοϋ πλούτου του.

8. Anon., Vita syr. I [Düring, Aristotle, σ. 185] 433:

(3) Πατέρας του [sc. τοΰ Αριστοτέλη] ήταν ό Νικόμαχος, τό όνομα τής μητέρας του
ήταν Παρυσάτιδα. Καί οί δύο οικογένειες, καί τοΰ πατέρα του καί τής μητέρας του, κα-
τάγονταν άπό τόν Ασκληπιό.

9. Anon., Vita syr. II [Düring, Aristotle, σ. 187] 434:

(1) Ό Αριστοτέλης ύπήρξε γιος τοΰ Νικομάχου, ένός γιατροΰ άπό τά Στάγειρα,
πόλη στήν περιοχή τής Μακεδονίας.

10. ibn an-Nadim, Kit ab al-Fihrist [Düring, Aristotle, σ. 193]435:

(2) Ό Αριστοτέλης ήταν ό γιος τοΰ Νικομάχου, γιοΰ τοΰ Μαχάονα, άπό τό γένος
τών Άσκληπιαδών πού άνακάλυψαν τήν ιατρική στούς Έλληνες.

(3) ... τό όνομα τής μητέρας του ήταν Φαιστιάς καί καταγόταν άπό Άσκληπιάδες.
Αλλά αύτός ό ίδιος [sc. ό Αριστοτέλης] καταγόταν άπό μιά έλληνική πόλη ονομαζό-
μενη Στάγειρα, καί ό πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός τοΰ Φιλίππου, πατέρα τοΰ
Αλεξάνδρου.

432. Ό Leonardo Bruno Aretino (Arezzo 1369-1444) ύπήρξε μαθητής τού Μανουήλ Χρυσολωρά στή
Φλωρεντία, γραμματέας τού πάπα Ίννοκέντιου Ζ' καί τών τεσσάρων παπών μετά άπό αύτόν. Έγραψε τόν
Βίον τοϋ Αριστοτέλη περί τό 1430. Σχετικά βλ. Düring, Aristotle, σ. 168.

433. Άπό τήν άγγλική μετάφραση τοϋ Düring.

434. Άπό τήν άγγλική μετάφραση τοΰ Düring.

435. Άπό τήν άγγλική μετάφραση τοϋ Düring.
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Ό Αριστοτέλης ήταν γιός τοΰ Νικομάχου, γιου τοϋ Μαχάονα, άπό τό γένος τών Άσκληπιαδών

Στο χωρίο αύτό, προφανώς άπό κάποια σύγχυση, ό πατέρας τοΰ Αριστοτέλη παρουσιάζεται
ώς γιός τοϋ Μαχάονα (sic). Πρβ. και μαρτ. 12.

ό πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός τοϋ Φιλίππου, πατέρα τοϋ Αλεξάνδρου

Ό Νικόμαχος μαρτυρεΐται μόνον ώς γιατρός τοΰ Αμύντα Γ'· βλ. μαρτ. 1,5a-c, 7,11 και 12.

11. al-Mubashir, Kitab mukhtar al-hikam [Düring, Aristotle, σ. 197] 436:

( 1) ... Το όνομα τοϋ πατέρα του [sc. τοϋ Αριστοτέλη] ήταν Νικόμαχος, τό όποιο ση-
μαίνει «πολεμιστής ή κατακτητής».

(2) Ό Νικόμαχος ήταν γιατρός ... Τό όνομα τής μητέρας του [sc. τοΰ Αριστοτέλη]
ήταν Φαιστίς. Ό πατέρας του ήταν γιατρός τής Αυλής τοΰ Αμύντα, πατέρα τοΰ Φιλίππου,
πατέρα τοΰ Αλεξάνδρου. Ό πατέρας αύτοΰ [sc. τοΰ Νικομάχου] ήταν γιός τοϋ Μαχάονα,
και ή γραμμή τοΰ γένους του άπό τήν πλευρά τοϋ πατέρα του άναγόταν στόν Ασκληπιό.

12. ibn abi Usaibija, Tabaqat al-atibba [Düring, Aristotle, σ. 214]437:

(2) Ό Νικόμαχος, πατέρας τοΰ Αριστοτέλη, ζούσε ώς γιατρός κοντά στόν Αμύντα,
πατέρα τοΰ Φιλίππου, και ό Φίλιππος αύτός ήταν ό πατέρας τοϋ βασιλιά Αλεξάνδρου. Ή
οικογένεια τοϋ Νικομάχου άνήγε τήν καταγωγή της στον Ασκληπιό. Ό Ασκληπιός ήταν
πατέρας τοΰ Μαχάονα, και ό Μαχάων πατέρας τοΰ Ασκληπιοΰ (! : τοΰ Νικομάχου?). Ή
οικογένεια τής μητέρας του Φαιστίδος έπίσης καταγόταν άπό τόν Ασκληπιό.

Ό Ασκληπιός ήταν πατέρας τοϋ Μαχάονα, και ό Μαχάων πατέρας τοϋ Ασκληπιού (! : τοϋ
Νικομάχου?).

Προφανώς στή φράση αύτή έχει γίνει κάποιο λάθος είτε στό κείμενο τοΰ Usaibija ε'ίτε κατά
τή μετάφραση άπό τά Αραβικά στά Αγγλικά. Πρβ. κα'ι μαρτ. 10.

37. Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς
(; αί. μ.Χ.)438

Στήν ίππιατρική συλλογή πού εΐναι γνωστή ώς Hippiatrica Cantabrigiensia439 πα-
ραδίδεται ένα κεφάλαιο τό όποιο άφορά τή θεραπεία τών άσκαρίδων· κατά τή δήλωση

436. Από τήν άγγλική μετάφραση τοΰ Düring.

437. Άπό τήν άγγλική μετάφραση τοΰ Düring.

438. Άφοϋ οί κύριοι συγγράφεις τών Ίππιατρικών έζησαν τόν 4ο αί. μ.Χ. καί μαρτυροϋνται στενές σχέ-
σεις τους μέ ίπποϊατρούς και γιατρούς τής έποχής τους, καί έπίσης έπειδή οί λοιποί ίπποϊατροί, οί όποιοι μέ
βάση τούς συγγραφείς τοϋ 4ου αί. συγκρότησαν τις ίππιατρικές συλλογές πού σώζονται μέχρι σήμερα, έζη-
σαν σέ μεταγενέστερο χρόνο, μποροΰμε νά υποθέσουμε ότι ό Ούέλμος έζησε μεταξύ 4ου καί 12ου αί. (βλ.
καί τήν έπόμενη ύποσημ.).

439. Ή συμβατική ονομασία Hippiatrica Cantabrigiensia οφείλεται στό ότι ή συλλογή αύτή παραδί-
δεται άπό τόν κώδ. Cantabr. coll. Emanuelis 3, 19 [C] τοΰ 12ου αι., καί Londin. Sloan. 745 [L] τοϋ 13ου αί.
Σημειώνω ότι οί Ε. Oder καί C. Hoppe έχουν διαπιστώσει ότι τά χειρόγραφα τών Ίππιατρικών διασώζουν
τρία corpora, τά Hippiatrica Berolinensia (παραδίδονται άπό τόν κώδ. Berol. Phillipp. 1538 [Β] τοϋ 9ου αι.),
τά Hippiatrica Parisina (παραδίδονται άπό τόν κώδ. Paris, graec. 2323 [Μ] τοΰ 11ου αι.), κάι τά Hippiatrica
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τοϋ συγγραφέα τοΰ έν λόγω κεφαλαίου σ' αύτό έκτίθενται άπόψεις τοΰ Θεσσαλονικέα
γιατροΰ Οΰέλμου, γιοΰ τοΰ Τρύφωνα. Πιθανότατα ό γιατρός Ούέλμος εΐχε και ίππια
τρικά ένδιαφέροντα (ενδεχομένως έπειδή έξέτρεφε 'ίππους γιά προσωπική χρήση)440·
στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά δεχθούμε ότι παρασκεύασε τό έν λόγω φάρμακο γιά
άνθρώπους, έξ αιτίας όμως τών ίππιατρικών ένδιαφερόντων του διαπίστωσε τή θερα-
πευτική δράση του καί στά ζώα441. Αύτή άκριβώς τή διπλή χρησιμότητα τοϋ φαρμάκου
τήν πληροφορήθηκε άπό τόν Ούέλμο ό ίπποϊατρός (και συμπιλητής τής συλλογής;)442, ό
όποιος τό μνημονεύει καί ό όποιος είναι λογικό νά δεχθούμε ότι ένδεχομένως τό τροπο-
ποίησε κάπως, προτάσσοντας τή θεραπευτική δράση του κατά τών άσκαρίδων τών τε-
τραπόδων, άφοΰ αύτή τόν ένδιέφερε κατά κύρω λόγο.

Μαρτυρία - Απόσπασμα

Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 70,8 [CHG II, σ. 204,10-26 Oder - Hoppe]:

Περι άσκαρίδων, ποιεί και έπί άνθρώπων. Παρά Ούέλμο ν Τρύφωνος Θεσ-
σαλονικέως ιατρού ήμϊν υποτιθεμένης γνώσεως έμάνθανον, δτι προς τά γινόμενα έν
τω ήπατι τών ζώων θηρία πλατέα, à γίνεται ού μόνον έν τω ήπατι, άλλ'ενίοτε καϊ έπί τω
στομάχω, και ού μόνον έν τοις τετραπόδοις, άΑΛά και έπί άνθρώπων, ώφέλιμον ίκανώς μέν
και ή τοϋ ελαίου προσφορά καί τό πρίσμα τοϋ έλέφαντος λελειωμένον καί ϋδατι χλιαρώ
έγχυματιζόμενον, ομοίως καί έλαφείου κέρατος πρίσματα, καί μελάνθιον δέ, δ μελάσπερ-
μόν τίνες καλοϋσιν, τό τοις άρτοις έπιπασσόμενον. έλμίνθιος βοτάνη κοπεϊσα καί συγχρι-
ομένη έξαιρέτως ποιεϊ, καί τά τών περσικών φύλλα ομοίως έγχυματιζόμενα. εύχ[α]ρηστό-
τατον δέ έστιν καί έπιτιθέμενον κατά τής κοιλίας μετά έμβροχής ύδρέλαιον συνεχώς■ άπο-
διωχθήσονται γάρ, ώστε μή είς τούς άνω πόρους χωρεϊν, άλλ' έπί εδραν κατιέναι. ού μό-
νον γάρ τάς ελμινθας διά τοϋ στόματος λέγεται ή έκ ρινών προχωρεϊν, άλλ'ενίοτε καί δι'
ώτων καί οφθαλμών.

Σχετικά μέ τις άσκαρίδες, εΐναι άποτελεσματικό καί στούς άνθρώπους. Από πλη-
ροφορία πού τέθηκε στή διάθεσή μου άπό τόν Θεσσαλονικέα γιατρό Ούέλμο, γιό τοϋ

Cantabrigiensia, καθώς επίσης τά Additamenta Londinensia (παραδίδονται άπό τόν κωδ. Lond. Sloan. 745)
καί τά Excerpta Lugdunensia (παραδίδονται άπό τόν κώδ. Lugd. Vossianus 50 [V] τοϋ 15ου αι.).

440. Γιατροί πού άσχολοϋνταν μέ τήν έκτροφή ή τή φροντίδα ϊππων είναι π.χ. οί άκόλουθοι, πρός
τούς οποίους άπευθύνονται έπιστολές τοϋ ίπποϊατροϋ Άψύρτου: α') Άσκληπιάδης Μειδίου Κλαζομένιος,
βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 37,1-2 [CHG I 197,6-24 Oder - Hoppe] (Περί χορδαψοϋ), καί ειδικότερα σ. 197,
9: ίπποτροφοϋντά σε βούλομαι είδέναι ..., β') Στατίλιος Στέφανος, βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 42,1 [CHG I
210,12-211,6 Oder - Hoppe] (Περί αίματος δια τής έδρας έκφερομένου), καί ειδικότερα, σ. 210,15-17: εγρα-
ψάς μοι έπερωτών, πώς δει βοηθεισθαι τών 'ίππων τούς αίμα άποκρίνοντας διά τής έδρας καί τής ούρήσεως,
κάι γ') Ήγησαγόρας, βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 69, 1-2 [CHG I 268, 15-269, 22 Oder - Hoppe] (Περι ψώ-
ρας), καί ειδικότερα σ. 268,18: ίπποτροφοϋντά σε άναγκαϊον είδέναι. Φυσικά δέν ήταν άπαραίτητο κάποιος
γιατρός νά είχε άπαραίτητα (καί) ίππιατρικά ένδιαφέροντα γιά νά χρησιμοποιηθούν οί συνταγές του άπό
ίπποϊατρούς- βλ. κάι τήν έπόμενη ύποσημ.

441. Βλ. λίγο παρακάτω, στά σχόλια (στή λ. Ιατρού), yιά φάρμακα γιατρών πού ένδεικνυόταν νά χρησι-
μοποιηθούν καί σέ ζώα.

442. Δέν είναι σαφές άν ή δήλωση αύτή προέρχεται άπό τόν συμπιλητή τής συλλογής ή άπό κάποιον
άλλο προγενέστερο του ίπποϊατρό, ό όποιος συμπεριλαμβάνεται στις πηγές του.
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Τρύφωνα, έμαθα οτι κατά τών πλατιών ζωυφίων πού βρίσκονται στο ήπαρ τών ζώων,
τα όποια δέν δημιουργούνται μόνο στό ήπαρ άλλα μερικές φορές και στό στομάχι, και
οχι μόνο στά τετράποδα άλλά καί στούς άνθρώπους, ώφελεΐ σέ ικανοποιητικό βαθμό
καί ή χρησιμοποίηση λαδιού443 καί τό ρίνισμα (τοΰ όστοΰ;) τοΰ έλέφαντα τριμμένο καί
χορηγούμενο μέ χλιαρό νερό, ομοίως καί ρινίσματα άπό κέρατο έλαφιοΰ, καί μελάνθιο,
τό όποιο κάποιοι τό ονομάζουν μελάσπερμον, τό όποιο πασπαλίζεται πάνω στά ψω-
μιά. Εξαιρετικά δραστική είναι ή έλμίνθιος βοτάνη άφοΰ κοπανισθεΐ καί τεθεί ώς έπίθε-
μα (στήν κοιλιά;), καί τά φύλλα τών περσικών (δροΰν) ομοίως έπιτιθέμενα. Πάρα πολύ
άποτελεσματικό στή χρήση του εΐναι καί τό ύδρέλαιο, δταν εφαρμόζεται συνεχώς στήν
κοιλιά ώς έμβροχή- γιατί θά άποδιωχθοΰν [sc. οί άσκαρίδες], ώστε νά μήν προχωρήσουν
πρός τούς άνω πόρους [= τοΰ δέρματος;], άλλά νά κατεβοΰν προς τήν έδρα. Γιατί λέ-
γεται δτι οί έλμινθες δέν εξέρχονται μόνον άπό τό στόμα ή άπό τή μύτη, άλλά μερικές
φορές καί άπό τά αύτιά καί τά μάτια.

Περί άσκαρίδων

Βλ. Γαλην., Τών Ίπποκρ. γλ. έξήγ. [XIX 86, 6-7 Κ.]: άσκαρίδες. ελμινθες ίσχναί και μικραϊ εν
τω άπευθυσμένω έντέρω γεννώμεναι· Αλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 587,13-16 Puschm.]: πρώτον
τοίνυν ύμάς είδέναι δει, ώς τριττόν είρήκασιν οί παλαιοί τών έλμίνθων είδος, εν μέν τό μικρόν πάνυ
καί λεπτόν, δ καλεϊν εϊώθασιν άσκαρίδας, δεύτερον δέ τούτων στρογγύλον καί τρίτον άλλο τό τών
πλατειών Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 9,37 [σσ. 366,1-370,16 Ζερβ.] (περί έλμίνθων) και 9,38 [σσ. 370,17-371,
25 Ζερβ.] (περί άσκαρίδων)· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,57 [CMG IX/1, σσ. 381,25-382,11] (γιά τά
εϊδη τών έλμίνθων) καί αύτόθι [CMG IX/1, σσ. 386,25-387,25] (γιά τις άσκαρίδες), κ.ά.

ποιεί καί έπί άνθρώπων

'Εκτός άπό τό φάρμακο αύτό, ή άρχική χρήση τοΰ οποίου ήταν μάλλον γιά άνθρώπους, στά
Ίππιατρικά εντοπίζονται, σέ άρκετές περιπτώσεις, φάρμακα γιά τά όποια σημειώνεται δτι αύτά
ώφελοΰν οχι μόνο τά ζώα άλλά καί τούς άνθρώπους· βλ.: Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 55, 1 [CHG I
242, 15-16 Oder - Hoppe]: τοϋτο [sc. τό φάρμακο άπό τή ρίζα τής άλθαίας, τό όποιο άποτρέ-
πει τή φθορά τών τριχών] ποιεί καί έπί άνθρώπων, έπί άνδρών τε καί γυναικών δ.π. 103, 7 [CHG
I 355, 8-9 Oder - Hoppe]: ποιεί δέ καί έπί άνθρώπων πρός πάντα κόπον τοϋτο [sc. τό φάρμα-
κον, δηλ. ή έμβροχή πρός κεφαλαλγίας ίππων]· δ.π. 129, 53 [CHG I 398, 17-18 Oder - Hoppe]:
ποιεί δέ τοϋτο [sc. τό θερμαντικόν προπότισμα] καί έπί άνθρώποις τοις άπό πολλού ψύχους τά
ισχία πεπονθόσιν δ.π. 130,1 [CHG I 400,16-17 Oder - Hoppe]: άνιέμενον δέ [sc. τό μάλαγμα τό
διά βδελλίου] κυπρίνω ποιεί <καί?> πρός τάς ψύξεις τών άνθρώπων Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 35, 5
[CHG II 168,25-26 Oder - Hoppe]: ή δέ τοϋ κορυδαλοϋ [sic] θεραπεία άρμόζει καί άνθρώποις νε-
φρικοίς [νεφρκτι>κοϊς*.\ Ίππιατρ. (Exc. Lugd.) Ill [CHG II 299,1-3 Oder - Hoppe]: Περί βόας
έάν λοιμώσσουσιν. ... τοϋτο δέ καί έπί άνθρώπους ποιεί, κ.ά. Βλ. καί Veg., Mulom. I praef. 6 [σ. 13,
8-10 Lommatzsch]: adhibitis etiam mulomedicis et medicis non omissis (nam mulomedicinae
doctrina ab arte medicinae non adeo in multis discrepat sed in plerisque consentit)· βλ. Fischer,
«Όνπερ τρόπω οί ιατροί έν άνθρώπψ», στό: Müller - Brockmann - Brunschön (έκδ.), Ärzte und
ihre Interpreten, σ. 203, ύποσημ. 5 καί 6.

ίατροϋ

Γιά ιατρούς (οχι ίπποϊατρούς) θεραπευτικές ύποδείξεις τών όποιων καταγράφονται στά

443. Γιά τόν λόγο γιά τόν όποιο τήν έκφραση ή τοΰ ελαίου προσφορά τή μεταφράζω «ή χρησιμοποίηση
τού λαδιού», βλ. παρακάτω, τό σχόλιο στό χωρίο αύτό.
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Ίππιατρικά βλ.: Στράτων (ό θηριακός) (3ος αί. π.Χ.), Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 71, 25 [CHG II 212,
1-5 Oder - Hoppe]· Ηρακλείδης Ταραντινος (2ος/1ος αί. π.Χ.), Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 67,3 [CHG
II 199, 4-11 Oder - Hoppe] = Ήρακλ., άπ. 22 Guardasole- Άμυθάων (πριν άπό τόν Άνδρόμαχο
τόν νεώτερο, 1ος αί. μ.Χ.), βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 31, 2 [CHG II 167, 1 Oder - Hoppe], βλ.
καί Wellmann, «Amythaon» (2), RE 1/2 (1894) 2014· Διοσκουρίδης ό Αναζαρβεύς (1ος αί. μ.Χ.),
Ίππιατρ. (Add. Lond.) 26 [CHG II 258,16-21 Oder - Hoppe]· Γαληνός (2ος/3ος αί. μ.Χ.), Ίππιατρ.
(Exc. Lugd.) 79 [CHG II 293,18-20 Oder - Hoppe], κ.ά.· Όρειβάσιος (4ος αί. μ.Χ.), Ίππιατρ. (Hipp.
Cant.) 50, 5 [CHG II 243,11-16 Oder - Hoppe], κ.ά. Γιά τή χρήση άπό τούς ίπποϊατρούς φαρμά-
κων καί θεραπευτικών μεθόδων πού άφοροϋν άρρώστιες τών άνθρώπων γιά άντιμετώπιση άσθε-
νειών τών ζώων βλ. καί Fischer, «Όνπερ τρόπω οί ιατροί έν άνθρώπω», στό: Müller - Brockmann
- Brunschön (έκδ.), Ärzte und ihre Interpreten, σσ. 203-224.

πρός τά γινόμενα έν τω ήπατι τών ζώων θηρία πλατέα

Μέ τόν δρο ζώα έδώ έννοοΰνται δχι μόνον τά τετράποδα άλλά καί οί άνθρωποι, δπως προ-
κύπτει άπό τή συνέχεια τοΰ κειμένου (ού μόνον έν τοις τετραπόδοις, άλλά και έπι άνθρώπων).

και ού μόνον έν τοις τετραπόδοις, άλλά κα'ι έπι άνθρώπων,

Γιά διάφορα νοσήματα πού έμφανίζονται κατά τόν ϊδιο ή παρόμοιο τρόπο στά ζώα καί στούς
άνθρώπους βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 93,13 [CHG II 232,10-12 Oder - Hoppe]: συγγενικόν μέν
τό άσθενές πάθος [sc. τών ποδών] ώς έπί τών ποδαλγικών άνθρώπων και ώς έπί τών γλαυκών
'ίππων Ίππιατρ. (Exc. Lugd.) 48 [CHG II 286,1-2 Oder - Hoppe]: 'Επιληψία γίνεται έν τοις ζώοις
καθάπερ καί έν τοις άνθρώποις. Βλ. έπίσης Veg., Mulom. II 16, 1 [σ. 113, 5 κ.έ. Lommatzsch]:
Suffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit visum.

ώφέλιμον ίκανώς μέν καί ή τοϋ έλαίου προσφορά

Βλ. Άλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 591,28-29 Puschm.]: άριστα δέ ποιεί τό έλαιον, είέστιχα-
μαιμήλινον τό λάδι αύτό, κατά τόν Αλέξανδρο, δέν πρέπει νά τό πιει κάποιος, άλλά νά διαποτι-
σθοΰν μέ αύτό ράκη καί νά τεθούν ώς έπίθεμα στήν κοιλιά, στήν περιοχή τοΰ ήπατος· καί στήν
περίπτωση αύτή χρησιμοποιείται τό ρήμα προσφέρομαι, βλ. αύτόθι [II 593,1-2 Puschm.] : ράκει δέ
προσφερέσθω [sc. τό έλαιον] μή πάνυ θερμώ. Ό δρος προσφορά, πού άπαντάται στό σχολιαζόμε-
νο κείμενο τοΰ Ούέλμου, χρησιμοποιείται στά ιατρικά κείμενα γιά νά δηλώσει: α') τή χορήγηση
γενικά φαρμάκων (φαρμάκων προσφορά, βοηθημάτων προσφορά), β') τή χορήγηση φαγητών καί
ποτών (σιτίων προσφορά), καί γ') τή χρήση έξωτερικά, σέ διάφορα μέρη τοΰ σώματος, ποικίλων
σκευασμάτων, βλ. Γαλην., Π. μαρασμ. 7 [VII 692,15-18 Κ.]: κατά δέ τόν αύτόν καιρόν έν φ πρώτα
τά γνωρίσματα σαφή τών έκτικών πυρετών έστι, καί ή τών έξωθεν επιτιθεμένων ψυχόντων φαρμά-
κων προσφορά χρήσιμος ύπάρχει κατ'αύτής [sc. τής καρδίας] επιτιθεμένων δ.π. 7 [VII
697,12-698,5 Κ.]· Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Κατ'ίητρ. 3,35 [XVIII/B',σ. 915,10-11 καί 16-17]: καί γάρ
ταϊς άνατρίψεσι καί ταΐς πιττώσεσι καί ταϊς τών θερμαινόντων φαρμάκων προσφοραϊς πλεονεκτεί
...καί τήν τών θερμαινόντων φαρμάκων προσφοράν, έν ψ γένει καί ή πίττωσίς έστιν Άλέξ. Τραλλ.,
Θεραπ. 8,1 [II 321,21-22 Puschm.]: καί διά τινας ψυχούσας π ρ ο σφ ο ρ άς, οίον έπιθεμάτων
τινών ψυχρών ή ύδάτων κατάχρησιν. Συνεπώς μέ τήν έκφραση ή τοΰ έλαίου προσφορά τοΰ κειμέ-
νου τοΰ Ούέλμου είναι ένδεχόμενο νά δηλώνεται ε'ίτε ή έπάλειψη (ή ϊσως καί ή έμβροχή) μέ λάδι
(δπως δηλ. καί στό κείμενο τοΰ Αλεξάνδρου) εϊτε ή πόση του. Γιά τόν λόγο αύτόν στή μετάφρα-
ση υιοθετώ τόν γενικό όρο «χρησιμοποίηση».

καί τό πρίσμα τοϋ έλέφαντος λελειωμένον καί ϋδατι χλιαρώ έγχυματιζόμενον

Βλ. Άλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 599, 1 Puschm.]: καί τό ρίνημα τοϋ έλέφαντος διδόμε-
νον. Στό άντίστοιχο χωρίο τοΰ Ούέλμου άντί διδόμενον γράφει έγχυματιζόμενον τό έγχυματίζω
(-ομαι) δμως, τουλάχιστον μέ τή συνήθη σημασία του (χύνω φάρμακο μέσα σέ κάποιο όργανο,
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θεραπεύω μέ έγχυση), δέν είναι το άναμενόμενο ρήμα στήν περίπτωση αύτή, αφού στό ήπαρ πού
νοσεί δέν είναι δυνατόν νά έγχυματισθεΐ τό φάρμακο (φάρμακο έγχυματίζεται συνήθως στή μύτη
και στά αύτιά). Συνεπώς πρέπει ή νά δοθεί στόν άρρωστο νά τό πιει (όπως συμβαίνει μέ τήν ι'δια
θεραπευτική ύπόδειξη στόν Αλέξανδρο Τραλλιανό) ή νά τεθεί ώς έπίθεμα στήν κοιλιά του, οπως
συμβαίνει μέ τά άλλα βοηθήματα. Μέ βάση λοιπόν τό διδόμενον τοϋ Αλεξάνδρου μεταφράζω τό
έγχυματιζόμενον ώς «χορηγούμενο». Βλ. όμως καί λίγο παρακάτω, τήν παρατήρηση στό χωρίο:
και τών περσικών φύλλα ομοίως έγχυματιζόμενα.

Γιά τούς όρους έγχυμα καί έγχυματίζω βλ. Durling, Medical Terms, σ. 140, στά λ.

και μελάνθιον

Τό μελάνθιον είναι ποώδες φυτό μέ άρκετές ποικιλίες και χρήσεις· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ.
3, 79 [II 92,12-93, 15 Wellm.], ένώ γιά τή χρήση του στή θεραπεία τών έλμίνθων βλ. αύτόθι [II
93,9-10 Wellm.]: εκτινάσσει δε και έλμινθας στρογγύλας καταπλασθέντος τοΰ ομφαλού μεθ'ύδα-
τος. Βλ. άκόμη Άλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 597, 6-7 Puschm.]: μελάνθιον ϋδατι λειωθέν καϊ
έπικαταπλασθέν κατά τοϋ ομφαλού ομοίως ποιεί [sc. έλμινθας έκβάλλει]· πρβ. και αύτόθι [II 597,
28-29 Puschm.]: οΐνον και άλευρον έψήσας σύν μελανθίω κατάπλαττε· Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ.
4,89 [CMG VI/3, σ. 475,17-18]: μελάνθιον ούκ έσθιόμενον μόνον, άλλά και καταπλασσόμενον τής
γαστρός έξωθεν [sc. ίκανόν άποκτεϊναι έλμινθας], κ.ά.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde,ο. 357,λ. Schwarzkümmel (Nigella sativa)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ.,
σ. 644, λ. Μελάνθιον Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 222, λ. Nigella sativa (σσ. 222-223 κ.ά. ε'ίδη)· Spencer,
Celsus, τ. 2, σ. xxxiv, λ. Git, Nigella sativa· André, Les noms déplantés, σ. 172, λ. nigella, και Durling, Medical
Terms, σ. 233, λ. Μελάνθιον (Nigella Sativa).

έλμίνθιος βοτάνη κοπείσα και συγχριομένη έξαιρέτως ποιεί

Πρβ. Άλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 595, 25-26 Puschm.]: κα'ι έλμινθοβότανον τρίψας πό-
τιζε.

Βλ. καί Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 303, λ. Έλμινθοβότανον. Ό Puschmann στή γερμανική μετάφραση
τοϋ παραπάνω χωρίου μεταφράζει τήν έλμίνθιον βοτάνην ώς «Wurmkraut». Ό Dragendorff, Heilpflanzen, σ.
254, θεωρεί ότι τό Sisymbrium Sophia είναι τό 'ίδιο μέ τό Wurmkraut.

και τά τών περσικών φύλλα ομοίως [sc. ποιεί] έγχυματιζόμενα

Πρβ. Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4, 89 [CMG VI/3, σ. 475,18-19]: περσικής λεία φύλλα κατά
τήν κοιλίαν τιθέμενα. Μηλέα Περσική (Malus persica) είναι είναι ή ροδακινιά, καί Περσικόν τό ρο-
δάκινο. Καί στό χωρίο αύτό ή ύπαρξη τοΰ ρήματος έγχυματίζω είναι προβληματική. Είναι εύκολα
άντιληπτό ότι τά φύλλα τών περσικών είναι άδύνατο νά έγχυματισθοΰν, έκτος άν προηγουμένως
ύποδεικνυόταν κάποια έπεξεργασία τους καί, φυσικά, άν στό πάσχον όργανο ήταν δυνατόν νά γί-
νει έγχυση. Άλλά στήν προκειμένη περίπτωση, κατά τήν όποία ό γιατρός πρέπει νά άπομακρύνει
τ'ις άσκαρίδες άπό τό ήπαρ, τό φάρμακο είναι άδύνατο νά έγχυθεΐ στό όργανο αύτό. Στήν ϊδια θε-
ραπευτική ύπόδειξη στον Όρειβάσιο τά περσικά φύλλα τοποθετούνται ώς έπίθεμα στήν κοιλιά.
Πιθανολογώ ότι κατ' άναλογίαν καί στό κείμενο τού Ούέλμου τά περσικά φύλλα, άφοΰ άποκλεί-
εται ή έγχυσή τους στό ήπαρ, πρέπει ή νά χορηγηθούν ώς ποτό ή, τό πιθανότερο, άφοΰ δέν ύπο-
δεικνύεται κάποια κατεργασία τους, νά τεθούν ώς έπίθεμα, όπως δηλ. προτείνεται καί άπό τόν
Όρειβάσιο. Γιά τό ότι ό όρος έγχυμα είναι δυνατόν νά σημαίνει καί κάτι στερεό πού έπιτίθεται σέ
κάποιο μέρος τοΰ σώματος συνηγορεί και τό άκόλουθο παράδειγμα άπό τόν Ησύχιο, Αέξ. ε 367:
έγχύματα- πλακούντων είδος.

Βλ. άκόμη André, Les noms de plantes, σ. 193, λ. persicus, καί Durling, Medical Terms, σ. 265, λ. περσι-
κά, τά.

ώστε μή εις τούς άνω πόρους χωρείν

Βλ. Άλέξ. Τραλλ., Έπιστ. π. έλμ. [II 593,3-7 Puschm.]: πικρών γάρ ού δει θεραπεύειν ούδεν'ι
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τήν κάτω γαστέρα■ τούναντίον γάρ άναδρομοϋνται οί ελμινθες μάλλον έν τούτοις άνω, και δ.π. [II
593,23-24 Puschm.]: άλλά πολλάκις και δι'άπορίαν τροφής αύτών τών εντέρων εις τοσούτον ήψα-
ντο, ώστε καϊ διά τοϋ δέρματος αύτοϋ όφθήναι διεξιόντας [sc. τούς έλμινθας],

μετά έμβροχής ύδρέλαιον

Για τό ύδρέλαιον βλ. Γαλην., Π. κράσ. καϊ δυν. άπλ. φαρμ. 2,25 [XI 534,2-5 Κ.]: εΐρήσεται δέ
και νϋν εις τοσούτον, είς δσον δει τοις παροϋσιν έλαίω γάρ άνακοπτόμενον ύδωρ, ώς τό καλούμε-
νον ύδρέλαιον έργάσασθαι ...· Όρειβ., Σύν. ηράς Εύστάθ. 1, 33 [CMG V/3, σ. 26,1-4]: Περι ύδρέ-
λαιον, κ.ά. Ή έμβροχή είναι θεραπευτική διαδικασία κατά τήν όποία διατηρούμε ύγρό κάποιο πά-
σχον μέρος τοϋ σώματος, μέ τήν έπίθεση βρεγμένων έρίων ή όθονίων· βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 9,22
[CMG VI/l/2,o. 24,6-26]: Έκ τώνΆντύλλον. περί έμβροχών Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 3,174 [CMG VIII/1,
σ. 346, 3-12]: Περί έμβροχών. Έμβροχή διαφέρει καταιονήσεως, δτι έπίμονον έχει τήν έκ τοϋ προ-
σαγομένου βοηθήματος ώφέλειαν. ή γάρ έριον ή ράκη βρέχοντες, έπιτίθεμεν τοις πεπονθόσι μορί-
οις μετά τήν καταιόνησιν καταπλασμάτων μέν ούν έλάττονα δύναμιν έχει ... Κατά τήν έμβροχή
χρησιμοποιείται έλαιον (θερμό ή ψυχρό, ρόδινο, πηγάνινο, όμφάκινο, μυρσίνινο κ.ά.), οΐνος, οίνέ-
λαιο, οίνορρόδινο κ.ά.

38. Παύλος πρεσβύτερος καϊ Ιατρός
(4ος/5ος αί. μ.Χ.)

Σέ πλάκα άπό λευκό μάρμαρο, σπασμένη σέ έξι τεμάχια, ή όποία βρέθηκε στούς
Φιλίππους, ύπάρχει ή άκόλουθη επιτύμβια έπιγραφή κάποιου Παύλου, πρεσβυτέρου και
γιατροΰ τής πόλεως τών Φιλίππων444:

Κοιμητήριον Παύ[λου]
πρεσβ(υτέρον) και 'ιατρού

Φιλιππησίων.
Κ(ύρι)ε Ί(ησο)ϋ Χ(ριστ)έ ό Θ(εό)ς ό ποιήσας
5 άπό τών μή όντων ε'ι(ς)
εΐναι έν τή ή μέρα τή(ς)
κρίσεως μή μνησθής
τών άμαρτιών μον έλ[έ}-
ησόν με.

Κοιμητήριο τοΰ Παύλου, πρεσβυτέρου και γιατροΰ τών κατοίκων τών Φιλίππων.
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ό Θεός, πού έκ τοΰ μή όντος μάς έφερες στή ζωή, κατά τήν ήμέρα
τής κρίσεως μήν θυμηθείς τις άμαρτίες μου· έλέησέ με.

444. Παραθέτω τό κείμενο κατά τόν Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes, σσ. 200-201, άρ. 237.
Βλ. άκόμη Πελεκανίδης, «Παλαιοχριστιανική βασιλική», σσ. 162-164,άρ. 1 [= Πελεκανίδης, ΑίεΑέτες, σσ. 379-
380, άρ. 1]· J. Robert - L. Robert, Bull.Êpigr. 4 (1963), σσ. 149-150, άρ. 140- Α. G. Woodhead, SEG 19 (1963),
σα 152-153, άρ. 440· Pilhofer, Philippi, τ. Ι,σσ. 118 καί 141, καί τ. 2, σσ. 95-96, άρ. 100. Βλ. καί Χρυσοστόμου,
«Συμβολές», α 102, ύποσημ. 16.
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Κοιμητήριον

Βλ. Πελεκανίδης, «Παλαιοχριστιανική βασιλική», σ. 163 [= Πελεκανίδης, Μελέτες, σσ. 379-
380], δπου σημειώνεται δτι ή λέξη κοιμητήριον χρησιμοποιείται ώς συνώνυμη μέ τις λέξεις θήκη,
καμάρα, μεμόριον, μνήμα, μνημείον κτλ.

πρεσβ(υτέρου) και ίατροΰ \ Φιλιππησίων

Είναι γνωστοί αρκετοί κληρικοί πού ασκούσαν ταυτόχρονα και τήν ιατρική. Από έπιγραφή
τών Τράλλεων τής Μ. Ασίας είναι γνωστός ό Αναστάσιος, διάκονος και γιατρός· βλ. Ε Β. Poljakov,
Die Inschriften von Tralleis und Nyssa, Teil I: Die Inschriften von Tralleis [IGSKA, Band 36,1], Bonn
1989, σσ. 199-200, άρ. 244: ύπέρ εύχής \ Αναστασίου δια-\κόνου Άλεξανδρέ-|ως κέ ίατροΰ), ένώ σέ
έπιγραφή τής Κιλικίας διαβάζουμε: Θεόδορος [sic] διάκονος κέ ιατρός■ βλ. G. Dagron - D. Feissel,
Inscriptions de Cilicie [TMB, Monographies 4], Paris 1987, σσ. 195-196, άρ. 116, καί Feissel, Recueil
des inscriptions chrétiennes, a. 201 (οπου μνεία τών δύο αύτών έπιγραφών)· έπίσης Η. W. Pieket
- R. S. Stroud, SEG 28 (1978), σ. 363, άρ. 1261. Βλ. άκόμη Πελεκανίδης, «Παλαιοχριστιανική βα-
σιλική», σ. 164 [= Πελεκανίδης, Μελέτες, σ. 380], ό όποιος κάνει λόγο γιά περιπτώσεις κληρικών
πού άσκοϋσαν καί κάποιο έπάγγελμα, δπως π.χ. τοϋ γιατροΰ, τοΰ ζωγράφου και τοΰ άργυροκό-
που, γενικά δμως θεωρεί δτι στήν «Αρχαία 'Εκκλησία» είναι σπάνιες οί περιπτώσεις πού κληρικοί
έχουν σχέση μέ τά διάφορα έπαγγέλματα. Έπ' αύτοΰ πρέπει νά παρατηρήσω δτι ή διαπίστωση τοΰ
Πελεκανίδη μάλλον δέν ισχύει δσον άφορά τήν ιατρική, άφοϋ μάς είναι γνωστά δχι λίγα ονόματα
κληρικών οί όποιοι παράλληλα μέ τά ιερατικά καθήκοντά τους προσέφεραν καί ιατρικές ύπηρε-
σίες. Σημειώνω λοιπόν δτι ό γιατρός Αρχιγένης (1ος/2ος αί. μ.Χ.) γνωρίζει καί χρησιμοποιεί μίαν
άντίδοτον πρός λιθιώντας ένός συγχρόνου του 'Ιουλιανού διακόνου καί γιατρού- μάλιστα, δπως μάς
πληροφορεί ό Άρχιγένης, τήν άντίδοτον αύτή τοΰ τή χορήγησε πολλές φορές ό 'ίδιος ό 'Ιουλιανός
(βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, ο. 320). Ό γιατρός Άέτιος ό Αμιδηνός (6ος αί. μ.Χ.) παραθέτει ενα
φάρμακο κάποιου έπισκόπου Δοάρων (άπό τόν τρόπο πού τόν μνημονεύει πρέπει ό έπίσκοπος
αύτός, πού δέν κατονομάζεται, νά ήταν έν ζωή, δταν γραφόταν ό δωδέκατος λόγος τοϋ Άετίου), βλ.
Αόγ. Ιατρ. 12,67 [σ. 126,3-7 Κωστομ.]: Άλλη άντίδοτος ποδαγρική διά πείρας διδομένη τόν ένιαυτόν
κατά τόν έπίσκοπον Δοάρων (τά Δόαρα ήταν έπισκοπή άρχικά τής μητροπόλεως Τυάνων καί άργό-
τερα τής μητροπόλεως Μωκισσοΰ), δπως έπίσης καί ενα Θυμίαμα ροδάτον έπισκόπου Παμφύλου,
βλ. Αόγ. Ιατρ. 16,151 [σ. 171,19-27 Ζερβ.] (ή γεν. Παμφύλου καί στήν περίπτωση αύτή δέν δηλώ-
νει τό δνομα τοϋ έπισκόπου άλλά τόν τίτλο τής έπισκοπής- πρόκειται δηλ. γιά τήν ύποκείμενη
στή μητρόπολη Ήρακλείας έπισκοπή Παμφύ(ί)λου· σφάλλει ό Diller, «Pamphilos», στ. 351, δταν
τό θυμίαμα ροδάτον πού παραδίδεται άπό τόν κώδ. Bonon. gr. 1808 τοΰ 15ου αι., φ. 33, τό άποδί-
δει σέ «κάποιον έπίσκοπο Πάμφίλο»). Ό ιστορικός Εύσέβιος μάς παρέχει πληροφορίες γιά δύο
κληρικούς-γιατρούς: α') τόν ιερέα Ζηνόβιο, πρεσβύτερον τής κατά Σιδώνα έκκλησίας, πού έζησε
έπί Διοκλητιανοΰ, βλ. Εύσέβ., 'Εκκλ. /στ. 8,13, 3 κ.ά., καί Harnack, Medicinisches, σσ. 44[8]-45[9],
καί β') τόν έπίσκοπο Λαοδικείας Θεόδοτο (ετ. 305), βλ. Εύσέβ., 'Εκκλ. ιστ. 7, 32,23, καί Harnack,
Medicinisches, σ. 45 [9]. Ό 'Επιφάνιος Κωνσταντίας (Κύπρου) καταγράφει έναν μή κατονομαζόμενο
έπίσκοπο στήν περιοχή τής Τιβεριάδας, βλ. Πανάρ. (Π. αίρέσ.) 30,4, καί Harnack, Medicinisches, σα.
45[9]-46[10]. Άπό τόν 'Ιερώνυμο διασώζεται ή μαρτυρία γιά τίς ιατρικές γνώσεις τοΰ Βασιλείου,
έπισκόπου Αγκύρας (335-360;), βλ. Hieron., De vir. illustr. 89- Σούδα β 151 Adler καί Harnack,
Medicinisches, σ. 47[ 11 ], ένώ άπό τήν άμεση παράδοση γνωρίζουμε δτι ό άρχιεπίσκοπος Καισαρείας
Ανδρέας (485) δχι μόνο άσχολεϊτο μέ τήν ιατρική πράξη, άλλά έγραψε καί μια ιατρική πραγμα-
τεία, βλ. Diels, Handschriften, II, σ. 14. Έπίσης κληρικοί γιατροί μαρτυροΰνται καί στή Λατινική
Εκκλησία, δπως π.χ. ό έπίσκοπος Εύσέβιος (309/310), βλ. Harnack, Medicinisches, σ.47[11],ό πρε-
σβύτερος Διονύσιος (3ος ή 4ος αι.), βλ. Dittenberger, CIG, άρ. 9669- Korpela, Medizinalpersonal,
σ. 206, άρ. 283, κ.ά. Φυσικά ύπάρχουν μαρτυρίες ώστε ό κατάλογος αύτός νά καταστεί έκτενέστε-
ρος, κάτι τέτοιο δμως δέν άπαιτέίται στά πλαίσια τοΰ σχολιασμοΰ τής εξεταζόμενης έπιγραφής.
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ό ποιήσας | άπό τών μή όντων ε/(ς) [ είναι

Πρβ. Πελεκανίδης, «Παλαιοχριστιανική βασιλική», σ. 164 [= Πελεκανίδης, Μελέτες, σ.
380] (δπου σημειώνει δτι «παρόμοιαι εύχαι κυρίως τής νεκρώσιμου άκολουθίας εΐναι συχνότα-
τοι είς έπιτυμβίους πλάκας»), καί Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes, σ. 201. Ή φράση
αύτή βέβαια δέν προέρχεται άπό τή νεκρώσιμη άκολουθία, άλλά άποτελει τμήμα εύχής τής Θείας
Λειτουργίας (π.χ. βλ. στή Λειτουργία τοΰ Ίω. Χρυσοστόμου)· έπίσης έντοπίζεται καί σέ διάφο-
ρα συγγράμματα τών Πατέρων τής 'Εκκλησίας, δπως στόν Άθανάσ. Αλεξανδρείας, Π. σαρκ. τοϋ
Λόγου 3,1,11: ό Θεός, ό πάντα κτίσας καί καταρτίσας, καί ποιήσας έκ τοϋ μή οντος είς τό είναι, τόν
Βασίλ. Καισαρείας, Ε'ις Έζαήμ. 8, 7,12: Πάντα προστάγματι Θεοϋ έκ τοϋ μή οντος είς τό είναι πα-
ραχθέντα,τον Γρηγόρ. Νύσσης, Κατά Εύνομ. 2,270,5, τόν Ίω. Χρυσόστ., Είς Γένεσ. 2,4 [PG 53,31,
17] καί 3,3 [PG 53,35,9], κ.ά.

μή μνησθης \ τών άμαρτιών μου· έλ[έ]-|?7σόν με.

Ή διόρθωση άπό τόν Πελεκανίδη τής (εύχετικής) ύποτακτικής στή μετοχή άορίστου μνη-
σθείς («έν τω λίθω: ΜΝΗΣΘΗΣ») δέν είναι άπαραίτητη· άρκεϊ στήν έκδοση τής έπιγραφής μετά
τό μου νά τεθεί κόμμα ή άνω τελεία, όπως δηλ. έκδίδει τό κείμενο ό Feissel, Recueil des inscriptions
chrétiennes, σ. 201· βλ. καί Α. G. Woodhead, SEG 19 (1968), σ. 152, άρ. 440.

39. Πολύκριτος ό Μενδαϊος
(5ος/4ος αί. π.Χ.)

Ό Πολύκριτος καταγόταν άπό τή Μένδη τής Πελλήνης (Χαλκιδική)445 καί, κατά τή
μοναδική μαρτυρία τού Πλουτάρχου, υπηρέτησε ώς γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αρταξέρξη
Β' τοΰ Μνήμονα (405-358 π.Χ.). Οί συνθήκες κάτω άπό τις όποιες ό Πολύκριτος βρέ-
θηκε στήν Περσία μάς εΐναι άγνωστες. Κατά τόν Fuchs446, «γιά τόν Πολύκριτο άπό τή
Μένδη μπορούμε νά πούμε μόνο ότι άσκοΰσε τήν ιατρική ώς αιχμάλωτος στήν περσική
Αύλή κατά τό ϊδιο διάστημα μέ τόν Κτησία». "Οταν ό Κόνων άπό τήν Κύπρο, όπου διέ-

445. Τό Μενδαϊος δηλώνει τήν καταγωγή τοΰ Πολυκρίτου άπό τή Μένδη πού πιθανότατα είναι ή
ομώνυμη πόλη τής Χαλκιδικής· βλ. Σκύλαξ, Περίπλους 66 [Müllems, Geographi Graeci minores, τ. 1, σ. 52]:
Μένδη, Άφυτις, ...· Στράβων, Γεωγρ. 7a, 1, 27: έχει δέ πόλεις τέσσαρας- Άφυτιν, Μένδην, Σκιώνην, Σάνην
Φώτ., Λέξ. μ 276: Μένδη: ή έν Πελλήνη πόλις· καί Μενδαΐος άνθρωπος■ Σοϋδα μ 593: Μένδη■ πόλις μία τών έν
Πελλήνη, Μένδα, καί δ.π. μ 592: Μενδαϊος· ό άπό τής Μένδης. 'Επισημαίνω άκόμη δτι στήν Αίγυπτο ύπήρχε
πόλη μέ τό δνομα Μένδης, ό πολίτης της δμως άποκαλοΰνταν Μενδήσιος■ βλ. Στέφ. Βυζ., Έθν., Μένδης· πόλις
Αιγύπτου παρά τήν Λύκων πόλιν.... ό πολίτης Μενδήσιος καί Μενδησία τό θηλυκόν. λέγεται καί Μενδίτης, καί
Φώτ.,Λέξ. μ 276. Βλ. π.χ. Σοϋδα β 482 Adler (Βώλος Μενδήσιος). Σημειώνω τέλος δτιό Ίώσηπος μνημονεύει
μιά πόλη Μένδη στήν Παλαιστίνη (;), δέν νομίζω δμως δτι ό έν λόγω γιατρός πρέπει νά σχετίζεται μέ τήν
πόλη αύτή- βλ. Ίώσηπ., Ίουδ. άρχαιολ. 10,74-75: Νεχαϋς ό τών Αιγυπτίων βασιλεύς έγείρας στρατιάν έπί τόν
Εύφράτην ήλασε ποταμόν Μήδους πολεμήσων καί τούς Βαβυλώνιους, ο'ί τήν Άσσυρίων κατέλυσαν αρχήν· τής
γάρ Ασίας βασιλεϋσαι πόθον είχε- γενομένου δ' αύτοϋ κατά Μένδην πόλιν, ήν δ' αύτη τής Ίωσίου βασιλείας,
μετά δυνάμεως εϊργεν αύτόν διά τής ιδίας ποιείσθαι χώρας τήν έπί τούς Μήδους έλασιν. Τέλος ένα μικρό
πόλισμα μέ τό ϊδιο δνομα στήν περιοχή τής Α'ίνου καταγράφει ό Παυσανίας. Γιά τή Μένδη τής Χαλκιδικής
βλ. Lenk, «Mende» (1), RE XV/1 (1931) 778-779, καί Papazoglou, Les villes de Macedoine, σσ. 428-429, ένώ
γιά τή Μένδη τής Θράκης βλ. Lenk, «Mende» (2), RE XV/1 (1931) 779-780· τέλος γιά τήν αιγυπτιακή
Μένδης βλ. Kees, «Mendes», RE XV/1 (1931) 780-784.

446. Βλ. «Heilkunde», σ. 193. Βλ. καί Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 88, ό όποϊος σημειώνει άπλώς δτι ό
Πολύκριτος ήταν γιατρός στήν περσική Αύλή.
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μενε ΰστερα άπό τή ναυμαχία στούς Αιγός ποταμούς, έστειλε τό 399/98 π.Χ.447 έπιστολή
πρός τόν Πέρση βασιλιά, έδωσε έντολή στόν κομιστή της νά τήν παραδώσει ε'ίτε μέσω
τού Ζήνωνα άπό τήν Κρήτη ε'ίτε μέσω τού γιατροΰ Πολυκρίτου άπό τή Μένδη· άν καί
οί δύο αύτοι άπουσίαζαν, τότε ό κομιστής έπρεπε νά τήν παραδώσει στόν έπίσης γιατρό
Κτησία τόν Κνίδιο448· βλ.:

Πλούταρχ., Άρτοξ. 21,1-2:

Έξέβαλε δέ [sc. ό Άρτοξέρξης] και τής θαλάττης Λακεδαιμονίους, Κόνωνι τω
Άθηναίω μετά Φαρναβάζου στρατηγώ χρησάμενος. ό γάρ Κόνων διέτριβε μέν έν Κύπρω
μετά τήν έν Αιγός ποταμοϊς ναυμαχίαν, ού τήν άσψάλειαν αγαπών, άλλά τήν τών πραγμά-
των μεταβολήν ώσπερ έν πελάγει τροπήν περιμένων. ορών δέ και τούς έαυτού λογισμούς
δυνάμεως και τήν βασιλέως δύναμιν ανδρός έμφρονος δεομένην, έπεμψεν έπιστολήν βα-
σιλει περ'ι ών διενοειτο. και ταύτην έκέλενσε τόν κομίζοντα μάλιστα μέν άποδονναι διά
Ζήνωνος τοϋ Κρητός ή Πολυκρίτου τοϋ Μενδαίου· τούτων δ' ήν ό μέν Ζήνων όρχηστής, ό
δέ Πολύκριτος Ιατρός· άν δ'ούτοι μή παρώσι, διά Κτησίου τοϋ 'ιατρού.

'Εκδίωξε λοιπόν [sc. ό Αρταξέρξης] και άπό τή θάλασσα τούς Λακεδαιμονίους,
χρησιμοποιώντας ώς στρατηγό τόν Κόνωνα τόν Αθηναίο μαζί μέ τόν Φαρνάβαζο. Ό
Κόνων ΰστερα άπό τή ναυμαχία στούς Αιγός ποταμούς διέμενε βέβαια στήν Κύπρο, όχι
έπειδή έπιθυμοΰσε τήν άσφάλεια, άλλά έπειδή περίμενε τή μεταβολή τών πραγμάτων,
όπως τή μεταβολή τών άνέμων στή θάλασσα. Βλέποντας όμως ότι τά σχέδιά του (γιά
νά έκπληρωθοΰν) χρειάζονταν στρατό καί ή στρατιωτική δύναμη τοΰ βασιλιά χρειαζό-
ταν έναν λογικό άνθρωπο, έστειλε έπιστολή πρός τόν βασιλιά σχετικά μέ τις σκέψεις
του449. Διέταξε τόν κομιστή της νά τήν παραδώσει (στόν βασιλιά) οπωσδήποτε μέσω
τοΰ Ζήνωνα άπό τήν Κρήτη ή τοΰ Πολυκρίτου άπό τή Μένδη· άπό αύτούς ό Ζήνων ήταν
χορευτής (παντομίμας), ένώ ό Πολύκριτος γιατρός. Άν αύτοι δέν ήταν παρόντες (στήν
Αύλή, τότε νά τήν παραδώσει) μέσω τού γιατροΰ Κτησία.

Έξέβαλε δέ [sc. ό Άρτοξέρξης] κα'ι τής θαλάττης Λακεδαιμονίους, Κόνωνι τώ Άθηναίω μετά
Φαρναβάζου στρατηγώ χρησάμενος

Πρόκειται γιά τή ναυμαχία τής Κνίδου (394 π.Χ.).

διά Κτησίου τοϋ ιατρού

Βλ. καί Κτησ.: Jacoby, FGrH, τ. 3c, άρ, 688, μαρτ. 7d.

Γιά τόν Κτησία βλ. F. Jacoby, «Ktesias» (1), RE ΧΙ/2 (1922) 2032-2073, και Ρ. Högemann,

447. Βλ. έπίσης Ziegler, «Polykritos», στ. 1761, και Wirth, «Ktesias», στ. 366.

448. Γιά το ένδεχόμενο ό γιατρός Πολύκριτος ό Μενδαΐος νά είναι τό ϊδιο πρόσωπο μέ τόν ομώνυμο
ιστορικό, καταγόμενο έπίσης άπό τή Μένδη, βλ. τά όσα παρατηρεί ό Ziegler, «Polykritos», στ. 1761 (κατά τόν
Ziegler «ή ταύτιση όμως δέν είναι έντελώς άδύνατη, άν βέβαια ό Πολύκριτος έφθασε σέ βαθύτατο γήρας»).
Βλ. καί Jacoby, FGrH, τ. 3b, σσ. 568-570, άρ. 559 (τά άποσπάσματα τοϋ ιστορικού Πολυκρίτου καί ή μαρτυρία
γιά τόν γιατρό· συγκεκριμένα τό χωρίο τοΰ Πλουτάρχου πού έξετάζεται έδώ καταγράφεται ώς μαρτ. 1).
Πάντως ό Ziegler, κάνοντας λόγο γιά τά δύο (;) παραπάνω πρόσωπα, δέν σημειώνει τίποτε σχετικά μέ τήν
ταύτιση τής Μένδης (ε'ίτε έπειδή άδυνατεΐ νά ύποστηρίξει κάποια ύπόθεση ε'ίτε έπειδή θεωρεί αυτονόητη
τήν καταγωγή τους άπό τή γνωστότερη ομώνυμη πόλη, δηλ. τή Μένδη τής Χαλκιδικής).

449. Δηλ. τά σχέδιά του.
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«Ktesias», DNP 6 (1999) 784-785. Σημειώνω οτι εΐναι γνωστοί και άλλοι Έλληνες γιατροί
πού ίάτρευσαν στήν περσική Αύλή, οπως π.χ. ό Δημοκήδης ό Κροτωνιάτης (Δαρείος Α') καί ό
Άπολλωνίδης ό Κώος (Αρταξέρξης Α' ό Μακρόχειρ)· βλ. Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 88. Γιά τόν
Κτησία βλ. και παραπάνω, σ. 147, ύποσημ. 63.

40. Ποπλίκιος 'Ερμείας
(2ος αί. μ.Χ.)

Άπό έπιγραφή πού βρέθηκε στή Βέροια σέ έπιτύμβιο βωμό «μετ' έπικράνου καί βά-
σεως» (ό βωμός σέ δεύτερη χρήση ένσωματώθηκε στό τείχος τής πόλεως) μαρτυρεΐται ό
γιατρός Ερμείας· τόν βωμό τόν έστησε γιά τά παιδιά του Ποπλίκιο Ρούφο καί Ποπλικία
Σεμπρώνιλλα, άλλά κάι γιά τή γυναίκα του Αίλία Ρουφείνη και τόν έαυτό του· βλ.450:

Χαίρετε
Ποπλικίοις
'Ρούφωι καί Σεμ-
πρωνίλληι τοις τέ-
κνοις και Αίλία
'Ρουφείνηι τήι
γυναικί και έαυτω
'Ερμείας Ιατρός.

Χαίρετε. Γιά τούς Ποπλικίους Ρούφο κάι Σεμπρώνιλλα τά παιδιά του καί τήν Αίλία
Ρουφείνη τή γυναίκα και τόν έαυτό του ό γιατρός Ερμείας.

Ό γιατρός Ερμείας μας εΐναι γνωστός και άπό άλλη έπιγραφή σέ έπιτύμβιο μνημείο (Ν.
Νικομήδεια) γιά τόν άπελεύθερό του Κάστορα· βλ. Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογρα-
φία, σσ. 131-132- Tataki, Ancient Beroea, σ. 262, άρ. 1120, και Γουναροπούλου - Χατζόπουλος,
'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τ. 1, σ. 329.

41. Σερβεία Ιατρείνη
(2ος αί. μ.Χ.)

'Ιατρείνη στή Θεσσαλονίκη, συγγενής τού Σερβείου, γιά τόν όποιο γίνεται λόγος
στό έπόμενο λήμμα451.

450. Παραθέτω το κείμενο κατά τούς Γουναροπούλου - Χατζόπουλο, 'Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τ.
1, σα 328-329, άρ. 360. Βλ. άκόμη Μ. Ανδρόνικος, Άρχαϊαι έπιγραφαι Βεροίας, Θεσσαλονίκη 1950, σα 26-27,
άρ. 3- Α. G. Woodhead, SEG 12 (1955), α 92, άρ. 333- έπίσης J. Robert - L. Robert, Bull.Êpigr. 2 (1951), α 173,
άρ. 136α· Κανατσούλης, Μακεδόνικη προσωπογραφία, σα 131-132, άρ. 1197, καί Συμπλήρωμα, α 42- Tataki,
Ancient Beroea, α 504, άρ. 1120a, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», α 109.

451. Βλ. Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, α 144, άρ. 1291, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», α
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Πα τό ούσ. ίατρ(ε)ίνη βλ. Γαλην., Π. τών πεπονθ. τόπ. 6, 5 [VIII 414, 6-8 Κ.]: εγώ δέ θεασά-
μενος πολλάς γυναίκας ύστερικάς, ώς αύται τε σφάς όνομάζουσιν αί τ'ίατρίναι πρότεραι■ αύτόθι
[VIII 424,17-425,2 Κ.]: ομολογεί δέ τούτοις και τα κατά τήν μήτραν φαινόμενα σημεία ταϊς άπτο-
μέναις άκριβώς ίατρίναις· Λέων, Σύν. ίατρ. 6,16 [σ. 199,7-8 Ermerins] : καί δει έπιτρέπειν τή ίατρίντ]
σημειούσθαι· δ.π. 6,21 [σ. 203,3-5 Ermerins] : Άτρητοι γυναίκες λέγονται... καί ταύτας τιτρώσκου-
σιν αί ίατρίναι, κ.ά. Ό τύπος ίατρείνη άπαντάται σέ έπιγραφές.

42. Τ. Σέρβειος
(2ος αί. μ.Χ.)

Μνη μονεύεται σέ έπιγραφή πάνω σέ σαρκοφάγο, ή όποία βρέθηκε στή Θεσσαλονίκη ■
τό άποκατεστημένο κείμενο τής έπιγραφής εΐναι τό άκόλουθο452:

Σερ[β]ε[ία ϊ]α[τ]ρείνη
Τ. Σέρβ[ε]ι[ος] ία]τρό[ς]
και Σ[ερβεία ή γυνή] κ(α)[ί
τ[οϊς] τ{ε)[κνοις ζώντες7.]
μ[ν]ήμης χάριν.

Στή γιατρό Σερβεία ό γιατρός Τίτος Σέρβειος καί ή γυναίκα του Σερβεία καί στά
παιδιά τους (ζώντες;) χάριν μνήμης.

Γιά τά πρόσωπα πού μνημονεύονται στήν έπιγραφή αύτή, καί ειδικότερα γιά τούς δύο για-
τρούς, δέν είναι γνωστή καμιά άλλη πληροφορία.

43. Τψοκλείδης Διφίλου (Θάσος)
(ελληνιστική έποχή)

Σέ έπιγραφή τών έλληνιστικών χρόνων πού βρέθηκε στή Θάσο τό 1962 καί τής
όποιας δημοσιεύθηκε μόνο μετάφραση στά Γαλλικά (τό ελληνικό κείμενο, άπ' δσο μπό-
ρεσα νά διαπιστώσω, παραμένει άκόμη άνέκδοτο), μνημονεύεται ό Θάσιος γιατρός Τι-
μοκλείδης Διφίλου· πρόκειται γιά μύστη τοΰ Διονύσου, ό οποίος άφιέρωσε στόν θεό
έναν ναό453. Δυστυχώς άπό τό κείμενο τής έπιγραφής δέν προκύπτει καμιά πληροφο-
ρία πού νά σχετίζεται μέ τήν ιατρική δράση τοΰ Τιμοκλείδη. Παραθέτω σέ νεοελληνική

109. Βλ. και τήν έπόμενη ύποσημ.

452. Βλ. D. G. Hogarth, «Inscriptions from Salonica»,JHS 8 (1887) 373-374 = Θεσσαλονίκην Φιλίππου
βασίλισσαν. Μελέτες γιά τήν αρχαία Θεσσαλονίκη, έπιμ. Π. Άδάμ-Βελένη, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 705-706,
και Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. 1, σ. 503, άρ. 521. Βλ. άκόμη Κανατσούλης, Μακεδόνικη
προσωπογραφία, σ. 144, άρ. 1290, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 109.

453. Βλ. Merkelbach, Die Hirten des Dionysos, σ. 19, καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 101, ύποσημ. 8.
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μετάφραση τμήματα άπό τή σχετική έπιγραφή, στά όποια παρέχονται πληροφορίες γιά
τόν γιατρό454:

«Γιά σένα ένας ύπαίθριος ναός πού μέσα του ύπάρχει βωμός, και εΐναι
σκεπασμένος μέ κληματαριά, αρχηγέ τών Μαινάδων, ένα ώραιο άντρο, πά-
ντοτε πράσινο, ίδού, Διόνυσε Βάκχε, αύτό πού 'ίδρυσε ό Τιμοκλείδης, γιός τού
Διφίλου· και γιά τούς μυημένους είναι οΐκος σεβάσμιος

(σού τόν) άφιέρωσε πανευτυχής ό μύστης σου· και σύ, μέ τή σειρά σου, κράτα
έναν γιατρό στή Θάσο, τήν πατρίδα του, φύλαξέ τον σώο καί άβλαβή, έσύ πού
έπανέρχεσαι πάντα νέος άπό χρόνο σέ χρόνο455».

Βλ. κάι τά σχόλια τοϋ Merkelbach, Die Hirten des Dionysos, σ. 19, ύποσημ. 11-17, γιά διάφο-
ρες έκφράσεις τοΰ έπιγράμματος αύτοΰ.

44. Φίλιππος (πατέρας του Άρχιγένη)
(1ος αί. μ.Χ.)

Σχετικά μέ τόν πατέρα τοΰ γιατροΰ Άρχιγένη456 ή Ίωνιά μάς παραδίδει τήν πλη-
ροφορία ότι ήταν γιατρός457. Έπειδή όμως ή ιατρική ιδιότητα τοΰ πατέρα τοΰ Άρχιγένη
μαρτυρεΐται άπό ένα μόνο, πολύ μεταγενέστερο και ψευδεπίγραφο κείμενο, τήν Ίωνιά,
και κυρίως έπειδή αύτή βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στή Σούδα458, όπου ό Φίλιππος
δέν χαρακτηρίζεται ώς γιατρός, ή πρόσθετη αύτή πληροφορία άντιμετωπίζεται ώς αμφί-
βολη. Ώστόσο, παρά τις παραπάνω επιφυλάξεις, δέν μπορεί νά άποκλεισθεΐ τό ένδε-
χόμενο ό έν λόγω Φίλιππος νά ήταν πράγματι γιατρός, άφοΰ συνήθως οί γιατροί ήταν
γιοι γιατρών459. Τόν Φίλιππο, πατέρα τοΰ Άρχιγένη, δέχονται ώς γιατρό άρκετοί μελετη-
τές460. Πάντως παραμένει άκόμη άδιευκρίνιστο τό ζήτημα, άν ώς πατέρας του πρέπει νά
θεωρηθεί ό «φαρμακολόγος» Φίλιππος ή ό Φίλιππος, συγγραφέας τοΰ έργου Περί μα-

454. Μετάφραση άπό τά Γαλλικά (οπως τήν παραθέτει ό Merkelbach, Die Hirten des Dionysos, σ. 19).

455. έσύ πού έπανέρχεσαι πάντα νέος άπό χρόνο σέ χρόνο] Βλ. τό σχόλιο τοΰ Merkelbach, Die Hirten des
Dionysos, σ. 19 : «Der thasische Arzt versteht also Dionysos als den Gott, der von Jahr zu Jahr wiederkehrt».

456. Γιά τόν Αρχιγένη βλ. παραπάνω, στό ϊδιο κεφ., λ. άρ. 17.

457. Βλ. παρακάτω, τή σχετική μαρτυρία.

458. Γιά τήν Ίωνιά βλ. Cohn, «Eudocia», στ. 912-913· A.Adler, «Suidas» (1), RE IV/ A/1 (1931) 716-717·
Hunger, Βνζ. λογ., τ. 2, σ. 434, κάι Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 1, ύποσημ. 1.

459. Βλ. κάι Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 4-6 (κυρίως σ. 4, ύποσημ. 9, όπου παραδείγματα γιά γιατρούς
πού ήταν γιοι γιατρών).

460. Ώς γιατρό δέχονται τόν Φίλιππο, πατέρα τοϋ Αρχιγένη (είτε ταυτίζοντάς τον μέ κάποιο γνωστό
πρόσωπο ε'ίτε όχι), οί: Wellmann, Pneum. Schule, a. 19, ύποσημ. 2· στόν 'ίδιο, «Archigenes», στ. 484 (ταυτί-
ζει, μέ έπιφύλαξη, τόν πατέρα τοϋ Άρχιγένη μέ τόν φαρμακολόγο Φίλιππο)· Neuburger, Gesch. der Medizin,
τ. 1, σ. 334, και Fuchs, «Heilkunde», σ. 363 (δέχονται οτι ό φαρμακολόγος Φίλιππος εΐναι ό πατέρας τοϋ
Άρχιγένη)· Schmidt - Stählin, Gesch. der griech. Lit., τ. VII/II/1, σ. 909 (δέχονται ότι ό πατέρας τοΰ Άρχιγένη
ήταν γιατρός, δέν κάνουν όμως λόγο γιά τήν ταύτισή του), κ.ά.
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ρασμοΰ (αν βέβαια οί γιατροί αύτοί πρέπει νά θεωρηθούν δύο διαφορετικά πρόσωπα),
ένώ κατά τόν Wellmann ό πατέρας του θά μπορούσε νά ταυτισθεί μέ τόν Φίλιππο τόν
Μακεδόνα, πού μνημονεύεται άπό τόν Γαληνό ώς εύρετής μιας αντιδότου άμβροσίας
(δηλ. ό Φίλιππος, πατέρας τοϋ Αρχιγένη [Σοϋδα, Ίωνιά], ό «φαρμακολόγος» Φίλιππος
[Γαληνός] καί ό Φίλιππος ό Μακεδών [Γαληνός] κατά τόν Wellmann κατά πάσα πιθα-
νότητα ταυτίζονται)461. Πάντως ό Γαληνός σέ κανένα χωρίο τοΰ έργου του, οϋτε καί έκεί
όπου καταγράφει παρόμοιες ενασχολήσεις τους, δέν κάνει λόγο γιά συγγενική σχέση
τοΰ Αρχιγένη μέ κάποιον άπό τούς Φιλίππους πού μνημονεύει (κάτι πού προφανώς θά
τό σημείωνε, άν ίσχυε). Συμπερασματικά, δέχομαι ώς πολύ πιθανόν τό ένδεχόμενο ό πα-
τέρας τοΰ Αρχιγένη νά ήταν πράγματι γιατρός, άλλά έπίσης θεωρώ ότι δέν εΐναι άπα-
ραίτητο νά ταυτίζεται μέ κάποιον άπό τούς γνωστούς Φιλίππους (ή ειδικότερα μέ τούς
Φιλίππους πού μνημονεύει ό Γαληνός).

Μαρτυρία

la. Σοϋδα α 4107 Adler:

Άρχιγένης Φιλίππου, Άπαμεύς Συρίας, ιατρός ...

Άρχιγένης, γιός τοΰ Φιλίππου, άπό τήν Άπάμεια τής Συρίας, γιατρός ...

lb. [Εύδοκία], Ίωνιά 143 Flach:

Περί Άρχιγένους. Άρχιγένης, 'ιατρός, Φιλίππου υιός τοΰ ίατρ ο ϋ, Άπαμεύς Συρίας...

Σχετικά μέ τόν Αρχιγένη. Άρχιγένης, γιατρός, γιός τοΰ γιατροΰ Φιλίππου, άπό τήν
Άπάμεια τής Συρίας ...

Δέν καταγράφω άποσπάσματα έξ αιτίας τών προβλημάτων πού σχετίζονται μέ τό πρόσω-
πο αύτό.

45. Σέξτος 'Ιούλιος Χαρίτων (Αμφίπολη)
(1ος αί. μ.Χ.)

Στήν Αμφίπολη, «έξω άπό μία γωνία τοΰ τείχους τής άνατολικής πλευράς», βρέ-
θηκε ένας συλημένος τάφος ρωμαϊκής έποχής. "Οπως πληροφορούμαστε άπό έπιγραφή
τοΰ ύπερθύρου, ή όποία χρονολογείται τό 74 μ.Χ., έδώ ήταν θαμμένος ό γιατρός Σέξτος
Ιούλιος Χαρίτων462· βλ. 463:

461. Βλ.Wellmann, Pneum. Schule, σ. 165. Για τή συζήτηση πού άφοράτούς «Φιλίππους» πού μνημονεύ-
ονται άπό τόν Γαληνό βλ. Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 4-8. Γιά τόν «Φίλιππο τόν Μακεδόνα» καί τις άλλες
προτάσεις γιά τήν ταύτισή του βλ. παρακάτω, στό δεύτερο κεφάλαιο, λ. άρ. 7.

462. Γιά δλα αύτά βλ. Δ. Λαζαρίδης,Άμφίπολις. Αρχαιολογικός οδηγός, Αθήνα 21997, σ. 72 (Ί974, σ. 85): «Ό
τάφος τού γιατροΰ», καί Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 108. Έκδοση τής έπιγραφής αύτής δέν μνημονεύει
ούτε ό Λαζαρίδης οϋτε ό Χρυσοστόμου.

463. Παραθέτω τήν έπιγραφή κατά τήν έκδοση τοΰ Καφταντζή, 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών, τ. 1, σ. 397,
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"Ετους β. κ. ς. Σέξκτος 'Ιούλιος
Χαρίτων, ιατρός, κα[μάρα
έπ[όέ\ι έα[υ]τώ.

Έτος 74. Ό Σέξτος Ιούλιος Χαρίτων, γιατρός, κατασκεύασε τό μνημείο γιά τόν έαυ-
τό του.

Σέξκτος

"Ετσι εκδίδει τό όνομα τοϋ γιατροΰ ό Καφταντζής, ένώ ό Λαζαρίδης τόν μνημονεύει ώς
Σέξτον.

κα[μάρα | έπ[όε\ι έα[υ]τω

Για τό ούσ. καμάρα ώς συνώνυμο τοΰ μνημείου βλ. παραπάνω, σ. 346, σχόλιο στό κοιμητή-
ριον (λ. άρ. 38: «Παΰλος πρεσβύτερος και ιατρός»).

Κατακλείοντας τό κεφάλαιο αύτό έπισημαίνω ότι έχω έντοπίσει καί δύο άκόμη για-
τρούς, γιά τούς όποιους όμως δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί μέ βεβαιότητα ό τό-
πος καταγωγής τους, άν δηλ. πρόκειται γιά πόλη τής Μακεδονίας ή γιά ομώνυμη πόλη
εύρισκόμενη σέ άλλη περιοχή· πάντως θεωρώ άρκετά πιθανή τή μακεδονική καταγωγή
τους· πρόκειται γιά τούς άκόλουθους:

Διονύσιος Αίγεύς
(μεταξύ 3ου και 1ου αί. π.Χ.)

Γιά τόν Διονύσιο είναι γνωστή μία μόνο μαρτυρία, προερχόμενη άπό τόν πατριάρ-
χη Φώτιο, ό όποιος μάς πληροφορεί ότι διάβασε τό βιβλιδάριον τού Διονύσιου μέ τίτλο
Δικτυακά και παραθέτει τον κατάλογο τών κεφαλαίων τοΰ έργου αύτοΰ464. Ό Διονύσιος
δέν μαρτυρείται ρητά ώς γιατρός, θεωρείται όμως ώς τέτοιος μέ βάση τά θέματα, πραγ-
μάτευση τών όποιων γινόταν στό παραπάνω έργο. Ό Goedeckemeyer465 τόν ταυτίζει
μέ τόν Μεθοδικό γιατρό Διονύσιο πού έζησε τόν Ιο αί. π.Χ., ένώ άντίθετα ό Η. von
Arnim466 τόν θεωρεί «έμπειρικό γιατρό καί σκεπτικό φιλόσοφο». Ό Deichgräber467 θε-

άρ. 619, δπου καί άλλες προτάσεις άναγνώσεως τών δύο τελευταίων στίχων. Κατά τόν Καφταντζή (αύτόθι)
«ή έπιγραφή άνάγεται στό έτος 26 π.Χ. (BKC = 122-148)».

464. Βλ. Φώτ., Βιβλιοθ. 185,189b = Deichgräber, Empirikerschule, σσ. 336-340.

465. Βλ. Geschichte des Skeptizismus, Leipzig 1905, σσ. 237-238.

466. Βλ. «Dionysios» (124), RE V/1 (1903) 975.

467. Βλ. Empirikerschule, σσ. 335-336.
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ωρεί κάι τις δύο παραπάνω προτάσεις έπισφαλεις καί άναπόδεικτες καί έπισημαίνει τή
συχνότητα μέ τήν όποία άπαντάται τό όνομα Διονύσιος. Κατά τόν Γερμανό μελετητή τό
μόνο πού μπορεί νά ύποστηρίξει κάποιος είναι «ότι ό συγγραφέας τών Δικτυακών γνώ-
ριζε τήν Πνευματική σχολή». Ό Η. von Staden468, άφοϋ κάνει μιά γενική έπισκόπηση τής
βιβλιογραφίας καί άναλύσει τό περιεχόμενο τών Δικτυακών, συμπεραίνει ότι «αύτοί οί
ύπαινιγμοί στή φύση τής εργασίας τοΰ Διονυσίου καθιστοΰν άμφίβολο ότι ό συγγραφέ-
ας ύπήρξε ένας Εμπειρικός τής πρώϊμης έλληνιστικής εποχής, παρ' όλο πού ή διαλεκτική
πορεία του φαίνεται νά έχει σχέση μέ μερικές άπό τις άντιδογματικές στρατηγικές τών
Εμπειρικών». Τήν άποψη τοΰ von Staden άσπάζεται ή Tecusan469.

Όσον άφορά τήν πόλη, άπό τήν όποία καταγόταν ό έν λόγω Διονύσιος, δηλ. τις
Αίγες, δυστυχώς αύτή δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθεί470, όχι μόνον έπειδή ό Φώτιος δέν
μάς παρέχει καί κάποια άλλη διευκρινιστική πληροφορία, άλλά κα'ι γιά τόν έπί πλέ-
ον λόγο ότι κατά τήν Αρχαιότητα ύπήρχαν Αίγαι πόλεις πολλαί (στή Μακεδονία, τήν
Κιλικία, τή Λυδία κ.ά.)471.

Μενεσθενς ό Στρατονικεύς
(πριν άπό τόν Έρωτιανό, 1ος αί. μ.Χ.)

Γιά τόν Μενεσθέα είναι γνωστή μέ βεβαιότητα μία μόνο μαρτυρία, αύτή τοΰ
Έρωτιανοΰ (1ος αί. μ.Χ.), ό όποιος παραθέτει τήν έρμηνεία τοϋ Στρατονικέα γιατροΰ
στήν ιπποκρατική λέξη αμβην472. 'Ενδεχομένως όμως ό γιατρός αύτός πρέπει νά ταυτισθεί
μέ τόν Μενεσθέα, ένα φάρμακο τοΰ όποιου πρός τάς έν δακτυλίω ραγάδας παραθέτει ό
Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών (1ος αί. μ.Χ.) 473.

'Επειδή τό Στρατονικεύς είναι δυνατόν νά δηλώνει τόν πολίτη ε'ίτε τής Στρατονί-

468. Βλ. «Rupture and Continuity: Hellenistic Reflections on the History of Medicine», στό: Ph. J. van
der Eijk (έκδ.), Ancient Histories of Medicine. Essays in Medical Doxography and Historiography in Classical
Antiquity [SAM 20], Leiden - Boston - Köln 1999, σσ. 177-187 (τό παραπάνω χωρίο στή σ. 181).

469. Βλ. Ίhe Methodists, σ. 58.

470. "Ολοι οί μελετητές πού μνημονεύθηκαν παραπάνω άρκούνται νά σημειώσουν άπλώς δτι ό Διο-
νύσιος καταγόταν άπό τις Αίγές, χωρίς νά διατυπώνουν κάποια άποψη γιά τήν ταύτιση τής πόλεως αύτής.

471. Βλ. Στέφ. Βυζ., Έθν.·. Αίγαι πόλεις πολλαί. Κιλικίας, Μακεδονίας, ήτις καί μηλοβότειρα έλέγετο, τής
Θρακησίων χερρονήσου, καί ή έν Μυρρίνη έν τη Αίολίδι, καί Λυδίας καί Λοκρίδος καί Αιτωλίας καί Εύβοιας,
&ς Όμηρος έντω ν'.τό έθνικόν άπό μέν τοϋ δισυλλάβου Αιγαίος, άπό δέ τού τρισυλλάβου εΰρηται καί ούτως
ΑΙγεάτης. Βλ. και Hirschfeld, «Aigai» (1-6), RE 1/1 (1893) 944-945.

472. Βλ. Έρωτ., Τών παρ' Ίπποκρ. λέξ. συν. Α 103 [σ. 23,8-13 Nachmanson]: άμβην:... Μενεσθεϋς δέ ό
Στρατονικεύς τήν έρεισιν. Πρβ. και Έρασίστρ., άπ. 72 Garofalo.

473. Βλ. Ασκληπ. Φαρμακ. στόν Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,11 [XIII 830,14-831,1 Κ.] : Μενεσθέως
πρός τάς έν δακτυλίω ραγάδας, ποιεί <δέ καί7.> πρός νομάς.... Δυστυχώς στό χωρίο αύτό ό Άσκληπιάδης κα-
ταγράφει άπλώς τό δνομα τοΰ γιατροΰ, άπό τόν όποΤον έρανίζεται τή συνταγή αύτή, χωρίς κάποιο άλλο δι-
ευκρινιστικό προσωνύμιο. Ό Κ. Deichgräber, «Menestheus» (6), RE XV/1 (1931) 852, κάνει λόγο γιά έναν
γιατρό Μενεσθέα πού μνημονεύεται «μόνο» άπό τόν Άσκληπιάδη, ένώ φαίνεται νά μήν γνωρίζει τόν ομώνυ-
μο Στρατονικέα γιατρό. 'Επισημαίνω πάντως δτι χρονικό κώλυμα γιά τήν ταύτιση τών προσώπων πού μνη-
μονεύονται στά δύο έξεταζόμενα χωρία μάλλον δέν ύφίσταται.
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κης (Χαλκιδική)474 ε'ίτε τής Στρατονικείας τής Καρίας475 ή τής ομώνυμης πόλεως τής προς
τω Ταύρω476 και έπειδή έλλείπουν άλλα στοιχεία σχετικά μέ τόν Μενεσθέα, είναι μάλλον
αδύνατον να καταλήξει κάποιος σέ βέβαιο συμπέρασμα όσον άφορά τή γενέτειρά του.
Ώστόσο πρέπει νά έπισημάνω ότι γιά τήν καρική Στρατονίκεια εντοπίζονται δύο ένδι-
αφέρουσες μαρτυρίες πού τή συνδέουν στενά μέ τούς Μακεδόνες· ή πρώτη άπό αύτές
προέρχεται άπό τόν Στράβωνα, ό όποιος μάς πληροφορεί ότι οί κάτοικοι τής Στρατο-
νικείας ήταν Μακεδόνες477, καί ή δεύτερη άπό τόν Στέφανο Βυζάντιο πού σημειώνει ότι
έπρόκειτο γιά πόλη μακεδονική478. Συνεπώς θά μποροϋσε νά θεωρήσει κάποιος ότι ύπάρ-
χουν άρκετά ισχυρές ένδείξεις ύπέρ τής μακεδονικής καταγωγής τοΰ Μενεσθέα.

474. Γιά τήν Στρατονίκην βλ. Oberhummer, «Stratonike» ( 1 ), RE IV/A/1(1931)318, κάι Papazoglou, Les
villes de Macedoine, σα 432-433 (όπου καταγράφεται καί ώς Στρατονίκεια), καί σα 419-420.

475. Γιά τήν καρική Στρατονίκεια βλ. Rüge, «Stratonikeia», RE IV/A/1 (1931) 322-325. Βλ. κάι παρα-
κάτω, τις ύποσημ. 477 καί 478.

476. Βλ. Στράβ., Γεωγρ. 14,2,25: Στρατονίκεια ή προς τω Ταύρω καλουμένη.

477. Βλ. Στράβ., Γεωγρ. 14,2,25: Στρατονίκεια δ'έστι κατοικία Μακεδόνων.

478. Βλ. Στέφ. Βυζ., Έθν. 586: Στρατονίκεια, πόλις Μακεδόνων πλησίον Καρίας. κέκληται δέ άπό Στρα-
τονίκης τής Άντιόχου γυναικός, ό πολίτης Στρατονικεύς.
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Εισαγωγικά

Ή ενασχόληση διαφόρων ηγεμόνων μέ τήν ιατρική δέν ήταν κάτι σπάνιο κατά τήν
Αρχαιότητα, κυρίως βέβαια —άπ' όσο γνωρίζουμε— κατά τούς έλληνιστικούς και ρω-
μαϊκούς χρόνους1. Γιά μερικούς τό ένδιαφέρον γιά τήν έπιστήμη τοϋ Ασκληπιού καϊ
ή ένασχόλησή τους μ' αύτήν μπορεί νά τεκμηριωθεί μέ βεβαιότητα άπό τϊς μαρτυρί-
ες άξιόπιστων πηγών, οπως συμβαίνει στήν περίπτωση τοΰ Μιθριδάτη ΣΤ' τοΰ Εύπά-
τορα, βασιλιά τοΰ Πόντου (112-63 π.Χ.)2 ή τοΰ Αττάλου Γ' τοΰ Φιλομήτορα τής Περ-
γάμου (139/138-133 π.Χ.)3. Σέ άλλες περιπτώσεις όμως ή ένασχόληση αύτή ε'ίτε εΐναι
πολύ άμφίβολη, όπως στήν περίπτωση τής βασίλισσας Κλεοπάτρας τής Αιγύπτου (51-30
π.Χ.)4, ε'ίτε πρόκειται γιά σαφώς μεταγενέστερο έπινόημα, όπως συμβαίνει στις περιπτώ-
σεις τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων Αύγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), Τιβερίου (14-37 μ.Χ.),
Βεσπασιανοϋ (69-79), Τίτου (79-81 μ.Χ.), Άδριανοΰ (117-138), Άντωνίνου τοΰ Πίου
(138-161), Βαλεριανοϋ (253-258), κ.ά., άφοΰ καμιά σύγχρονή τους μαρτυρία δέν τούς
άποδίδει σχετικές γνώσεις5.

Άπό τήν έρευνα σέ ιατρικά κείμενα, έπώνυμα και άνώνυμα, διαπιστώνεται ή άπόδοση στούς
αύτοκράτορες αύτούς τών ακόλουθων φαρμάκων:

Τό όνομα τοϋ Αύγούστου συνδέεται μέ τή χρήση τονωτικοΰ φαρμάκου6, άλλά καϊ μέ κάποιο
βότανο πού πήρε τό όνομά του άπό αύτόν (αύγουστέα)7.

1. Βλ. και Fabricius, Pharmakologen, σ. 202.

2. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,1 κ.έ. [XIV 106,1 κ.έ. Κ.]: Περί τών Μιθριδατείων τε καϊ άλλων τινών Άνδρο-
μάχου αντιδότων.... Βλ. Watson, Theriac and Mithridatium (βλ. στή βιβλιογραφία)· άκόμη Pollak, Ή Ιατρική
στήν Αρχαιότητα, σσ. 239-240.

3. Βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, τό οικείο λ., άρ. 3.

4. Βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, τό οικείο λ., άρ. 4.

5. Βλ. καί παρακάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 5 («Λυσίμαχος»), τά σχετικά μέ τήν άνακάλυψη βοτάνων άπό
ηγεμόνες, στρατηγούς κτλ. (σσ. 462-463).

6. Βλ. [Apul.] Herb. [CMLIV, σσ. 220-221]: Praesidium pastillorum, auxilium sanitatis, quod utebatur
imperator Augustus (βλ. καί τά sim. πού καταγράφουν οί έκδοτες)· έπίσης βλ. Ρ. Diepgen, «Zur Tradition
des Pseudoapuleius», Janus 29 (1925) 68: Ό Diepgen, κάνοντας λόγο γιά τήν παράδοση τοϋ De herbarum
virtutibus (Herbarium) τού ψευδο-Άπουληΐου, σημειώνει δτι στόν κώδικα Vindob. lat. 93 [Ε] τού 13ου αι.,
«zwischen Kap. 130 (basiliscaj und 131 (mandragora) ist fol. 117r ein Rezept des Kaisers Augustus».

7. Σχετικά βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, τό λ. άρ. 5 («Λυσίμαχος»), σ. 463.
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Ό Τιβέριος φέρεται ώς εύρετής ένός τροχιακού μέ δράση κατά τών έρπήτων8.

Στόν Βεσπασιανό άποδίδεται ενα άντίδοτο, χωρίς δμως νά καταγράφονται τά νοσήματα
γιά τά όποια ένδείκνυται (ϊσως έπρόκειτο γιά πάγχρηστον)9, άλλά και δύο θαυματουργικές θερα-
πείες γιά τις όποιες θά γίνει λόγος παρακάτω.

Μέ τή σύνθεση μαλάγματος γιά ποδαγρικούς και άρθριτικούς συνδέεται τό δνομα τού
Τίτου άπό τόν σύγχρονο του γιατρό Ασκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα, πού τό συμπεριέλαβε στό τέ-
ταρτο βιβλίο τοΰ συγγράμματος του, τό όποιο περιείχε φάρμακα πού έφαρμόζονται έξωτερικά10.

Ό Αδριανός φέρεται ώς εύρετής ένός οφθαλμικού φαρμάκου (κολλυρίου)11 και έπίσης ένός
περίφημου άντιδότου (antidotum Adriani, Confectio Hadriani, Adrianum, medicamen) πού συ-
ντελούσε στή θεραπεία πολλών άσθενειών (σέ στοματικούς, νεφριτικούς, σπληνικούς, πυρέσσο-
ντες, ίσχιαδικούς, σέ όδονταλγίες κτλ.)· τό άντίδοτο αύτό καταγράφεται μέ άρκετές παραλλαγές
σέ μεσαιωνικά λατινικά άντιδοτάρια12.

Μέ τό δνομα τοΰ Άντωνίνου τοΰ Πίου είναι γνωστό έπίσης ενα κολλύριο13.

8. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 12 [XIII 836, 7-9 Κ.]: πρός έρπητας [sc. τροχίσκος] ό Τιβερίου
Καίσαρος....

9. Βλ. Antid. Glasg. [σ. 108 Siger.]: LUI. Antidotum Vespasiani. Βλ. και Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 184.

10. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 10, 3 [XIII 360, 1-11 Κ.]: Τοϋ αύτοϋ [sc. τοϋ Ασκληπιάδη τοϋ
νεωτέρου], άλλο μάλαγμα τό διά τών δαδιών, Τίτου Καίσαρος, ποδαγρικοϊς, άρθριτικοΐς, και πάσαν σκληρίαν
μαλάττει... Σημειώνω άκόμη οτι ό Παϋλος Αιγινήτης γνωρίζει εναν Τιτιανόν πεσσόν, δέν είναι δμως δυνατόν
νά διαπιστωθεί άν συνδέεται μέ τήν παράδοση πού άποδίδει τήν εύρεση φαρμάκων στόν αυτοκράτορα Τίτο-
γιά τόν πεσσόν αύτόν βλ. Παΰλ. Αϊγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 68 [CMG IX/1, σ. 286, 18]: 'ιδιαίτερος δέ [sc. πεσσός
μαλακτικός] ό Τιτιανός, και δ.π. 7,24 [CMG ΙΧ/2, σ. 396,13-15]: Ό Τιτιανός, μαλακτικός [sc. πεσσός].

11. Βλ. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 7, 117 [CMG VIII/2, σ. 395, 10-13]: Κολλύριον ή διαθήκη έπικαλούμενον τοϋ
Χρυσοχόου, δ κατέλιπεν άποθνήσκων τω Έφεσίων ίερω, ώστε τούς ύπό τών ιατρών καταλιμπανομένους έν
τω ίερω ϋγιάζεσθατ ευρέθη δέ ύπό Αδριανού Καίσαρος. Βλ. έπίσης Pansier, «Repertorium oculariorum, I.», σ.
475 (λ. «Adrianus imperator»): «Il est l'inventeur d'un collyre», καί Κωστομοίρης, Περί 'Οφθαλμολογίας, σσ.
94-95.

12. Βλ.Antid.Lond. [σ. 17 Sigerist]: Confectio Hadriani· Antid. Bamberg, [σ.32 Siger.]:XLI. Antidotum
Atriani και XLII. Antidotum Atriani- Antid. Reichen, [σ. 40 Siger.]: Item Adrianum ad eadem quod supra·
Antid. Berol. [σ. 69 Siger.]: X. Antidotum adriano utilissimo· Antid. Sangall. [σσ. 77-78 Siger.]: Incipit anti-
dotum adrianum qui est optimum multis infirmis· Antid. Glasg. [σ. 142 Siger.]: Medicamen quod dicitur
Gallieni, tribuni Largi, caesaris Adriani, quod accepit Thifon he dictas condivi virtutes (στό Άντιδοτάριο
αύτό τό έν λόγφ φάρμακο, μέ διάφορες παραλλαγές, παρατίθεται συνολικά όκτώ φορές). Βλ. κάι Sigerist,
Rezeptliteratur, σσ. 169, 183 καί 184 (όπου άποδίδει τό φάρμακο στόν αυτοκράτορα Αδριανό). Βλ. άκόμη
Beccaria, I codici di medicina, σσ. 304 (Antidotum Adriani optimum, quod facit ad omnes desperationes mor-
tis) καί 327 (Antidotum Adrianum maiorem, qui facit ad omnes desperationes mortis)· Sigerist, «Mediaeval
Medical Texts», α 101,KaÎThorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 109. "Ισως έδώ πρέπει νά γίνει
ενα σύντομο σχόλιο γιά τόν άνακόλουθο τρόπο μέ τόν όποιον τό φάρμακο πού μνημονεύεται στό τελευταίο
άπό τά παραπάνω χωρία συνδέεται καί μέ τρία άλλα πρόσωπα, πρώτα μέ τόν Γαληνό (129-216; μ.Χ.), ύστερα
μέ τόν Σκριβώνιο Λάργο (έγραψε τό έργο του περί τό 45 μ.Χ.) κάι τέλος μέ τόν Thifon (ό Sigerist πιστεύει
δτι στό Thifon λανθάνει τό όνομα τοϋ Τρύφωνα τοΰ νεωτέρου, δασκάλου τοΰ Λάργου). Βλ. καί Marceil.,
De medic. 20, 115 [CML V, σ. 360, 13 κ.έ.], δπου πριν άπό τήν καταγραφή τής συνθέσεως τοΰ φαρμάκου
σημειώνεται οτι πρόκειται γιά τό Antidotum Hadriani, quo utebatur Caeser Augustus. ...· άν ό φερόμενος
ώς εύρετής είναι ό αύτοκράτορας Αδριανός, τότε δσον άφορά τόν χρήστη ε'ίτε έχει γίνει κάποια σύγχυση,
όχι σπάνια σέ τέτοιου είδους έκφράσεις, ε'ίτε ό κατονομαζόμενος Καίσαρ Αύγουστος πρέπει νά θεωρηθεί
πρόσωπο διαφορετικό άπό τόν 'Οκταβιανό Αύγουστο. Πάντως ό Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 17, ύποσημ. 1,
πιστεύει δτι τό σκεύασμα αύτό πού παραθέτει ό Μάρκελλος έντάσσεται στήν παράδοση πού προβάλλει τόν
Αδριανό ώς εύρετή φαρμάκου, ταυτίζει δηλ. τόν έδώ μνημονευόμενο Αδριανό μέ τόν ομώνυμο αύτοκράτορα.

13. Βλ. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 7,9 [CMG VIII/2, σ. 262,17-19 ]: τινές γάρ έπί πλεΐον τφ Άντωνίνου κολλυρίω
χρησάμενοι μετά τής προσθήκης τών οδυνών καί τήν όπτικήν ήδίκησαν δύναμιν στόν 'ίδιο, δ.π. 7, 87 [CMG



μακεδονεσ βασιλεισ ΦΙΛΙΑΤΡΟΙ και ΕΥΡΕΤΑΙ φαρμακων

359

Στόν αύτοκράτορα Βαλέριο (Βαλεριανό) άποδίδεται ένα άντίδοτο, χωρίς όμως νά κατα-
γράφονται οί άσθένειες γιά τις όποιες ένδείκνυται (ίσως όμως νά είναι πάγχρηστον (pancristo),
όπως καί τό άμέσως προηγούμενο άπό αύτό14.

Φυσικά ό κατάλογος αύτός θά ήταν δυνατόν νά έπαυξηθεί μέ ονόματα καί άλλων ήγεμό-
νων, όπως π.χ. τοΰ Νεχεψώ15, τοΰ Λαοδίκου16 κ.ά.17, κρίνω όμως ότι τά παρατιθέμενα παραδείγμα-
τα είναι άρκετά, ώστε νά καταδειχθεί ικανοποιητικά ή έπινοημένη σύνδεση διαφόρων διάσημων
προσώπων κυρίως μέ τήν εύρεση φαρμάκων.

Θά μποροϋσε λοιπόν νά ύποθέσει κάποιος, μάλλον μέ άσφάλεια, ότι διάφορα φάρ-
μακα συνδέθηκαν μέ τά ονόματα τών αυτοκρατόρων αύτών18, άλλά και άλλων προ-
σώπων γνωστών κατά τήν έποχή τους, γιά νά τούς δοθεί κΰρος ισότιμο μέ έκεΐνο τών
φαρμάκων, ή εύρεση τών όποιων άπό παλαιότερα χρόνια άποδιδόταν στόν Αλέξανδρο,
τόν Πτολεμαίο κ.ά. Ένα δεύτερο ένδεχόμενο έπίσης είναι, τά παραπάνω φάρμακα κατ'
άρχήν νά χρησιμοποιούνταν άπό τά πρόσωπα πού φέρονται ώς εύρετές τους, καί άκο-
λούθως τά πρόσωπα αύτά, ε'ίτε άπό παρανόηση ε'ίτε σκοπίμως, νά θεωρήθηκαν ότι πραγ-
ματικά έπινόησαν τή σύνθεση τών φαρμάκων. Πάντως είναι βέβαιο ότι καί οί 'ίδιοι οί
γιατροί κατά τήν άναγραφή διαφόρων σκευασμάτων τους φρόντιζαν νά σημειώνουν
ποιά γνωστά πρόσωπα τά είχαν χρησιμοποιήσει ή καί τά χρησιμοποιούσαν, προφανώς

VIII/2, σ. 332, 5-7] κάι 7, 103 [CMG VIII/2, σ. 360, 9-12]. Ένώ ό Άέτιος χαρακτηρίζει τό κολλύριο αύτό
ώς τό Άντωνίνου κολλύριον, μέ διατύπωση δηλ. πού έπιτρέπει να δεχθούμε τόν Άντωνΐνο ώς εύρετή του,
ό πολύ μεταγενέστερος του Νικόλαος Μυρεψός (13ος/14ος αι.), άφ' ένός τό ονομάζει Antoninus, άφ'
έτέρου σημειώνει (Δυναμ. [λατιν. μετάφρ.]): Collyrium pelarium, quod Antoninus dicitur, quod usus est
Appolonatius Syrus, probatum ab imperatore Antonino. Βλ. έπίσης Pansier, «Repertorium oculariorum, I.»,
α 478 (λ. «Antoninus»). Επισημαίνω άκόμη ότι ό Γαληνός γνωρίζει ένα φάρμακο και τοϋ γιατροΰ Άντωνίνου
τού Κώου (πρώτο μισό; 1ου αί. μ.Χ.), βλ. π.χ. Π. άντιδ. 2,11 [XIV 168,11-169,1 Κ.] (μέσψ τοϋ Άσκληπιάδη
τοΰ Φαρμακίωνα)· γιά τόν γιατρό αύτόν βλ. Μ. Wellmann, «Antoninus» (16), RE 1/2 (1894) 2572. Πάντως,
κατά τή γνώμη μου, είναι λογικό νά δεχθοΰμε ότι φάρμακα πού σέ κάποιες περιπτώσεις μνημονεύονται
άπλώς ή παρατίθενται μόνο μέ τό όνομα τοϋ εύρετή τους καί αύτό είναι τό όνομα γνωστού προσώπου,
γιά τό όποιο ό συγγραφέας έχει ήδη κάνει άκριβέστερο λόγο καί σέ άλλα χωρία τοϋ έργου του (δίνοντας
δηλ. περισσότερα στοιχεία γιά τήν ταύτισή του), πρέπει νά άποδοθοϋν στό πρόσωπο αύτό. Βλ. καί τήν
παρατήρηση τοϋ Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 184.

14. Βλ. Antid. Bamb. [σ. 35 Siger.]: Antidotum Valerii. Βλ. καί Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 184. Σημειώνω
έδώ ότι καί σέ κάποιον βασιλέα Κωνσταντίνο, προφανώς στόν πρώτο βυζαντινό αύτοκράτορα, άποδίδεται
άπό έναν άπό τούς κώδικες πού παραδίδουν τό έργο τού Παύλου Αιγινήτη ή σύνθεση ένός σάπωνος' βλ.
Έπιτ. ίατρ. 7,13 [CMG IX/1, σ. 327,9-12]: Σάπων Κωνσταντίνου (κριτ. ύπόμν.: Κωνσταντίνου AB: Κωνσταντί-
νου βασιλέως F). Βλ. έπίσης Antid. Bamb. [σ. 38 Siger.]: Sapone Constantini, και τή σχετική παρατήρηση τοϋ
Sigerist, Rezeptliteratur, σσ. 169 καί 185.

15.Βλ.Άέτ.,Λό}'. ίατρ. 15,13 [σσ.42,17 κ.έ. Ζερβ.]: Ήέστία ίσόψηφος τω ονόματι ήτοιδραχμ. φιστ'.έστι
δέ Νεχεψώ τοϋ βασιλέως....

16. Βλ. Γαλην., 17. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3,1 [XII 626,5 κ.έ. Κ.]: Ώτική Λαοδίκου βασιλέως....

17. Βλ. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6, 14 [XIII 929, 10-14 Κ.]: άλλη [sc. διαφορητική έμπλαστρος]
Κοδάμου ή Νικομήδους [correxi coll. transi, lat.: Νικοδήμου ed.] βασιλέως. ... (πιθανόν πρόκειται γιά κά-
ποιον άπό τούς ομώνυμους βασιλείς τής Βιθυνίας)· Antid. Lond. [σ. 20 Siger.]: Emplastrum quem adinuinit
Bartholomaeu<s> rex Persarum, και Antid. Reich, [σ. 61 Siger.]: Implastrum quod invenit Bartholomaeus
rex Persarum, κ.ά.

18. Γιά τή σύνδεση φαρμάκων μέ βασιλείς, ώς εύρετές ή χρήστες τους, βλ. καί Sigerist, Rezeptliteratur,
σσ. 184-185.
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για να τά διαφημίσουν19. Αρκετά τέτοια διαπρεπή άτομα πού φέρονται ώς άσθενεϊς γιά
χάρη τών όποιων έσκενάσθη κάποιο φάρμακο ή πού τό χρησιμοποιούσαν έξ αιτίας τής
ιδιαίτερα άποτελεσματικής δράσεώς του μάς είναι γνωστά κυρίως άπό τά συγγράμμα-
τα τοΰ Γαληνοΰ, τοΰ Σκριβωνίου Λάργου, τοΰ Μαρκέλλου τοΰ 'Εμπειρικού κ.ά. Φυσικά
οί γιατροί φρόντιζαν νά μνημονεύουν κυρίως τούς αύτοκράτορες, όπως τόν Αύγουστο
(27 π.Χ.-14 μ.Χ.), στή διάθεση τού όποιου έθεσε δύο θηριακές ό Α'ίλιος Γάλλος20, τόν
Τιβέριο (14-37 μ.Χ.), γιά τόν όποιο ό γιατρός Φιλωνίδης άπό τήν Κατάνη συνέθεσε ένα
κωλικόν φάρμακο21, τόν Νέρωνα (57-68 μ.Χ.), πού χρησιμοποιούσε τήν περίφημη θηρι-
ακή πού ονομαζόταν Γαλήνη, φάρμακο πού συνέθεσε ό γιατρός Άνδρόμαχος ό πρεσβύ-
τερος, έχοντας ώς βάση τό παρόμοιο φάρμακο τοΰ Μιθριδάτη22, ένα πεπτικό φάρμακο
(oxyporium)23, καί ένα άντίδοτο πού τού παρασκεύασε ό γιατρός Άνδρόμαχος ό νεώτε-
ρος καί τό όποιο τόν προφύλασσε άπό τά πάντα24, τούς αύτοκράτορες Μάρκο Αύρήλιο
(161-180 μ.Χ.) καί Σεπτίμιο Σεβήρο (193-211 μ.Χ.), γιά τούς όποιους ό Γαληνός έσκεύ-
αζεν τή θηριακή25, καί τον Αύρηλιανό (270-275 μ.Χ.) πού φέρεται ότι χρησιμοποιούσε

19. Ανάλογο σκοπό έξυπηρετούσε κάι ή σύνταξη ποικίλων έργων ή επιστολικών πραγματειών πού
άπευθύνονταν σε διάφορους ηγεμόνες, δπως π.χ. στόν «Αντίγονο», στόν «Πτολεμαίο» κ.ά. Πρβ. και Nutton,
Ancient Medicine, σ. 375, σημ. 4.

20. Βλ. Π. άνηδ. 2,1 [XIV 114, 3-115,1 Κ.]: Άντίδοτος Αίλίου Γάλλου, ή Καίσαρ συμφώνως, ταύτη και
Χάρμης έχρήσατο ..., κάι μία άκόμη τήν όποία Γάλλος παραγενόμενος έκ τής Αραβίας έδωκε Καίσαρι, βλ.
δ.π. 2, 14 [XIV 189, 7-190, 3 Κ], κάι 2,17 [XIV 203,2-14 Κ.]. Βλ. καί Watson, Theriac and Mithridatium, σ.
16. Πιθανόν τό ίδιο πρόσωπο άφορούν καί τά άκόλουθα δύο σκευάσματα τού Scrib. Larg., Compos. 31 [σ.
26, 1 Sconocchia]: Bene facit et hoc medicamentum, quod Augustus usus est, καί δ.π. 177 [σ. 84, 8-10 Sc.]:
Antidotus Marciani medici ... haec Augusto Caesari componebatur.

21. Βλ. Marceil., De medic. 28,38 [CML V, α 514,27 κ.έ.]: Conpositio coliaces ex libro Philonidis quae
etiam Tiberio Caesari conponebatur,...

22. Βλ. Γαλην., Π. άντίδ. 1,6-7 [XIV 32,11-45, 3 Κ.], όπου παρατίθεται ή έμμετρα γραμμένη θηριακή
τοϋ Άνδρομάχου τού πρεσβυτέρου καί ή μεταφορά της σέ πεζό λόγο άπό τόν γιό του Ανδρόμαχο τόν
νεώτερο, δπως έπίσης καί τά σχετικά σχόλια τοϋ Γαληνοΰ. Γιά τή νεότερη έκδοση τοϋ κειμένου αύτοϋ άπό
τόν Ε. Heitsch βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος».

23. Βλ. Marcell., De medic. 20, 84 [CML V, σ. 348, 35]: Oxyporium mirum Neronianum, καί αύτόθι
[CML V, σ. 350,9-10]: Hoc est oxyporium, quod Nero utebatur ad digestionem.

24. Βλ. Π. άντιδ. 2, 9 [XIV 155, 10-158, 3 Κ.]: Άντίδοτος έκατονταμίγματος, ή χρώμαι, ήν έσκεύασα
Καίσαρι πρός πάντα, ιδίως δέ προς τά θανάσιμα ... Βλ. άκόμη Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7, 7 [XIII 987,4
Κ.] : μάλαγμα Βάκχειου, ώ Καίσαρ έχρήσατο. Ό Βάκχειος ό Ήροφίλειος έζησε τόν 3ο αί. π.Χ., τό φάρμακο του
δμως τό παραθέτει ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος (καί μέσψ αύτοϋ ό Γαληνός), οπότε ό Καίσαρ πρέπει 'ίσως νά
ταυτισθεί μέ τόν Νέρωνα, άρχίατρος τοΰ όποιου διετέλεσε ό Άνδρόμαχος. Γιά τήν άπόδοση τών δύο αύτών
φαρμάκων στόν έν λόγω Ανδρόμαχο βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σσ. 143, 189 καί 241 (γιά τό πρώτο
φάρμακο), καί σσ. 141 καί 188 (γιά τό δεύτερο φάρμακο).

25. Βλ. Π. άντιδ. 2,17 [XIV 201,9-14 Κ.]: Θηριακή ή έχρήσατο Μάρκος ό αυτοκράτωρ ... (ό Γαληνός ώς
Μάρκον ή Μάρκον Άντωνΐνον ή Άντωνϊνον μνημονεύει τόν Μάρκο Αύρήλιο, βλ. τή σειρά τών αυτοκρατόρων,
δ.π. 1, 13 [XIV 64, 6-65, 3 Κ.)· δ.π. 1, 1 [XIV 3, 9-10 Κ.]: ώς ό καθ' ήμάς γενόμενος αυτοκράτωρ Αυρήλιος
Άντωνΐνος [= ό Μάρκος Αύρήλιος], καί αύτόθι [XIV 65, 6-9 Κ.]: ώστε τοϋ νϋν οντος ήμών αύτοκράτορος
Σεβήρου, κελεύσαντος αύτώ κατά τόν αυτόν τρόπον <3ν έσκεύαζον Άντωνίνω συνθεΐναι τήν άντίδοτον. Πάντως
τό χωρίο τοϋ Γαλην. Π. άντιδ. 1, 1 [XIV 3, 17-4, 1 Κ.]: αύτοι δ' ήμεΐς ϊσμεν κατά τόν Άντωνΐνον [= Μάρκον
Αύρήλιον], ός τό μέν πρώτον εις άσφάλειαν αύτοϋ κατασκευάζων [sc. τήν θηριακήν] έκάστης ήμέρας, όσον
Αιγυπτίου κυάμου μέγεθος έλάμβανεν δέν σημαίνει δτι ό 'ίδιος ό Άντωνϊνος παρασκεύαζε τό φάρμακο, άλλά,
όπως προκύπτει σαφώς άπό τή συνέχεια τοϋ χωρίου, έκεΐνος πού τό έτοίμαζε γιά τόν αυτοκράτορα ήταν ό
άρχίατρος Δημήτριος καί στή συνέχεια ό Γαληνός (βλ. αύτόθι [XIV 4,13-5,2 Κ.]).
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ένα άντίδοτο το όποιο τοϋ ενίσχυε τις σωματικές δυνάμεις, εξαλείφοντας τούς πόνους
άπό ολόκληρο τό σώμα26. Έπίσης σέ σχέση μέ ποικίλα φάρμακα μνημονεύονται ονόμα-
τα συζύγων ή συγγενών αύτοκρατόρων (όπως π.χ. ή Λιβία, ή Μεσσαλίνα, ή Άντωνία,
ή Όκταβία)27 ή άλλων σημαντικών προσώπων (ή τουλάχιστον γνωστών στήν περιοχή
δπου άσκοϋσε τό έπάγγελμά του ό γιατρός πού τούς μνημονεύει)28.

Άλλά έκτος άπό τή διαφήμιση τών φαρμάκων και τά οικονομικά ώφέλη τών
γιατρών, πού προέκυπταν άπό τή σύνδεση ένός φαρμάκου μέ τό όνομα κάποιου ήγεμό-
να, φαίνεται ότι ήταν εύρέως διαδεδομένη και ή άντίληψη πώς ή κατοχή ιατρικών γνώ-
σεων προσέδιδε κϋρος σέ κάποιον μή γιατρό, και έπ! τοϋ προκειμένου σέ έναν ήγεμόνα·
ή διαπίστωση αύτή τεκμηριώνεται σαφώς άπό τήν περίπτωση τοϋ Βεσπασιανού. Κατά
τόν Σουητώνιο, ό Βεσπασιανός άκριβώς έπειδή άνήλθε στόν θρόνο κατά άπαίτηση τοΰ
στρατοϋ, καί όχι μέ διαδοχή, δέν διέθετε έξ άρχής τό μεγαλείο τών προηγούμενων αύτο-
κρατόρων. Διάφορα περιστατικά όμως συνετέλεσαν ώστε ό αύτοκράτορας νά άναπλη-
ρώσει τό γόητρο πού τοΰ έλειπε καί νά άποκτήσει έντυπωσιακή φήμη. Ένα άπό τά πε-
ριστατικά αύτά συνδέεται μέ τήν ιατρική, καί συγκεκριμένα μέ δύο θαυματουργικές θε-
ραπείες. Μιά ήμέρα, ένώ βρισκόταν στήν Αλεξάνδρεια, τήν ώρα πού καθόταν στήν έδρα
του στό δικαστήριο, παρουσιάσθηκαν ένώπιόν του δύο άπλοί άνθρωποι, ό ένας άπό τούς
όποιους ήταν τυφλός καί ό άλλος χωλός, καί τοΰ άνακοίνωσαν τήν άκόλουθη ύπόδει-
ξη τοΰ Σάραπη: Ό θεός έμφανίσθηκε στό όνειρο τους καί τούς άνήγγειλε ότι γιά νά θε-
ραπευθούν πρέπει νά παρουσιασθούν στόν αύτοκράτορα καί νά τοϋ τό ζητήσουν· άν
ό Βεσπασιανός άπλώσει τις παλάμες του, όπου θά έχει προηγουμένως βάλει τό σάλιο
του, στά μάτια τοϋ τυφλού, αύτός θά άναβλέψει, καί άν άγγίξει τόν χωλό μέ τό πόδι του,
αύτός θά περπατήσει καί πάλι φυσιολογικά. Ό αύτοκράτορας, παρά τήν άρχική δυσπι-
στία του, ύποχωρώντας στίς προτροπές φίλων του (hortantibus amicis), άκολούθησε

26. Βλ. Antid. Bamb. [σ. 25 Siger.]: XIIII. Antidotum qui facit ad fortitudinem, sive ad dolorem totius
corporis, que utebatur Aurelianus Imperator. Βλ. καί Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 184.

27. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII768,15-16 Κ.] : κολλύριον, ώ έχρήσατο Φλώρος έπι Άντωνίας
τής Δρούσου μητρός, παρ'ολίγον ύπό τών άλλων ιατρών πηρωθείσης' Scr. Larg., Compos. 59 [σ. 35, 10 Sc.]:
hoc Octavia Augusti soror usa est· ο.π. 60 [σ. 35, 21-23 Sc.]: nam Messalina dei nostri Caesaris hoc [sc. re-
medium] utitur δ.π. 70 [σ. 39,15 Sc.]: hoc Augusta semper compositum habuit- δ.π. 175 [σ. 83,6-8 Sc.]: Sed
multo magis emplastri huius vis facit, quod Augusta propter eiusmodi casus habuit compositum et multis
profuit· δ.π. 268 [σ. 115,4-6 Sc.]: Acopum ad perfrictionem. ... hoc Augusta utebatur· δ.π. 271 [σ. 116, 12
Sc.]: Acopum, quo fere Augusta et Antonia usae sunt· Antid. Reichen, [σ. 64 Siger.]: Unguentum pentamiron
quem utebatur Lybia Augusta· Marcell., De medic. 13,1 [CML V, σ. 226,8-9] : Hoc Octavia Augusti soror usa
est· δ.π. 13, 4 [CML V, σ. 226, 19-21]: Augustam constat hoc usam Messalinam, deinde aliorum caesarum
matrimonia hoc dentifricio usa sunt· δ.π. 15, 6 [CML V, α 248,22-24]: hoc Livia Augusta semper composi-
tum habuit· δ.π. 35,6 [CML V, σ. 588,5 κ.έ.]: Acopum ad perfrictionem ..., hoc Augusta Livia utebatur· δ.π.
35,9 [CML V, α 590,1-2]: Acopum, quo fere semper Livia Augusta et Antonia usae sunt, κ.ά.

28. Βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,2 [XIII 56,13-18 Κ.] : Άσκληπιάδης έν τω πρώτα) τών έντός
ούτως έγραψεν πρός κατάρρους, ώ έχρήσατο Κόμων ό φιλόσοφος' ώφελεϊ παραχρήμα' δ.π. 9,6 [XIII 311,9-10
Κ.]: πρός φίμους και τά ενέδρα τοϋ Ε'ικοδότου, έν φΆστάϊνος έθεραπεύθη'δ.π. 10,1 [XIII324,17-18 Κ.]: πρός
Αιθιώντας [sc. νεφριτική άντίδοτος], ώς Βάσσα ή Μαρίου έθεραπεύθη' δ.π. 10,2 [XIII 339,3-4 Κ.]: ταύτη [sc.
τη δυνάμει] έχρησάμην πρός άνασκευήν έπί Φροντίνου, κ.ά.· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6,14 [XIII 926,14-927,2
Κ.]: διαφορητική βρογχοκήλων, fj Κλήμης Σερτώριος έθεραπεύθη'ο.π. 7,12 [XIII 1027,11-1029, 8 Κ.]: άλλο
Πομπηίου Σαβίνου, έπιγράφεται πολυτελές, έσκευάσθη Άβουρνίφ Ούάλεντι' δ.π. 7, 13 [XIII 1036, 6-14 Κ.]:
άλλο ακοπον φ Άρούντιος Ακύλας έθεραπεύθη, κ.α.
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τις ύποδείξεις τοϋ Σάραπη, καί τά άποτελέσματα ήταν άκριβώς αύτά πού είχε προείπει ό
θεός29. Είναι φανερό ότι τόσο ή επιλογή τού χώρου τελέσεως τοΰ «θαύματος» όσο και ή
έντολή πού δόθηκε ειδικά άπό τόν Σάραπη ήταν προσεκτικά σχεδιασμένα, άφοϋ οί θε-
ραπευτικές έπεμβάσεις τοΰ θεοΰ κυρίως γιά παθήσεις τών οφθαλμών ήταν πασίγνωστες
καί άφοροΰσαν τήν άποκατάσταση τής οράσεως όχι μόνο άνθρώπων άλλά καί ζώων30.

Στή συνέχεια καταγράφονται Μακεδόνες βασιλείς31, γιά τούς οποίους διασώζονται
άρχαίες μαρτυρίες ότι είτε έκδήλωσαν ένδιαφέρον γιά τήν ιατρική ε'ίτε πειραματίσθηκαν
μέ τή θεραπευτική ή θανατηφόρο δράση διαφόρων ούσιών είτε τέλος συνέθεσαν φάρ-
μακα καί συνέγραψαν σχετικά συγγράμματα32.

1. Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών
(356-323 π.Χ.)

Ήδη στήν Αρχαιότητα ήταν διαδεδομένη ή άποψη ότι ό Αλέξανδρος έτρεφε ιδι-
αίτερη άγάπη γιά τήν ιατρική, καί ότι αύτό άσφαλώς ήταν άποτέλεσμα τής επιδράσεως
τοΰ Αριστοτέλη. Ό Μακεδόνας βασιλιάς δέν εΐχε εκδηλώσει θεωρητική μόνον άγάπη γιά
τήν έπιστήμη τοΰ Ασκληπιού, άλλά τού άρεσε νά βοηθά τούς άρρωστους φίλους του,
καί γιά τόν σκοπό αύτόν τούς πρότεινε θεραπευτικές άγωγές ή τούς συνιστούσε διάφο-
ρες δίαιτες. Ή ιδιαίτερη άγάπη τοΰ Αλεξάνδρου γιά τήν ιατρική (φιλιατρείν), κατά τόν

29. Για το περιστατικό αύτό βλ. Suet., Vit. Caes. (Vespas.) 7,2-3· βλ. άκόμη Tacit., Annal. 4,81. Έξ αιτίας
τής θεραπείας τοϋ τυφλοϋ, ή όποία περιγράφεται έδώ, ό Pansier συμπεριλαμβάνει τόν Βεσπασιανό στόν
κατάλογο τών άρχαίων οφθαλμικών βλ. «Repertorium oculariorum, II.», σ. 61 (λ. «Vespasianus»). Πρβ. και
τήν ίαση τοϋ τυφλοϋ άπό τόν Ίησοϋ μέ τόν πηλό πού έφτιασε μέ τό σάλιο του (Ίω. 9, 1-7). Προφανώς ή
σύνθεση τοϋ άντιδότου, γιά τό όποιο έγινε λόγος παραπάνω, άποδόθηκε στόν Βεσπασιανό σέ μεταγενέστερο
χρόνο.

30. Κατά τόν Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 5, 76, ό Δημήτριος ό Φαληρέας (γενν. περι τό 350 π.Χ.), όταν
άπώλεσε τήν όρασή του στήν Αλεξάνδρεια, θεραπεύθηκε παρά τοϋ Σαράπιδος. Πάλι στήν Αλεξάνδρεια άπό
τόν ίδιο θεό πραγματοποιήθηκε καί μιά παρόμοια γνωστή θεραπεία, μόνο πού αύτή τή φορά άφοροϋσε ένα
άλογο. Ό Αιλιανός, Π. ζώων ίδιότ. 11,31, άφηγεΐται ότι, όταν κάποιο άλογο, έξαιρετικής ομορφιάς καί μεγά-
λων προσόντων, τυφλώθηκε στόν δεξιό οφθαλμό, ό ιδιοκτήτης του Ληναϊος παρακάλεσε τόν Σάραπη γιά
τήν άποκατάσταση τής οράσεως τοϋ άγαπημένου ζώου του. Ό θεός άνταποκρίθηκε στήν ικεσία του. Στήν
περίπτωση μάλιστα αύτή είναι γνωστή καί ή θεραπεία τήν όποία ύπέδειξε: δίδωσιν [sc. ό Σάραπις] ϊασιν μή
καταιονεΐν μέν τον όφθαλμόν, πνριάσεσι δέ αύτόν άλεαίνειν μεσούσης ήμέρας έν τω τοϋ νεώ περιβάλω. Μία
άκόμη ίαση οφθαλμικής παθήσεως μέ ύπόδειξη τοϋ Σάραπη καταγράφει ό Αίλιος Προμώτος· ή ίαση άφορά
τόν βασιλιά «Πτολεμαίο» (βλ. παρακάτω, σ. 479). Αξίζει νά σημειωθεί έδώ ότι υπήρχε καί ένα οφθαλμικό
φάρμακο, γνωστό ώς φανίον σαραπιακόν βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 755,17-756,4 Κ.].

31. Μέ τόν χαρακτηρισμό «Μακεδόνες βασιλείς» δέν έννοώ τούς βασιλείς μόνο τής Μακεδονίας,
άλλά καί τούς Μακεδόνες στρατηγούς τοϋ Αλεξάνδρου, οί όποιοι μετά άπό τόν θάνατο του άναγορεύθη-
καν βασιλείς τών διαφόρων κρατών πού δημιουργήθηκαν.

32. Άλλες άπό τις μαρτυρίες αύτές άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, άλλες παρουσιάζουν
μάλλον μεγεθυνμένο τό ένδιαφέρον κάποιων ήγεμόνων γιά τήν ιατρική, ένώ άλλες άποτελοϋν σαφώς με-
ταγενέστερα έπινοήματα. Φυσικά στήν παροϋσα μελέτη λαμβάνονται ύπ' όψιν, σέ όποια άπό τις τρείς αύτές
κατηγορίες κάι άν άνήκουν, άκριβώς έπειδή, άνεξάρτητα άπό τήν άνταπόκρισή τους στήν άλήθεια, συνετέ-
λεσαν στή διαμόρφωση τής φήμης γιά ένασχόληση τών προσώπων αύτών μέ τήν ιατρική.
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Πλούταρχο33, ήταν άποτέλεσμα τής μαθητείας του κοντά στον Αριστοτέλη και τεκμηρι-
ώνεται κυρίως άπό τίς, γνήσιες ή προσγραφόμενες σ' αύτόν, έπιστολές, οι όποιες άποτέ-
λεσαν μία άπό τίς πηγές τοϋ Χαιρωνέα συγγραφέα34.

Ό Αλέξανδρος λοιπόν συνήθιζε νά στέλνει έπιστολές στούς φίλους του καί τούς
στρατηγούς τοϋ στρατεύματος του σχετικά μέ διάφορα ζητήματα. Δυστυχώς οί έπι-
στολές πού εΐχε ύπ' δψιν του ό Πλούταρχος δέν σώζονται· άπό εκείνες στις όποιες θίγο-
νταν ιατρικά θέματα μάς είναι γνωστή μόνο μία, αύτή πού έστειλε στόν γιατρό Παυσανία,
δταν έπρόκειτο νά έλλεβορίσει τόν Κράτερο35. Έπίσης μας εΐναι γνωστή καί ή ευχαριστή-
ρια έπιστολή πρός τόν γιατρό Άλέξιππο πού θεράπευσε τόν Πευκέστα36. Ό Πλούταρχος
δμως δέν καταγράφει λεπτομερέστερα στοιχεία γιά τό περιεχόμενο τών δύο παραπάνω
έπιστολών, καί κυρίως αύτής πρός τόν Παυσανία, όπότε δέν μας παρέχεται ή δυνατότη-
τα νά κρίνουμε τήν άρτιότητα τών σχετικών γνώσεων τοΰ Αλεξάνδρου.

Ή πληροφορία γιά τήν άξιοποίηση άπό τόν Αλέξανδρο στήν πράξη τών θεωρη-
τικών ιατρικών γνώσεών του έπαναλαμβάνεται άπό τόν βυζαντινό ιστορικό Ιωάννη
Ζωναρά (12ος αι.), ό όποιος δμως άπλώς τήν έρανίζεται άπό τόν Πλούταρχο37.

Ένώ ή γενικόλογη άναφορά τών δύο αύτών συγγραφέων (Πλουτάρχου, Ιωάννη
Ζωναρά) στις ιατρικές γνώσεις τοΰ Αλεξάνδρου δίνει τήν έντύπωση δτι ό Μακεδόνας
βασιλιάς ήταν πράγματι κάτοχος τής έπιστήμης τοΰ Άσκληπιοΰ σέ μεγάλο βαθμό, μέ
λίγα λόγια δτι δέν ύστερούσε άπό τούς γιατρούς τής έποχής του, κάτι τέτοιο μάλλον δέν
τεκμηριώνεται άπό τήν άντικειμενική έξέταση τών στοιχείων πού παραθέτουν οί άρχαιοι
συγγραφείς. Στή συνέχεια θά έξετασθοΰν τά βασικά χωρία, τά όποια ύποτίθεται δτι στοι-
χειοθετούν τήν άξιοσημείωτη ίατρογνωσία τοΰ Αλεξάνδρου.

Έχει ύποστηριχθεΐ δτι ό Αλέξανδρος ήταν έξαίρετος γνώστης τής ιατρικής διαιτη-
τικής, έπειδή κατά τόν Πλούταρχο38 ήν δέ και γαστρός έγκρατέστατος, και τοϋτ' άλλοις
τε πολλοίς έδήλωσε και τοις πρός Άδαν λεχθεϊσιν, ήν έποιήσατο μητέρα κα'ι Καρίας βασί-
λισοαν άπέδειξεν. ώς γάρ έκείνη φιλοφρονονμένη πολλά μέν όψα καθ' ήμέραν άπέστελ-
λεν αύτώ και πέμματα, τέλος δέ τούς δοκοϋντας εΐναι δεινοτάτους όψοποιούς κα'ι άρτο-
ποιούς, έφη τούτων μηδενός δεϊσθαι· βελτίονας γάρ όψοποιούς έχειν ύπό τοϋ παιδαγω-

33. Βλ. Πλούταρχ.,ΑΑέζ. 8,1 (= μαρτ. la). Βλ. έπίσης Diels, «Ueber die Excerpte von Menons Iatrika»,
σ. 408- Hamilton, Plutarch, Alexander, σ. 20· Maxwell-Stuart, «A Medical Recipe», σ. 321· Greenwalt,
«Medical Arts», σ. 219- Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Ή έκστρατεία τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου», σσ. 88-89·
Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 18 κ.έ.· Marasco, «I medici di corte», σσ. 193-194, κ.ά.

34. Ό Πλούταρχος κάνει λόγο γιά περισσότερες άπό τριάντα έπιστολές τοΰ Αλεξάνδρου καί προσώ-
πων μέ τά όποία αύτός άλληλογραφοΰσε- άπό τά λεγόμενά του είναι σαφές δτι είχε στή διάθεσή του ένα
corpus τών έπιστολών αύτών, τις όποιες προφανώς τίς θεωρούσε γνήσιες καί τις χρησιμοποιούσε ώς πηγές
του. Από τούς νεότερους μελετητές άλλοι θεώρησαν τίς έπιστολές αύτές γνήσιες, ένώ άλλοι τίς άπέρριψαν
ώς νόθες· γιά τή σχετική συζήτηση βλ. Hamilton, Plutarch, Alexander, σα. lix-lx, δπου καί σχετική βιβλιο-
γραφία. Γιά τίς έπιστολές τοΰ Αλεξάνδρου ώς πηγή γιά τίς ιατρικές γνώσεις του βλ. καί Greenwalt, «Medical
Arts», σ. 219. Βλ. καί Kalleris, Les anciens Macédoines, τ. 1, σσ. 61-62.

35. Λεπτομερέστερα βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 29 («Παυσανίας»).

36. Βλ. στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 3 («Άλέξιππος»),

37. Βλ. μαρτ. lb.

38. Βλ. Πλούταρχ., Άλέξ. 22,7-10.
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γοϋ Λεωνίδον39 δεδομένους αύτώ, πρός μέν τό άριστον νυκτοπορίαν40, πρός δέ τό δεϊπνον
όλιγαριστίαν41 [: «Ήταν έπίσης καί πάρα πολύ έγκρατής οσον άφοροΰσε τό φαγητό, καί
αύτό τό κατέστησε φανερό και μέ πολλές άλλες ένέργειές του, άλλά καί μέ τά όσα είπε
πρός τήν Άδα, τήν όποία έκτιμοΰσε ώς μητέρα καί τήν κατέστησε βασίλισσα τής Καρίας.
Όταν έκείνη άπό φιλόφρονα διάθεση τοΰ έστελνε κάθε ή μέρα πολλά φαγητά καί γλυ-
κίσματα καί τέλος αύτούς πού θεωρούνταν ότι ήταν οί καλύτεροι μάγειροι και άρτοποι-
οί, είπε ότι δέν έχει άνάγκη άπό κανέναν άπό αύτούς. Γιατί έχει καλύτερους μάγειρες,
τούς όποιους τοΰ έχει δώσει ό παιδαγωγός του Λεωνίδας, δηλ. άντί γιά τό πρωινό γεύμα
τή νυχτερινή πορεία, καί άντί γιά τό δείπνο τό έλαφρύ πρωινό»]. Ώστόσο άπό τό χωρίο
αύτό προκύπτει άπλώς ότι ό Αλέξανδρος ήταν έγκρατής όσον άφορά τό φαγητό καί ότι
άντί γιά τά πολλά φαγητά, προφανώς γιά λόγους ύγείας, προτιμοΰσε τήν όλιγαριστίαν
καί τόν νυκτερινό περίπατο. Εΐναι σαφές όμως ότι κάτι τέτοιο δέν άποτελει έξειδικευμέ-
νη ιατρική γνώση ούτε προϋποθέτει άπαραίτητα ιατρική μαθητεία42. Έξ άλλου στήν άπά-
ντηση πού ό ίδιος έδωσε στήν Λδα δέν συνδέει τήν άποψή του γιά τή δίαιτα μέ τήν ια-
τρική άλλά μέ τήν έκπαίδευσή του κοντά στόν παιδαγωγό Λεωνίδα. Συνεπώς τό ότι οί
διαιτητικές αύτές υποδείξεις έγιναν στόν Αλέξανδρο όχι άπό γιατρό άλλά άπό τόν παι-
δαγωγό του, άποδεικνύει ότι δέν έπρόκειτο γιά γνώσεις έξειδικευμένες· ή χρησιμότη-
τα τής έγκράτειας στό φαγητό, τής νυκτοπορίας καί τής όλιγαριστίας (= όλιγοσιτίας;) τό
βράδυ προφανώς άποτελοΰσαν γνώσεις εύρέως διαδεδομένες.

39. Γιά τόν Λεωνίδα βλ. Berve, Alexanderreich, τ. 2, σσ. 235-236, άρ. 469, καί Hamilton, Plutarch,
Alexander, σσ. 14 καί 66.

40. Τήν νυκτοπορίαν ώς ύπόδειξη γιά τή διατήρηση τής ύγείας (ύγιεινόν παράγγελμα) δέν τή συνιστά
κανείς άρχαΐος γιατρός (τουλάχιστον δπως προκύπτει άπό τά σωζόμενα καί έκδεδομένα έργα τής σχετικής
γραμματείας). Άντίθετα συνιστάται ό περίπατος ε'ίτε κατά τόν χρόνο πού ύφίστανται διάφορα νοσήματα ε'ίτε
κατά τήν άποθεραπεία τους, άλλά άκόμη καί άνεξάρτητα άπό κάποια άσθένεια, π.χ. άμέσως μετά άπό τόν
ύπνο ή πριν άπό αύτόν, ύστερα άπό τό φαγητό κτλ. Γιά τά θεραπευτικά ή βοηθητικά γιά τή θεραπεία άπο-
τελέσματα τοϋ περιπάτου ή γιά τή συμβολή του στή διατήρηση τής ύγείας, καθώς καί γιά τούς διαφόρους
τρόπους μέ τούς όποιους πρέπει νά περιπατεί κάποιος (μετά συνεντάσεως τών σκελών, μετά τοϋ τάς πτέρνας
άπερείδειν, έπ' άκρων τών δακτύλων κτλ.) άλλά καί γιά τις περιοχές δπου πρέπει νά περιπατεί (οί ανώμαλοι
περίπατοι, δηλ. σέ άνώμαλο έδαφος, οί έν πεδίω, οί έν μαλακή γή, οί παρά θάλασσαν κτλ.) άνάλογα μέ τόν θε-
ραπευτικό σκοπό πού έπιδιώκει, βλ.Άντυλλος στόν Όρειβ., Ίατρ. συν. 6,21 [CMG VI/1/1, σσ. 177,8-179,27]·
βλ. καί τό παρόμοιου περιεχομένου κεφάλαιο τοϋ 'ίδιου συγγραφέα πού άφορά τόν δρόμον (ό δρόμος σύντο-
νος ών περίπατος), Άντυλλος στόν Όρειβ., Ίατρ. συν. 6,22 [CMG VI/1/1, σσ. 179,28-180,20],

41. Όμοίως ή όλιγαριστία δέν έντοπίζεται ώς διαιτητική ύπόδειξη σέ ιατρικά κείμενα. Άρκετά συχνά
δμως συνιστάται γενικά ή όλιγοσιτία/όλιγοτροφία (δπως έπίσης ή όλιγοποσία καί ή ϋδροποσία)· σχετικά βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4, 8 [XII 790, 13-14 Κ.]: άρμόζει όλιγοσιτία, όλιγοποσία, ϋδροποσία' δ.π. 8, 4
[XIII 168,8 Κ.]: όλιγοσιτία τε καί όλιγοποσία τή πρώτη χρήσθωσαν πρβ. 17. φλεβοτ. πρός Έρασιστρ. έν 'Ρώμη
8 [XI240,12-13 Κ.]: άσιτίαιςτε καί όλιγοποσίαις καί λουτροϊς έπίσης [Γαλην.],Π. εύπορ. 1,5 [XIV 343,10 Κ.]:
άρμόζει όλιγοσιτία καί ϋδροποσία■ Άρετ.,Χρον. νούσ. θερ. 1,2 [CMG II, σ. 147,27]: όλιγοποτίη (codd.: όλιγο-
σιτίη Wellmann) καί ύδροποτίη' Σωραν., Π. γυν. 2,49 [CMG IV, σ. 88,23]: έπ' όλιγοποσίας (cod.: όλιγοσιτίας
Bendz) καί ύδροποσίας, κ.ά.

42. Ό Αασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 22-23, πιστεύει δτι «ό Αλέξανδρος, πού ήταν, κατά τόν
Πλούταρχο, πολύ έγκρατής, είχε έπομένως άπόλυτη συνείδηση τής άναγκαιότητάς της [δηλ. τής δίαιτας],
ώς ρυθμιστικού παράγοντα τής ύγείας του». Άκόμη δμως καί άν δεχθούμε δτι κάτι τέτοιο 'ίσχυε, δέν συνε-
πάγεται οπωσδήποτε ιατρικές γνώσεις τοϋ έπιπέδου έκείνων πού έκτίθενται στήν 'Ιπποκρατική Συλλογή,
δπως ύποστηρίζει ό Λασκαράτος (στήν εύρύτερη πραγμάτευσή του σχετικά μέ τις διαιτητικές γνώσεις τοΰ
Αλεξάνδρου, βλ. π.χ. δ.π., σσ. 23-24).
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Έπί πλέον θά μπορούσε κάποιος νά άμφισβητήσει τουλάχιστον τό περιεχομένο τής
άπαντήσεως τοϋ Αλεξάνδρου προς τή βασίλισσα τής Καρίας: Άν όντως ό Μακεδόνας
στρατηλάτης έδωσε τήν απάντηση αύτή, τό έκανε μάλλον γιά νά δηλώσει γενικά τήν
έγκράτειά του στό φαγητό, καί όχι κυριολεκτώντας, ή ή πραγματική άπάντηση μετα-
βλήθηκε καί ώραιοποιοποιήθηκε άπό τούς μεταγενέστερους ιστορικούς. Γιά τή σκέ-
ψη αύτή τήν άφορμή μάς παρέχει πάλι ό Πλούταρχος, ό όποιος στό έργο του Περι τής
Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής σημειώνει43: Άλλ'Αλέξανδρος ήρίστα μέν δρθρου καθε-
ζόμενος, έδείπνει δέ προς έσπέραν βαθεΐαν, έπινε δέ θύσας τοις θεοϊς ... [: «Άλλά ό
Αλέξανδρος προγευμάτιζε τά χαράματα καθισμένος, ένώ δειπνοΰσε άργά τό βράδι καί
έπινε άφοΰ θυσίαζε στούς θεούς»]. Στο χωρίο αύτό, σέ άντίθεση μέ τό παραπάνω έξετα-
ζόμενο τοΰ βίου τοΰ Αλεξάνδρου, δέν γίνεται λόγος γιά άποχή άπό τό άριστον, άλλά τό
άντίθετο, καί έπίσης δέν διατυπώνεται καμιά παρατήρηση γιά λιτό δείπνο.

Μέ βάση ένα δεύτερο χωρίο, πάλι τοΰ ίδιου συγγραφέα, ό Αλέξανδρος παρουσι-
άζεται άπό νεότερο μελετητή νά άποφεύγει, γιά λόγους ύγιεινής διατροφής, τή βρώση
θαλασσινών44: Αύτός μέν ούν καϊ δψων εγκρατής ήν, ώστε καϊ τά σπανιώτατα [πολλάκις]
τών άπό θαλάττης αύτώ κομιζομένων άκροδρύων45 και 'ιχθύων έκάστω διαπεμπδμενος τών
έταίρων, πολλάκις έαυτω μόνω μηδέν καταλείπειν [: «Αύτός λοιπόν (sc. ό Αλέξανδρος)
ήταν έγκρατής καί όσον άφοροΰσε τό φαγητό του, μέ άποτέλεσμα, όταν τοϋ έφερναν με-
ρικά άπό τά πιο σπάνια θαλασσινά όστρακα καί ψάρια, έπειδή τά έστελνε στούς διάφο-
ρους φίλους του, πολλές φορές γιά τόν έαυτό του νά μήν άφήνει τίποτε»]. Μέ άφορμή τό
χωρίο αύτό έχει πλασθεί μια ολόκληρη θεωρία γιά γνώση έκ μέρους τοΰ Αλεξάνδρου τής
διατροφικής άξίας τών διαφόρων ψαριών, καί ύποστηρίχθηκε ή άποψη ότι ό Μακεδόνας
βασιλιάς δέν έτρωγε τά όστρακα καί τά ψάρια έπειδή ήταν έπιβλαβή (καί αύτά τά έπι-
βλαβή εδέσματα τά έστελνε στούς φίλους του!)46. Ή μόνη όμως πληροφορία πού προκύ-
πτει άπό τό πλουτάρχειο χωρίο, έκτός άπό τήν έπαναβεβαίωση τής έγκράτειάς του στό

43. Βλ. Π. Άλεξ. τύχ. 2,6,338D. Τήν άπάντηση αύτή τοϋ Αλεξάνδρου τήν έντοπίζουμε σχεδόν άπαράλ-
λακτη τρεις άκόμη φορές στόν Πλούταρχο, Ύγιειν. παραγγέλμ. 127Β: Λέγεται δέ και Άλεξάνδρον ειπείν τούς
τής Άδας όψοποιούς άποπεμψάμενον ώς έχει βελτίονας [άγειν] άει συν αύτώ, προς μέν το άριστον τήν νυκτο-
πορίαν, προς δέ τό δεϊπνον τήν όλιγαριστίαν Άποφθ. βασιλ. καϊ στρατηγ. 180Α: Τής δέ τών Καρών βασιλίσσης
Άδας δψα και πέμματα παρεσκευασμένα περιττώς δια δημιουργών καϊ μαγείρων φιλοτιμουμένης άει πέμπειν
προς αυτόν έφη κρείττονας εχειν αύτός όψοποιούς, προς μέν άριστον τήν νυκτοπορίαν προς δέ δεϊπνον τήν όλι-
γαριστίαν, καί Ότι ούδ' ήδέως ζήν κατ' Έπίκουρ. 1099C: όπου καί Αλέξανδρος άπεώσατο τής 'Άδας τούς μαγεί-
ρους αύτός ειπών εχειν άμείνονας όψοποιούς, πρός μέν άριστον τήν νυκτοπορίαν πρός δέ δεϊπνον τήν όλιγα-
ριστίαν, και μία φορά στόν Ίω. Στοβ., Άνθολ. 4,37,8,127Β: Λέγεται δέ καί Άλέξανδρον ειπείν τούς τής 'Άδας
όψοποιούς άποπεμψάμενον, ώς έχει βελτίονας άει σύν έαυτω, πρός μέν τό άριστον τήν νυκτοπορίαν, πρός δέ
τό δεϊπνον τήν όλιγαριστίαν.

44. Βλ. Πλούταρχ., Άλέξ. 23,9-10. Πρβ. καί ολόκληρο τό κεφ. 23.

45. Άκρόδρυα χαρακτηρίζονται καρποί πού έχουν τραχύ ή σκληρό κέλυφος, δπως τά βελανίδια, τά κά-
στανα κ.ά.· βλ. Γεωπ. 10,74 [σ. 309,20-22 Beckh]: άκρόδρυα δέ καλείται, δσα έξωθεν κέλυφος έχει, οίον ροιά,
πιστάκια, κάστανα, καί όσα ξυλώδη τόν καρπόν έξωθεν έχει. Εδώ μέ τήν έκφραση τών άπό θαλάσσης αύτώ
κομιζομένων άκροδρύων προφανώς χαρακτηρίζονται τά διάφορα οστρακοειδή.

46. Ό Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 23-24, σφάλλει πιστεύοντας πώς άπό τό χωρίο αύτό συνά-
γεται τό συμπέρασμα δτι ό Αλέξανδρος «άπέφευγε μερικά εϊδη φαγητών, δπως τά ψάρια καί τά θαλασσινά»·
μάλιστα έπιχειρεί νά συνδέσει τήν άποφυγή αύτή μέ τή (δήθεν) γνώση έκ μέρους τοϋ Αλεξάνδρου ιπποκρα-
τικών άπόψεων, παρόμοιων μέ αύτές πού έκτίθενται στό Περί διαίτης και άλλα έργα! (στήν πραγματικότητα
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φαγητό, εΐναι ότι ό Αλέξανδρος φρόντιζε τόσο για τούς φίλους του, ώστε προτιμούσε
νά στέλνει σ' αύτούς τά ψάρια, καί μάλιστα πολλές φορές χωρίς νά κρατά τίποτε γιά τόν
έαυτό του (αύτό πιστεύω ότι έπιθυμούσε νά τονίσει ό Πλούταρχος).

Μέ τις «διαιτητικές» γνώσεις τού Αλεξάνδρου σχετίζεται καί ένα άκόμη χωρίο
τοϋ Πλουτάρχου47: διό τα/ς λιποθυμίαις έγγιστα θανάτου συνελαυνόμενος έξαιρουμένης
αυτής, δμως ανέλαβε, καϊ διαφυγών τόν κίνδυνον, έτι δ' ασθενής ών και πολύν χρόνον
έν διαίτη καϊ θεραπείαις έχων αύτόν, έξω θορυβοΰντας ώς ήσθετο ποθούντας αύτόν Ιδεϊν
τούς Μακεδόνας, λαβών ίμάτιον προήλθε [: «Γι' αύτό, ένώ τήν άφαιρούσαν [sc. τήν αιχμή
τοϋ βέλους], έφθασε στά πρόθυρα τοΰ θανάτου λιποθυμώντας, συνήλθε όμως καί άφοϋ
ξεπέρασε τόν κίνδυνο, άν καί ήταν άκόμη άσθενής ύπό δίαιτα καί θεραπείες, έπειδή άντι-
λήφθηκε ότι έξω θορυβούσαν οί Μακεδόνες έπιθυμώντας νά τόν δοΰν, άφοΰ φόρεσε ένα
ιμάτιο, βγήκε»]. Ό Αλέξανδρος κατά τήν πολιορκία τών Μαλλών (χειμώνας 326/325
π.Χ.) στήν Ινδία τραυματίσθηκε τόσο σοβαρά ώστε έφθασε στά πρόθυρα τοΰ θανάτου.
Τελικά διέφυγε τόν κίνδυνο, άλλά ήταν ύποχρεωμένος γιά μεγάλο χρονικό διάστημα νά
άκολουθήσει κάποια θεραπευτική άγωγή καί τήν κατάλληλη δίαιτα. Μέ βάση τό χωρίο
αύτό ύποστηρίχθηκε ότι ό 'ίδιος ό Αλέξανδρος ύπέβαλε στόν έαυτό του τήν ένδεικνυό-
μενη θεραπεία48. Άλλά άπό τό κείμενο τοΰ Πλουτάρχου δέν συνάγεται ότι τή δίαιτα τήν
καθόρισε ό Αλέξανδρος, παρά μόνον ότι αύτός ήταν άσθενής γιά μεγάλο χρονικό διά-
στημα, κατά τό όποιο άκολουθοΰσε συνδυασμένα μιά ορισμένη δίαιτα και κάποια ίσως
φαρμακευτική θεραπεία, τις όποιες λογικότερο εΐναι νά δεχθούμε ότι τις είχαν καθορίσει
οί γιατροί τού στρατεύματος του.

"Ισως κάποιες ειδικότερες ιατρικές (ύγιεινολογικές) γνώσεις νά άπαιτοΰσε ή άκό-
λουθη ένέργεια τοΰ Αλεξάνδρου, ό όποιος, κατά τόν Διόδωρο Σικελιώτη, ύστερα άπό τή
μάχη στά'Άρβηλα (331 π.Χ.) διέταξε τήν άπομάκρυνση τοΰ στρατεύματος του άπό τήν
περιοχή49, συλλογισάμενος δέ τήν μέλλουσαν έσεσθαι φθοράν τοΰ περιέχοντος αέρος διά
τό πλήθος τών νεκρών. Γι' αύτόν τόν λόγο άναχώρησε γρήγορα άπό τήν περιοχή και πήγε
στή Βαβυλώνα. Άν και τό συλλογισάμενος ύποδεικνύει πρωτοβουλία τοΰ Αλεξάνδρου,
ώστόσο κανείς δέν μπορεί νά άποκλείσει, τήν παραπάνω ένέργεια νά τοΰ τήν ύπέδειξε
κάποιος άπό τούς γιατρούς πού τον συνόδευαν. Άν οί ιστορικοί άγνοοΰσαν τήν υπόδει-
ξη αύτή, εΐναι φυσικό τό ότι άπέδωσαν τήν έν λόγω ύγειονολογική έκτίμηση στόν ι'διο
τόν Αλέξανδρο50. Πάντως πρέπει νά επισημανθεί έδώ ότι ό Άρριανός, στήν ένότητα τοΰ

ό Αασκαράτος άναπτύσσει έδώ τήν άποψη τής Μπίμπης-Παπασπυροπούλου, «Ή έκστρατεία τοϋ Μεγάλου
Αλεξάνδρου», σσ. 90 καί 91).

47. Βλ. Πλούταρχ., Αλέξ. 63,12-13. Γιά τον τραυματισμό τοϋ Αλεξάνδρου στήν πολιορκία τών Μαλλών
βλ. καί παρακάτω στό τρίτο κεφ., στά λ. άρ. 23a («Κριτόβουλος ό Κώος») καί άρ. 23b («Κριτόδημος ό Κώος»).

48. Βλ. Ό Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 25, στά πλαίσια τής προσπάθειάς του νά άποδείξει ότι ό
Αλέξανδρος εΐχε πλήρη γνώση τής δίαιτας (κάι ώς θεραπευτικού μέσου),ύποστηρίζει δτι «ό ίδιος υπέβαλλε
τόν έαυτό του στήν κατάλληλη δίαιτα (καί θεραπευτική άγωγή)!», ένώ βέβαια άνάμιξή του στόν καθορισμό
τής δίαιτας πού έπρεπε νά άκολουθήσει δέν συνάγεται άπό τό παραπάνω χωρίο τοϋ Πλουτάρχου.

49. Βλ. Ίστορ. Βιβλιοθ. 17,64,3 (= μαρτ. 3).

50. Ό Λασκαράτος, Μέγας 'Αλέξανδρος, σσ. 20-21, πιστεύει ότι ό Αλέξανδρος άπομάκρυνε «σχετικά
σύντομα» τόν στρατό του άπό τά Άρβηλα, «έπειδή φοβόταν τή 'μόλυνση' τοΰ άέρα άπό τά πτώματα, πού
εΐχε παρά ταΰτα θάψει». Λογικότερο όμως είναι νά δεχθούμε ότι ό Αλέξανδρος δέν φοβήθηκε τή μόλυν-
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έργου του, οπου κάνει λόγο γιά τό χρονικά διάστημα άπό τή μάχη τών Άρβήλων μέχρι
τήν άναχώρηση τοϋ Αλεξάνδρου γιά τή Βαβυλώνα, δέν σημειώνει τίποτε δσον άφορά
τήν άνησυχία του γιά τον κίνδυνο μολύνσεως τοΰ άέρα51, ένώ ή μαρτυρία τοΰ Curtius
Rufus52 γιά τόν λόγο τής άναχωρήσεως τοΰ στρατοΰ έρχεται σέ άντίθεση μέ τή μαρτυ-
ρία τοΰ Διοδώρου: Ingruentibus deinde morbis, quos odor cadaverum totis iacentium
campis vulgaverat, maturius castra movit [sc. Alexander] [: «Έπειτα, έπειδή ένέσκηψαν
νοσήματα, τά όποια ειχε έξαπλώσει ή δυσωδία τών πτωμάτων πού κείτονταν σέ δλες τις
πεδιάδες, μετακίνησε [sc. ό Αλέξανδρος] γρήγορα τό στρατόπεδο του»]. Συνεπώς, άν πε-
ριγράφει μέ άκρίβεια τό γεγονός ό Curtius Rufus, ό Αλέξανδρος μάλλον δέν άντελήφθη
έγκαίρως τόν κίνδυνο καί έφυγε άφοΰ άρχισε ή διάδοση τών νοσημάτων53.

Ό Αλέξανδρος φαίνεται νά γνώριζε ή τό πιθανότερο νά είχε μια γενική πληροφό-
ρηση γιά τίς θεραπευτικές (δπως καί τίς θανατηφόρες) ιδιότητες τοΰ έλλεβόρου. Γι'αύτό,
δταν ό γιατρός Παυσανίας έπρόκειτο νά χορηγήσει έλλέβορο στόν άρρωστο Κρατερό,
ό βασιλιάς έσπευσε νά δώσει στόν γιατρό οδηγίες γιά τή χρήση τοΰ φαρμάκου αύτοΰ, ή
μήπως νά τοΰ συστήσει άπλώς νά είναι ιδιαίτερα προσεκτικός; Έξ άλλου πρόκειται γιά
τόσο έξειδικευμένες γνώσεις, ώστε πρέπει νά θεωρηθεί μάλλον άπίθανο νά τις κατείχε
κάποιος μή γιατρός, ή ένας φιλίατρος νά τίς γνώριζε καλύτερα άπδ γιατρό54.

Άκόμη γίνεται λόγος καί γιά κάποιες γνώσεις τοΰ Αλεξάνδρου, οί όποιες άφοροϋν
τή χειρουργική τών τραυμάτων και τήν Έπιδεσμολογία, καί ύποστηρίζεται οτι, δταν ό
Μακεδόνας βασιλιάς τραυματίσθηκε τό φθινόπωρο τοϋ 332 π.Χ. στήν πολιορκία τής
Γάζας, έδωσε ό ίδιος οδηγίες στούς γιατρούς του, πώς νά σταματήσουν τήν αιμορρα-
γία και μέ ποιόν τρόπο νά έπιδέσουν τό τραύμα του55. Δυστυχώς δμως καί ή έρμηνεία
αύτή βασίζεται σέ μάλλον έσφαλμένη κατανόηση τοΰ σχετικοΰ χωρίου τοΰ Curtius Ru-
fus, ό όποιος σημειώνει56: Ipse [sc. Alexander], ne oris quidem colore mutato, supprimi
sanguinem et vulnus obligari iussit [: «Ό ίδιος [sc. ό Αλέξανδρος] χωρίς καν νά άλλά-
ξει τό χρώμα τοϋ προσώπου του, διέταξε νά σταματήσουν τήν αιμορραγία καί νά έπιδέ-
σουν τό τραύμα»]. Ό Curtius Rufus σαφώς δέν μάς πληροφορεί γιά τίποτε άλλο, παρά

ση τοϋ άέρα άπό τά θαμμένα σώματα τών νεκρών στρατιωτών του, άλλά άπό τά πτώματα τών στρατιωτών
τοϋ έχθροϋ, γιά τά όποια δέν σημειώνεται άν θάφτηκαν, και τά όποια κατά τόν Άρριανό,Αλεζ. άνάβ. 3,15,6,
άνέρχονταν ές τριάκοντα μυριάδας. Βλ. και παρακάτω, τό σχόλιο στή μαρτ. 3.

51. Βλ.ΑΑεξ. άνάβ. 3,15,5-16,3.

52. Βλ. Hist. Alex. 5,1,11.

53. Πρβ. καί τά δσα σημειώνει ό Ίω. Ζωναράς, Έπιτ. Ιστ. 4, 12, σχετικά μέ τις άπώλειες τοϋ στρατοΰ
τοϋ Αλεξάνδρου σέ άνθρώπινες ζωές: Πολλοί μεν ούν κατά τάς μάχας αύτώ [sc. τω Άλεξάνδρω] συνέπεσον
κίνδυνοι και νεανικοϊς άπήντησε τραύμασι, τήν δέ πλείστην φθοράν τής στρατιάς άπορίαι τών άναγκαίων καί
δυσκρασίαι τοϋ περιέχοντος [sc. άέρος] άπειργάσαντο. Έπίσης ό ϊδιος συγγραφέας γράφει δτι κατά τήν
επιστροφή άπό τήν 'Ινδία {'Επιτ. 'ιστ. 4,14), αΰτός δέ [sc. ό Αλέξανδρος] πεζή πορευόμενος εις έσχάτην άπο-
ρίαν κατήντησε και πλήθος τοσούτον άπώλεσεν ώστε τής στρατιάς μηδέ τό τέταρτον έκ τής 'Ινδικής άνακο-
μισθήναι διά νόσους και πονηράς δίαιτας και καύματα και λιμόν.

54. Βλ. κάι παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 29 («Παυσανίας»).

55. Βλ. Αασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 25 (: «εδωσε διαταγές καί οδηγίες στούς γιατρούς, ύπο-
δεικνύοντας τόν τρόπο έπίσχεσης τής αιμορραγίας καί όρθής επίδεσης τοϋ τραύματος του χωρίς έπιβρά-
δυνση»!) καί 57-60.

56. Βλ. Hist. Alex. 4,6,18.
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μόνον για τό ότι ό Αλέξανδρος διατήρησε τήν ψυχραιμία του και έδωσε έντολή προ-
φανώς στόν γιατρό του Φίλιππο τόν Άκαρνάνα που ήταν παρών νά τόν περιποιηθεί κα-
ταλλήλως. Είναι γνωστό ότι ό Φίλιππος ήταν ικανότατος γιατρός, και μάλλον δύσκολα
θά μποροϋσε νά παραδεχθεί κάποιος ότι ό Αλέξανδρος γνώριζε καλύτερα άπό τόν Φί-
λιππο πώς έπρεπε νά έκτελεσθει ή επέμβαση57· έξ άλλου ένας πολεμιστής δέν άπαιτεΐται
νά είναι κάτοχος ιατρικών γνώσεων γιά νά κατανοήσει ότι μιά άκατάσχετη αιμορραγία
μπορεί νά άποβεϊ μοιραία γιά τή ζωή του.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έπισημαίνω ότι πιθανότατα τίς περισσότερες άπό τις
«γνώσεις» πού έκτέθηκαν παραπάνω θά πρέπει νά τις έκλάβουμε ώς άπόψεις ευρέως δι-
αδεδομένες κατά τήν έποχή τού Αλεξάνδρου, χωρίς βέβαια νά μπορεί νά άποκλεισθεΐ
καί τό ένδεχόμενο, κάποιες άπό αύτές ό Μακεδόνας βασιλιάς νά τίς κατείχε σέ κάπως
έπιστημονικότερο έπίπεδο σέ σχέση μέ άλλους συγχρόνους του μή γιατρούς, άκριβώς έξ
αιτίας τής μαθητείας του κοντά στόν Αριστοτέλη. Στήν ίδια κατηγορία γνώσεων πρέπει
νά συμπεριληφθούν έπίσης καί διάφορες ύποδείξεις τοϋ Αλεξάνδρου πρός τούς στρα-
τιώτες του, όπως π.χ. νά μήν πίνουν ύπερβολική ποσότητα νερού κατά τή διέλευση τής
έρήμου τής Γεδρωσίας, ή νά μήν ρυπαίνουν τό νερό τών ρυακιών άπό όπου έπιναν ή νά
άποφεύγουν τή βρώση κάποιων καρπών κτλ.58. "Ολα αύτά καί άλλα παρόμοια, τά όποια
έπιχειρείται νά παρουσιασθούν ώς άποτέλεσμα τής «έξαίρετης ιατρικής κατάρτισης» τοϋ
Αλεξάνδρου, πιθανότατα δέν άποτελοϋν τίποτε περισσότερο άπό κοινές εμπειρικές δια-
πιστώσεις· διαφορετικά πρέπει νά ύποθέσουμε ότι έπρόκειτο γιά ύποδείξεις τών γιατρών
πού ύπηρετούσαν στόν μακεδονικό στρατό. Φυσικά οί σχετικές διαταγές πρός τό στρά-
τευμα δίνονταν άπό τόν Αλέξανδρο (ή έξ ονόματος τοΰ Αλεξάνδρου)59. Μάλιστα τόσο
οί ιατρικές γνώσεις τοΰ Αλεξάνδρου όσο καί ή ποιότητά τους καθίστανται περισσότερο
άμφίβολες, άν τό corpus τών επιστολών του, όπου κατ' έξοχήν βασίσθηκε ό Πλούταρχος,
δέν είναι γνήσιο, όπως ύποστηρίζει μερίδα μελετητών60. Αλλά και τό φιλιατρειν δέν δη-

57. Βλ. κάι παρακάτω, στο τρίτο κεφ., λ. άρ. 36 («Φίλιππος ό Άκαρνάν»),

58. "Ολα αύτά καί άλλα παρόμοια ό Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 40-42, έπιχειρεΐ νά τά πα-
ρουσιάσει ώς άποτέλεσμα τών ιατρικών γνώσεων τοϋ Αλεξάνδρου.

59. Γιά νά γίνει κατανοητή ή βεβιασμένη προσπάθεια νά άποδοθοΰν στόν Αλέξανδρο άνύπαρκτες
γνώσεις, τόσο άπό άρχαίους συγγραφείς όσο καί άπό νεότερους μελετητές, ση μειώνω έδώ ότι ό Αλέξανδρος
φέρεται νά άπαγόρευσε στούς στρατιώτες νά τρών κάποιον καρπό ό όποιος έν τή κοιλία δηγμον έμποιεί και
δυσεντερίαν, δι'ö 'Αλέξανδρος άπεκήρνξε μή έσθίειν (Θεόφρ., Π. φυτ. ίστ. 4,4,5). Ό καρπός αύτός ταυτίζεται
άπό κάποιους νεότερους μελετητές μέ τό μάγκο· σχετικά βλ. Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σα. 41-42. Τό
ένδεχόμενο νά γνώριζε ό Αλέξανδρος τίς ιδιότητες τοϋ μάγκο —ή έστω μόνο τό φροϋτο αύτό— δέν μπορεί
νά γίνει εύκολα άποδεκτό. Βέβαια είναι γνωστό ότι οί διάφοροι έπιστήμονες πού συνόδευαν τόν Αλέξανδρο
στήν έκστρατεία μελετοΰσαν τή χλωρίδα καί τήν πανίδα τών περιοχών άπό όπου περνούσαν καί κατέγρα-
φαν τίς παρατηρήσεις τους, καί προφανώς άξιοποιοϋσαν σχετικές πληροφορίες τών έντοπίων· αύτό είχε ώς
συνέπεια τή διεύρυνση τών γνώσεων γιά τά φαρμακευτικά φυτά καί συνακόλουθα τήν έξέλιξη τής άρχαίας
Φαρμακολογίας· βλ. ένδεικτικά Η. Bretzl, Botanische Forschungen des Alexanderzuges, Leipzig 1903- Sigerist,
Rezeptliteratur, σ. 2, κ.ά. Κάτι τέτοιο όμως διαφέρει πολύ άπό τό νά άποδίδονται όλες αύτές οί γνώσεις άπο-
κλειστικά τόν Αλέξανδρο.

60. Κάπως διαφορετική άλλά πάντως, κατά τή γνώμη μου, άδικαιολόγητη καί άτεκμηρίωτη είναι ή
γνώμη τοΰ Greenwalt, «Médical Arts», σ. 219, ό όποιος ύποστηρίζει ότι, άσχετα άπό τό άν οί έπιστολές, άπό
τίς όποιες άντλεΐ ό Πλούταρχος, ήταν γνήσιες ή όχι, δικαίως («with good reason») ό Αλέξανδρος φημιζόταν
στήν Αρχαιότητα γιά τις ιατρικές γνώσεις του.
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λώνει τόσο έμπεριστατωμένη γνώση τής ιατρικής όσο θεωρούν κάι προβάλλουν νεότε-
ροι μελετητές61.

'Επίσης πιστεύω ότι ή σχέση τοϋ Αλεξάνδρου μέ τήν ιατρική, γιά τήν όποία γίνεται
λόγος σέ βυζαντινούς συγγραφείς (Άέτιο Άμιδηνό, 'Ιωάννη Ζωναρά), καθώς καί ή χαλ-
κευμένη στή λατινική Δύση παράδοση ιατρικών συγγραμμάτων, συνδεδεμένων μέ τό
όνομα τοΰ Αλεξάνδρου (ή τοΰ Αλεξάνδρου και τοΰ Αριστοτέλη), έχει τήν άρχή της κατά
κύριο λόγο στις σχετικές μνείες τοΰ Πλουτάρχου.

Τέλος άξίζει νά γίνει έδώ λόγος και γιά τήν προσπάθεια, μάλλον κάποιων κολάκων
τοΰ περιβάλλοντος τοΰ Αλεξάνδρου, νά συνδεθεί τό όνομά του όχι μόνο μέ τήν έπιστη-
μονική άλλά και τή μαγική ή άκριβέστερα τήν έξ ενυπνίων ιατρική, στήν όποία ύπόκειται
θεϊκή διαμεσολάβηση. "Οταν ό στρατηγός καϊ άργότερα πρώτος βασιλιάς τής Αιγύπτου
Πτολεμαίος πολεμούσε στή μάχη τής Άρματηλίας (Ινδία), οί βάρβαροι επέτυχαν νά τόν
πληγώσουν μέ κάποιο σιδερένιο όπλο, έμβαπτισμένο σέ θανατηφόρο δηλητήριο (φαρ-
μάκου θανασίμου δυνάμει). Τότε, σύμφωνα μέ τόν Διόδωρο Σικελιώτη62, άποκαλύφθηκε
στόν Αλέξανδρο κατά τόν ϋπνον ή θεραπεία τοΰ Πτολεμαίου: Τοΰ παρουσιάσθηκε ένα
φίδι (δράκων) πού κρατούσε στό στόμα του ένα βότανο καϊ ταυτόχρονα, μέ κάποιο τρό-
πο, τοΰ έκανε γνωστή τήν φύσιν και τήν δύναμιν τοΰ βοτάνου όπως έπίσης και τήν πε-
ριοχή όπου αύτό φυόταν. Ό Αλέξανδρος άναζήτησε τό φυτό, τό βρήκε καϊ τρίψας τό τε
σώμα τοϋ Πτολεμαίου κατέπλασε και πιεϊν δούς υγιή κατέστησε.

Ό Curtius Rufus63 καταγράφει τό παραπάνω συμβάν σχεδόν κατά τόν 'ίδιο τρόπο,
σημειώνοντας έπί πλέον μόνον ότι ό Αλέξανδρος είδε τό όνειρο καθώς κοιμόταν σέ κλί-
νη δίπλα στόν τραυματισμένο Πτολεμαίο- έπίσης όσον άφορά τή θεραπευτική διαδικα-
σία δέν κάνει λόγο γιά κατάπλασμα καί πόμα άλλά μόνο γιά τοποθέτηση τοΰ βοτάνου
στό τραΰμα (vulnere imposuit): Πρώτα έξαλείφθηκε ό πόνος καί άκολούθως, σέ σύντο-
μο χρονικό διάστημα, έπήλθε ή ίαση.

Αφήγηση όχι τοΰ περιστατικού άλλά μόνον τοΰ ονείρου εντοπίζεται καί στόν
Κικέρωνα64, μέ δύο έπί πλέον πληροφορίες (σέ σχέση μέ τούς προηγούμενους)· ή πρώτη
είναι ότι τό φίδι πού παρουσιάσθηκε στόν Αλέξανδρο, καθώς αύτός είχε άποκοιμηθεϊ κα-
θισμένος στό προσκέφαλο τοΰ φίλου του, ήταν έκείνο πού εΐχε στό σπίτι της καί φρόντι-
ζε ή μητέρα του 'Ολυμπιάδα (draco is, quem mater Olympias alebat), καί ή δεύτερη ότι ή
θεραπευτική ύπόδειξη έφαρμόσθηκε όχι μόνο γιά τόν Πτολεμαίο άλλά καί γιά πολλούς
στρατιώτες πού πληγώθηκαν κατά τόν ίδιο τρόπο.

Ένώ ό Διόδωρος, ό C. Rufus καί ό Κικέρων κάνουν λόγο γιά τήν έμφάνιση τοΰ φι-
διού στό όνειρο τοΰ Αλεξάνδρου, ό Πομπήιος Τρόγος (κατά τή σύνοψη τοΰ Ίουστίνου)65

61. Σχετικά μέ τήν σημασία τοΰ φιλιατρεΐν βλ. τό σχόλιο στή μαρτ. 1.

62. Βλ. Ίστορ. Βιβλιοθ. 17,103,3-8.

63. Βλ. Hist. Alex. 9,25-28· ό τραυματισμός συνέβη κατά τήν πολιορκία μιας πόλεως τής έπικράτειας
τοϋ βασιλιά Sambus. Κατά τόν Άρριανό, Άλεξ. άνάβ. 6,16,3, ή πόλη τοϋ βασιλιά Σάμβου πού παραδόθηκε
στόν Αλέξανδρο ήταν ιδιαίτερα σημαντική (ήντινα μητρόπολιν είχε ή Σάμβου χώρα) καί λεγόταν Σινδίμανα.

64. Βλ. De divinat. 2, 66 (ό Κικέρων μνημονεύει τό όνειρο άνεξάρτητα άπό τά ιστορικά γεγονότα
καί σέ έντελώς διαφορετικά συμφραζόμενα, δηλ. οϋτε σέ σχέση μέ τόν Αλέξανδρο ούτε σέ σχέση μέ τόν
Πτολεμαίο, άλλά κάνοντας λόγο γιά τά προφητικά όνειρα).

65. Βλ. lust., Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 12,10,3.
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σημειώνει άπλώς οτι κατά τή μάχη στήν περιοχή μιας μή κατονομαζόμενης πόλεως
τοϋ βασιλιά Ambis (cum venisset ad urbem Ambis regis)66, οπου οι έχθροί χρησιμο-
ποιούσαν δηλητηριασμένα δόρατα, τραυματίσθηκαν πολλοί στρατιώτες, μεταξύ αύτών
και ό Πτολεμαίος. Τότε ύποδείχθηκε στόν βασιλιά (δέν δηλώνεται άπό ποιόν ή μέ τί τρό-
πο) ένα βότανο, άντίδοτο τοϋ δηλητηρίου· τό βότανο αύτό χορηγήθηκε ώς ποτό, in potu
(προφανώς τό έκχύλισμά του), στον Πτολεμαίο, καί ό στρατηγός άμέσως (statim) άνάρ-
ρωσε· μέ τό 'ίδιο φάρμακο σώθηκε καί τό μεγαλύτερο μέρος τών στρατιωτών (maiorque
pars exercitus hoc remedio servata).

Ή άφήγηση αύτή θά μπορούσε νά διακριθεί σέ δύο μέρη, στό καθ' αύτό ιστορικό καί
στό έπινοημένο. Δέν ύπάρχει λόγος νά άμφισβητηθεί δτι ό Πτολεμαίος πράγματι τραυ-
ματίσθηκε άπό δηλητηριασμένα δπλα, δπως φυσικά και άλλοι στρατιώτες πού έλαβαν
μέρος στήν ϊδια μάχη. 'Ωστόσο ή λοιπή διήγηση τοΰ περιστατικού πού έμπλέκει μέ τρό-
πο υπερφυσικό τόν Αλέξανδρο εΐναι σίγουρα δημιούργημα τής φαντασίας κάποιου. Ήδη
στόν Διόδωρο Σικελιώτη έντοπίζεται μία φράση, ή όποία έδωσε τήν αφορμή σέ νεότερους
ιστορικούς νά διατυπώσουν τήν άποψη γιά ποιόν λόγο έπινοήθηκε ή ιστορία67· 'ίδιον γάρ
τι κα'ι παράδοξον συνέβη γενέσθαι περ'ι τόν Πτολεμαΐον, δ τίνες εις θεών πρόνοιαν άνέπε-
μπον. άγαπώμενος γάρ ύφ'άπάντων διά τε την άρετήν και ύπερβολήν της εις πάντας ευερ-
γεσίας, οικείας της φιλανθρώπου βοηθείας έτυχεν [: «Γιατί μέ τόν Πτολεμαίο συνέβη νά λά-
βει χώρα κάτι ιδιαίτερο καί παράξενο, τό όποίο κάποιοι τό άπέδωσαν στήν πρόνοια τών
θεών. Έπειδή τόν άγαποΰσαν δλοι και γιά τήν άνδρεία του καί γιά τίς πάρα πολύ μεγάλες
εύεργεσίες του πρός δλους, τοΰ χορηγήθηκε βοήθεια άνάλογη μέ τή φιλανθρωπία του»].
Έτσι ό Ν. G. L. Hammond68 ύποθέτει δτι έπινοητής αύτοΰ τοΰ μέρους τοΰ περιστατικού
εΐναι ό ιστορικός Κλείταρχος, ό όποιος έπιθυμοΰσε νά καταδείξει κατ' αύτόν τόν τρόπο
τήν εύνοια τών θεών πρός τόν προστάτη του Πτολεμαίο. Σύμφωνα δμως μέ τόν P. Egger-
mont69 δέν μπορεί νά άποκλεισθεί τό ένδεχόμενο νά πρόκειται γιά λίγο μεταγενέστερο
επινόημα (στό όποίο έπίσης έμπλέκεται ό Κλείταρχος), καί ή δλη ιστορία νά δημιουργή-
θηκε στήν Αλεξάνδρεια μέ σκοπό τήν έξύψωση τοΰ γοήτρου τοΰ ήδη βασιλιά Πτολεμαίου.

Πράγματι μέ τή διήγηση αύτή ή 'ίαση τοΰ Πτολεμαίου συνδεόταν άφ' ένός μέ τήν
πρόνοια τών θεών μέσω τής ύπερφυσικής ύποδείξεως ('ίσως άκόμη καί ή έμφάνιση τοΰ
φιδιοΰ νά ήταν έσκεμμένη, άφοΰ εύκολα θά μποροΰσε νά άνακαλέσει συνειρμικά στή
μνήμη τών συγχρόνων τόν δφι τοΰ Ασκληπιού)70 καί άφ' έτέρου μέ τή φροντίδα τής
πραγματοποιήσεώς της άπό τόν ϊδιο τόν Αλέξανδρο71.

Ή έξέταση τοΰ παραπάνω περιστατικού άξίζει νά τελειώσει μέ τήν άποψη τοΰ

66. Ή διατύπωση αύτή μας έπιτρέπει τήν ύπόθεση δτι έπρόκειτο μάλλον γιά τήν πρωτεύουσα τού
Σάμβου. Βλ. κα'ι παραπάνω, ύποσημ. 63.

67. Βλ. Ίστορ. Βιβλιοθ. 17,103.

68. Βλ. Three Historians of Alexander the Great. The so-called Vulgate Authors, Diodorus, Justin and
Curtius, Cambridge 1983, σσ. 67,155 και 287. Βλ. κάι Λασκαράτος, Μέγας 'Αλέξανδρος, σ. 32.

69. Βλ. Alexanders' Campaigns in Sind and Baluchistan and the Siege on the Brahmin Town of
Harmatelia, Leuven 1975, σσ. 112-113. Βλ. κάι Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 39.

70. Γιά τή σχέση τοϋ Αλεξάνδρου καί τών Διαδόχων μέ τή λατρεία τοΰ Ασκληπιού βλ. στήν Εισαγωγή.

71. Πάντως στό κείμενο κανενός άπό τούς ιστορικούς πού άφηγοΰνται τό περιστατικό αύτό δέν
έντοπίζεται κάποια ένδειξη δτι ό Αλέξανδρος είχε γνώσεις σχετικά μέ τά δηλητήρια καί τά άντίδοτά τους,
δπως πιστεύει ό Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 32 (: «... ήταν γνώστης δηλητηρίων και άντιδότων»).
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Στράβωνα πού τό γνωρίζει καί τό καταγράφει μέ συντομία72. Ό γεωγράφος δέν αμφι-
σβητεί τή χρήση θεραπευτικού βοτάνου στόν συζητούμενο τραυματισμό, πιστεύει όμως
ότι τό βότανο αύτό δέν άποκαλύφθηκε στον βασιλιά μέ όνειρο άλλά ότι τοϋ τό ύπέ-
δειξε κάποιος πού γνώριζε τις ίδιότητές του73: εικός δέ τινα μηνϋσαι τών είδότων. το δέ
μνθώδες προσετέθη κολακείας χάριν74.

'Εκείνο τό όποιο είναι άναμφισβήτητο είναι ότι ό Αλέξανδρος φρόντιζε γιά τήν
ύγειονομική περίθαλψη τών στρατιωτών του καί γιά τήν έπαρκή προμήθεια σέ φάρμα-
κα, όπως προκύπτει άπό σχετικές μαρτυρίες. Εΐναι γνωστό ότι πριν άπό τήν έκστρατεία
στίς 'Ινδίες φρόντισε νά προμηθευθεί φαρμάκων δ' 'ιατρικών έκατάν τάλαντα, ταύτα μέν
ούν διέδωκε τοις στρατιώταις75.

Ακολούθως καταγράφονται οί μαρτυρίες, πού ύποτίθεται ότι πιστοποιούν τήν ία-
τρογνωσία τοΰ Αλεξάνδρου, φάρμακα πού φέρεται νά συνέθεσε καί ιατρικά συγγράμ-
ματα πού τοΰ προσγράφονται άπό τή μεσαιωνική λατινική καί τήν άραβική γραμματεία.

I. Μαρτυρίες

α') Γιά τις «ιατρικές γνώσεις»

{φ ιλιατ ρ εϊν) τοΰ Αλεξάνδρου

la. Πλούταρχ., Αλέξ. 8,1 [= Düring, Aristotle, σ. 285]:

Αοκεϊ δέ μοι καί τό φιλιατρεϊν Άλεξάνδρω προστρίψασθαι μάλλον έτέρων Αριστοτέ-
λης. ού γάρ μόνον τήν θεωρίαν ήγάπησεν, άλλά καϊ νοσοϋσιν έβοήθει τοϊς φίλοις και συνέ-
ταττε θεραπείας τινάς καί δίαιτας, ώς έκ τών έπιστολών λαβείν έστιν.

Άκόμη έχω τή γνώμη ότι ό Αριστοτέλης συνετέλεσε περισσότερο άπό κάθε άλλον

"Ενα δεύτερο όνειρο πού σχετίζεται μέ νόσο εΐναι έκεΐνο πού ό Αλέξανδρος είδε, δταν ήταν άρρωστος ό
Κρατερός- σχετικά βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 29 («Παυσανίας»).

72. Βλ. Γεωγρ. 15,2, 7- κατά τόν Στράβωνα τό περιστατικό συνέβη στή Γεδρωσία (έν δε τοις Ώρίταις
τά τοξεύματα χρίεσθαι θανασίμοις φαρμάκοις έφασαν). Βλ. καί Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 32-33.

73. Γιά τις προσπάθειες ταυτίσεως τού βοτάνου αύτού βλ. Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 35-38.
Όλες δμως οί προτάσεις είναι άμφίβολες, έπειδή κανείς άπό τούς άρχαίους συγγραφείς πού μνημονεύουν
τό περιστατικό δέν δίνει περιγραφή τού βοτάνου, άλλά ούτε καί περιγράφει τόν τρόπο δράσεως τοΰ φαρμά-
κου πού παρασκευάσθηκε άπό αύτό. Μιά έπί πλέον δυσκολία προκύπτει καί άπό τήν άσάφεια τών διηγήσε-
ων σχετικά μέ τήν περιοχή δπου έλαβε χώρα ή μάχη. Γιά τό όνειρο τοϋ Αλεξάνδρου, τό όποιο σχετίζεται μέ
τή σωτηρία τής ζωής τοΰ Πτολεμαίου, βλ. καί Greenwalt, «Médical Arts», σ. 220.

74. Είναι γνωστό ότι ή άποψη γιά τήν ιδιαιτερότητα τού Αλεξάνδρου ώς άνθρώπου διαιωνίσθη-
κε έπί πολλούς αιώνες. Σημειώνω έδώ ένα σχετικό παράδειγμα πού έντοπίζεται στό έργο τού Levinus
Lemnius De miraculis occultis naturae libri IV, Francoforti 1658, σ. 189, δπου σημειώνεται δτι τά ένδύμα-
τα τοΰ Αλεξάνδρου εΐχαν μιά έξαιρετικά εύχάριστη οσμή πού δέν οφειλόταν βέβαια στήν επάλειψη άρωμά-
των άλλά σέ μιά έμφυτη σωματική έκροή (: Sic memoriae proditum est, Alexandri Macedonum regis vestes
gratissimo odore fuisse perfusas, non quidem adscititio aliquo externoque suffitu, sed a genuino ac naturali
caloris nativi effluvio)· σχετικά βλ. J. W. S. fohnsson, «Die Muskatnuss, ein kosmetisch-erotisches Amulett.
Volksmedizinische Untersuchungen», στό: Proceedings of the Third International Congress of the History of
Medicine - London, July 17th to 22nd 1922, Antwerp 1923, σ. 229.

75. Βλ. Διοδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 17,95,4- πρβ. καί Curt. Ruf., Hist. Alex. 9,3,21, Βλ. έπίσης Τσακνάκης,
Ίστ. έλλ. Κτηνιατρ., τ. 1, σ. 114- Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 42- Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 106,
ύποσημ. 47, κ.ά.
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ώστε ό Αλέξανδρος νά έκδηλώσει άγάπη γιά τήν ιατρική. Γιατί δέν άγάπησε μόνο τή θε-
ωρητική κατάρτιση, άλλά έπίσης βοηθούσε τούς φίλους του όταν ήταν άρρωστοι καί
όριζε κάποιες θεραπείες καί δίαιτες, όπως μπορεί νά διαπιστώσει κάποιος άπό τις έπι-
στολές του.

και τό φιλιατρεϊν

Τό νά είναι κάποιος φιλίατρος δέν σήμαινε οΰτε στήν Αρχαιότητα οΰτε καί κατά τή βυζα-
ντινή έποχή ότι ήταν γιατρός ή ότι είχε έξειδικευμένες γνώσεις ιατρικής. Συνήθως έτσι χαρακτη-
ριζόταν όποιος έκδήλωνε ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν έπιστήμη αύτή, εΐχε κάπως περισσότερες
σχετικές γνώσεις άπό τούς λοιπούς άνθρώπους και έπίσης είχε τή δυνατότητα, όταν ύπήρχε άνά-
γκη, και κυρίως όταν δέν ήταν παρών γιατρός, νά έφαρμόσει ό ίδιος στόν έαυτό του άπλές θε-
ραπείες. Φυσικά φιλίατρος μπορεί νά χαρακτηριζόταν και εκείνος ό όποιος άπλώς εΐχε θεωρη-
τικό ένδιαφέρον γιά τήν ιατρική, χωρίς νά άσχολεΐται μ' αυτήν στήν πράξη καθ' οιονδήποτε τρό-
πο. Έτσι ό Απολλώνιος ό Κιτιεύς (1ος αί. π.Χ.) στό ύπόμνημά του στό ιπποκρατικό Περϊ άρθρων,
τό όποιο συνέταξε περί τό 70 π.Χ. ΰστερα άπό προτροπή τοΰ Πτολεμαίου ΙΒ ' τοΰ Αύλητή (80-51
π.Χ.) ή τοΰ Πτολεμαίου τής Κύπρου (80-58 π.Χ.), άδελφοΰ τοΰ Αύλητή, προσφωνεί τόν βασι-
λιά ώς άκολούθως, Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Π. αρθρ. 1, 3 [σ. 1, 4-5 Schöne = CMG ΧΙ/1/1, σ. 1, 3-4]:
Θεωρώ<ν> φιλιάτρως διακείμενόν σε, βασιλεϋ Πτολεμαίε, και ημάς δέ συ όρων προ-
θύμως τά ύπό σου προσταχθέντα διαπρασσομένους, κ.ά. (γιά τή συζήτηση όσον άφορά τήν ταύ-
τιση τοΰ Πτολεμαίου βλ. τά όσα σημειώνει ό Schöne στόν πρόλογο τής έκδόσεως τοΰ έργου
τοΰ Απολλώνιου, σσ. χχίν-χχν· βλ. άκόμη Wellmann, «Die späteren Aerzte», σσ. 440-441- Fraser,
Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 536, σημ. 223- von Staden, Herophilus, σ. 456, καί Βοσκός, Αρχ. κυπρ.
γραμμ., τ. 4, σ. 81, καί κυρίως τήν ύποσημ. 17, καί σσ. 435-436). Ό Πλούταρχος δέν θεωρεί γιατρό
μέ τήν έπιστημονική έννοια τοΰ όρου οΰτε τόν Μιθριδάτη, παρά τό γεγονός ότι τό όνομα τοΰ
βασιλιά αύτοΰ ήταν στενά συνδεδεμένο μέ τήν έρευνα τών δηλητηρίων καί τή σύνθεση τής πε-
ρίφημης Μιθριδατείου αντιδότου- τόν δέχεται μάλλον ώς έναν φιλίατρον πού άπέκτησε τίς γνώ-
σεις του μόνο μέ τήν πείρα- βλ. Πώς άν τις διακρ. κόλ. 58Α 3: Μιθριδάτη δέ τώ βασιλεί φ ιλ ια-
τρ οϋντι και τεμείν ένιοι και καύσαι παρέσχον αύτούς τών έταίρων, έργω κολακεύοντες ού λόγω.
μαρτυρείσθαι γάρ έμπειρίαν έδόκει πιστευόμενος ύπ'αύτών. Ό γιατρός Μαρκελλίνος (2ος αί. μ.Χ.)
κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ τοΰ ιατρού καί τοΰ φιλιάτρου, Π. σφυγμ. 1 [σ. 455, στίχ. 3 Schöne]:
ή τοϋ ιατρός ή τοϋ φιλίατρος είναι δόξαν άγαπών, όπως έπίσης καί ό Γαληνός, Ύγιειν. 4,5 [VI 269,

9 κ.έ. Κ. = CMG V/4/2, σ. 118, 31-34]: έν έκείνη μέν γάρ [sc. τή θεραπευτική πραγματεία] αύτοίς
μόνοις διαλέγομαι τοις 'ιατροίς, ένταυθοϊδέ και τοις άλλοις άπασιν, οΰς ονόματι κοινώ προσα-
γορεύουσιν ένιοι φ ιλιάτ ρ ου ς, έν τοις πρώτοις δηλονότι μαθήμασι γεγονότας, ώς γεγυμνάσθαι
τήν διάνοιαν. Ή διάκριση τοΰ φιλιάτρου άπό τόν ίατρόν είναι άκόμη σαφέστερη στό έργο τοΰ
Όρειβασίου (4ος αί. μ.Χ.), τό όποιο έγραψε ΰστερα άπό παράκληση τοΰ σοφιστή Εύναπίου- βλ.
Βιβλ. πρός Εύνάπ. 1 (Προοίμιον) [CMG VI/3, σ. 317,2-27]: Έξ ών ήμίν διελέχθης, Εύνάπιε κράτι-
στε και λογιώτατε, δήλος γέγονας ιάσεις βουλόμενος έκμαθεϊν δσων οϊόν τε νοσημάτων άπλάς
και ε ύ 7το ρ ίστ ου ς, αίς χρήσαιο άν έν τε όδοιπορίαις καϊ κατ' άγρούς και οπουδήποτε μ ή πα-
ρόντος ίατρ οϋ, ραδίως και ώφελίμως τοίς έξαίφνης προσπίπτουσιν άνθιστάμενος, και μάλιστα
τοις δι' οξύτητα πολλήν μηδέ άναβολήν έπιδεχομένοις, μήτε οργάνου τινός μήτε σκεύους 'ιατρικού
προσδεηθεϊς μηδενός δυσπορίστου. ... τών γάρ έν ιατρική πραγματεία δσα μέν Ικανής δείται θεω-
ρίας και τής έπ'ι τών έργων άσκήσεως, ταύτα 'ίδια τοΰ τεχνίτου μόνου, τά δ' εύμε-
ταχείριστα και τοις φ ιλιατροϋσιν έφ ικτά. σύ δέ πλέον ή προσήκει τοις φιλιάτροις
έπι τήν θεωρίαν τής τέχνης έλήλυθας- αύτόθι [CMG VI/3, σ. 318,4-7] (μνεία τής σχετικής πραγ-
ματείας τοΰ Ρούφου τοΰ Έφέσιου πρός τούς Ιδιώτας), καί αύτόθι [CMG VI/3, σ. 318, 7 κ.έ.] (γιά
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τόν τρόπο συντάξεως τοϋ δικοΰ του έργου, τό όποιο εγραψε στοχαζόμενος τής τε σης [sc. τοΰ
Εύναπίου] και τής τών παραπλησίως σοι φιλιατρούντων εξεως). Πρέπει όμως νά σημειωθεί έδώ
οτι σέ κάποιες περιπτώσεις τό οϋσ. φιλίατρος θά μποροΰσε νά έκληφθεΐ ότι έχει κάπως πιό εξει-
δικευμένη σημασία,'ίσως καί νά ταυτίζεται μέ τό ιατρός. Ό Γαληνός στό έργο του Πρός τούς περι
τύπων γράψαντας χρησιμοποιεί τό φιλίατρος γιά νά χαρακτηρίσει τούς μελετητές τών τύπων τών
πυρετών- εΐναι σαφές ότι ή μελέτη αύτή συνιστά μια έξειδικευμένη ενασχόληση- βλ. Πρός τούς π.
τύπ. γράψ. 1 [VII 477,1-2 Κ.]: εί δέ τις και φιλόπονος εϊη και φιλίατρος· έτσι πρέπει νά δεχθοΰμε
οτι στό έξεταζόμενο χωρίο τό φιλίατρος σημαίνει έκεΐνον πού άσχολεΐται μέ τήν ιατρική έρευνα
(στή λατιν. μετάφρ. άποδίδεται ώς «medicinae studiosus»). Παρόμοια είναι ή σημασία τοΰ ούσ.
αύτοΰ καί στό Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 19 [XIII 455, 14 Κ.]: Δει δέ μετά τούτων τούς φιλιάτρους
εχειν ... (λατιν. μετάφρ.: «medicis»)· δ.π. 7,8 [XIII 988,10 Κ.[: τοις σφόδρα φιλιάτροισιν (λατιν. με-
τάφρ.: «medicinae cultoribus»)· ό.π. 7,16 [XIII 1047,9 Κ.]: Όντος δέ πολλού τοις φιλιάτροις λό-
γου (λατιν. μετάφρ.: «medicinae studiosi»), κ.ά. Τέλος σημειώνω ότι ένα άπό τά φαρμακολογικά
συγγράμματα τοΰ γιατροΰ Δαμοκράτη τοΰ Αθηναίου (1ος αί. μ.Χ.) εφερε τόν τίτλο Φιλίατρος
(βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 7,2 [XIII 40,6-7 Κ.]: γράφων ούτως έν τω βιβλίω τω έπιγραφο-
μένω Δαμο$ράτους Φιλίατρος). Πρβ. καί Katharina Luchner, Philiatroi. Studien zum Thema der
Krankheit in der griechischen Literatur der Kaiserzeit [Hypomnemata 156], Göttingen 2004.

προστρίψασθαι μάλλον ετέρων Αριστοτέλης.

Βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 16 («Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης», καί κυρίως τήν ψευ-
δεπίγραφη, ίατρικοΰ περιεχομένου, άλληλογραφία τοΰ Αριστοτέλη πρός τόν Αλέξανδρο).

ώς έκ τών επιστολών λαβείν εστίν

Πρβ. γιά παράδειγμα τήν έπιστολή πού άπέστειλε ό Αλέξανδρος πρός τόν γιατρό Παυσανία
σχετικά μέ τόν έλλεβορισμό τοΰ στρατηγοΰ Κρατεροΰ (βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 29).

lb. Ίω. Ζωναρ., 'Επιτ. ίστ. 4,8:

Και τής ιατρικής δέ ού τό θεωρητικόν μετήει μόνον [sc. ό Αλέξανδρος] άλλά και τήν
πράξιν αύτήν.

Και δέν άσχολοΰνταν [sc. ό Αλέξανδρος] μόνο μέ τό θεωρητικό μέρος τής ιατρικής
άλλά και μέ τήν ϊδια τήν (ιατρική) πράξη.

Είναι σαφές ότι ό Ζωναράς άντλεΐ τήν πληροφορία αύτή άπό τόν Πλούταρχο, ό όποιος άπο-
τελεϊ μία άπό τής πηγές του γιά τό τμήμα τοΰ έργου πού άφορά τόν Αλέξανδρο (βλ. app. font.).
Βλ. καί Αασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 19, ύποσημ. 2.

2. Πλούταρχ., Άλεξ. 41,6

Πρόκειται γιά τό χωρίο πού άφορά τόν έλλεβορισμό τοϋ Κρατεροΰ άπό τόν γιατρό
Παυσανία, γιά τό όποιο βλ. στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 29 («Παυσανίας»).

3. Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 17,64,3:

Αλέξανδρος δέ μετά τήν νίκην θάψας τούς τετελεντηκότας έπέβαλε τοις Άρβήλοις
και πολλήν μέν εύρεν άφθονίαν τής τροφής, ούκ ολίγον δέ κόσμον και γάζαν βαρβαρικήν,
αργυρίου δέ τάλαντα τρισχίλια. συλλογισάμενος δέ τήν μέλλουσαν εσεσθαι φθοράν τοϋ
περιέχοντος αέρος διά τό πλήθος τών νεκρών εύθύς άνέζευξε και κατήντησε μετά πάσης
τής δυνάμεως είς Βαβυλώνα.
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Ό Αλέξανδρος υστέρα άπό τή νίκη του, άφοϋ έθαψε τούς νεκρούς, μπήκε στά
Άρβηλα καί βρήκε μεγάλη άφθονία τροφίμων, και όχι λίγα πολύτιμα ενδύματα76 καί βαρ-
βαρικό θησαυρό77 καί τρεις χιλιάδες τάλαντα άργυρίου78. Έπειδή όμως έλαβε ύπ' όψιν
του τή μόλυνση τοϋ περιβάλλοντος άέρα πού μπορούσε νά συμβεί έξ αιτίας τοΰ πλή-
θους τών νεκρών, άναχώρησε άμέσως καί έφθασε μέ όλη τή στρατιωτική δύναμή του στή
Βαβυλώνα.

συλλογισάμενος δε τήν μέλλουσαν έσεσθαι φθοράν τοΰ περιέχοντος αέρος δια το πλήθος τών
νεκρών

Ή περιγραφή αύτή θυμίζει τή μόλυνση τοϋ άέρα, τήν όποία πολύ παλαιότερα ό Εμπεδοκλής
θεώρησε ώς αιτία νοσηρότητας τών κατοίκων τοΰ Σελινούντα. Κατά τόν Διογένη Λαέρτιο (Βίοι
φιλοσ. 8, 70 = Έμπεδ., άπ. 1 D.-K.), στόν Σελινούντα τής Σικελίας είχε ένσκήψει λοιμός πού
οφειλόταν στις άναθυμιάσεις τοΰ γειτονικού ποταμού- έξ αιτίας αύτοΰ οί κάτοικοι πέθαιναν,
ένώ έπί πλέον οί γυναίκες δέν μποροΰσαν νά γεννήσουν. Τήν αιτία τοΰ κακοΰ ύποψιάσθηκε ό
Εμπεδοκλής, ό οποίος έξέτρεψε τά νερά δύο άλλων ποταμών πρός τό μολυσμένο ποτάμι- έτσι τά
νερά του καθαρίσθηκαν, καί ή νόσος έξαλείφθηκε. Κάτι παρόμοιο έπραξε ό Εμπεδοκλής (πρβ. άπ.
14 D.-K.) καί στήν πατρίδα του, τόν Ακράγαντα, δπου δημιουργήθηκε έξαιρετικά νοσηρή άτμό-
σφαιρα, μάλλον έξ αιτίας τής παρατεταμένης άπνοιας- στήν περίπτωση αύτή ό φιλόσοφος διέ-
ταξε νά άνοίξουν μιά οπή στούς βράχους πού βρίσκονταν στό βόρειο μέρος τής πόλεως, ώστε
νά πνεύσει άπό έκεί υγιεινός άνεμος καί νά καθαρίσει τήν άτμόσφαιρα. Σχετικά βλ. καί Pollak, Ή
ιατρική στήν Αρχαιότητα, σσ. 118-119- βλ. άκόμη Allbutt, Greek Medicine, σσ. 101 καί 336. Γιά τή
μνεία τής πρώτης ένέργειας τοΰ Εμπεδοκλή βλ. έπίσης Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Ή έκστρα-
τεία τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου», σ. 89, ύποσημ. 7, όπου ή συγγρ. παρανοεί τήν άρχαία πηγή καί
άποδίδει στόν Εμπεδοκλή τήν άντίθετη ένέργεια άπό εκείνη στήν όποία προέβη («γιά νά προ-
λάβει τήν μετάδοση λοιμώδους νοσήματος έφραξε μέ ψηλό φράχτη τή στενή δίοδο μεταξύ δύο
βουνών»!), καί Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 20-21. Σαφέστερη έκφραση τής άπόψεως
γιά τή διάδοση τής μολύνσεως μέσω τοΰ άέρα έντοπίζεται στό ιπποκρατικό Περί φυσών 5 [VI 96,
12-19 L.]: Ότι μέν ούν μεγάλη κοινωνίη απασι τοϊσι ζώοισι τοϋ ήέρος έστ'ιν, εϊρηται· μετά τοϋτ^τοί-
νυν εύθέως ρητέον, δτι ούκ άλλοθέν πόθεν εικός έστι γίνεσθαι τάς άρρωστίας μάλιστα, ή έντεϋθεν,
δταν τούτο ή πλέον, ή έλασσον, ή κα'ι άθροώτερον, ή μεμιασμένον νοσεροϊσι μιάσμασιν, ές τό σώμα
έσέλθΐ], περι μέν ούν δλον τοϋ πρήγματος άρκέει μοι ταύτα, μετά δέ ταύτα πρός αύτά τά έργα τώ
λόγω πορευθείς, έπιδείξω τά νοσήματα τούτου άπόγονά τε καί έκγονα πάντα έόντα■ δ.π. 6 [VI 98,
2-3 L.]: Ό μέν ούν κοινός πυρετός διά τούτο τοιούτος έστιν, δτι πνεύμα τωύτό πάντες έλκουσιν,
καί λίγο παρακάτω, στό ϊδιο κεφ. [VI 98,10-13 L.]: Όκόταν μέν ούν ό άήρ τοιουτέοισι χρωσθή μι-
άσμασιν, ά τή ανθρωπινή φύσει πολέμιά έστιν, άνθρωποι τότε νοσέουσιν δταν δέ έτέρω τιν'ι έθνει
ζώων άνάρμοστος ό ήήρ γένηται, κείνα τότε νοσέουσιν. Έπίσης ή διαφθορά άέρος ή ή τροπή αέ-
ρος προβάλλεται ώς αιτία τοΰ λοιμού άπό τόν Γαλην., Π. διαφ. πυρετ. 1, 6 [VII 289, 13 κ.έ. Κ.]:
Κατά δέ τάς λοιμώδεις καταστάσεις ή εισπνοή μάλιστα αιτία, γίνεται μέν γάρ ποτε καί διά τούς έν
τώ σώματι χυμούς έπιτηδείους πρός σήψιν ύπάρχοντας, δταν άφορμήν τινα βραχεϊαν έκ τοϋ περι-
έχοντος είς άρχήν πυρετού λάβη τό ζώον ώς τά πολλά δέ έκ τής άναπνοής άρχεται τοϋ πέριξ άέ-
ρος ύπό σηπεδονώδους άναθυμιάσεως μιανθέντος. ή δέ άρχή τής σηπεδόνος ήτοι πλήθος τι νεκρών

76. Βλ. κάι Curt. Ruf., Hist. Alex. 5,1,10: pretiosae vestes.

77. Βλ. κάι Curt. Ruf., Hist. Alex. 5,1,10: regia supellectile ditique gaza repleta (έννοεΐ προφανώς τόν
βασιλικό θησαυρό).

78. Βλ. Αρριαν., Άλεξ. άνάβ. 3,15,5: τά χρήματα δέ έγκατελήφθη καί ή κατασκευή πάσα ...



μακεδονεσ βασιλεισ ΦΙΛΙΑΤΡΟΙ και ΕΥΡΕΤΑΙ φαρμακων

375

έστι μή καυθέντων, ώς έν πολέμοις ε'ίωθε συμπίπτειν ή έκ τελμάτων τινών, ή λιμνών άναθυμιάσεως
ώρα θέρους- έστι δ' δτε κατάρχει μέν άμετρος θερμασία τοϋ περιέχοντος, ώς έπι τοϋ καταλαβόν-
τος Αθηναίους λοιμού, καθά φησιν ό Θουκυδίδης ...- [Γαλην.], "Ορ. 'ιατρ. 153 [XIX 391, 14-392, 4
Κ.], κ.ά. Βλ. άκόμη Pollak, Ή Ιατρική στήν Αρχαιότητα, σ. 357· Ο. Temkin, «Α Historical Analysis
of the Concept of Inflection», στό εργο τοϋ 'ίδιου The Double Face of Janus and Other Essays in the
History of Medicine, Baltimore - London 1997, σσ. 456-471· K.-H. Leven, «Miasma und Metadosis
- Antike Vorstellungen von Ansteckung», MGG 11 (1993) 43-72· J. Jouanna, «Air, miasme et con-
tagion à l'époque d'Hippocrate et survivance des miasme dans la médecine posthippocratique»,
στό: S. Bazin-Tacchella - D. Quéruel - É. Samama (έκδ.), Air, miasme et contagion. Les épidémies
dans l'antiquité et au moyen âge, Langres 2001, σσ. 9-28· P. Potter, «Miasma», στό: Leven (έκδ.),
Antike Medizin, στ. 615-616 (δπου καί έπί πλέον βιβλιογραφία), κ.ά.

Όσον άφορά τή χρήση τής μετοχής συλλογισάμενος σέ άνάλογα συμφραζόμενα βλ. Σωρ.,
Ίπποκρ. βίος 7 [CMG V, σ. 176, 16-17]: συλλογισάμενος δέ [sc. Ιπποκράτης] τήν νόσον έπι τήν
Άττικήν ήξειν.

β')Γιά τήν καταγραφή (συγγραφή;) άπό τόν Αλέξανδρο φαρ-
μάκων ή άλλων θεραπευτικών υποδείξεων

4) Τό περιεχόμενο κάποιων άπό τίς έπιστολές τοϋ Αλεξάνδρου, τις όποιες εΐχε ύπ'
δψιν του ό Πλούταρχος.

Τήν άποψη αύτή υποστήριξε ό Greenwalt, «Médical Arts», σ. 220.

5) Τό γεγονός δτι διασώθηκε τό οφθαλμικό φάρμακο (στίμμι) τό όποιο παραδίδε-
ται άπό τόν Άέτιο καί άποδίδεται στόν Αλέξανδρο (βλ. παρακάτω, άπ. 6).

Βλ. Greenwalt, «Médical Arts», σ. 220. Σημειώνω δμως δτι δλα τά παραπάνω τά θεωρώ εξαι-
ρετικά άμφίβολα.

II. Αποσπάσματα

6. 'Οφθαλμικό φάρμακο

Στο έβδομο βιβλίο τοϋ συγγράμματος τοϋ γιατρού Άετίου τοΰ Άμιδηνοΰ (6ος αϊ.
μ.Χ.) παραδίδεται ένα οφθαλμικό φάρμακο (στίμμι) τό όποιο ένδείκνυται γιά όσους
ύποφέρουν άπό συνεχή δακρύρροια καί φλεγμαίνουν τά βλέφαρά τους μέ άποτέλεσμα
τήν πτώση τών τριχών· τό φάρμακο αύτό άποδίδεται στόν βασιλιά Αλέξανδρο, ό όποιος
πιστεύεται δτι πρέπει μάλλον νά ταυτισθεί μέ τόν Μέγα Αλέξανδρο79· βλ.:

Άέτ., Αόγ. ιατρ. 7,90 [CMG VIII/2, σ. 336,10-16]:

Στίμμι πρός τούς ρυαδικούς τό Αλεξάνδρου βασιλέως πάνυ καλόν, ποιεί και
έπι τών πτίλων βλεφάρων, γης άμπελίτιδος, κρόκου, νάρδου Κελτικής 'ίσα, κόψας φύρα τω

79. Βλ. κάι Maxwell-Stuart, «Α Medical Recipe», σσ. 321-323· άκόμη Greenwalt, «Médical Arts», σ. 220.
Άπό τήν παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Pansier, «Repertorium oculariorum, I.», σ. 477 (λ. «Alexander rex»).



376

ιιραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

μέλιτι κα'ι βαλών έν χυτριδίω καϊ πωμάσας πώματι τρήμα [τρήμα<τα>?]&0 έχοντι και χρί-
σας, τίθει έπ' ανθράκων και μή ρίπιζε■ δταν δέ μηκέτι άτμός ζοφώδης διά τών τρημάτων
άναβαίνοι, άρον έκ τού πυρός καί έα ψυγήναι, έπειτα κάψας, σήσας καϊ λεάνας χνοωδέ-
στατα, χρώ στιμμίζων.

Στίμμι τοΰ βασιλιά Αλεξάνδρου πολύ καλό γιά όσους πάσχουν άπό συνεχή δακρύρ-
ροια, ώφελεΐ και στά βλέφαρα πού πάσχουν άπό πτίλωση. Άφοΰ κονιορτοποιήσεις ϊση
ποσότητα γής άμπελίτιδας, κρόκου και κελτικής νάρδου, άνακάτεψέ τα μέ τό μέλι, και
άφοΰ τά βάλεις σέ μιά μικρή χύτρα καί τήν κλείσεις μέ καπάκι πού έχει τρύπα [τρύπες?]
και καλύψεις τό καπάκι μέ πηλό81, τοποθέτησε την πάνω σέ κάρβουνα και μή τά κάνεις
άέρα. Όταν πλέον δέν βγαίνει άπό τις τρύπες σκούρος άτμός, πάρτην άπό τή φωτιά καί
άφησέ την νά κρυώσει. Έπειτα άφοΰ κονιορτοποιήσεις, κοσκινίσεις και κάνεις λείο σάν
χνούδι (τό περιεχόμενο τής χύτρας), χρησιμοποίησέ το βάφοντας μαύρα τά βλέφαρα.

"Οσσν άφορά τήν παράδοση τοϋ παραπάνω φαρμακευτικού σκευάσματος τοΰ Αλεξάνδρου
διευκρινίζω οτι αύτό παραδίδεται ενσωματωμένο στο κεφάλαιο τοΰ Άετίου τό όποιο φέρει τόν
τίτλο Περί ρυάδων οφθαλμών (Λόγ. Ιατρ. 7,90 [CMG VIII/2, σ. 335,12]). Σέ τμήμα τής χειρόγρα-
φης παραδόσεως ό τίτλος έχει τήν άκόλουθη μορφή: Περι ρυάδων οφθαλμών καϊ στίμμι πρός τούς
ρυαδικούς Αλεξάνδρου βασιλέως (βλ. κριτ. ύπόμν.). Βλ. και Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 7,41 [CMG VIII/2, σ.
295,10-12]: κάλλιστον δ' έπ' αύτών ξηρίον τό έπιγεγραμμένον Αλεξάνδρου βασιλέως, διά κρόκου
κα'ι <νάρδου> Κελτικής κα'ι άμπελίτιδος γής σκευαζόμενον.

Έπίσης πριν άπό τόν ειδικότερο σχολιασμό τοΰ άποσπάσματος αύτοΰ πρέπει νά γίνει μιά
προκαταρκτική παρατήρηση. Τό στίμμι αποτελούσε μεταλλικό χρωστικό ύλικό, πού χρησιμο-
ποιούνταν κυρίως γιά τόν καλλωπισμό τών ματιών τών γυναικών, άλλά καί γιά θεραπευτικούς
σκοπούς. Τό φάρμακο όμως πού άποδίδεται στόν Αλέξανδρο χαρακτηρίζεται στίμμι, χωρίς τό
ύλικό αύτό νά καταγράφεται μεταξύ τών συστατικών του· έπίσης τό στίμμι (γιά τή σί^θεσή του
βλ. στό έπόμενο σχόλιο) δέν προκύπτει άπό τή μίξη τής άμπελίτιδας γής, τοϋ κρόκου καί τής κελ-
τικής νάρδου. Άκόμη, ένώ στήν άρχή τοΰ κειμένου τονίζεται ή δράση τοΰ φαρμάκου όσον άφορά
δύο οφθαλμικές παθήσεις, στό τέλος τοΰ κείμενου, όπου γίνεται λόγος γιά τή χρήση του, δηλώ-
νεται μόνο ή χρώση τών βλεφάρων (στιμμίζων). Προφανώς λοιπόν τό έξεταζόμενο σκεύασμα
χαρακτηρίζεται στίμμι καταχρηστικά (άφοΰ δέν περιέχει τό ύλικό αύτό), πιθανόν έπειδή έχει τό
ϊδιο χρωστικό άποτέλεσμα μέ έκεΐνο, καί άπό τούς σύγχρονους μελετητές θεωρείται κολλύρι-
ον έξ αιτίας τής θεραπευτικής δράσεώς του στις δύο κατονομαζόμενες οφθαλμικές νόσους· βλ.
Pansier, «Repertorium oculariorum, I.», σ. 477 («collyre»)· Maxwell-Stuart, «A Medical Recipe»,
σ. 321 («eye-salve»), κ.ά.

Στίμμι

Τό στίμμι εΐναι αιγυπτιακή λέξη, βλ. Πολυδ., Όνομαστ. 5, 101: και ή στίμμις παρ' "Ιωνι έν
'Ομφάλη (TGF, σ. 736. 25 Ν2), καί κριτ. ύπόμν.: στίμμις ή εις τά όμματα χρήσιμος, Αιγυπτίων μέν
έστι φωνή ...,πού δηλώνει μιά χρωστική ούσία, κονιορτοποιημένο άντιμόνιο (Durling, βλ. παρα-
κάτω, στή βιβλιογραφία) ή θειικό άντιμόνιο (Spencer, βλ. παρακάτω, στή βιβλιογραφία). Βλ. καί

80. Στό έξεταζόμενο χωρίο οπωσδήποτε ύπάρχει κάποιο σφάλμα στήν παράδοσή του- ένώ στό σημείο
αύτό ύπάρχει ή ύπόδειξη ότι τό καπάκι τής χύτρας πρέπει νά έχει μία τρύπα (πώματι τρήμα έχοντι), λίγο
παρακάτω γίνεται λόγος γιά τόν καπνό πού βγαίνει διά τών τρημάτων.

81. Φυσικά έκτός άπό τήν τρύπα.
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Γαλην., Π. κράσ. καϊ δυν. άπλ. φαρμ. 9,3 [XII 236, 8-12 Κ.]· [Ίω. Ζωναρ.], Λεξ., σ 1677,23: στίμμι.
είδος βάμματος, κ.ά. Ό Διοσκουρίδης, Π. ϋλ. Ιατρ. 5, 84 [III 55,20-56,17 Wellm.], τό καταγράφει
ώς στίβι καί σημειώνει οτι (αυτόθι [III 56,3-6 Wellm.]) δύναμιν δέ έχει... άπουλωτικήν ελκών καϊ
καθαρτικήν ρυπαριών καϊ τών έν όφθαλμοίς ελκών. Ώς στίμ(μ)ι καί στίβι μνημονεύει τό φάρμακο
αύτό ό Πλίνιος, Nat. hist. 33,101 [V 139, 20 Ian - Mayhoff]: stimi appellant, alii stibi. Βλ. άκόμη
Όρειβ., Ίατρ. συν. 13, λ. στίμι [CMG VI/1/2, σ. 176,3-11] · Συν. προς Εύστάθ. 2,56 [CMGVI/3, σ. 49,
11-13]· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 2,73 [CMG VIII/1, σ. 176,3-5] · Παϋλ. Αίγιν., Έπη. ίατρ. 7,3 [CMG ΙΧ/2, σ.
262,24-25], κ.ά. Τό άντίστοιχο ρήμα είναι στιμμίζω και σημαίνει «βάφω τά βλέφαρα μαϋρα», «τά
μαυρίζω μέ στίμμι»· βλ. LSJ, λ. στιβίζομαι, στιμμίζω, και Gl, λ. στίμμι ή στίμι, στιμ(μ)ίζω και στίμμι-
σμα. Ό Maxwell-Stuart, «Α Medical Recipe», σ. 321, μεταφράζει τό στίμμι ώς «The excellent eye-
salve of King Alexander».

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σσ. 29 κάι 368, λ. Stibium· πρβ. καί σ. 14· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. 1ν,
λ. Stibium, και Durling, Medical Terms, σ. 299, λ. στίμμι.

πρός τούς ρυαδικούς

Γιά τή ρυάδα καί τούς ρυαδικούς βλ. παραπάνω, σσ. 306-307.

έπϊ τών πτίλων βλεφάρων

Πτίλος χαρακτηρίζεται αύτός πού πάσχει άπό πτίλωσιν πρβ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ.
φαρμ. 7,11 [XII62,7-8 Κ.] : χρώνται δέ τοις δριμυτέροις μέν [sc. φαρμάκοις] έπί τε τών πτίλων όνο-
μαζομένων βλεφάρων δ.π. 8,16 [XII103,14-17 Κ.] (πτίλα βλέφαρα), κ.ά. Η πτίλωσις είναι οφθαλ-
μικό νόσημα κατά τό όποιο δημιουργείται φλεγμονή και οίδημα στά άκρα τών βλεφάρων και πέ-
φτουν οί βλεφαρίδες- πρβ. Γαλην., Θεραπ. μέθ. 14,17 [Χ 1004, 8-10 Κ.]: όφίασις δέ και άλωπεκία
και ή πτίλωσις έκ τοΰ γένους έστι τών νοσημάτων, έν οίς άπόλωλέ τι τών κατά φύσιν ό.π. 14,18 [Χ
1014,12-14 Κ.]· Άλεξ. Τραλλ.,Π. οφθαλμ. 1 [σσ. 146,26-148,2 Puschm.], κ.ά.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 278, λ. πτίλος καί πτίλωσις, ή.

γης άμπελίτιδος

Πρόκειται γιά είδος γης (χώματος) πού ύπήρχε στή Σελεύκεια τής Συρίας- ή καλύτερη
άμπελίτιδα γή ήταν ή μέλαινα· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,160 [III 107, 7-16 Wellm.]· ειδικότε-
ρα γιά τήν οφθαλμική χρήση της βλ. αύτόθι [III 107,13-14 Wellm.]: παραλαμβάνεται δέ καϊ πρός
καλλιβλέφαρα καΤβαφάς τριχών.

Βλ. άκόμη Maxwell-Stuart, «Α Medical Recipe», σσ. 321-322 (: μέ βάση τόν Πλίνιο πιστεύει οτι πρό-
κειται γιά κάποιο είδος άσφάλτου), καί Durling, Medical Terms, σ. 102, λ. γή άμπελϊτις (δέν προτείνει κάποια
ταύτιση ούτε κάνει λόγο γιά τή σύνθεσή της).

κρόκου

Γιά τόν κρόκον βλ. παραπάνω, σ. 322. Ό Διοσκουρίδης σημειώνει τή χρήση τοϋ κρόκου σέ
οφθαλμική πάθηση, βλ. Π. ΰλ. ίατρ. 1,26 [I 31,1-2 Wellm.]: ρεϋμά τε οφθαλμών έπιχριόμενος [καϊ
έγχριόμενος] [sc. ό κρόκος] στέλλει σύν γάλακτι γυναικείω.

νάρδου Κελτικής

Γιά τήν Κελτικήν νάρδον βλ. παραπάνω, σ. 321 (όπου λόγος λόγος καί γενικά γιά τήν νάρ-
δον). Ό Διοσκουρίδης δέν καταγράφει θεραπευτική δράση της γιά οφθαλμικά νοσήματα, ση-
μειώνει όμως (Π. ϋλ. ίατρ. 1, 8 [I 13,18 Wellm.]) ότι δύναται δέ δσα και ή Συριακή [sc. νάρδος].
Πράγματι στό προηγούμενο λήμμα τοΰ ίδιου έργου του ό Άναζαρβέας γιατρός σημειώνει, Π. ϋλ.
Ιατρ. 1,7 [I 12,17-18 Wellm.]: ποιοϋσι [sc. ή Ινδική καί ή Συριακή νάρδος] και πρός τάς έν όφθαλ-
μοίς μυδήσεις τών βλεφάρων, στύφουσαι καϊ δασύνουσαι τάς βλεφαρίδας.

πωμάσας πώματι τρήμα [τρήμα<τα>?] έχοντι και χρίσας

Στό κείμενο γίνεται λόγος γιά τόν πωματισμό τής χύτρας καί τήν έπάλειψή της· παρ' όλο



378

ιιραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

πού έδώ ή διατύπωση τού Διοσκουρίδη είναι έλλειπτική, πρέπει να δεχθούμε δτι τό νόημα τοΰ χω-
ρίου είναι το έξης: Άφοΰ τοποθετηθεί τό καπάκι στή χύτρα, πρέπει νά άλείψουμε μέ πηλό τό ση-
μείο έπαφής του μέ τή χύτρα άλλά καί τό πάνω μέρος του, ώστε τό κλείσιμο νά είναι άεροστεγές·
άνοικτή πρέπει νά παραμείνει μόνον ή όπή (όπές;) τοϋ καπακιοϋ γιά νά βγαίνει ό άτμός καί έπίσης
νά έχει τή δυνατότητα ό γιατρός νά έλέγχει τό χρώμα τοϋ άτμοΰ. Τό γεγονός δτι δέν ύπάρχει στό
κείμενο ή δοτική πηλω είναι δυνατόν νά σημαίνει ε'ίτε δτι γιά τόν γιατρό ήταν εύνόητο τό ύλικό μέ
τό όποίο θά γινόταν ή χρίσις ε'ίτε δτι δέν είχε ιδιαίτερη σημασία τό είδος τοΰ πηλού. Έτσι στδ έργο
τοϋ Διοσκουρίδη έντοπίζονται άνάλογα χωρία, σέ άλλα άπό τά όποία γίνεται άπλώς λόγος γιά
περίχριση τοΰ στόματος τοΰ άγγείου, δπως π.χ. Π. ϋλ. ιατρ. 5, 88 [III 61, 19 Wellm.]: τό δέ στόμα
αύτοϋ [sc.τοΰ άγγείου] πωμάσαντες καί περιχρίσαντες- δ.π. 5,75 [III 44,7-9 Wellm.]: καί περιπλά-
σας τό πώμα κατατετρημένον σννεχέσιν όπαϊς δός εις κάμινον κεραμεικήν <όπτάν>, καί δ.π. 5, 81
[III 54,20-55,1 Wellm.]: oi δέ εις κύθραν ώμήνβαλόντες τά πέταλα, ώς εϊρηται, έν καμίνω έντιθέα-
σιν ή έπί έσχάρας, περιπλάσαντες τό πώμα καί όλίγην δόντες άναπνοήν, σέ άλλα γιά χρίση μέ πηλό,
δπως π.χ. Π. ϋλ. ίατρ. 2, 16 [I 127, 6-7 Wellm.]: <καί> περιχρίεται πηλω τό πώμα τής χύτρας καί
όπτάται έν καμίνω, καί Π. άπλ. φαρμ. 1,56 [III 173,4-6 Wellm.] : δει δέ πωμάσαντα τήν χύτραν καί
περιπλάσαντα πηλω τιτράναι κατά μέσον τό πώμα καί όντως δέχεσθαι εις τήν εύρυχωρίαν τοϋ ώτός
τόν άτμόν, καί σέ ενα μόνο ύποδεικνύεται δτι ό πηλός πρέπει νά είναι κεραμεικός, Π. ϋλ. ίατρ. 5,76
[III 45, 7-8 Wellm.]: πωμασθεϊσα δέ ή κύθρα καί περιπλασθεϊσα πηλω κεραμεικώ δίδοται εις κάμι-
νον. Βλ. άκόμη Αέτ., Λόγ. ίατρ. 15,15 [σ. 78,1 -2 Ζερβ.]: χύτραν καινήν λαβών χρϊσον εξωθεν δλην
πηλω κεραμεικώ καί ξήραινε■ στόν 'ίδιο, δ.π. 15,16 [σ. 103,1-5 Ζερβ.]: καίε δέ τάς άσπίδας έν χύτρα
προχρίσας δλην τήν χύτραν εξωθεν εις πάχος κεραμεικώ πηλω... πωμάσας άσφαλώς τό πώμα κατα-
λιπών έν αύτώ δύο ή τρεις τρύπας, ύπόκαιε μέχρις ού ό άναφερόμενος άτμός καθαρός γένηται, κ.ά.

Τό ι'διο φάρμακο, άποδιδόμενο έπίσης στόν Αλέξανδρο, παρατίθεται καί άπό τόν
Νικόλαο Μυρεψό (13ος/14ος αί.) και τόν Άραβα γιατρό Μεσουέ (ΙΟος/ΙΙος αί. μ.Χ.)82.

7. Άντίδοτος πικρά

Στό Antidotarium Cantabrigiense83, μεταξύ τών λοιπών σκευασιών, ύπάρχει καί μία
άντίδοτος πικρά ή όποία συντέθηκε άπό τόν Αλέξανδρο84 καί ένδείκνυται γιά άρκετές
καί σημαντικές άσθένειες· βλ.:

Antid. Cant. [σ. 164,7-11 Sigerist]:

Antidotum pigra magni Alexandri Macedonici, quod est ad capitis do-
lorem, ad caliginem oculorum et ad epilepticos et epar et splen vel ad desparationem
stomachi et ad elefantiosos. Rp. hec: crocum, cinamum, spicam, asarum, cassiam, mas-
tice, xylobalsamum, carpobalsamum, squinantum, sucus absintii — S III, aloe 2 XXI,
mel dispumatum quod sufficit, dabis autem bibere S I.

Άντίδοτο πικρό τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνα, τό όποιο (ώφελεΐ) σέ
πόνο τής κεφαλής, σέ άμαύρωση τών οφθαλμών καί σέ έπιληπτικούς, ήπαρ, σπλήνα καί
σέ διαταραχή τοΰ στομάχου καί σ' αύτούς πού πάσχουν άπό έλεφαντίαση. (Τό φάρμα-

82. Βλ. Pansier, «Repertorium oculariorum, I.», σ. 477 (τό έλληνικό κείμενο τοΰ Νικολάου Μυρεψοϋ
είναι ανέκδοτο· συνήθως χρησιμοποιείται ή λατινική μετάφρασή του).

83. Τό Αντιδοτάριο αύτό παραδίδεται άπό τόν κώδικα Cantabrigiensis (Biblioth. Univ.) G. g. V. 35
(1567), 11ος αι., φφ. 427ν-431ν· βλ. Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 160.

84. Βλ. καί Sigerist, Rezeptliteratur, σσ. 170 καί 184.
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κο) συντίθεται άπό τά έξης: κρόκο, κινάμωμο, ναρδόσταχυν, άσαρο, κασσία, μαστίχα, ξυ-
λοβάλσαμο, καρποβάλσαμο, άνθος σχοίνου, εκχύλισμα άψινθίου τεσσεράμισυ ούγγιές
(άπό τό κάθε ένα), έντεκάμισυ ούγγιές άλόη, μέλι πού έχει άφρό όσο είναι άρκετό. Θά
δώσεις νά πιει (ό άσθενής) μισή ούγγιά.

Antidotum pigra

Γιά τόν ορισμό τής αντιδότου (γενικά) βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 1 [XIV 1, 2-8 Κ.]: Τάς ιωμέ-
νας τά πάθη δυνάμεις ούκ έξωθεν έπιτιθεμένας, άλλ'εϊσω τοϋ σώματος λαμβανομένας άντιδότους
όνομάζουσιν οί ιατροί, τρεις δ' αύτών είσιν αί πάσαι διαφοραί. τινές μέν γάρ ένεκα τών θανασίμων
προσφέρονται φαρμάκων, τινές δέ τών ιοβόλων όνομαζομένων θηρίων, τινές δέ τοις έκ φαύλης δι-
αίτης γιγνομένοις πάθεσιν άρήγουσιν, καί δ.π. 2, 6 [XIV 135, 12-16 Κ.]: Καλείν μέν ούν εθος έστι
τοίς νεωτέροις ίατροίς άντιδότους ού μόνον δσα πρός τά θανάσιμα φάρμακα διδόασιν, άλλά καί
πρός τά τών ιοβόλων θηρίων δήγματα, καί προσέτι πάθη, καί μάλιστα χρόνια, κατά τι τών σπλάγ-
χνων, ή άποστήματα. Πικρά ονομάζεται ή άντίδοτος, βασικό συστατικό τής οποίας είναι ή άλόη·
βλ. Γαλην., Θεραπ. μέθ. 7,11 [Χ 515,15-516,3 Κ.]: χρή τοίνυν έχειν τήν καλουμένην ήδη πρός άπά-
ντων τών ιατρών πικράν, έσκευασμένην διττώς, έξ άπλυτου τε καί πεπλυμένης άλόης. μίγνυται δέ
αυτή κινναμώμου τε καί ξυλοβαλσάμου καί άσάρου καί νάρδου στάχυος καί κρόκου καί Χίας μα-
στίχης. έστωσαν δέ εξ μέν τούτων έκάστου δραχμαί, μόνης δέ τής άλόης έκατόν. Βλ. άκόμη Γαλην.,
Ύγιειν. 6,10 [VI 429,1 κ.έ. Κ. = CMG V/4/2, σ. 188,13 κ.έ.]: καί διά τοϋτ'έπενοήθη καλώς ή κα-
λουμένη πικρά ..., καί Π. τών πεπονθ. τόπ. 4,2 [VIII 224,1 -3 Κ.]: λέγω δέ διά τής άλόης, δ προσα-
γορεύουσιν ένιοι μέν ίεράν πικράν, ένιοι δέ άπλώς πικράν. Πικραί άντίδοτοι είχαν συντεθεί ή χρη-
σιμοποιούνταν άπλώς άπό άρκετούς γιατρούς γιά ποικίλα νοσήματα. Γιά τήν άλόη, τις θεραπευ-
τικές χρήσεις της καί τή σχετική βιβλιογραφία βλ. καί σ. 195.

Rp. hec

Δηλ. R(eci)p(it) haec. Επακριβώς ή άντίστοιχη άρχαιοελληνική έκφραση είναι: λαμβάνει,
δηλ. τό φάρμακο συντίθεται άπό τά άκόλουθα ύλικά· βλ. ένδεικτικά Γαλην., Π. άντιδ. 1,15 [XIV
88, 10-11 Κ.]: τέσσαρας μέν τάς πάσας δραχμάς ή άντίδοτος λαμβάνει τής χαλκίτεως. Άλλες συ-
νώνυμες λατινικές έκφράσεις είναι οί άκόλουθες, Scrib. Larg., Compos. 23 [σ. 23, 10 Sc.]: accipit
... haec· δ.π. 219 [σ. 97,11 Sc.]: habet... haec, καί δ.π. 24 [σ. 23,18-19 Sc.]: componitur ... ex his.
Βλ. καί παρακάτω, σ. 403.

ad caliginem oculorum

Μάλλον πρόκειται γιά οφθαλμικό νόσημα πού προκαλούσε άμβλυωπία έξ αιτίας άμαυρώ-
σεως. Αμαύρωση προκαλούν άρκετά νοσήματα, όπως ή μυδρίασις ([Γαλην.], Όρ. ίατρ. 340: XIX
435,4-5 Κ.), ή φθίσις τοϋ όφθαλμοΰ (δ.π. 341: XIX 435,6-7 Κ.), καί ή ατροφία (ο.π. 342: XIX 435,
8-9 Κ.), ένώ δυσχέρεια στήν δράση προκαλεί τό γλαύκωμα (ο.π. 344: XIX 435,13-14 Κ.), έξ αιτίας
μεταβολής τών κατά φύσιν ύγρών εις τό γλαυκόν, καί παντελή άπώλειά της τό ύπόχυμα (δ.π. 363:
XIX 438,11-16 Κ.), έξ αιτίας πήξεως τοϋ ύδατώδους ύγρού. Γιά τήν άμβλυωπία (πού είναι άμυδρό-
της τοϋ όράν) καί τήν άμαύρωση (πού είναι ό παντελής ώς έπί τό πολύ παραποδισμός τοϋ όράν)
καί τις αιτίες τους πού είναι έν μέρει κοινές βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 7,49 [CMG VIII/2, σσ. 303,9-304,
6]: Περί άμβλυωπίας, καί δ.π. 7,50 [CMG VIII/2, σσ. 304,7-306,28]: Περί άμαυρώσεως.

ad desparationem stomachi

Τόν δρο desparatio δέν τόν έχω έντοπίσει οϋτε στά λεξικά οϋτε στά έκδεδομένα λατινικά
κείμενα (ιατρικά ή μή). Έπίσης ό Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 202, στόν κατάλογο τών νοσημά-
των πού καταρτίζει στό τέλος τής έκδόσεως τών Άντιδοταρίων παραλείπει τό ad desparationem
stomachi. Ό πλησιέστερος όρος πού άπαντάται μία μόνο φορά στόν Βιτρούβιο (De archit. 2, 9)
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εΐναι ό disparatio, «χωρισμός». Γι' αύτόν τόν λόγο τόν μεταφράζω γενικά ώς «στομαχική διαταρα-
χή». 'Άν βέβαια είναι όρθή ή γραφή ad distemperancia sthomachi πού παραδίδεται άπό τόν κώ-
δικα Montpellier (Faculté de Médecine) lat. 185 (γιά τόν όποιο βλ. λίγο παρακάτω, σ. 382), στό
distemperancia θά μποροϋσε νά λανθάνει τό distemperatio (ή «δυσκρασία»;). Οΰτε όμως και ό
όρος αύτός έντοπίζεται στά λεξικά· έκτός και άν πρόκειται γιά άθησαύριστη λέξη, χρησιμοποιού-
μενη μόνο στά μεσαιωνικά γιατροσόφια πού στή συντριπτική πλειοψηφία τους είναι άνέκδοτα.
'Επισημαίνω πάντως ότι ή δυσκρασία προκαλεί στομαχικές διαταραχές- βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 8, 3 [XIII 140,15-17 Κ.]: άλλ'ο γε καλούμενος ύπό τών πολλών ύπτιασμός τοϋ στομάχου
γίνεται μεν καϊ κατά δυσκρασίαν ήντιναοϋν άνευ κακίας ύγρών ... = Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 9,9 [σ.
287,7-8 Ζερβ.]· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 7,8 [II 303,20 κ.έ. Puschm.]· 9,2 [II 397,5 κ.έ. Puschm.]· 9,
3 [II 429,29-31 Puschm.]· Άέτ., Λόγ. ίατρ. 9,10 [σ. 291,6-8 Ζερβ.]· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3, 37
[CMG IX/1, σ. 225,2-3]· Στέφ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Προγν. 1, 8 [I 97,27-31 Dietz = CMG XI/1/2, σ.
94,8-12], κ.ά.

ad elefantiosos

Γιά τόν ορισμό τοΰ νοσήματος αύτοΰ (έλέφας) βλ. Γαλην., "Ορ. ίατρ. 296 [XIX 428, 3-6 Κ.]:
Έλέφας έστι πάθος παχύ τό δέρμα και άνώμαλον παρασκευάζον κα'ι πελιδνόν τό χρώμα και τά
λευκά τών οφθαλμών, άναβιβρώσκεται δέ χειρών καί ποδών τά άκρα καί ίχώρα άφίησι πελιδνόν
καί δυσώδη. Οί πάσχοντες άπό τήν άσθένεια αύτή χαρακτηρίζονται έλεφαντιώντες (ή τόν έλέφα-
ντα πάσχοντες/νοσοϋντες). Σχετικά μέ τίς αιτίες, τά συμπτώματα, τίς συνέπειές της καί τήν προ-
τεινόμενη θεραπευτική άγωγή βλ. Άρετ., Π. αιτ. καί σημ. χρον. παθ. 2,13 [CMG II, σσ. 85,16-90,
22], καί Χρον. νούσ. θερ. 2,13 [CMG II, σσ. 167, 27-170,24]· Γαλην., Π. μελ. χολ. 4 [V 116,4-8 Κ.
= CMG V/4/1/1, σ. 77, 7-10]· Π. τών έν νοσημ. αιτ. 7 [VII 29,16-30,6 Κ.] · Π. τών π. φύσ. δγκ. 14
[VII 727,14-728,1 Κ.]· Π. άνωμ. δυσκρασ. 1 [VII 733,1-8 Κ.]· Π. τών έν σφυγμ. αιτ. 4,25 [IX 202,
8-14 Κ.]· Πρός Γλαύκ. θεραπ. 2,12 [XI 139,3-140,17 Κ.], ένώ θεραπευτικές υποδείξεις εντοπίζο-
νται στά συγγράμματα του Γαλην., II. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,3 [XII 827,1 κ.έ. Κ.]: Πρός τάς όχθώ-

δεις διαθέσεις καί τούς έπί τοϋ προσώπου κνησμούς καί άρχήν έλεφαντιάσεως____, τοΰ Όρειβ., Ίατρ.

συν. 6, 27 [CMG VI/1/1, σ. 183, 22-26], 8,47 [CMG VI/1/1, σ. 300,1-7], 45, 27-28 [CMG VI/1/1,
σσ. 182,20-190,36], τοϋ Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 6,16 [CMG VIII/2, σσ. 156,24-157,5], 8,6 [CMG VIII/2,
σσ. 407,22-408,3], 12,66 [σσ. 114,15-115,6 Ζερβ.], 12,67 [σσ. 121,10-122,13 Ζερβ.], τοΰ Παύλ.
Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,1 [CMG IX/1, σσ. 317,1-321,26], κ.ά.

Βλ. καί Α. Μ. Ieraci Bio, «Elephantiasis», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 249 (όπου κάι σχετική
βιβλιογραφία).

crocum

Γιά τόν κρόκον (σαφράν) βλ. παραπάνω, σ. 322. Γιά τή χρήση του σέ οφθαλμικές παθήσεις
βλ. σ. 377.

cinamum

Γιά τό κιν(ν)άμωμον, τοΰ όποιου έστι πλείονα ε'ίδη, βλ. παραπάνω, σ. 321. Γιά τή δράση του
σέ νοσήματα τοΰ ήπατος πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,14 [120,11 Wellm.]: ποίε/δέ [sc. πάν κιν(ν)
άμωμον] καί πρός βήχας, κατάρρους, ϋδρωπας. Βλ. καί σ. 235 (στήν παρατήρηση σχετικά μέ
τήν κασσία).

spicam

Πρόκειται γιά τόν στάχυν τής Συριακής ή τής 'Ινδικής νάρδου, άφοΰ ό Διοσκουρίδης, κά-
νοντας λόγο γιά τά διάφορα ε'ίδη τής νάρδου, άφ' ένός συνεξετάζει σέ ένιαΐο λήμμα τά δύο αύτά
ε'ίδη καί άφ' έτέρου καταγράφοντας τή φαρμακευτική χρήση τους δέν σημειώνει τήν εξαίρε-
ση κάποιου τμήματος τους (π.χ. κορμοΰ, φύλλων, στάχυος κτλ.)· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 323.
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Αντίθετα στά σχετικά μέ τήν Κελτική νάρδο σημειώνει (Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,8 [113,3-4 Wellm.]) δτι μό-
νων δέ τών καυλών έστι και τών ριζών ή χρήσις κα'ι ή εύωδία, ένώ γιά τήν ορεινή ύποδεικνύει τή
χρήση μόνο τής ρίζας, δ.π. 1,9 [I 14,4-5 Wellm.]: ποιεί δέ ή ρίζα πρός δσα καί ή Κελτική νάρδος,
παρουσιάζοντας τή δράση της δμοια μέ έκείνην τής Κελτικής.

Βλ. άκόμη André, Les noms de plantes, σ. 245, λ. spica.

cassiam

Γιά τήν κασ(σ)ίαν βλ. παραπάνω, σ. 235. Όσον άφορά τά νοσήματα γιά τά όποια ένδεί-
κνυται τό άντίδοτο τοΰ Αλεξάνδρου ό Διοσκουρίδης σημειώνει θεραπευτική δράση τής κασσίας
μόνο γιά τά οφθαλμικά· βλ.Π. ϋλ. ίατρ. 1,13 [I 18,8-9 Wellm.]: άρμόζει δέ εις τά πρός όξυδερ-
κίαν οφθαλμικά καί τά μαλάγματα.

mastice

Γιά τή μαστίχα βλ. παραπάνω, σ. 195. Πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,70 [I 67,10-11 Wellm.]:
έστιδέ εύστό μαχος, έρευκτική.

xylobalsamum, carpobalsamum

Σχετικά μέ τό βάλσαμον βλ. παραπάνω, σ. 322. Ό Διοσκουρίδης μαρτυρεί γιά τήν οφθαλ-
μική χρήση μόνο τοΰ όποβαλσάμου, βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 1, 9 [I 25,18 Wellm.]: σμήχων τά έπισκο-
τοϋντα ταΐς κόραις.

squinantum (squinanthos, scoenanthos)

Ό σχ{ο)ϊνος είναι δένδρον γνώριμον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,70 [166,13-67,18 Wellm.]·
ή ρητίνη του είναι εϋστόμαχος, βλ. αύτόθι [I 67,10 Wellm.]. Βλ. καί παραπάνω σ. 195 (μαστίχα).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., α. 213, λ. Βροΰλον (Juncus), σ. 946, λ. Σχινος, κάι σσ. 783-791 (εϊδικ.
σσ. 783-784), λ. Πιστακιά· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxvii, λ. Iuncus, schoenon [= «βούρλο»]· Dragendorff,
Heilpflanzen, σ. 112, λ. Juncus (διάφορα είδη σχοίνου)· André, Les noms de plantes, a. 134, λ. iuncus, καί
Durling, Medical Terms, σ. 309, λ. σχοΐνος [= «βοϋρλο»].

sucus absintii

Γιά τό άψίνθιον βλ. παραπάνω, σ. 231. Γιά τή χρήση τοΰ έκχυλίσματός του στά νοσήματα,
γιά τά όποία γίνεται λόγος στό κείμενο πού σχολιάζεται έδώ, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,23 [II
31,11-16 Wellm.]: καί ό ύπατμισμός δέ αύτοϋ τοϋ άφεψήματος πρός ώταλγίαν άφεψόμενόν τε συν
γλυκεϊ κατάπλασμα οφθαλμών περιοδυνώντων έστι. καταπλάσσεται δέ καί πρός υποχόν-
δρια καί ήπαρ καί στόμαχον έπάνω χρονίως πάσχοντα συνεκλειούμενον κηρωτή Κυπρίνη,
πρός δέ στόμαχον ρόδινη- άρμόζει δέ καί σπλην ικοΐς καί ύδρωπικοϊς μιγέντων αύτώ σύ-
κων καί νίτρου καί α'ιρίνου αλεύρου.

aloe

Γιά τήν άλόην βλ. παραπάνω, σ. 195. Στό άντίδοτο τοΰ Αλεξάνδρου ή άλόη χρησιμοποιείται
γιά τή στομαχική δράση της· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 3,22 [II29,6-9 Wellm.]: δύναμιν δ' εχει...
στομάχου άποκαθαρτικήν κοχλιαρίων δυείν πλήθος μεθ' ϋδατος ψυχρού ή γαλακτώδους πινομένη.

mel dispumatum

Γιά τό μέλι γενικά βλ. παραπάνω, σ. 196, ένώ γιά τό Άττικόν μέλι βλ. παρακάτω, σ. 471. Κατά
τόν Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 82 [I 166, 14-15 Wellm.], τό ώμόν μέλι είναι φυσώδες κοιλίας καί
βηχός έρεθιστικόν, δθεν έζηφρισμένω δείχρήσθαι (τό άπηφρισμένον καί τό έξηφρισμένον χρησιμο-
ποιούνται ώς έναλλακτικοί δροι γιά νά δηλώσουν τό μέλι πού έχει άφρό).

Τό ϊδιο άντίδοτο έντοπίζεται καί σέ διάφορες άλλες λατινικές συλλογές ιατρικών
συνταγών ενδεικτικά σημειώνω τίς άκόλουθες δύο πού παραδίδονται άπό τούς κώδικες:
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α') Montpellier (Faculté de Médecine) lat. 185 (10ος/11ος ai.), Φ· 164V85:
Antidotum pigra Alexandri Macedoni, qui facit ad capitis dolorem,ad cha-
ligines oculorum, ad epar, ad splen et ad distemperancia sthomachi....
ß') Oxoniensis (Coll. Corp. Christi) 189 (11ος-12ος αι.), φφ. 1-(5)86:
Antidotum pigra magni Alexandri.

8. Στό χφ. Innsbr. (Univ. Biblioth.) lat. 652 (12ος αι.), φφ. 76v κ.έ., παραδίδεται μια
συλλογή συνταγών οί όποιες άφοροϋν διάφορα μέρη τοΰ σώματος και ποικίλα νοσή-
ματα87· μεταξύ αύτών παραδίδεται και μία

Probatio Alexandri magni
ad matrem suam Olimpiam.

Δυστυχώς τό περιεχόμενο τής Probatio δέν καταγράφεται· τό φάρμακο όμως πού
έπεται είναι γυναικολογικού περιεχομένου (Ad infirmitatem mulierum post partum
...), και προφανώς παρόμοιο εΐναι και τό σκεύασμα τοΰ Αλεξάνδρου, τό όποιο έξ άλλου
άπευθύνεται σέ γυναίκα (τή μητέρα του).

III. Έπίσης μέ τό όνομα τοΰ Αλεξάνδρου έχει παραδοθεί στά Ελληνικά άλλά και
σέ λατινική μετάφραση τό ιατρικό (ή μάλλον ίατρικο-μαγικό) έργο μέ θέμα τις έπτά
ιερές βοτάνες και τις ιδιότητες τους, τις όποιες άντλοΰν άπό τούς άντίστοιχους έπτά
πλανήτες· βλ.:

α') έλληνικό κείμενο88:

Αλεξάνδρου βασιλέως Περί τής τών ζ' βοτανών δυνάμεως κατ' αστέρα πλάνητα τον
αρμόζοντα λαμβανομένων και <κατά> τά ζώδια.
Τούτων δέ εκάστη δύναμιν ε'ίληφε τοιάνδε ...
β') λατινική μετάφραση89:
Tractatus Septem herbarum Alexandri magni.

Inc. Hic Septem herbas et ipsarum Septem virtutes habemus quas recipiunt a Septem
planetis

Des. frumento vel ordeo et morando utere eis.
Explicit libellus Septem herbarum Septem planetarum90.

85. Ή έν λόγω συλλογή συνταγών παραδίδεται στα φφ. 162r-165v· βλ. Wickersheimer, Les manu-
scrits latins de médecine, σσ. 48-49 («Medicamenta»), Για τό περιεχόμενο τοϋ παραπάνω κώδικα βλ. έπίσης
P. Pansier, «Étude sur un manuscrit médical du Xle siècle», MAV 2e serie 7 (1907) 115-122· Sigerist, «Early
Mediaeval Medical Texts», σσ. 27-40 (ό Sigerist σημειώνει, ό.π., σσ. 38-40, ότι στά φφ. 154ν-165ν παραδίδε-
ται ενα Antidotarium), καί Beccaria, I codici di medicina, σσ. 135-138.

86. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 110.

87. Βλ. Sudhoff, «Texte», σ. 276.

88. Γιά τήν έκδοση τοϋ κειμένου αύτοϋ βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών».

89. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 4, καί Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific
Writings, στ. 624 (κατά τόν κώδ. Montpellier lat. 277,15ος αι., φ. 36r-v).

90. Οί Thorndike - Kibre καταγράφουν και άρκετά άλλα λατινικά έργα πού άποδίδονται στόν
Αλέξανδρο, στά όποία γίνεται πραγμάτευση εϊτε άλχη μιστικών (βλ. Mediaeval Scientific Writings, στ. 79: Ale-
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IV. Άκόμη, στήν αραβική γραμματεία τό όνομα τοΰ Αλεξάνδρου είναι συνδεδεμένο
μέ τό άκόλουθο σύγγραμμα:

Πρόκειται γιά ένα ίερακοσόφιον μέ τίτλο Kitab al-Gawarih wa-'ulun al-bazdara,
στήν εισαγωγή τοϋ οποίου ύποτίθεται ότι ό Αλέξανδρος συνομιλεί μέ τούς «σοφούς»
γιά θέματα σχετικά μέ γεράκια (έκπαίδευση, νοσήματα και τραυματισμοί τών γερακιών,
κυνήγι μέ τά πουλιά αύτά).

Ό Ullmann περιγράφει τήν πορεία τής γενέσεως τοΰ συγγράμματος αύτοΰ ώς εξής91: Ό
χαλίφης al-Mahdi άνέθεσε στόν Adham ibn Mhuriz al-Bahili νά συντάξει ένα βιβλίο γιά τό
κυνήγι μέ γεράκια, συνοψίζοντας σ' αύτό τις σχετικές γνώσεις Περσών, Τούρκων, Βυζαντινών και
Αράβων. Αργότερα ό al-Gitrif ibn Qudama al-Gassani, εκπαιδευτής γερακιών καί άλλων άρπα-
κτικών πτηνών, ό όποιος παρέσχε τις ύπηρεσίες του στούς χαλίφες Hisam (105-125 Έγ./724-
743 μ.Χ.) καί al-Walid (κυβέρνησε μέχρι τό 126 Έγ./744 μ.Χ.), έπεξεργάσθηκε έκ νέου τό βιβλίο.
Μία άκόμη έπεξεργασία ύπέστη τό βιβλίο άπό τόν al-Haggag ibn Haitama πού έζησε τήν έποχή
τοΰ χαλίφη Harun ar-Rasid (170-193 Έγ./786-809 μ.Χ.). Καμιά άπό τις τρεις μορφές τοϋ συγ-
γράμματος δέν έχει παραδοθεί- ώστόσο άπό τήν τελευταία έπεξεργασμένη μορφή προέκυψαν
δύο συντομευμένες παραλλαγές, άπό τις όποιες ή πρώτη είναι γνωστή ώς «ή παραλλαγή τοΰ
al-Haggag» (άπό τό όνομα τοΰ τελευταίου Αραβα πού έπεξεργάσθηκε τό άρχικό κείμενο), καί ή
άλλη ώς «ή παραλλαγή τοΰ Αλεξάνδρου» («die Iskandar-Version»), ή όποία ονομάσθηκε έτσι έξ
αιτίας τής εισαγωγής πού προτάθηκε στό κείμενο, δπου, ύποτίθεται, όπως ήδη σημειώθηκε, ότι
ό Αλέξανδρος ό Μακεδών συνομιλεί γιά σχετικά ζητήματα μέ τούς «σοφούς» (ώς συντάκτης
τής παραλλαγής φέρεται κάποιος abu Bakr ibn Yusuf al As'ari, πού έζησε τόν 10ο αί. καί γιά τόν
όποιον δέν είναι γνωστό κανένα άλλο στοιχείο)92.

Βλ. καί στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 18 («Ιπποκράτης ό Κώος»), όπου καταγράφονται δύο
έπιστολές, τις όποιες ύποτίθεται ότι έγραψε ό Ιπποκράτης πρός τόν Αλέξανδρο.

xander Macedo, Intepretatio epistolae. Inc. Alexander in epistola de arte solis tractans, στ. 193: Epistola Ale-
xandri ad Aristotelem. Inc. Carissime magister, quem habeo amantissimum ..., στ. 1244: Epistola Alexandri
imperatoris. Inc. Quidam breviter dicunt quod ars derivata est ex creatione, κ.ά.) ε'ίτε άλλων θεμάτων (δπως
π.χ. βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 1431: Alexander, Ad Dindimum regem Brac-
manorum de philosophia. Inc. Sepius ad aures meas fando pervenit rationem vite nostre, στ. 1427: Epistola
Alexandri Magni ad Aristotelem De situ Indiae. Inc. Semper memor (sum) tui etiam inter dubia, κ.ά.), γιά
τά όποία δμως δέν θά γίνει λόγος έδώ, άφοΰ τό περιεχόμενο τους δέν σχετίζεται μέ τό θέμα τοΰ άνά χείρας
βιβλίου. Πρβ. άκόμη Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 1067: Epistula de itinere Alexandri
ad paradisum, στ. 1360: Chronica Alexandri Magni. Inc. Rex quidam ingeniosus et peritus in astrologia, κ.ά.

91. Βλ. Ullmann, Naturwissenschaften, σσ. 44-45.

92. Γιά περισσότερα στοιχεία γιά τή δομή τοΰ άρχικοΰ κειμένου (άκριβέστερα τοΰ κειμένου Adham/
al-Gitrif) καί γιά τις πηγές του (μάλλον «άπόκρυφα» έργα) βλ. στόν Ullmann, δ.π. Βλ. άκόμη Sezgin, Gesch.
des arab. Schrifttums, τ. 3, σ. 352 (καταγράφει τό έργο στήν ένότητα πού άφορά τήν Κτηνιατρική καί τή
Ζωολογία). Γιά άλλα συγγράμματα άλχημιστικοΰ, άστρολογικοΰ κτλ. περιεχομένου, τά όποία στήν άραβική
παράδοση προσγράφονται στόν Αλέξανδρο, βλ. Ullmann, Naturwissenschaften, σα. 157 καί 288, καί Sezgin,
Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 5, σ. 418.
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2. Άντίοχος Η ' ό 'Επιφανής Φιλομήτωρ
(2ος/1ος αί. π.Χ.)

Ό Άντίοχος Η' (βασ. 125-96 π.Χ.) έφεϋρε μια θηριακή, ή όποία μας διασώζεται σέ
έμμετρη μορφή και πρέπει μάλλον νά θεωρηθεί ώς τό άρχαιότερο φάρμακο πού είναι
γνωστό μέ τόν χαρακτηρισμό αύτόν93. Ό Γαληνός γνωρίζει καί παραθέτει τή θηριακή
τοΰ Άντιόχου άπό δύο πηγές, μέσω τοΰ έργου τοΰ Ήρα τοΰ Καππαδόκη (1ος αί. π.Χ.)94
καί μέσω τοΰ έργου τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ νεωτέρου ή Φαρμακίωνα (1ος αί. μ.Χ.)95. Ένώ
ό Ήρας δέν σημειώνει άπό ποΰ γνωρίζει τό φάρμακο τοΰ Άντιόχου (δηλ. άν άντλεΐ άπ'
εύθείας άπό κάποιο σύγγραμμα τοΰ βασιλιά ή άν τό παραθέτει χρησιμοποιώντας τό
έργο κάποιου άλλου συγγραφέα), ό Άσκληπιάδης δηλώνει ότι τό έχει έρανισθεΐ άπό τό
έργο τοΰ Εύδήμου, ό όποιος ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο Μεθοδικό γιατρό πού τό 23 μ.Χ.
έλαβε μέρος στή δολοφονία τοΰ Δρούσου96.

Μέ τήν έν λόγω θηριακή συνδέονται τά άκόλουθα δύο προβλήματα, δηλ. ποιός
Άντίοχος ύπήρξε ό εύρετής της, καί ποιός άπέδωσε έμμετρα τή σύνθεση καί τή σκευα-
σία της.

Παλαιότεροι μελετητές είχαν ύποστηρίξει ότι εύρετής τής θηριακής αύτής ύπήρξε

93. Ή ονομασία θηριακή οφείλεται στό δτι τό φάρμακο αύτό, δπως και δλα τά παρόμοια, συντέθηκε
άρχικά για τήν προφύλαξη άπό τά ίοβόλα θηρία· βλ. κάι König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 20),
σσ. 296-298. Τό περίφημο φάρμακο τοϋ Μιθριδάτη δέν χαρακτηρίζεται θηριακή άλλά άντίδοτος βλ. Γαλην.,
Π. άντιδ. 2,1 [XIV 107,4 κ.έ. Κ.] : Άντίδοτος Μιθριδάτειος προς τά θανάσιμα ιδίως ποιούσα, καί πρός τά εντός
πάθη πάντα■ αύτόθι [XIV 106,1 κ.έ. Κ.]: Περί τών Μιθριδατείων τε καί άλλων τινών Άνδρομάχου άντιδότων
ό.π. 2,2 [XIV 115,5 κ.έ. Κ.]: Περί τής Μιθριδατείον άντιδότου ώς Δαμοκράτης, κ.ά. Μία μόνο φορά στό γα-
ληνικό Περί άντιδότων τό φάρμακο αύτό καταγράφεται ώς θηριακή· βλ. Π. άντιδ. 2, 9 [XIV 154, 9 κ.έ. Κ.]:
Μιθριδάτου θηριακή. Ταύτη ό βασιλεύς Μιθριδάτης άει έχρήτο προφυλακής χάριν θανασίμου ... Αλλά άκόμη
καί άν ισχύει πράγματι ό παραπάνω χαρακτηρισμός γιά τό φάρμακο τοϋ Μιθριδάτη, αύτό δέν άναιρεΐ τήν
προηγούμενη παρατήρηση σχετικά μέ τή θηριακή τοΰ Άντιόχου. Τό Μιθριδάτειο σίγουρα συντέθηκε άρκετά
άργότερα, άφοϋ ό Μιθριδάτης γεννήθηκε τό 132 π.Χ. και βασίλευσε (άρχικά μαζί μέ τή μητέρα του) άπό τό
120 εως τό 63 μ.Χ. "Υποθέτω ότι μέ τή μελέτη τών δηλητηρίων θά άσχολήθηκε σέ άρκετά μεγάλη ήλικία,
ίσως δχι πριν άπό τά τέλη τοϋ 2ου ή τήν άρχή τοϋ 1ου αί. π.Χ. Ό Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 13,
θεωρεί τή θηριακή τοϋ Άντιόχου άκόμη παλαιότερη, έπειδή τήν άποδίδει στόν Άντίοχο Γ' (223-187 π.Χ.).
Βέβαια δέν άποκλείεται ό χαρακτηρισμός τοϋ φαρμάκου αύτοϋ ώς θηριακή νά είναι μεταγενέστερος. Γιά τά
άντίδοτα,τή θηριακή καί τό Μιθριδάτειο φάρμακο βλ. καί S.Vogt, «[Galen,] Drugs and pharmacology», στό:
Hankinson (έκδ.), Galen, σσ. 312-314. Πρβ. καί Th. Holste, Der Theriakkrämer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte
der Arzneimittelwerbung [WMF 5], Pattensen/Han. 1976.

94. Βλ. παρακάτω, άπ. lb.

95. Βλ. παρακάτω, άπ. la.

96. Ό Μεθοδικός Εύδημος ύπηρέτησε στήν Αύλή τοϋ αύτοκράτορα Τιβερίου (14-37 μ.Χ.) ώς γιατρός
τής Λιβίας, συζύγου τοϋ Δρούσου τού νεότερου, γιοϋ τοΰ Τιβερίου (ύπήρξε έραστής τής Λιβίας). Άσχολή-
θηκε μέ τή Φαρμακολογία (έγραψε σχετικό σύγγραμμα, ό τίτλος τοϋ όποιου δέν είναι γνωστός) κάι τή Νο-
σολογία (ύδροφοβία, μελαγχολία, καρδιακή νόσος)· βλ. Wellmann, «Eudemos», στ. 904. Βλ. έπίσης Allbutt,
Greek Medicine, σ. 58· Fabricius, Pharmakologen, σ. 246, κάι Tecusan, The Methodists, σσ. 59-60. Μέ τό ίδιο
όνομα είναι γνωστοί ενας άνατόμος στήν Αλεξάνδρεια (μάλλον νεότερος σύγχρονος τοϋ Ερασιστράτου),
βλ. Μ. Wellmann, «Eudemos» (17), RE VI/1(1907) 904, καί ένας άκόμη γιατρός, δάσκαλος τοΰ Γαληνού
στήν Πέργαμο, ό όποιος είχε άσχοληθεΐ ιδιαίτερα μέ τή Χειρουργική· βλ. Μ. Wellmann, «Eudemos» (19), RE
VI/1 (1907) 905. Βλ. άκόμη von Staden, Herophilus, σα. 62-63.
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ό Άντίοχος Γ' (223-187 π.Χ.), βασιζόμενοι στή μαρτυρία τοϋ Πλινίου ότι hac theriace
Magnus Antiochus rex adversus omnia venenata usus traditur97. Ή έν λόγω άποψη προέ-
κυψε άπό τό ότι οί μελετητές αύτοι θεώρησαν ότι τό Magnus δέν είναι δυνατόν νά άνα-
φέρεται σέ άλλον βασιλιά παρά μόνο στόν Άντίοχο Γ' πού είναι γνωστός μέ τόν χαρα-
κτηρισμό Μέγας98. Ό Watson ύποστηρίζει ομοίως τήν πατρότητα τοϋ Άντιόχου Γ' όσον
άφορά τό παραπάνω φάρμακο, δεχόμενος ώς όρθή τή μαρτυρία τοϋ Πλινίου· σημειώ-
νει βέβαια ότι ό Γαληνός κάνει λόγο γιά κάποιον Άντίοχο, πού θά μπορούσε νά ταυτι-
σθεί μέ τόν Άντίοχο Γ' ή μέ κάποιον άλλο ομώνυμο βασιλιά, τό τελικό συμπέρασμά του
όμως είναι ότι «ό Άντίοχος ό Φιλομήτωρ είναι ένα πρόσωπο μή γνωστό άπό άλλού»! Έπί
πλέον παρατηρεί ότι ή θηριακή, όπως τήν παραθέτει ό Γαληνός (μέσω τοΰ Ήρά και τοΰ
Άσκληπιάδη), διαφέρει άπό τό κείμενο τοΰ Πλινίου99.

Ό Nutton100 ομοίως δέχεται ότι τό έν λόγω φάρμακο έχει κάποια σχέση μέ τόν Άντί-
οχο Γ' (και όχι μέ τόν Άντίοχο Η ') και μάλιστα ώς χρήστη και όχι ώς εύρετή του. Θεωρεί
πολύ πιθανόν ότι τό φάρμακο μάλλον τό συνέθεσε ό άρχίατρος Άπολλοφάνης, ό όποιος
εΐχε ύπηρετήσει γιά μεγάλο χρονικό διάστημα στήν Αύλή τών Σελευκιδών101.

Γιά τήν άπάντηση στό ζήτημα αύτό σημαντική εΐναι ή επισήμανση πού έγινε
λίγο παραπάνω, ότι δηλ. ό Γαληνός γνωρίζει τό ϊδιο φάρμακο μέσω δύο διαφορετικών
πηγών, μία προγενέστερη τοΰ Πλινίου (Ήράς ό Καππαδόκης) και μία σχεδόν σύγχρο-
νή του (Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών), πού και οί δύο τό άποδίδουν στόν Άντίοχο τόν
Φιλομήτορα. Έπειδή πράγματι τό Μέγας (Magnus) ήταν τό προσωνύμιο τοϋ Άντιόχου
Γ', πρέπει νά ύποθέσουμε ότι ε'ίτε ό Πλίνιος έκανε κάποια σύγχυση κατά τήν καταγραφή
ε'ίτε τό Magnus δέν χρησιμοποιήθηκε άπό αύτόν τόσο εξειδικευμένα (δηλ. ώς έπίθετο
άποδιδόμενο σέ συγκεκριμένο πρόσωπο), άλλά άπλώς χαρακτήρισε έτσι τον βασιλιά
(οπότε μάλλον πρέπει νά εκδοθεί ώς magnus καί όχι Magnus)102. Πάντως είναι πλέον άπο-
δεκτό ότι ό εύρετής τής έξεταζόμενης θηριακής είναι ό βασιλιάς πού μαρτυρεΐται άπό
τόν Γαληνό103. Όσον άφορά τήν έπιχειρηματολογία τοΰ Watson πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι

97. Βλ. παρακάτω, άπ. lb.

98. Βλ. π.χ. Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 126· Watson, Theriac and Mithridatium, a. 13, κ.ά. Ό
Fuchs, «Heilkunde», σ. 319, σημειώνει δτι ό Πλίνιος κάνει λόγο γιά τόν Αντίοχο Γ', ό 'ίδιος όμως θεωρεί
πιθανότερο νά πρόκειται γιά τόν Άντίοχο Η '· βλ. καϊ τήν επόμενη ύποσημ.

99. Βλ. Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 13, κα'ι κυρίως ύποσημ. 6 (: «Galen calls it an antidotes
theriake, devised by Antiochos Philometor, a person not known otherwise»).

100. Βλ. Ancient Medicine, a. 152.

101. Γιά τόν Άπολλοφάνη βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 5 («Άπολλοφάνης Σελευκεύς τής άπό
Πιερίας»).

102. Βλ. και παρακάτω, άπ. le.

103. Τήν άπόδοση τής εύρέσεως τής θηριακής αύτής στόν Άντίοχο Η' τόν Φιλομήτορα δέχονται οί:
von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 53· G. Kaibel, GGA 162 (1900) 64-65· Fuchs, «Heilkunde», σ. 319·
J.-M. Jacques, « Nicandre de Colophon poète et médecin», Ktéma 4 (1979) 141-142· Sigerist, Rezeptliteratur,
a. 5· Fabricius, Pharmakologen, σσ. 122,202 και 245· Tecusan, The Methodists, σσ. 59 καί 339· Massar, Soigner
et servir, σ. 239, κ.ά. Βλ. καί König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 20), σ. 297, όπου σημειώνεται ότι
ό Πλίνιος άπό λάθος συγχέει τόν Άντίοχο τόν Μέγα μέ τόν πραγματικό εύρετή τοϋ φαρμάκου Άντίοχο τόν
'Επιφανή Φιλομήτορα. Ό Allbutt, Greek Medicine, σ. 356,'ίσως άπό κάποια σύγχυση γράφει ότι μέ τά φάρμα-
κα καί τά δηλητήρια άσχολήθηκε ό Άντίοχος ό 'Επιφανής πού πέθανε τό 164 π.Χ. (βασιλ. 175-164 π.Χ.). Βλ.
καί παρακάτω, σ. 395 (άπ. le, σχόλιο σχετικά μέ τή γραφή Magnus, m-). Μέ τό όνομα Άντίοχος είναι γνω-
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ό μελετητής αύτός διαπράττει ένα βασικό σφάλμα, δέν λαμβάνει δηλ. ύπ' όψιν του τό γε-
γονός ότι ό Πλίνιος δέν παραθέτει έπακριβώς τό κείμενο, άφοϋ, άν μή τι άλλο, παραβιά-
ζει τήν έμμετρη μορφή τοϋ φαρμάκου, πού και ό 'ίδιος μαρτυρεί ότι είδε. 'Επίσης τό φάρ-
μακο δέν διαφέρει στά περισσότερα συστατικά του άπό έκείνο πού παραθέτουν ό Ήράς
καί ό Άσκληπιάδης· έξ άλλου τέτοιες ή καί μεγαλύτερες τροποποιήσεις στή σύνθεση
φαρμάκων άπό διάφορους γιατρούς δέν είχαν ώς συνέπεια άπαραίτητα καί τήν άλλαγή
τής ονομασίας του ή τήν άμφισβήτηση τής πατρότητάς του (δηλ. τήν άποσύνδεση άπό
άπό αύτόν πού τό συνέθεσε πρώτος)104.

Δέν κρίνω άσκοπο νά σημειώσω έδώ ότι καί άπό τό εισαγωγικό κείμενο στό Π.
άντιδ. 2, 14 —άσχετα άπό τό άν προέρχεται άπό τόν Γαληνό ή είναι έμβόλιμο— προ-
κύπτει ότι ό συντάκτης του, πού γνώριζε τό κείμενο τοϋ Πλινίου, δέν θεώρησε ότι ό
Αατίνος φυσιογνώστης κάνει λόγο γιά φάρμακο διαφορετικό άπό έκείνο πού παρατίθε-
ται στή συνέχεια (τοΰ Π. άντιδ.) μέσω τοΰ Ήρά καί τοΰ Άσκληπιάδη, ούτε φυσικά έξέ-
λαβε τόν Άντίοχο πού μνημονεύει ό Πλίνιος ώς πρόσωπο διαφορετικό άπό τόν ομώνυ-
μο Φιλομήτορα105.

Τό δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται μέ τήν έμμετρη παράδοση τής θηριακής. Κάποιοι
μελετητές ύποστήριξαν ότι ή θηριακή έχει γραφτεί σέ έμμετρη μορφή άπό τόν Εΰδημο106,
ό όποιος είναι ή πηγή τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα (δηλ.: Εϋδημος —» Άσκληπιάδης
Φαρμακιών —» Γαληνός). Ή άποψη αύτή βασίσθηκε στή λανθασμένη έρμηνεία τοΰ πε-
ριεχομένου τής άκόλουθης φράσεως πού χρησιμοποίησε ό Άσκληπιάδης πριν άπό τήν

στοί οί ακόλουθοι δύο γιατροί: α') Άντίοχος (1ος/2ος αί. μ.Χ.), βλ. Μ. Wellmann, «Antiochos» (66), RE 1/2
(1894) 2494 (είναι αμφίβολο αν ταυτίζεται μέ τόν έπόμενο), και Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 321, καί β') Πάκ-
κιος Άντίοχος (πρώτο μισό 1ου αί. μ.Χ.;), βλ. Η. Diller, «Paccius» (4), RE XVIII/2 (1942) 2063, καί Μαυ-
ρουδής, Άρχιγένης, σ. 321, ύποσημ. 325. Βλ. καί Ph. J. van der Eijk, «[Galen,] Therapeutics», στό: Hankinson
(έκδ.), Galen, σ. 303, σημ. 63.

104. Βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII763,13-16 Κ.]: άλλο χλωρόν Ζωΐλου οφθαλμικού____,

καί λίγο παρακάτω [XII 763,16-764,3 Κ.]: αλλο έν άλλαις γραφαϊς έχει ούτω, Ζωΐλου τό χλωρόν. ...· αύτόθι
[XII 765, 14-766, 2 Κ.]: Διάρροδον Νείλου, ώς Ανδρέας πρός περιωδυνίας. ... έν αλλω [sc. άντιγράφω]...
(δηλώνεται μιά διαφοροποίηση τής ποσότητας ένδς συστατικού σέ ένα άπό τά άντίγραφα· ή διαφοροποίηση
αύτή μπορεί βέβαια νά οφείλεται σέ λάθος άνάγνωση, ένδέχεται δμως νά έγινε έσκεμμένα άπό κάποιον
γιατρό, κάτοχο τού χειρογράφου): δηλ. στήν περίπτωση αύτή πρόκειται γιά φάρμακο πού συνέθεσε ό Νείλος
καί ήταν γνωστό μέ τό δνομά του, ό Ανδρέας δμως έπέφερε ορισμένες, κατά τή γνώμη του, βελτιωτικές
τροποποιήσεις, καί παρόμοια έπραξε ένδεχομένως ένας άκόμη γιατρός)· αύτόθι [XII 776,10-16 Κ.]: Άλλως
ό Φοίνιξ Απολλώνιου, ώς Άρειος Άσκληπιάδειος ένέγραψεν έν ταϊς ίδίαις συναγωγαϊς τών φαρμάκων ...· δ.π.
5, 3 [XII 829, 14-830, 2 Κ.]: Απολλώνιου [sc. φάρμακον] ώς Χαρίξενος. ...· αύτόθι [XII 835, 13-836, 11 Κ.]:
Σωκρατίωνος έφθή. ... (σ. 836, 7 Κ.) έν άλλαις συναγωγαϊς έχει οϋτω. ...· βλ. έπίσης τά σχόλια τοΰ Γαληνοΰ
γιά τις διάφορες παραλλαγές τής "Ισιδος εμπλάστρου, Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,2 [XIII 774,7-111,6 Κ.] (βλ.
καί σ. 777, 1-2 Κ.: τήν μέντοι συμμετρίαν τών συντιθεμένων αύτήν άπλών φαρμάκων σχεδόν άπαντες ϊσην
γεγράφασιν), άλλά καί τις τρεις παραλλαγές τοΰ Πολυαρχίου μαλάγματος, Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8, 5 [XIII
186, 14-187, 9 Κ.] (1. Τό Πολυάρχου έκ τής έπιστολής πρός πάντα τά εντός μάλαγμα, 2. ή δευτέρα γραφή, 3.
ώς δέ έγώ), καί τις δύο τοΰ Άνδρωνίου τροχίσκου, καί Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5, 11 [XIII 825,13-826,1 Κ.] (1.
Άνδρώνιος έπιγεγραμμένος, 2. παρά δέ τω 'Ηρακλείδη ούτως έχει) (τέτοια παραδείγματα έντοπίζεται μέ ιδι-
αίτερα μεγάλη συχνότητα στά φαρμακολογικά συγγράμματα τοΰ Γαληνοΰ).

105. Σχετικά μέ τό κείμενο γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ βλ. στήν άρχή τής μαρτ. la.

106.Βλ.π.χ.Thraemer, «Asklepios»,στ. 1688· G.Kaibel, GGA 162 (1900) 64-65· Wellmann, «Eudemos»,
στ. 905, καί Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 5.
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παράθεση τοϋ φαρμάκου: Άλλη τών παρ'Εύδήμου έμμέτρως άναγεγραμμένη, θηριακή
Άντιόχου τοϋ Φιλομήτορος, ης ή άρχή ήδε. Προφανώς ή παρανόηση προέκυψε έπειδή
στήν έκδοση τοϋ Kühn (τή μοναδική μέχρι σήμερα έκδοση τοϋ έργου) ύπάρχει κόμμα
μετά άπδ τό άναγεγραμμένη (ή 'ίδια παρανόηση διαπιστώνεται καί στή λατινική μετά-
φραση πού παρατίθεται στήν έκδοση τοΰ Kühn: «Alia ab Eudemo versibus conscripta,
theriaca ...»). Τό παρ'Εύδήμου δμως δέν σχετίζεται μέ τό έμμέτρως άναγεγραμμένη, δηλ.
δέν σημαίνει δτι ό Εϋδημος απέδωσε έμμετρα τό πεζό κείμενο τοΰ Άντιόχου, άλλά δη-
λώνει άπλώς τήν πηγή τοΰ Ασκληπιάδη. Γι' αύτό πρέπει νά τεθεί κόμμα καί μετά άπό τή
γεν. Εύδήμου107. Ή έρμηνεία αύτή θεωρείται ώς ή ορθότερη108. 'Επισημαίνω άκόμη δτι
κατά τόν Gargilius Martialis ή θηριακή αύτή άφιερώθηκε στό Ασκληπιείο έμμετρα (in
versibus) άπό τόν Άντίοχο (ή διατύπωση τοϋ έν λόγω συγγραφέα πιστεύω δτι δέν επι-
τρέπει διαφορετική έρμηνεία)109.

107. "Ετσι εκδίδει τδ χωρίο αύτό καί ή Tecusan, The Methodists, σ. 339, άπ. 115, στίχ. 1 (βλ. κάι τήν
άγγλική μετάφραση άπό τήν 'ίδια: «Another [sc. theriac], from those of Eudemus,...»).

108. Βλ. π.χ. Herzog, Koische Forschungen, a. 203, ύποσημ. 1· Μ. Wellmann, «Antiochos» (31), RE 1/2
(1894) 2483 (τό άρθρο άφορά τόν Άντίοχο Η '), κ.ά. Ό Fabricius, Pharmakologen, σ. 245, άμφιβάλλει έντονα
γιά τό άν ή εμμετρη άπόδοση τοϋ φαρμάκου προέρχεται άπό τόν Εύδημο, ένώ ή Tecusan, The Methodists,
a. 339, άπ. 115, ρητά δέν δέχεται τόν Εύδημο ώς τό πρόσωπο πού άπέδωσε έμμετρα τή θηριακή. Φυσικά
δέν θά ήταν πρωτοφανές, άν ό Εϋδημος είχε καταγράψει έμμετρα τό σέ πεζό λόγο γραμμένο φάρμακο τοϋ
Άντιόχου- κάτι τέτοιο δμως δέν προκύπτει άπό τό έν λόγψ κείμενο, ούτε ύπάρχει κάποια μαρτυρία δτι ό
Εύδημος έγραφε τά φάρμακα του σέ έμμετρο λόγο. Σημειώνω δμως τήν περίπτωση τοϋ γιατρού Σερβιλίου
Δαμοκράτη τοϋ Αθηναίου (1ος αϊ. μ.Χ.) πού έγραψε τά φαρμακολογικά έργα του έμμετρα κάι μάλιστα μέ
τόν ίδιο τρόπο ένσωμάτωσε καί τά παραθέματά του- μεταξύ αύτών περιλαμβάνεται κα'ι τό άντίδοτο τοϋ
Μιθριδάτη. Πάντως μέ βάση τήν εμμετρη μορφή τής θηριακής αύτής ύποστηρίχθηκε ή, μάλλον έσφαλμένη,
άποψη δτι ό Εύδημος έγραψε φαρμακολογικό σύγγραμμα μέ παρόμοιο τρόπο- βλ. π.χ. G. Kaibel, GGA
162 (1900) 64, κα'ι Wellmann, «Eudemos», στ. 904. Σχετικά δμως μ' αύτό πρέπει νά παρατηρήσω δτι άφ'
ένός δέν διασώζεται καμιά άλλη σχετική μαρτυρία, κα'ι άφ' ετέρου τό γεγονός δτι ό Εΰδημος παρέθετε
κάποιο φάρμακο σέ έμμετρη μορφή δέν άποτελεϊ άπόδειξη δτι ολόκληρο τό σύγγραμμα ήταν γραμμένο
κατά τόν 'ίδιο τρόπο- γιά παράδειγμα, ό Γαληνός στό Π. άντιδ. παραθέτει έμμετρα μόνον τά άντίδοτα πού
είναι γραμμένα κατ' αύτόν τόν τρόπο (δπως π.χ. ή θηριακή τοϋ Άνδρομάχου τοϋ πρεσβυτέρου), άλλά τό
δικό του κείμενο είναι γραμμένο σέ πεζό λόγο- τήν 'ίδια πρακτική άκολουθεί και στό Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ., παραθέτοντας σκευάσματα άπό τά έμμετρα γραμμένα έργα τοΰ Δαμοκράτη. 'Επισημαίνω τέλος δτι ό
Γαληνός δέν κατονομάζει τόν Εύδημο μεταξύ τών γιατρών πού χρησιμοποίησαν μέτρο γιά νά διαφυλάξουν
τά φάρμακά τους άλώβητα άπό ξένες, άνεπιθύμητες έπεμβάσεις, κυρίως δσον άφορά τή δοσολογία τών
υλικών- βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 1, 5 [XIV 31, 17-32, 9 Κ.] (κατονομάζονται μόνο οί: Κλαύδιος Μενεκράτης,
Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος καί Δαμοκράτης). Ό Kaibel, δ.π., σ. 64, έπειδή, δπως ήδη σημειώθηκε, ύποστηρί-
ζει τή συγγραφή τοΰ έργου τοΰ Εύδήμου σέ έμμετρη μορφή, ύποθέτει δτι τό όνομα τοΰ γιατρού αύτοϋ λαν-
θάνει στή φράση και άλλοι τινές (Π. άντιδ. 1,5 [XIV 36,6 Κ.]), μέ τήν όποία ό Γαληνός περατώνει τήν άπα-
ρίθμηση τών γιατρών πού έγραψαν κατ' αύτόν τόν τρόπο. Τό ισχυρότερο δμως έπιχείρημα έναντίον τής
άπόψεως δτι ό Ευδημος ήταν αύτός πού άπέδωσε έμμετρα τήν θηριακήν τοϋ Άντιόχου άποτελεϊ ή διαπίστω-
ση (κάτι πού δέν έπισημάνθηκε μέχρι σήμερα) δτι ή εμμετρη μορφή τής θηριακής ήταν ήδη γνωστή στόν
Ήρα πού έζησε πρ'ιν άπό τόν Εύδημο- κατά τόν Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6, 9 [XII 989, 7-11 Κ.]: πλείο-
να δέ βιβλία συνέθεσαν ο τε Αντώνιος Μούσας και μετ'αύτόν Άσκληπιάδαι δύο καί μετ'αύτούς Κρίτων. Αλλ'
ούτοι μέν οί τρεις μετά τόν Άνδρόμαχον γεγόνασιν, Ήρας δέ έμπροσθεν Άνδρομάχου και μετ'αύτόν Μούσας τε
καί Μενεκράτης. Ό Μούσας, ώς γνωστόν, ύπήρξε γιατρός τοϋ Αύγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), ένώ κατά τό πα-
ραπάνω χωρίο ό Ήρας έζησε πριν άπό τόν Μούσα.

109. Γιά τό σχετικό κείμενο βλ. παρακάτω, άπ. le.
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Αποσπάσματα

la. Γαλην., Π. άντιδ. 2,14 [XIV 183,6-10 Κ.] (μέσω τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακί-
ωνα)110 = Μεθοδ. σχολή, άπ. 115 Tecusan:

Φάρμακα πρός έχιοδήκτους, έν οΐς και ή Άντιόχου θηριακή περιέχεται, ήν Πλίνιος
φησι παρά πυλών Ασκληπιείου111 άναγεγράφθαι.

(άκολουθειή παράθεση άλλων φαρμάκων [σσ. 183,11-184,17 Κ.])
αύτόθι [XIV 185,1-186,9 Κ.]:

Άλλη τών παρ'Εύδήμου, έμμέτρως άναγεγραμμένη, θηριακή Άντιόχου τοϋ Φιλομή-
τορος, ης ή άρχή ήδε112.

"Ιησιν μάθε τήνδε πρός έρπετά, ήν Φιλομήτωρ
Νικήσας, πείρα κέκρικεν Άντίοχος.

Τά δέ τής σκευασίας έχει οϋτως·

Μήου άπό ρίζης όλκήν διδραχμιαίαν όρυζας,

Σύν τω δ' έρπύλλου κλώνας ίσορρεπέας,

Σύν δ' όπόν έκ πάνακος στήσας ϊσον ήδέ τριφύλλου

Καρπόν δσον δραχμής σταθμόν άγοντα δίδου,

Άνισου, μαράθρου τε κα'ι άμμιος ήδέ σελίνου

Έξ ένός έν πληρών σπέρματος όξύβαφον,

Σύν δ'όρόβου λείου δύο όξύβαφ'έμπασ άλεύρου.

Πάντα δ' όμοϋ Χίω νέκταρι συγκεράσας

Κυκλοτερείς άνάπλασσε τροχούς, ίσότητι μερίζων,

Ήμιδραχμοίο ροπής δφρ'άν έκαστος έχη.

Χίω δ' έγκεράσας τάδε μίγματα, πικρόν έχίδνης,

'Ημίσεως δραχμής113 ιόν άποσκεδάσεις.

Τω δέ ποτώ και δεινά φαλάγγια, και σκολιοϊο

Σκορπιού έκφεύξη κέντρα φέροντ' όδύνας.

Τά δέ κατά μέρος έστι ταύτα- μήου ρίζης, έρπύλλου, όποπάνακος άνά δραχμάς β ',
τριφύλλου σπέρματος δραχμήν α', άνισου, μαράθρου, άμμεως, σελίνου σπέρματος άνά
όξύβαφον, άλεύρου όροβίνου λεπτοτάτον όξύβαφα β ', οϊνου παλαιού εις άνάληψιν δσον
έξαρκεϊ- άνάπλασσε τροχίσκους, κα'ι ξήρανε έν σκιά, κα'ι δίδου τριώβολον μετ' οϊνου κυά-
θων γ '.

Φάρμακα γι' αύτούς πού δαγκώνονται άπό έχιδνα, στά όποια συμπεριλαμβάνεται
και ή θηριακή τοΰ Άντιόχου, ή όποία λέει ό Πλίνιος ότι είναι γραμμένη κοντά στις πύλες
τοΰ Ασκληπιείου.

110. Βλ. κάι Fabricius, Pharmakologen, σσ. 122,143 κάι 198· Massar, Soigner et servir, σσ. 238-239.

111. -πιείου; correxi coll. transi, lat. (: «in foribus aedis Aesculapii»): -πιοϋ ed.

112. Ό Herzog, Koische Forschungen, σ. 203, ύποσημ. Ι,ύποθέτει δτι πριν άπό τό κείμενο πού άκολουθει
«am Kopf der Stele stand wohl die Weihinschrift Βασιλεύς Άντίοχος 'Επιφανής Φιλομήτωρ Καλλίνικος
Άσκληπιώι άνέθηκε. Darunter folgte das Epigramm: "Ιησιν μάθε ...»

113. δραχμής Tecusan: -ήν Kühn.
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Άλλη θηριακή τοϋ Άντιόχου τοϋ Φιλομήτορα, άπό τό εργο τοΰ Εύδήμου, γραμμένη
έμμετρα, ή άρχή τής όποιας εΐναι ή έξης114:

Μάθε αύτή τή θεραπεία γιά τά έρπετά, τήν όποία
προέκρινε μέ τήν πείρα του ό Φιλομήτωρ, άφοΰ έπιβίωσε.

Τά ύλικά τής σκευασίας της είναι τά άκόλουθα:

Άφοϋ εξορύξεις ρίζα μήου βάρους δύο δραχμών,
καί (πάρεις) ίσου βάρους κλαδιά έρπύλλου,
καί όπό πάνακα ίσου βάρους καί σπέρματα
τριφυλλιού βάρους μίας δραχμής,
άνισο, μάραθρο, άμμι καί σέλινο,
γεμίζοντας μέ σπέρματα τοΰ καθενός ένα όξύβαφο,
πρόσθεσε καί δύο όξύβαφα λεπτό όρόβινο άλεύρι·
άφοΰ τά άνακατέψεις όλα μαζί μέ χιώτικο κρασί,

πλάσσε στρογγυλούς τροχίσκους, χωρίζοντας [sc. τό μίγμα] σέ ίσα μέρη,

ώστε ό καθένας τους νά ζυγίζει μισή δραχμή.

Αύτά τά μίγματα [= τούς τροχίσκους] άφοΰ τά διαλύσεις

σέ μισή δραχμή χιώτικου κρασιού, θά άπομακρύνεις

τό θανατηφόρο δηλητήριο τής έχιδνας.

Πίνοντάς τα θά γλυτώσεις καί άπό τά φοβερά

φαλάγγια καί άπό τά τσιμπήματα τοΰ φαρμακερού

σκορπιού πού προκαλούν πόνους.

Τά συστατικά μέ τή σειρά είναι τά άκόλουθα: ρίζα μήου, έρπυλλος, όπός πάνακα,
άπό τό καθένα δύο δραχμές, σπέρμα τριφυλλιού μία δραχμή, άνισο, μάραθρο, άμμι, σέλι-
νο, ένα όξύβαφο σπέρμα άπό τό καθένα, δύο όξύβαφα πάρα πολύ λεπτό όρόβινο άλεύ-
ρι, παλαιό κρασί όσο εΐναι άπαραίτητο γιά τήν άνάμιξή τους· πλάθε τροχίσκους καί ξή-
ρανέ τους στή σκιά· νά χορηγείς τρεις όβολούς άπό αύτούς μέ τρείς κυάθους κρασιού.

ή Άντιόχου θηριακή περιέχεται, ήν Πλίνιος φησι παρά πυλών Ασκληπιείου άναγεγράφθαι.
Ό Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 126, διερωτάται, μήπως πρόκειται γιά τό Ασκληπιείο
τής Ρώμης (ύποθέτω έπειδή στό παραπάνω χωρίο δέν διευκρινίζεται γιά ποιό συγκεκριμένο ιερό
τοϋ θεοΰ πρόκειται· βλ. καί άπ. le)· ό Πλίνιος όμως στό κείμενο του σαφώς κάνει λόγο γιά τό ιερό
τοϋ Ασκληπιού στήν Κώ (βλ. άπ. le καί Id). Βλ. έπίσης König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βι-
βλίο 20), σ. 297, καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 245.

Γιά μιά άλλη περίπτωση φαρμάκου πού ήταν έπίσης γραμμένο μέσα σέ ίερό, καί συγκεκρι-
μένα τής έμπλαστρου πού έφερε τήν ονομασία Τσις, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,2 [XIII776,
17-19 Κ.]: έν έτέροις δ' [sc. ίατροίς] αν εϋροις γεγραμμένην έκ τών άδυτων είναι καί τήνδε [sc. τήν
"Ισιδα] κατά το Ήφαίστειον έν Αίγύπτω. Βλ. καί Μαυρουδής,Αρ^έν^ς, σσ. 348-349. Πρβ. έπίσης
καί τήν περίπτωση τοΰ άκόλουθου άντιδότου, «τό όποίο λέγεται ότι άνακαλύφθηκε στό ίερό τοΰ
Ασκληπιού»· βλ. Antid. Glasg. [σ. 115 Sigerist]: Antidotum, qui in templo escolapium inventus est
dicitur. Βλ. έπίσης σσ. 358 καί 409.

114. Αγγλική μετάφραση άπό τήν Tecusan (άπό τή φράση αύτή και μετά).
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Άλλη τών παρ'Εύδήμου, έμμέτρως άναγεγραμμένη, θηριακή Άντιόχου τοϋ Φιλομήτορος, ης
ή άρχή ήδε.

Επισημαίνω οτι ή άγγλική μετάφραση τοϋ παραπάνω χωρίου άπό τήν Tecusan δέν είναι
έντελώς ορθή: «Another [sc. theriac], from those of Eudemus, versified and inscribed on
stone: the theriac of Antiochus Philometor, which begins like this:...». Δηλ. τό άναγεγραμμένη
τοϋ άρχαίου κειμένου τό άποδίδει «inscribed on stone», έπειδή ή Tecusan προφανώς έχει ύπ' δψιν
της τό σχετικό χωρίο τοϋ Πλινίου (βλ. μαρτ. le): incisam in lapide. Τό άναγεγραμμένη δμως έδώ
δέν σημαίνει τίποτε άλλο άπό τδ δτι ή θηριακή ήταν γραμμένη έμμετρα σέ ιατρικό σύγγραμμα
(τοΰ Άντιόχου [;] ή άλλου γιατροϋ άπό τό όποιο τή δανείσθηκε ό Εΰδημος). Βλ. Γαλην., Π. κράσ.
και δυν. άπλ. φαρμ. 4, 9 [XI 560, 12-14 Κ.]: αμεινον γάρ έστιν αύτούς πρώτως ών λέγουσι πειρα-
θέντας οϋτως ήμΐν τε συμβουλεύειν εν τε τοϊς βίβλοις άναγράφειν Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,8 [XII
487,1-4 Κ.]: Τόν δέ τέταρτον λόγον έπι τή τών άχώρων θεραπεία κατά λέξιν ούτως εγραψεν [sc. ό
Κρίτων], έπε'ι δέ τών άναγεγραμμένων πρός άχώρας τά πολλά ξηραίνει τε και μάλλον όδύνην έπι-
φέρει■ δ.π. 2,1 [XII 503,1-3 Κ.]: τούτω τήν κεφαλήν κατάντλει και μετά ταύτα καταπλάσσε τοις
πρός ταϋτα άναγεγραμμένοις [sc. φαρμάκοις]· δ.π. 4,7 [XII 756,13-14 Κ.]: άναγέγραπται δέ τοϋτο
[sc. τό πάγχρηστον κολλύριον] έν τοις δακνηροϊς κολλυρίοις· δ.π. 5,3 [XII 838,8-10 Κ.]: Φιλώτου
λειχηνικόν έπιτετευγμένον χωρίς έλκώσεως άπαλλάττει, έδόθη ύπό Φιλώτου τοϋ έταίρου· διά στί-
χων άναγέγραπται (προφανώς στό σχετικό σύγγραμμα τοΰ Φιλώτα), κ.ά.

μήου άπό ρίζης

Γιά τό μήον βλ. παραπάνω, σ. 322 (σημειώνω έδώ δτι δσον άφορά τό φυτό αύτό ό Διοσκου-
ρίδης καταγράφει τή φαρμακευτική χρήση μόνον τών ριζών του).

όλκήν δραχμιαίαν

Γιά τή δραχμήν βλ. παραπάνω, σ. 215. Βλ. και σ. 178 (δηνάριον = δραχμή).

έρπύλλου κλώνας

Πρόκειται γιά φυτό πού ευδοκιμούσε στή Σικυώνα και τήν Αθήνα (Υμηττό). Πήρε τήν ονο-
μασία αύτή, έπειδή έρπει στό έδαφος. Ό άγριος έρπυλλος θεωρούνταν πρός τήν έν ιατρική χρήσιν
έπιτηδειότερος τοΰ κηπευτοΰ· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,38 [II 50,7-51,11 Wellm.]· γιά τή χρή-
ση του κατά τών έρπετών βλ. αύτόθι [II 51,5-7 Wellm.] : ώφελει ...και πρός ερπετά πινόμε-
νός τε καί καταπλασσόμενος.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φυτολ., σσ. 310-311, λ. "Ερπυλλος- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 582, λ.
Thymus vulgaris [= Herpyllos]· André, Les noms de plantes, a. 122, λ. (h)erpyllus [-os], (h)erpyllum [-on]·
πρβ. κάι σ. 260, λ. thymum (3), κάι Durling, Medical Terms, a. 167, λ. ερπυλλος (Thymus sibthorpii). Πρβ. κάι
Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 531-535, λ. Thymus.

όπόν έκ πάνακος

Γιά τόν όπόν έκ πάνακος (όποπάνακα) βλ. παραπάνω, σ. 222. Τά διάφορα εϊδη τοΰ φυτοΰ
πάναξ χρησιμοποιούνταν ώς έπουλωτικά και ώς δραστικά κατά τών Ιοβόλων ζώων· βλ. α') Διο-
σκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,48 [II 61, 3-63,16 Wellm.]: πάνακες Ήράκλειον ε/δικότερα βλ. αύτόθι [II
63,14-15 Wellm.]: ό δέ καρπός αύτοϋ ... σύν άριστολοχεία δέ πρός τά Ιοβόλα άρμόζει· β') δ.π. 3,49
[II 63,17-64,7 Wellm.]: πάνακεςΆσκληπί<ει>ον· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 64,3-5 Wellm.]: δύνα-
μιν δέ εχει εϋθετον τό άνθος καί ό καρπός ... καί πρός ερπετά πινόμενα σύν οϊνω καί συναλειφόμε-
να έλαίω, και γ') πάνακες Χειρώνιον βλ. δ.π. 3,50 [II 64, 8-12 Wellm.]· ειδικότερα αύτόθι [II 64,
11-12 Wellm.]: δύναμιν δέ εχει ή ρίζα πρός ερπετά πινομένη. καί ή κόμη δέ έπιπλασσομένη πρός τά
αύτά ποιεί.

άνισου

Τό άνισον (και άνησσον) είναι τό κν. λεγόμενο γλυκάνισο. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 3, 56
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[II 69,8-70,6 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 69,10-70,1 Wellm.]: άρμόζει δέ [sc. τό άνησσον]
πρός τε τά ίοβόλα τών ζώων κάι προς έμπν ευ ματώσεις.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 334, λ. Anis (Pimpinella Anisum)' Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ.,
σσ. 125-126, λ. Άνισον, κάι σ. 126, λ. Άνησσον· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χχ, λ. Anesum (Pimpinella anisum)·
Dragendorff, Heilpflanzen, σα. 489-490, λ. Pimpinella Anisum' André, Les noms de plantes, a.17, λ. anesum et
anisum (άνησ(σ)ον), και Durling, Medical Terms, a. 56, λ. άνισον (Pimpinella anisum).

τριφύλλου σπέρματος

Τό τρίφυλλον πού μνημονεύει ό Διοσκουρίδης πρέπει κατά τόν Γεννάδιο (βλ. παρακάτω,
στή βιβλιογραφία) νά ταυτισθεί μέ τό φυτό Τρίφυλλον τό Άλεξανδρινόν, πού είναι ένα είδος τρι-
φυλλιού πού εύδοκιμεϊ στήν Αίγυπτο, τή Συρία και τήν Κύπρο (τό τριφύλλι πού εύδοκιμεϊ στήν
Ελλάδα είναι ένα είδος Μηδικής πόας)115. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3, 109 [II 119, 14-121, 5
Wellm.]· ό Διοσκουρίδης άποδίδει δράση κατά τών ιοβόλων ζώων τόσο στά φύλλα τοϋ τριφυλ-
λιού αύτοΰ όσο και σέ ολόκληρο τό φυτό (βλ. αύτόθι [II120,12-121,1 Wellm.]: άρήγει δέ καί θη-
ριοδήκτοις σύν όξυμέλιτι τά φύλλα πινόμενα. ιστόρησαν δέ τίνες δτι δλου τοϋ θάμνου και τής ρί-
ζης τό άφέψημα καί τών φύλλων καταντλούμενον έπί τών έρπετοδήκτων παραιτείται τούς πόνους,
και χρησιμοποίηση στά άντίδοτα μόνο τής ρίζας του (βλ. αύτόθι [II 121, 5 Wellm.]: μείγνυται δέ
αύτής [-où? = τοϋ τριφύλλου]116 ή ρίζα καί άντιδότοις.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σα. 967-969, λ. Τριφύλλιον (Trifolium)· Dragendorff, Heilpflanzen,
a. 314, λ. Trifolium latinum (Trif. alexandrinum) (στήν ϊδια σελ. διάφορα ε'ίδη)· André, Les noms de plantes,
σ. 264, λ. trifolium, καί Durling, Medical Terms, a. 314, λ. Τριφύλλιον και Τρίφυλλος.

άμμιος

Γιά τό άμμι βλ. παραπάνω, σσ. 194-195. Γιά τή χρήση του στά άντίδοτα βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 3, 62 [III 73,11-13 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει καί τούτο θερμαντικήν, πυρωτικήν, ξηραντικήν,
ποιούσαν πρός ... θηριοδήκτους πινόμενον σύν οϊνω.

σελίνου

Γιά τό σέλινον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 3, 64 [II 75, 16-77, 7 Wellm.]· ειδικότερα γιά τή
δράση του κατά τών δηλητηρίων καί τών ιοβόλων βλ. αύτόθι [II 76,2-77,7 Wellm.]: καί τό άφέ-
φημα δέ αύτοΰ καί τών ριζών πινόμενον άντιπάσχει θανασίμοις φαρμάκοις καί έμέτους κινεί κοι-
λίαν τε έπέχει. τό δέ σπέρμα έστιν ούρητικώτατον, βοηθούν και θηριοδήκτοις καί τοις λιθάργυρον
πεπωκόσι πνευμάτων τέ έστι διαλυτικόν. μείγνυται δέ καί άνωδύνοις καί θηριακαϊς καί βηχικαϊς
χρησίμως.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σα. 357-358, λ. Sellerie (Apium graveolens)· Γεννάδιος, Αεξ.
Φντολ., σα. 862-864, λ. Σέλινον τό βαρύοσμον· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. χχ, λ. Apium, apium graveolens·
Dragendorff, Heilpflanzen, a. 487, λ. Apium graveolens· André, Les noms de plantes, σσ. 20-21, λ. apium (άρ.
1), και Durling, Medical Terms, σ. 287, λ. σέλινον.

όξύβαφον

Βλ. παραπάνω, σ. 180 (acetabulum = όξύβαφον).

όρόβου... άλεύρου

Ό οροβος, τό κν. ρόβι, είναι μικρός θάμνος, άπό τά σπέρματα τοΰ όποιου γίνεται τό όρόβινον

115. Γιά τήν Μηδικήν πόαν βλ. παρακάτω, στό Παράρτημα, σ. 632.

116. Κατά τό LS] τό έν λόγω ούσ. στόν Διοσκουρίδη έντοπίζεται ώς γένους θηλυκοΰ. Αύτό δμως
δέν προκύπτει άπό τό σχετικό λήμμα (έπισημαίνω δτι σέ δλα τά λήμματα τοΰ Π. ϋλ. ίατρ. οί ονομασίες τών
φυτών κτλ. βρίσκονται στήν ονομαστική τοϋ ένικοΰ)· βλ. τρίφυλλον οί δέ μινυανθές, οί δέ άσφάλτιον, οί δέ
κνήκιον, οί δέ όξύφυλλον καλοΰσι ... Άπό κανένα χωρίο τοΰ λήμματος αύτοΰ δέν προκύπτει τό θηλ. γένος
τοΰ έξεταζόμενου ούα, έκτος άπό αύτό πού προτείνεται νά διορθωθεί.
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άλευρον, δ και πρός τήν ίατρικήν αρμόζει χρήσιν βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,108 [1 182,13-183,
15 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 183,10-11 Wellm.]: φυραθείς δέ [sc. ό όροβος] συν οϊνω κυ-
νόδηκτα και έχεόδηκτα και άνθρωπόδηκτα θεραπεύει καταπλασσόμένος.

Βλ. έπίσης Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σα. 736-737, λ. "Οροβος ό κοινός· Dragendorff, Heilpflanzen, a.
331, λ. Ervum Ervilia (Vicia Erv.)· André, Les noms de plantes, a. 182, λ. orobus· πρβ. κάι σ. 271, λ. vicia, καϊ
Durling, Medical Terms, σα. 255-256, λ. όρόβινος, η, ον, λ. όρόβιον, καί λ. δροβος (Vicia Ervilia).

φαλάγγια

Γιά τά φαλάγγια, δηλ. ενα είδος δηλητηριώδους άράχνης, τά δήγματα τους και τήν ένδει-
κνυόμενη θεραπευτική άντιμετώπιση βλ. Νίκανδρ., Θηρ. 715 κ.έ. (φάλαγξ) και 752 κ.έ. (φαλάγ-
γιο ν)· Φιλούμ., Π. ίοβ. 15 [CMG Χ/1/1, σσ. 18,22-21,10]: Φαλαγγίων πόσα γένη, και βοηθήματα
πρός ταύτα (βλ. και sim.)· Άνών. [Α'ίλ. IΙρομ.;], II. ίοβ. 16 [σσ. 53,16-54,26 Ihm]: Περι φαλαγγίων
και άραχνών (βλ. και Ihm, Der Traktat, σσ. 92-98), κ.ά.

σκολιοΐο σκορπιού

Γιά τόν σκορπιό, τούς σκορπιοπλήκτους καί τή θεραπεία τους βλ. Νίκανδρ., Θηρ. 769 κ.έ.·
Φιλούμ., Π. ίοβ. 14 [CMG Χ/1/1, σσ. 17,1-18,21]: Πρός σκορπιού πλήγμα περίαπτα και άντιπαθή
πρός τό αύτό (βλ. καί sim.)· Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;],17. ίοβ. 15 [σσ. 51,15-53,15 Ihm]: Περι σκορπιο-
πλήκτων (βλ. και Ihm, Der Traktat, σσ. 91-92), κ.ά.

lb. Γαλην., Π. άντιδ. 2,17 [XIV 201,15-203,2 Κ.] (μέσω τοΰ Ήρα)117:

Άντίδοτος άλλη ποιούσα πρός τά αύτά, λίαν καλώς.

Ίησιν μάθε τήνδε πρός έρπετά, ήν Φιλομήτωρ

Νικήσας, πείρα κέκρικεν Άντίοχος.

Μήον άπό ρίζης όλκήν δραχμιαίαν όρύξας,

Σκορπιού έκφεύξη κέντρα φέροντ' όδύνας.

Ή αύτή ήκριβωμένη ταϊς σνσταθμίαις- μήον Κρητικού δραχμάς β ', τριφύλλον σπέρ-
ματος δραχμάς β ', έρπύλλου ξηρού δραχμάς δ ', μαράθρου δραχμάς δ ', άμμεως δραχμάς
δ ', σελίνον σπέρματος δραχμάς δ ', όροβίνον αλεύρου δραχμάς η ', λεία ποιήσας, αναλάμ-
βανε ο'ίνω Χίω, και ποίει τροχίσκονς τριωβολιαίονς, καϊ δίδον ενα μετ' οίνου.

Άλλο άντίδοτο πού δρα έναντίον τών ίδίων [sc. τών έρπετών], πολύ αποτελεσμα-
τικά118.

Τό 'ίδιο άντίδοτο μέ έπακριβεϊς τις άναλογίες βάρους [sc. τών συστατικών]: δύο
δραχμές μήο κρητικό, δύο δραχμές σπέρμα τριφυλλιού, τέσσερις δραχμές ξηρό έρπυλ-
λο, τέσσερις δραχμές μάραθρο, τέσσερις δραχμές άμμι, τέσσερις δραχμές σπέρμα σελί-
νου, όκτώ δραχμές όρόβινο άλεύρι, άφοΰ τά λειώσεις, άνακάτεψέ τα μέ χιώτικο κρασί καί
κάνε τροχίσκους βάρους τριών όβολών (ό καθένας), και δίνε έναν μαζι μέ κρασί.

117. Βλ. Fabricius, Pharmakologen, σα. 122, 143, 185 καί 244. Βλ. καί Tecusan, The Methodists, a. 59,
δπου ό Ήρας καταγράφεται ώς «the Empiricist Hero». Έπισημαίνω όμως δτι ό Deichgräber, στή μονογραφία
του γιά τήν Εμπειρική σχολή (Empirikerschule, βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών) δέν συμπεριλαμβάνει τόν
Ήρα μεταξύ τών οπαδών τής σχολής αύτής (ύποθέτω μή θεωρώντας έπαρκή τά σχετικά στοιχεία).

118. Μεταφράζω μόνον τά χωρία στά όποια τά δύο παραθέματα (τοϋ 'ίδιου φαρμάκου) άποκλίνουν.
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Για τά φαρμακευτικά ύλικά πού καταγράφονται στό χωρίο αύτό βλ. παραπάνω, άπ. la.

le. Plin., Nat. hist. 20,264 [III 379,18-380,7 Ian - Mayhoff]119:

Et discessu<ri> ab hortensiis unam conpositionem ex his clarissimam subteximus
adversus venenata animalia incisam in lapide versibus Coi in aede Aesculapi: serpylli
duum denariorum pondus, oppopanacis et m<e>i tantundem singulorum, trifolii sem-
inis pondus denarii, anesi et feniculi seminis et ammi et apii denarium senum e singulis
generibus, ervi farinae denarium XII. haec tusa cribrataque vino quam possit excellenti
digeruntur in pastillos victoriati ponderum. ex his singuli dantur ex vini mixti cyathis
ternis, hac theriace Magnus [m-?]120 Antiochus rex adversus omnia venenata usus tra-
ditur aspide excepta.

Και άφήνοντας τά φυτά πού καλλιεργούνται στόν κήπο παραθέτω μιά πασίγνωστη
σύνθεση άπό αύτά κατά τών Ιοβόλων ζώων, ή όποία είναι χαραγμένη έμμετρα πάνω σέ
λίθο στόν ναό τοΰ Ασκληπιού στήν Κώ: Δύο δηνάρια έρπυλλο, όποπάνακα και μήο άπό
τό κάθε ένα άλλη τόση ποσότητα, ένα δηνάριο σπέρμα τριφυλλιού, γλυκάνισο, σπέρ-
μα μαράθου, άμμι, σέλινο άπό τό κάθε ένα έξι δηνάρια, δώδεκα δηνάρια όρόβινο άλεύρι.
Αύτά άφοϋ λυωθοΰν και κοσκινισθοΰν, νά ζυμωθούν μέ όσο τό δυνατόν καλύτερο κρασί
σέ παστίλλιες βάρους ένός βικτοριάτου121. Ή κάθε μία άπό αύτές νά χορηγείται διαλυ-
μένη σέ τρεις κυάθους κρασιοΰ. Παραδίδεται ότι τή θηριακή αύτή τήν είχε χρησιμοποιή-
σει ό βασιλιάς Άντίοχος ό Μέγας122 έναντίον όλων τών ιοβόλων μέ έξαίρεση τήν άσπίδα.

Πριν άπό κάθε άλλον σχολιασμό πρέπει νά έπισημανθει έδώ οτι ό Πλίνιος δέν καταγράφει
τόν Άντίοχο ώς εύρετή άλλά ώς χρήστη του φαρμάκου (usus [sc. fuisse]), και μάλιστα δέν είναι
άπόλυτα βέβαιος οΰτε γιά τό δεύτερο (traditur). "Ισως τόν Πλίνιο έχει ύπ' όψιν του ό Schelenz,
Gesch. der Pharmazie, σ. 126, θεωρώντας όχι βέβαιη άλλά πιθανή τή σύνθεση τής θηριακής αύτής
άπό τόν ϊδιο τόν Άντίοχο («wahrscheinlich selbst [sc. Antiochos] bereitete»). Βλ. παραπάνω, σ.
385, τήν άποψη τοΰ Nutton σχετικά μέ τήν πατρότητα καί τή χρήση τής θηριακής αύτής.

incisam in lapide versibus Coi in aede Aesculapi

Γιά άλλη περίπτωση συνταγής γραμμένης σέ ιερό βλ. παραπάνω, άπ. la (σχόλια).

serpylli, oppopanacis, m<e>i seminis, trifolii seminis, anesi et feniculi seminis et ammi et
apii... ervi farinae

Γιά τά φαρμακευτικά ύλικά πού καταγράφονται στό χωρίο αύτό βλ. παραπάνω, άπ. la, όπου
γίνεται λόγος και γιά τή δράση τους κατά τών ιοβόλων.

victoriati ponderum

Τό victoriatum ήταν ρωμαϊκό νόμισμα ϊσο μέ τό 1/2 τοΰ δηναρίου ή τής δραχμής.

119. Βλ. καί Fuchs, «Heilkunde», σσ. 319-320 (στή σ. 320 γερμανική μετάφραση τοϋ τμήματος τοΰ κει-
μένου, δπου καταγράφονται τά συστατικά τοϋ φαρμάκου).

120. Βλ. καί κριτ. ύπόμν. Σχετικά μέ τήν ϊδια γραφή βλ. κάι στό άπ. le.

121. Βλ. άπ. le, όπου σημειώνεται ότι τό ένα βικτοριάτο ισοδυναμεί μέ ένάμισυ σκρίπουλο.

122. "Η: ό μέγας Άντίοχος.
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hac theriace Magnus [m-?] Antiochus rex adversus omnia venenata usus traditur aspide
excepta

Γιά τήν απαρίθμηση τών ιοβόλων ζώων βλ. τά έργα τών Νίκανδρ., Θηρ.· [Διοσκουρ.], Π. ίοβ:
Φιλούμ.,Π. ίοβ.· Άνών. [Α'ίλ. Προμ.;],Π. ίοβ. καί δηλητ., καθώς και τις σχετικές ένότητες τών συγ-
γραμμάτων τών Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 117-126 CMG VI/2/2, σσ. 291,1-295, 31],Άέτ.,Λόγ. ίατρ.
13 [σσ. 264-292 Ζερβ.], Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 5,1-26 [CMG ΙΧ/2, σσ. 5,1-23,20], κ.ά. Ειδικά γιά
τήν ασπίδα βλ. Νίκανδρ., Θηρ. 157 κ.έ.· [Διοσκουρ.], Π. ίοβ. 17· Φιλούμ., Π. ίοβ. 16 [CMG Χ/1/1,
σσ. 21,11-22,28], καί Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 13,22 [σσ. 280,20-282,13 Ζερβ.].

Id. [Plin.], De medic. 3,37 [CML III, σ. 98,1-9]:

Non omittenda theriaca qua Antiochus rex adversus omnes serpentes utebatur prae-
ter aspidem. quae adeo probata est experimentis ut Coi in templo Aesculapii incisa sit
in lapide, quam sic componi oportet, opopanacis serpulli mei singulorum binae drach-
mae, trifolii seminis pondus denarii unius, anethi et feniculi seminis et amuli et apii sin-
gulorum pondus denariorum senum, ervi farinae pondus denariorum duodecim. haec
singula trita cribrata, deinde mixta ex vino teruntur et digeruntur in pastillos ponderis
victoriati, deinde in vaso vitreo ponuntur. cum utendi nécessitas venit, singuli pastilli
dantur ex vino mixti cyathis tribus.

Δέν πρέπει νά παραλειφθεί και ή θηριακή πού χρησιμοποιούσε ό βασιλιάς Άντίοχος
έναντίον όλων τών έρπετών έκτός άπό τήν άσπίδα. Αύτή τόσο έλέγχθηκε μέ τήν πείρα,
ώστε εΐναι χαραγμένη στο ιερό τοΰ Ασκληπιού στήν Κώ πάνω σέ πέτρα. Πρέπει νά
συντίθεται ώς έξης" οποπάνακα, έρπυλλο, μήο άπό τό κάθε ένα δύο δραχμές, σπέρμα
τριφυλλιού βάρους ενός δηναρίου, άνησο καί σπέρμα μαράθου, άμυλο και σέλινο άπό
τό κάθε ένα έξι δηνάρια, δώδεκα δηνάρια όρόβινο άλεύρι. Αύτά άφοΰ λυωθοΰν καί
κοσκινισθοΰν ένα-ένα, έπειτα, άφοΰ άναμιχθοΰν μέ κρασί, ζυμώνονται και γίνονται
παστίλλιες βάρους ένός βικτοριάτου123· άκολούθως τοποθετούνται σέ γυάλινο δοχείο.
Όταν ύπάρχει ανάγκη νά χρησιμοποιηθούν, νά χορηγείται μιά παστίλλια διαλυμένη σέ
τρεις κυάθους κρασιοΰ.

Γιά τά φαρμακευτικά ύλικά πού καταγράφονται στό χωρίο αύτό βλ. παραπάνω, άπ. la.
'Επισημαίνω ότι έδώ έντοπίζεται μία μόνο διαφορά όσον άφορά τή σύσταση τοΰ φαρμάκου: άντί
άμμι (ammi) καταγράφεται αμυλον (amuli), πιθανότατα όμως νά πρόκειται γιά άντιγραφικό λά-
θος. Τό ϊδιο συστατικό μνημονεύεται καί στό άπ. le.

Γιά τό αμυλον, πού σκευάζεται... έκ πυροϋ σητανίου καθαρού, βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2,
101 [1 175,9-176,8 Wellm.], όπου όμως δέν μνημονεύεται δράση του κατά τών ιοβόλων.

le. Garg. Mart., Medic, [σ. 176,9-23 Rose = σ. 51 Maire]:

Atque ut serpylli potentiam intellegas, subdidi theriacam in templo Aesculapii ab
Antiocho, rege Syriae, versibus dedicatam, in qua non levem meruit portionem. est au-
tem compositio haec: trifolii scripuli VI, opopanacis scripuli VI, serpylli scripuli VI, anesi
scripuli XII, feniculi scripuli XII, amuli scripuli XII, apii seminis scripuli XII, ervi farinae

123. Βλ. άπ. le, όπου σημειώνεται δτι τό ενα βικτοριάτο ισοδυναμεί με ένάμισυ σκρίπουλο.
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uncia I; haec simul trita vino quam potest optimo colliguntur et in pastillos victoriati
ponderis scripuli IS digeruntur. ex his singuli dantur ex vino mixti cyathis tribus, hac
theriaca magnus124 Antiochus semper est usus adversum toxica et potiones malas et ani-
malia venenata, cui quantum debuerit ex eo licet colligere quod testimonii sui arbitrum
medicinae deum fecerit.

Αλλά για νά κατανοήσεις τή δύναμη τοΰ έρπύλλου, παραθέτω παρακάτω τή θη-
ριακή πού αφιερώθηκε έμμετρα άπό τον Άντίοχο, βασιλιά τής Συρίας, στό ιερό τοΰ
Άσκληπιοΰ, στήν όποια (θηριακή) βρίσκεται (ό έρπυλλος) σέ δχι εύτελή άναλογία. Ή
σύνθεση (τής θηριακής) είναι ή άκόλουθη· έξι σκρίπουλα τριφύλλι, έξι σκρίπουλα όπο-
πάνακα, έξι σκρίπουλα έρπυλλο, δώδεκα σκρίπουλα άνησο, δώδεκα σκρίπουλα μαρά-
θο, δώδεκα σκρίπουλα άμυλο, δώδεκα σκρίπουλα σπέρμα σελίνου, μία ούγγιά όρόβινο
άλεύρι. Αύτά, άφού λειωθοΰν μέ κρασί δσο τό δυνατόν καλύτερο, συλλέγονται (= γίνο-
νται μιά ένιαία μάζα;) καί χωρίζονται σέ παστίλλιες βάρους ένός βικτοριάτου, δηλ. ένά-
μισυ σκρίπουλου. Άπό αύτές χορηγείται μία διαλυμένη σέ τρεις κυάθους κρασιού. Αύτή
(τή θηριακή) τή χρησιμοποιούσε πάντοτε ό μέγας Άντίοχος κατά τών δηλητηρίων, τών
έπικίνδυνων ποτών και τών δηλητηριωδών ζώων γιά τό πόση άξία είχε γι' αύτόν μπο-
ρεί νά το καταλάβει κάποιος άπό αύτό, δηλ. άπό τό δτι έκανε τόν θεό τής ιατρικής κριτή
τής μαρτυρίας του.

theriacam in templo Aesculapii ab Antiocho rege Syriae versibus dedicatam

Στό χωρίο αύτό πρέπει νά γίνουν δύο παρατηρήσεις: α') δέν διευκρινίζεται σέ ποιό
Ασκληπιείο άνατέθηκε ή σύνθεση τής θηριακής, δπως δηλ. καί στό άπ. la (ένώ στά άπ. lc-d δη-
λώνεται δτι πρόκειται γιά τό Ασκληπιείο τής Κώ), καί β ') δηλώνεται σαφώς δτι ή θηριακή άφιε-
ρώθηκε άπό τόν Άντίοχο.

serpylli...

Γιά τά φαρμακευτικά ύλικά πού καταγράφονται στό χωρίο αύτό βλ. παραπάνω, άπ. la. Ή
μόνη, διαφορά, δηλ. ή γραφή amuli άντί άμμι οφείλεται μάλλον στήν έξάρτηση τοΰ κειμένου
αύτοΰ άπό τόν [Plin.], De medic., βλ. τό προηγ. άπ.

scripuli

Πρόκειται γιά μέτρο βάρους πού άντιστοιχεί στό άρχαιοελληνικό γράμμα καί είναι ι'σο μέ
1,16 γραμμάρια· βλ. Isid., Etym. 16, 25,12 = Hultsch, Metrol. script., τ. 2, σ. 112,18-21: Scripulus
sex siliquarum pondéré constat, hic apud Graecos gramma vocatur. scripulus autem dicitur per
diminutionem a lapillo brevi qui scrupus vocatur. Βλ. καί Dard., De pond, et mens. [σ. 38 Sigerist]:
Scripulus recipit gramma una.

Βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σ. lxv, λ. scripulum.

hac theriaca magnus Antiochus semper est usus

Στό προκείμενο χωρίο τό magnus ορθά έκδίδεται άπό τόν Rose μέ μικρό τό άρχικδ γράμμα
του, άφοΰ δέν πρόκειται γιά τον Άντίοχο τόν Μέγα. Αντίθετα ή τελευταία εκδότρια τοΰ κειμένου
προκρίνει τή γραφή Magnus· βλ. καί στή σ. 37 τής έκδόσεώς της, δπου σχολιάζοντας τή γραφή

124. magnus Rose: Magnus Maire- βλ. παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο. Κατά τό κριτ. ύπόμν. τής Maire ό
κωδ. Ο (= Berolin. Phillipp. 1870 τοΰ 11ου/12ου αί.) άντί τής φράσεως hac theriaca Magnus Antiochus πα-
ραδίδει τό άκόλουθο κείμενο: hac theriaca ex eo conficitur que Magnus Antiochus.
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Antiocho (rege Syriae), παραθέτει διάφορες άπόψεις γιά τήν ταύτιση τοΰ Άντιόχου· ή 'ίδια φαίνε-
ται δτι προκρίνει τήν ταύτισή του μέ τον Άντίοχο Γ', άφοΰ υιοθετεί τή γραφή Magnus, χωρίς μά-
λιστα νά σχολιάζει καθόλου τό magnus τής έκδόσεως τοΰ Rose. Βλ. καί παραπάνω, σσ. 384-386.

Γιά τήν ψευδο-ϊπποκρατική έπιστολή πρός τόν βασιλιά Άντίοχο (Antiocho rege)
βλ. στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 18 («Ιπποκράτης ό Κώος»).

Σημειώνω άκόμη ότι μεταξύ τών πηγών γιά έξι βιβλία τής Naturalis historia τοΰ Πλινίου
μνημονεύεται καί ό βασιλιάς Φιλομήτωρ (Philometore rege). Έπειδή γιά τέσσερα άπό τά βιβλία
αύτά καταγράφεται ώς πηγή καί ό βασιλιάς Άτταλος (Attalo rege),γνωστός έπίσης ώς Φιλομήτωρ,
πιστεύω ότι μέ τό προσωνύμιο αύτό πρέπει νά νοηθεί ό Άντίοχος ό Φιλομήτωρ- διαφορετικά θά
πρέπει νά δεχθοΰμε ότι ό Πλίνιος γιά τά 'ίδια βιβλία μνημονεύει στόν κατάλογο τών πηγών του
δύο φορές τόν ϊδιο συγγραφέα μέ ισάριθμες διαφορετικές διατυπώσεις, κάτι πού δέν φαίνεται λο-
γικό καί γιά τό όποιο δέν έντοπίζεται παράλληλο. Οί μνείες τοΰ Άντιόχου τοΰ Φιλομήτορα δέν
άφοροϋν ιατρικά ζητήματα καί είναι οί άκόλουθες:
α') θαυμαστά εϊδη διαπλάσεων:

Plin., Nat hist. 8 (Ind.) [I 22,45 κ.έ. Ian - MayhofF]: De elephantis (γίνεται λόγος γιά διάφο-
ρα ζώα), καί αύτόθι [I 25,34-40 I. - Μ.] : externis ... Philometore rege
β') χαρακτηριστικά τών πτηνών:

Plin., Nat. hist. 10 (Ind.) [129,35-361. - M.]: continentur volucrum naturae, καί αύτόθι [133,
20-26 I. - M-]: externis ... Philometore rege
γ') καρποφόρα δένδρα:

Plin., Nat. hist. 14 (Ind.) [145,14-15 I. - M.]: continentur frugiferae arbores, καί αύτόθι [146,
42-45 I. - M.]: externis ... Philometore rege

δ') χαρακτηριστικά τών καρποφόρων δένδρων:

Plin., Nat. hist. 15 (Ind.) [147,25-27 I. - M.]: continentur naturae frugiferarum arborum, καί
αύτόθι [I 49,16-19 I. - M.]: externis ... Philometore rege

ε') χαρακτηριστικά τών δένδρων πού καλλιεργούνται125:

Plin., Nat. hist. 17 (Ind.) [I 53, 23-25 I. - M.]: continentur sativarum arborum naturae, καί
αύτόθι [I 55,5-9 I. - M.]: externis ... Philometore rege
ς') χαρακτηριστικά τών καρπών:

Plin.,Nat. hist. 18 (Ind.) [I 55,29-30 I. - M.]: continentur naturae frugum, καί αύτόθι [I 58,
1-4 I. - M.]: externis ... Philometore rege.

3. Άτταλος Γ' ό Φιλομήτωρ
(2ος αί. π.Χ.)

Ό Άτταλος Γ' ό Φιλομήτωρ πού βασίλευσε στήν Πέργαμο άπό τό 139/138 έως
τό 133 π.Χ., ύπήρξε ό τελευταίος βασιλιάς της καί κληροδότησε τό κράτος του στούς
Ρωμαίους. Μιά άπό τις προσφιλείς του άσχολίες ήταν νά καλλιεργεί ό 'ίδιος στόν κήπο
του ποικίλα δηλητηριώδη φυτά (ύοσκύαμον, έλλέβορον, άκόνιτον, δορύκνιον κ.ά.) καί
νά μελετά τή φαρμακευτική δράση τους. Ακολούθως τά άναμίγνυε μέ άλλα μή δηλητη-

125. Δηλ. τών ήμερων.
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ριώδη, συνέθετε διάφορα σκευάσματα καί, κατά τή μαρτυρία τοΰ Ίουστίνου (Πομπηίου
Τρόγου), τά έστελνε στούς φίλους του ώς δώρο126.

Το εργο τού Αττάλου τό γνώριζε καί τό χρησιμοποίησε ό νεότερος σύγχρονος του
γιατρός Μαντίας ό Ήροφίλειος, πού πιστεύεται ότι έζησε καί άσκησε τήν ιατρική στήν
Αλεξάνδρεια127. Έπειδή ό Μαντίας θεωρείται άπό τόν Γαληνό ένας άπό τούς διαπρεπέ-
στερους άρχαίους φαρμακολόγους, θά μπορούσε νά ύποθέσει κάποιος ότι ή χρήση άπό
μέρους του τοΰ έργου τοΰ Περγαμηνοΰ βασιλιά άποτελεΐ ένδειξη γιά τήν άξία του. Αλλά
καί ό 'ίδιος ό Γαληνός φαίνεται ότι έχει θετική γνώμη γιά τόν Ατταλο, όπως προκύπτει
άπό τήν κριτική του γιά τήν λευκήν εμπλαστρον (καί κρεϊττον αύτοϋ [sc. τοΰ φαρμάκου]
θανμάζοιμεν αν, ε'ίτι δύναται τών ομοειδών σνντεθήναι)128.

I. Μαρτυρίες

α') Γιά τήν ένασχόληση τοΰ Αττάλου μέ τά δηλητήρια και τά άντίδοτά τους

1. Πλούταρχ., Δημ. 20:

Άτταλος δ' ό Φιλομήτωρ έκήπευε τάς φαρμακώδεις βοτάνας, ού μόνον ύοσκύαμον
καϊ έλλέβορον, άλλά και κώνειον και άκόνιτον και δορύκνιον, αυτός έν τοις βασιλείοις
σπείρων καϊ φυτεύων, οπούς τε καϊ καρπόν αύτών έργον πεποιημένος είδέναι καί κομίζε-
σθαι καθ'ώραν.

Ό Άτταλος ό Φιλομήτωρ καλλιεργούσε στον κήπο του τά δηλητηριώδη βότανα,
όχι μόνο ύοσκύαμο και έλλέβορο, άλλά και κώνειο καί άκόνιτο και δορύκνιο, σπέρνο-
ντας καί φυτεύοντάς τα ό ίδιος στά άνάκτορα129, έχοντας κάνει έργο του τό νά γνωρίζει
τούς όπούς και τόν καρπό τους και νά τούς συλλέγει στήν ώρα τους.

126. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 1, 2 και 5. Βλ. άκόμη von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 53· Fuchs,
«Heilkunde», σ. 320· Allbutt, Greek Medicine, σ. 356· Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 5· Schelenz, Gesch. der
Pharmazie, σ. 127· Tarn - Griffith, Hellenistic Civilisation, σσ. 307-308· Jaeger, Diokles, σ. 82, ύποσημ. 1·
Watson, Theriac and Mithridatium, σ. 13· Fabricius, Pharmakologen, σ. 202· Nutton, Ancint Medicine, a. 360,
σημ. 31 (γενικά γιά τά φαρμακολογικά ένδιαφέροντα τοΰ Αττάλου)· Massar, Soigner et servir, σσ. 179,191
230 καί 240, κ.ά. Έπισημαίνω δτι είναι γνωστός και ένας άκόμη γιατρός μέ τό όνομα Άτταλος, ό όποιος
ύπήρξε μαθητής τοϋ Μεθοδικού γιατροΰ Σωρανού (ό Σωρανός έδρασε έπί Τραϊανού κάι Αδριανού) και είναι
γνωστός στόν Γαληνό· βλ. Θεραπ. μέθ. 13,15 [Χ 910,1-2 Κ.]: ό μέν ούν θεραπεύων αύτόν ήν εις τών Σωρανού
μαθητών, 'Άτταλος τοννομα. Συνεπώς στόν Άτταλο αύτόν δέν είναι δυνατόν νά άποδοθοϋν φάρμακα πού
συνδέονται μέ τόν ομώνυμο βασιλιά τής Περγάμου, έπειδή σέ άλλες περιπτώσεις κατονομάζεται ρητά ή
βασιλική ιδιότητα τοΰ εύρετή τους, ένώ σέ άλλες τά φάρμακα τά γνωρίζουμε άπό πηγές προγενέστερες τοϋ
Μεθοδικού Αττάλου. Γι' αύτόν τόν Ατταλο (2ος αί. μ.Χ.) βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ. (σ. 220). Έναν ομώ-
νυμο οφθαλμικό γιατρό μνημονεύουν οί Pansier, «Repertorium oculariorum, I.», σ. 523 (λ. «T. J. Attalus»),
καί Espérandieu, «Signacula oculariorum», σ. 576, άρ. 91. Προφανώς τά φάρμακα πού χαρακτηρίζονται
Άτταλικά σχετίζονται μέ τόν Άτταλο τής Περγάμου (καί όχι μέ άλλον ομώνυμο γιατρό). Βλ. καί τήν άνά-
λογη περίπτωση τών φαρμάκων πού άπό τόν Γαληνό καταγράφονται ώς «Άσκληπιάδεια» διά τό άναφέρε-
σθαι είς τόν Βιθυνόν Άσκληπιάδην (τόν διασημότερο δηλ. φορέα τοϋ ονόματος δσον άφορά τήν ιατρική) · βλ.
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,6 [XIII 973,12-13 Κ.]. Γιά τά φάρμακα πού προέρχονται άπό άλλους ομώνυ-
μους γιατρούς (π.χ. τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα) ό Γαληνός χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους πα-
ραπομπής. Βλ. κάι σ. 402.

127. Γιά τόν Μαντία βλ. παρακάτω, στά σχόλια στό άπ. 13.

128. Βλ. άπ. 14a (περϊ τό τέλος).

129. Στούς κήπους τών άνακτόρων.
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Ό Πλούταρχος έγκωμιάζοντας τις επιλογές και τις ένασχολήσεις τοΰ Δημητρίου τοϋ
Πολιορκητή σημειώνει {Δημ. 20): έκ περιουσίας ύπάρχειν βουλόμενος έπι τάς χρείας, τής δέ περ'ι
τάς ναϋς κα'ι τα μηχανήματα μεγαλουργίας και καθ' ήδονήν τινα τοΰ θεωρεϊν άπλήστως έχων
ευφυής γαρ ων και θεωρητικός ούκ εις παιδιάς ούδ' ε'ις διαγωγάς αχρήστους 'έτρεφε τό φιλότε-
χνον, ώσπερ άλλοι βασιλείς αύλοϋντες κα'ι ζωγραφοΰντες κα'ι τορεύοντες. Ακολούθως μνημονεύ-
ει ονομαστικά βασιλείς πού επιδόθηκαν σέ μάταιες άσχολίες καί μεταξύ αύτών περιλαμβάνει καί
τόν Άτταλο. Βλ. καί Jaeger, Diokles, σ. 82, ύποσημ. 1. Γιά τήν ένασχόληση τοΰ Αττάλου μέ τή με-
λέτη τών δηλητηρίων βλ. έπίσης von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 53, καί Massar, Soigner et
servir, σσ. 234-235.

ύοσκύαμον

Ό ύοσκύαμος είναι ποώδες φυτό, έτήσιο ή πολυετές (εννέα εϊδη), δηλητηριώδες, μέ ποικίλες
κοινές ονομασίες. Ό Διοσκουρίδης καταγράφει δύο εϊδη, σημειώνοντας δτι αμφότεροι δέ ούτοι
μανιώδεις ύπάρχουσι και καρωτικοί, δύσχρηστοι, βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 4,68 [II 224,4-227,3 Wellm.]. Γιά
τόν ύοσκύαμο βλ. έπίσης Άνών. [Α'ίλ. Προ μ.;],Π. Ιοβ. καιδηλητ. 66 [σσ. 72,29-73,7 Ihm], καί Ihm,
Der Traktat, σσ. 130-131 (sim.).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα 344-346, λ. Hyoscyamus niger Magnus, Au-
genheilkunde, α 335, λ. Bilsenkraut (Hyoscyamus niger)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 985-986, λ. Ύοσκύ-
αμος· Gstirner, Galen. Pharmazie, σα. 233-236, λ. Hyoscyamus· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxvi, λ. Hyoscyamus
[niger]· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 589-590, λ. Hyoscyamus niger (στις ϊδιες σσ. καί άλλα εϊδη ϋοσκυά-
μου)· André, Les noms de plantes, σ. 127, λ. hyoscyamos [-us] (-um, -i), καί Durling, Medical Terms, σσ. 318-
319, λ. ύοσκύαμος.

έλλέβορον

Βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 4, 148 [II 290, 3-292, 3 Wellm.] (έλλέβορος λευκός), καί δ.π. 4,
149 [II 292,4-10 Wellm.] (σησαμοειδές τό μέγα δ <οί> έν Αντίκυρα έλλέβορον καλοϋσί). Γιά τίς θε-
ραπευτικές εφαρμογές καί τόν τρόπο χρήσεως τοΰ έλλεβόρου βλ. παρακάτω, τά σχόλια στό τρί-
το κεφ., λ. άρ. 29 («Παυσανίας»),

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 351, λ. Nieswurz (Helleborus niger καί viridis)· Γεννάδιος, Λεξ.
Φυτολ., σ. 302, λ. Έλλέβορος· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 222, λ. Helleborus niger (στις σσ. 221-222 διά-
φορα εϊδη έλλεβόρου)· André, Les noms de plantes, σ. 94, λ. elleborus, -i, elleborum, -i, κάι Durling, Medical
Terms, σα 149-150, λ. έλλέβορος.

κώνειον

Τό κώνειον είναι ποώδες φυτό, διετές, καί έξαιρετικά δηλητηριώδες (κν. βρωμόχορτο).
Κώνειον ονομάζεται καί τό χύλισμα τής κόμης του (χυλίζεται δ'άκρα ή κόμη προ τοϋ ξηρανθήναι
τό σπέρμα), ένώ ή πόα καί ή κόμη χρησιμοποιοΰνται καί ώς καταπλάσματα. Τό κώνειο έχει πολλές
έφαρμογές εις τήν ύγιαστικήνχρήσιν, άλλά είναι καί φθαρτικόν βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 4,78 [II
239,7-240,14 Wellm.]. Γιά τό κώνειο καί τή δηλητηρίαση άπό αύτό βλ. Νίκανδρ., Άλεξ. 186-206·
Άνών. [Άίλ. Προμ.;],77. ίοβ. κα'ι δηλητ. 63 [σ. 71,14-28 Ihm]· βλ. καί Ihm,Der Traktat, σ. 128 (sim.).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα 175-179, λ. Cicuta virosa· Magnus, Augen-
heilkunde, σ. 356, λ. Schierling (Conium maculatum)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σα 590-591, λ. Κώνειον Spen-
cer, Celsus, τ. 2, σ. xxvi, λ. Cicuta (Conium maculatum)· Dragendorff, Heilpflanzen, α 487, λ. Cicuta virosa
(στήν ίδια σελ. τέσσερα άκόμη εϊδη τοΰ φυτού)· André, Les noms déplantés, α 73, λ. conium [-ion], καί Dur-
ling, Medical Terms, σα 216-217, λ. κώνειον (Conium maculatum). Γιά μιά σύντομη άνασκόπηση τής χρήσε-
ως τοΰ κωνείου ώς φαρμάκου και ώς δηλητηρίου κατά τήν Αρχαιότητα βλ. Κ.-Η. Leven, «Schierling», στό:
Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 772-774 (δπου καί βιβλιογραφία).

άκόνιτον

Φυτό ποώδες, διετές ή πολυετές (κοσμητικό, φαρμακευτικό, δηλητηριώδες), τοΰ όποιου
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είναι γνωστά δέκα όκτώ ε'ίδη. Για τίς χρήσεις τοϋ άκονίτου βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. 'ιατρ. 4,76 [II237,
11-238,7 Wellm.] (άκόνιτον) κα'ι ο.π. 4,77 [II 238,8-239,6 Wellm.] (άκόνιτον έτερον). Γιά τό άκό-
νιτον βλ. άκόμη Ανών. [Α'ίλ. Προμ.;], Π. ίοβ. καϊ δηλητ. 53 [σσ. 67, 33-68, 21 Ihm], καί Ihm, Der
Traktat, σσ. 118-120 (sim.).

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 29-32, λ. Aconitum ferox, καί σσ. 32-33, λ.
Aconitum heterophyllum· Magnus, Augenheilkunde, σ. 332, λ. Aconit (Aconitum)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ.,
σσ. 35-36, λ. Ακόνιτον· Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 7-9, λ. Aconitum· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 224-
226 (διάφορα ε'ίδη άκονίτου)· André, Les noms de plantes, σ. 4, λ. aconitum, και Durling, Medical Terms, σ. 26,
λ. άκόνιτον (Aconitum Anthora).

δορύκνιον

Πρόκειται γιά ποώδες, πολυετές φυτό μέ φαρμακευτικές χρήσεις· γενικά γιά τό δορύκνιον
βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 4,74 [II 233,1-10 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 233,9-10 Wellm.]:
δοκει δε και τούτο ύπνωτικόν είναι, πλεονασθέν δε άναιρεϊν. Γιά τό δορύκνιον βλ. άκόμη Άνών.
[Α'ίλ. Προμ.;], Π. ioß. και δηλητ. 58 [σσ. 69,21-29 Ihm], και Ihm, Der Traktat, σσ. 122-123 (sim.).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 251-252, λ. Δορύκνιον Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 316, λ.
Dorycnium (τρία ε'ίδη δορυκνίου· βλ. και τή σχετική παρατήρηση τοϋ Dragendorff, ό όποιος θεωρεί προ-
βληματικό, άν κάποιο άπό τά είδη αύτά πρέπει νά ταυτισθεί μέ τό μνημονευόμενο άπό τόν Διοσκουρίδη)·
André, Les noms de plantes, σ. 90, λ. dorycnion, καί Durling, Medical Terms, σ. 133, λ. δορύκνιον (Convolvulus
oleaefolius).

2. Γαλην., Π. άντιδ. 1,1 [XIV 2,3-7 Κ.]130:

Ό γάρ τοι Μιθριδάτης ούτος, ώσπερ και ό καθ' ημάς Άτταλος, εσπευσεν έμπειρίαν
έχειν άπάντων σχεδόν τών άπλών φαρμάκων, δσα τοις όλεθρίοις άντιτέτακται, πειράζων
αύτών τάς δυνάμεις έπι πονηρών άνθρώπων, ών θάνατος κατέγνωστο.

Γιατί βέβαια ό Μιθριδάτης αύτός, όπως καί ό βασιλιάς μας 'Άτταλος, φρόντισε νά
άποκτήσει έμπειρία όλων σχεδόν τών άπλών φαρμάκων, όσα άποτελοΰν άντίδοτο στά
δηλητήρια, δοκιμάζοντας τίς ίδιότητές τους σέ κακούργους πού εΐχαν καταδικασθεί σέ
θάνατο.

Στό χωρίο αύτό ή πληροφορία γιά τόν Άτταλο παρέχεται μέ έμμεσο τρόπο, άφοΰ ή καθαυτό
άναφορά γίνεται στή σχετική δραστηριότητα τοΰ Μιθριδάτη.

Ό γάρ τοι Μιθριδάτης ούτος

Πρόκειται γιά τόν βασιλιά τοΰ Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ' Εύπάτορα, ή ένασχόληση τοΰ όποι-
ου μέ τά δηλητήρια ύπήρξε πασίγνωστη στήν ύστερη Αρχαιότητα- σχετικά βλ. Watson, Theriac
and Mithridatium (passim).

άπάντων σχεδόν τών άπλών φαρμάκων

'Απλά φάρμακα ονομάζονται άπό τούς άρχαίους γιατρούς τά διάφορα μεμονωμένα ύλικά,
όπως τό νερό, τό ξύδι, τά ποικίλα φυτά, διάφορα μεταλλικά και ζωικά ύλικά τά όποια χρησιμο-
ποιούνταν στή Θεραπευτική ε'ίτε μόνα τους ε'ίτε ώς συστατικά σύνθετων φαρμάκων κτλ. Γιά τόν
ορισμό τοϋ άπλοϋ φαρμάκου βλ. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 1,1 [XI 380, 5-8 Κ.]: τό δέ
άπλοΰν φάρμακον ώνόμασται μέν και αύτό κατά τήν πρός τό σύνθετον αντίθεσιν, έστι δέ τό κατά
τήν έαυτοϋ φύσιν έχον είλικρινώς. Γι' αύτοϋ τοΰ είδους τά φάρμακα ό Γαληνός κάνει έκτενή λόγο

130. Πρβ. και Fabricius, Pharmakologen, σ. 111, ύποσημ. 19.
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στό ένδεκάβιβλο σύγγραμμά του Περι κράσεως καί δυνάμεως τών άπλών φαρμάκων. Τή σημασία
τής γνώσεως τών Ιδιοτήτων τών άπλών φαρμάκων έπισημαίνει καί ό Διοσκουρίδης στόν πρόλο-
γο τοϋ συγγράμματος του Περί άπλών φαρμάκων, άπευθυνόμενος στόν Ανδρόμαχο τόν πρεσβύ-
τερο, άρχιατρόν τοϋ Νέρωνα· βλ. Π. άπλ. φαρμ. 1 (προοίμιο) [III 153,3-13 Wellm.]: Ή τών άπλών
φαρμάκων παράδοσις, τιμιώτατε Άνδρόμαχε, τής τών ποικίλων άποδεκτοτέρα πέφυκεν, ού μόνον
διά τό εύπαρακολούθητον άλλά και διά τό εύπόριστον, και διά τό αύτών τών προσφερομένων εκά-
στου τήν δύναμιν φανεράν ύπάρχειν τοις προσφερομένοις καί χρωμένοις, άπολελυμένην καί άνεπί-
μεικτον ετέρου γένους ύπάρχουσαν, λαμβάνεσθαί τε ραδίως έξ αύτής τό ώς πρός τά πάθη κατάλ-
ληλον, δπερ έπί τών ποικιλωτέρων ούχ όράται γινόμενον φαρμάκων άναφέρεται γάρ έπ' εκείνων
ούκ έπί τάς κατά μέρος τών μειγνυμένων ένεργείας ή δύναμις, έπί δέ τήν έκ τής μείξεως άνεκλάλη-
τον άλληλουχίαν. Ό Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 349, μέ άφορμή τό χωρίο αύτό, χαρακτη-
ρίζει τόν Άτταλο τής Περγάμου, όπως καί τόν Μιθριδάτη, ένθουσιώδεις μελετητές τών δηλητη-
ρίων καί τών άντιδότων τους.

3. Γαλην., Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 10,1 [XII 250,16-251,5 Κ]131:

Παραπλήσια δέ τω Ξενοκράτει καϊ άλλοι τινές έγραψαν περί ζώων, έξ ών καϊ αυτός
δ Ξενοκράτης έξεγράψατο τά πλείστα, πόθεν γάρ άν ηύπόρησε τοσούτων τε καϊ τοιούτων
πραγμάτων αύτός πειραθήναι; ό γοϋν ήμέτερος γενόμενος ποτε βασιλεύς Άτταλος έλάτ-
τονα φαίνεται γράφων, καίτοι φιλοτιμώτατα σχών περι τήν τών τοιούτων πεϊραν.

Σχετικά μέ τά ζώα κάι κάποιοι άλλοι έγραψαν παραπλήσια μέ τόν Ξενοκράτη, άπό
τούς όποιους καί ό ίδιος ό Ξενοκράτης άντέγραψε τά περισσότερα. Γιατί άπό πού θά
μπορούσε αύτός νά έχει έμπειρία τόσο πολλών καί τέτοιου είδους πραγμάτων; Ό πά-
λαι ποτέ βασιλιάς μας 'Άτταλος φαίνεται ότι έγραψε λιγότερα, άν καί είχε έπιδείξει πάρα
πολύ μεγάλη φιλοτιμία γιά νά άποκτήσει τήν εμπειρία παρόμοιων (φαρμάκων).

παραπλήσια δέ τω Ξενοκράτει καί άλλοι τινές έγραψαν περί ζώων

Γιά τόν Ξενοκράτη βλ. παραπάνω, σ. 174. 'Υλικά προερχόμενα άπό ζωϊκούς οργανισμούς
καταγράφει ό Διοσκουρίδης σέ τμήμα τοΰ δεύτερου βιβλίου τοΰ βασικοΰ φαρμακολογικού έργου
του· βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 2, 1-81 [I 121, 1-165, 15 Wellm.]. 'Επίσης ό Γαληνός σέ πολλά σημεία τών
συγγραμμάτων του (κυρίως τών φαρμακολογικών) κάνει λόγο γιά χρήση μεμονωμένων ζωικών
υλικών άπό διάφορους γιατρούς, άλλά, έκτός άπό τόν Ξενοκράτη, δέν μνημονεύει κανέναν άλλον
πού νά έγραψε αύτοτελές έργο μέ θέμα τά ύλικά αύτά. 'Εξαίρεση άποτελεΐ ή μνεία τοΰ Άρχιγένη, ό
όποιος, κατά τή μοναδική μαρτυρία τοΰ Γαληνοΰ, έγραψε μονογραφία γιά τή χρήση ένός καί μόνο
ζωϊκοΰ φαρμάκου, τοΰ καστορίου, το όποιο παρασκευάζεται άπό τούς όρχεις τοΰ ζώου κάστωρ■
βλ. Γαλην.,Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 11,1 [XII 337,3-5 Κ.]· βλ. καί Μαυρουδής,Αρ^έν^ς, σσ.
95-98. Πάντως καί ό 'ίδιος ό Γαληνός άφιέρωσε ένα μεγάλο τμήμα τοϋ έργου γιά τίς κράσεις τών
φαρμάκων στά ζωικά ύλικά, βλ. Π. κράσ. και δυν. άπλ. φαρμ. 10, 2-11, 1 [XII 253, 9-369, 11 Κ.].
Σημειώνω άκόμη ότι συγγραφείς πού έγραψαν γιά τή χρησιμοποίηση ζωϊκών ύλικών στή σύνθε-
ση φαρμάκων καταγράφει καί ό Πλίνιος στούς πίνακες τών συγγραφέων πού χρησιμοποίησε ώς
πηγές του· βλ. Plin., Nat. hist. 28 (Ind.) [I 95,47-96,20 Ian - Mayhoff], 29 (Ind.) [I 100, 3-19 Ian
- Mayhoff], και 30 (Ind.) [I 103, 37-104, 6 Ian - Mayhoff], ένώ ιδιαίτερο σύγγραμμα γιά φάρμα-
κα πού συντίθενται άπό τέτοια ύλικά έγραψε ό μεταγενέστερος Αατινος γιατρός Sextus Placitus
Papiriensis (5ος; αί. μ.Χ.) μέ τίτλο Liber medicinae ex animalibus. Γιά τά πιό συχνά χρησιμοποι-

131. Πρβ. και Fabricms, Pharmakologen, σ. Ill, ύποσημ. 19.
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ούμενα στή Φαρμακολογία ζωικά ύλικά βλ. καί Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σσ. 105-106, ένώ
για τή χρήση τέτοιου είδους υλικών σέ οφθαλμικά φάρμακα βλ. Magnus, Augenheilkunde, σσ.
314-332.

4. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,13 [XIII 416,9-17 Κ.]132:

Τούτο τό φάρμακον [sc. ή λευκή έμπλαστρος] ού τών ύπ' εμού πρώτου συντεθέντων
εστίν, άλλ ' ήδη πρό πολλών έτών ύπό τοϋ βασιλεύσαντος ήμών τών Περγαμηνών Αττάλου
σπουδάσαντος άνδρός περί φάρμακα παντοία ...

Αύτό τό φάρμακο [sc. τό λευκό έμπλαστρο] δέν συμπεριλαμβάνεται σ' έκεΐνα πού
έγώ πρώτος συνέθεσα, άλλά ήδη (συντέθηκε) πριν άπό πολλά χρόνια άπό τόν Άτταλο,
τόν βασιλιά μας τών κατοίκων τής Περγάμου, άνδρα πού άσχολήθηκε μέ κάθε είδους
φάρμακο ...

τούτο τό φάρμακον

Πρόκειται γιά τήν λευκήν εμπλαστρον, γιά τήν όποία βλ. παρακάτω, άπ. 14a-e.

5. lust., Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 36,4,3-4 [σ. 250,10-13 Seel]:

Omissa deinde regni administratione hortos fodiebat [sc. Attalus], gramina serebat
et noxia innoxiis permiscebat, eaque omnia veneni suco confecta velut peculiare munus
amicis mittebat.

Έπειτα, άφοΰ εγκατέλειψε [sc. ό Άτταλος] τή διοίκηση τοΰ βασιλείου, καλλιερ-
γούσε κήπους, φύτευε βότανα, άναμίγνυε βλαβερά μέ άβλαβή, καί όλα αύτά κατεργα-
σμένα μέ όπό δηλητηριώδη τά έστελνε στούς φίλους του ώς έξαίρετο δώρο.

Τό μόνο έπί πλέον στοιχείο πού έντοπίζεται στό χωρίο αύτό εΐναι ότι ό 'Άτταλος δώριζε
στούς φίλους του τά δηλητήρια πού προέκυπταν άπό τούς πειραματισμούς του.

β') Γιά τή συγγραφή ιατρικού περιεχομένου έργων

6. Ρητή μαρτυρία γιά τή συγγραφή άπό τόν Άτταλο 'ιατρικού περιεχομένου συγ-
γράμματος, στό όποιο πραγματεύθηκε τά σχετικά μέ τις δραστικές ιδιότητες τών βο-
τάνων καί κατέγραψε τις συνθέσεις τών φαρμάκων πού παραδίδονται μέ τό ονομά του,
έντοπίζεται στόν Γαληνό, βλ. μαρτ. 3:

Ό γοϋν ήμέτερος γενόμενος ποτε βασιλεύς 'Άτταλος έλάττονα φαίνεται γράφων.

Έπίσης πιστεύεται ότι τόν βασιλιά Άτταλο μνημονεύει ό Πλίνιος στούς καταλό-
γους τών πηγών πού χρησιμοποίησε γιά τή σύνταξη τών άκόλουθων βιβλίων τής Natu-
ralis historia:

132. Βλ. κάι Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 5, ύποσημ. 8. Πρβ. άκόμη Fabricius, Pharmakologen, σ. Ill,
ύποσημ. 19.
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7a. Plin., Nat. hist. 28 (Ind.) [I 94, 30-31 Ian - Mayhoff]: continentur medicinae ex
animalibus, κάι αύτόθι [I 96, 3-8 Ian - Mayhoff]: Externis ... Theophrasto, Lysimacho,
Attalo, Xenocrate

περιέχονται φάρμακα άπό ζώα (sc. άπό ζωικά ύλικά)

Ξένοι (συγγραφείς) ... Θεόφραστος,Λυσίμαχος,Άτταλος, Ξενοκράτης.

7b. Plin., Nat. hist. 31 (Ind.) [I 104, 7-8 Ian - Mayhoff]: continentur medicinae ex
aquatilibus, και αύτόθι [I 105, 44-51 Ian - Mayhoff]: Externis ... Menandro comoedo,
Attalo, Sallustio

περιέχονται φάρμακα άπό ύδρόβια ζώα

Ξένοι (συγγράφεις) ... Μένανδρος κωμικός,Άτταλος, Σαλλούστιος.

8. Plin., Nat. hist. 33 (Ind.) [I 109, 9-10 Ian - Mayhoff]: continentur metallorum
naturae, και αύτόθι [I 111, 35-43 Ian - Mayhoff]: Externis ... Mneside, Attalo medico,
Xenocrate item.

περιέχονται τά χαρακτηριστικά τών μετάλλων

Ξένοι (συγγράφεις) ... Μνησίδης,Άτταλος γιατρός,έπίσης ό Ξενοκράτης.

Ό Άτταλος τών παραπάνω τριών άναγραφών ταυτίζεται (ή τουλάχιστον συσχετίζεται) άπό
νεότερους μελετητές μέ τόν ομώνυμο βασιλιά τής Περγάμου, βλ. π.χ. Fuchs, «Heilkunde», σ. 320.
Υποθέτω ότι κατέληξαν στό συμπέρασμα αύτό γιά δύο λόγους, έπειδή άφ' ένός δέν είναι γνωστός
κανένας γιατρός μέ τό δνομα αύτό πριν άπό τόν Πλίνιο, και άφ' έτέρου ό Πλίνιος γνωρίζει τό
έργο τοΰ βασιλιά Αττάλου. Πρέπει όμως νά έπισημάνω ότι σέ προηγούμενα βιβλία ό Αατΐνος
φυσιογνώστης χαρακτηρίζει τόν Άτταλο βασιλιά (Attalo rege), ένώ στά άποσπάσματα άπό τούς
τρείς καταλόγους πού παρατίθενται έδώ δύο φορές μνημονεύεται άπλώς τό όνομα 'Άτταλος, ένώ
τήν τρίτη ό 'Άτταλος χαρακτηρίζεται ώς γιατρός. Θά μποροΰσε βέβαια νά ύποθέσει κάποιος ότι ό
Πλίνιος έχει ύπ' όψιν του καί κάποιον άλλον Άτταλο, άγνωστο σέ μάς καί γιά τόν όποιον δέν δια-
σώζεται καμιά άλλη μαρτυρία. Παρ' όλα αύτά πιστεύω ότι πρόκειται γιά τόν βασιλιά Άτταλο τής
Περγάμου, έπειδή ή ένασχόλησή του μέ τή χρήση ζω'ίκών υλικών στή Φαρμακολογία τεκμηριώ-
νεται άπό τό περιεχόμενο τής μαρτ. 3' δέν μαρτυρεϊται άπό άλλοΰ μόνον ή μελέτη άπό αύτόν τών
ιδιοτήτων τών μετάλλων ή τών λεγόμενων μεταλλικών φαρμάκων. Βλ. καί σ. 397, ύποσημ. 126.

II. Άποσπάσματα

Μέ τό όνομα τοϋ Αττάλου έχουν διασωθεί τά άκόλουθα φάρμακα:
9. Cels., De medic. 5,19,11 [CML I, σ. 202,26-29]133:

Est igitur ad vulnera Attal<i>um [sc. emplastrum], quod habet: squamae aeris
P. denarii XVI; <turis> fuliginis P. denarii XV; hammoniaci tantundem; resinae tereben-
thinae liquidae P. denarii XXV; sebi taurini tantundem; aceti heminas très, olei sextarium.

Υπάρχει λοιπόν γιά τά τραύματα τό Άτταλικό [sc. έμπλαστρο], τό όποιο περιέχει

133. Βλ. έπίσης von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 63- Fuchs, «Heilkunde», σ. 320, κάι Sigerist,
Rezeptliteratur, σ. 5, ύποσημ. 8. Ό Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 127, χωρίς κάποια παραπομπή στόν
Κέλσο, σημειώνει δτι ό Άτταλος άνακάλυψε ένα έμπλαστρο γιά τά τραύματα (έννοεϊ δμως προφανώς αύτό
γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ).
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[= συντίθεται άπό]: δέκα έξι δηνάρια άπολεπίσματα χαλκοϋ, δέκα πέντε δηνάρια αιθάλη
λιβάνου, ϊση ποσότητα άμμωνιακό, είκοσι πέντε δηνάρια ύγρή ρητίνη τερεβινθίνης, ϊση
ποσότητα λίπος ταύρου, τρεις ήμίνες ξύδι, έναν ξέστη λάδι.

quod habet

Πρόκειται γιά έκφραση συνώνυμη μέ τήν recipit (άρχ. Έλλ. λαμβάνει). Βλ. και παραπάνω, σ. 379.

squamae aeris

Λεπίδες χαλκοϋ ονομάζονται τά λεπτά τεμάχια (άπολεπίσματα) πού άποκόπτονται όταν
σφυρηλατείται ό χαλκός' οί καλύτερες λεπίδες είναι αύτές τοΰ Κυπριακού χαλκού' βλ. Διοσκουρ.,
77. ΰλ. ίατρ. 5,78 [III 47,8-49,3 Wellm.]. Γιά τή στυπτική κα'ι έπουλωτική δράση, όπως κα'ι γιά τίς
λοιπές ιδιότητες τοΰ χαλκού, γιά τις όποιες αύτός άποτελεΐ συστατικό έμπλάστρου, βλ. αύτόθι
[III 47,12-13 Wellm.]. Βλ. καί σ. 214 (ιός ξυστός).

Βλ. καί Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xvi-xvii, λ. Aes Cyprium (χημικά, κατά τόν Spencer, πρόκειται γιά «μέ-
λαν οξείδιο τοϋ χαλκοϋ»).

turis fuliginis

Γιά τήν αίθάλην λιβανωτοϋ (θυμιάματος), βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., σ. 179· ή αιθάλη
δύναμιν δε εχει... άνακαθαρτικήν ελκών και πληρωτικήν κοιλωμάτων (βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.
1,68 [I 64,18-20 Wellm.]). Βλ. έπίσης σσ. 416,425 καί 479.

hammoniaci

Πρόκειται γιά τόν όπό φυτού πού φύεται έν τfj κατά Κυρήνην Λιβύη καί άνήκει στό γένος
Νάρθηξ. Βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 3,84 [II100,18-102,4 Wellm.] · γιά τίς ιδιότητες τοΰ άμμωνια-
κού, έξ αιτίας τών οποίων ένδείκνυται ή άνάμιξή του στά έμπλαστρα πού έπιτίθενται στά τραύμα-
τα (τραυματικαι εμπλαστροι), βλ. αύτόθι [II 101,7-8 Wellm.]. Συνηθέστερα χρησιμοποιείται στήν
άρχαία Φαρμακολογία τό άμμωνιακόν θυμίαμα.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 333, λ. Ammoniacum' Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 53, λ.
Αμμωνιακόν, σ. 261, λ. Δώρημα· πρβ. καί σσ. 693-696, λ. Νάρθηξ' Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 270-273, λ.
Linimentum ammoniatum' Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 497, λ. Dorema ammoniacum· Spencer, Celsus, τ. 2,
σα xix-xx, λ. Ammoniacum· πρβ. καί ό.π., α liii, λ. Sal (3)· André, Les noms déplantés, α 116, λ. (h)ammonia-
cum, καί Durling, Medical Terms, σα 36-38, λ. άμμωνιακόν.

resinae terebenthinae liquidae

Βλ. παραπάνω, σ. 178. Ή ρητίνη τής τερεβινθίνης χρησιμοποιείται στό έμπλαστρο έξ αιτίας
τών ιδιοτήτων της (θερμαντική, μαλακτική, διαλυτική, άνακαθαρτική)· βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ.
1,71 [168,8-9 Wellm.].

sebi taurini

Γιά τό λίπος τοΰ ταύρου βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., σ. 179, όπου γίνεται λόγος καί γιά
τή θερμαντική καί στυπτική δράση του, έξ αιτίας τών οποίων προφανώς χρησιμοποιείται στό
έμπλαστρο τοΰ Αττάλου.

heminas

Ή hemina (ήμίνα) είναι μέτρο χωρητικότητας ύγρών καί στερεών, ϊση μέ τό μισό τοΰ ξέ-
στη ή τό 1/4 τοΰ λίτρου (250 κυβ. έκατ.). Αντιστοιχεί έπακριβώς στήν έλληνική κοτύλη· βλ. Isid.,
Etymol. 16,26 = Hultsch, Metrol. script., τ. 2, σ. 122,17: eminam demonstrat, quam Graeci cotilam
vocant, σέ συνδυασμό μέτό χωρίο [Άνών.],Π. μέτρ. και σταθμ. [Hultsch,Metrol. script., τ. Ι,σ. 208,
6-7]: κοτύλη δέ έστι τό ήμισυ τοϋ ξέστου. Βλ. και σ. 423.

Βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, α lxvi, λ. Sextarius (Hemina sextarii).
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sextarium

Για τόν sextarium (ξέστην) βλ. παραπάνω, σ. 235.

10. Cels.,De medic. 6,6,5 [CML I, σ. 262,14-20]:

Attalium quoque ad idem [sc. inflammationem oculorum] est, maxime ubi
multa pituita profluit: castorei P. denarii —; aloes P. denarii =; croci P. denarii I; murrae
P. denarii II; lyci P. denarii III; cadmiae curatae P. denarii VIII; stibis tantundem, acaciae
suci P. denarii XII; Quod <cum> cummis quid hoc non habet, liquidum in puxidicula
servatur. Theodotus vero huic compositioni adiecit papaveris lacrimae combustae P. de-
narii —; aeris combusti et eloti P. denarii II; nucleos palmularum combustos P. denarii X;
cummis P. denarii XII134.

Άτταλικό [sc. κολλύριο]135 έπίσης για τό ϊδιο (νόσημα) [sc. τή φλεγμονή τών
οφθαλμών], κυρίως γιά τά σημεία οπου ρέει πολύ φλέγμα: 1/12 τοϋ δηναρίου καστόριο,
1/6 τοΰ δηναρίου άλόη, ένα δηνάριο κρόκο, όκτώ δηνάρια σμύρνα, τρία δηνάρια λύκιο,
όκτώ δηνάρια ήδη έτοιμη καδμεία, ίση ποσότητα στίμμι καί δώδεκα δηνάρια χυλό άκα-
κίας. Καί δταν αύτό (τό μίγμα) δέν περιέχει κόμμι, διατηρείται σέ ύγρή κατάσταση σέ ένα
μικρό δοχείο. Ό Θεόδοτος δμως στή σύνθεση αύτή προσέθεσε και 1/12 τοΰ δηναρίου
ψημένο όπό παπαρούνας, δύο δηνάρια καμένο και πλυμένο χαλκό, δέκα δηνάρια καμέ-
να κουκούτσια χουρμάδων, δώδεκα δηνάρια κόμμι.

ad idem

Αντιστοιχεί προς τήν άρχαιοελληνική έκφραση πρός τό αύτό [sc. νόσημα] (πρός τά αύτά,
πρός τά τοιαύτα)· βλ. ενδεικτικά Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII 422,17 Κ.]: άλλο πρός τά
αύτά- δ.π. 7, 1 [XIII 29, 9-10 Κ.]: αρτηριακή ... πρός τά αύτά ποιούσα- δ.π. 9, 5 [XIII 289, 12 Κ.]:
άλλη ή δια τών όπωρών πρός τά αύτά- Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν 5,12 [XII 836,2-3 Κ.]: άλλος [sc. τρο-
χίσκος] πρός τά αύτά ποιών- Π. άντιδ. 2, 17 [XIV 201, 15 Κ.]: Άντίδοτος άλλη ποιούσα πρός τά
αύτά, κ.ά.

ad idem [sc. inflammationem oculorum] est, maxime ubi multa pituita

Γιά τή φλεγμονή τών οφθαλμών βλ. Αέτ., Αόγ. ίατρ. 7, 5 [CMG VIII/2, σ. 257,13-24]: Περί
τής έπί πλήθει γιγνομένης φλεγμονής καί χημώσεως έν όφθαλμοΐς, Σεβήρου σοφιστοΰ. ...· δ.π. 7,
12 [CMG VIII/2, σ. 264,16-24]: Περί τών γάλα έγχυματιζόντων τούς φλεγμαίνοντας οφθαλμούς.
..., κ.ά. Στήν πραγμάτευση τής έπιρρεούσης ύλης στούς οφθαλμούς, δηλ. τών διαφόρων διεφθαρ-
μένων χυμών, μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνεται καί τό φλέγμα, είναι άφιερωμένο ολόκληρο τό
δεύτερο βιβλίο τοΰ Περί οφθαλμών (σσ. 158-179 Puschm.) τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ. Ή ροή
δλων αύτών χυμών πρός κάποιο σημείο τοΰ σώματος, έπι τοΰ προκειμένου πρός τούς οφθαλ-
μούς, χαρακτηρίζεται ώς ρεύμα (βλ. Γαλην., Όρ. ίατρ. 328 [XIX 433, 13-14 Κ.]), ένώ ή συλλογή
καί παραμονή τών χυμών στο σημείο ώς ρευματισμός ([Γαλην.], il. κατακλ. προγν. έκ τής μαθημ.
έπιστ. 11 [XIX 560,15-16 Κ.]).

Βλ. κάι Magnus, Augenheilkunde, σσ. 267-268 (inflammatio).

134. Γιά τά σύμβολα τών σταθμών πού ύπάρχουν στό άπ. αύτό βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. lxv-lxvii.

135. Βλ. στήν άρχή τής ένότητας πριν άπό τήν παράθεση τών φαρμάκων αύτών, Cels., De medic. 6,
6,2 [CML I, σ. 261,29-32] : Multa autem multorumque auctorum c ο 11 y r i a ad id [sc. ad inflammationem
oculorum] apta sunt.... Ego nobilissima exequar.
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denarii

Για τό δηνάριον βλ. παραπάνω, σ. 178.

castorei

Γιά τό καστόρων βλ. παραπάνω, σ. 225.

aloes

Γιά τήν άλόην βλ. παραπάνω, σ. 195. Γιά τις οφθαλμικές χρήσεις της βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 3,22 [II 29, 19-30,1 Wellm.]: αϊρει καί πελιώματα καί ύπώπια σύν μέλιτι ψωροφθαλμίας τε
καί κανθών κνησμούς παρηγορεί, και αύτόθι [II30,4-6 Wellm.]: φώγνυται δέ καί είς τά οφθαλμικά
έπί καθαρού καί διαπύρου οστράκου, μεταβαλλόμενον μύστρω, μέχρι άν όμαλώς πυρωθή.

croci

Γιά τόν κρόκον βλ. παραπάνω, σ. 322. Ό κρόκος έχει δύναμιν ειδικά κατά τής ροής ρεύμα-
τος πρός τόν οφθαλμό, και γι' αύτόν προφανώς τόν λόγο άποτελει συστατικό τοϋ φαρμάκου· βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 26 [I 31, 1-2 Wellm.]: ρεΰμά τε οφθαλμών έπιχριόμενος [και έγχριόμε-
νος] στέλλει σύν γάλακτι γυναικείω.

murrae

Γιά τήν σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 227. Πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,64 [I 59, 5-7 Wellm.],
δπου σημειώνεται γιά τή σμύρνα ότι πληροί καί τά έν όφθαλμοϊς ελκη καί καθαιρεί τά λευκώματα
καί τά έπισκοτοϋντα ταις κόραις καί τραχώματα σμήχει.

lyci

Θαμνώδες φυτό μέ άγκάθια (δένδρον έστιν άκανθώδες = πυξάκανθα), τό όποιο χρησιμοποι-
είται και ώς κοσμητικό. Τό φυτό πού μνημονεύει ό Διοσκουρίδης μέ τήν όνομασία λύκιον ταυτίζε-
ται μέ τό λύκιον τό κοινόν («λουτσιά»)' βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,100 [I 91,11-92,27 Wellm.].
Τό λύκιο (αύτόθι [I 92, 9-12 Wellm.]) δύναμιν δέ έχει στυπτικήν καί τά έπισκοτοϋντα ταΐς κόραις
καθαιρεί... καί τά παλαιά ρεύματα θεραπεύει.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 543-545, λ. Rhamnus Frangula (ό ράμνος
τοϋ Διοσκουρίδη ταυτίζεται μέ τό Lycium europaeum)' Magnus, Augenheilkunde, σσ. 337-338, λ. Dorn
(Rhamnus/Λύκιον, πυξάκανθα)' Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 624, λ. Λύκιον' Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xl-xli, λ.
Lycium (Rhamnus infectorius)' Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 588, λ. Lycium mediterraneum (στήν 'ίδια σελ.
και άλλα ε'ίδη λυκίου, και σσ. 412-414 διάφορα ε'ίδη ράμνου)' André, Les noms de plantes, σ. 149, λ. lycium,
καί Durling, Medical Terms, σ. 226, λ. λύκιον (Rhamnus petiolaris), και σ. 282, λ. ράμνος (Lycium europaeum).

cadmiae curatae

Γενικά γιά τήν καδμεία (δηλ. τόν ορυκτό ψευδάργυρο)136 βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5, 74
[III 37,11-40,13 Wellm.], ένώ γιά τόν τρόπο παρασκευής της, δηλ. τοϋ οξειδίου τοϋ ψευδαργύ-
ρου (zink oxide), βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,74 [III 38,15-39,1 Wellm.]: γεννάται δέ ή καδμεία
έκ τοϋ χαλκού καμινευομένου, προσιζανούσης τής λιγνύος τοις τοίχοις τών καμίνων και τή κορυφή'
είσι δ'αύτκοϋ κεραϊ>αι σιδηραΐ, παμμεγέθεις, άκεστίδες ύπό τών μεταλλουργών καλούμεναι, κατά
κορυφήν συνηγμέναι πρός τό κατέχεσθαι καί έφιζάνειν τά αναφερόμενα σώματα άπό τοϋ χαλ-
κού, άπερ άεί καί προσιζάνοντα έπισωματούται..κατά τόν 'ίδιο συγγραφέα, αύτόθι [III 37,11-12
Wellm.] καλύτερη καδμεία είναι ή Κυπριά, έπικαλουμένη δέ βοτρυϊτις, ένώ χρησιμεύει... πρός μέν
τά οφθαλμικά φάρμακα ή βοτρυΐτις καί ή όνυχϊτις καλουμένη (αύτόθι [III 38,7-8 Wellm.]).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σσ. 368-369, λ. Zink- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxiii, λ. Cadmia [ter-
ra], και Durling, Medical Terms, σσ. 187-188, λ. καδμεία (cadmia, calamine).

136. Βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxiii, λ. Cadmia [terra] («Zink ores»).
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stibis

Για το στίμμι βλ. παραπάνω, σ. 376. Πρβ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,84 [III 56,4-6 Wellm.] : δύ-
ναμιν δέ έχει παρεμπλαστικήν, στυπτικήν, ψυκτικήν, σταλτικήν ... καθαρτικήν ρυπαριών καϊ τών
έν όφθαλμοϊς έλκών.

acaciae suci

Πιστεύεται οτι ό Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,101 [I 92, 28-93,24 Wellm.], κάνει λόγο γιά τήν
άκακία ή όποία σήμερα είναι γνωστή μέ τήν ονομασία Ακακία ή Αραβική, ό χυλός τής όποιας
(αύτόθι [I 93,8-9 Wellm.]) άρμόζει... προς τα οφθαλμικά.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 17-21, λ. Acacia Catechu, και σσ. 22-28, λ.
Acacia Senegal' Magnus, Augenheilkunde, α 332, λ. Akazie (Robinia Pseud. Acacia)' Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ.,
σσ. 27-29, λ. Ακακία ή άραβική (στις σσ. 26-33 γίνεται λόγος γιά διάφορα εϊδη άκακιών)' Spencer, Celsus,
τ. 2, σσ. xv-xvi, λ. Acacia, Acacia Arabica' Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 290, λ. Acacia vera (: ή άκακία τοΰ
Διοσκουρίδη, καί στις σσ. 290-294, διάφορα ε'ίδη άκακιών)' André, Les noms de plantes, σ. 2, λ. acacia (στά
σχετικά μέ τό πρώτο είδος άκακίας), και Durling, Medical Terms, σσ. 25-26, λ. άκακία (Acacia arabica).

cummis

Τό κόμμι χρησιμοποιείται πολύ συχνά στή σύνθεση φαρμάκων, χωρϊς νά δηλώνεται
τό δένδρο άπό τό όποιο προέρχεται' αύτό 'ίσως νά συμβαίνει, έπειδή γιά τά σχετικά φάρμακα
άπαιτεΐται άπλώς μιά κολλώδης ούσία, χωρίς νά έχει 'ιδιαίτερη σημασία τό είδος τοΰ κόμμεως
(κόμμι εξαγόταν άπό τήν άκακία, τήν άμυγδαλιά, τήν κοκκυμηλέα κτλ., γιά τά όποια βλ. στόν
Διοσκουρίδη, στά οίκεϊα λήμματα- βλ. άκόμη Durling (βλ. παρακάτω, στή βιβλιογραφία) όπου
καταγράφονται τό Άραβικόν, το Θηβαϊκόν και τό λευκόν κόμμι). Ό Spencer (βλ. παρακάτω,
στή βιβλιογραφία), μέ άφορμή τή μνεία τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ άπό τόν Κέλσο, σημειώνει ότι δέν
προσδιορίζεται (συνήθως) ή προέλευσή του' παρατηρεί όμως ότι χρησιμοποιείται συχνά μαζί μέ
τό κόμμι καί τό έκχύλισμα τής άκακίας. Στήν προκείμενη περίπτωση λοιπόν 'ίσως πρόκειται γιά
τό κόμμι πού έξάγεται άπό τήν άκακία, γιά τό όποιο βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 101 [I 93, 6-7
Wellm.]: και τό κόμμι δέ έκ τής αύτής άκάνθης γεννάται.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 340, λ. Gummi (δπου ό συγγρ. κάνει λόγο μόνο γιά τήν σαρκο-
κόλλαν, ένώ παραπέμπει, μεταξύ άλλων και στό κείμενο τοΰ Κέλσου πού σχολιάζεται έδώ)· Gstirner, Galen.
Pharmazie, σσ. 226-230, λ. Gummi arabicum- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxix, λ. Cummis· André, Les noms de
plantes, σ. 2, λ. acacia (δπου στό δεύτερο είδος τής άκακίας μνημονεύεται κάι ή ονομασία acacia gummifer),
καϊ Durling, Medical Terms, σ. 208, λ. κόμμι.

Theodotus

Γιατρός, ή δράση τοΰ όποιου τοποθετείται άόριστα πριν άπό τόν Κέλσο· βλ. Η. Diller,
«Theodotos» (24), RE V/A/2 (1934) 1959-1960. Άφοΰ όμως γνώριζε ήδη τό παραπάνω σκεύα-
σμα τοΰ Αττάλου, ώς terminus post quem γιά τόν χρόνο τής δράσεώς του πρέπει νά ορίσουμε τό
139/138 π.Χ., μέ άλλα λόγια τά όρια τής ζωής του θά μποροΰσαν νά ορισθούν κατά προσέγγιση
μεταξύ τοΰ έτους αύτοΰ καϊ τοΰ χρόνου συγγραφής τοΰ έργου τοΰ Κέλσου (περ. 35 μ.Χ.).

papaveris lacrimae

Γιά τόν όπό τής μήκωνος άλλά και γενικά γιά τό φυτό αύτό βλ. παραπάνω, σ. 136, ένώ ειδικά
γιά τή χρήση τοΰ όποΰ στή φλεγμονή τών οφθαλμών βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,64 [II 220,2-3
Wellm.]: έπί δέ φλεγμονής οφθαλμών συν λεκίθω ώοϋ όπτή καί κρόκω. Βλ. και σ. 481.

aeris combusti et eloti

Ό κεκαυμένος χαλκός παρασκευάζεται (Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5, 76 [III 45, 5-16 Wellm.])
έκ τών ναυτίλων ήλων συντιθεμένων έν ώμή κνθρα, ϋποπασσομένου θείου μετά άλών ίσων καί έπι-
πασσομένου έναλλάξ■ πωμασθεϊσα δέ ή κνθρα καί περιπλασθεϊσα πηλω κεραμεικώ δίδοται είς κά-
μινον άχρι άν ού τελείως όπτηθή____μετά δέ τό καήναι πάλιν τό αύτό ποιοϋσιν έπί τρίς, έπειτα άπο-
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τίθενται, πρωτεύει δέ ό έν Μέμφιδι καιόμενος, έπειτα ό έν Κύπρω. Ή πλύση του γίνεται κατά τόν
ϊδιο τρόπο με τήν πλύση τής καδμείας, ή όποία ομοίως παράγεται άπό τόν χαλκό (Διοσκουρ., Π.
ΰλ. ίατρ. 5,74 [III 40,11-13 Wellm.], πλύση καδμείας)· βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 5,76 [III 46,3-4
Wellm.]: πλύνεται δέ ώς ή καδμεία τετράκις τής ημέρας άλλασσομένου τοϋ ύδατος, άχρι μηδεμία
έφίστηται λάμπη. "Οσον άφορά τούς οφθαλμούς ό Διοσκουρίδης σημειώνει μόνο καθαριστική
χρήση του, αύτόθι [I 45,17-46, 1 Wellm.]: δύναται δέ ... σμήχειν τα έν όφθαλμοΐς [sc. έλκη]. Βλ.
καϊ παραπάνω, σ. 403.

nucleos palmularum combustos

Γιά τήν ιατρική χρήση τών πυρήνων τών φοινίκων βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,109 [I 102,
22-25 Wellm.]: οί δέ πυρήνες τών φοινίκων καίονται έν ώμή χύτρα καθάπερ και τά άλλα πάντα,
είτα σβεσθέντες ο'ίνω πλύνονται και εις άντίσποδα. εύθετοϋσι δέ εις καλλιβλέφαρα, καν μή αύτάρ-
κως καώσι, πάλιν τό αύτό γίνεται.

Βλ. καί Magnus, Augenheilkunde, σ. 352, λ. Palme (Phoenix dactilifera).

11. Plin., Nat. hist. 28,24 [IV 283,15-16 Ian - Mayhoff]137:

Attalus adfirmat, scorpione viso si quis dicat „duo", cohiberi nec vibrare ictus.

Ό Άτταλος 'ισχυρίζεται οτι, άν κάποιος βλέποντας σκορπιό πει «δύο», αύτός στα-
ματά και δέν ρίχνει τό δηλητήριο [= δέν δαγκώνει].

scorpione viso

Τή μνεία αύτοΰ τοΰ τρόπου άποτροπής τοΰ δήγματος τοΰ σκορπιοΰ δέν τήν έντόπισα
άλλοΰ. Γιά «μαγικούς» (άλλά καϊ γιά άλλους) τρόπους άντιμετωπίσεως τών δηγμάτων τών σκορ-
πιών ή άποφυγής τους βλ. Φιλούμ., Π. Ιοβ. 14 [CMG Χ/1/1, σσ. 17, 1-18, 21]: Πρός σκορπιού
πλήγμα περίαπτα και άντιπαθή πρός τό αύτό.

12. Plin., Nat. hist. 32,87 [V 79,3-5 Ian - Mayhoff]138:

Andreas ad lepras cancri cinere cum oleo usus est, Attalus thynni adipe recenti.

Ό Ανδρέας κατά τής λέπρας χρησιμοποιούσε τέφρα καβουριού μέ λάδι, ό 'Άτταλος
φρέσκο λίπος τόννου.

Andreas

"Ισως ό Ανδρέας ό Καρύστιος, γιά τόν όποιον βλ. στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 1.

ad lepras

Γιά τή λέπρα βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 78 [CMG VI/2/2, σσ. 250,23-251,23]: Περί λέπρας
και ψώρας■ Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,2 [CMG IX/1, σσ. 321,27-323,14]· Λέων, Συν. ίατρ. 7,15 [σ.
213,1-5 Ermerins], κ.ά.

Για τή λέπρα κατά τήν Αρχαιότητα βλ. Κ. Manchester, «Tuberculosis and Leprosy in Antiquity. An
Interpretation», MHist. 28 (1984) 162-173' στόν ϊδιο, «Leprosy: the Origin and Development of the Disease
in Antiquity», στό: D. Gourevitch (έπιμ.), Maladie et maladies: histoire et conceptualisation, Genève 1992,
σσ. 31-50' F. Kudlien, «Lepra in der Antike», στό: J. H. Wolf (έκδ.), Aussatz, Lepra, Hansen-Krankheit. Ein
Mensheitsproblem im Wandel, Teil II.: Aufsätze, Würzburg 1986, σσ. 39-44' K.-H. Leven, «Lepra», στό: Leven

137. Βλ. και Fuchs, «Heilkunde», σ. 320.

138. Βλ. έπίσης Fuchs, «Heilkunde», σ. 320, καί Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 5, ύποσημ. 8.
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{έκδ.), Antike Medizin, στ. 565-567, στή στ. 567 καί άλλη βιβλιογραφία (ό συγγρ. τήν ταυτίζει μέ τήν έλεφα-
ντίαση, για τήν όποία βλ. παραπάνω, σ. 380), κ.ά.

cancri cinere

Γιά τή θεραπευτική δράση τής τέφρας τοϋ καβουριοΰ (μόνης ή σέ συνδυασμό μέ άλλα υλι-
κά) βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 2,10 [I 125,15-19 Wellm.].

thynni

Πρόκειται γιά τό ψάρι θύννος (κν. τόννος). Γιά τή χρήση τοϋ τόννου στήν ιατρική βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ιατρ. 2,31 [I 132,1-6 Wellm.]: ό δέ ώμοτάριχος λεγόμενος σάρξ έστι θύννου τε-
ταριχευμένου κτλ.· οί τρεις χρήσεις του πού καταγράφει ό Διοσκουρίδης άφοροϋν τά δήγματα
τοϋ πρηστήρος, τών κυνών καθώς καί τή δριμνφαγία, δχι δμως τή λέπρα- βλ. καί στόν ι'διο, Π.
άπλ. φαρμ. 2,124 [III 303,24-304,2 Wellm.]· [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,1 [XIV 394,4 Κ.] (γιά τή χολή
τοΰ θύννου), κ.ά. Γιά τή θρεπτική άξία του βλ. Γαλην., Π. τροφ. δυν. 3,31 [VI 728,9 κ.έ. Κ. = CMG
V/4/2, σ. 373,7 κ.έ.].

13. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,3 [XIII 162,14-6 Κ.] (μέσω τοΰ Ασκληπιάδη τοϋ
Φαρμακίωνα)139:

μετά δέ τήν προγεγραμμένην ίεράν Θεμίσωνος άντίδοτον ό Άσκληπιάδης έτέραν
όντως έγραψεν άλλη έκ τών Μαντίου δννάμεων [leg. Δνν-?]140 Άτταλική. ποιεί στο-
μαχικοίς και άπορρίπτονσι τήν τροφήν, ποιεί χολερικοίς, κοιλιακοίς, δυσεντερικοΐς. τά δέ
τής σκενασίας έχει ούτω. κρόκον δραχμάς β ', νάρδου δραχμάς β ', ύοσκυάμου σπέρματος
δραχμήν α ', άλόης ούγγίαν α ', βαλαυστίου ούγγίαν α ', τραγακάνθης ούγγίαν α ', πεπέρε-
ως λευκού ούγγίαν α ', άκακίας ούγγίαν α ', ρήου Ποντικού ούγγίαν α ', ροός Συριακού τοΰ
έπι τά οψα ούγγίαν α ', ρόδων χυλώ άφεψημένων έν ο'ίνω αύστηρώ άναλαβών, ποίει τροχι-
ακούς άνά δραχμήν α '. τήν δέ τραγάκανθαν προεμβρέξας τω χυλώ ένου.

(άκολουθοΰν, σσ. 163, 6-164,4 Κ., σχόλια τοΰ Γαληνοΰ σχετικά μέ τή θεραπευτική δύναμη
τοΰ φαρμάκου: Τοϋτο τό φάρμακον ουδέν εοικε τω προγεγραμμένω ...)

"Υστερα άπό τό ιερό άντίδοτο τοΰ Θεμίσωνα, πού έχει καταγραφεί προηγουμέ-
νως141, ό Άσκληπιάδης έγραψε άλλο ώς έξης- άλλο [sc. άντίδοτο] τοΰ Αττάλου, άπό τό
έργο Δυνάμεις τοΰ Μαντία. Ώφελει τούς στομαχικούς και αύτούς πού έξεμοϋν τήν τρο-
φή, ώφελεΐ αύτούς πού πάσχουν άπό τή χολή, τούς κοιλιακούς, τούς δυσεντερικούς.
Ό τρόπος παρασκευής του142 [sc. τοΰ άντιδότου] είναι ό άκόλουθος· δύο δραχμές κρό-
κο, δύο δραχμές νάρδο, μία δραχμή σπέρμα ύοσκυάμου, μία ούγγιά αλόη, μία ούγγιά
βαλαύστιο, μία ούγγιά τραγάκανθα, μιά ούγγιά λευκό πιπέρι, μια ούγγιά άκακία, μια
ούγγιά ρήο άπό τόν Πόντο, μιά ούγγιά συριακό ροΰ τοϋ έπι τά οψα, άφοϋ τά άνακατέ-
ψεις σέ έκχύλισμα ρόδων πού έχουν βράσει σέ κρασί ξηρό, κατασκεύαζε τροχίσκους βά-

139. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σσ. 133 καί 196.

140. Σχετικά μέ τόν πιθανό τίτλο τοϋ φαρμακολογικού συγγράμματος τοϋ Μαντία βλ. παραπάνω, σ.
171 καί παρακάτω, σ. 410.

141. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,3 [XIII 158,14 κ.έ. Κ.].

142. Συνήθως ή άναγραφή τών φαρμάκων πού παρασκευάζονται άπό πολλά ύλικά διακρίνεται σέ δύο
μέρη, τήν σύνθεσιν, δπου καταγράφονται τά ύλικά καί ή ποσότητά τους, καί τήν σκευασίαν, δηλ. τόν τρό-
πο κατεργασίας καί άναμίξεως τών ύλικών αύτών· σχετικά βλ. Fabricius, Pharmakologen, σσ. 28-29 («σύνθε-
σις»), κα'ι σ. 29 («σκευασία»).
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ρους μιας δραχμής ό κάθε ενας· τήν τραγάκανθα βάλτην στό εκχύλισμα, άφοϋ προηγου-
μένως τή μουσκέψεις.

ίεράν άντίδοτον

Ai ίεραί άντίδοτοι ήταν φάρμακα μέ πολλές (καί ενδεχομένως κάποιες «μαγικές», «άναιτιο-
λόγητες») ιδιότητες, και γι' αύτό ή χρήση τους ένδεικνυόταν σέ μεγάλο άριθμό νοσημάτων- σχε-
τικά βλ. Edelstein, «Greek Medicine», σσ. 201-246 [= Edelstein, Ancient Medicine, σσ. 205-246]
(ειδικά γιά τή σύνθεση τών Ιερών βλ. στή σ. 231 τού συγκεντρωτικού τόμου). Ή μεγάλη έκτίμη-
ση γιά τή δράση και τό θεραπευτικό εύρος τών φαρμάκων αύτών διατηρήθηκε μέχρι τουλάχι-
στον τήν πρώιμη βυζαντινή έποχή, και αύτό καθίσταται σαφές άπό τά όσα σημειώνει ό γιατρός
Άέτιος ό Άμιδηνός τόν 6ο αί. μ.Χ. μέ άφορμή σχόλιο του γιά τήν ιερά τοΰ Αρχιγένη· άφοΰ άπαριθ-
μήσει άρκετά νοσήματα γιά τά όποια αύτή ένδείκνυται, περατώνει τόν λόγο ώς άκολούθως: άλλ'
ούκ έγκώμιον πρόκειται ύπεξελθεϊν τής μή μάτην κληθείσης ιεράς (βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 3,115 [CMG
VIII/1, σ. 304, 23-24]). Βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σο. 117-118. Τέτοιες άντιδότονς συνέθε-
σαν άρκετοϊ γιατροί, όπως π.χ. ό Θεμίσων ό Άαοδικεύς, ό Αντίπατρος, ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος,
ό Άρχιγένης ό Άπαμεύς, ό Ροΰφος ό Έφέσιος, ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών, ό Ίοΰστος, ό Γαληνός
κ.ά. Σημειώνω άκόμη δτι ό Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 170, μέ άφορμή τις ιερές άντιδότους πού μνη-
μονεύονται ή καταγράφονται σέ μεσαιωνικά λατινικά άντιδοτάρια (Rezeptarien) έπιχειρεΐ νά διευ-
κρινίσει τήν αιτία τοΰ χαρακτηρισμού τών φαρμάκων αύτών ώς ιερών: Κατ' άρχήν έπισημαίνει δτι ή
προέλευση τοΰ χαρακτηρισμού τους είναι άδηλη.Ή άρχαιότερη άπόπειρα έρμηνείας του έντοπίζε-
ται στόν Σκριβώνιο Άάργο, ό όποιος μέ άφορμή τήν ιερά (antidotos hiera) τοΰ Πακκίου Άντιόχου,
γιατροΰ τοΰ Τιβερίου, σημειώνει, Compos. 99 [σ. 52,12-16 Sconocchia]: hoc nomen enim tribuit ei
propter duas causas, ut existimo: unam, ne nomen eius verum dicendo ostenderet, quae esset (dici-
tur enim a quibusdam picra, quia amara est, a quibusdam diacolocynthidos); alteram, quo magis
sub tanta specie nominis commendaret medicamentum. Οί δύο αύτές έρμηνεΐες όμως μάλλον δέν
κρίνονται πειστικές, καί γι' αύτό στή συνέχεια ό Sigerist συζητά τήν άποψη τοΰ Ch. Daremberg ή
όποία τοΰ φαίνεται πιθανότερη. Ό Γάλλος μελετητής έπισημαίνει ότι ό Γαληνός καταγράφει δύο
έμπλαστρα τά όποια προέρχονταν άπό τό ιερό τοΰ Ηφαίστου στή Μέμφιδα τής Αιγύπτου καί γι'
αύτόν άκριβώς τόν λόγο χαρακτηρίζονται ιερά, βλ. Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,12 [XIII 518, 6-9 Κ.]
(καθάπερ τήν ένδοξοτάτην τών κιρρών, ήν όνομάζουσι διά δικτάμνου, τών ιερών όνομαζομένων καί
αύτήν, ώσπερ ή Τσις, έπειδή φασιν αύτάς έκ τών ιερών τών έν Α'ιγύπτω κομισθήναι), ο.π. 5,2 [XIII
777,2-6 Κ.] (ώστε καν ή προγραφή [sc. τής έμπλάστρου] διάφορος ή, μή δόξης έτέραν είναι καί έτέ-
ραν τήν τ' έκ τών άδύτων ίεράν καί τήν Έρμωνος τοϋ ίερογραμματέως καί τήν 'Επιγόνου· άπαντα
γάρ ταύτα προσαγορεύεται [sc. ή ΤΙσις]) και ο.π. 5,4 [XII 804,6-805,15 Κ.] (ή διά δικτάμνου ιερά).
'Έτσι ό Daremberg διατυπώνει τήν ύπόθεση, μήπως ό χαρακτηρισμός αύτός κάποιων φαρμάκων
προέκυψε άπό τήν αρχική χρήση τών 'ίδιων ή παρόμοιων πού γίνονταν στά ιερά διαφόρων θεοτή-
των. Γιά τήν ίεράν βλ. άκόμη E-J. Kuhlen, «Hiera-Mittel», LexMA 5 (1991) 3.

Θεμίσωνος

Ό Θεμίσων ό Λαοδικεύς (άπό τή Ααοδίκεια τής Συρίας) έδρασε στά μέσα τοΰ 1ου αί. π.Χ.,
καί άπό τις άρχαΐες πηγές κατονομάζεται ώς ό γιατρός πού έθεσε τις πρώτες θεωρητικές άρχές
τής Μεθοδικής σχολής. Έγραψε: Περί περιοδικών πυρετών, Περί όξέων παθών, Περί χρονίων
παθών, δέκα τουλάχιστον ιατρικές έπιστολικές πραγματείες κ.ά. Τά άποσπάσματα τοΰ Θεμίσωνα
έξέδωσε ό Ε P. Moog (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λ.).

ό Άσκληπιάδης

Πρόκειται γιά τόν γιατρό Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα ή Φαρμακευτή ή νεώτερο, ή δράση
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τοϋ οποίου τοποθετείται στο δεύτερο μισό τοϋ 1ου αί. μ.Χ., καί ή συγγραφή τών φαρμακολογικών
συγγραμμάτων του στις τελευταίες δεκαετίες τοΰ αιώνα αύτοΰ. Έγραψε: Θηριακά, Γυναικεία,
Περι τών έκτος φαρμάκων (πέντε βιβλία) καί Περι τών έντός φαρμάκων (πέντε βιβλία). Βλ. Μ.
Wellmann, «Asklepiades» (43), RE ΙΙ/2 (1896) 1633-1634· άκόμη Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 306-
309 (στή σ. 306, ύποσημ. 276, καί άλλη βιβλιογραφία).

έκ τών Μαντίου

Ό Ήροφίλειος γιατρός Μαντίας (περ. 165-90 π.Χ.) ύπήρξε ένας άπό τούς διαπρεπέστερους
φαρμακολόγους τής Αρχαιότητας. Ύπήρξε δάσκαλος τοϋ 'Ηρακλείδη τοΰ Ταραντίνου. Γνωρίζουμε
τούς τίτλους δύο φαρμακολογικών έργων του, Περι δυνάμεων (Δυνάμεις·,) καί Φαρμακοπώλης ό
κατ' ίητρεϊον. Βλ. Kind, «Mantias», στ. 1257· τά άποσπάσματα τοΰ Μαντία τά κατέγραψε ό von
Staden, Herophilus, σσ. 515-518. Βλ. άκόμη Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 248-249, καί στόν ίδιο,
«Μαντίας ό Ήροφίλειος. Ό πρώτος συστηματικός αρχαίος φαρμακολόγος», ΕΙΦΕ1/2 (2003) 76-
78. Στο προκείμενο χωρίο ό Μαντίας δηλώνεται ώς ή πηγή τοΰ Άσκληπιάδη.

Δυνάμεων

Γιά τή σημασία τοΰ ούσ. δύναμις σέ σχέση μέ τή Φαρμακολογία, καί ειδικότερα γιά τή χρή-
ση του σέ τίτλους φαρμακολογικών συγγραμμάτων, βλ. παραπάνω, στο πρώτο κεφ., λ. άρ. 15
(«Άριστογένης ό Θάσιος»), σσ. 170-172.

χολερικοΐς

Κατά τόν Άέτιο,Λόγ. Ιατρ. 9,12 [σ. 296,21-25 Ζερβ.], Χολέρα λέγεται δταν έξ άπεψιών πλει-
όνων εμετός χολωδών και κνισωδών γένηται έπιμένων έφεξής ημέρας πλείους, και ή κάτω δέ κοιλία
ομοίως τά αυτά διαχωρή, δίψος τε παρακολουθη καί έφίδρωσις καί τών σφυγμών έκκοπή και τών
μυών τών έν χερσϊ και ποσί και μάλιστα τών έν ταίς γαστροκνημίαις συνολκή και τάσις (γιά τήν
πραγμάτευση τών σχετικών μέ τή νόσο βλ. αύτόθι [σσ. 296,19-299,2 Ζερβ.])· βλ. άκόμη Άρετ., Π.
αιτ. καϊ σημ. όξ. παθ. 2,5 [CMG II, σσ. 24,14-25,8], καί Όξ. νούσ. θερ. 6,4 [CMG II, σσ. 130,30-132,
32]· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 52 [CMG VI/2/2, σσ. 213, 23-214, 22]· Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3,11 [CMG
VI/3, σσ. 404,26-405,18] · Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 8,1 [II 321,1-335,3 Puschm.] ■ Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ.
'ιατρ. 3,39 [CMG IX/1, σσ. 228,17-229,24]· Λέων ίατρ., Συν. ίατρ. 5,7 [σ. 173,7-11 Ermerins],

Βλ. και Μ. Stamatu, «Cholera», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 198-199.

κοιλιακοίς

Γιά τούς κοιλιακούς βλ. παραπάνω, σ. 194.

δραχμάς

Γιά τήν δραχμήν βλ. παραπάνω, σ. 215.

δυσεντερικοίς

Γιά τή δυσεντερία καί τούς πάσχοντες άπό τή νόσο αύτή βλ. παραπάνω, σ. 236.

κρόκου

Γιά τόν κρόκον βλ. παραπάνω, σ. 322.

νάρδου

Ό Διοσκουρίδης μνημονεύει διάφορα είδη νάρδου (βλ. παραπάνω, σ. 321), πιθανότατα όμως
στό προκείμενο σκεύασμα δέν έχει σημασία ποιό είδος θά χρησιμοποιηθεί, άφοΰ όλα τά είδη τής
νάρδου βοηθούν σέ περίπτωση ναυτίας (δηλ. στομαχικών διαταραχών)· βλ. αύτόθι [I 12, 13-14
Wellm.]: βοηθοϋσι δέ και ναυτίαις συν ϋδατι ψυχρώ πινόμεναι και καρδιωγμοϊς και έμπνευματικοΐς.

ύοσκνάμου

Γιά τόν ύοσκύαμον βλ. παραπάνω, σ. 398.
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ούγγίαν

Γιά τήν ούγγιάν βλ. παραπάνω, σ. 195.

άλόης

Γιά τήν άλόην βλ. παραπάνω, σ. 195. Ή άλόη δύναμιν δ'εχει... κοιλίας τε λυτικήν κα'ι στο-
μάχου άποκαθαρτικήν κοχλιαρίων δυέίν πλήθος μεθ' ύδατος ψυχρού ή γαλακτώδους πινομένη
(Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,22 [II 29,6-9 Wellm.]).

βαλαυστίου

Βαλαύστιον ονομάζεται τό άνθος τής άγριας ρόας (ροιάς), δηλ. τής ροδιάς. Βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 1, 111 [I 104, 25-105, 4 Wellm.]: βαλαύστιον έστιν άνθος άγριας ρόας. ε'ίδη δέ έστιν
αύτοΰ πλείονα· ευρίσκεται γάρ καί λευκόν καί πυρρόν καί ροδόχρουν έοικε δέ κυτίνω ρόας. χυλί-
ζεται δέ ώς καί ή ύποκιστίς. δύναμιν δέ έχει στυπτικήν, ποιούσα πρός ά καί ή ύποκιστίς καί ό κύτι-
νος, και στόν ϊδιο, ό.π. 1,97 [I 88,4-6 Wellm.] (ύποκιστις = κύτινος): δύναμιν δέ έχει... ποιούσαν
πρός κοιλιακούς, δυσεντερικούς.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σα. 847-849, λ. 'Ροιά ή κοινή (ειδικότερα γιά τό βαλαύστιον βλ. σ.
848)· Dragendorff, Heilpflanzen, a. 463, λ. Punica Granatum (φυτό: Rhoa, Rhoia/ άνθος: Kytinos, Balaustion/
καρπός: Sidion), και Durling, Medical Terms, a. 89, λ. βαλαύστιον πρβ. και σ. 284, λ. ρόα.

τραγακάνθης

Γιά τήν τραγάκανθαν βλ. παραπάνω, σ. 323.

πεπέρεως λευκοϋ

Γιά τό πιπέρι και τά ε'ίδη του βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2,159 [I 224,12-226,4 Wellm.], ένώ
ε'ιδικά γιά τό λευκό βλ. αύτόθι [I 225,3-4 Wellm.]. Πρβ. και αύτόθι [I 225, 7 Wellm.], γιά τήν πε-
πτική και ούρητική δύναμιν, και [I 225,14-15 Wellm.], όπου σημειώνεται ότι στροφούς λύει [sc. τό
πέπερι] πινόμενον μετά δάφνης φύλλων άπαλών.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα. 492-496, λ. Piper nigrum· Magnus, Augen-
heilkunde, a. 353, λ. Pfeffer (Piper nigrum)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σα. 755-757, λ. Πέπερι· Spencer, Celsus, τ.
2, a. xlvii, λ. piper, piper nigrum- Dragendorff, Heilpflanzen, a. 154, λ. Piper nigrum (στις σσ. 154-159 διάφο-
ρα εϊδη πιπεριοϋ: «Piperaceae»)· André, Les noms de plantes, a. 200, λ. piper, και Durling, Medical Terms, σσ.
262-263, λ. πέπερι (Piper nigrum).

άκακίας

Γιά τήν άκακία βλ. παραπάνω, σ. 406. Μία άπό τις θεραπευτικές δράσεις τής άκακίας άφορά
τούς κοιλιακούς· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,101 [I 93,12-13 Wellm.]: κοιλίαν τε ρέουσαν έπέχει
πινόμενος καί έγκλυζόμενος [sc. ό χυλός τής άκακίας].

ρήου Ποντικού

Πρόκειται γιά ποώδες, πολυετές φυτό (ρήον ή ρά), τό όποιο γεννάται έν τοις ύπέρ Βόσπορον
τόποις, δθεν καί κομίζεται (κν. «ραβέντι»)· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3, 2 [II 3,14-4,15 Wellm.]·
έκτός άπό τ'ις άλλες θεραπευτικές δράσεις του, τό ρήον ποιεί δέ πινόμενον πρός έμπνευματώ-
σεις στομάχου, άτονίαν, άλγημα παντοίον ... δυσεντερίας, κοιλιακάς διαθέσεις (αύτόθι [II 4, 5-10
Wellm.]).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde,a. 354,λ. Phabarber (Rheum raponticum)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ.,
σα. 823-824, λ. Ρήον Gstirner, Galen. Pharmazie, σα. 427-431, λ. 427-431, λ. Rheum· Dragendorff, Heilpflan-
zen, σα. 189-190, λ. Rheum (διάφορα ε'ίδη. ειδικότερα βλ. στή σ. 190 τή σχετική παρατήρηση τοϋ Dragen-
dorff) ■ André, Les noms de plantes, a. 216, λ. reum Ponticum, καϊ Durling, Medical Terms, a. 283, λ. ρήον = pâ.

ροός Συριακού τοΰ έπι τά δψα

Γιά τόν ροϋν έπι τά όψα, τόν καρπόν δηλ. τής βυρσοδεψικής ροός (κν. χρυσόξυλο, σουμάκι)
βλ. παραπάνω, σ. 235. Ειδικότερα, σέ σχέση μέ τά νοσήματα πού μνημονεύονται στό έξεταζόμε-
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νο άττόσπασμα, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ιατρ. 1,108 [I 101,14-15 και 19-21 Wellm.]: δυσεντερίας τε
έστιν έγκλυσμα και πόμα και έγκάθισμα ... και ό καρπός δέ τά αύτά ποιεί, αρμόζων έν προσοψήμα-
σι κοιλιακοϊς και δυσεντερικοϊς.

14a. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,13 [XIII 414,15-416,17 Κ.] (μέσω τοϋ Ήρα;)143:

Λευκή [sc. έμπλαστρος] ή δια τοϋ λευκού πεπέρεως ώς Άτταλος και Ήρας.
ωφελεί γερόντων έλκη και άπαλοχρώτων και πάν έλκος ίάται, οσα υγρότερα και δυσεπού-
λωτα και άποσύρματα, ώς άποκρέμασθαι τό δέρμα, ένίοτε μελαινόμενον, <ώς?>144 έπ'ώλε-
κράνου και άντικνημίου και γόνατος, έφ'ών ούδέ σάρξ, άΑΑ'ό περιόστιος ύμήν υπόκειται
μόνος, γέγονε τοίνυν πάντα εφεξής καταλέγοντι τό φάρμακον έκ τώνδε συγκείμενον. λι-
θάργυρου μέν καί ψιμυθίου, λίτρας έκατέρου σταθμώ, δυοϊν δέ λίτρων έλαίου μέτρω. κα-
λείται γάρ ύπό 'Ρωμαίων όμωνύμως ό λιτραίος σταθμός τών στερρών σωμάτων τω λιτραίω
μέτρω τών υγρών, ο πάμπολυ καθ'δλην τήν πόλιν έστίν, έξ ϋλης κεράτινης γιγνόμενον145.
έπι τούτοις δέ τοϋ κηρού μέν ήμίλιτρον τω σταθμώ, τριών δέ ούγγιών τής τερμινθίνης ρη-
τίνης, λιβανωτοϋ δέ ήτοι τοϋ ήμίσεος ή τοϋ 'ίσου ταύτη, και στυπτηρίας μέν έξ δραχμών,
τριών δέ τοϋ πεπέρεως. ή δέ έψησις εϋδηλος άπ' άρχής μέν έψομένων τών μεταλλικών έν
ήλίω, μέχρι τοϋ γενέσθαι τελέως άμόλυντον ή κα'ι βραχύ σκληρότερον. έμβαλλομένων δέ
τηνικαϋτα κηροϋ καί ρητίνης, είθ'δταν ένωθή πάντα, τοϋ λιβανωτοϋ μέν πρώτον, έπ'αύτώ
δέ τής στυπτηρίας τε κα'ι τοϋ πεπέρεως. έμβάλλειν δέ χρή τό ροδιακόν καλούμενον ψιμύ-
θιον, εί βούλοιτό τις πάνυ λευκήν τήν έμπλαστρον γενέσθαι. άλΛά και κατά τήν πάλαι μέν
Λικαιαρχίαν όνομαζομένην, νυνϊ δέ Ποτιόλους, ένιοι τών σκευαζόντων τό ψιμύθιον ομοί-
ως τω ροδιακώ λευκόν είώθασι ποιείν. δτι δέ έν ήλίω τε χρή σκευάζειν τήν έμπλαστρον,
ϋδατός τε μιγνύειν, ώς λευκοτέραν τε άμα κα'ι ψυκτικωτέραν γενέσθαι, λέλεκται πρόσθεν.
εί δ' έπουλωτικωτέραν έθέλοι τις αύτήν έργάσασθαι, τοϋ μέν ύδατος ούδ' δλως μικτέον
έστί, δι'έλαίου δέ παλαιού μόνον σκευαστέον ούγγίαςβ', ήμισυ, άλλά και τρεις έμβάλλο-
ντα. τοϋτο τό φάρμακον ού τών ύπ'έμοϋ πρώτου συντεθέντων έστίν, άλλ'ήδη προ πολλών
ετών ύπό τοϋ βασιλεύσαντος ημών τών Περγαμηνών Αττάλου σπουδάσαντος άνδρός περ'ι
φάρμακα παντοία, και σύγκειται λόγω τω προειρημένω κα'ι κρείττον αύτοϋ θαυμάζοι-
μεν άν, εί τι δύναται τών ομοειδών συντεθήναι, μέμνηται δέ αύτοϋ κα'ι ό Ήρας έν τω βι-
βλίω τών φαρμάκων, δ τινές μέν έπιγράφουσι Νάρθηκα, τινές δέ Τόμον [Fabricius146: τόνον
Kühn] δυνάμεων [an Τόμον <τών> δυνάμεων?]147, άξιων τό μέν έλαιον είναι παλαιόν, ύδα-
τος δ'αύτώ μίγνυσθαι τό 'ίσον ή ήμισυ, τά δ'άλλα τής συμμετρίας, ώς ύπ'έμοϋ γέγραπται.

(σσ. 417,11-419,14 Κ.: σχόλια τοΰ Γαληνοΰ για τή θεραπευτική δράση τοΰ φαρμάκου, δπως
έπίσης και κάποια σχόλια πού άποτελοΰν κριτική σέ άπόψεις τοΰ Ήρα).

143. Βλ. άκόμη von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 53- Fuchs, «Heilkunde», σ. 320· Sigerist,
Rezeptliteratur, σ. 5, ύποσημ. 8· βλ. κάι Fabricius, Pharmakologen, σσ. 136 κάι 244, ό όποιος θεωρεί ότι τό κεί-
μενο αύτό προέρχεται άπό τόν Ήρα. Βλ. και λίγο παρακάτω, τό πρώτο σχόλιο στό άπ. αύτό.

144. Ή προσθήκη αύτή πιστεύω ότι είναι άπαραίτητη γιά νά καταστεί σαφές ότι τά όσα άκολουθούν
άποτελοΰν παραδείγματα.

145. Δηλ. τό λιτραΐον μέτρον.

146. Βλ. και Fabricius, Pharmakologen, σ. 183, ύποσημ. 8, καί σ. 184.

147. Πρβ. και Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 16 [XIII 441, 8-9 Κ.]: κα'ι Ήρας μέν έν εγραψεν βιβλίον
τών δυνάμεων. Βλ. και τήν προηγ. ύποσημ.
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Λευκό [sc. έμπλαστρο] μέ λευκό πιπέρι, σύμφωνα μέ τόν Άτταλο καί τόν Ήρα. Είναι
ώφέλιμο στα έλκη τών γερόντων κάι αύτών πού έχουν τρυφερή έπιδερμίδα, κάι θερα-
πεύει κάθε έλκος άπό αύτά πού εΐναι ύγρότερα και επουλώνονται δύσκολα, ώστε τό δέρ-
μα νά κρεμά148, κάι κάποιες φορές νά μαυρίζει, όπως συμβαίνει στό ώλέκρανο, στο άντι-
κνήμιο καί στό γόνατο, στά όποια δέν ύπάρχει σάρκα, άλλά μόνον ό περιόστεος ύμένας.
Τό φάρμακο λοιπόν, γιά νά τά άπαριθμήσω όλα μέ τή σειρά, συντίθεται άπό τά άκόλουθα
(ύλικά)· λιθάργυρο και ψιμύθιο μία λίτρα άπό τό καθένα, δύο λίτρες λάδι. Γιατί άπό τούς
Ρωμαίους ονομάζεται μέ τό ϊδιο όνομα ή λίτρα πού είναι τό μέτρο (βάρους) τών στερεών
μέ τή λίτρα πού είναι τό μέτρο (όγκου) τών ύγρών, ή όποία (λίτρα ώς μέτρο όγκου) ύπάρ-
χει σέ μεγάλο άριθμό σ' ολόκληρη τήν πόλη149, κατασκευασμένη άπό κεράτινη ύλη. 'Εκτός
άπό αύτά μισή λίτρα κερί, τρεις ούγγιές ρητίνη τερεβινθίνης, λιβανωτόν ε'ίτε στή μισή
ε'ίτε σέ 'ίση ποσότητα μέ αύτή [sc. τή ρητίνη τερεβινθίνης], έξι δραχμές στυπτηρία, τρεις
πιπέρι. Ό τρόπος τοΰ βρασμού τους εΐναι άπλός- πρώτα-πρώτα άφήνονται στόν ήλιο150 τά
μεταλλικά (συστατικά)151, μέχρις ότου (τό μίγμα τους) πήξει έντελώς ή καί γίνει κάπως
σκληρότερο. Τότε άφοΰ προστεθοΰν τό κερι καί ή ρητίνη, άφοΰ άναμιχθοΰν όλα, ύστε-
ρα προστίθεται πρώτα ό λιβανωτός καί ύστερα ή στυπτηρία κάι τό πιπέρι. Πρέπει νά βά-
ζει κάποιος (στό μίγμα) τό ψιμύθιο πού ονομάζεται ροδιακό, άν έπιθυμεΐ τό έμπλαστρο
νά γίνει πολύ λευκό. Άλλά κάι στήν πόλη πού παλιά ονομαζόταν Δικαιαρχία, ένώ τώρα
Ποτίολοι, κάποιοι άπό αύτούς πού παρασκευάζουν τό ψιμύθιο συνηθίζουν νά τό κάνουν
λευκό όπως τό ροδιακό. Τό ότι τό έμπλαστρο πρέπει νά παρασκευάζεται στόν ήλιο, και
σ' αύτό νά άναμιγνύεται νερό, ώστε νά γίνει πιό λευκό καί ταυτόχρονα νά προκαλεί πε-
ρισσότερη ψύξη, έχει ειπωθεί προηγουμένως. Άν όμως κάποιος θέλει νά τό κάνει νά έχει
ισχυρότερη έπουλωτική δράση, δέν πρέπει νά άναμίξει α αύτό καθόλου νερό, άλλά πρέ-
πει νά τό παρασκευάσει άφοΰ άναμίξει διόμισυ, άκόμη καί τρεις ούγγιές παλαιού λαδι-
ού. Αύτό τό φάρμακο δέν συμπεριλαμβάνεται σ' έκεινα πού έγώ πρώτος συνέθεσα άλλά
ήδη (συντέθηκε) πριν άπό πολλά χρόνια άπό τόν Άτταλο, τόν βασιλιά μας τών κατοί-
κων τής Περγάμου, άνδρα πού άσχολήθηκε μέ κάθε είδους φάρμακο, καί έχει συντεθεί
μέ βάση τήν άναλογία πού προαναφέρθηκε, καί θά άπορούσαμε, άν κάποιο άπό τά πα-
ρόμοια (φάρμακα)152 θά ήταν δυνατόν νά συντεθεί καλύτερα άπό αύτό· τό μνημονεύει καί
ό Ήράς στό φαρμακολογικό έργο του, τό όποιο κάποιοι τό τιτλοφορούν Νάρθηκα, καί
κάποιοι Τόμον τών δυνάμεων, άξιώνοντας τό λάδι νά είναι παλαιό, καί μ' αύτό νά άναμι-
χθεί ίση ποσότητα νερού ή ή μισή. Τά ύπόλοιπα πού άφοροΰν τή σύνθεση (τοΰ φαρμά-
κου) είναι όπως έχουν γραφτεί άπό έμένα153.

Βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 4 (: τούτο το φάρμακον ... παντοία).

Στό άπόσπασμα αύτό δέν γίνεται κατά λέξη παράθεση τής λευκής έμπλάστρου, άφοΰ είναι

148. Νά «σακκουλιάζει».

149. Δηλ. τή Ρώμη.

150. Κατά λέξη: «βράζουν στόν ήλιο».

151. Δηλ. ό λιθάργυρος κάι τό ψιμύθιο.

152. Δηλ. τά έμπλαστρα.

153. 'Εννοεί, οπως τά έχει καταγράψει ό ίδιος παραπάνω.
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σαφές ό Γαληνός παρεμβάλλει σχόλιά του. Γι' αύτό πρέπει νά δεχθούμε δτι έδώ καταγράφεται
άπλώς ή σύνθεση και ή σκευασία τοΰ φαρμάκου, καθώς και οί άσθένειες γιά τις όποιες ένδεί-
κνυται σύμφωνα μέ τόν 'Άτταλο, άλλά δέν πρόκειται γιά τήν έκείνου λέξιν. Βλ. καί Fabricius,
Pharmakologen, σ. 136. Παρόμοια πρακτική άκολουθει ό Γαληνός καί σέ άρκετές άλλες περιπτώ-
σεις. Άπό τήν έκφραση ώς Άτταλος και Ήρας μάς έπιτρέπεται νά υποθέσουμε οτι ό Γαληνός είτε
γνωρίζει τό έμπλαστρο τοΰ Αττάλου μέσω τοΰ Ήρά, ε'ίτε δτι έχει στή διάθεσή του τόσο τό κεί-
μενο τοΰ Περγαμηνοΰ βασιλιά όσο καί τοΰ Ήρα καί μέ αύτά τά δύο ώς βάση συγκροτεί τό δικό
του κείμενο (βλ. άνάλογα παραδείγματα, Γαλην., Π. άντιδ. 2, 1 [XIV 108, 9 κ.έ. Κ.]: Άλλως ή
Μιθριδάτειος [sc. αντίδοτος] ώς Αντίπατρος και Κλεόφαντος ..." Άέτ., Αόγ. ίατρ. 6, 3 [VIII/2, σσ.
128,6 κ.έ.]: Περί λήθαργου κατά τώνΆρχιγένους και Ποσειδωνίου. ...' ο.π. 6,4 [VIII/2, σσ. 131,16
κ.έ.] : Περί κατοχής καί καταλήψεως' έκ τών Άρχιγένους καί Ποσειδωνίου..., κ.ά.' δ.π. 16,42 [σσ. 60,
1 κ. έ. Ζερβ.]: Περί τών έν μαστοίς καρκινωμάτων έκ τών Άρχιγένους καί Άεωνίδου....' ο.π. 16, 50
[σσ. 69,1 κ.έ. Ζερβ.]: Περί τών έπεχομένων έμμήνων έκ τών Ρούφου καί Ασπασίας, κ.ά.). Αύτή τή
δεύτερη άποψη υιοθετεί ό Fabricius, Pharmakologen, σ. 136, άποδίδοντας τό σχολιαζόμενο κείμε-
νο, μέ τή μορφή πού παραδίδεται, στόν Γαληνό, καί μή καταγράφοντάς το μεταξύ τών άποσπα-
σμάτων τοΰ Ήρά (δ.π., σ. 184)154. Άλλά άκόμη καί στήν περίπτωση αύτή οπωσδήποτε τά όσα γρά-
φει ό Γαληνός προέρχονται έν μέρει άπό τόν Ήρά. Πάντως κατά τή γνώμη μου ό Γαληνός, παρά
τά λεγόμενά του, πρέπει νά χρησιμοποιεί άμεσα μόνο τό έργο τοΰ Ήρά, άφοΰ σέ κανένα σημείο
τών συγγραμμάτων του δέν άφήνει νά νοηθεί ότι κάποιο έργο τοΰ Αττάλου σωζόταν μέχρι τήν
έποχή του' έξ άλλου όλα τά κείμενα τοΰ βασιλιά πού παραθέτει τά γνωρίζει έμμεσα, δηλώνοντας
κάθε φορά τήν πηγή του.

Αευκή ή διά τοΰ λευκού πεπέρεως

Γιά τις λευκές έμπλάστρους γενικά βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,12 [XIII 409,14-414,
14 Κ.]: Περί τών διά λιθαργύρου καί ψιμυθίου σκευαζομένων λευκών έμπλάστρων, καί δ.π. 15-19
[XIII 427,6-457,8 Κ.] : Περί τών άλλων λευκών έμπλάστρων.

καί άπαλοχρώτων

Άπαλόχρωτες ονομάζονται αύτοί πού έχουν ιδιαίτερα άπαλό (τρυφερό) δέρμα, καί τέτοιοι
είναι κυρίως οί γυναίκες, τά παιδιά καί οί εύνοΰχοι· βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 98,16 [CMGVI/2/2,
σ. 278, 15-24]: Άευκή έμπλαστρος άπουλωτική πρός τούς άπαλόχρωτας καί γυναίκας, έτι δέ καί
εύνούχους καί παιδία ...· Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 34 [CMG VI/3, σ. 77,4-8]: Πρός άπαλόχρωτας καί
δυσελκείς. ...· Βιβλ. πρός Εύνάπ. 3,18 [CMG VI/3, σσ. 408, 31-409, 9]: Πρός έλκη έπιπόλαια καί
παρατρίμματα ... καί άπαλόχρωτας· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. Ιατρ. 4,46 [CMG IX/1, σ. 368,1-5]: Πρός
τά τών γυναικών κακοήθη έλκη καί τών άλλως άπαλοχρώτων...., κ.ά.

καί πάν έλκος ίάται, δσα υγρότερα καί δυσεπούλωτα

Γιά τά ύγρά καί δυσεπούλωτα έλκη βλ. Γαλην, Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 7,10 [XII 54,2-4
Κ.]: δθεν τά δι' ύγρότητα πολλήν έλκη δυσεπούλωτα θαυμαστώς όνίνησιν Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν.
4,1 [XIII 661,4-6 Κ.]: έπιτηδειότατον δέ φάρμακον έλκεσι δυσεπουλώτοις δι'ύγρότητα καί τό δι-
φρυγές όνομαζόμενον δ.π. 6, 2 [XIII 665, 8-11 Κ.]: Πώς δειχρήσθαι τοις είρημένοις άρτι ξηροΐς
φαρμάκοις έπί τών δυσεπουλώτων τε καί κακοήθων έλκών. Άναγκαϊόν έστι τά τοιαύτα τών ελκών
ύγρότητος είναι μεστά μοχθηράς, κ.ά.

154. Μέ τόν Ήρα συνδέει ό Fabricius, Pharmakologen, σσ. 136 καί 184, τό κείμενο πού άκολουθει (Π.
συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 13 [XIII 416, 17-423, 3 Κ.]), καί τό όποιο έπίσης, δπως εύκολα μπορεί νά διαπιστώ-
σει κάποιος, άποτελει μιά σύνθεση άπό χωρία ή άπόψεις τού Ήρά (ό όποιος παραθέτει Άτταλο) καί τοΰ
Γαληνοΰ.
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άπ οσύρματα

Άπόσυρμα ονομάζεται το άπολέπισμα τοϋ δέρματος, οπως έπίσης και ή άμυχή, ή όχι βα-
θειά λύση τής συνεχείας τοΰ δέρματος. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,16 [XIII 399,15-17 Κ.]:
πρόδηλον δ' ότι κνήσμασι και άποσύρμασι κα'ι συνελόντι φάναι μικροϊς έλκεσιν άρμόττει τό τοι-
ούτον φάρμακον [sc. ή διά λιθαργύρου και ύδρελαίου σκευαζομένη έμπλαστρος]· ό.π. 1,17 [XIII
442,10-13 Κ.]: Έν τή τρίτη Μαρκέλλη κατά τό τέλος έγραψε [sc. ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών]
λευκός έμπλάστρους, μίαν μέν ής τήν έπαγγελίαν φησίν είναι πρό<ς>155 τά πυρίκαυτα κα'ι άποσύρ-
ματα και χρώτας άπαλούς, ήν άκεσιν όνομάζεσθαί φησίν δ.π. 1,19 [XII 455,15 Κ.]\ Λευκήν καλήν
έμπλαστρον εις άποσύρματα■ ο.π. 2,10 [XII 511,16-17 Κ.]: άρμόζει δέ έπι άποσυρμάτων κα'ι παντός
έλκους παλαιού, κ.ά.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 67, λ. άπόσυρμα.

λιθαργύρου

Βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5, 87 [III 57, 15-61, 4 Wellm.], όπου σημειώνεται οτι ή μέν τις
[sc. λιθάργυρος] έκ τής μολυβδίτιδος καλουμένης άμμου γεννάται, χωνευομένης άχρι τής τελεί-
ας έκπυρώσεως, ή δέ έξ άργύρου, ή δέ έκ μολύβδου, και αύτόθι [III 58, 7-9 Wellm.]: δύναμιν δέ
έχει στυπτικήν, μαλακτικήν, ψυκτικήν, παρεμβλαστικήν, κοιλωμάτων πληρωτικήν, σταλτικήν τών
έκσαρκούντων καί άπουλωτικήν.

Βλ. άκόμη Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xlviii, λ. Plumbum (3): Spuma argenti (λιθάργυρος), και Durling,
Medical Terms, σ. 222, λ. λιθάργυρος («lead monoxide»).

ψιμυθίου

Γιά τό ψιμύθιον βλ. παραπάνω, σ. 231. Προφανώς άποτελεΐ συστατικό τοΰ έμπλάστρου,
έπειδή κατά τόν Διοσκουρίδη (Π. ΰλ. ίατρ. 5, 88 [III 62,18-21 Wellm.]) δύναμιν ... έχει ψυκτικήν,
έμπλαστικήν, μαλακτικήν, πληρωτικήν, λεπτυντικήν, έτι δέ πράως κατασταλτικήν υπεροχών καί
κατουλωτικήν, μειγνύμενον κηρωταίς καί λιπαραϊς έμπλάστροις καί τροχίσκοις.

δυοίν δέ λιτρών έλαίου μέτρω

Πρβ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6,8 [XIII 894,4-8 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 217,
13-17]: Έγώ γοΰν έν τή Ρώμη τήν τοϋ έλαίου καλουμένην λίτραν, ή διά τών κατατετμημένων κε-
ράτων μετροϋσιν, έστησά ποτε βουλόμενος μαθείν όπόσον έχειν σταθμόν τοϋ βάρους, εύρον δέ και
ταίς σταθμικαίς δέκα ούγγίαις ίσας τάς μετρικάς τοϋ έλαίου ιβ', και ό.π. 4, 14 [XIII 760, 5-7 Κ.]:
ονομάζω δέ νϋν λίτραν έλαίου καί δξους τήν 'Ρωμαΐκήν, ήτις έστιν ούγγιών τών ιδίων δεκαδύο. Βλ.
και τό επόμενο σχόλιο.

καλείται γάρ ύπό 'Ρωμαίων όμωνύμως ό λιτραίος σταθμός τών στερρών σωμάτων τω λιτραίω
μέτρω τών ύγρών, ό πάμπολυ καθ'δλην τήν πόλιν εστίν, έξ ύλης κεράτινης γιγνόμενον

Ή άπλή μνεία τής λίτρας όσον άφορά τήν ποσότητα ύλικών πού άπαιτοΰνταν γιά τή σύν-
θεση κάποιων φαρμάκων, χωρίς τή διευκρίνιση άν πρόκειται γιά μετρική ή σταθμική λίτρα, φαίνε-
ται ότι προκαλούσε σύγχυση στούς γιατρούς, όταν έπρόκειτο νά σκευάσουν τά φάρμακα αύτά·
βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6,8 [XIII 894,8-12 Κ. = Hultsch, Metrol. script.^. Ι,σ.217,17-21]:
Διό γράφειν έχρήν έπιμελέστερον έν ταΐς φαρμακίτισι βίβλοις τούς ιατρούς, όποιας τινάς κελεύου-
σι βάλλεσθαι τάς ούγγίας ή τάς λίτρας τών ύγρών φαρμάκων, πότερα τάς μετρικάς ή τάς σταθμι-
κός· πρβ. και στόν ϊδιο, ό.π. 1,16 [XIII 435,11-14 Κ. = Hultsch, Metrol. script,, τ. 1, σ. 211,16-17]:
"Εοικεν ούν καί ό Ήράς δταν κοτύλην γράφη, τό μέν ήμισυ τοΰ ξέστου σημαίνειν ήτοι δέ τάς θ ' δη-
λοϋσιν ούγγίας έκ τοϋ λιτραίου κέρατος ή τάς δέκα, τοΰτο γάρ άδηλον, και 1,17 [XIII443,8-12 Κ. =
Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 211,19-22]: Τοΰτο τό φάρμακον ολίγον έχει έλαιον ώς πρός τήν τών

155. Πρό<ς> scripsi coll. transi, lat. (: «ad ambusta»): πρό ed.
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μεταλλικών άναλογίαν, εάν τις ύπόθηται τήν κοτύλην εχειν ούγγίας θ ' ρωμαϊκάς τάς καταγεγραμ-
μένας εν τοις σννήθεσι κέρασι λιτραίοις, καί αύτόθι [XIII445,11-13 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ.
1, σ. 212,3-4]: ή μεν γάρ λίτρα δραχμάς στ' εχει προς ταϊς ένενήκοντα, τό δέ ήμίλιτρον όκτώ καϊ μ'.

κηροϋ

Για τόν κηρόν βλ. παραπάνω, σ. 179. Πρβ. και Διοσκουρ., 77. ΰλ. ίατρ. 2, 83 [I 168, 14-15
Wellm.]: δύναμιν δε εχει πάς κηρός θερμαντικήν, μαλακτικήν, πληρωτικήν τε μετρίως.

τερμινθίνης ρητίνης

Γιά τήν τερμινθίνην ρητίνην βλ. παραπάνω, σ. 178. Πρβ. και Διοσκουρ., IT. ϋλ. ίατρ. 1,71 [168,
8-9 Wellm.]: έστι δέ πάσα ρητίνη θερμαντική, μαλακτική, διαλυτική, άνακαθαρτική.

λιβανωτοΰ

Γιά τό φυτό λίβανος ή λιβανωτός βλ. Διοσκουρ., 77. ΰλ. ίατρ. 1, 68 [I 61, 15-65, 4 Wellm.],
όπου γίνεται λόγος γιά τά ε'ίδη τοϋ λιβάνου και τήν παρασκευή άπό αύτόν ποικίλων φαρμακευ-
τικών ύλών· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 62,8-10 Wellm.]: δύναται δέ [sc. ό λίβανος] στύφειν, θερμαί-
νειν, άποκαθαίρειν τά έπισκοτοϋντα ταϊς κόραις καί τά κοίλα τών ελκών πληρούν καί άπουλοϋν
και κολλάν τά εναιμα τραύματα. Βλ. καί σ. 179 (αιθάλη λιβανωτοΰ), καί σ. 425 {μάννα λιβανωτοΰ).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 360, λ. Weihrauchbaum (Balsamodendrom Opobalsamum)·
Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 366, λ. Boswellia Bhaudajiana (Libanos, Libanotis), και André, Les noms de
plantes, σ. 144, λ. λ^ηοάβ, libanotos κάι libanus.

στυπτηρίας

Γιά τή στυπτηρίαν βλ. παραπάνω, σ. 222. Πρβ. καί Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 5,106 [III 76,15-20
Wellm.]: δύναμιν δέ εχουσι [sc. αί στυπτηρίαι] Θερμαντικήν, στνπτικήν ... ϊσχουσι δέ καί σηπεδό-
νας καί αιμορραγίας.

πεπέρεως

Γιά τό πιπέρι βλ. παραπάνω, σ. 411. Πρβ. καί Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 2,159 [1225,7-8 Wellm.],
δπου σημειώνεται ότι τό πιπέρι δύναμιν έχει θερμαντικήν,... έπισπαστικήν, διαφορητικήν.

τό ροδιακόν καλούμενον ψιμύθιον

Βλ. Γαλην.,77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,1 [XII 707,17-708,6 Κ.]: καλείται δέ παρά τών ιατρών τά
τοιαύτα κολλύρια λιβιανά και κύκνοι, διά μέν τήν χρόαν λευκήν ούσαν, ώς οί κύκνοι, κρατούντος
έν αύτοίς άμύλου τε καί γης Σαμίας και ψιμυθίου τοϋ 'Ροδιακού■ καί γάρ καί άλλως άριστον τούτο
καί τή χρόα λευκότερόν τε καί κουφότερον καί λεπτομερέστερον τών έν τω έτέρω τινί χωρίω γινο-
μένων. Βλ. καί σ. 231.

κατά τήν πάλαι μέν Δικαιαρχίαν όνομαζομένην, νυνί δέ Ποτιόλους

Βλ. [Γαλην.], 77. άντιδ. 1,2 [XIV 9,7-11 Κ.]: τίνα δέ καί κατ'αύτήν τήν Ίταλίαν τά μέν αύτο-
φυώς γεννάται, τά δέ κατασκευάζεται, καθάπερ έν Δικαιαρχία τή νϋν καλουμένη Ποτιόλοις, Ιός
καί ψιμύθιον καί χαλκός και λεπίς χαλκού καί άλλα τινά, κατά δέ τήν 'Ρώμην αύτήν ή λιθάργυρος.
Πρβ. καί Όρειβ., Ίατρ. συν. 13, ψ, λ. ψιμύθιον [CMG νΐ/1/2,σ. 180,1-29] (ειδικότερα σ. 180,20-29).

ελαίου παλαιού

Γενικά γιά τό έλαιον καί τήν ιατρική χρήση του βλ. παραπάνω, σ. 216. Ειδικότερα γιά τό πα-
λαιόν βλ. Διοσκουρ., 77. ΰλ. ίατρ. 1,30 [134,2-6 Wellm.]: τό δέ λιπαρώτατον καί παλαιόν είςτήν
τών <χαλαστικών> φαρμάκων χρήσιν εϋθετον. κοινώς δέ πάν έλαιον θερμαντικόν έστι καί μαλα-
κτικόν τής σαρκός, δυσπερίψυκτα φυλάσσον τά σώματα καί ετοιμότερα πρός τάς ενεργείας ποιούν.
Βλ. και σ. 219 (όμφάκινον).

ούγγίας

Γιά τήν ούγγίαν βλ. παραπάνω, σ. 195.
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ό Ήρας έν τώ βιβλίω τών φαρμάκων, δ τινές μέν έπιγράφουσι Νάρθηκα, τινές δέ Τόμον
[Fabricius: τόνον Kühn] <τών> δυνάμεων ...

Ό Ήρας ό Καππαδόκης (1ος αί. π.Χ.) ύπήρξε διαπρεπής γιατρός καί ασχολήθηκε κυρίως μέ
τή Φαρμακολογία- τό σχετικό σύγγραμμα του έφερε τόν τίτλο Νάρθηξ ή Τόμος τών δυνάμεων.
Βλ.Η. Gossen, «Heras» (4), RE VIII/1 (1912) 529,καί Μαυρουδής,Άρχιγένης, σσ.278-280 (στή σ.
278, ύποσημ. 180, σχετικά μέ τή συζήτηση πού άφορα τό πρόβλημα χρονολογήσεως τοΰ Ήρά).

τά δ'άλλα τής συμμετρίας

Τό ούσ. συμμετρία δηλώνει τήν ποσότητα ή τήν άναλογία τών συστατικών κάποιου φαρμά-
κου, καί τελικά τή σύνθεσή του- βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 8,6 [XII 98,7-8 Κ.]: ή δέ
συμμετρία τής πόσεως δραχμής μιάς τό πλήθος [sc. τοΰ περικλυμένου] σύν οϊνω■ Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 1, 8 [XII 482, 5-7 Κ.]: παραπλήσιον δέ αύτώ τήν δύναμιν έστι κα'ι τό γεγραμμένον ύπ'αύτοϋ
[sc. τοΰ Κρίτωνος] κατά τήνδε τήν συμμετρίαν δ.π. 6,3 [XII913,6-7 Κ.]: δ γε μήν Ήρας έν τή συμ-
μετρία τοΰ φαρμάκου και τούτο προσέγραψεν, κ.ά. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 28.

14b. Γαλην., il. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,14 [XIII 419,15-420,5 Κ.]156:

Περι τής Άτταλική ς Άνδρομάχον [leg. Ήρά]157 λευκής έξήγησις και σύνθεσις, δτι
ήσσον βλάπτει τούς λυσσοδήκτους και τούς νευροτρώτους. αί δ' έλαίου νέου καί ύδατος
σκευαζόμεναι λευκαί, χωρίς τοϋ τό πέπερι κα'ι τόν λιβανωτόν λαβείν, άδικοΰσι μεγάλως τά
δηχθέντα μόρια, κάν βραχύτατον ιώδους έχη τό τοϋ δακόντος ζώου σίαλον. ήττον δ' εκεί-
νων άπασών ή Άτταλική βλάπτειν πέφυκε τώ τήν τερμινθίνην έμβάλλεσθαι καί τό έλαιον
τό παλαιόν καί τόν λιβανωτόν και τό πέπερι.

(άκολουθει ή παράθεση καί ό σχολιασμός χωρίων- πρβ. καί XIII 428,4 Κ. || 431,11-13 Κ. ||
436,10 Κ. II 437,17 Κ. || 438,15 Κ. || 439,9 Κ. || 444,11-19 Κ. || 445,18-446,19 Κ. : πρόκειται γιά
χωρία τοΰ Ήρά σχετικά μέ τό έμπλαστρο αύτό (τά όποια δέν άποτελοΰν παραθέματα άπό τό κεί-
μενο τοΰ Αττάλου) καί σχετικά σχόλια τοΰ Γαληνού- έπίσης παρατίθενται καί άλλα λευκά έμπλα-
στρα, καί μέ άφορμή αύτά γίνεται μνεία καί τοΰ Άτταλικοΰ έμπλάστρου).

'Ερμηνεία καί σύνθεση τοΰ λευκοΰ Άτταλικοΰ έμπλάστρου τοΰ Ήρά, ότι δηλ. βλά-
πτει λιγότερο αύτούς πού έχουν δαγκωθεί άπό λυσσασμένο σκΰλο καί αύτούς πού έχουν
τραυματισθεί στά νεΰρα. Τά λευκά έμπλαστρα πού παρασκευάζονται μέ πρόσφατο λάδι,
χωρίς νά περιέχουν τό πιπέρι καί τόν λιβανωτό, βλάπτουν σέ μεγάλο βαθμό τά μέρη
(τοΰ σώματος) πού έχουν δαγκωθεί, άκόμη καί άν τό σάλιο τοΰ ζώου πού τά δάγκωσε
έχει έλάχιστο δηλητήριο. Άπό όλα έκείνα τά έμπλαστρα λιγότερο βλάπτει τό Άτταλικό
έξ αιτίας τής φύσεώς του158, έπειδή σ' αύτό προστίθενται ή τερμινθίνη, τό παλαιό λάδι, τον
λιβανωτό καί τό πιπέρι.

Περί τής Άτταλικής Άνδρομάχου [leg. Ήρά]

Ή διόρθωση τοΰ ονόματος τοΰ Άνδρομάχου σέ Ήρά είναι άπαραίτητη, έπειδή στήν ένό-

156.Βλ.καί Fabricius,Pharmakologen, σσ. 136 καί 184,ό όποιος συμπεριλαμβάνει™ κείμενο αύτό στά
άποσπάσματα τοΰ Ήρά. Προφανώς τό ϊδιο χωρίο εχει ύπ' όψιν του ό von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ.
53, δταν σημειώνει δτι ό Γαληνός γνωρίζει τό Άτταλικό έμπλαστρο μέσφ τοΰ Άνδρομάχου.

157. Γιά τή διόρθωση αύτή βλ. λίγο παρακάτω, στό σχετικό σχόλιο.

158. Ακριβέστερα, έξ αιτίας τών ύλικών, τής συνθέσεώς του.
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τητα αύτή τού Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 13-14 [XIII 416, 15-427, 5 Κ.] ό Γαληνός σχολιάζει τήν
Άτταλικήν έμπλαστρον, οπως τήν παραθέτει, προφανώς μέ άρκετές τροποποιήσεις ό Ήράς στό
έργο του Νάρθηξ (ή Τόμος τών δυνάμεων). Έτσι στήν έξήγησιν τοΰ φαρμάκου σχολιάζονται άπό-
ψεις άποκλειστικά τοΰ Ήρά (βλ. σ. 420,14-16 Κ.: και πυρίκαυτα δε τήν έμπλαστρον ταύτην ίάσθαί
φησιν ό Ήρας άνιεμένην ροδίνω ή μυρσίνω ή μυρρίνω■ σ. 421,9-10 Κ.: και δηχθεϊσιν αύτήν ό Ήρας
άρμόττειν φησιν σ. 421, 14-16 Κ.: έστι δέ και τοις ίόνθοις τό φάρμακον χρήσιμον ώς καί τοϋτο
έγραψεν ό Ήρας άληθεύων σ. 422, 7-9 καί 11-14 Κ.). Έξ άλλου, οπως δηλώνεται σαφώς στό κεί-
μενο τοΰ Γαληνοΰ, τά φάρμακα άπό τό σύγγραμμα τοΰ Ανδρομάχου παρατίθενται άμέσως μετά,
Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,15 [XIII 427,6 κ.έ. Κ.]. Βλ. και Fabricius, Pharmakologen, σσ. 136 και 187.

Ανδρομάχου

Πρόκειται γιά τόν γιατρό Άνδρόμαχο τόν νεώτερο πού έζησε στή Ρώμη τόν Ιο αί. μ.Χ., και
ή άκμή του τοποθετείται στό δεύτερο μισό τοΰ αιώνα αύτοΰ. Διετέλεσε άρχίατρος τοΰ Νέρωνα
δπως καί ό πατέρας του Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος. Ασχολήθηκε κυρίως μέ τή Φαρμακολογία.
Τό σχετικό έργο του έφερε πιθανότατα τόν τίτλο Περί φαρμάκων σκευασίας. Βλ. Μ. Wellmann,
«Andromachos» (18), RE 1/2 (1894) 2154.

λυσσοδήκτους

Γιά τούς λυσοδήκτους βλ. ενδεικτικά Φιλούμ., Π. Ιοβ. 1-4 [CMG Χ/1/1, σσ. 1,5-10,5]· Άνών.
[Αίλ. Προμ.;], Π. Ιοβ. καί δηλητ. 35-36 [σσ. 59,32-61,35 Ihm], κ.ά.

νευροτρώτους

Ό δρος νευρότρωτος δηλώνει αύτόν πού έχει τραυματισθεί στά νεύρα ή τούς τένοντες- στά
τραύματα αύτά καί στή θεραπευτική άντιμετώπισή τους είναι άφιερωμένο ολόκληρο τό τρίτο βι-
βλίο τοΰ γαληνικοϋ Περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη [XIII 562-651 Κ.].

καν βραχύτατον ιώδους έχη τό τοϋ δακόντος ζώου σίαλον

Πρόκειται γιά τόν 'ιόν, δηλ. τό δηλητήριο, τών ιοβόλων ζώων- βλ. παραπάνω, σ. 215.

δι'έλαίου νέου καί ύδατος ...

Γιά τά ύλικά πού άποτελοΰν συστατικά τοΰ φαρμάκου αύτοΰ (έλαιον, πέπερι, λιβανωτόν,
τερμινθίνη) βλ. στό άπ. 14a.

14c. Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,17 [XIII446,17-448,1 Κ.] (μέσω τοΰ Ασκληπιάδη
τοΰ νεωτέρου)159:

Άμέλει καί αύτός Άσκληπιάδης, έφεζής τήδε τη νϋν είρημένη γράφων αύτήν έκεί-
νην τήν διά τοϋ λευκού πεπέρεως, ούκ ονομάζει Άτταλικήν άλλά Παμφίλειον, άγνοών, ώς
οΐμαι, τόν πρώτον αύτήν εύρόντα, προσθείς δέ τοϋνομα τοϋ χρωμένου τε καί δόντος αύτώ.
τήν δ'ούν έπαγγελίαν αύτής κατά λέξιν οΰτως έγραψεν. άλλη [sc. έμπλαστρος], Παμφί-
λειον λεγομένη, φάρμακον έπιτετευγμένον. ποιεί πρός τά παλαιά καί δυσαλθή, άνθρα-
κας, έπινυκτίδας, άχώρας, ψωρώδεις διαθέσεις, κόλπους παρακολλά, ποιεί πρός αποστή-
ματα, κονδυλώματα καί σχεδόν πολυχρηστότερόν έστι τό φάρμακον. συγκεϊσθαι δ' αύτό
φησιν έκ ψιμυθίου μέν καί λιθαργύρου καί κηροϋ καί τερμινθίνης καί τών δύο κοτυλών
τοϋ έλαίου κατά τά αύτά τω Ήρά, καί πρός τούτοις έτι τής σχιστής στυπτηρίας καί τοϋ
λευκού πεπέρεως, ύδατος δέ ού μέμνηται κατά τήν σκευασίαν, άλλ'ούδέ τι τοϋ λιβανωτοϋ.

159. Βλ. κάι Fabricius, Pharmakologen, σσ. 136 κάι 197. Άκόμη βλ. von Haller, Bibliotheca botanica, τ.
1, σ. 53 (: «pamphilion»).
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Ώνές δ'ού πέντε καί είκοσι <δραχμάς τοϋ λιβανωτοϋ> (supplevi)160 βάλλονσιν, άλλά τό ήμι-
συ, καϊ μέντοι γε καί περι τοϋ ύδατος· γράψας γάρ έλαίου παλαιού κοτύλας δύο βάλλε-
σθαι μετά ταϋτα προσέγραψεν ύδατος κοτύλας δύο ή κοτύλην μίαν. έγώ δέ και χωρίς ύδα-
τος έσκεύασα τό φάρμακον πάνυ πολλάκις και βέλτιον εις πάντα τάλλα γιγνόμενον φαί-
νεται, πλην έπι τών άπαλοχρώτων. άμεινον γάρ έπί τούτων έστι τό προσειληφός ύδωρ καϊ
μάλισθ', δταν ύποφλεγμαίνη τά έλκη.

Μάλιστα και ό ίδιος ό Άσκληπιάδης, ΰστερα άπό αύτό (τό έμπλαστρο) γιά τό όποιο
τώρα έγινε λόγος, καταγράφοντας έκεΐνο τό ϊδιο πού σκευάζεται μέ τό λευκό πιπέρι,
δέν τό ονομάζει Άτταλικό άλλά Παμφίλειο, άγνοώντας, κατά τή γνώμη μου, αύτόν πού
πρώτος τό συνέθεσε, προσθέτοντας όμως τό όνομα αύτοΰ πού τό χρησιμοποιούσε και
τοΰ τό έδωσε. Τή θεραπευτική δράση του τήν κατέγραψε κατά λέξη ώς έξης: Άλλο [sc.
έμπλαστρο], πού ονομάζεται Παμφίλειο, φάρμακο άποτελεσματικό. Ωφελεί στά παλαιά
και δυσκολοθεράπευτα (έλκη), τούς άνθρακες, τις έπινυκτίδες, τούς άχώρες, τις ψωριά-
σεις, συγκολλεΐ τά έλκη, ωφελεί στά άποστήματα, τά κονδυλώματα, (καί) χρησιμοποι-
είται τό φάρμακο γιά όλα σχεδόν (τά νοσήματα). Άέει [sc. ό Πάμφιλος;] ότι συντίθεται
άπό ψιμύθιο, λιθάργυρο, κερί, τερμινθίνη, και άπό τις δύο κοτύλες λάδι, όπως άκριβώς
ό Ήρας, και έπί πλέον άπό τή σχιστή στυπτηρία και τό λευκό πιπέρι. Κατά τήν παρα-
σκευή όμως (τοΰ φαρμάκου) δέν κάνει λόγο γιά τό νερό, άλλά οΰτε καν γιά τόν λιβα-
νωτό. Κάποιοι δέν βάζουν είκοσι πέντε <δραχμές λιβανωτό> άλλά τό μισό, άκόμη καϊ
όσον άφορά τό νερό. Άφοΰ έγραψε [sc. ό Πάμφιλος;] νά προστεθούν δύο κοτύλες πα-
λαιό λάδι, ΰστερα άπό αύτά έγραψε έπι πλέον δύο κοτύλες νερό, ή μία κοτύλη. Έγώ πα-
ρασκεύασα τό φάρμακο πάρα πολλές φορές και χωρίς νερό, καϊ φαίνεται νά γίνεται κα-
λύτερο γιά όλα τά άλλα (νοσήματα), έκτός άπό αύτούς πού έχουν τρυφερό δέρμα· γιατί
γι' αύτούς είναι καλύτερο τό φάρμακο στό όποιο έχει προστεθεί νερό, καϊ μάλιστα όταν
τά έλκη έχουν (κάποια) μικρή φλεγμονή.

Όπως κάι σέ προηγούμενη περίπτωση (άπ. 14a), έτσι κάι έδώ δέν πρόκειται γιά κατά λέξη
παράθεμα (αύτή τή φορά άπό τό έργο τοΰ Παμφίλου μέσω τοΰ Άσκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα),
οπως προκύπτει σαφώς άπό τό κείμενο. Μάλιστα ό Άσκληπιάδης συγκρίνει τήν λευκήν έμπλα-
στρον τοΰ Αττάλου, όπως τήν παραθέτει ό Ήράς, μέ τήν Παμφίλειον = Άτταλικήν. Άν λοιπόν
ό Γαληνός παραθέτει τό κείμενο τοΰ Άσκληπιάδη αύτολεξεί (κατά λέξ/ν), τότε στά χωρία συ-

160. Άπό τό σημείο αύτό εχει σίγουρα έκπέσει τμήμα τοϋ κειμένου, στό όποιο δηλωνόταν τό μέτρο
βάρους και τό είδος τοϋ ύλικοϋ πού αντιστοιχεί στό πέντε και είκοσι. Ό τρόπος μέ τόν όποϊο παρατίθεται
τό φάρμακο δέν βοηθά στόν έντοπισμό τοϋ ύλικοϋ πού έχει έκπέσει. 'Υποθέτω ότι πρόκειται γιά τόν λιβα-
νωτάν πού μνημονεύεται άμέσως πρίν. Ύπέρ αύτοϋ συνηγορεί τό άκολουθο κείμενο τοΰ Γαληνοΰ, όπου πα-
ρατίθεται τό ϊδιο λευκό έμπλαστρο τοΰ Αττάλου, τροποποιημένο έν μέρει άπό τόν Άνδρόμαχο τόν νεώτερο:
τα μέν άλλα τα αύτά πάντα έχουσαν τή διά τοϋ λευκού πεπέρεως Άτταλική. πρόσκειται δέ αύτη ταϋτα τά δύο,
όρχεως βοτάνης δραχμαί η', στρουθίου ούγγίαι δύο (Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,15 [XIII 430,7-9 Κ.]).
Συνεπώς τά ύπόλοιπα συστατικά τής λευκής τοϋ Άνδρομάχου πρέπει νά είναι τά ϊδια μέ τής Άτταλικής. Άπό
αύτά μόνο γιά ένα ορίζεται ποσότητα είκοσι πέντε δραχμών, γιά τόν λιβανωτόν. Συνεπώς ό Γαληνός, σχολι-
άζοντας τό (κακώς) ονομαζόμενο Παμφίλειο φάρμακο έπισημαίνει ότι ό Πάμφιλος (;) κατά τήν παρασκευή
τοϋ φαρμάκου δέν μνημονεύει τόν λιβανωτόν, κάποιοι άλλοι όμως δέν βάζουν είκοσι πέντε δραχμές λιβα-
νωτό άλλά τή μισή ποσότητα (κτλ.).
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ιιραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

γκεΐσθαι δ' αυτό φησιν (XIII 447, 7-8 Κ.), ού μέμνηται κατά τήν σκευασίαν (XIII 447, 11-12 Κ.),
γράψας γαρ ... μετά ταύτα προσέγραψεν (XIII 447,14-16 Κ.) έννοείται ό Πάμφιλος, ένώ στό χω-
ρίο έγώ δέ και χωρίς ύδατος έσκεύασα (XIII447,16 Κ.) έννοείται ό Άσκληπιάδης. Ωστόσο δέν θε-
ωρώ καθόλου απίθανο τό ένδεχόμενο ό Γαληνός, παρά τή δήλωσή του ότι θά παραθέσει πιστά
τήν Παμφίλειον, νά παραβίασε τή δέσμευσή του. Ή σκέψη αύτή βασίζεται στή διαπίστωση ότι
άκριβώς τέτοιου είδους σχόλια έντοπίζονται καί στό άπ. 14a. Άν αύτό άληθεύει, τότε πρέπει νά
θεωρήσουμε ότι τό έγώ στή φράση έγώ δέ καί χωρίς ύδατος ... άντιστοιχεΐ μάλλον στό όνομα τοϋ
Γαληνοΰ, ένώ στις τρεις άλλες περιπτώσεις είναι μάλλον δυσπροσδιόριστο (ή και άδηλο) άν πρό-
κειται γιά τόν Πάμφιλο ή τόν Άσκληπιάδη.

σι'γκεΐσθαι δ'αύτό φησιν έκ ψιμύθιον μέν και λιθάργυρου κα'ι κηροϋ ...

Γιά τά ύλικά πού άποτελοΰν συστατικά τοΰ φαρμάκου αύτοΰ (Αιθάργυρον, ψιμύθιον, λευκόν
κηρόν, τερμινθίνη, λιβανωτόν, στυπτηρία σχιστή, πέπερι, παλαιόν ελαιον), βλ. στό άπ. 14a, ένώ γιά
τήν κοτύλην βλ. σσ. 403 (hemina) καί 423.

Παμφίλειον

Ό Άσκληπιάδης χρησιμοποίησε ώς πηγή του τό έργο τοΰ Παμφίλου, ό όποιος ύπήρξε σύγ-
χρονος του,όπως προκύπτει έξ άλλου άπό τή φράση προσθείς δέ τουνομα τοϋχρωμένου και δό-
ντος αύτώ. Γιά τόν Πάμφιλο βλ. παραπάνω, σ. 145.

τήν έπαγγελίαν αύτής

Ό όρος έπαγγελία χρησιμοποιείται συνήθως|γιά τή δήλωση τής θεραπευτικής δράσεως, τής
άποτελεσματικότητας κάποιου φαρμάκου- Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,16 [XIII 434, 7-9 Κ.]:
εϋδηλον δ'δτι μεγάλας έπαγγελίας τό προκείμενον επαγγέλλεται φάρμακον, έκ τοϋ προσειληφέναι
τήν τε σμύρναν και τόν έλάφειον μυελόν, καί ΠρόςΠίσ. π. τής θηρ. 2 [XIV 214,11-14 Κ.]: και γάρ
εστίν ώς αληθώς, παρά τοις άνθρώποις απασιν ένδοξότατον [sc. φάρμακον = ή θηριακή], διά τε τό
άπταιστον τής έπαγγελίας και διά τό δυνατόν τής ένεργείας· βλ. άκόμη στόν ϊδιο, Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 1,1 [XII 547,15-16 Κ.]-2,2 [XII 585,9-10 Κ.]· 3,1 [XII 629,6-9 Κ.]-4, 5 [XII 725,3-5 Κ.]· 8,
3 [XIII 160, 6-8 Κ.], κ.ά. Προκειμένου γιά βιβλίο τό ούσ. έπαγγελία είναι δηλωτικό τοΰ περιεχο-
μένου του- βλ. Γαλην., Π. ίδ. βιβλ., Προοίμιον [XIX 8,7-9,1 Κ. = Gal. scr. min. II 91,7-10 = σ. 134,
8-11 Β.-Μ.] : ώνουμένου δέ τίνος ώς έμόν [sc. τό βιβλίον] ύπό τοϋ ξένου τής έπιγραφής κινηθείς τις
άνήρ τών φιλολόγων έβουλήθη γνώναι τήν έπαγγελίαν αύτοϋ.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 159, λ. έπαγγελία και έπ άγγελμα.

φάρμακον έπιτετευγμένον

Δηλ. φάρμακο άποτελεσματικό, μέ δοκιμασμένο άποτέλεσμα- βλ. Fabricius, Pharmakologen,
σσ. 169-174 («Die Distribution des Terminus έπιτετευγμένον φάρμακον»). Βλ. καί Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 1, 2 [XII 403, 6-7 Κ.] = Ήρακλ., άπ. 30, στίχ. 19 Guardasole (σ. 145), όπου ή φράση
Όρθωνος Σικελού έπιτετευγμένον [sc. φάρμακον] μεταφράζεται: «farmaco di provata efficacia».

ποιεί πρός τά παλαιά και δυσαλθή [sc. έλκη]

Γιά τούς χαρακτηρισμούς τών έλκών ώς παλαιών καί δυσαλθών βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ.
κ. γέν. 2,13 [XIII 526,6-7 Κ.]: άλλη, φάρμακον έπιτετευγμένον, ποιεί πρός τά παλαιά καϊ δυσαλθή
[sc. έλκη]· ό.π. 5,4 [XIII 804,6-8 Κ.]: Ή διά δικτάμνου ιερά, δύναμις θαυμαστική. Πρός νεύρων και
μυών διακοπάς και περιθλάσεις, ποιεί και πρός τά παλαιά καϊ δυσαλθή = Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 15,14 [σ.
66,7-9 Ζερβ.], κ.ά.

άνθρακας

Γιά τόν άνθρακα βλ. παραπάνω, σ. 228.

έπινυκτίδας

Κατά τόν Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,9 [CMG IX/1, σ. 330,1-12], αί έπινυκτίδες έλκύδριά είσιν
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άπό ταύτομάτου έξανθοϋντα, φλυκταινοειδή, υπέρυθρα, ών έκρυγνυμένων 'ιχώρ ΰφαιμος άπορρεΐ.
ταύτα τής μέν ήμέρας ού πάνυ ένοχλεΐ, νυκτός δέ έπώδυνά έστι μάλλον ή κατά τό έλκος ... Βλ.
άκόμη Όρειβ., Ίατρ. συν. 44,17 [CMG VI/2/Ι,σ. 133,6-13]: Έκ τών 'Ρούφου. Περι έπινυκτίδος, κ.ά.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 163, λ. έπιννκτίς.

άχώρας

Γιά τούς άχώρες βλ. παρακάτω, στό ϊδιο κεφ., στό λ. άρ. 4 («Κλεοπάτρα»), σ. 447.

ψωρώδεις διαθέσεις

Γιά τήν ψώρα βλ. Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,2 [CMG IX/1, σσ. 321,27-323,14]: Περι λέπρας
κα'ι ψώρας. Τούτων τών παθών έκάτερον τραχυσμός έστι τής επιφανείας μετά κνησμού και άποψή-
ξεως σωμάτων έκ μελαγχολικού χυμού τήν γένεσιν έχων άλλ'ή μέν λέπρα διά βάθους έπινέμεται
τό δέρμα κυκλοτερώς μετά τοϋ φολιδοειδεϊς άφιέναι λεπίδας, ή δέ ψώρα έπιπολαιοτέρα τέ έστι κα'ι
ποικίλως έσχηματισμένη και πιτυρώδη άφίησι σώματα ... ' βλ. άκόμη Γαλην., Π. τών παρά φύσ. δγκ.
13 [VII 727,11-13 Κ.]" [Γαλην.],Είσαγ. ή Ίατρ. 13 [XIV 758,10-14 Κ.]' Όρ. 'ιατρ. 352 [XIX 437,3-4
Κ.]' Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 78,1-4 [CMG VI/2/2, σσ. 250,23-251,3]: Περ'ι λέπρας και ψώρας, κ.α.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, a. 343, λ. ψωρίασις = ψώρα.

κόλπους παρακολλά

Βλ. Γαλην., Πρός Τλαύκ. θεραπ. 2,10 [XI125,1-3 Κ.]: Όταν δ'έπι πλέον άκόλλητον ή τό δέρ-
μα τοις ύποκειμένοις σώμασι, κόλπον όνομάζουσι τό τοιούτον πάθος = Όρειβ., Ίατρ. συν. 44, 12
[CMG VI/2/1, σ. 125, 28-29] = Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4, 48 [CMG IX/1, σ. 368, 24-25]: Ότε τό
παρακείμενον δέρμα τοις έλκεσιν έπι πλέον άκόλλητον ή τοις ύποκειμένοις σώμασιν, κόλπον τό τοι-
ούτον πάθος όνομάζουσι' στή συνέχεια (αύτόθι [CMG IX/1, σα. 368,27-371,3]) περιγράφονται τά
συμπτώματα τής δημιουργίας κόλπου καί ύποδεικνύεται ή χειρουργική καί ή διά φαρμάκων θε-
ραπεία του. Γιά τήν έκφραση κόλπους παρακολλά βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,14 [XIII 527,
4-5 Κ.]' 4,13 [XIII 735,11-13 Κ.]· 5, 4 [XIII 803, 9-11 Κ.]' 6,16 [XIII 936, 7-11 Κ.]· Όρειβ., Ίατρ.
συν. 44,12 [CMG VI/2/Ι,σσ. 125,27-129,4]: Έκ τών Γαληνοΰ. Περ'ι κόλπων καί συριγγών, κ.α.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, a. 208, λ. κόλπος (2).

άποστήματα

Γιά τόν ορισμό τοΰ άποστήματος βλ. [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 387 [XIX 442,10-11 Κ.]: Άπόστημά
έστι μεταβολή σωμάτων έκ φλεγμονής είς πϋον βλ. άκόμη Γαλην., Π. παρά φύσ. δγκ. 3 κ.έ. [VII 715,
1 κ.έ. Κ.]" Πρός Τλαύκ. θεραπ. 2,9 [XI 115,17 κ.έ. Κ.], κ.ά.

κονδυλώματα

Κονδύλωμα έστι στολίδος έπανάστασις· φλεγμονήν γάρ ύπομείνασαι αί περί τό στόμα τής
ύστέρας στολίδες κονδυλοϋνται καί σκληρύνονται, καί έκστροφήν τινα έπιφέρουσι τοις τόποις καί
παχυσμόν ..., βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16, 118 [σ. 155, 21-30 Ζερβ.]: Περί κονδυλωμάτων, 'Ασπασίας'
Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 3, 75 [CMG IX/1, σ. 294, 1-26]: Περ'ι ραγάδων καί κονδυλωμάτων καί
αιμορροΐδων, όπου όμως τό μόνο πού σημειώνεται γιά τά κονδυλώματα εΐναι ότι δημιουργούνται
άπό τις χρόνιες ραγάδες (αύτόθι, σ. 294,13-15).

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σα. 208-209, λ. κονδύλωμα.

14d. Γαλην., 17. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,15 [XIII 430,6-14 Κ.] (μέσω τού Άνδρομάχου
τού νεωτέρου)161:

Λευκή άλλη [sc. έμπλαστρος]. έτέραν δ' εφεξής τη δ ε γράφει [sc. ό Άνδρόμαχος

161. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σα. 136 καί 187 (κατά τό βιβλίον, ό έπιγράφει δυνάμεις πρός τά
έκτος).
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ό νεώτερος] τρίτην, τά μέν άλλα τά αύτά πάντα έχουσαν τή διά τοϋ λευκού πεπέρεως
Άτταλική. πρόσκειται δέ αύτή ταύτα τά δύο, όρχεως βοτάνης δραχμαΐ η', στρουθίου
ούγγίαι δύο, ϋδωρ δέ ούδ'δλως εμβάλλει τω φαρμάκω τούτω και τοϋ λιβανωτοϋ τάς ε ' και
είκοσι δραχμάς άξιοι βάλλειν ού προσγράψας, ώς ό Ήράς εϊωθεν. ένιοι δέ δέκα και δύο και
είκοσι βάλλουσιν, έλαίου μέντοι κάνταϋθα δύο κοτύλας μίγνυσι, τήν αύτήν άσάφειαν κα-
ταλιπών ής έμπροσθεν έμνημόνευσα.

'Άλλο λευκό [sc. έμπλαστρο]. "Υστερα άπό αύτό γράφει [sc. ό Άνδρόμαχος ό νεώ-
τερος] ενα άλλο, τρίτο, τό όποίο κατά τά λοιπά εχει άκριβώς τά ϊδια (συστατικά) μέ τό
Άτταλικό πού σκευάζεται μέ λευκό πιπέρι. Σ' αύτό δμως ύπάρχουν έπι πλέον τά άκόλου-
θα δύο, δηλ. όκτώ δραχμές τού βοτάνου πού ονομάζεται δρχις καί δύο ούγγιές στρού-
θιο, ένώ στό φάρμακο αύτό δέν βάζει [sc. ό Άνδρόμαχος] καθόλου νερό και άπαιτεΐ νά
προστεθούν οί είκοσι πέντε δραχμές τοΰ λιβανωτοϋ, άν καί δέν τίς έχει γράψει έπί πλέον,
δπως συνήθιζε ό Ήράς. Κάποιοι βέβαια προσθέτουν τριάντα δύο δραχμές (λιβανωτοϋ),
δμως καί έδώ162 άναμιγνύει δύο κοτύλες λάδι, άφήνοντας τήν ϊδια άσάφεια (στή σύνθε-
σή του), γιά τήν όποία έκανα λόγο προηγουμένως.

τά μέν άλλα τά αύτά πάντα εχονσαν τή διά τοϋ λενκοϋ πεπέρεως Άτταλική

Προφανώς πρόκειται γιά παραλλαγή τοΰ Άτταλικοϋ έμπλάστρου. Γιά τά ύλικά πού άποτε-
λοΰν συστατικά του, βλ. στό άπ. 14a, ένώ γιά τήν κοτύλην βλ. σσ. 403 (hemina) καί 423.

όρχεως βοτάνης

Όρχις ονομάζεται τό ποώδες φυτό πού σήμερα είναι γνωστό ώς «σερνικοβότανο», καί περί
ταύτης δέ ιστορείται τήν μέν μείζονα ρίζαν ύπ' ανδρών έσθιομένην άρρενογονεϊν, τήν δέ έλάττονα
ύπό γυναικών θηλυγονεΐν, Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,126 [II 136,4-137,8 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 741-742, λ. "Ορχις· Dragendorff, Heilpflanzen, σα. 148-150, λ. Or-
chis (διάφορα εϊδη τοϋ φυτοϋ)· βλ. και τή σχετική παρατήρηση τοϋ Dragendorff, δ.π., σσ. 149-150 (μετά τό λ.
Orchis pyramidalis) ■ André, Les noms de plantes, a. 180, λ. orchis, κάι Durling, Medical Terms, a. 256, λ. δρχις.

δραχμαϊ ... ούγγίαι

Γιά τήν δραχμήν καί τήν ούγγίαν βλ. παραπάνω, σσ. 215 καί 195 άντίστοιχα.

στρουθίου

Πρόκειται γιά φυτό (κν. σαπουνόχορτο) τό όποιο έχει καθαριστικές 'ιδιότητες καί τό όποιο
χρησιμοποιούσαν κυρίως γιά τόν καθαρισμό τών έρίων, είχε δμως και διάφορες θεραπευτικές ιδι-
ότητες· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 2,163 [I 227,13-228,7 Wellm.].

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, a. 357, λ. Seifenkraut (Saponaria officinalis)· Strömberg, Pflan-
zennamen, σ. 105· πρβ. καί σ. 37- Γεννάδειος, Αεξ. Φυτολ., σα. 859-860, λ. Σαπωνόφυτον Dragendorff, Heil-
pflanzen, σα. 206-207, λ. Saponaria officinalis· André, Les noms des plantes, a. 251, λ. struthium (-tium), και
Durling, Medical Terms, a. 301, λ. στρούθιον.

14e. Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3,4 [CMG VI/3, σ. 62,1-10]:

Άτταλική λενκή [sc. έμπλαστρος] ποιούσα πρός έλκη γερόντων και άπαλο-
χρώτων και τών έχόντων ύγρά τά έλκη- και άντικνήμια ίάται καϊ άποσύρματα κάλλι-
στα και γονάτων έφ' ών ό περιόστεος γνμνός έστιν. λιθαργύρου δραχμάς ρ', ψιμυθίου

162. Δηλ. σ' αύτό τό φάρμακο.
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δραχμάς ρ', κηροϋ λευκού δραχμάς ν', τερμινθίνης δραχμάς κε', λιβανωτοϋ ούγγίας γ'
(οί δέ ούγγίας δ'), στυπτηρίας σχιστής δραχμάς ς', πεπέρεως δραχμάς γ', έλαίου παλαι-
ού κοτύλας β ύδατος κοτύλας β '. έψε τά μεταλλικά έν ήλίω μέχρις άμολύντου, και οϋτω
[an είτα legendum?] βαλών κηρόν και ρητίνην <καΡ:> ένώσας έπίβαλλε τόν λιβανωτόν
μέν πρώτον, δευτέραν δέ στυπτηρίαν καϊ τελενταίον τό πέπερι. τινές δ' άντι πεπέρεως κύ-
περον βάλλουσιν.

Άτταλικό λευκό [sc. έμπλαστρο] πού ώφελεΐ στα έλκη τών γερόντων και σ' αύτούς
πού έχουν τρυφερή έπιδερμίδα και πού έχουν ύγρά έλκη· θεραπεύει άριστα καί τά άντι-
κνήμια και τά άποσύρματα και τά γόνατα, ό περιόστεος ύμένας τών όποιων είναι γυ-
μνός. Εκατό δραχμές λιθάργυρο, έκατό δραχμές ψιμύθιο, πενήντα δραχμές λευκό κερί,
είκοσι πέντε δραχμές τερμινθίνη, τρεις ούγγιές λιβανωτό (άλλοι τέσσερις ούγγιές), έξι
δραχμές σχιστή στυπτηρία, τρεις δραχμές πιπέρι, δύο κοτύλες παλαιό λάδι, δύο κοτύ-
λες νερό. Άφησε τά μεταλλικά (ύλικά) στόν ήλιο, μέχρις ότου (τό μίγμα τους) στεγνώ-
σει έντελώς163, καί έτσι (ύστερα;) άφοΰ προσθέσεις τό κερί κα'ι τή ρητίνη καί τά άναμίξεις,
πρόσθεσε σ' αύτά πρώτον τόν λιβανωτό, δεύτερη τή στυπτηρία καί τελευταίο τό πιπέρι.
Κάποιοι άντί γιά πιπέρι βάζουν κύπερο.

Γιά τά ύλικά πού άποτελούν συστατικά τοΰ φαρμάκου αύτοΰ (λιθάργυρον, ψιμύθιον, λευκόν
κηρόν, τερμινθίνη, λιβανωτόν, στυπτηρία σχιστή, πέπερι, παλαιόν έλαισν) βλ. στό άπ. 14a. Γιά τήν
κύπερον πού σέ παραλλαγή τής συνθέσεως τοΰ φαρμάκου χρησιμοποιείται άντί τοΰ πεπέρεως βλ.
λίγο παρακάτω.

άποσύρματα

Γιά τά άποσύρματα βλ. παραπάνω, σ. 415.

δραχμάς

Γιά τήν δραχμήν βλ. παραπάνω, σ. 215.

ούγγίας

Γιά τήν ούγγίαν (ούγκ-) βλ. παραπάνω, σ. 195.

κοτύλας

Ή κοτύλη είναι μέτρο ύγρών,'ίση μέ τή λατινική hemina (ήμίνα), δηλ. 250 κυβ. έκατ. Σχετικά
βλ. παραπάνω, σ. 403 (hemina). Βλ. άκόμη Άνών., Π. μέτρ. και σταθμ. 3 [Hultsch, Metrol. script., τ.
1, σ. 208, 8-9]: τό δέ όξύβαφον τέταρτον έστι κοτύλης (τό όξύβαφον = 63 κυβ. έκατ.). Γιά τήν κο-
τύλη καί τίς διάφορες άντιστοιχίες της βλ. καί Αποστολίδης, Λέξ. Ίπποκρ., σσ. 430-431, στό λ.

μέχρις άμολύντου

Ή έκφραση αύτή σημαίνει ότι τό μίγμα πρέπει νά στεγνώσει μέχρι τοΰ σημείου νά άπα-
λειφθεί έντελώς ή υγρασία του, ώστε, άν τό πιάσει κάποιος μέ τά χέρια του, νά μήν λερωθεί ή
άν τοποθετηθεί κάπου, νά μήν άφήνει κηλίδα- βλ. καί Gl, στό λ. άμόλυντος. Συνεπώς σφάλλει ό
Puschmann (βλ. λίγο παρακάτω, στό σχόλιο αύτό), όταν σχετική έκφραση πού έντοπίζεται στό
έργο τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ τή μεταφράζει: «bis alle Unreinigkeiten entfernt sind». Γιά τήν
έκφραση αύτή βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 8 [XII 488,15-16 Κ.]: έψε έλαιον, άλας, ψιμμύ-
θιον, μέχρις άμολύντου■ ό.π. 5, 3 [XII 846, 4-5 Κ.]: τά τηκτά έψε λαμπροτέρω πυρι μέχρις άμολύ-

163. Γιά τήν έκφραση αύτή βλ. λίγο παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο (μέχρις άμολύντου).
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ντον Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,17 [XIII 538,12-13 Κ.]: επίβαλλε πίσσαν, κηρόν, ρητίνην και έψήσας
μέχρις άμολύντου έπίπασσε χαλβάνην κ.ά.· Άλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 3, 7 [II 123,11 Puschm.]: κίνει
έψών μαλακω πυρι μέχρις άμολύντου, κ.ά.

κύπερον

Ή κύπε(ι)ρος είναι ποώδες φυτό (άπαντάται σέ έπτακόσια περίπου ε'ίδη), γνωστό καί σή-
μερα μέ τήν ι'δια ονομασία· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,4 [19,10-10,10 Wellm.]· γιά τή θεραπευ-
τική δράση της στά έλκη βλ. αύτόθι [I 10,7-8 Wellm.]: ποιεί δέ και τοις ένστομίοις έλκεσι καί νε-
μομένοις ξηρά λεία.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σα. 587-588, λ. Κύπειρος (Cyperus)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxvii,
λ. Iuncus quadratus, Cyperus longus· Dragendorff, Heilpflanzen, σα. 90-92, λ. Cyperus (διάφορα εϊδη κυ-
πέρου)· κατά τόν Dragendorff ό Διοσκουρίδης γνώριζε τόν Cyperus rotundus καί τόν Cyperus officinalis·
André, Les noms de plantes, a. 85, λ. cyperus και cyperum, και Durling, Medical Terms, σ. 215, λ. κύπερος
(Cyperus rotundus).

15. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,14 [XIII525,16-526,6 Κ.] (μέσω τοϋ Άσκληπιάδη
τοϋ νεωτέρου)164:

Άλλη [sc. έμπλαστρος] ή πυρίκαυτος λεγομένη, έκ τών Άτταλικών δυνά-
μεων, φάρμακον έπιτετευγμένον. ελαίου κοτύλην α ', στυπτηρίας σχιστής, μάννης λιβα-
νωτοΰ165, λιθάργυρου, χαλβάνης άνά δραχμήν α ', κηροϋ δραχμάς κδ', άγχούσης δραχμάς
η ', μυελού έλαφείου, στέατος ύείου, ιού, ψιμυθίου άνά δραχμάς β ', ώών τριών τό χλωρόν,
τά τηκτά κατά τών ξηρών [sc. επίβαλλε]166, και χρω ποτέ μέν άνιεμένω τω φαρμάκω, ποτέ
δέ άκράτω.

Άλλο [sc. έμπλαστρο] πού ονομάζεται πυρίκαυτο, άπό τά φάρμακα τοΰ Αττάλου,
φάρμακο άποτελεσματικό. Μία κοτύλη λάδι, στυπτηρία σχιστή, μάννα λιβανωτοΰ, λι-
θάργυρο, χαλβάνη, άπό τό κάθε ένα μία δραχμή, είκοσι τέσσερις δραχμές κερί, όκτώ
δραχμές άγχουσα, μυελό έλαφιοΰ, λίπος χοίρου, ίό, ψιμύθιο, άπό τό κάθε ένα δύο δραχ-
μές, τό άσπράδι τριών αύγών· (πρόσθεσε) τά ύγρά στά ξερά (στερεά)167, καϊ νά χρησιμο-
ποιείς τό φάρμακο άλλοτε διαλυμένο καϊ άλλοτε αύτούσιο.

ή πυρίκαυτος λεγομένη

Πρόκειται γιά έπουλωτικήν έμπλαστρον ή όποία προφανώς έλαβε τήν ονομασία αύτή

164. Βλ. κάι Fabricius, Pharmakologen, σσ. 137 και 197 (κατά το τρίτον τών έκτός, α Μαρκέλλας έπι-
γράφει).

165. μάννης λιβανωτοΰ scripsi: μάννης, λιβανωτοΰ ed.

166. Μετά άπό τή γεν. ξηρών φαίνεται νά υπάρχει χάσμα, ώστόσο πρόκειται άπλώς γιά μιά εξαιρε-
τικά περιληπτική έκφραση· βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 2,14 [XIII 528,17-529,1 Κ.]: έλαίου μυρσί-
νου τό αϋταρκες. τα τηκτά κατά τών ξηρών και μαλάξας έπιμελώς ποίει τροχίσκους. Ή πλήρης διατύπωση σέ
άνάλογα συμφραζόμενα είναι ή άκόλουθη, βλ. αύτόθι [XIII 526,10-14 Κ.]: κόπτε τούς μυελούς έπιμελώς και
τήκε μετά τών τηκτών ... και διϋλίσας ε'ις έτερον άγγειον έα ψυγήναι και άναξύσας έπίβαλλε τοις ξηροις
και άνελόμενος χρώ· αύτόθι [XIII 528, 7-8 Κ.]: τήν δέ άσβεστον και τό ψιμύθιον λείωσον και τούτοις έπί-
βαλλε τά τηκτά, κ.ά.

167. Προφανώς πρέπει νά γίνει ξεχωριστά ή κατεργασία τών ξερών ύλικών κάι ξεχωριστά έκείνων πού
λειώνουν, καί στή συνέχεια νά άκολουθήσει ή άνάμιξή τους.
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έπειδή ώφελεΐ στα εγκαύματα- πρβ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1,14 [XIII420,14-16 και 421,1-9
Κ.]· Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,11 [CMG IX/1, σ. 331,1-29], κ.α.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 281, λ. πυρίκαυστον καί πυρίκαυτον.

έκ τών Άτταλικών δυνάμεων

Για τή σημασία τοΰ ούσ. δύναμις στή Φαρμακολογία βλ. παραπάνω, λ. άρ. 15 («Άριστογένης
δ Θάσιος»), σσ. 170-172.

κοτύλην

Γιά τήν κοτύλην ή ήμίναν (hemina) βλ. παραπάνω, σο. 403 καί 423.

στυπτηρίας σχιστής

Γιά τήν στυπτηρίαν βλ. παραπάνω, σ. 222, ένώ γιά τή χρήση της στή θεραπεία τών πυρικαύ-
των έλκών βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,106 [III 77,6-7 Wellm.]: καί πυρικαύτων σύν ΰδατι κατα-
χριόμεναι [sc. αί στυπτηρίαι] <βοήθημα> [sc. έστι].

μάννης λιβανωτού

Μάννα κατά τόν Διοσκουρίδη είναι οί κόκκοι τής ρητίνης τοΰ λιβάνου, γιά τόν όποιον βλ.
Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,68 [I 63,21-64,2 Wellm.]. Ή μάννα έχει τήν'ίδια θεραπευτική δράση μέτόν λιβανω-
τό (λίβανο), γιά τόν όποϊο βλ. παραπάνω, σ. 416, όπου καταγράφονται οί ιδιότητες του πού συ-
ντελοΰν τήν έπούλωση τραυμάτων.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 638, Μάννα λιβανωτοΰ- André, Les noms de plantes, σ. 154, λ.
manna (μάννα λιβάνου), καί Durling, Medical Terms, σ. 230, λ. μάννα, ή/μάννα λιβάνου («κόνις ή κόκκοι τοΰ
λιβάνου»). Βλ. καί παραπάνω, στό πρώτο κεφ., τή βιβλιογραφία σχετικά μέ τόν λίβανον (σ. 179).

λιθαργύρου

Γιά τήν λιθάργυρον καί τις πολλές ιδιότητες της στήν έπούλωση τών έλκών βλ. παραπάνω,
σ. 415. Γι' αύτές άκριβώς τις ιδιότητες χρησιμοποιούνταν καί στά πυρίκαυτα έλκη.

χαλβάνης

Γιά τήν χαλβάνην βλ. παραπάνω, σ. 222. Πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3, 83 [II 99, 14-15
Wellm.]: δύναμιν δέ έχει θερμαντικήν κα'ι πυρωτικήν, έπισπαστικήν, διαφορητικήν.

κηροϋ

Γιά τόν κηρον βλ. παραπάνω, σ. 179, δπου γίνεται λόγος καί γιά τις ιδιότητες του πού συντε-
λούν στή θεραπεία έλκών καί τραυμάτων.

άγχούσης

Γιά τήν άγχουσαν, τής όποιας ό Διοσκουρίδης καταγράφει τρία ε'ίδη, βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 4,23-25
[II 187,10-189,13 Wellm.]· πιθανόν έδώ γίνεται λόγος γιά τήν πρώτη άγχουσα, άφοΰ αύτής έστι
δέ ή ρίζα στυπτική, ποιούσα προς κατακαύματα και παλαιά ελκη έναφεψομένη κηρφ και έλαίω
(αύτόθι [II188,6-7 Wellm.]).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φυτολ., σ. 13, λ. Άγχουσα· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 562, λ. Alkanna
tinctoria (Anchusa tinct.), καί σσ. 561-562 (διάφορα είδη τοΰ φυτοΰ)· André, Les noms de plantes, σ. 16, λ.
anchusa (1), καί Durling, Medical Terms, σ. 8, λ. άγχουσα (Anchusa tinctoria).

μυελού έλαψείου

Ό μυελός τοΰ έλαφιοΰ κατά τόν Διοσκουρίδη είναι ό κράτιστος γιά ιατρική χρήση· βλ. Π.
ϋλ. 'ιατρ. 2,77 [I 158,13-159,7 Wellm.], δπου γίνεται λόγος γιά τά είδη τών μυελών πού χρησιμο-
ποιούνται στήν ιατρική, ένώ έπισημαίνεται (αύτόθι [I 158,19-20 Wellm.]) ότι άπαντες δέ [sc. οί
μυελοί] είσι μαλακτικοί, άραιωτικοί, θερμαντικοί, πληρωτικολ έλκών.

στέατος ύείου

Γιά τόν τρόπο παρασκευής τοϋ χοιρείου στέατος βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,76 [I 151,23-
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152,13 Wellm.], και αύτόθι [I 157,21-23 Wellm.], όπου σημειώνεται οτι ϋειον δέ ... καί πυρικαύ-
τοις άρμόζει.

ιού [sc. ξυστού]

Βλ. παραπάνω, σ. 214. Ό Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,79 [III 52,2-3 Wellm.], κάνει λόγο γιά τή
χρήση τοΰ ίοΰ γενικά στά τραύματα (: τραύματα άφλέγμαντα τηρεϊν, <τά παλαιά> άπουλοϋν έλκη
σύν έλαίω και κηρω).

ψιμυθίου

Γιά τό ψιμύθιον βλ. παραπάνω, σ. 231, ένώ γιά τή χρήση του γενικά στά τραύματα βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 88 [III 62,18-21 Wellm.], οπου καταγράφονται διάφορες θεραπευτικές
ιδιότητες του, δύο άπό τις όποιες είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιά τή θεραπεία τών πυρικαύτων, ή
πληρωτική καί ή κατουλωτική.

ώων τριών τό χλωρόν

Γιά τή χρήση τοΰ αύγοΰ στή Φαρμακολογία βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 50 [I 136,14-137,
8 Wellm.]· ειδικότερα τό δέ λενκόν αύτοϋ ώμόν <δν> ... κατακαύματά τε ούκ έά φλυκταινοϋσθαι
παραχρήμα έπιχρισθέν (αύτόθι [1 136,20-137,1 Wellm.]).

ποτέ μέν άνιεμένω τω φαρμάκω, ποτέ δέ άκράτω

Γιά τή χρήση τών φαρμάκων άνιεμένων ή άκράτων βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 4,
13 [XIII 747, 8-9 Κ.]· δ.π. 7, 12 [XIII 1010, 10-11 Κ.]· αύτόθι [XIII 1014, 3-4 Κ.], κ.ά. Στό χω-
ρίο αύτό δέν δηλώνεται τό διαλυτικό ύγρό πού πιθανότατα ένδέχεται νά ήταν κάποιο μϋρον
βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 1, 14 [XIII 420, 15-16 Κ.]: άνιεμένην [sc. τήν Άτταλικήν]
ροδίνω ή μυρσίνω ή μυρρίνω· αύτόθι [XIII 421, 7-8 Κ.]: άνεθεϊσα δέ [sc. ή διά τοΰ πεπέρε-
ως λευκή] έν έλαίω μυρσίνω- αύτόθι [XIII 527, 9-10 Κ.]: έστι δέ καί έδρική άγαθή [sc. άλλη
Παμφίλειος λεγομένη] άνιεμένη ροδίνω ή μυρσίνω, κ.ά. Άλλα ύλικά πού χρησιμοποιούνταν
γιά τή διάλυση φαρμάκων ήταν διάφορα έλαια, τό δξος, τό βούτυρον, ό μυελός καί φυσικά τό
νερό. Όταν κάποιο φάρμακο συνιστάται νά χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση ε'ίτε διαλυμέ-
νο εϊτε αύτούσιο, παραλείπεται δμως στή σχετική καταγραφή ή δήλωση τοΰ διαλυτικοΰ μέ-
σου, πρέπει νά ύποθέσουμε ε'ίτε δτι δέν έχει σημασία μέ τί θά διαλυθεί τό φάρμακο (νερό,
μύρο κ.ά.) ε'ίτε δτι ό γιατρός πού θά τό χρησιμοποιήσει γνωρίζει τί άκριβώς πρέπει νά κάνει.

16. Marceil., De medic. 22,20 [CML V, σ. 384,12-24]168:

Attali regis medicamentum, quod facit praecipue ad iocineris vitia et ad auru-
ginem et ad aquam intercutem et ad lienosos et ad praecordiorum inflationem et ad pec-
toris dolorem et ad eos, qui colorem luridum habent. Conficitur sic: Croci denarii X, nar-
di Indici denarii II, cassiae denarii II, myrrae denarius I, cinnami denarius I, scoeni flo-
ris denarius I, costi uncia I. Haec seorsum contunduntur et cribrantur, deinde ex singu-
lis eorum supra dicta pondéra sumuntur [in unum] et in unum melle mixta colliguntur
atque in pyxide argentea reponuntur. Inde datur, cum opus est, fabae Aegyptiae magni-
tudo cum mulsi cyathis tribus, si sine febre fuerint qui sumpturi sunt; si febricitabunt, ex
aqua mulsa dabitur. Prodest etiam calculosis haec compositio, sed ad omnes causas ieiu-
nis et maxime digestis opportune dari debet.

168. Βλ. έπίσης von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 53, κάι Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 127,
δπου σημειώνεται δτι ό Άτταλος συνέθεσε φάρμακο κατά τού ίκτέρου.
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Φάρμακο τοϋ βασιλιά Αττάλου, τό όποιο ώφελεΐ κυρίως σέ βλάβες τοϋ ήπατος, σέ
ίκτερο, σέ ϋδρωπικοϋς, σέ σπληνικούς, σέ έμπνευμάτωση τοΰ διαφράγματος, σέ πόνους
τοϋ στήθους και σέ έκείνους πού έχουν ώχρό χρώμα. Σκευάζεται ώς έξής: Δέκα δηνά-
ρια κρόκο, δύο δηνάρια ινδική νάρδο, δύο δηνάρια κασσία, ένα δηνάριο σμύρνα, ένα δη-
νάριο κιννάμωμο, ένα δηνάριο άνθος σχοίνου και μία ούγγία κόστο. Αύτά τά ύλικά κο-
πανίζονται χωριστά καί κοσκινίζονται, έπειτα οί προαναφερθείσες ποσότητες τοΰ κα-
θενός άπό αύτά συγκεντρώνονται και άναμιγνύονται μέ μέλι σέ ένα (μίγμα) πού άποτί-
θεται σέ ένα μικρό άργυρο άγγεΐο. Άπό έκεΐ, όταν παραστεί άνάγκη, λαμβάνεται μέγεθος
αιγυπτιακού κυάμου μέ τρεις κυάθους οίνομέλιτος, άν αύτοι πού θά λάβουν τό φάρμα-
κο δέν έχουν πυρετό· άν έχουν πυρετό, τό παίρνουν μέ ύδρόμελι. Αύτό τό φάρμακο ώφε-
λεΐ άκόμη έκείνους οί όποιοι πάσχουν άπό λιθίαση, καί έπίσης πρέπει νά χορηγείται σέ
όλες τις περιπτώσεις ( = σέ όλα τά νοσήματα), ένδεδειγμένως μέ άδειο στομάχι και ιδι-
αιτέρως μετά τήν πέψη.

facit praecipue ad iocineris vitia

Γιά τά νοσήματα τοϋ ήπατος βλ. Άρετ., Π. αιτ. καί σημ. όξ. παθ. 2, 7 [CMG II, σσ. 26,28-28,
7]: Περί τών κατά τό ήπαρ όξέων παθών Π. αιτ. και σημ. χρον. παθ. 1,13 [CMG II, σσ. 53,27-55,
28]: Περι ήπατος, ένώ γιά τή θεραπεία τους βλ. στον ϊδιο, Όξ. νονσ. θερ. 2, 6 [CMG II, σσ. 134,
18-136,3]: Θεραπεία τών κατά τό ήπαρ όξέων παθών, καί Χρον. νούσ. θερ. 1,13 [CMG II, σσ. 160,
9-161, 12]: <Θεραπεία ήπατος>. Βλ. άκόμη [Άνών.], [Διάγν. π. όξ. και χρον. νοσημ.] 32 [σσ. 170,
11-178,12 Garofalo]: Περί ήπατος φλεγμονής, και ό.π. 34 [σσ. 186,6-188,16 Garofalo]: Περι ήπα-
τος σκίρρου, κ.ά.

ad auruginem

Γιά τόν ίκτερο βλ. Άρετ., Π. αιτ. καϊ σημ. χρον. παθ. 1,15 [CMG II, σο. 57,4-60,3]: Περι ίκτέ-
ρον [Άνών.], [Διάγν. π. όξ. κα'ι χρον. νοσημ.] 33 [σσ. 178,13-186,5 Garofalo]: Περι Ικτέρου, κ.ά.

ad aquam intercute

Βλ. Άρετ., Π. αιτ. κα'ι σημ. χρον. παθ. 2,1 [CMG II, σσ. 62,1-65,16]: Περι ΰδρωπος· [Άνών.],
[Διάγν. π. όξ. κα'ι χρον. νοσημ.] 45 [σσ. 224,16-236,8 Garofalo]: <Περ'ι ϋδρωπος>, κ.ά.

ad lienosos

Γιά τήν αιτιολογία και τά συμπτώματα τών σπληνικών βλ. Άρετ., Π. αιτ. κα'ι σημ. χρον. παθ. 1,14
[CMG II, σσ. 55,29-57,3]: Περι σπληνός, ένώ γιά τή θεραπεία στόν ϊδιο,Χρον. νσύσ. θερ. 1,14 [CMG II,
σ. 161,13-23]: Θεραπεία σπληνός· [Άνών.], [Διάγν. π. όξ. και χρον. νοσημ.] 35 [σσ. 188,17-190,9 Garo-
falo]: Περι σπληνός φλεγμονής, και ό.π. 36 [σσ. 190,10-192,15 Garofalo]: <Περ'ι σπληνός σκίρρου>, κ.ά.

ad praecordiorum inflationem

Βλ. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 9,27 [σ. 331, 1 κ.έ. Ζερβ.]: Μαρκιανοϋ διαβροχή έπί τών άπό νόσου έμ-
πνευμάτωσιν έχόντων περί τό διάφραγμα ή τά έντερα καί βορβορυγμόν περί τά σπλάγχνα. ...
(όπου ή έμπνευμάτωση τοΰ διαφράγματος δέν μνημονεύεται ώς νόσος άλλά ώς μιά νοσηρή κα-
τάσταση συνεπεία κάποιας άρρώστιας).

ad pectoris dolorem

Οί οδύνες τοΰ στήθους δέν συνδέονται πάντοτε μέ συγκεκριμένο νόσημα· βλ. Ίπποκρ., Π.
διαίτ. όξ. 18,26 [II 368,7-9 L.] : καί γάρ οδύνης τής κατά πλευρήν καί στήθεα καί μετάφρενον παρη-
γορικόν έστι τό λουτρόν (γιά τούς περιπνευμονικούς)· Έπιδημ. Δ ' 1,1 [V 144,6 L.]: πλευρού οδύ-
νη καϊ στήθεος κατ'ϊξιν άριστεροϋ (σέ άδιάγνωστη άρρώστια)· Έπιδημ. ΣΤ' 7,11 [V 342,10-12
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L.]: Τών όδυνέων καί έν πλευρήσι καί στηθεί και το'ισιν άλλοισι τάς ώρας, ε'ι μέγα διαφέρονσι, κα-
ταμαθητέον, δτι, δταν βέλτιον ϊσχωσιν, αύτις κάκιον ϊσχουσιν ούχ άμαρτάνοντες■ Προρρητ. 1,70 [V
526,14-15 L.]: Όδύνη ές στήθος Ιδρυθείσα συν νωθρότητι κακόν Άφορισμ. 6,5 [IV 564,4-5 L.],k.cL

ad eos, qui colorem luridum habent.

'Επειδή τό ώχρό χρώμα τοϋ άσθενοϋς δέν συνδέεται μέ κάποια συγκεκριμένη νόσο, ι'σως
έδώ υπονοείται ή καχεξία, άφοΰ ξυμπάντων όμοϋ παθέων καχεξίη τροπή■ άπασαι γαρ αί νοϋσοι
τήδε απότοκοι- ένα άπό τά συμπτώματα τής καχεξίας είναι και ή ώχρότητα· βλ. Άρετ., Π. αιτ. και
σημ. χρον. παθ. 1,16 [CMG II, σσ. 60,4-61,23]: Περί καχεξίης- ειδικότερα βλ. αύτόθι [CMG II, σ.
60, 7-9]: κα'ι έξις μέν κακή σχέδιος ξυνή πάντων, και ξνμπτώματα πολλά, κα'ι οΰνομα τόδε ξύμβο-
λον ίσχνότης δέ ή ώχρος ή οίδος και εϊτι έτερον πρόσκαιρον άνά τό σώμα- [Άνών.], [Διάγν. π.
όξ. και χρον. νοσημ.] 44 [σσ. 222,2-224,15 Garofalo]: <Περι καχεξίας>, κ.ά.

Croci

Γιά τόν κρόκον βλ. παραπάνω, σ. 322, δπου καταγράφονται και κάποιες γενικές ίδιότητές
του, δπως πεπτική, μαλακτική κ.ά., γιά τις όποιες προφανώς άποτελει συστατικό τοΰ φαρμάκου
αύτοΰ.

nardi Indici

Γιά τήν Ίνδικήν νάρδον βλ. παραπάνω, σ. 323. Κα! τά δύο ε'ίδη τής νάρδου (ινδική, συριακή),
κατά τόν Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,7 [I 12,13-15 Wellm.],βοηθοϋσι δέ ... και έμπνευματικοϊς ήπα-
τικοϊς τε και ικτερικοίς.

cassiae

Γιά τήν κασ{σ)ίαν βλ. παραπάνω, σ. 235. Πρβ. καί όσα σημειώνονται στή σ. 321 (κιννάμωμον).

myrrae

Γιά τή σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 227. Ή σμύρνα λαμβάνεται δέ άντί καταποτίου μέγεθος κυ-
άμου πρός βήχα χρόνιον κα'ι όρθόπνοιαν και πλευράς κα'ι πόνον θώρακος (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.
1,64 [I 58,14-16 Wellm.]).

cinnami

Γιά τό κιν(ν)άμωμον βλ. παραπάνω, σ. 321, δπου καταγράφονται γενικές ίδιότητές του (θερ-
μαντική, ούρητική) άλλά καί ειδική πρός ϋδρωπας.

scoeni floris

Γιά τόν σχ{ο)ϊνον βλ. παραπάνω, σ. 381. Γιά τήν ώφέλεια πού παράσχει ή χορήγησή του σέ
ύδρωπικούς βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ιατρ. 1,17 [I 23,10-11 Wellm.]: [δίδοται] ύδρωπιώσίτε κα'ι σπά-
σμασι μετά ίσου πεπέρεως δραχμής μιάς ολκή πρός ήμέρας τινάς.

costi

Ποώδες,πολυετές φυτό πού σήμερα ονομάζεται «βάλσαμο» ή «καρυοφύλλι»· βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 1,16 [I 21,21-22,18 Wellm.]. Ό κόστος (άραβικός, ινδικός, συριακός) ένδείκνυται σέ
πόνους τοΰ στήθους καί σέ έμπνευματώσεις, βλ. αύτόθι [I 22,9-10 Wellm.]: καί πρός θώρακος πό-
νους καί σπάσματα καί έμπνευματώσεις μετ'οίνου καί άψινθίου [sc. πινόμενος].

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 343, λ. Kostwurz (costus arabicus)' Γεννάδιος, Αεξ. Φυτολ., σ.
541, λ. Κόστος- πρβ. κάι σ. 19, λ. Αθανασία- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxviii, λ. Costus' Dragendorff, Heilpflanzen,
σ. 146, λ. Costus speciosus (στήν ϊδια σελ. καί άλλα είδη τοΰ φυτοΰ), καί σ. 685, λ. Saussurea Lappa' André, Les
noms de plantes, a. 76, λ. costum καί costus, καί Durling, Medical Terms, σ. 210, λ. κόστος (Saussurea Lappa).

fabae Aegyptiae magnitudo

Ό Αιγυπτιακός κύαμος (faba Aegyptia) άντιστοιχεί στό βάρος 1,1/2 όβολοΰ, δηλ. 0, 99
γραμμάρια (ό ένας όβολός άντιστοιχεί σέ βάρος 0, 66 γραμμαρίων), βλ. [Γαλην.], Π. μέτρ. καί
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σταθμ. 15 [XIX 780,2 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. Ι,σ. 243,11-12]: Τοϋ δε Αιγυπτιακού κυάμου
[sc. τό μέγεθος] εχει όβολόν καί ήμισυ. Βλ. καί παραπάνω, σ. 196.

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. lxv (obolus).

cum mulsi

Γιά τό οίνόμελι, δηλ. μίγμα μελιού καί κρασιού, βλ. παραπάνω, σ. 324.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 250, λ. οίνόμελι.

cyathis tribus

Γιά τόν κύαθον βλ. παραπάνω, σ. 324.

ex aqua mulsa

Γιά τό ύδρόμελι, το όποιο είναι μελίκρατον άποθετόν, δηλ. παρασκευάζεται και άποθηκεύε-
ται πριν χρησιμοποιηθεί (άποκτά έτσι τίς ιδιότητες τοϋ δευτερία οίνου), βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. 'ιατρ.
5,9 [III 12,20-13,3 Wellm.] καί παραπάνω, σσ. 226 καί 324.

Prodest etiam calculosis haec compositio

Άν καί δέν κατονομάζονται τά όργανα τοϋ ανθρώπινου σώματος, στά όποια έχουν δημιουρ-
γηθεί λίθοι, θά μποροΰσε νά υποθέσει κάποιος ότι πρόκειται μάλλον γιά τούς νεφρούς καί τήν
κύστη- σχετικά βλ. τό έργο τοΰ Ρούφου τοΰ Έφέσιου Περί τών έν νεφροϊς καί κύστει παθών (βλ.
στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Ροΰφος ό Έφέσιος»), όπου καί έξαντλητική παράθεση σχετικών
κεφαλαίων ή χωρίων άπό άλλους συγγραφείς.

Ό «βασιλιάς Άτταλος» καταγράφεται άπό τόν Πλίνιο ώς πηγή του (Attalo rege) σέ έξι, μή
ίατρικοΰ περιεχομένου, βιβλία τής Naturalis historia, στά όποια γίνεται πραγμάτευση τών άκό-
λουθων θεμάτων:

α') γιά διάφορα ζώα:

Plin., Nat. hist. 8 (Ind.) [122,45 κ.έ. Ian - Mayhoff]: continentur de elephantis ... (καί διάφο-
ρα άλλα ζώα), καί αύτόθι [I 25,34-40,1 1. - M.]: externis ... Attalo rege
β ') γιά τά είδη τών έντόμων:

Plin,,Nat. hist. 11 (Ind.) [I 34,1-3 I. - M.]: Continentur insectorum animalium genera, καί
αύτόθι [I 39,14-21 I. - M.]: externis ... Attalo rege
γ') γιά τά καρποφόρα δένδρα:

ΡΙίη.,Ναί. hist. 14 (Ind.) [145,14-15 I. - M.]: continentur frugiferae arbores, καί αύτόθι [146,
42-47,1 1. - M.]: externis ... Attalo rege

δ ') γιά τά χαρακτηριστικά τών καρποφόρων δένδρων:

Plin.,Nat. hist. 15 (Ind.) [147,25-271. - M.]: continentur naturae frugiferarum arborum.Kai
αύτόθι [I 49,16-20 I. - M.]: externis ... Attalo rege

ε') γιά τά χαρακτηριστικά τών δένδρων πού καλλιεργούνται169:

Plin., Nat. hist. 17 (Ind.) [I 53, 23-25 I. - M.]: continentur sativarum arborum naturae, καί
αύτόθι [I 55,5-9 I. - M.]: externis ... Attalo rege
ς') γιά τά χαρακτηριστικά τών καρπών:

Plin., Nat. hist. 18 (Ind.) [I 55,29-30 I. - M.]: continentur naturae frugum, καί αύτόθι [I 58,
1-4 I. - M.]: externis ... Attalo rege.

169. Δηλ. τών ήμερων.
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4. Κλεοπάτρα Ζ '
(69-30 π.Χ.)

Πρόκειται γιά τήν κόρη τοϋ Πτολεμαίου ΙΒ' τοϋ Νέου Διονύσου (Αύλητή)170.
Ύπήρξε έρωμένη τοϋ Ρωμαίου οτρατηγοϋ Αντωνίου καί τελευταία βασίλισσα τής
Αιγύπτου (51-30 π.Χ.). Μέ τό όνομά της ήταν γνωστή στήν Αρχαιότητα μιά φαρμακο-
λογική συλλογή πού έφερε τόν τίτλο Κοσμητικόν.

Όσσν άφορά τον τίτλο τοΰ έργου αύτοΰ σημειώνω οτι ό Γαληνός τόν μνημονεύει ώς
Κοσμητικόν (βλ. παρακάτω, άπ. 5,6a καί 7)· μία μόνο φορά στό ψευδογαληνικό Π. μέτρ. καϊ σταθμ.
τό έργο αύτό τής «Κλεοπάτρας» καταγράφεται ώς Κοσμητικά (βλ. παρακάτω, άπ. 10). Προκρίνω
τήν πρώτη μορφή τοΰ τίτλου, όχι μόνο έπειδή μαρτυρεΐται περισσότερες φορές, άλλά καί γιά
τόν έπί πλέον λόγο ότι άπό τά παραθέματα και τις άναφορές τοΰ Γαληνοΰ σ' αύτό προκύπτει ότι
μάλλον πρέπει νά άποτελοΰνταν άπό ένα βιβλίο, νά ήταν δηλ. μονόβιβλσν (: Κοσμητικόν βιβλί-
ον). Πάντως καί ό πληθ. Κοσμητικά θά ήταν δυνατόν νά άποτελεΐ τίτλο βιβλίου, κυρίως βέβαια άν
αύτός είχε τήν άκόλουθη μορφή: Κοσμητικών [sc. φαρμάκων] βιβλίον (άπό τήν όποία ϊσως σέ πα-
ραπεμπτικές έκφράσεις προέκυπτε τό Κοσμητικά). Τόν τίτλο Κοσμητικόν προκείμενου γιά τό βι-
βλίο τής «Κλεοπάτρας» δέχεται καί ό Fabricius, Pharmakologen, σ. 201. Αντίθετα, τό άντίστοιχο
έργο τοΰ Κρίτωνα πρέπει νά τιτλοφορούνταν Κοσμητικά, όπως προκύπτει άπό τις παραπομπές
τοΰ Γαληνοΰ σ' αύτό· βλ. Fabricius, ό.π., σ. 192.

Τό έργο αύτό σωζόταν τουλάχιστον έως τήν έποχή τοΰ Κρίτωνα, άρχιάτρου τοϋ
Τραϊανού (ό Κρίτων πέθανε τό 113 μ.Χ.)171. Ό Κρίτων μάλιστα χρησιμοποίησε σέ τέτοιο
βαθμό τό προσγραφόμενο στήν Κλεοπάτρα Κοσμητικόν, οΰτως ώστε ό Γαληνός παρα-
πέμπει μόνο στόν γιατρό αύτόν172. Πάντως είναι άρκετά περίεργο τό ότι ό Περγαμηνός
γιατρός δέν σχολιάζει πουθενά τό έργο αύτό τής Κλεοπάτρας ώς ψευδεπίγραφο (άντί-
θετα δίνει τήν έντύπωση ότι τό άποδέχεται ώς γνήσιο).

170. Για τήν Κλεοπάτρα βλ. ένδεικτικά Stähelin, «Kleopatra», στ. 750-781, ένώ γιά τήν ένασχόλησή
της μέ τήν ιατρική βλ. Massar, Soigner et servir, σσ. 58,61,62,152,178,230 καί 244-247, καθώς καί τή βιβλι-
ογραφία τών ύποσημ. 171,173-177.

171. Ό Κρίτων έζησε στή Ρώμη τόν 1ο/2οαί. μ.Χ. καί διετέλεσε ώς τόν θάνατο του προσωπικός γιατρός
τοϋ Τραϊανοΰ· άκολούθησε τόν αύτοκράτορα στήν έκστρατεία του κατά τών Δακών, τήν ιστορία τής όποι-
ας και συνέγραψε. Σύμφωνα μέ τά ύπάρχοντα στοιχεία τό ένδιαφέρον του είχε επικεντρωθεί κυρίως στή
Φαρμακολογία. "Εγραψε: Περί (άπλών) φαρμάκων (;), σέ πέντε βιβλία. Κοσμητικά, σέ τέσσερα βιβλία, κ.ά.
Βλ. F. Jacoby, «Kriton» (5), RE ΧΙ/2 (1922) 1934-1935· Kind, «Kriton», στ. 1935-1938· Benedum, «Kriton»,
στ. 216-220· Fabricius, Pharmakologen, σα 190-192, καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 312-316. Βλ. έπίσης πα-
ραπάνω, στό πρώτο κεφ., σ. 147, ύποσημ. 63. Ό Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128, κάνοντας λόγο γιά
τό Κοσμητικόν τής Κλεοπάτρας, σημειώνει ότι προσωπικοί γιατροί της χρημάτισαν ό Διοσκουρίδης Φακός
καί «ϊσως» ό Κρίτων!

172. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.τόπ. 1,3 [XII445,18-446,5 Κ.] (= μαρτ. 4).'Εκτός άπό τόν'Ηρακλείδη
τόν Ταραντΐνο, τήν Κλεοπάτρα καί τόν Κρίτωνα, καί άλλοι έγραψαν κοσμητικά φάρμακα, άπ' όσο είναι
γνωστό όμως όχι σέ ιδιαίτερα συγγράμματα τους άλλά μάλλον σέ μιά ένότητα εύρύτερου περιεχομένου
έργου τους, όπως π.χ. ό Άρχιγένης στό σύγγραμμά του Περϊ τών κατά γένος φαρμάκων γιά τά όνόματά τους
βλ. στή μαρτ. 4 (σχόλιο). Έπίσης μεταξύ τών συγγραφέων πού έγραψαν γιά τό θέμα αύτό πρέπει νά προστε-
θούν καί τά ονόματα τοϋ Άσκληπιάδη τοΰ Βιθυνοΰ, ό όποιος έγραψε τό μονόβιβλο Περι άλωπεκίας, κάι τοΰ
Σωρανοΰ τοΰ Έφέσιου πού έγραψε έπίσης γιά τήν άλωπεκία άλλά μάλλον σέ κάποιο άπό τά δύο γνωστά
φαρμακολογικά συγγράμματά του.
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Πρέπει νά σημειωθεί ομως οτι όλοι σχεδόν οί νεότεροι μελετητές δέν δέχονται τήν
Κλεοπάτρα ώς συγγραφέα του έργου. Ό Fuchs173 άπορρίπτει τό ένδεχόμενο αύτό, ώστό-
σο παραδέχεται δτι ό συντάκτης τοΰ έργου ήταν καλός γνώστης τοΰ άντικειμένου πού
πραγματεύθηκε. Τήν Κλεοπάτρα ώς συγγραφέα τοΰ Κοσμητικού άρνείται καί ό Η. L. Ε.
Lüring174. Ό G. Fabricius175, άφοΰ έπισημάνει τό ένδιαφέρον ήγεμόνων τών έλληνιστικών
χρόνων για τή Φαρμακολογία, άκολούθως δέν φαίνεται νά άμφισβητεΐ τή χρονολόγηση
τοΰ Κοσμητικού στά χρόνια τής Κλεοπάτρας, πιστεύει δμως άφ' ένός δτι ή βασίλισσα δέν
είναι αύτή πού συνέθεσε τά έν λόγω φάρμακα (καί αύτό τό θεωρεί αύτονόητο) καί άφ'
έτέρου δτι δέν είναι άπίθανο ή συλλογή αύτή νά συγκροτήθηκε άπό κάποιον άπό τούς
γιατρούς τής βασιλικής Αύλής. Φυσικά κανείς μελετητής δέν υιοθετεί τήν άποψη δτι ή
Κλεοπάτρα ύπήρξε γιατρός. Ό μόνος, άπό δσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, πού
ύποστηρίζει τήν άποψη δτι ή βασίλισσα τής Αιγύπτου ήταν γιατρός καί μάλιστα διακε-
κριμένη εΐναι ό Σ. Ζερβός, ό όποιος χωρίς νά άσχοληθεΐ καθόλου μέ τό ζήτημα τής γνη-
σιότητας τών διαφόρων έργων πού προσγράφονται σ' αύτήν, τά άποδέχεται δλα ώς γνή-
σια176. Φυσικά οί απόψεις του έλέγχονται άβίαστα ώς παντελώς άτεκμηρίωτες.

Κατά τον Μεσαίωνα άναπτύχθηκε στή Δύση μιά άπόκρυφη γραμματεία, μέ τήν
όποία άποδόθηκαν στή βασίλισσα αύτή διάφορα συγγράμματα, άπό τά όποια τά σχε-
τικά μέ τήν ιατρική άφοροϋν ε'ίτε γενικά τά γυναικεία νοσήματα (Gynaecia) ε'ίτε συγκε-
κριμένα φάρμακα (De pessis ή De pessariis)177, ένώ κάτι άνάλογο παρατηρείται καί στήν
άραβική γραμματεία178.

Σημειώνω τέλος δτι διαδεδομένη ήταν στήν Αρχαιότητα καί ή άποψη δτι ή Κλεο-
πάτρα πειραματιζόταν μέ τά δηλητήρια σέ καταδικασμένους έγκληματίες ή έκανε άνα-
τομικές έρευνες179, ένώ ό τρόπος τοΰ θανάτου της, τόν όποιο, ώς γνωστόν, προκάλεσε

173. Βλ. «Heilkunde», σ. 321. Μάλιστα ό Fuchs, με άφορμή τό θέμα τής πατρότητας τοϋ Κοσμητικού,
θίγει καί τό έπινοημένο ζήτημα, πού προβάλλεται άπό ψευδεπίγραφα κείμενα (έπιστολές), δτι ό Σωρανός
ό 'Εφέσιος (1ος/2ος αί. μ.Χ.) είχε έρωτικές σχέσεις μέ τήν Κλεοπάτρα. Γιά τό ϊδιο θέμα βλ. έπίσης Sigerist,
Rezeptliteratur, σ. 183 (δπου οί έπιστολές αύτές χαρακτηρίζονται «Skandalbriefe»), καί Hanson - Green,
«Soranus of Ephesus», σσ. 986-987 (δπου προβάλλεται καί κάποια έρμηνεία γιά τή δημιουργία τής φήμης
αύτής κα'ι τής σχετικής άρχαίας φιλολογίας).

174. Βλ. Über die medic. Kenntnisse, σ. 122. Μάλιστα ό Lüring πιστεύει δτι τά κοσμητικά φάρμακα
πού παραδόθηκαν μέ τό δνομα τής Κλεοπάτρας έχουν προέλευση άνατολίτικη, καί πιθανότατα αιγυπτιακή.

175. Βλ. Pharmakologen, σ. 202.

176. Βλ. Zervos, «War Cleopatra von Aegypten eine Ärztin?», σσ. 83-88, καί στόν ϊδιο, «Ή άνέκδοτος
Γυναικολογία-Μαιευτική τής Μητροδώρας Κλεοπάτρας», Αθηνά 24 (1912) 401, δπου έντοπίζονται
έκφράσεις δπως, «Δέν θά περιγράψω ένταΰθα τό ίατρικόν έργον Κλεοπάτρας τής Αιγύπτου ... καί τήν
μεγίστην πρός τήν ίατρικήν έφεσιν», «Καί δέν έξήσκησε μέν δημοσία τό έπάγγελμα ή βασίλισσα ιατρός»,
«Ότι δμως ή βασίλισσα Κλεοπάτρα ήν ιατρός, καταγινομένη μετά πολλού τοϋ ζήλου εις τά τοΰ φύλου αύτής
νοσήματα, δτι είχε βαθείας φαρμακολογικάς γνώσεις, τούτο νομίζω άναμφισβήτητον», κ.ά.

177. Γιά τά συγγράμματα αύτά βλ. παρακάτω, ένότητα II. Βλ. καί Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ.
548, σημ. 306.

178. Σχετικά βλ. παρακάτω, ένότητα IV.

179. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 2a-b καί 3, και ένότητα III. Βλ. καί von Haller, Bibliotheca botanica, τ. 1, σ. 53·
Zervos, «War Cleopatra von Aegypten eine Ärztin?», σ. 87· Massar, Soigner et servir, σα 244-245, κ.ά.
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ή ϊδια μέ τό τσίμπημα ένός φιδιού (άσπίδος) απασχόλησε άρκετούς άρχαίους γιατρούς
άλλά κίνησε και τό ένδιαφέρον νεότερων μελετητών180.

I. Μαρτυρίες

α') Γιά τήν «ιατρική ιδιότητα» τής Κλεοπάτρας

1. Anon. Laurent.,Nomina auctorum medicinae [σσ. 368,1-12 Wellmann]:

Escolapius ... Hermes Trismegistus, Manetho, Nechepso, Cleopatra regina

Ασκληπιός ... Ερμής Τρισμέγιστος, Μανέθων, Νεχεψώ, βασίλισσα Κλεοπάτρα

Πρόκειται γιά κατάλογο γιατρών, στόν όποιο ή άπαρίθμηση άρχίζει άπό τόν Ασκληπιό καί
τελειώνει στόν Κλεόφαντο (οί γιατροί συμπεριλαμβάνονται στόν κατάλογο μέ τρόπο άτακτο,
άφοϋ οί καταγράφονται χωρίς νά άκολουθεΐται οΰτε άλφαβητική οΰτε χρονολογική σειρά). Ό
Wellmann, «Geschichte, III», σ. 367, πιστεύει ότι ό κατάλογος δέν άποκλείεται νά συντάχθη-
κε τόν 7ο αί. μ.Χ., χρονολογώντας τόν νεότερο καταγραφόμενο γιατρό τόν 6ο αί. μ.Χ.· τήν πρό-
ταση αύτή όμως καθιστά ιδιαίτερα επισφαλή ή μνεία στόν κατάλογο δύο γιατρών άγνωστων
άπό άλλοΰ, καί συνεπώς άχρονολόγητων. Βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 40. Άκόμη βλ. Polito,
«Asclepiades of Bithynia», σσ. 49 κ.έ.

β')Γιά τήν ένασχόληση τής Κλεοπάτρας μέ τήν ιατρική
ί. Γιά τό ένδιαφέρον τής Κλεοπάτρας για τήν 'Εμβρυολογία
2a. Βαβυλωνιακό Ταλμούδ, Niddah 30b181:

(σ. 439) Εΐπαν στόν ραββίνο 'Ισμαήλ [sc. οί άντίπαλοί του] : Κάποτε συνέβη αύτό, ότι
δηλ. γίνονταν πειράματα μέ τις σκλάβες τής Κλεοπάτρας, βασίλισσας τής Αλεξανδρείας,
οί όποιες ήταν καταδικασμένες άπό τήν κυβέρνηση σέ θάνατο, καί διαπιστώθηκε ότι [ή

180. Βλ. Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 5, 19 [CMG IX/1, σ. 20, 21-24] (πρόκειται γιά τό κεφ.: Περ'ι κερά-
στου και άσπίδος): ταύτη φασ'ι τήν βασιλίδα Κλεοπάτραν, ήνίκα τόν Άντώνιον νικήσας Αύγουστος ήβούλετο
λαβείν αυτήν, άνελεΐν έαυτήν ύποβαλούσαν τω θηρίω [sc. τή άσπίδι] τόν άριστερόν μαστόν και δηχθεΐσα ύπ'
αύτοϋ' όξύτατον γάρ οϋτως έπάγει τόν θάνατον. Για τόν τρόπο θανάτου τής Κλεοπάτρας βλ. Γαλην., Πρός Πίσ.
π. τής θηρ. 8 [XIV 233,6 κ.έ. Κ.] (Περ'ι Κλεοπάτρας θανάτου άκριβής Ιστορία). Έπίσης βλ. F. Sbordone, «La
morte di Kleopatra nei medici greci», RIGI 14 (1930) 1-20 [= F. Sbordone, Scritti di varia filologia, Napoli
1971, σσ. 1-32]· S. larcho, «The Correspondence of Morgagni and Lancisi on the Death of Cleopatra», BHM
43 (1969) 299-325· W. Vallieri, «La morte di Cleopatra in Morgagni», στό: Società Italina di Storia della
Medicina. Atti der XXV Congresso Nazionale di Storia della Medicina celebrazioni Morgagnane, Forli, 17-18
Ottobre 1971/Bologna, 19 Ottobre 1971, σσ. 343-362· Marasco, «Cleopatra e gli esperimenti», σα 319 κ.έ.·
F. P. Retief - L. Cilliers, «Die dood van Kleopatra», TNT 18/3 (1999) 100-102, καί στούς ίδιους, «The Death
of Cleopatra», στό έργο τών ίδιων Health and Healing, Disease and Death in the Greco-Roman World [ATh,
Suppl. 7], Bloemfontein 2005, σσ. 79-88. Βλ. έπίσης Fuchs, «Heilkunde», σ. 318· Fraser, Ptolemaic Alexandria,
τ. 2, σ. 537, σημ. 231· Michler, Die alex. Chirurgen, a. 106· Κ. D. White, «"The Base Mechanic Arts?" Some
Thoughts on the Contribution of Science (Pure and Applied) to the Culture of the Hellenistic Age», στό: P.
Green (έκδ.), Hellenistic History and Culure, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993, σ. 233, κ.ά.

181. Μεταφράζω άπό τά Γερμανικά. Σημειώνω ότι στήν άγγλική μετάφραση τοϋ Ταλμούδ διαπιστώ-
νονται διάφορες μικρές άποκλίσεις στό περιεχόμενο τοϋ κειμένου πού έξετάζεται έδώ, οί όποιες όμως βα-
σικά δέν άπομακρύνονται άπό τό γενικό πνεϋμα τής άφηγήσεως.



μακεδονεσ βασιλεισ ΦΙΛΙΑΤΡΟΙ και ΕΥΡΕΤΑΙ φαρμακων 433

εξέλιξη]182 κάι σ' αύτά κάι σ' έκεινα [sc. στά άρσενικά και τά θηλυκά έμβρυα] επιτυγχανό-
ταν (: ήταν πλήρης) κατά τήν τεσσαρακοστή πρώτη [ήμέρα].

Αύτός [sc. ραββΐνος Ισμαήλ] τούς άπάντησε: Έγώ σάς φέρνω άπόδειξη άπό τήν
Τορά, καί σεις μοΰ προσκομίζετε άπόδειξη άπό άφρονες. — Ποιά «άπόδειξη άπό τήν
Τορά»;

(σ. 440) Έπ' αύτοΰ ό ραββΐνος 'Ισμαήλ τούς εΐπε:

Κάποτε συνέβη αύτό, ότι δηλ. γίνονταν πειράματα μέ τίς σκλάβες τής Ελληνίδας
βασίλισσας Κλεοπάτρας, οί όποιες ήταν καταδικασμένες άπό τήν κυβέρνηση σέ θάνατο,
καί διαπιστώθηκε ότι [ή έξέλιξη] έπιτυγχανόταν (: ήταν πλήρης) στά άρσενικά κατά τήν
τεσσαρακοστή πρώτη καί στά θηλυκά κατά τήν όγδοηκοστή πρώτη [ήμέρα],

Αύτοί [sc. οί άντίπαλοί του] τοΰ άποκρίθηκαν: Κανείς δέν προσκομίζει άπόδειξη
άπό άφρονες.

Σημειώνω ότι ή άρχή τοϋ παραπάνω χωρίου στήν άγγλική μετάφραση τοΰ Ταλμούδ έχει ώς
άκολούθως: «Έπί πλέον αύτοί [sc. οί άντίπαλοί του] είπαν στόν ραββίνο 'Ισμαήλ: Μιά ιστορία κά-
νει λόγο γιά τήν Κλεοπάτρα, βασίλισσα τής Αλεξανδρείας, ότι, όταν οί σκλάβες της καταδικάζο-
νταν σέ θάνατο άπό τό βασιλικό δικαστήριο,...».

Βλ. καί τό σχόλιο στό άπ. 2b.

2b. Εβραϊκό Ταλμούδ, Tosefta Niddah 4,17183:

Είπε ό ραββΐνος 'Ισμαήλ: Εΐναι γεγονός μέ τήν Κλεοπάτρα, βασίλισσα τών Αλεξαν-
δρινών, ότι αύτή [κάθε φορά]184 τίς σκλάβες της, πού ήταν καταδικασμένες άπό τον βα-
σιλιά σέ θάνατο, έπέτρεπε νά τίς παίρνουν καί νά τίς άνατέμνουν, καί ότι τό άρσενικό
[έμβρυο] βρισκόταν πλήρες [όσον άφορά τή διαμόρφωσή του] κατά τήν τεσσαρακοστή
πρώτη ήμέρα, τό θηλυκό όμως κατά τήν όγδοηκοστή πρώτη.

Τότε αύτοί [sc. οί άντίπαλοί του] τοΰ είπαν: Άπό αύτό δέν μπορεί κάποιος νά προ-
σκομίσει άπόδειξη. Άπό ποΰ όμως μπορεί κάποιος νά [τήν] προσκομίσει; Άπό μιά [sc. γυ-
ναίκα] ή όποία γιά πρώτη φορά συνευρίσκεται μέ τόν άνδρα της ή άπό μιά, ό άνδρας τής
όποιας έπέστρεψε άπό μακρινή χώρα.

Άκολουθοΰν (καί στά δύο κείμενα, δηλ. τά 2a-b) σχόλια τών ραββίνων γιά τόν διαφορετικό
χρόνο τής διαμορφώσεως τοΰ άρσενικοΰ καί τοΰ θηλυκοΰ έμβρύου στή μήτρα [σέ ύποσημειώσεις
τά σχόλια τών μεταφραστών, δηλ. τών G. Lisowsky - Ε. Schereschewsky (γερμαν. μετάφρ. Tosefta),
I. Epstein (άγγλ. μετάφρ. Niddah) καί L. Goldschmidt (γερμ. μετάφρ. Niddah)]. Κατά τόν Epstein
(βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, σ. 209, ύποσημ. 7) τό περιστατικό αύτό «έχει τήν άρχή του σέ
έναν μΰθο σύμφωνα μέ τόν όποιον ή Κλεοπάτρα πριν άπό τή διάπραξη τής αύτοκτονίας της δο-
κίμαζε διάφορες μορφές θανατώσεως στούς σκλάβους της».'Άν καί ή Κλεοπάτρα δέν μνημονεύ-
εται ώς αύτή πού διενεργούσε τά πειράματα, οί μελετητές δέχονται ότι άπό τά κείμενα αύτά προ-

182. Τά κείμενα μέσα στις άγκϋλες άποτελοϋν έπεξηγήσεις τοΰ μεταφραστή στά Γερμανικά.

183. Μεταφράζω άπό τά Γερμανικά.

184. Τά κείμενα μέσα στις άγκϋλες άποτελοϋν έπεξηγήσεις τοϋ μεταφραστή στά Γερμανικά.



434

ιιραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

κύπτει άφ' ένός τό σχετικό ένδιαφέρον τής βασίλισσας και άφ' έτερου ή συμμετοχή της στα πει-
ράματα (βλ. π.χ. Epstein, σ. 209, ύποσημ. 14, όπου σχετικά μέ τή διερεύνηση τής διαμορφώσεως
τοϋ έμβρύου σημειώνεται: «in the Cleopatra test both were found»).

Στις δύο αύτές πραγματείες (Ταλμούδ, Niddah 30b καί Tosefta Niddah 4,17) παραδίδεται,
όπως ήδη σημειώθηκε, ότι ή Κλεοπάτρα έδινε έντολές, ή έπέτρεπε, νά έκτελοΰνται άνατομές σέ
ζωντανές έγκυες σκλάβες της, καταδικασμένες γιά διάφορα έγκλήματα, μέ σκοπό νά μελετηθούν
τά στάδια διαμορφώσεως τοϋ έμβρύου. Αύτό τό υποτιθέμενο ένδιαφέρον τής Κλεοπάτρας άνα-
καλει στή μνήμη τήν άνατομή τών ζωντανών έγκληματιών πού διενεργούσαν ό Ηρόφιλος και
ό 'Ερασίστρατος ύστερα άπό άδεια τοΰ Πτολεμαίου Β'. Γιά τήν άπόδοση παράλληλων ιστοριών
σέ διαφορετικά πρόσωπα βλ. καί τις περιπτώσεις τοΰ Ιπποκράτη πού διέγνωσε τόν έρωτα τοΰ
Περδίκκα πρός τήν Φίλα, παλλακίδα τοΰ πατέρα του, καί τοΰ 'Ερασιστράτου πού ομοίως διέγνω-
σε τόν έρωτα τοΰ Άντιόχου πρός τή Στρατονίκη, τή νεαρή σύζυγο τοΰ πατέρα του. Βλ. καί Nutton,
Ancient Medicine, σ. 361, σημ. 34.

ii. Γιά τήν ένασχόληση τής Κλεοπάτρας μέ τά δηλητήρια

3. Πλούταρχ., Άντών. 71:

Κλεοπάτρα δε φαρμάκων θανασίμων συνήγε παντοδαπάς δυνάμεις, ών εκάστης τό
άνώδυνον ελέγχουσα, προϋβαλλε τοϊς έπϊ θανάτω φρουρουμένοις. έπεί δ' έώρα τάς μέν
ώκυμόρους τήν οξύτητα τοϋ θανάτου δι'οδύνης έπιφερούσας, τάς δέ πραοτέρας τάχος ούκ
έχούσας, τών θηρίων άπεπειράτο, θεωρουμένης αύτής έτερον έτέρω προσφερόντων. έποίει
δέ τούτο καθ' ήμέραν και σχεδόν έν πάσι μόνον εύρισκε τό δήγμα τής άσπίδος άνευ σπα-
σμού και στεναγμού κάρον ύπνώδη καί καταφοράν έφελκόμενον, ίδρώτι μαλακώ τοϋ προ-
σώπου και τών αισθητηρίων άμαυρώσει, παραλυομένων ραδίως καί δυσχεραινόντων πρός
τάς εξεγέρσεις και άνακλήσεις ώσπερ οί βαθέως καθεύδοντες.

Ή Κλεοπάτρα συγκέντρωνε όλων τών ειδών τά δηλητήρια, (καί) τά χορηγούσε
στούς φυλακισμένους μελλοθανάτους, δοκιμάζοντας πόσο άνώδυνο ήταν τό κάθε ένα.
Έπειδή έβλεπε αύτά πού είχαν ταχεία δράση νά προκαλούν γρήγορο θάνατο μέ πόνο, ένώ
έκεινα πού ήταν ήπιότερα δέν ένεργούσαν γρήγορα, δοκίμαζε νά άποκτήσει γνώση (τών
δηλητηρίων) τών άγριων ζώων, παρατηρώντας (τούς άνθρώπους της) νά έκθέτουν κάθε
(κατάδικο) σέ διαφορετικό (ζώο). Αύτό τό έπραττε κάθε ήμέρα. Διαπίστωνε, σχεδόν σέ
κάθε περίπτωση, ότι μόνο τό δάγκωμα τής άσπίδας προξενούσε βαρύ ύπνο και λήθαρ-
γο χωρίς σπασμούς και βογκητά, μέ λίγο ιδρώτα στό πρόσωπο κάι συσκότιση τών αισθή-
σεων, καθώς (αύτοί πού δαγκώθηκαν άπό τήν άσπίδα) παρέλυαν άνώδυνα καί είχαν δυ-
σχέρεια στό νά σηκωθούν ή νά άνακτήσουν τίς αισθήσεις, όπως άκριβώς αύτοί πού κοι-
μούνται βαθιά.

δυνάμεις

Γιά τόν όρο δύναμις στήν ιατρική γραμματεία καί ειδικότερα στή Φαρμακολογία βλ. παρα-
πάνω, σσ. 170-172.

προϋβαλλε τοις έπί θανάτω φρουρουμένοις

Πρβ. καί τούς πειραματισμούς στις σκλάβες πού κυοφορούσαν, όπως έπίσης καί τίς άνα-
τομές τοϋ Ηροφίλου καί τοΰ 'Ερασιστράτου σέ ζωντανούς καταδίκους.

τό δήγμα τής άσπίδος



μακεδονεσ βασιλεισ ΦΙΛΙΑΤΡΟΙ και ΕΥΡΕΤΑΙ φαρμακων

435

Γιά τις συνέπειες τοϋ δήγματος τής άσπίδος βλ. Φιλούμ., 77. ίοβ. 16 [CMG Χ/1/1, σσ. 21,25-
22,9]: παρέπεται δε νάρκα, ώχρίασις προσώπου, καταψυξις, χάσμαι συνεχείς, βλεφάρων έπιμύσεις,
τραχήλου παρέγκλισις, καρηβαρία, νωθρία, καταφορά ύπνώδης, σφυγμός άμετάβλητός, πρός τέλει
δέ σπασμός· ό δέ θάνατος έν ώραις δύο ή τρισίν έπί τής χερσαίας [sc. άσπίδος], έπι δέ τής χελιδονί-
ας ετι και συντομώτερον ...· Αέτ., Αόγ. ίατρ. 13,22 [σσ. 280,20-282,13]: Περ'ι άσπιδοδήκτων, κ.ά.

γ ') Γιά τή συγγραφή άπό τήν Κλεοπάτρα ιατρικών έργων
4. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,3 [XII 445,18-446,5 Κ.]:

Αλλά κα'ι τα τοϋ Ήρακλείδου καί Κλεοπάτρας, όσοι τ' άλλοι μετ' αύτούς έν τω με-
ταξύ γεγόνασιν ιατροί, φάρμακα πάντα συνήθροισεν ό Κρίτων πρός έκεϊνον ούν αναπέ-
μπω τούς βουλομένους μελασμούς τε κα'ι ξανθίσεις τριχών όσα τ'άλλα τοιαύτα μανθάνειν.

Άλλά καί τά φάρμακα τοϋ Ηρακλείδη καί τής Κλεοπάτρας, καί δλων τών άλλων
γιατρών πού έζησαν στό ένδιάμεσο διάστημα, δλα τά συγκέντρωσε ό Κρίτων· σ' έκεϊνον
λοιπόν παραπέμπω αύτούς πού θέλουν νά μάθουν γιά τό μαύρισμα καί τό ξάνθισμα τών
τριχών καί γιά δσα άλλα παρόμοια.

τά τοϋ Ήρακλείδου

Πρόκειται γιά τόν γιατρό Ηρακλείδη τόν Ταραντινο (2ος/1ος αί. π.Χ.), ό όποιος φέρεται
άπό τόν Γαληνό ώς ό πρώτος συγγραφέας Κοσμητικών. Ανήκε στήν 'Εμπειρική ιατρική σχολή, καί
θεωρείται ενας άπό τούς σημαντικότερους έκπροσώπους της. Ασχολήθηκε μέ τήν Ανατομική, τή
Φαρμακολογία καί τή Θεραπευτική. 'Έγραψε άρκετά φαρμακολογικά συγγράμματα, δπως Τών
έκτος Θεραπευτικά, Τών έντός θεραπευτικά κ.ά., Περί θηρίων, ύπομνήματα σέ δλα τά ιπποκρατικά
έργα κ.ά. Τά άποσπάσματά του έξέδωσε ή Alessia Guardasole (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών,
λ. «'Ηρακλείδης ό Ταραντΐνος»).

δσοι τ'άλλοι μετ'αύτούς έν τω μεταξύ γεγόνασιν ιατροί

Στήν ένότητα αύτή τοΰ 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1-8 [XII 385,11-497,5 Κ.], δπου καταγρά-
φονται τά κοσμητικά φάρμακα, και ειδικότερα στά παραθέματα άπό τά Κοσμητικά τοΰ Κρίτωνα,
μνημονεύονται τά άκόλουθα ονόματα γιατρών: α') Γαλην., 77. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1, 1 [XII 401,
4-403,14 Κ.]: Περί τών ύπό Κρίτωνος γεγραμμένων πρός άλωπεκίας.... (μνημονεύονται ό 'Ηρα-
κλείδης ό Ταραντίνος, ό Μόσχος, ό Όρεστίνος καί ό "Οθων ["Ορθών Guardasole] ό Σικελός)· β )
δ.π. 1, 2 [XII 435, 8-439, 3 Κ.]: Ία ύπό Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικά τριχών καί
αυξητικά καί προφυλακτικά τής ρύσεως αύτών. ... (μνημονεύονται ό Ηρακλείδης ό Ταραντΐνος
καί ό Άνδρόμαχος ό νεώτερος)· γ') δ.π. 1, 4 [XII 453, 13-455, 3 Κ.]: Ψίλωθρα τά ύπό Κρίτωνος
γεγραμμένα κατά λέξιν οϋτως. ... (μνημονεύονται ό Πάρις ό όρχηστής καί ό Ηρακλείδης ό Τα-
ραντΐνος), κα'ι γ') δ.π. 1, 8 [XII 484, 4-492, 5 Κ.]: Ό πρώτος λόγος τοΰ Κρίτωνος έπί τη τών άχώ-
ρων θεραπεία. ... (μνημονεύονται ό Δαμοκράτης, ό Αεύκιος, ό Υγιεινός και ό Θηβαίος). Άλλοι
συγγραφείς κοσμητικών φαρμάκων πού μνημονεύονται άπό τόν Γαληνό (άμεσα ή έμμεσα) είναι
οί: Ήράς, Άρχιγένης, Άσκληπιάδης ό Βιθυνός, Σωρανός, Ροΰφος καί Απολλώνιος ό Μΰς. Παρό-
μοια φάρμακα έγραψε έπίσης ό ίδιος ό Γαληνός δπως καί άλλοι γιατροί πού μνημονεύονται άνω-
νύμως (διδάσκαλοι, φίλοι ιατροί).

πάντα συνήθροισεν ό Κρίτων

Ό Γαληνός, παρά τή δήλωσή του δτι ό Κρίτων κατέγραψε στά Κοσμητικά του παρόμοια
φάρμακα δλων τών γιατρών πού έζησαν μετά άπό τόν Ηρακλείδη, συμπεριλαμβανομένης καί τής
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Κλεοπάτρας, καϊ οτι όλα αύτά ό ένδιαφερόμενος εχει τή δυνατότητα νά τά βρει στό σύγγραμμα
αύτό τοΰ Κρίτωνα, στις τρεις περιπτώσεις πού καταγράφει φάρμακα τής βασίλισσας, εισάγει τά
σχετικά παραθέματα μέ έκφράσεις, δπως άκριβώς στις περιπτώσεις κατά τις όποιες κάνει άμεση
χρήση τοΰ έργου κάποιου συγγραφέα (πρόκειται γιά τά σχετικά κείμενα πού έξετάζονται έδώ, άπ.
5,6a και 7). Ώστόσο παρά τή διαπίστωση αύτή, έπειδή ό 'ίδιος ό Περγαμηνός γιατρός έπισημαίνει
ρητά ότι ολα (πάντα) τά κοσμητικά φάρμακα τής Κλεοπάτρας περιέχονται στό όμόθεμο έργο τοΰ
Κρίτωνα καί σ' αύτό μόνο παραπέμπει τόν ενδιαφερόμενο (όχι καί στό δικό της, έστω συμπληρω-
ματικά) καί άκόμη έπειδή σέ κανένα σημείο τοΰ έργου του δέν κάνει λόγο ούτε ύπονοεΐ τήν ύπαρ-
ξη τοΰ Κοσμητικού τής Κλεοπάτρας κατά τήν έποχή του, θεωρείται πιθανότερο δτι καί στίς τρεις
έν λόγψ περιπτώσεις πρόκειται γιά παραθέματα μέσω τοΰ Κρίτωνα. Τήν άποψη αύτή διατύπωσε
ό Fabricius, Pharmakologen, σσ. 201 -202, έπικαλούμενος μόνο τόν τρόπο μέ τόν όποϊο εισάγονται
τά κείμενα αύτά. Παρ' όλα αύτά όμως ό έν λόγω μελετητής δέν συμπεριέλαβε κανένα άπό τά κεί-
μενα τής Κλεοπάτρας στά άποσπάσματα τοΰ Κρίτωνα- βλ. Pharmakologen, σ. 192. Τέλος σημειώ-
νω δτι τήν έμμεση χρήση (μέσω τοΰ Κρίτωνα) τοΰ έργου τής Κλεοπάτρας άπό τόν Γαληνό δέχε-
ται καί ό Nutton, Ancient Medicine, σ. 365, ύποσημ. 23.

II. Έργα καί άποσπάσματα

Μέ τό όνομα τής Κλεοπάτρας συνδέονται τά άκόλουθα, κατά γενική παραδοχή
ψευδεπίγραφα, κείμενα.

1) Κοσμητικόν

Άποσπάσματα άπό τά προσγραφόμενα στήν Κλεοπάτρα Κοσμητικόν, ήταν γνωστά
στόν Γαληνό, όπως ειπώθηκε, μέσω τοΰ ομότιτλου έργου τοΰ Κρίτωνα, ό όποιος έκανε
εύρεία χρήση τους, χωρίς πιθανότατα νά δηλώνει πάντοτε τήν πηγή του. 'Ενδεχομένως
όταν ό Γαληνός έγραψε τό Περι συνθέσεως φαρμάκων τών κατά τόπους185, τό Κοσμητικόν
ε'ίτε δέν σώζονταν πλέον ε'ίτε, τό πιθανότερο, δέν τοΰ ήταν προσιτό, καί γι' αύτό ό Περ-
γαμηνός γιατρός περιορίσθηκε στήν έμμεση χρήση του (προφανώς ή δήλωσή του ότι
ολόκληρο σχεδόν τό έν λόγω έργο τής Κλεοπάτρας περιέχεται στό άντίστοιχο τοΰ Κρί-
τωνα έγινε γιά νά δικαιολογήσει τή μή άναγκαιότητα άμεσης άξιοποιήσεως)186.

5. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII 403,15-405,11 Κ.]187:

Περι τών ύπό Κλεοπάτρας γεγραμμένων έν τω Κοσμητικά), έν τω Κλεοπάτρας Κο-
σμητικά) πρός άλωπεκίας γέγραπται φάρμακα κατά τήν αύτής έκείνης λέξιν, ώδέ πως
έχουσαν- Πρός άλωπεκίας.

σανδαράχην λειώσας άναλάμβανε ίξώ δρυϊνω, ώς δτι πλείστω, και προεκνιτρώσας,
έμπλασσε είς όθόνιον και έπιτίθει.

έγώ δέ [sc. ό Κρίτων; ό Γαληνός;] και νίτρου άφρώ προσέμιξα τά προειρημένα και
ένήργησεν καλώς.

185. Τό σύγγραμμα αύτό γράφτηκε κατά τή δεύτερη έπιδημία τού Γαληνοΰ στή Ρώμη καί μάλιστα
ύστερα άπό τό 193 μ.Χ.· βλ. Ilberg, «Schriftstellerei, I.», σα 228 και 229.

186. Γιά τό σχετικό χωρίο βλ. παραπάνω, μαρτ. 4. Σημειώνω έδώ δτι ό Stähelin, «Kleopatra», στ. 751,
πιστεύει δτι τό χωρίο τού M. C. Fronto, Aur. Eloqu. 5, 5, 3: Tum se maiore cura quam Cleopatram reginam
ornari, comptius quam Laidem formosam, άποτελει μία έμμεση άναφορά στό Κοσμητικόν.

187. Βλ. έπίσης Sigerist, Rezeptliteratur, a. 5, ύποσημ. 10, και Fabricius, Pharmakologen, α 201.
Γερμανική μετάφραση άπό τόν Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σσ. 123-125.
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άλλο. σκίλλης δραχμήν α ', έλλεβόρου λευκού δραχμήν α ', λεία ποιήσας συν δξει και
ξυρήσας και προεκνιτρώσας κατάχριε.

άλλο. νάπυος δραχμήν α', καρδάμου δραχμήν α', λεϊα μετ' δξους έπιτίθει, προξυρή-
σας καϊ έκνιτρώσας τόν τόπον, βέλτιον δέ κατασχάζειν.

αλλο. φλοιού καλάμου δραχμήν δ', άφρονίτρου δραχμάς δ', πίσση ύγρά άναλαβών
χρω. συνεχώς δέ έπιξύρα τόν τόπον καϊ τάχιστα τριχοφυήσει, έτι δέ και προσανάτριβε όθονίω.
άλλο. μυών κεφαλάς συναπόθλα άνατρίβων.
άλλο. μυόχοδα λεϊα κατάχριε όθονίω έφαιμάξας τόν τόπον.

άλλο. αμύγδαλα πικρά συν τοις λεπύροις καύσας, τρϊψον μετ' δξους και μέλιτος και
τόν τόπον έφαιμάσσων τή άνατρίψει κατάχριε. ποίει δέ τούτο συνεχώς καϊ άναξύρα τόν τό-
πον, καϊ ταχέως τρίχες άναβήσονται.

άλλο. αϋτη ή δύναμις πασών έστι βελτίων, ποιούσα καϊ πρός ρέουσας τρίχας, συν έλαίω
ή μύρω ένιεμένη καϊ τοις έν άρχή μαδαριώσιν ή είς φαλακρότητα έμπίπτουσιν, έστι δέ θαυ-
μάσιος. μυών τών κατοικίδιων κεκαυμένων μέρος α ', άμπελίνου ράκους κεκαυμένου μέρος
εν, ίππείων οδόντων κεκαυμένων μέρος εν, στέατος άρκτείου μέρος εν, μυελού έλαφείου μέ-
ρος α ', καλάμου φλοιού μέρος εν, ταύτα ξηρά (an τούτων τά ξηρά?)18* λειούσθω καί προσμι-
σγομένου μέλιτος ικανού, εως άν σχή μέλιτος πάχος, τριβέσθω καί μιγνυέσθω τό στέαρ καί ό
μυελός τακέντα, καί άποτιθέσθω είς πυξίδα χαλκήν τό φάρμακον καί άνατριβέσθω ή άλωπε-
κία, μέχρις ού άνατριχοφυήση. ομοίως δέ και αί ρέουσαι τρίχες καθ' ήμέραν ύποχριέσθωσαν.

(σ. 405,11-17 Κ., άκολουθεί σχόλιο τοΰ Γαληνοΰ:)

και τούτων τών φαρμάκων καί τών έφεξής γραφησομένων ού χαλεπόν διακρϊναι τά τε δριμύ-
τερα και ισχυρότερα καί τά μαλακώτερα καί άσθενέστερα, μεμνημένους ών κατ' άρχάς έίπον [sc.
έγώ = ό Γαληνός] ...

Σχετικά μέ αύτά πού έχουν γραφτεί άπό τήν Κλεοπάτρα στό Κοσμητικόν. Στό Κο-
σμητικόν τής Κλεοπάτρας έχουν γραφτεί φάρμακα γιά τις άλωπεκίες (τά όποια παρατί-
θενται έδώ) σύμφωνα μέ τή φρασεολογία τής ίδιας, ή όποία είναι (περίπου) ή άκόλου-
θη· Κατά τών άλωπεκιών.

Άφοΰ κονιορτοποιήσεις σανδαράχη, άνάμιξέ την μέ ίξό βελανιδιάς, όσο τό δυνατόν
περισσότερο, κάι άφοΰ προηγουμένως άλείψεις μέ νίτρο (τήν περιοχή όπου εντοπίζεται
ή άλωπεκία), τύλιξε τό φάρμακο σέ ένα πανί και βάλε το ώς έπίθεμα.

188. Ή πρόταση για τή διόρθωση αύτή βασίζεται στό άκόλουθο σκεπτικό: Τα ύλικά πού χρησιμο-
ποιούνται για τήν σύνθεσιν τοΰ φαρμάκου διακρίνονται σε ξηρά καί σέ μή ξηρά, δηλ. σέ τηκτά. Στήν πρώτη
φάση τής σκευασίας τοϋ φαρμάκου άπό τά καταγραφόμενα ύλικά γίνεται ή έπεξεργασία μόνον τών ξηρών,
δηλ. δλων έκτος άπό τό λίπος τής άρκούδας καί τόν μυελό τοϋ έλαφιοϋ, καί άναμιγνύονται μέ μέλι. Κατά τή
δεύτερη φάση τής σκευασίας στό μίγμα πού ήδη έτοιμάσθηκε προστίθενται σέ ρευστή κατάσταση (τακέντα)
τό λίπος καί ό μυελός τοϋ έλαφιοϋ. Είναι σαφές ότι σύμφωνα μέ τό έκδεδομένο κείμενο τό ταύτα άναφέρε-
ται στό σύνολο τών φαρμακευτικών υλικών πού καταγράφονται παραπάνω κάι έπίσης, μέ τά συμφραζόμε-
να του, δηλώνει δτι όλα μαζί θά τύχουν έπεξεργασίας στή συνέχεια. Άπό τή μελέτη δμως τοϋ συνόλου τοϋ
άποσπάσματος καθίσταται φανερό ότι δέν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνεπώς ή διόρθωση τοΰ ταύτα σέ τούτων
(γεν. διαιρ.) τά ξ., κρίνεται άπαραίτητη. Γιά τή διάκριση συστατικών φαρμάκων σέ ξηρά καί τηκτά καί τήν
κατ' άρχήν ξεχωριστή έπεξεργασία τους βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5, 5 [XII 870, 11-12 Κ.]: δξει
αναλάμβανε τά ξηρά, είτα έπίβαλλε τά τηκτά καί άνελόμενος χρώ· δ.π. 9,3 [XIII 259,12-14 Κ.]: τά ξηρά κό-
πτε καί σήθε λεπτοτάτω κοσκίνω. τά δέ τηκτά τήκεται καί ψύχεται καί τοϊς ξηροϊς έπιβάλλεται- δ.π. 10,2 [XIII
347,8 Κ.]: τά τηκτά τήκε, τά δέ ξηρά κόπτε, κ.ά.
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Έγώ [= ό Κρίτων; ό Γαληνός;] σ' αύτά πού μνημονεύθηκαν προηγουμένως ανέμιξα
έπι πλέον καί άφρόνιτρο καί έδρασε αποτελεσματικά189.

άλλο. μία δραχμή σκίλλα, μία δραχμή λευκό έλλέβορο· άφοΰ τά πολτοποιήσεις μέ
ξύδι και άφοΰ ξυρήσεις και αλείψεις προηγουμένως μέ νίτρο (τήν περιοχή όπου έντοπί-
ζεται ή άλωπεκία), έπάλειψέ την.

άλλο. μία δραχμή σινάπι, μία δραχμή κάρδαμο, άφοΰ τά πολτοποιήσεις μέ ξύδι, βάζε
τα ώς έπίθεμα, άφοΰ προηγουμένως ξυρήσεις και άλείψεις τήν περιοχή μέ νίτρο· καλύτε-
ρο όμως είναι νά τή χαράσσεις (μέ μαχαιρίδιο).

άλλο. τέσσερις δραχμές φλοιό καλαμιοΰ, τέσσερις δραχμές άφρόνιτρο, άφοΰ τά
άναμίξεις μέ ρευστή ρητίνη, χρησιμοποίησέ τα. Ξύριζε τήν περιοχή (τής άλωπεκίας) συ-
νεχώς καί θά βγάλει τρίχες πάρα πολύ γρήγορα, και έπί πλέον τρίβε την μέ ένα πανί.
άλλο. σύνθιβε μαζί κεφάλια ποντικών καί τρίβε (τήν άλωπεκία).
άλλο. έπάλειφε κονιορτοποιημένα μυόχοδα μέ ένα πανί, άφοΰ προκαλέσεις μάτω-
μα τής περιοχής.

άλλο. άφοΰ καύσεις πικρά άμύγδαλα μέ τά τσόφλια τους, άνακάτεψέ τα μέ ξύδι καί
μέλι, καί, άφοΰ τρίβοντας προκαλέσεις μάτωμα τής περιοχής, έπάλειφε τα. Αύτό κάνε το
συνέχεια καί ξύριζε τήν περιοχή, καί οί τρίχες θά φυτρώσουν γρήγορα.

άλλο. αύτό τό φάρμακο εΐναι τό καλύτερο άπό όλα, είναι άποτελεσματικό καί στήν
περίπτωση πού πέφτουν οί τρίχες (άπό τό κεφάλι), όταν χρησιμοποιείται μέ λάδι ή μΰρο,
καί σ' αύτούς πού πέφτουν οί τρίχες άπό τά βλέφαρα ή πού αρχίζουν νά γίνονται φα-
λακροί- έχει θαυμαστά άποτελέσματα· ένα μέρος καμένα ποντίκια πού ζοΰν στά σπίτια,
ένα μέρος καμένο άμπέλινο ράκος, ένα μέρος καμένα δόντια άλογου, ένα μέρος λίπος
άρκούδας, ένα μέρος μυελό ελαφιού, ένα μέρος φλοιό καλαμιοΰ. Από αύτά τά ξερά190 νά
τριφθοΰν καί άφοΰ προστεθεί άρκετό μέλι, νά άνακατευθοΰν μέχρις ότου (τό μίγμα) γί-
νει παχύρρευστο σαν μέλι, καί (τότε) νά προστεθούν, άφοΰ λειωθοΰν, τό λίπος και ό μυε-
λός, καί τό φάρμακο νά τοποθετηθεί σέ χάλκινο δοχείο, καί νά τρίβεται (μέ αύτό) ή άλω-
πεκία έως ότου άρχίσουν νά ξαναβγαίνουν τρίχες. Έπίσης καί τά μέρη άπό όπου πέφτουν
οί τρίχες, νά άλείφονται λίγο κάθε ήμέρα (μέ τό φάρμακο αύτό).

πρός άλωπεκίας

Γιά τόν ορισμό τής άλωπεκίας βλ. [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 314 [XIX 431,8-9 Κ.]: Άλωπεκία έστι
μεταβολή τοϋ χρώματος έπί τό λευκότερον, δι'ήν χρονίζονσαν ai τρίχες ριζόθεν άποπίπτουσι, ένώ
γιά τήν παθολογία (διά μοχθηρίαν χυμών), τήν αιτιολογία τοϋ ονόματος (ούτως ώνομάσθησαν,
δτι συνεχώς γίγνονται ταίς άλώπεξιν), και γιά τή θεραπευτική άγωγή βλ. Γαλην., 17. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. 1,1 [XII 381,11 κ.έ. Κ.]· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,1 [ CMG IX/1, σσ. 129,1-130,10], κ.ά.

Βλ. και Durling, Medical Terms, a. 35, λ. άλωπεκία καί λ. άλωπεκίασις.

σανδαράχην

Γιά τή σανδαράχην βλ. παραπάνω, σ. 229 (ένωση άρσενικοϋ μέ θεΐο/θειοϋχο άρσενικό),
ένώ γιά τή χρήση της στή θεραπεία τής άλωπεκίας βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. 'ιατρ. 5,105 [III 75, 3-4
Wellm.]: θεραπεύει δέ καί άλωπεκίας άναλημφθείσα ρητίνη.

189. Θεωρώ πιθανότερο ότι ή πρόταση αυτή προέρχεται άπό τόν Γαληνό.

190. Μεταφράζω μέ βάση τή σχετική διορθωτική πρόταση.
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ίξώ δρυϊνω

Πρόκειται γιά τόν ϊξόν πού παρασιτεί κυρίως στή βελανιδιά άλλα και σέ άλλα δένδρα καί
θάμνους· βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. Ιατρ. 3,89 [II 103,14-104,14 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ. 432-433, λ. ίξία (Viscum), κυρίως σ. 433· Dragendorff, Heil-
pflanzen, σ. 182, λ. Loranthus europaeus (βλ. καί τή σχετική παρατήρηση τοϋ Dragendorff)· πρβ. καί σ. 685
(Atractylis gummifera)· André, Les noms de plantes, a. 134, λ. ixia καί ixion, καί Durling, Medical Terms, σ.
184, λ. ίξός (Loranthus europaeus).

νίτρου άφρω

Γιά τόν άφρόν τοΰ νίτρου (άφρόνιτρον) βλ. παραπάνω, σ. 178.

σκίλλης

Γιά τή σκίλλαν βλ. παραπάνω, σ. 178.

έλλεβόρου λευκού

Γιά τον λευκό έλλέβορο βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4, 148 [II 290, 3-292, 3 Wellm.]. Γιά τή
χρήση γενικά τοϋ έλλεβόρου στήν ιατρική βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 29 («Παυσανίας»),

νάπυος

Νάπυ είναι τό γνωστό σινάπι (σίνηπι ή νάπυ), γιά τό όποιο βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,
154 [I 220, 4-221, 11 Wellm.], ένώ γιά τή δράση του κατά τής άλωπεκίας βλ. αύτόθι [I 221, 2-3
Wellm.]: θεραπεύει καί άλωπεκίας καταπλασθέν.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 358, λ. Senf (Sinapis arvensis)· Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ. 875-
876, λ. Σίναπι· Gstirner, Galen. Pharmazie, σσ. 488-494, λ. Sinapis- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. liv, λ. Sinapis alba,
nigra- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 256, λ. Brassica nigra (Sinapis nigra)· στις σσ. 254-257 κ.ά. είδη- André,
Les noms de plantes, a. 240, λ. sinapis, καί Durling, Medical Terms, σ. 242, λ. νάπν = σίναπι, καί σ. 290, λ. σίνα-
πι (Sinapis alba).

καρδάμου

Γιά τό κάρδαμο βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2,155 [I 221,12-222,11 Wellm.]· πρβ. αύτόθι [I
222, 7 Wellm.]: τρίχας τε ρεούσας επέχει.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ. 464-465, λ. Κάρδαμον André, Les noms de plantes, σ. 49, λ. car-
damum, καί Durling, Medical Terms, σ. 191, λ. κάρδαμον (Lepidium sativum).

φλοιοΰ καλάμου

Γιά τά ε'ίδη τών καλάμων γενικά βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 85 [I 81,4-17 Wellm.]· γιά τή
χρήση τοϋ φλοιοΰ τους στή θεραπεία τών άλωπεκιών βλ. αύτόθι [I 81,13-15 Wellm.]: ό δέ φλοιός
άλωπεκίας θεραπεύει καείς καί μετ' δξους καταπλασθείς.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 34-36, λ. Acorus Calamus, καί σσ. 109-113, λ.
Calamus Draco· Magnus, Augenheilkunde, σ. 336, λ. Calmus (Acorus Calamus)· Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σσ.
452-453, λ. Κάλαμος· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 102, λ. Acorus Calamus (Α. aromaticus)· στήν ίδια σελ.
κ.ά. ε'ίδη· André, Les noms déplantés, σ. 45, λ. calamus, καί Durling, Medical Terms, σσ. 189-190, λ. κάλαμος.

πίσση ύγρά

Γιά τήν ύγράν πίσσαν, δηλ. τή ρητίνη τοΰ πεύκου, βλ. παραπάνω, σ. 221.

άναλαβών

Τό άναλαμβάνω χρησιμοποιείται έδώ μέ τήν ειδική σημασία τοΰ «άναμιγνύω»· βλ. ένδει-
κτικά Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,2 [XII 401,14-15 Κ.]: έχίνων θαλασσίων τά όστρακα κατα-
καύσας καί ΰδατι άναλαβών κατάτριβε τούς τόπους■ αύτόθι [XII 403,11-14 Κ.]: ονύχων αίγείων
κεκαυμένων τής σποδού, θαψίας χυλού ..., έκάστου τό ίσον τρίψας επιμελώς άναλάμβανε αίγεία
χολή■ αύτόθι [XII 404, 7-8 Κ.]: φλοιοΰ καλάμου δραχμάς δ', άφρονίτρου δραχμάς δ' πίσση ύγρά
άναλαβών χρώ, κ.ά.
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μυών κεφαλάς

Για τή χρήση τών (κατοικίδιων) μυών γενικά στή Θεραπευτική βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ.
2,69 [I 143,1-4 Wellm.].

μυόχοδα

Για τά μνόχοδα, δηλ. τήν κόπρο τών ποντικών, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,80 [I 163,12-15
Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [1163,12-13 Wellm.]: μυών <δέ> [sc. ή κόπρος] λεία συν όξει άλω-
πεκίας καταχριομένη θεραπεύει.

έφαιμάξας τόν τόπον

Για να είναι άποτελεσματικδ τό φάρμακο, πρέπει πριν άπό τήν έπάλειψή του ό γιατρός νά
τρίψει έντονα τό κεφάλι, ώστε τό δέρμα νά ερεθισθεί καί νά ματώσει (προφανώς έλαφρά). Ή
έντονη τριβή στό σημείο, δπου ύπάρχει ή άλωπεκία, μέχρις δτου ματώσει ή δημιουργήσει φλύ-
κταινες, άποτελεϊ συχνή ύπόδειξη· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,2 [XII 407,1-3 Κ.]: ή ξυρή-
σας [sc. τάς άλωπεκίας] και σμήξας άφρονίτρω κα'ι άλκυονίω μετά δριμέος δξους άνάτριβε, μέχρις
άν αίμάξη, είτα κατάχριε· δ.π. 1,2 [XII 408,17-19 Κ.], κ.ά.· βλ. καί δ.π. 1,1 [XII 406,7-9 Κ.]: τάς δε
βαθείας [sc. άλωπεκίας] άνάτριβε... μέχρις άναξασμοϋ■ αύτόθι [XII406,11-12 Κ.]: φλυκταινώσας
τήν άλωπεκίαν, κ.ά. Πρβ. άκόμη Γαλην., Π. κράσ. κα'ι δυν. άπλ. φαρμ. 11,1 [XII 348,4-5 Κ.]: άνα-
τρίβοντες αύτάς [sc. τάς συκώσεις] ώς αίμάξαι.

άμύγδαλα πικρά σύν τοϊς λεπύροις

Γιά τά πικρά άμύγδαλα βλ. παραπάνω, σ. 196.

μαδαριώσιν

Μαδάρωσις είναι ή νόσος κατά τήν όποία πέφτουν οί τρίχες τών βλεφάρων· Άλέξ. Τραλλ.,
Π. οφθαλμ. 1 [σ. 146 Puschm.]: Περ'ι μαδαρώσεως κα'ι πτιλώσεως. Κα'ι ή μαδάρωσις κα'ι ή πτίλω-
σις πάθος έστι τοϋ ταρσού τών βλεφάρων, ή μέν μαδάρωσις αύτή μόνη τριχών, ή δέ διά ρεύμα ή δι'
άλωπεκίαν■ βλ. άκόμη [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,4 [XIV 413,5-9 Κ.]· Άέτ., Αόγ. ιατρ. 7,80 [VIII/2, σσ.
328,6-329,10]· Παϋλ. Αίγ., Έπι τ. Ιατρ. 3,22 [CMG IX/1, σ. 178,1-9], κ.ά.

μνών τών κατοικίδιων

Γιά τούς κατοικίδιους μύς βλ. λίγο παραπάνω.

άμπελίνον ράκονς

Τό ούσ.ράκος στήν ιατρική δέν σημαίνει άπαραίτητα «κουρέλι», άλλά δηλώνει τεμάχιο ύφά-
σματος, συνήθως λινό (ράκος λινοϋν = τεμάχιο λινού πανιού), πού χρησιμοποιείται μέ διαφόρους
τρόπους στήν ιατρική πράξη· βλ. Γαλην., Π. σννθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,1 [XII 502,7-8 Κ.]: ή κα'ι ράκος
εις ρόδινον άποβάπτων έπιτίθει- δ.π. 4,8 [XII794,16-17 Κ.]:... σύν νδατι εις ράκος άναλαβών κα-
τάπλασσε, κ.ά.· Παύλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,62 [CMG IX/1, σ. 278, 2]: ... 'έπειτα εις ράκος ίσχνρόν
έμπλάσσεται- δ.π. 6,84 [CMG ΙΧ/2, σ. 126,19]: είτα τό όστέον δσον τάχος έκπρίζει λινοϋν ράκος
περιθείς· δ.π. 6,90 [CMG ΙΧ/2, σ. 141,13-14]: μετά δέ τήνχειρουργίανράκος άπλοϋνλινοϋν, δσον
τό μέγεθος τοϋ τραύματος, κ.ά. Στό κείμενο αύτό δμως τό άμπέλινον ράκος καμένο άποτελεϊ ένα
άπό τά ύλικά συνθέσεως τοΰ φαρμάκου. Ή βασική δυσκολία γιά τήν κατανόηση τής έκφράσε-
ως αύτής προκύπτει κυρίως άπό τόν χαρακτηρισμό τοΰ ράκους ώς άμπελίνον. Δυστυχώς δέν έχω
έντοπίσει κανένα χωρίο πού νά έπιτρέπει νά διατυπωθεί έστω καί μία στοιχειώδης έρμηνεία. Ό
Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σ. 124, έπίσης άδυνατεϊ νά κατανοήσει τό χωρίο καί περιορί-
ζεται νά τό μεταφράσει ώς «Weinlumpen?». Τίς ιδιότητες τοΰ ράκους ώς ύλικοΰ χρησιμοποιούμε-
νου στή Φαρμακολογία τίς καταγράφει μόνον ό Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 7, λ. 'Ράκος [CMG ΙΧ/2,
σ. 255,22-25]: 'Ράκος κεκαυμένον τό μέν έξ έρίων όμοίαν έκείνοις έχει κεκαυμένοις δύναμιν, τό δέ
λινοϋν καιόμενον μέν έτι λεπτομερή καπνόν έκδίδωσιν, ώς κα'ι κατάρρους έκφράττειν κα'ι ταίς τής
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υστέρας άρμόττειν άναδρομαΐς, ήδη δέ καυθέν έγγύς έστιν έρίω τήν δύναμιν. Πρβ. και τήν έκφραση
Κιλίκιον ράκος (= τεμάχιο άπό ύφασμα κατασκευασμένο στήν Κιλικία;), Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 1,2 [XII 403,1 Κ.]: κιλικίου ράκους κεκαυμένου (βλ. και Ήρακλ., άπ. 30 Guardasole: «panno
cilicio bruciato»)· Άέτ., Αόγ. ίατρ. 6, 55 [CMG VIII/2, σ. 201, 5]· πρβ. και Ίππιατρ. (Hipp. Berol.)
69,17 [CHGI 274,9 Oder - Hoppe].

ίππείων οδόντων

Ό Διοσκουρίδης κάνει λόγο γιά διαφόρους ϋλας που προέρχονται άπό τά άλογα και χρη-
σιμοποιούνται στή Θεραπευτική, όπως αίμα (βλ. Π. ΰλ. ίατρ. 2,79 [I 161,12-13 Wellm.]), άφοδος
(βλ. ό.π. 2,80 [I 163,1-2 W.]),λειχήνες (βλ. ό.π. 2,43 [1134,11-13 W.]), γάλα (βλ. ό.π. 2,70 [1143,
14-15 W.]), πιτύα (βλ. ό.π. 2,75 [1150,14-15 W.]), στέαρ (βλ. ό.π. 2,76 [1154,3 W.]), τυρός (βλ. ό.π.
2,71 [I 146,10-12 W.]), όχι όμως και γιά τούς οδόντες.

στέατος άρκτείου

Γιά τό άρκ(τ)ειον στέαρ βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2, 76 [I 151,23-152,13 Wellm.] (πώς θε-
ραπεύεται, δηλ. πώς καθαρίζεται)· αύτόθι [I 156,1-15 Wellm.] (πώς γίνεται εύώδες τό όρνίθειον
και τό χήνειον στέαρ- τω δέ αύτω τρόπω άρωματιστέον και τό ϋειον καί άρκειον καί τά δμοια)· γιά
τή χρήση τοΰ άρκείου στέατος στή θεραπεία τών άλωπεκιών βλ. αύτόθι [1158,5-6 Wellm.]: τό δέ
άρκειον δοκεϊ τριχοφυές είναι άλωπεκιών καί χιμετλιώσιν άρμόζει.
Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 298, λ. στέαρ.

μυελού έλαφείου

Γιά τόν μυελόν τής έλάφου βλ. παραπάνω, σ. 425. Πρβ. καί Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1, 77 [I
158,19-20 Wellm.], γιά τις γενικές ιδιότητες τών μυελών.

εις πυξίδα χαλκήν

Αρχικά ή πυξίς δήλωνε κιβώτιο άπό ξύλο πύξου· έδώ όμως τό ούσ. αύτό δηλώνει ένα μικρό
χάλκινο άγγεΐο, χρησιμοποιούμενο άπό γιατρούς γιά τή φύλαξη φαρμάκων. Βλ. και παρακάτω,
όπου γίνεται λόγος γιά άργυρή πυξίδα, γιά παρόμοια χρήση.

6a. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,2 [XII 432,12-434,2 Κ.]191:
Περί τών έν τώ Κλεοπάτρας Κοσμητικώ γεγραμμένων. καί τά γεγραμμένα κατά τό
Κλεοπάτρας Κοσμητικόν αυτοϊς όνόμασιν οϋτως έχει·

πρός τό τρίχας γεννήσαι έν τή κεφαλή, καλάμων άπαλών τάς ρίζας κόψας χύλισον
καί μυϊάς έν πολταρίω φρύξας μίξον, καί στέαρ άρκτειον και έλαιον κέδρινον καθ'εν τρίψας
καί έπί τό αύτό μίξας δός καταχρίεσθαι· ίνα δέ τήν όσμήν άπαμβλύνης, μίξον οΐνον ή γλυκύ,
άλλο, γεγραμμένον ού μετά πολλά τοϋ πρόσθεν, ώδέ πως κατά λέξιν-
πρός τριχοφυίαν. λινόσπερμα ξηρόν κατάκαυσον σύν τή λινοκαλάμη καί τρίψας σύν
έλαίω σησαμίνω κατάχριε.

άλλο κατωτέρω γεγραμμένον ώδί πως·

πρός τρίχας ρέουσας, γήν κιμωλίαν άδροτάτην βρέξον ο'ίνω αύστηρώ καί μόρων
χυλω τοσούτω δσον συμπιείν μόνον, καί πρόσβαλλε ώς λειοτάτου ύοσκυάμου όξύβαφον,
εΐτα άναπλάσας τροχιακούς καί ξηράνας έν σκιά άπόθου εις άγγείον κεραμεοϋν καινόν.

191. Βλ. έπίσης Sigerist, Rezeptiiteratur, σ. 5, ύποσημ. 10, και Fabricius, Pharmakologen, σ. 201. Πρβ.
Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128. Γερμανική μετάφραση άπό τόν Lüring, Über die medic. Kenntnisse,
σσ. 126-127.
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έπι δέ τής χρήσεως διεις ύδατι καταχρίεσθαι κέλευε, είτα, δταν ξηρανθη, έκκλυζέσθω δι'
ήμερων ε '. τό αύτό ποιεί, έτι δέ ποιεί καϊ πρός τά έν τω προσώπω και τραχτ\λω λειχηνώδη.

άλλη [sc. δύναμις?] αύξουσα ταχέως καϊ δασύνουσα και μελαίνουσα. λάδανον λέα-
νον μετ'έλαίου καϊ γλυκέος οίνου καϊ ποιήσας <είς μέλιτος>]92 πάχος τούτο κατάχριε προ-
σμηξάμ ενος.

και μετ' όλίγα πάλιν έτερον γέγραπται φάρμακον κατά λέξιν ούτως.

πρός ρύσιν τριχών τήν χωρίς νόσου γιγνομένην. κράμβην ξηράν λείαν μεθ' ύδατος κα-
τάπλασσε ή λωτού ρίζαν ομοίως.

Σχετικά μέ τά δσα εΐναι γραμμένα στό Κοσμητικόν τής Κλεοπάτρας. Και αύτά πού
εΐναι γραμμένα στό Κοσμητικόν τής Κλεοπάτρας έχουν ώς έξής αύτολεξεί·

Γιά νά φυτρώσουν τρίχες στό κεφάλι. Άφοΰ κόψεις τις ρίζες μαλακών καλαμιών,
βγάλε τό έκχύλισμά τους, καί άφοΰ ψήσεις μΰγες σέ ένα δοχείο, άνάμιξέ τες. Και άφοΰ
άναμίξεις λίπος άρκούδας καί κέδρινο λάδι, καί (στή συνέχεια) άφοΰ τά άναμίξεις όλα
μαζί, δώσε το [sc. τό φάρμακο] νά χρησιμοποιηθεί ώς κατάχρισμα. Γιά νά έλαττώσεις
όμως τή μυρωδιά του, άνάμιξέ το μέ κρασί ή μέ μοΰστο.

Άλλο, γραμμένο όχι πολύ παρακάτω άπό τό προηγούμενο, τό όποιο αύτολεξεί έχει
περίπου ώς έξής193·

Γιά νά φυτρώσουν τρίχες. Κάψε ξερό σπόρο λιναριού μαζί μέ τό καλάμι τοΰ λινα-
ριού και άφοΰ τά κονιορτοποιήσεις άναμιγνύοντας σησαμέλαιο, έπάλειφε (τό κεφάλι).

Άλλο πού εΐναι γραμμένο παρακάτω περίπου ώς έξής194·

Γιά τις τρίχες πού πέφτουν. Γή κιμωλία πάρα πολύ σκληρή κατάβρεξέ την μέ κρασί
στυφό καί μέ χυλό μούρων τόσο μόνο όσο μπορεί νά άπορροφήσει καί πρόσθεσε ένα
όξύβαφο ύοσκύαμο όσο τό δυνατόν καλύτερα πολτοποιημένον195. Στή συνέχεια, άφοΰ
πλάσσεις τροχίσκους καί τούς στεγνώσεις στή σκιά, τοποθέτησέ τους σέ ένα καινού-
ριο κεραμικό άγγείο. "Οταν πρόκειται νά τούς χρησιμοποιήσεις, άφοΰ τούς διαλύσεις μέ
νερό, δώσε εντολή νά έπαλείφεται (τό κεφάλι). "Υστερα όταν στεγνώσει (τό κατάχρι-
σμα), άς ξεπλυθεί. Κάνε τό ϊδιο γιά πέντε ήμέρες. Έπίσης (τό φάρμακο αύτό) είναι άπο-
τελεσματικό καί γιά τις λειχήνες τοΰ προσώπου καί τοΰ τραχήλου.

Άλλο φάρμακο πού αυξάνει γρήγορα, κάνει πυκνές καί μαυρίζει (τις τρίχες).
Ανακάτεψε λάδανο μέ λάδι καί γλυκό κρασί καί, όταν τό κάνεις παχύρρευστο δπως τό
μέλι, έπάλειφε (τό κεφάλι), άφοΰ προηγουμένως τό καθαρίσεις.

Καί ύστερα άπό λίγα [sc. φάρμακα τά όποια ό Κρίτων παραλείπει] ύπάρχει ένα
άλλο φάρμακο, γραμμένο αύτολεξεί ώς έξής196·

Γιά πτώση τριχών πού συμβαίνει χωρίς (νά ύπάρχει) κάποιο νόσημα. Αφοΰ πολτο-
ποιήσεις μέ νερό ξερό λάχανο, βάλτο ώς κατάπλασμα, ή ρίζα λωτοΰ κατά παρόμοιο τρόπο.

192. Addidi coll. trasl.lat.: «ac ad mellis crassitiem redactam ...».

193. Προσθήκη-διευκρίνιση τοϋ Κρίτωνα.

194. Προσθήκη-διευκρίνιση τοϋ Κρίτωνα.

195. Προφανώς με τήν έκφραση ώς λειοτάτου ύοσκυάμου όξύβαφον έννοεΐ δσο τδ δυνατόν καλύτερα
πολτοποιημένο ύοσκύαμο (φυτό), τόσο ώστε νά είναι σε ρευστή κατάσταση, άφοϋ τό όξύβαφον ήταν μέτρο
δγκου ύγρών. Βλ. δμως παρακάτω, άπ. 6b, δπου σέ φάρμακο τής Κλεοπάτρας γιά τις τρίχες πού πέφτουν τό
άντίστοιχο συστατικό είναι σπέρμα ύοσκυάμου (ύοσκυάμου σπέρματος λειοτάτου).

196. Προσθήκη-διευκρίνιση τοϋ Κρίτωνα.
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Καί τά γεγραμμένα κατά τό Κλεοπάτρας Κοσμητικόν αύτοϊς όνόμασιν οϋτως εχει

Βλ. τή σχετική παρατήρηση παραπάνω, σ. 435 (σχόλιο: πάντα συνήθροισεν ό Κρίτων).

καλάμων απαλών τάς ρίζας

Γιά τον κάλαμον βλ. παραπάνω, σ. 439.

μυΐας

Γιά τις μύγες ώς συστατικό φαρμάκων βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,1 [XII 419,9 Κ.]·
αύτόθι [XII 420,8-9 Κ.[· δ.π.4,8 [XII 793,13 Κ.], κ.ά.

πολταρίω

Τό ούσ. αύτό σημαίνει ε'ίτε τόν πολτό, βλ. π.χ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2, 92 [I 172, 10-12
Wellm.]: άθήρα ... εστί δε ρόφημα ώσπερ πολτάριον ύγρόν παιδίοις άρμόζον, καί Παΰλ. Αϊγιν.,
Έπιτ. ίατρ. 7,3 [CMG ΙΧ/2, σ. 188,13-14]:Άθήρα πολτάριόν έστιροφηματώδες έκτής άληλεσμένης
ζειάς ή άπό σίτου σκευαζόμενον παιδίοις άρμόζον ποιεί δέ καί είς κατάπλασμα, ε'ίτε κάποιου είδους
δοχείο, τό όποιο μπορεί νά τοποθετηθεί στή φωτιά, βλ. π.χ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 9,4 [XIII
280,11-12 Κ.]: βαλών είς πολτάριον καινόν, εψε εως λειφθή τό τρίτον (λατ. μετάφρ.: «coniicito in
vasculum novum ...»), καί [Γαλην.],/!. εύπορ. 2,6 [XIV 422,5-7 Κ.]·, πορφύρας ή κήρυκας βαλών197
είς πολταρίδιον δός είς κάμινον όπτηθήναι καί λειάνας μετά μέλιτος χρώ. Προφανώς στό παραπά-
νω κείμενο τοΰ Κοσμητικού τό πολτάριον πρέπει νά μεταφρασθεί ώς δοχείο.

στέαρ άρκτειον

Βλ. τό σχετικό σχόλιο στό προηγούμενο άπόσπασμα (σ. 441).

έλαιον κέδρινον

Τό λάδι αύτό παρασκευάζεται άπό τήν κεδρίαν, δηλ. τή ρητίνη τοΰ κέδρου· βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 1,77 [I 77,16-23 Wellm.].

Γιά τόν κέδρο καί τή φαρμακευτική χρήση του (γενικά) βλ. Magnus, Augenheilkunde, σα 337-338,
λ. Ceder (Cedrus libanotica)· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 70, λ. Juniperus Oxycedrus (στις σσ. 70-71 κ.ά.
είδη)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxv, λ. Cedrus (Juniper communis)· André, Les noms déplantés, a. 54, λ. cedrus
και cedris, και Durling, Medical Terms, σ. 198, λ. κεδρία, καί σσ. 198-199, λ. κέδρινος, κεδρίς καί κέδρος.

λινόσπερμα συν τή λινοκαλάμη

Αινόσπερμα και λινόσπερμον είναι ό σπόρος τοΰ λιναριοΰ, ένώ λινοκαλάμη είναι ό κορμός
τοΰ φυτοΰ (ή καλαμιά)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,103 [I 177, 5-17 Wellm.].

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 411-413, λ. Linum usitatissimum· Magnus,
Augenheilkunde, σ. 339, λ. Flachs (Linum usitatissimum)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σσ. 615-621, λ. Λίνον Dra-
gendorff, Heilpflanzen, σ. 342, λ. Linum usitatissimum (σσ. 341-342: Linaceae)· André, Les noms déplantés, σ.
147, λ. linum, κάι Durling, Medical Terms, σ. 224, λ. λινοκαλάμη, λινόσπερμα καί λινόσπερμον.

έλαίω σησαμίνω

Πρόκειται γιά τό λάδι τοΰ σουσαμιού, γιά τό όποιο ό Διοσκουρίδης σημειώνει άπλώς ότι
παρασκευάζεται δπως τά προειρημένα, δηλ. τό άμυγδάλινον, τό βαλάνινον κτλ., καί ότι έχει ιδιό-
τητες παρόμοιες μέ έκείνες τοΰ βαλανίνου· βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 1,34 [I 38,13-15 Wellm.].

Σχετικά μέ τό φυτό σήσαμον, τή φαρμακολογική χρήση του καί τή σχετική βιβλιογραφία βλ. παραπά-
νω, σ. 180. Βλ. άκόμη Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,99 [1174,15-16 Wellm.], δπου σημειώνεται δτι γίνεται δέ καί
έλαιον έξ αύτοϋ, ώ οί έν Α'ιγύπτω χρώνται, χωρίς δμως ειδικότερη άναφορά στή χρήση του αύτή (πρβ. καί τήν

197. βαλών correxi coll. transi, lat. (: «in ollulam c ο nj i c e »): λαβών ed.
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άποψη τοϋ Lüring γιά τήν άνατολίτικη, και πιθανότατα αιγυπτιακή, προέλευση τών κοσμητικών φαρμάκων
τής Κλεοπάτρας, παραπάνω, σ. 431, ύποσημ. 174).

γήν Κιμωλίαν

Ή Κιμωλία γή είναι λευκό άργιλώδες χώμα άπό τήν Κίμωλο- βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 5,
156 [III 105,13-21 Wellm.].

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 203, λ. Κιμωλία, ή.

μόρων χυλώ

Γιά τά μόρα, δηλ. τόν καρπό τοΰ δένδρου πού λέγεται μορέα ή συκάμινον, βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 1,126 [I 115,8-116,7 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 670-676, λ. Μορέα- Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 171-172, λ.
Morus (διάφορα εϊδη μόρων άπαντώνται 1200 περίπου εϊδη (Moraceae)· βλ. καί τή σχετική παρατήρηση τοϋ
Dragendorff)· Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. lvi-lvii, λ. Sycaminus (1: Morus nigra)· André, Les noms de plantes, σ.
164, λ. morum καί morus arbor, καί Durling, Medical Terms, σ. 239, λ. μορέα, ή (μόρον) [Morus nigra].

ύοσκυάμου

Γιά τόν ύοσκύαμον βλ. παραπάνω, σ. 398.

όξύβαφον

Γιά τό όξύβαφον βλ. παραπάνω, σ. 180.

τά έν προσώπω κα'ι τραχήλω λειχηνώδη

Βλ. [Γαλην.], Όρ. Ιατρ. 297 [XIX 428,7-8 Κ.]: Λειχήν έστι τραχύτης έπιφανείας μετά πολλοϋ
κνησμού- [Γαλην.],Ε'ισαγ. ή Ίατρ. 13 [XIV 757,18-758,8 Κ.]· Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,3 [XII
824, 3-9 Κ.]· αύτόθι [XII 830, 7-846, 15 Κ.]· Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 77, 2-5 [CMG VI/2/2, σ. 250,
10-22]· Άέτ.,Λόγ. 'ιατρ. 8,16 [CMG VIII/1, σσ. 422,6-428,21]· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 4,3 [CMG
IX/1, σσ. 323,15-324,20], κ.ά.

λάδανον

Τό λάδανο παραγόταν άπό ένα είδος τοΰ φυτού κίσθος (λήδον), τό όποιο ταυτίζεται μέ τόν
Κρητικόν Κίστον (κν. «λαδανιά», «λουβιδιά»)· γιά τόν κίσθο καί τά ε'ίδη του βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 1,97 [I 87,1-88,12 Wellm.]. Γιά τόν τρόπο παρασκευής τοΰ λαδάνου βλ. αύτόθι [I 88,12-21
Wellm.], ένώ γιά τή δράση του κατά τής πτώσεως τών τριχών βλ. αύτόθι [I 88, 23-24 Wellm.]:
ϊστησι δέ τάς ρεούσας τρίχας μιγέν ο'ίνω καί σμύρνη καί μυρσινίνω έλαίω.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 512-513, λ. Κίστος· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxviii, λ. Ladanum·
Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 446-447, λ. Cistus (διάφορα ε'ίδη κίσθου: Cistaceae), δπου σημειώνεται δτι τό
λάδανον παράγεται άπό τό εΐδος Cistus hypocistis, ένώ ό κίσθος τοϋ Διοσκουρίδη ταυτίζεται μέ τόν Cistus
monspeliensis· André, Les noms de plantes, α 68, λ. cisthos, καί σ. 137, λ. ladanum, καί Durling, Medical Terms,
σ. 204, λ. κίστος, καί σσ. 220-221, λ. λήδανον {λάδανον).

κράμβην

Πρόκειται γιά τό λάχανο, γιά τό όποιο βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 2, 120 [I 193, 1-194, 11
Wellm.], καί ειδικότερα αύτόθι [I 194,1-2 Wellm.]: ϊσχει δέ καί ρύσιν τών έν κεφαλή τριχών.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 343, λ. Kohl (Brassica oleracea)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ.
547-551, λ. Κράμβη· Dragendorff, Heilpflanzen, a. 254, λ. Brassica oleracea (στις σσ. 254-257 διάφορα ε'ίδη
κράμβης)· André, Les noms de plantes, σσ. 37-38, λ. brassica, κάι Durling, Medical Terms, σ. 210, λ. κράμβη
(Brassica cretica).

λωτού ρίζαν

Ό λωτός πού μνημονεύεται έδώ δέν έχει σχέση μέ τό ομώνυμο δένδρο, άλλά πρόκειται γιά
ποώδες φυτό ('ίσως τό ονομαζόμενο άγριοτριφύλλι) πού χρησιμοποιείται ώς τροφή τών ζώων. Ό
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Διοσκουρίδης μνημονεύει τόν λωτό αύτόν μέ τήν έναλλακτική ονομασία τρίφυλλον (λωτός ... δν
ένιοι τρίφυλλον καλοϋσι)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 4,110 [II 263,5-8 Wellm.].

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 342, λ. Hornklee (Lotus sativus)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ.
630-631, λ. Λωτός· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 314, λ. Trifolium fragiferum (στήν ϊδια σελ. κ.ά. εϊδη)· An-
dré, Les noms de plantes, σσ. 147-148, λ. lotos [-us], κάι Durling, Medical Terms, σ. 227, λ. λωτός (Trifolium
fragiferum), και σ. 314, λ. τρίφυλλος (και τριφύλλων).

6b. Άέτ., Αόγ. 'ιατρ. 6,56 [CMG VIII/2, σ. 205,1-9]:

(πρόκειται γιά τό κεφάλαιο Περ'ι ρεουσών τριχών)

Κ λ εοπάτρα δέ φησί- πρός τάς ρέουσας τρίχας· χρώ τούτω · γήν κιμωλίαν άδρο-
τάτην βρέξον οϊνω αύστηρώ και μόρων χυλω τοσούτον δσον συμπιεϊν μόνον κα'ι πρόσβα-
λε ύοσκυάμου σπέρματος λειοτάτον τό αρκούν κα'ι συλλεάνας άνάπλασσε τροχίσκον κα'ι
ξηράνας έν σκιά άπόθου εις άγγείον κεράμινον καινόν. έπι δέ τής χρήσεως διε'ις ϋδατι
σμάσθαι κέλευε, είτα δ τ αν ξηρανθη έκκλυζέσθω. και δι' ημερών ε' τό αύτό ποίει. χρώ δέ
αύτω έπι τών θερμοτέρων κεφαλών, ποιεί καί πρός τά έν προσώπω καί τραχήλω λειχηνώδη.

Ή Κλεοπάτρα λέει· γιά τις τρίχες πού πέφτουν· χρησιμοποίησε αύτό (sc. τό άκό-
λουθο φάρμακο)· γη κιμωλία πάρα πολύ σκληρή κατάβρεξέ την μέ κρασί στυφό και μέ
χυλό μούρων τόσο μόνο όσο μπορεί νά άπορροφήσει και πρόσθεσε σπέρμα ύοσκυάμου,
πάρα πολύ καλά τριμμένο, όση ποσότητα είναι άρκετή, και, άφού τά αναμείξεις όλα μαζί,
πλάσσε τροχίσκο καί, άφοΰ τόν στεγνώσεις στή σκιά, τοποθέτησέ τον σέ ένα καινούριο
κεραμικό άγγείο. Όταν πρόκειται νά τόν χρησιμοποιήσεις, άφού τόν διαλύσεις μέ νερό,
δώσε έντολή νά χρησιμοποιηθεί ώς καθαριστικό. Ύστερα όταν στεγνώσει (τό καθαρι-
στικό)198, άς ξεπλυθεί. Κάνε τό 'ίδιο γιά πέντε ήμέρες. Τό φάρμακο νά τό χρησιμοποιείς στά
κεφάλια πού είναι θερμότερα. Είναι άποτελεσματικό καί γιά τίς λειχήνες τοΰ προσώπου
καί τοΰ τραχήλου.

Γιά τά ύλικά πού άποτελοϋν τά συστατικά τοΰ φαρμάκου καθώς και γιά τά νοσήματα στά
όποια ένδείκνυται βλ. παραπάνω, στό άπ. 6a.

χρώ δέ αύτω έπι τών θερμοτέρων κεφαλών

Δηλ. στά κεφάλια πού ή κράση τους είναι περισσότερο θερμή άπό τό φυσιολογικό. 'Επι-
σημαίνω ότι μία άπό τις αιτίες τής φαλακρώσεως είναι καί ή αύξημένη θερμότητα τοΰ κεφαλιού-
σχετικά βλ. στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 1 («Άθρύϊτος ό Θάσιος»), σσ. 139-140. Πιθανότατα αύτή ή τε-
λευταία παρατήρηση προέρχεται άπό τόν 'ίδιο τόν Άέτιο. Πρβ. καί Άέτ., Αόγ. ίατρ. 6, 61 [CMG
VIII/2, σ. 209,13-14]: έπι δέ τών εϋψυκτον έχόντων τήν κεφαλήν.

7. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,8 [XII 492,6-493,12 Κ.]199:

Περι τών υπό Κλεοπάτρας γεγραμμένων πρός άχώρας έν τω Κοσμητικώ. κα'ι τά τη

198. Δηλ. όταν τό καθαριστικό στεγνώσει πάνω στήν έπιφάνεια τοϋ κεφαλιοϋ, όπου εχει έπιχρισθεΐ.

199. Βλ. έπίσης Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 5, ύποσημ. 10, καί Fabricius, Pharmakologen, σ. 201, ύποσημ.
4. Πρβ. καί Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128. Γερμανική μετάφραση άπό τόν Lüring, Über die medic.
Kenntnisse, σο. 128-129.
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Κλεοπάτρα πρός άχώρας γεγραμμένα έφεξής είρήσεται κατά τήν έκείνης αυτής λέξιν
Πρός άχώρας.

τήλει λεπτή έφθη, μέλανος τεύτλου χυλώ βεβρεγμένη, έκκλυζέσθω ή κεφαλή, ή τεύτ-
λου άφεψήματι ή γη κιμωλία βεβρεγμένη. τούτοις έκκλυσαμένη, καταχριέσθω μυρσίνη
λεία μετ' οίνελαίου, άνωθεν δέ έπιτιθέσθω φύλλα τεύτλου.

άλλο πρός τούς λίαν έλκώδεις [sc. άχώρας]. ψιμμυθίου πεφρυγμένου δραχμάς β ', λι-
βάνου δραχμάς β θείου δραχμήν α ', λεία ποιήσας μετ' έλαίου κατάχριε.

άλλο καί πρός πίτυρα ποιούν, νίτρου, χαλκάνθου άνά δραχμήν α ' λειώσας έλαιον κα-
τάχριε καί έγχριε.

άλλο πρός άχώρας. σμύρναν καί μυρσίνης λευκής χλωρά φύλλα λεία έν ο'ίνω λειώ-
σας κατάχριε·

ή γή κιμωλία φωσθείση σύν οϊνω μέλανι κατάχριε·

ή ψιμμυθίου καί μολυβδαίνης ϊσον έκάστου, σύν μυρσίνω λειώσας κατάχριε-
ή θείου άπύρου δραχμάς στ', λιβάνου άρρενος δραχμήν α ', στυπτηρίας σχιστής, στα-
φίδος άγριας, εύζώμου, νίτρου άφροϋ άνά δραχμήν α ', χαλκάνθους δραχμήν α ', πηγάνου
κλωνιά τρία, λειώσας, όζος βάλε σύμμετρον καί δάφνινον έλαιον ή μύρσινον ή κρόκινον ή
παλαιόν έλαιον κα'ι ποιήσας λιπαράν κατάχριε, προαποσμήξας τω σμήγματι τούτω.

σμήγμα. ύσσώπου χοίνικα α ', θέρμων χοίνικας β ', πτισάνης χοίνικα α ', έρεγμοϋ χοί-
νικα α ', σικύου άγριου ρίζης δραχμάς δ ', ταύτα λειώσας μϊξον καί δίδου σμήχεσθαι.
τό δ'αύτό ποιεί καί πρός λέπραν κα'ι πρός ίόνθους.

Σχετικά μέ τά όσα έχουν γραφτεί άπό τήν Κλεοπάτρα στό Κοσμητικόν γιά τούς
άχώρες. Καί όσα έχουν γραφτεί γιά τούς άχώρες άπό τήν Κλεοπάτρα θά ειπωθούν200 στή
συνέχεια επακριβώς μέ τή φρασεολογία της. Κατά τών άχώρων.

Νά πλύνεται τό κεφάλι μέ βρασμένη λεπτή τήλη, ή όποία έχει μουσκευτεί μέ χυλό
μαύρου τεύτλου· ή μέ άφέψημα τεύτλου ή μέ μουσκεμένη κιμωλία γή· άφοΰ πλυθεί μέ
αύτά (τό κεφάλι), νά έπαλείφεται μέ μυρσίνη πού έχει πολτοποιηθεί μέ οίνέλαιο, καί νά
τοποθετούνται άπό πάνω φύλλα τεύτλου.

Άλλο γιά τούς άχώρες πού έχουν πολλά έλκη. Δύο δραχμές ψημένο ψιμμύθιο, δύο
δραχμές λιβάνι, μία δραχμή θείο, άφοΰ τά πολτοποιήσεις μέ λάδι, επάλειφε (τούς άχώρες).

Άλλο πού δρά καί κατά τής πιτυρίδας. Άφοΰ κονιορτοποιήσεις νίτρο καί χάλκαν-
θο, μία δραχμή άπό τό κάθε ένα, άλειφε (πρώτα τούς άχώρες) μέ λάδι καί (έπειτα) έπά-
λειφε (τους μέ τό φάρμακο)201.

Άλλο γιά τούς άχώρες. Άφοΰ πολτοποιήσεις μέσα σέ κρασί σμύρνα καί φρέσκα
φύλλα λευκής μυρσίνης, έπάλειφε (τούς άχώρες)·

ή μέ ψημένη κιμωλία γή καί μέ μαΰρο κρασί έπάλειφε (τούς άχώρες)·
ή, άφοΰ πολτοποιήσεις μέ λάδι άπό μυρσίνη 'ίση ποσότητα ψιμμύθιο καί μολύβδαι-
να, έπάλειφε (τούς άχώρες)·

ή έξι δραχμές άψητο θείο, μία δραχμή άρσενικό λιβάνι, στυπτηρία σχιστή, άγρια
σταφίδα, εϋζωμο, άφρόνιτρο, άπό τό κάθε ένα μία δραχμή, μία δραχμή χάλκανθο, τρία

200. Δηλ. θα γραφτούν.

201. Βλ. καί τή γερμ. μετάφρ. τοϋ Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σ. 128.
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κλωνάρια πήγανο, άφοΰ τά πολτοποιήσεις, βάλε όσο ξύδι άπαιτεΐται καί (ομοίως) λάδι
δάφνινο ή άπό μυρσίνη ή άπό κρόκο ή παλαιό λάδι καί, άφοΰ τό κάνεις λιπαρό (sc. τό
μίγμα), επάλειφε (τό κεφάλι), άφοΰ προηγουμένως τό καθαρίσεις μέ τό άκόλουθο «κα-
θαριστικό».

«Καθαριστικό». Έναν χοίνικα ΰσσωπο, δύο χοίνικες θέρμους, έναν χοίνικα πτισά-
νη, έναν χοίνικα τεμαχισμένα κουκιά, τέσσερις δραχμές ρίζα πικραγγουριάς. Αύτά άφοΰ
τά πολτοποιήσεις (τό κάθε ένα χωριστά;), άνάμιξέ τα καί δώσε τα νά χρησιμοποιηθούν
ώς καθαριστικό.

Τό ίδιο (φάρμακο) είναι άποτελεσματικό καί κατά τής λέπρας καί τών ίόνθων202.

άχώρας

Άχώρ ονομάζεται έν τι τών έν τω δέρματι τής κεφαλής γιγνομένων παθών,... έκ μέν τοϋ γέ-
νους τών παρά φύσιν όγκων ύπάρχων, 'ιδίας δέ έξαιρέτου προσηγορίας τυχών, έπϊ τή τών συμπτω-
μάτων ίδιότητι- λεπτοϊς γάρ πάνυ τρήμασι κατατιτράται, νοτίδα λεπτήν εχουσιν ύγρότητος άτρέ-
μα γλίσχρου, βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ κ. τόπ. 1,8 [XII 463,15-464,3 Κ.] (στις σσ. 463,1-496,5 Κ.
καταγράφονται ποικίλα φάρμακα γιά τή νόσο αύτή). Βλ. άκόμη Όρειβ., Βιβλ. πρός Εύνάπ. 4, 12
[CMG VI/3, σσ. 443,22-444,17] (Περι άχώρων και κηρίων)· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1,8 [1463,1-24
Puschm.]· Άέτ., Λογ. ίατρ. 6, 68 [CMG VIII/2, σσ. 216,17-220,7], κ.ά.· Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,
3 [CMG IX/1, σσ. 135,19-136,17], κ.ά.

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 88, λ. άχώρ.

Και τά τή Κλεοπάτρα πρός άχώρας γεγραμμένα έφεξής είρήσεται κατά τήν έκείνης αύτής λέξιν

Βλ. τή σχετική παρατήρηση, παραπάνω, σ. 435 (σχόλιο: πάντα συνήθροισεν ό Κρίτων).

τήλει

Γιά τήν τήλη (κν. μοσχοσίταρο) καί τό άλευρο πού παρασκευάζεται άπό αύτήν βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 2,102 [1 176,9-177,4 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [I 176,15-16 Wellm.]: σμήχει δέ
καί τρίχας καί πίτυρα και άχώρ α ς τό άπόθλιμμα έψηθείσης αύτής [sc. τής τήλεως] έν ϋδατι.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σα 965-966,λ. Τριγωνίσκος (Trigonella)· Dragendorff,Heilpflanzen,
σ. 316, λ. Trigonella Foenum graecum- André, Les noms déplantés, α 256, λ. telis, καί Durling, Medical Terms,
σ. 311, λ. τήλις (Trigonella Foenum-graecum).

μέλανος τεύτλου χυλώ

Γιά τό τεϋτλον (ή σεϋτλον), μέλαν καί λευκόν, βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2,123 [1 195,8-196,
2 Wellm.], όπου όμως δέν καταγράφει χρήση του γιά τή θεραπεία τών άχώρων (άλλά μόνον γιά
τήν πιτυρίαση καί τήν άλωπεκία).

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, α 346, λ. Mangold (Beta vulgaris)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σα.
957-960, λ. Τεϋτλον τό κοινόν· Dragendorff, Heilpflanzen, α 196, λ. Beta vulgaris (στήν 'ίδια σελ. κ.ά. εϊδη)·
André,les noms déplantés, σα 35-36, λ. beta, και Durling,Medical Terms, α 311, λ. τεϋτλον (Beta maritima).

γή Κιμωλία

Γιά τήν Κιμωλίαν γήν βλ. παραπάνω, σ. 444.

μυρσίνη λεία

Πρόκειται γιά τό φυτό πού σήμερα ονομάζεται μυρτιά· γιά τά δύο είδη της (λευκόν καί μέ-
λαν) καθώς και γιά τή φαρμακευτική δράση της βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 1,112 [1 105,5-106,20

202. Ή επισήμανση αύτή δέν άναφέρεται άποκλειστικά στό σμήγμα άλλά στή δράση τοϋ άμέσως
προηγούμενου φαρμάκου.
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Wellm.]· άπό τά διάφορα μέρη τοϋ φυτοϋ ή άπό τά έκχυλίσματά τους γιά τή θεραπεία τών άχώ-
ρων ό Διοσκουρίδης μνημονεύει μόνον τόν οίνον πού παρασκευάζεται άπό τόν καρπό τής μυρ-
σίνης, βλ. αύτόθι [1 105,16-22 Wellm.]: καί ό έξ αύτής [sc. τής μυρσίνης] δέ γινόμενος οΐνος έκθλι-
βέντος τοϋ καρπού και έπι ποσόν άφεψηθέντος ... σμήχει δέ καί πίτνρα και αχώ ρ ας και εξανθή-
ματα τρίχας τε ρέουσας έπέχει.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 349, λ. Murthe (Murthus communis)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ.,
σα. 687-689, λ. Μύρτος· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 468-469, λ. Myrtus communis (στις σσ. 468-469 κ.ά.
εϊδη μυρσίνης)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xliii, λ. Myrtus· André,Les noms déplantés, a. 165, λ. murtus, κάι Durl-
ing, Medical Terms, σ. 241, λ. μυρσίνη = μυρρίνη (Murtus communis).

μετ' ο'ινελαίου

Πρόκειται γιά μίγμα οϊνου και έλαίου, γιά τό όποιο δμως ό Διοσκουρίδης δέν κάνει λόγο,
δπως γιά άλλα άνάλογα (π.χ. τό μελίκρατον, τό ο'ινόμελι). Σημειώνω άκόμη δτι, ένώ τό οίνέλαι-
ον μνημονεύεται συχνά άπό γιατρούς, στά σωζόμενα ιατρικά κείμενα δέν έντοπίζονται ύποδεί-
ξεις γιά τήν άναλογία τών δύο συστατικών του· προφανώς δμως γιά τή σκευασία τοΰ ο'ινελαίου
τηρούνταν κάποιες άναλογίες τοΰ οϊνου και τοΰ έλαίου, δπως μάς έπιτρέπεται νά συμπεράνου-
με άπό τό άκόλουθο χωρίο, [Γαλην.], J7. εύπορ. 3 [XIV 507,14 Κ.]: άλλά τήν σκευασίαν τοϋ ο'ινε-
λαίου άκριβώς σκευάσας.

ψιμμυθίου

Γιά τό ψιμμύθιον βλ. παραπάνω, σ. 231.

λιβάνου

Γιά τό φυτό λίβανος (ή λιβανωτός) βλ. παραπάνω, σ. 416. Βλ. και παραπάνω, σ. 179 (γιά τήν
αιθάλη). Ειδικότερα βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. Ιατρ. 1,68 [I 62,15-16 Wellm.]: άχώρας δέ σύν νίτρω
σμώμενος ίάται [sc. ό λίβανος].

θείου

Γιά τό θείον γενικά βλ. παραπάνω, σ. 178· γιά τό άπυρον βλ. παρακάτω, σ. 449.

δραχμάς

Γιά τήν δραχμήν βλ. παραπάνω, σ. 215.

πρός πίτυρα

Πιτύροις δμοια άπό τοϋ τής κεφαλής δέρματος άποπίπτει πολλάκις ένίοις κνωμένοις και διά
τοϋτο πιτυρίασιν όνομάζουσιν οι 'ιατροί τό σύμπτωμα τοϋτο, γιγνόμενον ύπό μοχθηρών ίχώρων ους
έκδαπανήσαι σκοπός έστι τοις ίωμένοις αύτό■ έτσι ορίζει ό Γαληνός τήν πιτυρίαση στό Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 1,6 [XII 459,6-10 Κ.], και στή συνέχεια καταγράφει σχετικά φάρμακα [XII459,10-
463, 14 Κ.]. Βλ. άκόμη Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1, 4 [I 457, 15-459, 10 Puschm.]· Άέτ., Αόγ. ίατρ. 6,
66 [VIII/2,σσ. 213,10-215,23]· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,3 [CMG IX/1, σσ. 134,15-135,2],κ.ά.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 269, λ. πιτυρίασις = πίτυρον, κάι πίτυρον.

νίτρου άφροϋ

Γιά τόν άφρόν νίτρου ή άφρόνιτρον βλ. παραπάνω, σ. 178.

χαλκάνθου

Γιά τό χαλκανθές ή χάλκανθον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 98 [III 68, 9-69, 13 Wellm.].
Πρόκειται εϊτε γιά έρυθρό οξείδιο τοΰ χαλκοΰ (Spencer), εϊτε γιά θειϊκό χαλκό, κν. γαλαζόπετρα
(Lüring).

Βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. xvi-xvii, λ. Aes Cyprium, (4) Flos aeris ή Chalcanthus («red oxide of
copper»), κάι Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σσ. 128 κάι 129: «Kupfervitriol» (γερμ. μετάφρ. δύο χωρίων
τοΰ έξεταζόμενου άποσπάσματος τής Κλεοπάτρας). Σφάλλει ό Durling, Medical Terms, σσ. 335-336, λ. χαλ-
κάνθη, καί σ. 336, λ. χάλκανθον, ταυτίζοντάς το μέ τό χρυσάνθεμον = βούφθαλμον.
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σμύρναν

Γιά τήν σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 227.

μολυβδαίνης

Πρόκειται γιά μεταλλικό φάρμακο (πιθανόν θειούχος μόλυβδος). Βλ. και Διοσκουρ., 77. ϋλ.
ίατρ. 5,85 [III 56,18-57,10 Wellm.], όπου όμως ή ίδιότητά του πού σημειώνεται έκεΐ είναι άντίθε-
τη μέ αύτή πού άπαιτεΐται γιά τή θεραπεία τών άχώρων, βλ. αύτόθι [III 57,9-10 Wellm.]: ταΐς μέ-
ντοι σμηκτικαίς ούχ αρμόζει δυνάμεσι.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σσ. 238-239, λ. μολύβδαινα.

σύν μυρσίνω

Γιά τήν παρασκευή τοΰ μυρσινίνου έλαίου χρησιμοποιούνται τά άπαλά φύλλα τής μέλαι-
νης μυρσίνης άγριας ή ημέρου· βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 1,39 [I 40,1-10 Wellm.]· ειδικότερα βλ.
αύτόθι [111-12 Wellm.]: δύναμις δέ αύτοϋ στυπτική, σκληρυντική■ διό και ποιείμειγνύμενον άπου-
λωτικαίς και πρός πυρίκαυτα, άχώρας, πίτυρα. Γιά τήν μυρσίνην βλ. λίγο παραπάνω, σ. 447.

θείου άπύρου

Τό θείον (κ. θειάφι), ε'ίτε απυρον ε'ίτε πεπυρωμένον, έχει εύρεΐα ιατρική έφαρμογή (άριστον
ήγητέον τό άπυρον)· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 178.

λιβάνου άρρενος

Ό Διοσκουρίδης δέν κάνει λόγο γιά άρρενα λίβανον. Βλ. όμως σ. 448.

στυπτηρίας σχιστής

Γιά τή σχιστήν στυπτηρίαν (κν. στύψη) βλ. παραπάνω, σ. 222.

σταφίδος άγριας

Γιά τήν άγρίαν σταφίδαν βλ. παραπάνω, σ. 225.

εύζώμου

Πρόκειται γιά τό φυτό πού σήμερα ονομάζεται «ρόκα»· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,140 [I
210,5-14 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 382-383, λ. Εΰζωμον τό ήμερον Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxii,
λ. Eruca· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 257, λ. Eruca sativa· André, Les noms de plantes, σ. 97, λ. eruca, και
Durling, Medical Terms, σ. 170, λ. ευζωμον (Eruca sativa).

πηγάνου

Γιά τό φυτό αύτό, ή κοινή ονομασία τοϋ όποιου είναι «άπήγανος», βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ.
3,45 [II 57,1 -59,12 Wellm.], όπου γίνεται λόγος γιά τό ορειον και άγριον καί γιά τό ήμερον πήγα-
νον· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 58,17-59,1 Wellm.]: ό δέ χυλός [sc. τοϋ πηγάνου] ... βοηθεί... κα'ι
άχώρας σύν όξει καί ψιμυθίω κα'ι ροδίνω καταχριόμενος.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 354, λ. Raute (Ruta graveolens)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 853,
λ. 'Ριπή- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. Ii, λ. Ruta· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 351-352, λ. Ruta graveolens (στή σ.
352 κ.ά. εϊδη)· André, Les noms de plantes, σσ. 221 -222, λ. ruta, κάι Durling, Medical Terms, σ. 267, λ. πήγα-
νον (Ruta graveolens).

δάφνινον έλαιον

Τό λάδι αύτό παρασκευάζεται βασικά άπό τούς καρπούς τής δάφνης, τίς δαφνίδες- σχετικά
βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 1,40 [140,15-41,7 Wellm.].

Βλ. άκόμη Durling, Medical Terms, a. 110, λ. δάφνη κάι δάφνινος, η, ον. Γενικά γιά τή δάφνη καί τίς
ιατρικές χρήσεις της βλ. Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 406-407, λ. Laurus nobilis- Magnus,
Augenheilkunde, σ. 344, λ. Lohrbeer (Laurus nobilis)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 239-241, λ. Δάφνη· Dra-
gendorff, Heilpflanzen, σ. 245, λ. Laurus nobilis, καί André, Les noms de plantes, σσ. 86-87, λ. daphne, καί σσ.
140-141, λ. laurus.
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Wellm.] · άπό τά διάφορα μέρη τοϋ φυτοΰ ή άπό τά έκχυλίσματά τους γιά τή θεραπεία τών άχώ-
ρων ό Διοσκουρίδης μνημονεύει μόνον τόν οΐνον πού παρασκευάζεται άπό τόν καρπό τής μυρ-
σίνης, βλ. αύτόθι [I 105,16-22 Wellm.]: καί ό έξαύτής [sc. τής μυρσίνης] δέ γινόμενος οίνος έκθλι-
βέντος τοΰ καρπού και έπι ποσόν άφεψηθέντος ... σμήχει δέ και πίτυρα κα'ι άχώρας και έξανθή-
ματα τρίχας τε ρεούσας επέχει.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 349, λ. Murthe (Murthus communis)· Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ.,
σσ. 687-689, λ. Μύρτος· Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 468-469, λ. Myrtus communis (στίς σσ. 468-469 κ.ά.
ε'ίδη μυρσίνης)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xliii, λ. Myrtus· André,!« noms de plantes, a. 165, λ. murtus, και Durl-
ing, Medical Terms, σ. 241, λ. μνρσίνη = μνρρίνη (Murtus communis).

μετ' ο'ιν ελαίου

Πρόκειται γιά μίγμα οίνου και έλαίου, γιά τό όποιο όμως ό Διοσκουρίδης δέν κάνει λόγο,
δπως γιά άλλα άνάλογα (π.χ. τό μελίκρατον, τό ο'ινόμελί). Σημειώνω άκόμη ότι, ένώ τό οίνέλαι-
ον μνημονεύεται συχνά άπό γιατρούς, στά σωζόμενα ιατρικά κείμενα δέν έντοπίζονται ύποδεί-
ξεις γιά τήν άναλογία τών δύο συστατικών του- προφανώς όμως γιά τή σκευασία τοΰ ο'ινελαίου
τηρούνταν κάποιες άναλογίες τοΰ οίνου και τοΰ έλαίου, όπως μας έπιτρέπεται νά συμπεράνου-
με άπό τό άκόλουθο χωρίο, [Γαλην.], Π. εύπορ. 3 [XIV 507,14 Κ.]: άΑΑά τήν σκευασίαν τοϋ ο'ινε-
λαίου άκριβώς σκευάσας.

ψιμμυθίου

Γιά τό ψιμμύθιον βλ. παραπάνω, σ. 231.

λιβάνου

Γιά τό φυτό λίβανος (ή λιβανωτός) βλ. παραπάνω, σ. 416. Βλ. και παραπάνω, σ. 179 (γιά τήν
αιθάλη). Ειδικότερα βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,68 [I 62,15-16 Wellm.]: άχώρας δέ σύν νίτρω
σμώμενος ίάται [sc. ό λίβανος].

θείου

Γιά τό θείον γενικά βλ. παραπάνω, σ. 178· γιά τό άπυρον βλ. παρακάτω, σ. 449.

δραχμάς

Γιά τήν δραχμήν βλ. παραπάνω, α. 215.

πρός πίτυρα

Πιτύροις δμοια άπό τοϋ τής κεφαλής δέρματος άποπίπτει πολλάκις ένίοις κνωμένοις και διά
τούτο πιτυρίασιν όνομάζουσιν οί 'ιατρο'ι τό σύμπτωμα τούτο, γιγνόμενον υπό μοχθηρών ίχώρων οΰς
έκδαπανήσαι σκοπός έστι τοις ίωμένοις αύτό■ έτσι ορίζει ό Γαληνός τήν πιτυρίαση στό Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 1,6 [XII 459,6-10 Κ.], καί στή συνέχεια καταγράφει σχετικά φάρμακα [XII 459,10-
463,14 Κ.]. Βλ. άκόμη Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1, 4 [I 457, 15-459,10 Puschm.]· Άέτ., Λόγ. Ιατρ. 6,
66 [VIII/2, σσ. 213,10-215,23]· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ιατρ. 3,3 [CMG IX/1, σσ. 134,15-135,2], κ.ά.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 269, λ. πιτνρίασις = πίτυρον, καί πίτνρον.

νίτρου άφροϋ

Γιά τόν άφρόν νίτρου ή άφρόνιτρον βλ. παραπάνω, σ. 178.

χαλκάνθου

Γιά τό χαλκανθές ή χάλκανθον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5, 98 [III 68, 9-69, 13 Wellm.].
Πρόκειται είτε γιά έρυθρό οξείδιο τοΰ χαλκοΰ (Spencer), ε'ίτε γιά θειικό χαλκό, κν. γαλαζόπετρα
(Lüring).

Βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σα. xvi-xvii, λ. Aes Cyprium, (4) Flos aeris ή Chalcanthus («red oxide of
copper»), και Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σα. 128 καί 129: «Kupfervitriol» (γερμ. μετάφρ. δύο χωρίων
τοΰ έξεταζόμενου άποσπάσματος τής Κλεοπάτρας). Σφάλλει ό Durling, Medical Terms, σσ. 335-336, λ. χαλ-
κάνθη, καί σ. 336, λ. ^άΑκανθον, ταυτίζοντάς το μέ τό χρνσάνθεμον = βούφθαλμον.
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σμύρναν

Για τήν σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 227.

μολυβδαίνης

Πρόκειται γιά μεταλλικό φάρμακο (πιθανόν θειούχος μόλυβδος). Βλ. καί Διοσκουρ., Π. ϋλ.
Ιατρ. 5,85 [III 56,18-57,10 Wellm.], όπου όμως ή ίδιότητά του πού σημειώνεται έκεΐ είναι άντίθε-
τη μέ αύτή πού άπαιτεΐται γιά τή θεραπεία τών άχώρων, βλ. αύτόθι [III 57,9-10 Wellm.]: ταις μέ-
ντοι σμηκτικαίς ούχ αρμόζει δυνάμεσι.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σσ. 238-239, λ. μολύβδαινα.

σύν μυρσίνω

Γιά τήν παρασκευή τοϋ μυρσινίνου έλαίου χρησιμοποιούνται τά απαλά φύλλα τής μέλαι-
νης μυρσίνης άγριας ή ημέρου- βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,39 [I 40,1-10 Wellm.]· ειδικότερα βλ.
αύτόθι [111-12 Wellm.]: δύναμις δέ αύτοϋ στυπτική, σκληρυντική- διό και ποιεί μειγνύ μεν ον άπου -
λωτικαϊς καϊ πρός πυρίκαντα, άχώρας, πίτυρα. Γιά τήν μυρσίνην βλ. λίγο παραπάνω, σ. 447.

θείου άπύρου

Τό θείον (κ. θειάφι), ε'ίτε άπυρον ε'ίτε πεπυρωμένον, έχει εύρεία ιατρική έφαρμογή (άριστον
ήγητέον τό άπυρον)· σχετικά βλ. παραπάνω, σ. 178.

λιβάνου άρρενος

Ό Διοσκουρίδης δέν κάνει λόγο γιά άρρενα λίβανον. Βλ. όμως σ. 448.

στυπτηρίας σχιστής

Γιά τή σχιστήν στυπτηρίαν (κν. στύψη) βλ. παραπάνω, σ. 222.

σταφίδος άγριας

Γιά τήν άγρίαν σταφίδαν βλ. παραπάνω, σ. 225.

εύζώμον

Πρόκειται γιά τό φυτό πού σήμερα ονομάζεται «ρόκα»· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 2,140 [I
210,5-14 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σα 382-383, λ. Ευζωμον τό ήμερον· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxii,
λ. Eruca· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 257, λ. Eruca sativa· André, Les noms de plantes, α 97, λ. eruca, και
Durling, Medical Terms, σ. 170, λ. ευζωμον (Eruca sativa).

πηγάνου

Γιά τό φυτό αύτό, ή κοινή ονομασία τοΰ όποιου είναι «άπήγανος», βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ.
3,45 [II 57,1-59,12 Wellm.], όπου γίνεται λόγος γιά τό δρειον καί άγριον καί γιάτό ήμερον πήγα-
νον· ειδικότερα βλ. αύτόθι [II 58,17-59,1 Wellm.]: ό δέ χυλός [sc. τοΰ πηγάνου] ... βοηθεί... και
άχώρας σύν δξει και ψιμυθίω και ροδίνω καταχριόμενος.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 354, λ. Raute (Ruta graveolens)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., α 853,
λ. 'Ρυτή· Spencer, Celsus, τ. 2, α Ii, λ. Ruta- Dragendorff, Heilpflanzen, σα 351-352, λ. Ruta graveolens (στή σ.
352 κ.ά. εϊδη)· André, Les noms de plantes, σσ. 221-222, λ. ruta, και Durling, Medical Terms, α 267, λ. πήγα-
νον (Ruta graveolens).

δάφνινον έλαιον

Τό λάδι αύτό παρασκευάζεται βασικά άπό τούς καρπούς τής δάφνης, τις δαφνίδες- σχετικά
βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,40 [I 40,15-41,7 Wellm.].

Βλ. άκόμη Durling, Medical Terms, α 110, λ. δάφνη και δάφνινος, η, ον. Γενικά γιά τή δάφνη καί τϊς
ιατρικές χρήσεις της βλ. Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σα 406-407, λ. Laurus nobilis· Magnus,
Augenheilkunde, α 344, λ. Lohrbeer (Laurus nobilis)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σα 239-241, λ. Δάφνη· Dra-
gendorff, Heilpflanzen, σ. 245, λ. Laurus nobilis, και André, Les noms de plantes, σσ. 86-87, λ. daphne, και σσ.
140-141, λ. laurus.
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νησιν, οϋτω κα'ι τοις πλου σίο ι ς χρή γράφειν ήμ&ς φάρμακα· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 3, 8 [XIII
635,16 κ.έ.]: Περ'ι τών πολυτελών σκευασιών τών πρός νευροτρώτονς φαρμάκων, κ.α.· Φιλούμ., Π.
ίοβ. 10 [CMG Χ/1/1, σ. 14,25-27]: Ζήνων δέ ό Λαοδικεύς μετά τήν έαυτοΰ θηριακήν άντίδοτον, ήν
έγώ ένθάδε ού παρέθηκα, διά τό πολυτελές τής σκευασίας, κ.ά.

κόστου

Γιά τό φυτό κόστος βλ. παραπάνω, σ. 428. Γιά τή σμηκτική (καθαριστική) ιδιότητα του κό-
στου πρβ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 1,16 [I 22,13-14 Wellm.]: καθαιρεί δέ και εφηλιν καταχρισθείς.

σμύρνης τρωγλίτιδος

Γενικά γιά τή σμύρνα βλ. παραπάνω, σ. 227. Ή Τρωγλοδυτική (ή Τρωγλΐτις) σμύρνα γιά τήν
όποία γίνεται λόγος έδώ πρωτεύει δλων τών σμυρνών· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,64 [I 57,12-
14 Wellm.]· κοινή ιδιότητα δλων τών σμυρνών είναι ή σμηκτική δράση τους (αύτόθι [I 59, 1-9
Wellm.], passim). Βλ. καί παραπάνω, σσ. 229,405 καί 481.

ϊρεως

Γιά τήν 'ίριδα καί τά ε'ίδη της βλ. παραπάνω, σ. 180. "Ολα τά ε'ίδη τής ίριδας (ιλλυρική, μακε-
δονική,λυβική) έχουν καθαριστικές ιδιότητες, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,1 [17,12-14 Wellm.]:
φακούς τε κα'ι έφήλεις άποκαθαίρουσι σύν έλλεβόρω λευκώ διπλασίονι και μέλιτι καταχρισθεϊσαι
(γι' αύτό δέν ύπάρχει στό κείμενο άκριβέστερος προσδιορισμός).

ναρδοστάχυος

Γιά τόν ναρδόσταχυν καί γενικά γιά τήν νάρδον βλ. παραπάνω, σ. 321. Βλ. άκόμη, σ. 323.
(ινδική νάρδος) καί σ. 380 (spica).

φύλλου

Δέν πρόκειται ούτε γιά φύλλο τοΰ άμώμου (πού προηγείται) ουτε τής κασσίας (πού έπεται),
άλλά πιθανότατα γιά τό φύλλο τοΰ μαλαβάθρου. Βλ. λίγο παραπάνω, στό άπόσπασμα αύτό (τό
σχόλιο σχετικά μέ τό πολυτελές)· βλ. άκόμη Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σ. 129 (λατιν. με-
τάφρ. τοΰ κειμένου: «folii malabathri», καί γερμ. μετάφρ.: «Malabathron»). Γιά τό φύλλο τοΰ μα-
λαβάθρου βλ. καί Γαλην., Π. κράσ. κα'ι δυν. άπλ. φαρμ. 7,12 [XII 66,15-16 Κ.]: Περ'ι μαλαβάθρου.
Μαλαβάθρου φύλλον νάρδου στάχυϊ παραπλήσιόν έστι τήν δύναμιν.

Σχετικά μέ τό μαλάβαθρον βλ. παραπάνω, σ. 227, ένώ γιά τό φύλλον του βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xli,
λ. Malabathrum, καί André, Les noms le plantes, σ. 105, λ. folium (2). Βλ. καί σ. 460 (folium).

κασσίας

Γιά τήν κασ{σ)ίαν, βλ. παραπάνω, σ. 235. Βλ. καί Διοσκουρ., Π. ίίλ. 'ιατρ. 1,113 [118,9 Wellm.],
δπου γίνεται λόγος γιά καθαριστική ιδιότητα τοΰ φυτού αύτοΰ (φακούς τε αίρει μετά μέλιτος κα-
ταχριομένη).

σχοίνου άνθους

Γιά τό άνθος τοϋ σχ(ο)ίνου βλ. παραπάνω, σ. 381.

μυροβαλάνου

Τό μυροβάλανον είναι δένδρο (στό γένος τών μυροβαλάνων περιλαμβάνονται ογδόντα πε-
ρίπου εϊδη), άειθαλές, ό καρπός τοΰ όποιου είναι στυπτικός, βαφικός καί φαρμακευτικός. Ό Διο-
σκουρίδης μνημονεύει μόνο τήν Άραβικήν μυροβάλανον ή όποία είναι παρόμοια μέ τόν φοίνικα·
βλ. Π. ΰλ. ίατρ. 1,109 [1102,3-5 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 685, λ. Μυροβάλανος· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 479, λ. Ter-
minalia Chebula (Murobalanus Cheb.· στις σσ. 479-480 καταγράφονται κ.ά. ε'ίδη μυροβαλάνου)· André, Les
noms de plantes, σ. 167, λ. myrobalanum, καί Durling, Medical Terms, σ. 241, λ. μυροβάλανος = βάλανος μυ-
ρεψική.
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νίτρου άφροϋ

Για τόν άφρόν τοϋ νίτρου (άφρόνιτρον) βλ. παραπάνω, σ. 178.

9. Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,2 [CMG IX/1, σ. 132,2-15]:

Έκ τών Κλεοπάτρας [ούλοποιών]206.

Προαποσμηξάμενος τήν κεφαλήν σπονδυλίου ρίζη χριέσθω τάς τρίχας μετά άκράτου.

άλλο· ξυρήσας τήν κεφαλήν καϊ σμήξας λαβών στροβίλιον νέον κατάκαυσον, έως γέ-
νηται σποδός, και έμβαλών εις θυΐαν λείου παρεπιχέων μύρον μύρσινον άχρι μέλιτος πά-
χους και οϋτως άλειφε τήν κεφαλήν.

άλλο- μύρτων και σεύτλου τό ίσον χρώ μετ'έλαίου σμώμενος.

άλλο- κηκίδας κ', άδιάντου δραχμάς β'· χρίε θαλάσση άχρι μέλιτος πάχους, προ-
σμήξας δέ τήν τρίχα οϋρω ή κονία και άποκλύσας θερμώ ΰδατι χριέσθω τω φαρμάκω έπι
ημέρας β συσχόντα δέ αύτό τή τρίτη άποπλύνειν τε και ξηράναντα άλείφειν μυρσίνω.
τούτο άπαλήν και ούλήν καϊ μέλαιναν ποιεί τήν τρίχα, ούλοτέρα δέ έσται, έάν προξυρή-
σαςχρήση.

Από τά φάρμακα τής Κλεοπάτρας [αύτά πού κάνουν τά μαλλιά σγουρά].

Άφοΰ προηγουμένως καθαρίσεις τό κεφάλι, άλειφε τίς τρίχες μέ ρίζα σπονδυλίου
καί άνέρωτο κρασί.

Άλλο· άφοΰ ξυρήσεις τό κεφάλι καί τό καθαρίσεις, καί άφοΰ πάρεις ένα φρέσκο
στροβίλιο (κουκουνάρι), κάψτο έντελώς, μέχρι νά γίνει στάχτη, και άφοΰ τό βάλεις σέ
ένα γουδί, κοπάνισέ το χύνοντας μύρο άπό μυρσίνη, μέχρις ότου γίνει (τό μίγμα) παχύρ-
ρευστο όπως τό μέλι, καί έτσι [δηλ. όπως εΐναι παχύρρευστο] άλειφε τό κεφάλι.

Άλλο· χρησιμοποίησε ϊση ποσότητα καρπών μυρτιάς καί τεύτλου, άφοΰ καθαρίσεις
(τό κεφάλι) μέ λάδι207.

Άλλο- είκοσι κηκΐδες, δύο δραχμές άδίαντο, άνάμιξέ τα μέ θαλασσινό νερό, έως
ότου γίνει (τό μίγμα) παχύρρευστο όπως τό μέλι. Προηγουμένως άλειψε τίς τρίχες μέ
ούρο ή κονία, καϊ άφού τίς πλύνεις μέ ζεστό νερό, άλειφέ τες μέ τό φάρμακο γιά δύο ή μέ-
ρες. Τήν τρίτη ήμέρα όμως (πρέπει) νά πλύνεις αύτόν (στόν όποιο τό άλείφεις)208 καί,
άφοΰ τόν στεγνώσεις, νά τόν άλείψεις μέ λάδι άπό μυρσίνη. Αύτό κάνει τήν τρίχα άπαλή,
σγουρή καί μαύρη· θά γίνει όμως σγουρότερη, άν χρησιμοποιήσεις (τό φάρμακο), άφοΰ
προηγουμένως ξυρήσεις (τό κεφάλι).

ούλοποιών

Γιάτά ούλοποιά φάρμακα βλ. Γαλην.,Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 1,3 [XII 445,4-10 Κ.]: περι δε τής
ούλοποιήσεως τριχών ώδε. ...· Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 6,61 [VIII/2, σ. 209,7-8],κ.ά.

206. Μνεία τοΰ χωρίου άπό τούς Schelenz, Gesch. der. Pharmazie, σ. 128, κάι Fraser, Ptolemaic
Alexandria, τ. 2, σ. 548, σημ. 306- πρβ. καί Sigerist, Rezeptliteratur, a. 5. Γερμανική μετάφραση άπό τόν Lüring,
Über die medic. Kenntnisse, σσ. 125-126.

207. 'Εννοεί οτι πρώτα πρέπει ό γιατρός νά καθαρίσει μέ λάδι τό κεφάλι τοΰ άνθρώπου πού έπιθυμεϊ
νά άποκτήσει σγουρά μαλλιά κάι άκολούθως πρέπει νά τό έπαλείψει μέ τό φάρμακο πού παρασκευάσθηκε
άπό τούς καρπούς τής μυρτιάς και άπό τά τεΰτλα.

208. Δηλ. τόν άσθενή, καϊ άκριβέστερα τό κεφάλι τοΰ άσθενή.
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σπονδνλίου ρίζη

Τό σπονδύλων [κα'ι σφον-] εΐναι φυτό ποώδες (δηλητηριώδες)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,
76 [II 88,9-89,10 Wellm.]. Τό σφονδύλιον πού μνημονεύει ό Διοσκουρίδης ταυτίζεται μέ τό φυτό
Ήράκλειον τό σφονδύλιον.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Αεξ. Φντολ., σ. 414, λ. Ήράκλειον Dragendorff,Heilpflanzen, σ. 499,λ. Heracleum
Spondylium- André, Les noms de plantes, a. 244, λ. sphondylium (spondilium), κάι Durling, Medical Terms, ο.
308, λ. σφονδύλιον (Heraclium sphondylium).

στροβίλων νέον

Στρόβιλοι καί στροβίλια ονομάζονται κυρίως οί καρποί («κουκουνάρες») τοΰ πεύκου· βλ.
Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,69 [I 66,4-12 Wellm.].

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ., σ. 916, λ. Στρόβιλος- Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 65, λ. Pinus sil-
vestris (Strobuli pini), καί σ. 67, λ. Pinus Pinea (Strobili κ.ά. ονομασίες), καί Durling, Medical Terms, σ. 301, λ.
στροβίλιον καί λ. στρόβιλος (Pinus Cembra).

μύρον μύρσινον [μ. μυρσίνινον]

Ό Διοσκουρίδης στήν ενότητα πού άφορα τήν παρασκευή τών μύρων δέν κάνει λόγο γιά
μυρσίνινον μύρον μνημονεύει μόνον τό ομώνυμο έλαιον, γιά τό όποιο βλ. παραπάνω, σ. 449.

μύρτων

Μύρτον ονομάζεται ό καρπός τής μυρσίνης, γιά τόν οποίον βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. 'ιατρ. 1,112
[I 105,8-16 Wellm.]. Βλ. καί σ. 447.

Βλ. άκόμη Durling, Medical Terms, ca. 241-242, λ. μύρτον. Βλ. καί παραπάνω, σ. 448 τή βιβλιογραφία
γιά τήν μνρσίνην.

σεύτλου

Γιά τό σεύτλον ή τεύτλον βλ. παραπάνω, α. 447.

κηκΐδας

Γιά τις κηκϊδες βλ. παραπάνω, σ. 235.

άδιάντου

Πρόκειται γιά τό κοινώς ονομαζόμενο «πολυτρίχι» (πολύτριχον)· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ.
4,134 [II 278,6-281,2 Wellm.] (δπου γίνεται λόγος γιά τή χρήση του κατά τής πιτυριάσεως, τής
άλωπεκίας καί τών άχώρων όχι δμως καί γιά δράση του ούλοποιητική τών τριχών).

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ., α. 14, λ. Άδίαντον Dragendorff, Heilpflanzen, a. 53, λ. Adianthum
Capillus Veneris· André, Les noms de plantes, a. 5, λ. adiantum [-on], καί Durling, Medical Terms, a. 9, λ. άδί-
αντος (Adiantum Capillus-veneris).

θαλάσση

Γιά τή χρήση τοΰ θαλασσινού νερού στή Φαρμακολογία καί γενικά στή Θεραπευτική βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,11 [III 13,20-14,16 Wellm.].

κονία

Μάλλον πρόκειται γιά άλκαλίκή σκόνη πού χρησιμοποιούνταν καί ώς καθαριστικό άντί γιά
σαπούνι. Ή κονία παρασκευαζόταν άπό τήν τέφρα διαφόρων ξύλων (κονία από ξύλων, κονία κλη-
ματίνη, κονία σύκινη), χρησιμοποιούνταν όμως καί ή κονία άσβέστου, ή πιλοποιητική κονία κ.ά.
Ή στακτή κονία ή άπλώς κονία ήταν τό διάλυμα τής τέφρας σέ νερό· βλ. Γαλην., Π. κράσ. καί δυν.
άπλ. φαρμ. 4 3 [XI 629,16-629,10 Κ.], καί ό.π. 7,10 [XII 35,3-6 Κ.]: Κονία. τό οίον περίπλυμα τής
τέφρας ούτως ονομάζεται, ρυπτικωτάτη δ'έστι καί ξηραντικωτάτη πασών ή έκ τής σύκινης τέφρας
καί τών τιθυμάλλων ...

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 209, λ. κονία («άλκαλικό ϋγρό χρησιμοποιούμενο γιά πλύσιμο»).
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10. [Γαλην.],ίΐ. μέτρ. και σταθμ. [XIX 767,1-771,3 Κ.] = Hultsch, Metrol. script., τ. 1,
σσ. 233,20-236,19 = Ίππιατρ. (Hipp. Berol. Append. 3) [1442,6-444,16 Oder - Hoppe]209:

Έκ τών Κλεοπάτρας Κοσμητικών περι σταθμών και μέτρων210.

1. Ήμνά, δνομα σταθμού, εχει ούγγίας ις', δραχμάς ρκη', γράμματα τπδ', άβολους
ψξη', θέρμους ,αρνβ', κεράτια ,βτδ', χαλκούς ,ςρμδ'. ή Αττική μνά εχει ούγγίας iß'S,
δραχμάς ρ', γράμματα τ', άβολους χ', θέρμους ?)', κεράτια ,αω', χαλκούς ,δω' [άλλοι
,γχ']. ή Πτολεμαϊκή μνά εχει ούγγίας ιη', δραχμάς ρμδ', γράμματα υλβ', όβολούς ωξδ',
θέρμους ,acqç', κεράτια ,ß(pqß', χαλκούς ,ς^ιβ '.

2. Ή λίτρα εχει ούγγίας ιβ ', δραχμάς ςς ', γράμματα οπη ', όβολούς φος ', θέρμους
ωξδ', κεράτια ,αψκη ', χαλκούς ,δχη ' [ή ,γχη '].

3. Ή ούγγία έχει δραχμάς η ', γράμματα κδ ', όβολούς μη ', θέρμους οβ ', κεράτια ρμδ ',
χαλκούς τπδ'. καλείται δέ ή ούγγία τετράσσαρον Ίταλικόν.

4. Ή δραχμή εχει γράμματα γ ', όβολούς ς ', θέρμους θ', κεράτια ιη ', χαλκούς μη '.

5. Τό Ίταλικόν δηνάριον εχει δραχμήν α '.

6. Δραχμή δέ και άλλη δμωνύμως καλείται Αιγυπτιακή, ήτις έκτον μέρος έστι τής
Αττικής δραχμής άγουσα όβολόν α '.

7. Τό γράμμα εχει όβολούς β ', θέρμους γ ', κεράτια ς ', χαλκούς ις '.

8. Όβολός εχει θέρμον α ' S, κεράτια γ ', χαλκούς η '.

9. Τό ήμιώβολον εχει κεράτων a' S, χαλκούς δ'.

10. Θέρμος εχει κεράτια β ', χαλκούς ε ' και τριτημόριον [ή χαλκούς γ '].

ΙΙ.Άττικόν δέ ήμιώβολον έτέρου ήμιωβόλου τέσσαρα πέμπτα.

12. Τό κεράτιον εχει Αττικούς χαλκούς β ' και χαλκού [έτέρου] δύο τρίτα [ή δύο πέ-
μπτα] .

13. Χαλκούς εχει ήμιωβόλου τό δ"· ώστε τούς τέσσαρας χαλκούς άγειν ήμιώβολον.

14. Ό στατήρ άγει δραχμάς δ', καλούσι δέ αύτόν τετράδραχμον.

15. Και τό διπούντιον δέ ομοίως άγει δραχμάς δ'.

16. Και τό βασιλικόν κάρυον ομοίως άγει δραχμάς δ '.

17. Χήμη ή μεγάλη εχει δραχμάς γ' και ή μικρά δραχμάς β '.

18. Ασσάριον έχει δραχμάς β '.

19. Κοχλιάριον εχει δραχμήν α '.

20. Ό κύαθος εχει δραχμάς ι ' ή ούγγίαν α ' και ούγγίας τέταρτημόριον, γράμματα
λ', όβολούς ξ', θερμούς q', κεράτια ρπ', χαλκούς υπ', εστι δέ ό κύαθος κοτύλης τό έκτον.

209. Παραθέτω τό κείμενο κατά βάση σύμφωνα μέ τήν έκδοση τοϋ Hultsch. Γιά τό έργο αύτό τής
Κλεοπάτρας βλ. Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128· Lüring, Über die medic. Kenntnisse, o. 122· Fraser,
Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 548, σημ. 306, κ.ά.

210. Στό κείμενο πού παρατίθεται παρακάτω άντικαθιστώ τά σύμβολα μέ τις ονομασίες τών μέτρων
καί τών σταθμών. Έξ άλλου στις εκδόσεις ύπάρχει άσυνέπεια όσον άφορά τό ζήτημα αύτό, κάι συνεπώς δέν
θεωρώ άσκοπο νά άποκαταστήσω τήν ομοιομορφία τουλάχιστον στά πλαίσια τής άνά χείρας μονογραφίας.
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21. Ή κοτύλη μέτρω μέν έχει κυάθους ς', σταθμώ δέ δραχμάς ξ', ούγγίας ζ' και S,
γράμματα ρπ', άβολους τξ', θέρμους φμ ', κεράτια ,απ', χαλκούς ,βωπ'.

22. Τό τρυβλίον τό αύτό μέτρον χωρεί τη κοτύλη■ έχει γάρ μέτρω μέν κυάθους ς',
σταθμώ δέ δραχμάς ξ'.

23. Ό ξέστης μέτρω μέν έχει κοτύλας β', σταθμώ δέ δραχμάς ρκ'. καλείται δέ παρά
Α'ιγυπτίοις ό ξέστης ϊνιον.

24. Τό όξύβαφον έχει μέτρω μέν κοτύλης τέταρτον, κύαθον a'S, σταθμώ δέ δραχμάς ιε

25. Ή κόγχη ή μεγάλη τό αύτό μέτρον σώζει τω όξυβάφω· έχει γάρ μέτρω μέν κύα-
θον a'S, σταθμώ δέ δραχμάς ιε '. ή δέ έλάττων κόγχη έχει μέτρω μέν ήμικύαθον, σταθμώ
δέ δραχμάς ε

26. Μύστρον τό μέγα έχει κοτύλης τό έκκαιδέκατον, ο γίνεται δραχμαι γ ' S τέταρτον,
τό δέ μικρότερον κοτύλης τό κβ", ο γίνεται δραχμαι δύο, γράμματα β ', κεράτιον α ' καί κε-
ρατίου τό ένδέκατον.

27. Ό χούς έχει μέτρω μέν κοτύλας Άττικάς ιβ ', ξέστας δέ ς ', χοίνικας δέ δ ', σταθμώ
δέ έχει ό χούς δραχμάς ψκ '.

28. Όχοϊνιξ έχει μέτρω μέν κοτύλας Άττικάς γ', σταθμώ δέ δραχμάς ρπ'.

29. Έν δέ τοις Γεωργικοϊς εύρον τήν κοτύλην t τρίτον ή τέταρτον ξέστον τόν δέ χούν
ξεστών θ', κοτυλών δέ ιβ'· κα'ι τόν άμφορέα ξεστών Ας', κοτυλών μη'· τόν δέ μετρητήν
ξεστών οβ ', κοτυλών qç ' ■ τόν δέ μέδιμνον ξεστών ρβ ', κοτυλών ρλς '.

30. Ό δε κατά Σύρους μετρητής ξεστών ς ', 'Ιταλικώνρκ'.

31 .Τό τρυβλίον κα'ι τό όξύβαφον ομοίως έχουσι κοτύλης τό δ"· ό δέ κύαθος κοτύλης

τό ς"211.

Στό Κοσμητικόν τής Κλεοπάτρας ήταν προσαρτημένο και αύτό τό μετρολογικό κείμενο,
προφανώς γιά νά διευκολύνει τούς χρήστες τοΰ συγγράμματος στήν παρασκευή τών φαρμάκων.
Τό παραθέτω έδώ γιά νά δοθεί μιά ολοκληρωμένη εικόνα γιά τήν άποσπασματική έστω παράδο-
ση τοΰ Κοσμητικού, δέν νά τό μεταφράζω δμως, έπειδή στήν πραγματικότητα ή μετάφρασή του
δέν μπορεί νά είναι τίποτε άλλο παρά μέ άντικατάσταση τών έλληνικών άριθμών μέ άραβικούς
πού θά δηλώνουν τά γραμμάρια. Αλλά καί γιά τήν άντιστοιχία τών άρχαίων σταθμών μέ τά σύγ-
χρονα δέν ύπάρχει άπόλυτη ομοφωνία (όπότε, δταν δέν δηλώνεται σαφώς γιά ποιό μέτρο πρό-
κειται, δηλ. άττικό, αιγυπτιακό, συριακό, ιταλικό κτλ., δλοι οί σχετικοί ύπολογισμο'ι είναι έσφαλ-
μένοι εϊτε άφοροϋν σταθμά ε'ίτε μέτρα χωρητικότητας ύγρών ή ξηρών, παρατήρηση πού ήδη δι-
ατύπωσε ό Γαληνός).

211. Τό χωρίο Έν δέ τοις Γεωργικοϊς... κοτύλης τό έκτον προφανώς δέν προέρχεται άπό τήν Κλεοπάτρα
(ή έστω άπό τόν άρχικό συντάκτη αύτοϋ τοϋ μετρολογικοϋ κειμένου).
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2) Gynaecia212

α') Cleopatra, Cura omnium causarum (casuum?) matricis213
Inc. Ad mamillarum dolorem terram et axungiam
Des. et dabis vivere [leg. bibere] usque qum sanat.

β') Cleopatra,prol. Gynaecia214

Inc. Desideranti tibi filia karissima et habere volenti commentarium

curationis mulierum. Incipit signa de humorosa matrice
Βλ. και παρακάτω ε'.

γ') Cleopatra, Gynecia (capitula selecta, ut videtur)215.
Inc. Matrici et ventri lignum mirte incensum ...

Ô') Cleopatra, Fisicum degunicia (sic)216
Inc. Menstrua adducere ex aromatibus

ε') Cleopatra, Gynecea217

Inc. Signa humorose matricis. Oculorum dolor ...
Βλ. και παραπάνω β '.

στ') Cleopatra, Liber Geneciae218

Inc. Theodotae pante medica reginarum Cleopatrae et Tarsenoe singula
medicinalis

Σημειώνω άκόμη ότι στόν κώδ. Strozzi lat. 88 (13ος/14ος ai.) παραδίδεται, μεταξύ
άλλων, και μιά συλλογή κειμένων πού άφοροϋν τή Γυναικολογία και άποδίδεται στή βα-
σίλισσα Κλεοπάτρα219.

212. Ό Schelenz, Gesch. der Pharmazie, a. 128, άφοΰ κάνει μία γενική μόνο μνεία τής «ένασχολήσεως»
τής Κλεοπάτρας με τή Γυναικολογία, επισημαίνει ότι σχετικές συνταγές της ύπάρχουν στό έργο τοΰ Caspar
Wolf Gynaeciorum sive de mulierum affectibus commentarii, Basileae 1586. Γιά τό έργο αύτό τοΰ Wolf βλ.
Sabbah - Corsetti - Fischer, Bibliographie, σ. 58. Πρβ. κάι Lüring, Über die medic. Kenntnisse, σ. 122, όπου ό
συγγρ. μνημονεύει «die ihr [sc. Kleopatra] zugeschriebene gynäkologische Schrift τά γενέσια».

213. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 12· Beccaria, I codici di medicina, σο. 191
κάι 197' έπίσης βλ. σ. 404, και Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 53. Ό Sigerist, «Mediaeval
Medical Texts», σσ. 106-107, δέν σημειώνει τό όνομα τοΰ συγγραφέα τοϋ έργου, ένώ τό καταγράφει ώς
Tractatus de cura omnium causarum matricis.

214. Βλ. Beccaria, I codici di medicina, σσ. 116, 120, 240 και 279· βλ. έπίσης σ. 411, και Thorndike -
Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 403.

215. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 852.

216. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 12· Beccaria, I codici di medicina, a. 191, κάι
Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 869.

217. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 1502 (Signa humorose matricis. ...), και
στ. 1505 (Signum humorose matricis. ... )· γιά τό δεύτερο κείμενο βλ. καϊ Beccaria, I codici di medicina, σ. 240.

218. Βλ. Beccaria, I codici di medicina, a. 279, και Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings,
στ. 1570. Κατά τόν Sigerist, «Medical Literatur», σ. 47, πρόκειται γιά μιά ένότητα κειμένων γυναικολογικού
περιεχομένου, τά όποια στόν κώδικα Lauretnt. plut. 73, 1, παραδίδονται ΰστερα άπό τόν Herbarius τοΰ
ψευδο-Άπουληΐου και άποδίδονται στήν Κλεοπάτρα.

219. Βλ. Sigerist, «Medical Literatur», σ. 48, δέν σημειώνεται όμως άν ή συλλογή αύτή ταυτίζεται μέ
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3) De pessis / De pessariis

α') Cleopatra, De pessariis220 ή De pessis Cleupatre221
Inc. Primum quemadmodum pessaria fiunt...

β') Cleopatra, De pessariis222

Inc. Quemadmodum pessaria fiant...

Στο Antidotarium τοϋ Reichenau223 παραδίδεται ένα pessarium, ή σύνθεση τοϋ
όποιου άποδίδεται στή βασίλισσα Κλεοπάτρα, κάι τό όποίο κατά πάσα πιθανότητα άπο-
τελει άπόσπασμα άπό τό De pessariis- βλ.:

Antidotarium Reichen., φ. 17ν [σ. 65 Sigerist]:

Pessarium ad concipiendum a Cleopatra regina inventum pro regis
successione, quae causa filiorum per annos plurimos laborabat. tPostea Cleopatra cas-
timoniale hoc adinvenit.t224 Experimentatum est. Recipit hec: storace calamités dr. II,
medulla ceruina dr. Villi, adipes leonis dr. VII, adipes taurinos une. I, adipes anserinos
dr. VII, folium dr. II, gliconu dr. II, cera punica dr. XII. Cum oleo nardino tempera et cum
adipes [leg. -pe] et cera conficis et uteris.

Πεσσός γιά σύλληψη (τέκνου)225, ό όποιος άνακαλύφθηκε άπό τή βασίλισσα
Κλεοπάτρα γιά τή διαδοχή τοΰ βασιλιά, ή όποία κοπίαζε πάρα πολλά χρόνια γιά νά
άποκτήσει γιούς. tΎστερα άπό λίγο χρόνο ή Κλεοπάτρα άνακάλυψε έπί πλέον αύτό τό
άγνευτικό-t Εΐναι δοκιμασμένος [sc. ό πεσσός]. Περιέχει τά έξής: Στύρακα καλαμίτη226
δύο δραχμές, έννέα δραχμές μυελό έλαφιοΰ, επτά δραχμές λίπος λεονταριοΰ, μιά ούγγιά
λίπος ταύρου, έπτά δραχμές λίπος χήνας, δύο δραχμές φύλλα νάρδου, δύο δραχμές γλή-
χωνα, δώδεκα δραχμές φοινικικό κερί. Διάλυσέ τα μέ νάρδινο μύρο, καί μέ λίπος καί κερί
τά ζυμώνεις καί τά χρησιμοποιείς.

Σύμφωνα μέ τό χωρίο πού προτάσσεται στή συνταγή ύποτίθεται ότι ή Κλεοπάτρα προσπα-
θούσε νά γεννήσει άρσενικό παιδί καί γι' αύτό έφεΰρε τό φάρμακο αύτό. Ό Sigerist, Rezeptliteratur,

κάποιο άπό τά λοιπά όμόθεμα έργα πού άποδίδονται στήν Κλεοπάτρα- πάντως οί Thorndike - Kibre δέν
έχουν ύπ' όψιν τους τόν κώδικα αύτόν.

220. Βλ. Diels, Handschriften, τ. II, σ. 23- Sigerist, «Mediaeval Medical Texts», σ. 105- Beccaria, I codici
di medicina, σσ. 191,197 καί 280- βλ. έπίσης σ. 428, καί Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ.
1120.

221. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 12- Sigerist, «Mediaeval Medical Texts», σ.
105 (κατά τόν κώδικα Vindoc. lat. 175/1 τού 11ου αι., φ. 99ν).

222. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 1190. Πρβ. καί Sigerist, «Medical Litera-
tur», σ. 47.

223. Παραδίδεται άπό τόν κώδικα Augiensis CXX (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek), φφ. lr-18r
(9ος/10ος αί.)- βλ. Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 39. Βλ. καί Sabbah - Corsetti - Fischer, Bibliographie, σ. 34 (δπου
καταγράφεται ώς Antidotarium Augiense).

224. Ή πρόταση αύτή έρχεται σέ πλήρη άντίθεση μέ τό ύπόλοιπο κείμενο, μέσα στό όποιο παραδίδεται.

225. Ό άκριβής άρχαιοελληνικός δρος είναι πεσσός συλληπτικός- βλ. παρακάτω τό σχετικό σχόλιο (ad
concipiendum).

226. Δηλ. φυλαγμένον σέ κοιλότητα καλαμιού- βλ. καί παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο.
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σ. 183, θεωρεί οτι πρόκειται γιά δημιούργημα παρόμοιο μέ τήν άπόκρυφη γραμματεία, σύμφω-
να μέ τήν όποία ή βασίλισσα είχε έρωτικές σχέσεις μέ τόν γιατρό Σωρανό (βλ. καί παραπάνω).
Βλ. καί τό ακόλουθο antidotum γιά γυναίκες πού δέν μπορούν νά γεννήσουν άρσενικο παιδί,
κώδ. Monspell. lat. Η 185 (άρχ. 11ου αι.), φ. 98r: Antidotum qui facit ad mulierem, qui filium non
potes<t> substinere in utero____· σχετικά βλ. Sigerist, «Early Mediaeval Medical Texts»,σ 30.

Pessarium

Οί πεσσοί ήταν φάρμακα τά όποια χρησιμοποιούνταν μόνο γιά τά νοσήματα τής μήτρας
(.Πεσσοί δε μόνη μεν ύστερα προστίθενται, Όρειβ.). Τά ύλικά άπό τά όποια συντίθενται ποικίλλουν
άνάλογα μέ τή δράση τους (μαλακτική, στυπτική, άναστομωτική), ένώ ό τρόπος παρασκευής καί
τοποθετήσεώς τους είς τό στόμιον τής ύστέρας είναι κοινός' βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 10, 25 [CMG
VI/1/2, σσ. 67,32-68,17] = Παΰλ. Αίγιν., 'Emτ. ίατρ. 7,24 [CMG ΙΧ/2, σσ. 394,19-395,18] (στή συ-
νέχεια τοϋ κειμένου τοϋ Παύλου καταγράφονται καί άλλοι πεσσοί). Γιά τούς πεσσούς καί τή χρή-
ση τους βλ. άκόμη Γαλην., Π. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 11,1 [XII 332,8-12 Κ.]· πρβ. καί δ.π. 5,20
[XI 769,7 Κ.]' Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Έπιδημ. ΣΤ' 2,4 [XVII/Α ', σ. 901,14-15 Κ. = CMG V/10/2/2, σ.
62, 21-22]" Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Άφορισμ. 5, 36 [XVII/B', σ. 826, 7 Κ.]' Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 9,
49 [CMG VI/3, σ. 307,13]' Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16,53 [σσ. 75,11-77,10 Ζερβ.]' δ.π. 16,61 [σ. 84,22-28
Ζερβ.]' δ.π. 16,62 [σ. 88,4-21 Ζερβ.]' δ.π. 16,64 [σ. 91,22-23 Ζερβ.]' ό.π. 16,67 [σσ. 103,11-104,5
Ζερβ.]' καί ό.π. 16,79 [σ. 126,5-22 Ζερβ.], κ.ά. Βλ. καί Μαυρουδής,Άρχιγένης, σ. 3.

ad concipiendum

Γιά τούς συλληπτικούς πεσσούς βλ. Αέτ., Λόγ. ίατρ. 16,34 [σσ. 47,13-50,26 Ζερβ.]: Πόματα,
πεσσοί καί ύποθυμιάματα συλληπτικά, καί Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 7,24 [CMG ΙΧ/2, σ. 396,19-23].
Ό Σωρανός (Π. γυν.), ένώ καταγράφει πεσσούς γιά διάφορες περιπτώσεις, δέν κάνει λόγο σέ κα-
νένα σημείο τοΰ έργου του γιά τούς σνλληπτικούς.

Experimentatum est

Έκφραση πού άντιστοιχεί στίς άκόλουθες άρχαιοελληνικές: α') διά πείρας■ βλ. ενδεικτικά
[Γαλην.],Π. εύπορ. 3 [XIV 524,9 Κ.]: Άλλο σπληνικόν διά πείρας■ αύτόθι [XIV 532,10 Κ.]: Έτερον
θαυμάσιον διά πείρας, κ.ά.· 'Αέτ.,Λόγ. ίατρ. 3,107 [CMG VIII/Ι,σ. 299,17]: άλλο διά πείρας πολλής
καί αύτό, κ.ά.· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 4,6 [CMG IX/1, σ. 328,9]: Άλλο πρός άλφούς λευκούς διά
πείρας, κ.ά., ή β') πεπείραται· βλ. Αλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 1, 4 [I 459, 9-10 Puschm.]: πρός δέ τάς
ύγροτέρας πιτυριάσεις 'άλμη άπόκλυζε ή θέρμων άποβρέγματι■ πεπείραται γάρ. Βλ. καί Fabricius,
Pharmakologen, σσ. 50-51 (: «Nichtliterarische Bezeugung der πείρα»).

storace calamités

Ό στύραξ δάκρυόν έστι δένδρου τίνος όμοιου κυδωνιά- τό δενδρίλιο αύτό (κν. άγριοκυδω-
νιά, στουράκι κ.ά.), πού έφερε τό ίδιο όνομα μέ τό δάκρυόν του, εύδοκιμοΰσε κυρίως στή Μ. Ασία
καί, δταν χαράσσεται, έκκρίνει ρητίνη πού είχε μυρεψική καί φαρμακευτική χρήση- βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. ίατρ. 1,66 [I 59,14-60,17 Wellm.]. Ό Διοσκουρίδης μνημονεύει τή θεραπευτική δράση του
σέ τρεις νόσους γυναικών, αύτόθι [I 60, 9-10 Wellm.]: αρμόζει καί πρός τάς έν υστέρα μύσεις καί
σκληρίας, έμμηνα τε άγει πινόμενος καί προστιθέμενος. Ό στύραξ καλαμίτης δέν μνημονεύεται
άπό τόν Διοσκουρίδη, ένώ αντίθετα έντοπίζεται άρκετές φορές στά άντιδοτάρια πού έκδίδει ό
Sigerist (βλ. Rezeptliteratur, σ. 218, Index, λ. storace), δπως έπίσης καί στόν Αλέξανδρο Τραλλιανό
(βλ. αύτόθι). Κατά τόν Γεννάδιο, Λεξ. Φυτολ., σ. 923, πρόκειται γιά τόν στύρακα πού φυλασσό-
ταν «ήμίρρευστος έντός τεμαχίων καλάμου, ότε καί ώνομάζετο στύραξ καλαμίτης, St. calamita».

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 617-621, λ. Styrax Benzoin· Γεννάδιος, Λεξ.
Φυτολ., σα 923-924, λ. Στύραξ' Gstirner, Galen. Pharmazie, σα. 524-528, λ. Styrax· Spencer, Celsus, τ. 2, α lvi,
λ. Styrax· Dragendorff, Heilpflanzen, a. 522, λ. Styrax (διάφορα εϊδη στύρακος: Styraceae)· André, Les noms
de plantes, a. 252, λ. styrax, και Durling, Medical Terms, a. 302, λ. στύραζ (storax).
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medulla ceruina

Για τόν έλάφειον μνελόν βλ. παραπάνω, σ. 425.

adipes leonis

Ό Διοσκουρίδης τό καταγράφει στήν ένότητα όπου κάνει λόγο γιά τά στέατα, σημειώνοντας
ότι τό λεόντειον στέαρ πρέπει νά παρασκευάζεται όπως τό ταύρειον, βλ. Π. ΰλ. Ιατρ. 2,76 [1154,2-3
Wellm.], και παρακάτω [I 157,11-14 Wellm.]: δύναμιν δέ έχει τά στέατα πάντα θερμαντική■ τό μέ-
ντσι ταύρειον στύφει ποσώς και τό βόειον και τό μόσχειον, και τό λεόντειον δέ άναλογεί τούτοις.

Πρβ. και Durling, Medical Terms, σ. 298, λ. στέαρ.

adipes taurinos

Γιά τό ταύρειον στέαρ βλ. παραπάνω, σ. 179.

adipes anserinos

Τό χήνειον στέαρ (όπως και τό όρνίθειον) είναι τό κατ' έξοχήν ενδεικνυόμενο γιά παθήσεις
τής μήτρας· βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 2, 76 [I 151, 8-11 Wellm.]: στέαρ πρός μέν τά περι μήτραν
αρμόζει τό νεαρόν χήνειον ή όρνίθειον και δίχα άλών τεθεραπευμένον, πολέμιον δέ ύστέρα τό ήλι-
σμένον και τό τώ χρόνω μεταβεβληκός εις δριμύτητα, και αύτόθι [1158,3-5 Wellm.]: χήνειον δέ και
όρνίθειον πρός <τε> τά γυναικεία ... άρμόζει.

folium

Τό folium πού μνημονεύεται πολύ συχνά ώς συστατικό φαρμάκων στή λατινική ιατρική
γραμματεία ταυτίζεται όχι μόνο μέ τό φύλλο τοΰ μαλαβάθρου άλλά και μέ τό φύλλο τής νάρδου
(Nardenblatt)· βλ. ένδεικτικά Marcell., De medic. 1,1 [CMLV, σ. 77, όπου ή γερμανική μετάφραση
τής J. Kollesch και τοΰ D. Nickel). ('Εξαιρούνται φυσικά οί περιπτώσεις έκεΐνες, στις όποιες ορίζε-
ται ρητά γιά ποιοΰ φυτοΰ ή δένδρου φύλλα πρόκειται). Βλ. καί παραπάνω, σ. 452.

Βλ. καί André, Les noms de plantes, σ. 105, λ. folium (1).

gliconu

Γλήχων ή βλήχων ονομάζεται τό κν. «φλισκοΰνι»· γιά τήν πόα αύτή βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
'ιατρ. 3,31 [II 40,13- 41,13 Wellm.]· ειδικά γιά τή χρήση της στή Γυναικολογία βλ. αύτόθι [II 40,
14 Wellm.]: ποθείσα δέ έμμηνα και δεύτερα και έμβρυα άγει.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 409-411, λ. Ήδύοσμος, καί ειδικότερα σ. 409 (Ήδύοσμος ό
Γλήχων [M. Pulegium])· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xlii, λ. Mentha (3: M. Pulegium)· Dragendorff, Heilpflanzen,
σσ. 584-585, λ. Mentha Pulegium (Glechon)· André, Les noms de plantes, α 112, λ. glechon, καί Durling,
Medical Terms, σ. 104, λ. γλήχων (Mentha Pulegium).

cera punica

Γιά τόν κηρόν γενικά βλ. παραπάνω, σ. 179, όπου όμως γίνεται ιδιαίτερη μνεία μόνο τοΰ
Κρητικού και τοΰ Ποντικού κηροϋ. Ή μόνη χρήση πού καταγράφει ό Διοσκουρίδης καί σχετίζε-
ται μέ τίς γυναίκες είναι ότι ούκ έά τυροϋσθαι έπι τών τιθηνουσών τό γάλα (Π. ΰλ. ίατρ. 2, 83 [I
168,16-17 Wellm.]).

oleo nardino

Γιά τό νάρδινον μύρον (ή έλαιον) βλ. παραπάνω, σ. 221.

Σημειώνω άκόμη ότι στή συλλογή γυναικολογικού περιεχομένου έργων πού συ-
γκρότησε ό C. Bauhinus μέ τόν τίτλο Gynaecia227, παρατίθεται ένα pessarium, γιά τό

221. Γιά τό εργο αύτό βλ. L. Choulant, Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin zur Kenntniss
der griechischen, lateinischen und arabischen Schriften im ärztlichen Fache und zur bibliographischen
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όποιο σημειώνεται δτι τό ανακάλυψε ό 'Ερασίστρατος καί τό χρησιμοποιούσε ή βασίλισ-
σα, πού, κατά τον Garofalo, ταυτίζεται μέ τήν Κλεοπάτρα228· βλ.:

Gynaecia I 59:

fortius pessarium ad tumorem et impetum vulvae, quod Erasistratus fecit, quo ute-
batur regina, et laudabatur magnifice....

Δραστικότερος πεσσός γιά δγκο καί προσβολή τής μήτρας, τόν όποιο συνέθεσε
ό 'Ερασίστρατος, τόν χρησιμοποιούσε ή βασίλισσα, και έπαινοϋνταν (άπό αύτήν) πάρα
πολύ____

Προφανώς ή προτεινόμενη ταύτιση είναι όρθή, άφοϋ ή εύρεση καί ή χρήση πεσσών
άλλά και ή συγγραφή σχετικών έργων συνδέεται μέ τήν ομώνυμη βασίλισσα τής
Αιγύπτου- έξ άλλου τό φάρμακο αύτό παρατίθεται στό δεύτερο βιβλίο τών Γυναικείων
τής Κλεοπάτρας229.

4) De secretis mulierum

Cleopatra, De secretis mulierum230

Inc. Hic oriuntur plura dubia circa mulierum secreta ...

III. Απόσπασμα πού δέν έντάσσεται σέ κάποιο άπό τά παραπάνω έργα

Στόν κώδικα Montecass. lat. 69 (9ος αί.) παραδίδεται μέ τό δνομα τής Κλεοπάτρας
ένα άντίδοτο κατά τών δηλητηρίων- βλ.231:

Antidotum Kleopatrae reginae adTheodotem.

Βλ. και στήν επόμενη ένότητα.

IV. Στήν άραβική γραμματεία έντοπίζονται άρκετές μνείες τής Κλεοπάτρας σέ σχέ-
ση μέ τήν ιατρική ή διάφορες μαγικο-ιατρικές πρακτικές. "Οπως σημειώνει ό F. Sezgin, ή
Κλεοπάτρα εΐναι γνωστή στούς Άραβες γιά τήν ένασχόλησή της μέ τίς δύο παραπάνω
έπιστήμες, καί μάλιστα ό Yahya an-Nahwi κάνει λόγο γι' αύτήν στήν ιστορία του τής ια-
τρικής232.

Κάποιο ιατρικό σύγγραμμα της μνημονεύει ό γιατρός al-Biruni (10ος αί.) στό Kitab
as-Saidana, χωρίς δμως νά καταγράφει τόν τίτλο του (Kitab Qulubatra)233.

Ό γιατρός ibn Wahs Chiijah στο άποδιδόμενο σ' αύτόν Kitab as-Sumüm wat-

Unterscheidung ihrer verschiedenen Ausgaben, Uebersetzungen und Erläuterungen, Leipzig 21841 (άνατύπ.:
Graz 1956), σσ. 419-420. Κατά τόν Schelenz, Gesch. der Pharmazie, a. 128, στό έργο αύτό τοϋ Bauhinus
παρατίθενται ποικίλα γυναικολογικά κείμενα τής Κλεοπάτρας.

228. Βλ. Garofalo, Erasistrati fragmenta, σ. 172.

229. Βλ. Garofalo, Erasistrati fragmenta, σσ. 172-173. Τό κείμενο αύτό δέν παρατίθεται έδώ στό
σύνολο του οϋτε φυσικά σχολιάζεται περισσότερο, έπειδή είναι σαφές δτι πρόκειται γιά σκεύασμα τοϋ
'Ερασιστράτου, τό όποιο άπλώς είχε ύπ' όψιν της καί χρησιμοποιούσε ή Κλεοπάτρα.

230. Βλ. Thorndike - Kibre, Mediaeval Scientific Writings, στ. 624.

231. Βλ. Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128, καί Beccaria, I codici di medicina, a. 294.

232. Βλ. Sezgin, Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 3, σσ. 54-55.

233. Βλ. Sezgin, Gesch. des arab. Schrifttums, τ. 3, σ. 55.



462

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

tiryaqät κάνει λόγο (κάι παραθέτει άποσπάσματα;) γιά τήν ένασχόληση τής Κλεοπάτρας
μέ τά δηλητήρια κάι γιά τή συγγραφή άπό αύτήν σχετικού έργου234.

Αφροδισιακά φάρμακα άπό τό όμόθεμο βιβλίο τής βασίλισσας τής Αιγύπτου παρα-
θέτει ό Qusta ibn Luqua (t 820 μ.Χ.) στό έργο του Kitab al-Quwa wa-d-da'f (Τό βιβλίο
σχετικά μέ τή δύναμη καί τήν άδυναμία/άτονία)235.

Ό ibn al-Gazzar (t 1004 μ.Χ.), στό έργο του Kitab al-I'timadfi l-adwiya al-mufrada
(Ή άξιοπιστία τών άπλών φαρμάκων, Λατιν.: Adminiculum ή Liber Fiduciae), χρησιμο-
ποιεί μεταξύ άλλων ώς πηγή του καί τήν Κλεοπάτρα236.

Άκόμη ήταν γνωστή στούς Άραβες καί ή τελευταία ένότητα τοΰ Κοσμητικού πού
άφοροΰσε τά ιατρικά μέτρα· φαίνεται ότι οί Άραβες γιατροί χρησιμοποιούσαν τρία κυ-
ρίως παρόμοια έργα, δηλ. τής Κλεοπάτρας, τοΰ ψευδο-Γαληνοΰ καί τοΰ Όρειβασίου237.

Τέλος σημειώνω ότι μέ τό όνομα τής τελευταίας αύτής βασίλισσας τής Αιγύπτου
συνδέεται ή έρευνα φυλακτών καί έλιξηρίων238 καθώς καί άρκετών άλχη μιστικοΰ περιεχο-
μένου συγγραμάτων239.

5. Λυσίμαχος
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Ό Λυσίμαχος, πού ύπήρξε στρατηγός τοΰ Αλεξάνδρου καί μετά τό 306 π.Χ. βασι-
λιάς τής Θράκης240, πιθανόν άσχολήθηκε μέ τήν έρευνα τής θεραπευτικής δράσεως τών
βοτάνων, καί μάλιστα μαρτυρείται ότι άνακάλυψε τό φυτό έκείνο πού έφερε τό όνομά
του, δηλ. τήν Λνσιμάχειον (βοτάνην)241. Έπειδή στήν Αύλή του άσκησε μάλλον τό έπάγ-
γελμά του ό γνωστός γιατρός Δίφιλος ό Σίφνιος242, θά μποροΰσε κάποιος νά διατυπώσει
τήν ύπόθεση ότι ή έφεση (;) τοΰ Λυσιμάχου γιά τήν ιατρική οφειλόταν άκριβώς στο ότι
βρισκόταν κοντά του ένας διαπρεπής γιατρός.

Κατά τούς άρχαίους συγγραφείς διάφορα βότανα, δένδρα, άνθη κτλ. έλαβαν τήν ονομασία
τους άπό πρόσωπα μέ τά όποία συνδέεται ε'ίτε ή δημιουργία τους, όπως π.χ. ή δάφνη πού προήλθε

234. Βλ. Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128.

235. Βλ. Ullmann, Medizin, σσ. 127-128 (: «Das Buch der Cleopatra über Aphrodisiaca»).

236. Βλ. Ullmann, Medizin, σσ. 268-269.

237. Βλ. Ullmann, Medizin, α 319.

238. Βλ. Ε. Wiedemann, «Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, III.», SPhMSE 37 (1905)
236 [= E. Wiedemann, Aufsätze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, τ. 1 (Collectanea VI/1), Hildesheim
- New York 1970, α 75].

239. Βλ. Ullmann, Naturwissenschaften, σσ. 180 κ.έ. (δπου κάνει λόγο καί γιά έλληνικά παραδεδομένα
άλχημιστικά έργα ή άποσπάσματα πού προσγράφονται στήν Κλεοπάτρα), 248, 364, 366-367 καί 410. Βλ.
άκόμη Schelenz, Gesch. der Pharmazie, σ. 128.

240. Γιά τόν Λυσίμαχο ένδεικτικά βλ. Geyer, «Lysimachos» (1),REXIV/1 (1928) 1-31.

241. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 9· έπίσης βλ. Fuchs, «Heilkunde», σ. 319· Marasco, «Médecins de cour», σ.
437, ύποσημ. 3, κ.ά.

242. Γιά τόν Δίφιλο τόν Σίφνιο βλ. παρακάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 12.
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άπό τή μεταμόρφωση τής ομώνυμης κόρης243, εϊτε ή άνακάλυψή τους. Σ' αύτή τή δεύτερη κατηγο-
ρία άνήκουν, έκτος άπό τό Αυσιμάχειο, καί άρκετά άλλα βότανα, άπό τά όποια δμως καταγράφω
στή συνέχεια μόνον έκεΐνα πού ή εύρεσή τους σχετίζεται μέ ήγεμόνες, στρατηγούς ή πρίγκηπες244:

Άλκιβιάδειον. Πρόκειται γιά τδ φυτό άγχονσα, τήν εύρεση τού όποιου κάποιοι άπέδιδαν
στόν Αθηναίο στρατηγό Αλκιβιάδη. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4, 23 RV [II 187, 11-12 Wellm.]:
αγχονσα· οί δε κατάγχονσα, οί δε Λιβνκή, οί δε άρχιβδέλλιον, οί δέ Άλκιβιάδειον, καί δ.π. 4, 24
[II 188, 14-189, 1 Wellm.]: αγχονσα ετέρα, ήν ενιοι Άλκιβιάδειον ή όνοχειλές έκάλεσαν. Βλ. και
Strömberg, Pflanzennamen, σ. 134.

Αύγονστέα. 'Ονομάσθηκε έτσι άπό τόν Αύγουστο. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,124RV [II134,
12-13 Wellm.]: λενκόϊον οί δέ βασίλειον, ... οί δέ αύγονστέα. Βλ. και Strömberg, Pflanzennamen,
σ. 135.

Βερενίκειον. Δέν είναι γνωστό ποιά φερώνυμη πριγκήπισσα (ή βασίλισσα) άνακάλυψε τό
φυτό αύτό. Βλ. Ήσύχ., Λέξ. β 528 Βερενίκιον είδος βοτάνης. Βλ. και Strömberg, Pflanzennamen, σ.
135, δπου σημειώνεται δτι τό δνομα Βερενίκη έφερε ή σύζυγος τοΰ Πτολεμαίου Γ' Εύεργέτη. Γιά
τή σχέση τοΰ βασιλιά αύτοΰ μέ τήν ιατρική βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 6.

Γεντιανή. Βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,3 [II 4,16-5,1 Wellm.]: γεντιανή■ δοκεϊ μέν ύπό πρώ-
τον εύρήσθαι Γέντιδος, τοϋ Ίλλνριών βασιλέως, άφ' ού καί τήν προσωννμίαν εσχηκεν. Βλ. καί
Strömberg, Pflanzennamen, σ. 135.

Εύπατόριος. Πιστεύεται δτι άνακαλύφθηκε άπό τόν Μιθριδάτη ΣΤ' Εύπάτορα, δπως καί
ή Μιθριδάτειος. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4, 41 [II 198, 13-199, 12 Wellm.]. Βλ. καί Strömberg,
Pflanzennamen, σ. 135.

Καλιγούλειος (Caligularis). Εύρετής της θεωρείται ό Καλιγούλας. Βλ. [Apul.], Herb. 4 [CML
IV, σ. 33,26]. Βλ. καί Strömberg, Pflanzennamen, σ. 135.

Μιθριδάτειος. Ή εύρεσή της, δπως καί ή εύρεση τής Εύπατορίου, συνδέεται μέ τόν βασι-
λιά τοΰ Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ' Εύπάτορα. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3, 111 RV [II 122, 11-12
Wellm.]: σκόρδων οί δέ σκόρβιον,... οί δέ Μιθριδάτιος. Βλ. καί Strömberg, Pflanzennamen, σ. 135.

Πολεμώνιον. 'Έλαβε τήν ονομασία άπό τόν βασιλιά Πολέμωνα τής Καππαδοκίας, ό όποιος
τό άνακάλυψε. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,8 [II 174,5-6 Wellm.]: Πολεμώνιον οί δέ Φιλεταίριον,
Καππάδοκες δέ χιλιοδύναμον καλοϋσι, καί δ.π. 4,8 RV [II 174,17-18 Wellm.]. Βλ. καί Strömberg,
Pflanzennamen, σ. 135.

Τιβεριάς. Ή ονομασία της συνδέεται μέ τόν αυτοκράτορα Τιβέριο. Βλ. Νεόφ. Προδρομ., Π.
βοταν. [II299,1 Delatte] : Τιβεριάς τό άγριον κάρδαμον. Βλ. και Strömberg, Pflanzennamen, σ. 135.

Φιλεταίριον. Άνακαλύφθηκε άπό τόν βασιλιά Φιλέταιρο τοΰ Πόντου. Βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 4,28 [II 191,7-8 Wellm.]: ώκιμοειδές· οί δέ καί ταύτην εχιον καλοΰσιν ή Φιλεταίριον, καί δ.π.
4,28 RV [II 191,17-18 Wellm.]. Βλ. και Strömberg, Pflanzennamen, σ. 135.

Έπίσης άρκετά άλλα φυτά έλαβαν τήν ονομασία τους άπό θεούς, ήρωες, διάφορα πρόσωπα
τής Μυθολογίας κτλ.· γιά δλα αύτά βλ. Strömberg, Pflanzennamen, σσ. 99-102,128-129 καί 129-30.

Μαρτυρίες

Τά κείμενα πού παρατίθενται στή συνέχεια άφοροϋν μόνο τήν ονομασία τοΰ βο-

243. Βλ. σχετικά παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 4 («Αμερίας ό Μακεδών»),

244. 'Επισημαίνω δμως δτι ή σύνδεση τών βοτάνων πού καταγράφονται έδώ μέ διάφορα πρόσωπα δέν
είναι πάντοτε ρητή στις πηγές, άλλά οί συσχετισμοί έχουν προταθεί άπό νεότερους μελετητές. Όλα τά βό-
τανα γιά τά όποια γίνεται λόγος στή συνέχεια καταγράφονται άπό τόν Stömberg, στό μνημονευόμενο εργο
του, στό κεφ. «Χ. Nach hohen Persönlichkeiten, Kaisern, Fürsten usw.» (σσ. 134-136).
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τάνου, ένώ δέν υπάρχει καμιά ένδειξη δτι σ' αύτά εμπεριέχονται ιατρικές άπόψεις τοϋ
Λυσιμάχου.

1. ΠρΙν άπδ τήν παράθεση τών λοιπών μαρτυριών έπισημαίνω ότι ό Πλίνιος, στόν
κατάλογο τών μή Λατίνων συγγραφέων που χρησιμοποίησε ώς πηγές του γιά τή σύ-
νταξη τοϋ 28ου βιβλίου τής Naturalis historia καί στό όποιο continentur medicinae ex
animalibus, μνημονεύει και κάποιον Λυσίμαχο· βλ.:

Plin.,Nat. hist. 28 (Ind.) [I 96,3-7 Ian - Mayhoff]:

Externis Democrito, Apollonio qui et Mys, Meleto, Artemone, Sextilio Antaeo,
Homero,Theophrasto, Lysimacho,Attalo.

Ξένοι. Δημόκριτος, Απολλώνιος ό και Μΰς, Μελέτ(ι)ος, Άρτέμων, Σεξτίλιος
Ανταίος, "Ομηρος, Θεόφραστος, Λυσίμαχος, Άτταλος.

Άν πράγματι ό Άτταλος τοϋ χωρίου αύτοϋ ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο Περγαμηνό βασιλιά,
τότε πιθανότατα θά μπορούσαμε νά ύποθέσουμε ότι καί ό Λυσίμαχος πού καταγράφεται πρίν άπό
αύτόν είναι ό βασιλιάς τής Θράκης, γιά τόν όποιο γίνεται λόγος έδώ245.

2. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 4,3 [II 170,3-13 Wellm.]:

Λυσι μ άχε ι ο ς· καυλούς άνίησι πηχυαίους ή καϊ μ είζονας, λεπτούς, θαμνώδεις, ών
παρά τα γόνατα φύλλων λεπτών έκφύσεις, παραπλήσιων τοις τής Ιτέας, στυφόντων έν τή
γεύσει. άνθος πορφυροϋν ή χρυσοειδές. φύεται έν τόποις έλώδεσι και παρά τά ύδατα.

άρμόζει δέ ό χυλός τών φύλλων στυπτικός ών πρός αίματος άναγωγάς και δυσεντε-
ρίας, πόμα και εγ κλύσμα, ροϋν τε γυναικειον ϊστησιν έν προσθέτω, καί πρός τάς έκ μυκτή-
ρων αιμορραγίας έμφρασσομένη ή πόα άρμόζει· έστι δέ καί τραυματική καί ϊσχαιμος. θυ-
μιαθεϊσα δέ δριμύτατον εχει τόν καπνόν, ώστε καί ερπετά διώκειν καϊ μύας άποκτείνειν.

Λυσιμάχειο (βότανο).Βγάζει βλαστούς μήκουςένόςπήχυή και μεγαλύτερους,
λεπτούς, θαμνώδεις, κοντά στούς κόμπους τών όποιων βλασταίνουν λεπτά φύλλα, τά
όποια εΐναι παρόμοια μέ τής ιτιάς καί στυφά στή γεύση. Τό άνθος του είναι πορφυρό ή
έχει χρώμα παρόμοιο μέ τοϋ χρυσοϋ. Φυτρώνει σέ έλώδεις τόπους καί κοντά σέ νερά.

Ό χυλός τών φύλλων του, ό όποιος είναι στυπτικός, ένδείκνυται σέ αιμοπτύσεις καί
σέ δυσεντερίες, ώς ποτό καί ώς κλύσμα, σταματά έπίσης τόν γυναικείο ροΰ (όταν προ-
στεθεί) σέ πεσσό246, ένώ τό φυτό ένδείκνυται καί σέ αιμορραγίες τών μυκτήρων, όταν κά-
ποιος τούς φράξει μ' αύτό. Είναι κατάλληλο καί γιά τραύματα καί γιά παύση αιμορρα-
γιών. "Οταν καεί ώς θυμίαμα, βγάζει πάρα πολύ καπνό, ώστε καί τά έρπετά άπομακρύνει
καί τίς μϋγες έξολοθρεύει.

Λυσιμάχειος...

Πρόκειται γιά γένος πού περιλαμβάνει έξήντα περίπου εϊδη φυτών. Κατά τόν Γεννάδιο (βλ.

245. Έπισημαίνω πάντως δτι ενας γιατρός Λυσίμαχος ό Κώος εζησε τόν Ιο αί. π.Χ. (περί τό 30 π.Χ.
κατά τόν Wellmann)· βλ. «Geschichte, V», σ. 329, κάι Sherwin-White, Ancient Cos, σσ. 105 και 281.

246. Δηλ. δταν άποτελεΐ συστατικό πεσσού.
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στή βιβλιογραφία) τό Λυσιμάχειο βότανο πού περιγράφει ό Διοσκουρίδης ταυτίζεται ε'ίτε μέ τό
Λύθρον τό ίτεόμορφον ε'ίτε μέ τό Λύθρον τό ύσσωπόφυλλον έπίσης ένα είδος τοΰ Αυσιμαχίου
βοτάνου ονομάζεται έφήμερον.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σ. 629, λ. Λυσιμάχιον ή Αυσιμάχειον, σ. 624, λ. Λύθρον, και σ. 398,
λ. Έφήμερον· Dragendorff, Heilpflanzen, σα 512-513, λ. Lysimachia (εξι ε'ίδη τοϋ φυτοΰ)· ειδικότερα βλ. α
513, λ. Lysimachia atropurpurea· πρβ. και α 482, λ. Epilobium angustifolium (= Lysimachia Chamaenerion)·
André, Les noms déplantés, α 150, λ. lysimachia, καί Durling, Medical Terms, σ. 227, λ. λυσιμάχειος (Lysimachia
vulgaris).

αίματος άναγωγάς

Γιά τήν άναγωγή τοΰ αίματος, δηλ. τήν αιμόπτυση, καί τίς αιτίες της βλ. [Γαλην.], Είσαγ. ή
Ίατρ. 13 [XIV 742,13-18 Κ.]: αίτίαι δέ αίματος αναγωγής τρεις· ή γάρ κατ'άνάβρωσιν τών αγγεί-
ων, παραρρέοντος τοϋ αίματος εις τήν τραχεΐαν άρτηρίαν, ανάγεται διά τοϋ στόματος, ή διά δύνα-
μιν ρήξεως γενομένης, ή δι'άσθένειαν καί άτονίαν τών άγγείων ού στεγόντων, άλλ'άνεστομωμένων
διαπηδώντος τοϋ αίματος. Βλ. άκόμη Άρετ., Π. αιτ. καί σημ. όξ. παθ. 2, 2 [CMG II, σσ. 16, 29-21,
26]: Περί αίματος άναγωγής· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 5, 5 [II 187-209 Puschm.]: Περί αίματος άνα-
γωγής, κ.ά. Σημειώνω ότι σχετικά μέ τό ζήτημα τής άναγωγής τοΰ αϊματος ό 'Ερασίστρατος συνέ-
γραψε ειδική μονογραφία- βλ. Έρασίστρ., άπ. 227-239 Garofalo. Βλ. και [Άνών.], [Διαγν. π. όξ. καί
χρον. νοσημ.] 26 [σσ. 140,15-148,15 Garofalo]: Περί αίμοπτνϊκών.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, α 41, λ. άναγωγή.

δυσεντερίας

Γιά τήν δυσεντερίαν βλ. παραπάνω, σ. 236.

ροϋν τε γυναικείον

Ό γυναικείος ροϋς είναι ή παρατεταμένη έμμηνη κάθαρση, και μάλιστα όταν τό αίμα είναι
πολύ περισσότερο άπό αύτό πού πρέπει νά ρέει φυσιολογικά, ένώ σέ κάποιες περιπτώσεις ό ροϋς
δέν είναι μόνον αίματώδης άλλά λευκός καί ύδατώδης κ.ά.· ή αιτία αυτής τής άνωμαλίας είναι ό
ρευματισμός τής μήτρας- βλ. Σωρ av., Π. γυν. 3, 11 [CMG IV, σσ. 122, 1-124, 6]: Περί γυναικείου
ροϋ. Βλ. άκόμη [Γαλην.], Ό ρ. ίατρ. 301 [XIX 429,1-13 Κ.]- Όρειβ., Ίατρ. συν. έκλ. 148 [CMG VI/2/2,
σσ. 306,19-307,7]: Πρός ροϋν γυναικείον Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 16,63 [σ. 89,1-20 Ζερβ.]: Περ'ι γυναικεί-
ου ροϋ, έκ τοϋ [τών?] Άρχιγένους, κ.ά.· Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,63 [CMG IX/1, σσ. 278,23-279,
25]: Περί γυναικείου ροϋ, κ.ά.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 285, λ. ροϋς γυναικείος (menses muliebres).

πρόσθετον

Πρόσθετον ή πρόσθεμα ονομάζεται εναλλακτικά ό πεσσός, ϊσως έπειδή ή τοποθέτησή του
στή μήτρα χαρακτηρίζεται ώς πρόσθεσις- βλ. Σωρ., Π. γυν. 3, 2 [CMG IV, σ. 108, 9-10]: πεσσών
άπεριέργων πρόσθεσιν * * καί μαλακτικωτέρους πεσσούς προστίθου. Άκόμη πρόσθετα θεωροΰνται
διάφορα άπλά φάρμακα τά όποια εισάγονται στόν γυναικείο κόλπο γιά νά γίνει διάγνωση τών
γυναικών πού έχουν δυνατότητα νά συλλάβουν· βλ. Σωρ., Π. γυν. 1,9 [CMG IV, σ. 24,20-23]: μά-
λιστα δέ προσέχει [sc. ό Διοκλής] (Διοκλ., άπ. 179 Wellm. = 172 van der Eijk) σημειώσει τή διά
τών προσθέτων, οίον ρητίνης, πηγάνου, σκόρδου, καρδάμου, κοριάνδρου■ εί μέν γάρ ή ποιότης προ-
στεθέντων αύτών μέχρι τοϋ στόματος άναφέροιτο, δύνασθαί φησιν συλλαμβάνειν αύτάς, εί δέ μή,
τούναντίον.

έστι δέ καί τραυματική

Προφανώς ό γενικός χαρακτηρισμός τραυματική έξειδικεύεται στις μαρτ. 5, 7 καί 8, όπου
σημειώνεται ότι τραύματα κολλά. Γιά τίς τραυματικές έμπλάστρους βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
γέν. 2, 21 [XIII 551, 13 κ.έ. Κ.]: Περ'ι τών κολλητικών έμπλάστρων. ένιοι ταύτας έναίμους τε καί
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τραυματικάς όνομάζουσιν έργον δ'αύτών έστι, σνμφΰσαί τε και κολλήσαι τάς διηρημένας σάρκας,
ώς είς τήν άρχαίαν ενωσιν άχθήναι τό μόριον. ...

Βλ. και Durling, Medical Terms, σ. 312, λ. τραυματικός.

καί ϊσχαιμος

"Ισχαιμα ονομάζονται τά έμπλαστρα άλλά καί ολα τά φαρμακευτικά σκευάσματα πού χρη-
σιμοποιούνται γιά τήν παύση τής αιμορραγίας, βλ. [Γαλην.], Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 3,3 [XII 695,7
κ.έ. Κ.]: ϊσχαιμος ή χρώμαι. ...-αύτόθι [XII 695,10 κ.έ.]: ϊσχαιμος ή μεγάλη. ...,κ.ά.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 186, λ. ϊσχαιμος. Συνώνυμη είναι ή έκφραση εναιμα φάρμακα- βλ.
Durling, ο.π., σσ. 155-156,λ. εναιμα [sc. φάρμακα].

3. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 4,85 RV [II 245,13-17 Wellm.]:

π ερ δίκιο ν οί δε Λυσιμάχειον, οί δέ σιδηρϊτιν, οί δέ έλξίνην, οί δέ χαλκίς ...

Περδίκιο [sc. βότανο]· άλλοι (τό ονομάζουν) Λυσιμάχειο, άλλοι σιδηρίτιδα, άλλοι
έλξίνη, άλλοι χαλκίδα ...

Βλ. καί Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,85 [II 245,7-246,9 Wellm.] {έλξίνη).

4. Plin., Nat. hist. 25,72 [IV 140,3-7 Ian - Mayhoff]247:

Invenit et Lysimachus quae ab eo nomem retinet, celebrata Erasistrato. folia habet
salicis viridia, florem purpureum, fruticosa ramulis erectis, odore acri. gignitur in aquo-
sis. vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo inposita asperitatem cohibeat.

Καί ό Λυσίμαχος άνακάλυψε έκείνο τό βότανο, πού πήρε τό ονομά του άπό αύτόν,
τό όποιο έγκωμιάζεται άπό τόν Ερασίστρατο. "Εχει φύλλα πράσινα όπως τής ιτιάς,
άνθος πορφυρό, είναι θαμνώδες, μέ άνορθωμένα μικρά κλαδιά καί δριμεία όσμή. Φύε-
ται σέ ύγρούς τόπους. Ή δύναμή του εΐναι τόση, ώστε, άν τοποθετηθεί σέ ύποζύγια πού
άντιδροϋν στόν ζυγό, νά συγκρατεί τήν άντίδρασή τους.

Invenit et Lysimachus

Στό 24ο βιβλίο, κεφφ. 8 κ.έ., τής Naturalis historia τοΰ Πλινίου γίνεται λόγος γιά βότανα, ή
εύρεση ή ή ονομασία τών όποιων συνδέεται μέ θεούς, ήρωες, βασιλείς κ.ά.

celebrata Erasistrato

Τό κείμενο τοΰ 'Ερασιστράτου, στό όποίο ό γιατρός αύτός έκανε λόγο γιά τή Λυσιμάχειο
δέν διασώζεται. Τό έρασιστράτειο άπ. 276 Garofalo (: «Lysimachia, Lythrum Salicaria») δέν είναι
τίποτε άλλο παρά τό χωρίο αύτό τοΰ Πλινίου.

Γιά τή Λυσιμάχ(ε)ιο βλ. άκόμη Plin.,Nat. hist. 25,100 [IV 149,17-18 Ian - Mayhoff]· δ.π. 26,
131 [IV 219,11-12 I. - M.], 26,141 [IV 222,16-17 I. - Μ.] καί 26,147 [IV 224,12-13 I. - Μ.]. Γιά
τήν άνακάλυψή της άπό τόν ομώνυμο βασιλιά τής Θράκης βλ. καί μαρτ. 9.

5. Γαλην., 77. κράσ. καί δυν. άπλ. φαρμ. 7,11 [XII 64,12-17 Κ.]:

Περί λυσιμ αχίου.Λυσιμάχιος έπικρατοϋσαν έχει τήν στυπτικήν ποιότητα, δι'ήν

247. Βλ. καί Fuchs, «Heilkunde», σ. 319 (μνεία τοϋ χωρίου).
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και τραύματα κολλά και τάς έκ μυκτήρων αιμορραγίας ιστησιν έμπλασσομένη248, και τών
άλλων δέ αιμορραγιών ισχαιμόν έστι φάρμακον, αύτή τε και ό χυλός αύτής, έτι και μάλλον
και πινομένη δυσεντερίας τε και αίματος άναγωγάς και ρούν γυναικεϊον ίάται.

Σχετικά μέ τό Λυσιμάχειο (βότανο). Τό Αυσιμάχειο (βότανο) έχει σε μεγαλύτερο
βαθμό τή στυπτική ίδιότητά του249, έξ αιτίας τής όποιας καί τραύματα επουλώνει καί παύ-
ει τίς αιμορραγίες τών μυκτήρων, δταν τοποθετηθεί ώς έμπλαστρο, καί έπίσης είναι φάρ-
μακο πού σταματά καί τίς άλλες αιμορραγίες250, καί τό ι'διο (τό βότανο) άλλά καί ό χυλός
του καί, άκόμη περισσότερο, δταν πίνεται, θεραπεύει τίς δυσεντερίες καί τίς αιμοπτύσεις
καί τόν γυναικείο ρου.

Γιά τά νοσήματα πού μνημονεύονται στό κείμενο αύτό, βλ. παραπάνω, μαρτ. 2.

αύτή τε και ό χυλός αύτής, έτι τε μάλλον και πινομένη

'Ορθότερη μάλλον είναι ή στίξη τοΰ χωρίου στήν έκδοση τοΰ Άετίου (βλ. μαρτ. 7), δπου τό
κόμμα τίθεται δχι μετά άπό τό αύτής, άλλά μετά άπό τό μάλλον.

6. Όρειβ., Ίατρ. συν. ΙΙ,λ. Λυσιμάχειος [CMG VI/1/2, σ. 118,31-34]251:

Λυσιμάχειος καυλούς άνίησι πηχυαίους και μείζονας, λεπτούς, θαμνώδεις, ών παρά

τά γόνατα φύλλων λεπτών έκφύσεις, παραπλήσιων τοις τής ίτέας, στυφόντων έν τή γεύ-
σει. άνθος πυρρόν ή χρυσοειδές. φύεται έν τόποις έλώδεσι και παρά τά ύδατα.

Τό Αυσιμάχειο (βότανο) βγάζει βλαστούς μήκους ένός πήχυ καί άκόμη πιό μεγά-
λους, λεπτούς, θαμνώδεις, κοντά στούς κόμπους τών όποιων βλασταίνουν λεπτά φύλλα,
τά όποια είναι παρόμοια μέ τής ιτιάς καί στυφά στή γεύση. Τό άνθος του είναι κοκκινο-
κίτρινο ή έχει χρώμα παρόμοιο μέ τοϋ χρυσού. Φυτρώνει σέ έλώδεις τόπους καί κοντά
σέ νερά.

7. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 1,262 [CMG VIII/1, σ. 106,8-12]:

Λ υ σιμάχιος έπικρατούσαν έχει τήν στυπτικήν ποιότητα, δι' ήν και τραύματα
κολλά και τάς έκ μυκτήρων αόμορραγίας ιστησιν έμπλασσομένη· και τών άλλων δέ αιμορ-
ραγιών ισχαιμόν έστι φάρμακον αύτή τε και ό χυλός αύτής έτι και μάλλον, ώστε και πι-
νόμενος και ένιέμενος δυσεντερίας τε καί αίματος άναγωγάς και ρούν γυναικεϊον ίάται.

Τό Λυσιμάχιο (βότανο) έχει σέ μεγαλύτερο βαθμό τή στυπτική ίδιότητά του, έξ αίτι-
ας τής όποιας καί τραύματα έπουλώνει και τίς αιμορραγίες τών μυκτήρων σταματά, δταν
τεθεί ώς έμπλαστρο· καί τίς άλλες αιμορραγίες σταματά καί τό ϊδιο (τό βότανο) καί άκό-
μη περισσότερο ό χυλός του, ώστε καί δταν πίνεται καί δταν χρησιμοποιείται σέ κλύσμα
θεραπεύει τίς δυσεντερίες καί τίς αιμοπτύσεις καί τόν γυναικείο ρού.

248. Correxi coll. transi, lat. (: «emplastri modo i 11 a t a »): έμπλασσόμενος ed.

249. Προφανώς σέ σχέση μέ τις λοιπές ιδιότητες του.

250. Δηλ. τις αιμορραγίες σέ άλλα μέρη τοϋ σώματος.

251. Βλ. καί Fuchs, «Heilkunde», σ. 319 (μνεία τοϋ χωρίου).
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Για τα νοσήματα πού μνημονεύονται στό κείμενο αύτό βλ. παραπάνω, μαρτ. 2.

8. Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 7,3 [CMG ΙΧ/2, σ. 239,11-13]:

Αυσιμάχιον έπικρατοΰσαν εχει τήν στνπτικήν δύναμιν δθεν τραύματα τε κολλά
και ϊσχαιμός έστιν αυτή τε καϊ ό χυλός και δυσεντερικούς ώφελεΐ πινομένη τε και ένιεμένη.

Τό Λυσιμάχιο (βότανο) έχει σέ μεγαλύτερο βαθμό τή στυπτική ίδιότητά του- γι'
αύτό και τραύματα έπουλώνει και σταματά αιμορραγίες καί τό ϊδιο (τό βότανο) καί ό χυ-
λός του· ώφελεΐ καί τούς δυσεντερικούς καί όταν πίνεται καί όταν χρησιμοποιείται σέ
κλύσμα.

Γιά τά νοσήματα πού μνημονεύονται στό κείμενο αύτό, βλ. παραπάνω, μαρτ. 2.

9. Ήσύχ.,Λε'ξ. λ 1444: λυ σ ι μ άχε ι ο ς· βοτάνη ευρεθείσα ύπό Λυσιμάχου.
Λυσιμάχειο· βότανο πού άνακαλύφθηκε άπό τόν Λυσίμαχο.

Γιά τήν άπόδοση τής ευρέσεως τοΰ βοτάνου αύτοΰ στόν Λυσίμαχο βλ. καί μαρτ. 4.

6. Πτολεμαίος Γ' ό Ευεργέτης
(246-221 π.Χ.)

Μέ τό όνομα τοΰ βασιλιά τής Αιγύπτου Πτολεμαίου Γ' Εύεργέτη252 συνδέονται όχι
άπλώς φάρμακα άλλά καί ιατρικά συγγράμματα. Ό κρατικός αξιωματούχος (magister
officiorum) Μάρκελλος ό 'Εμπειρικός (4ος/5ος αί. μ.Χ.) πού άκμασε περί τό 400 μ.Χ.253
καί άσχολήθηκε περί τό 408 μ.Χ. ώς φιλίατρος254 μέ τή σύνταξη ένός φαρμακολογικού
έγχειριδίου (άπευθυνόμενο πρός τούς γιούς του) διασώζει δύο συνθέσεις φαρμάκων,
τίς όποιες άποδίδει στόν βασιλιά Πτολεμαίο, καί μάλιστα σημειώνοντας ότι τό ένα άπό
αύτά είναι έρανισμένο άπό τά σχετικά βιβλία τοΰ Εύεργέτη. Έπίσης άπό άλλες πηγές ό
Πτολεμαίος φέρεται ώς εύρετής έμπλάστρου καί ένός καθαρτικού φαρμάκου255, ώς χρή-
στης τριών φαρμάκων256, καί ώς παραλήπτης έπτά ψευδό-ιπποκρατικών έργων (επιστο-
λικών ιατρικών πραγματειών κ.ά.)· στά φάρμακα καί στά έργα αύτά δίπλα στό όνομα
τοΰ Πτολεμαίου δέν παραδίδεται τό διευκρινιστικό προσωνύμιο Εύεργέτης, έπειδή όμως

252. Για τόν Πτολεμαίο Γ' βλ. ένδεικτικά Α. Ameling, «Ptolemaios III. Evergetes I.» (6),DNP 10 (2001)
537-538.

253. Γιά τόν Μάρκελλο βλ. ενδεικτικά K.-D. Fischer, «Marcellus Empiricus», στό: Leven (έκδ.), Antike
Medizin, στ. 591-592 (δπου και βιβλιογραφία).

254. Γιά τούς φιλιάτρους βλ. δσα σημειώνονται στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 1 («Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών»),
στά σχόλια στή μαρτ. 1 (σσ. 372-373).

255. Βλ. παρακάτω, ένότητα III 1 καί 2.

256. Βλ. παρακάτω, ένότητα IV 1,2 και 3.
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ένασχόληση μέ τήν ιατρική δέν μαρτυρεΐται για άλλον ομώνυμο βασιλιά, όλα αύτά τά
καταγράφω στό τέλος τού λήμματος πού άφορά τόν Εύεργέτη257.

Ι.Μαρτυρία γιά τή συγγραφή ιατρικών έργων

1. Βλ. παρακάτω, τό άπ. 2.

(ex 1 ibr is Ptolomaei regis, qui Evergetes appellatus est).

II. Άποσπάσματα

2. Τό πρώτο φάρμακο πού παραθέτει ό Μάρκελλος άνήκει στήν κατηγορία τών λε-
γόμενων στοματικών, και είναι αύτό ώς πηγή τοΰ όποιου κατονομάζονται τά βιβλία τού
Πτολεμαίου· βλ.:

Marceil., De medic. 14,47 [CML V, σ. 242,2-13]258:

Compositio, quae dicitur stomatice. Facit ad tossillas et uvas tumentes et ad vulnera
et ulcéra in auriculis Vetera, excepta ex libris Ptolomaei regis, qui Evergetes
appellatus est. Accipit haec: Suci ex moris facti et in sole cocti S unum semis, glycerizae
suci * II, corticis lyciae * S, myrrae troglodytis * I, aluminis fissi * I, nardi Indici * S, mellis
Attici cyathos IUI, vini Malei cyathum I. Quae arrida sunt seorsum teruntur et in unum
cum vino temperantur, deinde passum his admiscetur et coquuntur omnia in cinere ca-
lido, donee mellis spissitudinem habeant. Non oportet autem ignorare utiles esse arteri-
am inbicillam habentibus gestationes, deambulationes, corporis vocisque exercitationes,
contraria autem balnea et omnia, quae videntur caput inplere vel umores excitare.

Σύνθεση (: φάρμακο) πού λέγεται στοματική. Ωφελεί σέ έξοιδημένες άμυγδαλές
και σταφυλή, σέ τραύματα και παλαιά έλκη τών αύτιών, έρανισμένο άπό τά βιβλία τοΰ
βασιλιά Πτολεμαίου, τοΰ έπονομαζομένου Εύεργέτη. Συντίθεται άπό τά άκόλουθα (ύλι-
κά): ένάμισυ σεξτάριο χυλό μούρων, πού έχει βράσει σέ πολύ θερμό ήλιο, δύο δηνάρια
χυλό γλυκόρριζας, μισό δηνάριο φλοιό λυκίου, ένα δηνάριο τρωγλοδυτική σμύρνα, ένα
δηνάριο σχιστή στυπτηρία, μισό δηνάριο ινδική νάρδο, τέσσερις κυάθους άττικό μέλι,
έναν κύαθο μαλεϊνό (;) κρασί. Τά ύλικά, τά όποια είναι ξηρά, τρίβονται ξεχωριστά και
όλα μαζί άναμιγνύονται μέ κρασί, έπειτα άναμιγνύεται έπι πλέον κρασί άπό σταφίδες,
καί όλα τά ύλικά βράζονται σέ ζεστή στάχτη, έως ότου άποκτήσουν τήν πυκνότητα τοΰ

257. Ό χαρακτηρισμός τοϋ Πτολεμαίου ΙΒ' τής Αιγύπτου ή τοϋ Πτολεμαίου τής Κύπρου άπό τόν
Απολλώνιο Κιτιέα ώς φιλιάτρου δέν ύποδηλώνει ένασχόληση μέ τήν ιατρική, άλλά μάλλον άπλώς κάποιο
γενικότερο ένδιαφέρον τοϋ βασιλιά, τό όποιο πρέπει, μέ βάση τά γνωστά στοιχεία, νά δεχθοϋμε ότι περιορί-
σθηκε στήν προτροπή του πρός τόν γιατρό νά γράψει τό γνωστό ύπόμνημα στό ιπποκρατικό Περ'ι άρθρων
(γιά τό σχετικό χωρίο άπό τόν πρόλογο τοϋ Απολλώνιου βλ. παραπάνω, σ. 372). Γιά τούς γιατρούς μέ τό όνο-
μα Πτολεμαίος βλ. Η. Diller, «Ptolemaios» (80-82), RE ΧΧΙΙΙ/2 (1959) 1863, και Fabricius, Pharmakologen, σ.
228. Βλ. και όσα παρατηρεί ό Michler, Die alex. Chirurgen, σσ. 122-125, γιά τούς φορείς τοϋ ονόματος αύτοϋ
μέ άφορμή τόν Πτολεμαίο τόν Έρασιστράτειο. Βλ. άκόμη Pansier, «Repertorium oculariorum, II», σ. 4.

258. Στό κεφ. 14 τοΰ έργου τοϋ Μαρκέλλου καταγράφονται φάρμακα πού άφοροϋν παθήσεις τής στα-
φυλής, τοΰ λάρυγγα, τής τραχείας, καί έπίσης είναι δραστικά κατά τής βραχνάδας. Γιά τήν άπόδοση τοΰ φαρ-
μάκου αύτοΰ στόν Πτολεμαίο Εύεργέτη βλ. και Pansier, «Repertorium oculariorum, II», σ. 4 («Ptolema(e)-
us»).
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μέλιτος. Δέν πρέπει όμως νά αγνοεί κάποιος, οτι γιά έκείνους πού έχουν κάποιο νόση-
μα στήν τραχεία (άρτηρία) ώφελοϋν ό περίπατος μέ φορείο, ή πεζοπορία και οί άσκήσεις
τοϋ σώματος καί τής φωνής. Άντίθετα έπικίνδυνα εΐναι τό λουτρό καί ολα δσα φαίνονται
δτι πληροϋν τήν κεφαλή (μέ ύγρά;) ή δτι προξενούν έκκριση ύγρών.

Compositio, quae dicitur stomatice

Στοματικά ονομάζονται τά φάρμακα πού χρησιμοποιούνται γιά τις παθήσεις τοϋ στόματος·
σ' αύτά εΐναι άφιερωμένο ολόκληρο τό έκτο βιβλίο τοϋ γαληνικοϋ συγγράμματος Π. συνθ. φαρμ.
κ. τόπ. [XII 894-1007 Κ.]· ειδικότερα στά κεφφ. 1-5 [XII 900, 7-928,12 Κ.] γίνεται λόγος γενικά
γιά τά φάρμακα αύτά· στό κεφ. 6 [XII 929,3-947,16 Κ.] καταγράφονται διάφορα στοματικά φάρ-
μακα καί τέλος στά κεφφ. 7-9 [XII 953,9-1006,7 Κ.] καταγράφονται φάρμακα γιά συγκεκριμένες
στοματικές παθήσεις. Βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σσ. 131-132.

Facit ad tossillas

Γιά τά πάθη τών άμυγδαλών (παρισθμίων) βλ. παραπάνω, σ. 228.

uvas tumentes

Γιά τήν σταφυλήν βλ. Άρετ., Π. αιτ. και σημ. όξ. παθ. 1,8 [CMG II, σ. 9,26-28] (Περι των κατά
τήν κιονίδα παθών): Τό άπό της ύπερώης εκκρεμές σώμα στερρό ν μεσηγύ τών παρισθμίων κίων κα'ι
γαργαρεών καλέεται· σταφυλή γάρ πάθεός έστι οϋνομα· στή συνέχεια τοϋ χωρίου αύτοΰ [CMG
II, σσ. 9, 28-10, 24] γίνεται λόγος γιά τήν αιτιολογία καί τά συμπτώματα τών κατά τήν κιονίδα
παθών, ένώ γιά τή θεραπεία τους βλ. στόν ϊδιο, Όξ. νούσ. θερ. 1,8 [CMG II, σσ. 111,23-112,27]:
Θεραπεία τών κατά τήν κιονίδα παθών, κ.ά.

ulcera in auriculis

Τό φάρμακο αύτό, άν καί χαρακτηρίζεται στοματικόν, χρησιμοποιείται έπίσης γιά παθήσεις
πού έμφανίζονται καϊ σέ άλλα μέρη τοΰ σώματος (αύτιά).

suci ex moris

Γιά τά μόρα βλ. παραπάνω, σ. 444. Ειδικότερα, γιά τή χρήση τοΰ χυλοΰ τους σέ φλεγμονές
τών άμυγδαλών βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 1, 126 [I 115, 11-12 Wellm.]: μιγέντος δέ αύτώ [sc.
τώ χυλώ τών μόρων] ολίγου μέλιτος ποιεί πρός ρεύματα κα'ι νομάς και παρίσθμια φλεγμαίνο-
ντα. Πρέπει νά σημειωθεί έδώ δτι ώς ιδιαίτερα άποτελεσματικό γιά τή θεραπεία τών στοματικών
παθών θεωροΰνταν ένα φάρμακο, γνωστό ώς τό διά μόρων στοματικόν, γιά τό όποιο βλ. Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 6,6 [XII 929,3-14 Κ.], καί τό όποιο ό Γαληνός τό γνωρίζει μέσω τοΰ Ήρά τοΰ
Καππαδόκη (στό ϊδιο κεφ. παρατίθενται καί άλλες παραλλαγές τοΰ φαρμάκου).

S unum semis

Γιά τόν sextarium, σύμβ. S (ξέστην) βλ. παραπάνω, σ. 235.

glycerizae suci

Γιά τή γλυκύρριζαν βλ. παραπάνω, σ. 323· τό φυτό αύτό, όταν μασάται, θεραπεύει στομα-
τικά πάθη, βλ. Διοσκουρ.,Π. ΰλ. 'ιατρ. 3,5 [II 10,1-2 Wellm.]: έστιν ... και στοματικόν [sc. φάρμα-
κον] διαμασώμενον.

* (= δηνάρια) II

Γιά τό δηνάριον βλ. παραπάνω, σ. 178. Βλ. καί σ. 215 (δραχμή).

corticis lyciae

Γιά τό λύκιον βλ. παραπάνω, σ. 405· ειδικότερα γιά χρήσεις του, όπως αύτές στίς όποιες



μακεδονεσ βασιλεισ ΦΙΛΙΑΤΡΟΙ και ΕΥΡΕΤΑΙ φαρμακων

471

ενδείκνυται τό στοματικόντ οϋ Πτολεμαίου, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. Ιατρ. 1,100 [I 92,11-12 Wellm.]:
ποιεί καί πρός ... παρίσθμια, ούλά τε είλκωμένα και διερρωγότα χείλη.

myrrae troglodytis

Για τήν Τρωγλοδυτική (ή Τρωγλίτιδα) σμύρναν βλ. παραπάνω, σσ. 229 καί 452· βλ. άκόμη σ.
227 (γενικά γιά τή σμύρνα). Πρβ. καί Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 1, 64 [I 58, 11 Wellm.]: δύναμιν δε
εχει [sc. ή σμύρνα] θερμαντικήν, καρωτικήν, κολλητικήν, ξηραντικήν αύτόθι [I 58,24-25 Wellm.]:
τά τεθλασμένα ώτα ... ίάται, καί αύτόθι [I 58,26-59,1 Wellm.]: καί τά πυορροοϋντα τών ώτων καί
φλεγμαίνοντα σύν μηκωνίω καί καστορίω καί γλαυκίω [sc. ίάται].

aluminis fissi

Γιά τό alumen fissum (στυπτηρία σχιστή) βλ. παραπάνω, σ. 229. Βλ. καί Διοσκουρ., Π. ΰλ.
ίατρ. 5,106 [III 77,10-13 Wellm.]: έπουλίσι τε καί σταφυλαϊς καί παρισθμίοις έπιτήδειοι [sc.aioTu-
πτηρίαι] καί στόματι, καί πρός ώτα καί αιδοία σύν μέλιτι έπίχριστοι. Βλ. καί σ. 222.

nardi In did

Γιά τήν Ίνδικήν νάρδον βλ. παραπάνω, σ. 323. Πρβ. καί Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,7 [I 12,11
Wellm.]: δύναμιν δέ έχουσι [sc. τά δύο γένη τής νάρδου, ή Συριακή καί ή ινδική] θερμαντικήν, ξη-
ραντικήν. Βλ. καί σ. 321.

mellis Attici

Γιά τό μέλι γενικά βλ. παραπάνω, σ. 196. Τό Άττικόν μέλι, καί ειδικά τό Ύμήττιον, θεω-
ρούνταν τό καλύτερο όλων· βλ. Διοσκουρ., 17. ΰλ. ίατρ. 2, 82 [I 165, 16-167, 9 Wellm.], δπου γί-
νεται λόγος καί γιά τό μέλι πού παράγεται σέ διάφορες άλλες περιοχές. Βλ. καί σ. 381 (μέλι άπη-
ψρισμένον).

vini Malei

Γιά τό κρασί αύτό δέν έχω έντοπίσει κανένα στοιχείο.

gestationes

Γιά τή θεραπευτική έπίδραση τής κινήσεως (αιώρας) τοϋ σώματος κατά τή μεταφορά
(gestatio) διά φορείου ή καθέδρας ή χειραμάξης βλ. 'Ηρόδοτος στόν Όρειβ., Ίατρ. συν. 6,25 [CMG
VI/1/1, σ. 182, 15-26], Βλ. έπίσης Cels., De medic. 2, 15 [CML I, σσ. 85, 22 κ.έ.]· άκόμη ό.π. 2, 14
[CML I, σσ. 83,21 κ.έ.]· ΡΙίη.,Ναί. hist. 28,54 [IV 294,5 κ.έ. Ian - Mayhoff], Πρβ. καί Όρειβ., Ίατρ.
συν. 6,23 [CMG VI/1/1, σσ. 180,21-182,7]: Περί αιώρας (: ή έπί κλίνης [sc. αιώρα], ή έν φορείω, ή
έπί ζεύγους, ή έπί νηός: καί τής έπί νηός δ'ή μέν τις ούριοδρομούσης, ή δ' έρεσσομένης).

deambulationes

Στά είδη τών πεζοποριών ώς ιατρικών βοηθημάτων περιλαμβάνονται ό περίπατος, βλ.
Άντυλλος στόν Όρειβ., Ίατρ. συν. 6,21 [CMG VI/1/1, σσ. 177,8-179,27]: Έκ τώνΆντύλλου, περί
περιπάτου, έκ τοΰ δ ' λόγον τοϋ Περί ποιουμένων βοηθημάτων, καί ό δ ρ ό μ ο ς, βλ. Άντυλλος στόν
Όρειβ., Ίατρ. σνν. 6,22 [CMG VI/1/1, σσ. 179,28-180,20]: Περί δρόμον, έκ τών Άντύλλον, έκ τοϋ
αύτοΰ λόγον.

corporis ... exercitationes

Γιά τόν τρόπο μέ τον όποιο πρέπει κάποιος νά έκτελεί τίς σωματικές άσκήσεις, ώστε νά μήν
προκληθεί κάποια βλάβη στήν ύγεία του άλλά τό άντίθετο, βλ. Γαλην., στόν Όρειβ., Ίατρ. συν. 6,
11 [CMG VI/1/1, σσ. 164,15-165,15]: Έκ τών Γαληνοΰ, περί γυμνασίων δ.π. 6,12 [CMG VI/1/1,
σσ. 165,16-166,4]: Τίς καιρός γυμνασίου· ό.π. 6, 14 [CMG VI/1/1, σσ. 167,13-169,13]: Περί τών
ειδών γυμνασίων καί τής δυνάμεως αύτοϋ, κ.ά.

vocis ... exercitationes

Γιά τή θεραπευτική άξία τών φωνητικών άσκήσεων άλλά καί γιά τή συμβολή τους στή δι-



472

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

ατήρηση τής υγείας βλ. Άντυλλος στόν Όρειβ., Ίατρ. συν. 6, 7 [CMG VI/1/1, σσ. 158, 30-159, 2]:
Περί λαλιάς, τοϋ αύτοϋ, έκ τοϋ αύτοϋ λόγου■ ο.π. 6, 8 [CMG VI/1/1, σ. 159, 3-27]: Περί άναφωνή-
σεως, τοϋ αύτοΰ, έκ τοΰ δ' λόγου- ο.π. 6,9 [CMG VI/1/1, σσ. 159,28-160,10]: Τίς ό τής άναφωνή-
σεως τρόπος- τοϋ αύτοϋ, έκ τοϋ δ' λόγου, και ο.π. 6,10 [CMG VI/1/1, σσ. 160,11-164,14]: Έκ τών
Άντύλλου, περ'ι ύγιεινής άναφωνήσεως.

3. Τό δεύτερο φάρμακο πού ό Μάρκελλος άποδίδει στον βασιλιά Πτολεμαίο, χωρίς
δμως τή φορά αύτή νά σημειώνει καί τό προσωνύμιο Εύεργέτης259, είναι ενα έμπλα-
στρο260 γιά τήν ποδάγρα καί άλλα νοσήματα· τοΰ έμπλάστρου αύτοΰ λέγεται δτι εύρετής
ήταν ό Πτολεμαίος261· βλ.:

Marceil., De medic. 36,72 [CML V, σ. 620,1-27]:

Confectioemplastri,quod reχ Ptolomaeus invenisse dicitur.Accipithaec:
Sevi taurini remissi colatique atque in pastillos coacti ρ V, resinae frixae ρ V, medullae
cervinae — VI, suci mentae — II, suci mentastri — II, suci feniculi — II, suci marru-
vii — II, suci hyoscyami — II, suci plantaginis maioris — II, suci lapathi — II, specula-
ris cocti et quam minutissime triti ρ I. Quibus in ordinem praeparatis sevum et medulla
lento igni in vasculo aeneo remittentur; tum résina conminuta atque trita sensim in se-
vum supermittetur, ut simul liquefacta permiscere se possint; deinde in mortarium mar-
moreum diligenter colata mutabuntur, quae adhuc tepentia diligentissime conterentur.
Quae cum dens<a ess>e coeperint, dum adhuc calida erunt ita, ut calor sustineri mani-
bus possit, sucos supra scriptarum herbarum superfundes et iterum diligentissime teres
et priusquam penitus desinat calor praeparatum de speculari pulverem mittes. Itaque
omnia simul mixta et diutissime trita atque ad summam levitatem redacta in vitreo vas-
culo reponentur. Hoc emplastrum utile his rebus: ad podagram et nervorum dolores
contractionesque, ad luxa vel fracta, ad pusulas omnes, ad duritias omnes, praecipue ad
mammarum vitia, ad cancromata, ad glandulas, ad vulnera omnia quolibet modo inpres-
sa vel vetusta vel recentia, ad lumborum et ilii dolorem, ad scapularum dolorem, ad pthi-
sicos ita, ut emplastrum hoc inducant et caldam aquam mulsam bibant, ad dentium do-
lorem, ad gingivarum cancromata, ad capitis et oculorum dolores, ita ut emplastrum do-
lentibus oculis superponatur, ad membrorum dolores contusionesque. Ad omnia omni-
no, praecipue ad podagram et ad nervorum offensiones placandas res saluberrima est.

Σύνθεση έμπλάστρου, τό όποιο λέγεται δτι άνακάλυψε ό βασιλιάς Πτολεμαίος.
Συντίθεται άπό τά άκόλουθα (ύλικά): πέντε λίτρες λειωμένο λίπος ταύρου, στραγγι-

259. "Ισως νά το παραλείπει ώς ευνόητο, άφοΰ ήδη τό μνημόνευσε τήν πρώτη φορά πού παρέθεσε
φάρμακο του.

260. Τό ούσ. εμπλαστρος έντοπίζεται στά ιατρικά κείμενα κυρίως ώς γένος θηλυκού.

261. Αξίζει νά προσεχθεί έδώ ότι, ένώ τήν πρώτη φορά ό Μάρκελλος άναφέρει δτι ή στοματική σύνθε-
ση προέρχεται άπό τά βιβλία τού Πτολεμαίου, δηλ. δέν άμφιβάλλει για τήν άπόδοση τής εύρέσεως τού φαρ-
μάκου σ αύτόν, τή δεύτερη φορά φαίνεται νά μήν έχει τήν ϊδια βεβαιότητα, καί γι' αύτό διευκρινίζει δτι «λέ-
γεται» δτι τό φάρμακο συντέθηκε άπό τόν Πτολεμαίο. 'Επίσης πρέπει νά σημειωθεί ότι μέ τήν ποδάγρα συν-
δέεται καί τό όνομα ένός άλλου βασιλιά τής Αιγύπτου, τοϋ Πτολεμαίου Β ' τοϋ Φιλαδέλφου (282-246 π.Χ.),
στόν όποιον ό 'Ερασίστρατος είχε υποσχεθεί νά παρασκευάσει ενα ποδαγρικό μάλαγμα· σχετικά βλ. παρα-
κάτω, στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 14 («'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης (Κεΐος)»).
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σμένο και επεξεργασμένο σέ παστίλλιες, πέντε λίτρες ψημένη ρητίνη, έξι ούγγιές μυ-
ελό έλαφιού, δύο ούγγιές χυλό (ήμερης) μίνθης, δύο ούγγιές χυλό άγριας μίνθης, δύο
ούγγιές χυλό μαράθου, δύο ούγγιές χυλό πρασίου, δύο ούγγιές χυλό ύοσκυάμου, δύο
ούγγιές χυλό άρνογλώσσου λογχοειδούς (μεγάλου), δύο ούγγιές χυλό λαπάθου και μιά
λίτρα ψημένου και όσο τό δυνατόν λεπτότερα κονιορτοποιημένου μαρμαρυγία. Άφοϋ
αύτά προετοιμασθούν μέ τή σειρά, τό λίπος και ό μυελός άφήνονται νά λειώσουν πάνω
σέ σιγανή φωτιά μέσα σέ ένα χάλκινο άγγεΐο· έπειτα ή ρητίνη, κομματιασμένη και τρι-
μένη καλά, ρίχνεται λίγη-λίγη πάνω στό λίπος, οϋτως ώστε νά εΐναι δυνατόν (τά ύλικά)
αύτά νά άναμιχθούν μεταξύ τους σέ ύγρή κατάσταση. Έπειτα αύτά, έπιμελώς στραγ-
γισμένα, μεταγγίζονται σέ ένα μαρμάρινο γουδί καί, ένώ εΐναι άκόμη χλιαρά, κοπανί-
ζονται έπιμελώς. "Οταν άρχίσουν νά γίνονται σκληρά καί έν όσω εΐναι άκόμη τόσο ζε-
στά, όσο ή θερμότητά τους νά εΐναι άνεκτή άπό τά χέρια, χύνει κάποιος (μέσα σ' αύτά)
τούς χυλούς άπό τά βότανα πού προαναφέρθηκαν, τά τρίβει πάλι πολύ έπιμελώς κάι
προσθέτει, πριν ή θερμότητα έξαλειφθεΐ έντελώς, τήν ήδη έτοιμασμένη σκόνη τοΰ μαρ-
μαρυγία. Έτσι άναμιγμένα όλα μαζί τά συστατικά τρίβονται γιά πολλή ώρα καί άφοΰ
έχουν γίνει όσο τό δυνατόν πιό λεία, τοποθετούνται σέ ενα γυάλινο δοχείο. Τό έμπλα-
στρο αύτό είναι ώφέλιμο γιά τά άκόλουθα νοσήματα: ποδάγρα, πόνους και σπασμούς
τών νεύρων, έξαρθρήματα ή κατάγματα, κάθε είδους φλύκταινες, κάθε είδους σκληρί-
ες, ιδιαίτερα σέ νοσήματα τών μαστών, καρκινώματα, άμυγδαλές, όλα τά ε'ίδη τραυμά-
των, μέ όποιον τρόπο και άν έχουν προκληθεί, τόσο τά παλαιά όσο και τά πρόσφατα,
πόνους τοΰ ισχίου καί τής λαγόνος, πόνο τών ώμοπλατών, σέ φθισικούς κατά τον έξής
τρόπο, νά έπιθέτουν τό έμπλαστρο αύτό κα'ι νά πίνουν ζεστό ύδρόμελι, σέ πόνο τών δο-
ντιών, σέ καρκινώματα τών ούλων, σέ πόνους τού κεφαλιοϋ και τών ματιών κατά τόν
έξής τρόπο, τό έμπλαστρο νά έπιτίθεται στούς όδυνώμενους οφθαλμούς, σέ πόνους καί
μώλωπες τών μελών τοϋ σώματος. Γιά όλα γενικά [sc. τά νοσήματα], ιδιαίτερα όμως γιά
τήν ποδάγρα κα'ι γιά νά θεραπεύει262 τά τραύματα τών νεύρων, εΐναι φάρμακο άποτελε-
σματικότατο263.

sevi taurini

Γιά τό λίπος τοΰ ταύρου βλ. παραπάνω, σ. 179. Ή χρήση τοΰ λίπους αύτοΰ στό έν λόγψ
έμπλαστρο ένδείκνυται έξ αιτίας τής θερμαντικής και στυπτικής ίδιότητάς του- βλ. Διοσκουρ., Π.
ΰλ. Ιατρ. 2,76 [1157,11-12 Wellm.].

resinae frixae

Γιά τήν τεχνική καύσεως τής ρητίνης βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,71 [169,17-70,14 Wellm.],
ένώ γιά τή χρήση της στά έμπλαστρα βλ. αύτόθι [I 68,15 Wellm.]: μείγνυται δε κα'ι έμπλάστροις
και μαλάγμασι.

262.Άν καί τό placo συνήθως σημαίνει «καταπραΰνω», «σβύνω», «ήρεμώ», στό προκείμενο χωρίο πρέ-
πει νά δεχθούμε δτι σημαίνει «θεραπεύω», και μάλιστα άποτελεσματικά· διαφορετικά (άν δηλ. ή δράση τοϋ
φαρμάκου περιορίζεται μόνο στήν καταπράΰνση τών τραυμάτων) ό χαρακτηρισμός τής συνθέσεως αύτής
τοΰ Πτολεμαίου ώς saluberrima είναι μάλλον άτυχής. Βλ. και τή γερμανική μετάφραση τοΰ χωρίου άπό τούς
J. Kollesch και D. Nickel (σ. 621): «und um Verletzungen an den Sehnen zu heilen».

263. Γιά τήν άκρίβεια: «σωτηριωδέστατο». Βλ. και λίγο παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο.
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medullae cervinae

Για τόν μνελόν τοϋ έλαφιοΰ βλ. παραπάνω, σ. 425, δπου γίνεται λόγος καί γιά τις ιδιότητες
γενικά τών μυελών έξ αιτίας τών όποιων άποτελοΰν συστατικό έμπλάστρων.

suri mentae

Ή μίνθη ταυτίζεται μέ τόν ήδύοσμον (ήδύοσμον. οί δε μίνθην), δηλ. τόν δυόσμο· βλ. Διο-
σκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,34 [II 45,6-46,12 Wellm.]· πρβ. και αύτόθι [II45,6-7 Wellm.]: δύναμιν έχον
θερμαντικήν, στυπτικήν, ξηραντικήν.

Βλ. άκόμη Pabst (έκδ.), Köhlers Medizinal-Pflanzen, σσ. 440-445, λ. Mentha piperita· Γεννάδιος, Λεξ.
Φντολ., σ. 667, λ. Μίνθα ή Μίνθη, κάι σσ. 409-410, λ. Ήδύοσμος· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xlii, λ. Mentha·
Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 583, λ. Mentha piperita κάι Mentha viridis (στις σσ. 583-585 καταγράφονται
κ.ά. ε'ίδη)· André, Les noms de plantes, σ. 159, λ. menta, καί Durling, Medical Terms, σ. 238, λ. μίνθη (Mentha
viridis).

suci mentastri

Κατά τόν Spencer (βλ. στή βιβλιογραφία), τό mentastrum δηλώνει ε'ίτε τό φυτό καλαμίν-
θη (τοΰ Διοσκουρίδη) ε'ίτε τήν άγρια μίνθη (= άγριον ήδύοσμον). Ύπέρ τής δεύτερης έκδοχής βλ.
Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3,34 RV [II 45,13 Wellm.]: ήδύοσμον άγριον Ρωμαίοι μένταστρονμ.

Βλ. άκόμη Γεννάδειος, Λεξ. Φντολ., σσ. 409-410, λ. Ήδΰοσμος- Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xlii, λ. Mentha
(4. Mentastrum)· Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 584, λ. Mentha silvestris (Menthastrum)· André, Les noms de
plantes, a. 159, λ. mentastrum.

suci feniculi

Γιά τό μάραθ(ρ)ον βλ. παραπάνω, σ. 195. Γιά τή χρήση του σέ παθήσεις τών οφθαλμών βλ.
Διοσκουρ.,Π. ΰλ. Ιατρ. 3,70 [II 81,8-10 Wellm.]: ό δε χυλός [sc. τοΰ μαράθρου] ... είς τά οφθαλμι-
κά, δσα πρός όξυδερκίαν, σκευάζεται χρησίμως.

suci marruvii

Γιά τό πράσιον, ποώδες φυτό πού άπαντάται σέ τριάντα περίπου ε'ίδη, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 3,105 [II 116,10-117,8 Wellm.]. Γιά τή θεραπευτική δράση τοΰ πρασίου σέ σχέση μέ τά νο-
σήματα γιά τά όποία ένδείκνυται τό έμπλαστρο τοΰ Πτολεμαίου βλ. αύτόθι [II117,6-18 Wellm.].

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σσ. 333-334, λ. Andorn (Marrubium vulgare)· Γεννάδιος, Λεξ.
Φντολ., σ. 806,λ. Πράσιον· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xlii,λ. Marrubium- Dragendorff, Heilpflanzen, σσ. 571-572,
λ. Marrubium vulgare (στή σ. 572 κ.ά. είδη)· André, Les noms de plantes, σ. 155, λ. marrubium, και Durling,
Medical Terms, σ. 273, λ. πράσιον (Marrubium vulgare).

suci hyoscyami

Γιά τόν ύοσκύαμον βλ. παραπάνω, σ. 398. Βλ. έπίσης Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4, 68, δπου ση-
μειώνεται ότι άρμόζει ... εις κολλύρια ανώδυνα [II 226, 4-5 Wellm.], πρός τε οφθαλμών φλεγμο-
νάς [II 226,7 Wellm.], είς ρεύμα οφθαλμών καί περιωδυνίαν [II 226,9 Wellm.], πρός ποδάγρας [II
226,11-12 Wellm.], πρός πάντα πόνον [II 226,17 Wellm.], καί ότι όδονταλγίας έστι διάκλυσμα [II
227,3 Wellm.].

suci plantaginis maioris

Γιά τό άρνόγλωσσον βλ. παραπάνω, σ. 231. Γιά τήν οφθαλμική χρήση του βλ. Διοσκουρ., Π.
ϋλ. ίατρ. 2,126 [I 200, 2-4 Wellm.]: και πρός ... όφθαλμίας ένσταζόμενος ό χυλός καί κολλυρίοις
μισγόμενος.

suci lapathi

Ό Διοσκουρίδης καταγράφει άρκετά ε'ίδη λαπάθου, άπό τά όποια συνηθέστερα είναι ή όξα-
λίδα (ξυνολάπαθο) καίτό κοινό λάπαθο· βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 2,114 [1 188,3-190,3 Wellm.]·
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βλ. και αύτόθι [I 189,15-16 Wellm.]: παρηγοροΰσι δέ [sc. αί ρίζαι τοΰ λαπάθου] καί όδονταλγίας
έψόμεναι έν ο'ίνω καί διακλυζόμεναι.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, σ. 333, λ. Ampfer (Rumex Patientia)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ.
599-600, Λάπαθον· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxxviii, λ. Lapatium (Rumex acetosella) · Dragendorff, Heilpflanzen,
σ. 190, λ. Rumex Patientia (στις σσ. 190-191 κ.ά. εϊδη)· André, Les noms déplantés, σσ. 137-138,λ. lapathum·
πρβ. καί σσ. 220-221, λ. rumex, κάι Durling, Medical Terms, σ. 218, λ. λάπαθον (Rumex patientia).

specularis

Εννοείται lapis specularis· πρόκειται γιά διαφανή λίθο, κυρίως μαρμαρυγία ή γύψο· βλ.
OLD, στό λ. specularis, is, e, και D. Goltz, Studien zur Geschichte der Mineralnamen in Pharmazie,
Chemie und der Medizin von den Anfängen bis Paracelsus [Sudhoffs Archiv, Beiheft 14],Wiesbaden
1972, σ. 173: «... lapis specularis, welches der beste Gips sein soll».

ad podagram

Γιά τήν ορισμό τής ποδάγρας, τις αιτίες και τή σχετική θεραπευτική άγωγή, καθώς και γιά
μιά σύντομη άνασκόπηση τών άρχαίων πηγών γιά τή νόσο αύτή, βλ. Μαυρουδής - Κοτζάμπαση,
«Μιά βυζαντινή ιατρική έπιστολή», σσ. 371-317.

nervorum dolores contactionesque

Contactiones nervorum είναι οί σπασμοί, ai συνολκαϊ τών νεύρων■ βλ. Γαλην., Π. τών πε-
πονθ. τόπ. 3,8 [VIII169,4-6 Κ.]: ούδέ γαρ ούδ'αύτοι τών συνδετικών νεύρων πάθος εϊναί ψασι τόν
σπασμόν, ή τήν παράλυσιν, άλλά τών προαιρετικών αύτόθι [VIII 172,12-173,4 Κ.] (καταγράφο-
νται οί αιτίες τοΰ σπασμοΰ). Βλ. καί τό γαληνικό σύγγραμμα Περι τρόμου και παλμού και σπα-
σμού και ρίγους [VII 584-642 Κ.].

ad duritias

Γιά τήν σκληρίαν βλ. παραπάνω, σ. 177.

praecipue ad mammarum vitia

Γιά τά νοσήματα τών μαστών βλ. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 16,37 [σσ. 54,15-56,6 Ζερβ.] (φλεγμονή)· ο.π.
16,38 [σ. 56,7-28 Ζερβ.] (σκληρυνομένη φλεγμονή)· ό.π. 16, 39 [σ. 57,1-27 Ζερβ.] (απόστημα)· ό. π.
16,40 [σσ. 58,1-59,11 Ζερβ.] (σύρριγξ, νομή)· ό.π. 16,41 [σ. 59,12-24 Ζερβ.] (φαγεδαινικά έλκη), κ.ά.

ad cancromata

Πιθανότατα έννοεΐ γενικά τά καρκινώματα πού είναι δυνατόν νά έμφανισθοΰν σέ οποιο-
δήποτε μέρος τοΰ σώματος· οί άρχαΐοι πάντως είχαν τήν άποψη ότι ό συνηθέστερος τόπος τόν
όποιο προσέβαλε ή νόσος ήταν οί μαστοί· βλ. Άέτ., Λόγ. ίατρ. 16, 52 [σ. 60, 1-16 Ζερβ.]: Ή τών
καρκινωδών όγκων γένεσις συνεχέστατα γίνεται περι τούς μαστούς, μάλλον δέ άνδρών άλίσκονται
τω πάθει ai γυναίκες, εύσάρκους τε καί μεγάλους έχουσαι τούς τιτθούς. οί δέ άρχαίοι τό καρκινώδες
έλκος και κακόηθες προσηγόρευσαν καί θηριώδες- καρκινώδες μέν κατά μεταφοράν τών καρκίνων
ζώων, καί γάρ είσι τραχέα και άπηνή τη σκληρότητι τά ζώα ταύτα, και εί τίνος λάβοιντο τοΐςχείλε-
σιν είσι δυσαπόσπαστα, παραπλήσιος δέ καί ό καρκινώδης δγκος, άντίτυπος ύπάρχων καί όχθώδης
κα'ι διά τούτο δυσίατος ή καί ανίατος- θηριώδης δέ καί κακοήθης προσαγορεύεται άπό τών άγριων
θηρών καί κακοήθων ζώων, και γάρ δυσπαθές τό πάθος καί τη θεραπεία άγριαινόμενον και τή χει-
ρουργία παροξυνόμενον.

ad glandulas

Τό ούσ. glandula χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει γενικά τούς άδένες, καί ειδικότερα τά πα-
ρ ίσθ μια, δηλ. τίς άμυγδαλές, γιά τά πάθη τών όποιων βλ. παραπάνω, σ. 228 (σχόλιο: τά έν παρι-
σθμίοις έλκη). Ότι στό προκείμενο χωρίο τό glandula πρέπει νά εκληφθεί μέ τήν έξειδικευμέ-
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νη σημασία παρίσθμια τό δέχονται και οί J. Kollesch καί D. Nickel στή γερμ. μετάφρ. τοϋ χωρίου
αύτοΰ τοΰ Μαρκέλλου (τ. 2, σ. 621).

ad vulnera omnia quolibet modo inpressa vel vetusta vel recentia

Ό διαχωρισμός τών έλκών σέ πρόσφατα καί παλαιά προκειμένου νά έφαρμοσθει ή κατάλ-
ληλη θεραπεία είναι συνήθης στήν άρχαία ιατρική πρακτική· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,
11 [XIII 824,12-14 Κ.]: ΤροχιακοίΆσκληπιάδου. τροχιακοί πολύχρηστοιΆριστάρχου Ταρσέως. ποι-
εί πρός έλκη πρόσφατα καί παλαιά· βλ. άκόμη στόν ϊδιο, δ.π. 4,7 [XIII 717,5-8 Κ.] {παλαιά έλκη)·
δ.π. 5, 2 [XIII 778, 11-13 Κ.] (παλαιά έλκη)· Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 3, 35 [CMG VI/3, σ. 79,
28-31]: Πρός έλκη παλαιά· Άέτ., Αόγ. 'ιατρ. 1, 46 [CMG VIII/1, σ. 42,14]: έστι δέ κα'ι τών άλλων
έλκών προσφάτων τε άμα κα'ι παλαιών ϊαμα- 15,15 [σ. 73,17 Ζερβ.]: Ποιεί δέ πρός έλκη πρόσφα-
τα κα'ι παλαιά, κ.ά.

ad lumbrorum et ilii dolorem

Στά πάθη τών άρθρώσεων είναι άφιερωμένος ολόκληρος ό 12ος λόγος τοΰ Άετίου· βλ. στή
βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Άέτιος ό Άμιδηνός».

ad pthisicos

Φθίσις έστιν έλκωσις τοΰ πνεύμονος ή θώρακος ή φάρυγγος, ώστε βήχας παρακολουθεϊν κα'ι
πυρετούς βληχρούς κα'ι συντήκεσθαι τό σώμα ([Γαλην.], Όρ. ίατρ. 260 [XIX 419, 15-17 Κ.]). Βλ.
άκόμη Άρετ., Π. αιτ. και σημ. χρον. παθ. 1,8 [CMG II, σσ. 47,13-49,7] : Περ'ι φθίσιος, και Χρον. νούσ.
θερ. 1,8 [CMG II, σσ. 159,15-160,8]: <Θεραπεία φθίσιος>.

et caldam aquam mulsam bibant

Γιά τό μελίκρατον = ύδρόμελι βλ. παραπάνω, σσ. 226,324 και 429· πρβ. καί σ. 140.

ad dentium dolorem

Γιά τούς πόνους τών οδόντων και τά φάρμακα γιά τήν άντιμετώπισή τους βλ. Γαλην., Π.
συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,3 [XII 855-893 Κ.].

ad gingivarum cancromata

Τήν άσθένεια αύτή τών ούλων δέν τήν έντόπισα σέ κανένα άλλο ιατρικό κείμενο. Οί άρχαιοι
γιατροί κάνουν λόγο γιά ήπιότερα πάθη τους και συνήθως σέ σχέση μέ τά δόντια· βλ. ένδεικτικά
Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,5 [XII 853,5 κ.έ. Κ.].

ad capitis et oculorum dolores

Γιά τίς κεφαλαλγίες και τις ένδεικνυόμενες θεραπευτικές ύποδείξεις βλ. δσα γράφει ό
Γαληνός στό Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 2,1-3 [XII 498-598 Κ.] (πρόκειται γιά ολόκληρο τό δεύτερο
βιβλίο), ένώ στά οφθαλμικά πάθη και τά σχετικά φάρμακα είναι άφιερωμένο έπίσης ενα ολόκλη-
ρο βιβλίο, τό τέταρτο βιβλίο τοΰ 'ίδιου γαληνικοϋ συγγράμματος (4,1-8 [XII 696-803 Κ.]).

ad nervorum offensiones

Σέ δσους ύποφέρουν άπό τραύματα τών νεύρων, δηλ. τούς νευροτρώτους, καί τή θεραπεία
τους είναι άφιερωμένο ολόκληρο τό τρίτο βιβλίο τοΰ γαληνικοϋ συγγράμματος Π. συνθ. φαρμ. κ.
γέν. [XIII 562-651 Κ.]. Βλ. καί σ. 220.

res saluberrima

Τόν χαρακτηρισμό φαρμάκου ώς σωτηριωδεστάτου τόν έχω έντοπίσει μία μόνο φορά άκό-
μη προκειμένου γιά τόν όπόν τής μήκωνος- βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 10 [XIV 248,9-12 Κ.]: ό δέ όπός
τής μήκωνος δτι μέν άναιρετικός μόνος ποθείς ουδείς άγνοεϊν μοι δοκεϊ. ούτος δέ μετ'άλλων τινών
σκευασθείς τοις νοσοΰσι βοηθεϊ πολλάκις, ώς σωτηριωδέστατον αύτοϊς εΐναι φάρμακον.
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III. Μέ τό όνομα τοϋ «(βασιλιά) Πτολεμαίου», χωρίς όμως άκριβέστερο προσδιορι-
σμό (είτε χρονικό είτε μέ κάποιο προσωνύμιο), παραδίδονται στά Λατινικά:

1. Μιά συνταγή γιά τή σύνθεση έμπλάστρου, εύρετής τοϋ όποιου φέρεται ό βασι-
λιάς Πτολεμαίος.

Στόν κώδικα Rouen, lat. 1407 (Ο. 55) τοΰ 11ου αι., στο φ. 127ν διαβάζουμε264:
CCCCVIII. Emplastrum quem invenit Tholomeus rex.

Δυστυχώς πρόκειται γιά κείμενο άνέκδοτο, καί έτσι δέν μας παρέχεται ή δυνατό-
τητα νά διαπιστώσουμε, άν τό έμπλαστρο αύτό ταυτίζεται μέ τό προηγούμενο (κάτι πού
είναι πολύ πιθανό).

2. Ένα καθαρτικό φάρμακο265 τοΰ Πτολεμαίου (στήν περίπτωση αύτή δέν παραδίδε-
ται ό χαρακτηρισμός rex)266.

Βλ. κώδ. Parisin. (Biblioth. Nation.) lat. 11218 (9ος αί.), φ. 64r:

L.Confeccio Tolomei ...

IV. Άκόμη διάφορα φάρμακα συνδέονται μέ τόν ίδιο (;) βασιλιά Πτολεμαίο όχι
όμως ώς εύρετή άλλά ώς χρήστη τους267· βλ.:

1. κολλύριο

Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 779,6-12 Κ]268:

Κολλύριον άρμάτιον έπιγραφόμενον, ώ έχρήσατο Πτολεμαίος ό βασιλεύς,
σμηκτικόν, ούλάς άποσμήχει. εστι δέ καϊ όξυδερκικόν και τραχωματικόν αγαθόν, χαλ-
κού κεκαυμένου καί πεπλυμένου δραχμάς η ', άμμωνιακοϋ θυμιάματος δραχμάς η ', λίθου
αίματίτου δραχμάς η ', φλοιού λιβάνου δραχμάς η ', κόμμεως δραχμάς η ', ϋδατι όμβρίω
[sc. άναλάμβανε]269· ή χρήσις δι'ύδατος, έν άλλαις γραφαϊς έχει και 'ιού δραχμάς β '.

264. Βλ. Wickersheimer, Manuscrits latins de médecine, σ. 165 (στις σσ. 159-169 παραδίδεται μια ένό-
τητα ποικίλων θεραπευτικών υποδείξεων, ή όποία περιγράφεται ύπό τόν τίτλο: Medicinalia varia).

265. Βλ. Wickersheimer, Manuscrits latins de médecine, σσ. 108-109. Τό δτι πρόκειται γιά καθαρτικό,
παρ' δλο πού αύτό δέν δηλώνεται στό σχετικό δημοσίευμα, μπορούμε νά τό υποθέσουμε άπό τό ότι
περιλαμβάνεται στό έργο Liber confectionarius catharticorum diversorum.

266. Βλ. Wickersheimer, Les manuscrits latins de médecine, a. 109 (δυστυχώς καί στις δύο περιπτώσεις
ή περιγραφή τού σχετικού καταλόγου είναι ιδιαίτερα συνοπτική, καί έτσι δέν είναι σαφές άν καί στήν
περίπτωση αύτή πρόκειται γιά τόν βασιλιά). Τέλος στόν κώδικα Vindocinensis latinus 109 (11ος αι.), φ. 102ν,
διαβάζουμε: Antidotum potentissimum Mitridatis regis qui regnavit apud Grecos in Egyptum Ptolomei tem-
poribus- βλ. Wickersheimer, δ.π., σσ. 179-180 (στήν καταγραφή τών περιεχομένων ένός Liber dynamidii).

267. Γιά φάρμακα, ή χρήση τών όποιων συνδέεται μέ βασιλείς, συγγενικά τους πρόσωπα κτλ., βλ. πα-
ραπάνω, σσ. 359-361.

268. Βλ. κάι C. L. Grotefend, «Drei und siebenzig Stempel römischer augenärzte», Philologus 13 (1858)
154· πρβ. καί Pansier, «Repertorium oculariorum, II.», σ. 4 (λ. «Ptolema(e)us»), δπου έσφαλμένα σημειώνε-
ται δτι τό φάρμακο τό παραθέτει ό Άέτιος.

269. Προφανώς άπό τό σημείο αύτό τοΰ άρχαίου κειμένου έχει παραλειφθεί, γιά λόγους βραχυλογίας
ή λέξη άναλάμβανε. Βλ. καί τή λατιν. μετάφρ.: «exc ip e aqua pluviali». Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,
7 [XII 748,8 Κ.]: άναλάμβανε ϋδατι όμβρίω. ή χρήσις δι'ώοϋ- αύτόθι [XII 752,8-9 Κ.], κ.ά., άλλά καί αύτόθι
[XII759,15 Κ.]:... κόμμεως δραχμάςη'. ϋδατι όμβρίω. ή χρήσις δι'ώοϋ■ αύτόθι [XII 760,1-2 Κ.]· αύτόθι [XII
783,10-11 Κ.]: ϋδατι όμβρίφ. ή χρήσις δι'ύδατος, κ.ά. πολλά.
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Κολλύριο πού έπιγράφεται άρμάτιον, τό όποιο χρησιμοποίησε ό βασιλιάς Πτολε-
μαίος και τό όποιο εΐναι καθαριστικό, καθαρίζει τις ούλές, έπίσης ένισχύει τήν όραση και
εΐναι άποτελεσματικό κατά τοϋ τραχώματος. Όκτώ δραχμές χαλκό καμένο καί πλυμένο,
όκτώ δραχμές άμμωνιακό θυμίαμα, όκτώ δραχμές αιματίτη λίθο, όκτώ δραχμές φλοιό λι-
βάνου, όκτώ δραχμές κόμμι, (διάλυσέ τα) μέ νερό τής βροχής. Ή χρήση του γίνεται μέ
νερό270. Σέ άλλες άναγραφές του (τό φάρμακο) περιέχει καί δύο δραχμές ίό (χαλκοϋ).

κολλύριον άρμάτιον έπιγραφόμενον

Τόν χαρακτηρισμό αύτόν δέν τόν έντόπισα άλλοϋ προκειμένου γιά φάρμακο.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 207, λ. κολλύριον.

σμηκτικόν, ούλάς άποσμήχει

Ή έκφραση ούλάς άποσμήχει είναι συχνή, δταν πρόκειται νά δηλωθεί ή δράση σμηκτικών
κολλυρίων βλ. ένδεικτικά Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4, 7 [XII 761,10-12 Κ.]: Ανίκητος αστήρ
πρός περιωδυνίας ... και ούλάς άποσμήχει■ αύτόθι [XII 762,1-4 Κ.]: Λιβιανόν έπιγραφόμενον πρός
φλυκτίδας ... και ούλάς άποσμήχει■ Άέτ.,Λόγ. Ιατρ. 7,116 [VIII/2, σ. 391,9-10]: Κολλύριον διά κέ-
ρατος Άσκληπιάδου. πρός ελκη φλυκτίδας και ούλάς άποσμήχει· Άλέξ. Τραλλ., Θεραπ. 2 [II 33,
24-26 Puschm.] : τούτο τό κολλούριον ...και ούλάς άποσμήχει· αύτόθι [II 37,2 Puschm.] : Όσα τών
σμηκτικών πέφυκεν ούλάς άποσμήχειν, κ.ά.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 294, λ. σμηκτικός.

όξυδερκικόν και τραχωματικόν

Όξυδερκικά ονομάζονται τά κολλύρια πού οξύνουν τήν όραση· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ.
τόπ. 4,7 [XII 779,13-17 Κ.] (τό διά τοΰ αίματίτου όξυδερκικόν)· αύτόθι [XII 784,12-16 Κ.] (κολλύ-
ριον Γάλλου όξυδερκικόν), κ.ά. Γιά τόν ορισμό τοΰ τραχώματος βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,
2 [XII 709,1-4 Κ.]: Ούσών δέ δυσιάτων τών είρημένων διαθέσεων, ύπερβάλλουσι χαλεπότητι προσ-
γενόμεναι τών βλεφάρων ai τραχύτητες, ύφ'ών καί κατά τάς όφθαλμίας οι χιτώνες τών οφθαλμών
όδυνώνται κοπτόμενοι. Τραχωματικά είναι τά κολλύρια πού χρησιμοποιούνται γιά τήν άντιμετώ-
πιση τής νόσου αύτής· βλ. Γαλην., ο.π. 4,7 [XII 773,8-15 Κ.]· αύτόθι [XII 775,6-14 Κ.] (αίμάτινον
Συνέρωτος τραχωματικόν αγαθόν)· αύτόθι [XII775,14-776,2 Κ.] (τοϋ Ίέρακος τραχωματικόν), κ.ά.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 313, λ. τράχωμα κάι τραχωματικός.

χαλκοϋ κεκαυμένου και πεπλυμένου

Βλ. παραπάνω, σ. 406. Βλ. καί Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,76 [III 45,17-46,1 Wellm.]: δύναται
δέ ... άνακαθαίρειν έλκη καί άπουλοϋν, σμήχειν τά έν όφθαλμοϊς.

άμμωνιακοϋ θυμιάματος

Γιά τό άμμωνιακόν θυμίαμα βλ. παραπάνω, σ. 403· ειδικά γιά τήν οφθαλμική χρήση του βλ.
Διοσκουρ.,Π. ύλ. ίατρ. 3,84 [II101,14-15 Wellm.]: σμήχει δέ τά έν όφθαλμοίςλευκώματα καί τρα-
χύτητας βλεφάρων τήκει.

λίθου αίματίτου

Γιά τόν αίματίτην λίθον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,126 [III 94,1-95, 8 Wellm.], ό όποιος

270. Ή φράση αύτή σημαίνει οτι, δταν τό φάρμακο (κολλύριο) πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί, πρέπει
νά διαλύεται μέ νερό· βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 4,7 [XII 779, 11-12 Κ.]: ή χρήσις δι'ύδατος- αύτόθι
[XII 780,11 Κ.]· αύτόθι [XII 783,10-11 Κ.], κ.ά. Πρβ. κάι δ.π. 5,3 [XII 828,12-13 Κ.]: χρηστέον λίνου σπέρ-
ματι λεανθέντι μεθ' ύδατος- άκόμη δ.π. 4,7 [XII 779,5 Κ.] : ή χρήσις υδαρής.
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σχετικά μέ τή μίξη του σέ οφθαλμικά φάρμακα σημειώνει (αύτόθι [III 94,9-10 Wellm.]) ότι γίνε-
ται δε και κολλούρια και άκόνια έξ αύτοϋ πρός τα έν όφθαλμοϊς πάθη έπιτήδεια.

Βλ. κάι Magnus, Augenheilkunde, σ. 362, λ. Blutstein, καί σσ. 362-363, λ. Eisen.

φλοιού λιβάνου

Γιά τόν λίβανον γενικά βλ. παραπάνω, σ. 416. Ειδικότερα γιά τόν φλοιόν λιβάνου βλ. Διο-
σκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,68 [I 62, 9-15 Wellm.], ένώ γιά τήν οφθαλμική δράση του βλ. αύτόθι [I 63,
18-20 Wellm.]: ποιεί καί πρός ούλάς <τάς> έν όφθαλμοϊς καί κοιλώματα καί ρυπαρίας. φωχθείς δέ
καί πρός ψωροφθαλμίας ποιεί. Βλ. άκόμη σσ. 179,403 καί 425.

κόμμεως

Γιά τό κόμμι βλ. τό σχετικό σχόλιο παραπάνω, σ. 406. Ό Διοσκουρίδης μνημονεύει άρκετά
δένδρα (άκακία, άμυγδαλή, κοκκυμηλέα κ.ά.), άπό τά όποια εξάγεται κόμμι, θεραπευτικές ιδιό-
τητες όμως σέ οφθαλμικές παθήσεις καταγράφει μόνο όσον άφορά τό κόμμι τής κερασιάς· βλ.
Π. ϋλ. ίατρ. 1,113 [I 106,22-24 Wellm.]: τό δέ κόμμι τών κεράσων ... όξυδερκίαν και ορεξιν ποιεί.

Ό Magnus, Augenheilkunde, a. 340, λ. Gummi, πιστεύει δτι μέ τό ούσ. κόμμι (προκειμένου γιά οφθαλ-
μικό φάρμακο) δηλώνεται ή σαρκοκόλλα (Sarcocolla).

ιοϋ

Έδώ πρόκειται γιά τόν 'ιόν κάποιου μετάλλου (χαλκού, θείου, σιδήρου). Ό συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενος έξ αιτίας τής ισχυρής δράσεως του είναι ό ιός τοϋ χαλκοϋ (ή πρασινάδα τοΰ
χαλκού)· γι' αύτό, όταν χρησιμοποιείται τό ούσ. αύτό χωρίς διευκρινιστικό χαρακτηρισμό, δεχό-
μαστε ότι πρόκειται γιά τόν ιόν τοΰ χαλκού. Βλ. καί παραπάνω, σ. 214. Γιά τήν οφθαλμική χρήση
του βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,79 [III 51,19-52,10 Wellm.]: δύναται δέ πάς 'ιός στύφειν, θερμαί-
νειν, άποσμάν τάς έν όφθαλμοίς ούλάς καί λεπτύνειν.

Βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 184, λ. ιός (c) (= «πρασινάδα τοϋ χαλκοϋ»).

2. κολλύριο

Πρόκειται γιά φάρμακο τό όποϊο άποκαλύφθηκε στόν Πτολεμαίο κατά τούς ύπνους
άπό τόν θεό Σάραπη· ό Πτολεμαίος μέ τή σειρά του άνακοίνωσε τή σύνθεση τοΰ φαρμά-
κου στόν Νεχεψώ πού τόν θεράπευσε μ' αύτό· βλ.:

Α'ίλ. Προμ.,4ι>ναμ. 96 [σ. 188,15-18 Crismani]:

Άλλο· κολλύριον Θεοδότιον καλούμενον τσωσιπολωςϊ είκοσάεδρον, χρισθέν [1.
χ<α>ρ-] ύπό τού κυρίου Σαράπιδος Πτολεμαίω βασιλεϊ κατά τούς ύπνους, δι'ού έθεραπεύ-
θη ύπό Νεχεψώ προφήτου και άνέθηκεν άναγεγραμμένον έν Μέμφιδι, και έν τώ μεγάλω
Σαραπίω και έν τώ Κανώβω. ή δέ στήλη και ή κατασκευή έγκειται έν τώ μεγάλώ Δυναμερώ,
ή δέ σύνθεσις ήδε· καδμείας κεκαυμένης καί πεπλυμένης δραχμάς λβ ', κρόκου Κωρυκίου
δραχμάς δ', ρόδων όνυχισθέντων άπαλών δραχμάς κη', σμύρνης τρωγλίτιδος δραχμάς δ',
στίμεως κεκαυμένου δραχμάς ρ', λυκίου 'Ινδικού δραχμάς δ', οπίου Θηβαϊκού δραχμάς δ',
άλόης δραχμάς δ', ναρδοστάχυος δραχμάς δ', ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμάς δ', ιού σκώ-
ληκος δραχμάς δ', κηκίδων όμφακίνων δραχμάς δ', έβενίνου ρινήματος δραχμάς δ', κα-
στορίου δραχμάς δ', χαλκίτεως όπτής δραχμάς δ', παμφόλυγος δραχμάς δ', μέλανος 'Ινδι-
κού δραχμάς δ', λιβάνου άρρενος δραχμάς δ', σαρκοκόλλης δραχμάς δ', άκακίας κιρράς
δραχμάς ρ', κομμέως λευκού δραχμάς ρ', ύδωρ δμβριον. ϋδατι δέ ρόδων έγχριε.

Άλλο κολλύριο πού ονομάζεται «θεοδότιο» ίσωσιπολωςί άποτελούμενο άπό είκο-
σι συστατικά, τό όποιο δόθηκε άπό τόν κύριο (= θεό) Σάραπη στόν βασιλιά Πτολεμαίο
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καθώς κοιμόταν, μέ τό όποιο θεραπεύθηκε άπό τόν προφήτη Νεχεψώ και καταγραμμέ-
νο τό άφιέρωσε στή Μέμφιδα, στο μεγάλο Σαραπειο και στόν Κάνωβο. Τό φάρμακο καί
ή σκενασία του περιέχονται στό μεγάλο Ανναμερόν. Ή σύνθεσή του είναι ή ακόλουθη·
τριάντα δύο δραχμές ψημένη καί τριμένη καδμεία, τέσσερις δραχμές Κωρύκιο κρόκο,
είκοσι όκτώ δραχμές «όνυχες» άπό τριαντάφυλλα, τέσσερις δραχμές σμύρνα τρωγλίτιδα,
έκατό δραχμές καμένο στίμι, τέσσερις δραχμές ινδικό λύκιο, τέσσερις δραχμές θηβαϊκό
δπιο, τέσσερις δραχμές άλόη, τέσσερις δραχμές ναρδόσταχυ, τέσσερις δραχμές πλυμέ-
νο ψιμύθιο, τέσσερις δραχμές «ίό σκωλήκων», τέσσερις δραχμές άγουρες κηκϊδες, τέσσε-
ρις δραχμές ρίνημα εβένου, τέσσερις δραχμές καστόριο, τέσσερις δραχμές ψημένη χαλ-
κίτη, τέσσερις δραχμές πομφόλυγα, τέσσερις δραχμές μαύρο Ινδικό, τέσσερις δραχμές
άρσενικά λιβάνι, τέσσερις δραχμές σαρκοκόλλα, τέσσερις δραχμές κίτρινη άκακία, έκατό
δραχμές λευκό κόμμι, νερό βρόχινο. Νά τό έγχρίεις μέ ροδόνερο.

Θεοδότιον

Τό συγκεκριμένο φάρμακο χαρακτηρίζεται έτσι έπειδή ύποδείχθηκε στόν Πτολεμαίο άπό
τόν θεό, και δχι έπειδή συντέθηκε άπό τόν γιατρό Θεόδοτο. Πρβ. καί τόν χαρακτηρισμό θεοδώ-
ρητον (δέν είναι δμως σαφές πάντοτε, άν ό χαρακτηρισμός αυτός δηλώνει τή σχέση φαρμάκου μέ
κάποιον θεό ή μέ τόν γιατρό Θεοδώρητο). Από τόν Άέτιο, στό έβδομο βιβλίο τοϋ συγγράμματος
του, τό όποιο είναι άφιερωμένο στήν πραγμάτευση τής 'Οφθαλμολογίας, μνημονεύεται σέ πολλά
χωρία ενα θεοδότιον κολλύριον τό όποιο χαρακτηρίζεται ώς θεοδότιον Σεβήρου (ή Σεβήρου θεοδό-
τιον)· βλ. ένδεικτικά Άέτ., Αόγ. ίατρ. 7,29 [VIII/2,a275,2]· δ.π. 7,35 [CMG VIII/2, σ. 286,9]■ δ.π.
7,36 [CMG VIII/2, σ. 287,28-29], κ.ά. Γιά τήν θεοδώρητον άντίδοτον βλ. έπίσης ένδεικτικά Παΰλ.
Αίγιν., Έπιτ. Ιατρ. 3,46 [CMG IX/1, σ. 253,7]· δ.π. 3,48 [CMG IX/1, σ. 257,4], κ.ά. Γιά τον γιατρό
Θεόδοτο, βλ. παραπάνω, σ. 406.

είκοσάεδρον

Τό φάρμακο μάλλον χαρακτηρίζεται έτσι, έπειδή ή άρχική σύνθεσή του ήταν άπό είκοσι
ύλικά. Βλ. καί Γαλην., Π. άντιδ. 2,9 [XIV 155,10-158,3 Κ.]:Άντίδοτος έκατονταμίγματος ...,κ.ά.

ύπό τοϋ κυρίου Σαράπιδος

Γιά τή σχέση τοϋ Σάραπη μέ τή θεραπεία τών οφθαλμικών παθήσεων βλ. και παραπάνω,
σσ. 361-362.

ή δε στήλη

Στό προκείμενο χωρίο τό ούσ. στήλη δηλώνει κάτι πού είναι γραμμένο πάνω σέ στήλη, και
τελικά τό ϊδιο τό άναγεγραμμένο.

έν τω μεγάλω Δυναμερω

Σχετικά μέ τό Δυναμερόν ώς τίτλο ιατρικών συγγραμμάτων καθώς και γιά τό περιεχόμενο
τους βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 15 («Άριστογένης ό Θάσιος»), σ. 171.

καδμείας κεκαυμένης και πεπλυμένης

Γιά τήν καδμείαν βλ. παραπάνω, σ. 405. Γιά τή χρήση τής καδμείας σέ οφθαλμικά φάρμακα
βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,74 [III 38,7-8 Wellm.]: χρησιμεύει δέ πρός μέν τά οφθαλμικά φάρμα-
κα ή βοτρυΐτις καί ή όνυχϊτις καλουμένη.

κρόκου Κωρυκίου

Γενικά γιά τόν κρόκον βλ. παραπάνω, σ. 322. Ό Κωρύκιος κρόκος θεωρούνταν κράτιστος έν
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Ιατρική χρήσει (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,26 [I 29,9 Wellm])· γενικά ό κρόκος ρεϋμά τε οφθαλμών
έπιχριόμενος [και έγχριόμενος] στέλλει σύν γάλακτι γυναικείω (αύτόθι [I 31,1-2 Wellm.]).

ρόδων όνυχισθέντων απαλών

Γιά τά ρόδα και τή χρήση τοϋ δνυχός των (δπερ έστι τό λευκόν τό έν τω φύλλω) βλ. Διοσκουρ.,
77. ϋλ. ίατρ. 1,99 [I 90,1-91, 10 Wellm.]· ειδικότερα τα ρόδα (αύτόθι [I 90, 7-8 Wellm.]) ποιεί δέ
τών ξηρών έψηθέντων έν οϊνω τό άπόθλιμμα πρός άλγημα κεφαλής, οφθαλμών, και έπίσης (αύτό-
θι [I 90,14 Wellm.]) καίεται δέ και είς τά καλλιβλέφαρα. Βλ. καί σ. 227.

σμύρνης τρωγλίτιδος

Για τήν σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 227. Όσον άφορά τή χρήση της σέ οφθαλμικές παθήσεις
βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 64 [I 59, 5-7 Wellm.]: πληροί και τα έν όφθαλμοίς 'έλκη και καθαι-
ρεί τά λευκώματα και τά έπισκοτοϋντα ταίς κοραϊς και τραχώματα σμήχει. Βλ. καί σσ. 229 καί 452.

στίμεως κεκαυμένον

Γιά τό στίμ(μ)ι βλ. παραπάνω, σ. 376, όπου γίνεται λόγος ειδικά γιά τή χρήση του σέ οφθαλ-
μικές παθήσεις.

λυκίου 'Ινδικού

Γιά τό λύκιον βλ. παραπάνω, σ. 405, ένώ γιά τό Ίνδικόν λύκιον βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,
100 [I 92,19-27 Wellm.]· γιά τό Ίνδικόν λύκιον ό Διοσκουρίδης δέν καταγράφει οφθαλμική χρή-
ση, ένώ γιά τό λύκιον, δ ενιοι πυξάκανθα καλοϋσι, σημειώνει (αύτόθι [I 92,9-11 Wellm.]): δύναμιν
δέ εχει στυπτικήν και τά έπισκοτοϋντα ταίς κόραις καθαιρεί, ψωριάσεις τε τάς έπί τών βλεφάρων
καί κνησμούς καί τά παλαιά ρεύματα θεραπεύει.

οπίου Θηβαϊκοϋ

Γιά τήν μήκωνα καί τό όπιον, δηλ. τόν οπό τής μήκωνος, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,64 [II
218,6-221,21 Wellm.], όπου όμως δέν γίνεται λόγος γιά Θηβαϊκόν δπιον πάντως ό οπός ποιεί...
έπί δέ φλεγμονής οφθαλμών σύν λεκίθω ώοϋ όπτή καί κρόκω (αύτόθι [II 219,21-220, 3 Wellm.]),
καί φώγνυται δέ είς τά οφθαλμικά έπ' οστράκου καινού, έως άν μαλακός καί κιρρότερος φανή
(αύτόθι [II 220,17-18 Wellm.]). Βλ. καί σ. 406- πρβ. καί σ. 136.

άλόης

Γιά τήν άλόην βλ. παραπάνω, σ. 195. Ή άλόη κατά τόν Διοσκουρίδη (77. ϋλ. ίατρ. 3,22 [II29,
19-30,1 Wellm.]) αίρει καί πελιώματα καί ύπώπια σύν μέλιτι ψωροφθαλμίας τε και κανθών κνη-
σμούς παρηγορεί, ένώ (αύτόθι [II 30,4-8 Wellm.]) φώγνυται δέ καί εις τά οφθαλμικά έπί καθαρού
καί διαπύρου οστράκου ...

ναρδοστάχυος

Γιά τήν νάρδον (καί τόν ναρδοστάχυν) βλ. παραπάνω, σ. 321. Γιά τίς θεραπευτικές ιδιότητες
τών δύο ειδών τής νάρδου σέ οφθαλμικές παθήσεις βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 1, 7 [I 12, 17-21
Wellm.]: ποιοϋσι καί πρός τάς έν όφθαλμοίς μυδήσεις τών βλεφάρων, στύφουσαι καί δασύνουσαι
τάς βλεφαρίδας... άποτίθενται δέ είς τά οφθαλμικά έν άγγείω καινώ άκωνήτω λειοτριβηθεϊσαι σύν
οϊνω καί άναπλασθεϊσαι. Βλ. καί σ. 380 (spica).

ψιμυθίου πεπλυμένου

Γιά τό ψιμύθιον βλ. παραπάνω, σ. 231.

ίοϋ σκώληκος

Γιά τόν ιόν σκώληκος, δηλ. χαλκό είτε ορυκτό είτε σκευαστόν σέ μορφή σκουληκιών, βλ.
Διοσκουρ., 77. ΰλ. ίατρ. 5, 79 [III 50, 18-51, 18 Wellm.]· ειδικότερα βλ. αύτόθι [III 51, 19-52, 1
Wellm.]: δύναται δέ πάς ιός στύφειν, θερμαίνειν, άποσμάν τάς έν όφθαλμοϊς ούλάς καί λεπτύνειν,



482

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

δάκρυον άγειν, νομάς ϊσχειν, καί αύτόθι [III 52, 6-7 Wellm.]: ίκανώς δε καί βλέφαρα λεπτύνουσι
συν μέλιτι έγχριόμενοι.

κηκίδων όμφακίνων

Για τις κηκίδες βλ. παραπάνω, σ. 235.

έβενίνου ρινήματος

Γιά τήν έβενον, τής οποίας κρατίστη ή Αίθιοπική, βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,98 [I 89,6-28
Wellm.], όπου καταγράφεται κυρίως ή οφθαλμική δράση της.

καστορίου

Γιά τό καστόριον βλ. παραπάνω, σ. 225.

χαλκίτεως όπτής

Χαλκΐτις εΐναι ή ορυκτή στυπτηρία· βλ. Διοσκουρ.,Π. ϋλ. ίατρ. 5,99 [III 69,14-70,20 Wellm.]·
ή χαλκίτις (αύτόθι [III 69,17-18 Wellm.]) δύναμιν δέ εχει... τών περί κανθούς καί όμματα άποκα-
θαρτικήν, και άκόμη (αύτόθι [III 70,2-4 Wellm.]) κεκαυμένη δέ πρός τα οφθαλμικά μάλλον χρη-
σιμεύει λεία σύν μέλιτι, τετυλωμένα βλέφαρα καί τραχέα άποτήκουσα.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 336, λ. χαλκϊτις. Βλ. και στό λ. στυπτηρία (σ. 222).

πομφόλυγος δραχμάς δ'

Πομφόλνξ είναι γενικά ή σκουριά καί οί λοιπές άκαθαρσίες πού άποβάλλονται κατά τήν κα-
τεργασία τών μετάλλων (γιά καθαρισμό τους). Ό Διοσκουρίδης, Π. ϋλ. 'ιατρ. 5, 75 [III 40,14-44,
2 Wellm.], κάνει λόγο γιά τήν λευκήν καί τήν Κυπρίαν πομφόλυγα, ένώ τά σχετικά μέταλλα πού
καταγράφει εΐναι ό χαλκός, ό χρυσός, ό άργυρος καί ό μόλυβδος. Βλ. καί παραπάνω, σ. 405 (καδ-
μεία).

Βλ. έπίσης Durling, Medical Terms, σ. 273, λ. πομφόλνξ, δπου σημειώνεται δτι πρόκειται για οξείδιο
τοϋ ψευδαργύρου (zink oxide).

μέλανος 'Ινδικού δραχμάς δ'

Γιά τό μέλαν Ίνδικόν, δηλ. τό έκβρασμα δν τών 'Ινδικών καλάμων (κν. λουλάκι), άλλά καί
γιά τό βαφικόν Ίνδικόν, τό όποιο εΐναι έπανθισμός πορφύρας, έπαιωρούμενος τοις χαλκείοις, βλ.
Διοσκουρίδης, Π. ϋλ. ίατρ. 5,92 [III 64,8-14 Wellm.].

Βλ. άκόμη Durling, Medical Terms, σ. 233, λ. μέλαν Ίνδικόν (indigo). Πρβ. και Γεννάδιος, Λεξ. Φντολ.,
σ. 432, λ. Ίνδικοφόρος (Τνδικοφόρος ή βαφική/Indigofera tinctoria)· Dragendorff, Heilpflanzen, σα. 317-318
(Indigofera tinctoria κ.ά. ε'ίδη), καί André, Les noms de plantes, σ. 131, λ. indicum (Indigo).

λιβάνου άρρενος δραχμάς δ'

Γενικά γιά τόν λίβανον βλ. παραπάνω, σ. 416, ένώ γιά τήν θεραπευτική δράση του σέ οφθαλ-
μικές παθήσεις βλ. στό σχετικό σχόλιο στό άμέσως προηγούμενο άπ. (σ. 479). Βλ. καί σ. 449.

σαρκοκόλλης

Πρόκειται γιά δάκρυον δένδρου γεννωμένου έν τί} Περσίδι, έοικός λιβανωτώ λεπτώ, ύπόκιρ-
ρον, έμπικρον τη γεύσει, βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,85 [III 102,5-10 Wellm.]· ή σαρκοκόλλα δύ-
ναμιν δέ έχει... έφεκτικήν τών έν όφθαλμοϊς ρευμάτων.

Βλ. άκόμη Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 323, λ. Astragalus Sarcocolla· André, Les noms de plantes, σ. 227,
λ. sarcocolla, καί Durling, Medical Terms, σ. 287, λ. σαρκοκόλλα (περσικό κόμμι, Astragalus fasciculifolius).
Πρβ. καί Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 156-157, λ. Αστράγαλος.

άκακίας κιρράς

Γιά τήν άκακίαν βλ. παραπάνω, σ. 406. Κατά τόν Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 101 [I 93, 8-11
Wellm.], άρμόζει δέ ό χυλός [sc. τής άκακίας] πρός τά οφθαλμικά ... και προπτώσεις δέ οφθαλμών
καθίστησιν κτλ.
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κομμέως λευκού

Για το κόμμι βλ. παραπάνω, σ. 406.

ϋδατι δε ρόδων εγχριε.

Προφανώς έννοεϊται τό ροδόνερο. Γιά τά ρόδα βλ. παραπάνω, σ. 221.

3. Στό Άντιδοτάριο τοϋ Reichenau (Reichenauer Antidotarium) πού παραδίδεται
άπό τόν κώδικα Augiensis lat. 120 τοϋ 9ου/10ου αι., φφ. lr-18r, παρατίθεται μιά ιερά
άντίδοτος271, τήν όποία χρησιμοποιούσε ό βασιλιάς Πτολεμαίος· βλ.:

Antid. Reichen., φ. 5r [σσ. 46-47 Sigerist]:

Antidotum gera quod utebatur Ptolomeus imperator,idest logadion
quod nobis proditum est ad <omnem> (addendum?)272 antiquam passionem, id est ma-
niaca et omne quod ex melancholea contingit...

Ιερό άντίδοτο τό όποιο χρησιμοποιούσε ό αύτοκράτορας Πτολεμαίος, δηλ. λογά-
διον πού δόθηκε σέ μας γιά (κάθε) χρόνιο νόσημα, δηλ. γιά τή μανία και γιά κάθε τι πού
προκύπτει άπό τή μελαγχολία ...

Δέν παραθέτω καί δέν σχολιάζω τό φάρμακο αύτό, έπειδή ύπάρχουν σοβαρές
ένδείξεις δτι συντέθηκε πιθανότατα κατά τούς μεταχριστιανικούς χρόνους. Φυσικά καί
πολλά άπό τά φάρμακα πού συνδέονται μέ τά ονόματα τών ήγεμόνων είναι μάλλον βέ-
βαιο δτι δέν έχουν καμιά σχέση μ' αύτούς· τό έν λόγω φάρμακο δμως παρατίθεται γιά
πρώτη φορά άπό τόν γιατρό Φιλάγριο (4ος αί. μ.Χ.)273 καί στή συνέχεια άπό τόν Άέτιο
Άμιδηνό (6ος αί. μ.Χ.) στήν ένότητα τών ιερών άντιδότων καί άποδίδεται στόν Λογάδιο
(ιερά Λογαδίου)274, καί έτσι μας είναι γνωστό άπό σειρά μεταγενέστερων ίατροσοφίων.
Δυστυχώς γιά τόν εύρετή του δέν διασώθηκε καμιά πληροφορία, έκτος άπό τό δνομά
του. Πάντως καί άπδ τό παράδειγμα τοϋ φαρμάκου αύτοϋ γίνεται σαφής ή τάση νά συν-
δέονται διάφορα φάρμακα μέ διαπρεπή πρόσωπα, άκόμη καί άν πρός τόν σκοπό αύτόν
άπαιτούνται μεγάλοι άναχρονισμοί.

Όπως ειπώθηκε άμέσως παραπάνω, ή ιερά τοϋ Λογαδίου παραδίδεται τόσο σέ
έλληνικά δσο καί λατινικά γραμμένα γιατροσόφια, δπου έντοπίζονται καί άλλα φάρμα-
κα τού Λογαδίου275. Ή έμμεση παράδοση τού φαρμάκου στή Δύση παρουσιάζει άρκετό
ένδιαφέρον, δπως προκύπτει άπό τις καταγραφές του στά άκόλουθα άντιδοτάρια: Antid.
Sangall. [σ. 82 Siger.]: Incipit antidotum gira logadion, καί Antid. Glasg. [σ. 107 Siger.]:
Antidotum qui vocatur locadio. Στό Antid. Reichen, καί στό Antid. Glasg. ό Λογάδιος,

271. Γιά τίς άντιδότους πού χαρακτηρίζονται ίεραΐ βλ. παραπάνω, σ. 409.

272. Μόνον μέ τήν προσθήκη αύτή είναι δυνατόν νά κατανοηθεί μέ σαφήνεια τό χωρίο.

273. Βλ. Φιλάγρ., άπ. 49 Masullo: Falgaricus [= Filagrius] alias Falgorices ait: Iuvat ad epilepsiam yera
Archigenis et yera logodion, και άπ. 217a Masullo: Hiera logodion secundum descriptionem Philagrii. Μέ-
χρι τώρα πιστευόταν δτι ή ιερά τοϋ Λογαδίου παρατίθεται μέ βεβαιότητα γιά πρώτη φορά άπό τόν Άέτιο,
βλ. π.χ. τήν ύποσημ. 274. Ωστόσο ύστερα άπό τή διαπίστωσή μου δτι ήταν ήδη γνωστή στόν Φιλάγριο, μπο-
ρούμε μέ βεβαιότητα νά τοποθετήσουμε τήν εύρεση τοΰ φαρμάκου τό άργότερο περί τά τέλη τοΰ 3ου αί. μ.Χ.

274. Βλ. Άέτ., Αόγ. ίατρ. 3, 313 [CMG VIII/1, σ. 302, 18-26], Βλ. καί F. Ε. Kind, «Logadios», RE ΧΙΙΙ/1
(1926) 990 (όπου δμως δέν παρέχεται καμιά άλλη πληροφορία, παρά μόνον ότι ή ιερά τοΰ Λογαδίου παρα-
τίθεται άπό τόν Άέτιο)· Sigerist, Rezeptliteratur, σ. 184, κ.ά.

275. Βλ. Diels, Handschriften, τ. II, σ. 58, καί Sigerist, Rezeptliteratur, a. 183.
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εύρετής τής ιεράς αύτής, χαρακτηρίζεται Μεμφίτης (Αιγύπτιος)· βλ. Antid. Reichen, [σ.
51 Siger.] : Antidotum geralogadium memfitu (δηλ. τοΰ Λογαδίου τοΰ Μεμφίτη) [ή παρά-
θεση τοΰ φαρμάκου τελειώνει μέ τή φράση: Dictata atque probata a Theoctisto medico],
καί Antid. Glasg. [σ. 114 Siger.]: Antidotum gira luccadion filii Rofot di menfito civitate
in Egypto (δηλ. ... τοΰ Λογαδίου, γιοΰ τοΰ Rofot τοΰ Μεμφίτη ...). Στό Antid. Bamberg,
όμως συνδέεται μέ κάποιον γιατρό Θεόδωρο· βλ.ό.π. [σ. 31 Siger.]: Antidotum hieraloga-
diu Τ h e ο d ο r i medici. Ό Sigerist276 πιστεύει ότι τό χωρίο αύτό θά μπορούσε νά άποκα-
τασταθεί ώς έξής: Antidotum hiera Logadii Τ h e ο d ο s i i medici, όπότε κατ' αύτόν τό
Λογάδιος άποτελεΐ μέρος τοΰ ονόματος τοΰ γιατροΰ Θεοδοσίου (sic, leg. Θεοδώρου)277,
τόν όποιο χρονολογεί στόν 4ο αί. μ.Χ. Στή συνέχεια κάνει λόγο γιά τίς λοιπές άναφορές
τοΰ ονόματος τοΰ Λογαδίου στά μεσαιωνικά άντιδοτάρια καί καταλήγει στό συμπέρα-
σμα ότι τό έξεταζόμενο ζήτημα θά μπορούσε ϊσως νά άποσαφηνισθεΐ μόνο μέ τή μελέτη
τών 'Ελληνικά παραδεδομένων άποσπασμάτων τού Λογαδίου.

Γιά τήν ψευδεπίγραφη παραδόση ιατρικών έργων πρός τόν βασιλιά Πτολεμαίο βλ.
στό τρίτο κεφ., λ. άρ. 18 («'Ιπποκράτης ό Κώος»).

7. Φίλιππος ό Μακεδών (Ε';)
(; αί.)

Άπό τόν Γαληνό μάς εΐναι γνωστό ένα φάρμακο (αμβροσία) κατά τών δηλητηρίων,
τών δηγμάτων τών ιοβόλων ζώων καί τών έσωτερικών νοσημάτων, ή εύρεση τοΰ οποί-
ου άποδίδεται στόν «Φίλιππο τόν Μακεδόνα». Σχετικά μέ τήν ταύτιση τού προσώπου
αύτοΰ έχουν διατυπωθεί, άπ' όσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, τέσσερις προτάσεις·
μέ τίς τρεις άπό αύτές προτείνονται συγκεκριμένα πρόσωπα, ένώ ή άλλη συνεξετάζει
έναν κύκλο προσώπων, τά όποια ταυτίζει σέ ένα.

Πρώτος ό Wellmann, κάνοντας λόγο γιά τούς γιατρούς μέ τό όνομα Φίλιππος
πού μνημονεύονται άπό τόν Γαληνό278, έξέφρασε τήν ύπόθεση, μήπως ό πατέρας τοϋ
Άρχιγένη Φίλιππος (Σούδα), ό φαρμακολόγος Φίλιππος (Γαληνός) καί ό Φίλιππος ό
Μακεδών (Γαληνός) πρέπει νά θεωρηθούν ενα καί τό αύτό πρόσωπο279· ή άποψή του
όμως εΐναι έντελώς υποθετική, άφού δέν εντοπίζει έστω κάποια ένδειξη πού νά τήν ύπο-
στηρίζει.

Ό Diller, εξετάζοντας τό 'ίδιο θέμα, συμπεραίνει ότι «ό Φίλιππος ό Μακεδών, ένα
άντίδοτο τοΰ όποιου παραθέτει ό Γαληνός XIV 149, εΐναι μάλλον κάποιος άπό τούς
ομώνυμους Μακεδόνες βασιλείς»280. Ό Diller δέν προέκτεινε περισσότερο τόν συλλογι-

276. Βλ. Rezeptliteratur, σ. 184.

277. Ό Sigerist, προφανώς έκ παραδρομής, άντί Θεοδώρου γράφει Θεοδοσίου.

278. Μέ τό όνομα Φίλιππος είναι γνωστοί τρεις τουλάχιστον γιατροί, πού έζησαν τόν 1ο/2ο αί. μ.Χ.·
βλ. Diller, «Philippos», στ. 2367-2370.

279. Βλ. Pneum. Schule, σ. 19, ύποσημ. 2. Βλ. και παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 44 («Φίλιππος»),

280. Βλ. «Philippos», στ. 2368.
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σμό του, ομως ή σκέψη του ήταν κατά βάση όρθή, άφοΰ ή δράση τοΰ σκευάσματος πρός
τά θανάσιμα τών φαρμάκων έναρμονίζεται πλήρως πρός τούς φόβους ένός ήγεμόνα γιά
δηλητηρίαση, κυρίως άπό άνθρώπους τοΰ περιβάλλοντος του.

Ό Watson υποστήριξε ότι ϊσως ό Φίλιππος, μέ τό όνομα τοΰ οποίου συνδέεται τό
ύπό συζήτηση φάρμακο, πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν βασιλιά τής Μακεδονίας Φίλιππο Ε '
(222/1-179 π.Χ.), χωρίς όμως καί αύτός νά έκθέτει σχετική έπιχειρηματολογία281. "Ισως
βέβαια θά μπορούσε νά σκεφθεί κάποιος ότι τά άντίδοτα πρός τά θανάσιμα τών φαρμά-
κων γνώρισαν μεγάλη διάδοση κυρίως άπό τόν 2ο αί. π.Χ. καί μετά, όπότε εΐναι λογικό
ή έν λόγω άμβροσία νά σχετίζεται μέ κάποιον μεταγενέστερο Μακεδόνα βασιλιά, όπως
ό Φίλιππος Ε'.

Τέλος ή Massar282, κάνοντας λόγο γιά τήν άμβροσίαν, έκφράζει τήν άποψη ότι ό
Φίλιππος τοΰ έξεταζόμενου χωρίου ταυτίζεται χωρίς άμφιβολία μέ έναν άπό τούς δύο
άκόλουθους βασιλείς τής Μακεδονίας, τόν Φίλιππο Β' ή τόν Φίλιππο Ε'.

Φυσικά ή σύνδεση τής άμβροσίας μέ τό όνομα τοΰ «Φιλίππου τοΰ Μακεδόνα» δέν
σημαίνει κατ' άνάγκην δτι πράγματι τό φάρμακο έφευρέθηκε άπό αύτόν (άν όντως πρό-
κειται γιά βασιλιά)· εΐναι πολύ πιθανό νά τό συνέθεσε κάποιος άπό τούς γιατρούς τής
Αύλής κατ' έντολήν του, άργότερα νά ήταν γνωστό ώς φάρμακο πού χρησιμοποιούσε
ό Φίλιππος καί τέλος νά προέκυψε αύτή ή συντομευμένη έκφραση, ή όποία δίνει τήν
εσφαλμένη έντύπωση όσον άφορά τόν εΰρετή τής άμβροσίας. Πάντως ένασχόληση μέ
τήν 'ιατρική δέν μαρτυρείται άπό τις άρχαίες πηγές γιά κανέναν ομώνυμο βασιλιά τής
Μακεδονίας, ουτε βέβαια καί γιά τον Φίλιππο Ε'.

Ή άμβροσία αύτή συντίθεται στό σύνολο της άπό φυτικά ύλικά (είκοσι ένα τόν
άριθμό), σέ άντίθεση μέ τά μεταγενέστερα (άν όντως αύτή πρέπει νά χρονολογηθεί στόν
2ο αί. π.Χ.) άντίδοτα, πού περιέχουν, τουλάχιστον τά γνωστότερα καί φερόμενα ώς άπο-
τελεσματικότερα, καί ζωϊκά ύλικά. Όπως καθίσταται φανερό άπό τόν σχολιασμό πού
άκολουθει, γιά τά περισσότερα άπό τά ύλικά αύτά μεταξύ τών δραστικών ιδιοτήτων τους
(ώς άπλών φαρμάκων) μαρτυρείται δράση εϊτε κατά τών ιοβόλων εϊτε κατά τών δηλητη-
ρίων ε'ίτε τέλος καί γιά τά δύο, ένώ ένα άπό αύτά (σέσελι) δρά θεραπευτικά πρός πάντα
τά εντός, όπως και ή 'ίδια ή άμβροσία πού ποιεί καί πρός τάς εντός διαθέσεις.

Μαρτυρία - Άπόσπασμα

Γαλην.,Π. άντιδ. 2,8 [XIV 149,10-150,2 Κ.]:

Άμβροσία Φιλίππου Μακεδόνος πρός τά θανάσιμα τών φαρμάκων, και
παντός ιοβόλου πληγήν. ποιεί και πρός τάς έντός διαθέσεις, στύρακος, χαλβάνης, πεπέρε-
ως λευκού και μακρού, καί κινναμώμου άνά δραχμάς β ', σελίνου σπέρματος, άνισου, σχοί-
νου άνθους, κόστου, κυμίνου Αίθιοπικού, σεσέλεως, κύφεως, ρήου Ποντικού, καρδαμώμου,

281. Βλ. Theriac and Mithridatium, σ. 23. Ό Watson φαίνεται δτι διατυπώνει τήν πρότασή του αύτή,
ύποθέτοντας δτι ό Φίλιππος Ε ' λάμβανε γιά τήν προστασία του κάποιο φάρμακο άνάλογο με τήν θηριακήν
πού χρησιμοποιούσε ό σύγχρονος του Αντίοχος Γ' ό Μέγας τής Συρίας (ό Watson πιστεύει δτι ό Άντίοχος
πού μνημονεύται στό γαληνικό Π. άντιδ. πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν Άντίοχο Γ' καί καί όχι μέ τόν Άντίοχο
Η' τόν Φιλομήτορα- σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό βλ. παραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 2).

282. Βλ. Soigner et servir, σ. 237.
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άμωμου, νάρδου, σμύρνης, κασσίας άνά δραχμάς δ ', πυρήνων καθαρών φοινίκων, και κα-
ρύων τής σαρκός άνά δραχμάς στ', κρόκου δραχμάς η ', σταφίδας έκγιγαρτισμένας ιβ ', μέ-
λιτος Αττικού τό αϋταρκες. συντίθει κατά τρόπον.

Αμβροσία τοϋ Φιλίππου τοϋ Μακεδόνα κατά τών φαρμάκων πού προκαλούν θά-
νατο283 και κατά τοϋ δήγματος κάθε δηλητηριώδους ζώου. Είναι άποτελεσματική καί στά
έσωτερικά νοσήματα. Στύρακα, χαλβάνη, πιπέρι λευκό καί μακρύ καί κιννάμωμο, άπό
τό κάθε ένα δύο δραχμές· σπέρμα σελίνου, άνισο, άνθος σχοίνου, κόστο, αίθιοπικό κύμι-
νο, σέσελι, κϋφι, ρήο άπό τόν Πόντο, κάρδαμωμο, άμωμο, νάρδο, σμύρνα, κασσία, άπό τό
κάθε ένα τέσσερις δραχμές· καθαρισμένα κουκούτσια χουρμάδων καί ψίχα καρυδιών, άπό
τό κάθε ένα έξι δραχμές· όκτώ δραχμές κρόκο, δώδεκα ξεφλουδισμένες σταφίδες· άττικό
μέλι όσο εΐναι άπαραίτητο. Παρασκεύασέ το κατά τόν τρόπο πού προαναφέρθηκε284.

Αμβροσία

Τί άκριβώς σημαίνει ό χαρακτηρισμός τοϋ φαρμάκου ώς αμβροσία δέν μαρτυρείται σέ κα-
νένα ιατρικό ή άλλο κείμενο. Ό Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xix, μέ άφορμή ένα φάρμακο πού παραθέ-
τει ό Κέλσος καί έπίσης χαρακτηρίζεται ώς ambrosia, υποθέτει ότι τό άντίδοτο ονομάσθηκε έτσι
έξ αιτίας τής έπιτυχοϋς δράσεώς του στήν προφύλαξη τής ζωής αύτοϋ πού τό χρησιμοποιεί. Βλ.
άκόμη Γαλην., Π. τών πεπονθ. τόπ. 4, 11 [VIII 292, 5-7 Κ.]: έδίδουν δέ και πίνειν αύτώ φάρμακα,
τήν τε Μιθριδάτειον όνομαζομένην άντίδοτον, άμβροσίαν τε καί άθανασίαν καί θηριακήν Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 7,2 [XIII 64,7-9 Κ.] : Φθισικοϊς πότιμα [1. πότη-], φ χρώμαι τό παρά 'Ριπάλου έν πολ-
λοίς χρήσιμον, Μηνοδώριος καί άμβροσία, ποιεί πρός περιοδικούς πυρετούς· [Γαλην.], Π. εύπορ. 2,
10 [XIV 159,10-11 Κ]: Άμβροσία Άρχιβίου ιερά, πρός πάντα τά εντός ποιούσα, ή χρώμαι. Πρβ. καί
τούς χαρακτηρισμούς αθανασία, Γαλην., Ύγιειν. 5,6 [VI 341,11-13 Κ. = CMG V/4/2, σ. 147,20-22]·
άνίκητος, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6,2 [XIII 879,1-2 Κ.]· βασιλικόν, Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 8,
5 [XIII 184,6 Κ.]· θεσπεσιανή, δ.π. 7,5 [XIII 99,17 Κ.]· νεκτάρειος, δ.π. 8,7 [XIII 203,9 Κ.], κ.ά.

πρός τάς έντός διαθέσεις

Δηλ. γιά τίς άσθένειες πού έκδηλώνονται στά έσωτερικά όργανα τοΰ άνθρώπου· ό έναλ-
λακτικός όρος είναι πρός τά έντός πάθη■ βλ. καί τά σχετικά συγγράμματα τοΰ Ηρακλείδη τοΰ
Ταραντίνου Γών έκτος θεραπευτικά καί Τών έντός θεραπευτικά. Γιά τόν όρο διάθεσις βλ. παραπά-
νω, σ. 297.

στύρακος

Γιά τόν στύρακα βλ. παραπάνω, σ. 459. Βλ. έπίσης Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 66 [I 60, 7-13
Wellm.], όπου καταγράφονται άρκετά έσωτερικά νοσήματα γιά τά όποια ένδείκνυται ό στύρακας.

χαλβάνης

Γιά τήν χαλβάνην βλ. παραπάνω, σ. 222. Ή χαλβάνη άποτελεί άντιφάρμακο γιά τό τοξικόν,
βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,83 [II99,18-19 Wellm.] : άντιπάσχει δέ καί τοξικώ σύν οϊνω καί σμύρνη
ποθεϊσα, άπομακρύνει τά ίοβόλα καί προφυλάσσει άπό τά δήγματά τους, βλ. αύτόθι [II 100, 3-4
Wellm.]: θηρία τε διώκει θυμιωμένη τούς τε συγχριομένους άδήκτους τηρεί. Ό Διοσκουρίδης κά-
νει λόγο γιά χρήση της καί σέ άρκετά έσωτερικά νοσήματα.

283. Δηλ. τών δηλητηρίων.

284. Βλ. και λατιν. μετάφρ.: «componito in modum superiorem». Βλ. καί παρακάτω, τδ σχετικό
σχόλιο γιά τήν έκφραση αύτή.
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πεπέρεως λευκού και μακρού

Πα τό πιπέρι κάι τις ποικιλίες του βλ. παραπάνω, σ. 411. Όπως μαρτυρεί ό Διοσκουρ., Π. ϋλ.
ίατρ. 2, 159 [I 225, 10 Wellm.], το πιπέρι καί θηριοδήκτοις άρήγει, άλλά έχει θεραπευτική έφαρ-
μογή και σέ άρκετά εντός πάθη (αύτόθι).

κινναμώμου

Γιά τό κιν(ν)άμωμον βλ. παραπάνω, σ. 321, ένώ γιά τή δράση ώς άντίδοτο βλ. Διοσκουρ., Π.
ΰλ. 'ιατρ. 1,14 [I 20,8-9 Wellm.]: και ίοβόλοις θηρίοις κα'ι θανασίμοις άρμόζει, άλλά και σέ άρκετά
έσωτερικά νοσήματα. Βλ. και παραπάνω, σσ. 235 και 428.

σελίνου σπέρματος

Γιάτό σέλινον βλ. παραπάνω, σ. 391. Κατά τόν Διοσκουρ., Π. ΰλ. ιατρ. 3,64 [II 76,2-3 Wellm.],
κα'ι τό αφέψημα δε αύτοϋ κα'ι τών ριζών πινόμενον άντιπάσχει θανασίμοις φαρμάκοις, και αύτόθι
[II 76,4-7 Wellm.]: τό δέ σπέρμα [sc. τοΰ σελίνου] έστιν ούρητικώτερον, βοηθούν κα'ι θηριοδηκτοις
και τοιςλιθάργυρον πεπωκόσι... μείγνυται δέ κα'ι άνωδύνοις κα'ι θηριακαϊς και βηχικαΐςχρησίμως.

άνισου

Γιά τό άνισον (γλυκάνισο) βλ. παραπάνω, σ. 390. Τό φυτό αύτό άρμόζει δέ πρός τε τά Ιοβό-
λα τών ζώων (Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 3, 56 [II 69, 10-70, 1 Wellm.]), άλλά και σέ κάποια έσωτε-
ρικά νοσήματα.

σχοίνου άνθους

Γιά τό άνθος τοΰ σχ{ο)ίνου βλ. παραπάνω, σ. 381. Ό σχοινος, έκτός άπό τις λοιπές δράσεις
του,μείγνυται δέ κα'ι εις άντιδότους (Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,17 [I 23,9 Wellm.]).

κόστου

Γιά τό φυτό κόστος βλ. παραπάνω, σ. 428. Γιά τή δράση τοΰ κόστου κατά τών ιοβόλων βλ.
Διοσκουρ., Π.ϋλ. ίατρ. 1, 16 [I 22, 8-9 Wellm.]: πινόμενος δέ έχεοδήκτοις βοηθεϊ ούγγιών δυεϊν
πλήθος, και γιά τή χρήση του στά άντίδοτα βλ. αύτόθι [I 22,14 Wellm.]: μείγνυται δέ και μαλάγ-
μασι κα'ι άντιδότοις.

κυμίνου Α'ιθιοπικοΰ

Γιά τό Αίθιοπικό κύμινο (σήμ. άπλώς «κύμινο») βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 3,59 [II 71,6-72,
3 Wellm.], δπου κάνει λόγο γιά τό Αίθιοπικόν και τό Αίγύπτιον κύμινον. Γενικά τό κύμινο (αύτόθι
[II 71,13-14 Wellm.]) δίδοται... θηριοδήκτοις δέ σύν οϊνω.

Βλ. άκόμη Magnus, Augenheilkunde, α 344, λ. Kümmel (Carum carvi)· Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σα
580-581, λ. Κύμινον τό ήμερον· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxix, λ. Cuminum κάι α xxxiv, λ. Git· Dragendorff,
Heilpflanzen, σα 499-500, λ. Cuminum, Cyminum (στή α 500 καταγράφονται δύο άκόμη ε'ίδη κυμίνου)·
André, Les noms de plantes, σ. 81, λ. cuminum, και Durling, Medical Terms, α 214, λ. κύμινον.

σεσέλεως

Γιά τό σέσελι, ποώδες φυτδ πού εύδοκιμει στις εύκρατες χώρες, βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. Ιατρ. 3,
53 [II 67,1-68,10 Wellm.]. Ή δραστικότητά του είναι έξαιρετικά εύρεία, ώστε πρός τά εντός πάν-
τα ποιεί (αύτόθι [II 67,8 Wellm.]).

Βλ. άκόμη Magnus,Augenheilkunde,α 354,λ. Ricinus (Wunderbaum)· Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ.,σα 864-
865, λ. Σέσελι ή Σέσελις (δπου δμως δέν καταγράφεται κάποια κοινή ονομασία) · Dragendorff, Heilpflanzen,
α 499, λ. Tordylium officinale- André, Les noms de plantes, α 237, λ. seselis, και Durling, Medical Terms, α 288,
λ. σέσελι (Tordylium officinale).

κύφεως

Κΰφι εΐναι τό λεγόμενο «αιγυπτιακό θυμίαμα»- βλ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,25 [I 28,18-29,
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8 Wellm.]: Κϋφι θυμιάματος έστι σκευασία κεχαρισμένη θεοϊς· χρώνται δέ αύτω κατακόρως οί έν
Αίγύπτω ιερείς, μείγνυται δέ και άντιδότοις.

Βλ. κάι Durling, Medical Terms, σ. 216, λ. κϋφι.

ρήου Ποντικού

Γιά τό Ποντικόν ρήον (ραβέντι) βλ. παραπάνω, σ. 411. Τό ρήον ποιεί πινόμενον δέ πρός ...
θηρίων δήγματα (Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 3,2 [II 4,5-10 Wellm.]).

καρδαμώμου

Τό κάρδάμωμον είναι ποώδες άρωματικό φυτό, βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,6 [110,14-11,7
Wellm.], τό όποιο (αύτόθι [I 11,4 Wellm.]) σκορπιοπλήκτοις και πάσι τοις ίοβόλοις αρμόζει.

Βλ. έπίσης Γεννάδιος,Λεξ. Φυτολ., σ. 465, λ. Κάρδάμωμον τό κοινόν (Cardamomum vulgare ή Elettaria
Cardamomum)· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xxv, λ. Cardamomum- André, Les noms déplantés, α 49, λ. cardamo-
mum, και Durling, Medical Terms, σ. 191, λ. κάρδάμωμον (Elettaria cardamomum).

άμώμου

Γιά τό άμωμον βλ. παραπάνω, σ. 226. Γιά τή χρήση του σε φάρμακα κατά τών δηγμάτων τών
Ιοβόλων ζώων άλλά και ώς συστατικό άντιδότων βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1, 15 [I 21, 10-11
Wellm.]: σκορπιοπλήκτους τε μετ'ώκίμου καταπλασθέν ώφελεί, και αύτόθι [I 21,14-15 Wellm.]:
μείγνυται δέ και άντιδότοις.

νάρδου

Γιά τήν νάρδον βλ. παραπάνω, σ. 321 (κυρίως τήν κελτική και ινδική νάρδο). Κατά τόν Δι-
οσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1, 7 [I 12,19 Wellm.], και τά δύο ε'ίδη τής νάρδου μείγνυνται δέ και άντιδό-
τοις. Βλ. έπίσης σ. 323.

σμύρνης

Γιά τήν σμύρναν βλ. παραπάνω, σ. 227. Ή σμύρνα ένδείκνυται γιά πολλές εντός διαθέσεις
(Διοσκουρ,,Π. ΰλ. ίατρ. 1,64 [I 58,11-59,9 Wellm.]).

κασσίας

Γιά τήν κασ(σ)ίαν βλ. παραπάνω, σ. 235. Ή κασσία κα'ι έχιοδήκτοις βοηθεί πινομένη κα'ι πρός
τάς εντός φλεγμονάς πάσας ποθεΐσα (Διοσκουρ,,Π. ϋλ.'ιατρ. 1,13 [I 18,10-11 Wellm.]).

πυρήνων καθαρών φοινίκων

Γιά τή χρήση τών πυρήνων τών φοινίκων στή Φαρμακολογία βλ. παραπάνω, σ. 407. Πρβ.
Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1, 109 [I 102, 26 Wellm.]: δύναμιν δέ έχουσι στυπτικήν, παρεμπλαστικήν
(άποτελεσματική γιά τήν ϊαση τών δηγμάτων).

καρύων τής σαρκός

Γιά τά κάρυα και τά εϊδη τους βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. 'ιατρ. 1,125 [I 114,1-115,7 Wellm.]. Γιά
τή σάρκα τών καρύων ώς άντιφάρμακο τών δηλητηρίων, βλ. αύτόθι [1114,3-5 Wellm.] : κα'ι θανα-
σίμων φαρμάκων άντιφάρμακον [sc. τά κάρυα] προβρωθέντα σύν ίσχάσι κα'ι πηγάνω, και ώς φάρ-
μακο δραστικό κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων, βλ. αύτόθι [I 114,7-8 Wellm.] : μετά δέ κρομμύ-
ου κα'ι άλός και μέλιτος πρός κυνόδηκτα και άνθρωπόδηκτα ποιεί.

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 471-474, λ. Καρύα· Spencer, Celsus, τ. 2, σ. xliv, λ. Nuces-
Dragendorff, Heilpflanzen, σ. 168, λ. Corylus (όπου καταγράφονται κ.ά. ε'ίδη καρύων· βλ. και τήν παρατήρη-
ση τοϋ Dragendorff στό τέλος τών σχετικών λημμάτων)· André, Les noms de plantes, σ. 52, λ. caryon, κάι σσ.
172-173, λ. nux, και Durling, Medical Terms, σ. 193, λ. κάρυον.

σταφίδας έκγιγαρτισμένας

Γιά τ'ις σταφίδες βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 5,3 [III 3,10-21 Wellm.] (σύν τοίς γιγάρτοις καϊ
χωρ'ις <τών> γιγάρτων), όπου γίνεται λόγος γιά τή χρήση τους σέ άρκετά έσωτερικά νοσήματα.
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μέλιτος 'Αττικού

Γιά τό μέλι γενικά βλ. παραπάνω, σ. 196, κα'ι ειδικά τό Αττικό σ. 471. Από τις χρήσεις τοϋ μέλι-
τος πού μνημονεύει ό Διοσκουρίδης μία μόνον άφορά συγκεκριμένο δηλητήριο· βλ. Π. ΰλ. ίατρ. 2,
82 [1166,11-13 Wellm.]: άρμόζει... και πρός μηκωνίον πόσιν μετά ροδίνου θερμόν λαμβανόμενον.

συντίθει κατά τρόπον

Ή έκφραση αύτή έντοπίζεται άρκετά συχνά στό τέλος τής καταγραφής τών συστατικών
κάποιου φαρμάκου, δταν παραλείπεται ή περιγραφή τοϋ τρόπου μέ τόν όποιον αύτά άναμιγνύο-
νται, καί σημαίνει δτι ή σκευασία γίνεται «μέ τόν συνηθισμένο τρόπο», «ώς συνήθως», «δπως έχει
ήδη ειπωθεί», «όπως έχει ήδη δηλωθεί», «κατά παρόμοιο τρόπο μέ τά προηγούμενα φάρμακα»,
κτλ. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,3 [XII 838,5 Κ.] (λατιν. μετάφρ.: «pro consuetudine com-
ponito»)· αύτόθι [XII 845,12 Κ.] (λατιν. μετάφρ.: «pro more componito»)· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν.
2,14 [XIII 527,2-3 Κ.] (λατιν. μετάφρ.: «componito simili modo»)· δ.π. 6,16 [XIII 938,9 Κ.] (λα-
τιν. μετάφρ.: «componitum sicut dixi»)· 7,12 [XIII 1018, 11-12 Κ.] (λατιν. μετάφρ.: «componitur
aliorum modo»), κτλ. Βλ. καί τις άνάλογες έκφράσεις, Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 6,16 [XIII 939,
3-4 Κ.]: σκεύαζε κατά τρόπον (λατιν. μετάφρ.: «praeparatur superiore modo»)· έπίσης Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 5,3 [XII 829,10 Κ.]: συντίθει καί χρω καθά προείρηται- αύτόθι [XII 845,4 Κ.]: συντί-
θει καθά προείρηται■ δ.π. 5,5 [XII 868,16 Κ.]: σκεύαζε καί χρω καθά προείρηται■ αύτόθι [XII 869,
15 Κ.]· δ.π. 8,2 [XII 57,1-2 Κ.]· ο.π. 7,4 [XIII 85,4 Κ.]: σκεύαζε καί δίδου καθά προείρηται· δ.π. 7,
5 [XIII 100,12-13 Κ.], κ.ά. Πρβ. καί Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ. 5,3 [XII 829,10 Κ.]: χρω καθά
προείρηται· αύτόθι [XII 829,13 Κ.\-.χρώ ώς προείρηται· Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 7,12 [XIII 1018,4-5
Κ.]: ή χρήσις δεδήλωται, κ.ά.

Τά λοιπά φάρμακα ή οί ιατρικές άπόψεις πού συνδέονται μέ τό όνομα «Φίλιππος»
πρέπει μάλλον νά συσχετισθούν μέ τούς άλλους γιατρούς μέ τό όνομα αύτό.

Ώς κατακλείδα στό κεφάλαιο αύτό πρέπει νά σημειώσω ότι συγγραφική δραστηριότητα
όσον άφορά τή μελέτη ζώων καί φυτών μαρτυρείται άπό τόν Πλίνιο:

i. γιά κάποιον βασιλιά Αρχέλαο (Archeiao rege), πιθανότατα τόν ομώνυμο βασιλιά τής Μα-
κεδονίας (413-399 π.Χ.), βλ.:

α') χαρακτηριστικά τών ένύδρων ζώων:

Plin., Nat. hist. 9 (Ind.) [I 26,8-9 Ian - Mayhoff]: continentur aquatilium naturae, καί αύτό-
θι [I 29,29-30 I. - M.]: externis Aristotele, Archeiao rege

β') χαρακτηριστικά τών δένδρων πού καλλιεργούνται285:

Plin., Nat. hist. 17 (Ind.) [I 53, 23-25 I. - M.]: continentur sativarum arborum naturae, καί
αύτόθι [I 55,5-10 I. - M.]: externis ... Hierone rege, Philometore rege, Attalo rege, Archeiao rege
γ') χαρακτηριστικά τών καρπών:

Plin., Nat. hist. 18 (Ind.) [I 55, 29-30 I. -M.]: continentur naturae frugum, καί αύτόθι [I 58,
1-5 I. - M-]: externis ... Hierone rege, Philometore rege, Attalo rege, Archeiao rege
δ') προέλευση τών πολύτιμων λίθων:

ΡΙϊη.,Ναί. hist. 37 (Ind.) [I 122,1-2 I. - M.]: continentur origo gemmarum,Kai αύτόθι [1127,
26-128,5 I. - M.]: externis ... Archeiao rege.

285. Δηλ. τών ήμερων.
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ϋ. για τόν Πτολεμαίο Λάγου, (t283 π.Χ.), άρχηγέτη τής δυναστείας τών Πτολεμαίων τής
Αιγύπτου:

α') χαρακτηριστικά τών δένδρων:

Plin.,Nat. hist. 12 (Ind.) [I 39,30-31 I. - M.]: continentur arborum naturae, και αύτόθι [142,
10-20 I. - M.]: externis ... Ptolemaeo Lagi

β') σχετικά μέ τα δένδρα άπό ξένους τόπους:

Plin., Nat. hist. 13 (Ind.) [I 42, 31-32 I. - M.]: continentur de peregrinis arboribus ..., και
αύτόθι [I 44,36-45,3 I. - M.]: externis ... Ptolemaeo Lagi.



κεφαλαιο τριτο

γιατροι
στην υπηρεσια μακεδονων

Εισαγωγικά

Από τις άρχαίες πηγές γνωρίζουμε άρκετούς γιατρούς οί όποιοι άσκησαν τό έπάγ-
γελμά τους σέ πόλεις τής άρχαίας Μακεδονίας, όπως π.χ. στή Θεσσαλονίκη, στήν Αύλή
κάποιων βασιλέων, όπως π.χ. τοΰ Περδίκκα Β' καί τοΰ Φιλίππου Β', στόν στρατό τοΰ
Αλεξάνδρου ή στις Αύλές τών Διαδόχων του. Γιά άρκετούς άπό τούς γιατρούς αύτούς
μας εΐναι γνωστή ή πόλη ή ό εύρύτερος τόπος τής καταγωγής τους. Γιά παράδειγμα, ό
Φιλάγριος Ιάτρενσε στή Θεσσαλονίκη, γνωρίζουμε όμως ότι δέν ήταν μακεδονικής κα-
ταγωγής άλλά 'Ηπειρώτης ή Λύκιος άπό Μάκρης· ό διαπρεπής γιατρός καί φίλος τοΰ
Αλεξάνδρου Φίλιππος καταγόταν άπό τήν Ακαρνανία- ό Ιπποκράτης καί οί άπόγονοί
του, πού προσέφεραν τίς ύπηρεσίες τους στούς Μακεδόνες άπό τόν Περδίκκα Β' έως τή
σύζυγο τοΰ Αλεξάνδρου Ρωξάνη, κατάγονταν ώς γνωστόν άπό τήν Κώ· ό Ερασίστρα-
τος, πού άσκησε τό έπάγγελμά του στήν Αντιόχεια (Σέλευκος Α, Άντίοχος Α) καί τήν
Αλεξάνδρεια (Πτολεμαίος Β ), εΐχε γεννηθεί στήν πόλη Ίουλίδα τής Κέω- ό Ανδρέας,
γιατρός τοΰ Πτολεμαίου Δ' τοΰ Φιλοπάτορα, ήταν Καρύστιος- ό Πολύδωρος, γιατρός
τοΰ Αντιπάτρου, ήταν Τήϊος, κτλ.1. Υπάρχει όμως καί ενας αριθμός γιατρών πού ή άσκη-
ση τοΰ έπαγγέλματός τους συνδέεται μέ τή Μακεδονία καί τούς Μακεδόνες, άλλά οί
πηγές δέν μάς καθιστοΰν γνωστό τόν τόπο τής καταγωγής τους (όπως π.χ. στήν περί-
πτωση τοΰ Άνδροκύδη, τοΰ Άριστάρχου, τοΰ Παυσανία). Κάποιοι άπό αύτούς δέν άπο-
κλείεται νά ήταν μακεδονικής καταγωγής, δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο μέ τά ύπάρχοντα
στοιχεία δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθεί.

Στό κεφάλαιο λοιπόν αύτό συνεξετάζονται όλοι οί γιατροί, οί όποιοι εϊτε διαπιστω-
μένα δέν εΐναι μακεδονικής καταγωγής είτε είναι άδηλης γιά μάς καταγωγής, άλλά πού
ή άσκηση τού έπαγγέλματός τους τούς συνέδεσε κατά τρόπο περιστασιακό ή μόνιμο μέ
τή Μακεδονία καί τίς Αύλές τών Διαδόχων.

Άκόμη εΐναι άπαραίτητο νά τονισθεί έδώ ότι πρέπει νά έκληφθεί ώς σχεδόν βέβαιο
πώς οί γιατροί πού Ιάτρενσαν στήν Αλεξάνδρεια —όπως ίσως καί σέ άλλες Αύλές— καί
εΐχαν σχέσεις μέ τήν άρχουσα μακεδονική τάξη ήταν πολλοί περισσότεροι άπό όσους

1. Για δλους τούς γιατρούς αύτούς θά γίνει λόγος στή συνέχεια, στα οικεία λ.
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γνωρίζουμε2. "Οπως όμως παρατήρησε καί ό Η. von Staden, άπό τους οχι λίγους διάση-
μους Ήροφιλείους γιατρούς πού έδρασαν στήν πρωτεύουσα τών Πτολεμαίων, γιά δύο
μόνο έντοπίζεται ρητή μαρτυρία γιά τήν παροχή τών ιατρικών ύπηρεσιών τους στήν
Αύλή, γιά τόν Ανδρέα τόν Καρύστιο καί τόν Διοσκουρίδη Φακά3. Άκόμη καί γιά τόν
γιατρό 'Ηρόφιλο τόν Χαλκηδόνιο, πού άπολάμβανε ιδιαίτερη έκτίμηση καί μεγάλα προ-
νόμια γιά τήν άσκηση τής έρευνάς του έκ μέρους τοϋ Πτολεμαίου Β', σέ κανένα σωζό-
μενο κείμενο δέν ύπάρχει έστω και ύπαινιγμός γιά τό δτι διετέλεσε γιατρός τοϋ βασι-
λιά (φυσικά τό λογικότερο είναι νά τό δεχθοϋμε)4. Στούς γιατρούς δμως γιά τούς όποι-
ους θά γίνει λόγος στή συνέχεια, δέν θά συμπεριληφθούν παρά μόνο έκεΐνοι γιά τούς
όποιους σώζονται εϊτε ρητές σχετικές μαρτυρίες ε'ίτε πολύ ισχυρές ενδείξεις, δπως προ-
σωπικές σχέσεις μέ βασιλείς ή μέλη τής οικογενείας τους5· έπίσης δέν θά συμπεριλη-
φθούν γιατροί πού μνημονεύονται άνώνυμα, έκτός καί άν ύπάρχει κάποια ένδειξη ή έχει
διατυπωθεί κάποια πρόταση γιά ταύτισή τους, δπως π.χ. στήν περίπτωση τού Ζήνωνα ή
Μένωνα6.

Γιά παράδειγμα στόν στρατό τοϋ Αλεξάνδρου άσκοϋσαν τήν τέχνην τους σίγουρα καί άλλοι
γιατροί, έκτος άπό αύτούς, τά ονόματα τών οποίων γνωρίζουμε· βλ. π.χ. τά άκόλουθα χωρία7:
Anon. Hist., Alex. hist, [e cod. Sabb.]: Οίμέντοι γε Ιατροί μόγις αύτόν περιέσωσαν.
Άρριαν., Άλεξ. άνάβ. 2,4, 8: και τ ο ύ ς μεν άλλους ιατρούς ούκ οϊεσθαι είναι βιώσι-
μον [sc. τόν Άλέξανδρον],

Πλούταρχ.,Αλέξ. 19,3: τών μεν ούν άλλων ιατρών ούδε'ις έθάρρει βοηθεϊν.
Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 17, 31, 4-5: μετ'ολίγον δέ εις άρρωστίαν βαρυτέραν έμπεσών και
χαλεπώ πάθει συνεχόμενος συνεκάλεσε [sc. ό Αλέξανδρος] τούς Ιατρούς, τών μέν ούν
άλλων έκαστος δυσχερώς είχε πρός τήν θεραπείαν, Φίλιππος δ' ό Άκαρνάν ...

2. Γιά παράδειγμα μεταξύ αύτών ϊσως περιλαμβάνεται ό άδελφός τοϋ 'Ερασιστράτου Κλεόφαντος
(άκμασε περ. 270-240 π.Χ.), διαπρεπής γιατρός πού έζησε στήν Αλεξάνδρεια και είχε πάρα πολλούς μαθη-
τές, τούς Κλεοφαντείους (βλ. Η. Gossen - F. Ε. Kind, «Kleophantos» (2),ΛΕΧΙ/1 (1921) 790),ό έπίσης διακε-
κριμένος γιατρός Ήρων τοϋ 1ου αί. π.Χ. (βλ. Michler, Die alex. Chirurgen, σα. 108-109), κ.ά.

3. Βλ. von Staden, Herophilus, a. 472.

4. Εύλογα μπορεί νά υποθέσει κάποιος δτι ό Πτολεμαίος θά ζητοϋσε τίς ύπηρεσίες τοϋ διασημότερου
γιατροϋ τής έποχής του, άφοϋ μάλιστα μαρτυρεΐται δτι αύτό έπραξε στήν περίπτωση τοϋ 'Ερασιστράτου,
έπίσης διαπρεπούς γιατροϋ κα'ι σύγχρονου μέ τόν Ηρόφιλο (σχετικά βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 14
(«'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης (Κεΐος)»). Βλ. καί τά δσα σημειώνει ό von Staden, Herophilus, σσ. 26-28, γιά τή
σχέση τοϋ Ηροφίλου μέ τό Μουσείο καί τήν ένδεχόμενη οικονομική υποστήριξη γιά τήν ερευνά του άπό
τους δύο πρώτους Πτολεμαίους, καταλήγοντας στό συμπέρασμα ότι δέν άποκλείεται ό γιατρός αύτός νά
άνήκε πράγματι στό προσωπικό τοϋ Μουσείου καί νά λάμβανε κάποια άμεση ή έμμεση βοήθεια άπό τούς
βασιλείς, παρ' δλο πού αύτό δέν τεκμηριώνεται άπό καμιά γνωστή μαρτυρία.

5. "Οπως π.χ. ή περίπτωση τοϋ Στρατιού (βλ. στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 33).

6. Βλ. παρακάτω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 3.

7. Μνημονεύω άμέσως παρακάτω σχετικά χωρία μόνον άπό τά κείμενα πού παρατίθενται στό κεφ.
αύτό· φυσικά στις πηγές έντοπίζονται καί άλλες γενικές μνείες γιατρών πού σχετίζονταν μέ τόν Αλέξανδρο
ή καί άλλους Μακεδόνες· βλ. π.χ. Αρριαν., Ίνδ. 15: "Οσοι δέ ιητροι "Ελληνες, τοντοισιν ουδέν άκος έξεύρη-
το όστις ύπό οφιος δηχθείη 'Ινδικού' άλλ 'αύτοί γάρ οί 'Ινδοί ίώντο τούς πληγέντας. καί έπί τώδε Νέαρχος λέ-
γει <ώς> συλλελεγμένους άμφ' αύτόν εϊχεν Αλέξανδρος 'Ινδών δσοι ίητρικήν σοφώτατοι, καί κεκήρυκτο άνά
τό στρατόπεδον, όστις δηχθείη, έπί τήν σκηνήν φοιτάν τήν βασιλέως, οί δέ αύτοί ούτοι καί τών άλλων νούσων
τε καί παθέων ιητροι ήσαν. Γιά τούς 'Ινδούς γιατρούς, στις ύπηρεσίες τών οποίων προσέφευγε ό Αλέξανδρος
κατά τήν έκστρατεία του στήν 'Ινδία, βλ. καί Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σ. 44.
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Εύστάθ., Παρεκβ. εις Δίον. ΟΙκονμ. περιήγ. 867: καί έκάθηρεν αύτόν Φίλιππος ό Άκαρνάν ια-
τρός, τών άλλων ιατρών ούκ οίομένων εΐναι βιώσιμα [leg.-ον].

Ίω. Ζωναράς, Έπιτ. ίστ. 4, 9: Τό δέ διά νόσον ήν, δτε πρός τών άλλων μέν άπέγνωστο [sc. ό
Αλέξανδρος] ιατρών.

Curt. Ruf., Hist. Alex. 3, 6, 1: Erat inter nobiles medicos ex Macedonia regem
secutos Philippus ...

Curt. Ruf., Hist. Alex. 9,5,24: Rege [sc. Alexandra] in tabernaculum relato, medici lignum
sagittae ...

lust., Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 11, 8, 5: Unus erat ex m e d i c i s, nomine Philippus, qui
solus remedium pollicetur.

Τό ϊδιο 'ίσχυε καί γιά τήν Αύλή τών Σελευκιδών βλ.:

Πολύβ., Ίστ. 5,56,10: φασκόντων δέ δεϊν τών ιατρών άμα τω φωτί ποιείσθαι τούς περι-
πάτους ύπό τό ψύχος τόν Άντίοχον (πρόκειται γιά τόν Άντίοχο Γ').

Στεφ., Σ^όλ. εις Ίπποκρ. Προγν. [I 74,25-27 Dietz = CMG XI/1/2, σ. 58,25-27]: καί έν μέσω
ζωής καί θανάτου αύτόν τετυχηκέναι, καί πολλήν έπιμέλειαν οί έν τώ παλατίω ιατροί
πρός τά νομισθέντα αύτοϊς έποίησαν.

πρβ. καί ό.π. [I 74, 27-30 Dietz = CMG XI/1/2, σ. 58, 27-29]: Άλλά καί άλλους πλεί-
στους ιατρούς άπό τών πόλεων μεταχειρισάμενοι καί άπό τών κωμών καί άπό τών άγρών, καί
μηδέν ίσχύσαντες ποιήσαι...

"Οσον άφορά τήν πτολεμαϊκή Αύλή μπορούμε νά υποθέσουμε ότι συνέβαινε προφανώς
κάτι παρόμοιο, άν καί δέν έχω έντοπίσει παρόμοιες γενικές μαρτυρίες.

Σημειώνω τέλος οτι γιά κάποιους άπό τούς γιατρούς αύτούς διασώζονται μαρτυρί-
ες ότι δέν περιορίσθηκαν μόνο στά ιατρικά καθήκοντά τους, άλλά έπαιξαν ένεργό ρόλο
καί στή λήψη άποφάσεων πού άφορούσαν πολιτικά ζητήματα, όπως π.χ. ό Διοσκουρίδης
Φακάς πού συμμετείχε σέ διπλωματική άποστολή (ένδεχομένως σέ δύο τέτοιες άπο-
στολές), ή πού σχετίζονταν μέ πολεμικές έπιχειρήσεις, όπως ό Άπολλοφάνης άπό τή
Σελεύκεια Πιερία πού έπηρέασε τόν Άντίοχο Γ' τής Συρίας ώστε νά ματαιώσει τήν
έκστρατεία του στήν Κοίλη Συρία καϊ νά έπιχειρήσει τήν άνακατάληψη τής Σελευκείας
Πιερίας8.

1. Ανδρέας ό Καρνστιος
(t217 π.Χ.)

Ό Ανδρέας ύπήρξε σημαντικός γιατρός και άνήκε στή χορεία τών Ήροφιλείων
(είναι μάλιστα ένας άπό τούς άρχαιότερους οπαδούς τοΰ Ηροφίλου πού γνωρίζουμε
ονομαστικά)9. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή Φαρμακολογία, και τό σχετικό σύγγραμμά

8. Παραδείγματα γιά παρόμοιες δραστηριότητες γιατρών βλ. καί στό τέλος τοϋ εισαγωγικού μέρους
τοϋ πρώτου κεφ. (σ. 120).

9. Βλ. τή βιβλιογραφία πού καταγράφεται στήν έπόμ. ύποσημ. Σφάλλει φυσικά ό Brown, «Apollophanes
and Polybius», σ. 191, θεωρώντας τον 'Εμπειρικό γιατρό (: «He belonged to the Empirical school of medi-
cine»).
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του έφερε τόν τίτλο Νάρθηξ. Έγραψε άκόμη: Περί δακέτων, Περι τών ψευδώς πεπιστευ-
μένων, Περι τής 'ιατρικής γενεαλογίας κ.ά.10.

Παλαιότερα είχαν διατυπωθεί κάποιες έπιφυλάξεις γιά τήν ταύτιση τοΰ Ανδρέα πού
διετέλεσε γιατρός τοΰ Πτολεμαίου Δ ' μέ τόν ομώνυμο Καρύστιο ομότεχνο του. Σήμερα
όμως εΐναι γενικά άποδεκτό ότι ό Ανδρέας ό Καρύστιος, ό Ανδρέας ό τοΰ Χρυσάρους καί
ό Ανδρέας ό Ήροφίλειος είναι ένα καί τό αύτό πρόσωπο11.

"Οπως ειπώθηκε παραπάνω, ό Ανδρέας είναι ό ένας άπό τούς δύο Ήροφιλείους πού
διαπιστωμένα είχαν σχέσεις μέ τό παλάτι. Συνόδευσε τόν Πτολεμαίο Δ' Φιλοπάτορα
(224-205 π.Χ.) στόν τέταρτο Συριακό πόλεμο κατά τοΰ Άντιόχου Γ'. Φονεύθηκε τό 217
π.Χ. τήν παραμονή τής μάχης τής Ραφίας άπό τόν Αιτωλό συνωμότη Θεόδοτο, ό όποιος
εισέβαλε στή σκηνή τοΰ Πτολεμαίου, μέ σκοπό νά δολοφονήσει τόν βασιλιά. Μή βρί-
σκοντας όμως έκεΐνον, τραυμάτισε δύο στρατιώτες πού κοιμούνταν εκεί καί σκότωσε
τόν γιατρό Ανδρέα12.

Ή σχέση τοΰ Ανδρέα μέ τήν Αύλή τοΰ Πτολεμαίου Δ ' άποδεικνύεται έπίσης καί
άπό τήν ιατρική έπιστολική πραγματεία Προς Σωσίβιον, άποδέκτης τής όποιας ήταν ό
ομώνυμος γνωστός άξιωματοΰχος («ύπουργός») τοΰ βασιλιά13.

I. Μαρτυρία
Πολύβ., Ίστ. 5,81,4-6:

Έστοχασμένος δ' [sc. ό Θεόδοτος] έν ταίς πρότερον ήμέραις τής τοϋ βασιλέως σκηνής
δια τό παντελώς σύνεγγυς γίνεσθαι τούς άκροβολισμούς, ώρμησε θρασέως έπ' αύτήν, και
τούς μέν πρώτους πάντας διελθών ελαθε, παραπεσών δ' είς τήν σκηνήν, έν ή χρηματίζειν

10. Για τόν Ανδρέα βλ. Μ. Wellmann, «Andreas» (11), RE 1/2 (1894) 2136-2137· στόν 'ίδιο, «Geschichte,
I», σα 561-563· στόν 'ίδιο, «Medicin», σσ. 817-818· Fuchs, «Heilkunde», σα 292-293· Reinach, «Medicus», α
1690· Allbutt, Greek Medicine, σσ. 363-364 (: «c. 245-222 B.C.»!)· Gorteman, «Médecins de cour», σα 331-
332· Fraeser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σα 369 καί 370-371, κάι τ. 2, σα 545, σημ. 276-277, καί σσ. 546-547,
σημ. 290-294· Walbank, Polybius, τ. 1, α 610· Brown, «Apollophanes und Polybius», σα 191-192· von Staden,
Herophilus, σα 472-477- Marasco, «Médecins de cour», σσ. 451 κ.έ., καί στόν 'ίδιο, «Andreas ν. Karystos», στό:
Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 49- Nutton, Ancient Medicine, α 152, καί Massar, Soigner et servir, σα 58,
152,153,188,189,216-217 καί 226. Γιά τόν χρονικό συσχετισμό τοϋ Ανδρέα μέ τόν Ασκληπιάδη τόν Βιθυνό
καί τήν ένδεχόμενη συγγενική σχέση μεταξύ τους βλ. Polito, «Asclepiades of Bithynia», σα 48-65. Βλ. καί
τήν έπόμενη ύποσημ.

11. Σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό βλ. von Staden, Herophilus, α 473. Βλ. καί V. Nutton, «Andreas» (1),
DNP 1 (1996/1999) 687 (δπου σημειώνεται ότι ό Ανδρέας σκοτώθηκε τό 215 π.Χ.).

12. Βλ. παρακάτω (μαρτυρία). Βλ. άκόμη Walbank, Polybius, τ. 1, σα 607-615- Fraeser, Ptolemaic
Alexandria, τ. 1, σα 60,75,179 καί 222, κ.ά.

13. Υποθέτω δτι ό Σωσίβιος ήταν φιλίατρος καί δτι τό ένδιαφέρον του γιά τήν ιατρική ήταν γενικότερο
άπό τό περιεχόμενο τής έπιστολής (τό μοναδικό άπόσπασμά της πού σώζεται μαρτυρεί δτι αύτή ήταν
γυναικολογικού περιεχομένου)· βλ. Σωρ., Π. γυν. 4,1 [CMG IV, σ. 131,4-7]: Ανδρέας δέ έν τω προς Σωσίβιον
[Wellmann, von Staden: Σώβιον ed.] (εστίν δέ έπιστολικόν) τοις από 'Ηροφίλου συντίθεται μόνον προσθείς
τό παραλελυμένον έμβρυον και 'ισχνόν «τά γαρ ταύτα», φησί, «βάρος μή έχοντα δυστοκίαν έργάζονται». Βλ.
σχετικά Wellmann, «Geschichte, V», α 325 (Sosibios)· Gorteman, «Médecins de cour», σ. 332, ύποσημ. 1
(Σωσίβιος)· Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 2, α 546, σημ. 292 (Σωσίβιος)· von Staden, Herophilus, σ. 473 καί
σ. 476, ύποσημ. 12 («Reading Σωσίβιον for Σώβιον»), κάι Μαυρουδής, Άρχιγένης, α 106. Πρβ. όμως Michler,
Die alex. Chirurgen, α 44 (Άνδρ., άπ. 1 [Σώβιος]).
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είώθει και δειπνεϊν ό βασιλεύς, πάντα τόπον έρευνήσας τοϋ μεν βασιλέως απέτυχε διά τό
τόν μέν Πτολεμαιον έκτος τής έπιφανοϋς και χρηματιστικής σκηνής ποιεϊσθαι τήν άνά-
πανσιν, δύο δέ τινας τών αύτοϋ κοιμωμένων τραυματίσας, καϊ τόν Ιατρόν τοϋ βασιλέως
Άνδρέαν άποκτείνας, άνεχώρησε μετ' άσφαλείας εις τήν έαυτοϋ παρεμβολήν ...

Έχοντας εντοπίσει [sc. ό Θεόδοτος] κατά τίς προηγούμενες ήμερες τή σκηνή τοΰ
βασιλιά, έπειδή οί άψιμαχίες λάμβαναν χώρα πάρα πολύ κοντά της, βάδισε μέ θάρ-
ρος πρός αύτήν, και ξεφεύγοντας άπό τήν προσοχή όλων όσοι βρίσκονταν στήν πρώτη
γραμμή14 διέσχισε (τό στρατόπεδο), όταν όμως μπήκε στή σκηνή, όπου ό βασιλιάς συ-
νήθιζε νά συσκέπτεται καί νά δειπνεΐ, καί ερεύνησε κάθε μέρος, δέν βρήκε τόν βασιλιά,
έπειδή ό Πτολεμαίος άναπαυόταν έξω άπό (αύτή) τή μεγαλοπρεπή καί πολυτελή σκη-
νή- καί άφοΰ τραυμάτισε δύο άπό αύτούς πού κοιμούνταν έκεΐ καί σκότωσε τόν Ανδρέα,
γιατρό τοΰ βασιλιά, άποχώρησε μέ άσφάλεια15 γιά τό στρατόπεδο του.

έστοχασμένος δ' [sc. ό Θεόδοτος]

Γιά τόν Θεόδοτο τόν Αιτωλό βλ. F. Münzer, «Theodotos» (10), RE V/A/2 (1934) 1954-1955-
Walbank, Polybius, τ. 1, σ. 610- βλ. έπίσης Brown, «Apollophanes und Polybius», σ. 191, όπου γίνε-
ται λόγος και γιά τή δολοφονία τοϋ Ανδρέα.

II. Άποσπάσματα

Τά χειρουργικού περιεχομένου άποσπάσματα άπό τά έργα τοΰ Ανδρέα τά έχει κα-
ταγράψει ό Michler, Die alex. Chirurgen, σσ. 44-45, ένώ τό σύνολο τών άποσπασμάτων
του ό von Staden, Herophilus, σσ. 475-477.

2. Άνδροκύδης
(4ος αί. π.Χ.)

Γιατρός άγνωστης καταγωγής, γιά τόν όποιο τά σωζόμενα στοιχεία είναι έλάχιστα16.
Πιστεύεται ότι διετέλεσε γιατρός τοϋ Μ. Αλεξάνδρου. Κατά τόν Πλίνιο ό Άνδροκύδης
ήταν διάσημος γιά τίς γνώσεις του (sapientia clarus) και προέτρεψε μέ έπιστολή τόν
Αλέξανδρο νά άποφεύγει τήν ύπερβολική πόση οϊνου, τήν όποία θεωρούσε ώς αιτία γιά
τήν παράφορη συμπεριφορά τοϋ βασιλιά πρός τούς φίλους του17. Ό Berve18 έπισημαίνει

14. Πιθανότατα πρόκειται γιά τούς σκοπούς τού στρατοπέδου.

15. Δηλ. χωρίς νά άντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο, χωρίς νά τόν αντιληφθεί κανείς.

16. Γιά τόν Άνδροκύδη βλ. Μ. Wellmann, «Androkydes» (1), RE 1/2 (1894) 2149- P. Corssen, «Die
Schrift des Arztes Androkydes Περί Πυθαγορικών συμβόλων», RhM Ν. F. 67 (1912) 240-263 (ειδικότερα για
τό χωρίο τοϋ Πλινίου πού έξετάζεται έδώ βλ. στις σσ. 246-248)- Berve, Alexanderreich, τ. 2, σσ. 37-38, άρ. 74,
κ.ά.

17. Βλ. παρακάτω, τή σχετική μαρτυρία.

18. Βλ. Alexanderreich, σ. 37, άρ. 74.
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οτι ό χρόνος πού στάλθηκε ή έπιστολή εΐναι άπροσδιόριστος, πιστεύει δμως δτι πρέπει
μάλλον νά συντάχθηκε κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής τοϋ Αλεξάνδρου.

Τό θέμα τής μέθης φαίνεται δτι άπασχόλησε τόν Άνδροκύδη γενικότερα, άφοϋ
στά δύο άλλα σωζόμενα άποσπάσματα άπό άδηλο έργο του, τά όποια παραθέτει ένα ό
Θεόφραστος19 καί τό άλλο ό Πλίνιος20, γίνεται λόγος γιά τήν ράφανον και άλλα φυτά, τά
όποια άποτελοϋν, κατά κάποιο τρόπο, βοηθήματα κατά τής μέθης.

Συνεπώς μέ βάση αύτά τά, έστω πενιχρά, στοιχεία, εΐναι δυνατόν νά ύποθέσουμε
ότι ό Άνδροκύδης έγραψε δύο τουλάχιστον έργα, μία έπιστολή (έπιστολική πραγματεία;)
πρός τόν Αλέξανδρο μέ θέμα τό κρασί (ή ϊσως τις βλαβερές συνέπειες τής οινοποσίας)
και μία πραγματεία γιά τήν ράφανον21.

Μαρτυρία - Άπόσπασμα

Plin.,Nat. hist. 14,58 [II 481,19-482,5 Ian - Mayhoff]:

Vino natura est hausto accendendi calore viscera intus, foris infuso refrigerandi.
nec alienum fuerit commemorare hoc in loco quod Androcydes sapientia clarus
ad Alexandrum Magnum scripsit, intemperantiam eius cohibens: „Vinum
poturus, rex, memento bibere te sanguinem terrae, cicuta hominis venenum est, cicu-
tae vinum". quibus praeceptis ille si obtemperavisset, profecto amicos in temulentia non
interemisset, prorsus ut iure dici possit, neque viribus corporis utilius aliud neque volup-
tatibus perniciosius, si modus absit.

To κρασί έχει τήν ιδιότητα όταν πίνεται νά θερμαίνει έσωτερικά τά όργανα τοΰ σώ-
ματος, και νά τά ψύχει όταν χύνεται (σ' αύτά) έξωτερικά. Και δέν θά ήταν άσκοπο νά
μνημονεύσουμε σ' αύτό τό σημείο αύτό πού έγραψε ό Άνδροκύδης, διάσημος γιά τή σο-
φία του, πρός τόν Μέγα Αλέξανδρο, γιά νά περιορίσει τήν άσυδοσία του (στό ποτό):
«"Οταν πρόκειται νά πιεις κρασί, βασιλιά, νά σκέφτεσαι ότι πίνεις τό αΐμα τής γής. Τό κώ-
νειο εΐναι δηλητήριο γιά τόν άνθρωπο, και γιά τό κώνειο τό κρασί». 'Άν εκείνος είχε πει-
σθεί άπό τις παραινέσεις αύτές, άναμφίβολα δέν θά ειχε σκοτώσει τούς φίλους του κατά

19. Βλ. Π. φυτ. ίστ. 4, 16, 6: "Ενια δέ ού φθείρει μέν, χει'ρω δέ ποιεί ταϊς δυνάμεσι τών χυλών καί τών
όσμών, οίον ή ράφανος καί ή δάφνη τήν άμπελον. όσφραίνεσθαι γάρ φασι καί έλκειν. δι δ καί 'όταν ό βλαστός
πλησίον γένηται πάλιν άναστρέφειν καί άφοράν ώς πολέμιας ούσης τής όσμής. Άνδροκύδης δέ καί παραδείγ-
ματι τούτω κατεχρήσατο πρός τήν βοήθειαν τήν από τής ραφάνου γινομένην πρός τόν οΐνον, ώς έξελαύνου-
σαν τήν μέθην φεύγειν γάρ δή καί ζώσαν τήν άμπελον τήν όσμήν. αί μέν ούν φθοραί πώς τε γίνονται καί πό-
σαι καί ποσαχώς φανερόν έκ τών προειρημένων.

20. Βλ. Nat. hist. 17,239-240 [III 132,13-133,11 Ian - Mayhoff]: Necant invicem inter sese umbra vel
densitate atque alimenti rapina. necat et hedera vinciens —nec viscum prodest— et cytisus, neca<t>ur eo,
quod halimon vocant Graeci. quorundam natura non necat quidem, sed laedit odor<u>m aut succi mixtura,
ut raphanus et laurus vitem. olfactatrix enim intellegitur et tingui odore mirum in modum, ideo, cum iuxta
sit, averti et recedere saponemque inimicum fugere. hinc sumpsit Androcydes medicinam contra ebrietates,
raphanum mandu<c>ari praecipiens. odit et caulem et olus omne, odit et corylum, ni procul absint, tristis
atque aegra. nitrum quidem et alumen, marina aqua calida et fabae putamina vel ervi ultima venena sunt.

21. Ή συγγραφή τόσο έξειδικευμένων έργων δέν ήταν σπάνια· έξ άλλου κατά τόν Πλίνιο έργο μέ
τό ϊδιο θέμα έγραψε και ό γιατρός Μοσχίων· βλ. Nat. hist. 19, 87 [III 271,15-16 Ian - Mayhoff]: scripsit et
Moschion Graecus unum de raphano volumen.
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τή διάρκεια τής μέθης του- γι' αύτό δικαιολογούμαστε απολύτως νά ποΰμε δτι τίποτε
άλλο δέν είναι περισσότερο ωφέλιμο γιά τήν ένδυνάμωση του σώματος, καί έπίσης τί-
ποτε πιο βλαβερό γιά τά πάθη μας, αν λείπει τό μέτρο.

Vino natura est hausto accendendi calore viscera intus, foris infuso refrigerandi. nec alie-
num fuerit commemorare

Γιά τή φύση τοΰ κρασιοΰ βλ. τή σχετική συζήτηση στά Συμποσιακά τοΰ Πλουτάρχου (3, 5,
651f-653b)· βλ. καί παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 1 («Άθρύίτος ό Θάσιος»), σσ. 129 κ.έ.

cicuta hominis venenum est, cicutae vinum

Τό κρασί θεωρούνταν κατά τήν Αρχαιότητα ένα δραστικό άντιφάρμακο τοϋ κώνειου- σχε-
τικά βλ. Πλούταρχ., Συμποσ. 3, 5, 653a, καί παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 1 («Άθρΰίτος ό
Θάσιος»), σ. 141.

quibus praeceptis ille si obtemperavisset, profecto amicos in temulentia non interemisset

Υπαινιγμός στις δολοφονίες τοΰ Κλείτου τό φθινόπωρο τοϋ 328 π.Χ., τόν όποιον ό Αλέ-
ξανδρος σκότωσε μέ λόγχη (βλ. Άρριαν., Άλεξ. άναβ. 4, 8: ταύτη [sc. τή λόγχη] Κλεϊτον άπο-
κτεϊναι, καί Πλούταρχ., Άλέξ. 51, 9-11), τοΰ Καλλισθένη τό 327 (Πλούταρχ., Άλέξ. 55, 9: άποθα-
νεϊν δ' αύτόν οί μεν ύπ' Αλεξάνδρου κρεμασθέντα λέγουσιν), 'ίσως κ.ά. Βλ. καί στό πρώτο κεφ., λ.
άρ. 20 («Γλαυκίας»).

3. Ανώνυμος (Ζήνων;)
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Άπό τόν Κέλσο μνημονεύεται ένας διακεκριμένος γιατρός (non ignobilis), μαθητής
τοΰ Χρυσίππου, ό όποιος ύπηρετοΰσε στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου (Γονατά;) καί ό όποιος
είχε άναλάβει τήν περίθαλψη κάποιου άσθενοΰς, στενοΰ φίλου τοΰ βασιλιά. Δυστυχώς
έξ αιτίας κακής παραδόσεως τοΰ κειμένου στό σημείο αύτό έχει έκπέσει τό δνομα τοΰ
γιατροϋ.

Ό Wellmann22 πιστεύει δτι ό μνημονευόμενος Αντίγονος πρέπει νά ταυτισθεί
μέ τόν Αντίγονο Γονατά, καί δτι ό γιατρός, τό δνομα τού όποιου έχει έκπέσει είναι ό
Άριστογένης ό Θάσιος23 πού, ώς γνωστόν ίάτρευσε στήν Αύλή τοΰ Γονατά καί έπί πλέον
ύπήρξε μαθητής τοΰ Χρυσίππου τοΰ Κνίδιου24.

22. Βλ. Cornelius Celsus, σ. 99, ύποσημ. 1, οπου ό Wellmann, προεκτείνοντας τή σκέψη του, ύποστηρίζει
οτι ό Άριστογένης είναι πιθανόν και ό συντάκτης τής επιστολής πρός τόν Αντίγονο, τήν όποία ό Παύλος
Αιγινήτης αποδίδει στόν Διοκλή. Σημειώνω έπίσης δτι ό Wellmann, «Geschichte, V», σ. 322, πιστεύει δτι και
ό Φίλιππος ό 'Ηπειρώτης, ό δεύτερος γιατρός πού άσχολήθηκε μέ αύτό τό ιατρικό περιστατικό, έδρασε στήν
Αύλή τοϋ Γονατά- συνεπώς αύτοϋ τοϋ βασιλιά φίλος ήταν ό άσθενής. Τήν ταύτιση αύτή πού προτείνεται άπό
τόν Wellmann δέχεται καί ό Marasco, «Médecins de cour», σ. 437. Βλ. άκόμη Jaeger, Diokles, σ. 80, ύποσημ.
3, καί Heinimann, «Diokles», σ. 172, ύποσημ. 65.

23. Βλ. Wellmann, «Geschichte, V», σ. 322, ύποσημ. 6 (: «wo [sc. in Celsus de med. III 21] sein Name
ausgefallen ist»). Βλ. και Massar, Soigner et servir, σσ. 56-57.

24. Γιά τόν Άριστογένη βλ. στό πρώτο κεφ., στό λ. άρ. 15.
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Ό F. Marx, έκδοτης τοΰ Κέλσου στό CML, προτείνει στό χάσμα νά συμπληρωθούν
τά ονόματα ε'ίτε τοΰ Ζήνωνα ε'ίτε τοΰ Μένωνα25, χωρίς όμως νά κάνει λόγο γιά κάποιον
συγκεκριμένο γιατρό.

Συμπληρωματικά πρός τήν εικασία τοΰ Marx πρέπει νά εξετασθεί καί ή πρόταση
τοΰ W. G. Spencer26, ό όποιος τή συγκεκριμενοποιεί κατά τό δυνατόν καί διατυπώνει τήν
ύπόθεση, μήπως τό όνομα πού έχει έκπέσει άφοροΰσε τόν γιατρό Ζήνωνα πού μνημο-
νεύεται άπό τόν Κέλσο στό προοίμιο τοΰ πέμπτου βιβλίου τού De medicina. Φαίνεται
άκόμη ότι δέχεται, έστω μέ έπιφύλαξη, τήν ταύτιση τοΰ Αντιγόνου μέ τόν Γονατά27.

Μέ βάση τίς παραπάνω προτάσεις θά μπορούσε κάποιος νά διατυπώσει τίς άκό-
λουθες σκέψεις. Πράγματι ό Κέλσος στό έν λόγω προοίμιο άρχίζει κάνοντας λόγο γιά
τά καθαρτικά φάρμακα καί τούς συγγραφείς πού έγραψαν γιά τίς δυνάμεις τών φαρ-
μάκων28: His multum antiqui auctores tribuerunt, et Erasistratus et ii, qui se empiricos
nominarunt, praecipue tamen Herophilus deductique ab illo viro, adeo ut nullum morbi
genus sine his curarent. Multaque etiam de facultabibus medicamentorum memoriae
<prodiderunt>, qualia sunt vel Zenonis vel Andriae vel Apolloni, qui Mys cognominatus
est [: «Μέ αύτά άσχολήθηκαν ιδιαίτερα οί παλαιοί συγγραφείς, καί ό 'Ερασίστρατος καί
αύτοί πού ονομάζουν τούς έαυτούς τους 'Εμπειρικούς, ιδιαίτερα όμως ό 'Ηρόφιλος καί
οί μαθητές του, ούτως ώστε κανένα εΐδος νόσου δέν θεράπευαν χωρίς αύτά. Καί έπί-
σης έχουν παραδώσει στούς μεταγενεστέρους πολλά γιά τίς δυνάμεις τών φαρμάκων,
όπως είναι έκεινα τοΰ Ζήνωνα ή τοΰ Ανδρέα ή τοΰ Απολλώνιου τοΰ επονομαζόμενου
Μυός»]. Αν ό γιατρός πού καταγράφεται ώς Andria (-ae) είναι ό Ανδρέας ό Καρύστιος,
τότε οί γιατροί πού κατονομάζονται στό χωρίο αύτό, πράγματι μνημονεύονται χρονο-
λογικά, δηλ. Ηρόφιλος καί 'Ερασίστρατος (4ος/3ος αί. π.Χ.), Ανδρέας ό Καρύστιος (3ος
αί. π.Χ.), Απολλώνιος ό Μΰς (1ος αί. π.Χ.). Συνεπώς νομιμοποιούμαστε νά δεχθοΰμε ότι
καί ό Ζήνων βρίσκεται άναγεγραμμένος στήν ορθή θέση καί ότι ή δράση του μπορεί νά
τοποθετηθεί στον 4ο/3ο αί. π.Χ. Αν αύτό είναι ορθό, τότε ό γιατρός αύτός θά ήταν δυ-
νατόν νά ύπήρξε καί μαθητής τοΰ Χρυσίππου τοΰ Κνίδιου (περ. 300 π.Χ.) καί γιατρός
στήν Αύλή τοΰ Γονατά.

"Οσον άφορά τήν ταυτότητα τοΰ άσθενοΰς στό κείμενο τοΰ Κέλσου δέν καταγρά-

25. Βλ. Cels., De medic. 3,21,3 [CMG I, σ. 131,2] (κριτ. ύπομν.): «excidit veluti Zenon, Menon». "Οσον
άφορα τόν Ζήνωνα έπισημαίνω δτι οί δύο γνωστότεροι φερώνυμοι γιατροί, ό Ζήνων ό Ήροφίλειος και ό
Ζήνων ό Λαοδικεύς, έζησαν ό πρώτος περ. 200-150 π.Χ., και ό δεύτερος τό πρώτο μισό τοϋ 1ου αί. π.Χ. Γιά
τούς δύο αύτούς γιατρούς βλ. Ε Kudlien, «Zenon» (12), RE Χ/2 (1972) 144-146, κάι «Zenon» (13), RE Χ/Α
(1972) 146. Γιά έναν τρίτο Ζήνωνα, συγγραφέα μιάς φαρμακολογικής πραγματείας, θά γίνει λόγος άμέσως
παρακάτω. Όσον άφορά τό δνομα Μένων ό μόνος γνωστός γιατρός τοϋ 4ου αί. π.Χ. είναι ό συγγραφέως
τών 'Ιατρικών ('Ιατρικά Μενώνεια), ο όποιος όμως, ώς γνωστόν, ύπήρξε μαθητής τοϋ Αριστοτέλη καί όχι τοϋ
Χρυσίππου· βλ. Raeder, «Menon», στ. 927.

26. Βλ. Celsus, τ. 1, σ. 312, ύποσημ. 1 (ό Spencer ύποθέτει ότι ό Marx έννοεΐ τό πρόσωπο πού προτείνει
καί αύτός, ένώ κάτι τέτοιο σίγουρα δέν συμβαίνει, δπως προκύπτει άπό τό κριτικό ύπόμνημά του, γιά τό
όποιο βλ. παραπάνω, στήν ύποσημ. 25).

27. Βλ. Spencer, Celsus, τ. 1, σ. 628 (Index).

28. Βλ. De medic. 5, Prohoem. 1 [CML 1,190,3-8],
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φεται καμιά σχετική πληροφορία. Έτσι ό Wellmann περιορίζεται νά σημειώσει άόριστα
οτι έπρόκειτο «γιά μια ύψηλά ιστάμενη προσωπικότητα τής Αύλής»29.

Μαρτυρία

Cels„De. medic. 3,21,3 [CML Ι,σ. 131,2-5]:

Ideoque <Zenon?,> non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonum
regem, amicum quendam eius, notae intemperantiae, mediocriter eo morbo inplicitum,
negavit posse sanari.

Και γι' αύτό <ό Ζήνων;>, ένας όχι άσημος γιατρός, μαθητής τοΰ Χρυσίππου στήν
Αύλή τοΰ βασιλιά Αντιγόνου, άρνήθηκε ότι κάποιος φίλος του [sc. τοΰ βασιλιά], διαπι-
στωμένης άκράτειας30 (άκολασίας), θά μποροϋσε νά θεραπευθεί, άν και προσβλήθηκε σέ
ήπιο βαθμό άπό τήν άσθένεια αύτή [sc. τήν ύδρωπικία].

Chrysippi discipulus

Πρόκειται γιά τόν Χρύσιππο τόν Κνίδιο, έναν άπό τούς διαπρεπέστερους γιατρούς τής
Κνιδιακής ιατρικής σχολής. Ή άκμή του τοποθετείται περί τό 300 π.Χ. και ϊσως λίγο μετά. Μέ τή
διδασκαλία του προσήλκυσε πολλούς μαθητές και μέσω αύτών ό Χρύσιππος άσκησε σημαντική
έπίδραση στήν ιατρική- ό σημαντικότερος άπό αύτούς ύπήρξε ό 'Ερασίστρατος. Ή πόλη στήν
όποία ίάτρευσε (Αντιόχεια; Αλεξάνδρεια;) δέν μαρτυρεΐται ρητά. Ασχολήθηκε μέ τήν Παθολογία
(π.χ. τήν αιτιολογία προκλήσεως τών πυρετών) και τήν Ειδική Νοσολογία (π.χ. τόν ΰδρωπα, τή
χολέρα κ.ά.), δύο τομείς ιδιαίτερα προσφιλείς στούς γιατρούς τής σχολής του. Απέρριπτε τή φλε-
βοτομία κα'ι συνιστούσε τή χρήση καθαρτικών. Δυστυχώς άπό τά συγγράμματά του σώθηκαν μό-
νον άποσπάσματα. Δέν γνωρίζουμε τόν τίτλο κανενός έργου του. Βλ. Wellmann, «Chrysippos»,
στ. 2510-2511- Susemihl, «Chrysippos von Knidos», σσ. 313-318- V. Nutton, «Chrysippos von
Knidos», DNP 2 (1997/1999) 1183, καί K.-H. Leven, «Chrysippos v. Knidos», στό: Leven (έκδ.),
Antike Medizin, στ. 201-202. Βλ. και παρακάτω, σ. 625.

mediocriter eo morbo inplicitum

Ή άσθένεια τοΰ φίλου τοΰ Αντιγόνου δέν κατονομάζεται σαφώς, έπειδή όμως τό κείμενο
πού έξετάζεται έδώ έντάσσεται στήν ένότητα τοΰ έργου τοΰ Κέλσου, όπου γίνεται πραγμάτευ-
ση τής ύδρωπικίας, ό Wellmann, Cornelius Celsus, σσ. 98-99, επισήμανε ότι οί περιπτώσεις τοΰ φί-
λου αύτοΰ τοΰ Αντιγόνου καί τοΰ έπικούρειου Μητρόδωρου πού μνημονεύονται προσκομίζο-
νται ώς παραδείγματα άνθρώπων πού έπασχαν άπό τή νόσο αύτή- έπί πλέον ό Wellmann (αύτό-
θι) σημείωσε ότι ή ύδρωπικία είναι, κατά τόν Κέλσο, μιά άσθένεια, γιά τήν ϊαση τής όποιας προ-
ϋπόθεση άποτελεΐ ή «μέγιστη αύτοκυριαρχία τοΰ άσθενοΰς», κάτι πού προφανώς έλειπε άπό τόν
φίλο τοΰ Αντιγόνου, ό όποιος νόσησε «wegen ihrer Unmässigkeit» (notae intemperantiae)· βλ.
και στον 'ίδιο, «Geschichte, V», σσ. 322-323. Έπίσης στό παραπάνω άπόσπασμα μάς παρέχεται ή
πληροφορία ότι ό φίλος τοΰ Αντιγόνου κατέληξε νά νοσήσει τόσο σωματικά, δηλ. άπό τήν ύδρω-
πικία, όσο καί νοητικά, όπως προκύπτει τή μετέπειτα συμπεριφορά του, άλλά καί άπό τά λεγό-
μενα τοΰ γιατροΰ τοΰ βασιλιά, ό όποιος στόν άντίλογό του πρός τόν έπίσης γιατρό Φίλιππο τόν
'Ηπειρώτη υποστηρίζει ότι δέν πρόκειται άπλώς γιά σωματική άλλά καί γιά ψυχική νόσο (ή δι-

29. Βλ. «Geschichte, V», σ. 322.

30. 'Εννοεί συμπεριφορά χωρ'ις μέτρο, άσύδοτη («Unmässigkeit»: Wellmann).
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ατάραξη τής συμμετρίας τών χυμών άποτελεϊ αιτία τόσο σωματικών νόσων, οπως ή ύδρωπικία,
δσο καί πνευματικών). Τελικά άποδείχθηκε δτι ή διάγνωσή του ήταν ή ορθή- λεπτομερέστερα
βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 37, «Φίλιππος ό Ηπειρώτης» (άφοΰ τή θεραπεία τοΰ άρρώστου τελικά
τήν άνέλαβε αύτός). Πρβ. καί OLD, λ. intemperantia. (Βλ. καί στό προηγούμενο λήμμα, δπου ό
γιατρός Άνδροκύδης ad Alexandrum Magnum scripsit, intemperantiam eius cohibens). Βλ. έπί-
σης Jaeger, Diokles, ο. 80, ύποσημ. 3 (δπου μάλλον άπό κάποιο λάθος σημειώνεται δτι «er [sc. der
non ignobilis medicus] die Wassersucht, an der König Antigonos litt, für unheilbar erklärt», καί
Marasco, «Médecins de cour», σσ. 437 και 43831.

4. Απολλόδωρος
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Κατά τόν Πλίνιο ό γιατρός Απολλόδωρος έγραψε ενα έργο, μέ τό όποιο έδινε συμ-
βουλές στον Πτολεμαίο σχετικά μέ τά κρασιά πού έπρεπε νά προτιμά. Ή άσάφεια δμως
τής μνείας του άπό τόν Λατίνο συγγραφέα, θέτει τό ζήτημα μέ ποιόν άπό τούς γνωστούς
φερώνυμους γιατρούς πρέπει νά ταυτισθεί (άν βέβαια πρέπει νά δεχθούμε τήν άναγκαι-
ότητα μιάς τέτοιας ταυτίσεως).

Ό Wellmann, καταγράφοντας τούς γιατρούς μέ τό δνομα Απολλόδωρος, δηλ. τόν
Απολλόδωρο τόν ίολόγο32, τόν Απολλόδωρο τόν Κιτιέα, τόν ομώνυμο Ταραντινο καί
αύτόν πού μνημονεύεται άπό τόν Πλίνιο33, σημειώνει δτι άκόμη δέν ύπάρχει οριστικά
διατυπωμένη άποψη άν αύτός ό τελευταίος θά ήταν δυνατόν νά ταυτισθεί μέ κάποιον

31. Στά σχόλια τών Συριανού (5ος αί. μ.Χ.), Σωπάτρου (4ος αί. μ.Χ.) καί Μαρκελλίνου (5ος/6ος αί.
μ.Χ.) στό έργο τού Ερμογένη (2ος/3ος αί. μ.Χ.) Περ'ι τών στάσεων γίνεται λόγος σέ δύο σημεία για κάποιον
μή κατονομαζόμενο Αθηναίο γιατρό πού ύποτίθεται δτι παρέσχε τίς ιατρικές ύπηρεσίες του καί θεράπευσε
τόν άρρωστο Φίλιππο Β ' τής Μακεδονίας· βλ. (Συριανός καί Σώπατρος καί) Μαρκελλΐνος, Εις στάσ. Έρμογ.
[Rhet. Gr. 4, σ. 609, 4-7 Waltz]: αύτίκα ένθα τον Αθήναιον ίατρόν δημοσία κρίνει τίς, έπειδή τόν Φίλιππον
ίάσατο νοσοϋντα, καίτοι μηδενός έπι συμβάντος δμως έξ αύτοϋ τοϋ πεπραγμένου ίκανήν εξομεν χορηγίαν ε'ις
ταύτα τά κεφάλαια. Τό σχόλιο τού Μαρκελλίνου άφορα τό άκόλουθο χωρίο τοϋ Έρμογ. Π. στάσ. 5 [Rhet.
Gr. 3, σ. 39,12-15 Waltz]: τό πρός τι, δτι μείζον ή α προβάλλεται' οίον, τοϋ τάς ναϋς ή τά τείχη προδοϋναι τό
έν σπάνει πάντων καταστήσαι τών άναγκαίων, μηδενός καταίροντος τών έμπορων. Τό δεύτερο χωρίο τών
σχολίων, δπου μνημονεύεται έπίσης άνωνύμως ό Αθηναίος γιατρός πού θεράπευσε τόν Φίλιππο, προέρχεται
καί πάλι άπό τόν Μαρκελλΐνο καί είναι τό άκόλουθο, (Συριανός καί Σώπατρος καί) Μαρκελλΐνος, Εις στάσ.
Έρμογ. [Rhet. Gr. 4, σσ. 613,25- 614,4 Waltz]: ού μήν άλλ'ένίοτε χρήσθαι και τή ένστάσει πρώτη δυνάμεθα
τής ύλης διδούσης, ώς έπι τοϋ τόν Φίλιππον 'ιατρού νόσησαν τα θεραπεύσαντος' ένταύθα γάρ ού μόνον τή
άντιπαραστάσει ό διώκων χρήσεται, άλλά και άντικρυς άνεΑείν τοϋ ρητού τήν έξουσίαν διά τής ενστάσεως
πειράσεται. Σχολιάζεται τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Έρμογ. Π. στάσ. 5 [Rhet. Gr. 3, σα 39, 19-40, 3 Waltz]:
είθ' ή μετάληψις ένστάσει μέν, ε'ι έγχωροίη, δτι ούδέ εξεστιν, άντιπαραστάσει δέ, δτι εί καί εξεστιν. άλλ' ούκ
έπί τούτοις, ούδέ τοιαύτα. Από τή διατύπωση τών δύο παραπάνω σχολίων, άλλά καί άπό τό πνεύμα τοϋ
εύρύτερου κειμένου, μάς επιτρέπεται νά συμπεράνουμε ότι ό Αθηναίος γιατρός, τό όνομα τοϋ όποιου δέν
καταγράφεται, δέν είναι ύπαρκτό πρόσωπο οϋτε φυσικά άσχολήθηκε ποτέ μέ τήν ύγεία τοϋ Φιλίππου Β',
άλλά ότι ή μνεία του άποτελεϊ ένα άπό τά ύποθετικά παραδείγματα πού προσκομίζονται κατά τόν σχολιασμό
τοϋ κεφαλαίου Περί άντιλήψεως (sc. τοΰ πέμπτου κεφαλαίου τοΰ έρμογενείου Περί τών στάσεων).

32. Βλ. «Apollodoros» (69), στ. 2895.

33. Βλ. «Apollodoros» (70), στ. 2895 (στό λ. αύτό ό Wellmann συνεξετάζει τούς τρεις αύτούς
τελευταίους γιατρούς). Γιά τόν Απολλόδωρο τόν Κιτιέα βλ. καί Βοσκός, Άρχ. κυπρ. γραμμ., τ. 4, σσ. 278-293
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άπό τους προηγουμένους34. Έναν άκόμη Απολλόδωρο άπό τή Λήμνο, ό όποιος άσχο-
λήθηκε μέ γεωργικά ζητήματα, τόν θεωρεί όρθά ώς διαφορετικό πρόσωπο35. Σχετικά μέ
τήν ταύτιση τοΰ Πτολεμαίου δέν λαμβάνει θέση, σέ άλλο μελέτημά του δμως, κάνο-
ντας λόγο γιά τόν Έρασιστράτειο Ίκέσιο (1ος αί. π.Χ.), σημειώνει ότι ό γιατρός αύτός
«γνώριζε ήδη τά ρωμαϊκά κρασιά, πού στίς άρχές τοΰ 3ου αί. π.Χ. ήταν άκόμη άγνωστα
στούς Έλληνες γιατρούς», παραπέμποντας στό χωρίο τοΰ Πλινίου πού έξετάζεται έδώ36.
Έτσι θά ήταν δυνατόν νά συμπεράνει κάποιος έμμεσα δτι ώς παραλήπτη τοΰ έργου τοΰ
Απολλοδώρου έκλαμβάνει τόν Πτολεμαίο Α' πού βασίλευσε ώς τό 285 π.Χ. (ή ϊσως καί
τόν διάδοχο του Πτολεμαίο Β ')37.

Άντίθετα μέ τον Wellmann ό König38, ύποθέτει ότι στό έξεταζόμενο χωρίο 'ίσως
πρόκειται γιά τόν Απολλόδωρο άπό τή Αήμνο, ό όποιος έγραψε Γεωργικά, συνδέει δηλ.
τό θέμα τοΰ οίνου άποκλειστικά μέ τή γεωργία. "Οσον άφορά τόν Πτολεμαίο (θέμα τό
όποιο ό Wellmann δέν θίγει) τόν ταυτίζει μέ τόν Πτολεμαίο Β ' Φιλάδελφο (285-246 π.Χ.).

Σχετικά μέ τις παραπάνω προτάσεις θά μποροΰσε κάποιος νά παρατηρήσει τά άκό-
λουθα. Όσον άφορά τόν Wellmann, άν καί δέν διατυπώνει κάποιο συλλογισμό, φαίνε-
ται νά έχει δίκαιο πού θεωρεί πιθανό τόν συσχετισμό (άν βέβαια πρέπει οπωσδήποτε νά
γίνει κάτι τέτοιο) τοΰ Απολλοδώρου (πού μνημονεύεται άπό τόν Πλίνιο) μόνον μέ τούς
τρεϊς άλλους ομώνυμους γιατρούς άλλά όχι καί μέ τόν Λήμνιο συγγραφέα Γεωργικών.
Αύτό σημαίνει ότι χρονικά τοποθετεί τόν έδώ έξεταζόμενο Απολλόδωρο στόν τρίτο
προχριστιανικό αιώνα.

Ό König όμως άφ' ένός δέν λαμβάνει ύπ' όψιν του ότι ό Πλίνιος χαρακτηρίζει ρητά
τόν Απολλόδωρο γιατρό (Apollodorus medicus), καί άφ' ετέρου, πού είναι καί τό σημα-
ντικότερο, δέν προβαίνει σέ κανέναν συσχετισμό μεταξύ τών δύο προσώπων πού συν-
δέει χρονικά, δηλ. τοΰ Απολλοδώρου καί τοΰ Πτολεμαίου Β'. 'Επισημαίνω λοιπόν δτι ή
χρονική συνύπαρξη τών δύο αύτών προσώπων εΐναι μάλλον άδύνατη. Ό Απολλόδωρος
άπό τή Λήμνο, έκτός άπό τό ότι δέν μαρτυρείται ώς γιατρός, ήταν γνωστός στόν
Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), ό όποιος τόν μνημονεύει στά Πολιτικά του39. Συνεπώς,
άφοΰ ό Πτολεμαίος Β' βασίλευσε άπό τό 285 καί μετά, θά πρέπει νά δεχθούμε ότι ό
Απολλόδωρος, δταν τοΰ έκανε τίς συστάσεις γιά τό κρασί ήταν μάλλον αιωνόβιος (ή
ένδεχομένως καί άκόμη μεγαλύτερος!).

Μέ βάση λοιπόν τά όσα έκτέθηκαν παραπάνω υποθέτω ότι ή ό μνημονευόμενος
άπό τόν Πλίνιο Πτολεμαίος στό χωρίο αύτό δέν εΐναι ό Πτολεμαίος Β ' ή ό Απολλόδωρος

(άποσπάσματα.) καί 623-652 (σχόλια). Βλ. έπίσης Marasco, «Médecins de cour», σ. 453, ύποσημ. 90, καί Mas-
sar, Soigner et servir, σσ. 256-257.

34. Βλ. «Apollodoros» (70), στ. 2895 (: «Unentschieden muss bleiben, ob der Arzt A____mit einem der

Vorhergenannten identisch ist»).

35. Βλ. «Apollodoros» (71), στ. 2895-2896.

36. Βλ. «Geschichte, V», σ. 362, ύποσημ. 1.

37. Ή διατύπωση του «στίς άρχές τοΰ 3ου αί.π.Χ.» δέν είναι ιδιαίτερα σαφής άπό χρονολογική άποψη.

38. Βλ. Piinius, Naturkunde (στά σχόλια στό βιβλίο 14), σ. 232. Βλ. καί Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 250.

39. Βλ. 1, 11, 1258b 39-1259a 2: έπει δ' εστίν ένίοις γεγραμμένα περί τούτων [sc. δσα άπό γής], οίον
Χαρητίδη τω Παρίω και Άπολλοδώρψ τω Λημνίω περι γεωργίας και ψιλής κα'ι πεφυτευμένης, ομοίως δέ και
άλλοις περ'ι άλλων. Βλ. καί Wellmann, «Apollodoros» (71), στ. 2895-2896.
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δέν είναι αύτός πού προτείνει ό König. Στήν καλύτερη περίπτωση θά μπορούσαμε να
ταυτίσουμε τόν Πτολεμαίο μέ τόν ομώνυμο πρώτο βασιλιά τής Αιγύπτου, ή, τό πιθα-
νότερο κατά τή γνώμη μου, τόν Άπολλοδωρο μέ τόν γιατρό και γενικότερα έρευνητή
τής φύσεως Απολλόδωρο τόν ίολόγον, πού έζησε τόν 3ο αί. π.Χ. Ή σύσταση πρός τόν
Πτολεμαίο σχετικά μέ τήν ποιότητα τού κρασιού και τήν πόση του δέν είναι άπαραίτη-
το νά αποδοθεί σέ γνώστη μόνο γεωργικών ζητημάτων· τό ϊδιο άκριβώς θά μπορούσε
νά κάνει και ένας γιατρός40, καϊ μάλιστα ενας 'ιολόγος, άφοϋ, τό κρασί χρησιμοποιούνταν
εύρέως γιά θεραπευτικούς σκοπούς κατά τοϋ 'ιοϋ τόσο τών ιοβόλων ζώων όσο και τών
δηλητηρίων φαρμάκων41.

Μαρτυρία - Άπόσπασμα

Plin.,Nat. hist. 14,76 [II 648,17-18 Ian - Mayhoff]:

Apollodorus medicus in volumine, quo suasit Ptolem<a>eo regi quae vina biberet,
Italicis etiam tum ignotis, laudavit in Ponto Nasperceniten, mox Oreticum, Oeneaten,
Leucadium, Ambracioten et, quod cunctis praetulit, Peparet<h>ium, sed minoris famae
esse dixit, quoniam ante sex annos non placeret.

Ό γιατρός Απολλόδωρος στό βιβλίο του μέ τό όποιο συμβούλευσε τον βασιλιά
Πτολεμαίο ποιά κρασιά πρέπει νά πίνει —τότε άκόμη τά Ιταλικά ήταν άγνωστα—, έπαί-
νεσε τό κρασί άπό τή Νασπερκηνή (;) τοϋ Πόντου, έπειτα (τό κρασί) άπό τόν Ώρεό, τήν
Οινόη, τή Λευκάδα, τήν Αμβρακία καϊ τήν Πεπάρηθο, τό όποιο ύπερέχει άπό όλα, άλλά
είπε ότι είναι λιγότερο φημισμένο, έπειδή δέν είναι εϋγευστο πριν περάσουν έξι χρόνια.

Italicis etiam tum ignotis

Γιά τά 'Ιταλικά κρασιά βλ. Άθήν., Αειπνοσ. 1, 48, 26c κ.έ. Βλ. και Pezopoulos, Adnotationes,
σσ. 41-78 (passim).

Ponto Nasperceniten

Tô κρασί αύτό (Νασπερκηνίτης; οίνος) είναι άγνωστο άπό άλλοΰ όπως κα'ι ή περιοχή τοΰ
Πόντου (Νασπερκηνή;), άπό τήν όποία πήρε τήν ονομασία του. Βλ. και König, Plinius, Naturkunde
(σχόλια στό βιβλίο 14), σ. 232.

Oreticum

Κατά τόν König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 14), σ. 232, πρόκειται γιά τό κρασί

40. Βλ. π.χ. Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 5,6 [III 5,12-11,14 Wellm.], και κυρίως Όρειβ., Ίατρ. συν. 5,6 [CMG
VI/1/1, σσ. 121,22-126,23]: Περί οίνων, έκ τοϋ Γαληνού, κάι δ.π. 5, 7 [CMG VI/1/1, σσ. 126,24-127,13]: Έκ
τών 'Ρούφου, περί οϊνου' κείται έν τω Περί διαίτης ή Περί πομάτων έν τώ ιβ ' λόγω, και Βιβλ. πρός Εύνάπ.
1, 12 [VI/3, σσ. 328, 33-329, 15]: Περί οϊνου δυνάμεως' Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 1, 95 [CMG IX/1, σσ. 65,
14-66, 16]: Περ'ι οϊνου δυνάμεως. Χρή γινώσκειν τόν πεφροντικότα τής υγείας καί περ'ι οίνου δυνάμεως. ...,
κ.ά. Στα παραπάνω χωρία γίνεται λόγος γιά τό κρασί κυρίως ώς ποτό πού πίνεται άπό ύγιείς άνθρώπους
και καταγράφονται ύποδείξεις γιά νά μήν καταστεί βλαβερό- φυσικά τό ϊδιο ποτό υποδεικνύεται και ώς
φάρμακο σε διάφορα νοσήματα.

41. "Οπως εύκολα μπορεί νά διαπιστώσει κάποιος στά σχετικά έργα τοϋ Φιλουμένου, τοϋ Ανώνυμου
[Α'ίλιος Προμώτος;], στόν δέκατο τρίτο λόγον τοΰ Άετίου κ.ά. (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στά οίκεΐα
λ.).
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πού παραγόταν τήν ευβοϊκή πόλη Ώρεός (= Ιστιαία). Τόν χαρακτηρισμό Ώρεωτικός (;) οΐνος δέν
τόν έχω έντοπίσει, ό Pezopoulos όμως (Adnotationes, σσ. 48-49) καταγράφει Εύβοέα ή Εύβοϊκόν
οινον.

Oeneatem

Πρόκειται γιά κρασί άπό τήν Οινόη, πόλη τής βόρειας 'Ικαρίας- βλ. König, Plinius, Natur-
kunde (σχόλια στό βιβλίο 14), σ. 232. Ούτε καϊ στήν περίπτωση αύτή έχω έντοπίσει χαρακτηρισμό
ο'ίνου πού νά προέρχεται άπό τό όνομα τής πόλεως αύτής (Οίνεάτην;), πράγματι όμως ό Ίκάριος
οΐνος ήταν ξακουστός κατά τήν Αρχαιότητα- βλ. Άθήν., Δειπνοσ. 1, 55, 30b: θαυμάζεται δε καί δ
Ίκάριος οΐνος, ώς Άμφις, ένώ γιά άλλα σχετικά χωρία βλ. Pezopoulos, Adnotationes, σ. 51.

Leucadium

"Ετσι ονομαζόταν τό κρασί πού παραγόταν στή Λευκάδα- βλ. König, Plinius, Naturkunde
(σχόλια στό βιβλίο 14), σ. 232 (όπου σημειώνεται ότι Αμβρακία είναι ή Άρτα), ένώ γιά άλλα σχε-
τικά χωρία βλ. Pezopoulos, Adnotationes, σ. 59.

Ambracioten

Ό χαρακτηρισμός αύτός έντοπίζεται μία μόνο φορά- βλ. König, Plinius, Naturkunde (σχόλια
στό βιβλίο 14), σ. 232, καί Pezopoulos, Adnotationes, σ. 44, δπου όμως ή μοναδική μαρτυρία πού
καταγράφει είναι τό χωρίο τοΰ Πλινίου πού έξετάζεται έδώ.

et quod cunctis Peparethium

Τό κρασί τής Σκοπέλου (Πεπαρήθου) προβάλλεται ώς τό καλύτερο άπό αύτά πού μνημονεύ-
θηκαν παραπάνω- βλ. König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 14), σ. 232, και Pezopoulos,
Adnotationes, σ. 64, δπου καϊ άλλες σχετικές μαρτυρίες.

sed minoris famae esse dixit quoniam ante sex annos non placeret

Πρβ. και Άθήν., Δειπνοσ. 1,48,27b: Ό Νουμεντανός ακμάζει ταχύ και άπό έτών πέντε
πότιμός έστιν.

5. Άπολλοφάνης Σελενκεύς τής άπό Πιερίας
(3ος/2ος αί. π.Χ.)

Ό Άπολλοφάνης, Έρασιστράτειος γιατρός, άσχολήθηκε κυρίως μέ τή Φαρμακολο-
γία και πιθανότατα έγραψε σύγγραμμα μέ τόν τίτλο Θηριακά. Διετέλεσε γιατρός τοϋ Σε-
λεύκου Β' τοΰ Καλλινίκου (246-225 π.Χ.), τοΰ Σελεύκου Γ' τοΰ Σωτήρος (225-223) κάι
τοΰ Άντιόχου Γ' τοΰ Μεγάλου (223-187)42. Ό Άπολλοφάνης καταγόταν άπό τήν πόλη
Σελεύκεια Πιερία43, ή όποία βρισκόταν στο βόρειο μέρος τών έκβολών τοϋ Όρόντη (σέ

42. Γιά τόν Άπολλοφάνη βλ. Wellmann, «Medicin», σ. 822- στόν 'ίδιο, «Apollophanes», στ. 165-166-
στόν ϊδιο, «Geschichte, V», σ. 328- Gorteman, «Médecins de cour», σ. 323- Walbank, Polybius, σ. 584- Brown,
«Apollophanes und Polybius», σσ. 187-195- Garofalo, Erasistrati fragmenta, σ. 4 (δπου σημειώνεται δτι ήταν
πιθανόν γιατρός μόνο τοΰ Αντιόχου Γ ' )· Mastrocinque, «Les médecins des Séleucides», σσ. 147-150- Marasco,
«Médecins de cour», σα 444-446-V. Nutton, «Apollophanes» (2),DNP 1 (1996) 891-Ancient Medicine, α 152-
Βοσκός, Αρχ. κυηρ. γραμμ., τ. 4, σα 635-636- Massar, Soigner et servir, σα 57, 59-60, 111, 113-114, 117,119,
152,153 καί 226, κ.ά.

43. Ή συζήτηση πού γίνεται γιά τό άν καταγόταν άπό τήν Πιερία τής Μακεδονίας ή δχι είναι μάλλον
άνευ άντικειμένου, άφοΰ άπό τόν Πολύβιο, Ίστ. 5, 58, προκύπτει μάλλον σαφώς δτι καταγόταν άπό τήν
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απόσταση 7,5 χλμ. άπό αύτές) καί είχε ιδρυθεί άπό τον Σέλευκο Α' τόν Νικάτορα (312-
281 π.Χ.) ώς λιμάνι τής Αντιοχείας44.

Ή σχέση του μέ τούς τρεις παραπάνω βασιλείς τής Συρίας προκύπτει σαφώς άπό
έπιγραφή πού βρέθηκε στό Ασκληπιείο τής Κώ45, ένώ ή άνάμιξή του στήν πολιτική καί
ειδικότερα στίς άποφάσεις τοϋ Άντιόχου Γ' τοϋ Μεγάλου τεκμαίρεται άφ' ένός άπό τή
στάση πού έλαβε σέ σχέση μέ τον Ερμεία, άφοΰ γιά τήν έξόντωσή του χρησιμοποίησε
τήν ιατρική ίδιότητά του, πιστοποιώντας τήν προσποιητή άσθένεια τοΰ βασιλιά46, καί άφ'
έτέρου άπό τή δυναμική παρέμβασή του όσον άφορά τή ματαίωση τής έκστρατείας κατά
τής Κοίλης Συρίας καί τήν πρότασή του γιά κατάληψη τής Σελευκείας Πιερίας47.

Γιά τήν ιατρική κατάρτιση καί δραστηριότητά του στίς σωζόμενες γι' αύτόν μαρ-
τυρίες έντοπίζεται μία μόνο γενική έγκωμιαστική άναφορά, ότι κατά τήν άσκηση τοΰ
έπαγγέλματός του έδωσε πολλές καί μεγάλες άποδείξεις τής επιστημοσύνης του48.

Άν καί ό Άπολλοφάνης χρημάτισε προσωπικός γιατρός τριών Σελευκιδών βασιλέ-
ων, χαρακτηρίζεται άπό τόν Πολύβιο ώς 'ιατρός καί όχι αρχίατρος49. 'Επίσης σέ δύο έπιγρα-
φές, άπό τις όποιες ή μία προέρχεται, όπως ήδη σημειώθηκε, άπό τήν Κώ (Ασκληπιείο)50
καί ή άλλη άπό τήν πόλη 'Ιουλία Γόρδο51, προκρίνονται οί γραφές ίατρόν καί ιατρού άντί-
στοίχα, ή πρώτη ώς συμπλήρωση καί ή δεύτερη ώς διατήρηση ύπάρχουσας γραφής,
πριν άπό τήν όποία διαπιστώνεται άπόξεση κάποιων γραμμάτων. Βέβαια ό P. Herrmann,
έκδοτης τής έπιγραφής άπό τήν Ιουλία Γόρδο, συζητά τό ένδεχόμενο, άν στήν άρχική
μορφή τής έπιγραφής αύτής (πριν δηλ. άποξεσθοΰν γράμματα ή λέξεις άπό τούς στίχ. 2
καί 3: στόν στίχ. 2 πριν άπό τή λέξη 'ιατρού καί στόν στίχ. 3 πριν άπό τή λέξη βασιλέως)
ύπήρχε ή γεν. άρχιατροϋ. Άφοΰ δμως διατυπώσει κάποιες σκέψεις γιά τούς πιθανούς λό-
γους τής άποξέσεως, καταλήγει στό συμπέρασμα ότι μάλλον δέν πρέπει νά υιοθετηθεί ή
συμπλήρωση αύτή52. 'Επίσης σέ λίγο μεταγενέστερο δημοσίευμά του, κάνοντας λόγο πε-
ριστασιακά γιά τό 'ίδιο ζήτημα, ύπερασπίζεται τή γραφή 'ιατρού53· τήν 'ίδια άποψη έκφρά-
ζει καί στήν τελευταία έκδοση τής έπιγραφής54.

κατεχόμενη άπό τόν Πτολεμαίο Σελεύκεια Πιερία, καί προφανώς γι' αύτόν κυρίως τόν λόγο επιχείρησε νά
πείσει τόν Άντίοχο νά άναβάλει τήν έκστρατεία στήν Κοίλη Συρία καί νά έπιχειρήσει νά άνακαταλάβει τή
Σελεύκεια (φυσικά στόν βασιλιά προέβαλε ώς έπιχείρημα δτι ή πόλη αύτή ήταν ή εστία, ή ιερή πόλη τής
δυναστείας). Βλ. παρακάτω, μαρτ. 4.

44. Γιά τή Σελεύκεια Πιερία βλ. Ε. Honigmann, «Seleukeia Pieria» (2), RE II/A/1 (1921) 1184-1200·
Walbank, Polybius, τ. 1, σ. 585, κ.ά.

45. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 1.

46. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 3.

47. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 4. Γιά τόν πολιτικό ρόλο τοϋ Άπολλοφάνη βλ. έπίσης Wellmann, «Apollo-
phanes», στ. 165- στόν ϊδιο, «Geschichte, V», σ. 328· Nutton, «Archiatri», σ. 194, ύποσημ. 13, κ.ά.

48. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 1.

49. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 3.

50. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 1.

51. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 2.

52. Βλ. Herrmann, «Iulia Gordos», σ. 97.

53. Βλ. «Ehrendekret von Iulia Gordos», AÖAW 111 (1974) 439, ύποσημ. 2 (ή συμπλήρωση σέ άρχια-
τροϋ χαρακτηρίζεται ώς «hinfallig»).

54. Σχετικά βλ. παρακάτω, μαρτ. 2 (έκδοση τής έπιγραφής στό ΤΑΜ).
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Τήν άποψη τοϋ Herrmann άσπάζεται ό Herzog55, ένώ πειστική θεωρούν τή συ-
μπλήρωση τοΰ 'ιατρού σέ άρχ]ιατροϋ οί J. καί L. Robert56, ό Nutton57, ό όποιος συμπερι-
λαμβάνει τόν έν λόγω Άπολλοφάνη μεταξύ τών βασιλικών άρχιάτρων, κ.ά.58. Άν πράγ-
ματι πρέπει νά άποδεχθοΰμε τή συζητούμενη συμπλήρωση, τότε ή πρώτη γνωστή μνεία
τοΰ τίτλου τοΰ άρχιατροϋ άνάγεται σέ έποχή παλαιότερη άπό τή μέχρι τώρα άποδεκτή.
Σημειώνω δτι ό πρώτος γιατρός πού εΐναι γνωστό μέ βεβαιότητα δτι έφερε τόν τίτλο
αύτόν ήταν ό Κράτερος άπό τήν Αντιόχεια, δπως προκύπτει άπό έπιγραφή τής Δήλου
(περί τό 129 π.Χ.)59. Πάντως ύπέρ τής άπόψεως τοΰ Herrmann συνηγορεί, κατά τή γνώ-
μη μου, τό σχετικό κείμενο τοΰ Πολυβίου, ό όποιος χαρακτηρίζει τόν Άπολλοφάνη ία-
τρόν, μαρτυρία πού δέν τή συζητά κανείς άπό τούς μελετητές πού μνημονεύθηκαν πα-
ραπάνω.

Μαρτυρίες

1. Έπιγραφή άπό τό Ασκληπιείο τής Κώ (Άντίοχος Γ', 223-187 π.Χ.)60:

[βα]σιλεύςΆντίοχος Κώιων [τήι βουλήι και τώι]
[δή]μωι χαίρειν. Άπολλοφάνην τ[όν ίατρόν τοϋ πατρός ή]-
[μών] και τοϋ αδελφού γεγενημέ[νον και πολλάς και μεγά]-
[λας πεπ]οιημένον αποδείξεις έ[μπειρίας τής κατά τήν]
[τέχνην πα]ρά τε έκείνοις όντ[α έν μεγίστηι παραγωγήι]
[και προ]εδρίαι και ήμεϊν ύπάρ[χοντα συγγενή και τρο]-
[φέα προσεν]ηγμένον τε [μετά έκτενείας και φιλοστορ]-

[γίας κατά τε] τόν πρότερο [ν χρόνον και______

[ ]* [ τεο

Ό βασιλιάς Άντίοχος χαιρετά τή βουλή καί τόν δήμο τών Κώων. Τόν Άπολλοφάνη,
ό όποιος διετέλεσε γιατρός τοΰ πατέρα μου καί τού άδελφοΰ μου καί έδωσε πολλές καί
μεγάλες άποδείξεις τής εμπειρίας του δσον άφορά τήν ιατρική έπιστήμη καί άπολάμβα-
νε άπό έκείνους μέγιστη έκτίμηση καί πρωτοκαθεδρία καί πού γιά μένα είναι συγγενής
καί τροφέας καί μοΰ φέρθηκε μέ προθυμία καί στοργή καί παλαιότερα καί ...61.

55. Βλ. «Ein koischer Arzt», α 64, ύποσημ. *.

56. Βλ. Bull.Épigr. 7 (1971), σ. 497, άρ. 600.

57. Βλ. «Archiatri», σ. 194, ύποσημ. 13, κάι σ. 222, άρ. 54.

58. Βλ. π.χ. Mastrocinque, «Les médecins des Séleucides», σ. 149, κάι Marasco, «Médecins de cour», σσ.
444-446 (κυρίως σ. 446).

59. Βλ. παρακάτω,λ. άρ. 22. Γιά τήν εσφαλμένη πρόταση ταυτίσεως τοϋ Άπολλοφάνου τοϋΆπολλοφάνου
Σελευκέως τής άπό Πιερίας μέ τόν Άπολλοφάνην Άθηνοδότου άπό τήν Αντιόχεια τοΰ Όρόντη βλ. τά όσα
παρατηρεί ό Herrmann, «Iulia Gordos», σ. 95 (κυρίως ύποσημ. 13). Βλ. καί J. Robert - L. Robert, Bull.Épigr.
7 (1971), σ. 497, άρ. 600.

60. Βλ. Herzog, «Ein koischer Arzt», σ. 64· H. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 33 (1983), σα 194-195, άρ.
673, καί Nutton, Ancient Medicine, α 152 (δέχεται τή χρονολόγηση τής έπιγραφής περί τά έτη 197-192 π.Χ.).

61. Γαλλική μετάφραση άπό τόν Mastrocinque, «Les médecins de Séleucides», α 148.
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Ό Herzog, «Ein koischer Arzt», σ. 64, χαρακτηρίζει τό κείμενο αύτό «έπιστολή συστατική»
και υποθέτει οτι συντάχθηκε μετά τό 220 π.Χ. Βλ. και σ. 505, ύποσημ. 60.

τ[ον Ιατρόν τοϋ πατρός ή] \ [μών]

Δηλ. τού Σελεύκου Β '.

και τοϋ άδελφοϋ

Δηλ. τοΰ Σελεύκου Γ'.

ήμεϊν ύπάρ[χοντα συγγενή

Προφανώς δέν πρόκειται γιά πραγματική συγγένεια άλλά γιά τιμητική άναφορά, κάτι σύ-
νηθες κατά τήν έλληνιστική έποχή. Πρβ. καί τήν έκφραση φίλος, πρώτος φίλος. Βλ. και τήν παρα-
τήρηση στό ϊδιο κεφ., λ. άρ. 22 («Κράτερος Κρατέρου Άντιοχεύς»), σ. 565.

και τρο]-\[φέα

Αύτός πού άνατρέφει κάποιον, ό θετός πατέρας. Κατά τόν Mastrocinque, «Les médicins des
Séleucides», σ. 147, τό τροφέας στό προκείμενο χωρίο σημαίνει παιδαγωγός, αύτός πού έχει άνα-
λάβει τή μόρφωση κάποιου.

2. Έπιγραφή άπό τήν πόλη Γόρδο ['Ιουλία Γόρδος] τής Λυδίας 223-187 π.Χ.)62:

Διι Ποροττηνώι
ύπέρ [5-6] Ιατρού
[3] βασιλέως

Άπολλοφάνου τοϋ Άπολλοφάνου
Σελευκέως τής άπό Πιερίας
Άρκεσίλα[ο]ς Άρκεσιλάον
ήγεμών χαριστήρια.

Ό ήγεμών Άρκεσίλαος, γιος τοΰ Άρκεσιλάου, εύχαριστήριο στόν Δία Ποροττηνό
ύπέρ τοΰ γιατροΰ τού βασιλιά, Άπολλοφάνη, γιοΰ τοΰ Άπολλοφάνη, τοΰ Σελευκέα άπό
τή Σελεύκεια Πιερία.

Αιϊ Ποροττηνώ

Βλ. καί ΤΑΜ V 690 καί 691.

ύπέρ ιατρού βασιλέως

Ό βασιλεύς γιά τόν όποιον γίνεται λόγος έδώ είναι ό Άντίοχος Γ'.

Σελευκέως τής άπό Πιερίας

Γιά τή Σελεύκεια Πιερία βλ. λίγο παραπάνω.

Άρκεσίλαος Άρκεσιλάου

Ήγεμών τής πόλεως Γόρδου- βλ. Herzog, «Ein koischer Arzt», σ. 64, ύποσημ. *.

62. Βλ. P. Herrmann, ΤΑΜ, τ. V: Tituli Lydiae Unguis graeca et latina concripti, Fasciculus I: Regio sep-
tentrionalis ob orientem vergens, Vindobonae 1981, σ. 228, άρ. 689. ("Οσον άφορά τό κείμενο τής έπιγραφής
αύτής γενικά ή μνείες της ή ειδικότερα τή γραφή ιατρού βλ. παραπάνω, στή σχετική συζήτηση τά μελετήματα
των J. Robert - L. Robert, Herzog, Mastrocinque, Marasco, και Nutton).
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3. Πολύβ., 7στ. 5,56,1-8:

Τούτων δε κυρωθέντων Άπολλοφάνης ό Ιατρός, άγαπώμενος ύπό τοϋ βασιλέως δι-
αφερόντως, θεωρών τόν Έρμείαν ούκέτι φέροντα κατά σχήμα τήν έζουσίαν, ήγωνία μέν
καϊ περι τοΰ βασιλέως, τό δέ πλεϊον ύπώπτευε καϊ κατάφοβος ήν ύπέρ τών καθ' αύτόν. διό
λαβών καιρόν προσφέρει τω βασιλεϊ λόγον, παρακαλών μή ραθυμεϊν μηδ' άνυπονόητον
είναι τής Έρμείου τόλμης, μηδ' έως τούτου περιμεϊναι μέχρις 'άν ού τοις όμοίοις τάδελφώ
παλαιή συμπτώμασιν. άπέχειν δ' ού μακράν αύτόν έφη τοϋ κινδύνου· διό προσέχειν ήξί-
ου καϊ βοηθεϊν κατά σπουδήν αύτώ τε και τοις φίλοις. τοϋ δ'Άντιόχου πρός αύτόν άνθο-
μολογησαμένου διότι καϊ δυσαρεστεί καϊ φοβείται τόν Έρμείαν, έκείνω δέ μεγάλην χάριν
εχειν φήσαντος έπϊ τω κηδεμονικώς τετολμηκέναι περι τούτων ειπείν πρός αύτόν, ό μέν
Άπολλοφάνης εύθαρσής έγένετο τω δοκεϊν μή διεψεϋσθαι τής αίρέσεως καϊ διαλήψεως
τής τοϋ βασιλέως, ό δ' Άντίοχος ήξίου τόν Άπολλοφάνην συνεπιλαβέσθαι μή μόνον τοις
λόγοις, άλλά και τοις εργοις τοις αύτοΰ τε και τών φίλων σωτηρίας, τοϋ δέ πρός παν έτοί-
μως εχειν φήσαντος, συμφρονήσαντες μετά ταύτα καϊ προβαλόμενοι σκήψιν ώς σκοτωμά-
των τινών έπιπεπτωκότων τω βασιλεϊ, τήν μέν θεραπείαν άπέλυσαν έπί τινας ήμέρας και
τούς ε'ιθισμένους παρευτακτεϊν, πρός δέ τούς φίλους ελαβον έξουσίαν οϊς βούλοιντο κατ'
'ιδίαν χρηματίζειν διά τήν τής έπισκέψεως πρόφασιν.

Άφοΰ έπικυρώθηκαν αύτές [sc. οί συνθήκες]63 ό γιατρός Άπολλοφάνης, τόν όποιον
ό βασιλιάς άγαποΰσε ύπερβολικά, βλέποντας τόν 'Ερμεία νά άσκεΐ τήν έξουσία χωρίς
προσχήματα, άγωνιοΰσε βέβαια καί γιά τόν βασιλιά, περισσότερο όμως έτρεφε ύποψί-
ες καί ήταν καταφοβισμένος όσον άφοροΰσε τόν έαυτό του. Γι' αύτό, μόλις βρήκε τήν
ευκαιρία, έκανε λόγο στόν βασιλιά, παρακαλώντας τον νά μήν άδιαφορει καί νά μήν
είναι άνυποψίαστος γιά τήν τόλμη τοϋ 'Ερμεία, ούτε νά περιμένει μέχρι τή στιγμή πού
θά άντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις μέ τον άδελφό του. Τοΰ είπε ότι ό κίνδυνος
δέν βρίσκεται μακριά του. Γι' αύτό τον προέτρεπε νά είναι προσεκτικός κάι νά προστα-
τεύει έπιμελώς και τόν έαυτό του και τούς φίλους του. "Οταν σέ άπάντηση ό Άντίοχος
τοΰ ομολόγησε ότι κάι δυσαρεστημένος είναι καί φοβάται τόν 'Ερμεία, ένώ σ' έκεΐνον
[sc. τόν Άπολλοφάνη] οφείλει μεγάλη χάρη, έπειδή τόλμησε νά τοΰ κάνει λόγο γι' αύτά
σάν πατέρας64, ό Άπολλοφάνης πήρε θάρρος έπειδή θεώρησε ότι δέν έχει κάνει λάθος
όσον άφορά τή διάθεση και τή γνώμη τοΰ βασιλιά. Ό Άντίοχος όμως ζήτησε άπό τόν
Άπολλοφάνη νά τόν βοηθήσει στή σωτηρία τή δική του και τών φίλων του όχι μόνο μέ
λόγια άλλά καί μέ έργα. Έπειδή αύτός [sc. ό Άπολλοφάνης] είπε ότι είναι πρόθυμος γιά
τό κάθε τι, ύστερα άπό αύτά, άφοΰ συμφώνησαν καί προέβαλαν ώς πρόφαση ότι ό βα-
σιλιάς πάσχει άπό κάποιες σκοτοδίνες, άπομάκρυναν γιά μερικές ημέρες τούς ύπηρέτες
καί αύτούς πού έκτελοΰσαν συνήθως τακτική ύπηρεσία (κοντά του)65, ένώ στούς φίλους,
σ' όσους τό έπιθυμοΰσαν, έδωσαν τή δυνατότητα νά τόν συναντοΰν μόνο του μέ τή δι-
καιολογία τής έπισκέψεως.

63. Ανάμεσα στόν Άντίοχο καί τόν Άρταβαζάνη (βλ. Πολύβ., Ίστ. 5,55).

64. Τό κηδεμονικώς βέβαια θά μπορούσε νά μεταφρασθεί καί «προνοητικά», δηλ. προνοώντας γι'

αύτόν.

65. Δηλ. κάποιους άπό τούς αύλικούς τοΰ στενού περιβάλλοντος τοϋ Άντιόχου.
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θεωρών τόν Έρμείαν ούκέτι φέροντα κατά σχήμα τήν έζουσίαν

Για τόν Ερμεία βλ. W. Otto, «Hermeias» (1), RE VIII/1 (1912) 726-730.

σκοτωμάτων τινών έπιπεπτωκότων τώ βασιλεΐ

Για τόν ορισμό τών σκοτωματικών βλ. [Γαλην.], Όρ. Ιατρ. 251 [XIX 417,10-16 Κ.]: Σκοτωμα-
τικοϊ καλούνται οΐς παρακολονθοϋσι σκοτώσεις καί δοκοϋσι περιφέρεσθαι αύτοϊς τήν κεφαλήν μετά
τοΰ και μαρμαρυγάς αύτοϊς παρέττεσθαι. ή σκοτόδινός έστιν έπειδάν άμα περιδινεϊσθαι δοκεϊτά βλε-
πόμενα ή τε διά τής δψεως αϊσθησις εξαίφνης άπολεϊται δοκούντων αύτών σκότος περικεχύσθαι. γί-
γνεται δέ τούτο τοϋ στόματος τής κοιλίας ύπό μοχθηρών χυμών δακνομένου. Βλ. άκόμη Άρετ., Π.
αιτ. και σημ. χρον. παθ. 1, 3 [CMG II, σσ. 37, 24-38, 11]: Περι σκοτωματικών. ήν ζόφος τάς οψιας
σχη, καί δϊνος άμφί τήν κεφαλήν έλίσσηται, και ώτα βομβέη, δκως ρεόντων καναχηδόν ποταμών, ή
οΐον άνεμος ίστίοισι έγκυβερνέη, ή αύλών [ή] και συριγγών ένοπή, ή τρισμοϋ άμάξης ιαχή, όνομά-
ζομεν σκότωμα τό πάθος. ..., καί Χρον. νούσ. θερ. 1,3 [CMG II, σσ. 149, 9-152,12]: Θεραπεία σκο-
τωματικών Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 8, 4 [CMG VI/3, σ. 247, 21-29]: Περί σκοτωματικών Άέτ.,
Λόγ. ίατρ. 6,7 [CMG VIII/2, σσ. 134,11-136,17]: Περί σκοτωματικών Άρχιγένους καί Ποσειδωνίου·
Παϋλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,12 [CMG IX/1, σσ. 151,22-152,16]: Περί σκοτωματικών,κ.ά.

Άπό τή συνέχεια τοΰ έξεταζόμενου χωρίου τοΰ Πολυβίου προκύπτει οτι στό στρατόπεδο
τοΰ Άντιόχου βρίσκονταν καί άλλοι γιατροί, άπό τούς όποιους δμως δέν κατονομάζεται κανείς·
βλ. δ.π. 5, 56,10: φασκόντων δέ δεϊν τών ιατρών άμα τω φωτί ποιεϊσθαι τούς περιπάτους ύπό
τό ψϋχος Άντίοχον. Πιθανότατα άπό τό περιβάλλον τοΰ Άντιόχου άποφασίσθηκε τήν άνακοίνω-
ση γιά τή δήθεν άσθένεία τοΰ βασιλιά νά τήν κάνουν άλλοι γιατροί καί δχι ό Άπολλοφάνης, γιά
νά μήν δημιουργηθούν ύποψίες στόν Ερμεία.

4. Πολύβ., Ίστ. 5, 58,2-4:

Διό καί συναθροίσας [sc. ό Άντίοχος Γ'] είςΆπάμειαν τάς δυνάμεις ύπό τήν έαρινήν
ώραν, άνέδωκε τοϊς φίλοις διαβούλιον πώς χρηστέον έστι ταίς είς Κοίλην Συρίαν είσβολαϊς.
πολλών δ'είς τούτο τό μέρος ρηθέντων καί περί τών τόπων καί περί παρασκευής καί περί
τής κατά τήν ναυτικήν δύναμιν συνεργείας, Άπολλοφάνης, ύπέρ ού καί πρότερον εϊπαμεν,
τό γένος ών Σελευκεύς, έπέτεμε πάσας τάς προειρημένας γνώμας· έφη γάρ εύηθες εΐναι
τό Κοίλης μέν Συρίας έπιθυμεϊν καί στρατεύειν έπί ταύτην, Σελεύκειαν δέ περιοράν ύπό
Πτολεμαίου κρατουμένην, άρχηγέτιν ούσαν καϊ σχεδόν ώς ειπείν έστίαν ύπάρχουσαν τής
αύτών δυναστείας ... (έξακολουθεί ή έπιχειρηματολογία τού Άπολλοφάνη).

Γι' αύτό λοιπόν άφοΰ τήν άνοιξη συγκέντρωσε [sc. ό Άντίοχος] τις δυνάμεις του
στήν Άπάμεια, έκανε μέ τούς φίλους του συμβούλιο, μέ ποιόν τρόπο πρέπει νά πραγμα-
τοποιήσουν τήν εισβολή στήν Κοίλη Συρία. Άφοΰ ειπώθηκαν πολλά γι' αύτό τό ζήτημα
καί γιά τούς τόπους καί γιά τήν προετοιμασία καί γιά τή συνεργασία μέ τό ναυτικό, ό
Άπολλοφάνης, γιά τον όποιον κάναμε λόγο καί προηγουμένως, καταγόμενος άπό τή Σε-
λεύκεια, άπέρριψε66 όλες τις προηγούμενες γνώμες· γιατί είπε ότι είναι άνόητο νά έπιθυ-
μοΰν τήν Κοίλη Συρία καί νά έκστρατεύουν έναντίον αύτής, νά άδιαφοροΰν όμως γιά τή
Σελεύκεια πού βρίσκεται ύπό τήν κατοχή τοΰ Πτολεμαίου καί ή όποία είναι πρωτεύου-
σα καί σχεδόν, θά μποροΰσε νά πει κάποιος, άποτελει τήν έστία τής δυναστείας τους ...

66. Ή φράση έπέτεμε πάσας τάς προεφημένας γνώμας δεν πρέπει νά μεταφρασθεί δτι «σταμάτησε δλη
αύτή τήν έπιχειρηματολογία», άλλά μάλλον δτι έλαβε θέση κατά όλων τών άπόψεων πού είχαν έκτεθεΐ ήδη
μέχρι τή στιγμή έκείνη καί οί όποιες ήταν ύπέρ τής έκστρατείας στήν Κοίλη Συρία.
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άρχηγέτιν ούσαν κα'ι σχεδόν ώς ειπείν έστίαν ύπάρχονσαν τής αύτών δυναστείας
Ή Σελεύκεια Πιερία χαρακτηρίζεται ώς ή έστία τών Σελευκιδών, άκριβώς έπειδή ιδρύθηκε
άπό τόν άρχηγέτη τής δυναστείας τους Σέλευκο Α'· βλ. παραπάνω, τή βιβλιογραφία στή σ. 504,
ύποσημ. 44.

Σελεύκειαν περιοράν ύπό Πτολεμαίου κρατουμένην

Μετά τόν τρίτο Συριακό πόλεμο ή Σελεύκεια Πιερία περιήλθε στήν κατοχή τοϋ Πτολεμαίου
Γ' Εύεργέτη (246-221 π.Χ.) γιά είκοσι έπτά χρόνια, και τήν έπανέκτησετό 219 π.Χ. ό Άντίοχος Γ',
όταν βασιλιάς τής Αιγύπτου ήταν ό Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ (221-204; π.Χ.). Βλ. καί Πολύβ.,
Ίστ. 5,58,10-11.

6. Άρίσταρχος
(3ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τής Βερενίκης, κόρης τοϋ Πτολεμαίου Β' τοΰ Φιλαδέλφου. Γιά τόν
Άρίσταρχο δέν είναι γνωστό κανένα άλλο στοιχείο67. Ή Βερενίκη68 παντρεύτηκε τό 252
π.Χ. (κατά τόν Walbank)69 ή τό 248/7 π.Χ. (σέ ήλικία τριάντα έτών κατά τόν Wilcken)70
τόν βασιλιά Άντίοχο Β' τής Συρίας (261-246 π.Χ.), άφοΰ αύτός είχε χωρίσει τήν πρώτη
σύζυγο του Λαοδίκη, πού ήταν άδελφή του άπό τόν ϊδιο πατέρα. Ή Άαοδίκη σκότωσε
τόν γιό τής Βερενίκης, καί προφανώς έπιχείρησε νά σκοτώσει καϊ τήν ϊδια. Ή άπελπισμέ-
νη Βερενίκη, γιά νά γλυτώσει, προήλθεν ές τό πλήθος ίκέτις έλεον κα'ι βοήθειαν παρά τών
άρχομένων αιτουμένη. Τότε οί δολοφόνοι έπέτυχαν νά παραπλανήσουν τόν λαό άλλά
καί τήν ϊδια, παρουσιάζοντας ένα άλλο παιδί, πού έμοιαζε μέ τό δολοφονημένο, καί ίσχυ-
ριζομένοι ότι αύτό ήταν ό γιός της. Μάλιστα γιά νά τό διαφυλάξουν δήθεν τοποθέτη-
σαν γύρω του φρουρά άπό Γαλάτες. Έπίσης στήν ϊδια τή Βερενίκη έδωσαν τό καλύτερα
οχυρωμένο παλάτι (τών βασιλείων όχυρώτατον) καϊ όρκους γιά τήν άσφάλειά της (κα'ι
δρους κα'ι συνθήκας έποιήσαντο). Άλλά όλα αύτά δέν ήταν τίποτε άλλο, όπως άποδεί-
χθηκε στή συνέχεια, παρά ενα τέχνασμα (στρατήγημα) γιά νά έξολοθρεύσουν καί τήν
ϊδια. Σύμφωνα τή μοναδική μαρτυρία τοΰ Πολυαίνου, στή συνωμοσία συμμετείχε καί ό
γιατρός της Άρίσταρχος πού έπεισε τή Βερενίκη νά άποδεχθεί τή συμφωνία μέ τούς φο-
νεϊς τοΰ γιοΰ της, γεγονός πού είχε ώς άμεσο άποτέλεσμα καί τή δική της δόλια δολο-
φονία, τό 246 π.Χ.

67. Ό δεύτερος γιατρός πού είναι γνωστός με τό 'ίδιο όνομα, δηλ. ό Άρίσταρχος ό Ταρσεύς, έζησε
μάλλον τόν Ιο αί. μ.Χ. (μνημονεύεται για πρώτη φορά άπό τόν Άσκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα)· καί γιά
τούς δύο αύτούς γιατρούς βλ. Μ. Wellmann, «Aristarchos» (24), RE II/l (1895) 873, καί Schelenz, Gesch.
der Pharmazie, σ. 125, ένώ μόνο γιά τόν ομώνυμο γιατρό τής Βερενίκης βλ. Mastrocinque, «Médecins des
Séleucides», σ. 147· Marasco, «Médecins de cour», σ. 444, και Massar, Soigner et servir, σ. 62.

68. Γιά τή Βερενίκη βλ. Wilcken, «Berenike», στ. 283-284· Walbank, Polybius, τ. 1, σ. 585, κ.ά.

69. Βλ. Walbank, Polybius, τ. 1, σ. 585.

70. Βλ. Wilcken, «Berenike», στ. 283.
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Μαρτυρία

Πολύαιν., Στρατηγ. 8,50:

Άριστάρχου δέ ιατρού Βερενίκη συνόντος και πείσαντος αύτήν συνθέσθαι ή μέν έπί-
στευσεν, οί δέ [sc. οί τόν παίδα πεφονευκότες] τω δρκω οτρατηγήματι χρησάμενοι τήν
Βερενίκην αύτίκα προσπεσόντες έκτειναν.

Άφοϋ ό γιατρός Άρίσταρχος, ό όποιος ζοΰσε κοντά στή Βερενίκη, τήν έπεισε νά δε-
χθεί τή συμφωνία, αύτή βέβαια έδειξε έμπιστοσύνη, έκεϊνοι δμως [sc. οί δολοφόνοι τού
παιδιού της] χρησιμοποιώντας τόν δρκο ώς στρατηγικό μέσο, άφοΰ έπιτέθηκαν άμέσως,
σκότωσαν τή Βερενίκη.

Γιά τό σύνολο τοΰ περιστατικού αύτοΰ βλ. Πολύαιν., Στρατηγ. 8,50: Ααοδίκη. Γιά τή Λαοδίκη,
όμοπάτριον άδελφήν τοΰ Άντιόχου Β', βλ. Stähelin, «Laodike» (13),i?£XII/l (1924) 701-705.

7. Αρτεμίδωρος
(3ος αί. π.Χ.)

Ό Αρτεμίδωρος κατοικούσε στήν Αλεξάνδρεια καί διετέλεσε γιατρός τού Απολλώ-
νιου, «ύπουργού» τοΰ Πτολεμαίου Β'71. Σύμφωνα μέ έπιστολή του πρός τόν Ζήνωνα72 ό
Αρτεμίδωρος μαζί μέ τόν Απολλώνιο συμμετείχαν στήν όμάδα τών προσώπων πού συ-
νόδευσε τήν πριγκήπισα Βερενίκη, κόρη τοΰ Πτολεμαίου Β', τόν Απρίλιο τοΰ 252 π.Χ.
άπό τήν Αλεξάνδρεια στή Συρία προκειμένου νά νυμφευθεί τον Άντίοχο Β'· έτσι, τουλά-
χιστον κατά τή διάρκεια τής άποστολής αύτής, ό έν λόγω γιατρός θά είχε θέσει τίς ια-
τρικές ύπηρεσίες του στή διάθεση τής μελλοντικής βασίλισσας τής Συρίας. Έκτος αύτοΰ
δμως ό Fraser εκφράζει τή μάλλον όρθή άποψη δτι ό Αρτεμίδωρος ώς γιατρός άνώτα-
του άξιωματούχου τοΰ κράτους «πρέπει νά θεωρηθεί ένα είδος γιατροϋ τής Αύλής»73.
Τήν άποψη αύτή υιοθετεί καί ή Gorteman74.

Ή έπιστολή στήν όποία γίνεται λόγος γιά τή συμμετοχή τοΰ Αρτεμιδώρου στή συ-
νοδεία τής Βερενίκης είναι ή άκόλουθη75:

Αρτεμίδωρος Ζήνωνι χαίρειν. εί έρρωσαι, εύ άν έχοι■ έρρωμαι δέ καί έγώ καί
Απολλώνιος ύγίαινεν και

ταλλα ήν κατά γνώμην. δτε δέ σοι έγραφον, παρεγινόμεθα εις Σιδώνα, συμπεπορευ-
όμενοι τήι βασιλίσσηι

71. Γιά τόν Αρτεμίδωρο βλ. Massar, Soigner et servir, σ. 155, κάι τή βιβλιογραφία πού καταγράφεται
στις ύποσημ. 73-75.

72. Πρόκειται γιά τόν Ζήνωνα άπό τήν Καΰνο τής Καρίας, γιά τόν όποιο βλ. W. Ameling - D. Rathbone,
«Zenon» (5),DNP 12/2 (2002) 749-751 (δπου καί βιβλιογραφία).

73. Βλ. Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 370, κάι τ. 2, σ. 546, σημ. 284-286.

74. Βλ. «Médecins de cour», σσ. 332-324.

75. Βλ. Edgar, Zenon Papyri, τ. 2, σσ. 102-103, άρ. 5921.
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έως τών ορίων, καί ύπελαμβάνομεν ταχέως παρέσεσθαι πρός υμάς. χαριεϊ ούμ μοι
σαυτοϋ τε έπιμελόμενος

ι'να ίγιαίνηις και ήμϊν γράφων εάν τί σοι βούληι γίνεσθαι ών ήμεϊς δυνάμεθα, καλώς
δ' άμ ποιήσαις άγοράσας

ήμϊν ϊνα ώς αμ παραγενώμεθα εχωμεν μέλιτος τοϋ βέλτιστου μετρητάς γ' καϊ κριθών
ώστε είς τά κτήνη (άρτάβας) χ',

τήν δέ τιμήν άπό τοϋ σησάμου καί τοϋ κρότωνος δοϋς είς ταύτα, καί τής οικίας σέ
τής έμ Φιλαδελφείαι

έπιμελόμενος, ίνα ώς άμ παραγενώμεθα καταλάβωμεν αύτήν έστεγασμένην. καί τά
ζευγάρια δέ καί τά ίεριεΐα καί τούς χήνας

[κ]αί τά λοιπά τά ένταϋθα ώς άν έκποιήι πειρώ έπισκοπεϊν. οϋτως γάρ ήμϊν μάλλον
έσται τά δέοντα.

καί τά γενημάτια δέ ίνα τρόπωι τινί συγκομισθήι επιμελές σοι έστω. και έάν τι δέηι είς
άνήλωμα τό άναγκαϊον δούναι, μή όκνήσηις.

ερρωσο...

Ό Αρτεμίδωρος χαιρετά τόν Ζήνωνα. Άν εΐσαι ύγιής, έχει καλώς- καί έγώ εΐμαι καλά
καί ό Απολλώνιος υγιαίνει καί τά ύπόλοιπα έγιναν σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία μας. Όταν
σού έγραφα, βρισκόμασταν στή Σιδώνα, συνοδεύοντας τή βασίλισσα μέχρι τά σύνορα
καί ύποθέτουμε ότι γρήγορα θά είμαστε κοντά σας. Θά χαρώ καί νά σέ φροντίσω γιά νά
εϊσαι ύγιής καί γράφοντάς μας, άν θέλεις νά κάνουμε γιά σένα κάτι άπό αύτά πού έχου-
με τή δυνατότητα. Θά έκανες καλά άν άγόραζες γιά μάς, ώστε μόλις φθάσουμε νά έχου-
με τρεις μετρητές άριστο μέλι καί εξακόσιες άρτάβες κριθάρι γιά τά ζώα, δίνοντας γι'
αύτά76 τά χρήματα άπό τό σουσάμι καί τόν κρότωνα καί φροντίζοντας γιά τό σπίτι στή
Φιλαδέλφεια, γιά νά τό βρούμε στεγασμένο, όταν φθάσουμε. Καί τά ζεύγη τών βοδιών
καί τούς χοίρους πρός σφαγή καί τίς χήνες καί όλα τά ύπόλοιπα πού βρίσκονται έδώ [=
στή Φιλαδέλφεια] προσπάθησε νά φροντίσεις ώστε νά πουληθούν. Έτσι αύτά πού πρέ-
πει θά γίνουν κατά τόν καλύτερο τρόπο γιά μάς. Καί φρόντισε μέ κάποιο τρόπο νά γί-
νει ή συγκομιδή τών γεννημάτων. Καί άν πρέπει νά δώσεις κάτι γιά τά άναγκαία έξοδα,
μήν διστάσεις.

Νά εΐσαι καλά.

συμπορευόμενοι τή βασιλίσση έως τών ορίων.

Βασίλισσα αποκαλείται ή Βερενίκη πού παντρεύθηκε τόν Άντίοχο τόν Β' τής Συρίας- ό γά-
μος τους συμφωνήθηκε τό 253 π.Χ. καί πραγματοποιήθηκε τήν άνοιξη τοϋ 252 π.Χ. Έν πρώ-
τοις θά σκεφτόταν κάποιος ότι ή Βερενίκη άποκαλείται έτσι έξ αιτίας τοϋ έπικείμενου γάμου
της- ώστόσο ό Edgar, Zenon Papyri, τ. 2, σ. 102, παρατηρεί ότι «ό τίτλος τής βασίλισσας άποδίδε-
ται στή Βερενίκη όχι ώς μέλλουσα βασίλισσα τής Συρίας άλλά ώς πριγκήπισσα τής Αιγύπτου»,
σημειώνοντας ότι τήν ίδια άποψη είχε διατυπώσει ήδη ό U. Wilcken. Βλ. καί παραπάνω, λ. άρ. 6
(«Άρίσταρχος»),

Γιά τόν γιατρό Αρτεμίδωρο βλ. άκόμη Edgar, Zenon Papyri, τ. 2, σ. 95, άρ. 59242 (Νοέμβριος

76. Γιά τήν άγορά αύτών.
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- Δεκέμβριος 253 π.Χ.)· τ. 4, σσ. 15-16, άρ. 59548 (Νοέμβριος 257 π.Χ.), και σ. 20, άρ. 59555
(Αύγουστος - Σεπτέμβριος 255 π.Χ.).

μετρητάς γ '

Ό μετρητής ήταν μέτρο όγκου ύγρών. Υπήρχαν ό άττικός, ό ρωμαϊκός (amphora) ή ιταλι-
κός, ό αίγινητικός, ό έβραϊκός, ό κατά Σύρονς ή άντιοχικός και ό αιγυπτιακός μετρητής. Υποθέτω
ότι στήν έπιστολή τοΰ Αρτεμιδώρου γίνεται λόγος γιά τόν τελευταίο. Ό αιγυπτιακός μετρητής
εΐχε έβδομήντα δύο σεξταρίους, δηλ. τριάντα έξι λίτρες· βλ. [Γαλην.], Π. μέτρ. καϊ σταθμ. 7 [XIX
762,6-7 Κ. = Hultsch, Metrol. script., τ. 1, σ. 230,9-10]: Ό μετρητής [sc. έχει] ζέστας έβδομήκοντα
δύο, κατά δέ Σύρονς έκατόν είκοσι. Βλ. άκόμη Isid., Etym. 16,26,9 (Metreta), και Hultsch, Metrol.
script., τ. 1, σ. 101, και τ. 2, σσ. 193 (Index Graecus, λ. μετρητής), και σ. 245 (Index latinus, λ. metreta
και metretes Atticus), σέ συνδυασμό μέ τόν Spencer (βλ. στή βιβλιογραφία).

Βλ. και Spencer, Celsus, τ. 2, σ. Ιχνί, λ. sextarius (= περ. Vi τής λίτρας).

άρτάβας χ'

Μέτρο όγκου στερεών. 'Υπήρχε ή μηδική ή περσική άρτάβη, ή έβράίκή, ή ρωμαϊκή και ή
αιγυπτιακή πού ήταν 'ίση μέ τόν άττικό μετρητή καί άντιστοιχοΰσε σέ έβδομήντα δύο σεξταρίους·
βλ. Έπιφ., Περι τώνέντή θεία Γραφή μέτρων [Hultsch, Metrol. script.,τ. Ι,σ. 146]: ...Άρτάβη. τούτο
μέτρον παρ'Α'ιγυπτίοις έκλήθη, ο και μετριτής (!)· έστιν δέ έβδομήκοντα δύο ζεστών, έκ πολλής δέ
άκριβείας κα'ι τούτο οϋτως συνήχθη.

και τοϋ κρότωνος

Κρότων ή κίκι είναι θαμνώδες φυτό, άπό τούς κόκκους τοΰ όποιου παρασκευαζόταν τό κί-
κινον έλαιον (κν. ρετσινόλαδο)· βλ. Διοσκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 4,161 [II 305,9-306,12 Wellm.]: κίκι-
οί δέ σήσαμον άγριον, οί δέ σέσελι Κύπριον, οί δέ κρότωνα διά τήν ώς πρός τό ζωον τοϋ σπέρματος
έμφέρειαν...

Βλ. άκόμη Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 573-574, λ. Κρότων ό κοινός (Ricinus communis)· André, Les
noms déplantés, σ. 79,λ. croto(n), καί σ. 66, λ. cid, και Durling, Medical Terms, σ. 213,λ. κρότων (Ricinus com-
munis), σ. 202, λ. κίκι καί κίκινος, κ.ά. Βλ. άκόμη W. R. Dawson, «Studies in Medical-History: (a) The Origin
of the Herbal, (b) Castor-oil in Antiquity», Aegyptus 10 (1929) 47-72 (τό καστορέλαιο, γιά τό όποιο γίνεται
λόγος στό άρθρο αύτό, είναι τό έκχύλισμα τοϋ φυτοϋ κίκι καί δέν έχει σχέση μέ τό καστόριον πού παρασκευ-
άζεται άπό τούς όρχεις τοϋ κάστορα).

τά ζευγάρια

Βλ. Edgar, Zenon Papyri, τ. 2, σ. 102.

κα'ι τά ίερεία

Βλ. Edgar, Zenon Papyri, τ. 2, σ. 103.

8. Άρχίβιος
(3ος/2ος; αί. π.Χ.)

Κατά τόν Πλίνιο ό Άρχίβιος φέρεται νά έγραψε μιά έπιστολή πρός κάποιον βασιλιά
Άντίοχο τής Συρίας (άδιευκρίνιστο πρός ποιόν)77, μέ τήν όποία όμως δέν τοϋ έδινε ία-

77. Ό Wellmann, «Archibios», στ. 466, δέν διατυπώνει κάποια πρόταση ταυτίσεως τοϋ Άντιόχου, ένώ
ό König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 18), σ. 298, ύποθέτει ότι'ίσως πρόκειται γιά τόν Άντίοχο Γ'
τόν Μέγα (223-187 π.Χ.).
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τρική συμβουλή, άλλά τοϋ ύποδείκνυε έναν «μαγικό» τρόπο προφυλάξεως τής έσοδείας
σπαρμένου χωραφιοΰ άπό τις κακοκαιρίες. Πιστεύεται δτι παρείχε τις ιατρικές ύπηρεσί-
ες του στή Αύλή τών Σελευκιδών78.

"Ισως σ' αύτόν τόν Άρχίβιο πρέπει νά άποδοθεί ή σύνθεση μιας ιεράς πού χαρα-
κτηριζόταν άμβροσία καί ήταν δραστικό άντίδοτο προς τά εντός πάντα79 (πρβ. καί τήν
άμβροσίαν πού συνδέεται μέ τόν Φίλιππο τόν Μακεδόνα)80.

Μαρτυρία - Απόσπασμα

Plin„Nat. hist. 18,294 [III 224,15-17 Ian - Mayhoff]:

Archibius ad Antiochum Syriae regem scripsit, si fictili novo obruatur rubeta rana
in media segete, non esse noxias tempestates.

Ό Αρχίβιος έγραψε πρός τόν Άντίοχο, βασιλιά τής Συρίας, άν ένας βάτραχος ταφεί
μέσα σέ ένα καινούριο πήλινο δοχείο στή μέση ένός σπαρμένου χωραφιοΰ, ή κακοκαι-
ρία δέν τοϋ προκαλεί ζημίες.

Στήν προκείμενη περίπτωση, οπως ήδη ειπώθηκε, ή συμβουλή τοϋ γιατροϋ δέν άφορά ια-
τρικό ζήτημα άλλά «γεωργικόν», καί συγκεκριμένα τήν άντιμετώπισή του μέ τρόπο μαγικό. Δέν
είναι άσυνήθιστο οί άρχαΐοι γιατροί πολλές φορές, έκτος άπό τίς άμιγώς έπιστημονικές ένασχο-
λήσεις καί ύποδείξεις τους, νά καταγράφουν στά έργα τους καί διάφορες μαγικές θεραπείες, φυ-
σικά φάρμακα, δπως προκύπτει ε'ίτε άπό τά σωζόμενα άποσπάσματα γιατρών, δπως π.χ. τοΰ Άρχι-
γένη, τοΰ Απολλώνιου Μυός, διαφόρων ίπποϊατρών κ.ά., ε'ίτε άπό τά συγγράμματα τοΰ Γαληνοΰ,
τοΰ Φιλουμένου, τοΰ Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ, τοΰ Άετίου Άμιδηνοΰ κ.ά. Άκόμη μαρτυροΰνται
καί άρχαίοι συγγραφείς οί όποιοι συνέγραψαν συγγράμματα, στά όποια καταγράφονταν άπο-
κλειστικά μαγικά φάρμακα, δπως ό Άριστογένης ό Θάσιος ('Επιτομή φυσικών βοηθημάτων πρός

78. Γιά τόν Άρχίβιο βλ. Wellmann, «Archibios», στ. 466, κάι König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό
βιβλίο 18), σ. 298. 'Υπήρξε καί ενας τουλάχιστον άκόμη ομώνυμος γιατρός πού έζησε μεταξύ τοΰ Μάγνου
τοΰ 'Εφέσιου (άρχές 1ου αί. μ.Χ.) καί τοΰ Ασκληπιάδη τοΰ Φαρμακίωνα (δεύτερο μισό 1ου αί. μ.Χ.), δπως
προκύπτει άπό τό άκόλουθο χωρίο τοΰ Γαληνοΰ Π. συνθ. φαρμ. κ. γέν. 5,14 [XIII 849,1-8 Κ.]: Άσκληπιάδου
σποδοειδής έκ τών Μάγνου. Άσβέστου δραχμάς στ', μάννης λιβάνου δραχμάς δ', λεπίδος δραχμάς δ', άλλως
άσβέστου δραχμάς ιδ ', λεπίδος δραχμάς δ ',·{μάννης δραχμάς δ '} (fortasse delendum; cf. supra), ώς δέ 'Αρχίβιος'
λεπίδος δραχμάς η ', και μάννης δραχμάς η', ή δραχμάς δ'. ... (ό Άρχίβιος αύτός φέρεται νά εχει τροποποι-
ήσει τή σποδοειδή τοϋ Μάγνου). Σφάλλει ό Wellmann, «Archibios», στ. 466, δταν χρονολογεί τόν δεύτερο
Άρχίβιο μετά τόν Ασκληπιάδη τόν Βιθυνό, πιστεύοντας δτι ό Άσκληπιάδης πού μνημονεύεται στό χωρίο
αύτό είναι ό ομώνυμος Βιθυνός γιατρός. Άπό τό κείμενο τοΰ Γαληνοΰ καθίσταται σαφές δτι πρόκειται γιά
τόν Ασκληπιάδη τόν Φαρμακίωνα· βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σσ. 140 καί 197 (: κατά τό ε ' τών έκτός,
'ά Μαρκέλλας επιγράφει). Είναι φανερό ότι ό Βιθυνός δέν είναι δυνατόν νά είχε χρησιμοποιήσει τό φάρμακο
τοϋ κατά εναν περίπου αιώνα νεοτέρου του Μάγνου· έξ άλλου στό κείμενο, δπως τό παραθέτει ό Γαληνός,
ό Άρχίβιος φέρεται νά έχει τροποποιήσει τή σποδοειδή τοΰ Μάγνου (δχι τοϋ Ασκληπιάδη)· ό Άσκληπιάδης
ό Φαρμακιών γνωρίζει και αύτή καί άλλες τροποποιήσεις τοϋ ίδιου φαρμάκου.

79. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2, 10 [XIV 159, 10-160, 2 Κ.]: Άμβροσία Άρχιβίου ιερά, πρός πάντα τά εντός
ποιούσα, ή χρώμαι. ... (μέσω τοϋ Ανδρομάχου τοϋ νεωτέρου, βλ. καί Fabricius, Pharmakologen, σσ. 143 καί
189). Ό Wellmann, «Archibios», στ. 466, προσγράφει τήν άμβροσίαν αύτή στόν δεύτερο Άρχίβιο (πρώτο
μισό 1ου αί. μ.Χ.).

80. Βλ. παραπάνω, στό δεύτερο κεφ., στό λ. άρ. 7.
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Άντίγονον), ό Βώλος ό Μενδήσιος (Φυσικά δυναμερά), ό Αϊλιος Προμώτος ('Ιατρικά φυσικά και
αντιπαθητικά), κ.ά. Βλ. κάι Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 46-52.

9. Γλαύκος
(1ος αί. π.Χ.)

Ό Γλαύκος ήταν γιατρός τής Κλεοπάτρας, όπως καί ό "Ολυμπος81, κατά τήν περίο-
δο πού αύτή συζοϋσε μέ τόν Αντώνιο82. Ή μόνη πληροφορία πού τόν συνδέει μέ τό πε-
ριβάλλον τής βασίλισσας εΐναι ότι προειδοποίησε τόν ιστορικό Δέλλιο νά προσέχει άπό
ένδεχόμενη έχθρική ενέργεια τής Κλεοπάτρας έναντίον τής ζωής του.

Μαρτυρία

Πλούταρχ., Άντών. 59:

Πολλούς δε και τών άλλων φίλων [sc. τοϋ Αντωνίου] οί Κλεοπάτρας κόλακες έξέ-
βαλον, τάς παροινίας καί βωμολοχίας ούχ ύπομένοντας, ών καί Μάρκος ήν Σιλανός και
Δέλλιος ό ιστορικός, ούτος δε καί δεϊσαί φησιν έπιβονλήν έκ Κλεοπάτρας, Γλαύκου τοϋ 'ια-
τρού φράσαντος αύτώ.

Καί πολλούς άπό τούς άλλους φίλους [sc. τοΰ Αντωνίου], έπειδή δέν άνέχονταν τά
μεθύσια καί τις αισχρολογίες τους, οί κόλακες τής Κλεοπάτρας τούς έδιωξαν (άπό τά
δείπνα). Μεταξύ αύτών ήταν ό Μάρκος Σιλανός καί ό ιστορικός Δέλλιος. Αύτός μάλι-
στα λέει ότι φοβόταν έχθρική ένέργεια έναντίον του έκ μέρους τής Κλεοπάτρας, έπειδή
τοΰ τό είπε (προειδοποιητικά) ό γιατρός Γλαΰκος.

ών κα'ι Μάρκος ήν Σιλανος και Δέλιος ό ιστορικός

Ό Μ. 'Ιούνιος Σιλανός (M. Iunius Silanus) είναι ό ύπατος τοΰ έτους 25 π.Χ. Ό Δέλλιος

81. Βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 28. Στό σημείο αύτό πρέπει νά γίνει λόγος καί γιά τόν Φιλώτα άπό τήν
Αμφισσα, ό όποιος κατά τήν 'ίδια έποχή ήταν σπουδαστής τής ιατρικής στήν Αλεξάνδρεια. Βέβαια ό Φιλώτας
δέν μαρτυρείται νά διετέλεσε γιατρός τής Κλεοπάτρας, συνδέεται δμως κατά κάποιο τρόπο μέ τό περιβάλλον
της. Σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο (Άντών. 28) ό γιατρός αύτός διηγήθηκε στόν Λαμπρία, πάππον τοϋ Πλου-
τάρχου, δτι ώς φίλος μέ έναν άπό τούς μάγειρες τοϋ παλατιού προσκλήθηκε νά παρακολουθήσει τήν παρα-
σκευή τοϋ πολυτελέστατου δείπνου τής Κλεοπάτρας καί τοϋ Αντωνίου (άναπεισθήναι νέος ών ύπ' αύτοϋ τήν
πολυτέλειαν και τήν παρασκευήν τοϋ δείπνου θεάσασθαι), δπως καί έγινε. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου απέ-
κτησε γνωριμίες στήν Αύλή καί έγινε ένας άπό τούς γιατρούς πού φρόντιζαν τόν πρεσβύτατον τών Αντωνί-
ου παίδων δν έκ Φουλβίας ειχε (sc. τόν M. Antonium Antyllum, 47/46-31 π.Χ.). Γιά τόν Φιλώτα βλ. Η. Pom-
tow, «Delphische Neufunde. V.», Klio 17 (1920) 186, άρ. 175· Colin, Epigraphie, τ. III/4, άρ. 58· W. Α. Oldfa-
ther, «A Fried of Plutarch's Grandfather», CPh 19 (1924) 177- στόν ϊδιο, «Philotas» (12), RE XX/1 (1941) 180·
Vatin, «Notes», σσ. 680-681, άρ. 5· Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 372, καί τ. 2, σ. 548, σημ. 308· Marasco,
«Cléopâtre et les sciences», σ. 41· στόν ϊδιο, «Médecins de cour», σσ. 454-455- Massar, Soigner et servir, σσ. 118
καί 146, κ.ά. Βλ. καί παραπάνω, σ. 328 (λ. άρ. 31: «Μηνόφαντος Αρτεμιδώρου Μακεδών Ύρκάνιος»).

82. Γιά τόν Γλαύκο βλ. Η. Gossen, «Glaukos» (43), RE VII/1 (1910) 1421 (όπου δμως δέν καταγράφε-
ται γι' αύτόν καμιά άλλη μαρτυρία παρά μόνο ή πλουτάρχεια μνεία, γιά τήν όποία γίνεται λόγος έδώ). Βλ.
καί Marasco, «Médecins de cour», σ. 445.
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(Q. Dellius) είναι πολιτικός καί ιστορικός, άρχικά οπαδός τοϋ Αντωνίου καί άργότερα του
'Οκταβιανού. Αυτές οί μετακινήσεις του σέ διάφορες πολιτικές παρατάξεις ζημίωσαν τή φήμη του.
Έγραψε ένα ιστορικό έργο γιά τήν έκστρατεία του Αντωνίου κατά τών Πάρθων τό 36 π.Χ. (σνγ-
γράψας τήν έπί Παρθυαίους αύτοϋ στρατείαν, έν ή παρήν και αύτός ήγεμονίαν εχων)· βλ. Jacoby,
FGrH, τ. 2Β, σ. 929, άπ. 2.

10. Διοκλής ό Καρύστιος
(4ος/3ος; αί. π.Χ.)

Ό Διοκλής, άπό τήν Κάρυστο τής Εύβοιας, ύπήρξε άπό τούς διασημότερους για-
τρούς τής εποχής του83, άφού, ώς γνωστόν, ήδη οί σύγχρονοι του τόν άποκαλούσαν «νε-
ότερο Ιπποκράτη» (iuniorem Hippoeratem) καί έπίσης είναι ό πρώτος γνωστός γιατρός
πού έγραψε άνατομικό σύγγραμμα. Άπό τά έργα του, στά όποια πραγματεύθηκε ζητήμα-
τα άπό ποικίλους τομείς τής ιατρικής (Άνατομική, Διαιτητική, Παθολογία, Θεραπευτική
κτλ.), σώθηκαν μόνον άποσπάσματα84.

Παλαιότερα ώς μόνη πόλη, όπου ίάτρευσε, θεωρούνταν ή Αθήνα (έξ άλλου είναι
καί ό πρώτος γιατρός πού έγραψε στήν άττική διάλεκτο). Ωστόσο μαρτυροϋνται, ή έστω
στηρίζονται σέ ισχυρές ένδείξεις, σχέσεις του μέ τή μακεδονική Αύλή.

Ήδη ό W. Jaeger, κάνοντας λόγο γιά τό έργο τοΰ Διοκλή Υγιεινά πρός Πλείσταρχον
(γνωστό μέσω τοΰ Γαληνοΰ, τοΰ ψευδο-Διοσκουρίδη, καί τοΰ Αθηναίου), ταύτισε τόν
παραλήπτη τοϋ έργου αύτοΰ μέ τόν Πλείσταρχο, γιό τοΰ Αντιπάτρου καί άδελφό τοΰ
Κασσάνδρου· οί σχέσεις τοϋ Διοκλή μέ τόν Πλείσταρχο θά μποροΰσε νά έχουν τή βάση
τους στις έπαφές τοΰ Αριστοτέλη μέ τή μακεδονική Αύλή85. Άκόμη ύποστήριξε ότι τά
Υγιεινά συντάχθηκαν μετά τό 300 π.Χ.86.

Ό Ph. J. van der Eijk, φαίνεται ότι δέν άπορρίπτει έντελώς τήν ταύτιση πού προτεί-
νεται άπό τόν Jaeger, τή θεωρεί όμως έντελώς ύποθετική87.

Ένα δεύτερο έργο τοΰ Διοκλή, ή 'Επιστολή προφυλακτική, ένα κείμενο μέ ύγιεινά
παραγγέλματα, άπευθύνεται σέ κάποιον βασιλιά Αντίγονο. Τό έργο αύτό, ή γνησιότη-
τα τοΰ όποιου κατά καιρούς άμφισβητήθηκε88, εΐναι γνωστό μέσω τοΰ γιατροΰ Παύλου

83. Γιά τον Διοκλή βλ. Μ. Wellmann, «Diokles» (53), RE V/1 (1903) 802-812· Jaeger, Diokles
(μονογραφία)· στόν ίδιο, Vergessene Fragmente des Peripatetikers Diokles von Karystos nebst zwei Anhängen
zur Chronologie der dogmatischen Ärzteschule [APAW, Philos.-histor. Kl. 1938, 8, Berlin 1938, σα 1-46 =
W. Jaeger, Scripta minora, τ. 2, Roma 1960, σα 243-265]· V. Nutton, «Diokles von Karystos», DNP 3 (1997)
610-613' van der Eijk, Diocles, τ. 2, σα 1-17, κάι Κ.-Η. Leven, «Diokles ν. Karystos», στό: Leven (έκδ.), Antike
Medizin, στ. 225-227.

84. Γιά τις έκδόσεις τους βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών (λ. «Διοκλής ό Καρύστιος»).

85. Βλ. Diokles,, σα 62 κ.έ. («Der Adressat des 'Υγιεινά ist Pleistarchos, der Sohn des Antipatros»),

86. Βλ. Diokles, σσ. 67-69 (: «Die 'Υγιεινά später als die Gründung von Antiocheia [300 v. Chr.]»).

87. Βλ. Diocles, τ. 2, σ. 323, δπου διατυπώνει τήν έξ 'ίσου ύποθετική δική του άποψη δτι τό έργο είναι
δυνατόν νά ειχε γραφτεί γιά κάποιον νεαρό γιατρό. Γιά τά Υγιεινά του Διοκλή βλ. καί Heinimann, «Diokles»,
σα 162 κ.έ., δπου δμως δέν γίνεται λόγος γιά τόν παραλήπτη τους.

88. Βλ. Jaeger, Diokles, σα 71 κ.έ.
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Αιγινήτη (7ος αί. μ.Χ.). Ή ταυτότητα τοϋ παραλήπτη τής έπιστολής άπασχόλησε άρκετά
τούς μελετητές- οί δύο Μακεδόνες βασιλείς, στούς όποιους θα ήταν δυνατόν, μέ βάση τά
χρονικά όρια τής ζωής τοϋ Διοκλή, νά άπευθύνεται ή έπιστολή είναι ε'ι'τε ό Αντίγονος ό
Μονόφθαλμος (t301 π.Χ.) είτε ό Αντίγονος Γονατάς (βασ. 276-239 π.Χ.)89.

Άπό τά παραπάνω λοιπόν, καί παρά τά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τά δύο έργα,
προκύπτει ότι ε'ίτε ό Διοκλής άσκησε έστω κατά καιρούς καί περιστασιακά τήν ιατρική
καί σέ άλλες πόλεις τής Ελλάδας ε'ίτε ότι ή μεγάλη φήμη του συνετέλεσε ώστε νά άπευ-
θυνθοϋν σ' αύτόν καί νά ζητήσουν τίς συμβουλές του ό Πλείσταρχος καί ό Αντίγονος,
άσχετα άν δέν τόν είχαν γνωρίσει προσωπικά90. Σέ κάθε περίπτωση όμως τεκμηριώνε-

89. Βλ. Jaeger, Diokles, σ. 72 (Αντίγονος Μονόφθαλμος ή Αντίγονος Γονατάς). Ό Jaeger πιστεύει ότι
τό εργο αύτό θα ήταν δυνατόν νά άπευθύνεται στόν Αντίγονο τόν Μονόφθαλμο, καί μάλιστα θά μποροϋσε
νά χρονολογηθεί μέ ακρίβεια μεταξύ τοϋ 306 π.Χ., έτος κατά τό όποιο ό Αντίγονος έλαβε τόν τίτλο τοϋ
βασιλιά, καί τοϋ 301 π.Χ., όπότε άπεβίωσε σέ ήλικία 80 έτών (ό Jaeger έπιχειρηματολογεϊ και γιά τή στροφή
τοΰ Διοκλή πρός τούς Μακεδόνες). Τό ζήτημα τής γνησιότητας καί τοϋ παραλήπτη τής έπιστολής αύτής
άπασχόλησε καί πολλούς άλλους μελετητές- πάντως όσον άφορά τόν παραλήπτη όλοι στρέφουν τό
ένδιαφέρον τους πρός τούς δύο βασιλείς πού προαναφέρθηκαν. Ό Heinimann, «Diokles», σ. 162, πιστεύει
ότι —άν παραβλέψει τό ζήτημα τής γνησιότητάς της ή μή τής έξεταζόμενης έπιστολής καί μέ βάση τήν
άποδεκτή άπό τόν ϊδιο χρονολόγηση τοΰ Διοκλή— τό έργο θά ήταν δυνατόν νά άπευθύνεται στόν Αντίγονο
τόν Μονόφθαλμο- τελικά όμως έπανέρχεται στό θέμα τής γνησιότητας κάι καταλήγει στό συμπέρασμα
(ό.π., σ. 172) ότι «Diokles wird man von der Verfasserschaft entlasten müßen». Αλλά τό πρόβλημα τής
συντάξεως τής έπιστολής άπασχόλησε κάι άρκετούς άλλους μελετητές (όπως π.χ. τόν Α. Momigliano, «Una
lettere a Claudio e una lettere ad Antigono Gonata», Athenaeum N. S. 11 (1933) 128-135, πού ύποστήριξε
ότι συντάκτης της είναι ό Άριστογένης ό Θάσιος καί παραλήπτης της ό Γονατάς)· γιά τή σχετική συζήτηση,
ή όποία δέν έχει καταλήξει άκόμη σέ οριστικό συμπέρασμα, βλ. Heinimann, «Diokles», σ. 172, ύποσημ. 65,
καί κυρίως van der Eijk, Diocles, τ. 2, σσ. 352 κ.έ. (ειδικότερα σ. 358, όπου ό van der Eijk καταλήγει ότι «δέν
είναι δυνατόν νά έξευρεθεΐ άποφασιστικό έπιχείρημα ύπέρ ή κατά τής αύθεντικότητας· τό άπόσπασμα είναι
καλύτερα νά άντιμετωπισθεΐ ώς dubium»). Πρβ. καί Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 97, 5 [CHG I 336, 22-337, 2
Oder - Hoppe]: Ίεροκλέους εις τό αύτό [sc. πώς δει γραστίζειν], ένέτυχόν ποτέ συγγράμματι Διοκλέονς, δο-
κιμωτάτω προσφωνοΰντός τινι τών βασιλέων, Άντιγόνω οιμαι, υγιεινά παραγγέλματα, οις χρώμενός τις ευδο-
κιμήσει. Μιά παραλλαγή τής έπιστολής αύτής άπευθύνεται στόν Πτολεμαίο- βλ. van der Eijk, Diocles, τ. 2,
σ. 354. Μέ τήν έν λόγω έπιστολή ταυτίζεται έπίσης και ή προσγραφόμενη στόν 'Ιπποκράτη <Epistola ad
Antigonum regem> (Inc. Ypocrates archiater Antigono regi scribens), γιά τήν όποία βλ. Sudhoff, «Codex
medicus Hertensis», σα 302-303. Ή 'ίδια έπιστολή, άποδιδόμενη καί πάλι στόν Ιπποκράτη, παραδίδεται μέ
τόν τίτλο Hippocratis epistula ad Antiochum de tuenda valetudine, κτλ.- σχετικά βλ. Heinimann, «Diokles»,
α 170- βλ. άκόμη Sudhoff, «Codex medicus Hertensis», α 283. Γιά τήν παράδοση τής έπιστολής αύτής,
συνδεδεμένης μέ τό όνομα τοϋ 'Ιπποκράτη, βλ. Kibre, Hippocrates Latinus, σα 145-150 (: Ad Antiochum
regem), όπου στις διάφορες παραλλαγές της μνημονεύονται ώς παραλήπτες ό βασιλιάς Άντίοχος (2c, 2d, 2e,
2h, 2j), ό βασιλιάς Αντίγονος (2g), ό Τίτος (2j) καί μαζί ό Άντίοχος καί ό Άντωνϊνος (2j). Αόριστη άναφορά
γιά τήν ψευδεπίγραφη γραμματεία πού άπευθύνεται στόν «Αντίγονο τής Μακεδονίας» κ.ά. κάνει ό Nutton,
Ancient Medicine, σ. 375, σημ. 4. Βλ. καί παραπάνω, σ. 497, ύποσημ. 22.

90. 'Εκτός βέβαια καί άν κάποιος τά άπορρίψει ώς νόθα, κάτι πού όμως δέν υιοθετεί κανείς άπό τούς
βασικούς μελετητές τοϋ Διοκλή, δηλ. οΰτε ό Jaeger (ό όποιος δέχεται τή γνησιότητά τους) ούτε ό van der
Eijk (πού άπλώς είναι έπιφυλακτικός). Άλλά και όλοι σχεδόν οί μελετητές πού άσχολήθηκαν κυρίως μέ τήν
έπιστολή τοΰ Διοκλή δέν άμφισβητοϋν βασικά τήν έποχή συντάξεώς της. Έδώ πρέπει νά μνημονεύσω μία,
τουλάχιστον περίεργη, άποψη τοΰ Wellmann, «Geschichte, V», σ. 322, ό όποιος, κάνοντας λόγο γιά τούς
γιατρούς πού ίάτρευσαν στήν Αύλή τοϋ Γονατά, καταγράφει καί τόν «Diokles, ein Namensvetter, vielleicht
Enkel des berühmten athenischen Arztes aus Karystos». Φυσικά δεύτερος Διοκλής, τουλάχιστον μέ αύτή τή
συγγενική σχέση καί γιατρός, δέν μαρτυρεΐται- ό Διοκλής ό Καρύστιος πού έζησε κατά τόν Jaeger μεταξύ
τών έτών 340 καί 260 π.Χ. είχε τή δυνατότητα νά γνωρίσει ό ίδιος τόν έν λόγω βασιλιά, ένώ μαρτυρίες γιά
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ται, έστω κάι κατά έμμεσο τρόπο, ή ιατρική σχέση τοΰ Διοκλή μέ αύτές τις προσωπικό-
τητες τής έποχής του91. Παρ' ολα αύτά θά ήθελα νά προσθέσω έδώ δτι τό γεγονός πώς
ό Διοκλής άπευθύνεται στόν Αντίγονο μέ έργο πού έχει έπιστολική μορφή δέν σημαί-
νει άπαραίτητα ότι άποκλείεται τό ένδεχόμενο νά τό έγραψε εύρισκόμενος άκόμη κα'ι
στήν πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου του. Είναι γνωστό ότι ό σύγχρονος τοΰ Διοκλή γιατρός
Μνησίθεος ό Αθηναίος, ό όποιος άσκησε τήν τέχνη του στή γενέτειρά του, όταν προ-
φανώς τοΰ ζητήθηκε κάποια ιατρική συμβουλή γιά τήν άνατροφή τών νηπίων άπό τόν
άρχοντα Λυκίσκο, συνέγραψε τήν έπιστολική πραγματεία Έπιστολή πρός Λνκίσκον περι
παιδιού τροφής92. Ό παραλήπτης ταυτίζεται κατά πάσα πιθανότητα μέ τόν Λυκίσκο πού
ήταν άρχοντας στήν Αθήνα τό έτος 344/3 π.Χ.93.

Μαρτυ ρ ίες

Τά άποσπάσματα άπό τά έργα τοΰ Διοκλή τά συνέλεξαν παλαιότερα ό Μ. Wellmann
(1901) καί πρόσφατα ό Ph. J. van der Eijk (2000-2001) σέ μιά έξαίρετη δίτομη έκδοση
(βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Διοκλής ό Καρύστιος»).

Ειδικά γιά τά δύο έργα πού μνημονεύονται παραπάνω, βλ. τά άκόλουθα άποσπά-
σματα94:

I. Υγιεινά πρός Πλείσταρχον

Γαλην., Π. τροφ. δυν. 1,1 [VI 454, 11-457, 8 Κ. = CMG VI/4/2, σσ. 202,14-204, 2] =
Διοκλ., άπ. 112 Wellm. = 176 van der Eijk (Διοκλής δε καίτοι δογματικός ών οϋτω κατά
λέξιν εγραψεν εν τω πρώτω τών πρός Πλείσταρχον Υγιεινών).

[Διοσκουρ.],Π. ίοβ., προοίμιον [σσ. 47-49 Sprengel] = Διοκλ., άπ. 145 Wellm. = 177

τήν οικογένεια του δέν διασώζονται (βέβαια σύμφωνα μέ άλλες χρονολογήσεις ό Διοκλής θεωρείται σχεδόν
σύγχρονος τοΰ Αριστοτέλη ή λίγο νεότερος, καμιά τους δμως δέν βασίζεται σέ μαρτυρίες άλλά μόνο σέ
ύποθέσεις καί άβέβαιους χρονικούς συσχετισμούς μέ διάφορα πρόσωπα· βλ. καί van der Eijk, Diocles, σσ.
xxxi-xxxviii).

91. Σημειώνω δτι κατά τήν Gorteman, «Médecins de cour», σ. 315, ύποσημ. 3, ό Διοκλής άσκησε τήν
ιατρική «chez Antigonos Gonatas».

92. Βλ. Σχολ. F Όρειβ. Ίατρ. συν. (Lib. inc.) 37 [CMG VI/2/2, σ. 135,18-35] = Μνησίθ., άπ. 37 Hohenstein
= 20 Bertier.

93. Γιά τήν ταύτιση τού Λυκίσκου βλ. Κ. Deichgräber, «Mnesitheos» (3), RE XV/2 (1932) 2283, και
Hohenstein, Mnesitheos, σ. 8. Αξίζει άκόμη νά γίνει λόγος έδώ καί γιά μιά άνάλογη περίπτωση πού άφορά βέ-
βαια πολύ μεταγενέστερη έποχή (14ος αι.), άκολουθήθηκε δμως και σ αύτήν παρόμοια πρακτική. Όταν κά-
ποιος άνώτατος άξιωματούχος, ίσως ό podestà τής Χίου 'Ιωάννης Ντεζοάλδιος, έπαθε μιά κρίση ποδάγρας
στήν Κωνσταντινούπολη, ζήτησε άπό τόν γιατρό 'Ιωάννη Καλοειδά νά τοϋ δώσει γραπτώς κάποιες θερα-
πευτικές υποδείξεις, τις όποιες πήρε μαζί του έπιστρέφοντας στό νησί. Τότε ό λογοθέτης τής Μητροπόλεως
Χίου ιερέας 'Ιωάννης Σκυνέλλης άνέλαβε νά μεταφέρει τό επιστημονικό κείμενο σέ άπλούστερο καί κατα-
νοητότερο λόγο- δέν άρκέσθηκε δμως μόνο σ' αύτό, άλλά έπί πλέον τό διασκεύασε σέ έπιστολική μορφή,
ένώ προφανώς τόσο ή έδρα τοΰ podestà όσο καί ή έδρα τής μητροπόλεως ήταν ή 'ίδια (δηλ. τό πιθανότερο
είναι νά τό παρέδωσε ό ίδιος)· γιά τό έν λόγω έργο δπως καί γιά τά πρόσωπα πού σχετίζονται μ' αύτό βλ.
Μαυρουδής - Κοτζάμπαση, «Μιά βυζαντινή ιατρική έπιστολή», σσ. 271-317.

94. Παραθέτω μόνο τά χωρία πού άφοροϋν τούς τίτλους (ή μέρος τών τίτλων) τών έργων γιά τά όποια
γίνεται λόγος, άλλά καί τό δνομα τού παραλήπτη τους.
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van der Eijk (ίκανώς δέ έφώδευσεν τόν τρόπον Διοκλής εν τω πρός Πλείσταρχον ύπομνή-
ματι, γράφων ταύτα κατά λέξιν).

Γαλην., Π. τροφ. δυν. 1,13 [VI 510,17-512,16 Κ. = CMG VI/4/2, σσ. 234,19-235,24]
= Διοκλ., άπ. 113 Wellm. = 188 van der Eijk (Περί τιφών και όλυρών και ζειών.... Διοκλής
μέν ούν ούτως έγραψεν έν τω πρώτω τών πρός Πλείσταρχον Υγιεινών, έν ώ διέρχεται και
τάς τών αιτίων δυνάμεις).

Άθήν., Δειπνοσ. 7,115,320d = Διοκλ., άπ. 135 Wellm. = 225 van der Eijk (Σκόρπιος.
Διοκλής έν πρώτω τών πρός Πλείσταρχον Υγιεινών τών μέν νεαρών φησιν ιχθύων ...).

Άθήν., Δειπνοσ. 7,125,324f = Διοκλ., άπ. 135 Wellm. = 228 van der Eijk (Διοκλής δ'
έν τοις πρός Πλείσταρχον [sc. Ύγιεινοίς?] σκληρόσαρκον είναι φησι τήν τρίγλαν).

Άπό τό ϊδιο έργο σώζονται και άρκετά άλλα άποσπάσματα, σ' αύτά δμως μνημονεύ-
εται εϊτε μόνον ό κυρίως τίτλος (Υγιεινά)95 ε'ίτε δέν γίνεται καμιά δήλωση τού έργου άπό
τό όποιο προέρχονται96, και ή ένταξή τους στά Υγιεινά βασίζεται στό περιεχόμενο τους97.

2. Έπιστολή προφυλακτική πρόςΆντίγονον (βασιλέα)

Βλ. Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 1,100 [CMG IX/1, σσ. 68,25-72,12] = Διοκλ., άπ. Wellm.
= 183a (Dubium) van der Eijk (Διοκλέους έπιστολή προφυλακτική. Διοκλής Άντιγόνω
βασιλεί. ...).

Τά άποσπάσματα άπό αύτά τά δύο διόκλεια συγγράμματα, έκτός άπό τον τίτλο τού
έργου, δπου βέβαια μνημονεύεται και ό παραλήπτης τους, δέν μας παρέχουν καμιά άλλη
πληροφορία, γιά τό ζήτημα πού έξετάζεται έδώ, και συνεπώς ή παράθεση τών άντίστοι-
χων κειμένων και ό σχολιασμός τους περιττεύει.

11. Διοσκουρίδης ό Φακάς
(1ος αί. π.Χ.)

Ό Διοσκουρίδης, Ήροφίλειος γιατρός, έζησε στήν Αλεξάνδρεια στήν Αύλή τού
Πτολεμαίου ΙΒ' Αύλητή (80-51 π.Χ.), ό όποιος τόν έκτιμούσε ιδιαίτερα και τοΰ άνέθε-

95. Βλ. Αθήν., Δειπνοσ. 3,74,110b = Διοκλ., άπ. 116 Wellm. = 191 van der Eijk: τής δ'άπανθρακίδος Διο-
κλής ό Καρύστιος έν α ' Υγιεινών ούτωσί λέγων στόν ϊδιο, δ.π. 2, 57,61c = Διοκλ., άπ. 119 Wellm. = 195 van
der Eijk: Διοκλής ό Καρύστιος έν α ' Υγιεινών φησιν δ.π. 2, 78, 68d-f = Διοκλ., άπ. 120 Wellm. = 196 van der
Eijk: Διοκλής δ' ό Καρύστιος έν α ' Υγιεινών φησιν, κ.ά.

96. Βλ. Plin„Nat. hist. 22, 131 [III 481, 10-14 Ian - Mayhoff] = Διοκλ., άπ. 114 Wellm. = 189 van der
Eijk: Panicum ... ad tormina- Γαλην., Π. τροφ. δυν. 1,6 [VI 496,3-497,1 Κ. = CMG V/4/2, σσ. 225,10-226,4]
= Διοκλ., άπ. 115 Wellm. = 190a van der Eijk: τοϋ γένους τών πυρών ... ισχυρά καί τρόφιμα, κ.ά.

97. Συνολικά ό Wellmann άποδίδει τά άπ. 112-146 (σσ. 162-188) στό εργο Υγιεινά πρός Πλείσταρχον.
Ό van der Eijk κατατάσσει τά άποσπάσματα τοϋ Διοκλή δχι κατά εργο άλλά σύμφωνα με τό περιεχόμενο
τους. "Ετσι τά έν λόγω άποσπάσματα συμπεριλαμβάνονται στήν ένότητα «Dietetics ad regimen in health»
(σσ. 282-385), μέρη τής οποίας άποτελοΰν οί άκόλουθες: «Methodology», «Hygiene an a healthy life style»,
«Foods and drinks: prepatation» κ.ά. Βλ. καί παρακάτω, σ. 546.
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σε κάι διπλωματική άποστολή στή Ρώμη98, ένώ εΐναι πιθανόν νά συμμετείχε και σέ δεύ-
τερη παρόμοια άποστολή έπ! Πτολεμαίου ΙΓ'99 (τό προσωνύμιο Άλεξανδρεύς πού άπο-
δίδεται στόν Διοσκουρίδη είναι δυνατόν νά δηλώνει ε'ίτε τήν καταγωγή του άπό τήν
Αλεξάνδρεια ε'ίτε άπλώς νά εΐναι συνέπεια τοϋ ότι έζησε καί άσκησε τήν τέχνη του στήν
πόλη αύτή)100. Άσχολήθηκε μέ τήν κλινική ιατρική καί τή Φαρμακολογία (τίτλοι σχετικών
έργων του δέν μαρτυροϋνται ρητά). 'Επίσης, όπως καί άλλοι γιατροί τής σχολής του,
άσχολήθηκε μέ τήν έξήγησιν τών ιπποκρατικών συγγραμμάτων καί συνέταξε ένα γλωσ-
σάριο τους σέ έπτά βιβλία.

Μετά τόν Αύλητή ό Διοσκουρίδης χρημάτισε γιατρός τής κόρης του Κλεοπάτρας
(βασίλ. 44-30 π.Χ.)101.

I. Μαρτυρίες

1. Σοϋδα δ 1206 Adler:

Αιοσκορίδης, Άναζαρβεύς, ιατρός, ό έπικληθεϊς Φακάς διά τους έπί της όψεως φα-
κούς. συνήν δέ Κλεοπάτρα έπϊ Αντωνίου, καί γέγραπται αύτω βιβλία κδ', τά πάντα ια-
τρικά περιβόητα.

Διοσκουρίδης, άπό τά Άνάζαρβα, γιατρός, ό οποίος έλαβε τό προσωνύμιο Φακάς
έξ αιτίας τών φακίδων πού εΐχε στό πρόσωπο του. Βρισκόταν στήν ύπηρεσία τής
Κλεοπάτρας έπί Αντωνίου, καί έγραψε είκοσι τέσσερα βιβλία, όλα ιατρικού περιεχομέ-
νου καί πασίγνωστα.

Πρβ. κάι Σοϋδα φ 23 Adler (Φακαί).

Διοσκορίδης, Άναζαρβεύς, ιατρός, ό έπικληθείς Φακάς

Ό χαρακτηρισμός τοϋ Διοσκουρίδη αύτοΰ ώς Άναζαρβέως οφείλεται σίγουρα σέ σύγχυ-
ση μέ τόν ομώνυμο φαρμακολόγο άπό τά Άνάζαρβα τής Κιλικίας, ό όποιος έζησε τήν έποχή
τοΰ Κλαυδίου (41-57 μ.Χ.) καί τοΰ Νέρωνα (57-68 μ.Χ.). Ή έπισήμανση αύτή έχει γίνει ήδη άπό
άρκετά παλιά· βλ. Fuchs, «Heilkunde», σ. 295- Wellmann, «Die späteren Aerzte», σ. 443, ύποσημ.
162, κ.ά.· έπίσης βλ. von Staden, Herophilus, σ. 519, ύποσημ. 4.

γέγραπται αύτω βιβλία κδ', τά πάντα ιατρικά περιβόητα.

'Εκτός άπό τήν πληροφορία γιά τό φαρμακολογικό σύγγραμμα (γιά τόν τίτλο τοΰ οποίου

98. Βλ. Caes., De bello civ. 3,109· βλ. καί παρακάτω, στό λ. άρ. 31 («Σεραπίων»).

99. Σχετικά βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 31 («Σεραπίων»).

100. Γιά σχετικά παραδείγματα βλ. στις σσ. 167-168 (λ. άρ. 15, «Άριστογένης ό ©άσιος»).Πρβ.και Δίων
Κάσα, 'Ρωμ. ίστ. 42,37, δπου οί μή κατονομαζόμενοι άπεσταλμένοι τοϋ Πτολεμαίου πρός τόν Άχιλλά χαρα-
κτηρίζονται Αιγύπτιοι (καίπερ Αιγυπτίους οντάς)· οί άπεσταλμένοι αύτοί είναι προφανώς ό Διοσκουρίδης
καί ό Σεραπίων.

101. Γιά τόν Διοσκουρίδη βλ. Wellmann, «Die späteren Aerzte», σα 443-444· στόν ίδιο, «Dioskurides»
(10), REVU (1903) 1129-1130· Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. Ι,σσ. 367 καί 372, κάι τ. 2, α 543, σημ. 268,
σσ. 547-548, σημ. 303-305· von Staden, Herophilus, σα 519-522· V. Nutton, «Dioskurides Phakas» (5), DNP 3
(1997) 671, καί Marasco, «Kleopâtre et les sciences», σα 43-44- στόν 'ίδιο, «Médecins de cour», σα 453-454,
κάι στόν 'ίδιο, «Dioskurides Phakas», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 229-230- Βοσκός, Αρχ. κυπρ.
γραμμ.,τ. 4, α 417· Massar, Soigner et servir, σα 58,60-61,152,178-179 καί 208-209, κ.ά. Ό Schelenz, Gesch.
der Pharmazie, α 128, τόν καταγράφει, μάλλον έκ παραδρομής, ώς Διονύσιο Φακά.
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έχουν προταθεί διάφορες έκδοχές, γιά παράδειγμα μία άπό αύτές είναι Περι ονομασιών τών φαρ-
μάκων) και τό γλωσσάριο τών ιπποκρατικών έργων δέν διασώζεται μαρτυρία γιά κανένα άλλο
έργο τοϋ Φακά. Πιθανότατα δμως ό αριθμός είκοσι τέσσερα νά έχει προκύψει άπό συμφυρμό τών
συγγραμμάτων του μέ τά συγγράμματα τοΰ Διοσκουρίδη τοΰ Άναζαρβέα. Ώστόσο διάφοροι με-
λετητές (Wellmann, Marasco κ.ά.), δέχονται ώς ορθή τή μαρτυρία αύτή τής Σούδας· βλ. και von
Staden, Herophilus, σ. 519, ύποσημ. 4.

2. Caes., De hello civ. 3,109

Βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 31 («Σεραπίων»),

II. Άποσπάσματα

Τά άποσπάσματα τοΰ Διοσκουρίδη Φακά τά έχει καταγράψει ό von Staden, Hero-
philus, σ. 522.

12. Δίφιλος ό Σίφνιος
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τοΰ Λυσιμάχου, στρατηγού τοΰ Αλεξάνδρου καί άργότερα βασιλιά τής
Θράκης (έζησε: 361-281 π.Χ. καί βασίλευσε: 306-281 π.Χ.)102. Πρέπει πάντως νά έπιση-
μανθεί έδώ ότι ή μοναδική μαρτυρία πού συνδέει τούς δύο άνδρες δέν κάνει ρητά λόγο
γιά τήν ύπηρεσία τοΰ Διφίλου στήν Αύλή τοΰ Λυσιμάχου. Έπειδή όμως γιά νά δηλωθεί
ό χρόνος άκμής τοΰ γιατροΰ χρησιμοποιείται ειδικά ή μνεία τοΰ βασιλιά αύτοΰ, καί όχι
κάποιου γνωστότερου σύγχρονου ήγεμόνα, είναι άποδεκτό άπό τούς μελετητές ότι ό
Δίφιλος πρέπει νά παρείχε τις ιατρικές ύπηρεσίες του στόν Λυσίμαχο.

"Οπως προκύπτει τόσο άπό τον τίτλο τοΰ μοναδικού μαρτυρημένου έργου του πού
επιγραφόταν Περί τών προσφερομένων τοις νοσοϋσι και τοις ύγιαίνουσι, όσο καί άπό
τά σωζόμενα άποσπάσματα τοΰ έργου αύτοΰ, τά ένδιαφέροντα τοΰ Διφίλου ήταν κατ'
έξοχήν διαιτητικά.

I. Μαρτυρία
Άθήν., Δειπνοσ. 2,35, 51a:

Πρός ον Δάφνος τ/ς φησιν· «... άνήρ έλλόγιμος Δίφιλος ό Σίφνιος, γεγονώς κατά
Αυσίμαχον τόν βασιλέα, —εις δέ ούτος τών Αλεξάνδρου διαδόχων—... ».

102. Για τόν Δίφιλο βλ. Μ. Wellmann, «Diphilos und Hikesios», JCPh 34 (1888) 364-368- στόν 'ίδιο,
«Diphilos» (7), REV/1 (1903) 1155- J. Scarborough, «Diphilus of Siphnos and Hellenistic Medical Dietetics»,
JHM 25 (1970) 194-201- Marasco, «Médecins de cour», σ. 437 («médecin de cour de Lysimaque»)· V. Nutton,
«Diphilos von Siphnos» (6), DNP 3 (1997) 682 (δέν κάνει λόγο γιά τή σχέση του μέ τόν Λυσίμαχο)· Μ.
Stamatu, «Diphilos von Siphnos», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 230, καί Massar, Soigner et servir,
σα. 221, 253-254, 259, 262 καί 263. Βλ. άκόμη Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σ. 1090 (: «physician to
Lysimachus»),Kal Gorteman, «Médecins de cour»,a 315,ύποσημ. 3 (: «Diphile de Siphnos chez Lysimaque»),
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Πρός τόν όποιο κάποιος Δάφνος είπε· «... άνδρας λόγιος ό Δίφιλος ό Σίφνιος
άκμασε κατά τήν έποχή τοϋ βασιλιά Λυσιμάχου —ένός άπό τούς διαδόχους τοΰ
Αλεξάνδρου—...».

γεγονώς κατά Αυσίμαχον τόν βασιλέα

Γιά τή σημασία τοϋ γεγονώς βλ. στό πρώτο κεφ., σ. 166, ύποσημ. 117.

II. Αποσπάσματα

Τά άποσπάσματα τοΰ έργου τοΰ Διφίλου τά συγκέντρωσε, μετέφρασε στά Νέα
Ελληνικά και σχολίασε ό Γ. Ν. Προμπονάς (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Δίφιλος
ό Σίφνιος»),

13. Δράκων (Γ')
(4ος αί. π.Χ.)

Πρόκειται γιά τόν Δράκοντα, γιό τοΰ 'Ιπποκράτη (Ε'), ό όποιος, κατά τή μοναδική
μαρτυρία τής Σούδας, χρημάτισε γιατρός τής Ρωξάνης, συζύγου τοΰ Αλεξάνδρου. Άλλη
πληροφορία γι' αύτόν όσον άφορά τήν παραπάνω δραστηριότητα του δέν είναι γνω-
στή103.

Βλ. καί παρακάτω, στό 'ίδιο κεφ., λ. άρ. 19 («'Ιπποκράτης (Δ')»).

Μαρτυρία

Σούδα δ 1497 Adler:

Δράκων, υΐϊδοϋς 'Ιπποκράτους, τοϋ διασήμου 'ιατρού, άπό Θεσσαλού■ πατήρ δε 'Ιππο-
κράτους· ού πάλιν γέγονε Δράκων, Ιατρός καϊ αύτός, δς 'Ρωξάνην ίάτρευσε, συνοικούσαν
Άλεξάνδρω τώ Μακεδόνι.

Δράκων, γιός τοΰ Θεσσαλού, έγγονός τοΰ Ιπποκράτη, τοΰ διάσημου γιατρού· πα-
τέρας τοϋ 'Ιπποκράτη, άπό τόν όποιο πάλι γεννήθηκε (άλλος) Δράκων, καί αύτός για-
τρός, ό όποιος προσέφερε τίς ιατρικές ύπηρεσίες του στή Ρωξάνη, ενόσω αύτή βρισκό-
ταν μαζί μέ τόν Αλέξανδρο τόν Μακεδόνα.

Δράκων, υίϊδούς 'Ιπποκράτους, τοϋ διασήμου 'ιατρού, άπό Θεσσαλού ...Δράκων, 'ιατρός
καϊ αύτός, ός 'Ρωξάνην Ιάτρευσε, συνοικούσαν Άλεξάνδρω τω Μακεδόνι.

Στο λήμμα αύτό τής Σούδας γίνεται λόγος γιά δύο γιατρούς μέ τό όνομα Δράκων, πού καί

103. Βλ. Wellmann, «Drakon», στ. 1663· Reinach, «Medicus», σ. 1689· Herzog, «Thessalos von Kos»,
α 57- Berve, Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, καί τ. 2, σ. 147, άρ. 289· Marasco, «I medici di corte», σ. 191, καί
Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105 (έκθεση τών άπόψεων τών μελετητών αύτών γίνεται στό σχόλιο τοϋ
λήμματος τής Σούδας πού έξετάζεται έδώ). Βλ. καί Massar, Soigner et servir, σ. 179.
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οί δύο άνάγουν τό γένος τους στόν μεγάλο Ιπποκράτη μέσω τοΰ Θεσσαλού. Ό πρώτος Δράκων
πού μνημονεύεται στό παραπάνω λήμμα είναι ό δεύτερος γιατρός μέ τό δνομα αύτό στή γενε-
αλογική διαδοχή (πρώτος είναι ό ομώνυμος γιός τοΰ 'Ιπποκράτη καί άδελφός τοΰ Θεσσαλοΰ),
ένώ ό άλλος Δράκων τοΰ λήμματος, γιός τοΰ (πέμπτου) Ιπποκράτη, χαρακτηρίζεται ώς τρίτος
Δράκων. Ό Wellmann, «Drakon», στ. 1663, ύποστήριξε δτι γιατρός τής Ρωξάνης χρημάτισε ό
πρώτος άπό τούς δύο γιατρούς μέ τό δνομα Δράκων (= Δράκων Β '), γιά τούς όποιους γίνεται λό-
γος στή Σοΰδα, ένώ γιά τόν δεύτερο Δράκοντα (= Δράκων Γ'), πάλι μέ βάση τή Σοΰδα, σημειώνει
δτι ύπήρξε προσωπικός γιατρός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου. Άλλά κατά τό δ 1497 Adler μόνον ό Δράκων
(Γ') Ιάτρευσε στήν Αύλή τοΰ Αλεξάνδρου, καί ειδικότερα παρείχε τίς ύπηρεσίες του στή Ρωξάνη-
ή φράση ος Ρωξάνην Ιάτρευσε, συνοικούσαν Αλεξάνδρα) τω Μακεδόνι άφορά μόνο τόν άμέσως
προηγούμενο γιατρό, δηλ. τόν Δράκοντα (Γ'), καί δχι δλους τούς προηγούμενους, καί πολύ πε-
ρισσότερο δχι μόνον τόν πρώτο άπό αύτούς. Τήν πρόταση τοΰ Wellmann φαίνεται νά άσπάζεται
ό Marasco, «I medici di corte», σ. 191, δεχόμενος δτι γιατρός τής Ρωξάνης διετέλεσε ό γιος τοΰ
Θεσσαλοΰ, δηλ. ό Δράκων (Β ').

Ή παραπάνω άποψη δμως βασίζεται σέ λανθασμένη κατανόηση τοΰ σχετικοΰ λήμματος
τής Σούδας καί, άπό δσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, δέν υιοθετήθηκε άπό άλλους νεό-
τερους μελετητές. Έτσι σέ συμφωνία μέ τή Σοΰδα (καί ήδη πριν άπό τον Wellmann) ό Fuchs,
«Heilkunde», σ. 269, ύποσημ. 2, σημειώνει δτι ό Δράκων (Γ') φρόντιζε τήν ύγεία τής Ρωξάνης,
καί ό Schöne, καταρτίζοντας τό γενεαλογικό δένδρο τής οικογενείας τοΰ 'Ιπποκράτη, παραπέ-
μπει στό έδώ σχολιαζόμενο λήμμα τής Σούδας γιά τόν Δράκοντα (Γ') (βλ. «Hippokratesvita», σ.
62)- ομοίως ό Reinach, «Medicus», σ. 1689, πιστεύει δτι γιατρός τής Ρωξάνης ήταν ό Δράκων (Γ '),
δπως καί ό Herzog, «Thesalos von Kos», σ. 57, πού, άν καί συγχέει έν μέρει τό γενεαλογικό δένδρο
τής οικογενείας τοΰ 'Ιπποκράτη, δέχεται δτι αύτός πού πρόσφερε τίς ύπηρεσίες του στή Ρωξάνη
ήταν ό Δράκων (Γ '). Ακολούθως ό Berve, Alexanderreich, τ. 2, σ. 147, άρ. 289, έξέφρασε τήν άπο-
ψη δτι γιατρός τής Ρωξάνης ύπήρξε ό δεύτερος άπό τούς γιατρούς τοΰ έπίμαχου λήμματος μέ τό
δνομα Δράκων, καί μάλιστα σημειώνει δτι έπρόκειτο γιά τόν γιό «eines Hippokrates aus Kos».
Αλλά ό Berve διαπράττει ένα σφάλμα, έκλαμβάνει δηλ. τόν Ίπποκράτην τέταρτον πού καταγρά-
φεται στή Σούδα 1567 Adler ώς γιό τοΰ παραπάνω Δράκοντα (Γ') (βλ. Alexanderreich, τ. 2, σ. 185,
άρ. 389), ένώ σαφώς πρόκειται γιά τόν γιό τοΰ Δράκοντα (Α '), γιοΰ τοΰ μεγάλου 'Ιπποκράτη (βλ.
Schöne, «Hippokratesvita», σ. 62). Τήν άποψη τοΰ Berve άσπάζεται ό Χρυσοστόμου, «Συμβολές»,
σ. 105. Ό Kudlien («Drakon» (Α), DKP 2 (196) 160), έπίσης θεωρεί δτι γιατρός τής Ρωξάνης ήταν ό
Δράκων (Γ'), σημειώνει δμως ôtl ήταν συνονόματος μέ τόν πατέρα του, Δράκοντα (Β') (: «ein D.
II, angeblicher Enkel des Hippokrates von dessen Sohn Thessalos, soll einen gleichnamigen Sohn
(D. III) gehabt haben, der nach der Suda Leibarzt Alexanders d. Gr. war und die Roxane geheilt
hat»)· ό Kudlien δηλ. παραλείπει άπδ τή διαδοχή τοΰ γένους τόν Ιπποκράτη, γιό τοΰ Δράκοντα
(Γ') καί πατέρα τοΰ Δράκοντα (Δ').

Άν λάβει λοιπόν κάποιος ύπ' δψιν τό παραπάνω λήμμα τής Σούδας, καί έπικουρικά τό γενε-
αλογικό δένδρο τής οικογενείας τοΰ 'Ιπποκράτη καί τίς άπόψεις τής πλεοψηφίας τών μελετητών
πού έκτέθηκαν παραπάνω, μπορεί νά καταλήξη άβίαστα στό συμπέρασμα δτι αύτός πού παρέσχε
τίς ιατρικές ύπηρεσίες του στή Ρωξάνη ήταν ό Δράκων (Γ')104.

104. 'Ο Herzog, Koische Forschungen, σ. 201, δέν είναι βέβαιος, άν ό «Drakon II. oder III. oder Hip-
pokrates IV. war Arzt der Rhoxane».



γιατροι στην υπηρεσια μακεδονων

523

14. 'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης (Κεΐος)
(330/320-260/250 π.Χ.)

Ό 'Ερασίστρατος ύπήρξε σύγχρονος τοΰ 'Ηροφίλου και ένας άπό τούς διαπρε-
πέστερους γιατρούς τής έποχής του. Ύπήρξε μαθητής τοΰ Πραξαγόρα τοΰ Κώου καί
άσχολήθηκε κυρίως μέ τή Φυσιολογία σέ συνδυασμό όμως μέ τήν Άνατομική. Έπίσης
ή Παθολογία, ή Διαιτητική άλλά καί άλλοι έπί μέρους τομείς τής ιατρικής δέν έμειναν
έξω άπό τά ένδιαφέροντά του. Άπό τά συγγράμματά του έχουν διασωθεί μόνον άποσπά-
σματα· γνωρίζουμε τούς άκόλουθους τίτλους: Διαιρέσεις (δηλ. σύγγραμμα Ανατομικής),
Περι πυρετών, Περι τών καθόλου πραγματεία, Υγιεινά κτλ.105.

Πιθανότατα τό μεγαλύτερο διάστημα τής ζωής του καί πρώτο τής ιατρικής στα-
διοδρομίας του πρέπει νά συνδεθεί μέ τήν Αύλή τών Σελευκιδών106, ένώ τό δεύτερο,
κατά τό όποιο έπιδόθηκε ιδιαίτερα στήν έρευνα, συνδέεται μέ τήν Αλεξάνδρεια, όπου,
όπως καί ό 'Ηρόφιλος, άπολάμβανε τήν ιδιαίτερη εύνοια τοΰ Πτολεμαίου Β'. Διετέλεσε
γιατρός τοΰ Σελεύκου Α' Νικάτορα (312-281 π.Χ.) καί τοΰ Άντιόχου Α' Σωτήρα (281 -
261 π.Χ.) τής Συρίας καί τοΰ Πτολεμαίου Β' (285-246 π.Χ.) τής Αιγύπτου. Ή ύπηρεσία
τοΰ Ερασιστράτου στήν Αύλή τής Αντιοχείας μας είναι γνωστή κυρίως σέ σχέση μέ τή
διάγνωση τοΰ έρωτικοΰ πάθους τοΰ τότε διαδόχου Άντιόχου πρός τή γυναίκα τοΰ πα-
τέρα του καί μητριά του Στρατονίκη107, ένώ ή παροχή τών ιατρικών ύπηρεσιών του πρός
τόν Πτολεμαίο Β' προκύπτει άπό τήν ύπόσχεσή του πρός αύτόν νά τοΰ παρασκευά-
σει ένα μάλαγμα γιά τήν ποδάγρα108, κυρίως όμως άπό τή σχετική μαρτυρία τοΰ Κέλσου,
όπου σημειώνεται ότι ό βασιλιάς, δηλ. ό Πτολεμαίος Β', έδωσε στόν Ηρόφιλο καί τόν
Ερασίστρατο άδεια νά διενεργούν άνατομές σέ ζωντανούς έγκληματίες τούς όποιους
έπαιρναν άπό τίς φυλακές τής Αλεξανδρείας109· όπως ήδη παρατήρησε ό Edelstein, τό

105. Γιά τόν 'Ερασίστρατο βλ. Wellmann, «Medicin», σσ. 798-811· στόν 'ίδιο, «Erasistratos», στ. 333-
350· Fuchs, «Heilkunde», σσ. 295-306· G. Spanopoulos, «Erasistratos der Arzt und Forscher», στό: XVIIe
Congrès International d'Histoire de la Médecine, Athènes - Cos, 4-14 Septembre 1960, σσ. 546-552- P. M. Fraser,
«The Career of Erasistratus of Ceos»,RIL 103 (1969) 518-537- J. Scarborough, «Erasistratus, Student of Theo-
phrastus?», BHM 59 (1985) 515-517- Garofalo, Erasistrati fragmenta, σσ. 17-22 (βιογραφικά) καί σσ. 22-58
(συγγράμματα, διδασκαλία)- Marasco, «Médecins de cour», σσ. 439-440· V. Nutton, «Erasistratos», DNP 4
(1998) 41-43· K.-H. Leven, «Erasistratos v. Keos», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 265-267- Massar,
Soigner et servir, σα. 105-112, 175-179, 181-183,250-252, κ.ά. Γιά τήν άνασκευή τής παλαιότερης άπόψεως,
σύμφωνα μέ τήν όποία ό 'Ερασίστρατος ύπήρξε νεότερος τού 'Ηροφίλου, βλ. von Staden, Herophilus, σα 47-
48. Βλ. καί Μαυρουδής, Άρχιγένης, σα 244-246.

106. Κατά τόν Nutton, Ancient Medicine, σ. 359, σημ. 3, ό 'Ερασίστρατος άπέκτησε σχέσεις μέ τούς Σε-
λευκίδες χάρη στόν πατέρα του Κλεόμβροτο, πού καί αύτός ίάτρευσε στήν ίδια Αύλή. Βλ. έπίσης Herzog, Κο-
ische Forschungen, σ. 201, ύποσημ. 2· Mastrocinque, «Les médecins des Séleucides», σα 145-146, καί Marasco,
«Médecins de cour», σα 442-444. Οί Tarn - Griffith, Hellenistic Civilisation, σσ. 305-306, φαίνεται ότι δέν θε-
ωρούν άξιόπιστες τίς διηγήσεις σχετικά μέ τήν ύπηρεσία τοϋ 'Ερασιστράτου στήν Αύλή τοΰ Σελεύκου Α'.

107. Βλ. μαρτ. 1-10.

108. Βλ. μαρτ. 11. Βλ. καί Tarn - Griffith, Hellenistic Civilisation, α 306, ύποσημ. 1 (όπου άπλώς παρατί-
θεται ή άποψη τοΰ von Wilamowitz ότι ό 'Ερασίστρατος «έργάσθηκε καί στήν Αλεξάνδρεια»).

109. Βλ. Cels., De medic., Prohoem. 23 [CML I, α 21, 12-32] = 'Ερασίστρ., άπ. 17A Garofalo. Βλ. καί
Garofalo, Erasistrati fragmenta, α 18.
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προκείμενο χωρίο έντάσσεται στήν ενότητα, όπου ό Κέλσος κάνει λόγο γιά τις άνατομές
καί τις άνατομές έπι τών ζώντων σέ σχέση μόνο μέ τήν αλεξανδρινή δογματική σχολή110.

I. Μαρτυρίες

α') Γιά τήν υπηρεσία τοϋ Ερασιστράτου στήν Αύλή τοϋ Σελεύκου Α' Νικάτορα και
Άντιόχου Α' Σωτήρα

1. Valer. Max., Memorab. 5,7:

Ceterum ut ad iucundiora cognitu veniamus, Seleuci regis filius Antiochus nover-
cae Stratonices infinito amore correptus, memor quam improbis facibus arderet, impium
pectoris volnus pia dissimulatione contegebat. itaque diversi adfectus iisdem visceribus
ac medullis inclusi, summa cupiditas et maxima verecundia, ad ultimam tabem corpus
eius redegerunt. iacebat ipse in lectulo moribundo similis, lamentabantur necessarii, pa-
ter maerore prostratus de obitu unici filii deque sua miserrima orbitate cogitabat, to-
tius domus funebris magis quam regius erat voltus. sed hanc tristitiae nubem Leptinis
mathematici vel, ut quidam tradunt, Erasistrati medici providentia discussit: iuxta enim
Antiochum sedens, ut eum ad introitum Stratonices rubore perfundi et spiritu increbre-
scere, eaque egrediente pallere et t excitatiorem anhelitum subinde reciperare animad-
vertit, curiosiore observatione ad ipsam veritatem penetravit: intrante enim Stratonice
et rursus abeunte, bracchium adulescentis dissimulanter adprehendendo, modo vegetio-
re modo languidiore pulsu venarum, comperit cuius morbi aeger esset, protinusque id
Seleuco exposuit. qui carissima sibi coniuge filio cedere non dubitavit, quod in amorem
incidisset, fortunae acceptum referens, quod dissimulare eum ad mortem usque paratus
esset ipsius pudori imputans.

Ακολούθως άς έρθουμε νά γνωρίσουμε πιο εύχάριστα πράγματα- ό Άντίοχος, γιος
τοϋ βασιλιά Σελεύκου, έπειδή κυριεύθηκε άπό έρωτα χωρίς δρια γιά τή μητριά του
Στρατονίκη, κατανοώντας άπό πόσο άνομο πάθος φλεγόταν, κάλυπτε τήν άνόσια πληγή
τοϋ στήθους μέ εύσεβή προσποίηση. Γι' αύτό τά άντίθετα πάθη πού περικλείονταν στά
σπλάχνα κάι τόν μυελό των όστών του, δηλαδή ή ύπέρτατη έπιθυμία και ή μέγιστη ντρο-
πή, εΐχαν οδηγήσει τό σώμα του στόν έσχατο μαρασμό. Ό ϊδιος ειχε πέσει στό κρεβά-
τι όμοιος μέ έτοιμοθάνατο, οί συγγενείς θρηνοϋσαν, ό πατέρας καταβεβλημένος άπό
τόν όδυρμό σκεπτόταν γιά τόν (έπικείμενο) χαμό τοϋ μοναδικοϋ γιοΰ του και γιά τή
δική του στέρηση (τοΰ γιοΰ του), όλο τό σπίτι είχε όψη μάλλον νεκρική παρά βασιλική.
Άλλά αύτό τό σύννεφο τής θλίψεως τό διέλυσε ή πρόνοια τοΰ μαθηματικού Λεπτίνη ή,
όπως παραδίδουν κάποιοι, τοΰ γιατροΰ Ερασιστράτου. Γιατί, καθώς καθόταν κοντά στόν
Άντίοχο, ώστε νά άντιληφθεί ότι κατά τήν είσοδο τής Στρατονίκης γινόταν κατακόκκι-

110. Βλ. Edelstein, Sektion in der Antike, ca. 52[102]-53[ 103]. Βλ. καί Fuchs, «Erasistratos», σσ. 382
κ.έ., δπου ό Fuchs έξετάζει rà χωρία τών πηγών πού αποτελούν κατ' αύτόν μόνον ένδείξεις για τή δράση
τού 'Ερασιστράτου στήν Αλεξάνδρεια καί καταλήγει στό συμπέρασμα δτι δέν έντοπίζεται καμιά ρητή μαρ-
τυρία πού νά συνδέει τόν γιατρό αύτόν μέ τήν πρωτεύουσα τών Πτολεμαίων άλλά ούτε καί νά άποκλεί-
ει κάτι τέτοιο· άντίθετα ύπάρχουν πολλοί λόγοι πού συνηγορούν ύπέρ τής άποδοχής τής άπόψεως δτι ό
'Ερασίστρατος κατά τήν τελευταία περίοδο τής ζωής του κατοικούσε στήν Αλεξάνδρεια καί εΐχε στενές σχέ-
σεις μέ τή βασιλική Αύλή.
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νος καί ή αναπνοή του γινόταν γρηγορότερη, καί όταν αύτή αποχωρούσε ότι ωχριούσε
καί ή έντονότερη άναπνοή έπανερχόταν άμέσως, μέ πολύ έπισταμένη παρατήρηση διείσ-
δυσε στήν 'ίδια τήν άλήθεια. Γιατί καί όταν έμπαινε (στό δωμάτιο του) καί όταν έβγαινε
ή Στρατονίκη, πιάνοντας τόν βραχίονα τού νεαρού χωρίς νά γίνεται άντιληπτός, έξ αιτί-
ας τοΰ ότι ό σφυγμός τών φλεβών του άλλοτε ήταν ταχύτερος καί άλλοτε άσθενέστε-
ρος, κατανόησε άπό ποιά άσθένεια ήταν άρρωστος (ό νεαρός), καί άμέσως εξέθεσε αύτό
στόν Σέλευκο. Αύτός δέν δίστασε νά δώσει τήν άγαπητότατη σύζυγο του στόν γιό, απο-
δίδοντας σέ χτύπημα τής μοίρας τό ότι είχε περιπέσει σέ έρωτα, καί θεωρώντας ώς ένδει-
ξη τής αίδημοσύνης έκείνου τό ότι ήταν έτοιμος νά κρύψει τόν ερωτά του μέχρι θανάτου.

Βλ. κάι Έρασίστρ., άπ. 24 Garofalo.

Κατά τόν Wellmann, «Geschichte, III», σ. 380, και «Erasistratos», στ. 333, τό περιστατικό
αύτό μέ τόν Αντίοχο και τή Στρατονίκη συνέβη τό 294 ή τό 293 π.Χ., άποψη πού άσπάζονται ό
Stein, «Stratonike», στ. 319 (: «294 oder 293 ν. Chr.»), και ό Nutton, Galen, On Prognosis, σ. 195
(193 π.Χ.), και ό 'ίδιος, Ancient Medicine, σ. 152, όπου όμως χρονολογεί τό περιστατικό μεταξύ 294
και 292 π.Χ. Ή μαρτυρία αύτή τοΰ Valerius Maximus είναι ή άρχαιότερη σωζόμενη· σημειώνω
όμως ότι περισσότερο ή λιγότερο γενικόλογες άναφορές στό έν λόγψ περιστατικό έντοπίζονται
και σέ άρκετούς άλλους συγγραφείς, όπως στόν Γαληνό, τόν Λουκιανό, τόν 'Ιουλιανό (τά σχετικά
χωρία τους παρατίθενται στή συνέχεια)· πρβ. κα'ι τή σχετική διήγηση τοΰ Μαρκελλίνου, παρακά-
τω, στό λ. άρ. 18 («'Ιπποκράτης ό Κώος»). Έπίσης ή άφήγηση τοΰ έρωτα αύτοΰ και ή άποκάλυψή
του άπό τόν Ερασίστρατο έντοπίζεται και σέ Άραβες συγγραφείς. Όλα αύτά τά χωρία τά σημει-
ώνει ό Heeg στό ύπόμν. τών παράλληλων χωρίων στήν έκδοση τοΰ γαληνικοΰ ύπομνήματος στό
Προγνωστικόν τοΰ 'Ιπποκράτη· βλ. παρακάτω, μαρτ. 6b. Βλ. άκόμη Γαλην., Π. τοϋ προγιν. 5 [CMG
V/8/1, σ. 101,10] (sim.)· Nutton, Galen, On Prognosis, σσ. 195-196, και στόν ϊδιο, Ancient Medicine,
σ. 362, σημ. 57, και 396, σημ. 62. Γιά τό ϊδιο περιστατικό βλ. έπίσης Reinach, «Medicus», σσ. 1689-
1690, και Mesk, «Antiochos und Stratonike», σσ. 366-394 (όπου έζετάζονται συγκριτικά οί άφη-
γήσεις τοΰ Valerius Maximus, τοΰ Πλουτάρχου, τοΰ Άππιανοΰ, τοΰ Λουκιανού, τοΰ Ίουλιανοΰ καί
τής Σούδας). Βλ. άκόμη Ε. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, Leipzig 31914 (άνα-
τύπ.: Darmstadt 1974), σ. 55- Brown, «Apollophanes et Polybius», σ. 190· Gorteman, «Médecins
de cour», σσ. 319-320. Garofalo, Erasistrati fragmenta, σσ. 17-18 καί 19-20, κ.ά. Βλ. καί παρακά-
τω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 18 («'Ιπποκράτης ό Κώος»), γιά τήν παρόμοια περίπτωση τοΰ έρωτα τοΰ
Περδίκκα.

Seleuci regis filius Antiochus novercae Stratonices

Γιά τή Στρατονίκη, κόρη τοΰ Δημητρίου Πολιορκητή και τής Φίλας, βλ. Stein, «Stratonike»,
στ. 319-320 (όπου γίνεται λόγος καϊ γιά τόν έρωτα τοΰ Άντιόχου πρός αύτήν).

ad ultimam tabem corpus eius redegerunt

Γιά σωματική φθορά καί κατάπτωση τοΰ ερωτευμένου Άντιόχου βλ. καί στις μαρτ. 3,4,5 καί
7· πρβ. και 6b.

deque sua miserrima orbitate cogitabat

Εννοεί προφανώς ότι μέ τόν θάνατο τοΰ μοναδικού γιοΰ του θά έμενε άτεκνος καί χωρίς
διάδοχο.

bracchium adulescentis dissimulanter adprehendendo, modo vegetiore modo languidiore
pulsu venarum, comperit cuius morbi aeger esset
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Πρβ. καί μαρτ. 8, δπου σημειώνεται δτι ό Ερασίστρατος έθεσε τό χέρι του στόν καρπό τοϋ
Άντιόχου και έξέτασε τόν σφυγμό του. Κατά τή μαρτ. 7 ό γιατρός άκούμπησε τό χέρι του στό
στήθος τοϋ νεαροϋ και διαπίστωσε δτι ή καρδιά του χτυπούσε δυνατά, στή μαρτ. 10 γίνεται λό-
γος γιά συνδυαστική έξέταση τών κτύπων τής καρδιάς καί τοϋ σφυγμού, ένώ στή μαρτ. 6a ύπάρ-
χει μόνο γενική άναφορά στή διάγνωση μέ άξιολόγηση τών σφυγμών. Τέλος στις μαρτ. 3 καί 4
διαβάζουμε άπλώς γιά παρατήρηση τών συμπτωμάτων πού έμφάνιζε ό Άντίοχος καί πού είναι
ι'δια μέ έκεΐνα πού χαρακτηρίζουν τούς έρωτευμένους.

sed hanc tristitiae nubem Leptinis mathematici vel, ut quidam tradunt, Erasistrati medici
Providentia discussit

Ή άφήγηση τοΰ Valerius Maximus είναι ή μοναδική στήν όποία δσον άφορά τή διάγνωση
τοΰ έρωτικοΰ πάθους τοΰ Άντιόχου έμπλέκεται καί άλλο πρόσωπο έκτος άπό τόν Ερασίστρατο.
'Ομοίως γιά τόν μαθηματικό Λεπτίνη δέν είναι γνωστή καμιά άλλη πληροφορία παρά μόνο αύτή
πού μάς παραδίδει ό Valerius Maximus· βλ. Fuchs, «Erasistratos», σ. 380· Thulin, «Leptines» (6),
RE XII/2 (1925) 2074, και Nutton, Galen, On Prognosis, σ. 196 (: «the mysterious Leptines»).

modo vegetiore modo languidiore pulsu venarum

Βλ. παρακάτω, μαρτ. 6c, γιά τίς διαταραχές τοΰ σφυγμοΰ, ένώ γενικά γιά τίς διαταραχές στή
συμπεριφορά τών έρωτευμένων βλ. μαρτ. 3,4 και 6b.

2. Plin., Nat. hist. 29,5 [IV 369,4-8 Ian - Mayhoff]:

Horum [sc. Hippocratis et Prodici (leg. Herodici)]111 placita Chrysippus ingenti gar-
rulitate mutavit plurimumque et ex Chrysippo discipulus eius Erasistratus, Aristotelis
filia genitus. hie Antiocho rege sanato centum talentis donatus est a rege Ptolemaeo filio
eius, ut incipiamus et praemia artis ostendere.

Ό Χρύσιππος τροποποίησε τά δόγματα αύτών [sc. τοΰ Ιπποκράτη και τοΰ Ήροδί-
κου] μέ μιά άκατάσχετη πολυλογία, καί πολύ περισσότερο και άπό τόν Χρύσιππο ό μα-
θητής του 'Ερασίστρατος, γιός τής κόρης τοΰ Αριστοτέλη. Αύτός, έπειδή θεράπευσε τόν
βασιλιά Άντίοχο, έλαβε ώς δώρο άπό τόν γιό του, βασιλιά Πτολεμαίο, έκατό τάλαντα, γιά
νά άρχίσω νά καταδεικνύω και τις άπολαβές τοΰ έπαγγέλματος (τοΰ γιατροϋ).

Βλ. και Έρασίστρ., άπ. 8 Garofalo.

Βλ. παρακάτω, στό λ. άρ. 21 («Κλεόμβροτος»), δπου, πάλι άπό τόν Πλίνιο, ή θεραπεία τοΰ
Άντιόχου δέν άποδίδεται στόν 'Ερασίστρατο άλλά στόν πατέρα του Κλεόμβροτο. Βλ. καί Fuchs,
«Erasistratos», σσ. 378 κ.έ.

Horum placita Chrysippus ingenti garrulitate mutavit

Πρόκειται γιά τόν γιατρό Χρύσιππο τόν Κνίδιο (4ος/3ος; αί. π.Χ.)· βλ. παρακάτω, σ. 625.
discipulus eius Erasistratus, Aristotelis filia genitus

Ό 'Ερασίστρατος φέρεται έσφαλμένα ώς γιος τής κόρης τοΰ Αριστοτέλη (τής Πυθιάδας).
Κατά τή Σούδα δμως (σ 2896 Adler) ύπήρξε υιός Κρητοζένης, τής Μηδίον τοϋ 'ιατρού αδελφής, κα'ι
Κλεομβρότου. Τήν πληροφορία τοΰ Πλινίου δέν τή δέχεται ώς ορθή κανείς σύγχρονος μελετητής.

111. Τά ονόματα τοϋ 'Ιπποκράτη καί τοϋ Προδίκου έννοοϋνται έδώ άπό τό περιεχόμενο τής άμέσως
προηγούμενης παραγράφου· γιά τή διορθωτική αύτή πρόταση βλ. Έρασίστρ., άπ. 8 Garofalo (σχόλιο 1).
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βλ. Garofalo, Erasistrati fragmenta, σ. 17 (καί κυρίως ύποσημ. 131, όπου λεπτομερής βιβλιογραφία
όσον άφορα τίς αρχαίες βιογραφικές πληροφορίες γιά τόν Ερασίστρατο).

centum talentis donatus est a rege Ptolemaeo filio eius

Ό König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 29), σ. 211,ύπολογίζει τό ποσό τής άμοιβής
αύτής ϊσο μέ 480.000 χρυσά μάρκα, ένώ ό Allbutt, Greek Medicine, σ. 454, θεωρεί ότι τά έκατό τά-
λαντα άντιστοιχοϋν σέ 24.375 αγγλικές λίρες.

Κατά τόν Πλίνιο ή άμοιβή δόθηκε στόν γιατρό άπό τόν Πτολεμαίο, ό όποιος φέρεται ώς
γιός του Άντιόχου. Άπ' όσο όμως κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, κανείς στή σχετική βιβλιο-
γραφία δέν διερωτάται, πώς είναι δυνατόν ό τότε άγαμος διάδοχος Άντίοχος νά είχε γιό, καί μάλι-
στα βασιλιά, ό όποιος καί έδωσε αύτή τήν τόσο μεγάλη άμοιβή στόν 'Ερασίστρατο. 'Εξ άλλου γιος
τού Άντιόχου (έστω καί μεταγενέστερα) μέ τό όνομα Πτολεμαίος δέν είναι γνωστός. Γιά διάφο-
ρα σχόλια στό χωρίο βλ. König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 29), σ. 211, καί 'Ερασίστρ.,
άπ. 8 Garofalo (σχόλιο 2). Βλ. καί παρακάτω, σ. 563.

praemia artis ostendere

Γιά τήν άμοιβή πού πρέπει νά παίρνει ό γιατρός βλ. στό ιπποκρατικό έργο Παραγγελίαι 6
[IX 258, 5-10 L.], όπου έντοπίζεται προτροπή πρός τόν γιατρό κατά τή διεκδίκηση τής άμοιβής
του νά λαμβάνει ύπ' όψιν καί τήν οικονομική κατάσταση τοΰ άσθενοΰς· άκόμη αύτός πρέπει νά
θεραπεύει χωρίς άμοιβή τούς άπορους κατοίκους τής πόλεως όπου άσκεΐ τό έπάγγελμά του καί
τούς ξένους. Φυσικά ό γιατρός πρέπει νά έχει τή δυνατότητα νά ζεί άπό τήν άμοιβή μέ τήν αξιο-
πρέπεια πού άρμόζει στό έπάγγελμά του. Γιά τό μέγεθος τών ιατρικών άμοιβών κατά τήν Αρχαιό-
τητα βλ. Reinach, «Medicus», σσ. 1693-1696· Allbutt, Greek Medicine, σσ. 453-454 (γιά τίς άμοιβές
τών δημόσιευόντων γιατρών)· König , Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 35), σ. 317· Massar,
Soigner et servir, σσ. 36-39, κ.ά. Βλ. καί λίγο παρακάτω, μαρτ. 4: ούδ' ό περιώνυμος 'ιατρός 'Ερασί-
στρατος, έπ ι μεγίσταις συντάξεσι Σελεύκω συνών.

3. Πλούταρχ., Δημ. 38,2-10:

Συνέβη γάρ, ώς εοικε, τον Άντίοχον έρασθέντα της Στρατονίκης νέας οϋσης, ήδη δέ
παιδίον έχούσης έκ τοϋ Σελεύκου, διακεϊσθαι κακώς και πολλά ποιε'ιν τω πάθει διαμαχό-
μενον, τέλος δ'έαυτοϋ καταγνόντα δεινών μέν έπιθυμεΐν, άνήκεστα δέ νοσεϊν, κεκρατήσθαι
δέ τω λογισμω, τρόπον άπαλλαγής τοΰ βίου ζητεϊν και παραλύειν άτρέμα καί θεραπείας
άμελεία καί τροφής αποχή τό σώμα, νοσεϊν τινα νόσον σκηπτόμενον. Έρασίστρατον δέ τόν
ίατρόν αίσθέσθαι μέν ού χαλεπώς έρώντος αύτοϋ, τό δ' ούτινος έρά δυστόπαστον δν έξα-
νευρεϊν βουλόμενον άει μέν έν τω δωματίω διημερεύειν, εί δέ τις είσίοι τών έν ώρα μειρα-
κίων ή γυναικών, έγκαθοράν τε τω προσώπω τοϋ Άντιόχου καί τά συμπάσχειν μάλιστα τή
ψυχή τρεπομένη πεφυκότα μέρη καί κινήματα τοϋ σώματος έπισκοπεϊν. ώς ούν τών μέν
άλλων είσιόντων ομοίως εΐχε, τής δέ Στρατονίκης καί καθ'έαυτήν καί μετά τοϋ Σελεύκου
φοιτώσης πολλάκις έγίνετο τά τής Σαπφούς έκεινα περί αύτόν πάντα, φωνής έπίσχεσις,
ερύθημα πυρώδες, δψεων ύπολείψεις, ιδρώτες οξείς, αταξία καί θόρυβος έν τοϊς σφυγμοϊς,
τέλος δέ τής ψυχής κατά κράτος ήττημένης άπορία καί θάμβος καί ώχρίασις, έπί τούτοις
προσλογιζόμενον τόν Έρασίστρατον κατά τό εικός, ώς ούκ άν έτέρας έρών βασιλέως υιός
ένεκαρτέρει τω σιωπάν μέχρι θανάτου, χαλεπόν μέν ήγεϊσθαι τό φράσαι ταϋτα καί κατει-
πεϊν, ού μήν άλλά πιστεύοντα τή πρός τόν ν ιόν εύνοια τοϋ Σελεύκου παρακινδινεϋσαί ποτε
καί ειπείν, ώς έρως μέν εϊη τοϋ νεανίσκου τό πάθος, έρως δ' άδύνατος καί ανίατος· έκπλα-
γέντος δ'έκείνου καί πυθομένου πώς ανίατος, «δτι, νή Δία», φάναι τόν Έρασίστρατον, «έρά
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τής έμής γυναικός», «εΐτ' ούκ άν», ειπείν τόν Σέλευκον, «έπιδοίης, 'Ερασίστρατε, τώ έμώ
παίδι φίλος ών τόν γάμον, και ταϋθ' όρών ημάς έπί τούτω μόνω σαλεύοντας;» «ούδέ γαρ
άν σύ», φάναι, «τούτο πατήρ ών έποίησας, ε'ι Στρατονίκης Άντίοχος έπεθύμησε». και τόν
Σέλευκον, «ειθε γάρ, έταίρε», ειπείν, «ταχύ μεταστρέψαι τις έπι ταύτα καϊ μεταβάλοι θεών
ή άνθρώπων τό πάθος· ώς έμοι καί τήν βασιλείαν άφείναι καλόν Άντιόχου περιεχομένω».
ταϋτ' έμπαθώς σφόδρα τοϋ Σελεύκου και μετά πολλών δακρύων λέγοντος, έμβαλόντα τήν
δεξιάν αύτώ τόν Έρασίστρατον ειπείν, ώς ούδέν 'Ερασιστράτου δέοιτο· και γάρ πατήρ καϊ
άνήρ ών καϊ βασιλεύς αύτός άμα και ιατρός ε'ίη τής οικίας άριστος, έκ τούτου τόν Σέλευ-
κον έκκλησίαν άθροίσαντα πάνδημον ειπείν, οτι βούλεται και διέγνωκε τών άνω πάντων
τόπων Άντίοχον άποδεϊξαι βασιλέα καϊ Στρατονίκην βασιλίδα, άλλήλοις συνοικοϋντας.

Γιατί, όπως φαίνεται, ό Άντίοχος, ό όποιος έρωτεύθηκε τή Στρατονίκη, πού ήταν νέα
και είχε ήδη ένα μικρό παιδί άπό τόν Σέλευκο, συνέβη νά αισθάνεται άσχημα καί νά κά-
νει πολλές προσπάθειες γιά νά καταπολεμήσει τό πάθος του, στό τέλος όμως νά κατηγο-
ρεί τόν έαυτό του ότι είχε άπεχθεις έπιθυμίες, νά νοσεί άθεράπευτα, τό λογικό του νά έχει
κατακυριευθεί, νά ψάχνει τρόπο γιά νά άπαλλαγεί άπό τή ζωή καί νά παραλύει τό σώμα
του σιγά-σιγά μέ τήν παραμέληση τής φροντίδας του καί μέ τήν άποχή άπό τό φαγητό,
προσποιούμενος ότι ύποφέρει άπό κάποια άρρώστια. Ό γιατρός Ερασίστρατος άντιλή-
φθηκε, όχι μέ δυσκολία, ότι αύτός ήταν έρωτευμένος· έπειδή δμως ήταν δύσκολο νά συ-
μπεράνει μέ ποιόν ήταν έρωτευμένος, έπιθυμώντας νά τό άνακαλύψει, παρέμενε συνεχώς
ολόκληρη τήν ήμέρα στό δωμάτιο (τοϋ Άντιόχου)· άν έμπαινε κάποιο άπό τά άγόρια ή
τις γυναίκες πού ήταν στήν άκμή τής ήλικίας τους, είχε στραμμένο προσεκτικά τό βλέμ-
μα του στό πρόσωπο τοΰ Άντιόχου καί παρατηρούσε τά μέρη καί τις κινήσεις τοΰ σώμα-
τος πού έκ φύσεως συμπάσχουν περισσότερο μέ τά πάθη τής ψυχής. Όταν λοιπόν έμπαι-
ναν (στό δωμάτιο) οί άλλοι, ειχε τήν 'ίδια συμπεριφορά112, όταν όμως έμπαινε ή Στρατονί-
κη, πολλές φορές μόνη της άλλά καί μέ τόν Σέλευκο, τοΰ συνέβαιναν όλα έκείνα πού πε-
ριγράφει ή Σαπφώ, κόμπιασμα τής φωνής, φλογισμένο κοκκίνισμα (άναψοκοκκίνισμα),
σκοτείνιασμα τοΰ προσώπου του, έντονοι ιδρώτες, άταξία καί θόρυβος στούς σφυγμούς
καί τέλος, όταν ή ψυχή του ειχε νικηθεί ολοκληρωτικά, άμηχανία, έκπληξη καί ώχρότητα.
'Εκτός άπό αύτά ό 'Ερασίστρατος, όπως ήταν φυσικό, έκανε τόν έπί πλέον συλλογισμό
ότι, άν ό γιός τοΰ βασιλιά ήταν έρωτευμένος μέ άλλη, δέν θά έπέμενε στό νά σιωπά μέ-
χρι θανάτου· είχε βέβαια τή γνώμη ότι εΐναι δύσκολο νά τά πει αύτά καί νά τά άποκαλύ-
ψει, έπειδή όμως ήταν πεισμένος γιά τήν εύνοια τοΰ Σελεύκου πρός τόν γιό του, κάποια
στιγμή τό διακινδύνευσε καί τοΰ είπε ότι ή άρρώστια τοΰ νεαροΰ ήταν ό έρωτας, έρω-
τας όμως άνεκπλήρωτος καί άθεράπευτος. 'Επειδή έκείνος [sc. ό Σέλευκος] έξεπλάγη
καί ζήτησε νά μάθει γιά ποιόν λόγο ήταν άθεράπευτος, ό 'Ερασίστρατος τοΰ άπάντησε,
«'Επειδή, μά τόν Δία, άγαπά τή γυναίκα μου»· καί ό Σέλευκος τοΰ είπε: «Γιατί τότε,'Ερα-
σίστρατε, άφοΰ εΐσαι φίλος μέ τό παιδί μου, δέν τοΰ παραχωρείς τή γυναίκα σου, καί μά-
λιστα δταν άντιλαμβάνεσαι ότι αύτό είναι τό μόνο πού μάς δημιουργεί τήν άναστάτω-
ση;» 'Εκείνος τοΰ άπάντησε: «Γιατί αύτό δέν θά τό έκανες οϋτε έσύ, παρ' όλο πού εΐσαι ό
πατέρας του, άν ό Άντίοχος έπιθυμοϋσε τή Στρατονίκη». «Μακάρι, φίλε μου», είπε ό Σέ-

112. Αταραξία.
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λευκός, «κάποιος άπό τούς θεούς ή τούς άνθρώπους νά έστρεφε και νά άλλαζε τό πά-
θος του γρήγορα πρός τήν κατεύθυνση αύτή· γιατί γιά μένα θά ήταν όρθό, άκόμη καί
τή βασιλεία νά έγκαταλείψω, γιά νά προστατεύσω τόν Άντίοχο». Ένώ ό Σέλευκος έλε-
γε αύτά μέ πάθος μεγάλο καί πολλά δάκρυα, ό Ερασίστρατος, άφοϋ μέ τό δεξί χέρι του
έπιασε τό δικό του [sc. τοϋ βασιλιά], τοϋ είπε δτι δέν έχει καμιά άνάγκη τόν Ερασίστρα-
το· γιατί αύτός πού είναι πατέρας καί σύζυγος καί βασιλιάς είναι συγχρόνως καί άριστος
γιατρός τοϋ σπιτιού του. "Υστερα άπό αύτό ό Σέλευκος, άφοϋ κάλεσε σέ συνέλευση δλο
τόν λαό, εΐπε δτι έπιθυμεΐ καί άποφάσισε νά καταστήσει βασιλιά δλων τών άνω περι-
οχών τόν Άντίοχο καί βασίλισσα τή Στρατονίκη, οί οποίοι θά ζήσουν μαζί ώς σύζυγοι.

Βλ. καί Έρασίστρ., άπ. 25 Garofalo.

παραλύειν άτρέμα ... σκηπτόμενον

Βλ. και τό σχετικό σχόλιο στή μαρτ. 1 (γιά τή σωματική κατάπτωση τοΰ έρωτευμένου Άντιόχου).

καί τά συμπάσχειν τή ψυχή τρεπομένη πεφυκότα μέρη και κινήματα τοΰ σώματος έπισκοπεϊν

Βλ. Γαλην., Π. ψυχ. παθ. ί, 3 [V 7,13-17 Κ. = Gal. scr. min. I, σ. 5,18-23 = CMG V/4/1/1, σ. 7,
2-5]: έστι δέ πάθη ψυχής, άπερ άπαντες γινώσκουσι, θυμός και όργή και φόβος κα'ι λύπη κα'ι φθόνος
κα'ι έπιθυμία σφοδρά, κατά δέ τήν έμήν γνώμην και τό φθάσαι πάνυ σφόδρα φιλεΐν ή μισεϊν ότιοΰν
πράγμα πάθος έστίν. Γενικά στο έργο αύτό έξετάζονται τά πάθη τής ψυχής ώς ρυθμιστικά τής κα-
θημερινής συμπεριφοράς τοΰ άνθρώπου, καί σημειώνεται οτι ή βελτίωση τής ψυχής εχει ώς άπο-
τέλεσμα τήν ορθότερη καί συνετότερη συμπεριφορά. Βλ. καί τό έπόμενο σχόλιο.

πολλάκις έγίνετο τά τής Σαπφούς έκεΐνα περ'ι αύτόν πάντα, φωνής έπίσχεσις, ερύθημα
πυρώδες, όψεων ύπολείψεις ιδρώτες όζεις, άταξία κα'ι θόρυβος έν σφυγμοϊς τέλος δέ τής ψυχής
κατά κράτος ήττημένοις άπορία κα'ι θάμβος κα'ι ώχρίασις

Βλ. Σαπφώ, άπ. 31 Voigt: φαίνεται μοι κήνος ίσος θέοισιν \ έμμεν' ώνηρ, δττις ενάντιος τοι
I ίσδάνει κα'ι πλάσιον άδυ φωνεί- | σας ύπακούει || καί γελαίσας ίμέροεν, τό μ' ή μάν | καρδίαν έν
στήθεσιν έπτόαισεν. \ ώς γάρ <ές> σ'ϊδω βρόχε'ώς με φώναι- \ σ'ούδέν ετ'εϊκει, || άλλά ϊκαμί μέν
γλώσσα ΐέαγε^,λέπτον \ δ'αϋτικαχρώι πϋρ ύπαδεδρόμηκεν,| όππάτεσσι δ'ούδένδρημμ', έπιβρόμ- \
βεισι δ'άκουαι, || tέκαδεt μ'ϊδρως ψυχρός κακχέεται, τρόμος δέ \ παίσαν άγρει, χλωρότερα δέ ποί-
ας I έμμι, τεθνάκην δ'όλίγω πιδεύης || φαίνομ'έμ αϋ[ται] || άλλά πάν τ όλματον, έπεί t καί πένηταt

Γιά τίς ψυχικές καί άλλες διαταραχές πού προκαλοΰνται άπό τόν έρωτα, μόλις κάποιος άντι-
κρύσει τό άντικείμενο τοΰ πόθου του, καί κυρίως γιά τήν έμφάνιση καί τή συμπεριφορά αύτών
πού βιώνουν έναν έρωτα άνικανοποίητο, βλ. Γαλην., Π. τοϋ προγιν. 6 [XIV 631, 5-635, 9 = CMG
V/8/1, σσ. 100, 15-104, 23]· Όρειβ., Σύν. πρός Εύστάθ. 8, 8 [CMG VI/3, σσ. 249, 31-250, 9]: Περί
τών έρώντων Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 3,17 [CMG IX/1, σ. 160,9-28]: Περί τών έρώντων, κ.ά. Βλ.
καί Mesk, «Antiochos und Stratonike», σσ. 386-394, δπου ή έρωτευμένη («liebeskranke») Φαίδρα
(στόν Ίππόλυτον τοΰ Εύριπίδη) συγκρίνεται μέ τόν Άντίοχο καί τή συμπεριφορά του. Γιά διάγνω-
ση τοΰ έρωτικοΰ πάθους τοΰ Άντιόχου μέ παρατήρηση άπό τόν γιατρό τών χαρακτηριστικών συ-
μπτωμάτων τών έρωτευμένων γίνεται λόγος καί στή μαρτ. 4· πρβ. καί 6b-c.

τοϋ νεανίσκου τό πάθος

Σημειώνω δτι στό ψευδο-γαληνικό έργο Όροι 'ιατρικοί τό πάθος ορίζεται ώς παραποδισμός
τής κατά φύσιν ενεργείας νοσώδης ή τίνος ή τίνων ή μιάς ή πάντων τών τής φύσεως ένεργημάτων
(134 [XIX 386,15-387,1 Κ.]) καί διαχωρίζεται άπό τήν νόσον (133 [XIX 386,6-14 Κ.]) καί τό νό-
σημα (135 [XIX 387,4-388, 3 Κ.]). Στή συνέχεια δμως (όροι 137-152 [XIX 388, 6-391, 13 Κ.]) οί
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όροι νόσος, νόσημα καί πάθος χρησιμοποιούνται ώς συνώνυμοι καί έπίσης στή λατινική μετάφρα-
ση πού παραθέτει ό Kühn μεταφράζονται μέ τόν κοινό öpo morbus.

4. Άππιαν., 'Ρωμ./Συρ. 59, 308-320 [I 408,12-410,10 Viereck - Roos]:

Ό δε Σέλευκος τόν υ ιόν Άντίοχον, περιών έτι, τής άνω γής βασιλεύειν άπέφηνεν άνθ'
έαυτοϋ. καϊ ε'ί τω μεγαλόφρον είναι τόδε φαίνεται καϊ βασιλικόν, μεγαλοφρονέστερον έτι
και σοφώτερον ήνεγκε τόν έρωτα τοϋ παιδός καϊ τήν εις τό πάθος αύτοϋ σωφροσύνην. ήρα
μέν γάρ Άντίοχος Στρατονίκης, τής αύτοϋ Σελεύκου γυναικός, μητρυιάς οί γενομένης καϊ
παϊδα ήδη τω Σελεύκω πεποιημένης, συγγινώσκων δέ τήν άθεμιστίαν τοϋ πάθους ούτε
έπεχείρει τω κακώ οΰτε προϋφερεν, άλλ ' ένόσει καί παρείτο καί έκών εις τόν θάνατον συ-
νήργει. ούδ' ό περιώνυμος ιατρός 'Ερασίστρατος, έπί μεγίσταις συντάξεσι Σελεύκω συνών,
εΐχε τεκμήρασθαι τοϋ πάθους, μέχρι φυλάξας καθαρόν έκ πάντων τό σώμα εϊκασεν είναι
τής ψυχής τήν νόσον, fj δή καί έρρωμένη καί νοσούση τό σώμα συναίσθεται. λύπας μέν ούν
καϊ όργάς καϊ έπιθυμίας άλλας όμολογεΐσθαι, έρωτα δ' έπικρύπτεσθαι πρός τών σωφρό-
νων. ούδέν δέ ούδ' ώς τοΰ Άντιόχου φράζοντος αύτω, λιπαροϋντι μαθείν έν άπορρήτω, πα-
ρεκαθέζετο και έφύλασσε τάς τοϋ σώματος μεταβολάς, δπως έχοι πρός έκαστον τών είσιό-
ντων, ώς δέ εύρεν έπί μέν τών άλλων σβεννύμενον άεί τό σώμα καί μαραινόμενον όμαλώς,
δτε δέ ή Στρατονίκη παρίοι πρός αύτόν έπισκεψομένη, τήν μέν γνώμην ύπ' α'ιδοϋς και συ-
νειδότος τότε μάλιστα αύτόν ένοχλούμενον καϊ σιωπώντα, τό δέ σώμα καϊ άκοντος αύτοϋ
θαλερώτερόν τε γινόμενον αύτω καϊ ζωτικώτερον καϊ αύθις άπιούσης άσθενέστερον, έφη
τω Σελεύκω τόν υ ιόν άνιάτως έχειν αύτω. ύπεραλγήσαντος δέ τοϋ βασιλέως καϊ έκβοήσα-
ντος εΐπεν. «έρως έστι τό πάθος καϊ έρως γυναικός άλλ' άδύνατος». Σελεύκου δέ θαυμά-
σαντος, ε'ί τινα μή δύναιτο πεϊσαι Σέλευκος, ό τής Ασίας βασιλεύς, έπί γάμω τοιοϋδε παι-
δός, ικεσία τε καϊ χρήμασι και δωρεαίς και δλη τή τοσήδε βασιλεία, περιιούση μέν ές τόνδε
τόν κάμνοντα βασιλέα, δοθησομένη δέ και άντί τής σωτηρίας, ε'ί ήδη τις έθέλοι, καί μόνον
άξιοϋντος μαθείν, τίς έστι τό γύναιον, ό 'Ερασίστρατος έφη- «τής έμής γυναικός έρά». καί ό
Σέλευκος, «είτ', ώ 'γαθέ», έφη, «φιλίας μέν ούτω και χαρίτων έχων έφ'ήμίν, άρετής δέ καϊ
σοφίας έν ολίγοις, ού σώσεις μοι τόν άνδρα καϊ βασιλικόν, φίλου καϊ βασιλέως υίόν, άτυ-
χοϋντα και σωφρονοϋντα καϊ τό κακόν έπικρύπτοντα και προτιμώμενον αύτω θανάτου,
άλλ' ύπερόψει μέν οϋτως Άντίοχον, ύπερόψει δ'έπ' αύτω καϊ Σέλευκον;» ό δ' άπομαχόμε-
νος εΐπε λόγον ώς ώς άφυκτον, δτι «μηδ' άν σύ, καίπερ ών πατήρ, τής σης Άντίοχος εί ήρα
γυναικός, μεθήκας άν αύτω τήν γυναίκα», ένθα δή πάντας ώμνυ τούς βασιλικούς θεούς ό
Σέλευκος, ή μήν έκών αν καϊ χαίρων μεθείναι καϊ διήγημα γενέσθαι καλόν εύνοιας άγα-
θοϋ πατρός ές παϊδα σώφρονα καί έγκρατή τοϋ κακοϋ και άνάξιον τής συμφοράς, πολλά
τε δμοια έπενεγκών ήρξατο άχθεσθαι, δτι μή αύτός αύτω γίνοιτο ιατρός άτυχοϋντι, άλλά
κα'ι ές ταϋτα δέοιτο 'Ερασιστράτου, ό δ' έπεϊ κατεϊδε τήν όρμήν βασιλέως έργον ύποφαί-
νουσαν, ούκ ύπόκρισιν, άνεκάλυπτε τό πάθος καί, δπως αύτό εύροι κρυπτόμενον, διηγεϊτο,
Σελεύκω δέ ήσθέντι έργον μέν έγένετο πεϊσαι τόν υίόν, έργον δ' έπ' έκείνω τήν γυναίκα.

Ό Σέλευκος, ένώ άκόμη ζοϋσε, όρισε τόν γιό του Άντίοχο νά κυβερνά ώς άντιπρό-
σωπός του τό άνω τμήμα τής χώρας του113. Και άν αύτό φαίνεται σέ κάποιον ότι δείχνει

113. Τήν άνω Συρία. Βλ. κάι παρακάτω, σ. 532 (σχόλιο).
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μεγαλοφροσύνη και βασιλική συμπεριφορά, μέ άκόμη πιό μεγαλόφρονα τρόπο κα'ι με-
γαλύτερη σοφία άντιμετώπισε τόν έρωτα τοϋ γιοΰ του κάι τή σωφροσύνη γιά τό πά-
θος του. Γιατί ό Άντίοχος ήταν έρωτευμένος μέ τή Στρατονίκη, τή γυναίκα τοΰ 'ίδιου τοΰ
Σελεύκου, ή όποία ήταν μητριά του καί είχε ήδη γεννήσει στόν Σέλευκο ένα παιδί, έχο-
ντας όμως συνείδηση τοΰ άνομου πάθους του, οϋτε έπιχειροΰσε κάτι κακό οϋτε έκανε
λόγο γι' αύτό, άλλά ήταν άρρωστος κάι εξαντλημένος καί μέ τή θέλησή του συντελοΰσε
στόν θάνατο του. Οϋτε ό διάσημος γιατρός Ερασίστρατος, ό όποιος βρισκόταν κοντά
στόν Σέλευκο μέ πάρα πολύ μεγάλες άπολαβές, είχε καταλήξει σέ συμπέρασμα γιά τήν
άρρώστια, μέχρις ότου, άφοΰ διατήρησε τό σώμα του [sc. τοϋ Άντιόχου] καθαρό άπό τά
πάντα, συμπέρανε ότι τό νόσημα άφορά τήν ψυχή, μέ τήν όποία, καί όταν είναι ύγιής καί
όταν νοσεί, τό σώμα αισθάνεται όμοια. (Συνηθίζεται βέβαια) οί σώφρονες άνθρωποι νά
όμολογοΰν τή λύπη καί τήν όργή καί άλλες έπιθυμίες, ένώ τον έρωτα νά μή τόν φανε-
ρώνουν. 'Επειδή οϋτε ό Άντίοχος είπε κάτι σ' αύτόν (τον Ερασίστρατο), ένώ τόν έκλιπα-
ροΰσε ότι θά τό μάθει τηρώντας το άπόρρητο, κάθησε πλησίον του καί παρατηρούσε
τις μεταβολές τοΰ σώματος του, μέ ποιόν τρόπο συμπεριφερόταν πρός τόν κάθε έναν
άπό αύτούς πού έμπαιναν (στό δωμάτιο του), ώσπου άνακάλυψε ότι όσον άφορά τούς
άλλους τό σώμα του πάντοτε άτονοΰσε καί μαραινόταν σιγά-σιγά· όταν όμως έρχόταν
πρός αύτόν ή Στρατονίκη γιά νά τόν έπισκεφθεί, (διαπίστωσε ό Ερασίστρατος) ότι τότε
ταραζόταν πάρα πολύ ή διάνοιά του έξ αιτίας τής ντροπής καί τής συνειδήσεως (τοΰ πά-
θους του) καί σιωποϋσε, ένώ τό σώμα του καί χωρίς τή θέλησή του γινόταν θαλερώτερο
καί ζωτικότερο καί ξανά, όταν αύτή έφευγε, άσθενέστερο· είπε (λοιπόν) στόν Σέλευκο
ότι ό γιός του πάσχει άπό άνίατη νόσο. 'Επειδή όμως ό βασιλιάς αισθάνθηκε ύπερβολική
όδύνη καί έβγαλε δυνατή κραυγή, τοϋ είπε (ό Ερασίστρατος). «Ή άρρώστια είναι έρω-
τας, έρωτας γιά μιά γυναίκα, άλλά άδύνατον νά ικανοποιηθεί». 'Επειδή ό Σέλευκος άπό-
ρησε, άν δέν μπορεί αύτός, ό Σέλευκος, ό βασιλιάς τής Ασίας, νά πείσει κάποια νά πα-
ντρευτεί τέτοιο παιδί, μέ ικεσίες καί μέ χρήματα καί μέ δωρεές καί μέ ολόκληρο τό τόσο
μεγάλο βασίλειο, πού θά περιερχόταν σ' αύτόν τον άρρωστο βασιλιά114, θά δοθεί όμως
(καί τώρα) άντί τής σωτηρίας (τοΰ Άντιόχου), άν ήδη κάποιος τό έπιθυμεί, έχοντας μόνο
τήν άπαίτηση νά μάθει, ποιά εΐναι ή γυναίκα, ό 'Ερασίστρατος εΐπε. «Εΐναι έρωτευμένος
μέ τή γυναίκα μου». Καί ό Σέλευκος τοΰ είπε· «Ύστερα (άπό αύτά), καλέ μου, έχοντας
τέτοια φιλία καί εύγνωμοσύνη πρός έμάς, εσύ πού εΐσαι άπό τούς λίγους μέ τέτοια άρετή
καί σοφία, δέν θά μοϋ σώσεις τόν άνδρα καί πρίγκηπα, τόν γιό τοΰ φίλου καί βασιλιά
σου, πού βρίσκεται σ' αύτή τήν άτυχη κατάσταση καί (όμως) εΐναι σώφρων καί κρύβει τή
συμφορά του καί προτιμά γιά τόν εαυτό του τόν θάνατο· άλλά θά περιφρονήσεις έτσι
τόν Άντίοχο, καί έκτός άπό αύτόν θά περιφρονήσεις καί τον Σέλευκο;» Ό 'Ερασίστρατος
άνταπαντώντας τοΰ εΐπε τά (άκόλουθα) λόγια, ότι αύτό εΐναι άπραγματοποίητο, γιατί
«οϋτε καί σύ, παρ' όλο πού εΐσαι πατέρας του, άν ό Άντίοχος έρωτευόταν τή γυναίκα σου,
θά τοΰ έδινες τή γυναίκα». Τότε ό Σέλευκος ορκιζόταν σ' όλους τούς βασιλικούς θεούς
ότι πραγματικά μέ τή θέλησή του καί μέ χαρά θά τοΰ τήν παραχωρούσε καί ότι θά γι-
νόταν καλό παράδειγμα τής εύνοιας άγαθοϋ πατέρα πρός γιό σώφρονα καί πού άπέχει
άπό τό κακό καί είναι άνάξιος τής συμφοράς. Άφοΰ πρόσθεσε καί πολλά άλλα παρόμοια,

114. Προφανώς έννοεΐ τον μελλοντικό βασιλιά.
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άρχισε νά στενοχωριέται έπειδή δέν μπορούσε νά γίνει ό ίδιος γιατρός γιά τόν έαυτό του
πού είχε περιπέσει σ' αύτή τήν άτυχία, άλλά και γι' αύτό χρειαζόταν τον Ερασίστρατο.
Εκείνος έπειδή κατανόησε ότι ή έξαψη τοΰ βασιλιά ύποδήλωνε (διάθεση γιά) πράξη καί
όχι ύποκρισία, τοΰ άποκάλυψε τό πάθος, καί τού διηγήθηκε πώς τό άνακάλυψε, ένώ κρα-
τιόταν κρυφό. Γιά τόν Σέλευκο όμως πού εύχαριστήθηκε ήταν δύσκολο έγχείρημα νά
πείσει τόν γιό του, άκόμη πιό δύσκολο όμως νά πείσει τή γυναίκα του.

Βλ. κάι Ερασίστρ., άπ. 26 Garofalo.

Ο δέ Σέλευκος τόν υίόν Άντίοχον, περιών έτι, τής άνω γής βασιλεύειν άπέφηνεν

Βλ. κάι μαρτ. 3: τών άνω πάντων τόπων Άντίοχον άποδείξαι βασιλέα.

ούδ' ό περιώνυμος ιατρός 'Ερασίστρατος, έπι μεγίσταις συντάξεσι Σελεύκω συνών

Γιά τίς 'ιατρικές άμοιβές γενικά άλλά καί γιά τήν άμοιβή πού, κατά τόν Πλίνιο, έλαβε ό
'Ερασίστρατος γιά τή θεραπεία τοϋ Άντιόχου βλ. παραπάνω, μαρτ. 2.

ένόσει καϊ παρεϊτο καϊ έκών εις τόν θάνατον συνήργει

Βλ. τή σχετική παρατήρηση στή μαρτ. 1 (γιάτή σωματική φθορά).

μέχρι φυλάξας καθαρόν έκ πάντων τό σώμα

'Εννοεί άπό κάθε τι βλαπτικό, φαγητό ή ποτό.

παρεκαθέζετο καϊ έφύλασσε [sc. ό 'Ερασίστρατος] τάς τοϋ σώματος μεταβολάς

Γιά τόν τρόπο αύτόν τής διαγνώσεως τοΰ έρωτα τοΰ Άντιόχου, μέ παρατήρηση δηλ. τής συ-
μπεριφοράς του, βλ. και τις μαρτ. 1,3 καί 6b. Βλ. καί τή σχετική παρατήρηση στή μαρτ. 1.

5. Λουκιαν., Π. σιφ. θεού 17-18:

Τοσάδεμήν άμφ'ι τών οίκιστέων τοϋ ίροϋ μυθολογέουσιν. ήδη δέ έρέω καί τοϋ νηοϋ πέρι
θέσιδς τε δκως έγένετο καί δστις μιν έποιήσατο. λέγουσι τον νηόν τόν νϋν έδντα < ... >115,
αλλ'εκείνον μέν κατενεχθήναι χρόνω ϋστερον, τόν δέ νϋν έδντα Στρατονίκης έμμεναι ποί-
ημα, γυναικός τοϋ Άσσυρίων βασιλέως.

Δοκέει δέ μοι ή Στρατονίκη έκείνη έμμεναι, τής ό πρόγονος ήρήσατο, τόν ήλεγξεν ια-
τρού έπινοίη- ώς γάρ μιν ή συμφορή κατέλαβεν, άμηχανίαν τω κακώ α'ισχρώ δοκέοντι κατ'
ήσυχίην ένόσεεν, εκείτο δέ άλ^έων ούδέν, και οί ή τε χροιή πάμπαν έτρέπετο καί τό σώμα
δι ' ή μέρη ς έμαραίνετο. ό δέίητρό ς ώς εΐδέ μιν ές ούδέν έμφανές άρρωστέοντα, έγνω τήν
νοϋσον έρωτα έμμεναι. έρωτος δέ άφανέος πολλά σημήια, οφθαλμοί τε άσθενέες καί φωνή
και χροιή καϊ δακρυα. μαθών δέ ταύτα έποίησεν. χειρϊ μέν τή δεξιή εΐχε τοϋ νεανίσκου τήν
καρδίην, έκάλεε δέ τούς άνά τήν οίκίην πάντας· ό δέ τών μέν άλλων έσιόντων πάντων έν
ήρεμίη μεγάλη ήν, ώς δέ ή μητρυιή άπίκετο, τήν τε χροιήν ήλλάξατο καϊ ίδρώειν άρξατο
και τρόμω εϊχετο και ή καρδίη άνεπάλλετο. τά δέ γιγνόμενα έμφανέα τω ίητρώ τόν έρωτα
έποίεεν, καί μιν ώδε ίήσατο. καλέσας τοϋ νεηνίσκου τόν πατέρα κάρτα όρρωδέοντα, «Ήδε
ή νοϋσος», έφη, «ήν ό παις δδε άρρωστέει, ού νόσος έστίν, άλλά άδικίη· δδε γάρ τοι άλγέ-
ει μέν ούδέν, έρως δέ μιν καί φρενοβλαβίη έχει. έπιθυμέει δέ τών ούδαμά τεύζεται, φιλέων
γυναίκα έμήν, τήν έγώ οϋτι μετήσομαι».

115. κριτ. ύπομν.: μή έμμεναι τόν αρχήν γεγενημένον suppl. recc.
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Ό μεν ών τοιάδε σοφίη έψεύδετο. ό δε αντίκα έλίσσετο, «Πρός τε σοφίης καϊ ίητρικής,
μή μοι παϊδα όλέσης■ ού γάρ έθέλων ταύτη σύμφορη έσχετο, άλλ'οί ή νοϋσος άεκουσίη. τώ
σύ μηδαμά ζηλοτνπέων πένθος έγεΐραι πάση βασιλίη μηδέ ίητρός έών φόνον < ... >116 ίη-
τρική».

Ό μέν ώδε άγνώς ών έδέετο. ό δέ μιν αύθις άμείβετο, «'Ανόσια σπεύδεις γάμον έμόν
άπαιρεόμενος ήδέ ίητρόν άνδρα βιώμένος, σύ δέ κώς άν αύτός έπρηξας, εί τοι σήν γυναίκα
έπόθεεν, έμεύ τάδε δεόμένος;»

Ό δέ πρός τάδε έλεγεν ώς ούδ' αύτός άν κοτε γυναικός έφείσατο ούδέ παιδί σωτη-
ρίης έφθόνεεν, εί καί τι μητρυιής έπεθύμεεν ού γάρ όμοίην συμφορήν έμμεναι γαμετήν ή
παϊδα όλέσαι.

Ώς δέ τάδε ό ίητρός ήκουσεν, Τί τοι», έφη, «έμέ λίσσεαι; καί γάρ τοι σήν γυναίκα πο-
θέει. τά δέ έγώ έλεγον πάντα έην ψεύδεα».

Πείθεται μέν τουτέοισι, καί τώ μέν παιδί λείπει καί γυναίκα καί βασιληΐην, αύτός δέ
ές τήν Βαβυλωνίην χώρην άπίκετο καϊ πόλιν έπι τώ Ευφράτη έπώνυμον έωυτού έποιήσα-
το, ένθα οί και ή τελευτή έγένετο. ώδε μέν ό ίητρός έρωτα έγνω τε καϊ ίάσατο.

Αύτές είναι οί μυθολογικές διηγήσεις σχετικά μέ τούς οικιστές τοΰ ίεροΰ (τόπου).
Θά κάνω λόγο τώρα γιά τήν 'ίδρυση τοΰ ναού, μέ ποιόν τρόπο κτίσθηκε καί ποιός τόν
έφτιαξε. Διηγούνται ότι ό ναός πού ύπάρχει σήμερα (δέν είναι έκεΐνος πού οικοδομήθηκε
άρχικά)117, άλλά ότι έκεΐνος κατεδαφίσθηκε ύστερα άπό (κάποιο) χρόνο, ένώ ό τωρινός
είναι δημιούργημα τής Στρατονίκης, συζύγου τοΰ βασιλιά τών Άσσυρίων.

Μοΰ φαίνεται ότι είναι έκείνη ή Στρατονίκη, τήν όποία έρωτεύθηκε ό πρόγονος της,
τόν όποιο άποκάλυψε τό τέχνασμα τοΰ γιατροΰ. Γιατί μόλις τον κατέλαβε ή συμφορά,
έπειδή βρισκόταν σέ άμηχανία, θεωρώντας τό κακό αύτό αισχρό, σιγά-σιγά άρρώστη-
σε, παρέμεινε ξαπλωμένος χωρίς όμως νά πονά, καί τό χρώμα του άλλαξε έντελώς καί
τό σώμα του ήμέρα μέ τήν ήμέρα φθειρόταν. Ό γιατρός όταν τόν είδε ότι ήταν άσθενής
χωρίς κάποια φανερή αιτία, άντιλήφθηκε ότι ή άσθένεια ήταν έρωτας. Τού κρυφοΰ έρω-
τα τά σημάδια είναι πολλά, δηλ. άτονα μάτια καί φωνή καί χρώμα (τοΰ δέρματος)118 καί
δάκρυα. Όταν τό άντιλήφθηκε, έκανε τά έξής: Έβαλε τό δεξί χέρι του στήν καρδιά τοΰ
νεαροΰ καί κάλεσε όλους όσους βρίσκονταν στο σπίτι. Αύτός [sc. νεαρός = ό Άντίοχος],
όταν έμπαιναν όλοι οί άλλοι, ήταν έντελώς ήρεμος, όταν όμως έφθασε ή μητριά του, τό
χρώμα του άλλαξε καί άρχισε νά ιδρώνει καί έτρεμε καί ή καρδιά του χτυπούσε (άτα-
κτα;). Αύτά τά συμβάντα έκαναν στον γιατρό φανερό τόν έρωτα, καί τόν θεράπευσε
ώς έξής: Άφοΰ κάλεσε τόν πατέρα τοΰ νεαροΰ, ό όποιος ήταν πολύ φοβισμένος, τοΰ
είπε: «Αύτή ή αρρώστια άπό τήν όποία νοσεί ό γιός σου δέν είναι άρρώστια άλλά άμαρ-
τία· γιατί δέν αισθάνεται κανέναν πόνο, άλλά τόν κυρίευσε έρωτας καί παραφροσύνη.
Επιθυμεί αύτά πού ποτέ δέν θά άποκτήσει, άγαπώντας τή γυναίκα μου, τήν όποία έγώ
δέν θά τοΰ τή δώσω μέ κανένα τρόπο».

Αύτός [sc. ό γιατρός] είπε ψέματα μ' αύτόν τόν έξυπνο τρόπο. Ό άλλος όμως [sc. ό
πατέρας] άμέσως τον παρακάλεσε: «Στό όνομα τής σοφίας καί τής ιατρικής, μήν κατα-

116. κριτ. ύπόμν.: προξενέεις vel προξενοίης recc.: προξενέειν Koene.

117.ΒΧ. παραπάνω, ύποσημ. 115.

118. Δηλ. ωχρό.
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στρέψεις τό παιδί μου· γιατί χωρίς νά τό θέλει έπεσε σ' αύτή τή συμφορά, άλλά (καί) ή
άρρώστια τοϋ έτυχε χωρίς τή θέλησή του. Έσύ λοιπόν μή θελήσεις μέ κανένα τρόπο άπό
φθόνο γι' αύτόν νά προξενήσεις πένθος σ' ολόκληρο τό βασίλειο, οϋτε όντας γιατρός
(νά κάνεις)119 φόνο μέ τήν ιατρική».

Έτσι τόν παρακαλούσε αύτός άπό άγνοια. Αύτός πάλι [sc. ό γιατρός] τοΰ άπάντη-
σε: «Πράττεις άνόσια προσπαθώντας νά διαλύσεις τον γάμο μου καί νά μέ καταστρέ-
ψεις, γιατρό άνθρωπο. Έσύ πού μοΰ ζητάς αύτά, τί θά έκανες, άν ποθοΰσε τή δική σου
γυναίκα;»

Αύτός τοΰ άνταπάντησε δτι ποτέ δέν θά ύπολόγιζε τή γυναίκα ούτε θά φθονοϋσε
τή σωτηρία τοΰ παιδιοΰ, άκόμα καί άν έπιθυμοΰσε τή μητριά (του)· γιατί δέν είναι ϊδια
συμφορά νά χάσεις τή γυναίκα άπό (τό νά χάσεις) τό παιδί (σου).

Μόλις άκουσε αύτά ό γιατρός είπε: «Γιατί λοιπόν ικετεύεις έμένα; Τή δική σου σύ-
ζυγο έπιθυμεΐ. "Ολα δσα σού έλεγα ήταν ψέματα».

Πείθεται λοιπόν [sc. ό Σέλευκος] σ' αύτά καί άφήνει στόν γιό του καί τή γυναίκα
καί τή βασιλεία- αύτός πήγε στή χώρα τής Βαβυλώνας καί έχτισε στόν Εύφράτη πόλη
ομώνυμη μέ αύτόν, δπου καί άπεβίωσε. Μ' αύτόν τόν τρόπο ό γιατρός διέγνωσε καί θε-
ράπευσε τόν έρωτα.

τόν ήλεγξεν 'ιατρού έπινοίη

Ό Λουκιανός στήν άφήγησή του κατονομάζει μόνο τή Στρατονίκη άλλά οΰτε τόν γιατρό,
άν καί τό όνομά του μαρτυρεΐταί άπό προγενέστερούς του συγγραφείς, οΰτε τόν άσθενή· πάντως
έκθέτει τό περιστατικό έκτενώς και προφανώς γνώριζε έπακριβώς τή σχετική παράδοση.

έρωτος δ'άφανέος πολλά σημήια ...

Γιά τά συμπτώματα τοΰ έρωτα πού δέν έκδηλώνεται βλ. και μαρτ. 3,4 και 6b (κυρίως τό σχε-
τικό σχόλιο στή μαρτ. 3).

χειρί μεν τή δεξι?) είχε τοϋ νεανίσκου τήν καρδίην

Κατά τό χωρίο αύτό ό γιατρός (= ό Ερασίστρατος) παρακολουθούσε τούς κτύπους τής
καρδιάς τοΰ Άντιόχου, δπως δηλ. καί στή μαρτ. 7 (Ιουλιανός), σύμφωνα μέ τό κείμενο τοΰ όποι-
ου ό Ερασίστρατος έβαλε τό χέρι του στό στήθος τοΰ πρίγκηπα και έπίσης παρακολούθησε τούς
κτύπους τής καρδιάς του. Βλ. και τό σχετικό σχόλιο στή μαρτ. 1 (Valerius Maximus).

Πείθεται μεν τουτέοισι... κα'ι ή τελευτή έγένετο.

Ή έκδοχή δτι ό Σέλευκος έγκατέλειψε τή βασιλεία παραδίδεται μόνο άπό τό χωρίο αύτό
τοΰ Λουκιανοΰ.

Γιά τό ϊδιο περιστατικό ό Αουκιανός κάνει λόγο ύπαινικτικά και χωρίς νά μνημονεύει τό
δνομα τοΰ γιατρού στά άκόλουθα δύο έργα του,

α') Ίκαρομέν. 14-15:

Ταύτα ε'ιπών έποίουν άμα τά ύπό τοϋ 'Εμπεδοκλέους παρηγγελμένα· ό δέ κατ' ολίγον ύπα-
πιών ές καπνόν ήρέμα διελύετο. κάπειδή τάχιστα έπτερνξάμην, αύτίκα με φως γε πάμπολυ περιέ-
λαμψε κα'ι τά τέως λανθάνοντα πάντα διεφαίνετο■ κατακύψας γοϋν ές τήν γήν έώρων σαφώς τάς
πόλεις, τούς άνθρώπους, τά γιγνόμενα, και ού τά έν ύπαίθρω μόνον, άλλά κα'ι όπόσα οίκοι έπρατ-
τον ο'ιόμενοι λανθάνειν, Πτολεμαίον μέν συνόντα τή αδελφή, Λυσιμάχω δέ τόν ν ιόν έπιβουλεύοντα,

119. Βλ. παραπάνω, ύποσημ. 116.
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τον Σελεύκου δε Άντίοχον Στρατονίκη διανεύοντα λάθρα τή μητρυιά, τόν δέ Θετταλόν Άλέξανδρον
ύπό τής γυναικός άναιρούμενον ...

(: «Άφοΰ είπα αύτά έκανα ταυτόχρονα όσα μου εΐχε υποδείξει ό Εμπεδοκλής- αύτός, άφοΰ
έφευγε λίγο-λίγο πρός τά πίσω, διαλύθηκε σάν καπνός. Και άφοΰ φτερούγισα πάρα πολύ γρήγο-
ρα, μέ περιέλουσε άμέσως πάρα πολύ φως, καί δσα προηγουμένως δέν τά έβλεπα, δλα μοΰ έγιναν
φανερά. Άφοΰ λοιπόν έσκυψα πρός τή γή, έβλεπα μέ εύκρίνεια τις πόλεις, τούς άνθρώπους, τά
δσα συνέβαιναν καί δχι μόνο στήν ύπαιθρο, άλλά καί δσα έκαναν στά σπίτια τους, νομίζοντας δτι
δέν τούς βλέπει κανένας, τόν Πτολεμαίο νά πλαγιάζει μέ τήν άδελφή του, τόν Άυσίμαχο νά έπι-
βουλεύεται (τή ζωή) τοΰ γιοΰ του, τόν γιό τοΰ Σελεύκου Άντίοχο νά κάνει κρυφά νεύματα120 πρός
τή μητριά του Στρατονίκη, τόν Αλέξανδρο τόν Θεσσαλό νά σκοτώνεται άπό τή γυναίκα του ...»).

'Επισημαίνω δτι στό χωρίο αύτό ή συμπεριφορά τοΰ Άντιόχου παρουσιάζεται έντελώς δι-
αφορετική άπό δ,τι στά άντίστοιχα κείμενα τών άλλων συγγραφέων (τόν Σελεύκου δέ Άντίοχον
Στρατονίκη διανεύοντα λάθρα τή μητρυιά).

β') Πώς δει ίστ. συγγρ. 35:

Άλλά πού τό τής τέχνης και τό τής συμβουλής χρήσιμον; ούκ ές ποίησιν τών προσόντων,
άλλ'έςχρήσιν αύτών τήν προσήκουσαν. οϊόν τι άμέλει καϊ Ίκκος κα'ι Ήρόδικος καϊ Θέων καί ει τις
άλλος γυμναστής άν σοι ύπόσχοιντο, ού τόν Περδίκκαν παραλαβόντες —ει δή καί ούτός έστιν ό
τής μητρυιάς έρασθείς καί διά ταύτα κατεσκληκώς, άλλά μή Άντίοχος ό τοϋ Σελεύκου Στρατονίκης
εκείνης— άποφαίνειν Όλυμπιονίκην ...

(: «Άλλά που είναι χρήσιμη ή τέχνη καί ή συμβουλή; "Οχι στή δημιουργία τών προσόντων
άλλά στή σωστή χρήση τους. Γιά παράδειγμα ό "Ικκος, ό Ήρόδικος, ό Θέων και οποιοσδήποτε
άλλος γυμναστής δέν θά σοΰ ύπόσχονταν ότι, άφοΰ άναλάβουν τόν Περδίκκα —άν βέβαια αύτός
είναι πού έρωτεύθηκε τή μητριά του καί έξ αιτίας αύτοΰ έγινε κάτισχνος, καί όχι ό Άντίοχος, γιός
τοΰ Σελεύκου (πού έρωτεύθηκε) έκείνη τή Στρατονίκη—, θά τόν άναδείξουν 'Ολυμπιονίκη ...»).

Ό "Ικκος ό Ταραντϊνος (5ος αί. π.Χ.) καί ό Θέων ό Άλεξανδρεύς (2ος αί. μ.Χ.), πού μνημο-
νεύονται στό παραπάνω χωρίο, ήταν γνωστοί γυμναστές, ένώ ό Ήρόδικος ό Σηλυμβριανός (5ος
αί. π.Χ.), γιατρός τής Κνιδιακής ιατρικής σχολής, ήταν φημισμένος κατά τήν Αρχαιότητα γιά τίς
έξαντλητικές πεζοπορίες πού έπέβαλλε στούς άσθενεϊς του. Σχετικά μέ τά τρία αύτά πρόσωπα
βλ. J. Jüthner, Philostratos Über Gymnastik [SWK], Leipzig - Berlin 1909, σσ. 8-9 ("Ικκος), 9-16
(Ήρόδικος) καί 16-22 (Θέων)· στή σ. 8 γίνεται μνεία τοΰ χωρίου τοΰ Λουκιανοΰ,τό όποιο έξετά-
ζεται έδώ. Άκόμη έπισημαίνω καί μιά άνακρίβεια στή διήγηση πού έμπεριέχεται στό παραπάνω
κείμενο, δηλ. ότι Περδίκκας έρωτεύθηκε όχι τή μητριά του άλλά τήν παλλακίδα τοΰ πατέρα του-
τή μητριά του έρωτεύθηκε ό Άντίοχος, όπως όρθά ύπονοεΐται.

6a. Γαλην., Π. τοϋ προγιν. 6 [XIV 630,15-631,5 Κ. = CMG V/8/1, σ. 100,7-14]:

Άοιπόν ούν δπερ ύπεσχόμην εφεξής σοι διηγήσομαι, ήν λέξιν και προσθήναι δει τω
παρδντι λόγω, μάλιστ' έπειδή και τών σοφιστών ιατρών ενιοι, αγνοούμενοι τίνι λόγω τόν
έρωτα τής παλλακής τοϋ πατρός 'Ερασίστρατος έγνώρισεν, έγραψαν τάς αρτηρίας [τούς
σφυγμούς] τοϋ νεανίσκου σφυζούσας έρωτικώς έξευρεϊν αύτόν, ούκέθ' ύπομείναντες ειπείν
έκ τών σφυγμών εύρεθήναι [καί ότι τής πατρός παλλακής]. έγώ δ'δπως μέν 'Ερασίστρατος
έγνω τούτο λέγειν ούκ έχω. δπως δ'αύτός έγνων ήδη σοι φράσω.

Στή συνέχεια λοιπόν θά σοϋ διηγηθώ αύτό πού σού ύποσχέθηκα, δηλ. αύτή τή διή-
γηση τήν όποία πρέπει μάλιστα νά προσθέσω στό προκείμενο έπιχείρημά μου, καί κυρίως

120. Δηλ. έρωτικά νεύματα.
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έπειδή κάποιοι άπό τούς σοφιστές γιατρούς, άγνοώντας γιά ποιόν λόγο ό Ερασίστρατος
διέγνωσε τόν έρωτα (τοΰ νεαροΰ) πρός τήν παλλακίδα τοΰ πατέρα του, έγραψαν ότι
αύτός διαπίστωσε δτι οί άρτηρίες τοΰ νεαροΰ πάλλονταν έρωτικά121, άν καί άκόμη δέν
τολμοΰσαν νά παραδεχθούν ότι αύτός [sc. ό έρωτας] άνακαλύφθηκε μέ βάση τούς σφυγ-
μούς. Έγώ δέν μπορώ νά πώ μέ ποιόν τρόπο τό διαπίστωσε ό Ερασίστρατος· άμέσως
δμως θά σοΰ πώ πώς τό διαπίστωσα έγώ.

Βλ. καί άπ. 27Β Garofalo.

έπειδή κάι τών σοφιστών Ιατρών ένιοι, αγνοούμενοι τίνι λόγω τόν έρωτα τής παλλακής τοΰ
πατρός 'Ερασίστρατος έγνώρισεν

Ό Nutton, Galen, On Prognosis, a. 195, υποστηρίζει, χωρίς όμως κάποια έπιχειρηματολογία,
ότι ό Γαληνός στήν καταγραφή τοΰ περιστατικού αύτοΰ συμφύρει τίς δύο άφηγήσεις, δηλ. αύτή
πού άφορά τήν περίπτωση τοΰ Άντιόχου μέ έκείνην τοϋ Περδίκκα. Πράγματι αύτό πρέπει νά γί-
νει άποδεκτό, άφοΰ τό άντικείμενο τοΰ έρωτα τοΰ Άντιόχου δέν ήταν ή παλλακίδα άλλά ή νεαρή
σύζυγος τοΰ πατέρα του. Βλ. καί παρακάτω, στό ϊδιο κεφ., λ. άρ. 18 («'Ιπποκράτης ό Κώος»), σχό-
λια στή μαρτ. 1.

έγραψαν τάς αρτηρίας [τούς σφυγμούς] τοϋ νεανίσκου σφυζούσας έρωτικώς

Δηλ. πάλλονταν έντονα καϊ άτακτα, όπως συμβαίνει στούς έρωτευμένους. Γιά τόν χαρακτη-
ρισμό έρωτικός όσον άφορά τήν κίνηση τών άρτηριών βλ. καί μαρτ. 6c, ένώ γιά τή διάγνωση διά
τών σφυγμών όσον άφορά τό συζητούμενο περιστατικό βλ. καϊ τις μαρτ. 1 καϊ 8. Βλ. καί τή σχε-
τική παρατήρηση στή μαρτ. 1.

δπως δ' αύτός έγνων ήδη σοι φράσω

Βλ. Γαλην.,Π. προγιν. 6 [XIV 631,5-635,9 Κ. = CMGV/8/Ι,σσ. 100,15-104,23]:Παρεκλήθην
μέν ε'ις τήν έπίσκεψιν τής γυναικός ώς άγρυπνούσης έν ταϊς νυξί (έπρόκειτο γιά τόν έρωτα τής γυ-
ναίκας αύτής πρός τόν χορευτή τοΰ θεάτρου Πυλάδη, γιά τήν ταύτιση τοΰ οποίου βλ. Nutton,
Galen, On Prognosis, σσ. 197-198). Βλ. καί Στέφ., Σ^όλ. είς Ίπποκρ. Προγν. [I 76, 28-31 Dietz =
CMG XI/1/2, σ. 62,6-11].

6b. Γαλην., Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Προγν. 1,4 [XVIII/B ', σσ. 18,7-19,1 Κ. = CMG V/9/2,
σσ. 206,13-207,2]:

Έν δε τω Περ'ι ιερής νόσου και πλείω γέγραπται πρός ελεγχον τών ο'ιομένων ύπό
θεών γίνεσθαι νοσήματα, μήτ' ούν τήν έπιληψίαν ο'ιώμεθα θείον είναι νόσημα μηδέ. τόν
έρωτα■ και γάρ κα'ι τούτον τίνες ύπολαμβάνοντες άληθή μέν έγραψαν ίστορίαν, ώς Ερα-
σίστρατος έφώρασε δι ' έρωτα τόν τοϋ βασιλέως άρρωστοϋντα υίόν. θείον δέ ούκ έδίδαξαν
οϋθ' ύπό Ερασιστράτου καλούμενον ούθ' ύπό Ιπποκράτους οϋθ' ύπό άλλου τινός ιατρού
τόν έρωτα, τούς δ' ήτοι καταλεπτυνομένους ή άχροοϋντας ή άγρυπνοΰντας ή και πυρέξα-
ντας έπι προφάσεσιν έρωτικαϊς έν έκείνω τοϋ λόγου τω κεφαλαίω περιλαμβάνουσιν οί πα-
λαοί, καθό περ'ι τών προκαταρχόντων αιτίων διεξέρχονται.

Στο Περ'ι ιερής νόσου122 έχουν γραφτεί [sc. άπό τόν Ιπποκράτη] άκόμη περισσότε-

121. Γιά τή σημασία τής έκφράσεως σφυζούσας έρωτικώς βλ. λίγο παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο.

122. Δηλ. στό Περί έπιληψίας.
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ρα πρός άντίκρουση αύτών πού θεωρούν οτι άσθένειες προκαλούνται άπό τούς θεούς.
Δέν θεωρούμε λοιπόν οτι ούτε ή έπιληψία εΐναι θεϊκή άρρώστια ούτε ό έρωτας· βέβαια
κάποιοι κάνοντας λόγο γι' αύτόν [sc. τόν έρωτα] κατέγραψαν μιά άληθινή ιστορία, οτι ό
Ερασίστρατος άνακάλυψε τόν γιό τοϋ βασιλιά νά εΐναι άρρωστος έξ αιτίας έρωτα, δέν
είπαν δμως δτι ό έρωτας άποκαλεΐται θεϊκός123 ούτε άπό τόν Ερασίστρατο ούτε άπό τόν
'Ιπποκράτη οϋτε άπό κάποιον άλλον γιατρό. Αύτούς πού ε'ίτε άδυνατίζουν ύπερβολικά ή
γίνονται ώχροϊ ή έχουν άϋπνίες ή άκόμη έχουν πυρετό γιά λόγους έρωτικούς οί παλαιοί
(γιατροί) τούς περιλαμβάνουν σ' έκεΐνο τό τμήμα τής (ιατρικής) θεωρίας, στό όποιο κά-
νουν λόγο γιά τά προκαταρκτικά α'ίτια.

Βλ. καί Έρασίστρ., άπ. 27Α Garofalo.

έν τω Περ'ι ιερής νόσου ... θείον είναι νόσημα

Γιά τό χωρίο, οπου ό συγγραφέας τής πραγματείας αύτής έπιτίθεται σ' έκείνους πού προέ-
βαλαν τή θεϊκή προέλευση διαφόρων νοσημάτων καί ειδικότερα τής έπιληψίας βλ. Ίπποκρ., Π.
ίερ. νούσ. 1-5 [VI 352,1-370,11 L.].

ώς 'Ερασίστρατος... νίόν.

Βλ. Σχολ. R Γαλην. Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Προγν. 1,4 [CMG V/9/2, σ. 206, 18] (sim.): τόν πρός
Εύρυδίκην τήν μητρνιαν αύτοϋ Σελεύκου Μακεδόνων γυναίκα. Ή σύζυγος τοϋ Σελεύκου μνημο-
νεύεται ώς Εύρυδίκη καί άπό τόν Στέφανο, βλ. μαρτ. 8.

τούς δ' ήτοι καταλεπτυνομένους ή άχροοϋντας ή άγρυπνοϋντας ή κα'ι πυρέξαντας έπι προ-
φάσεσιν έρωτικαΐς

Γιά τά συμπτώματα τών ερωτευμένων ώς μέσο διαγνώσεως τοΰ πάθους τους βλ. καί στις
μαρτ. 1,3,4 καί 6c. Βλ. καί τό σχετικό σχόλιο στή μαρτ. 1.

περ'ι τών προκαταρχόντων αίτιων διεξέρχονται

Γιά τόν ορισμό τοΰ προκατάρχοντος ή προκαταρκτικού αίτιου βλ. [Γαλην.], "Ορ. ίατρ. 155
[XIX 392,10-16 Κ.]: Προκαταρκτικών μέν ούν [sc. αίτιον] έστιν ο ποιήσαν τό αποτέλεσμα κεχώρι-
σται ώς ό δακών κύων καί ό πλήξας σκορπίος καί ή από τοϋ ηλίου έγκαυσις ή τόν πυρετόν έργαζο-
μένη. Αθηναίος δέ ό Άτταλευς οϋτω φησίν αίτιον έστι τό ποιούν, τοϋτο δέ έστι τό προκαταρκτικόν.
άλλως· τά προκαταρκτικά αϊτιά έστιν δσα προκατάρχει τής δλης συντελείας τοΰ αποτελέσματος
καί ών ούδέν προηγείται. Βλ. άκόμη τό άφιερωμένο στή διδασκαλία τών προκαταρκτικών αιτίων,
άλλά μόνο σέ λατινική μετάφραση παραδεδομένο, γαληνικό σύγγραμμα De causis procatarcticis
(βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Γαληνός ό Περγαμηνός»).

6c. Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Προγν. 1,8 [XVIII/B', σ. 40,4-13 Κ. = CMG V/9/2, σ.
218,17-25]:

Ούδέ γάρ 'Ερασίστρατος ίδών κόρακας ή κορώνας πετομένας έφώρασε τόν έρωτα
τοϋ νεανίσκου, ού μήν ούδ', ώς τίνες έγραψαν, έρωτικόν σφυζουσών ήσθετο τών αρτηριών
τοϋ νεανίσκου (ουδείς γάρ έστι σφυγμός ίδιος έρωτος εξαίρετος), άλλ' ώσπερ κάμοί ποτε
έφάνη τω καρπώ μέν έπιβεβληκότι τοϋ νοσοϋντος τήν χείρα, γυναικός δέ τίνος όφθείσης
τών κατά τήν οίκίαν, αύτίκα μέν άνώμαλός τε καί άτακτος γενόμενος, όλίγω δέ ύστερον

123. Δηλ. θεϊκή αρρώστια.
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είς τό κατά φύσιν έπανελθών άμα τώ άναχωρήσαι τήν όφθεΐσαν. ό γάρ ουτω τρεπόμενος
σφυγμός κοινόν ενδείκνυται ταραχώδες τι πάθος έν τη τοϋ κάμνοντος γεγονέναι ψυχή.

Ουτε βέβαια ό 'Ερασίστρατος κατανόησε τόν έρωτα του νεαροΰ βλέποντας κορά-
κια ή κουροΰνες, ουτε όμως, όπως έγραψαν κάποιοι, άντιλήφθηκε ότι οί άρτηρίες τοΰ νε-
αροΰ έσφυζαν μέ τρόπο έρωτικό (γιατί δέν ύπάρχει ιδιαίτερος σφυγμός χαρακτηριστικός
τοΰ έρωτα)· άλλά όπως φάνηκε καί σέ μένα κάποτε, όταν έβαλα τό χέρι μου στόν καρπό
τοΰ άσθενοΰς, μόλις εμφανίσθηκε κάποια άπό τις γυναίκες τοΰ σπιτιοΰ, άφοΰ έγινε [sc. ό
σφυγμός] άμέσως άνώμαλος καί άτακτος, ύστερα άπό λίγο έπανήλθε στό φυσιολογικό,
τήν 'ίδια στιγμή πού άναχώρησε αύτή τήν όποία είχε δει [sc. ό άσθενής]. Γιατί ό σφυγμός
πού μεταβάλλεται έτσι άποδεικνύει δτι στήν ψυχή τοΰ άσθενοΰς έχει γεννηθεί κάποιο
κοινό πάθος πού προκαλεί ταραχή.

ου μήν ούδ', ώς τίνες έγραψαν, έρωτικον σφυζουσών ήσθετο τών αρτηριών τοϋ νεανίσκου
Βλ. καί λίγο παραπάνω, μαρτ. 6a: καί τών σοφιστών ιατρών ένιοι ... έγραψαν τάς άρτηρίας
[τούς σφυγμούς] τοϋ νεανίσκου σφυζούσας έρωτικώς έξευρεϊν αύτόν.

αλλ'ώσπερ κάμοίποτε έφάνη τω καρπώ μέν έπιβεβληκότι τοϋ νοσοϋντος τήν χείρα
Σχετικά βλ. μαρτ. 1 (σχόλιο: bracchium adulescentis...).

7. 'Ιουλιανός, Μισοπώγων 17 [σ. 28 Prato - Micalella]:

Λέγεται τοί ποτε τόν έπώνυμον τήσδε τής πόλεως βασιλέα, μάλλον δέ οΰπερ έπώ-
νυμος ήδε ή πόλις συνωκίσθη (πεποίηται μέν γάρ ύπό Σελεύκου, τοΰνομα δέ έχει άπό τοϋ
Σελεύκου παιδός)· ό'ν δή φασι δι'ύπερβολήν άβρότητος καί τρυφής έρώντα άεϊ καϊ έρώμε-
νον, τέλος άδικον έρωτα τής εαυτού μητρυιάς έρασθήναι· κρύπτειν δέ έθέλοντα τό πάθος
ού δύνασθαι, τό σώμα δέ αύτώ κατά μικρόν τηκόμενον άφανώς οϊχεσθαι, καί ύπορρεϊν τάς
δυνάμεις, καί τό πνεϋμα έλαττον εΐναι τοϋ συνήθους, έώκει δέ οϊμαι τό κατ' αύτόν αίνίγ-
ματι, σαφή μέν ούκ έχούσης αίτίαν τής νόσου, μάλλον δέ ούδέ αύτής, ήτις ποτέ έστι, φαι-
νομένης, έναργοϋς δέ ούσης τής περί τό μειράκιον άσθενείας. ένθάδε μέγας άθλος ίατρώ
προύτέθη τω Σαμίω τήν νόσον, ήτις ποτέ έστιν, έξευρείν. ό δέ ύπονοήσας έκ τών 'Ομήρου
τίνες ποτέ είσιν αί γυιοβόροι μελεδώναι, και ότι πολλάκις ούκ άσθένεια σώματος, άλλ'
άρρωστία ψυχής αιτία γίνεται τηκεδόνος τω σώματι, και τό μειράκιον όρών ύπό τε ήλικί-
ας καί συνήθειας ούκ άναφρόδιτον, όδόν έτράπετο τοιαύτην έπί τήν τοϋ νοσήματος θή-
ραν. καθίζει πλησίον τής κλίνης άφορων είς τό πρόσωπον τοΰ μειρακίου, παριέναι κελεύ-
σας καλούς τε καί καλάς, άπό τής βασιλίδος άρξαμένους. ή δέ ώς ήλθεν, έπισκεψομένη
δήθεν αύτόν, αύτίκα έδίδου τά συνθήματα τοϋ πάθους ό νεανίας, άσθμα τών θλιβομένων
ήφίει, έπέχειν γάρ αύτό κινούμενον καίπερ σφόδρα έθέλων ούχ οιός τε ήν, καί ταραχή ήν
τοϋ πνεύματος καί πολύ περί τό πρόσωπον έρύθημα. ταϋτα όρών ό ιατρός προσάγει τώ
στέρνοι τήν χείρα, καί έπήδα δεινών ή καρδία καί έξω ι'ετο. τοιαύτα άττα έπασχεν έκείνης
παρούσης, έπεί δέ άπήλθεν, έπιόντων άλλων, άτρέμας ειχε καί ήν όμοιος τοις ούδέν πά-
σχουσι. συνιδών δέ τό πάθος ό 'Ερασίστρατος φράζει πρός τόν βασιλέα, καϊ σς ύπό τοϋ φι-
λόπαις είναι παραχωρεϊν έφη τω παιδί τής γαμέτης, ό δέ αύτίκα μέν ήρνήσατο. τελευτή-
σαντος δέ τοϋ πατρός μικρόν ύστερον, ήν πρότερον διδομένην αύτώ χάριν εύγενώς ήρνή-
θη, μάλα κραταιώς μετεδίωξεν.
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Υπάρχει λοιπόν μιά διήγηση γιά τόν βασιλιά πού εχει τό ϊδιο όνομα μ' αύτή τήν
πόλη124, ή καλύτερα (γι' αύτόν) τό όνομα τοΰ όποιου πήρε ή πόλη αύτή όταν συνοικίσθη-
κε (γιατϊ ιδρύθηκε βέβαια άπό τόν Σέλευκο, τό όνομά της όμως τό πήρε άπό τόν γιο τοΰ
Σελεύκου)125. Λένε λοιπόν ότι αύτός έξ αιτίας τής ύπερβολικής πολυτέλειας και τής φι-
ληδονίας του ήταν πάντοτε έρωτευμένος και άντικείμενο έρωτα, και ότι στό τέλος έρω-
τεύθηκε μέ άνομο έρωτα τή μητριά του. (Λένε) ότι, άν καϊ ήθελε, δέν μπορούσε νά κρύ-
ψει τό πάθος του, ένώ τό σώμα του άρχισε σιγά-σιγά νά λειώνει χωρϊς φανερή αίτία και
νά τον έγκαταλείπουν οί δυνάμεις του καϊ ή άναπνοή του νά είναι πιό άδύνατη άπό τό
συνηθισμένο. Νομίζω ότι αύτό πού τοΰ συνέβαινε έμοιαζε μέ αίνιγμα, έπειδή ή άρρώ-
στια δέν εΐχε έμφανή αίτία, ή καλύτερα ούτε ή 'ίδια (ή άρρώστια) ήταν φανερή τί λογής
ήταν, ένώ ήταν όρατή ή έξασθένηση τοΰ νεαροΰ. Στήν περίπτωση αύτή άνατέθηκε στόν
γιατρό άπό τή Σάμο ένας μεγάλος άθλος, νά άνακαλύψει ποιά ήταν ή άρρώστια. Αύτός
έχοντας κατά νοΰν άπό τον "Ομηρο ποιές είναι «οί λύπες πού κατατρώνε τό σώμα», καί
ότι πολλές φορές όχι άσθένεια τοΰ σώματος άλλά νόσος τής ψυχής γίνεται αίτία νά λει-
ώνει τό σώμα, καϊ βλέποντας τον νεαρό πού λόγω τής ήλικίας καί τής συνήθειας δέν
ήταν άνέραστος, άκολούθησε τήν έξής οδό γιά νά διαγνώσει τήν άρρώστια. Κάθεται
κοντά στό κρεβάτι παρατηρώντας τό πρόσωπο τοΰ νεαρού, άφοΰ έχει δώσει έντολή νά
έλθουν (έκεΐ) οί όμορφοι καί οί όμορφες126, μέ πρώτη τή βασίλισσα. Μόλις ήλθε αύτή,
δήθεν γιά νά τόν έπισκεφθεΐ, άμέσως ό νεαρός άρχισε νά εκδηλώνει τά συμπτώματα τής
άρρώστιας του, άνάσαινε άσθμαίνοντας σάν νά πνιγόταν, δέν μπορούσε νά συγκρατή-
σει τήν ταραχή του, άν καί τό έπιθυμοΰσε πάρα πολύ, διαταράχθηκε ή άναπνοή του καί
τό πρόσωπο έγινε κατακόκκινο. Βλέποντας αύτά ό γιατρός βάζει τό χέρι του στό στήθος
(τοΰ νεαροΰ) καί (διαπιστώνει ότι) ή καρδιά του έξ αιτίας τοΰ πάθους χτυποΰσε δυνατά
καί πεταγόταν πρός τά έξω. Κάπως παρόμοια έπασχε, όταν έκείνη ήταν παρούσα- μό-
λις όμως έφυγε, όταν ήλθαν άλλοι, ήταν ήρεμος καί όμοιος μέ έκείνους πού δέν ύποφέ-
ρουν άπό τίποτε. Άφοΰ ό 'Ερασίστρατος διέγνωσε τήν άρρώστια τή λέει στόν βασιλιά,
καί έκεΐνος, έπειδή άγαποΰσε τό παιδί του, είπε ότι παραχωρεί στό παιδί τή συζυγό του.
Αύτός [sc. ό νεαρός] άμέσως άρνήθηκε- όταν όμως λίγο άργότερα ό πατέρας του πέθα-
νε, διεκδίκησε πάρα πολύ έντονα τό δώρο πού όταν παλαιότερα τοΰ είχε προσφερθεί τό
άρνήθηκε εύγενικά.

Βλ. και Έρασίστρ., άπ. 27C Garofalo.

άδικον έρωτα τής έαυτοϋ μητρυι&ς

Ή σύζυγος τοΰ Σελεύκου δέν κατονομάζεται, δπως συμβαίνει και στις μαρτ. 6a, 6b και 9,
στις όποιες όμως γίνεται έξαιρετικά σύντομη μνεία τοΰ περιστατικού.

ένθάδε μέγας άθλος ίατρω προύτέθη τω Σαμίω τήν νόσον, ήτις ποτέ έστιν, έξενρεΐν.

Στο παραπάνω άπόσπασμα σημειώνεται ότι ό Ερασίστρατος ήταν Σάμιος. Επισημαίνω όμως
ότι δέν έχω έντοπίσει μαρτυρία προγενέστερη τοΰ Ίουλιανοΰ γιά καταγωγή τοΰ Ερασιστράτου

124. Δηλ. τήν Αντιόχεια.

125. Δηλ. τόν Αντίοχο.

126. Προφανώς άπό τούς ένοικους τοϋ παλατιοΰ.
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άπό τή Σάμο. Ό μόνος άλλος συγγραφέας πού χαρακτηρίζει τόν Ερασίστρατο Σάμιο είναι ό κατά
δύο (;) περίπου αιώνες μεταγενέστερος τοΰ Ίουλιανοΰ Στέφανος (βλ. μαρτ. 8).

ό δέ ύπονοήσας έκ τών Όμηρου τίνες ποτέ είσιν αί γυιοβόροι μελεδώναι,

Ή έκφραση γυιοβόροι μελεδώναι δέν έντοπίζεται στόν Όμηρο άλλά στόν 'Ησίοδο, Έργ.
και ήμ. 65-66: και χάριν άμφιχέαι κεφαλή χρυσέην Άφροδίτην \ καϊ πόθον άργαλέον και γνιοβό-
ρους μελεδώνας.

αντίκα έδίδου τά συνθήματα τοΰ πάθους ό νεανίας, άσθμα τών θλιβομένων ήφίει, έπέχειν γάρ
αύτό κινονμενον καίπερ σφόδρα έθέλων ούχ οΐός τ'ήν, και ταραχή ήν τοϋ πνεύματος και πολύ περι
τό πρόσωπον έρύθημα.

Γιά τά συμπτώματα τοΰ έρωτα καί τή βασισμένη σ' αύτά διάγνωση τοΰ Ερασιστράτου βλ.
καί παραπάνω, μαρτ. 3,4 καί 6a. Βλ. και τή σχετική παρατήρηση στή μαρτ. 1.

ταύτα ορών ό ιατρός προσάγει τω στέρνω τήν χείρα, και έπήδα δεινών ή καρδία καί έ'ζω ϊετο

Σχετικά μέ τούς τρόπους διαγνώσεως άπό τόν Ερασίστρατο τοΰ έρωτα τοΰ Άντιόχου βλ.
παραπάνω, μαρτ. 1 (σ. 526).

ό δέ αύτίκα μέν ήρνήσατο. τελευτήσαντος δέ τοΰ πατρός μικρόν ύστερον, ήν πρότερον διδο-
μένην αύτώ χάριν εύγενώς ήρνήθη, μάλα κραταιώς μετεδίωξεν.

Κατά τό κείμενο πού έξετάζεται έδώ ό Άντίοχος άρνήθηκε τήν προσφορά τοΰ πατέρα του
καί συνήψε σχέσεις (δέν σημειώνεται ότι νυμφεύθηκε) μέ τή Στρατονίκη μόνο μετά άπό τόν θά-
νατο τοΰ πατέρα του. Σύμφωνα μέ τίς μαρτ. 1, 3, 4, 5 καί 9 ό Σέλευκος παραχώρησε τή γυναίκα
του στόν γιό του Άντίοχο και έκεΐνος τή δέχθηκε καί τή νυμφεύθηκε. Μόνον ό Στέφανος (μαρτ.
8) καταγράφει δύο εκδοχές, καμιά άπό τίς όποιες δέν κάνει λόγο γιά γάμο· σύμφωνα μέ τήν πρώ-
τη άπό αύτές μόλις ό Άντίοχος πλάγιασε μέ τή γυναίκα τοΰ πατέρα του άπαλλάχθηκε άπό τό πά-
θος του γι' αύτήν, ένώ σύμφωνα μέ τήν άλλη ό έρωτάς του γι' αύτήν έσβησε μόλις τήν πήρε στήν
άγκαλιά του καί τή φίλησε.

8. Στέφ., Σχόλ. είς Ίπποκρ. Προγν. [174,20-76,27 Dietz = CMG ΧΙ/1/2, σσ. 58,21-62,4]:

Οϋτως γοϋν φασιν Άντίοχον τόν υίόν Σελεύκου τοϋ Μακεδόνων βασιλέως, καθ' ών
καί αί πόλεις Αντιόχεια καί Σελεύκεια ώνομάσθησαν, τούτον ούν τόν Άντίοχον φασιν έαλω-
κέναι έρωτι πρός Εύρυδίκην τήν μητρυιάν αύτοϋ και εΐχε τούτο τό έρωτικόν πάθος έγκε-
καλυμμένον, καί έν μέσω ζωής καί θανάτου αύτόν τετυχηκέναι, καί πολλήν έπιμέλειαν οί
έν τω παλατίω ιατροί πρός τά νομισθέντα αύτοϊς έποίησαν. άλλά καί άλλους πλείστους
ιατρούς άπό τών πόλεων μεταχειρισάμενοι καί άπό τών κωμών καί άπό τών άγρών, καί
μηδέν ίσχύσαντες ποιήσαι διά τό έγκατακεκρυμμένον εχειν τό πάθος, έγνώσθη τω βασι-
λεϊ Σελεύκω περί 'Ερασιστράτου τοϋ Σαμίου δτι άριστος έστιν ιατρός, καί δή παραγενο-
μένου τοϋ 'Ερασιστράτου πρός τόν Σέλευκον διελέχθησαν περί τοϋ υιού. καί είσελθδντος
τοϋ 'Ερασιστράτου πρός τόν Άντίοχον έπέβαλε τήν χείρα έπί τω καρπώ τοϋ Άντιόχου, καί
δή σφυγμολογοϋντος τοΰ 'Ερασιστράτου, κατά τινα τύχην τις έκ τών έκεϊσε έστώτων έμνη-
μόνευσεν Εύρυδίκης, καί εύθέως γεγόνασιν οί σφυγμοί άτακτοι, καί διέγνω έν έαυτω ό
'Ερασίστρατος δτι έρωτικώς διάκειται πρός Εύρυδίκην ό νεανίας. καί παρασιωπήσας έπνν-
θάνετο λέγων δτι «δει καί δεύτερον καί τρίτον έπιστήναι τή σημειώσει πρός άσφαλή δι-
άγνωσιν τοϋ πάθους», καί ειπών άπηλλάγη. εΐτα έλθών τή επαύριον λέγει τινί τών μετ'
αύτοϋ δτι «ήνίκα νεύσω σοι, μνημόνευσον Εύρυδίκης». καϊ έπέβαλε τήνχεϊρα έπί τω καρπώ
τοϋ Άντιόχου καί εύρε τούς σφυγμούς οΐοί περ καί έν τω κατά φύσιν, καί δή σημειουμέ-
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νου αύτοϋ ενευσε τώ μετ' αύτοϋ, καί έμνημόνευσεν Εύρνδίκης. καί εύθύς γέγονεν ή αρτη-
ρία έν ταράχω πολλώ και άτάκτω κινήσει, καί διέγνω ό Ερασίστρατος ασφαλώς δτι έρω-
τα είχε πρός Εύρυδίκην τίς δ' ήν ή Εύρυδίκη ούκ έγίνωσκε. καί δή καϊ πάλιν είρηκώς δτι
«έτι δεόμεθα τής σημειώσεως» άνεχώρησεν. είτα εις ύστερον έλθών ό Ερασίστρατος έφη
πρός τόν Σέλευκον δτι, «θέλω πάσας τάς θεραπαίνας τάς έν τώ παλατίω ούσας διελθείν
έμπροσθεν ημών, ίνα τήν έπιτηδειοτάτην έκλεξώμεθα πρός ύπουργίαν τοϋ νεανίσκου, ίνα
τά ύφ'ήμών έπιτασσόμενα βοηθήματα ποιή»· καί δή τούτο έποίησεν ό βασιλεύς καί έκέλευ-
σε πάσας διέρχεσθαι έμπροσθεν τοϋ Άντιόχου. ό δέ 'Ερασίστρατος έσφυγμολόγει αύτόν καί
παρήλθον αί θεράπαιναι, και ουδεμία άνωμαλία γέγονεν έν τή άρτηρία. καί δή έν άμηχανία
γεγονώς ό 'Ερασίστρατος έφη πρός τόν Σέλευκον δτι «ούκ άπολέπειπται άλλη θεραπαινίς
ήτις γνώριμη έστι τώ νεανίσκω;» καίφησιν ό βασιλεύς δτι «ούκ άπολέλειπται άλλη κορασίς,
εί μή τό γύναιόν μου», καί φησιν ό 'Ερασίστρατος δτι «έλθέτω καί αύτη», καί δή έρχομένης
τής Εύρυδίκης, άμα έθεώρησεν ό Άντίοχος, γέγονεν ή άρτηρία αύτοϋ έν άνωμαλία· ό γάρ
'Ερασίστρατος έμεινε σφυγμολογών αύτόν άπ' άρχής μέχρι τέλους, κα'ι δήθεν έπιστώσατο
κα'ι διέγνω δτι πρός τήν Εύρυδίκην τήν μητρυιάν αύτοϋ έρωτι έαλωκέναι, καί δή, φασί, πρός
τόν πατέρα τοϋ Άντιόχου άπεφήνατο λέγων δτι «οιδα τό νόσημα καί διέγνων αύτό δπερ νο-
σεί ό υιός σον, καί δύναμαι αύτόν θεραπεϋσαι, ού βούλομαι δέ». καί δή ευθύς ό βασιλεύς
πολλάς ύπέσχετο και τιμάς καί άξιας δούναι τω Έρασιστράτω, 'ίνα ϊάσηται τόν υίόν αύτοϋ
έκ τής νόσον. ό δέ 'Ερασίστρατος είπε πάλιν τά αύτά, δτι «διέγνων μέν τό νόσημα καί δύνα-
μαι αύτόν θεραπεϋσαι, ού βούλομαι δέ». καί δή τούτο έπί πολύ τοϋ 'Ερασιστράτου λέγοντος
έθνμώθη ό βασιλεύς, και άπειλάς καί έμβριμήσεις τύραννος ών άπένεμε τω Έρασιστράτω,
δτι τυχόν «εί μή έθέλεις αύτόν θεραπεϋσαι, φονεύσω σε», καί φησιν ό Ερασίστρατος, «τί
έθυμώθης, ώ βασιλεϋ; δτι τής γυναικός μον έρά καί θέλεις δίδωμι τήν έμήν γνναίκα 'ίνα
σννδιαφθαρή αύτω· άκαιρον τοϋ τό έστιν». καί δή φησιν ό βασιλεύς δτι, «έάν τούτο ποίησης
και δώσεις τήν γυναίκα σου καί ίαθή ό υιός μου, πολλά χρήματα δώσω σοι καί συγκοινωνός
τής βασιλείας μου έση». καί φησιν ό Ερασίστρατος δτι «εί τής γυναικός σον ήρα, παρείχες
άν τώ νεανίσκω ώστε ύγιασθήναι αύτόν;» ό δέ βασιλεύς μετά πολλού δρκου έξομνύμενος
δτι «έάν τής γυναικός μον ήρα, έδίδονν άν αύτω ίνα ύγιασθή», καί τούτο κατασφαλισάμε-
νος ό Ερασίστρατος, λέγει πρός τόν βασιλέα δτι «ίνα γινώσκης, ώ βασιλεϋ, τής γνναικός
σον έρά». καί δή εύθέως έκέλευσεν ό βασιλεύς τήν Εύρυδίκην είσελθείν πρός τόν Άντίοχον.
καί τίνες μέν φασιν δτι σννεφθάρη αύτή καί οϋτως άπηλλάγη τοϋ πάθους ό Άντίοχος. έτεροι
δέ είπον δτι έν εξουσία αύτήν λαβών καί περιβαλών καί καταφιλήσας άπηλλάγη.

Έτσι λοιπόν λένε ότι ό Άντίοχος, ό γιός τοϋ Σελεύκου, βασιλιά τών Μακεδόνων,
άπό τούς οποίους πήραν τά ονόματα οί πόλεις Σελεύκεια καί Αντιόχεια, αύτός λοιπόν
ό Άντίοχος λένε ότι εΐχε κυριευθεί άπό έρωτα πρός τή μητριά του Εύρυδίκη καί αύτό
τό έρωτικό πάθος τό είχε φυλάξει κρυφό, καί είχε βρεθεί μεταξύ ζωής καί θανάτου, καί
οί γιατροί τοΰ παλατιού άσχολήθηκαν μέ μεγάλη έπιμέλεια μέ τά όσα θεώρησαν ότι
διέγνωσαν. Άλλά άφοΰ προσέφυγαν καί σέ άλλους πολύ περισσότερους γιατρούς άπό
(άλλες) πόλεις καί κώμες καί άπό άγροτικές περιοχές, καί δέν κατάφεραν νά έπιτύχουν
τίποτε, έπειδή εΐχε τό πάθος του (ό Άντίοχος) καλά κρυμμένο, ό βασιλιάς Σέλευκος
πληροφορήθηκε σχετικά μέ τόν 'Ερασίστρατο τόν Σάμιο ότι είναι άριστος γιατρός. Καί
άφοΰ προσήλθε ό 'Ερασίστρατος στόν Σέλευκο συζήτησαν σχετικά μέ τόν γιό του. Καί
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άφοϋ μπήκε ό Ερασίστρατος στό δωμάτιο τοϋ Άντιόχου έβαλε τό χέρι του στόν καρπό
τοΰ Άντιόχου, καί καθώς ό 'Ερασίστρατος έξέταζε τόν σφυγμό, κατά τύχη κάποιος άπό
αύτούς πού παρίσταντο έκεΐ έκανε λόγο γιά τήν Εύρυδίκη, καί άμέσως οί σφυγμοί του
έγιναν άτακτοι, καί ό Ερασίστρατος άντιλήφθηκε δτι ό νεαρός είναι έρωτευμένος μέ
τήν Εύρυδίκη. Καί άποσιωπώντας τή διαπίστωσή του έλεγε δτι «πρέπει νά παρατηρήσει
τό σύμπτωμα καί δεύτερη καί τρίτη φορά γιά άσφαλή διάγνωση τοΰ πάθους», καί άφοΰ
είπε αύτό έφυγε. "Υστερα, άφοΰ ήλθε τήν έπόμενη ήμέρα, λέει σέ κάποιον άπό αύτούς
πού ήταν μαζί του δτι «"Οταν σοΰ κάνω νόημα, κάνε λόγο γιά τήν Εύρυδίκη». Καί έβα-
λε τό χέρι του στόν καρπό τοΰ Άντιόχου καί βρήκε τούς σφυγμούς του νά είναι δπως
άκριβώς (είναι) οί φυσιολογικοί, καί άφοΰ τό παρατήρησε, έκανε νόημα σ' έκεϊνον πού
ήταν μαζί του, καί αύτός έκανε λόγο γιά τήν Εύρυδίκη. Καί άμέσως συνέβη στήν άρτη-
ρία μεγάλη ταραχή καί άτακτη κίνηση, και ό Ερασίστρατος διέγνωσε μέ άσφάλεια δτι (ό
Άντίοχος) ήταν έρωτευμένος μέ τήν Εύρυδίκη- δέν γνώριζε δμως ποιά ήταν ή Εύρυδίκη.
Καί πάλι άφοΰ είχε πει δτι «Απαιτείται έπί πλέον παρατήρηση» έφυγε. "Υστερα άπό αύτά
ό Ερασίστρατος, άφοΰ έπέστρεψε αργότερα, είπε στόν Σέλευκο δτι «Θέλω δλες οί ύπη-
ρέτριες πού βρίσκονται στό παλάτι νά περάσουν άπό μπροστά μας, γιά νά διαλέξουμε
τήν πιό κατάλληλη νά ύπηρετήσει τόν νεαρό, γιά νά παρασκευάζει τά φάρμακα πού θά
ύποδεικνύουμε». Καί ό βασιλιάς έκανε αύτό καί τίς διέταξε δλες νά περάσουν μπροστά
άπό τόν Άντίοχο. Ό 'Ερασίστρατος παρατηρούσε τούς σφυγμούς του, και πέρασαν οί
ύπηρέτριες, καί καμιά άνωμαλία δέν συνέβη στήν αρτηρία. Καί έπειδή ό 'Ερασίστρατος
είχε βρεθεί σέ άμηχανία είπε στόν Σέλευκο δτι «Δέν έχει ύπολειφθει άλλη ύπηρέτρια πού
είναι γνωστή τοΰ νεαροΰ;» Καί λέει ό βασιλιάς δτι «Δέν έχει ύπολειφθει άλλη κοπέλα,
παρά μόνο ή γυναίκα μου». Καί άφοΰ ήρθε ή Εύρυδίκη, μόλις τήν είδε ό Άντίοχος, συ-
νέβη άνωμαλία στήν αρτηρία του127· ό 'Ερασίστρατος βέβαια παρατηρούσε τόν σφυγμό
του άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος128. Καί βεβαιώθηκε σίγουρα καί διέγνωσε δτι είχε κυρι-
ευθεί άπό έρωτα γιά τή μητριά του Εύρυδίκη, καί μάλιστα, λένε, δτι τό φανέρωσε στόν
πατέρα τοΰ Άντιόχου λέγοντας δτι «Γνωρίζω τήν άρρώστια καί διέγνωσα αύτό άπό τό
όποίο νοσεί ό γιός σου, καί μπορώ νά τόν θεραπεύσω, δέν θέλω δμως». Καί άμέσως ό
βασιλιάς ύποσχόταν νά δώσει στόν 'Ερασίστρατο πολλές τιμές καί χρήματα, γιά νά θε-
ραπεύσει τον γιό του άπό τήν άρρώστια. Ό 'Ερασίστρατος δμως τοΰ είπε πάλι τά 'ίδια,
δτι «Διέγνωσα βέβαια τήν άρρώστια καί μπορώ νά τον θεραπεύσω, δέν θέλω δμως». Καί
έπειδή ό 'Ερασίστρατος τό έλεγε αύτό πολλές φορές, ό βασιλιάς όργίσθηκε καί, δντας
τύραννος, εξαπέλυσε κατά τοΰ 'Ερασιστράτου άπειλές καί φοβέρες, δτι «Άν τυχόν δέν
θέλεις νά τόν θεραπεύσεις, θά σέ σκοτώσω». Καί λέει ό 'Ερασίστρατος, «Γιατί θύμωσες,
βασιλιά; Έπειδή είναι έρωτευμένος μέ τή γυναίκα μου, καί θέλεις νά τοΰ δώσω τή γυ-
ναίκα μου γιά νά κοιμηθεί μαζί του· αύτό δέν είναι σωστό». Καί λέει ό βασιλιάς δτι «Άν
τό κάνεις καί παραχωρήσεις τή γυναίκα σου καί γίνει καλά ό γιός μου, θά σοΰ δώσω
πολλά χρήματα καί θά γίνεις κοινωνός τής βασιλείας μου129». Καί λέει ό 'Ερασίστρατος
δτι «Άν ήταν έρωτευμένος μέ τή γυναίκα σου, θά τήν παραχωρούσες στόν νεαρό ώστε

127. Δηλ. στήν κίνηση τής άρτηρίας, στόν σφυγμό του.

128. Τής παραμονής τής Ευρυδίκης στό δωμάτιο τοϋ Άντιόχου.

129. Δηλ. συμβασιλεύς.
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νά άνακτήσει τήν υγεία του;» Άφοϋ ό βασιλιάς ορκίσθηκε μέ πολλούς όρκους οτι «Άν
ήταν έρωτευμένος μέ τή γυναίκα μου, θά τοΰ τήν έδινα για νά γίνει καλά», καί άφοϋ ό
'Ερασίστρατος τό διασφάλισε αύτό, λέει στόν βασιλιά ότι «(Πρέπει) νά γνωρίζεις, βασι-
λιά, ότι μέ τή δική σου γυναίκα είναι έρωτευμένος». Καί άμέσως ό βασιλιάς κάλεσε τήν
Εύρυδίκη νά πάει στό δωμάτιο τοϋ Άντιόχου. Καί κάποιοι λένε ότι πλάγιασε μέ αύτήν καί
έτσι ό Άντίοχος άπαλλάχθηκε άπό τό πάθος του. Άλλοι όμως είπαν ότι, άφοϋ τήν πήρε
στή διάθεσή του καί άφοϋ τήν άγκάλιασε καί τή φίλησε, άπαλλάχθηκε (άπό τό πάθος).

τούτον τόν Άντίοχόν φασιν έαλωκέναι έρωτι πρός Εύρνδίκην τήν μητρυιάν αύτοϋ

Ό Στέφανος είναι ό μόνος συγγραφέας, έκτός άπό τόν Σχολ. R τοΰ Γαλην. Ύπόμν. ε/ς τό
Προγν. Ίπποκρ. (βλ. μαρτ. 6b) πού κατονομάζει τή σύζυγο τοΰ Σελεύκου ώς Εύρυδίκη καί όχι
Στρατονίκη.

κα'ι πολλήν έπιμέλειαν οί εν τω παλατίω ιατροί πρός τά νομισθέντα αύτοϊς εποίησαν, άλλα
και άλλους πλείστους 'ιατρούς άπό τών πόλεων μεταχειρισάμενοι κα'ι άπό τών κωμών καί άπό τών
άγρών, κα'ι μηδέν ίσχύσαντες ποιήσαι

Κατά τόν Στέφανο πριν άπό τόν Ερασίστρατο μέ τή διάγνωση τής «άρρώστιας» τοΰ Άντι-
όχου άσχολήθηκαν καί άλλοι γιατροί, όχι μόνον όσοι προσέφεραν τις ύπηρεσίες τους στό παλά-
τι, άλλά κλήθηκαν γιατροί μάλλον καί άπό τή λοιπή έπικράτεια τοΰ βασιλείου (άπό τών πόλεων,
άπό τών κωμών καί άπό τών άγρών).

έγνώσθη τώ βασιλεΐ Σελεύκω περί 'Ερασιστράτου τοϋ Σαμίου δτι άριστος έστιν ιατρός

Σχετικά μέ τόν χαρακτηρισμό τοΰ 'Ερασιστράτου ώς Σαμίου βλ. τό σχόλιο στή μαρτ. 7 (Ιου-
λιανός).

καί δή σφυγμολογοϋντος τοϋ 'Ερασιστράτου

Γιά τόν δρο σφυγμολογέω, δηλ. «εξετάζω τούς σφυγμούς», βλ. Παλλάδ., Σ^όλ. ε/ς Ίπποκρ.
Έπιδημ. ΣΤ' 4,8 [II 112,29-30 Dietz]: μή έν τω σφυγμολογεϊν παρεμπόδιση, καί αύτόθι [II113, Π-
Ι 5 Dietz]: άλλ'ώς ε'ίρηται άλλαχοϋ, μήτε ύπερεχέτωσαν, μήτε έλλιπέτωσαν τών δακτύλων οί όνυ-
χες. άλλά μή καί πάνυ είσι σκληροί, μή έμποδίσωσι σφυγμολογήσαι, κ.ά.

κατά τινα τύχην τις έκ τών έκεΐσε έστώτων έμνημόνευσεν Εύρυδίκης

Τό δτι ό 'Ερασίστρατος ύποψιάσθηκε τόν έρωτα τοΰ Άντιόχου πρός τήν Εύρυδίκη (Στρατο-
νίκη) συνεπεία τυχαίας μνείας τοΰ ονόματος της μαρτυρείται μόνον άπό τόν Στέφανο.

καί εύθέως γεγόνασιν οί σφυγμοί άτακτοι

Γιά τόν ορισμό τοΰ άτάκτου σφυγμού βλ. λίγο παρακάτω.

δει καί δεύτερον καί τρίτον έπιστήναι τ ή σημειώσει ... καί δή ση μειουμένου αύτοϋ
ένευσε τω μετ'αύτοΰ, καί έμνημόνευσεν Εύρυδίκης.

Γιά τόν δρο σημείωσις στήν άρχαία ιατρική βλ. [Γαλην.], "Ορ. ίατρ. 164 [XIX 394,13-15 Κ.]:
Σημείωσίς έστιν είδος σημείου ή διά σημείων κατάληψις. ή σημείωσις σημείόν έστι τό τίνος άδήλου
δηλωτικόν, καί δ.π. 165 [XIX 394, 16-395, 2 Κ.] (γιά τόν ορισμό τοΰ σημείου). Βλ. άκόμη Γαλην.,
Π. πλήθ. 8 [VII 555,11-13 Κ.] : μαρτύριον μέν γάρ τούτο τής όρθής διαγνώσεώς τε άμα καί θερα-
πείας έστι- διαγνώσεως δέ, ή ώς έκεϊνοι καλοϋσι, σημειώσεως ...· Ύπόμν. είς Ίπποκρ. Κατ'ίητρ. 1,
1 [XVIII/B', σ. 647, 5-6 Κ.]: είκότως ούν 'Ιπποκράτης έκέλευσε τάς διαγνώσεις τών παθών, ας καί
σημειώσεις όνομάζουσιν οί νεώτεροι■ δ.π. 3,1 [XVIII/B ', σ. 820,4-6 Κ.]: άλλά καί πάσας τάς έν ια-
τρική διαγνώσεις τών παθών, άς δή καί σημειώσεις όνομάζουσιν ώρισμένοι τών διαγνωστικών κρι-
τηρίων, κ.ά. Βλ. άκόμη Στέφ., Σχόλ. είς Ίπποκρ. Προγν. [I 51, 7-52, 3 Dietz = CMG ΧΙ/1/2, σ. 26,
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11-14]: τριττή δέ ή σημείωσις. ή γάρ τών παρωχηκότων ή τών ενεστώτων ή τών μελλόντων, καί τών
μέν παρωχηκότων ή σημείωσις λέγεται άνάμνησις■ ή δέ τών ενεστώτων λέγεται διάγνωσις- ή δέ τών
μελλόντων λέγεται πρόγνωσις.

και επέβαλε τήν χείρα έπι τω καρπω τοϋ Άντιόχου καί εύρε τούς σφυγμούς οίοι περ καί έν
τω κατά φύσιν

Ό τρόπος αύτός έξετάσεως τών σφυγμών δσον άφορα τήν περίπτωση τοΰ Άντιόχου μαρ-
τυρείται μόνο άπό τόν Στέφανο, ένώ μέ παρόμοιο τρόπο μαρτυρεΐται ή έξέταση άπό τόν Valerius
Maximus (μαρτ. 1, οπου βλ. τό σχετικό σχόλιο).

καί εύθύς γέγονεν ή αρτηρία έν ταράχω πολλώ καί άτάκτω κινήσει

Γιά τόν ορισμό τοϋ σφυγμού ώς κίνηση (διαστολή και συστολή) τής καρδιάς καί τών άρτη-
ριών βλ. [Γαλην.], Όρ. ίατρ. 110 [XIX 375,16-376,11 Κ.] (πέντε ορισμοί)· Γαλην., Π. διαφ. σφυγμ.
4,12 [VIII 754,6-9 Κ.]: Ό γοϋν Άρχιγένης έξειργάσθαι δοκών τόν περί τών σφυγμών λόγον έν ένί
μεγάλω βιβλίω κατά τήν αρχήν αύτοϋ τόνδε τόν δρον έγραψε- σφυγμός έστι καρδίας καί άρτηριών
διαστολή φυσική τε καί συστολή φυσική- δ.π. 4,15 [VIII 757,12-14 Κ.] (ορισμός Ασκληπιάδη τοΰ
Βιθυνού)· δ.π. 4, 14 [VIII 756, 18-757, 2 Κ.] (ορισμός Αθηναίου)· δ.π. 4, 11 [VIII 753, 17-754, 3
Κ.] (ορισμός Άγαθίνου), κ.ά. Γιά τόν ατακτον σφυγμόν ή τήν άταξίαν σφυγμού βλ. [Γαλην.], Όρ.
ίατρ. 217 [XIX 407,16-408,2 Κ.]: Αταξία σφυγμού έστιν ακαταστασία τής κατά τούς σφυγμούς δι-
αφοράς. οί δέ ούτως- άτακτος σφυγμός έστιν ό ποτέ μέν πυκνότερος γινόμενος κατά τινας πλη-
γάς, ποτέ δέ αραιότερος, ή άτακτος έστιν ό μηδεμίαν κατά τάς περιόδους τάξιν σώζων. Βλ. καί
Μαυρουδής, Άρχιγένης, σσ. 55-68, δπου τά σχετικά μέ τό άρχιγένειο σύγγραμμα Περί σφυγμών.

τά ύφ'ήμών έπιτασσόμενα βοηθήματα

Γιά τόν δρο βοήθημα βλ. παραπάνω, σ. 182.

Καί δή ευθέως έκέλευσεν ό βασιλεύς τήν Εύρυδίκην... άπαλλάξαι τοιούτου πάθους καί πόθου.

Ή εκδοχή αύτή τής ιστορίας μαρτυρεΐται μόνον άπό τόν Στέφανο.

9. Γεώργ. Συγκ., Έκλ. χρονογρ. 520,16 [σ. 330,13 Mosshamer]:

'Ερασίστρατος διαφανής ιατρός έπι Σελεύκου έγνωρίζετο, δς διαγνούς Άντίοχον τόν
Σελεύκου παίδα δεινώς νοσοϋντα δι'έρωτα τόν πρός τήν Σελεύκου τοϋ πατρός γαμετήν
θυγατέρα Δημητρίου έθαυμαστώθη. δθεν και Σέλευκος τω πάθει περιαλγήσας παραχωρεί
τω παιδί Άντιόχω τής γαμέτης.

Ό Ερασίστρατος, διάσημος γιατρός κατά τήν έποχή τοϋ Σελεύκου, ό όποιος προ-
κάλεσε τόν θαυμασμό, δταν διέγνωσε δτι ό Άντίοχος, γιος τοϋ Σελεύκου, ήταν άρρω-
στος έξ αίτιας τοϋ έρωτά του πρός τή σύζυγο τοΰ πατέρα του, θυγατέρα τοΰ Δημητρίου.
Γι' αύτό και ό Σέλευκος, έπειδή στεναχωρήθηκε πολύ γιά τό πάθος (αύτό), παραχωρεί τή
σύζυγο του στον γιό του Άντίοχο.

Βλ. Έρασίστρ., άπ. 2Β Garofalo.
θυγατέρα Δημητρίου

Βλ. παραπάνω, μαρτ. 1 (σχόλιο: Seleuci regis ...).

10. Σούδα ε 2896 Adler = Ήσύχ., Όνοματ., άπ. 259 Flach:

'Ερασίστρατος, Ίουλιήτης, άπό Ίουλιάδος πόλεως Κέω τής νήσου- χρηματίζει ούν
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Κήίος, υιός Κρητοξένης, τής Μηδίου τοϋ 'ιατρού αδελφής, καϊ Κλεομβρότου. ούτος Άντίο-
χον τόν βασιλέα νοσοϋντα ύπό τοϋ της μητρυιάς Στρατονίκης πόθου ίάσατο, εύρών τό πά-
θος έκ τοϋ σχεϊν τήν χείρα έπι τήν καρδίαν αύτοϋ καϊ τόν παλμόν συνεικάσαι. οσάκις γάρ
έβλεπεν ό Άντίοχος τήν μητρυιάν αύτοϋ τυχόν διερχομένην έπάλλετο τήν καρδίαν μάλι-
στα τω ταύτης έρωτι. τέθαπται δέ πρός τω δρει τή Μυκάλει, καταντικρύ Σάμου, έγραψεν
'ιατρικά βιβλία θ'.

'Ερασίστρατος Ίουλιήτης, άπό τήν πόλη Ίουλιάδα τής νήσου Κέω, γι' αύτό ονο-
μάζεται (καί) Κήϊος· ήταν γιός τής Κρητοξένης, άδελφής τοΰ γιατροΰ Μηδίου, και τοΰ
Κλεομβρότου. Αύτός θεράπευσε τόν βασιλιά Άντίοχο πού άσθενοΰσε έξ αίτιας τοΰ πό-
θου γιά τή μητριά του Στρατονίκη, άνακαλύπτοντας τό πάθος μέ τό νά βάλει τό χέρι
στήν καρδιά του [sc. τοΰ Άντιόχου] καί νά συγκρίνει τόν σφυγμό του. Γιατί όσες φορές
ό Άντίοχος τύχαινε νά βλέπει τή μητριά του νά περνά, ή καρδιά του χτυπούσε ταχύτε-
ρα έξ αιτίας τοΰ ερωτά του γι' αύτήν. "Εχει θαφτεί στήν περιοχή τοΰ όρους τής Μυκάλης,
άκριβώς άπέναντι άπό τή Σάμο. Έγραψε έννέα ιατρικά συγγράμματα.

Βλ. Έρασίστρ., άπ. ΙΑ Garofalo.

άπό Ίονλιάδος πόλεως Κέω τής νήσου

Ή πόλη μαρτυρειται ώς Ίουλίς■ βλ. Στράβ., Γεωγρ. 10,5,6: έκ δέ τής Ίουλίδος ο τε Σιμωνίδης
ήν ό μελοποιός ... καϊ μετά ταύτα 'Ερασίστρατος ό ιατρός, κάι Στέφ. Βυζ., Έθν., λ. Ίουλίς, πόλις έν
Κέω τή νήσω, ... άφ' ης Σιμωνίδης εστίν ό μελοποιός ... καϊ 'Ερασίστρατος ιατρός, κάι ώςΊουλιάς
{Σούδα). Σημειώνω όμως ότι ό Flach στήν έκδοση του 'Ονοματολόγου δέχεται τή διόρθωση άπό
Ίουλιάδος σέ Ίουλίδος (πρόταση τοΰ Menagius κ.ά.).

τής Μηδίου τοϋ ιατρού άδελφής

Γιά τόν Μήδ(ε)ιο βλ. παραπάνω, σ. 181.

εύρών τό πάθος έκ τοϋ σχεϊν τήν χείρα έπί τήν καρδίαν αύτοϋ και τόν παλμόν συνεικάσαι

Γιά τούς ποικίλους τρόπους μέ τούς οποίους, κατά τίς πηγές, ό 'Ερασίστρατος διέγνωσε
τόν έρωτα τοΰ Άντιόχου βλ. τή σχετική παρατήρηση στή μαρτ. 1. Σχετικά μέ τόν όρο πάθος στήν
άρχαία ιατρική βλ. παραπάνω, σ. 529.

έγραψεν ιατρικά βιβλία θ '

Γιά τόν κατάλογο τών συγγραμμάτων τοΰ 'Ερασιστράτου βλ. Garofalo, Erasistrati fragmen-
ta, σ. 22, όπου καταγράφονται ένδεκα τίτλοι.

β ') Γιά τήν προσφορά ιατρικών ύπηρεσιών στόν Πτολεμαίο Β ' Φιλάδελφο

11. Cael. Aurel, Tard. pass. 5,2, 50 [CML VI/1/2, σσ. 882,33-884,10]:

Specialiter autem veterum pertransiendo errores, vanum puto atque prolixum,
quod de podagricis scripserunt, et propterea fastidiosum maxime, cum sufficiat com-
munis materiarum memoratio suprascripta, tacitis dominis, qui nunc dicentur: Diocles
libris, quos De passionibus atque causis et curationibus scripsit, Praxagoras tertio libro
De morbis, Erasistratus libro, quo De podagra scripsit, prohibens tamen purgativa adhi-
beri, quae cathartica vocaverunt, malagma vero Ptolemaeo rege promittens, cuius scrip-
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turam non edidit, quamquam quidam sibi visum Erasistrati nominent medicamen, item
Herophili sectatores multi atque Asclepiades libris Ad Erasistratum scriptis et Heraclides
Tarentinus et Themison secundo libro Tardarum passionum aliqua ut Methodicus, aliqua
ut non Methodicus decurrens ...

Διεξερχόμενος όμως ειδικά τις πλάνες τών παλαιών (γιατρών), νομίζω μάταιο καί
φλύαρο αύτό πού έχουν γράψει γιά τούς ποδαγρικούς, καί γιά τόν λόγο αύτόν ιδιαίτε-
ρα εξοργιστικό' έπειδή άρκεΐ ή παραπάνω γενική μνεία τοΰ ύλικοϋ, άφοΰ σιωπήσουν οί
κύριοι, οί όποιοι θά μνημονευθούν τώρα: Ο Διοκλής στά βιβλία πού έγραψε Σχετικά μέ
τά νοσήματα, τις αιτίες και τις θεραπείες τους, ό Πραξαγόρας στο τρίτο βιβλίο (τοΰ συγ-
γράμματος) Σχετικά μέ τά νοσήματα, ό Ερασίστρατος στο βιβλίο πού έγραψε Σχετικά
μέ τήν ποδάγρα, όπου, άν καί άπαγορεύει νά χρησιμοποιούνται τά φάρμακα πού κα-
θαιρούν, πού (οί Έλληνες;) τά έχουν ονομάσει καθαρτικά130, ύπόσχεται όμως στόν βα-
σιλιά Πτολεμαίο (ένα) μάλαγμα, τή σύνθεση131 τοΰ όποιου δέν δημοσίευσε, άν καί κά-
ποιοι ένα φάρμακο πού είδαν τό χαρακτηρίζουν ώς (φάρμακο) τοΰ 'Ερασιστράτου· ομοί-
ως πολλοί οπαδοί τοΰ Ηροφίλου καί ό Ασκληπιάδης στά βιβλία πού έγραψε Κατά τοϋ
Ερασιστράτου, ό 'Ηρακλείδης ό Ταραντίνος καί ό Θεμίσων στό δεύτερο βιβλίο (τοΰ συγ-
γράμματος του) Σχετικά μέ τά χρόνια νοσήματα, όπου αύτός κάποια (ζητήματα) τά εκθέ-
τει ώς Μεθοδικός καί κάποια ώς μή Μεθοδικός ...

Βλ. καί Έρασίστρ., άπ. 267 Garofalo· έπίσης Μεθοδ. Σχολή, άπ. 95 Tecusan. Τό άπόσπα-
σμα αύτό προέρχεται άπό τό κεφ.: De articulorum passione, quam Graeci arthritin vocant, et de
pedum dolore, quem podagram appellant.

Diocles libris, quos De passionibus atque causis et curationibus scripsit

Βλ. Διοκλ., άπ. 78 Wellm. = 139 van der Eijk.

Πρόκειται γιά άναφορά στό σύγγραμμα τοϋ Διοκλή, τό όποιο έφερε τόν τίτλο Πάθος αιτία
θεραπεία· γιά τά άποσπάσματα άπό αύτό βλ. Διοκλ., άπ. 37-82 Wellmann. Ό van der Eijk, προ-
φανώς γιά νά παρακάμψει τή δυσκολία έντάξεως στό σύγγραμμα αύτό όλων τών άποσπασμάτων
τοΰ Διοκλή, τά όποια έχουν παθολογικό καί θεραπευτικό περιεχόμενο, δέν κατατάσσει τά άπο-
σπάσματα κατά έργο άλλά σύμφωνα μέ τό περιεχόμενο τους· γι' αύτόν τόν λόγο τά άποσπάσμα-
τα, όπου μνημονεύεται ρητά ή προέλευσή τους άπό τό Πάθος αιτία θεραπεία έντοπίζονται μαζι μέ
τά λοιπά, όμοιου περιεχομένου, στήν ένότητα τών άπ. 49-144 (σσ. 102-241: «Diseases»), ένώ στήν
ένότητα τών άπ. 145-159 (σσ. 242-259: «Specific Therapeutic Measures») καταγράφονται φάρ-
μακα πού έπίσης θά μπορούσαν νά ένταχθοΰν στό ι'διο σύγγραμμα. Πρβ. καί παραπάνω, σ. 518.

Praxagoras tertio libro De morbis

Πραξαγ.,άπ. 81 Steckerl.

Γιά τό τουλάχιστον τρίβιβλο σύγγραμμα τοΰ Πραξαγόρα τοΰ Κώου Περι νούσων βλ. [Άνών.],
[Διάγν. π. όξ. καί χρον. νοσημ.] 11 [σ. 82,4-5 Garofalo] = άπ. 78 Steckerl: ό δέ Πραξαγόρας έν τή
Περί νούσων [sc. πραγματεία]. Έπειδή ό Πραξαγόρας είχε συγγράψει άρκετά έργα μέ παρόμοιο
περιεχόμενο (Πάθη αιτίαι θεραπείαι, Ai διαφοραί τών όξέων, Νοϋσοι άλλότριαι, Θεραπείαι), τά πα-
θολογικού περιεχομένου άποσπάσματα, γιά τά όποια δέν δηλώνεται τό έργο άπό τά όποιο είναι

130. Βλ. καί σχετικό σχόλιο.

131. Γιά τήν ακρίβεια τήν γραφήν του- βλ. καί Durling, Medical Terms, σ. 107, λ. γραφή φαρμάκου.
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ερανισμένα, είναι αδύνατον νά ένταχθούν σέ κάποιο συγκεκριμένο σύγγραμμα. Γι' αύτό στό Περι
νούσων εντάσσονται μέ βεβαιότητα δύο μόνον άποσπάσματα.

Erasistratus libro, quo De podagra scripsit, prohibens tarnen purgativa adhiberi, quae ca-
thartica vocaverunt, malagma vero Ptolemaeo rege promittens, cius scripturam non edidit, qu-
qmquqm quidam sibi visum Erasistrati nominent medicamen

Άπό τό σύγγραμμα τοϋ 'Ερασιστράτου Περι ποδάγρας σώζονται τρία μόνον άποσπάσματα
(άπ. 267,268 καί 269 Garofalo), ένώ σ' αύτά δέν περιλαμβάνεται τό μάλαγμα πού ό γιατρός ύπο-
σχέθηκε στόν Πτολεμαίο. Ώστόσο στόν Γαληνό έντοπίζεται σχετικό φάρμακο, τό όποιο δμως δέν
άποδίδεται στόν 'Ερασίστρατο τόν Ίουλιήτη άλλά σέ κάποιον άγνωστο άπό άλλού 'Ερασίστρατο
τόν Σικυώνιο. Άκριβώς έπειδή τό φάρμακο πού παραθέτει ό Γαληνός θά μπορούσε νά είναι έκείνο
πού κατά τόν Caelius Aurelianus [= Σωρανό] ό 'Ερασίστρατος υποσχέθηκε στόν Πτολεμαίο καί
έπειδή ή μαρτυρία γιά τόν «'Ερασίστρατο τόν Σικυώνιο» είναι μοναδική, πιστεύεται ότι στό γα-
ληνικό χωρίο ύπάρχει ένδεχομένως κάποιο σφάλμα στή χειρόγραφη παράδοση καί δτι μάλλον
πρόκειται γιά τό μάλαγμα τοΰ Ερασιστράτου τοΰ Ίουλιήτη. Γενικά βέβαια τό θέμα τοΰ παραπάνω
φαρμάκου είναι προβληματικό, άφοΰ ό Caelius Aurelianus [= Σωρανός] δέν άμφισβητεί δτι ό 'Ερα-
σίστρατος τό παρασκεύασε, εκφράζεται όμως μάλλον μέ βεβαιότητα ότι δέν δημοσίευσε τή σύν-
θεσή του· παρ' δλα αύτά σημειώνει ότι κάποιοι δηλώνουν δτι τό είδαν (= άνέγνωσαν τόν τρόπο
συνθέσεως καί σκενασίας του). Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τοπ. 10,3 [XIII 356,5-357,12 Κ.], καί
τά σχετικά σχόλια τοΰ Garofalo στό άπ. 267 (ό Garofalo, Erasistrati fragmenta, ο. 17, ύποσημ. 126,
θεωρεί τόν 'Ερασίστρατο τόν Ίουλιήτη διαφορετικό πρόσωπο άπό τόν ομώνυμο Σικυώνιο γιατρό·
ώστόσο σχολιάζοντας τό άπ. 267 γράφει ότι τό φάρμακο γιά τήν ποδάγρα πού ό 'Ερασίστρατος ό
Ίουλιήτης ύποσχέθηκε στόν Πτολεμαίο είναι πιθανόν τό ϊδιο μέ τό φάρμακο γιά τήν ϊδια νόσο, τό
όποιο ό Γαληνός άποδίδει στόν Σικυώνιο 'Ερασίστρατο). Σημειώνω τέλος δτι ό Garofalo,Erasistra-
ti fragmenta, σ. 18, ό Nutton, Ancient Medicine, σ. 362, ύποσημ. 5 (ένδεχομένως καί άλλοι), πιστεύ-
ουν δτι τό σύγγραμμα τοΰ 'Ερασιστράτου γιά τήν ποδάγρα ήταν άφιερωμένο στόν Πτολεμαίο. Ό
Wellmann, «Geschichte, V», σ. 328, σέ σχέση μέ τό φάρμακο αύτό κάνει λόγο γιά άνταλλαγή έπι-
στολών μεταξύ Πτολεμαίου (Φιλαδέλφου ή Εύεργέτη) καί 'Ερασιστράτου, ένώ αύτό δέν προκύ-
πτει άπό τό κείμενο τοΰ Caelius Aurelianus. Παραλήπτης δμως οϋτε τοΰ φαρμάκου οϋτε τής έπι-
στολής είναι δυνατόν νά ήταν ό Πτολεμαίος Γ', άφοΰ κατά τόν von Staden ό 'Ερασίστρατος πρέ-
πει νά πέθανε περί τό 260/250 π.Χ., ένώ βασίλευε άκόμη ό Πτολεμαίος Β'. Έπίσης ή Gorteman,
«Médecins de cour», σ. 319, τοποθετεί έσφαλμένα τή δράση τοΰ Ερασιστράτου στήν Αλεξάν-
δρεια έπι τών δύο Πτολεμαίων πού προαναφέρθηκαν. Βλ. καί Marasco, «Médecins de cour», σ. 443.

prohibens tarnen purgativa adhiberi, quae cathartica vocaverunt

Ώς υποκείμενο τοΰ vocaverunt πρέπει νά νοηθεί τό qui, δηλ. ό Διοκλής, ό Πραξαγόρας καί ό
'Ερασίστρατος (βλ. καί τή γερμανική μετάφραση τοΰ χωρίου: «die sie kathartika gennant haben»).
Διαφορετικά πρέπει νά δεχθούμε ότι άπό τή φράση quae cathartica vocaverunt έχει έκπέσει ή
λέξη Graeci, δηλ. quae cathartica <Graeci> vocaverunt, δπως έξ άλλου είναι καί ή συνήθης πρα-
κτική τού Caelius Aurelianus- βλ. Cel. pass. 1, 1 [CML V/l/1, σ. 24, 3-4]: phrenas enim Graeci
mentes vocaverunt· δ.π. 1,9 [CML V/1/1, σ. 56,7]: quae Graeci phantasmata vocaverunt· δ.π. 1,11
[CML V/1/1, σ. 74,10-11]: quae de cellario proferuntur, Graeci apothecion vocaverunt, κ.ά. πολ-
λά. Τή δεύτερη άποψη φαίνεται νά άκολουθει στή μετάφρασή της ή Tecusan, The Methodists, σ.
267 (: «what the Greeks call'kathartika'»).

item Herophili sectatores multi

Οί οπαδοί τοΰ 'Ηροφίλου, άμεσοι καί έμμεσοι, συγκροτούσαν μιά μεγάλη όμάδα διαπρεπών
έπιστημόνων, οί όποιοι, δπως ίσχυε καί μέ τούς οπαδούς άλλων διάσημων γιατρών, παρέμειναν



548

πραγματειαι τησ ακαδημιασ αθηνων

(ή προσπαθούσαν να παραμείνουν) πιστοί στά ιατρικές διδασκαλίες, δπως αύτές πρωτοδιατυπώ-
θηκαν άπό τον δάσκαλο τους. Βλ. και σ. 289.

atque Asclepiades libris Ad Erasistratum scriptis

Ό Caelius Aurelianus [= Σωρανός] είναι ό μόνος συγγραφέας πού μαρτυρεί, σέ δύο χωρία
τοϋ έργου του, γιά σύγγραμμα τοΰ Άσκληπιάδη κατά τοΰ Ερασιστράτου (Πρός Έρασίστρατον;)·
βλ. Vallance, «Asclepiades of Bithynia», σ. 709. Ό Vallance (δ.π., σ. 700) έπισημαίνει δμως δτι κά-
ποιες άπόψεις τοΰ Άσκληπιάδη σχετίζονται μέ άντίστοιχες θεωρίες τοΰ 'Ερασιστράτου (δπως π.χ.
ή τριπλοκία τών άγγείων μέ τή θεωρία τών μορίων [όγκων]). Βλ. άκόμη σσ. 190 και 299.

et Heraclides Tarentinus

Ήρακλ., άπ. 60 Guardasole.

Δέν είναι σαφές σέ ποιό σύγγραμμα τοϋ 'Ηρακλείδη τοΰ Ταραντίνου γίνεται αναφορά,
μέ βάση δμως τά δσα σημειώνονται γιά τούς λοιπούς γιατρούς πού μνημονεύονται στό έξετα-
ζόμενο κείμενο τοΰ Caelius Aurelianus [= Σωρανοΰ], πρέπει νά υποθέσουμε δτι πρόκειται γιά
κάποιο φαρμακολογικό ή θεραπευτικό έργο· γιά τόν κατάλογο τών έργων τοΰ Ηρακλείδη βλ.
Guardasole, Eraclide, σσ. 31-32 (φαρμακολογικά) καί 33 (θεραπευτικά). Παθολογικό έργο τοΰ
'Ηρακλείδη δέν μαρτυρεΐται. Βλ. καί σ. 175.

et Themison secundo libro Tardarum passionum, aliqua ut non Methodicus decurrens ...

Μεθοδ. σχολή, άπ. 95 Tecusan.

Γιά τόν Θεμίσωνα τόν Λαοδικέα βλ. παραπάνω, σ. 409.

Β' Αποσπάσματα

Τά άποσπάσματα τοϋ 'Ερασιστράτου τά έξέδωσε μέ σχόλια ό I. Garofalo (βλ. βιβλι-
ογραφία πηγών, λ. «'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης (Κείος)»).

15. Εύρυφών ό Κνίδιος
(5ος αί. π.Χ.)

Ό Εύρυφών εΐναι ό άρχαιότερος καί διασημότερος έκπρόσωπος τής Κνιδιακής ια-
τρικής σχολής κάι πρεσβύτερος σύγχρονος τοϋ 'Ιπποκράτη. Άσχολήθηκε μέ διαφόρους
τομείς τής ιατρικής, δπως ή Άνατομική καί ή Νοσολογία. Άπό τά έργα του σώθηκαν έλά-
χιστα άποσπάσματα, τά όποια έχει συμπεριλάβει ό Η. Grensemann στόν πρώτο τόμο τοΰ
έργου του γιά τήν Κνιδιακή ιατρική132.

Κατά τόν Σωρανό ό Εύρυφών συνόδευσε τόν 'Ιπποκράτη στή Μακεδονία, γιά νά
θεραπεύσουν τόν Περδίκκα Β' (περ. 450/440-413 π.Χ.) άπό τή φθίση, άπό τήν όποία
ύποτίθεται ότι έπασχε· τελικά όμως άποδείχθηκε ότι τό πραγματικό πάθος τοΰ βασιλιά

132. Γιά τόν Εύρυφώντα βλ. Μ. Wellmann, «Euryphon», RE VI/1 (1907) 1342-1344· Grensemann,
Knidische Medizin, τ. 1, σσ. 1-45 άποσπάσματα (passim), καί σσ. 197-202· Μαυρουδής, Άρχιγένης, σ. 237, καί
V. Nutton, «Euryphon von Knidos», DNP 4 (1998) 302. Γιά τήν έκδοση τών άποσπασμάτων του βλ. στή βι-
βλιογραφία τών πηγών, λ. «Εύρυφών ό Κνίδιος».
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ήταν ό άνικανοποίητος ερωτάς του προς τή Φίλα, τήν παλλακίδα τοϋ πατέρα του Αλε-
ξάνδρου.

Μαρτυρία

Τό σχετικό κείμενο παρατίθεται παρακάτω, στό λ. άρ. 18 («Ιπποκράτης ό Κώος»),
έπειδή σ' αύτό κατά βάση γίνεται λόγος γιά τόν Ιπποκράτη, καί μόνο συμπληρωματικά
καταγράφεται δτι τόν συνόδευε καί ό Κνίδιος γιατρός Εύρυφών.

16. Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς
(2ος/1ος αί. π.Χ.)

Ό Ζώπυρος γεννήθηκε ι'σως λίγο πριν άπό τό 100 π.Χ. στήν Αλεξάνδρεια, δπου
καί 'ιάτρευσε. Συνεπώς ή άκμή τής δράσεώς του πρέπει νά τοποθετηθεί στό πρώτο μισό
τοϋ 1ου αί. π.Χ.133. Άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή Χειρουργική καί ύπήρξε δάσκαλος τοΰ
Απολλώνιου τοΰ Κιτιέα· ένας δεύτερος τομέας προς τόν όποιο έστρεψε τό ένδιαφέρον
του ήταν ή Φαρμακολογία. Άνηκε στήν 'Εμπειρική ιατρική σχολή. Άπό τά έργα του σώ-
ζονται λίγα μόνον άποσπάσματα, ένώ δέν εΐναι γνωστός κανένας τίτλος τους. Ύπήρξε
εύρετής τής περίφημης Ζωπυρείου άντιδότου.

Χρημάτισε γιατρός τού Πτολεμαίου ΙΒ' Αύλητή (80-t51 π.Χ.), γιά τόν όποίο, κατά
τή μαρτυρία τοΰ Κέλσου παρασκεύασε ένα άντίδοτο, τό όποίο ονόμασε άμβροσία134.

'Εκτός άπό τόν Πτολεμαίο ΙΒ' ό Ζώπυρος εΐχε σχέσεις καί μέ τόν βασιλιά τοΰ
Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ' πρός τον όποιον άπηύθυνε έπιστολή, έκφράζοντας τίς άντιρρή-
σεις του γιά τή σύνθεση τής λεγόμενης Μιθριδατείου άντιδότου135.

133. Γιά τόν Ζώπυρο βλ. Wellmann, «Medicin», σσ. 417 κάι 427· στόν ϊδιο, «Geschichte, I», σσ. 556-557·
Fuchs, «Heilkunde», σσ. 312-313· Schelenz, Gesch. der Pharmazie, a. 124· A. H.(irsch), «Zopyros», BLhÄ 5
(21934) 1049· Deichgräber, Empirikerschule, aa. 261-262· Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σσ. 362 κάι 371,
κάι τ. 2, σσ. 535-536, σημ. 217-221· Michler, Alex. Chirurgen, σσ. 70-71 κάι 113· Kollesch, «Zopyros», στ. 771-
772· Marasco, «Médecins de cour», σ. 453, ύποσημ. 90- V. Nutton, «Zopyros» (15), DNP 12/2 (2002) 836, κάι
G. Marasco, «Zopyros ν. Alexandria», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 938-939· Massar, Soigner et ser-
vir, σσ. 188,189,225,228,237 κάι 241-242. Βλ. κάι Μαυρουδής,Αρ^ί^ένί/ς, σσ. 260-263. Για τά άποσπάσματα
τοϋ Ζωπύρου βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, στό λ.

134. Βλ. έπίσης Wellmann, «Die späteren Aerzte», σ. 427· Schelenz, Gesch. der Pharmazie, a. 124· Fraser,
Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 536, σημ. 221, καί Kollesch, «Zopyros», στ. 772. Πρβ. καί παραπάνω, στό δεύτε-
ρο κεφ., τήν άμβροσίαν τοϋ Φιλίππου τοϋ Μακεδόνα (λ. άρ. 7).

135. Βλ. Γαλην., Π. άντιδ. 2,8 [XIV 150,3-6 Κ.] ·. Άντίδοτος Ζωπύρειος ποιεί πρός τά θανάσιμα τών φαρ-
μάκων, και παντός έρπετοϋ πληγήν. έπι ταύτης τοιούτον τι φέρεται, δτι Ζώπυρος δί έπιστολή ς προτρέπει τόν
Μιθριδάτην ε/ς έπίκρισιν τής άντιδότου. Βλ. έπίσης Wellmann, «Die späteren Aerzte», σ. 427' Schelenz, Gesch.
der Pharmazie, a. 124- Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. Ι,σ. 362, καί τ. 2,σ. 536, σημ. 220- Kollesch, «Zopyros»,
στ. 772, καί Μαυρουδής,Αρ^έν^ς, σ. 107.
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Μαρτυρία -Απόσπασμα

Cels., De medic. 5,23,2 [CML I, σ. 210,11-17]:

Alterum, quod Ζ ο ρ y r u s régi Ptolemaeo dicitur composuisse atque ambrosian
nominasse, ex his constat: costi, turis masculi, singulorum P. * = = ; piperis albi P. * = —;
floris iunci rotundi P. * II; cinnamomi P. * III; cassiae nigrae P. * IUI; croci Cilici P. * IIII
= —; murrae, quam stacten nomina<n>t P. * V; nardi Indici P. * V = —. Quae singula
contrita melle cocto excipiuntur; deinde ubi utendum est, id quod Aegyptiae fabae mag-
nitudinem impleat, in potione vini diluitur136.

Άλλο τό όποιο λέγεται ότι ό Ζώπυρος συνέθεσε για τόν βασιλιά Πτολεμαίο και
τό ονόμασε άμβροσία, συνίσταται άπό τά άκόλουθα: κόστο και άρσενικό λιβάνι, άπό
τό κάθε ένα 1/3 τοϋ δηναρίου, άσπρο πιπέρι 1/4 τοϋ δηναρίου, άνθη στρογγυλού σχοί-
νου δύο δηνάρια, τρία δηνάρια κιννάμωμο, τέσσερα δηνάρια μαύρη κασσία, 4 1/4 δηνά-
ρια κρόκο Κιλικίας, πέντε δηνάρια σμύρνα τήν όποία ονομάζουν στακτή, 5 1/4 δηνάρια
ινδική νάρδο. Αύτά, άφοΰ τριφθοϋν τό καθένα χωριστά, ρίχνονται (όλα μαζί) σέ βρασμέ-
νο μέλι. Έπειτα, όταν πρέπει νά χρησιμοποιηθεί (τό φάρμακο), διαλύεται άπό αύτό πο-
σότητα ένός αίγυπτιακοΰ κυάμου σέ ένα κύπελλο κρασιοΰ.

atque ambrosian nominasse

Γιά τόν σχολιασμό τής ονομασίας τοϋ φαρμάκου αύτοΰ βλ. παραπάνω, στό δεύτερο κεφ., λ.
άρ. 7 («Φίλιππος ό Μακεδών»).

costi

Γιά τόν κόστον βλ. παραπάνω, σ. 428. Γιά τό φυτό αύτό ώς συστατικό άντιδότων βλ. Διο-
σκουρ., Π. ϋλ. ίατρ. 1,16 [I 22,14 Wellm.]: μείγνυται δε μαλάγμασι και άντιδότοις.

turis masculi

Γιά τόν λίβανον βλ. παραπάνω, σσ. 416 και 449 (λιβάνου άρρενος).

piperis albi

Γενικά γιά τό πιπέρι (μέλαν; λευκόν) βλ. παραπάνω, σ. 411. Ειδικά γιά τό λευκό βλ. Διοσκουρ.,
Π. ϋλ. Ιατρ. 2,159 [I 224,17-19 Wellm.] :... τό λευκόν πέπερι, εύθετοϋν137 μάλιστα εις τά οφθαλμικά
κα'ι άντιδότους κα'ι θηριακάς δυνάμεις.

floris iunci rotundi

Γιά τόν σχ(ο)ίνον βλ. παραπάνω, σ. 381. Βλ. και Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1,17 [I 23,9 Wellm.]:
μείγνυται δέ κα'ι εις άντιδότους.

cinnamomi

Γιά τό κιν(ν)άμωμον βλ. παραπάνω, σ. 321. Γιά τήν ειδική χρήση του ώς άντιδότου βλ.
Διοσκουρ., Π. ΰλ. ίατρ. 1, 14 [I 20, 8-9 Wellm.]: καί ίοβόλοις θηρίοις καί θανασίμοις άρμόζει [sc.
πάν κινάμωμον],

cassiae nigrae

Γιά τήν κασ{σ)ίαν βλ. παραπάνω, σ. 235. Ειδικά ή μέλαινα θεωρούνταν (Διοσκουρ., Π. ΰλ.
ίατρ. 1,13 [117,14-16 Wellm.]) μάλιστα πρός τήν ίατρικήν τέχνην εύθετος.

136. Γιά τά σύμβολα τών σταθμών πού ύπάρχουν στό άπ. αύτό βλ. Spencer, Celsus, τ. 2, σσ. lxv-lxvii.

137. Προφανώς έξ αιτίας ορθογραφικού λάθους άντι εύθετοϋν στήν έκδοση ύπάρχει εύτεθοϋν.
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στος άνδρας, δέν έμεινε δμως στήν πατρίδα του δπως ό Πόλυβος· γιατί έζησε στήν Αύλή
τοϋ Αρχελάου, βασιλιά τής Μακεδονίας.

καθάπερ Πόλυβος

Γαμβρός τοϋ 'Ιπποκράτη - ή άκμή του τοποθετείται στό πρώτο μισό τοΰ 4ου αί. π.Χ. Ήδη άπό
τήν Αρχαιότητα θεωρούνταν ώς συγγραφέας κάποιων ιπποκρατικών συγγραμμάτων, δπως τοΰ
Περί φύσιος ανθρώπου, Περί φύσιος παιδιού, Περι οκταμήνων, Περι νούσων βλ. J. Jouanna, «Le mé-
decin Polybe, est-il l'auteur de plusieurs ouvrages de la collection hippocratique?», REG 82 (1969)
552-562, και H. Grensemann, Der Arzt Polybos als Verfasser hippokratischer Schriften [AAWG,
Philol.-histor. Kl. 1968], Göttingen 1968, σσ. 1-18. Γενικά γιά τόν Πόλυβο βλ. Η. Grensemann,
«Polybos», RE Suppl. XIV (1974) 428-435- V. Nutton, «Polybos (auch Polybius)», (6), DNP 10
(2001) 49, και K.-H. Leven, «Polybos», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 723-724.

2. [Θεσσαλός], Πρεσβ. [1X418,18-21 L. = σ. 118,14-17 Smith]:

Έμέ δέ [sc. τόν Θεσσαλόν] έπί Μακεδονίης έξαπέστειλε [sc. ό πατήρ = ό Ιπποκράτης],
βασιλεϋσι γάρ Ήρακλειδέων, οϊ έκεΐ κατέχουσι, πατρική ξενίη ύπήρχεν ήμϊν. κάγώ μέν ήειν
'ίνα με ό πατήρ έκέλευσεν, άπό Θεσσαλίας, άρήξων τοϊσιν έκεϊ.

'Εμένα όμως [sc. τόν Θεσσαλό] μέ έστειλε [sc. ό πατέρας μου] στή Μακεδονία, γιατί
μέ τούς Ήρακλειδείς βασιλείς, οί όποιοι κατέχουν έκεΐ τήν έξουσία, είμαστε πατροπαρά-
δοτα φίλοι έκ φιλοξενίας- καί έγώ λοιπόν πήγα έκει άπό τή Θεσσαλία, έπειδή μέ προέ-
τρεψε ό πατέρας μου, γιά νά βοηθήσω τούς κατοίκους της.

πατρική ξενίη ύπήρχεν ήμϊν

Υπονοεί τίς σχέσεις τοΰ πατέρα του μέ τόν Περδίκκα. Βλ. καί παρακάτω, στό λ. άρ. 18
(«'Ιπποκράτης ό Κώος»).

18. Ιπποκράτης ό Κώος
(460-370 π.Χ.)

Κατά τόν Σωρανό ό Ιπποκράτης έξ αιτίας τής μεγάλης φήμης του κλήθηκε άπό
τόν Περδίκκα Β' (περ. 450/440-413 π.Χ.) στή Μακεδονία γιά νά τόν θεραπεύσει άπό τή
φθίση άπό τήν όποία έπασχε139. Ό Κώος γιατρός όμως, ό όποιος συνοδευόταν άπό τόν
Κνίδιο γιατρό Εύρυφώντα140, διέγνωσε ότι δέν έπρόκειτο γιά σωματικό πάθος άλλά γιά

139. Γιά τον 'Ιπποκράτη ή βιβλιογραφία είναι τεράστια- γιά μιά καταγραφή της άπό τό 1473 μέχρι τό
1982 βλ. G. Maloney - R. Savoie, Cinq cents ans de bibliographie hippocratique 1473-1982, Québec 1982. Γιά
γενική πληροφόρηση βλ. Η. Gossen, «Hippokrates» (16), ÄE VIII/2 (1913) 1801-1852- P. Potter - Β. Gundert,
«H.(ippokrates) aus Kos» (6),DNP 5 (1998) 590-599,καί R. Wittern, «Hippokrates», στό: Leven (έκδ.), Antike
Medizin, στ. 414-416, καί στήν 'ίδια, «Hippokratische Schriften/Corpus Hippocraticum», στό: Leven (έκδ.),
Antike Medizin, στ. 418-420, καί Sherwin-White, Ancient Cos, σ. 278.

140. Βλ. Γιά τόν Εύρυφώντα βλ. παραπάνω, στό λ. άρ. 15 («Εύρυφών ό Κνίδιος»).



γιατροι στην υπηρεσια μακεδονων

553

τόν ανικανοποίητο έρωτα τοϋ Περδίκκα προς τή Φίλα, παλλακίδα τοϋ ήδη πεθαμένου
πατέρα του.

I. Μαρτυρίες

1. Σωρ., Ίπποκρ. βίος 5 [CMG IV, σ. 176,4-11]:

Τήν δέ σύμπασαν 'Ελλάδα θεραπεύων [sc. ό Ιπποκράτης] έθαυμάσθη, ώστε καϊ ύπό
Περδίκκα τοϋ Μακεδόνων βασιλέως φθισικού νομισθέντος παρακληθέντα δημοσία πρός
αύτόν έλθείν μετ' Εύρυφώντος, ος καθ' ήλικίαν πρεσβύτερος ήν αύτοϋ, και σημειώσασθαι
ψνχής είναι τό πάθος, ήρα γάρ μετά τόν τοϋ πατρός Αλεξάνδρου θάνατον Φίλας τής παλ-
λακίδος αύτοϋ, πρός ήν δηλώσαντα τό γεγονός, έπειδή παρεφύλαξεν ταύτης βλεπομένης
παντελώς έκεϊνον τρέπεσθαι, λϋσαι μέν τήν νόσον, άνακτήσασθαι δέ τόν βασιλέα.

Θεραπεύοντας [sc. ό Ιπποκράτης] ολόκληρη τήν Ελλάδα κέρδισε τόσο μεγάλο
θαυμασμό, ώστε νά προσκληθεί έπισήμως και άπό τόν βασιλιά τών Μακεδόνων Περδίκ-
κα, πού θεωρήθηκε φθισικός, νά έλθει στήν Αύλή του μαζί μέ τόν Εύρυφώντα, ό όποιος
ήταν μεγαλύτερος άπό αύτόν στήν ήλικία, και νά διαπιστώσει ότι ή άρρώστιά του ήταν
ψυχική· γιατί μετά τόν θάνατο τοΰ πατέρα του Αλεξάνδρου ήταν έρωτευμένος μέ τήν
παλλακίδα του Φίλα, πρός τήν όποία, άφοΰ άποκάλυψε [sc. ό Ιπποκράτης] τό γεγονός,
έπειδή παρατήρησε δτι έκεΐνος [sc. ό Περδίκκας] όταν τήν έβλεπε άλλαζε έντελώς συ-
μπεριφορά, (έπέτυχε) άφ' ένός νά θεραπεύσει τήν άσθένεια, άφ' έτέρου νά συνέλθει ό
βασιλιάς.

Κνιδ. σχολή (Εύρυφών), άπ. 3 Grensemann.

ώστε και ύπό Περδίκκα ...

Γιά τό ότι ό 'Ιπποκράτης άσκησε τήν ιατρική στήν Αύλή τοΰ Περδίκκα βλ. κα'ι Herzog,
«Thessalos von Kos», σ. 56· Greenwalt, «Médical Arts», σ. 217" Marasco, «I medici di corte», σ 188-
Massar, Soigner et servir, σ. 179, κ.ά.

ύπό Περδίκκα τοΰ Μακεδόνων βασιλέως φθισικού νομισθέντος παρακληθέντα δη-
μοσία πρός αύτόν έλθείν

Σωματική φθορά σημειώνεται και στήν περίπτωση τοΰ Άντιόχου· βλ. π.χ. παραπάνω, Έρα-
σίστρ., μαρτ. 1: ad ultiman tabem corpus redegerunt, και τό σχετικό σχόλιο στήν ίδια μαρτ.

καϊ σημειώσασθαι ψνχής είναι τό πάθος, ήρα γάρ μετά τόν τοϋ πατρός Αλεξάνδρου θάνατον
Φίλας τής παλλακίδος αύτοϋ.

Πρβ. καί τήν περίπτωση τοΰ Άντιόχου καί τής Στρατονίκης, παραπάνω, στό λ. άρ. 14 («'Ερα-
σίστρατος ό Ίουλιήτης (Κείος)»). Γιά τή διάγνωση τής νόσου τοΰ Περδίκκα βλ. καί Reinach,
«Medicus», σ. 1689. Πρβ. καί Wellmann, «Geschichte, III», σ. 380.

Στό περιστατικό τής νόσου τοΰ Περδίκκα άναφέρονται ύπαινικτικά ό Αουκιανός και ό
γιατρός Μαρκελλϊνος· βλ.:

α') Λουκιαν., Πώς δει ίστ. συγγρ. 35 = Κνιδιακή σχολή, άπ. 8a/16 Grensemann (γιά τό
σχετικό κείμενο, τή μετάφρασή του καί σχόλια βλ. παραπάνω, στό λ. άρ. 14 («'Ερασίστρατος ό
Ίουλιήτης»), σ. 535.

β') Μαρκελλ., Π. σφυγμ. 29-32 [σ. 456 Schöne]: Οίον αν εί'[δ]?/ θέαμα βασιλεύς ιατρού δεό-
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μένος όρέγων τήν δεξιάν καί αν τε καταλάβη τό κίνημα τής άρτηρίας ό Ιατρός, εϋρεν δ έζήτει, άν θ'
ύποπέση μηδέν, σημειοϋται καί τότε καί οιδεν έκ τής άσφυγξίας τό νόσημα.

(: «Τί θέαμα θά ήταν βασιλιάς πού χρειάζεται γιατρό τεντώνοντας τό δεξί χέρι του· καί άν
ό γιατρός κατανοήσει τήν κίνηση τής άρτηρίας, θά βρεί αύτό πού ψάχνει, άν όμως δέν υποπέσει
τίποτε στήν άντίληψή του, καί τότε έχει κάποιο σύμπτωμα, καί άπό τήν έλλειψη σφυγμών γνω-
ρίζει τό νόσημα»),

Ό Schöne, στά σχόλια πού συνοδεύουν τήν έκδοσή του (στό κάτω μέρος τής σελίδας), θε-
ωρεί πιθανότερο ό Μαρκελλίνος νά έχει ύπ' όψιν του τήν περίπτωση τοϋ Περδίκκα, ή όποία δια-
γνώσθηκε άπό τόν 'Ιπποκράτη, παρά τήν παρόμοια περίπτωση τοΰ Άντιόχου καί τής Στρατονίκης.
Στό παραπάνω χωρίο πρέπει έπίσης νά έχει γίνει κάποιος συμφυρμός τών δύο διηγήσεων, άφοΰ
ώς άσθενής φέρεται βασιλιάς, προφανώς ό Περδίκκας, καί όχι ό πρίγκηπας Άντίοχος· άκόμη πρέ-
πει νά έπισημανθεί ότι, ένώ στήν περίπτωση τοϋ Περδίκκα δέν καταγράφεται στις πηγές ό τρό-
πος διαγνώσεως τής νόσου του, στό έξεταζόμενο χωρίο τοΰ Μαρκελλίνου γίνεται λόγος γιά τή
διάγνωση άπό τήν κίνηση τής άρτηρίας (τών σφυγμών), δηλ. γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιον στήν
περίπτωση τοΰ Άντιόχου ό 'Ερασίστρατος κατανόησε ότι δέν πρόκειται γιά τίποτε άλλο παρά
γιά ερωτικό πάθος. 'Επισημαίνω τέλος ότι ό όρος άσφυγξία έντοπίζεται στά έκδεδομένα ιατρικά
κείμενα δύο μόνο φορές, καί τίς δύο στόν Μαρκελλίνο, μία φορά στό χωρίο πού έξετάζεται έδώ
καί τήν άλλη στό ϊδιο έργο, στ. 401 [σ. 468 Schöne]: φαντασίαν άποτελών παντελούς άσφυγξίας.

2. Γαλην., Ότι άριστ. ίατρ. καί φιλοσ. 3 [I 58,4-10 Κ. = Gal. scr. min. II 5,6-12 = σσ.
288,18-289,2 B.-M.]:

Καί μήν ε'ί τίς γε έστι τοιούτος, ύπερόψεται μέν Άρταξέρξον τε και Περδίκκου καί τοϋ
μέν ούδ'άν εις δψιν άφίκοιτό ποτε, τόν δ'ίάσεται μέν νοσοϋντα νόσημα τής 'Ιπποκράτους
τέχνης δεόμενον, ού μήν αξιώσει γε διά παντός συ ν είναι, θεραπεύσει δέ τούς έν Κρανώνι
καί Θάσω καί ταΐς άλλαις πολίχναις πένητας.

Άλλά ομως άν βέβαια υπάρξει κάποιος παρόμοιος [sc. μέ τόν Ιπποκράτη], θά πε-
ριφρονήσει καί τόν Αρταξέρξη και τόν Περδίκκα, καί στόν ένα οΰτε θά παρουσιαζόταν
ποτέ, ένώ τόν άλλο, άν ήταν άρρωστος άπό κάποιο νόσημα πού εΐχε ανάγκη τήν τέχνη
τοΰ 'Ιπποκράτη, θά τόν θεράπευε, δέν θά εΐχε όμως τήν απαίτηση νά μείνει γιά πάντα κο-
ντά του, καϊ θά θεραπεύσει τούς πένητες πού κατοικούν στήν Κρανώνα και τή Θάσο και
σέ άλλες μικρές πόλεις.

ε'ί τις γ'έστι τοιούτος

Δηλ. μέ τόν 'Ιπποκράτη. Στή μαρτ. αύτή ή σχετική ένέργεια τοΰ 'Ιπποκράτη μνημονεύεται
όχι άμεσα άλλά ώς ή ένδεικνυόμενη συμπεριφορά γιατροΰ πού θά ήταν όμοιος μέ αύτόν (δηλ.
άριστος).

ύπερόψεται μέν Άρταξέρξου τε καί Περδίκκου καί τοϋ μέν ούδ' άν εις όψιν άφίκοιτό ποτε
Νύξη στήν άρνηση τοΰ 'Ιπποκράτη νά άνταποκριθεί στήν πρόσκληση τοΰ Πέρση βασιλιά
Αρταξέρξη γιά νά μεταβεί στή χώρα του καϊ νά εξαλείψει τόν λοιμό πού είχε προσβάλει τό στρά-
τευμά του. Τό περιστατικό αύτό είναι άποτυπωμένο τις ψευδοϊπποκρατικές έπιστολές 1-9, άπό
τις όποιες παραθέτω έδώ μόνο τήν 5 [IX 316,17-318,3 L. = σ. 52,1-5 Smith]: 'Ιπποκράτης ίητρός
Ύστάνη 'Ελλησπόντου ύπάρχω χαίρειν. Πέμπε ές βασιλέα ώς τάχος δτι καί προσφορή καϊ έσθήτι
κα'ι οικήσει και πάση τή ές βίον άρκεούση ούσίη χρέομαι καί Περσέων ολβω ού θέλω έπαύρασθαι
ούδέ παύειν βαρβάρους άνθρώπους νούσων, εχθρούς έόντας 'Ελλήνων. Βλ. και έπιστ. 5a. Πρβ. καί
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Κ. Brodersen, «Hippokrates und Artaxerxes. Zu P.Oxy. 1184v, P.Berol. inv. 7094v und 21137v +
69434v», ZPE 102 (1994) 100-110.

θεραπεύσει δε τούς έν Κρανώνι καί Θάσω και ταϊς άλλαις πολίχναις πένητας

Βλ. τό ιπποκρατικό εργο Έπιδημίαι, οπου μνημονεύονται διάφορες πόλεις τις Θεσσαλίας,
τής Μακεδονίας και τής Θράκης, δπου ύποτίθεται δτι άσκησε τήν τέχνη του ό 'Ιπποκράτης (στήν
πραγματικότητα δμως μάλλον μιά όμάδα Κώων γιατρών).

ού μήν αξιώσει δια παντός συνεϊναι

Βλ. στήν έπόμ. μαρτ. τό σχετικό σχόλιο.

3. Σούδα ι 564 Adler:

'Ιπποκράτης, Κωος, ιατρός, Ήρακλείδου υιός ... διέτριψε δε έν Μακεδονία, φίλος ών
σφόδρα τω βασιλεϊ Περδίκκα.

Ιπποκράτης άπό τήν Κώ, γιατρός, γιός τοϋ 'Ηρακλείδη ... έζησε στή Μακεδονία,
έπειδή ήταν πολύ στενός φίλος τοϋ βασιλιά Περδίκκα.

διέτριψε δέ έν Μακεδονία, φίλος ών σφόδρα τώ βασιλεϊ Περδίκκα

Ή πληροφορία αύτή, δτι δηλ. ό Ιπποκράτης διέμεινε στή Μακεδονία καί δτι είχε ιδιαίτε-
ρα φιλικές σχέσεις μέ τόν Περδίκκα, διαφέρει άπό τή μαρτυρία τοΰ Σωρανοΰ, κατά τόν όποίο ό
Ιπποκράτης προσκλήθηκε περιστασιακά άπό τόν Μακεδόνα βασιλιά, καί κυρίως έρχεται σέ πλή-
ρη άντίθεση μέ τόν Γαληνό, ό όποιος, στήν προσπάθειά του νά δείξει δτι ό 'Ιπποκράτης δέν είχε
σχέσεις μέ τυραννικούς ήγεμόνες, φαίνεται νά άρνείται τήν παραμονή του στή Μακεδονία (έμει-
νε μόνο τόσον καιρό δσος ήταν άπαραίτητος γιά τή θεραπεία τοΰ Περδίκκα). Βλ. καί λ. άρ. 17
(«Θεσσαλός ό Κώος»), μαρτ. 2.

4. Στέφ., Σχόλ. εις Ίπποκρ. Προγν. [I 76,27-28 Dietz = CMG ΙΧ/1/2, σ. 62,5-6]:

Άλλά κα'ι ό 'Ιπποκράτης διέγνω τοιούτον πάθος έρωτος Περδίκκου ...

Αλλά καί ό Ιπποκράτης διέγνωσε παρόμοιο έρωτικό πάθος τοΰ Περδίκκα.

πάθος

Γιά τό πάθος ώς ιατρικό δρο βλ. παραπάνω, σ. 529.

II. Συγγράμματα (ψευδεπίγραφα)
α') Έπιστολές πρός τόν Μ. Αλέξανδρο

Μέ τό δνομα τοΰ 'Ιπποκράτη είναι γνωστές δύο έπιστολές, παραδεδομένες μόνο
Λατινικά τίς όποιες ύποτίθεται δτι ό Κώος γιατρός άπηύθυνε πρός τόν Αλέξανδρο:

1) Ή πρώτη άπό αύτές πραγματεύεται τά σχετικά μέ τήν έποχή πού πρέπει νά συλ-
λέγονται τά διάφορα βότανα- βλ.141:

κώδ. Montpellier lat. 277 (15ος αί.),φφ. 117-118:

141. Βλ. Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux», σ. 25. "Ενα τμήμα τής επιστολής αύτής, άπό
τόν ϊδιο κώδικα (φ. 117ν), εξέδωσε ή Drabkin, «Mediaeval Medical Manuscrits», σ. 433 (δπου ώς τίτλος τής
επιστολής καταγράφεται: Epistola Ypocratis ad Alexandrum de tempore herbarum). Πρβ. καί τό παραδεδο-
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Epistola Ypocratis ad Alexandrum de tempore colligendi herbas.
Inc. Memento cavere ad herbas colligendas.

2) Ή δεύτερη έπιστολή θέμα της έχει τή δίαιτα πού συμβάλλει στή διατήρηση τής
ύγείας (τήν ύγιεινήν δίαιταν) και παραδίδεται σέ διάφορες παραλλαγές. Τό περιεχόμενο
της ταυτίζεται σέ γενικές γραμμές μέ έκείνο τής έπίσης ψευδεπίγραφης έπιστολής τοΰ
Αριστοτέλη πρός τόν Αλέξανδρο (Epistola Aristotelis ad Alexandrum De conservatione
sanitatis)142· βλ. ενδεικτικά (παραλλαγή lb)143:

κώδ. Lond. (Mus. Brit.) Sloan. 3866,15ος αι., φφ. 53r-55r:

Epistola de dieta ad Alexandrum Magnum (a rec. manu)

Hanc epistolam misit Ipocras ad Alexandrum Imperatorem.

inc. Alexander cum corpus humanum sit corruptibile eique accidat corruptio ex

oppositionem elementorum
Des. Oportet igitur observare tempora anni etatis dierum et noctium.

β ') Έπιστολή πρός τόν βασιλιά Άντίοχο

Σέ κάποιον βασιλιά Άντίοχο144, χωρίς άλλον άκριβέστερο διευκρινιστικό χαρακτη-
ρισμό, άπευθύνεται και μιά ψευδοϊπποκρατική έπιστολή - έχει διαπιστωθεί όμως ότι πρό-
κειται γιά λατινική μετάφραση (μέ άρκετές παραλλαγές) τής έπιστολής τοΰ Διοκλή τοΰ
Καρύστιου πρός τόν Αντίγονο. Ό τίτλος τής έπιστολής παραδίδεται ομοίως μέ διάφορες
παραλλαγές145· βλ. ένδεικτικά (παραλλαγή 2d)146:

κώδ. Laon. (Biblioth. Munie.) lat. 420 (9ος αι.), lr-4r:

Antiocho régi Ypocrates.

Inc. Eam te in hoc regnandi munere ...

Des. Ulla indigebis visitatione aut curatione medicorum. Finit epistula Coi Hypo-
cratis medici.

γ') Έργα πρός τόν βασιλιά Πτολεμαίο

Στήν ψευδεπίγραφη παράδοση τών ιπποκρατικών συγγραμμάτων έντοπίζονται έπτά

μένο μέ το δνομα τοϋ Αλεξάνδρου έργο Περι τής τών έπτά βοτανών δυνάμεως (βλ. παραπάνω, στό δεύτερο
κεφ.,λ. άρ. 1: «Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών»),

142. Βλ. παραπάνω, σ. 199. Σχετικά μέ τις παραλλαγές πού συνδέουν αύτή τή διαιτητικού περιεχομένου
έπιστολή μέ τό δνομα τοϋ 'Ιπποκράτη ώς συντάκτη και τοϋ Αλεξάνδρου ώς παραλήπτη της βλ. Kibre,
Hippocrates Latinus, σσ. 144-145.

143. Βλ. Kibre, Hippocrates Latinus, σ. 144 (δπου γίνεται λόγος γιά τή συγκεκριμένη παραλλαγή τής
έπιστολής αύτής).

144. Σέ κάποιες παραλλαγές παραδίδεται τό δνομα Αντίγονος- βλ. παραλλαγές 2e και g.

145. Γιά τις παραλλαγές αύτές βλ. Kibre, Hippocrates Latinus, ca. 145-150.

146. Βλ. Kibre, Hippocrates Latinus, σ. 146. Βλ. άκόμη Pansier, «Catalogue des manuscrits médicaux»,
σ. 23· Puhlmann, «Die lat. mediz. Literatur», σ. 405 (και βιβλιογραφία τών έκδόσεων), και C. Opsomer -
R. Halleux, «La lettre d'Hippocrate à Mécène et la lettre à Antiochus», στό: I. Mazzini - E Fusco (έκδ.), I
testi di medicina latini antichi. Problemi filologici e storici. Atti del I Convegno Internazionale, Macerata - S.
Severine M., 26-28 aprile 1984 [PFLF/UM 28], Roma 1985, σσ. 339-364 (κυρίως 345 κ.έ.). Βλ. έπίσης Sudhoff,
«Texte», σ. 278 (μεσαιωνική γερμ. μετάφρ.). Σχετικά μέ τήν έπιστολή αύτή βλ. καί στό λ. άρ. 10 («Διοκλής ό
Καρύστιος»).
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έργα, τρία παραδεδομένα Ελληνικά καί τέσσερα Λατινικά, τά όποια άπευθύνονται στον
(βασιλιά) Πτολεμαίο147· πρόκειται γιά τά άκόλουθα:

'Ελληνικά

1) "Ενα έργο πού έσφαλμένα άποδίδεται στόν 'Ιπποκράτη καί άναφέρεται στή «δύ-
ναμιν» τών τροφών, μέ τίτλο:

'Ιπποκράτους Περί διαφοράς τροφών πρός Πτολεμαϊον14*.

2) Μία άναμφίβολα ψευδεπίγραφη έπιστολή τοϋ 'Ιπποκράτη μέ τίτλο:

'Ιπποκράτους έπιστολή πρός Πτολεμαϊον βασιλέα Περι κατασκευής ανθρώπου149.

3) Μία δεύτερη, ομοίως ψευδεπίγραφη, έπιστολή τοΰ 'Ιπποκράτη μέ τίτλο:

Έπιστολή 'Ιπποκράτους πρός Πτολεμαϊον βασιλέα πώς δει τόν δλον χρόνον πράσσο-

ντα υγιή διατηρεϊσθαι150

Inc. 'Ιπποκράτης Κώος Πτολεμαίω βασιλεϊχαίρειν.

Λατινικά

Τέσσερις έπιστολές παραδεδομένες Λατινικά, στις όποιες μόνο φαινομενικά γίνε-
ται πραγμάτευση ισάριθμων ιατρικών θεμάτων151:

4) [Hippocrates]152, (Ad Ptolemeum) de arte prolixa [= Ιπποκράτης Πτολεμαίω περί
τής μακράς τέχνης]153

5) Hippocrates154, (Ad Ptolemeum) de corpore humano [= Ιπποκράτης Πτολεμαίω
περί τοϋ άνθρωπίνου σώματος]155

6) Epistola Hypocratis de microcosmo ad regem Ptolomeum [= 'Ιπποκράτης Πτολε-
μαίω βασιλεϊ περί τοΰ μικροκόσμου]156

147. Γενική αναφορά στον «Πτολεμαίο» ώς παραλήπτη ψευδεπίγραφων έργων κάνει ό Nutton,
Ancient Medicine, σ. 375, σημ. 4.

148. Βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών (λ. «['Ιπποκράτης]»).

149. Βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών (λ. «['Ιπποκράτης]»). Βλ. και Heinimann, «Diokles», σ. 171, ύπο-
σημ. 58.

150. Βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών (λ. «['Ιπποκράτης]»). Ό εκδότης θέτει ώς τίτλο τής έπιστολής
τήν προσφώνηση πού άκολουθεϊ, ένώ ό τίτλος μέ τή μορφή πού τόν παραθέτω μαρτυρεΐται άπό τμήμα του-
λάχιστον τής χειρόγραφης παραδόσεως, όπως προκύπτει άπό τίς σημειώσεις τοΰ έκδοτη. Βλ. καί τή διόκλεια
έπιστολή πρός τόν βασιλιά Αντίγονο.

151. Βλ. Kibre, Hippocrates Latinus, σ. 153 (δπου καταγράφονται οί σχετικοί τίτλοι μέ παρατήρηση γιά
τήν ομοιότητα τών κειμένων αύτών).

152. Ή έπιστολή παραδίδεται άνώνυμη.

153. Πρβ. Ίπποκρ., Άφορισμ. 1,1 [IV 458,1-2 L.]: Ό βίος βραχύς, ή δέ τέχνη μακρή, ό δέ καιρός όξύς, ή
δέ πείρα σφαλερή, ή δέ κρίσις χαλεπή.

154. Βλ. δμως: Incipit epistula Ypocratis de similitudine mundi.

155. Πρβ. τό ιπποκρατικό έργο Περι τόπων τών κατ'άνθρωπον [VI 276-349 L.], καθώς και τήν Ιππο-
κράτους έπιστολή πρός Πτολεμαϊον βασιλέα Περι κατασκευής ανθρώπου.

156. Δηλ. τοΰ άνθρώπου. Βλ. και τήν άνώνυμη ιατρική πραγματεία Περί τής τοϋ κόσμου κατασκευής
<και> (addidi) τοϋ άνθρώπου [I 303-304 Ideler]· ειδικότερα βλ. δ.π. 3 [I 303, 5-7 Ideler]: Ωσαύτως και ό
άνθρωπος, ό μικρός κόσμος, συνέστηκεν έκ τεσσάρων στοιχείων. Πρβ. καί Α. Olerud, L'idée de microcosmos et
de macrocosmos dans le Timée de Platon, Uppsala 1951· άκόμη γιά τήν άρχαία άποψη περί τοΰ μακροκόσμου
καϊ τοϋ μικροκόσμου βλ. Allbutt, Greek Medicine, σσ. 88-89 και 100.
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7a) Hippocrates, De praeparatione hominis ad Ptolemeum regem [= 'Ιπποκράτης
Πτολεμαίω βασιλεϊ περί προπαρασκευής άνθρώπου]

7b) Hippocrates, Epistola ad Ptolemeum de sanitate tuenda [= Ιπποκράτης Πτολε-
μαίω Περι ύγιεινών ή Υγιεινά παραγγέλματα]157.

19. 'Ιπποκράτης (Δ ')
(4ος αί. π.Χ.)

Γιός τοϋ Δράκοντα (Α'), προσωπικός γιατρός τής Ρωξάνης. Αργότερα δολοφο-
νήθηκε, πιθανότατα μαζί μέ τή βασιλική οικογένεια στήν Αμφίπολη τό 310 π.Χ., άπό
τον Κάσσανδρο, γιό τοϋ Αντιπάτρου158. Ό Reinach159 άμφισβητεΐ τήν πληροφορία δτι ό
Ιπποκράτης αυτός χρημάτισε γιατρός τής Ρωξάνης, καί υποστηρίζει δτι «πρόκειται γιά
σφάλμα τοΰ Σουΐδα πού τόν συγχέει μέ έναν άλλον Ασκληπιάδη, τόν Δράκοντα Γ'».

Μαρτυ ρ ία

Σοΰδα ι 567 Adler:

'Ιπποκράτης τέταρτος, ό Δράκοντος, Ιατρός, Κωος κα'ι αύτός, τοϋ αύτοϋ γένους, ος
ιάτρευσε μέν 'Ρωξάνην, ύπό δέ Κασσάνδρου τελευτά, τοϋ υίοϋ Αντιπάτρου, έγραψε καί
αύτός ιατρικά.

'Ιπποκράτης τέταρτος, ό γιός τοΰ Δράκοντα, καί αύτός άπό τήν Κω, άπό τό ϊδιο γέ-
νος, ό όποιος ύπήρξε γιατρός τής Ρωξάνης, δολοφονήθηκε δμως άπό τόν Κάσσανδρο,
γιό τοΰ Αντιπάτρου. Έγραψε καί αύτός ιατρικά συγγράμματα (ή: έγραψε καί αύτός σύγ-
γραμμα μέ τίτλο Ιατρικά).

157. Πρβ. τό γαληνικό σύγγραμμα Υγιεινά (λατιν. μετάφρ.: De sanitate tuenda), καί τήν πραγματεία
τοϋ Πλουτάρχου Υγιεινά παραγγέλματα (λατιν. μετάφρ.: De sanitate tuenda). Ή έπιστολή αύτή (7a-b), όπως
σημειώνει ή Kibre, Hippocrates Latinus, σ. 153, είναι λατινική μετάφραση έλληνικής έπιστολής (πρβ. παρα-
πάνω, σ. 557, έπιστ. άρ. 3). Ή Kibre, ένώ στήν άρχή τής ένότητας, δπου περιγράφει τις έπιστολές αύτές πρός
τόν Πτολεμαίο, καταγράφει πέντε τίτλους, δταν κάνει λόγο γιά τίς δύο τελευταίες, σημειώνει: «Λατινική με-
τάφραση τοΰ ελληνικού κειμένου (Epistola ad Ptolemeum de sanitate tuenda: Kühn I clxxiii) άπό τόν John
Reuchlin (1455-1522). "Εκδ.: Hippocrates, De praeparatione hominis ad Ptolemaeum regem, nuper e greco
in latinum traductus a Ioanne Reuchlin Phorcensi legum imperialium doctore (Tübingen 1512· δεμένο μαζί
μέ άλλες ιατρικές πραγματείες: 1512-1657». Άπό αύτά προκύπτει δτι οί δύο παραπάνω τίτλοι άφοροϋν τήν
ϊδια έπιστολή· συνεπώς κακώς στόν κατάλογο τών έπιστολών πρός τόν Πτολεμαίο καταγράφονται πέντε
τίτλοι.

158. Βλ. Berve, Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, καί τ. 2, σ. 185, άρ. 389· Fuchs, «Heilkunde», σ. 269· Sherwin-
White, Ancient Cos, a. 104· Marasco, «Médecins de cour», σ. 436· Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 106, κ.ά. (γιά
τήν έκθεση τών άπόψεών τους σχετικά μέ τόν Ιπποκράτη πού ιάτρευσε πλησίον τής Ρωξάνης βλ. άμέσως
παρακάτω, στό σχόλιο στό σχετικά λήμμα τής Σούδας). Βλ. καί Massar, Soigner et servir, σσ. 62 καί 179.

159. Βλ. Reinach, «Medicus», σ. 1689. Δέν εχω έντοπίσει άλλον μελετητή πού νά μνημονεύει ή νά
υιοθετεί τήν άποψη αύτή. Πρβ. δμως Herzog, Koische Forschungen, σ. 201, ύποσημ. 2.
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'Ιπποκράτης τέταρτος, ό Δράκοντος υιός

Σχετικά μέ τήν ταύτιση τοΰ 'Ιπποκράτη αύτοΰ ύπάρχει στήν έρευνα κάποια σύγχυση, δηλ.
άπό ποιόν Δράκοντα καταγόταν και συνεπώς ποιά ήταν ή θέση του στή γενεαλογία τής οικο-
γενείας τοΰ Ιπποκράτη. Ό Berve, Alexanderreich, τ. 2, σ. 185, άρ. 389, θεωρεί ότι πρόκειται γιά
τόν γιό τοΰ Δράκοντα (Γ'), ότι δηλ. κατάγεται άπό τόν 'Ιπποκράτη μέσω τών άπογόνων τοΰ
Θεσσαλού- ομοίως καί ή Scherwin-White, Ancient Cos, ο. 104, άσπαζόμενη τήν άποψη τοΰ Berve
(στόν όποιον και παραπέμπει), και ό Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 106 (παραπέμποντας στούς
δύο προηγούμενους). Ό Herzog, «Thessalos von Kos», σ. 57, πιστεύει δτι ό 'Ιπποκράτης τέταρτος
τής Σούδας ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο γιό τοΰ Δράκοντα (Β')·

Άντίθετα ορθά κατανοεί τό σχολιαζόμενο λήμμα τής Σούδας ό Fuchs, «Heilkunde», σ.
269, και εκλαμβάνει ώς Ίπποκράτην τέταρτον τόν γιό τοΰ Δράκοντα (Α'), γιοΰ τοΰ μεγάλου
'Ιπποκράτη. Έπίσης ώς γιό τοΰ Δράκοντα (Α') και ώς έγγονό τοΰ μεγάλου Ιπποκράτη καταγρά-
φουν τόν τέταρτο 'Ιπποκράτη ό Schöne, «Hippokratesvita», σ. 62 (στό γενεαλογικό δένδρο τής
οικογενείας), ό Η. Gossen, «Hippokrates» (18), RE VIII/2 (1913) 1852, και ό Marasco, «Médecins
de cour», σ. 436, ύποσημ. 2.

έγραψε και αύτός Ιατρικά

Γιά τή χρήση τοΰ όρου ιατρικός, στήν έκφραση έγραψεν 'ιατρικά, βλ. παραπάνω, στό πρώτο
κεφ., λ. άρ. 36 («Νικόμαχος ό Σταγειρίτης»), σσ. 335-336.

20. Καφισοφών Φιλίππου Κώος
(3ος αί. π.Χ.)

Ό γιατρός Καφισοφών άπό τήν Κώ, πού άσκούσε τό έπάγγελμά του στήν Αύλή
τών Πτολεμαίων στήν Αλεξάνδρεια, έκμεταλλεύθηκε τή θέση του γιά τό καλό τής πα-
τρίδας του, προωθώντας τά συμφέροντά της όσο τοϋ ήταν δυνατόν160. Άλλά καί τήν ια-
τρική τήν άσκησε μέ τρόπο υποδειγματικό. Γι' αύτό εκδόθηκαν άπό τήν πόλη τής Κώ τά
άκόλουθα δύο ψηφίσματα, στά όποία άναγράφονται οί τιμές πού τοΰ άποδόθηκαν καί
ταυτόχρονα άποτελοΰν μαρτυρίες γιά τις σχέσεις του πιθανόν μέ δύο Πτολεμαίους, τόν
Β' (ή Γ') καί τόν Δ'.

Μαρτυρίες

1. Έπιγραφή (τιμητικό ψήφισμα) άπό τήν Κώ (πρώτο μισό 3ου αί. π.Χ.)161:
[έπειδή Καφισοφών Φιλίππου, διατριβών παρά βασιλεϊ Πτολεμαίω]
[αεί τίνος άγαθοϋ κ]ο[ιναι τε καϊ ίδίαι πά]σιν
[γέγονε τ]άι πατρίδι παρα[ίτιος, καιρόν] ούδένα

160. Βλ. Herzog, «Ein koischer Arzt», σσ. 61-64- Gorteman, «Médecins de cour», σσ. 325-329- Massar,
Soigner et servir, σσ. 55-56,112-113,115,116 καί 151, κ.ά. Πρβ. καί Sherwin-White, Ancient Cos, σ. 279.

161. Βλ. R. Herzog, «Reisebericht aus Kos» MDAI/AA 23(1898) 447, άρ. 1 ■ Herzog, Koische Forschungen,
σ. Ι,άρ. 1- Dittenberger, OG/S,t. Ι,σσ. 66-67, άρ. 42 (δπου συζητείται με συντομία τό θέμα τής ταυτίσεως τοΰ
βασιλέως Πτολεμαίου και πιθανότερος θεωρείται ό Πτολεμαίος Β')- Herzog, «Ein koischer Arzt», σσ. 63-64,
και Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 33 (1983), σ. 193, άρ. 671.
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[παραλεί]πων είς τό μηδενό[ς τώνχρη]σίμων
[καθυ]στερεΐν ταμ πόλιν, ύπέρ ώγ καϊ βασιλεύς
[Πτο]λεμαΐος εγραψε ύπέρ αύτοϋ εν έπιστολάι
[ά]ν έπεμψε ποτϊ τόν δάμον ύπέρ τάς θυσία[ς]
&ς έξαπέσταλκε τώι τε Άσκλαπιώι καϊ
τοις άλλοις θεοϊς άπάγοντα Καφισοφώντα
μετά τών συνθεώρων, έμφανίζων [α\ύτόν άξ/ο[ν]
ή μεν τάς άποστολάς διά τε τάν δόξαν και
τάν προ[κο]π[άν έν τά τέ^]ναί τάι πατρίαι, δν[τα]

Έπειδή ό Καφισοφών, γιος τοϋ Φιλίππου, ευρισκόμενος κοντά στόν βασιλιά
Πτολεμαίο γινόταν πάντοτε γιά τήν πατρίδα του αίτιος κάποιου καλού, καί κοινοΰ καί
ιδιωτικού γιά όλους, χωρίς νά άμελεί ποτέ καί νά καθυστερεί τίποτε άπό όσα ήταν χρή-
σιμα στήν πόλη, έξ αιτίας τών όποιων καί ό βασιλιάς Πτολεμαίος έγραψε ύπέρ αύτοΰ σέ
έπιστολή τήν όποία έστειλε πρός τόν δήμο σχετικά μέ τή θυσία πού έχει άποστείλει προς
τιμήν τοΰ Άσκληπιοΰ καί τών άλλων θεών, νά τήν έκτελέσει ό Καφισοφών μαζί μέ τούς
συνθεωρούς του, παρουσιάζοντας αύτόν άξιο τής άποστολής έξ αιτίας τής φήμης καί τής
προκοπής στήν πατροπαράδοτη τέχνη, όντα ...

2. Έπιγραφή (τιμητικό ψήφισμα) άπό τό Άσκληπιείον τής Κώ (περί τά τέλη τοΰ 3ου
αί. π.Χ., πιθανόν 220-210)162:

[έπειδή Καφισοφών Φιλίππου 'ιατρός διατριβών παρά βασιλεϊ]
[Πτολεμαίωι πρότερόν τε άεί τίνος άγαθοϋ γέγονε παραίτιος]
[λέ^ων και πράττων τά] συμ[φέροντα τάι πατρίδι κατά τό δυνατόν]·
[δι'δπερ και άξιωθει]ς ύπό τά[ς πόλιος έπαίνου και στεφάνου και]
[άναγγελίας καϊ τάν] άλλάν τιμ[άν άν και ό πατήρ αύτοϋ, χρήσιμος]
[και εϋνους ών διετέ]λει, τοις τε [έντυγχάνουσι χρείας παρεί]-
[χετο, ε'ις ά αύτόν πα]ρεκάλουν, ού[δεμίαν τε προτίμασιν κατά τάν]
[τέχναν ποιεύμε]νος, τάν αύτοΰ [έμπειρίαν παρεσκεύαζε κοινάν]
[σπουδάζων περι π]άντας ομοίως τού[ς πολίτας, τιμαθε'ις δέ και]
[πάλίν άπό τοϋ δά]μου στεφάνωι χρυ[σέωι άπό χρυσών πεντήκοντα]
[και έπαίνωι και ά]ναγγελίαι πολύ προθ[υμότερον καί έκτενέσ]-
[τερον αύτόν τά]ι πατρίδι παρασκευάζε[ι, καιρόν ούδένα παραλεί]-
[πων εις τό μηδε] νός καθυστερεϊν τών χ[ρησίμων τάμ πόλιν, άφικνου] -
[μένους δέ και πλ]είους τών πολιτάν έξ[αποσταλέντας θεωρούς]
[και πρευσβευτά]ς ποτϊ βασιλή Πτολεμ[αϊον υποδεχόμενος μεγαλο]-
[μερώς- όπως] ούν καϊ ό δάμος φαίν[νηται καταξίως τιμών τός τάν εϋ]-
[νοιαν άποδεικν]υμένος έν παντ[ι καιρώι· δεδόχθαι τάι βουλάι και]
[τώι δάμωι· τύχαι τ]άι άγαθάι■ έπ\αινέσαι τε Καφισοφώντα άρετάς]

162. Βλ. Herzog, «Ein koischer Arzt», σσ. 63-64· Η. W. Pieket - R. S. Stroud, SEG 33 (1983), σσ. 193-194,
άρ. 672.
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[ένεκα και εύνοία]ς τάς ές τ[άν πόλιν κα'ι στεψανώσαι στεφάνωι]
[χρυσέωι άπό χρυσώ]ν δσσων [έκ τών νόμων πλείστων κυρία έστι ά έκ]-

[κλησία δόμεν......[ης Ξα[νθίππου είπε. τά μέν άλλα καθάπερ έδο]-

[ξε τάι βουλάι· ό <5έ] ίερο[κάρυξ τοις τε Διονυσίοις κα'ι τοις Άσκλα]-
[πιείοις άναγγειλάτω δτι ό δάμος στέφανοι Καφισοφώντα Φιλίππου]

Έπειδή ό Καφισοφών, γιος τοϋ Φιλίππου, γιατρός, εύρισκόμενος κοντά στόν βα-
σιλιά Πτολεμαίο, και παλαιότερα πάντοτε γινόταν αίτιος κάποιου καλού, λέγοντας και
πράττοντας κατά τό δυνατόν όσα ήταν συμφέροντα γιά τήν πατρίδα του, γι' αύτόν τόν
λόγο και άφοΰ κρίθηκε άπό τήν πόλη άξιος έπαίνου καί στεφάνου και άναγγελίας καί
τών λοιπών τιμών, τών όποιων (αξιώθηκε) καί ό πατέρας του, ζοΰσε χρήσιμος καί εύμε-
νής, σ' αύτούς πού είχαν άνάγκη έδινε αύτά πού τόν παρακαλούσαν, μή κάνοντας κα-
μιά διάκριση κατά τήν άσκηση τής τέχνης του, άλλά τήν εμπειρία του τήν έθετε στή δι-
άθεση όλων, φροντίζοντας κατά τόν ϊδιο τρόπο γιά όλους τούς πολίτες. Άφοΰ τιμήθη-
κε καϊ πάλι163 άπό τόν δήμο μέ χρυσό στεφάνι άξίας πενήντα χρυσών νομισμάτων και μέ
έπαινο και μέ αναγγελία, ήταν πολύ προθυμότερος καϊ φιλικώτατος πρός τήν πατρίδα
του, χωρϊς νά άμελεΐ ποτέ και νά καθυστερεί τίποτε άπό όσα ήταν χρήσιμα στήν πόλη,
και όσους άπό τούς πολίτες έφθαναν, όλο και περισσότεροι, πού στέλνονταν ώς θεωροί
και πρεσβευτές πρός τόν βασιλιά Πτολεμαίο, τούς ύποδεχόταν μεγαλοπρεπώς. Γιά νά
φανεϊ λοιπόν ό δήμος ότι τιμά έπάξια αύτούς πού σέ κάθε περίσταση τοΰ δείχνουν τήν
εΰνοιά του, ή βουλή και ό δήμος άποφάσισε μέ τήν εύνοια τής τύχης· νά έπαινέσει τον
Καφισοφώντα γιά τήν άρετή και τήν εύμενή διάθεσή του πρός τήν πόλη και νά τόν στε-
φανώσει μέ χρυσό στεφάνι άξίας τόσων χρυσών (νομισμάτων) όσο περισσότερων έχει
τό δικαίωμα.... ό ..., γιός τοΰ Ξανθίππου εΐπε· όλα τά άλλα (θά γίνουν) όπως άποφάσι-
σε ή βουλή. Ό ίεροκήρυξ άς άναγγείλει κατά τά Διονύσια και τά Ασκληπιεία ότι ό δήμος
στεφανώνει τον Καφισοφώντα, γιο τοΰ Φιλίππου.

Γιά παρόμοια τιμητικά ψηφίσματα πού άφοροϋν γιατρούς βλ. στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 32
(«Μητρόδωρος Τιμοκλέους Άμφιπολίτης»),

Ό γιατρός Καφισοφών, γιά τόν όποιον γίνεται λόγος στό ψήφισμα αύτό, μνημονεύεται και
στόν PMich. Zen. 55 (άνοιξη τοΰ 240 π.Χ.). Βλ. και παρακάτω, στό λ. άρ. 38 («Φίλιππος ό Κώος»).

21. Κλεόμβροτος
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Ό Κλεόμβροτος, πατέρας τοΰ Ερασιστράτου καί τοΰ Κλεοφάντου, ύπηρέτησε ώς
γιατρός στήν Αύλή τών Σελευκιδών, καί άκριβέστερα τοΰ Σελεύκου Α' Νικάτορα (312-
281 π.Χ.)164. Ή ύπηρεσία του έκεΐ ήταν προγενέστερη τοΰ γιοΰ του, καί πιθανότατα γι'

163. Βλ. τή μαρτ. 1.

164. Για τόν Κλεόμβροτο βλ. Ε Ε. Kind, «Kleombrotos» (5), RE ΧΙ/1 (1921) 679. Βλ. άκόμη Wellmann,
«Geschichte, III», σ. 380· Mesk, «Antiochos und Stratonike», α 368· Nutton, Galen, On Prognosis, σ. 196
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αύτόν τόν λόγο και ό 'Ερασίστρατος κλήθηκε νά ίατρεύσει στήν 'ίδια Αύλή, ύπήρξε δηλ.
ενα χρονικό διάστημα, κατά τό όποιο και οί δύο προσέφεραν άπό κοινού τις ύπηρεσίες
τους. Προφανώς αύτή είναι ή αιτία γιά τήν όποία ό Πλίνιος, κάνοντας σέ δύο χωρία τού
έργου του λόγο γιά τή θεραπεία τοΰ Άντιόχου Α' (ώς διαδόχου), στό ένα τήν άποδίδει
στόν Ερασίστρατο165, ένώ στό δεύτερο, αύτό πού έξετάζεται έδώ, τήν άποδίδει στόν πα-
τέρα του.

Στό σημείο αύτό άξίζει ίσως νά μνημονευθεί μιά άποψη τού Wellmann, μέ τήν
όποία έπιχειρεΐ να έρμηνεύσει αύτή τή διπλή άπόδοση τής ίάσεως. Σύμφωνα λοιπόν
μέ τον Γερμανό φιλόλογο, τό περιστατικό γιά τό όποιο γίνεται λόγος έδώ, άρχικά ήταν
συνδεδεμένο μέ τό δνομα τοΰ Κλεομβρότου· σέ μεταγενέστερη δμως έποχή, δταν ό
'Ερασίστρατος ήταν πλέον διάσημος γιατρός «άντικατέστησε» στή σχετική διήγηση τόν
τότε μή γνωστά πλέον πατέρα του166.

Μαρτυρία

Plin., Nat. hist. 7,123 [II 42,17-43,6 Ian - Mayhoff]:

Variarum artium scientia innuberabiles enituere, quos tarnen attingi par sit florem
hominum libantibus: ... Hippocrates medicina, qui venientem ab Illyriis pestilentiam
praedixit discipulosque ad auxiliandum circa urbes dimisit, quod ob meritum honores
illi quos Herculi decrevit Graecia. eandem scientiam [sc. praedictionis] in Cleombroto
Ceo Ptolemaeus rex Megalensibus sacris donavit centum talentis servato Antiocho rege.

Ή γνώση διαφόρων έπιστημών άπέφερε τιμές σέ άναρίθμητους άνθρώπους, τούς
όποιους εΐναι σωστό, σάν νά κάνουμε λόγο γιά τό άνθος τής άνθρωπότητας, νά τούς πα-
ρουσιάσουμε άκροθιγώς: Στήν ιατρική [sc. τιμήθηκε] ό 'Ιπποκράτης, ό όποιος προέβλε-
ψε έναν λοιμό πού θά έρχόταν άπό τήν 'Ιλλυρία καί έστειλε τούς μαθητές του στις γύρω
πόλεις γιά νά προσφέρουν βοήθεια· γι' αύτή τήν εύργεσία ή 'Ελλάδα ψήφισε γι' αύτόν
τίς 'ίδιες τιμές δπως γιά τόν 'Ηρακλή. Γιά τήν ι'δια γνώση [sc. τής προγνώσεως]167 ό βα-
σιλιάς Πτολεμαίος στή γιορτή Μεγαλήσια προσέφερε έκατό τάλαντα στόν Κλεόμβροτο
τόν Κεΐο, έπειδή είχε σώσει τόν βασιλιά Άντίοχο.

Πρβ. Έρασίστρ., άπ. 8 Garofalo.

Ή έπισήμανση γιά τή σύγχυση τών δύο προσώπων δσον άφορά τή θεραπεία τοΰ Άντιόχου

(γιά τόν Κλεόμβροτο ώς προσωπικό γιατρό τοϋ Σελεύκου), καί στόν ϊδιο, Ancient Medicine, σ. 133 (για
τήν ύπηρεσία τοΰ Κλεομβρότου στήν Αύλή τών Σελευκιδών). Βλ. άκόμη Mastrocinque, «Les médicins des
Séleucides», σ. 146· Marasco, «Médecins de cour», σσ. 440-441· Massar, Soigner et servir, σσ. 58,107-111,178
καί 181, κ.ά.

165. Βλ. στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 14 («Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης [Κεΐος]»), μαρτ. 2: στόν 'Ερασίστρατο
άποδίδουν τή θεραπεία τοΰ Άντιόχου Α ' καί δλοι οί λοιποί συγγράφεις πού καταγράφονται στό λήμμα αύτό.

166. Βλ. «Geschichte, III», σ. 380. Γιά τήν άποψη αύτή βλ. καί Nutton, Galen, On Prognosis, σ. 196, δπου
μνημονεύονται και σχετικές άπόψεις άλλων μελετητών (καί τήν ύποσημ. 2 τής 'ίδιας σελ.).

167. Τής ιατρικής προγνώσεως.
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προέρχεται άπό τόν Wellmann, «Geschichte, III», σα 380-381, ό όποιος πρώτος διαπίστωσε και
τήν ομοιότητα τών δύο σχετικών χωρίων:

Plin., Nat. hist. 7,123 Plin., Nat. hist. 29,5

[II 43,4-6 Ian - Mayhoff] : [IV 369,6-8 Ian - Mayhoff] :

eandem scientiam hie [sc. Erasistratus]

in Cleombroto Ceo Antiocho rege sanato

Ptolemaeus rex centum talentis donatus est

Megalensibus sacris

donavit centum talentis a rege Ptolemaeo,

servato Antiocho rege. filio eius.

"Ετσι ό Γερμανός μελετητής ύποστήριξε δτι ή θεραπεία γιά τήν όποία άμείφθηκε τόσο άδρά ό
Κλεόμβροτος δέν είναι άλλη άπό τή θεραπεία τοΰ Άντιόχου, πού πραγματοποιήθηκε όταν ώς διά-
δοχος είχε έρωτευθει τή Στρατονίκη (τό περιστατικό συνέβη τό 293 π.Χ.). Ό Πλίνιος άπλώς συγ-
χέει τά πρόσωπα, τόν πατέρα δηλ. καί τόν γιό, καί άποδίδει άναδρομικά τόν χαρακτηρισμό rex
στόν Άντίοχο. Ή μόνη πληροφορία πού λείπει άπό τό δεύτερο χωρίο είναι ή μνεία τής γιορτής
κατά τήν όποία δόθηκαν τά έκατό τάλαντα στόν Ερασίστρατο. Βλ. άκόμη Wellmann, «Erasistra-
tos», στ. 333-334· Fuchs, «Erasistratos», σσ. 379-381, καί Gorteman, «Médecins de cour», σ. 320,
ύποσημ. 2.

Ptolemaeus rex

Ό König, Plinius, Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 7), σ. 205, πιστεύει ότι πρόκειται γιά τόν
Πτολεμαίο Β ' Φιλάδελφο (285-246 π.Χ.), ό όποιος τό 252 π.Χ. πάντρεψε τήν κόρη του Βερενίκη μέ
τόν Άντίοχο Β' (261-246 π.Χ.). Άλλά ό Κλεόμβροτος ύπήρξε προσωπικός γιατρός τοΰ Σελεύκου
Νικάτορα καί θεράπευσε τόν γιό του (τότε διάδοχο) Άντίοχο Α ' Σωτήρα τό 293 π.Χ. Εΐναι λοιπόν
μάλλον δύσκολο νά έξηγηθεΐ γιά ποιόν λόγο ό Πτολεμαίος Β ' τής Αιγύπτου, πού άνήλθε στόν
θρόνο όκτώ περίπου χρόνια άργότερα, διανοήθηκε νά δώσει άμοιβή, καί μάλιστα τόσο άδρή, σέ
γιατρό πού θεράπευσε βασιλιά άλλης χώρας. Συγγενική σχέση μέ τόν βασιλικό οίκο τής Συρίας
ό Πτολεμαίος άπέκτησε, όπως σημειώνει καί ό König, πολύ άργότερα (252 π.Χ.)· άλλά τότε δέν
ήταν ζωντανός ούτε ό Άντίοχος A' (f261 π.Χ.) καί μάλλον ούτε καί ό γιατρός Κλεόμβροτος.
Συνεπώς ή ταύτιση τοΰ Πτολεμαίου παραμένει άκόμη ένα ζητούμενο, άφοΰ πιθανόν ό Πλίνιος
συγχέει πρόσωπα καί χρονολογίες, όπως έξ άλλου διαπιστώνεται όπως συμβαίνει καί στό χωρίο
Nat. hist. 29,5 [IV 369,4-8 Ian - Mayhoff] = Έρασίστρ., μαρτ. 2, όπου ό Πτολεμαίος άναγράφεται
ώς γιός τοΰ Άντιόχου. Βλ. καί παραπάνω, σ. 527.

Hippocrates medicina, qui venientem ab Illyriis pestilentiam praedixit discipulosque ad
auxiliandum circa urbes dimisit

Βλ. Σωρ., Ίπποκρ. βίος 7 [CMG IV, σ. 176, 13-19]: άλλά καϊ είς τήν Ιλλυριών και Παιάνων
βαρβάρων γήν λοιμοϋ κατασκήψαντος καϊ δεομένων τών έκεί βασιλέων πρός αύτούς έλθείν [sc.
τόν Ίπποκράτην], παρά τών πρέσβεων τίνα έκεί τά πολλά τών πνευμάτων μαθών έκείνους μέν
άπρακτους απέπεμψε, συλλογισάμενος δέ τήν νόσον έπι τήν Άττικήν ήξειν, προειπών τό γενησόμε-
νον καϊ τών πόλεων και τών μαθητών έπεμελήθη.

Megalensia

Ίά Μεγαλήσια (Megalensia) ήταν γιορτή πού τελούνταν στήν Πέργαμο κάθε χρόνο άπό
τις 4 έως τις 10 Απριλίου πρός τιμήν τής Κυβέλης (Magna Mater)· σχετικά βλ. König, Plinius,
Naturkunde (σχόλια στό βιβλίο 7), σ. 205.
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22. Κρατερός Κρατέρου Άντιοχεύς
(2ος αί. π.Χ.)

Ό Κράτερος ύπηρέτησε στήν Αύλή τοΰ Αντιόχου Ζ' Σιδήτη (139/38-129 π.Χ.)168
καί είναι ό πρώτος γιατρός πού εΐναι γνωστό μέ βεβαιότητα δτι έφερε τόν τίτλο τοΰ
άρχιατροϋ169. Ύπήρξε τροφέας καί φίλος τού Άντιόχου Θ' (115-95 π.Χ.).

Μαρτυρίες

1. Έπιγραφή Δήλου, σέ μαρμάρινη βάση άγάλματος (περί τό 129 π.Χ.)170:
Κράτερον Κρατέρου Άντιοχέα τον τροφέα
Άντιόχου Φιλοπάτορος τοϋ έγ βασιλέως
μεγάλου Άντιόχου και βασιλίσσης Κλεοπάτρας,
γεγονότα δέ και τών πρώτων φίλων βασιλέως Άντι-
όχου και άρχίατρον κα'ι έπι τοϋ κοιτώνος τής
βασιλίσσης, Σωσίστρατος Σωσιστράτου
Σάμιος, τών πρώτων φίλων, άρετής ένεκα και
εύνοιας και φιλοστοργίας τής εις έαυτόν,
Απόλλωνα, 2ν Άρτέμιδι, 2ν Αητοί

Φιλότεχνος Ήρώδου Σάμιος έποίει.

Τόν Κράτερο, γιό τοΰ Κρατέρου171, άπό τήν Αντιόχεια, αύτόν πού άνάθρεψε τόν
Άντίοχο τόν Φιλοπάτορα, γιό τοΰ μεγάλου βασιλιά Άντιόχου καί τής βασίλισσας Κλεο-
πάτρας, καί έναν άπό τούς πρώτους φίλους τοΰ βασιλιά Άντιόχου καί άρχίατρο καί θα-
λαμηπόλο τής βασίλισσας, ό Σωσίστρατος, γιός τοΰ Σωσιτράτου, άπό τή Σάμο, ένας άπό
τούς πρώτους φίλους του, έξ αιτίας τής άρετής καί τής εύνοιας καί τής φιλοστοργίας
πρός αύτόν, (άφιερώνει) στόν Απόλλωνα, τήν Άρτεμη, τή Αητώ.

168. Για τον Κράτερο βλ. Kind, «Krateros», στ. 1622· Mastrocinque, «Les médecins de Séleucides», α
147, και Massar, Soigner et servir, σσ. 62-63,119,120 καί 152. Βλ. και τήν έπόμενη ύποσημ.

169. Βλ. Pohl, De Graecorum medicis publicis, σ. 26· Brown, «Apollophanes und Polybius», σ. 191
(οπου ό Κράτερος καταγράφεται ώς άρχίατρος τοϋ Άντιόχου Θ', ένώ πρέπει νά θεωρηθεί μάλλον βέβαιο
δτι ύπηρέτησε στήν Αύλή τουλάχιστον καί κατά τή βασιλεία τοϋ πατέρα του)· Nutton, «Archiatri», σ. 193
και σ. 224, άρ. 73, καί Ancient Medicine, σ. 152. Ό Η. Gossen, «Krateros» (5), RE ΧΙ/2 (1922) 1622, σφάλλει
δταν κάνει λόγο καί γιά έναν δεύτερο γιατρό μέ τό όνομα Κράτερος πού ήταν άρχίατρος και άσκοΰσε τό
έπάγγελμά του κοντά στόν Άντίοχο Ζ'· σαφώς πρόκειται γιά τό ϊδιο πρόσωπο.

170. Παραθέτω τό κείμενο κατά τούς Roussel - Launey, ID, τ., σσ. 44-45, άρ. 1547 (δπου καί άνασκόπηση
τών διαφόρων χρονολογήσεων τής έπιγραφής). Βλ. άκόμη T. Homolle, «Dédicaces Déliennes», BCH 4 (1880)
217-218, άρ. 10- Ε. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer. Greek Inscriptions recording Names and Works
of Ancient Sculptors, Leipzig 1885 (άνατύπ.: Chicago 1976), σ. 205, άρ. 294a· Michel, Recueil, σσ. 843-844, άρ.
1158· Dittenberger, S/G1 άρ. 244· στόν ίδιο, OGIS, τ. 1, άρ. 256· Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, τ.
1/2, σσ. 178-179, άρ. 110 (στή σ. 179 γαλλική μετάφραση τής έπιγραφής)· Herrmann, «Iulia Gordos», σ. 97,
ύποσημ. 18. Βλ. καί Kind, «Krateros», στ. 1622.

171. Δηλ. τό άγαλμά του· βλ. Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, τ. 1/2, σ. 179.
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τόν τροφέα Άντιόχου Φιλοπάτορος

Δηλ. τοϋ Άντιόχου Θ '. Βλ. άκόμη Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, τ. 1/2, σ. 179, κάι
Roussel - Launey, ID, σ. 45.

τοϋ έγ βασιλέως μεγάλου Άντιόχου κα'ι βασιλίσσης Κλεοπάτρας, γεγονότα

Δηλ. τοΰ Άντιόχου Ζ' κάι τής Κλεοπάτρας Θεάς. Γιά τήν Κλεοπάτρα, μεγαλύτερη κόρη τοΰ
Πτολεμαίου ΣΤ' Φιλομήτορα, βλ. Stähelin, «Kleopatra» (24), RE ΧΙ/1 (1921) 785-787.

τών πρώτων φίλων βασιλέως Άντιόχου

Βλ. Roussel - Launey, ID, σ. 45. Γιά τόν τιμητικό τίτλο φίλος τοϋ βασιλέως στις Αύλές τών
Διαδόχων τοΰ Αλεξάνδρου βλ. Momigliano, «Honorati amici», σσ. 136-141 (όπου και βιβλιογρα-
φία)· Mastrocinque, «Les médecins des Séleucides», σ. 147 (στήν ύποσημ. 35 σχετική βιβλιογρα-
φία). Βλ. άκόμη S. Le Bohec, «Les Philoi des rois Antigonides», REG 98 (1985) 93-124. στή σ.
93, ύποσημ. 1, βιβλιογραφία γενικά γιά τούς φίλους· Ι. Savalli-Lestrade, Les Philoi royaux dans
l'Asie hellénistique, Genève 1998· L. Mooren, «Die diplomatische Funktion der hellenistischen
Königsfreunde», στό: E. Olshausen - Η. Biller (έκδ.), Antike Diplomatie [WdF 462], Darmstadt
1979, σσ. 256-290· στόν ϊδιο, The Aulic Titulature in Ptolemaic Egypt. Introduction and Prosopo-
graphy, Bruxelles 1975, και στόν ϊδιο, «The Ptolemaic Curt System», ChE 60 (1985) 214-222, κ.ά.
Τοΰ ίδιου Σωσιστράτου σώζεται άναθηματική έπιγραφή πρός τιμήν τοΰ Άντιόχου τοΰ Φιλοπάτο-
ρα, στήν όποία και πάλι χαρακτηρίζεται ώς ένας έκ τών πρώτων φίλων τοΰ βασιλιά- βλ. Homolle,
«Dédicaces Déliennes», σ. 218, κ.ά.

άρχίατρον

Βλ. Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, τ. 1/2, σ. 179, και Roussel - Launey, ID, σ. 45. Γιά
τόν τίτλο τοΰ άρχιάτρου βλ. και παραπάνω, σ. 204.

έπι τοϋ κοιτώνος τής βασιλίσσης

Βλ. Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, τ. 1/2, σ. 179, και Roussel - Launey, ID, σ. 45.

2. Εύσέβ., Χρον. 1,257172:

Άντίοχος ό έν Κυζίκω παρά Κρατερώ τώ εύνονχω τρεφόμενος διά δέος τοϋ Δημητρίου.

Ό Άντίοχος ό όποιος άνατρεφόταν στήν Κύζικο κοντά στόν εύνοϋχο Κρατερό έπει-
δή (ό πατέρας του) φοβόταν τόν Δημήτριο.

Πορφ. Τύριος, άπ. 6,19: Müllerus, FHG, τ. 3, σ. 713.

Κρατερώ τω εύνούχω τρεφόμενος

Στο χωρίο αύτό δέν καταγράφεται ή ιατρική Ιδιότητα τοΰ Κρατερού, δέν ύπάρχει όμως
άμφιβολία ότι πρόκειται γιά τό 'ίδιο πρόσωπο μέ έκεΐνο τής προηγούμενης μαρτυρίας. Ό χαρα-
κτηρισμός του ώς ευνούχου μάς παρέχει μιά, άγνωστη άπό άλλοΰ, πληροφορία γιά τή σωματική
κατάστασή του.

172. Βλ. καί Kind, «Krateros», στ. 1622.
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23a. Κριτόβουλος ό Κφος
(4ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τοϋ Φιλίππου Β' και άργότερα τοϋ Αλεξάνδρου Γ'173. Ή πρώτη φορά πού
μνημονεύεται ό Κριτόβουλος είναι τό έτος 354 π.Χ., όταν κατά τή μάχη τής Μεθώνης
ό Φίλιππος τραυματίσθηκε άπό ενα βέλος στό μάτι, κάι ό Κώος γιατρός τοΰ τό άφαίρε-
σε μέ έπιτυχία· τό γεγονός αύτό συνετέλεσε στό νά άποκτήσει ό γιατρός μεγάλη φήμη.
Ή πληροφορία όμως τοΰ Πλινίου174 ότι ή έπέμβαση δέν άφησε στόν Φίλιππο καμιά δυ-
σμορφία, άποδείχθηκε άπό τά άρχαιολογικά εύρήματα ότι δέν είναι άκριβής. Άργότερα
ό Κριτόβουλος άκολούθησε τον Αλέξανδρο στήν έκστρατεία του στήν Ασία, κατά τή δι-
άρκεια τής όποιας έκτέλεσε μιά έπέμβαση βελουλκίας175 (τή δεύτερη έπέμβασή του πού
μαρτυρούν οι πηγές). "Οταν κατά τή μάχη τών Μαλλών (326/5 π.Χ.) ό Αλέξανδρος πλη-
γώθηκε άπό βέλος στό στήθος, οί γιατροί πού ήταν παρόντες δέν τολμούσαν νά προ-
βοΰν στήν άφαίρεσή του· τό μόνο πού έκαναν, προφανώς γιά νά διευκολύνουν τις κι-
νήσεις τοΰ τραυματισμένου βασιλιά, ήταν νά κόψουν τό στέλεχος τοΰ βέλους πού προ-
εξείχε άπό τό τραΰμα. Τήν πλήρη όμως άφαίρεση τοΰ φονικοΰ όπλου δέν τήν άποτολ-
μοϋσε κανείς άπό φόβο, μήπως ό Αλέξανδρος πεθάνει άπό αιμορραγία· γιατί πίστευαν
ότι τό μακρύ βέλος είχε εισέλθει βαθειά στό σώμα του καί πιθανόν εΐχε πλήξει ζωτικά
όργανα. Ό Κριτόβουλος, πού καί αύτός ήταν παρών, άπεΐχε γιά τούς ίδιους λόγους άπό
τήν έπέμβαση, τελικά όμως νίκησε τούς δισταγμούς του καί, άφοΰ διάνοιξε τό τραΰμα,
γιά νά καταστεί δυνατή ή έξοδος τής άγκυλωτής αιχμής τοΰ βέλους, τό άφαίρεσε μέ έπι-
τυχία, σώζοντας τή ζωή τοϋ βασιλιά.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά τεθεί καί τό ζήτημα τής ταύτισεως ή όχι τοΰ Κριτό-
βουλου τοΰ Κώου μέ τόν Κριτόδημο πού έπίσης καταγόταν άπό τό ίδιο νησί· τό σχε-
τικό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί άπό τό γεγονός ότι ό κάθε ένας άπό αύτούς τούς δύο
γιατρούς φέρεται, άπό διαφορετικές πηγές, ώς έκείνος πού άφαίρεσε τό βέλος άπό τό
στήθος τοΰ Αλεξάνδρου κατά τήν πολιορκία τών Μαλλών: κατά τόν Curtius Rufus πρό-
κειται γιά τόν Κριτόβουλο, ένώ κατά τόν Άρριανό γιά τόν Κριτόδημο.

Κατά τήν άποψη τοϋ Reinach176 πρόκειται γιά δύο διακριτά πρόσωπα, τόν Κριτό-
βουλο πού χρημάτισε γιατρός τοΰ Φιλίππου Β', καί τόν Κριτόδημο, πού ήταν ένας άπό
τούς γιατρούς πού συμμετείχαν στήν έκστρατεία τοΰ Αλεξάνδρου.

Ό Berve, καταγράφοντας τούς γιατρούς τοΰ περιβάλλοντος τοΰ Αλεξάνδρου, έπί-
σης θεωρεί τόν Κριτόβουλο καί τόν Κριτόδημο ώς δύο σαφώς ξεχωριστά πρόσωπα177.

173. Βλ. Kind, «Kritobulos», στ. 1927-1928. Βλ. άκόμη Garrison, Military Medicine, σ. 44· Berve,
Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, καί τ. 2, σ. 228, άρ. 452· Herzog, «Thessalos von Kos», σ. 57· Lammert, «Alexanders
Verwundung», σ. 3· Sherwin-White, Ancient Cos, σσ. 79, 262 και 279· Greenwalt, «Médical Arts», σ. 217,
ύποσημ. 22· Massar, Soigner et servir, σσ. 52-54 καί 178.

174. Βλ. μαρτ. 1.

175. Βλ. μαρτ. 2.

176. Βλ. «Medicus», σ. 1689.

177. Βλ. Alexanderreich, τ. 1, σ. 79: «... die Vertreter der Koischen Schule Kritobulos (nr. 452),
Kritodemos (nr. 453J, ...».
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Στά λήμματα ομως, πού άφιερώνει στόν κάθε έναν άπό τούς δύο αύτούς γιατρούς, ή σχε-
τική άποψη του δέν εΐναι έντελώς σαφής. Έτσι στό λήμμα πού άφορά τόν Κριτόβουλο
ό Berve178 σημειώνει ότι, όταν ό Αλέξανδρος τραυματίσθηκε στή μάχη τών Μαλλών, τό
βέλος τοΰ τό άφαίρεσε άπό τό τραΰμα ό γιατρός Κριτόβουλος· σ' αύτή τήν άφήγηση ό
Berve βλέπει ότι «ύπόκειται μιά σύγχυση μέ τόν Κριτόδημο καί μιά άναλογία μέ τή θε-
ραπεία τοΰ βασιλιά Φιλίππου άπό τόν Κριτόβουλο». Παρ' όλα αύτά ό 'ίδιος μελετητής
κάνει λόγο γιά τόν Κριτόδημο σέ ιδιαίτερο λήμμα, σάν νά πρόκειται γιά διαφορετικό
πρόσωπο179. Άπό τά όσα γράφει όμως φαίνεται ότι ώς όνομα τοΰ γιατροΰ πού έκτέλε-
σε τήν έπέμβαση στόν Αλέξανδρο προκρίνει τό Κριτόδημος (χωρίς όμως νά διευκρινί-
ζει σαφώς, άν τόν Κριτόβουλο πού έκτέλεσε παρόμοια έπέμβαση —άφαίρεση βέλους—
στον Φίλιππο τόν θεωρεί διαφορετικό πρόσωπο).

Ό Kind, ένώ άφιερώνει δύο διαφορετικά άρθρα στούς ύπό συζήτηση γιατρούς180, στά
σχετικά μέ τόν Κριτόβουλο παρατηρεί ότι αύτός στον Άρριανό ονομάζεται Κριτόδημος,
φαίνεται δηλ. δτι μάλλον θεωρεί όρθό τό όνομα Κριτόβουλος.

Ή Sherwin-White κάνει λόγο γιά τόν Κριτόβουλο μόνο σέ σχέση μέ τόν Φίλιππο
Β'181, ένώ τόν Κριτόδημο τόν μνημονεύει μόνο ώς γιατρό τοΰ Αλεξάνδρου182. Άπό τή δι-
ατύπωσή της, κάθε φορά πού κάνει λόγο γιά τούς γιατρούς αύτούς, προκύπτει ότι τούς
θεωρεί ώς δύο έντελώς διακριτά πρόσωπα183.

Ό W. Heckel184 ταυτίζει τά δύο πρόσωπα καί ώς όρθό προκρίνει τό όνομα Κριτό-
βουλος. Έχει τή γνώμη ότι τό πρόβλημα δημιουργήθηκε άπό τήν έσφαλμένη άναγραφή
τοΰ ονόματος τοΰ γιατροΰ άπό τόν Άρριανό, καί έπ' αύτοΰ έπικαλείται τή διαπίστωση ότι
στο έργο τοΰ έν λόγω ιστορικού έντοπίζονται καί άλλες άνακρίβειες καί λάθη185.

Ό Herzog186, ένώ φαίνεται νά πιστεύει δτι τό Κριτόβουλος καί τό Κριτόδημος άφο-
ροϋν τό 'ίδιο πρόσωπο, δέν άποκλείει νά πρόκειται καί γιά διαφορετικά, καί διερωτάται
μήπως μέ τό Κριτόβουλος δηλώνεται ό πατέρας καί μέ τό Κριτόδημος ό έπίσης γιατρός
γιός του187.

178. Βλ. Alexanderreich, τ. 2, σ. 228, άρ. 452.

179. Βλ. Alexanderreich, τ. 2, σ. 228, άρ. 453 (δπου καί τοϋ άποδίδει τήν έπέμβαση τής άφαιρέσεως τοϋ
βέλους).

180. Βλ. «Kritobulos», στ. 1927-1928, και «Kritodamos», στ. 1928 (δπου δέν κάνει καμιά νύξη γιά τό
ζήτημα τοϋ ονόματος).

181. Βλ. Ancient Cos, σσ. 79,262 καί 279.

182. Βλ. Ancient Cos, σσ. 79, 104, 262, 278 καί 279. Ώς δύο διαφορετικούς γιατρούς δέχεται τόν
Κριτόβουλο καί τόν Κριτόδημο ό Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105, υιοθετώντας τήν άποψη τής Sherwin-
White.

183. Βλ. π.χ. Ancient Cos, σ. 79 (: «Critobulus ..., who had much earlier won ... Another Coan doc-
tor, Critodemus ..»).

184. Βλ. «Two Doctors from Cos?», Mnemosyne Ser. IV, 34 (1981) 396-398.

185. Σχετικά μέ τό ζήτημα τών ιστορικών λαθών ό Heckel έπικαλείται τό άρθρο τοΰ Α. Β. Bosworth,
«Errors in Arrian», CQ Ν. S. 26 (1976) 117-139.

186. Βλ. «Thessalos von Kos», σ. 57 (: «Derselbe Kritobulos [nach Curtius Rufus IX 5,25.27], oder [sein
Sohn?»] Kritodamos nach Arrian. Anab. VI 11 ... heilte den Alexander»).

187. Ώστόσο σέ προγενέστερο δημοσίευμά του ό Herzog, Koische Forschungen, σ. 201, ύποσημ. 2, είχε
έκφράσει σαφέστερη άποψη σχετικά μέ τήν ταύτιση τοϋ Κριτοβούλου μέ τόν Κριτόδημο, σημειώνοντας
δτι κατά τόν Αρριανό τόν Αλέξανδρο θεράπευσε ό Κριτόδημος, ένώ τήν άναγραφή τοΰ γιατροΰ αύτοΰ
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Ή Salazar188 δέχεται μάλλον ώς όρθδ τό δνομα Κριτόδημος, σημειώνοντας άπλώς
δτι τόν 'ίδιο γιατρό ό Curtius Rufus τόν άποκαλεΐ Κριτόβουλο.

Ό Marasco189, άφοϋ κάνει μιά έξαιρετικά σύντομη άνασκόπηση τοΰ προβλήματος,
φαίνεται δτι συντάσσεται μέ τήν άποψη τών μελετητών πού βασίζονται στον Άρριανό
και προτιμούν «piu correttamente» τό δνομα Κριτόδημος.

Τέλος ή Massar190, άφοΰ συζητήσει τό θέμα, καταλήγει στήν πρόκριση τοΰ ονόμα-
τος Κριτόδημος, σημειώνοντας δτι πρόκειται γιά lectio difïicilior, διαπίστωση πού κατά
τή γνώμη της συνηγορεί ύπέρ τοΰ Άρριανοΰ.

Περιορίζομαι έδώ στή μνεία τών άπόψεων τών μελετητών έκείνων πού ασχο-
λούνται και μέ τά δύο ονόματα καί λαμβάνουν κάποια θέση πού στοχεύει στή λύση τού
προβλήματος191.

Άπό τήν άνακεφαλαίωση τών δσων έκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει δτι τρεις με-
λετητές (Kind, Heckel, Herzog) ταυτίζουν τά δύο πρόσωπα (ή έστω κλίνουν πρός τήν
ταύτιση) ύπό τό δνομα Κριτόβουλος, άλλοι τρεις (Salazar, Marasco, Massar) δέχονται
τήν ταύτιση ύπό τό δνομα Κριτόδημος, καί τέλος έχουν διατυπωθεί τέσσερις προτάσεις
(Reinach, Berve, Sherwin-White, Herzog) πού δέχονται ή φαίνεται νά κλίνουν πρός τό
ένδεχόμενο το κάθε ένα άπό τά συζητούμενα ονόματα νά άφορά καί διαφορετικό πρό-
σωπο.

Μέ άλλα λόγια οριστική λύση στό πρόβλημα δέν έχει δοθεί. Γι' αύτόν τόν λόγο δέν
ενοποιώ τις σχετικές μαρτυρίες, άλλά τις κατανέμω σέ ένα λήμμα, χωρισμένο δμως σέ
δύο μέρη.

Βλ. καί τό επόμενο λ. 23b («Κριτόδημος ό Κώος»).

Μαρτυρίες

1. Plin., Nat. hist. 7,123-124 [II 42,17-43,8 Ian - Mayhoff]:

(Variarum artium scientia innumerabiles enituere, quos tarnen attingi par sit florem
hominum libantibus:) ... magna et Critob<u>lo fama est extracta Philippi regis
oculo sagitta et citra deformitatem oris curata orbitate luminis ...

(Ή γνώση διαφόρων επιστημών άπέφερε τιμές σέ άναρίθμητους άνθρώπους, τούς

με τό όνομα Κριτόβουλος άπό τόν Curtius Rufus τήν άποδίδει σέ σύγχυση μέ τό δνομα τοϋ έπίσης Κώου
τριηράρχου (στό ναυτικό τοϋ Αλεξάνδρου) Κριτοβούλου Πλάτωνος.

188. Βλ. «Die Verwundetenfürsorge in Heeren des griechischen Altertums», AGM 82 (1998) 94
(Άρριανός: Κριτόδημος), καί ύποσημ. 15 (Curtius Rufus: Κριτόβουλος)· κατά τόν ϊδιο τρόπο αντιμετωπίζει
τό πρόβλημα καί στή μονογραφία της, Treatment, σ. 72, καί ύποσημ. 18. Βλ. καί Lammert, «Alexanders
Verwundung», σ. 3 (: ... der hier [5c. bei Curtius] Kritobulos, gegenüber Kritodemos bei Arrianos).

189. Βλ. «I medici di corte», σα 191-192.

190. Βλ. Soigner et servir, σα 53-54.

191. Φυσικά ύπάρχουν καί διάφοροι άλλοι μελετητές πού μνημονεύουν εϊτε τό ενα όνομα ε'ίτε τό
άλλο, χωρίς δμως νά θίγουν τό πρόβλημα, τό όποιο ένδεχομένως δέν έχουν ύπ' όψιν τους. Γι' αύτό δέν
ύπάρχει λόγος νά καταγραφούν έδώ. Πάντως άπό τά δσα σημειώνονται έδώ διαφαίνεται σαφέστατα ή
άδυναμία τών μελετητών νά καταλήξουν σέ ενα οριστικό συμπέρασμα δσον άφορά άφ' ένός τήν ταύτιση ή
όχι τών δύο προσώπων καί άφ' έτέρου τήν πρόκριση ώς ορθού τού ένός άπό τά δύο παραδεδομένα ονόματα
(έφ' δσον βέβαια πρόκειται γιά ένα πρόσωπο).
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όποιους είναι σωστό, σαν να κάνουμε λόγο γιά τό άνθος τής άνθρωπότητας, νά τούς
παρουσιάσουμε άκριθιγώς:) ... και ό Κριτόβουλος άπέκτησε μεγάλη φήμη έπειδή εΐχε
άφαιρέσει ένα βέλος άπό τό μάτι τοΰ βασιλιά Φιλίππου κα'ι εΐχε νοσηλεύσει τήν άπώλεια
τοΰ ματιού χωρίς νά προκαλέσει δυσμορφία στό πρόσωπο ...

extrada Philippi regis oculo sagitta

Γιά τήν τεχνική άφαιρέσεως τών βελών άπό τά τραύματα (τό βελουλκικόν τής χεφουργίας)
βλ. Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 6,88 [CMG ΙΧ/2, σσ. 129,14-135,5]: Περι βελών εξαιρέσεως.

Γιά τόν τραυματισμό αύτόν τοΰ Φιλίππου, χωρίς όμως μνεία τοΰ ονόματος τοΰ γιατροΰ πού
τόν περιέθαλψε, βλ. και τούς άκόλουθους συγγραφείς:
α') Δίδυμ.,Σχόλ. είςΔημοσθ. 12,40-47:

Περι ών έσχεν τραυμάτων ό Φίλιππος εϊρηται μέν ήμΐν έντελώς· καϊ νυνϊ δ'εις βραχύ ύπομνη-
στέον. περι μέν γάρ τήν Μεθώνης πολιορκίαν τόν δεξιόν όφθαλμόν έξεκόπη τοξεύματι πληγείς, έν
φ τά μηχανώματα καϊ τάς χωστρίδας λεγομένας έφεώρα ...

(: «Σχετικά μέ τούς τραυματισμούς τοΰ Φιλίππου έχουμε κάνει λεπτομερή λόγο· και τώρα
όμως πρέπει νά τούς υπενθυμίσουμε μέ συντομία. Κατά τήν πολιορκία λοιπόν τής Μεθώνης έχα-
σε τό δεξί μάτι του, χτυπημένος άπό ένα βέλος, καθώς έπιθεωροΰσε τά μηχανήματα και τις λεγό-
μενες χελώνες ...»).

β') Σχόλ. εις Δημοσθ. 3,43a:

Φίλιππος ασθενών] έπικινδύνως άσθενήσαί φασι Φίλιππον δτε τήν Μεθώνην έπολιόρκει,
Αστέρος τίνος στρατιώτου Μεθωναίου άπό τοϋ τείχους έπιγράψαντος τω δόρατι «Αστήρ Φιλίππω
θανάσιμον [έπι]πέμπει βέλος», είτα πέμψαντος και κατά τύχην τινά έπιτυχόντος κατά τοΰ όφθαλ-

(: «Φίλιππος ασθενών] λένε ότι ό Φίλιππος άσθένησε έπικίνδυνα όταν πολιορκούσε τή
Μεθώνη, όταν κάποιος στρατιώτης Μεθωναΐος ονόματι Αστήρ, άφοΰ έγραψε πάνω στό δόρυ του
«Ό Αστήρ στέλνει στόν Φίλιππο θανατηφόρο βέλος», υστέρα τό πέταξε άπό τό τείχος και κατά
τύχη τόν πέτυχε στό μάτι»),

Σχόλ. εις Δημοσθ. 18,124:

τόν όφθαλμόν] ήδη έγνωμεν δτι τόν όφθαλμόν έπλήγη ό Φίλιππος έν τή Μεθώνη, τήν δέ
κλείν έν Ίλλυριοίς, τό δέ σκέλος και τήν χείρα έν Σκύθαις.

(: «τον όφθαλμόν] ήδη γνωρίζουμε ότι ό Φίλιππος στή Μεθώνη τραυματίσθηκε στό μάτι,
στούς Ιλλυριούς στήν κλείδα, ένώ στό σκέλος και τό χέρι στούς Σκΰθες»).

γ') Στράβων,Γεωγρ. 7a, 1,22:

Έν δέ τφ προ τής Μεθώνης πεδίω γενέσθαι συνέβη Φιλίππω τώ Άμύντου τήν έκκοπήν τοϋ δε-
ξιού όφθαλμοϋ καταπελτικφ βέλει κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως.

(: «Στήν πεδιάδα μπροστά άπό τή Μεθώνη συνέβη ό Φίλιππος, γιός τοΰ Αμύντα, νά χάσει
τό δεξ'ι μάτι του άπό βέλος πού ρίχτηκε άπό καταπέλτη κατά τήν πολιορκία τής πόλεως»), καί
στόν ϊδιο, Γεωγρ. 8,6,15:

παρά Θουκυδίδη δέ έν τισιν άντιγράφοις Μεθώνη φέρεται όμωνύμως τή Μακεδονική, έν ή
Φίλιππος έξεκόπη τόν όφθαλμόν πολιορκών.

(: «στόν Θουκυδίδη όμως, σέ κάποια άντίγραφα, ονομάζεται Μεθώνη, μέ τό ϊδιο όνομα μέ
τή μακεδονική (πόλη), στήν όποία ό Φίλιππος, πολιορκώντας την, έχασε τό μάτι του»),

δ ') Αίλιαν., Π. ζώων ίδιότ. 9,7:
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Κλείσοφος δε καί τόν όφθαλμόν τόν ετερον δεσμώ κατελάμβανε, Φιλίππω χαριζόμενος εν τη
τής Μεθώνης πολιορκία τον ετερον έκκοπέντι.

(: «Ό Κλείσοφος όμως κάλυπτε τό ενα μάτι του μέ έπίδεσμο, γιά νά είναι εύάρεστος προς
τόν Φίλιππο πού έχασε τό ένα (μάτι) κατά τήν πολιορκία τής Μεθώνης»),

ε') Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 16,34,5:

Έν δε τή πολιορκία ταύτη [sc. τής Μεθώνης] συνέβη τόν Φίλιππον είς τόν όφθαλμόν πληγέ-
ντα τοξεύματι διαφθαρήναι τήν δρασιν.

(: «Κατά τήν πολιορκία αύτή [sc. τής Μεθώνης] συνέβη ό Φίλιππος πού χτυπήθηκε στό μάτι
μέ βέλος νά χάσει τήν όρασή του»),

ς') Άρποκρ.,Λέξ. μ 15:

Μεθώνη : Δημοσθένης Φιλιππικοΐς. λέγοι αν τήν έν Θράκη, ήν πολιορκών Φίλιππος έξεκό-
πη τόν δεξιόν όφθαλμόν.

(: «Μεθώνη :Ό Δημοσθένης στούς Φιλιππικούς· έννοεί τή θρακική, τήν όποία πολιορκώ-
ντας ό Φίλιππος έχασε τό δεξί μάτι του»).

ζ') Φώτ.,Λέξ. μ 196 = Άρποκρ.,Λέξ. μ 15.

η ') Σοΰδα μ 434 = Άρποκρ., Λέξ. μ 15.

θ') Εύστάθ.,Παρεκβ. είς Όμ. Ίλ. Β 716 [I 512,22-24 van der Valk]:

Ότι Μεθώνη Φιλοκτήτου ετέρα τής Θρακίας Μεθώνης, ήν κατέσκαψε Φίλιππος, ενθα δη-
λαδή καί ό Αστήρ στρατιώτης ούτω καλούμενος τοξεύσας έβλαψε τόν Φίλιππον είς όφθαλμόν.

(: «Έπειδή ή Μεθώνη τοΰ Φιλοκτήτη είναι διαφορετική άπό τή θρακική Μεθώνη, τήν όποία
ό Φίλιππος κατέστρεψε έκ θεμελίων, όπου ώς γνωστόν καί ό Αστήρ, στρατιώτης πού ονομαζόταν
έτσι, άφοΰ τόξευσε τόν Φίλιππο τοΰ προκάλεσε βλάβη στό μάτι»).

Πρβ. καί

Θεμίστ.,Σοφιστ. 284c:

... δθενπερ καί Φιλίππω έφωράθη τω Μακεδόνι πολιορκοϋντι Μεθώνην ό βαλών έκ τοϋ τεί-
χους τοξότης. Αστήρ, δνομα ήν τω άνθρώπω, καϊ έγκέκαυτο έν τω βέλει.

(: «... άπό τό όποιο κατέστη γνωστός καί ό τοξότης ό όποιος άπό τό τείχος χτύπησε τόν
Φίλιππο τόν Μακεδόνα πού πολιορκοΰσε τή Μεθώνη. Αστήρ. Αύτό ήταν τό όνομα τοΰ άνθρώ-
που καί εΐχε γραφτεί μέ έγκαυση πάνω στό βέλος»),

2. Curt. Ruf., Hist. Alex. 9,5,22-29:

Rege in tabernaculum relato, medici lignum sagittae corpori infixae, ita ne spicu-
lum moveretur, abscidunt. Corpore deinde nudato, animadvertunt hamos inesse telo nec
aliter id sine pernicie corporis extrahi posse quam ut secando vulnus augerent. Cete-
rum, ne secantes profluvium sanguinis occuparet verebantur; quippe ingens telum adac-
tum erat et penetrasse in viscera videbatur. Critobulus, inter medicos artis eximiae,
sed in tanto periculo territus, manus admovere metuebat, ne in ipsius caput parum pro-
sperae curationis recideret eventus. Lacrimantem eum ac metu et sollicitudine propemo-
dum exsanguem rex conspexerat: "Quid", inquit, "quodve tempus exspectas et non quam
primum hoc dolore me saltern moriturum libéras? An times, ne reus sis, cum insanabi-
le vulnus acceperim?"At Critobulus, tanden vel finito vel dissimulato metu,hortari
eum coepit, ut se continendum praeberet, dum spiculum evelleret: etiam levem corporis
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motum noxium fore. Rex cum affirmasset nihil opus esse eis, qui semet continerent, sicut
praeceptum erat, sine motu praebuit corpus.

Igitur patefacto latius vulnere et spiculo evolso ingens vis sanguinis manare coepit
linquique animo rex et, caligine oculis offusa, velut moribundus extendi. Cumque pro-
fluvium medicamentis frustra inhiberent, clamor simul atque ploratus amicorum oritur
regem exspirasse credentium. Tandem constitit sanguis, paulatimque animum recepit
et circumstantes coepit agnoscere. Toto eo die ac nocte quae secuta est armatus exerci-
tus regiam obsedit, confessus omnes unius spiritus vivere. Nec prius recesserunt, quam
compertum est somno paulisper acquiescere. Hinc certiorem spem salutis eius in castra
rettulerunt.

(Προηγείται ή περιγραφή τοΰ τραυματισμού τοΰ Αλεξάνδρου άπό βέλος μήκους δύο πή-
χεων, τό όποιο είχε διαπεράσει τόν θώρακα και τόν τραυμάτισε πολύ σοβαρά πάνω άπό τόν δε-
ξιό μαστό)192.

Άφού ό βασιλιάς μεταφέρθηκε στή σκηνή του, οί γιατροί άποκόπτουν τό ξύλο193
τοΰ βέλους πού ειχε σφηνωθεί γερά στό σώμα του, μέ τρόπο ώστε νά μήν κινηθεί ή
αιχμή του. Έπειτα, άφοΰ γύμνωσαν τό σώμα του, παρατήρησαν ότι τό βέλος είχε άγκυ-
λωτή αιχμή καί δέν θά μποροΰσε νά έξαχθεϊ χωρίς βλάβη τοΰ σώματος, έκτος καί άν τό
τραύμα διευρυνόταν μέ τομή. Άλλά φοβούνταν μήπως αύτοί πού θά εκτελούσαν τήν
τομή δέν θά μποροΰσαν νά σταματήσουν τήν άθρόα έκροή τοΰ αίματος, έπειδή τό βέ-
λος πού τόν πλήγωσε ήταν πολύ μακρύ καί φαινόταν νά έχει διεισδύσει στά σπλάγ-
χνα. Ό Κριτόβουλος, γιατρός μέ εξαίρετη κατάρτιση, άλλά τρομοκρατημένος άπένα-
ντι σέ τέτοιο κίνδυνο, φοβόταν νά συμμετάσχει στήν έπέμβαση, μήπως τό άνεπιτυχές
άποτέλεσμα τής θεραπείας καταπέσει στό κεφάλι του (στραφεί έναντίον του). Ό βασι-
λιάς τόν εΐδε πού έκλαιγε καί ήταν σχεδόν χωρίς αίμα άπό φόβο καί άγωνία: «Τί ή ποιά
στιγμή περιμένεις», τοΰ είπε, «καί δέν μέ έλευθερώνεις όσο τό δυνατόν γρηγορότερα
άπό αύτόν τον πόνο, άφοΰ κοντεύω νά πεθάνω; Μήπως φοβάσαι ότι μπορείς νά κατη-
γορηθείς, έπειδή δέχθηκα ένα άνίατο τραύμα;» Άλλά ό Κριτόβουλος τελικά εϊτε έπειδή
τοΰ έφυγε ό φόβος, ή έπειδή τόν συγκάλυψε, άρχισε νά τόν παρακινεί νά παραμείνει άκί-
νητος, μέχρις ότου άποσπάσει τήν αιχμή· έπειδή καί ή παραμικρότερη κίνηση τοΰ σώμα-
τος θά άπέβαινε έπικίνδυνη. Όταν ό βασιλιάς τόν διαβεβαίωσε ότι δέν χρειαζόταν κα-
νέναν γιά νά τόν συγκρατεί, κράτησε τό σώμα του άκίνητο, όπως τοΰ είχε δοθεί έντολή.

Όταν λοιπόν τό τραΰμα ειχε διευρυνθεί καί άπομακρύνθηκε ή άγκυλωτή αίχμή,
άρχισε νά ρέει άφθονο αίμα, ό βασιλιάς λιποθύμησε, καί άφοΰ σκοτάδι κάλυψε τά μά-
τια του, τεντώθηκε σάν νά πέθαινε. Καί ένώ προσπαθούσαν μάταια νά σταματήσουν
τήν αιμορραγία μέ φάρμακα, οί φίλοι του άρχισαν νά φωνάζουν καί νά θρηνούν, πιστεύ-
οντας δτι ό βασιλιάς είχε έκπνεύσει. Τελικά ή αιμορραγία σταμάτησε, καί (ό βασιλιάς)
άνέκτησε σταδιακά τις αισθήσεις του καί άρχισε νά άναγνωρίζει αύτούς πού στέκονταν
γύρω του. 'Ολόκληρη αύτή τήν ήμέρα καί τή νύκτα πού άκολούθησε ό στρατός στεκό-
ταν άρματωμένος μπροστά στή βασιλική σκηνή, δείχνοντας ότι όλοι ζούσαν μόνο άπό

192. Βλ. Curt. Ruf., Hist. Alex. 9,5,9 κ.έ.

193. Δηλ. τδ στέλεχος τοΰ βέλους.
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τήν άναπνοή ένός άνθρώπου. Οΰτε άποχώρησαν παρά μόνο άφοΰ έμαθαν οτι κοιμήθη-
κε ήσυχα γιά κάποιο διάστημα. "Επειτα επέστρεψαν στό στρατόπεδο μέ πιο βέβαιη τήν
ελπίδα γιά τή σωτηρία του.

Corpore deinde nudato, animadvertunt hamos inesse telo nec aliter id sine pernicie corporis
extrahi posse quam ut secando vulnus augerent

Βλ. Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. 'ιατρ. 6, 88 [CMG ΙΧ/1, σ. 132, 1-6]: εί δέ, ώς εικός, αντιθέτους ακί-
δας έχον τό βέλος μή έπιδίδωσιν, έπιτέμνειν δει κατά τόν πλησίον αύτοϋ τόπον, εί μηδέν τών άνα-
γκαίων παρακέοιτο, και γυμνωθέν τό βέλος βαστάζοντας άσκύλτως έξέλκειν. τινές δέ και καλαμί-
σκον αύτοϋ και άκίσι περιθέντες οϋτως αύτό έξέλκουσιν ύπέρ τοϋ μή διαξαίνεσθαι πρός τών άκί-
δων τάς σάρκας.

Μέ άφορμή τόν τραυματισμό αύτόν, τόν όποιον άντιμετώπισε μέ έπιτυχία ό γιατρός Κριτό-
βουλος, σημειώνω δτι στις άρχαιες πηγές καταγράφονται καί άλλοι, σοβαροί ή έπιπόλαιοι, τραυ-
ματισμοί τοΰ Αλεξάνδρου, δπως π.χ. στή μάχη τής Ίσσοΰ τό 333 π.Χ., στήν πολιορκία τής Γάζας
(332 π.Χ.), σέ μάχη πού διεξήχθη στή Σογδιανή τό 329 π.Χ., κατά τήν πολιορκία τής Κυροπόλεως
τό 329 π.Χ., ένώ άρκετές φορές τραυματίσθηκε καί κατά τήν έκστρατεία του στις Ινδίες (327-326
π.Χ.): στήν πολιορκία τής πόλεως τών Άσπασίων, τής πόλεως τών Μασσάγων καί κατά τή μάχη
έναντίον τοΰ Πώρου. Γιά τούς τραυματισμούς αύτούς βλ. Πλούταρχ, Π. Άλεξ. τύχ. 1, 2, 327Α-Β,
καί Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος, σσ. 55-106.

Τό έπεισόδιο τοΰ τραυματισμού τοΰ Αλεξάνδρου στούς Μαλλούς περιγράφεται καί άπό
τούς άκόλουθους συγγραφείς, χωρίς δμως μνεία τοΰ ονόματος τοΰ γιατρού πού φρόντισε τό
τραύμα, καί μάλιστα χωρίς νά γίνεται καθόλου λόγος γιά παρουσία γιατροϋ (άν καί κάτι τέτοιο
πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο):

α') Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 17,99,3-5:

Πολλάς μέν γάρ εις τό κράνος έλάμβανε [sc. ό Αλέξανδρος] πληγάς, ούκ ολίγας δέ εις τήν
πέλτην έδέχετο· τέλος δέ τοξευθείς ύπό τόν μαστόν έπεσεν εις γόνυ, κατισχυθείς ύπό τής πληγής.
...έπί πολλάς δέ ήμέρας τοϋ βασιλέως άσχοληθέντος περί τήν θεραπείαν οί κατά τήν Βακτριανήν
καί Σογδιανήν κατοικισθέντες "Ελληνες έκ πολλού μέν τόν έν τοίς βαρβάροις κατοικισμόν χαλεπώς
έφερον...

(: «Δεχόταν λοιπόν [sc. ό Αλέξανδρος] πολλά χτυπήματα στό κράνος του, δχι λίγα δμως καί
στήν άσπίδα του· τελικά άφοΰ χτυπήθηκε άπό ενα βέλος κάτω άπό τον μαστό, έπεσε στά γόνατα,
έξασθενημένος άπό τό χτύπημα.... Έπειδή ό βασιλιάς βρισκόταν ύπό θεραπεία γιά πολλές ήμε-
ρες, οί Έλληνες οί όποιοι είχαν μείνει στή Βακτριανή καί τή Σογδιανή ώς έποικοι άπό πολύ καιρό
έφεραν βαρέως τήν έγκατάστασή τους άνάμεσα στούς βαρβάρους ...»).

β') lust.,Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 12,9,12-13:

In eo proelio sagitta sub mamma traiectus [sc. Alexander] cum sanguinis fluxu deficeret,
genu posito tarn diu proeliatus est, donee eum, a quo vulneratus fuerat, occideret. Curatio vulneris
gravior ipso vulnere fuit.

(: «Κατ' αύτή τή μάχη τραυματισμένος [sc. ό Αλέξανδρος] άπό βέλος κάτω άπό τόν μαστό,
είχε έξασθενήσει έξ αιτίας τής αιμορραγίας- άφοΰ στηρίχθηκε στά γόνατα, πολέμησε γιά τόσο
χρόνο, εως δτου σκότωσε αύτόν άπό τόν όποιον είχε τραυματισθεί. Ή θεραπεία τοΰ τραύματος
ύπήρξε πιό έπικίνδυνη άπό τό ϊδιο τό τραύμα»).

γ') Πλούταρχ,Άλέξ. 63,2-14:

Πρός δέ τοις καλουμένοις Μαλλοίς, ους φασιν 'Ινδών μαχιμωτάτους γενέσθαι, μικρόν έδέησε
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κατακοπήναι [sc. τόν Αλέξανδρον].... είς δέ [sc. βάρβαρος] μικρόν άπωτέρω στάς, έφήκεν άπό τό-
ξου βέλος οϋτως εϋτονον και βίαιον, ώστε τόν θώρακα διακόψαν έμπαγήναι τοις περϊ τόν μασθόν
όστέοις. πρός δέ τήν πληγήν ένδόντος αύτοΰ καί τό σώμα κάμψαντος, ό μέν βαλών έπέδραμε βαρ-
βαρικήν μάχαιραν σπασάμενος, Πευκέστας δέ καί Λιμναίος προέστησαν ών πληγέντων έκατέρων
ό μέν άπέθανε, Πευκέστας δ' άντ εΐχε, τόν δέ βάρβαρον Αλέξανδρος άπέκτεινεν. αύτός δέ τραύματα
πολλά λαβών, τέλος δέ πληγείς ύπέρω κατά τοϋ τραχήλου, προσήρεισε τώ τείχει τό σώμα, βλέπων
πρός τούς πολεμίους, έν τούτω δέ τών Μακεδόνων περιχυθέντων, άρπασθείς άναίσθητος ήδη τών
περί αύτόν έπί σκηνής έκομίζετο. καί παραυτίκα μέν ώς τεθνεώτος ήν λόγος έν τώ στρατοπέδω■ χα-
λεπώς δέ καί πολυπόνως τόν όϊστόν έκπρισάντων ξύλινον όντα, καί τοΰ θώρακος ούτω μόλις άπο-
λυθέντος, περί τήν έκκοπήν έγίνοντο τής άκίδος, ένδεδυκυίας [έν] ένί τών όστέων. λέγεται δέ τό μέν
πλάτος τριών δακτύλων είναι, τό δέ μήκος τεσσάρων διό ταΐς λιποθυμίαις έγγιστα θανάτου συνε-
λαυνόμενος έξαιρουμένης αύτής, δμως άνέλαβε, καί διαφυγών τόν κίνδυνον, έτι δ' άσθενής ών καί
πολύν χρόνον έν διαίτη καί θεραπείαις έχων αύτόν, έξω θορυβοϋντας ώς ήσθετο ποθοϋντας αύτόν
ϊδείν τούς Μακεδόνας, λαβών ίμάτιον προήλθε ...

(: «Στή χώρα τών ονομαζόμενων Μαλλών, γιά τούς οποίους λέν ότι είναι οί πιό έμπειροπό-
λεμοι άπό τούς 'Ινδούς, παρ' ολίγον νά σκοτωθεί [sc. ό Αλέξανδρος],... ένας όμως [sc. βάρβαρος]
άφοΰ στάθηκε λίγο μακρύτερά του, έριξε ένα βέλος μέ τό τόξο του μέ τόσο βίαιο κα'ι δυναμικό
τρόπο, ώστε, άφοΰ έσχισε τόν θώρακα, νά καρφωθεί στά κόκκαλα τής περιοχής τοΰ μαστού. Καί
έπειδή αύτός έξ αιτίας τοΰ τραύματος ύποχώρησε καί λύγισε τό σώμα του, έκεΐνος πού τόν χτύπη-
σε, άφοΰ τράβηξε ένα βαρβαρικό μαχαίρι, όρμησε έναντίον του, ό Πευκέστας όμως καί ό Λιμναίος
στάθηκαν μπροστά του· αύτοι άφοΰ τραυματίσθηκαν ό ένας πέθανε, ό Πευκέστας όμως προέβα-
λε άντίσταση, ένώ ό Αλέξανδρος σκότωσε τόν βάρβαρο. Αύτός [sc. ό Αλέξανδρος] άφοΰ έλα-
βε πολλά τραύματα, στό τέλος χτυπημένος μέ ρόπαλο στόν τράχηλο, στήριξε τό σώμα του στό
τείχος, βλέποντας πρός τούς έχθρούς. Ταυτόχρονα περικυκλώνοντάς τον οί Μακεδόνες, άφοΰ
τόν άρπαξαν χωρίς νά έχει αίσθηση τοΰ τί συμβαίνει γύρω του, τόν μετέφεραν στή σκηνή του- καί
άμέσως διαδόθηκε στό στρατόπεδο ότι πέθανε. Αφού μέ δυσκολία και πολύ κόπο τοΰ έκοψαν μέ
πριόνι τό βέλος πού ήταν ξύλινο, καί άφοΰ έτσι μέ δυσκολία άπομακρύνθηκε ό θώρακας, άσχο-
λοΰνταν μέ τήν άφαίρεση τής αιχμής (τοϋ βέλους), πού είχε μπηχθεΐ σέ ένα όστό. Λέγεται ότι τό
πλάτος (τής πληγής) ήταν τρία δάκτυλα, ένώ τό μήκος τέσσερα. Γι' αύτό, ένώ τήν άφαιροΰσαν
[sc. τήν αιχμή τοΰ βέλους], έφθασε στά πρόθυρα τοΰ θανάτου λιποθυμώντας, συνήλθε όμως καί
άφοΰ ξεπέρασε τόν κίνδυνο, άν και ήταν άκόμη άσθενής ύπό δίαιτα καί θεραπείες, έπειδή άντι-
λήφθηκε ότι έξω θορυβούσαν οί Μακεδόνες έπιθυμώντας νά τόν δοΰν, άφοΰ φόρεσε ένα ιμάτιο,
βγήκε ...»).

στόν ϊδιο, Π. Άλεξ. τύχ. 1,2,327Β:

έν Μαλλοίς βέλει μέν άπό τόξου [sc. έπλήγην]194 τό στέρνον ένερεισθέντι καί καταδύσαντι
τόν σίδηρον, ύπέρου δέ πληγή παρά τόν τράχηλον, δτε προστεθεϊσαι ταΐς τείχεσιν αί κλίμακες έκλά-
σθησαν, έμέ δ'ή Τύχη μόνον συνεϊρξεν ούδέ λαμπροΐς άνταγωνισταΐς, άλλά βαρβάροις άσήμοιςχα-
ριζομένη τηλικοΰτον έργον, εί δέ μή Πτολεμαίος ύπερέσχε τήν πέλτην, Λιμναίος δέ προ έμοϋ μυρίοις
άπαντήσας βέλεσιν έπεσεν, ήρειψαν δέ θυμώ καί βία Μακεδόνες τό τείχος, έδει τάφον Αλεξάνδρου
τήν βάρβαρον έκείνην καί άνώνυμον κώμην γενέσθαι.

(: «στούς Μαλλούς [sc. χτυπήθηκα = ό Αλέξανδρος] στό στέρνο άπό βέλος πού ρίχθηκε
άπό τόξο, πού σφήνωσε καί έμπηξε βαθιά τή σιδερένια αιχμή του, ένώ στόν τράχηλο άπό χτύπη-
μα ροπάλου, όταν έσπασαν οί σκάλες πού είχαμε άνεβάσει στά τείχη· έμένα μόνο δέν βοήθησε ή
Τύχη μέ ένδοξους άντιπάλους άλλά μέ άσημους βαρβάρους, χαρίζοντάς τους ενα τέτοιο κατόρ-

194. 'Υποτίθεται δτι ό Αλέξανδρος μιλά άπευθυνόμενος πρός τήν Τύχην βλ. Πλούταρχ., Π. Άλεξ. τύχ.
1,2,326Ε: Οίμαι δ' άν αύτόν ειπείν πρός τήν Τύχην τοις κατωρθώμασιν αύτήν έπιγράφουσαν.
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θωμα. Άν όμως ό Πτολεμαίος δεν κρατούσε άπό πάνω μου τήν άσπίδα του και ό Αιμναιος δέν
έπεφτε, άφοϋ χτυπήθηκε μπροστά μου άπό μύρια βέλη, καί οί Μακεδόνες δέν καταλάμβαναν μέ
θάρρος καί όρμή τό τείχος, έπρεπε εκείνη ή βαρβαρική καί άνώνυμη κώμη νά γίνει ό τάφος τοϋ
Αλεξάνδρου»), καί

στόν ϊδιο, Π. Άλεξ. τύχ. 2,9,341C:

έν Μαλλοίς τοξεύματι διπήχει διά τοΰ θώρακος είς τό στήθος■ ύκπέρω δέ τις πελάσας?> (ν.
app. er.) έλαβε [sc. πληγήν] κατά τοϋ αύχένος, ώς Αριστόβουλος (άπ. 28a-b) ίστόρηκε.

(: «στούς Μαλλούς μέ βέλος μήκους δύο πήχεων διά τοΰ θώρακα [sc. τραυματίσθηκε] στό
στήθος, ένώ πλησιάζοντάς τον κάποιος τόν χτύπησε στόν αύχένα μέ ρόπαλο, δπως έχει καταγρά-
ψει στήν ιστορία του ό Αριστόβουλος»).

στόν ϊδιο, Π. Άλεξ. τύχ. 2,13,344C-345A:

Καϊ γαρ κοπίδι τήν κεφαλήν διά τοϋ κράνους έπλήγη, καϊ βέλει τις άπό τόξου τόν θώρακα δι-
έκοψεν, ού τοις περι τόν μαστόν ένερεισθέντος όστέοις και καταπαγέντος ό μέν καυλός έξείχε βα-
ρύνων, τής δ' άκίδος ό σίδηρος τεσσάρων δακτύλων εύρος έσχε και πέντε μήκος, εσχατον δέ τών
δεινών, ό μέν ήμύνετο τούς κατά στόμα καϊ τόν βαλόντα καϊ πελάσαι τολμήσαντα μετά ξίφους
αύτός τω έγχειριδίω φθάσας κατέβαλε καϊ έπέκτεινεν έν τούτω δέ τις δραμών έκ μυλώνος ύπέρω
κατά τοϋ αύχένος όπισθεν πληγήν κατήνεγκεν, ή συνέχεε τήν αϊσθησιν αύτοϋ σκοτωθέντος■ ή δ'
Άρετή παρήν, θάρσος μέν αύτώ ρώμην δέ καϊ σπουδήν τοις περι αύτόν έμποιοϋσα. Λιμναίοι γάρ
καϊ Πτολεμαίοι και Αεοννάτοι, και δσοι τό τείχος ύπερκαταβάντες ή ρήξαντες έστησαν προ αύτοϋ,
τείχος άρετής ήσαν, εύνοια και φιλία τοΰ βασιλέως τά σώματα καϊ τά πρόσωπα καϊ τάς ψυχάς προ-
βαλλόμενοι____έτρέψαντο μέν ούν τούς βαρβάρους οί Μακεδόνες, καί πεσοϋσιν αύτο'ις έπικατέσκα-

ψαν τήν πόλιν. Άλεξάνδρω δ' ούδέν ήν οφελος- ήρπαστο γάρ μετά τοϋ βέλους, καϊ τόν κάλαμον έν
τοις σπλάγχνοις ειχε, και δεσμός ήν αύτώ καί ήλος τό τόξευμα τοϋ θώρακος πρός τό σώμα. καί σπά-
σαι μέν ώσπερ έκ ρίζης τοϋ τραύματος βιαζομένοις ούχ ύπήκουεν ό σίδηρος, έδραν έχων τά πρό τής
καρδίας στερεά τοϋ στήθους· έκπρϊσαι δέ τοϋ δόνακος ούκ έθάρρουν τό προϋχον, άλλ ' έφοβούντο,
μήπως σπαραγμώ σχιζόμενον τό όστέον ύπερβολάς άλγηδόνων παράσχη καί ρήξις αίματος έκ βά-
θους γένηται. πολλήν δ' άπορίαν καί διατριβήν όρών αύτός έπεχείρησεν έν χρω τοϋ σώματος άπο-
τέμνειν τω ξιφιδίω τόν ο'ιστόν. ήτόνει δ'ή χειρ καί βάρος είχε ναρκώδες ύπό φλεγμονής τοϋ τραύμα-
τος. έκέλευεν ούν άπτεσθαι καϊ μή δεδιέναι τούς άτρώτους θαρρύνων.... ».

(: «Γιατί καί μέ τσεκούρι χτυπήθηκε στο κεφάλι, άφοΰ διαπεράσθηκε τό κράνος του, καί
κάποιος μέ βέλος πού έρριξε άπό τόξο τοΰ έσχισε τόν θώρακα· αύτό (τό βέλος) εισχώρησε στά
γύρω άπό τόν μαστό όστά καί σφηνώθηκε, ένώ τό στέλεχος του έξεϊχε ένοχλώντας τον (τόν
Αλέξανδρο), καί ή σιδερένια αιχμή του ειχε πλάτος τέσσερα δάκτυλα καί μήκος πέντε- καί ό με-
γαλύτερος άπό δλους τούς κινδύνους, (ένώ) ύπερασπιζόταν τόν εαυτό του άπό αύτούς πού τοΰ
έπιτίθεντο άπό μπροστά, καί αύτόν πού τόν κτύπησε καί τόλμησε νά τόν πλησιάσει μέ ξίφος πρό-
φθασε καί τόν χτύπησε μέ τό μαχαίρι του καί τόν σκότωσε, τήν 'ίδια στιγμή κάποιος πού έτρε-
ξε άπό έναν μύλο τοΰ κατάφερε άπό πίσω ένα κτύπημα μέ ρόπαλο στόν τράχηλο, τό όποιο (κτύ-
πημα) τόν έκανε νά έχει σκοτοδίνη καί νά θολώσουν οί αισθήσεις του. Ή άρετή όμως ήταν πα-
ροΰσα, έμβάλλοντας σ' αύτόν θάρρος, καί δύναμη καί ζήλο σ' έκείνους πού ήταν γύρω του. Γιατί
οί Λιμναίοι καί οί Πτολεμαίοι καί οί Λεοννάτοι καί δσοι στάθηκαν μπροστά του, άφοΰ πήδη-
ξαν ή γκρέμισαν τό τείχος, ήταν τείχος άρετής, άφοΰ προέταξαν τά σώματα καί τά πρόσωπα καί
τις ψυχές τους έξ αίτιας τής άφοσίωσης καί τής φιλίας πρός τόν βασιλιά. ... Νίκησαν λοιπόν οί
Μακεδόνες τούς βαρβάρους καί, όταν αύτοί έπεσαν, κατέστρεψαν τελείως τήν πόλη τους. Αύτό
δμως δέν ώφέλησε τόν Αλέξανδρο- τόν σήκωσαν μαζί μέ τό βέλος, καί είχε άκόμη στά σπλάγχνα
του τό στέλεχος του, καί τό βέλος ήταν σάν δεσμός καί καρφί τοΰ θώρακα μέ τό σώμα. Καί όταν
προσπάθησαν μέ δύναμη νά τό άποσπάσουν άπό τό βάθος τοΰ τραύματος, ή σιδερένια αιχμή δέν
άνταποκρινόταν, έχοντας στερωθεί στά όστά τοΰ στήθους πού βρίσκονται μπροστά άπό τήν καρ-
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διά· δέν τολμούσαν δμως νά πριονίσουν τό μέρος τοϋ βέλους πού προεξείχε, άλλά φοβοϋνταν,
μήπως, άν σπάσει τό κόκκαλο άπό τόν κραδασμό, τοΰ δημιουργήσει υπερβολικούς πόνους καί
προκαλέσει έσωτερική αιμορραγία. Αύτός βλέποντας τή μεγάλη άμηχανία καί τή χρονοτριβή
προσπάθησε νά κόψει τό βέλος μέ τό μικρό ξίφος σύρριζα μέ τό σώμα του· τό χέρι του δμως ήταν
άτονο καί βαρύ σάν ναρκωμένο έξ αιτίας τής φλεγμονής τοΰ τραύματος. Διέταζε λοιπόν έκείνους
πού δέν είχαν πληγωθεί νά μή φοβηθοΰν καί νά τό έπιχειρήσουν....»).

δ') Στράβων,Γεωγρ. 15,1,33:

καί Μαλλοι μεν παρ'οίς άποθανεϊν έκινδύνευσεν Αλέξανδρος τρωθε'ις έν αλώσει πολίχνης τινός.

(: «καί Μαλλοί, στήν περιοχή τών οποίων ό Αλέξανδρος κινδύνευσε νά πεθάνει, έπειδή
τραυματίσθηκε κατά τήν έκπόρθηση κάποιας μικρής πόλεως»).

καί

ε') Ίω. Ζωναράς, Έπιτ. ίστ. 4,13:

Έν δέ Μαλλοις γεγονώς, μαχιμωτάτοις ούσιν 'Ινδών, μικρού έκινδύνευσε. εις δ' [sc. τών βαρ-
βάρων] άποστάς βέλει έκ τόξου βαλών αύτόν τοις περι τόν μαζόν όστέοις τό βέλος ένέπειρε, καϊ
οϋτως αύτοϋ καθίκετο ή πληγή, ώς ένδοϋναί τε και καμφθήναι· δθεν ό βαλών αύτόν μετά ξίφους
έπέδραμε. Πευκέστας δέ καί Λιμναίος ύπερασπίσαντες και άμφω έτρώθησαν καϊ ό μέν τέθνηκε,
Πευκέστας δέ έτι ήμύνετο, τόν δέ τρώσαντα αύτόν βάρβαρον άνεϊλεν Αλέξανδρος, πολλαχοϋ δέ
τρωθείς, είτα και κατά τοϋ τένοντος ύπέρω βληθείς, τω τείχει προσερεισθείς πρός τούς βαρβάρους
άπέβλεπεν. έν τοσούτοι δ' άθροισθέντων τών Μακεδόνων άρπασθείς είς τήν σκηνήν άναισθητών
έκομίζετο. ένί δέ τών όστέων τής άκίδος έμπαγείσης τοϋ όϊστοϋ έλκομένου όδύναι δριμεΐαι και λει-
ποθυμίαι έγίνοντο, ώς καί θανεϊν έκεϊνον έλπίζεσθαι. δμως μέντοι τόν κίνδυνον διαδράς καί χρόνον
πλείω θεραπενόμενος είς θόρυβον τούς Μακεδόνας ένέβαλε ποθοϋντας ίδεϊν αύτόν· καί προήλθεν.

(: «Ένώ βρισκόταν στούς Μαλλούς, πού είναι οί πιό έμπειροπόλεμοι άπό τούς 'Ινδούς, παρά
λίγο κινδύνευσε (νά φονευθεί). Ένας [sc. άπό τούς βαρβάρους] άφοΰ άπομακρύνθηκε (άπό τούς
άλλους;), κτυπώντας τον μέ ένα βέλος άπό τόξο, έμπηξε τό βέλος στά όστά τής περιοχής τοΰ μα-
στού- καί τόσο βαθιά ήταν ή πληγή, ώστε νά ύποχωρήσει καί νά λυγίσει (τό σώμα του)· γι' αύτό
αυτός πού τόν κτύπησε τοΰ έπιτέθηκε μέ ξίφος. Ό Πευκέστας καί ό Λιμναίος, άφοΰ τόν ύπερασπί-
σθηκαν, πληγώθηκαν καί οί δύο. Καί ό ένας πέθανε, ό Πευκέστας όμως συνέχισε νά άμύνεται, ένώ
ό Αλέξανδρος σκότωσε τόν βάρβαρο πού τόν τραυμάτισε. Άφοΰ τραυματίσθηκε σέ πολλά σημεία
(τοΰ σώματος του), ένώ στή συνέχεια κτυπήθηκε καί στόν τένοντα μέ ρόπαλο, άφοΰ στηρίχθη-
κε στό τείχος έβλεπε πρός τούς βαρβάρους. Ταχύτατα άφοΰ συγκεντρώθηκαν οί Μακεδόνες τόν
άρπαξαν καί τόν μετέφεραν στή σκηνή του άναίσθητο. Έπειδή ή αιχμή (τοΰ βέλους) είχε σφηνω-
θεί σέ ένα άπό τά όστά, καθώς τραβιόταν (πρός τά έξω), προκαλούνταν έντονοι πόνοι καί λειπο-
θυμίες, ώστε νά δημιουργείται ή έντύπωση ότι έκεΐνος μπορεί καί νά πεθάνει. Άφοΰ όμως διέφυ-
γε τόν κίνδυνο καί έπειδή βρισκόταν γιά άρκετά μεγάλο χρόνο ύπό θεραπεία, προκάλεσε άνησυ-
χία στούς Μακεδόνες οί όποιοι έπιθυμοΰσαν νά τόν δοΰν· (γι' αύτό) καί παρουσιάσθηκε (μπρο-
στά τους)»).

Πρβ. καί

Πλούταρχ.,Άλέξ. 55,9 = Καλλισθ., Test. 2b, 124, T. 7. 74:

έν άίς δ' ήμέραις Αλέξανδρος [έν Μαλλοϊς Όξυδράκαις] έτρώθη, περί τήν Ίνδίαν, άποθανεϊν
[sc. Καλλισθένην] ύπέρπαχυν γενόμενον καί φθειριάσαντα.

(: «καί δτι, κατά τόν καιρό πού ό Αλέξανδρος τραυματίσθηκε στήν Ινδία, πέθανε [sc. ό Καλ-
λισθένης], άφοΰ έγινε ύπερβολικά παχύς καί άρρώστησε άπό φθειρίαση»).
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23b. Κριτόδημος ό Κώος
(4ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τοϋ Μ. Αλεξάνδρου195. Κατά τόν Άρριανό,πού πηγή γιά τό περιστατικό αύτό
κατονομάζει τόν Πτολεμαίο, στήν πολιορκία τών Μαλλών (326/5 π.Χ.) ό Αλέξανδρος
πληγώθηκε άπό ένα βέλος στό στήθος, πάνω άπό τόν μαστό· τό βέλος εισήλθε στό σώμα
του άρκετά βαθειά καί τρύπησε ίσως τον άντίστοιχο πνεύμονα, ούτως ώστε μαζί μέ τό
αίμα έβγαινε καί άέρας. Γιά τήν άφαίρεση τοϋ βέλους καί τή σωτηρία τοΰ βασιλιά ό
Άρριανός διασώζει δύο εκδοχές. Κατά τήν πρώτη τό βέλος τοΰ τό άφαίρεσε ό γιατρός
Κριτόδημος ό Κώος, ένώ κατά τή δεύτερη, έπειδή τή στιγμή τοΰ τραυματισμού δέν ήταν
παρών κάποιος γιατρός, τό άφαίρεσε κατ' έντολή τοΰ Αλεξάνδρου ό σωματοφύλακάς
του Περδίκκας196.

Μαρτυρία

Άρριαν., Άλεξ. άνάβ. 6,10-11:

Αλέξανδρος <δέ> βάλλεται και αύτός διά τοϋ θώρακος ές τό στήθος τοξεύματι ύπέρ
τόν μαστόν, ώστε λέγει Πτολεμαίος οτι και πνεύμα όμοϋ τω αϊματι έκ τοϋ τραύματος έξε-
πνεϊτο. ό δέ, έστε μέν έτι θερμόν ήν αύτώ τό αίμα, καίπερ κακώς έχων ήμύνετο· πολλού δέ
δή τοϋ αίματος και άθρόον οΐα δή ξύν πνεύματι έκρυέντος 'ίλιγγος τε αύτόν και λειποψυ-
χία κατέσχε καί πίπτει αύτοϋ έπι τήν ασπίδα ξνννεύσας.

Έν τούτω δέ οί μέν έκτεινον τούς 'Ινδούς, καί άπέκτεινάν γε πάντας ούδέ γυναίκα ή
παίδα ύπελείποντο, οί δέ έξέφερον τόν βασιλέα έπι τής άσπίδος κακώς έχοντα, ού πω γιγνώ-
σκοντες βιώσιμον όντα. τό δέ βέλος έξελκύσαι έκ τοϋ τραύματος έπιτεμόντα τήν πληγήν
οί μέν Κριτόδημον ανέγραψαν, ίατρόν Κώον, τό γένος τών Άσκληπιαδών, οί δέ Περδίκκαν
τόν σωματοφύλακα, ού παρόντος έν τω δεινώ ίατροΰ, έγκελευσαμένου Αλεξάνδρου τω ξί-
φει έπιτεμεϊν τήν πληγήν και κομίσασθαι τό βέλος, έν δέ τή κομιδή φορά αίματος πολλού
γίγνεται, ώστε λειποψυχήσαι αύθις Άλέξανδρον και ούτω σχεθήναι αύτώ τό αίμα ύπό τή
λειποψυχία.

Ό Αλέξανδρος δμως χτυπιέται καί ό ίδιος στό στήθος άπό βέλος πού διαπέρασε
τόν θώρακα (πού φορούσε), πάνω άπό τόν μαστό, ώστε ό Πτολεμαίος λέει δτι μαζί μέ τό
αίμα άπό τό τραύμα έβγαινε καί άέρας. Αύτός δμως, δσο τό αίμα ήταν άκόμη ζεστό197, άν
καί βρισκόταν σέ κακή κατάσταση, άμυνόταν· έπειδή δμως τό αΐμα έρρεε πολύ καί άκα-
τάσχετα καί μάλιστα μαζί μέ άέρα (τών πνευμόνων), τόν κυρίευσε 'ίλιγγος καί λιποθυμία
καί έπεσε διπλωμένος πάνω στήν άσπίδα του.

195. Βλ. Kind, «Kritodamos», στ. 1928. Βλ. άκόμη Berve, Alexanderreich, τ. 2, σ. 228, άρ. 453· Herzog,
«Thessalos von Kos», σ. 57· Lammert, «Alexanders Verwundung», σσ. 1 κ.έ.· Sherwin-White, Ancient Cos, σσ.
79,104,262,278 κάι 279, κάι Massar, Soigner et servir, σσ. 53-54. Πρβ. κάι Salazar, Treatments. 72, ύποσημ. 18.

196. Βλ. κάι στό προηγούμενο λ., άρ. 23a («Κριτόβουλος ό Κώος»), μαρτ. 2.

197. Φυσικά καί ή περιοχή τοϋ τραύματος.
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Έν τω μεταξύ άλλοι σκότωναν τούς 'Ινδούς, καί τούς σκότωσαν δλους, δέν άφησαν
ούτε γυναίκα ή παιδί, ένώ άλλοι πάνω σέ μιά άσπίδα μετέφεραν μακριά (άπό τό πεδίο
τής μάχης) τόν βασιλιά πού ήταν σέ κακή κατάσταση, μή γνωρίζοντας άκόμη άν θά επι-
ζούσε. Άλλοι έγραψαν ότι τό βέλος τό άφαίρεσε άπό τό τραΰμα ό Κριτόδημος, γιατρός
άπό τήν Κώ, άπό τό γένος τών Άσκληπιαδών, άφοΰ διάνοιξε τήν πληγή, ένώ άλλοι ό
Περδίκκας ό σωματοφύλακάς του, έπειδή, όταν συνέβη τό κακό, δέν ύπήρχε παρών για-
τρός, άφοΰ ό Αλέξανδρος τόν προέτρεψε νά διανοίξει μέ τό ξίφος τήν πληγή καί νά
άφαιρέσει τό βέλος. Κατά τήν άφαίρεσή του όμως προέκυψε άκατάσχετη αιμορραγία,
ώστε ό Αλέξανδρος λιποθύμησε πάλι, καί μέ αύτόν τόν τρόπο έξ αιτίας τής λιποθυμίας
σταμάτησε ή αιμορραγία.

έν δέ κομιδή φορά αίματος πολλού γίγνεται

Βλ. Παΰλ. Αίγιν., Έπιτ. ίατρ. 6, 88 [CMG ΙΧ/2, σ. 133,17-19]: εί δέ είς τά κενά τοϋ θώρακος
ή κατάπαρσις γένηται, σωζομένης εύρυχωρίας αιμα διεξέρχεται, κάι αύτόθι [CMG IX/1, σ. 133,24-
27]: πνεύμονος δέ τρωθέντος εύρυχωρίας μέν οϋσης διά τής τρώσεως αφρώδες αίμα κενοϋται, μή
οϋσης δέ μάλλον έμείται, και τα περι τράχηλον αγγεία έπαίρεται, και γλώσσα έτεροχροεί, και μέγα
είσπνέουσιν έφιέμενοι τοϋ ψυχρού.

24. Μένανδρος ό Περγαμηνός
(2ος αί. π.Χ.)

Κατά τή Σοϋδα ό Περγαμηνός γιατρός Μένανδρος ζοΰσε στήν Αύλή τοΰ βασιλιά
Εύμένη μαζί μέ τόν επικό ποιητή Λεσχίδη καί τόν συγγραφέα Πυθία198. Ή ταύτιση τοΰ
βασιλιά μέ τόν Εύμένη Β' (197-160/59 π.Χ.) τεκμηριώνεται άπό έπιγραφή πού χρονο-
λογείται τό 166/5 π.Χ., σύμφωνα μέ τήν όποία ό Μένανδρος, παρά τω βασιλεϊ Εύμένει
δ[ιατρίβων —], τιμήθηκε γιά τήν εύμενή διάθεσή του πρός τούς κατοίκους τής Αθήνας,
όταν αύτοί μετέβαιναν στήν Πέργαμο ε'ίτε ώς μέλη πρεσβείας ε'ίτε ώς ιδιώτες199.

Μαρτυρίες

I. Σοϋδα λ 311 Adler:

Λεσχίδης, έπων ποιητής· δς σννεστράτευσεν Εύμένει τω βασιλεϊ· δς ήν επιφανέστα-
τος τών ποιητών, σννήν δέ τούτω καί Πυθίας ό συγγραφεύς και Μένανδρος Ιατρός.

Λεσχίδης, έπικός ποιητής. Αύτός συμμετείχε στις έκστρατείες τοΰ βασιλιά Εύμένη·
ήταν ό πιό έπιφανής άπό τούς ποιητές (τής εποχής του;). Κοντά σ' αύτόν [sc. τόν Εύμένη]
ζοΰσε καί ό συγγραφέας Πυθίας καί ό γιατρός Μένανδρος.

198. Βλ. μαρτ. 1. Γιά τόν Μένανδρο ώς γιατρό τοϋ Εύμένη Β ' βλ. Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σ.
1090· Marasco, «Médecins de cour», σ. 448, κάι Massar, Soigner et servir, σσ. 58,114-115 κάι 179.

199. Βλ. μαρτ. 2.
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Αεσχίδης έπων ποιητής

Πρβ. Σοϋδα κ 2395 Adler (Κρηπιδούμενος).

Πυθίας ό συγγραφεύς

Γιά τόν Πυθία δέν έχω έντοπίσει κάποιο άλλο στοιχείο.

2. IG Π/1/2, άρ. 946 (έτ. 166/5; π.Χ.)200:
έπί Άχαιοϋ άρχοντος

Διοχάρης Αρτεμιδώρου Βε[ρενικίδης εΐπεν. έπειδή---------------------]

Μένανδρος Περγαμηνος τ-----------------------------------------------------]

παρά τώ βασιλείΕύμένει δ[ιατρίβων----------------------------------άν-]

[δραγ]αθίαν εϋνους ύπάρχει [κοινείτε τώι δήμω καί κατ ιδίαν τοις]

[άφικ]νουμένοις τών πολ[ιτών είς Πέργαμον----------------------------]

[πρε]σβείαν ή κατ ---
[περ. 5 φι]λότιμον έαυ[τόν —
[περ. 8 που —

Γιά παρόμοια τιμητικά ψηφίσματα πού άφοροϋν γιατρούς βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ.
άρ. 32 («Μητρόδωρος Τιμοκλέους Άμφιπολίτης»).

25. Μενεκράτης ό Συρακούσιος (Ζευς)
(4ος αί. π.Χ)

Γιατρός πού προσέφερε ίσως τις ύπηρεσίες του στόν Φίλιππο Β' (359-336 π.Χ.)201.
Παρ' όλο πού κάτι τέτοιο προβάλλεται ώς δεδομένο άπό σύγχρονους μελετητές, άπό τή
σχετική μαρτυρία τοΰ Αθηναίου προκύπτει ότι ό Φίλιππος μάλλον δέν πρέπει νά είχε σέ
έκτίμηση τόν γιατρό αύτόν (τουλάχιστον όσον άφορά τή διανοητική κατάστασή του).
Φυσικά δέν εΐναι δυνατόν νά άποκλεισθεί τό ένδεχόμενο περιστασιακά ό Μενεκράτης
νά έδινε κάποιες ιατρικές συμβουλές στόν βασιλιά ή σέ άνθρώπους τοΰ περιβάλλοντος
του· γιατί, παρά τήν προβληματική κατάστασή του, πρέπει νά ήταν καταρτισμένος για-
τρός, άφοΰ μαρτυρείται ότι έφάρμοζε έπιτυχεΐς θεραπείες, κυρίως όσον άφορά τήν ίεράν

200. Γιά προηγούμενες έκδόσεις τής έπιγραφής βλ. IG ΙΙ/1/2, σ. 394.

201. Γιά τόν Μενεκράτη βλ. Raeder, «Menekrates», στ. 802· V. Nutton, «Menekrates aus Syrakus», DNP
7 (1999) 1229· O. Weinreich, Menekrates Zeus und Salmoneus, Stuttgart 1933· Greenwalt, «Médical Arts»,
σ. 217· Marasco, «I medici di corte», σσ. 189-190, καί στόν 'ίδιο, «Menekrates, gennant "Zeus"», στό: Leven
(έκδ.), Antike Medizin, στ. 604. Μέ τό 'ίδιο δνομα εΐναι γνωστοί καί οί ακόλουθοι δύο γιατροί, α') ό Τιβέριος
Κλαύδιος Μενεκράτης πού έζησε τό πρώτο μισό τοΰ 1ου αί. μ.Χ. (βλ. J. Raeder, «Menekrates» (28), RE XV/1
(1931) 801), καί β') ό Μενεκράτης ό Ζεοφλήτης, άπροσδιόριστης έποχής (βλ. Göbel, «Menekrates» (30), RE
XV/1 (1931) 802)· ό Βοσκός, Αρχ. κυπρ. γραμμ., τ. 4, σ. 389, πιστεύει δτι ό Μενεκράτης αύτός πρέπει μάλλον
νά ταυτισθεί μέ τόν ομώνυμο Συρακούσιο γιατρό. Τά άποσπάσματα φαρμακολογικού περιεχόμενου πού πα-
ραθέτει ό Γαληνός προέρχονται άπό τό έργο τοΰ Κλαυδίου Μενεκράτη.
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νόσον (έπιληψία)202. Ώστόσο άπό τή μελέτη τών πηγών προκύπτει ότι άντιμετώπιζε άπο-
τελεσματικά καί άλλες δύσκολα ιάσιμες νόσους (ιεράς νόσους;)203 και έπι πλέον φρό-
ντιζε καί γιά τή διατήρηση τής καλής καταστάσεως τών ύγιών άνθρώπων, όπως ό ίδιος
ό Μενεκράτης τονίζει στήν έπιστολή πού έστειλε πρός Φίλιππο Β' τής Μακεδονίας204.

Μαρτυρίες

Ι.ΆΘην.,4είπνοσ. 7,33-34,289a-f:

Ταϋτα, νή τήν Άθηνάν, ούδ'άν Μενεκράτης άν ό Συρακόσιος έξωγκώσατο ό Ζευς έπι-
καλούμενος, δς έφρόνει μέγα ώς μόνος αίτιος τοϋ ζην τοις άνθρώποις γινόμενος διά τής
αύτοϋ Ιατρικής, τούς γοϋν θεραπευομένους ύπ' αύτοϋ τάς ιεράς καλουμένας νόσους συγ-
γράφεσθαι ήνάγκαζεν δτι ύπακούσονται αύτω δούλοι περισωθέντες. και ήκολούθουν δ
μέν τις 'Ηρακλέους σκευήν έχων κα'ι καλούμενος 'Ηρακλής (Νικόστρατος δ' ήν ούτος ό
Άργεϊος, ίεράν νόσον θεραπευθείς ...)... αύτός δ'ό Ζεύς πορφύραν ήμφιεσμένος και στέ-
φανον χρυσοϋν έπι τής κεφαλής έχων κα'ι σκήπτρον κρατών κρηπΐδάς τε ύποδεδεμένος
περιήει μετά τοϋ θείου χορού, και έπιστέλλων Φιλίππω τω βασιλεΐ οϋτως έγραψεν

«Μενεκράτης Ζεύς Φιλίππω χαίρειν.

σύ μέν Μακεδονίας βασιλεύεις, έγώ δέ ιατρικής, και σύ μέν ύγιαίνοντας δύνασαι δταν
βουληθης άπολλύναι, έγώ δέ τούς νοσοϋντας σώζειν και τούς εύρώστους άνοσους οϊ άν
έμοι πείθωνται παρέχειν μέχρι γήρως ζώντας, τοιγαροϋν σέ μέν Μακεδόνες δορυφοροϋσιν,
έμέ δέ κα'ι οί μέλλοντες έσεσθαι. Ζεύς γάρ έγώ αύτοϊς βίον παρέχω».

πρός δν ώς μελαγχολώντα έπέστελλεν ό Φίλιππος-

«<Φίλιππος> Μενεκράτει ύγιαίνειν».

παραπλησίως δέ έπέστελλε και Άρχιδάμω τω Λακεδαιμονίων βασιλεΐ καί τοϊς άλλοις

202. Βλ. Σούδα μ 602 Adler: Μενεκράτης Συρακούσιος ιατρός, ούτος δέ μισθόν μέν ούδένα έκομίζε-
το τής θεραπείας (έθεράπευε γάρ τήν ίεράν νόσον), δούλους δέ αύτοΰ έκάλει όμολογεΐν τούς θεραπευομέ-
νους άπήτει και Δία έαυτόν έκάλει, θεούς δέ τούς ΐαθέντας ύπ' αύτοϋ, τιθείς έκάστω προσηγορίαν, τω μέν
Έρμοϋ, τω δέ Άπολλωνος. Πάντως παρά τήν ομοφωνία τών πηγών δσον άφορά τή θεραπεία τής επιληψί-
ας άπό τόν Μενεκράτη, θά μποροϋσε νά παρατηρήσει κάποιος οτι τά παραδείγματα τών ίαθέντων δείχνουν
μάλλον άτομα πού έξακολουθοΰσαν νά κατατρύχονται άπό ψυχικές διαταραχές, όπως άποδεικνύει ή αμφί-
εση τους ώς θεών και ή συμμετοχή τους στήν άκολουθία τοϋ θεράποντα γιατροΰ τους. Γιά τήν έπιληψία βλ.
τό ιπποκρατικό σύγγραμμα Περ'ι ιερής νούσου [VI 352-397 L.]. Βλ. άκόμη Αρετ., Π. αιτ. και σημ. χρον. παθ. 1,
4 [CMG II, σ. 38,26-31] (γιά τήν αίτία τοϋ χαρακτηρισμού τής νόσου ώς ιεράς)- Άλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 1,15
[I 535,17-20 Puschm.] (γιά τις διάφορες ονομασίες τής έπιληψίας), κ.ά.

203. Αύτό τουλάχιστον προκύπτει άπό τή φράση τοϋ Πλουτάρχου (Άγησίλ. 21): τοϋ δ' ίατροϋ Μενε-
κράτους, έπεϊ κατατυχών έν τισιν άπεγνωσμέναις θεραπείαις Ζεύς έπεκλήθη, σέ συνδυ-
ασμό μέ τό χωρίο τοϋ Αθηναίου {Δειπνοσ. 7,33,289a-b = μαρτ. 1) ότι ό Μενεκράτης έφρόνει μέγα ώς μόνος
αίτιος τοϋ ζήν τοις άνθρώποις γινόμενος. Ό πληθ. ίεραί νόσοι (ιεράς νόσους) σέ σχέση μέ τις έπιτυχεϊς θερα-
πείες τοϋ Μενεκράτη (οί όποιες μέ βάση τά παραπάνω πρέπει νά δεχθούμε ότι δέν περιορίζονταν μόνο στήν
ίεράν νόσον) έντοπίζεται στόν Άθήν., Αειπνοσ. 7,33,289a-b (= μαρτ. 1): τούς γοϋν θεραπευομένους ύπ'αύτοϋ
τάς ιεράς καλουμένας νόσους, και στόν Εύστάθ., Παρεκβ. εις Ό μ. Ίλ. Λ 517 [III 245,17-18 van der Valk] (=
μαρτ. 3): και θεραπεύων δέ, φασίν, ιεράς νόσους ... Γιά τις δύσκολα ιάσιμες νόσους και γιά τόν (δυνητικό) χα-
ρακτηρισμό τους ώς ιερών πρβ. και τά όσα σημειώνονται στήν ιπποκρατική πραγματεία Π. ίερ. νούσ. 1 [VI
352,1-354,4L],

204. Βλ. Άθήν., Δειπνοσ. 7,34,289d (= μαρτ. 1): καί τούς εύρώστους άνοσους οϊ άν έμοί πείθωνται πα-
ρέχειν μέχρι γήρως ζώντας.
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δσοις έγραψεν, ούκ άπεχόμενος τοϋ Διός. καλέσας δ'αύτόν ποτε επί δεϊπνον ό Φίλιππος μετά
τών ιδίων θεών συγκατέκλινε πάντας έπί τής μέσης κλίνης ύψηλότατα και ίεροπρεπέστατα
κεκοσμημένης καί τράπεζαν παραβείς, έφ' ης βωμός εκείτο και τών άπό γής παντοδαπών
άπαρχαί. και οπότε τοις άλλοις παρεφέρετο τά έδώδιμα, τοις άμφΐ Μενεκράτην έθνμίων και
έσπενδον οί παίδες, καί τέλος ό καινός Ζεύς μετά τών ύπηκόων γελώμενος θεών έφυγεν έκ
τοϋ Συμποσίου, ώς Ήγήσανδρος ιστορεί· μνημονεύει δέ τοϋ Μενεκράτους και Άλεξις έν Μίνω.

Γι' αύτά, μά τήν Αθηνά, δέν θά ύπερηφανευόταν οϋτε ό Μενεκράτης ό Συρακούσιος,
ό έπικαλούμενος Δίας, ό όποιος καυχόταν δτι μέ τήν ιατρική του ήταν γιά τούς άνθρώ-
πους ό μόνος αίτιος πού ήταν ζωντανοί. Αύτούς λοιπόν πού θεραπεύονταν άπό αύτόν
άπό τίς ονομαζόμενες ιερές νόσους τούς άνάγκαζε νά ύπογράψουν δτι, άν διασωθούν,
θά τόν ύπακούσουν σάν δούλοι. Καί τόν άκολουθούσαν κάποιος φορώντας τήν άμφίεση
τού Ηρακλή καί άποκαλούμενος 'Ηρακλής (αύτός ήταν ό Νικόστρατος άπό τό Άργος,
ό όποιος θεραπεύθηκε άπό τήν ιερή νόσο ...).... Ό 'ίδιος ό Δίας, ντυμένος μέ πορφύρα
καί έχοντας στο κεφάλι χρυσό στεφάνι καί κρατώντας σκήπτρο καί φορώντας στά πό-
δια ψηλά ύποδήματα, τριγύριζε μέ τή χορεία τών θεών.

Καί στέλνοντας μιά έπιστολή στόν βασιλιά Φίλιππο τού έγραψε κατά τόν έξης τρόπο:

«Ό Μενεκράτης ό Δίας χαιρετά τόν Φίλιππο.

Έσύ εΐσαι βασιλιάς τής Μακεδονίας, έγώ δμως τής ιατρικής. Έσύ, δταν θελήσεις,
έχεις τή δυνατότητα νά άφανίσεις τούς ύγιεις, έγώ δμως μπορώ νά σώζω τούς άσθενείς,
καί αύτούς πού έχουν καλή ύγεία, άν πείθονται σέ μένα205, νά τούς κάνω νά ζούν χωρίς
νά άρρωστήσουν μέχρι τά γηρατειά τους. Εσένα λοιπόν σέ συνοδεύουν (ώς σωματοφύ-
λακες) οί Μακεδόνες (στρατιώτες), έμένα δμως καί αύτοί πού πρόκειται νά γεννηθούν
γιατί έγώ, ώς Δίας πού είμαι, τούς παρέχω ζωή».

Πρός αύτόν, σάν νά έπασχε άπό μελαγχολία, ό Φίλιππος έστειλε έπιστολή:

«Ό Φίλιππος (εύχεται) στόν Μενεκράτη νά έχει τήν ύγεία του».

Παρόμοιες έπιστολές έστελνε [sc. ό Μενεκράτης] καί προς τον βασιλιά τών Λακε-
δαιμονίων Αρχίδαμο καί προς τούς άλλους μέ δσους είχε άλληλογραφία, χωρίς νά πα-
ραλείπει τό (προσωνύμιο) Δίας. "Οταν κάποτε ό Φίλιππος τον κάλεσε σέ γεύμα μαζί μέ
τούς θεούς του, τούς έβαλε δλους νά καθίσουν στό μεσαίο άνάκλιντρο, πού ήταν στο-
λισμένο ψηλότερα (άπό τά άλλα) καί μέ πάρα πολύ μεγάλη ίεροπρέπεια, καί παρέθε-
σε τραπέζι, πάνω στό όποιο ύπήρχε ένας βωμός καί ή πρώτη συγκομιδή άπό κάθε είδος
καρπών τής γής. Καί κάθε φορά πού προσφέρονταν τά φαγώσιμα στούς άλλους (συν-
δαιτημόνες), οί δούλοι θυμιάτιζαν καί έκαναν σπονδές σ' αύτούς πού ήταν γύρω άπό τόν
Μενεκράτη, καί στο τέλος ό νέος Δίας μαζί μέ τούς ύποταγμένους σ' αύτόν θεούς έφυγε
άπό τό συμπόσιο περιγελώμενος, δπως έξιστορεΐ ό Ήγήσανδρος· μνεία τού Μενεκράτη
κάνει καί ό Άλεξις στόν Μίνωα.

Ζεύς γάρ έγώ ώς μόνος αίτιος τοϋ ζην τοις άνθρώποις γινόμενος διά τής αύτοϋ ιατρικής
Βλ. και μαρτ. 3 (Ευστάθιος): Ζεύς ήθελεν έπιλέγεσθαι, ώς οία μόνος αίτιος τοϋ ζήν διά τό εύ
ίατρεύειν.

205. Δηλ. στις ιατρικές υποδείξεις τοϋ Μενεκράτη.
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τούς γοϋν θεραπενομένους ύπ' αύτοϋ τάς Ιεράς καλουμένας νόσους

Δέν έχω έντοπίσει στήν άρχαία ιατρική γραμματεία άλλη νόσο έκτος άπό τήν έπιληψία πού
νά χαρακτηρίζεται ιερά. Βλ. δμως όσα σημειώνονται παραπάνω, στήν ύποσημ. 203.

καϊ έπιστέλλων Φιλίππω τω βασιλεϊ οϋτως 'έγραψεν

Γιά τήν έπιστολή αύτή βλ. έπίσης R. Hercher, 'Επιστολογράφοι Ελληνικοί. Epistolographi
Graeci, recensuit, recognovit adnotatione critica et indicibus instruxit —, Parisiis 1873 (άνατύπ.:
Amsterdam 1965), σ. 399. Ό Raeder, «Menekrates», στ. 802, χαρακτηρίζει τήν άλληλογραφία τοϋ
Μενεκράτη μέ τόν Φίλιππο ώς «άπόκρυφη».

ώς μελαγχολώντα

Ό πλεονασμός τής μέλαινης χολής πιστευόταν ότι προκαλεί συσκότιση τοΰ νοΰ καί διά-
φορα άλλα έπώδυνα συμπτώματα. Στό θέμα αύτό είναι άφιερωμένο τό σύγγραμμα τοΰ Γαληνοΰ
Περι μέλαινης χολής [V 104-148 Κ. = CMG V/4/1/1, σσ. 69-93]. Γιά τή μελαγχολία καί τούς με-
λαγχολικούς βλ. Άρετ., Π. αιτ. και σημ. χρον. παθ. 1, 5 [CMG II, σσ. 39,10-41,11]: Περϊ μελαγχο-
λίης, καί Χρον. νούσ. θερ. 1, 5 [CMG II, σσ. 156,1-159,14]: Θεραπεία μελαγχολίης· Αλέξ. Τραλλ.,
Θεραπ. 1,17 [I 591, 6-617, 7 Puschm.]: Περϊ μελαγχολίας. Άέτ.,Λόγ. ίατρ. 6, 9-10 [CMG VIII/2,
σσ. 141,11-151,20], κ.ά.

παραπλησίως δέ έπέστελλε και Άρχιδάμω τω Λακεδαιμονίων βασιλεϊ

Κατά τόν Πλούταρχο ό Μενεκράτης παρόμοια έπιστολή έστειλε καί πρός τόν Αγησίλαο τής
Σπάρτης- βλ. Άγησίλ. 21: τοΰ δ'ιατρού Μενεκράτους, έπεϊ κατατυχών έν τισιν άπεγνωσμέναις θε-
ραπείαις Ζεύς έπεκλήθη, φορτικώς ταύτη χρωμένου τη προσωνυμία, καϊ δή και πρός έκεϊνον έπι-
στεϊλαι τολμήσαντα οϋτως· "Μενεκράτης Ζεύς βασιλεϊ Άγησιλάω χαίρειν", αντέγραψε- "βασιλεύς
Αγησίλαος Μενεκράτη ύγιαίνειν"· στόν ίδιο, Άποφθ. βασιλ. καϊ στρατηγ. 19ΙΑ, καί Άποφθ. λα-
κων. 213 Α. Βλ. καί G. Squillace, «Le lettere di Menecrate/Zeus ad Agesilao di Sparta e Filippo II di
Macedonia», Κώκαλος 46 (2000) 63-79.

μετά τών ιδίων θεών

Δηλ. μέ τούς πρώην άσθενείς του, οί όποιοι τόν άκολουθοΰσαν (Αθήν., Δειπνοσ. 7,33,289b)
ό μέν τις 'Ηρακλέους σκευήν έχων και καλούμενος 'Ηρακλής ..., άλλος δέ τις ώς 'Ερμής χλαμύδα
έχων και κηρύκειον.

ώς Ήγήσανδρος ίστορεϊ

Πρόκειται γιά τόν ποιητή Ήγήσανδρο άπό τούς Δελφούς (2ος αί. π.Χ.) ό όποιος έγραψε
Ύπομνήματα. Βλ. Αθήν., Δειπνοσ. 7,33,289c = Müllems, FHG, τ. 4, σ. 414, άπ. 5.

μνημονεύει δέ τοϋ Μενεκράτους και Άλεξις έν Μίνω

Τό κείμενο τοΰ 'Αλέξη γιά τό όποιο κάνει λόγο ό Αθήναιος δέν διασώθηκε (δέν έντοπίζεται
στά σωζόμενα άποσπάσματα τοΰ κωμικοΰ ποιητή).

2. Αίλιαν., Ποικίλ. ίστ. 12,51:

Μενεκράτης ό ιατρός είς τοσούτον προήλθε τύφου, ώστε εαυτόν όνομάζειν Δία. έπέ-
στειλε δέ ποτε έπιστολήν Φιλίππω τών Μακεδόνων βασιλεϊ τοιαύτην

«Φιλίππω Μενεκράτης ό Ζεύς εύ πράττειν».

αντέγραψε δέ καί ό Φίλιππος-

«Φίλιππος Μενεκράτη ύγιαίνειν. συμβουλεύω σοι προσάγειν σεαυτόν έπί τούς κατά
Άντίκυραν τόπους».

ήνίττετο δέ άρα διά τούτων δτι παραφρονεί ό άνήρ. είστία ποτέ μεγαλοπρεπώς ό
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Φίλιππος, καί δή και τούτον έπι θοίνην έκάλεσε, καϊ ιδία κλίνην αύτώ έκέλευσε παρασκευ-
άσθαι, καϊ κατακλιθέντι θυμιατήριον παρέθηκε, καί έθυμιάτο αύτώ■ οί δέ λοιποί είστιώντο,
καί ήν μεγαλοπρεπές τό δεϊπνον. ό τοίνυν Μενεκράτης τά μέν πρώτα ένεκαρτέρει, καί
έχαιρε τη τιμή. έπεί δέ κατά μικρόν ό λιμός περιήλθεν αύτόν, καί ήλέγχετο οτι ήν άνθρω-
πος, καί ταύτα εύήθης, έξαναστάς άπιών ώχετο, καί έλεγεν ύβρίσθαι, έμμελώς πάνυ τοϋ
Φιλίππου τήν άνοιαν αύτοϋ έκκαλύψαντος.

Ό γιατρός Μενεκράτης έφθασε σέ τέτοιο σημείο ύπεροψίας, ώστε νά ονομάζει τόν
έαυτό του Δία. Κάποτε μάλιστα έστειλε στόν βασιλιά τών Μακεδόνων Φίλιππο τήν άκό-
λουθη έπιστολή:

«Ό Μενεκράτης ό Δίας (εύχεται) στόν Φίλιππο νά ευτυχεί».

Κα! ό Φίλιππος τοΰ άπάντησε:

«Ό Φίλιππος (εύχεται) στον Μενεκράτη νά είναι υγιής. Σέ συμβουλεύω νά πάς
στήν περιοχή τής Αντίκυρας».

Συνεπώς μέ αύτά υπαινισσόταν ότι ό άνδρας είναι παράφρων. Κάποτε ό Φίλιππος
παρέθεσε ένα μεγαλοπρεπές γεΰμα, καί μάλιστα κάλεσε καί αύτόν στό συμπόσιο καί δι-
έταξε νά τοΰ έτοιμάσουν ξεχωριστό άνάκλιντρο καί άφοΰ ξάπλωσε, έβαλε δίπλα του ένα
θυμιατό καί τόν θυμίαζε206. Οί ύπόλοιποι έτρωγαν, καί τό δείπνο ήταν μεγαλοπρεπές207.
Ό Μενεκράτης λοιπόν στήν άρχή παρέμενε άτάραχος καί χαιρόταν γιά τις τιμές. 'Επειδή
όμως σιγά-σιγά τόν κυρίευσε ή πείνα, καί άποδείχθηκε ότι ήταν άνθρωπος, καί μάλιστα
άνόητος, άφοΰ σηκώθηκε έφυγε γρήγορα, καί έλεγε ότι έξυβρίσθηκε, έπειδή ό Φίλιππος
μέ πολύ εύπρεπή τρόπο άποκάλυψε τήν άνοησία του.

συμβουλεύω σοι προσάγειν σεαυτόν έπί τούς κατά Άντίκυραν τόπους

Κατά τήν Αρχαιότητα μέ τό όνομα Αντίκυρα ήταν γνωστές, σύμφωνα μέ τόν Στέφανο Βυ-
ζάντιο, Έθν., λ. Άντίκυραι: πόλεις δύο, ή μία Φωκίδος, ώς Δημήτριος ό Καλλατιανός, ή δέ έν Μαλ-
λιεύσιν, ώς Απολλόδωρος. Διάσημη γιά τόν έλλέβορο πού φυόταν στήν περιοχή της ήταν ή Αντί-
κυρα τής Φωκίδας· βλ. έπίσης Στράβ., Γεωγρ. 9,3,1 καί 3 (γιά τις δύο ομώνυμες πόλεις καί γιά τόν
έλλέβορο τής Αντίκυρας στή Φωκίδα). Ό Διοσκουρίδης στό λήμμα τό σχετικό μέ τόν έλλεβό-
ρο μνημονεύει άπλώς τήν Αντίκυρα ώς τόπο όπου φύεται αύτό τό θεραπευτικό φυτό, χωρίς όμως
άκριβέστερο γεωγραφικό προσδιορισμό· βλ. Π. ϋλ. ίατρ. 4,148 [II 290, 3-292, 3 Wellm.]· ειδικό-
τερα, αύτόθι [II 291, 1 Wellm.]: πρωτεύει δέ ό Άντικυρικός [sc. έλλέβορος]· πρβ. καί δ.π. 1, 149
[II 192, 4-5 Wellm.]: σησαμοειδές τό μέγα, ο <οί> έν Άντικύρα έλλέβορον καλοϋσι. Βλ. καί Μαυ-
ρουδής, Άρχιγένης, σσ. 36-37.

3. Εύστάθ., Παρεκβ. είς Όμ. Ίλιάδ. Λ 517 [III 245,10-24 van der Valk] :
Μενεκράτης ούν, ώς καί άλλαχοΰ δηλοϋται, ό Συρακούσιος, Ζευς ήθελεν έπιλέγε-
σθαι, ώς οία μόνος αίτιος τοΰ ζην διά τό εύ ίατρεύειν. δς καί Φιλίππω έπιστείλας προέγρα-

206. Φυσικά δέν θυμίαζε ό ϊδισς ό βασιλιάς, άλλά οί δούλοι στούς όποιους έδινε σχετικές διαταγές·
βλ. παρακάτω, στό κείμενο τοΰ Εύσταθίου (μαρτ. 3): άλλά θυμιών [sc. ό Φίλιππος] διά τών παίδων καί
σπένδων δσα καίτινι θεώ.

207. Δηλ. πλουσιοπάροχο- βλ. παραπάνω, στό κείμενο τοΰ Αθηναίου (μαρτ. 1): καί τράπεζαν παραβείς
[sc. ό Φίλιππος], έφ'ής βωμός έκειτο και τών άπό γης παντοδαπών άπαρχαί.
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ψε «Μενεκράτης Ζεύς Φιλίππω χαίρειν», καί άλαζονευσάμενος σύν άλλοις ρήμασι και δτι
Ζεύς έγώ άνθρώποις βίον παρέχων, έσκώφθη εύφνώς, έπιστείλαντος Φιλίππου κα'ι προ-
σφωνήσαντος ώς μελαγχολώντα τό «Φίλιππος Μενεκράτει ύγιαίνειν», ήγουν φρονεϊν.

έπαιξε δέ κατ' αύτοϋ ό βασιλεύς καί έν δείπνω το περιαδόμενον, ού παραθεις έδώ-
διμα, καθά τοις άλλοις, άλλά θυμιών διά τών παίδων κα'ι σπένδων όσα καί τινι θεώ. και
θεραπεύων δέ, φασίν, ιεράς νόσους ήνάγκαζε τούς ύγιαζομένους κατατίθεσθαι, ώς ύπα-
κούσονται αύτώ οια δούλοι περισωθέντες. και τοίνυν ήκολούθουν, ό μέν τις Ηρακλέους
σκευήν έχων κα'ι καλούμενος 'Ηρακλής, άλλος δέ χλαμύδα εΐχε κα'ι κηρύκειον και πτερά
ώς 'Ερμής, καί τις θεραπευθείς Απόλλων ήν. έν δέ τοις και Ασκληπιού τις άναλαβών στολήν
συμπεριεφθείρετο, φασίν. αύτός δ' ό Ζεύς, πορφύραν ήμφιεσμένος κα'ι στέφανον χρυσοΰν
φορών και σκήπτρον κρατών, περιήει μετά τοϋ θείου χοροϋ. καί ούτω μέν ταύτα.

Ό Μενεκράτης λοιπόν ό Συρακούσιος, οπως δηλώνεται καί άλλοΰ, ήθελε νά προ-
σφωνείται Ζεύς, έπειδή δήθεν αύτός μόνος ήταν αίτιος τής ζωής έξ αιτίας τοΰ δτι άσκοΰσε
μέ έπιτυχία τήν ιατρική. Αύτός δταν έστειλε έπιστολή πρός τόν Φίλιππο έγραψε στήν
άρχή: «Ό Μενεκράτης Ζεύς χαιρετά τόν Φίλιππο», καί έπειδή άποδείχθηκε άλαζών καί
γιά άλλα λεγόμενα του και έπειδή (έγραψε) δτι έγώ είμαι Ζεύς έπειδή δίνω στούς άνθρώ-
πους ζωή, διακωμωδήθηκε μέ εύφυή τρόπο, άφοΰ ό Φίλιππος τοΰ έστειλε έπιστολή καί
τόν προσφώνησε σάν νά έπασχε άπό μελαγχολία μέ τό «Ό Φίλιππος (εύχεται) στόν Με-
νεκράτη νά είναι ύγιής», δηλ. νά έχει τά λογικά του.

Ό βασιλιάς τόν περιέπαιξε καί σέ ένα δείπνο, σύμφωνα μέ τή φήμη, μή παραθέ-
τοντάς φαγητά, δπως στούς άλλους, άλλά βάζοντας τούς δούλους νά τόν θυμιάζουν
καί θυσιάζοντας δσα καί σέ κάποιον θεό. Καί λένε δτι, έπειδή θεράπευε τίς ιερές νό-
σους, αύτούς πού έκανε καλά τούς άνάγκαζε νά δηλώσουν δτι θά τόν ύπακούσουν σάν
δοΰλοι πού έχουν σωθεί. Καί τόν άκολουθοΰσαν λοιπόν, άλλος φορώντας τήν άμφίεση
τοΰ 'Ηρακλή καί ονομαζόμενος Ηρακλής, άλλος εΐχε χλαμύδα καί κηρύκειον καί φτερά
δπως ό Έρμης, καί κάποιος (άλλος) θεραπευμένος ήταν ό Απόλλωνας. Σ' αύτούς λένε
συμπεριλαμβανόταν καί κάποιος πού φορούσε τήν ένδυμασία τοΰ Ασκληπιού. Ό ίδιος ό
Ζεύς, ντυμένος μέ πορφύρα καί φορώντας χρυσό στεφάνι καί κρατώντας σκήπτρο, πε-
ριφερόταν μαζί μέ τόν θεϊκό χορό. Καί αύτά έχουν έτσι.

ώς καί άλλαχού δηλούται

Βλ. Εύστάθ., Παρεκβ. εις Ό μ. Ίλιάδ. I 563 [II 810,19-22 van der Valk]: Προς τούτοις δέ και
τόν Συρακούσιον ίατρόν Μενεκράτην, δς Ζεύς έπικαλούμενος ώς μόνος αίτιος τοϋ ζην άνθρώποις
διά τής κατ' αύτόν τέχνης προύβάλλετο καί έτέρους θεούς, ώς άλλαχοϋ δεδήλωται. Προφανώς
πηγή τοΰ Εύσταθίου γιά τά σχετικά μέ τόν Μενεκράτη πρέπει νά θεωρηθοΰν οί Δειπνοσοφισταί
τοΰ Αθηναίου (όπως προκύπτει άπό τή σύγκριση τών δύο κειμένων).

καί θεραπεύων δέ, φασίν, ιεράς νόσους

Βλ. παραπάνω, τά σχετικά σχόλια στή σ. 579, ύποσημ. 202 και 203.

καί τοίνυν ήκολούθουν, ό μέν τις Ηρακλέους σκευήν έχων ... έν δέ τοις καί Ασκληπιού τις
άναλαβών στολήν συμπεριεφθείρετο, φασίν

Σχετικά μέ τήν άκολουθία τοΰ Μενεκράτη βλ. καί παραπάνω, μαρτ. 1
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26. Νέων
(3ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τοϋ Πτολεμαίου Γ' τοϋ Εύεργέτη (246-221 π.Χ.), άγνωστος άπό άλλοϋ,
έκτος καί άν, όπως παρατήρησε ό Edgar208, είναι τό ϊδιο πρόσωπο μέ τόν πατέρα τοϋ
Άγαθοβούλου, ό όποιος άφιέρωσε έναν άνδριάντα τοϋ Σωσιβίου στήν Κνίδο (ό Σωσίβι-
ος ύπήρξε άνώτατος άξιωματούχος τοΰ Πτολεμαίου Δ'). Ό Νέων άπολάμβανε τής ιδι-
αίτερης εύνοιας τοΰ Πτολεμαίου, όπως προκύπτει άπό τό άκόλουθο κείμενο (έπιστολή
πού χρονολογείται στις άρχές τοΰ 242 π.Χ.)209:

[ό δείνα Ζήνωνι] χαίρειν.
εί έρρω[σαι, κα]λώς άν έχοι-
ύγίαινον δέ και έγώ. περι
μέν τών άλλων ούκ έ-
5 δοκίμαζον έπιτήδειον

είναι γράφειν σοι. ού γάρ είχον σαφές ούθέν
[τά δ]έ

στρωμάτια καϊ τάς ψιλάς
[καλ]ώς ποιήσ[εις ά]γορ[άσας]
[Νέ]ωνι τώι ϊα[τ]ρώ[ι], δπ[ως\
10 [π]αραγ[ενό]μενος κομίσηται.
και γάρ ν[ύ]ν ένεκάλει περϊ
τούτων, γίνωσκε δέ και
Νέωνα εύημερούντα
παρά τω βασιλεΐ.
15 έρρωσο....

(Ό τάδε) χαιρετά τον Ζήνωνα. Άν εΐσαι καλά, έχει καλώς· καί έγώ υγιαίνω. Όσον
άφορά τά άλλα δέν θεώρησα κατάλληλη τή στιγμή νά σοΰ γράψω· γιατί δέν είχα τίποτε
τό συγκεκριμένο· θά κάνεις όμως καλά νά άγοράσεις τά σκεπάσματα τοΰ κρεβατιοΰ καί
τούς τάπητες γιά τον γιατρό Νέωνα, γιά νά τά πάρει όταν έλθει. Γιατί καί τώρα σέ κατη-
γορούσε σχετικά μ' αύτά. Γνώριζε άκόμη ότι ό Νέων άπολαμβάνει τήν εύνοια τοΰ βασι-
λιά. Νά είσαι καλά....

γίνωσκε δέ και \ Νέωνα εύημερούντα \ παρά τώ βασιλεΐ

Κατά τόν Edgar, Zenon Papyri, τ. 4, σ. 37, ή φράση αύτή «άνακαλει (στή μνήμη) τό γεγονός
δτι ό 'ίδιος ό Εύεργέτης έστησε άγαλμα τοϋ προσωπικοΰ γιατροΰ του».

208. Βλ. Edgar, Zenon Papyri, τ. 4, σ. 37.

209. Βλ. Edgar, Zenon Papyri, τ. 4, σσ. 36-37, άρ. 59571. Γιά τόν Νέωνα βλ. έπίσης Fraser, Ptolemaic
Alexandria, τ. 1, σ. 370, κα'ι τ. 2, σ. 546, σημ. 289· Gorteman, «Médecins de cour», σσ. 329-330· Marasco,
«Médecins de cour», σσ. 449-450· Massar, Soigner et servir, a. 152, κ.ά.
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27. Ξενόφαντος Σωσικράτους Ηράκλειος
(3ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τοϋ Πτολεμαίου Γ' (246-221 π.Χ.), οπως προκύπτει άπό τό δυστυχώς σέ
πολύ μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο (άλλά μάλλον πειστικά άποκατεστημένο) κείμενο
τής άκόλουθης έπιγραφής, άναγεγραμμένης σέ βάση άγάλματος, τό όποιο ό Πτολεμαίος
έστησε πρός τιμήν τοϋ γιατρού του210:

{Βασιλεύς Πτολεμαίος Πτολε]μαίου
[και Αρσινόης θεών] αδελφών
Ξε[νόφαν]τονΣωσικράτους Ήρακλεϊον
τόν αύτοϋ Ιατρόν.

Ό βασιλιάς Πτολεμαίος, γιός τοΰ Πτολεμαίου και τής Αρσινόης, θεών άδελφών, τόν
Ξενόφαντο, γιό τοΰ Σωσικράτη, άπό τήν Ηράκλεια, γιατρό του.

Ξε[νόφαν]τον Σωσικράτους Ήρακλεϊον

Ό Fraser, JEA 44 (1958), σ. 112, άρ. 26, προτείνει «τή γραφή Ξε[νόφαν]τον (ή Ξε[νόκρι)τον,
ή,ώς λιγότερο πιθανή, Ξά[νθιπ]πον ...)»· βλ. και στόν'ίδιο, Ptolemaic Alexandria, τ. Ι,σ. 370, καί
τ. 2, σ. 546, σημ. 287, όπου έπίσης προκρίνει τή συμπλήρωση Ξενόφαντον. Βλ. άκόμη Ε. Brescia,
Inscrizioni greche e latine del Museo di Alessandria, II Cairo 1911, άρ. 16.

28. Όλυμπος
(1ος αί. π.Χ.)

Πρόκειται γιά τόν γιατρό πού, κατά τόν Πλούταρχο, συμπαραστεκόταν στήν Κλε-
οπάτρα, όταν αύτή, ύστερα άπό τόν θάνατο τοΰ Αντωνίου (30 π.Χ.), άποφάσισε νά δώ-
σει τέλος στή ζωή της άπέχοντας άπό τό φαγητό211. Ό "Ολυμπος είχε και ιστοριογραφικά
ένδιαφέροντα και συνέγραψε σχετικό έργο, πιθανόν τήν ιστορία τής βασιλείας τής Κλε-
οπάτρας ή τών τελευταίων χρόνων της212, όπως προκύπτει άπό τή φράση τοΰ Πλουτάρ-
χου ίστορίαν τινά τών πραγμάτων τούτων έκδεδωκώς213. Από τό έργο αύτό, ό τίτλος τοΰ
όποιου είναι άγνωστος, σώζεται μόνο ενα άπόσπασμα, αύτό πού εξετάζεται άμέσως πα-
ρακάτω.

210. Παραθέτω τό κείμενο κατά τόν Α. G. Woodhead, SEG 18 (1957), σσ. 210-211, άρ. 640. Βλ. άκόμη
U. Wilcken, «VII. Inschriften», APF 4 (1908) 237-238 (όπου κάι προγενέστερη βιβλιογραφία). Βλ. κάι
Gorteman, «Médecins de cour», σ. 329, κ.ά.

211. Γιά τόν Όλυμπο βλ. Η. Diller, «Olympos» (32),RE XVIII/1 (1939) 324. Βλ. έπίσης Fraser, Ptolemaic
Alexandria, τ. 2, σ. 543, σημ. 268· Marasco, «Cleopatra e gli esperimenti», σ. 317, καί στόν ÏÔio, «Médecins de
cour», σσ. 455-456· Massar, Soigner et servir, σσ. 62,245 καϊ 247.

212. Βλ. Diller, «Olympos», στ. 324.

213. Γιά άλλους γιατρούς πού συνέγραψαν καί ιστορικά έργα βλ. παραπάνω, σ. 147, ύποσημ. 63.
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Μαρτυρία

Πλούταρχ., Άντών. 82,1-2:

Τούτον μεν ούν [sc. τόν Καισαρίωνα] ύστερον άπέκτεινε μετά τήν Κλεοπάτρας τε-
λεντήν. Άντώνιον δέ πολλών αιτουμένων θάψαι καϊ βασιλέων και στρατηγών, ούκ άφεί-
λετο Κλεοπάτρας τό σώμα Καίσαρ, άλλ' έθάπτετο ταϊς έκείνης χερσί πολυτελώς και βα-
σιλικώς, πασιν ώς έβούλετο χρήσθαι λαβούσης. έκ δέ λύπης άμα τοσαύτης καϊ οδύνης
—άνεφλέγμηνε γάρ αύτής τά στέρνα τυπτομένης καϊ ήλκωτο— πυρετών έπιλαβόντων,
ήγάπησε τήν πρόφασιν, ώς άφεξομένη τροφής διά τούτο και παραλύσουσα τοϋ ζήν άκωλύ-
τως έαυτήν. ήν δ' ιατρός αύτή συνήθης Όλυμπος, ώ φράσασα τάληθές έχρήτο συμβούλω
καϊ συνεργώ τής καθαιρέσεως, ώς αύτός ό Όλυμπος ειρηκεν, ίστορίαν τινά τών πραγμά-
των τούτων έκδεδωκώς.

Αύτόν λοιπόν [sc. τόν Καισαρίωνα] τόν σκότωσε άργότερα, ύστερα άπό τόν θάνα-
το της Κλεοπάτρας. Άν καί πολλοί άπό τούς βασιλείς και στρατηγούς ζητούσαν νά θά-
ψουν τόν Αντώνιο, ό Καίσαρας δέν πήρε τό σώμα του άπό τήν Κλεοπάτρα, άλλά, θάφτη-
κε μέ μεγαλοπρέπεια και βασιλικές τιμές άπό εκείνη τήν ϊδια, πού έλαβε όλα όσα ήθελε
νά χρησιμοποιήσει (γιά τήν τελετή). Έπειδή όμως άπό τήν τόσο μεγάλη λύπη καί όδύνη
—γιατί άπό τά χτυπήματα δημιουργήθηκε φλεγμονή στά στήθη της και γέμισαν έλκη—
τής παρουσιάσθηκε πυρετός, αύτό τής φάνηκε καλή πρόφαση γιά νά άπέχει έξ αιτίας
αύτοϋ άπό τό φαγητό καί νά πεθάνει χωρίς νά τήν έμποδίσει κάποιος. Βρισκόταν έκεί ό
γιατρός Όλυμπος, φίλος της, στόν όποιο, άφοΰ εΐπε τήν άλήθεια, τόν χρησιμοποίησε ώς
σύμβουλο και συνεργό στήν καταστροφή της, όπως έχει άφηγηθεΐ ό ίδιος ό Όλυμπος,
πού έχει έκδώσει ένα ιστορικό έργο γιά τά γεγονότα αύτά.

έκ δέ λύπης ... έκδεδωκώς.

Γιά τό χωρίο αύτό βλ. και τόν ιστορικό Σωκράτη, Müllems, FHG, τ. 3, σσ. 326-327, και Jacoby,
FGrH, τ. 2, σσ. 927-928.

τούτον μέν ούν

Δηλ. τόν Καισαρίωνα, τό παιδί πού ή Κλεοπάτρα άπέκτησε μέ τόν 'Ιούλιο Καίσαρα. Ό
Καισαρίων (Πτολεμαίος ό και Καίσαρ θεός Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ) γεννήθηκε τό 47 π.Χ. καί συμ-
βασίλευσε μέ τή μητέρα του άπό τό 44 μέχρι τό 30 π.Χ. ώς Πτολεμαίος ΙΕ'· βλ. Η. Volkmann,
«Ptolemaios» (37), RE ΧΧΙΙΙ/2 (1959) 1760-1761, καί W. Ameling, «Ptolemaios XV.» (22), DNP
10 (2001) 550.

ώς αύτός ό Όλυμπος ειρηκεν, ίστορίαν τινά τών πραγμάτων τούτων έκδεδωκώς

Βλ. lacoby, FGrH, τ. 2, σσ. 929-930, άπ. 1.
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29. Παυσανίας
(4ος αί. π.Χ.)

Ό γιατρός Παυσανίας214 φρόντιζε τόν στρατηγό Κρατερό, ή άρρώστια τοϋ όποιου
όμως δέν κατονομάζεται στό σχετικά χωρίο τοΰ Πλουτάρχου. Πάντως γιά τήν άντιμε-
τώπισή της ό Παυσανίας έκρινε ότι πρέπει νά τοϋ χορηγήσει έλλέβορο. Ό Αλέξανδρος
είδε σέ όνειρο ότι ό στρατηγός του άσθενοϋσε, καί άνησυχώντας γιά τήν ύγεία του θυ-
σίασε στούς θεούς καί τό 'ίδιο προέτρεψε νά κάνει καί ό Κρατερός· άκόμη, γνωρίζοντας
προφανώς τούς κινδύνους άπό τή χρήση τοΰ έλλεβόρου, έγραψε στόν γιατρό Παυσανία
συνιστώντας του «πώς νά κάνει χρήση τοΰ φαρμάκου».

Όπως είναι παραδεδομένο τό συζητούμενο χωρίο τοΰ Πλουτάρχου, έπιτρέπει τό
συμπέρασμα ότι ό Αλέξανδρος γνώριζε πολύ καλά, 'ίσως καλύτερα καί άπό τόν γιατρό,
τή διαδικασία τής δόσεως τοϋ έλλεβόρον γι' αύτό άφ' ένός άνησυχοΰσε καί άφ' έτέρου
προέβη σέ σχετικές ύποδείξεις. 'Επειδή όμως ή χρήση τοΰ φαρμάκου αύτοΰ ήταν ιδιαίτε-
ρα περίπλοκη, γιά τήν προετοιμασία τοΰ έλλεβοριζομένου άπαιτοΰνταν έξειδικευμένες
γνώσεις, τίς όποιες δέν κατείχαν ούτε όλοι οί γιατροί. Επομένως φαίνεται τουλάχιστον
περίεργο νά γνώριζε ό Αλέξανδρος τή χρήση του καλύτερα άπό τόν Παυσανία. "Ισως
λοιπόν στο έξεταζόμενο χωρίο ό Αλέξανδρος δέν έκανε καθαυτό ιατρικές ύποδείξεις,
άλλά, άγωνιώντας γιά τόν φίλο του, άπλώς συμβούλευσε τόν γιατρό νά χρησιμοποιήσει
τό φάρμακο μέ μεγάλη προσοχή.

Μαρτυρία

Πλούταρχ., Αλέξ. 41,6-7:

Κρατερού δέ νοσοϋντος δψιν ιδώ ν [sc. ό Αλέξανδρος] καθ'ϋπνον αύτός τέ τινας θυ-
σίας έθυσεν ύπέρ αύτοϋ κάκεϊνον [θϋσαι] έκέλευσεν. έγραψε δέ κα'ι Παυσανία τω ίατρω
βουλομένω τόν Κρατερόν έλλεβορίσαι, τά μέν αγωνιών, τά δέ παραινών δπως χρήσηται
τή φαρμακεία.

Όταν ό Κρατερός ήταν άρρωστος, έπειδή εΐδε [sc. ό Αλέξανδρος] (σχετικό) όνειρο
στόν ϋπνο του καί ό ίδιος έκανε κάποιες θυσίες ύπέρ αύτοΰ καί έκείνον τόν προέτρεψε
(νά θυσιάσει). Έγραψε όμως και προς τόν γιατρό Παυσανία ό όποιος ήθελε νά χορηγή-
σει έλλέβορο στόν Κρατερό, άφ' ένός έπειδή εΐχε άγωνία, άφ' έτέρου γιά νά τόν συμβου-
λεύσει πώς νά κάνει χρήση τοΰ φαρμάκου.

Κρατερού δέ νοσοϋντος δψιν ΐδών καθ'ϋπνον

Βλ. κάι παραπάνω, στό δεύτερο κεφ., λ. άρ. 1 («Αλέξανδρος Γ' ό Μακεδών»), σχετικά μέ τό
όνειρο πού εΐδε ό Αλέξανδρος, όταν είχε πληγωθεί στή μάχη ό στρατηγός Πτολεμαίος. Βλ. άκόμη
Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «Ή έκστρατεία τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου», σ. 89, καί Λασκαράτος,
Μέγας Αλέξανδρος, σ. 27.

214. Γιά τόν Παυσανία βλ. Μ. Michler, «Pausanias» (29), RE Suppl. XIV (1974) 372. Βλ. άκόμη Berve,
Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, ύποσημ. 1, καί τ. 2, σ. 309, άρ. 616· Greenwalt, «Médical Arts», σ. 217, ύποσημ. 22,
καί σ. 220· Marasco, «I medici di Corte», σ. 194, κάι Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105.
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βουλομένω τόν Κρατερόν έλλεβορίσαι

Στήν Αρχαιότητα ό έλλέβορος ήταν ενα περίφημο φάρμακο, χρησιμοποιούμενο κυρίως γιά
τή θεραπεία τής μανίας. Ωστόσο ή χρήση του, βασικά ώς καθαρτικού φαρμάκου, ένδεικνυόταν
γιά πολλά νοσήματα· χαρακτηριστική έπ' αύτοΰ είναι ή άποψη τών γιατρών Άντύλλου και Ποσει-
δωνίου τήν όποία παραθέτει ό Άέτ., Αόγ. Ιατρ. 3,122 [CMG VIII/Ι,σ. 309,25-27]: τό δε έξαριθμεϊν
έφ'ών παθών εύδόκιμός έστιν ό έλλέβορος ού ράδιον δια τό πλήθος, ώστε άμεινον λέγειν τίνα νο-
σήματα πρός έλλέβορον άνεπιτήδεια. Γι' αύτόν τόν λόγο και έπειδή ό Πλούταρχος δέν παρέχει κά-
ποια, έστω άδρομερή, περιγραφή τής νόσου τοΰ Παυσανία, είναι άδύνατο νά διατυπώσουμε γνώ-
μη γιά τδ νόσημά του. Γιά τόν έλλέβορο, τις χρήσεις, τόν τρόπο χορηγήσεώς του, τούς συγγρα-
φείς πού έγραψαν συγγράμματα περι έλλεβορισμοϋ καί τή νεότερη βιβλιογραφία βλ. Μαυρουδής,
Άρχιγένης, σσ. 99-102 (δπου τά ζητήματα αύτά έξετάζονται μέ άφορμή τό άρχιγένειο Περι τής δό-
σεως τοϋ έλλεβόρου ή Περι τοϋ έλλεβορίζειν). Βλ. άκόμη D. Fausti, «Helleborus», στό: Leven (έκδ.),
Antike Medizin, στ. 398 (δπου καί βιβλιογραφία). Βλ. καί παραπάνω, σ. 398.

δπως χρήσηται τή φαρμακεία

Είναι γνωστό δτι ή χρήση τοΰ έλλεβόρου άπαιτοΰσε κατάλληλη προετοιμασία τοΰ άρρώ-
στου άλλά καί άκριβή ύπολογισμό τής δόσεως τοΰ φαρμάκου, ώστε αύτό νά μήν προκαλέσει βλά-
βη. Ό γιατρός Κτησίας ό Κνίδιος (5ος/4ος αί. π.Χ.), πού χρημάτισε γιά κάποιο διάστημα (405-398
π.Χ.) γιατρός τού Αρταξέρξη Β', μάς παρέχει τίς άρχαιότερες σωζόμενες πληροφορίες γιά τή χο-
ρήγηση τοΰ έλλεβόρου άλλά καί γιά τούς κινδύνους πού συνεπαγόταν ή μή όρθή χρήση του.
Κατά τόν Κτησία λοιπόν τήν εποχή τοΰ παππού καί τοΰ πατέρα του κανείς γιατρός δέν χορη-
γούσε έλλέβορο· ού γαρ ήπίσταντο τήν κράσιν αύτοϋ και τό μέτρον και τόν σταθμόν, όπόσον χρή
διδόναι■ ε'ι δέ τις και έδίδου έλλέβορον πιείν, διαθέσθαι πρώτον έκέλευεν ώς μέγαν κίνδυνον μέλ-
λοντα κινδυνεύειν, τών τε πινόντων πολλοί μέν άπεπνίγοντο, ολίγοι δέ περιεγίνοντο. Στή δική του
έποχή δμως διευκρινίζει δτι νϋν δέ δοκεϊ άσφαλέστερον είναι· βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 8, 8 [CMG
VI/1/1, σ. 261,19-25] = Κτησ., άπ. 68 [Jacoby, FGrH, τ. 3, σ. 516,15-10] = άπ. 8 Lenfant: Κτησίον
περι έλλεβόρου. Βλ. έπίσης S. Hahnemann, Dissertatio historico-medica de helleborismo veterum,
Lipsiae 1812 (Diss.-Inaug.), σσ. 40-41· Haeser, Lehrbuch, τ. Ι,σ. 165· Fuchs, «Heilkunde», σσ. 195-
196, καί Grensemann, Knidische Medizin, τ. 1, σ. 196. Δυστυχώς δέν διασώζεται άκέραιο κανένα
έργο τής άρχαίας ιατρικής γραμματείας (έκτος άπό τήν χωρίς ιδιαίτερη άξία ώς πρός τό περιεχό-
μενο της 21η ψευδο-ίπποκρατική έπιστολή Περι έλλεβορισμοϋ [IX 388,3-392,3 L. = σσ. 98,1-100,
11 Smith]), στό όποιο νά έκτίθεται λεπτομερώς ή διαδικασία τοΰ έλλεβορισμοϋ. Τήν πληρέστερη
πληροφόρηση γιά τό θέμα αύτό τήν οφείλουμε στόν Όρειβάσιο (4ος αί. μ.Χ.), ό όποιος έχει ένσω-
ματώσει στό σύγγραμμά του Ίατρικαι συναγωγαι δύο έκτενή κεφάλαια άπό τό έργο τοΰ Άρχιγέ-
νη Χρονιών νόσων θεραπευτικά: Στό πρώτο άπό τά κεφάλαια αύτά περιγράφεται ή προετοιμασία
τοΰ άσθενοΰς πριν λάβει τό φάρμακο, ένώ στο δεύτερο καταγράφονται τά τρία, κατά τόν συγ-
γραφέα, καλύτερα εϊδη τοΰ έλλεβόρου, έκτίθεται ό τρόπος παρασκευής τοΰ φαρμάκου καί σημει-
ώνεται ή δοσολογία του, ή όποία δμως διαφέρει άνάλογα μέ τόν άσθενή· βλ. Όρειβ., Ίατρ. συν. 8,
1 [CMGVI/1/Ι,σσ. 247,3-250,25]: Έκ τών Άρχιγένους. τίς ή προπαρασκευή τοΰ έλλεβοριζομένον
έκ τοϋ α' τών θεραπευτικώνχρονίων, καί δ.π. 8,2 [CMG VI/1/Ι,σσ. 250,26-253,24]: Περί έκλογής
και δόσεως τοϋ έλλεβόρου- τοϋ αύτοΰ■ έκ τοΰ αύτοϋ λόγου. Άκόμη ό βυζαντινός γιατρός στά έπό-
μενα κεφάλαια (μέχρι τό θ') τοΰ ϊδιου έργου του παραθέτει άπόψεις γιά τόν έλλεβορισμό, έρα-
νισμένες άπό τά έργα τοΰ 'Ηροδότου, τοΰ Άντύλλου, τοΰ Κτησία καί τοΰ Μνησιθέου· σέ κάποια
άπό τά κεφάλαια αύτά ή σέ τμήματα κεφαλαίων γίνεται λόγος καί γιά τίς άνεπιθύμητες δράσεις
τοΰ φαρμάκου (πνιγμός, άφωνία, άναισθησία, λυγμός, σπασμός, συνολκή), οί όποιες είναι δυνατόν
νά άποβοΰν μοιραίες γιά τόν έλλεβοριζόμενο, και ύποδεικνύονται τίνα χρή πράττειν στις περι-
πτώσεις αύτές.

"Οσον άφορά τόν δρο φαρμακεία στό έξεταζόμενο χωρίο δηλώνει τό (καθαρτικό) φάρμακο,
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τον έλλέβορο (σέ άλλα συμφραζόμενα όμως δηλώνει τή φαρμακευτική άγωγή ή τή χρήση τών
φαρμάκων γενικότερα). Γιά τή χρήση αύτή τοϋ δρου βλ. Άσκληπ. Φαρμακ. στόν Γαλην., Π. συνθ.
φαρμ. κ. τόπ. 2,2 [XII 580,1-2 Κ.]· Κρίτων στόν Γαλην., δ.π. 5,3 [XII 845,17 Κ.]. Γαλην.,Π. τών έν
ταίς νόσ. καιρ. 2 [VII 443,2 Κ.], κ.ά. Βλ. άκόμη Durling, Medical Terms, σ. 324, λ. φαρμακεία, ή (:
«χρήση φαρμάκων, κυρίως καθαρτικών»). Σχετιζόμενο μέ τόν δρο φαρμακεία είναι καί τό έπίθε-
το φαρμακευτής πού σημαίνει τόν γιατρό ό όποιος άσχολειται κατ' έξοχήν μέ τή Φαρμακολογία.
Μέ τό έπίθετο αύτό χαρακτηρίζεται ένας άπό τούς διαπρεπέστερους φαρμακολόγους τοΰ 1ου αί.
μ.Χ., ό Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών ή Φαρμακευτής ή νεώτερος. Βλ. Γαλην., Π. συνθ. φαρμ. κ. τόπ.
1,16 [XIII441,9 καί 14 Κ.], κ.ά., καί Άλεξ. Τραλλ., Θεραπ. 1,15 [I 567,11-12 Puschm.]: Περ/άπτο/ς
δέ τούτοις χρηστέον πρός τό πάθος [sc. τήν έπιληψία], ώς Άσκληπιάδης ό Φαρμακευτής. Βλ. καί
Durling, Medical Terms, σ. 324, λ. φαρμακεύς (: «φαρμακοποιός»), φαρμακευτής (: «μτγν. μορφή
τοΰ φαρμακεύς») καί φαρμακιών (: «φαρμακολόγος»).

30. Πολύδωρος ό Τήιος
(4ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τής Αύλής τοΰ Αντιπάτρου (400-319 π.Χ.). Ή πληροφορίες πού καταγρά-
φει γι' αύτόν ό Άθήναιος δέν άφορούν τίποτε σχετικό μέ τήν ιατρική, άλλά τονίζουν
μόνο τόν λιτοδίαιτο τρόπο τοΰ βίου του, παρ' όλο πού ζοΰσε μαζί μέ τόν Αντίπατρο215.

Μαρτυρία

Άθην., Δειπνοσ. 12, 71,548e-f:

Καρύστιος δ' δ Περγαμηνός έν Ίστορικοίς Ύπομνήμασιν «Κηφισόδωρος», φησίν, «ό
Θηβαίος Πολύδωρον τόν Τήιον ίατρόν Άντιπάτρω συσσιτεϊν ψιλοτάπιδα έχοντι κρικωτήν
καθάπερ τούς στρωματεϊς εντελή, έφ'ής κατακεϊσθαι, κάδους δέ χαλκούς καϊ ποτήρια ολί-
γα· γεγονέναι γάρ όλιγοδίαιτον καϊ τρνφής άλλότριον».

Ό Καρύστιος άπό τήν Πέργαμο στά 'Ιστορικά Ύπομνήματα λέει ότι ό Κηφισόδωρος
ό Θηβαίος (ιστορεί ότι) μέ τόν Αντίπατρο συνέτρωγε ό γιατρός Πολύδωρος άπό τήν
Τέω, ό όποιος είχε έναν εύτελή τριμμένο τάπητα, άποτελούμενο άπό μπαλώματα, όπως
τά σκεπάσματα τοΰ κρεβατιοΰ (πού κατασκευάζονται άπό πολλά ραμμένα κομμάτια),
πάνω στόν όποιο ξάπλωνε, χάλκινα άγγεία καί λίγα ποτήρια· γιατί εΐχε γίνει όλιγοδίαι-
τος καί άποξενωμένος άπό τήν πολυτέλεια.

Καρύστιος δ'ό Περγαμηνός έν Ίστορικοΐς Ύπομνήμασιν

Βλ. Müllems, FHG, τ. 4, σσ. 357-558, άπ. 7. Βλ. καί F. Jacoby, «Karystios», RE Χ/2 (1919)
2254-2255.

Κηφισόδωρος», φησίν, «ό Θηβαίος ...»

Βλ. Müllems, FHG, τ. 2, σσ. 85-86. Βλ. καί Gerth, «Kephisodoros» (7), RE ΧΙ/1 (1921) 229.

215. Βλ. Berve, Alexanderreich, τ. 2, σ. 323, άρ. 649· Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 106, κ.ά.
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31 .Σεραπίων
(1ος αί. π.Χ.)

Κατά τή διαμάχη τοϋ άνήλικου Πτολεμαίου ΙΓ' καί τής άδελφής του Κλεοπάτρας
Ζ', τήν όποία ειχε έκθρονίσει216, καί ένώ ό στρατός τοϋ βασιλιά ύπό τήν άρχηγία τοΰ
Άχιλλά βάδιζε πρός τήν Αλεξάνδρεια, ό Γ. Ί. Καίσαρ συμβούλευσε τόν Πτολεμαίο νά
στείλει πρέσβεις στον Άχιλλά, ώστε αύτός νά τοΰ κάνει σαφείς τις προθέσεις του. Γιά τήν
άποστολή έπελέγησαν ό Διοσκουρίδης καί ό Σεραπίων, πού καί οί δύο είχαν άποσταλεΐ
καί παλαιότερα ώς πρέσβεις στή Ρώμη καί άσκοΰσαν μεγάλη έπιρροή στήν Αύλή έπί τοΰ
προηγούμενου Πτολεμαίου IB '217. Γιά τή διαμάχη τών δύο άδελφών κάνει λόγο καί ό Μ.
Ά. Λουκανός στο δέκατο βιβλίο έργου του Pharsalia. Στά άρχαία σχόλια τοΰ Λουκανοΰ
στόν στίχ. 468 τοΰ παραπάνω βιβλίου, σχετικά μέ τή λέξη satelles, σημειώνεται ότι οί
πρέσβεις, πού δέν κατονομάζονται άπό τόν Λουκανό, ήταν οί δύο σπουδαίοι γιατροί
Διοσκουρίδης καί Σεραπίων218.

Τό σχόλιο αύτό σέ συνδυασμό μέ τήν πληροφορία τοΰ Καίσαρα ότι οί δύο πρέ-
σβεις πρός τόν Άχιλλά εΐχαν καί παλαιότερα, έπί Πτολεμαίου IB', άποσταλεΐ ώς πρέ-
σβεις στή Ρώμη, μάς έπιτρέπει νά ύποθέσουμε μέ σχετικά μεγάλη βεβαιότητα ότι ό μνη-
μονευόμενος Διοσκουρίδης πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν Διοσκουρίδη Φακά, γιατρό τοΰ
Πτολεμαίου IB ' Αύλητή καί στή συνέχεια τής Κλεοπάτρας219.

Γιά τόν Σεραπίωνα, τόν συμπρέσβη τοΰ Διοσκουρίδη, δέν είναι γνωστή καμιά άλλη
μαρτυρία παρά μόνο αύτή τοΰ Καίσαρα. Άν λοιπόν εΐναι όρθή ή πληροφορία τοΰ Σχο-
λιαστή τοΰ Λουκανοΰ, ό όποιος χαρακτηρίζει καί τούς δυο magnos medicos, καί άφοΰ
ό μνημονευόμενος Διοσκουρίδης ταυτίζεται κατά πάσα πιθανότητα μέ τόν γιατρό Δι-
οσκουρίδη Φακά, τότε καί ό Σεραπίων πρέπει μάλλον νά συγκαταριθμηθεί στούς για-
τρούς πού προσέφεραν τίς ύπηρεσίες τους στον Πτολεμαίο IB ' καί γιά σύντομο χρονικό
διάστημα καί στόν Πτολεμαίο ΙΓ'· ή δράση τοΰ γιατροΰ αύτοΰ έλαβε τέλος μέ τή συμμε-
τοχή του στήν πρεσβεία πρός τον Άχιλλά, ό όποιος τόν φόνευσε220.

Μαρτυρίες

1. Caes., De hello civ. 3,109:

A quo missi Dioscurides et Serapion, qui ambo legati Romae fuerant magnamque
apud patrem Ptolemaeum auctoritatem habuerant, ad Achillan pervenerunt. Quos ille,
cum in conspectum eius venissent, priusquam audiret aut cuius rei causa missi essent
cognosceret, corripi atque interfici iussit; quorum alter accepto vulnere occupatus per
suos pro occiso sublatus, alter interfectus est.

216. Σχετικά μέ τον Πτολεμαίο ΙΓ' βλ. W. Ameling, «Ptolemaios XIII.» (20),DNP 10 (2001) 548-549.

217. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 1.

218. Βλ. παρακάτω, μαρτ. 2.

219. Βλ. παραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 11.

220. Βλ. έπίσης Marasco, «Médecins de cour», σσ. 453-454, καί Massar, Soigner et servir, a. 60.
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Απεσταλμένοι άπό αύτόν [sc. άπό τόν βασιλιά Πτολεμαίο ΙΓ']221 ό Διοσκουρίδης
και ό Σεραπίων, πού καί οί δύο είχαν διατελέσει πρέσβεις στή Ρώμη καί είχαν μεγάλη
έπιρροή στόν πατέρα Πτολεμαίο222, πήγαν στόν Άχιλλά. Εκείνος, μόλις παρουσιάσθηκαν
μπροστά του, προτού τούς άκούσει ή μάθει τήν αίτία γιά τήν όποία στάλθηκαν, διέταξε
νά τούς συλλάβουν καί νά τούς σκοτώσουν. Άπό αύτούς τόν ένα [sc. τόν Διοσκουρίδη;]
άφοϋ τραυματίσθηκε, τόν πήραν οί δικοί του ώς νεκρό, ό άλλος [sc. ό Σεραπίων;] σκο-
τώθηκε.

Γιά τό περιστατικό αύτό βλ. και Δίων Κάσσ., 'Ρωμ. ίστ. 42,37: πυθόμενος δέ τούτο ό Καίσαρ,
καϊ καταδείσας τό τε πλήθος αύτών καϊ τάς τόλμας, έπεμψέ τ ίνα ς πρός τόν Άχιλλάν, ούτι γε
τω αύτοϋ άλλά τω τοϋ Πτολεμαίου ονόματι, κελεύοντος αύτω τήν ήσυχίαν άγειν. και δς συνιεις δτι
ού τοϋ παιδός άλλ' έκείνου ή πρόσταξις ήν, ούχ δπως ούκ έπήκουσεν αύτοϋ, άλλά και προσκατα-
φρονήσας ώς καϊ φοβουμένου τούς τε στρατιώτας συνήγαγε, καϊ πολλά μέν ύπέρ τοΰ Πτολεμαίου
πολλά δέ καϊ κατά τοϋ Καίσαρος τής τε Κλεοπάτρας ειπών, τέλος καϊ έπί τούς πεμφθέντας καί-
περ Αιγυπτίους όντας παρώξυνεν αύτούς, δπως τοΰ τε φόνου σφών άναπλησθώσι καϊ ε/ς άνάγκην
άσπείστου πολέμου καταστώσι.

2. Schol. Luc. Phars. 10,467-469:

... Cogunt tarnen ultima rerum \ Spem pacis temptare ducem, missusque satelles |
Regius ...(:)]

satelles i. legatarius BC. Celsus dicit,quod Caesar misit ad Achilam duos regios
legatosseil.Dioscoridem et Serapionem, magnos medicos,quosillenon
explicata commissione trudicari fecit VC.

Ό Κέλσος λέει ότι ό Καίσαρας έστειλε στόν Άχιλλά δύο βασιλικούς πρέσβεις, δηλ.
τόν Διοσκουρίδη καί τόν Σεραπίωνα, σπουδαίους γιατρούς, τούς όποιους έκεΐνος έβαλε
νά τούς σφάξουν, προτού άναπτύξουν τόν λόγο τής άποστολής τους.

32. Σίμων
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Γιατρός τοΰ Σελεύκου Α' τού Νικάτορα τής Συρίας (312-281 π.Χ.)223. Καί στήν πε-
ρίπτωση τοΰ Σίμωνα, όπως καί τοΰ Διφίλου τοΰ Σίφνιου, δέν μαρτυρεΐται ρητά ή άσκη-
ση τής ιατρικής στήν Αύλή τοΰ Σελεύκου, άλλά αύτό συμπεραίνεται άπό τή συγχρονι-
στική έκφραση τού Διογένη τοΰ Λαέρτιου γέγονε ...καί ετερος ιατρός [sc. ό Σίμων] κατά

221. Μέ προτροπή τοϋ Καίσαρα.

222. Στόν Πτολεμαίο ΙΒ '.

223. Για τόν Σίμωνα βλ. Gossen, «Simon», στ. 180 (ό Gossen βασίζεται μόνο στό χωρίο τοϋ Διογένη
Λαέρτιου, βλ. παρακάτω τή σχετική μαρτυρία· χρονολογεί τόν Σίμωνα «um 320 ν. Chr.»)· Wellmann,
«Geschichte, V», σ. 327 (πρβ. κάι σσ. 329-331)· Gorteman, «Médecins de cour», σ. 315, ύποσημ. 3 (: «Simon
de Cos chez Séleukus I»)· Sherwin-White, Ancient Cos, σσ. 104-105· Mastrocinque, «Les médecins des
Séleucides», σ. 143· Marasco, «Médecins de cour», σσ. 438-439- Massar, Soigner et servir, σσ. 151 και 200, κ.ά.
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Σέλευκον τον Νικάτορα224. Έχει διατυπωθεί ή άποψη δτι πιθανόν ό Σίμων αύτός πρέπει
νά ταυτισθεί μέ τόν Κώο γιατρό ΣΙμο, ό όποιος μνημονεύεται άπό τόν Στράβωνα, Γεωγρ.
14,2: ούτός τε δή έστι τών ένδοξων Κώος άνήρ καϊ Σϊμος ό ιατρός225.

Μαρτυρία

Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 2,124:

Γέγονε δέ καί άλλος Σίμων ρητορικάς τέχνας γεγραφώς- και έτερος ιατρός κατά
Σέλευκον τόν Νικάτορα ...

Ύπήρξε και άλλος Σίμων ό όποιος έχει γράψει σχετικά μέ τήν τέχνη τής ρητορικής·
καί άλλος γιατρός κατά τήν έποχή τοϋ Σελεύκου τοΰ Νικάτορα.

γέγονε ... κατά Σέλευκον τόν Νικάτορα

Γιά τή σημασία τοϋ γέγονε βλ. παραπάνω, σ. 166, ύποσημ. 117.

33. Στράτιος
(1ος αί. π.Χ.)

"Οταν ό 'Άτταλος έπισκέφθηκε τή Ρώμη τό 587 ab Urbe condita, δηλ. τό 168 π.Χ.,
ό άδελφός του Εύμένης, βασιλιάς τής Περγάμου, έστειλε μαζί του τόν γιατρό Στράτιο,
γιά νά τόν έπιτηρεί καί νά τόν συμβουλεύει. Ό Στράτιος, κατά τόν Τίτο Λίβιο, έφερε έπι-
τυχώς σέ πέρας τήν άποστολή πού τοΰ άνατέθηκε. Τά παραπάνω συνοψίζουν καί τις
γνώσεις μας γιά τόν γιατρό αύτόν226.

Μαρτυρία

Tit. Li v., Ab Urbe cond. 45,19,7-10:

Eorum hominum, ut res docuit, Attalus erat qui, quantum spes spopondisset, cu-
perent, ni unius amici prudens monitio velut frenos animo eius gestienti secundis rebus

224. Πρβ. κάι παραπάνω, στό ϊδιο κεφ., λ. άρ. 12 («Δίφιλος ό Σίφνιος»),

225. Βλ. Wellmann, «Geschichte, V», σ. 327 (θεωρεί δτι τά χωρία τοϋ Διογένη τοϋ Λαέρτιου και τοϋ
Στράβωνα άφοροϋν τό ϊδιο πρόσωπο)· τήν ταύτιση αύτή θεωρούν πιθανή ή Sherwin-White, Ancient Cos,
σσ. 164-165, καί ό Marasco, «Médecins de cour», σσ. 438-439. Άντίθετα ό Gossen, «Simon», στ. 180, δέν κά-
νει σχετική νύξη, ένώ σέ άλλο λήμμα τής RE, γραμμένο άπό κοινοϋ μέ τόν F. Ε. Kind, πού άφορά τόν γιατρό
Σϊμον (Σιμός), και πάλι δέν συσχετίζουν τόν Σϊμον μέ τόν Σίμωνα· άκριβέστερα, τό πρώτο μέρος τοΰ άρθρου
«Simos» (9), RE ΙΙΙ/Α/1 (1927) 203, είναι γραμμένο άπό τόν Gossen και άφορά τόν γιατρό Simos πού μνη-
μονεύεται άπό τόν Πλίνιο, ένώ τό δεύτερο μέρος είναι γραμμένο άπό τόν Kind, και σ' αύτό γίνεται λόγος γιά
τό χωρίο τοΰ Στράβωνα σάν ό έκεϊ μνημονευόμενος γιατρός νά είναι διαφορετικό πρόσωπο· μέ άλλα λόγια
δέν έπιχειρεΐται κανένας συσχετισμός τών προσώπων πού μνημονεύονται άπό τόν Στράβωνα, τόν Πλίνιο
και τόν Διογένη Λαέρτιο.

226. Γιά τόν Στράτιο βλ. F. Ε. Kind, «Stratios» (6), RE IV/A/1 (1931) 262-263· Marasco, «Medecins de
cour», σσ. 447-448, καί Massar, Soigner et servir, σσ. 115-116.
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inposuisset. Stratius cum eo fuit medicus, ad id ipsum a non securo Eumene Romam
missus speculator rerum, quae a fratre agerentur, monitorque fidus, si decedi fide vi-
disset: Is ad occupatas iam aures sollicitatumque iam animum cum venisset, adgressus
tempestivis sermonibus rem prope prolapsam restituit, aliis alia regna crevisse rebus di-
cendo: regnum eorum novum, nullis vetustis fundatum opibus, fraterna stare concordia,
quod unus nomen regium et praecipuum capitis insigne gerat, omnes fratres regnent.

Ό 'Άτταλος, οπως άπέδειξαν τά γεγονότα, ήταν ένας άπό αύτούς τούς άνθρώπους
πού θά έπιθυμοΰσε ό,τιδήποτε θά τοΰ ύποσχόταν ή ελπίδα, άν ή σοφή συμβουλή ένός
φίλου δέν είχε χαλιναγωγήσει τό πνεΰμα του πού εΐχε έπαρθεί άπό τά α'ίσια γεγονότα.
Άκριβώς γι' αύτό ό γιατρός Στράτιος ήταν μαζί του, σταλμένος στή Ρώμη άπό τόν προ-
νοητικό Εύμένη ώς παρατηρητής τών όσων θά έπραττε ό άδελφός του, και πιστός σύμ-
βουλος, άν έβλεπε κάποια έκτροπή άπό τή νομιμοφροσύνη του. Αύτός (ό Στράτιος), ένώ
εΐχε έρθει σέ ώτα ήδη προκατειλημμένα και σέ προϊδεασμένο πνεΰμα, προσφέροντας τις
παρατηρήσεις του τήν κατάλληλη στιγμή, κέρδισε μιά σχεδόν χαμένη ύπόθεση, ύποστη-
ρίζοντας ότι διαφορετικά βασίλεια εύδοκιμοΰν χάρη σέ διαφορετικά πράγματα· τό νέο
βασίλειο αύτών [sc. τών δύο άδελφών], πού δέν είναι θεμελιωμένο σέ μακρόχρονη εύη-
μερία, στηρίζεται στήν άδελφική ομόνοια, γιατί ένας άδελφός έφερε τόν βασιλικό τίτλο
και τό διακριτικό έμβλημα στό κεφάλι του, κυβερνούσαν όμως όλοι οί άδελφοί.

Κάι στήν περίπτωση τοϋ Στρατιού, όπως και αρκετών άλλων άπό τούς γιατρούς γιά τούς
όποιους γίνεται λόγος στό άνά χείρας βιβλίο, ή σχετική πληροφορία δέν άφορα τήν παροχή 'ια-
τρικών ύπηρεσιών άλλά τήν άνάμιξή του σέ πολιτικές ύποθέσεις. Ό Στράτιος παρέμεινε στή Ρώμη
κατά τά έτη 168-167 π.Χ., ένώ ό βασιλιάς πού τοΰ άνέθεσε νά συνοδεύσει τόν Άτταλο ήταν ό
Εύμένης Β' ό Σωτήρ (197-160/59). Βλ. Korpela, Medizinalpersonal, σο. 155-156.

34. Στράτων ό Λαμψακηνός
(t269/8 π.Χ.)

Ό Στράτων ό Λαμψακηνός ή φυσικός ή Περιπατητικός ύπήρξε, σύμφωνα μέ
τόν Διογένη τον Λαέρτιο και τή Σοΰδα, δάσκαλος (καθηγήσατο) τοΰ Πτολεμαίου Β'
Φιλαδέλφου (285-246 π.Χ.), χωρίς όμως καμιά άπό τις δύο πηγές νά καθορίζει έπακριβώς
τί τοΰ δίδαξε, τή μελέτη τής φύσεως γενικότερα ή μέσα στό πλαίσιο αύτό και τήν ιατρι-
κή, πού έπίσης άποτελοΰσε ένα άπό τά κύρια ένδιαφέροντα τοΰ Στράτωνα227. Πάντως θά
ήταν δυνατόν νά σκεφθεί κάποιος, ότι ό Στράτων άσχολήθηκε μέ τήν ιατρική και 'ίσως
τήν άσκησε σέ περιορισμένη κλίμακα, όπως προκύπτει άπό τούς τίτλους σχετικών έργων
του πού μάς εΐναι γνωστοί, και άκόμη ότι 'ίσως τό ένδιαφέρον τοΰ Πτολεμαίου γιά τήν
τέχνη τοΰ Ασκληπιού νά οφείλεται και στή μαθητεία του κοντά στόν Στράτωνα228.

227. Γιά τόν Στράτωνα βλ. Capelle, «Straton», στ. 278-315· Wildberg, «Straton», στ. 1042-1043, καθώς
καί τή βιβλιογραφία πού καταγράφεται στις ύποσημ. 228-237.

228. Βλ καί Gorteman, «Médecins de cour», σσ. 320-321.
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Τήν ενδεχόμενη στενότερη σχέση του Στράτωνα μέ τήν ιατρική ύποστήριξε πρώτος,
άπό δσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, ό Haeser229, ό όποιος μεταξύ τών όπαδών τοΰ
'Ερασιστράτου συγκαταλέγει και τόν Στράτωνα τόν Λαμψακηνό· άκριβέστερα κατά τόν
μελετητή αύτόν ό Στράτων ό Λαμψακηνός καί ό Περιπατητικός ταυτίζονται, καί έπί πλέ-
ον εΐναι τό ϊδιο πρόσωπο μέ τον ομώνυμο 'Ερασιστράτειο γιατρό. Τήν άποψη αύτή άσπά-
ζεται ό Allbutt230, ό όποιος, άφοΰ κάνει πρώτα λόγο γιά τόν Στράτωνα τόν Λαμψακηνό,
έπισημαίνοντας διάφορα στοιχεία πού, κατά τή γνώμη του, δείχνουν τή σχέση του μέ τόν
'Ερασίστρατο, στή συνέχεια καταγράφει τόν ομώνυμο 'Ερασιστράτειο γιατρό, σημειώνο-
ντας δτι πρόκειται γιά τό 'ίδιο πρόσωπο.

Αντίθετα θεωροΰν τον γιατρό Στράτωνα τόν 'Ερασιστράτειο διαφορετικό πρόσω-
πο άπό τόν ομώνυμο Λαμψακηνό (φυσικόν) ό Rohde231, ό Wellmann232 και ό Fuchs233.
Πάντως ούτε ό Capelle234, ό Wildberg235 και ό Η. Dorie236 στά άρθρα τους γιά τόν Στρά-
τωνα τον Λαμψακηνό, δπως έπίσης οϋτε ό Wehrli237 στή σχετική μονογραφία του, άλλά
οΰτε ό Kind238, ό Kudlien239 και ό Nutton240 στά άρθρα τους γιά τόν Στράτωνα τόν 'Ερασι-
στράτειο, οΰτε τέλος ό Garofalo241, άπαριθμώντας τούς μαθητές τοΰ Ερασιστράτου, κά-
νουν λόγο γιά παρόμοια ένδεχόμενη ταύτιση.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τά παραπάνω έπισημαίνω δτι ή δράση καί τών δύο
αύτών προσώπων (δηλ. τοΰ Στράτωνα τοΰ Λαμψακηνοΰ, τοΰ Στράτωνα τοΰ 'Ερασιστρα-
τείου) τοποθετείται στόν 3ο αί. π.Χ., όπότε, δσον άφορά τουλάχιστον τόν χρόνο πού
έζησαν, φαίνεται νά μήν ύπάρχει πρόβλημα πού νά άντιστρατεύεται τήν πιθανή ταύτισή

229. Βλ. Lehrbuch, τ. 1, σ. 244. Βλ. κάι Allbutt, Greek Medicine, σ. 140 (οπου μνημονεύεται ή άποψη
αύτή τοϋ Haeser).

230. Βλ. Greek Medicine, σσ. 139-140- βλ. κάι σσ. 141 καί 159.

231. Βλ. «Aelius Promotus», σ. 269, ύποσημ. 1 [= Rohde, Kleine Schriften, τ. 1, σ. 386, ύποσημ. 1]. Ό
Rohde επισημαίνει βέβαια οτι γιά τον μαθητή τοϋ 'Ερασιστράτου δέν έντοπίζεται κανένα άδιαμφισβήτητο
στοιχείο, ώστόσο θεωρεί δτι αύτός «πράγματι πρέπει νά διαχωρισθεΐ άπό τόν περιπατητικό φιλόσοφο
Στράτωνα».

232. Βλ. «Medicin», σ. 816, ύποσημ. 216- ό Wellmann επισημαίνει δτι ό Στράτων ό Λαμψακηνός ήταν
πρεσβύτερος σύγχρονος τοϋ Έρασιστρατείου, ή πληροφορία όμως τοϋ Γαληνοΰ ότι ό γιατρός ήταν δοϋλος
τοϋ 'Ερασιστράτου θέτει σέ άμφιβολία τήν ταύτισή τους- βλ. και στόν ϊδιο, «Geschichte, II», σ. 675, δπου ό
Wellmann, χωρίς τά προηγούμενα ϊχνη άμφιβολίας, σημειώνει δτι ό Στράτων ό περιπατητικός (φυσικός) καί
ό Στράτων ό Έρασιστράτειος είναι δύο σαφώς διακριτά πρόσωπα

233. Βλ. «Heilkunde», σ. 306.

234. Βλ. «Straton», στ. 278-315.

235. Βλ. «Straton», στ. 1042-1043.

236. Βλ. «Straton» (3), DKP 5 (1975) 393.

237. Βλ. Straton (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Στράτων ό Λαμψακηνός»).

238. Βλ. «Straton», στ. 315-317.

239. Βλ. «Straton» (5), DKP 5 (1975) 393.

240. Βλ. «Straton» (4), DNP 11 (2001) 1043-1044 (ό Nutton υιοθετεί τήν άποψη τοϋ Kind δτι ό
Στράτων ό 'Ερασιστράτειος ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο γιατρό πού μνημονεύεται άπό τόν Φιλούμενο, τόν
Άέτιο κ.ά. γιατρούς).

241. Βλ. Erasistrati fragmenta, σ. 4, και ύποσημ. 10, δπου ό Garofalo παραθέτει, δπως καί ό Nut-
ton, τήν άποψη τοϋ Kind, ό όποιος ταυτίζει τόν Στράτωνα τόν 'Ερασιστράτειο μέ τόν ομώνυμο γιατρό
πού μνημονεύεται άπό τόν Αίλιο Προμώτο, τόν Φιλούμενο κ.ά., δέν άποσαφηνίζει δμως μέ ποιά άποψη
συντάσσεται (ύποθέτω δχι μέ αύτή πού ταυτίζει τούς έδώ έξεταζόμενους φερώνυμους γιατρούς).
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τους. Ώστόσο ποικίλες ιατρικές απόψεις καταγράφονται στις πηγές πολύ άόριστα, άπο-
διδόμενες στόν «Στράτωνα», χωρίς άκριβέστερο προσδιορισμό, κάτι πού σέ άρκετές πε-
ριπτώσεις καθιστά δύσκολη τή σύνδεσή τους μέ συγκεκριμένο πρόσωπο. Έπειδή όμως
τό όλο θέμα δεν έχει εξετασθεί λεπτομερώς (μόνο γιά τόν Στράτωνα τόν Λαμψακηνό
ύπάρχουν άξιόλογες μελέτες άλλά όχι καί γιά τούς ομώνυμους γιατρούς), είναι άδύνα-
τον νά διατυπωθεί οριστική γνώμη γιά τό θέμα.

Πάντως, άσχετα άπό τά ζητήματα τής ταυτίσεως, κάνεις άπό τούς μελετητές πού
άσχολήθηκαν μέ αύτά δέν άμφισβητεί ότι διαπιστώνονται κοινά ένδιαφέροντα άνάμε-
σα στόν Στράτωνα τόν Λαμψακηνό καί στόν κύκλο τοϋ Ερασιστράτου γενικότερα. Τό
έξειδικευμένο θεωρητικό τουλάχιστον ένδιαφέρον τοϋ Στράτωνα γιά τήν ιατρική είναι
άποδεδειγμένο καί παραδεκτό άπό όλους τούς μελετητές. Έτσι, όσον άφορά τή σχέση
του μέ τόν Ερασίστρατο έπισημαίνω δειγματοληπτικά ότι ή έρασιστράτεια άποψη γιά
τό τήν πληθώραν είναι έπηρεασμένη άπό τόν Στράτωνα. Έπίσης ό Λαμψακηνός έρευ-
νητής άσχολήθηκε μέ τή φυσιολογία τοϋ πνεύματος, τήν παθολογία, τή θεραπευτική,
τήν πρόκληση τοΰ ύπνου- ή έμβρυολογία του μάλιστα είναι βασισμένη στήν ιπποκρα-
τική διδασκαλία Περι εβδομάδων■ άκόμη διατύπωσε καί άνατομικές άπόψεις (άσχετα
άπό τήν όρθότητά τους), όπως π.χ. ότι οί άρτηρίες τών άνδρών είναι διαφορετικές άπό
έκεινες τών γυναικών242. Έπί πλέον τό ένδιαφέρον γιά τήν ιατρική καί ή ένασχόλησή του
μέ αύτήν τεκμηριώνεται καί άπό τή συγγραφή σχετικών συγγραμμάτων243.

Μαρτυρίες

1. Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 5,58:

Διεδέξατο δ' αύτοϋ [sc. τοΰ Θεοφράστου] τήν σχολήν Στράτων Άρκεσιλάου Λαμ-
ψακηνός, ού καϊ έν ταΐς διαθήκαις έμνημόνενσεν άνήρ έλλογιμώτατος καϊ φυσικός έπι-
κληθεις άπό τοϋ περϊ τήν θεωρίαν ταύτην παρ' όντινοϋν έπιμελέστατα διατετριφέναι.
άλλά καϊ καθηγήσατο Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου καϊ έλαβε, φασί, παρ'αύτοϋ τάλαντα
όγδοήκοντα. σχολαρχεϊν δέ, καθά φησιν Απολλόδωρος έν Χρονικοϊς, ήρξατο τή τρίτη και
εικοστή και έκατοστή Όλυμπιάδι, τής σχολής άφηγησάμενος έτη όκτωκαίδεκα. φέρεται δ'
αύτοϋ βιβλία ... Περ'ι τοϋ πνεύματος, Περ'ι φύσεως άνθρωπίνης, Περ'ι ζωογονίας, Περ'ι μί-
ζεως, Περϊ ύπνου, ... Περϊ νόσων, Περι κρίσεων, Περ'ι δυνάμεων, Περϊ τών μεταλλικών, ...
Περ'ι ιλίγγου και σκοτώσεων,... Περϊ τροφής και αύξήσεως,...

Τόν διεδέχθηκε [sc. τόν Θεόφραστο] στή σχολή ό Στράτων, γιός τοΰ Άρκεσιλάου,
άπό τή Λάμψακο, γιά τόν όποιο έκανε λόγο καί στή διαθήκη του- (ύπήρξε) άνδρας πε-

242. Σχετικά μέ τά ζητήματα αύτά βλ. τή συνοπτική παρουσίασή τους άπό τόν Capelle, «Straton»,
στ. 284-314, και τήν C. Oser-Grote, «Straton ν. Lampsakos», στό: Leven (έκδ.), Antike Medizin, στ. 834.
Πρβ. και Κ. Ο. Brink, «Peripatos», RE Suppl. VII (1940) 931. Ό Wehrli, Straton, σσ. 69 κ.έ., κάνει λόγο γιά
τήν ένασχόληση τοϋ Στράτωνα μέ τήν ιατρική, σχολιάζοντας τά σχετικά άποσπάσματα πού πιστεύει ότι
πρέπει νά τοΰ άποδοθοϋν (κυρίως έξετάζει τό πιθανό περιεχόμενο ιατρικών συγγραμμάτων, τών όποιων
μαρτυροΰνται μόνον οϊ τίτλοι)· έπίσης στή σ. 49 σημειώνει ότι ό Ερασίστρατος άσπάσθηκε ιατρικές άπόψεις
τοΰ Στράτωνα. Σημειώνω τέλος ότι σέ όλες τις θεωρήσεις τής άρχαίας έλληνικής ιατρικής γίνεται λόγος κα'ι
γιά τόν Στράτωνα τόν Λαμψακηνό.

243. Γιά τούς τίτλους αύτούς βλ. παρακάτω, μαρτ. 1, και τά σχετικά σχόλια.
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παιδευμένος και άποκλήθηκε φυσικός, έπειδή άσχολήθηκε μέ μεγαλύτερη επιμέλεια άπό
οποιονδήποτε άλλον μέ τήν έρευνα αύτή. Έπίσης ύπήρξε δάσκαλος του Πτολεμαίου
τοϋ Φιλαδέλφου καί, λέν, δτι πήρε ώς άμοιβή άπό αύτόν ογδόντα τάλαντα. "Οπως λέει
ό Απολλόδωρος στά Χρονικά του, ή σχολαρχία του άρχισε τήν έκατοστή εικοστή τρί-
τη 'Ολυμπιάδα244, κα'ι διηύθυνε τή σχολή δέκα όκτώ χρόνια. Ώς συγγράμματά του θεω-
ρούνται ...

Σχετικά μέ τό πνεϋμα, Σχετικά μέ τήν άνθρώπινη φύση, Σχετικά μέ τή ζωογονία,
Σχετικά μέ τή μίξη, Σχετικά μέ τόν ϋπνο,... Σχετικά μέ τις άρρώστιες, Σχετικά μέ τ'ις κρί-
σεις, Σχετικά μέ τ'ις δυνάμεις245, Σχετικά μέ τά μεταλλικά [sc. φάρμακα],... Σχετικά μέ τόν
ίλιγγο και τή σκοτοδίνη,... Σχετικά μέ τήν τροφή και τήν αύξηση,...

Στράτ., άπ. 1 Wehrli (βιογραφικά) + άπ. 18 Wehrli (κατάλογος συγγραμμάτων).

καθά φησιν Απολλόδωρος έν Χρονικοϊς

Βλ. Jacoby, FGrH, τ. 2Β, σσ. 1031-1032, άπ. 40.

Περί τοΰ πνεύματος

Στράτ., άπ. 106 Wehrli (σ. 34, και σ. 72 σχόλιο). Άπό τό έργο αύτό δέν διασώζεται παρά μόνο
ό τίτλος του. Πάντως δεδομένων τών φυσιολογικών-ίατρικών ένδιαφερόντων τοΰ Στράτωνα θά
ήταν λογικό νά ύποθέσει κάποιος ότι τό περιεχόμενο τοΰ συγγράμματος αύτοΰ ήταν παρόμοιο
μέ έκείνο τοΰ ψευδο-άριστοτελικοΰ συγγράμματος Περί πνεύματος· βλ. Jaeger, Diokles, σσ. 221-
224: «Die medizinische Wissenschaft in der Schule des Aristoteles», και ειδικότερα σ. 221 (δπου
γίνεται λόγος γιά τόν Στράτωνα και τόν Ερασίστρατο ώς μαθητή τών περί φυσιολογίας μαθη-
μάτων τοΰ πρώτου), και σ. 222 (δπου γίνεται λόγος γιά τό σύγγραμμα Περί πνεύματος —έργο
γιατροΰ— και τήν κεντρική θέση τής σχετικής διδασκαλίας στήν περι φυσιολογίας σκέψη τοΰ
Αριστοτέλη και τοΰ γιατροΰ Διοκλή)· έπίσης ο.π., σσ. 224-236, καί ειδικότερα σ. 227, δπου σημειώ-
νεται ότι τό Περι πνεύματος είναι άποτέλεσμα τών ιατρικών συζητήσεων τοΰ Περιπάτου. Ή θεω-
ρία τοΰ πνεύματος άνιχνεύεται έπίσης στά άποσπάσματα τοΰ Ερασιστράτου, π.χ. στή θεωρία του
γιά τό πνεϋμα τών άρτηριών· βλ. τό σύγγραμμα τοΰ Γαληνοΰ Ε'ι κατά φύσιν έν άρτηρίαις αίμα πε-
ριέχεται, τό όποιο άποτελει πολεμική κατά τών σχετικών έρασιστράτειων άπόψεων, καί Garofalo,
Erasistrati fragmenta, σσ. 38-44.

Περι φύσεως άνθρωπίνης

Στράτ., άπ. 100 Wehrli (σσ. 34 καί 71)· βλ. και άπ. 132 Wehrli (σ. 79). Πρβ. τό ιπποκρατικό σύγ-
γραμμα Περι φύσιος άνθρωπου (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «'Ιπποκράτης ό Κώος»), κ.ά.

Περι ζωογονίας

Στράτ., άπ. 94-99 (?) Wehrli (σσ. 32-33 καί σσ. 69-71 σχόλια). Επισημαίνω ότι τόν τίτλο
αύτόν έφερε (ώς έναλλακτικό τίτλο) τό έργο τοΰ Σωρανοΰ Περι σπέρματος. Γιά τή σχετική γραμ-
ματεία βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 15 («Άριστογένης ό Θάσιος»), σ. 173.

Περί μίξεως,

Στράτ., άπ. 68 Wehrli (σ. 25, καί σ. 62 σχόλιο). Πρβ. τό σύγγραμμα τοΰ Γαληνοΰ Περι κράσε-
ων (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Γαληνός ό Περγαμηνός»).

244. Δηλ. τό 288/4 π.Χ.

245. Γιά τό πιθανό περιεχόμενο τοϋ έργου αύτοΰ καί συνακόλουθα γιά τό περιεχόμενο τοΰ δρου δύ-
ναμις βλ. παρακάτω, τό σχετικό σχόλιο.
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Περί ύπνου

Στράτ., άπ. 130-131 Wehrli (σ. 12, κάι σ. 78 σχόλιο).

Περί νόσων

Στράτ., άπ. 102 Wehrli (σ. 34). Πρβ. τό ιπποκρατικό εργο Περί νούσων (βλ. στή βιβλιογραφία
τών πηγών, λ. «'Ιπποκράτης ό Κώος»).

Περί κρίσεων

Στράτ., άπ. 104 Wehrli (σ. 34, και σ. 72 σχόλιο). Σύγγραμμα Περί κρίσεων συνέγραψε και ό
Γαληνός· πρβ. και τό έπίσης γαληνικό Περί κρισίμων ήμερων (βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ.
«Γαληνός ό Περγαμηνός»),

Περί δυνάμεων

Στράτ., άπ. 42-49 Wehrli (σσ. 18-19, και σσ. 55-57 σχόλια). Ό Wehrli, Straton, σσ. 18-19, κα-
τατάσσει τό Περί δυνάμεων μεταξύ τών έργων πού πραγματεύονται τά σχετικά μέ τά στοιχεία κα'ι
τις ποιότητες. Τά θέματα αύτά είχαν άπασχολήσει διαχρονικά τούς άρχαίους γιατρούς, καί μάλι-
στα τούς οπαδούς τής Πνευματικής ιατρικής σχολής. Σχετικά μέ τό ούσ. δύναμις βλ. καί παραπά-
νω, σ. 170.

Περί τών μεταλλικών

Στράτ., άπ. 105 Wehrli (σ. 34)· ό Wehrli, Straton, σ. 72, σημειώνει δτι τό σύγγραμμα αύτό
ήταν φαρμακολογικού περιεχομένου, καί ειδικότερα δτι άναγράφονταν φάρμακα, τά συστατικά
τών όποιων ήταν μέταλλα· βλ. Διοσκουρ., 77. ϋλ. ίατρ. 5, (Προοίμιον) [III 1,9-11 Wellm.]: έν τούτω
[sc. τω βιβλίω] τελευταίω ύπάρχοντι τής δλης πραγματείας διαλεξόμεθα περί οίνων καί τών κα-
λουμένων μεταλλικών.

Περί ιλίγγου246 καί σκοτώσεων

Στράτ., άπ. 103 Wehrli (σ. 103, καί σ. 72 σχόλιο). Γιά τόν ϊλιγγον βλ. [Άνών.], [Διάγν. π. όξ. καί
χρον. νοσημ.] 17 [σ. 110,5-6 Garofalo]: τών σκοτωματικών τήν αίτίαν οί άρχαίοι άντικρυς ούκ άπέ-
δωκαν τό αύτό δέ πάθος έστίν ίλίγγω- Γαλην., Ύπόμν. εις Ίπποκρ. Άφορισμ. 3,17 [XVII/B', σ. 611,
2-6 Κ.]: περί δέ τών ιλίγγων τί δει καί λέγειν; έγγύς γάρ ούτοι είσιν επιληψίας τε καί άποπληζίας·
ίλιγγος γάρ έστι ή σκοτοδινία, ήτις γίνεται ύγροϋ μετά παχέος πνεύματος κενουμένου κατά τήν κε-
φαλήν, διό καί προηγείται επιληψίας καί άποπληξίας. Γιά τήν σκότωσιν βλ. παραπάνω, στό κεφ.
αύτό, λ. άρ. 5 («Άπολλοφάνης Σελευκεύς τής άπό Πιερίας»), σ. 508.

Περι τροφής καί αύξήσεως

Στράτ., άπ. 101 Wehrli (σ. 34). Πρβ. τό γαληνικό έργο Περί τροφών δυνάμεως (βλ. στή βιβλι-
ογραφία τών πηγών, λ. «Γαληνός ό Περγαμηνός»).

2. Σούδα σ 1185 Adler:

Στράτων, Λαμψακηνός, φιλόσοφος, Θεοφράστου γνώριμος και διάδοχος, υιός δέ Άρκε-
σιλάου ή Άρκεσίου· ος έπεκλήθη φυσικός διά τό παρ'όντιναοϋν έπιμεληθήναι τής φυσικής
θεωρίας, καθηγήσατο δέ καί Πτολεμαίου τοϋ έπικληθέντος Φιλαδέλφου. και έγραψε βι-
βλία πολλά.

Στράτων, Λαμψακηνός, φιλόσοφος, μαθητής καί διάδοχος τοϋ Θεοφράστου, γιός
τοϋ Άρκεσιλάου ή Άρκεσία· άποκλήθηκε φυσικός γιατί άσχολήθηκε μέ τήν έρευνα τής

246. Ή γραφή ιλίγγου άποτελεϊ εικασία τοϋ Reiske (βλ. Capelle, «Straton», στ. 280, καί Wehrli, Straton,
σ. 13, στίχ. 1, κριτ. ύπόμν., καί σ. 72), ένώ τά χφφ. παραδίδουν λιμοϋ.
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φύσεως περισσότερο άπό οποιονδήποτε άλλον. Ύπήρξε έπίσης δάσκαλος τοΰ Πτολεμαί-
ου τοΰ Φιλαδέλφου και έγραψε πολλά συγγράμματα.

Στράτ., άπ. 2 Wehrli.

35. Φιλάγριος
(4ος αϊ. μ.Χ.)

Τά μοναδικά γνωστά βιογραφικά στοιχεία γιά τον Φιλάγριο εΐναι αύτά πού κατα-
γράφονται στό οικείο λήμμα τής Σούδας247. Κατά τή Σούδα λοιπόν ό Εύγενάτωρ θεωρεί
ότι ό Φιλάγριος καταγόταν άπό τή Μάκρη τής Λυκίας, όπως προκύπτει όμως άπό στοι-
χεία πού έντοπίσθηκαν στή μή σωζόμενη σήμερα έπιστολή τοΰ γιατρού αύτοΰ πρός τόν
Φιλήμονα, ό Φιλάγριος πρέπει νά ήταν άπό τήν Ήπειρο. Πάντως ή σχετική καταγραφή
τής Σούδας εΐναι διατυπωμένη μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά διαφαίνεται ότι τό παραπάνω
συμπέρασμα, άν καί έξάγεται άπό λεγόμενα τοΰ ίδιου τοΰ Φιλαγρίου (ώς δε αύτός ... φη-
σίν), δέν μπορεί νά θεωρηθεί άπολύτως βέβαιο (ε'ίη αν μάλλον Ηπειρώτης)· αύτό σημαί-
νει προφανώς ότι στήν έν λόγω έπιστολή ό Φιλάγριος έκανε κάποιες νύξεις πού έπέτρε-
ψαν στόν 'Ησύχιο τόν Μιλήσιο (τήν πηγή τής Σούδας) νά ύποθέσει τήν καταγωγή τοΰ
Φιλαγρίου άπό τήν Ήπειρο, δέν ύπήρχε όμως ρητή σχετική άναφορά.

Ακριβής χρονικός καθορισμός τής δράσεως τοΰ Φιλαγρίου δέν είναι δυνατόν νά
γίνει μέ τά ύπάρχοντα στοιχεία. Ήδη ό 'Ησύχιος (6ος αί. μ.Χ.) περιορίζεται στο νά σημει-
ώσει άπλώς ότι έζησε μετά τόν Γαληνό. Σήμερα ύστερα άπό τή συνεκτίμηση διαφόρων
στοιχείων εΐναι άποδεκτό ότι ό Φιλάγριος πρέπει νά έζησε τόν 4ο αί. μ.Χ.

Δάσκαλος του ύπήρξε ό Ναυμάχιος, ένώ τήν τέχνη του πρέπει νά τήν άσκησε καί
σέ άλλα μέρη άλλά κυρίως στή Θεσσαλονίκη (ίατρεύσας τα πλείστα έν Θεσσαλονίκη).

Ό Φιλάγριος άσχολήθηκε μέ πολλούς τομείς τής έπιστήμης του καί έγραψε έβδο-
μήντα μονόβιβλα, στά όποια πραγματευόταν διάφορα ιατρικά ζητήματα, ύπόμνημα στόν
Ιπποκράτη καί άρκετά άλλα συγγράμματα. Άπό τά έργα του γνωρίζουμε μέ βεβαιότη-
τα μερικούς μόνον τίτλους (π.χ. Περί ποδάγρας, Περι ΐσχιάδος), ένώ άλλοι φερόμενοι ώς
τίτλοι συγγραμμάτων κατά πάσα πιθανότητα δέν εΐναι παρά τίτλοι κεφαλαίων (π.χ. Περι
φθίσεως, Περϊ διαβήτου, Περι κωλικών)248.

Άπό τήν έμμεση παράδοση γνωρίζουμε άρκετά μεγάλο άριθμό άποσπασμάτων άπό
έργα τοΰ Φιλαγρίου, τά όποια εκδόθηκαν σχετικά πρόσφατα249.

247. Γιά τόν Φιλάγριο βλ. Puschmann, Nachträge zu Alexander Trallianus, σσ. 13-14· Gurlt, Gesch. der
Chirurgie, σα. 492-493· Temkin, «Hippokratismus», σσ. 30-32- Neuburger, Gesch. der Medizin, τ. 2, σσ. 53
κ.έ.· Bernet, «Philagrios», στ. 2103-2105- Masullo, Philagrio, σα 17-23 (στις σα 18-19 σχετικά μέ το θέμα τής
συγχύσεως τοϋ Φιλαγρίου αύτοΰ μέ τόν Φιλάγριο, άδελφό τοΰ Ποσειδωνίου, πού έζησε κατά Ούάλεντα και
Ούαλεντιανόν), κ.ά.

248. Σφάλλει ή Masullo πού δλα αύτά τά συμπεριλαμβάνει στόν κατάλογο τών έργων τοΰ Φιλαγρίου.
βλ. Filagrio, σα 21-23.

249. "Ηδη ό Th. Puschmann είχε έντοπίσει καί έκδώσει τά άποσπάσματα τοΰ Φιλαγρίου (καί τοϋ
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Μαρτυρία

Σούδα φ 295 Adler = Ήσύχ., Όνοματ. άπ. 825 Flach:

Φιλάγριος, Λύκιος άπό Μάκρης, ώς εΰρηται παρά Εύγενάτορι, ώς δε αύτός εν τή πρός
Φιλήμονα περι ήπατος έσκιρρωμένου έπιστολή φησίν, ό Φιλάγριος εϊη άν μάλλον 'Ηπει-
ρώτης, Ιατρός, μαθητής Νανμαχίου, τοις χρόνοις μετά Γαληνόν ίατρεύσας τά πλείστα έν
Θεσσαλονίκη, συντάξας βιβλία ιατρικά μονόβιβλα μέν ο', συντάγματα δέ έτερα ούκ όλίγα,
ύπομνηματικόν εις Ίπποκράτην.

Φιλάγριος άπό τή Μάκρη τής Λυκίας, όπως έντοπίζεται στον Εύγενάτορα, όπως
όμως λέει ό ίδιος στήν έπιστολή του πρός τόν Φιλήμονα σχετικά μέ τό έσκιρρωμένο
ήπαρ, ό Φιλάγριος πρέπει μάλλον νά ήταν άπό τήν Ήπειρο, γιατρός, μαθητής τοΰ Ναυ-
μαχίου, έζησε ΰστερα άπό τήν έποχή τοΰ Γαληνοΰ- άσκησε τό ιατρικό έπάγγελμά κυρίως
στή Θεσσαλονίκη, έγραψε έβδομήντα μονόβιβλα γιά ιατρικά θέματα, και άλλα συγγράμ-
ματα όχι λίγα, (καί) ύπόμνημα στόν Ιπποκράτη.

Φιλάγρ., μαρτ. 1 Masullo.

Λύκιος άπό Μάκρης

Κατά τόν Bernet, «Philagrios», στ. 2109, πρόκειται γιά τό νησι Μάκρη πού βρίσκεται στις
άκτές τής Λυκίας.

ώς εΰρηται παρά Εύγενάτορι

Γιά τόν Εύγενάτορα δέν έχω έντοπίσει καμιά άλλη πληροφορία παρά μόνον ότι ήταν σο-
φιστής (Σούδα ε 3390 Adler: Εύγενάτορος: σοφιστοϋ τίνος), άν βέβαια πρόκειται γιά τό 'ίδιο πρό-
σωπο.

έν τή πρός Φιλήμονα περι ήπατος έσκιρρωμένου έπιστολή

Άπό τήν έπιστολή αύτή δέν γνωρίζουμε παρά μόνο τόν τίτλο της. Ό Φιλάγριος έγραψε
μία τουλάχιστον άκόμη ιατρική επιστολική πραγματεία μέ θέμα τήν ίσχιάδα- βλ. άπ. 35 Masullo:
Item in epistola sua de sciatica dixit. Ή Masullo κακώς δέν καταγράφει τήν έπιστολή πρός τόν
Φιλήμονα μεταξύ τών τίτλων τών έργων τοϋ Φιλαγρίου, όπως έπίσης ούτε και τό ύπομνηματικόν
εις Ίπποκράτην, προφανώς έπειδή δέν διασώζονται άποσπάσματά τους.

μαθητής Ναυμαχίου

Ό Keydell, «Naumachios» (1), RE XVI/2 (1935) 1974, συζητά τήν πρόταση τοΰ Ε. Rohde
πού ταυτίζει τόν Ναυμάχιο αύτόν μέ τόν συγγραφέα ένός παραινετικού ποιήματος, γραμμένου
σέ έξαμέτρους, μέ τό όποιο ό συγγραφέας δίνει σέ ένα κορίτσι συμβουλές γιά όρθή συμπεριφορά
στόν γάμο. Ή ένσταση τοΰ Keydell γιά τήν προτεινόμενη ταύτιση βασίζεται σέ χρονολογικά κρι-
τήρια, έπειδή τοποθετεί τόν Ναυμάχιο στά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ., ένώ τόν Φιλάγριο τό άργότε-
ρο στό πρώτο μισό τοΰ ίδιου αιώνα. Σημειώνω όμως ότι γιά τή χρονολόγηση τοΰ Φιλαγρίου
έχουν διατυπωθεί καί άλλες άπόψεις άπό κάποιους μελετητές, οί όποιοι τοποθετούν βέβαια καί
αύτοι τόν Φιλάγριο στόν 4ο αί. μ.Χ., δέν άποκλείουν όμως μιά κάπως μεταγενέστερη χρονολόγη-
σή του, όπως π.χ. ό Temkin, «Hippokratismus», σ. 30, ό όποιος θεωρεί ότι ό γιατρός αύτός είναι

Φιλουμένου), τα όποια παραδίδονται στό Λατινικά μεταφρασμένο σύγγραμμα τοϋ Αλεξάνδρου Τραλλιανού.
Γιά τά δύο αύτά έργα (Th. Puschmann, R. Masullo) βλ. στή βιβλιογραφία τών πηγών, λ. «Φιλάγριος».
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δυνατόν να έζησε τό άργότερο περ'ι τά μέσα τοϋ αιώνα αύτοΰ. "Ισως όμως πρέπει νά διερωτη-
θεί κάποιος, γιά ποιόν λόγο έπιχειρείται ή ταύτιση τοΰ δασκάλου τοΰ Φιλαγρίου μέ τον ποιητή
Ναυμάχιο, άφοΰ λογικότερο θά ήταν ό δάσκαλος γιατροΰ νά ήταν έπίσης γιατρός. Πράγματι θά
ήταν τουλάχιστον πρωτοφανές, άν ή Σοϋδα [= ό Ησύχιος ό Μιλήσιος] μάς διέσωζε τήν πληροφο-
ρία ότι ό Φιλάγριος μαθήτευσε κοντά σέ ποιητή πού έγραψε παραινέσεις σέ κοπέλα πού έπρόκει-
το νά παντρευτεί. Άλλά άν πράγματι έπιθυμοΰσε νά καταγράψει κάτι τέτοιο, σίγουρα θά τό έκα-
νε μέ τρόπο σαφέστερο. Ή διατύπωση δμως τοΰ χωρίου μάς οδηγεί νά σκεφθούμε γιατρό: Άφοΰ
ό Φιλάγριος ήταν γιατρός, κα'ι ό δάσκαλος του ήταν ομότεχνος (και γι' αύτό δέν χρειαζόταν κα-
μιά έπι πλέον διευκρίνιση). Συνεπώς ό Ναυμάχιος πρέπει νά θεωρηθεί γιατρός, άσχετα άπό τό άν
δέν διασώζεται γι' αύτόν καμιά άλλη μαρτυρία.

ύπομνηματικόν είς Ίπποκράτην

Γιά τό έν λόγω έργο τοΰ Φιλαγρίου διασώζεται μόνον αύτή ή μάλλον άσαφής μαρτυρία,
άπό τήν όποία δέν προκύπτει οϋτε άν ό Φιλάγριος έγραψε ύπόμνημα σέ ένα μόνον ιπποκρατικό
σύγγραμμα ή σέ περισσότερα (ή σέ όλα;), οϋτε φυσικά ή σχολιαζόμενη έκφραση είναι δυνατόν
νά εκληφθεί ώς τίτλος.

36. Φίλιππος ό Ακαρνάν
(4ος αί. π.Χ.)

Διαπρεπής γιατρός πού ήταν άρχικά στήν ύπηρεσία τοΰ Φιλίππου Β'250, άφοΰ κατά
τόν Curtius Rufus251 φρόντιζε γιά τήν υγεία τοΰ Αλεξάνδρου άπό τόν καιρό πού αύτός
ήταν παιδί. Ακολούθησε τόν Αλέξανδρο στήν έκστρατεία του στήν Ασία, έχοντας τή
φήμη τοΰ άριστου γιατροΰ252.

Ή συμβολή του στή διάσωση τής ζωής τοΰ Αλεξάνδρου ύπήρξε άποφασιστική του-
λάχιστον σέ δύο περιπτώσεις πού μάς εΐναι γνωστές. "Οταν ό Αλέξανδρος άρρώστησε,
ύστερα άπό τό λουτρό στά παγωμένα νερά τοΰ Κύδνου (τό 333 π.Χ.), στήν Ταρσό τής
Κιλικίας, ό γιατρός πού τόν θεράπευσε ήταν ό Φίλιππος253. "Οπως και σέ άλλες περιπτώ-
σεις άσθενείας ή τραυματισμών, κανένας άπό τούς γιατρούς τοΰ στρατεύματος δέν τολ-
μούσε νά προτείνει κάποια δραστική θεραπεία (τών μεν ούν άλλων Ιατρών ουδείς έθάρρει
βοηθεΐν, Πλούταρχ. [άπ. 4]), φοβούμενοι τ'ις συνέπειες πού θά είχε γι' αύτούς ό ενδεχό-
μενος θάνατος τοΰ Αλεξάνδρου. Ό Φίλιππος όμως δέν μποροΰσε νά βλέπει τόν βασιλιά
νά παραμένει σ' αύτή τήν οικτρή κατάσταση κα'ι έτσι μέ τή συγκατάθεσή του άποτόλμη-

250. Γιά τόν Φίλιππο βλ. F. Ruehl, «Alexandras und sein Arzt Philippos», JCPh 27 (1881) 361-364·
Haeser, Lehrbuch, τ. 1, σ. 90· Reinach, «Medicus», σ. 1689· Garrison, Military Medicine, σ. 44· P. Treves,
«Philippos» (63), RE XIX/2 (1938) 2549-2550· Berve, Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, καί τ. 2, σσ. 388-389, άρ. 788·
Gorteman, «Médecins de cour», σ. 323· Greenwalt, «Médical Arts», σ. 217, ύποσημ. 22· Marasco, «I medici di
corte», σσ. 192-193 καί 195-196· Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105- Massar, Soigner et servir, σα. 53, 54 καί
150, κ.ά.

251. Βλ. μαρτ. 1.

252. Βλ. μαρτ. 2 [Άρριανός]: τά τε άμφι ϊατρικήν ές τά μάλιστα πιστευόμενον, καί μαρτ. 1 [Curtius
Rufus]: erat inter nobiles medicos.

253. Βλ. μαρτ. 1-9. Γιά τό συμβάν αύτό βλ. έπίσης Engels, «Alexanders Death», σσ. 225-226 καί 227-
Cilliers - Retief, «The Death of Alexander», σ. 70· Salazar, Treatment, σσ. 190-191 κ.ά.
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σε τή χορήγηση τής κατ' αύτόν ένδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής. Ένώ όμως έτοί-
μαζε τό φάρμακο, ό βασιλιάς έλαβε έπιστολή άπό τόν Παρμενίωνα, μέ τήν όποία ό στρα-
τηγός του τον πληροφορούσε ότι ό Δαρείος εΐχε δωροδοκήσει τόν Φίλιππο μέ χρήμα-
τα γιά νά τόν δολοφονήσει, καί έπ! πλέον τοΰ εΐχε ύποσχεθεΐ τήν κόρη του (ή τήν άδελ-
φή του) ώς σύζυγο. Ό Αλέξανδρος όμως, έχοντας έμπιστοσύνη στήν άφοσίωση τοΰ για-
τροΰ πρός τό πρόσωπο του, τοΰ έδειξε τήν έπιστολή, ένώ έπινε τό φάρμακο. Ή ϊασή του
άπέδειξε ότι ή έκτίμησή του ήταν ορθή.

Ή δεύτερη φορά πού γνωρίζουμε ότι ό Φίλιππος έπενέβη γιά τή σωτηρία τής ζωής
τοΰ Αλεξάνδρου ήταν όταν ό βασιλιάς πληγώθηκε στή μάχη τής Γάζας (331 π.Χ.) άπό
ένα βέλος πού διαπέρασε τόν προστατευτικό θώρακα πού φοροΰσε κάι τον πλήγωσε
στόν ώμο. Τήν έπιτυχή βελουλκία έκτέλεσε ό Φίλιππος254.

Μαρτυρίες

α') Γιά τή θεραπεία τοΰ Αλεξάνδρου άπό τόν Φίλιππο ύστερα άπό τό κολύμπι στά
παγωμένα νερά τοΰ Κύδνου, στήν Ταρσό τής Κιλικίας.

1. Curt. Ruf., Hist. Alex. 3,6,1-16:

(Προηγείται ή περιγραφή τής άφίξεως τοΰ Αλεξάνδρου στήν Ταρσό, τό κολύμπι στά παγω-
μένα νερά τοΰ Κύδνου καί ή αιφνίδια άρρώστιά του)255.

Erat inter nobiles medicos ex Macedonia regem secutus Philippus, natione Acarnan,
fidus admodum regi; puero comes et custos salutis datus non ut regem modo, sed etiam
ut alumnum eximia caritate diligebat. Is non praeceps se, sed strenuum remedium afferre
tantamque vim morbi potione medicata levaturum esse promisit. Nulli promissum eius
placebat praeter ipsum, cuius periculo pollicebatur. Omnia quippe facilius quam moram
perpeti poterat; arma et acies in oculis erant et victoriam in eo positam esse arbitrabatur,
si tantum ante signa stare potuisset, id ipsum, quod post diem tertium medicamentum
sumpturus esset —ita enim medicus praedixerat— aegre ferens.

Inter haec a Parmenione, fidissimo purpuratorum, litteras accipit, quibus ei denun-
tiabat, ne salutem suam Philippo committeret; mille talentis a Dareo et spe nuptiarum
sororis eius esse corruptum. Ingentem animo sollicitudinem litterae incusserant et qui-
dquid in utramque partem aut metus aut spes subiecerat, sécréta aestimatione pensebat.
„Bibere perseverem, ut, si venenum datum fuerit, ne immerito quidem, quidquid accide-
nt, evenisse videatur? Damnem medici fidem? in tabernaculo ergo me opprimi patiar?
At satius est alieno me mori scelere quam metu nostro." Diu animo in diversa versato,
nulli quid scriptum esset enuntiat epistolamque, sigillo anuli sui impresso, pulvino cui
iucubabat subicit.

Inter has cogitationes biduo absumpto, illuxit a medico destinatus dies, et ille cum
poculo in quo medicamentum diluerat intravit. Quo viso Alexander, levato corpore in
cubili, epistolam a Parmenione missam sinistra manu tenens accipit poculum et hau-

254. Βλ. μαρτ. 10. Βλ. κάι Salazar, Treatment, σσ. 195-196. Βλ. Χρυσοστόμου, «Συμβολές», σ. 105, ύπο-
σημ. 35 (γιά τίς τιμές πού ό Αλέξανδρος άπέδωσε πρός τόν γιατρό του).

255. Βλ. Curt. Ruf., Hist. Alex. 3,4,8 κ.έ.
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rit interritus; tum epistolam legere Philippum iubet nec a vultu legentis movit oculos,
ratus aliquas conscientiae notas in ipso ore posse deprehendere. llle, epistola perlecta,
plus indignationis quam pavoris ostendit, proiectisque amiculo et litteris ante lectum:
„Rex", inquit, „semper quidem spiritus meus ex te pependit, sed nunc vere arbitrer sacro
et venerabili ore trahi tuo. Crimen parracidii, quod mihi obiectum est, tua salus diluet;
servatus a me vitam mihi dederis. Oro quaesoque, omisso metu patere medicamentum
concipi venis; laxa paulisper animum, quem intempestiva sollicitudine amici sane fideles,
sed moleste seduli turbant".

Non securum modo haec vox, sed etiam laetum regem ac plenum bonae spei fecit.
Itaque: „Si di", inquit, „Philippe, tibi permisissent quo maxime modo velles animum ex-
periri meum, alio profecto voluisses, sed certiore, quam expertus es, ne optasses quidem.
Hac epistola accepta, tamen quod dilueras bibi; et nunc crede me non minus pro tua fide
quam pro mea salute esse sollicitum". Haec elocutus dextram Philippo offert. Ceterum
tanta vis medicamenti fuit, ut, quae secuta sunt, criminationem Parmenionis adiuverint;
interclusus spiritus arte meabat. Nec Philippus quicquam inexpertum omisit; ille fomen-
ta corpori admovit, ille torpentem nunc cibi, nunc vini odore excitavit. Atque ut primum
mentis compotem esse sensit, modo matris sororumque, modo tantae victoriae appro-
pinquantis admonere non destitit. Ut vero medicamentum se diffudit in venas et sensim
toto corpore salubritas percipi potuit, primum animus vigorem suum, deinde corpus
quoque expectatione maturius recuperavit; quippe post tertium diem quam in hoc statu
fuerat in conspectum militum venit.

Nec avidius ipsum regem quam Philippum intuebatur exercitus; pro se quisque
dextram eius amplexi grates habebant velut praesenti deo.

Ανάμεσα στούς ονομαστούς γιατρούς πού είχαν άκολουθήσει τόν βασιλιά άπό τή
Μακεδονία ήταν ό Φίλιππος, τήν καταγωγή Ακαρνάν, πάρα πολύ πιστός στόν Αλέξαν-
δρο- έπειδή ύπήρξε σύντροφος και φύλακας τής ύγείας του άπό τήν παιδική ήλικία του,
τόν αγαπούσε μέ ύπερβολική στοργή, δχι μόνο ώς βασιλιά του, άλλά καί ώς παιδί πού τό
ανέθρεψε. Υποσχέθηκε νά τοΰ χορηγήσει ένα φάρμακο πού δέν ήταν έπικίνδυνο άλλά
άποτελεσματικό, καί νά μετριάσει τήν τόσο μεγάλη σφοδρότητα τής αρρώστιας του μέ
ένα θεραπευτικό πόμα256. Ή ύπόσχεσή του δέν εύχαρίστησε κανέναν, έκτος άπό αύτόν
γιά κίνδυνο τοΰ όποιου ειχε δοθεί ή ύπόσχεσή. Γιατί δλα μπορούσε νά τά δεχθεί εύκο-
λότερα (ό βασιλιάς) έκτός άπό τήν καθυστέρηση- τά δπλα καί οί παραταγμένοι στρατοί
ήταν μπρός στά μάτια του, καί πίστευε δτι ή νίκη έξαρτάται μόνο άπό τήν ίκανότητά του
νά πάρει θέση μπροστά άπό τά λάβαρα- ήταν δύσθυμος μόνο έπειδή έπρεπε νά πάρει τό
φάρμακο υστέρα άπό τρείς ήμερες —έτσι είχε δώσει οδηγίες ό γιατρός.

Στό μεταξύ έλαβε [sc. ό Αλέξανδρος] μιά έπιστολή άπό τόν Παρμενίωνα, τόν πιό
πιστό άπό δσους είχε γύρω του, μέ τήν όποία αύτός τόν προειδοποιούσε έντονα νά μήν
έμπιστευθεί τή σωτηρία του στόν Φίλιππο- δτι είχε δωροδοκηθεί άπό τόν Δαρείο μέ χί-
λια τάλαντα καί τήν ύπόσχεσή γάμου μέ τήν αδελφή του. Ή έπιστολή ένέβαλε στό μυα-
λό του (τοΰ Αλεξάνδρου) πάρα πολύ μεγάλη άνησυχία, καί τό δίλημμα πού τοΰ έβα-

256. Πόσιμο φάρμακο (per os).
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ζε άπό τή μια ό φόβος καί άπό τήν άλλη ή ελπίδα τό σκεπτόταν χωρίς νά φανερώνει τή
σκέψη του (σέ κανέναν). «Νά έμμείνω νά πάρω τό φάρμακο, μέ άποτέλεσμα, άν μοϋ έχει
δοθεί δηλητήριο, νά φανεί ίσως ότι άξιζα ό,τι θά έχει συμβεί; Νά μήν έμπιστευθώ τήν
άφοσίωση τοϋ γιατροΰ μου; Νά άνεχθώ συνεπώς νά μείνω άρρωστος στή σκηνή μου;
Άλλά εΐναι καλύτερα γιά μένα νά πεθάνω άπό τό έγκλημα ένός άλλου παρά άπό τόν
φόβο μου». Άφοΰ εΐχε στρέψει τις σκέψεις του σέ διάφορες κατευθύνσεις γιά πολλή ώρα,
δέν αποκάλυψε σέ κανέναν τί τού εΐχε γνωστοποιηθεί γραπτά, και τοποθέτησε τήν έπι-
στολή κάτω άπό τό μαξιλάρι στό όποιο ξάπλωνε, άφοΰ πίεσε πάνω της τή σφραγίδα τοΰ
δακτυλιδιού του.

Άφοΰ πέρασαν δύο ήμερες μέ αύτές τις σκέψεις, ξημέρωσε ή ήμέρα πού εΐχε ορισθεί
άπό τόν γιατρό, και έκεινος [sc. ό Φίλιππος] μπήκε μέσα257 μέ ένα κύπελλο στο όποιο
είχε παρασκευάσει τό φάρμακο258. Μόλις τόν εΐδε ό Αλέξανδρος, άφοΰ (άνα)σηκώθηκε
στό κρεβάτι, κρατώντας μέ τό άριστερό χέρι τήν επιστολή259 πού τοΰ έστειλε ό Παρμε-
νίων, πήρε τό κύπελλο και ήπιε χωρίς φόβο· τότε διέταξε τόν Φίλιππο νά διαβάσει τήν
έπιστολή, καί δέν άπέστρεψε τά μάτια του άπό τό πρόσωπο του όσο αύτός διάβαζε, άνα-
λογιζόμενος ότι θά μπορούσε νά άνακαλύψει στό πρόσωπο έκεΐνο κάποια σημάδια ένο-
χης συνειδήσεως. 'Εκείνος [sc. ό Φίλιππος], άφοΰ εΐχε διαβάσει ολόκληρη τήν έπιστολή,
έδειξε μάλλον άγανάκτηση παρά φόβο καί, ρίχνοντας τό ίμάτιό του καί τήν έπιστολή
μπροστά στό κρεβάτι: «Βασιλιά μου», είπε, «ή πνοή μου έξαρτώνταν πάντοτε άπό έσέ-
να, άλλά τώρα πιστεύω στ' άλήθεια ότι εξαρτάται άπό τό ιερό καί σεβαστό στόμα σου.
Τό έγκλημα τοΰ φόνου πού μοΰ καταλογίζεται, θά τό διαλύσει ή σωτηρία σου· όταν σω-
θείς άπό μένα, θά μοΰ έχεις δώσει ζωή. Σέ ικετεύω καί σέ παρακαλώ, άφοΰ παραμερίσεις
τόν φόβο σου, δέξου τό φάρμακο νά μπει στις φλέβες σου· χαλάρωσε γιά λίγο τό πνεΰμα
σου, τό όποιο οί φίλοι σου, πραγματικά πιστοί άλλά, άλλοίμονο, ένοχλητικά πρόθυμοι,
ταράζουν μέ τό άκαιρο ένδιαφέρον τους».

Αύτά τά λόγια όχι μόνο άπάλλαξαν τόν βασιλιά άπό τον φόβο, άλλά έπί πλέον τόν
χαροποίησαν καί τόν γέμισαν καλή έλπίδα. Ύστερα εΐπε: «Άν οί θεοί, Φίλιππε, σοΰ έπέ-
τρεπαν νά δοκιμάσεις τήν ψυχική μου διάθεση μέ τόν τρόπο πού έσύ έπιθυμεΐς περισσό-
τερο, σίγουρα θά είχες έπιλέξει κάτι άλλο, άσφαλέστερο όμως άπό αύτό πού δοκίμασες
δέν θά μπορούσες νά είχες εύχηθεΐ. Γιατί άν καί έλαβα τήν έπιστολή, ήπια όμως τό φάρ-
μακο πού είχες έτοιμάσει. Καί τώρα, πίστεψέ με, είμαι όχι λιγότερο έμφροντις νά αποδεί-
ξω τήν πίστη σου άπ' ό,τι είμαι γιά τήν άνάρρωσή μου». Άφοϋ είπε αύτά, πρόσφερε στόν
Φίλιππο τό δεξί χέρι του. Άλλά τόσο ισχυρή ήταν ή δράση τοϋ φαρμάκου, ώστε αύτά πού
άκολούθησαν τεκμηρίωναν τήν κατηγορία τοΰ Παρμενίωνα. Ή άναπνοή του παρεμπο-
δισμένη έβγαινε μέ δυσκολία. Άλλά ό Φίλιππος δέν άφησε τίποτε χωρίς νά τό δοκιμά-
σει. Ήταν έκεΐνος πού έθετε ζεστά έπιθέματα στό σώμα (τοΰ βασιλιά), έκεΐνος πού ένώ
ήταν άτονος τόν διήγειρε άπό τήν άτονία μέ τήν όσμή πότε τής τροφής πότε τοΰ κρα-
σιοΰ. Άλλά και όταν κατάλαβε ότι ό Αλέξανδρος εΐχε τίς αισθήσεις του, δέν σταμάτησε
οΰτε στιγμή νά τοΰ ύπενθυμίζει πότε τή μητέρα καί πότε τίς άδελφές του, πότε τήν έπερ-

257. Στή σκηνή τοϋ Αλεξάνδρου.

258. Γιά τήν άκρίβεια: «διαλύσει τό φάρμακο».

259. Καί προφανώς τείνοντάς την πρός τόν Φίλιππο.
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χόμενη νίκη του. Καθώς όμως το φάρμακο άπλώθηκε στις φλέβες του [sc. του Αλεξάν-
δρου] καί σταδιακά μπορούσε νά γίνει αισθητή ή θεραπευτική δύναμή του σέ ολόκληρο
τό σώμα, άρχικά άνέκτησε τό σθένος τό μυαλό του, έπειτα καί τό σώμα του, πολύ γρηγο-
ρότερα άπ' ο,τι θά μπορούσε νά περιμένει κάποιος· καί ύστερα άπό τρεις ήμερες πού ειχε
περάσει σ' αύτή τήν κατάσταση, έμφανίσθηκε στούς στρατιώτες του.

Τό στράτευμα άτένιζε τόν ίδιο τόν βασιλιά μέ όχι μεγαλύτερη λαχτάρα άπό όση τόν
Φίλιππο- κάθε ένας (άνδρας) ξεχωριστά έπιανε τό δεξί χέρι τοΰ γιατροΰ καί τον εύχαρι-
στοΰσε σάν έναν παρόντα θεό260.

quod post diem tertium medicamentum sumpturus esset

Ή τρίτη ήμέρα τής νόσου περιλαμβάνεται μεταξύ τών κρισίμων ήμερων, καί μάλιστα ή κρί-
σις πού συμβαίνει κατά τήν ήμέρα αύτή τίς πιό πολλές φορές έχει θετικό άποτέλεσμα, δηλ. έπιφέ-
ρει τήν ίαση άπό τήν άρρώστια· βλ. Γαλην., Π. κρισ. ήμ. 1,5 [IX 791,10-13 Κ.]: τήν μέν γαρ έβδό-
μην και πολλάκις λύειν καϊ τελέως και πιστώς και άγαθώς και άκινδύνως καϊ σαφώς και εύσήμως,
καί αύτόθι [IX 792, 5-8 Κ.]: τής έβδομης τήν φύσιν ή τεσσαρεσκαιδεκάτη μάλιστα μέν μιμείται...
(άκολουθοϋν ή 9η, ή 11η, ή 20η, ή 17η, ή 5η) και μετά ταύτας ή τετάρτη και μετά ταύτην ή τρίτη ...

Τό παραπάνω περιστατικό καταγράφεται καί άπό τούς άκόλουθους δύο συγγραφείς εξαι-
ρετικά συνοπτικά· βλ.:

α') Anon. Hist., Alex. hist, (e cod. Sabb.):

"Ετι δέ υπάρχων έν τη Κιλικία οξυτάτη νόσω έχρήσατο δι'α'ιτίαν τοιαύτην Κύδνος ποταμός
ερρει διά μέσης Ταρσού, ήτις έστι πόλις τής Κιλικίας, διαυγέστατος έν τω ϋδατι και πραϋτατος έν τω
ρεϊν. καύματος δή ύπάρχοντος είσελθών είς αύτόν ό Αλέξανδρος ένήχετο έπί πλείον και διά τούτο
τω σπασμώ κατεσχέθη και [διά τοΰ] ε/ς νόσον περιέστη, και γενόμενος έβδομαϊος άπεγνώσθη. οί
μέντοι γε ιατροί μόγις αύτόν περιέσωσαν

(: «Άκόμη, δταν βρισκόταν στήν Κιλικία περιέπεσε σέ οξύτατο νόσημα άπό τήν έξής αιτία·
ό Κύδνος ποταμός έρρεε διά μέσου τής Ταρσοΰ, ή όποία είναι πόλη τής Κιλικίας, μέ διαυγέστα-
το νερό καί πάρα πολύ ήρεμη ροή. Έπειδή έκανε παρά πολύ μεγάλη ζέστη, ό Αλέξανδρος, άφοΰ
μπήκε σ' αύτόν, κολύμπησε γιά πολλή ώρα καί έξ αιτίας αύτοΰ καταλήφθηκε άπό σπασμό καί
άρρώστησε, καί κατά τήν έβδομη ήμέρα θεωρήθηκε καταδικασμένος. Οί γιατροί όμως τόν έσω-
σαν μέ δυσκολία»).

Στό άπόσπασμα αύτό όχι μόνο δέν κατονομάζεται ό Φίλιππος ό Άκαρνάν, άλλά καί ή ίαση
τοΰ Αλεξάνδρου άποδίδεται άόριστα στούς γιατρούς τοΰ στρατεύματος του (οί μέντοι γε ιατροί
μόγις αύτόν περιέσωσαν). Γιά τή σημασία τής έβδομης ήμέρας δσον άφορά τήν έξέλιξη τής νόσου
(καί γενόμενος έβδομαίος άπεγνώσθη) βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., σ. 207.

β') Αουκιαν.,Π. τοϋ οίκου 1:

Είτα Αλέξανδρος μέν έπεθύμησεν έν τω Κύδνω λούσασθαι καλόν τε καί διαυγή τόν ποταμόν
ίδών καί άσφαλώς βαθύν καί προσηνώς όξύν καί νήξασθαι ήδύν καϊ θέρους ώρα ψυχρόν, ώστε καί
έπί προδήλω τή νόσω ήν ένόσησεν άπ'αύτοϋ, δοκείμοι ούκ άν τοϋ λουτρού άποσχέσθαι....

(: «Έπειτα ό Αλέξανδρος αισθάνθηκε τήν έπιθυμία νά κολυμπήσει στόν Κύδνο, βλέποντας
τό ποτάμι όμορφο καί μέ καθαρά νερά καί όχι πολύ βαθύ καί ούτε ιδιαίτερα ορμητικό καί ευχά-
ριστο γιά κολύμπι καί κρύο κατά τήν έποχή τοΰ καλοκαιριού- ώστε, καί άν (άκόμη) τοΰ ήταν

260. Βλ. τήν άγγλική μετάφρ.: «πανίσχυρο θεό».
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γνωστή έκ τών προτέρων ή άρρώστια πού υπέστη έξ αιτίας αύτοϋ, μοΰ φαίνεται οτι δέν θά άπέ-
φευγε τό κολύμπι...»).

Στό χωρίο αύτό γίνεται λόγος μόνο γιά τή νόσο τοΰ Αλεξάνδρου άλλά καμιά άναφορά σέ
γιατρό ή θεραπεία, ένώ δσον άφορά τή φράση έν τώ Κύδνω λούσασθαι καλόν τε καϊ διαυγή τόν
ποταμόν ϊδών πρβ. και τις άνάλογες έκφράσεις στις μαρτ. 2 καί 6.

Γιά τό κολύμπι τοΰ Αλεξάνδρου στόν Κύδνο άλλά όχι καί γιά τήν άρρώστια του (συνεπώς
ούτε γιά θεραπεία ούτε γιά γιατρούς πού τήν έφάρμοσαν) κάνει λόγο ό

Νικηφ. Γρηγορ., 'Ρωμ. ίστ. 19-20:

Τά τε γάρ αλλ α περίεστιν αύτή [sc. τή Ταρσώ] τάγαθά, καί Κύδνος ό ποταμός ήσυχη παραρ-
ρέων, έν φ και Άλέξανδρόν ψασιν έκεϊνον τόν μέγαν, εις έπιθυμίαν έκ μόνης τής θέας έληλυθότα,
λούσασθαι

(: «Στήν Ταρσό υπάρχουν βέβαια και άλλα άγαθά, και ό ποταμός Κύδνος πού ρέει ήρεμα,
στόν όποιον λένε ότι έκεΐνος ό μέγας Αλέξανδρος βλέποντάς τον κα'ι μόνο αισθάνθηκε τήν έπι-
θυμία νά κολυμπήσει»).

2.Άρριαν.,Αλεξ. άνάβ. 2,4,7-11:

Αλέξανδρος δέ, ώς μέν Άριστοβούλω λέλεκται, ύπό καμάτου ένόσησεν, οί δέ ές τόν
Κύδνον [τόν] ποταμόν λέγουσι ρίψαντα νήξασθαι, έπιθυμήσαντα τοϋ ύδατος, ίδρώντα και
καύματι έχόμενον. ό δέ Κύδνος ρέει διά μέσης τής πόλεως, οΐα δέ έκ τοϋ Ταύρου όρους τών
πηγών οί άνισχουσών καϊ διά χώρου καθαρού ρέων, ψυχρός τέ έστι καϊ τό ύδωρ καθαρός,
σπασμώ τε ούν έχεσθαι Άλέξανδρόν και θέρμαις ίσχυραϊς και άγρυπνία ξυνεχεί- και τούς
μέν άλλους ιατρούς ούκ οιεσθαι εΐναι βιώσιμον, Φίλιππον δέ Άκαρνάνα, ίατρόν, ξυνόντα
Άλεξάνδρω καί τά τε άμφι ϊατρικήν ές τά μάλιστα πιστευόμενον και τά άλλα ούκ άδόκι-
μον έν τω στρατώ όντα, καθήραι έθέλειν Άλέξανδρόν φαρμάκω■ και τόν κελεύειν καθήραι.
τόν μέν δή παρασκευάζειν τήν κύλικα, έν τούτω δέ Άλεξάνδρω δοθήναι έπιστολήν παρά
Παρμενίωνος φυλάξασθαι Φίλιππον άκούειν γάρ διεφθάρθαι ύπό Δαρείου χρήμασιν ώστε
φαρμάκω άποκτείναι Άλέξανδρόν. τόν δέ άναγνόντα τήν έπιστολήν καί έτι μετά χείρας
έχοντα αύτόν μέν λαβείν τήν κύλικα έν η ήν τό φάρμακον, τήν έπιστολήν δέ τω Φιλίππω
δούναι άναγνώναι. και όμοϋ τόν τε Άλέξανδρόν πίνειν καί τόν Φίλιππον άναγινώσκειν
τά παρά τοϋ Παρμενίωνος. Φίλιππον δέ εύθύς ένδηλον γενέσθαι, δτι καλώς οί έχει τά τοϋ
φαρμάκου· ού γάρ έκπλαγήναι πρός τήν έπιστολήν, άλλά τοσόνδε μόνον παρακαλέσαι
Άλέξανδρόν, καί ές τά άλλα οί πείθεσθαι δσα έπαγγέλλοιτο- σωθήσεσθαι γάρ πειθόμενον.
καϊ τόν μέν καθαρθήναί τε καί ραΐσαι αύτώ τό νόσημα, Φιλίππω δέ έπιδείξαι, δτι πιστός
έστιν αύτώ φίλος, και τοις άλλοις δέ τοις άμφ'αύτόν, ότι αύτοίς τε τοις φίλοις βέβαιος είς
τό άνύποπτον τυγχάνει ών και πρός τό άποθανεΐν έρρωμένος.

Ό Αλέξανδρος, όπως εχει ειπωθεί άπό τόν Αριστόβουλο, άρρώστησε άπό τήν κό-
πωση, άλλοι όμως λέν δτι έπεσε στόν Κύδνο ποταμό γιά νά κολυμπήσει, έπειδή ένοιω-
σε τήν έπιθυμία τοΰ νεροΰ, καθώς ήταν ιδρωμένος και ταλαιπωρημένος άπό τόν καύ-
σωνα. Ό Κύδνος ρέει διά μέσου τής πόλεως. Έπειδή οί πηγές του άναβλύζουν άπό τό
βουνό Ταύρος καί έπειδή κυλά σέ καθαρή περιοχή, καί κρύος εΐναι καί τό νερό του διαυ-
γές. Καταλαμβάνεται λοιπόν ό Αλέξανδρος άπό σπασμό καί ύψηλό πυρετό καί διαρκή
άγρυπνία. Καί ένώ οί άλλοι γιατροί εΐχαν τή γνώμη ότι δέν ύπήρχαν πιθανότητες νά ζή-
σει, ό γιατρός Φίλιππος ό Ακαρνάν, πού ήταν φίλος τοΰ Αλεξάνδρου, πού όσον άφορά
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τήν ιατρική απολάμβανε πάρα πολύ μεγάλη έμπιστοσύνη καί στά ύπόλοιπα (ζητήματα)
τοΰ στρατοΰ δέν ήταν άπειρος, θέλησε νά χορηγήσει στόν Αλέξανδρο καθαρτικό φάρ-
μακο· καί έκεΐνος τόν προέτρεπε νά τοΰ χορηγήσει τό καθαρτικό. Αύτός λοιπόν ετοίμαζε
τό κύπελλο (μέ τό φάρμακο)· έν τω μεταξύ δόθηκε στόν Αλέξανδρο έπιστολή (σταλμέ-
νη) άπό τόν Παρμενίωνα νά προφυλαχθεί άπό τόν Φίλιππο· γιατί πληροφορείται δτι είχε
διαφθαρεί μέ χρήματα, ώστε νά σκοτώσει μέ δηλητήριο τόν Αλέξανδρο. Αύτός άφοΰ διά-
βασε τήν έπιστολή καί καθώς τήν κρατοΰσε άκόμα στά χέρια του, πήρε τό κύπελλο πού
περιείχε τό φάρμακο, ένώ έδωσε στόν Φίλιππο νά διαβάσει τήν έπιστολή. Καί συγχρό-
νως ό Αλέξανδρος έπινε καί ό Φίλιππος διάβαζε τά δσα έγραψε ό Παρμενίων. Καί άμέ-
σως έγινε φανερό δτι ό Φίλιππος ήταν έντάξει σχετικά μέ τό φάρμακο· γιατί δέν έδειξε
έκπληξη γιά τήν έπιστολή, άλλά παρακάλεσε τόν Αλέξανδρο μόνο γι' αύτό, δηλ. νά πει-
σθεί καί στά ύπόλοιπα δσα τοΰ ύποσχόταν γιατί άν πεισθεί, θά σωθεί. Καί αύτός έλαβε
τό καθαρτικό καί άνακουφίσθηκε άπό τό νόσημα, καί άπέδειξε στόν Φίλιππο δτι είναι
πιστός φίλος, ένώ στούς άλλους τούς γύρω του δτι καί γιά τούς 'ίδιους τούς φίλους του
δέν έκδηλώνει τήν παραμικρή ύποψία καί αύτός αντιμετωπίζει θαρραλέα τόν θάνατο.

σπασμώ τε ούν εχεσθαι Άλέξανδρον και θέρμαις ίσχυραίς και αγρυπνία ξυνεχεϊ

Γιά τήν αιτιολογία καί τό είδος τοΰ νοσήματος τοΰ Αλεξάνδρου βλ. Λασκαράτος, Μέγας
Αλέξανδρος, σσ. 108 κ.έ.

καθήραι έθέλειν Άλέξανδρον φαρμάκω

Ή θεραπευτική άγωγή βασίσθηκε κυρίως σέ καθαρτικό φάρμακο- δυστυχώς οί πηγές δέν
μάς πληροφορούν τόν λόγο γιά τόν όποιο ό Φίλιππος ό Ακαρνάν έκρινε δτι γιά τήν ϊαση τοΰ νο-
σήματος άπαιτοΰνταν κάθαρση. Ενδεχομένως θεώρησε δτι έπρεπε νά άπομακρυνθεΐ άπό τό σώμα
τοϋ Αλεξάνδρου κάποιος βλαβερός (μοχθηρός) χυμός. Βλ. καί Λασκαράτος, Μέγας Αλέξανδρος,
σσ. 122 κ.έ.

έν τούτω δέ Άλεξάνδρω δοθήναι έπιστολήν παρά Παρμενίωνος φυλάξασθαι Φίλιππον. άκού-
ειν γάρ διεφθάρθαι ύπό Δαρείου χρήμασιν ώστε φαρμάκω άποκτεϊναι Άλέξανδρον.

Τά σχετικά μέ τήν έπιστολή τοΰ Παρμενίωνα καταγράφονται στά άπ. 1-4 καί 6-8, ένώ γι'
αύτήν δέν κάνει λόγο ό Διόδωρος Σικελιώτης (άπ. 5) καί ό Εύστάθιος (άπ. 9).

και τόν μέν καθαρθήναί τε κα'ι ραΐσαι αύτώ τό νόσημα

Πρβ. στό τέλος τής μαρτ. 4: ού μήν άλλά ταχέως αναληφθείς ύπό τοϋ Φιλίππου και ραΐσας.

3. lust., Epit. Hist. Phil. Pomp. Trogi 11,8,3-8:

Cum Tarsum venisset, captus Cydni fluminis amoenitate per mediam urbem fluen-
tis proiectis armis plenus pulveris ac sudoris in praefrigidam undam se proiecit, cum
repente tantus nervos eius occupavit rigor, ut interclusa voce non spes modo remedii,
sed nec dilatio periculi inveniretur. Unus erat ex medicis, nomine Philippus, qui solus
remedium pollicetur; sed et ipsum Parmenionis pridie a Cappadocia missae epistulae
suspectum faciebant, qui ignarus infirmitatis Alexandri scripserat, a Philippo medico
caveret, nam corruptum ilium a Dario ingenti pecunia esse. Tutius tamen ratus dubiae
se fidei medici credere quam indubitato morbo perire. Accepto igitur poculo epistulas
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medico tradidit atque ita inter bibendum oculos in vultum legentis intendit. Ut securum
conspexit, laetior factus est sanitatemque quarta die recepit.

"Οταν είχε φθάσει στήν Ταρσό [sc. ό Αλέξανδρος], αιχμαλωτισμένος άπό τήν τερ-
πνότητα τοϋ ποταμοϋ Κύδνου πού ρέει στή μέση τής πόλεως, άφοϋ έβγαλε τά όπλα
του, κατασκονισμένος και ιδρωμένος έπεσε στά παγωμένα νερά του· τότε ξαφνικά τόσο
σφοδρό ρίγος κατέλαβε τά νεΰρα του, ώστε, άφού έχασε τή φωνή του, δέν βρισκόταν όχι
μόνο ελπίδα θεραπείας άλλά ούτε και διαφυγή άπό τόν κίνδυνο. Ύπήρξε ένας άπό τούς
γιατρούς, ονόματι Φίλιππος, ό όποιος μόνος (άπό όλους) ύποσχέθηκε (κάποιο) φάρμα-
κο· άλλά και αύτόν (τόν Φίλιππο) οί έπιστολές τοϋ Παρμενίωνα πού είχαν άποσταλεΐ
τήν προηγούμενη ήμέρα άπό τήν Καππαδοκία τόν καθιστούσαν ύποπτο, ό όποιος [sc. ό
Παρμενίων], μή έχοντας γνώση τής άσθενείας τοϋ Αλεξάνδρου, τοΰ είχε γράψει νά φυ-
λάγεται άπό τόν γιατρό Φίλιππο, έπειδή έκεΐνος εΐχε διαφθαρεί άπό τόν Δαρείο μέ πάρα
πολλά χρήματα. Αύτός όμως (ό Αλέξανδρος) θεώρησε ότι εΐναι ορθότερο νά έμπιστευ-
θεΐ τήν άμφίβολη άξιοπιστία τοΰ γιατροΰ, παρά νά χαθεί άπό μιά άναμφίβολα (θανατηφό-
ρα) άρρώστια. Άφοΰ λοιπόν πήρε τό κύπελλο, παρέδωσε στόν γιατρό τήν έπιστολή, καί
έτσι καθώς έπινε έστρεψε τά μάτια του στό πρόσωπο αύτοΰ πού διάβαζε [sc. τοΰ Φιλίπ-
που], Καθώς τόν παρατήρησε άφοβο, έγινε πιό χαρούμενος καί σέ τέσσερις ήμερες άνέ-
κτησε τήν ύγεία του.

Ut securum conspexit, laetior factus est sanitatemque quarta die recepit

Στο κείμενο αύτό παραδίδεται ή μοναδική πληροφορία οτι ή άσθένεια τοΰ Αλεξάνδρου δι-
ήρκεσε τέσσερις ή μέρες.

4. Πλούταρχ., Αλέξ. 19,1-10:

Έτι δέ μάλλον έθάρρησε [sc. ό Δαρείος] καταγνούς δειλίαν Αλεξάνδρου, πολύν χρό-
νον έν Κιλικία διατρίψαντος, ήν δ'ή διατριβή διά νόσον, ήν οί μέν έκ κόπων, οί δ'έν τω τοϋ
Κύδνου ρεύματι λουσαμένω <κα'ι> καταπαγέντι προσπεσείν λέγουσι. τών μέν ούν άλλων
ιατρών ούδεις έθάρρει βοηθείν, άλλά τόν κίνδυνον οίόμενοι πάσης ίσχυρότερον είναι βο-
ηθείας, έφοβοϋντο τήν έκ τοϋ σφαλήναι διαβολήν πρός τούς Μακεδόνας· Φίλιππος δ' ό
Άκαρνάν μοχθηρά μέν έώρα τά περι αύτόν δντα, τή δέ φιλία πιστεύων, και δεινόν ηγού-
μενος εί κινδυνεύοντι μή συγκινδυνεύσει, μέχρι τής έσχάτης πείρας βοηθών και παρα-
βαλλόμενος, επεχείρησε φαρμακεία και συνέπεισεν αύτόν ύπομείναι και πιείν, σπεύδοντα
ρωσθήναι πρός τόν πόλεμον. έν τούτω δέ Παρμενίων έπεμψεν έπιστολήν άπό στρατοπέ-
δου, διακελευόμενος αύτω φυλάξασθαι τόν Φίλιππον, ώς ύπό Δαρείου πεπεισμένον έπι
δωρεαίς μεγάλαις καί γάμω θυγατρός άνελεϊν Άλέξανδρον. ό δέ τήν έπιστολήν άναγνούς
και μηδενι δείξας τών φίλων ύπό τό προσκεφάλαιον ύπέθηκεν. ώς δέ τοϋ καιρού παρόντος
εισήλθε μετά τών έταίρων ό Φίλιππος, τό φάρμακον έν κύλικι κομίζων, έκείνω μέν έπέδωκε
τήν έπιστολήν, αύτός δέ τό φάρμακον έδέξατο προθύμως καϊ άνυπόπτως, ώστε θαυμαστήν
καί θεατρικήν τήν δψιν είναι, τοϋ μέν άναγινώσκοντος, τοΰ δέ πίνοντος, εΐθ' άμα πρός
άλλήλους άποβλεπόντων ούχ ομοίως, άλλά τοϋ μέν Αλεξάνδρου φαιδρώ τω προσώπω
καί διακεχυμένω τήν πρός τόν Φίλιππον εύμένειαν καί πίστιν άποφαίνοντος, έκείνου δέ
πρός τήν διαβολήν έξισταμένου, καί ποτέ μέν θεοκλυτοϋντος καί πρός τόν ούρανόν άνα-
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τείνοντος τάς χείρας, ποτέ δε τή κλίνη περιπίπτοντος και παρακαλοϋντος τόν Άλέξανδρον
εύθνμεϊν και προσέχειν αύτώ. τό γάρ φάρμακον έν άρχή κρατήοαν τοΰ σώματος οίον άπέ-
ωσε και κατέδυσεν εις βάθος τήν δύναμιν, ώστε και φωνήν έπιλιπείν και τά περί τήν α'ίσθη-
σιν άσαφή και μικρά κομιδή γενέσθαι, λιποθυμίας έπιπεσούσης. ού μήν άλλά ταχέως άνα-
ληφθεϊς ύπό τοϋ Φιλίππου και ραΐσας, αύτόν έπέδειξε τοις Μακεδόσιν ού γάρ έπαύοντο
πριν ίδείν τόν Άλέξανδρον άθυμοϋντες.

Πήρε [sc. ό Δαρείος] άκόμη περισσότερο θάρρος, γιατί καταλόγισε στόν Αλέξανδρο
δειλία, έπειδή παρέμεινε πολύ καιρό στήν Κιλικία. Ή (έκεΐ) παραμονή του δμως συνέ-
βη έξ αιτίας άρρώστιας, ή όποία προκλήθηκε σύμφωνα μέ κάποιους άπό κόπωση, ένώ
σύμφωνα μέ κάποιους άλλους έπειδή λούσθηκε στά νερά τοϋ Κύδνου και κρυολόγη-
σε. Κανείς άπό τούς άλλους γιατρούς δέν έπαιρνε τό θάρρος νά τόν βοηθήσει, άλλά θε-
ωρώντας δτι ό κίνδυνος είναι μεγαλύτερος άπό κάθε βοήθεια, φοβούνταν τή συκοφα-
ντία (τους) στούς Μακεδόνες έξ αιτίας τής (πιθανής) άποτυχίας· ό Φίλιππος δμως άπό
τήν Ακαρνανία έβλεπε βέβαια δτι ή κατάστασή του [sc. τοϋ Αλεξάνδρου] ήταν δυσχερής,
έπειδή δμως είχε έμπιστοσύνη στή φιλία του καί έπειδή θεωρούσε άσχημο στόν κίνδυ-
νο νά μή συγκινδυνεύσει (μ' αύτόν), βοηθώντας καί συμπαραστεκόμενός τον μέχρι τέ-
λους, δοκίμασε νά τοΰ χορηγήσει καθαρτικό καί τόν έπεισε νά ύποστεί (τή θεραπεία) καί
νά τό πιεί, άφοΰ βιαζόταν νά γίνει καλά γιά νά πολεμήσει. Τότε ό Παρμενίων τοΰ έστει-
λε έπιστολή άπό τό στρατόπεδο, προτρέποντάς τον νά προφυλάγεται άπό τόν Φίλιππο,
γιατί δήθεν έχει πεισθεί άπό τόν Δαρείο, μέ ύποσχέσεις γιά μεγάλες άνταμοιβές καί γάμο
μέ τή θυγατέρα του, νά σκοτώσει τόν Αλέξανδρο. Αύτός [sc. ό Αλέξανδρος] άφοΰ διάβα-
σε τήν έπιστολή καί χωρίς νά τή δείξει σέ κανέναν άπό τούς φίλους του, τήν έβαλε κάτω
άπό τό μαξιλάρι. Όταν, καθώς έφθασε ή ώρα (γιά τή θεραπεία), μπήκε μέσα ό Φίλιππος
μέ τούς έταίρους, φέρνοντας τό φάρμακο μέσα σέ ένα κύπελλο, σ' έκεϊνον έδωσε τήν
έπιστολή, ένώ αύτός πήρε τό φάρμακο μέ προθυμία καί χωρίς νά έκδηλώσει ύποψία, μέ
άποτέλεσμα τό θέαμα νά είναι περίεργο και θεατρικό, ό ένας νά διαβάζει, ένώ ό άλλος
νά πίνει, ύστερα ταυτόχρονα νά βλέπει ό ένας πρός τόν άλλο δχι δμως μέ τόν ϊδιο τρό-
πο, άλλά ό Αλέξανδρος μέ πρόσωπο χαρούμενο καί εύθυμο πού απεικόνιζε τήν εύμένεια
καί τήν εμπιστοσύνη του πρός τόν Φίλιππο, ένώ έκείνος έξοργισμένος άπό τή συκοφα-
ντία, άλλοτε έπικαλοΰνταν τούς θεούς καί σήκωνε τά χέρια του στόν ούρανό, καί άλλο-
τε έπεφτε στο κρεβάτι καί παρακαλούσε τον Αλέξανδρο νά έχει εύμενή διάθεση καί νά
τόν έμπιστεύεται. Γιατί τό φάρμακο αρχικά παρέλυσε τό σώμα καί τρόπον τινά άπώθη-
σε καί καταβύθισε τή δύναμη του, ώστε καί τή φωνή του νά χάσει καί νά έχει άσαφή καί
πολύ μικρή αίσθηση, έπειδή έπήλθε λιποθυμία. Άλλά άφοϋ μέ τή γρήγορη φροντίδα τοΰ
Φιλίππου άνακουφίσθηκε261, παρουσιάσθηκε στούς Μακεδόνες· γιατί δέν σταματούσαν
νά άνησυχοΰν πριν δοΰν τον Αλέξανδρο.

επεχείρησε φαρμακεία καί σννέπεισεν αύτόν ύπομείναι καί πιείν

Δέν γίνεται ρητά λόγος γιά καθαρτικό, άλλά γιά φαρμακευτική θεραπεία πού χορηγήθηκε

261. Καλυτέρευσε.
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στόν Αλέξανδρο άπό τό στόμα. Βέβαια ό όρος φαρμακεία δηλώνει γενικά τήν διά φαρμάκων θε-
ραπεία, συνηθέστερα δμως χρησιμοποιείται έξειδικευμένα γιά τή χρήση καθαρτικών. Βλ. καί σ. 606.

5. Διόδ. Σικελ., Ίστ. Βιβλιοθ. 17,31,4-6:

Μετ' ολίγον δέ είς άρρωστίαν βαρυτέραν έμπεσών καί χαλεπώ πάθει συνεχόμενος
συνεκάλεσε τούς ιατρούς, τών μέν ούν άλλων έκαστος δυσχερώς είχε πρός τήν θεραπείαν,
Φίλιππος δ'Άκαρνάν τό γένος παραβόλοις καί συντόμοις θεραπείαις χρώμενος έπηγγεί-
λατο διά φαρμακείας λύσειν τήν νόσον. άσμένως δέ τοϋ βασιλέως ύπακούσαντος διά τό λέ-
γεσθαι Δαρεϊον μετά τής δυνάμεως έκ Βαβυλώνος ώρμηκέναι ό μέν ιατρός δούς φάρμακον
πιεΐν καί συνεργόν λαβών τήν φύσιν τοϋ κάμνοντος καί τήν τύχην εύθύς άπήλλαξε τής νό-
σου τόν Άλέξανδρον. ούτος μέν ούν παραδόξως έκφυγών τόν κίνδυνον καί τόν ίατρόν τι-
μήσας μεγαλοπρεπώς κατέταξεν αύτόν εις τούς εύνουστάτους τών φίλων.

Ύστερα όμως άπό λίγο έπειδή προσβλήθηκε άπό βαρύτερο νόσημα καί βρισκόταν
σέ οδυνηρή κατάσταση, κάλεσε τούς γιατρούς του. Όλοι οί άλλοι άντιμετώπιζαν δυσκο-
λίες όσον άφορά τή θεραπεία του, ό Φίλιππος όμως, τήν καταγωγή Άκαρνάν, ύποσχέ-
θηκε νά θεραπεύσει τό νόσημα μέ κάθαρση, έφαρμόζοντας παράτολμη καί έντατική θε-
ραπεία. Άφοΰ ό βασιλιάς συγκατένευσε μέ εύχαρίστηση, έπειδή λεγόταν ότι ό Δαρείος
μέ τόν στρατό του είχε έκστρατεύσει άπό τή Βαβυλώνα, ό γιατρός δίνοντάς του νά πιει
(κάποιο) φάρμακο καί έχοντας συνεργό τήν ιδιοσυγκρασία τοΰ άρρώστου καί τήν τύχη,
άπάλλαξε άμέσως τόν Αλέξανδρο άπό τήν άρρώστια. Αύτός λοιπόν, άφοΰ διέφυγε τόν
κίνδυνο χωρίς νά τό περιμένει καί άφοΰ άπέδωσε μεγάλες τιμές στόν γιατρό, τόν κατά-
ταξε άναμέσα στούς πιό πιστούς φίλους του.

Ό Διόδωρος κάνει λόγο γιά τήν άσθένεια τοϋ Αλεξάνδρου στήν Ταρσό μόνο πολύ γενικό-
λογα, καί μάλιστα δέν μνημονεύει ούτε τήν αιτία τής νόσου ούτε τήν έπιστολή τοΰ Παρμενίωνα.

παραβόλοις καϊ συντόμοις θεραπείαις χρώμενος

Χαρακτηρισμό θεραπείας ώς παραβόλου δεν έχω έντοπίσει σέ άλλη περίπτωση.

τήν φύσιν τοϋ κάμνοντος

Γιά τήν φύσιν τοΰ άσθενοΰς ώς συνεργό στή θεραπεία βλ. Ίπποκρ., Έπιδημ. ΣΤ' 5,1 [V 314,
5 L.]: Νούσων φύσιες ιατροί. Ή έκφραση φύσις τοΰ κάμνοντος έντοπίζεται ιδιαίτερα συχνά στά ια-
τρικά κείμενα· δειγματοληπτικά βλ. Γαλην., Π. αίρέσ. τοις είσαγ. 3 [I 70,12-14 Κ. = Gal. scr. min.

III 5,18-21]: άλλά καί παρά τής δυνάμεως τοΰ νοσοϋντος ετεραν [ένδειξιν] είναι καί παρά τής ήλι-
κίας άλλην καί παρά τής ιδίας αύτοΰ τοϋ κάμνοντος φύσεως άλλην Ύγιειν. 4,3 [VI 241,15-17 Κ.
= CMG V/4/2, σ. 106,28-29]: ενίοτε δε καί ή φύσις αύτή τοϋ κάμνοντος ού προσίεται βοήθημα τα-
χέως έκκενώσαι δυνάμενον, καί Π. τών πεπονθ. τόπ. 3,4 [VIII 146,17 Κ.]: τήν ήλικίαν τε καί φύ-
σιν τοϋ κάμνοντος.

6. [Καλλισθ.], Διήγ. Άλεξ. (rec. α) 2,8:

Ό δέ Αλέξανδρος όδεύσας τήν Κιλικίαν ήλθεν έπί τινα ποταμόν Ώκεανόν καλούμε-
νον, ού τό ύδωρ κατάρρουν έστι καί διαυγέστατον. έπεθύμει δέ ό Αλέξανδρος έν αύτώ λού-
σασθαι [ός] καί άποδυσάμενος ένήλατο είς τόν ποταμόν καί άνήλθεν, τό δέ λουτρόν ούκ
ώφέλησεν αύτόν εύθύς γάρ ήλγησεν τήν κεφαλήν καί χαλεπώς διέκειτο. οί δέ Μακεδόνες
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αύτοϋ κατακειμένου κατεπονοϋντο τάς ψυχάς, μήπως έπιγνούς Δαρείος τήν νόσον αύτοϋ
έπιβη τοις στρατοπέδοις· και γαρ ή ψνχή αύτοϋ πάντας έθάρσννεν. και δή Φίλιππος τοϋνο-
μα φίλτατος Άλεξάνδρω ιατρός έπηγγείλατο αύτώ δούς καταπότιον σώζειν αύτόν. και
ό μέν ετοιμάζει, έπιστολή δέ δίδοται Άλεξάνδρω ύπό Παρμενίωνος πεμφθεΐσα στρατη-
γού τυγχάνοντος ώς έπείσθη ύπό Δαρείου Φίλιππος, ίνα, έάν λάβη εύκαιρίαν, φαρμάκω
άνέλη τόν Άλέξανδρόν, έπαγγειλάμενος δούναι αύτώ άδελφήν 'ιδίαν πρός γάμον ονόμα-
τι Δαδιφάρταν καϊ κοινωνόν γενέσθαι τής βασιλείας. «Όθεν φύλασσε σεαυτόν άπό τοϋ
Φιλίππου», ό δέ Αλέξανδρος άναγνούς τήν έπιστολήν ούκ έταράχθη —ή δ ει γάρ τήν γνώ-
μην τοϋ Φιλίππου— έθετο δέ <ύπό τό> προσκεφάλαιον τήν έπιστολήν· παριών δέ ό ιατρός
έπέδωκε τό πόσιμον φάρμακον Άλεξάνδρω. ό δέ λαβών τήν κύλικα έπί πολύ έβλεψε τω
Φιλίππω· ό δέ Φίλιππος είπε. «Δέσποτα βασιλεϋ, μηδέν φοβοϋ· άνέγκλητόν έστι τό φάρ-
μακον». ό δέ Αλέξανδρος προσθέμενος έξέπιε τό φάρμακον και μετά τό ποτόν τότε δέ-
δωκε Φιλίππω τήν έπιστολήν. ό δέ άναγνούς τά κατ' αύτοϋ γραφέντα ειπεν «Αλέξανδρε,
ούχ ομοιόν με εύρήσεις τοις έγγεγραμμένοις». καί ό μέν Αλέξανδρος περισωθείς τής νό-
σου περιεπλάκη τω Φιλίππω καί ειπεν «"Εμαθες ο'ίαν έχω περί σοϋ γνώμην πρότερον γάρ
πιών τότε σοι άναδέδωκα τήν έπιστολήν, πιστεύσας έμαυτόν τω ονόματι· ήδειν γάρ ότι
Φίλιππος κακόν ούκ έβούλετο Άλέξανδρόν ποιείν». ό δέ Φίλιππος ειπεν «Αλέξανδρε, νϋν
κόλασον τόν πέμψαντά σοι τήν έπιστολήν■ αύτός γάρ έπεισέ με τούτο ποιήσαι καί λαβείν
τήν Δαρείου άδελφήν πρός γάμον. έμοϋ <δέ> άπαρνουμένου ίδε οίω με επεχείρησε πράγ-
ματι άπολέσαι». ταύτα έξετάσας ό Αλέξανδρος καί εύρων αίτιον τόν Παρμενίωνα έκόλα-
σεν αύτόν.

Ό Αλέξανδρος άφοϋ διέσχισε τήν Κιλικία έφθασε σέ κάποιον ποταμό πού ονομάζε-
ται Ωκεανός, τό νερό τοϋ όποιου είναι ορμητικό κάι πάρα πολύ καθαρό. Ό Αλέξανδρος
αισθάνθηκε τήν έπιθυμία νά κολυμπήσει σ' αύτόν καί άφοϋ έβγαλε τά ροϋχα του πήδηξε
μέσα στό ποτάμι καί (ξανα)βγήκε, άλλά τό κολύμπι δέν τον ώφέλησε. Γιατί άμέσως τοΰ
πόνεσε τό κεφάλι και αισθάνθηκε άσχημα. Οί Μακεδόνες, έν όσω αύτός ήταν άρρωστος,
βασανίζονταν σκεπτόμενοι, μήπως ό Δαρείος, μαθαίνοντας γιά τήν άρρώστια του, επιτε-
θεί στό στρατόπεδο· γιατί τό φρόνημά του [sc. τοΰ Αλεξάνδρου] έδινε θάρρος σέ δλους.
Καί κάποιος γιατρός, πάρα πολύ φίλος τοΰ Αλεξάνδρου, μέ τό όνομα Φίλιππος τοΰ άνα-
κοίνωσε ότι θά τον σώσει δίνοντάς του ένα καταπότιο· καί αύτός (άρχισε νά) τό έτοι-
μάζει· δίνεται όμως στόν Αλέξανδρο έπιστολή πού στάλθηκε άπό τόν Παρμενίωνα πού
ήταν στρατηγός, ότι ό Φίλιππος πείσθηκε άπό τόν Δαρείο, άν βρει εύκαιρία, νά σκοτώ-
σει τον Αλέξανδρο μέ δηλητήριο, υποσχόμενος [sc. ό Δαρείος] ότι θά τοΰ δώσει σέ γάμο
τήν άδελφή του, ονόματι Δαδιφάρτα, καί θά τόν κάνει συμβασιλέα. «Συνεπώς φυλάξου
άπό τόν Φίλιππο». Ό Αλέξανδρος όταν διάβασε τήν έπιστολή δέν ταράχθηκε —γιατί
γνώριζε τή διάθεση τοΰ Φιλίππου—, άλλά έβαλε τήν έπιστολή κάτω άπό τό προσκεφάλι
του. Άφοΰ ήρθε ό γιατρός έδωσε στον Άλεξάνδρο νά πιει τό φάρμακο. Αύτός άφοΰ πήρε
τό κύπελλο κοίταξε γιά πολύ χρόνο τόν Φίλιππο. Ό Φίλιππος εΐπε· «Δέσποτα βασιλιά,
μήν φοβάσαι τίποτε- τό φάρμακο εΐναι άθώο». Ό Αλέξανδρος συμφωνώντας ήπιε δλο τό
φάρμακο, καί άφοΰ τό ήπιε τότε έδωσε στόν Φίλιππο τήν έπιστολή. Αύτός άφοϋ διάβα-
σε αύτά πού γράφτηκαν έναντίον του εΐπε· «Αλέξανδρε, δέν θά μέ βρεις όμοιο μέ τά όσα
είναι γραμμένα (στήν έπιστολή)». Καί ό Αλέξανδρος άφοΰ σώθηκε άπό τήν άρρώστια
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αγκάλιασε τόν Φίλιππο και είπε- «Έμαθες ποιά γνώμη έχω γιά σένα- γιατί άφοΰ πρώτα
ήπια, ΰστερα σοΰ παρέδωσα τήν έπιστολή, έχοντας έμπιστοσύνη στό όνομα· γιατί γνώ-
ριζα ότι Φίλιππος δέν θά ήθελε νά κάνει κακό σέ Αλέξανδρο». Ό Φίλιππος όμως είπε·
«Αλέξανδρε τώρα τιμώρησε αύτόν πού σοΰ έστειλε τήν έπιστολή· γιατί αύτός μέ έπει-
σε262 νά κάνω αύτό καί νά παντρευτώ τήν άδελφή τοΰ Δαρείου. Έπειδή έγώ άρνήθηκα,
δές μέ ποιό πράγμα προσπάθησε νά μέ καταστρέψει». Ό Αλέξανδρος άφοΰ έξέτασε αύτά
καί βρήκε ένοχο τόν Παρμενίωνα τόν τιμώρησε.

Ό δε Αλέξανδρος όδεύσας τήν Κιλικίαν ήλθεν έπί τίνα ποταμόν Ώκεανόν καλούμενον

Ωκεανός έδώ ονομάζεται προφανώς ό ποταμός Κύδνος.

φαρμάκω άνέλη τόν Άλέξανδρον

Γιά τή χρήση τοϋ όρου φάρμακον γιά τή δήλωση θεραπευτικού μέσου άλλά και δηλητηρί-
ου βλ. W. Artelt, Studien zur Geschichte der Begriffe „Heilmittel" und „Gift". Urzeit, Homer, Corpus
Hippocraticum [SGM 23], Leipzig 1937 (άνατύπ.: Libelli 273, Darmstadt 1968).

ό δέ Φίλιππος είπεν «Αλέξανδρε, νϋν κόλασον τόν πέμψαντά σοι τήν έπιστολήν αύτός γάρ
έπεισέ με τοΰτο ποιήσαι και λαβείν τήν Δαρείου άδελφήν πρός γάμον. έμοϋ <δέ> άπαρνουμένου ϊδε
οϊω με έπεχείρησε πράγματι άπολέσαι». Ταϋτα έξετάσας ό 'Αλέξανδρος και εύρων αίτιον τόν Παρ-
μενίωνα έκόλασεν αύτόν.

Ή έκδοχή αύτή έντοπίζεται μόνο στή rec. α, όπου ό Παρμενίων παρουσιάζεται νά έπιθυμεΐ
τόν θάνατο τοΰ Αλεξάνδρου.

Τό περιστατικό αύτό, μέ μνεία τοΰ γιατροΰ Φιλίππου, εξιστορείται καί στις άκόλουθες πα-
ραλλαγές (recensiones) τής μυθιστορίας τοΰ Αλεξάνδρου: στή rec. β [σ. 41, 6-10 Bergson] γίνε-
ται λόγος έξαιρετικά σύντομα στό κολύμπι τοΰ Αλεξάνδρου στόν Κύδνο· στή rec. λ [σ. 60,29-35
van Thiel] ή έξιστόρηση τοϋ περιστατικού γίνεται ομοίως μέ συντομία, ένώ έκτενέστερα στή rec.
τοΰ κώδ. Marcianus 408 [στίχ. 2986-3059 Reichmann]· στή rec. φ [σσ. 105, 6-109, 11 Veloudis]
καί στις rec. F [σσ. 230, 18-234, 24 Lolos] καί Ε [σσ. 231, 17-235, 23 Lolos] τό περιστατικό τής
Ταρσοΰ φέρεται νά συνέβη στήν Αίγυπτο, ένώ τό κολύμπι τοΰ βασιλιά σέ μία λίμνη κατά πολλά
κρύα. Σημειώνω τέλος ότι στή rec. γ [σ. 41, 13-15 von Lauenstein] καταγράφεται ή άφιξη τοΰ
Αλεξάνδρου στήν Ταρσό όχι όμως καί τό κολύμπι του στόν Κύδνο.

7. Θεμίστ., Δεκετηρ. 152d-153a:

Αλεξάνδρου γάρ τοϋ Φιλίππου πρός τοις άλλοις οίς έπεφύκει καλοίς κα'ι τούτο πά-
ντων τό κάλλιστον ήν ή περι τούς φίλους πίστις και βεβαιότης, και δτι μάλλον εϊλετο άν πο-
λεμίου φανήναι δειλός ή φίλω άπιστος και άβέβαιος. και δή και ήρρώστει μεν περι Κιλικίαν,
γραμμάτων δε αύτω είσπεμφθέντων φυλάττεσθαι έκ Φιλίππου έπιβουλής τοϋ ιατρού τοϋ
Άκαρνάνος, συμπεπεισμένου μυρίοις ταλάντοις διαφθείραι φαρμάκω Άλέξανδρον, είσκα-
λείται εύθύς τόν Φίλιππον και όρέξαντι τήν κύλικα τοϋ φαρμάκου άντώρεξε τήν έπιστο-
λήν. έπειτα άμφω θαρραλέως ό μέν είλκε τοϋ έκπώματος, ό δ'έπέλεγε τά γεγραμμένα, άρά
σοι δοκεϊ τόν τοιούτον σκοτίσαι ραδίως σάλπιγγος ήχή και άλαλαγμός άνδρών πολλά-
κις μυρίων και όξν χρεμετίζοντες ίπποι, δν διαβολή έπιτιθεμένη έν καιρώ ούτω σφαλερώ

262. Ακριβέστερα: «προσπάθησε νά μέ πείσει».
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και παρά ανδρός εϋνου δοκοϋντος ούκ έξέστησεν ούδ' έξέπληξεν, άλλα διέμενεν άτρωτος
μάλλον ύπό κολακείας ή ύπό σιδήρου;

Στόν Αλέξανδρο, γιό τοϋ Φιλίππου, έκτος άπό τά άλλα καλά πού ύπήρχαν έκ φύ-
σεως, ύπήρχε καί αύτό πού ήταν τό καλύτερο άπό δλα, ή έμπιστοσύνη και ή σταθερότη-
τα πρός τούς φίλους του, καί τό δτι προτιμούσε μάλλον νά φανεί δειλός στούς έχθρούς
παρά άπιστος καί άσταθής στόν φίλο του. Καί μάλιστα ήταν άρρωστος στήν Κιλικία,
δταν τοϋ στάλθηκε έπιστολή νά φυλάγεται άπό επίβουλη ένέργεια τοϋ γιατροϋ Φιλίππου
τοΰ Άκαρνάνα, ό όποιος είχε πεισθεί μέ δέκα χιλιάδες τάλαντα νά σκοτώσει μέ δηλητή-
ριο τον Αλέξανδρο· καλεί άμέσως μέσα (στή σκηνή του) τον Φίλιππο καί σ' αύτόν πού
τοϋ έτεινε τό κύπελλο τοΰ φαρμάκου άντέτεινε τήν έπιστολή. Έπειτα καί οί δύο, ό ένας
έπινε άπό τό κύπελλο, ό άλλος διάβαζε τά δσα είχαν γραφτεί. Άραγε σοΰ φαίνεται δτι ό
ήχος σάλπιγγας καί ό άλαλαγμός πολλών μυριάδων άνδρών καί ίπποι πού χρεμετίζουν
δυνατά μπορούν νά συσκοτίσουν τή διάνοια ένός τέτοιου άνδρα, τόν όποιον ή διαβο-
λή, πού τοΰ τέθηκε ύπ' δψιν σέ χρονική στιγμή τόσο έπικίνδυνη καί άπό άνδρα πού θε-
ωρούνταν εύμενής (πρός αύτόν), οϋτε τόν έξόργισε οϋτε τόν έξέπληξε, άλλά παρέμενε
άτρωτος στήν κολακεία μάλλον παρά στά δπλα;

διαφθεϊραι φαρμάκω Άλέξανδρον

Γιά τόν δρο φάρμακον βλ. παραπάνω, σ. 611· βλ. άκόμη σσ. 588,606 καί 608.

Πρβ. καί Θεμίστ., Χαριστήρ. 39c:

Ό δε Αλέξανδρος εκείνος Δαρείου μέν έκράτει, Κύδνου δέ ήττήθη τοΰ ποταμού ψυχρού ρέο-
ντος και διαυγούς, και πολλά άνέτλη και δεινά πολλάκις ύπό ταύτης τής άκρασίας ...

(: «Ό Αλέξανδρος έκείνος κυριάρχησε έπί τοΰ Δαρείου, ήττήθηκε δμως άπό τόν Κύδνο πο-
ταμό πού ρέει έχοντας νερό ψυχρό καί διαυγές, καί πολλές φορές έπαθε πολλά έξ αίτιας αύτής
τής άσυγκράτητης διαθέσεώς του ...»).

8. Ίω. Ζωναρ., Έπιτ. /στ. 4,9:

Δαρείος δε έκ Σούσων σύν έξήκοντα μυριάσιν ώρμησε, τω τε πλήθει τής στρατιάς
έπηρμένος και θράσος έχων ώς δειλιώντος Αλεξάνδρου, ότι έπι μακρόν έκείνος έν Κιλικία
διέτριβε. τό δέ διά νόσον ήν, δτε πρός τών άλλων μέν άπέγνωστο 'ιατρών, Φίλιππος δέ μό-
νος ό Άκαρνάν έθάρσησε φαρμακεϋσαι αύτόν. τοϋ δέ Παρμενίωνος φθάσαντος έπιστεϊλαι
αύτώ ύπό Δαρείου διεφθάρθαι τόν Φίλιππον δωρεαίς μεγάλαις κα'ι ύποσχέσεσιν, εί αύτόν
άνέλοι, τήν έπιστολήν έπήλθε και μηδενί περί αύτής έκφήνας είχε παρ'έαυτώ. άρτι δέ τοϋ
Φιλίππου τήν κύλικα τοϋ φαρμάκου προσαγαγόντος αύτώ, αύτός μέν θαρρών έδέξατο
ταύτην, έκείνω δέ τήν έπιστολήν ένεχείρισε. κα'ι ό μέν έπινεν, ό δέ άνεγίνωσκεν, ένορώντες
άλλήλοις, ό μέν Αλέξανδρος έν όψει χαριέσση και ιλαρά, ό δέ Φίλιππος έν περιδεεί κα'ι τε-
θορυβημένη.

Ό Δαρείος έξόρμησε άπό τά Σούσα μέ έξακόσιες χιλιάδες (στρατό), έπηρμένος έξ
αιτίας τοϋ πλήθους τοΰ στρατοΰ του καί έχοντας θράσος έπειδή δήθεν ό Αλέξανδρος
δείλιαζε, άφοΰ έκείνος παρέμεινε γιά μεγάλο διάστημα στήν Κιλικία. Αύτό δμως συ-
νέβαινε έξ αιτίας (κάποιας) νόσου. "Οταν οί άλλοι γιατροί είχαν χάσει κάθε έλπίδα γι'
αύτόν, μόνος ό Φίλιππος ό Άκαρνάν τόλμησε νά τοΰ χορηγήσει καθαρτικό. 'Επειδή ό
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Παρμενίων πρόφθασε νά τοϋ άναγγείλει μέ έπιστολή ότι (ό Φίλιππος) διεφθάρηκε άπό
τόν Δαρείο μέ μεγάλες άμοιβές καί ύποσχέσεις, άν τόν φονεύσει, διάβασε τήν έπιστολή
και χωρίς νά τήν κοινοποιήσει σέ κανέναν τή φύλαξε. Μόλις όμως ό Φίλιππος τοΰ πρό-
σφερε τό κύπελλο μέ τό φάρμακο, αύτός τό πήρε μέ θάρρος καί σ' έκεϊνον έδωσε τήν έπι-
στολή. Καί αύτός [sc. ό Αλέξανδρος] έπινε, ένώ έκεΐνος διάβαζε, βλέποντας ό ένας τόν
άλλον, ό Αλέξανδρος μέ πρόσωπο χαρούμενο καί ιλαρό, ό Φίλιππος μέ φοβισμένο καί
θορυβημένο.

9. Εύστάθ., Παρεκβ. είς Διον. Οίκουμ. περιήγ. 867:

... καί Κύδνος ό άπό τοϋ Ταύρου δρους τοϋ ύπερκειμένου τής Ταρσού ρέων σκολιός
καί μέσην τήν Ταρσδν διϊώ ν περί ού καί περαιτέρω ρηθήσεται. ψυχρό ν δέ ψασι καί ταχύ
τό ρεύμα τοϋ Κύδνου, καί έπικουρεϊ παχυνευροϋσι κτήνεσι καί ανθρώποις. είς τούτον, ώς
καί Άρριανός ιστορεί, έρριψεν εαυτόν ιδρών Αλέξανδρος καί καύματι έχόμενος, έπιθυμή-
σας τοϋ ϋδατος, δπηνίκα καί σπασμώ έσχέθη καί θέρμαις ίσχυραϊς και αγρυπνία συνεχεϊ·
δτε καί έκάθηρεν αύτόν Φίλιππος ό Άκαρνάν ιατρός, τών άλλων ιατρών ούκ οίο μένων
εΐναι βιώσιμα [leg. -ον]263.

... καί ό Κύδνος ό όποιος ρέει άπό τό όρος Ταύρος, πού βρίσκεται πάνω άπό τήν
Ταρσό, καί διασχίζει τήν Ταρσό, γιά τόν όποιο θά γίνει λόγος καί παρακάτω. Λένε ότι τό
ρεύμα τοϋ Κύδνου είναι ψυχρό καί γρήγορο, καί είναι ώφέλιμο σ' αύτούς πού έχουν παχιά
νεΰρα, ζώα καί άνθρώπους. Σ' αύτόν [sc. τόν Κύδνο], δπως διηγείται καί ό Άρριανός, έπε-
σε ό Αλέξανδρος, ιδρωμένος καί ταλαιπωρημένος άπό ύπερβολική ζέστη, αίσθανόμενος
τήν έπιθυμία τοΰ νερού, όπότε καταλήφθηκε άπό σπασμό καί ύψηλό πυρετό καί διαρκή
άγρυπνία· τότε τοΰ χορήγησε καθαρτικό φάρμακο ό γιατρός Φίλιππος ό Άκαρνάνας,
ένώ οί άλλοι γιατροί θεωρούσαν ότι δέν θά ζήσει.

καί έπικουρεϊ παχυνευροϋσι κτήνεσι καί άνθρώποις

Βλ. καί Στράβ., Γεωγρ. 14,5,12: διαρρεϊδ'αύτήν [sc. τήν Ταρσόν] μέσην ό Κύδνος ... ψυχρόν
τε καί τραχύ τό ρεϋμά έστιν, δθεν καί τοις παχυνευροϋσι ροϊζομένοις * καί κτήνεσι καί άνθρώποις
έπικουρεϊ.

β') Γιά τήν άφαίρεση τοΰ βέλους άπό τον ώμο τοΰ Αλεξάνδρου ύστερα άπό τόν
τραυματισμό του κατά τήν πολιορκία τής Γάζας.

10. Curt. Ruf., Hist. Alex. 4,6,17-20:

Sed, ut opinor, inevitabile est fatum; quippe dum inter primores promptius dimicat
[sc. Alexander], sagitta ictus est, quam per loricam adactam, stantem in humero medicus
eius Philippus evellit. Plurimus deinde sanguis manare coepit omnibus territis, quia non
quam alte penetrasset telum, lorica obstante cognoverant. Ipse, ne oris quidem colore
mutato, supprimi sanguinem et vulnus obligari iussit. Diu ante ipsa signa vel dissimulato
vel victo dolore perstiterat, cum suppressus paulo ante sanguis, labente ligamento quo

263. Βλ. σ. 605, μαρτ. 2: καί τούς μέν άλλους ιατρούς ούκ οϊεσθαι είναι βιώσιμον [sc. τόν Αλέξανδρον],
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retentus erat, manare largius coepit, et vulnus quod tepens adhuc dolorem non moverat,
frigente sanguine intumuit. Linqui deinde animo et submitti genu coepit; quem proximi
exceptum in castra receperunt. Et Betis, interfectum ratus, urbem ovans victoria repetit.

Άλλά κατά τή γνώμη μου ή μοίρα εΐναι αναπόφευκτη· γιατί ένώ πολεμούσε [sc. ό
Αλέξανδρος] γενναιότατα άνάμεσα στούς πρώτους, χτυπήθηκε άπό ένα βέλος, τό όποιο,
άφοΰ διαπέρασε τόν μικρό θώρακα (πού φορούσε) και σταμάτησε στόν ώμο του, τοΰ τό
άφαίρεσε ό γιατρός του Φίλιππος. "Επειτα άρχισε νά ρέει άφθονο αίμα, ένώ όλοι είχαν
φοβηθεί, έπειδή ό θώρακας τούς εμπόδιζε νά γνωρίζουν σέ τί βάθος είχε διεισδύσει τό
βέλος. Ό ίδιος (ό Αλέξανδρος) χωρίς κάν νά άλλάξει τό χρώμα τοΰ προσώπου του, διέ-
ταξε νά σταματήσουν τήν αιμορραγία και νά έπιδέσουν τό τραύμα. Γιά μεγάλο διάστη-
μα παρέμεινε (πολεμώντας) στή θέση του άκριβώς μπροστά άπό τά λάβαρα εϊτε κρύβο-
ντας τόν πόνο του ε'ίτε νικώντας τον, όταν ή αιμορραγία πού εΐχε κατασταλεΐ λίγο πρίν,
άρχισε (πάλι) μεγαλύτερη, έπειδή ό επίδεσμος μέ τόν όποιον είχε άνασχεθεΐ, ολίσθαινε,
καί τό τραύμα, τό όποιο δέν είχε προκαλέσει άκόμη πόνο έν όσω ήταν ζεστό, πρήστη-
κε, καθώς τό αίμα πάγωνε. "Επειτα άρχισε νά χάνει τίς αισθήσεις του καί έπεσε στά γο-
νατά- αύτοι πού ήταν κοντά του, άφοΰ τόν πήραν (στά χέρια τους), τόν μετέφεραν στό
στρατόπεδο. Καί ό Βήτις νομίζοντας πώς εΐχε σκοτωθεί έπέστρεψε στήν πόλη πανηγυρί-
ζοντας γιά τή νίκη του.

Γιά τήν τεχνική άφαιρέσεως τών βελών βλ. τό σχετικό κεφάλαιο τοϋ Παύλου Αιγινήτη, πα-
ραπάνω, στό λ. άρ. 23a («Κριτόβουλος ό Κώος»), σ. 569.

γ') Σχετικά μέ τόν θάνατο τοΰ Αλεξάνδρου άπό δηλητηρίαση

11. [Καλλισθ.], Διήγ. Άλεξ. (rec. F) 127:

Περι ό'ταν εδωσεν ό Βρυονούσης τό φαρμάκιν
τοϋ Αλεξάνδρου καϊ έπιέ το.

Και έκέρασεν τόν Άλέξανδρον και έπιεν τήν κούπαν. καϊ τόμου έγεύτην τό φαρμά-
κιν ε/ς τήν κούπαν, έψύχρανεν ό Αλέξανδρος δλον του τό κορμϊ ώσάν κρύσταλλον. τήν
αύτήν ώραν έγροίκησεν ό Αλέξανδρος δτι τόν έπότισεν τό φαρμάκιν καϊ ειπεν «Ώ ήγαπη-
μένε μου ιατρέ Φίλιππε, νά ήξεύρης δτι ε'ις τό κρασϊν τής κούπας, δπου έπια τώρα, φαρμά-
κιν έγεύτηκα πικρόν. και ποίησε τίποτες άπάνου μου», ό Φίλιππος ώς ήκουσεν, άπήρεν τό
στέμμα άπό τό κεφάλιν του και έρριψέν το εις τήν γήν καϊ έκτύπησε τόν κεφάλιν του άπό
τήν γήν. και έσηκώθηκεν έγλήγορα και έβαλεν βοτάνια τής θέρμης μέ τό θυμίαμα τόν λί-
βανο καϊ έπότισαν τόν Άλέξανδρον.

Καϊ ώς ήκουσεν ό Λευκανδούσης, ό άδελφός τοϋ Βρυονούση τόν θάνατον τοϋ Αλε-
ξάνδρου, ούδέν ημπόρεσε νά τόν ϊδή μέ τά όμμάτιά του, και άκούμπησεν εις τό σπαθίν του
και έσφάγηκεν. ό Αλέξανδρος είπε τόν Φίλιππον τόν ίατρόν «'Ημπορείς νά μέ βοηθήσης,
Φίλιππε;», και αύτός τόν άπεκρίθη κλαίοντας· «Ώ τοϋ κόσμου όλονοϋ βασιλεϋ, δπου θε-
λήσει ό θεός, έκεΐ έστιν κα'ι ή θλίψη, ούδέν ημπορώ νά σέ βοηθήσω, δτι σέ έκυρίευσεν τό
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φαρμάκιν όλον σου τό κορμί, καί τόσον μοϋ έρχεται άπό τό χέρι νά ποιήσω νά ζήσης ή μέ-
ρας τρεις, ώσθε νά όρθώσης τά βασίλεια τοϋ κόσμου όλονοΰ»264.

Ή παραλλαγή F ή μόνη στήν όποία έντοπίζεται ή διήγηση αύτή, όπως καί ή παρουσία τοΰ
γιατροΰ Φιλίππου στίς τελευταίες στιγμές τοΰ Αλεξάνδρου.

Σημειώνω τέλος δτι ό Φίλιππος ήταν ένας άπό τούς παρόντες στό συμπόσιο τοΰ Μηδίου
τοΰ Θεσσαλού, στό όποιο παραβρέθηκε καί ό Αλέξανδρος- βλ. [Καλλισθ.], Διήγ. Άλεξ. (rec. α) 3,
31,8.

37. Φίλιππος ό 'Ηπειρώτης
(4ος/3ος αί. π.Χ.)265

Γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου (Γόνατα;). Κατά τον Κέλσο, ό Φίλιππος μαζί μέ
κάποιον άλλο γιατρό (Ζήνωνα;)266 άσχολήθηκαν μέ τήν άσθένεια (ύδρωπικία) ένός φί-
λου τοΰ βασιλιά. Ένώ ό άλλος γιατρός ειχε στρέψει τήν προσοχή του στήν ψυχική ύγεία
τοΰ άσθενοΰς (επρόκειτο γιά άνθρωπο μέ άσύδοτη συμπεριφορά [intemperantia], ή
όποία έπιβάρυνε τήν κατάστασή του), ό Φίλιππος έδωσε μεγαλύτερη σημασία στή σω-
ματική άσθένεια. Αποδείχθηκε όμως δτι δίκιο είχε μάλλον ό ομότεχνος του, άφοΰ ή ψυ-
χική κατάσταση τοΰ άσθενοΰς έπιδεινωνόταν καί άρχισε νά τρώει τά φάρμακα (malag-
mata) πού τοΰ έπέθεταν καί νά πίνει τά ούρα του, έπισπεύδοντας κατ' αύτόν τόν τρόπο
τόν θάνατο του.

Μαρτυρία

Cels., De medic. 3,20,3 [CML I, σ. 131,2-12]:

(Ideoque <Zenon?> non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonum
regem, amicum quendam eius, notae intemperantiae, mediocriter eo morbo inplicitum,
negavit posse sanari;)267 cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum pollice-
retur, respondit ilium ad morbum aegri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit.
Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur,
tamen malagmata sua devorando bibendoque suam urinam in exitium se praecipitavit.
Inter initia tamen non difficilis curatio est, si inperata <sunt> corpori sitis, requies, me-
dia: at si malum inveteravit, non nisi magna mole discutitur.

264. Γιά τό κείμενο αύτό προφανώς δέν απαιτείται μετάφραση.

265. Γιά τόν Φίλιππο βλ. Η. Diller, «Philippos» (49), RE ΧΙΧ/2 (1938) 2367- Marasco, «Médecins de
cour», σ. 438, καί Massar, Soigner et servir, σσ. 56-57, 152 καί 191. Μέ τήν Αύλή τοΰ Γονατά συνδέουν τή
δράση τού γιατροΰ αύτοϋ ό Wellmann, «Geschichte, V», σ. 322, καί ή Gorteman, «Médecins de cour», σ. 315,
ύποσημ. 3.

266. Βλ. καί παραπάνω, στό ϊδιο κεφ., λ. άρ. 3 («Ανώνυμος (Ζήνων;)»).

267. Παραθέτω έδώ καί τό τμήμα αύτό τοΰ κειμένου, γιατί άποτελει άπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά
γίνουν κατανοητά τά δσα άφοροϋν τόν γιατρό Φίλιππο τόν 'Ηπειρώτη. Κατά βάση δμως τό έπί πλέον κείμε-
νο άφορά άλλον γιατρό (Ζήνωνα;), γιά τόν όποιον γίνεται λόγος παραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 3.
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... Και δταν ένας άλλος γιατρός, ό Φίλιππος ό ΉπειρώτηςΓύποσχέθηκε οτι θά τόν
θεράπευε, (ό μαθητής του Χρυσίππου) άπάντησε οτι εκείνος [sc. ό Φίλιππος] άπέβλεπε
στό νόσημα τοΰ άσθενοΰς, ένώ ό ίδιος στό πνεΰμα. Καί τά γεγονότα δέν τόν διέψευσαν.
Γιατί έκεΐνος (ό άσθενής), άν καί παρακολουθούνταν μέ πάρα πολύ μεγάλη έπιμέλεια δχι
μόνο άπό τόν γιατρό άλλά καί άπό τόν βασιλιά, έπέσπευσε τό τέλος του τρώγοντας τά
μαλάγματα (πού τοΰ έπέθετε ό γιατρός) καί πίνοντας τά ούρα του. Στήν άρχή δμως ή θε-
ραπεία δέν είναι δύσκολη, άν έπιβαλλόταν στον άρρωστο νά μήν πίνει, νά είναι ήρεμος
καί έγκρατής. Άλλά, άν ή άσθένεια χρονίσει, δέν έξαλείφεται παρά μόνο μέ μεγάλη τα-
λαιπωρία.

ilium ad morbum aegri respicere, se ad animum

Προφανώς στήν έξεταζόμενη περίπτωση ή άσύδοτη συμπεριφορά τοΰ άρρώστου προκά-
λεσε έπιδείνωση τοΰ σωματικού νοσήματος, τό όποίο προσπάθησε νά άντιμετωπίσει ό Φίλιππος
ό Ηπειρώτης, καί ταυτόχρονα καί σέ συνδυασμό μ' αύτό ψυχική διαταραχή, στήν όποία έπιθυ-
μοΰσε νά έπικεντρώσει τήν προσοχή του ό γιατρός, τό δνομα τοΰ όποιου έχει έκπέσει άπό τό
κείμενο. Τό δτι συνυπήρχε διαταραχή τοΰ λογικοΰ τοΰ άσθενοΰς προκύπτει άπό τή συμπεριφο-
ρά του, άφοΰ κατά τή διάρκεια τής θεραπείας έτρωγε τά μαλακτικά φάρμακα πού τού έπέθετε
ό γιατρός καί έπινε τά ούρα του. Σχετικά μέ τό νόσημα άπό τό όποίο έπασχε ό φίλος τοΰ βασι-
λιά, άλλά καί γενικά γιά τόν τρόπο ζωής του, ό όποιος έπιβάρυνε τήν ύγεία του, διατάραξε τήν
ψυχική κατάσταση καί τελικά έπέφερε τόν θάνατο του, βλ. καί παραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 3
(«Ανώνυμος (Ζήνων;)»).

38. Φίλιππος ό Κώος
(3ος αί. π.Χ.)

Γιατρός στήν Αλεξάνδρεια, πατέρας τοΰ έπίσης γιατρού Καφισοφώντα268. Πρώτη
ή Gorteman, συνδυάζοντας τήν πληροφορία γιά τή θέση τού Καφισοφώντα στήν Αύλή
τοΰ Πτολεμαίου Γ' (246-221 π.Χ.) μέ τό περιεχόμενο ένός παπυρικού κειμένου (έπι-
στολής) πού χρονολογείται τήν άνοιξη τοΰ 240 π.Χ., ύποστήριξε δτι καί ό Φίλιππος χρη-
μάτισε γιατρός τής Αύλής. Βέβαια άπό τό έν λόγω κείμενο προκύπτει μάλλον στενή σχέ-
ση δχι τοΰ Φιλίππου άλλά τοΰ γιοΰ του Καφισοφώντα μέ τή βασιλική Αύλή καί μεσολά-
βηση τοΰ Πτολεμαίου Γ' ύπέρ αύτοΰ, δχι δμως γιά κάποιο ιατρικό ζήτημα269. Ωστόσο ή

268. Γιά τόν Φίλιππο βλ. Gorteman, «Médecins de cour», σσ. 326 («médecin aulique») κάι 328- Fraser,
Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σσ. 369-370, κάι τ. 2, σ. 545, σημ. 279-283· Sherwin-White, Ancient Cos, σσ. 103 κάι
279 («physician at court»)· Herzog, «Ein koischer Arzt», σ. 62- Marasco, «Médecins de cour», σ. 450 («méde-
cin de Ptolémée III»)· Massar, Soigner et servir, σσ. 55,151 κάι 190, κ.ά. Γιά τόν Καφισοφώντα βλ. παραπά-
νω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 20.

269. Βλ. Edgar, Zenon Papyri (Mich.), σσ. 126-127, άρ. 55 (άνοιξη τοϋ 240 π.Χ.). βλ. καί Herzog, «Ein
koischer Arzt», σσ. 61-62. Τό κείμενο τοΰ παπύρου αύτοΰ είναι τό άκόλουθο: Φίλων Ζήνωνι χαίρειν.... (στίχ.
11 κ.έ.) έγραψα δέ σοι και περ'ι Έρμοκράτου \ πρότερον, διά τό ήισθήσαί σε σπεύ\δονθ' ύπέρ αύτοϋ και αύτός
φα\νερόν αύτώι πεποιηκέναι και σφό\δρ' οϊομαι ήμερων ολίγων εξω \ αύτόν εσεσθαι. ήνωχλήθησαν \ δ' ύπέρ
αύτοϋ και πλείους, \ έπετέλεσεν δέ μάλιστα Κα\φισοφών ό Φιλίππου τοϋ ιατρού υιός. \ κα'ι τήν άνάκρισιν τήν
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άποψη αύτή έγινε άποδεκτή, άπό δοο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, άπό όλους τούς
μελετητές. Δειγματοληπτικά σημειώνω ότι ό Fraser270, άφοΰ παρατήρησε ότι ό Φίλιππος
πράγματι εΐχε ένεργό δράση τήν έποχή πού γράφτηκε ό πάπυρος καί έπίσης ότι τά όσα
ύποστήριξε ή Gorteman μόνον έμμεσα είναι δυνατόν νά συναχθοΰν, κατέληξε και ό ίδι-
ος στο συμπέρασμα ότι «ό Φίλιππος δέν μαρτυρεΐται ρητά ώς γιατρός τής Αύλής, άλλά
γι' αύτό έλάχιστες άμφιβολίες μπορεί νά ύπάρξουν». Συνεκτιμώντας λοιπόν κάποιος όλα
τά παραπάνω θά μπορούσε νά υποστηρίξει ότι αύτή άκριβώς ή ιδιαίτερα στενή σχέση
τοΰ γιού τού Φιλίππου μέ τόν Πτολεμαίο άποτελεΐ άρκετά ισχυρή ένδειξη γιά τό ότι ό
μονάρχης, όταν ύπήρχε άνάγκη, προσέφευγε στις ιατρικές συμβουλές τών δύο Κώων
γιατρών. Άν μάλιστα ληφθεί ύπ' όψιν ότι ό Φίλιππος ήταν μεγαλύτερος σέ ήλικία, τότε
πιθανότατα ή κύρια δράση του πρέπει νά τοποθετηθεί έπί Πτολεμαίου Β ' καί στις άρχές
τής διακυβερνήσεως τοΰ Πτολεμαίου Γ'271.

Πιθανότατα ό Φίλιππος ύπήρξε σύγχρονος καί γνωστός (ή φίλος) τοΰ Καλλιμάχου
τοΰ Κυρηναίου, άν βέβαια ό Φίλιππος πού μνημονεύεται σέ έπίγραμμα τοΰ Καλλιμάχου
(γενν. λίγο πριν τό 300 π.Χ.) ταυτίζεται μέ τόν Κώο γιατρό272, όπως πρότεινε ό C. C.
Edgar273· τήν άποψή του υιοθετούν ό R. Pfeiffer274 κ.ά.275. Οί μελετητές πού δέχονται τή
συζητούμενη ταύτιση θεωρούν ότι ό Καλλίμαχος άφιέρωσε τό έπίγραμμα στόν Φίλιππο,
άκριβώς έπειδή αύτός ήταν μιά σημαντική προσωπικότητα τής έποχής του μέ μεγάλη
έπιρροή στήν Αύλή276.

Δέν παραθέτω στό σημείο αύτό (όπως είναι ή πρακτική πού άκολουθεΐται στά λοιπά λήμ-
ματα) τά δύο κείμενα, δηλ. τήν έπιστολή καί τό έπίγραμμα, έπειδή αύτά δέν άποδεικνύουν ρητά
τά όσα υποστηρίζονται έδώ, άλλά άπλώς παρέχουν τίς σχετικές ένδείξεις καί τή βάση τής ύποθέ-
σεως πού διατυπώνεται.

ύπέρ I αύτοϋ γεγραμμένην, ή και | έπέλνεν αύτόν πάντων τών \ έπικληθέντων, ειχεν ήδη Δωσί\ θεος ό ύπομνη-
ματογράφος, ϊνα \ ό βασιλεύς έπαναγνώι πρό τοϋ \ άφεθήναι αύτόν παρά τό έθος είναι οΰ\τως γίνεσθαι.

270. Βλ. Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 369.

271. Πρβ. Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 369, καί Sherwin-White, Ancient Cos, σ. 103, ύποσημ.

107.

272. Βλ. Καλλίμ., έπίγραμμα 46 (47) Pfeiffer: Ώς άγαθάν Πολύφαμος άνεύρατο τάν έπαοιδαν |
rώραμένω' ναι Ιαν, ούκ αμαθής ό Κύκλωψ' | αίΜοϊσαι τόν έρωτα κατισχναίνοντι, Φίλιππε■ \ ή πάνακες πάντων
φάρμακον ά σοφία | ...

273. Βλ. Edgar, Zenon Papyri (Mich.), σ. 127.

274. Βλ. Βλ. τή σχετική παρατήρηση τοϋ Pfeiffer (στό ύπόμν. πού άκολουθεΐ τό έπίγραμμα): «3
Philippum esse medicum Alexandrinum, in insula Co natum, cuius nomen cum nomine filii affertur in lit-
teris ad Zenonem a. 240 a. Chr. datis, P.Zen. Mich, no 55,19 suspicatus est C. C. Edgar [Zen. Pap. in the Univ.
ofMichingan collection, Ann Arbor 1931, p. 127])».

275. Βλ. τή βιβλιογραφία πού καταγράφεται παραπάνω, στήν ύποσημ. 268.

276. Διαφορετικό πρόσωπο άπό τόν έδώ έξεταζόμενο Φίλιππο πιστεύεται ότι είναι ό Φίλιππος
Φιλίππου Κώος πού μνημονεύεται στις άκόλουθες δύο έπιγραφές F. Durrbach, Inscriptions de Délos. Comptes
des Hiéropes (Nos 372-498) lois ou règlements, contrats d'entreprises et devis (Nos 499-509), Paris 1929, σσ. 51-
67, άρ. 399 (έπιγραφή: είς τήν [ε]ίκόνα τοϋ ιατρού Φιλίππου), καί Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, τ.
1, σ. 78, άρ. 61 (έπιγραφή στή βάση άγάλματος: Φίλιππον Φιλίππου Κώιον \ τόν ίατ[ρ]όν ό δήμο[ς] ό Δηλίων
I ανέθηκεν. Βλ. καί Massar, Soigner et servir, σα. 128-129,143-144,159 καί 161.
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39. Χρύσερμος Ηρακλείτου Άλεξανδρεύς
(2ος αί. π.Χ.)

Ό von Staden, μέ άφορμή τήν έρευνά του γιά τόν Ήροφίλειο Χρύσερμο, άσχολή-
θηκε γενικότερα μέ τήν οικογένεια τοϋ γιατροΰ αύτοϋ. Τό συμπέρασμα στό όποιο κατέ-
ληξε είναι ότι έπρόκειτο γιά διακεκριμένη οικογένεια, ή καταγωγή τής όποιας ήταν κατά
πάσα πιθανότητα άπό τή Θράκη καί μέλη της εντοπίζονται στήν Αλεξάνδρεια άπό τόν
3ο αί. π.Χ. έως περίπου τά μέσα τοΰ 1ου αί. π.Χ., άνήκοντας μάλιστα στό περιβάλλον τής
Αύλής τών Πτολεμαίων. Άκόμη ό von Staden επισήμανε ότι ό γιατρός τής έπιγραφής πού
έξετάζεται παρακάτω άνήκει προφανώς στήν ϊδια οικογένεια, δέν είναι δυνατόν όμως
νά ταυτισθεί μέ τον ομώνυμο Ήροφίλειο γιατρό, έπειδή ό πρώτος έζησε τόν 2ο αί. π.Χ.,
ένώ ό Ήροφίλειος άκμασε πιθανόν περί τά μέσα τοΰ 1ου αί. π.Χ. ή καί λίγο άργότερα277.

Ό πρεσβύτερος αύτός Χρύσερμος, γιά τόν όποιο γίνεται λόγος σέ έπιγραφή τής
Δήλου, μαρτυρείται ότι κατείχε διάφορες θέσεις, μεταξύ τών όποιων καί τό άξίωμα τοΰ
έπί τών ιατρών στήν Αλεξάνδρεια κατά τήν έποχή τής βασιλείας τοΰ Πτολεμαίου ΣΤ'
Φιλομήτορα (180-145 π.Χ.)278. Πάντως, άσχετα άπό τις ερμηνείες πού δίνουν οί διάφο-
ροι σύγχρονοι μελετητές όσον άφορά τις άρμοδιότητες πού τοΰ παρείχαν τά ποικίλα
άξιώματά του, είναι σαφές δτι άνήκε στόν στενό κύκλο τοϋ βασιλιά καί ήταν στήν ύπη-
ρεσία του- έπίσης κατά πάσα πιθανότητα ό Χρύσερμος προσέφερε στόν Πτολεμαίο καί
ιατρικές ύπηρεσίες, έστω καί περιστασιακά, άκόμη καί άν ό τίτλος έπί τών ιατρών δέν
ήταν συνώνυμος μέ έκείνον τοΰ άρχιατροϋ, ένδεχόμενο πού βέβαια δέν μπορεί νά άπο-
κλεισθεί279.

Μαρτυρία

Έπιγρ. Δήλου, άρ. 1525 (180-145 π.Χ.), σέ μαρμάρινη βάση άγάλματος280:

277. Για όλα αύτά βλ. von Staden, Herophilus, σσ. 523-526, δπου καί μνεία τών γνωστών μελών τής
οικογενείας αύτής. Βλ. άκόμη Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. Ι,σ. 371 (δπου σημειώνεται δτι ό έδώ έξεταζό-
μενος Χρύσερμος είναι ίσως πρόγονος τού Χρυσέρμου, δασκάλου τοΰ 'Ηρακλείδη άπό τις 'Ερυθρές καί τοϋ
Απολλώνιου τοϋ Μυός), καί τ. 2, σ. 547, σημ. 296-301.

278. Βλ. Pohl, De Graecorum medicis publicis, σ. 28· Rostovtzeff, Hellenistic World, σ. 1091· von Staden,
Herophilus, σσ. 523-528, καί Nutton, «Archiatri», σ. 194.

279. Γιά παράδειγμα ό Pohl, De Graecorum medicis publicis, σ. 28, συζητά τό θέμα, άλλά τελικά έκφράζει
άμφιβολίες γιά τό άν ό Χρύσερμος χρημάτισε προσωπικός γιατρός τοϋ Πτολεμαίου, έπειδή άδυνατεϊ νά
διευκρινίσει τις άρμοδιότητες τοϋ έπί τών ιατρών ό Fraser, Ptolemaic Alexandreia, τ. 1, σ. 371, δέν άποκλείει
τό ένδεχόμενο ό Χρύσερμος νά ήταν αρχίατρος, ένώ ό Nutton, «Archiatri», σ. 194 καί ύποσημ. 15, συζητά τό
ζήτημα, μνημονεύει τήν άποψη τοϋ Fraser καί φαίνεται δτι καί ό 'ίδιος δέν μπορεί νά καταλήξει σέ κάποια
βέβαιη πρόταση. Ό μελετητής έκεΐνος πού δίνει μεγάλες αρμοδιότητες στόν Χρύσερμο ώς έπί τών ιατρών
είναι ό Woodhead, «The State Health Service», σ. 241, θεωρώντας δτι πρόκειται, τηρουμένων τών άναλογιών,
γιά «ύπουργό ύγείας».

280. Τό κείμενο κατά τούς Roussel - Launey, ID, σ. 35, άρ. 1525 (δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία). Βλ.
άκόμη Th. Homolle, «Fouilles de Délos», BCH 3 (1879) 470, άρ. 2· Dittenberger, SIG\ άρ. 169· Michel, Recueil,
a. 843, άρ. 1154· Dittenberger, OGIS, τ. 1, σσ. 180-183, άρ. 104- Durrbach, Choix d'inscriptions de Délos, σσ.
151-153, άρ. 90. Σημειώνω δτι, ένώ δλοι οί μελετητές πού καταγράφονται στήν ύποσημ. αύτή δέχονται δτι
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Χρύσερμον 'Ηρακλείτου Άλεξανδρέα
τόν συγγενή βασιλέως Πτολεμαίου
και έξηγητήν και έπι τών ιατρών
καϊ έπιστάτην τοϋ Μουσείου
Άρειος Παμφίλου Αθηναίος
καλοκαγαθίας ένεκεν τής εις έαυτόν,
Απόλλων ι, Αρτέμιδι, Αητοί.

Τόν Χρύσερμο, γιό τοϋ Ηρακλείτου, άπό τήν Αλεξάνδρεια, συγγενή τοΰ βασιλιά
Πτολεμαίου, έξηγητή και προϊστάμενο τών γιατρών καϊ προϊστάμενο τοΰ Μουσείου, ό
Άρειος, γιος τοϋ Παμφίλου, άπό τήν Αθήνα, γιά τή χρηστή συμπεριφορά του προς αύτόν,
(άφιερώνει) στον Απόλλωνα, τήν Άρτεμη καϊ τή Λητώ.

τόν συγγενή βασιλέως Πτολεμαίου

Πρόκειται, όπως ήδη ειπώθηκε, γιά τόν Πτολεμαίο ΣΤ' τόν Φιλομήτορα. Ό χαρακτηρισμός
συγγενής δέν δηλώνει πραγματική συγγενική σχέση, άλλά άποτελεΐ τιμητικό τίτλο. Πρβ. και τόν
τίτλο φίλος (ή έκ τών πρώτων φίλων) τοϋ βασιλέως· βλ. παραπάνω, σ. 565.

κα'ι έξηγητήν

Τί σημαίνει ό τίτλος έξηγητής παραμένει βασικά άδιευκρίνιστος· βλ. Στράβ., Γεωγρ. 17,1,12:
τών δ' έπιχωρίων αρχόντων κατά πόλιν μέν δ τε έξηγητής έστι, πορφύραν άμπεχόμενος και έχων
πατρίους τιμάς και έπιμέλειαν τών τή πόλει χρησίμων. Άκόμη βλ. von Staden, Herophilus, σ. 524,
ύποσημ. 5 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

και έπι τών 'ιατρών

Τά σχετικά μέ τό περιεχόμενο τοΰ τίτλου καϊ μέ τις δικαιοδοσίες αύτοΰ πού τόν έφερε
δέν έχουν διευκρινισθεί άκόμη. Ήδη ό Pohl, De Graecorum medicis publicis, σ. 28, έξέφρασε τήν
άμφιβολία του, άν ό έπί τών ιατρών ήταν προσωπικός γιατρός τοΰ βασιλιά. Ό Fraeser, Ptolemaic
Alexandria, τ. 1, σ. 373, σημειώνει, χωρίς όμως νά καταλήγει σέ κάποια συγκεκριμένη πρόταση,
ότι ό έν λόγω τίτλος θά μποροϋσε νά σημαίνει: άρχίατρος, έπϊ κεφαλής όλών τών ιατρικών ύπηρε-
σιών τής Αιγύπτου ή μόνο τής Αλεξανδρείας ή μόνο τής Αύλής, χωρίς όμως νά άποκλείει και κά-
ποιον συνδυασμό τών παραπάνω άρμοδιοτήτων. Τήν άποψη ότι τό άκριβές περιεχόμενο τοΰ τίτ-
λου παραμένει άσαφές υιοθετεί και ό von Staden, Herophilus, σ. 524, ύποσημ. 6, και ύποστηρίζει
ότι ό συσχετισμός τοΰ τίτλου αύτοΰ μέ τούς τίτλους άρχιατρός και βασιλικός ιατρός (ώς άντίστοι-
χων) έπίσης είναι άβέβαιος. Σχετικά μέ τό περιεχόμενο τών τίτλων αύτών βλ. και τή βιβλιογρα-
φία πού καταγράφει ό von Staden (αύτόθι). 'Επίσης ό Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σ. 1091,
σημειώνει ότι ό Χρύσερμος κατείχε κάποιες υψηλές βασιλικές θέσεις, θεωρεί όμως μάλλον δύ-
σκολο νά άποδεχθεΐ ότι «αύτός ήταν προϊστάμενος τής βασιλικής ιατρικής ύπηρεσίας τόσο στήν
Αλεξάνδρεια όσο καϊ στήν έπαρχία. Είναι βέβαιο όμως ότι κατείχε ύψηλή θέση στήν ιατρική ύπη-
ρεσία». Ειδικότερα κάνοντας λόγο γιά τόν τίτλο άρχιατρός σημειώνει, ό.π., τ. 2, σ. 1093, ότι κατά
τήν άποψή του ό τίτλος αύτός, πού μαρτυρεΐται γιά γιατρούς τών Σελευκιδών, όπως καί ό τίτλος
έπί τών ιατρών κάποιων γιατρών τών Πτολεμαίων, δέν δηλώνει μόνο τούς γιατρούς τής Αύλής,
άλλά καί τούς γιατρούς τής ιατρικής ύπηρεσίας τών πρωτευουσών καί τού στρατοΰ.

ή έπιγραφή χρονολογείται έπι Πτολεμαίου ΣΤ', μόνον ό Nutton, «Archiatri», σ. 194, ύποσημ. 15, σημειώνει:
«the right date, c. 150-125, was argud at IDelos 1525». Βλ. τέλος Massar, Soigner et servir, σσ. 192-193.
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και έπιστάτην τοΰ Μουσείου

Ό τίτλος αύτός δέν μαρτυρεΐται άπό άλλη πηγή. Ό Fraeser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ.
316, ύποθέτει δτι πρόκειται γιά άξιωματοΰχο τού Μουσείου μέ διοικητικές κυρίως άρμοδιότητες,
ένώ ό Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σ. 1093, γιά τόν προϊστάμενο τοΰ Μουσείου. Βλ. και von
Staden, Herophilus, σ. 524, ύποσημ. 7.

40. Χρύσιππος ό 'Ρόδιος (Κνίδιος)
(4ος/3ος αί. π.Χ.)

Πρόκειται γιά τον Χρύσιππο, γιό τοΰ διάσημου γιατρού Χρυσίππου τού Κνιδίου
(δασκάλου τοΰ Ερασιστράτου), γιά τόν όποϊο δέν είναι γνωστό τίποτε άλλο, παρά μό-
νον δτι διετέλεσε γιατρός στήν Αύλή τοΰ Πτολεμαίου Β' Φιλαδέλφου (285-246 π.Χ.),
καί ϊσως ειδικότερα γιατρός τής συζύγου του Αρσινόης281. Συμετεΐχε στή συνομωσία τής
Αρσινόης κατά τοΰ Πτολεμαίου, μαζί μέ κάποιον Αμύντα282 (ή συνομωσία χρονολογείται
μεταξύ τοΰ 280 καί τοΰ 277 π.Χ.). "Οταν ό βασιλιάς άνακάλυψε τήν έπιβουλή κατά τοΰ
προσώπου του, θανάτωσε τον γιατρό Χρύσιππο καί τόν Αμύντα, ένώ τήν Αρσινόη τήν
έξόρισε στήν Κοπτό τής Θηβαΐδας.

Ή πρόταση τοΰ Susemihl δτι ό Χρύσιππος αύτός ύπήρξε δάσκαλος τοΰ Άριστογένη
τοΰ Θάσιου άποτελεϊ μιά άναπόδεικτη ύπόθεση, στηριζόμενη σέ αύθαίρετους συλλογι-
σμούς283.

Μαρτυρία

Ή μοναδική μαρτυρία γιά τόν γιατρό αύτόν έντοπίζεται στον άρχαϊο Σχολιαστή
τών Ε'ιδυλλίων τοΰ Θεοκρίτου 17,128 [σσ. 324-325 Wendel]:

Πτολεμαίω τω Φιλαδέλφω συνώκει πρότερον 'Αρσινόη ή Λυσιμάχου, άφ'ης καϊ τούς
παϊδας έγέννησε, Πτολεμαΐον καϊ Λυσίμαχον και Βερενίκην. έπιβουλεύουσαν δέ ταύτην
εύρων κα'ι σύν αύτη Άμύνταν και Χρύσιππον τόν 'Ρόδιον ίατρόν, τούτους μέν άνείλεν,
αύτήν δέ έξέπεμψεν εις Κοπτόν τής Θηβαΐδος κα'ι τήν οίκείαν άδελφήν Άρσινόην έγημε
και είσεποιήσατο αύτή τούς έκ τής προτέρας Αρσινόης γενηθέντας αύτώ παϊδας■ αύτή γάρ
ή Φιλάδελφος άτεκνος άπέθανεν.

Μέ τόν Πτολεμαίο τόν Φιλάδελφο άρχικά ήταν παντρεμένη ή Αρσινόη, κόρη τοΰ Λυ-
σιμάχου, μέ τήν όποία γέννησε καί τά παιδιά του, τόν Πτολεμαίο, τόν Λυσίμαχο καί τή Βε-
ρενίκη· έπειδή δμως άνακάλυψε δτι έπιβουλευόταν τή ζωή του μαζί μέ τόν Αμύντα καί τόν

281. Βλ. Wellmann, «Chrysippos» (17), στ. 2511. Βλ. άκόμη Susemihl, «Chrysippos von Knidos», σσ.
315-316- Gorteman, «Médecins de cour»,aa. 321-322 κάι 323-325- Fraser, Ptolemaic Alexandria^. Ι,σσ. 347
κάι 369, κάι τ. 2, σσ. 502-503, σημ. 45-49, κάι σ. 545, σημ. 277', κάι Marasco, «Médecins de cour», σσ. 448-449.
Γιά τήν Αρσινόη βλ. U. Wilcken, «Arsinoe» (25), RE II/l (1895) 1281-1282, κάι Massar, Soigner et servir, σσ.
57,61-62 κάι 110.

282. Βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 5 («Αμύντας»),

283. Βλ. «Chrysippos von Knidos», σ. 315. Βλ. όμως σ. 169 (άποψη τοΰ Wellmann).
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γιατρό Χρύσιππο τόν 'Ρόδιο, αύτούς τούς θανάτωσε, ένώ έκείνη τήν εξόρισε στήν Κοπτό
τής Θηβαΐδας καί παντρεύτηκε τήν άδελφή του Αρσινόη και τής έδωσε τά παιδιά πού
είχε άποκτήσει άπό τήν προηγούμενη Αρσινόη- γιατί αύτή ή Φιλάδελφος πέθανε άτεκνη.

καί σύν αύτη Άμύνταν κα'ι Χρύσιππον τον 'Ρόδιον ίατρόν, τούτους μέν άνείλεν, αύτήν δέ έξέ-
πεμψεν είς Κοπτόν τής Θηβαΐδος

Στό χωρίο αύτό γίνεται λόγος γιά τόν γιατρό Χρύσιππο τόν 'Ρόδιον κα'ι όχι τόν Κνίδιον.
Ώστόσο πιστεύεται ότι πρόκειται γιά τό 'ίδιο πρόσωπο. Τό ιστορικό τοΰ σχολιασμοΰ τής έν λόγω
προτάσεως, άπό δσο κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσω, έχει συνοπτικά ώς άκολούθως:

Πρώτος ό Wellmann, «Geschichte, III», σ. 372, ύποσημ. 2, έπιχειρώντας τήν ταύτιση τοΰ
Χρυσίππου, διόρθωσε τό 'Ρόδιον σέ Κνίδιον, ένώ άργότερα μετέβαλε γνώμη γιά τή μορφή τοΰ
κειμένου καί πρότεινε τήν αποκατάσταση τοΰ χωρίου ώς έξής: καί σύν αύτή Άμύνταν <τόν 'Ρόδι-
ον> καί Χρύσιππον τόν {'Ρόδιον} ίατρόν (βλ. «Geschichte, ν»,σ. 328,ύποσημ. 1). Καί οί δύο προτά-
σεις τοΰ Wellmann στόχο τους είχαν νά ταυτίσουν τον Χρύσιππο πού ό Σχολιαστής τοΰ Θεοκρί-
του μνημονεύει ώς 'Ρόδιον μέ τόν γιατρό Χρύσιππο τόν Κνίδιο, ό όποιος, κατά τόν Διογένη Λα-
έρτιο, διετέλεσε γιατρός τοΰ Πτολεμαίου Β'. Τή διόρθωση τοΰ Wellmann άπό 'Ρόδιον σέ Κνίδι-
ον άσπάζεται καί ό Susemihl, δεχόμενος ότι ό Χρύσιππος πού μνημονεύεται άπό τόν άρχαίο Σχο-
λιαστή τοΰ Θεοκρίτου καί ό ομώνυμος έγγονός (!) τοΰ Χρυσίππου τοΰ Κνιδίου (καί όχι ό γιός,
δπως παραδίδει ό Διογένης ό Λαέρτιος, Βίοι φιλοσ. 7,186) είναι ένα καί τό αύτό πρόσωπο. Μάλι-
στα ό Susemihl πιστεύει ότι ό Χρύσιππος αύτός πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν γιό τοΰ Άρισταγόρα
καί ότι διετέλεσε μαθητής τοΰ Άεθλίου καί συγγραφέας τοΰ έργου Θεραπεύματα όρατικά- τέλος,
τόν θεωρεί δάσκαλο τοΰ Αριστογένη τοΰ ©άσιου (γιά ολα αύτά βλ. «Chrysippos von Knidos», σσ.
314-316, καί Διογ. Λαέρτ., Βίοι φιλοσ. 8, 89-90).

'Επισημαίνω όμως ότι τήν άποψη ότι ό 'Ρόδιος γιατρός τοΰ Σχολιαστή τοΰ Θεοκρίτου είναι
τό ϊδιο πρόσωπο μέ τόν γιο τοΰ πρεσβύτερου Χρυσίππου τοΰ Κνιδίου (χωρίς δμως νά κάνει λόγο
γιά διόρθωση τοΰ χωρίου τοΰ αρχαίου Σχολιαστή) τήν είχε προτείνει ήδη ό U. von Wilamowitz-
Moellendorff, Antigonos von Karystos [PhU 4], Berlin 1881 (zweite unveränderte Auflage: Berlin
- Zürich 1965), σσ. 325-326, στηριζόμενος στήν άκόλουθη μαρτυρία τοΰ Διογ. Λαερτ. Βίοι φιλοσ.
7,186: γέγονε δέ καί άλλος Χρύσιππος Κνίδιος 'ιατρός, παρ'ού φησιν 'Ερασίστρατος είς τά μάλιστα
ώφελήσθαι. και έτερος, υιός τούτου, ιατρός Πτολεμαίου, δς διαβληθείς περιήχθη καί μαστι-
γούμενος έκολάσθη. Βλ. έπίσης Gorteman, «Médecins de cour», σ. 325- Wellmann, «Geschichte,
V», σ. 328, ύποσημ. 1· στόν ϊδιο, «Chrysippos» (17), στ. 2511- Allbutt, Greek Medicine, σ. 134·
Massar, Soigner et servir, σσ. 61-62, κ.ά.

Ό Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, σ. 347, φαίνεται νά μήν άποδέχεται τήν άναγκαιότητα
τών δύο παραπάνω διορθωτικών προτάσεων τοΰ Wellmann καί ύποστηρίζει δτι οί χαρακτηρισμοί
'Ρόδιος καί Κνίδιος είναι δυνατόν νά άφοροϋν τό ϊδιο πρόσωπο- ό πρώτος χαρακτηρισμός ('Ρόδι-
ος) δηλώνει τόν τόπο καταγωγής τοΰ Χρυσίππου, ένώ ό δεύτερος (Κνίδιος) τήν ιατρική σχολή τής
όποιας ήταν οπαδός. Σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό ό Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 503, σημ.
49, έπικαλείται μιά άνάλογη περίπτωση πού άφορά τόν γιατρό Άριστογένη, μαθητή τοΰ Χρυσίπ-
που, ό όποιος χαρακτηρίζεται Θάσιος άπό τόν τόπο τής καταγωγής του (Σούδα α 3910 Adler),
άλλά καί Κνίδιος ώς οπαδός τής Κνιδιακής ιατρικής σχολής (Σοϋδα α 3909 Adler)· βλ. καί παρα-
πάνω, σ. 167.
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Τέλος πρέπει νά γίνει λόγος καί για ένα άκόμη πρόσωπο τοϋ στενού περιβάλλο-
ντος τοϋ Αλεξάνδρου, τό όποιο σαφώς δέν ήταν γιατρός άλλά τό έπάγγελμά του θά
μπορούσε νά θεωρηθεί κάπως σχετικό μέ τήν ιατρική.

Άθηνοφάνης ό Αθηναίος
(4ος αί. π.Χ.)

Ό Άθηνοφάνης ήταν ύπεύθυνος γιά τό λουτρό τοΰ Αλεξάνδρου καί παρασκευ-
αστής άλοιφών (καί ταυτόχρονα ένα είδος γελωτοποιού)284· αύτό βέβαια δέν σημαίνει,
όπως σημειώθηκε, ότι ήταν γιατρός, άλλά πάντως πρέπει νά κατείχε άρκετές σχετικές
γνώσεις. Στό χωρίο τοΰ Πλουτάρχου, όπου γίνεται λόγος γι' αύτόν, έξιστορειται τό περι-
στατικό τής πυρπολήσεως ένός νεαρού στό λουτρό. Ό Άθηνοφάνης, προφανώς γιά νά
διασκεδάσει, όπως νόμιζε, τόν Αλέξανδρο, πρότεινε τήν πυρπόληση τοΰ νεαροΰ τραγου-
διστή Στεφάνου μέ νάφθα, ώστε νά δοκιμασθεί ή άποτελεσματικότητά της. Τό επεισόδιο
αύτό, πού είχε τραγικό άποτέλεσμα γιά τόν νεαρό (μετά ταϋτα χαλεπώς εσχεν), συνέβη
στά Έκβάτανα τό 331 π.Χ.

Μαρτυρία

Πλούταρχ., Άλέξ. 35,5-9:

Ήν δέ τις Άθηνοφάνης Αθηναίος τών περί άλειμμα και λουτρόν είωθότων τό σώμα
θεραπεύειν τού βασιλέως και τήν διάνοιαν έμμελώς άπάγειν έπί τό ράθυμον. ούτος έν τω
λοντρώνι τότε παιδαρίου τω Άλεξάνδρω παρεστώτος ευτελούς σφόδρα καϊ γελοίου τήν
δψιν, άδοντος δέ χαριέντως, Στέφανος έκαλεϊτο, «βούλει», φησίν, «ώ βασιλεϋ, διάπειραν έν
Στεφάνω τοϋ φαρμάκου λάβω μεν; αν γαρ αψηται τούτου και μή κατασβεσθή, παντάπα-
σιν αν φαίην άμαχον και δεινήν αύτοϋ τήν δύναμιν είναι», προθύμως δέ πως και τοϋ παι-
δαρίου δίδοντος έαυτόν πρός τήν πεϊραν, άμα τω περιαλεϊψαι καϊ θιγεϊν έξήνθησε φλό-
γα τοσαύτην τό σώμα και πυρί κατεσχέθη τό παν, ώστε τόν Άλέξανδρον είς πάν απορίας
και δέους έλθεΐν. εί δέ μή κατά τύχην πολλοί παρήσαν άγγεϊα πρός τό λουτρόν ϋδατος διά
χειρών έχοντες, ούκ άν έφθασεν ή βοήθεια τήν έπινομήν. άλλά καϊ τότε μόγις κατέσβεσαν
τό σώμα τοϋ παιδός δι'δλου πϋρ γενόμενον, και μετά ταϋτα χαλεπώς έσχεν.

Υπήρχε κάποιος Άθηνοφάνης Αθηναίος, ένας άπό αύτούς πού συνήθως φρόντιζαν
τό σώμα τοΰ βασιλιά όσον άφορά τήν έπάλειψη μέ άλοιφές καί τό λουτρό, άλλά καί οδη-
γούσαν μέ έπιμέλεια τή σκέψη του στήν ξεγνοιασιά285. Αύτός στό λουτρό, ένώ βρισκόταν
κοντά στόν Αλέξανδρο ένας νεαρός έξαιρετικά άδύνατος καί μέ άστείο πρόσωπο, πού
όμως τραγουδούσε μέ χάρη, ονόματι Στέφανος, είπε: «Βασιλιά, θέλεις νά δοκιμάσουμε

284. Για τόν Άθηνοφάνη βλ. Berve, Alexanderreich, τ. 1, σ. 79, ύποσημ. 1, κάι τ. 2, σ. 15, άρ. 31, καί
στόν ίδιο, «Athenophanes», RE Suppl. IV (1924) 57 (: «Bade- und Salbemeister»). Βλ. καϊ J. Kirchner,
Prosopographia Attica, τ. 1, Berolini 1901 (άνατύπ. 1966), άρ. 285.

285. Δηλ. τόν διεσκέδαζε.
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τό φάρμακο286 στόν Στέφανο; Γιατί, άν άνάψει και δέν σβήσει, θά ισχυρισθώ ότι ή δύνα-
μή του εΐναι άκαταμάχητη καί φοβερή». Άφοΰ λοιπόν καί ό νεαρός προσφέρθηκε κατά
κάποιο τρόπο πρόθυμα γιά τή δοκιμή, μόλις τόν άλειψαν (μέ τό φάρμακο) καί τόν άκού-
μπησε ή φωτιά, τό σώμα του έβγαλε τόσο μεγάλη φλόγα καί σκεπάσθηκε ολόκληρο άπό
τή φωτιά, ώστε ό Αλέξανδρος τά έχασε τελείως καί φοβήθηκε. Έάν δέν βρίσκονταν έκεΐ
κατά τύχη πολλοί κρατώντας στά χέρια τους κανάτες μέ νερό γιά τό λουτρό τους, ή βο-
ήθεια287 δέν θά πρόφθανε τήν εξάπλωση (τής φωτιάς). Άλλά καί τότε μέ δυσκολία έσβη-
σαν τό σώμα τοΰ νεαροΰ, πού ολόκληρο εΐχε πάρει φωτιά, καί πού ΰστερα άπό αύτά βρι-
σκόταν σέ άσχημη κατάσταση.

διάπειραν έν Στεφάνω τοϋ φαρμάκου λάβωμεν

Γιά τόν θαυμασμό πού ένιωσε ό Αλέξανδρος στή Βαβυλώνα βλέποντας τή νάφθα νά ρέει
άπό τή γή καί νά λιμνάζει στό έδαφος δημιουργώντας έστίες φωτιάς βλ. Πλούταρχ., Αλέξ. 35,1-4.

Κατά τον V. Nutton μέ τίς Αύλές τών Διαδόχων συνδέονταν καί οί άκόλουθοι γιατροί:
α') Μέ τήν Αλεξάνδρεια καί τούς Πτολεμαίους

Άθηναγόρας
(1ος αί. π.Χ.)

Ό Άθηναγόρας διετέλεσε άρχίατρος —πιθανόν, κατά τόν V. Nutton, βασιλικός άρχί-
ατρος288—, καί ήταν έγκατεστημένος στήν Αλεξάνδρεια. Μοναδική μαρτυρία γι' αύτόν
άποτελεΐ μιά ιδιωτική έπιστολή σέ πάπυρο πού βρέθηκε στό Φαγιούμ (Fayum) τής Αιγύ-
πτου καί χρονολογείται μεταξύ περίπου τού 100 καί τοΰ 50 π.Χ. Κατά τό κείμενο τής έπι-
στολής αύτής ό Άθηναγόρας δίνει έντολή στούς στολιστές (αύτούς πού έντυναν τίς μού-
μιες) καί στούς ιερείς τοΰ Λαβυρίνθου τοΰ Φαγιούμ νά μήν μουμιοποιήσουν τό σώμα κά-
ποιου βοηθού του πού έτυχε νά πεθάνει έκεΐ· τούς γνωστοποιεί ότι γιά τή μεταφορά τού
σώματος του άπό τό Φαγιούμ στήν Πτολεμάί'δα στέλνει δύο άνθρώπους του καί ότι γιά

286. Τή νάφθα.

287. Προφανώς ή βοήθεια αν ερχόταν άπό κάποια άπόσταση, άπό κάποιον άλλο χώρο τών λουτρών.

288. Βλ. Rostovtzeff, Hellenistic World, τ. 2, σσ. 1092-1093· Fraeser, Ptolemaic Alexandria, τ. 1, α 373,
και τ. 2, σ. 549, σημ. 314, καί Nutton, «Archiatri», σσ. 194 κάι 218, άρ. 2. Ό Άθηναγόρας αύτός μάλλον δεν
πρέπει νά ταυτισθεί μέ τόν συγγραφέα τής πραγματείας γιά τούς σφυγμούς κάι τά ούρα, γιά τόν όποιον βλ.
Μ. Wellmann, «Athenagoras» (10), RE ΙΙ/2 (1896) 2021.
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τό ι'διο ζήτημα τούς έχουν γράψει και οί συνάδελφοι τους τής Αλεξανδρείας. Ακριβέστε-
ρα, τό κείμενο τής έπιστολής έχει ώς άκολούθως289:

Άθηναγόρας ό αρχίατρος τοις ίερεϋσι τών
έν τώ[ί] Λαβυρίνθωι στολιστών και τοις
στοιλ[ισ]ταϊς χαίρειν.
έπεί Ηρακλείδης

ό πα[ρ'έ]μοϋ έπί τών τόπων τετελεύτηκ(εν)
καί έ[σ]τ/ν έν ταϊς παρ'ύμεϊν νεκρίαις,
τον[τ]ου δέ χάριν πέπομφα Νικίαν και Κρόκ(ον),
καλώς ποιήσετε προέμενοι τό σω-
μάτι[ο]νμηθέν πράξαντες κα'ι συν-
καταστήσατε αύτοϊς έως Πτολεμαΐδος.
γέγραφαν δέ ύμεϊν κα'ι οί άπ'Αλεξανδρείας
στολ[ισ]ται περί αύτοϋ. έπιμέλεσθε δέ
έαν[τώ]ν ϊν'ύγιαίνητε.
έρρωσ(θε). (έτους) ιδ' Άθύρ κε'.

Verso:

τοις ίερεϋσι τών στολιστών κα'ι τοις στολίστα[ίς].

Ό αρχίατρος Άθηναγόρας χαιρετά τούς ιερείς τών στολιστών του Λαβυρίνθου καί
τούς στολιστές.

Έπειδή ό Ηρακλείδης, ό ύπάλληλός μου, άπεβίωσε στήν περιοχή σας καί βρίσκεται
στό νεκροταφείο σας, έξ αιτίας αύτοϋ έχω στείλει (πρός έσάς) τόν Νικία καί τόν Κρόκο·
θά πράξετε καλώς, άν τούς παραδώσετε τό σώμα του χωρίς νά κάνετε τίποτε (σ' αύτό)
καί άν τούς συνοδεύσετε μέχρι τήν Πτολεμάί'δα. Σάς έχουν γράψει γι' αύτόν [sc. τόν
Ηρακλείδη] καί οί στολιστές τής Αλεξανδρείας. Νά φροντίζετε τούς έαυτούς σας γιά νά
είσθε ύγιεΐς. Νά είσθε καλά____

Verso:

πρός τούς ίερεϊς τών στολιστών καί τούς στολιστές.

καλώς ποιήσετε προέμενοι τό σωμάτι[ο]ν μηθέν πράξαντες

Δηλ. χωρίς νά τοΰ άφαιρεθοΰν τά σπλάγχνα· βλ. Fraser, Ptolemaic Alexandria, τ. 2, σ. 549,
σημ. 314.

β') Μέ τήν Αντιόχεια καί τούς Σελευκίδες

289. Βλ. Α. S. Hunt - C. C. Edgar, Select Papyri, τ. 1 [Loeb] : Non-literary Papyri. Private Affairs, London
- Cambridge, Mass. 1970, σσ. 292-295, άρ. 104· πρβ. κάι C. C. Edgar, «The Stolistae of the Labyrinth», APF 13
(1938) 76-77.
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Χρύσιππος ό Κνίδιος
(4ος/3ος; αί. π.Χ.)

Ό V. Nutton290 ύποστηρίζει οτι ό Χρύσιππος (άκμή π. 300 π.Χ.), δάσκαλος τοΰ Ερα-
σιστράτου, εΐχε δεσμούς, προφανώς έπαγγελματικούς, μέ τήν Αύλή τών Σελευκιδών,
όπως καί ό Κλεόμβροτος291. Υποθέτω ότι βασίζει τήν άποψή του αύτή στο γεγονός ότι
ό 'Ερασίστρατος κατά τήν πρώτη περίοδο τής ζωής του ίάτρευσε στήν Αντιόχεια, όπο-
τε μαθήτευσε κοντά στόν πατέρα του καί σέ άλλους γιατρούς τής πόλεως. Πάντως οΰτε
ό Nutton παραπέμπει στήν πηγή τής πληροφορίας του (άν ύπάρχει), ούτε κατέστη δυ-
νατόν νά έντοπίσω κάποιο σχετικό άρχαΐο κείμενο.

Αντίθετα ό Μ. Wellmann292 πιστεύει ότι ή πόλη, όπου έζησε ό Χρύσιππος είναι ή
Αλεξάνδρεια, καί ύπέρ αύτοΰ έπικαλειται άφ' ένός τό ότι ό γιατρός αύτός εΐχε φήμη ανα-
τόμου καί άφ' έτέρου ότι ό γιός του εΐχε σχέσεις μέ τήν Αύλή τοΰ Πτολεμαίου Β '293. Άλλά
καί γι' αύτή τή δεύτερη πρόταση δέν έντοπίζεται κάποια άρχαία μαρτυρία.

Συνεπώς δέν άποδεικνύεται ή σχέση τοΰ Χρυσίππου αύτοΰ οΰτε μέ τούς Σελευκίδες
οΰτε μέ τούς Πτολεμαίους294.

290. Βλ. Nutton, Ancient Medicine, σ. 133.

291. Για τον όποιον βλ. παραπάνω, στό κεφ. αύτό, λ. άρ. 21.

292. Βλ. «Chrysippos» (16), στ. 2510. Βλ. έπίσης Gurlt, Gesch. der Chirurgie, σσ. 302-303 (δέν σημειώνει
τίποτε γιά τήν πόλη όπου έζησε ό γιατρός αύτός)· Massar, Soigner et servir, σσ. 56-58,61,105,108-111,151-
152 κάι 184. Γιά τόν Χρύσιππο, δάσκαλο τοϋ 'Ερασιστράτου, βλ. και παραπάνω, σ. 499.

293. Βλ. παραπάνω, λ. άρ. 40, «Χρύσιππος ό Ρόδιος (Κνίδιος)» (πρόκειται γιά τόν γιό του πού συμμε-
τείχε στή συνομωσία τής Αρσινόης).

294. Μέ βάση τό σκεπτικό τοϋ Nutton θά έπρεπε νά θεωρήσουμε ότι και οί λοιποί δάσκαλοι του ήταν
γιατροί τής Αύλής.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

μακεδόνες ιπποϊατροι

Εισαγωγικά

Γιά τους Ιπποϊατρούς πού κατάγονταν άπό τήν άρχαία Μακεδονία ή πού έζησαν σ'
αύτήν δυστυχώς οί γνώσεις μας εΐναι έλάχιστες. Αν καί πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι
ύπήρχαν 'ιπποϊατροι—έστω καί έμπειρικοί— γενικά στή Μακεδονία καί ειδικότερα στόν
μακεδονικό στρατό, δέν κατέστη δυνατόν νά έντοπίσουμε παρά τρία μόνον ονόματα.
Μαζί μ' αύτούς συνεξετάζεται ό Θεσσαλονικεύς γιατρός Ούέλμος Τρύφωνος, τό φάρμα-
κο τοΰ όποιου γιά τις άσκαρίδες, άν καί προφανώς γράφτηκε γιά άνθρώπους, περιλαμ-
βάνεται στή συλλογή τών Ίππιατρικών, άφοΰ έχει θεραπευτική έφαρμογή καί στά ζώα·
έπίσης γίνεται μνεία τοΰ Αριστοτέλη, απόψεις τοΰ όποιου γιά διάφορα ζώα ομοίως έντο-
πίζονται στά Ίππιατρικά.

Δέν είναι γνωστό τό όνομα κανενός ίπποϊατροϋ πού νά ύπηρέτησε στήν Αύλή κά-
ποιου Μακεδόνα βασιλιά1, ούτε μαρτυρείται κτηνιατρική ύπηρεσία στόν στρατό τοΰ
Αλεξάνδρου2. Έπίσης γιά τή νοσηρότητα καί τούς θανάτους ζώων τοΰ μακεδονικοΰ
στρατοΰ δέν διασώζεται στις πηγές καμιά λεπτομερής πληροφορία παρά μόνο κάποιες
γενικές καί άόριστες άναφορές3. Έξ αιτίας αύτής τής σιωπής τών πηγών εικάζεται4 ότι
τή νοσηλεία τών ζώων τοΰ στρατεύματος τοΰ Αλεξάνδρου ϊσως άναλάμβαναν άτομα
πού είχαν έμπειρία στή φροντίδα τών ζώων καί τά όποια, όταν είχαν νά άντιμετωπί-
σουν διάφορα νοσήματα, προσέτρεχαν στίς συμβουλές τών γιατρών τοΰ στρατεύμα-
τος. Κτηνιατρική ύπηρεσία, άνάλογη μέ τήν ιατρική, μποροΰμε νά θεωρήσουμε ότι άρχι-
σε νά ύφίσταται μόνον άπό τήν έποχή τών Πτολεμαίων, άφοΰ σέ πάπυρο τοΰ 257 (ή τοΰ
256) π.Χ., δηλ. έπί Πτολεμαίου Β' τοΰ Φιλαδέλφου), μαρτυρείται ειδικός φόρος, τό ίππι-
ατρικόν, τόν όποιον κατέβαλλαν οί κληροΰχοι στούς ίπποϊατρονς πού φρόντιζαν τά ζώα
τους (κατ' άλλη άποψη έπρόκειτο γιά φόρο τών ίπποϊατρών πρός τό κράτος). Άν καί πι-
θανότερο θεωρείται τό πρώτο ένδεχόμενο, ό,τιδήποτε άπό τά δύο καί άν ισχύει, ό φό-

1. Γιά μιά γενική έξέταση τής Κτηνιατρικής στον μακεδονικό Ελληνισμό βλ. Τσακνάκης, Ίστ. έΛΑ.
Κτηνιατρ., τ. 1, σσ. 113-120 (: «Ή εξέλιξη τής Κτηνιατρικής στόν μακεδονικό 'Ελληνισμό, 336-210»).

2. Βλ. Τσακνάκης, Ίστ. ελλ. Κτηνιατρ., τ. 1, σ. 114.

3. Βλ. Τσακνάκης, Ίστ. έΑΑ. Κτηνιατρ., τ. 1, σ. 115.

4. Βλ. Τσακνάκης, Ίστ. έΑΑ. Κτηνιατρ., τ. 1, σ. 116.
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ρος αύτός πρέπει να θεωρηθεί ώς άπόδειξη γιά τήν ύπαρξη καί λειτουργία οργανωμένου
κτηνιατρικού σώματος5.

Πρέπει ίσως νά έπισημανθει έδώ ότι σαφείς μνείες ίπποϊατρών —γενικά στήν
Αρχαιότητα καί όχι μόνο στή Μακεδονία καί στά ελληνιστικά βασίλεια— μαρτυροϋνται
κυρίως άπό τόν 2ο αί. π.Χ. καί μετά6, ή μνεία όμως τοΰ ίππιατρικοϋ (φόρου;) μάς ύποχρε-
ώνει νά δεχθοΰμε τήν ύπαρξη έξειδικευμένων γιατρών τών ζώων τουλάχιστον άπό τόν
προηγούμενο (3ο) αιώνα7.

1. 'Ιορδάνης
(5ος-6ος αί. μ.Χ.)

Στό προαύλιο τής Μονής Άγιας Τριάδος Βοδενών (Έδεσσας) βρέθηκε —μεταξύ
άλλων— καί μία πλάκα μέ τό άκόλουθο επιτύμβιο έπίγραμμα, στό όποιο μνημονεύεται
ό ίπποϊατρός 'Ιορδάνης καί ή σύζυγος του8:

t

Μημόριον 'Ιορ-
δανού ίπποϊατροϋ
καϊ τής συμβίου αύ-
τοϋ ΑημητρίαςΑ

Μνήμα τοΰ ίπποϊατροϋ 'Ιορδάνη καί τής συζύγου του Δημητρίας.

Ίορδάνου

Ό Πελεκανίδης άντί Ίορδάνου συμπλήρωσε Ίουστίνον βλ. «Μεσαιωνικά Μακεδονίας»
(δ.π.), σ. 226. Τήν άνάγνωση τοϋ Πελεκανίδη υιοθετεί και ό Σκαλίδης, «Ό Χριστιανισμός στήν
Έδεσσα», σ. 64· ό Σταλίδης όμως προφανώς κάνει κάποια σύγχυση όσον άφορά τό έπίγραμμα
αύτό, έπειδή, καταγράφοντάς το σέ δύο διαφορετικά σημεία τοΰ δημοσιεύματος του, τή μία φορά
υιοθετεί τή γραφή (ή καλύτερα τή συμπλήρωση) Ίουστίνον (βλ. «Ό Χριστιανισμός στήν Έδεσ-
σα», σ. 64, όπου έχει ύπ' όψιν του τήν έκδοση τοΰ Πελεκανίδη), ένώ τή δεύτερη τή γραφή Ίορδά-
νου, όπου παραπέμπει στόν Δήμιτσα, τόν Feissel, τόν Πελεκανίδη και στό δημοσίευμά του γιά τήν
Άγια Τριάδα (βλ. ύποσημ. 8).

5. Γιά δλα αύτά βλ. Τσακνάκης, Ίστ. έλΑ. Κτηνιατρ., τ. 1, σσ. 119-120.

6. Βλ. Τσακνάκης, Ίστ. ελλ. Κτηνιατρ., τ. 1, σσ. 116 και 120.

7. Βλ. Τσακνάκης, Ίστ. ελλ. Κτηνιατρ., τ. 1, σ. 120.

8. Παραθέτω τό κείμενο κατά τόν Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes, σσ. 46-47, άρ. 30. Βλ. άκό-
μη Antonin άρχιμ., Rumeliju, σ. 219, άρ. 14· J. Η. Mordtmann, «Inschriften aus Edessa», MDAI/AA 18 (1893)
417, άρ. 4· Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. 1, σ. 395, άρ. 8· Σ. Πελεκανίδης, «Μεσαιωνικά
Μακεδονίας», ΑΔ 16 (1960), Μέρος Β ' - Χρονικά, σ. 226 (πίν. 199ε)· J. Robert - L. Robert, Bull.Êpigr. 5 (1964),
σ. 185, άρ. 245· Pohl, De Graecorum medicis publicis, σ. 63, σημ. 56· J. Robert - L. Robert, Bull.Êpigr. 2 (1946-
1947), σσ. 304-305, άρ. 38· Κανατσοΰλης, Μακεδονική προσωπογραφία, σ. 61, άρ. 562· Κ. Γ. Σταλίδης, Ή Αγία
Τριάδα "Εδέσσης, Έδεσσα 1977, σσ. 72-73, άρ. 9, καί στόν ϊδιο, «Ό Χριστιανισμός στήν Έδεσσα», σσ. 64 καί
68.
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2. Αυρήλιος Αύκος
ΟαΙ.)

Σέ έπιτύμβια έπιγραφή πού βρέθηκε μεταξύ τής Πύδνας και τού Δίου, κοντά στά
έρείπια άρχαίου ναού δωρικού ρυθμού, μνημονεύεται ό ίπποϊατρός Αύρήλιος Λύκος· τό
έπιτύμβιο μνημείο τοΰ τό άφιέρωσαν ή κόρη του Δεΐα Λουκίλα καί ό γιός του Ούαλερια-
νός, ό όποιος έπίσης ήταν ίπποϊατρός9:

Έμνήσθη-
σαν τά τέ-
κνα Αυρη-
λίου Λύκο-
υ τοϋ πατρό-
ς Δεία[α] Λουκ-
ίλα Ούαλερ ι-
ανός Ιππο ιατ-
ρός ϋός ίπποϊ-
άτρου μνεία-
ς χάριν.

'Ενθυμήθηκαν τόν πατέρα τους Λύρήλιο Λύκο τά παιδιά του Δεια Λουκίλα καί
Ούαλεριανός ίπποϊατρός, γιός ίπποϊατροΰ, εις μνήμην του.

Γιά τόν ίππσϊατρό Αυρήλιο Λύκο, έκτός άπό τίς πληροφορίες πού καταγράφονται στό έπί-
γραμμα αύτό, δέν είναι γνωστό κανένα άλλο στοιχείο. Βλ. καί τό έπόμενο λ.

3. Ούαλεριανός
(; αί.)

Πρόκειται γιά τόν ίπποϊατρόν πού μάς είναι γνωστός μόνο άπό τήν επιτύμβια έπι-
γραφή πού μνημονεύθηκε στό προηγούμενο λήμμα (άρ. 2), καί ό όποιος μαζί μέ τήν
άδελφή του έστησαν μνημείο στόν έπίσης ίπποϊατρόν πατέρα τους10.

9. Βλ. Δήμιτσας, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, τ. 1, σ. 146, άρ. 178 (γιά τόν τόπο εύρέσεως τής
έπιγραφής βλ. σ. 145), κάι Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, σ. 30, άρ. 246.

10. Βλ. Κανατσούλης, Μακεδονική προσωπογραφία, τ. 1, σ. 113, άρ. 1030. Βλ. και τή βιβλιογραφία τής
προηγούμενης ύποσημ.
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4. Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς
(;αϊ.)

Στήν ίππιατρική συλλογή πού είναι γνωστή ώς Hippiatrica Cantabrigiensia11 πα-
ραδίδεται ένά κεφάλαιο τδ όποιο άφορά τή θεραπεία τών άσκαρίδων στά τετράποδα
καί τούς άνθρώπους· κατά τή δήλωση τοΰ ανώνυμου συντάκτη (;) τής συλλογής αύτής
στό παραπάνω κεφάλαιο έκτίθενται άπόψεις τοΰ γιατρού Ούέλμου Τρύφωνος· γιά τό έν
λόγω κείμενο βλ. στό πρώτο κεφάλαιο, λ. άρ. 37.

5. Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης
(384-322 π.Χ.)

Τελειώνοντας τά σχετικά μέ τούς Μακεδόνες ίπποϊατρούς δέν κρίνω άσκοπο νά
σημειώσω δτι στά Ίππιατρικά έχουν συμπεριληφθεί τά άκόλουθα κεφάλαια, τά όποια
προέρχονται άπό τό σύγγραμμα τοΰ Αριστοτέλη Περι τά ζώα ίστορίαι:

I. Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 10,10 [CHG II 143,6-15 ]:

Έκ τών Αριστοτέλους περι όχείας [sc. ίππων]
= Άριστοτ., Π. ζώα ιστ. Ε' 14,545b 10-20:

"Ίππος όχεύειν άρχεται διέτης και όχεύεται, ώστε και γεννάν. τά μέντοι έκγονα κατά
τούτους τούς χρόνους έλάττω καϊ άσθενικώτερα. ώς δέ έπί τό πλείστον τριέτης όχεύει και
όχεύεται. ούτος και έπιδίδωσιν άει [καϊ] έπι τό βέλτιον τά έκγονα γεννάν μέχρις έτών κ',
όχεύει δέ ό Ίππος άρρην μέχρις έτών λγ ', ή δέ θήλεια όχεύεται μέχρι μ ' έτών, ώστε σχεδόν
συμβαίνει διά βίου γίνεσθαι τήν όχείαν. ζή δέ ώς έπι τό πολύ ό μέν άρρην περι πέντε καϊ
τριάκοντα έτη, ή δέ θήλεια πλείω μ '. ήδη δέ τις έβίωσεν ίππος έτη οε '.

Άπό τά έργα τοΰ Αριστοτέλη
σχετικά μέ τήν όχεία [sc. τών άλογων].

Τό άλογο άρχίζει νά όχεύει (δταν γίνει) δύο χρόνων, καί (τότε έπίσης) όχεύεται,
όπότε καί γεννά. Ωστόσο δσα γεννηθούν κατά τήν περίοδο αύτή, είναι πιδ μικρόσω-
μα καί πιο άσθενικά. Ώς έπί τό πλείστον δμως (τό άλογο) όχεύει καί όχεύεται (άφοΰ γί-
νει) τριών έτών. Αύτό βελτιώνεται συνεχώς δσον άφορα τά δσα γεννάει μέχρι τά είκοσι
χρόνια του. Τό άρσενικό άλογο όχεύει μέχρι τά τριάντα τρία χρόνια του, ένώ τό θηλυκά
όχεύεται μέχρι τά σαράντα χρόνια του, ώστε τελικά ή όχεία πραγματοποιείται σχεδόν διά
βίου. Τό άρσενικό άλογο ζει τό περισσότερο γύρω στά τριάντα πέντε χρόνια, ένώ τό θη-
λυκό περισσότερο άπό σαράντα. Μάλιστα κάποιο άλογο έζησε έβδομήντα πέντε χρόνια.

Τό πρώτο μισό τοΰ χωρίου αύτοΰ έπαναλαμβάνεται σχεδόν αύτούσιο άπό τόν Αριστοτέλη
καί παρακάτω στό ϊδιο έργο του, βλ. Π. ζώα ιστ. Ζ' 22,575b 22 κ.έ.: "Ιππος δ'άρχεται όχεύειν ό μέν

11. Γιά τή συλλογή αύτή βλ. παραπάνω, στό πρώτο κεφ., λ. άρ. 37 («Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς»).
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άρρην διετής, και ή θήλεια διετής όχεύεσθαι. ταϋτα μέντοι ολίγα εστί, καϊ τα εκγονα τούτων έλάτ-
τω καϊ άσθενικώτερας ώς δ'έπι τό πολύ άρχονται όχεύειν τριετείς δντες, καϊ αί ίπποι όχεύεσθαι, καί
έπιδιδόασι δ'αεί πρός τό βελτίω τά εκγονα γίγνεσθαι μέχρι έτών εϊκοσιν.

"Ιππος όχεύειν άρχεται διέτης καϊ όχεύεται, ώστε καί γεννάν ... ώς δέ έπί πλείστον όχεύει καί
όχεύεται

Διαφορετική είναι ή άποψη τοϋ Ανατολίου, βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 14, 7 [I 80, 20-21
Oder - Hoppe]: έστω ό είς όχείαν παραλαμβανόμενος ίππος πενταέτης.

όχεύει δέ ό ίππος αρρην μέχρις έτών λγ '

Πάλι κατά τήν άποψη τοΰ Ανατολίου, Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 14, 7 [I 80, 21-22 Oder -
Hoppe]: καί παυέσθω [sc. ό ϊππος] τής όχείας πεντεδεκαέτης.

ή δέ θήλεια όχεύεται μέχρι μ ' έτών, ώστε σχεδόν συμβαίνει δια βίου γίνεσθαι τήν όχείαν

Όσον άφορά τόν χρόνο ένάρξεως καί πέρατος τής όχείας τών θηλυκών άλογων (τών
φορβάδων) ό Ανατόλιος διαφωνεί καί σ' αύτό τό θέμα μέ τόν Αριστοτέλη, υποστηρίζοντας δτι
καί στήν περίπτωση αύτή ισχύουν τά ϊδια χρονικά όρια όπως καί γιά τά (άρσενικά) άλογα· βλ.
Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 14,7 [II 80,22-81,1 Oder - Hoppe]: ό αύτός δέ χρόνος καϊ έπι τών θηλειών
ώρίσθω.

ζή δέ ώς έπί τό πολύ ό μέν αρρην περί πέντε καί τριάκοντα έτη

Βλ. καί Αριστοτ., Π. ζώα ίστ. Ζ ' 22,576a 26 κ.έ.: ζώσι δέ τών 'ίππων οί μέν πλείστοι περί όκτω-
καίδεκα έτη καί εϊκοσιν, ένιοι δέ πέντε καί είκοσι καί τριάκοντα■ έάν δέ τις έπιμελώς θεραπεύη,
έκτείνει καί πρός τά πεντήκοντα.

ή δέ θήλεια πλείω μ '

Γιά τή μέγιστη ήλικία έως τήν όποία μπορεί νά ζήσει τό θηλυκό άλογο (φορβάδα) δέν γίνε-
ται λόγος στό Π. ζώα ίστ. ζ' 22, 576α τοΰ Αριστοτέλη, ώστόσο στή συνέχεια τοΰ παραπάνω κει-
μένου, τό όποιο όβελίζεται (άπό τόν L. Dittmeyer, BT), παραδίδεται τό άκόλουθο χωρίο: ό δέ μα-
κρότατος βίος τών πλείστων εστίν ώς έπί τό πολύ τριακονταετής· ή δέ θήλεια ώςέπι τό πολύ μέν
πέντε και εϊκοσιν έτη, ήδη δέ τίνες καί τετταράκοντα έτη βεβιώκασιν.

II. Ίππιατρ. (Hipp. Cant.) 78,1 [CHG II 214,20-215,8]:

Πώς δει γραστίζειν. Αριστοτέλους είς τό αύτό
= Άριστοτ., Π. ζώα ίστ. Θ ' 8,595b 23 κ.έ.:

Οί ίπποι καϊ οί όρεΐς καί οί όνοι καρποφάγα μέν είσι καί ποοψάγα, μάλιστα δέ πιαίνε-
ται τώ ποτώ. ώς γάρ άν πίνη τά ύποζύγια τό ύδωρ, ούτω καί παρά τήν άπόλαυσιν έχει τής
τροφής, καϊ όποιον άν ήττον δυσχεραίνη τώ ποτώ, τούτο μάλλον εϋχορτόν έστι. ή δέ γρά-
στις λειοτριχείν ποιεί όταν έγκυος η. όταν δ' άθέρας έχη σκληρούς, ούκ άγαθή. τής δέ πόας
τής Μηδικής, ήτις πρωτόκουρος, φαύλη, και ε'ί τι άν δυσώδες ύδωρ έπάγηταν όζει γάρ. πί-
ν ειν δ' οί μέν βόες ζητοϋσι καθαρόν, οί δέ ίπποι ώσπερ και οί κάμηλοι, ή δέ κάμηλος πί-
νει ήδιον θολερόν καϊ παχύ. ούδέ γάρ άπό τών ποταμών πρότερον πίνει, ε'ι μή συνταράξη.

Πώς πρέπει κάποιος νά τρέφει μέ χλωρό χόρτο
[sc. τό άλογό του],
Τοΰ Αριστοτέλους γιά τό ϊδιο θέμα.

Τά άλογα, οί ήμίονοι καί οί όνοι τρων καρπούς καί χόρτο καί παχαίνουν κυρίως μέ
τό ποτό. Γιατί τά ύποζύγια όπως πίνουν τό νερό, κατά τόν ϊδιο τρόπο άπολαμβάνουν τήν
τροφή, καί όποιο νερό τούς είναι λιγότερο δυσάρεστο στήν πόση, τούς παρέχει καλύτε-
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ρο χόρτο. Τό χλωρό χόρτο, όταν εχει σπόρους, κάνει [sc. τό άλογο] νά εχει λείο τρίχω-
μα. Όταν όμως (τό χόρτο) εχει σκληρούς άθέρες, δέν εΐναι καλό. Τό τριφύλλι, πού έχει
κοπεί γιά πρώτη φορά, εΐναι έπιβλαβές, καί μάλιστα άν έχει ποτισθεί μέ κάποιο δύσο-
σμο νερό- γιατί μυρίζει άσχημα. Τά βόδια ψάχνουν νά πιούν νερό καθαρό, ένώ τά άλογα
όπως άκριβώς και οί καμήλες. Ή καμήλα πίνει μέ μεγαλύτερη εύχαρίστηση νερό θολό
καί παχύ- καί βέβαια δέν πίνει νερό άπό ποταμούς, άν προηγουμένως δέν τό άναταράξει.

Πώς δεϊ γραστίζειν

Βλ. κάι Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 97, 1-4 [I 335, 8 κ.έ. Oder - Hoppe]: πώς δεϊ γραστίζειν.
Άψύρτον. ... Γράστις είναι τό χλωρό χόρτο, ένώ τό γραστίζειν, δηλ. ή χορήγηση χλωρού χόρτου,
κατά τόν Άψυρτο, εστι ... αναγκαιότατη και πρώτη θεραπεία <κατ'ετος>. τόν ϊππον Ιδία στήσα-
ντες παραβαλοϋμεν τήν γράστιν, μηδέν έτερον τών τρεφόντων παραβάλλοντες, άριστον μέν εΐναι
ταύτην πυρίνην, εί δέ μή κριθίνην, ήν δώσομεν μέχρις ημερών πέντε, άπό δέ τούτων διπλασίονας
άλλας...

τής δέ πόας τής Μηδικής

Πά τήν μηδικήν πόαν βλ. Διοσκουρ., Π. ίίλ. ίατρ. 2,147 [1213,12-214,2 Wellm.]· γιά τή χρήση
της στήν κτηνοτροφία βλ. αύτόθι [1214,1-2 Wellm.]: δλη δέ τή πόαχρώνται οί κτηνοτρόφοι άντί
άγρώστεως. Βλ. άκόμη Στράβ., Γεωγρ. 11,13, 7: Καί τήν βοτάνην δέ, τήν μάλιστα τρέφουσαν τούς
ίππους, άπό τοϋ πλεονάζειν ένταϋθα ιδίως Μηδικήν καλοϋμεν. Ή μηδική πόα ταυτίζεται μέ τό τρι-
φύλλι· βλ. Γεννάδιος, Λεξ. Φυτολ., σσ. 651-654, λ. «Μηδική» (γενικά γιά τήν Μηδικήν και τά διά-
φορα ε'ίδη της, ένώ στις σσ. 652-654 γιά τήν «Μηδικήν τήν ήμερον» ή όποία ταυτίζεται μέ τό τρι-
φύλλι), και σσ. 967-969, λ. «Τριφύλλιον». Βλ. κα'ι Ά. Κοραής, Άτακτα ..., τ. 4, Παρίσιοι 1832, σ. 617.

πίνειν δ' οί μέν βόες ζητοΰσι καθαρόν, οί δέ ϊπποι ώσπερ καί οί κάμηλοι, ή δέ κάμηλος πίνει
ήδιον θολερόν καί παχύ. ούδέ γάρ άπό τών ποταμών πρότερον πίνει, εί μή συνταράξη

Γιά τά άλογα πρβ. Σ^όλ. εις Όμ. Ίλ. Ζ 508 [II 217, 30-31 Erbse]: έν ποταμω δέ, έπεϊ τοις θο-
λεροϊς ϋδασιν ήδεται ό ίππος, και Y 221b [V 36, 70-71 Erbse]: ήδονται τοις έλεσι καί τοις θολεροίς
τών ύδάτων οί ϊπποι.

Τέλος στά Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) παρατίθεται ή άποψη τοΰ Αριστοτέλη σχετικά μέ τή «σύ-
νεση» και τή «σωφροσύνη» τοΰ άλογου πού σέ καμιά περίπτωση δέν δέχεται νά συνευρεθεί μέ
τή μητέρα του:

[I 249,26-250,7 Oder - Hoppe]:
κάκεϊνα νή Δία, όπόσα φιλοκάλως
Αριστοτέλης ιστορεί, τή τοϋ ζώου
μαρτυρών συνέσει τε άμα καί σωφροσύνη,

Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 49,7

Αριστοτ., Π. ζώα ίστ. Θ ' 47,
631a 37 κ.έ.:

καί ώς άν τή μητρί μιχθείη.

φησί γοϋν ίπποφορβόν ένα τών ίππων

έπαγαγεϊν τή μητρί,

καλύψαντα αύτήν άκριβώς καί λαθεϊν

σπουδάσαντα.

τόν δέ μιχθήναι μέν ύπ' άγνοιας όρεχθέντα,
γνόντα δέ πως έν ύστέρω

λέγεται δέ καί τώ Σκυθών βασιλεΐ
γενέσθαι ϊππον γενναίαν, έξ ής
άπαντας άγαθούς γίνεσθαι τούς ίππους,
τούτον έκ τοϋ άριστου βουλόμενον
γεννήσαι

έκ τής μητρός προσάγειν,
ϊν'όχεύση.

τόν δ'ού θέλειν. περικαλυφθείσης

δέ λαθόντα άναβήναι.

ώς δ' όχεύσαντος άπεκαλύφθη
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κατα κρημνών αποτομων εαυτόν επαφεϊναι,
ούκ ένεγκόντα ζην έπί τοιούτω
δυσσεβήματι.

το προσωπον τής ίππου,
Ιδόντα τόν ϊππον ψεύγειν και ρϊψαι
εαυτόν κατά τών κρημνών12.

Στά Ίππιατρικά εντοπίζονται έπίσης τά άκόλουθα χωρία άπό τήν άποδιδόμενη στόν
Αριστοφάνη τόν Βυζάντιο έπιτομή τοϋ άριστοτελικοΰ 77. ζώα ίστ.· βλ.:

α') Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 1,13 [I 5,17-20 Oder - Hoppe]:

Αριστοφάνης ούν ό Βυζάντιος τά περί φύσεως ζώων έπιτεμόμενος έκ τών Αριστοτέλους τοϋ
φιλοσόφου φησίν έτη ζην δύνασθαι ϊππον πεντήκοντα καϊ πρός.

Βλ. δμως Άριστοφ., Έπιτ. [CAG Suppl. 1/1, σ. 146,7-8 Lambros]: ζή [sc. ό ίππος] δ'ώς έπί τό
πολύ έτη τριάκοντα. Άλλά ό Αριστοτέλης γράφει δτι τό άλογο είναι δυνατόν νά ζήσει καί μέχρι τά
πενήντα έτη, δπως δηλ. ση μειώνεται καί στά Ίππιατρικά· βλ. 77. ζώα ίστ. Ζ ' 22,576a 26: ζώσι δέ τών
'ίππων ... ενιοι δέ πέντε και είκοσι καί τριάκοντα- έάν δέ τις έπιμελώς θεραπεύη έκτείνει καί πρός
τά πεντήκοντα. Βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 1, 13 [I 5, 17-20 Oder - Hoppe], sim., στόν στίχ. 17.

β') Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 33,15 [I 172,28-30 Oder - Hoppe]:

δεϊ γέ μήν πείθεσθαι Άριστοτέλει, δς φησίν ϊππον μόνον περιπίπτειν τω τής δυσουρίας πάθει.

Βλ. Άριστοφ., Έπιτ. [CAG Suppl. 1/1, σ. 146,5-6 Lambros]: γίνεται δέ καϊ περί μόνον τόν ϊππον
δυσουρίασις. Βλ. Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 33, 15 [I 172, 28-30 Oder - Hoppe], sim., στόν στίχ. 29.

Υ)

Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 49,6
[I 249,15-20 Oder-Hoppe]:

ούκ άσυντελές μέν ούν ϊσως άν τινι
δόξειειν είναι πρός τήν τοϋ συγγράμματος
πρόθεσιν τό και τών ύπό τοϋ φιλοσόφου
Αριστοτέλους ίστορηθέντων μνήμην
έν μέρει ποιήσασθαι, ώς
ού στέαρ ίππος άλλά πιμελήν έχει

πνεύμονά τε τρίλοβον ούκ έχοντα
προσπεφυκυϊαν τήν χολήν,
κεϊσθαι γάρ αύτήν παρά τό έντερον πολλήν
πολλήν καϊ δυσώδη,

καϊ έτι πρός τούτοις ώς ίππων καϊ ήμιόνων
εστίν, ών όστέον εύρέθη έν τή καρδία

Άριστοφ., Έπιτ.

[CAG Suppl. 1/1, σσ. 143,22-144,3
Lambros]:

διοιχθείς δέ πιμελήν εχει άλλ'ού στέαρ,
πιμελώδες δέ καί τό έπίπλοον.

χολήν μέν εχει,

άλλά παρά τό έντερον κεκχυμένη ευρίσκεται
αϋτ>η,

λέγονται δέ τίνες ίπποι και ήμίονοι
όστέον εχειν έν τή καρδία νεανικόν14.

12. Στό άμέσως προηγούμενο χωρίο ό Αριστοτέλης άφηγεϊται μιά παρόμοια ιστορία ή όποία άφορα
μιά καμήλα (πού ομοίως έξαπατήθηκε νά όχεύσει μέ τή μητέρα της).

13. Βλ. καί Ίππιατρ. (Hipp. Berol.) 49,6 [I 249,15-20 Oder - Hoppe], sim., στόν στίχ. 18.

14. Βλ. καί Άριστοφ., Έπιτ. [CAG Suppl. 1/1, σ. 143,22 καί σ. 144,1-3 Lambros], sim.





ZUSAMMENFASSUNG

ärzte im antiken makedonien

Ärzte aus Makedonien
und Ärzte im Dienste der Makedonen in der Antike
Eine prosopographische Studie

Die Wissenschaftsgeschichte im antiken Makedonien ist bis heute nicht Gegenstand
einer gesonderten Abhandlung gewesen, vielleicht weil das Interesse der modernen
Forschung bislang sich auf die wissenschaftliche Tätigkeit, die sich in den großen Zentren
der Antike (z.B. Athen, Alexandrien oder Rom) entwickelte, und auf bestimmte literari-
sche Gattungen (z.B. Epos, Drama, Geschichtsschreibung, Philosophie) konzentrierte,
während die antike wissenschaftliche Literatur eher am Rande berücksichtigt wurde.
In den letzten Jahren ist zwar das Interesse an den antiken Wissenschaftstexten, haupt-
sächlich in der nicht griechischen Forschung, erwacht, doch auch jetzt beschränkt es
sich nur auf bestimmte Autoren (z.B. Hippokrates und Galen in der Medizin, Ptolemaios
in der Astronomie, Eukleides in der Geometrie etc.) oder auf bestimmte Themen, die
nicht so sehr die jeweiligen Texte an sich (z.B. deren handschriftliche Überlieferung, die
Ausgaben etc.), sondern das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie oder
Fragen der wissenschaftlichen Ethik betreffen.

Die vorliegende Arbeit berücksichtigt nur eine der Wissenschaften, die Medizin,
und konzentriert sich auf dem makedonischen Raum, während, um ein möglichst voll-
ständiges Bild der Beziehung der Makedonier zur Medizin zu vermitteln, sowohl die
Ärzte, die Alexander dem Großen auf seinen Expeditionen folgten, als auch diejenigen,
die ihre Kunst an den Höfen der Diadochen ausübten, untersucht werden.

Dem Hauptteil der Arbeit wird eine Einleitung vorausgeschickt, in der von der po-
pulären und wissenschaftlichen Medizin im antiken Makedonien die Rede ist und The-
men angeschnitten werden, wie die Zeit der Einführung des Asklepios-Kultes in die ma-
kedonischen Städte und deren Bedeutung für das Leben in diesen Städten (z.B. wurden
von der Zeit Philipps II. an die Asklepios-Priester zu eponymen Archonten der Städte).
Die Einleitung befaßt sich auch mit der Haltung der makedonischen Könige gegenüber
der Verbreitung des Asklepios-Kultes und mit ihren Beziehungen zu berühmten Ärzten
(z.B. zu Hippokrates), die sie an ihren Hof einluden und förderten. Es werden schließlich
die Städte (innerhalb der Grenzen Makedoniens in der historischen Zeit) aufgeführt, in
denen die archäologischen Funde nicht nur den Asklepios-Kult, sondern auch den Kult
von Mitgliedern seiner Familie (z.B. der Hygieia, der Telesphoros etc.) bezeugen. Die
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Förderung des Asklepios-Kultes durch Alexander wird als wichtiger Grund für die Ver-
breitung dieses Kultes in den durch ihn eroberten Ländern betrachtet.

Anschließend werden die Ärzte aufgelistet, die den Beinamen „der Makedoni-
er" (z.B. Theodoros der Makedonier, Lykos der Makedonier, Gaius Calpurnius Colle-
ga der Makedonier u.a.) oder den Namen der Stadt, aus der sie stammten, führten (z.B.
Athryitos aus Thasos, Metrodoros, der Sohn des Timokles, aus Amphipolis, Ailios Neiko-
laos aus Edessa, Ouelmos, der Sohn Tryphons, aus Thessaloniki u.a.), unabhängig davon,
ob sie den Arztberuf in Makedonien ausgeübt haben. Erwähnt werden auch die Namen
der Ärzte, die laut literarischen oder inschriftlichen Quellen in Makedonien gewirkt oder
gestorben sind, ohne daß gesicherte Informationen über ihren Ursprungsort bestünden
(aber auch ohne daß man sichere Indizien hätten, daß sie keine Makedonier sein könn-
ten); in Einzelfällen spricht sogar ihr Name oder andere Indizien dafür, daß sie aus Ma-
kedonien stammten. Die Behandlung dieser insgesamt fünf und vierzig Ärzte stellt den
Gegenstand des ersten Kapitels dar.

Mit der Medizin sind außer den Berufsärzten auch einige makedonische Könige, so-
wie Diadochen verbunden, von denen die Quellen berichten, daß sie Autoren medizinischer
Werke oder εύρεταί einzelner Medikamente gewesen sind. Selbst Alexander wird die Kom-
position von Medikamenten zugeschrieben, während die apokryphe Medizinliteratur des
westlichen Mittelalters und der Araber ihn als Verfasser medizinischer oder medizinisch-
alchemistischer Werke kennt. Ein Philipp aus Makedonien (Philipp V.?) wird ebenfalls als
εύρετής eines Medikaments bezeugt. Unter den Diadochen ist es Ptolemaios III. Euerge-
tes, der mit der Medizin besonders verbunden ist; ihm wird die Abfasssung medizinischer
Werke zugeschrieben, während er auch mit der Benutzung verschiedener Medikamente in
Verbindung gebracht wird. Eine große Zahl unechter lateinischer Werke werden Kleopat-
ra, der letzten Königin Ägyptens, zugeschrieben. Mit der Heilkraft verschiedener Pflanzen
beschäftigte sich Lysimach, Alexanders Feldherr und später König von Thrakien, Attalos,
der letzte König von Pergamon, während Antiochos VIII. Philometor sich der Herstellung
von Gegengiften widmete. Diese sieben Personen sind Gegenstand des zweiten Kapitels.

Im dritten Kapitel wird das Bild der Medizin in Makedonien und in den ande-
ren Gebieten, in denen die Makedonier sich vordrangen, durch die Auflistung aller Ärz-
te vervollständigt, die zwar erwiesenermassen nicht makedonischen Urpsrungs gewe-
sen sind (wie ihr Beiname beweist, z.B. Philipp aus Akarnanien, Arzt in Alexanders Heer,
Philipp aus Epirus, Arzt des Antigonos [Gonatas?], Philagrios aus Epirus oder Lykios aus
Insel Makre, Arzt in Thessaloniki, Diphilos aus Siphnos, Lysimachs Arzt), aber sei es in
makedonischen Städten sei es am Hof makedonischer Könige oder der Diadochen ge-
wirkt haben. Im selben Kapitel werden auch diejenigen Ärzte behandelt, von denen wir
nun den Namen und nicht den Ursprung kennen (so wissen wir z.B. von Androkydes,
dem Arzt Alexanders, nur seinen Namen; dasselbe gilt auch für Aristarchos, Berenikes
Arzt, oder für Olympos, Kleopatras Arzt). Selbstverständlich können einige unter ihnen
durchaus Makedonier gewesen sein, da wir aber keine konkreten Ursprungsangaben be-
sitzen, wurden sie nicht in die Liste des ersten Kapitels aufgenommen. Im dritten Kapitel
werden insgesamt vierzig Ärzte behandelt.

Um das Bild der Makedonier, die sich mit der Medizin in weitestem Sinn beschäf-
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tigten, zu vervollständigen, werden in einem Anhang am Ende des Buches auch die we-
nigen Tierärzte (ίπποϊατροί) aufgelistet, die aus Makedonien stammten oder dort gelebt
und gewirkt haben.

Für alle behandelten Ärzte werden die (inschriftlichen oder literarischen) Testimo-
nien, die ihr Leben und Wirken betreffen, sowie auch die Fragmente ihrer eventuellen
medizinischen Werke gesammelt. Untersucht werden verschiedene Fragen, wie z.B. Fra-
gen, die den Namen (so z.B. im Fall des Athryitos), ihre Identifizierung mit gleichnami-
gen Ärzten und ihre Datierung (vgl. den Fall des Theodoras aus Makedonien oder des
Aristogenes aus Ihasos), ihre Werke (Titel, Zahl der Bücher, Inhalt) oder Theorien, die
ihnen zugeschrieben werden, und schließlich die Echtheit der Werke (z.B. Kleopatras VI.
aus Ägypten) betreffen. Die Testimonien und Fragmente werden übersetzt und kom-
mentiert; gleichzeitig wird versucht, deren Quellen oder ähnliche Meinungen zu identifi-
zieren. Es sei aber hervorgehoben, daß die Fragmente der Ärzte hauptsächlich des dritten
Kapitels, von denen wir eine große Anzahl von Fragmenten oder Ausgaben ihrer Werke
besitzen (dies gilt z.B. von Diokles aus Karystos oder von Erasistratos aus Ioulis), nur in-
sofern berücksichtigt werden, als sie die Ausübung des ärztlichen Berufs in Makedonien
oder am Hof makedonischer Herrscher bezeugen.

Was den Inhalt der drei Kapitel betrifft, so werden darin Ärzte aufgeführt, die ohne
Zweifel in Verbindung mit Königen oder mit Personen des engen königlichen Umfeldes
standen, ohne daß die Quellen ausdrücklich von einer Leistung ärztlicher Dienste spre-
chen. Dies muß jedoch als selbstverständlich betrachtet werden, weil diese Ärzte entwe-
der am Hof lebten - wie z.B. der Arzt Aristarch, der an Berenikes Mord mitwirkte, oder
Glaukos, der an Kleopatras VI. Hof lebte und den Historiker Dellius von dem gegen ihn
gerichteten Anschlag warnte, oder Chrysipp, der an Arsinoes Verschwörung gegen Pto-
lemaios II. teilnahm etc. - oder die königlichen Personen auf Reisen begleiteten - wie
z.B. der Arzt Artemidor, der (mit Apollodoros) Berenike auf ihrer Reise nach Syrien be-
gleitete, wo sie Antiochos II. heiraten sollte, Stratios, dem Eumenes aus Pergamon seinen
Bruder Attalos während einer Rom-Reise anvertraute etc. Es ist wahrscheinlich, daß die
enge Verbindung dieser Ärzte mit den königlichen Personen auch die Leistung ärztlicher
Dienste umfaßte (auch in Strattios' Fall, dessen Aufgabe hauptsächlich eine politische war).

Andere Personen (Ärzte, Feldherren, Politiker), die in den Fragmenten zwar er-
wähnt werden, den Gegenstand der Arbeit aber nicht betreffen, werden nur knapp kom-
mentiert; hinzugefügt werden bibliographische Hinweise, z.B. auf RE- oder DNP-Arti-
kel, auf Medizinlexika, (in einigen Fällen) auf Medizingeschichten, oder schließlich, falls
vorhanden, auf spezielle Monographien über diese Ärzte (darin folge ich H. von Stadens
Sammlung der Herophilos- oder I. Garofalos Sammlung der Erasistratos-Fragmente).

Auffassungen, die mit den in Frage stehenden Ärzten in keinem direkten Zusam-
menhang stehen, werden unter Angabe der wichtigsten Quellen und der Sekundärlitera-
tur nur knapp kommentiert. Diesselbe knappe Behandlung gilt auch für Stellen oder Mo-
numenten, auf denen Inschriften, die Ärzte betreffen, überliefert werden, sowie für diver-
se Ortsnamen, Gegenstände (die nicht ärztlich sind), Götter oder Monate etc., die in die-
sen Inschriften oder den literarischen Texten vorkommen, welche in der vorliegenden
Arbeit berücksichtigt werden.
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ονομάτων άρχαίων προσώπων

Περιλαμβάνονται τά ονόματα όλων τών άρχαίων προσώπων πού μνημονεύονται στό βιβλίο,
καθώς κα'ι τών άρχαίων συγγραφέων, όταν μνημονεύονται άποσυσχετισμένα άπό παρατιθέμενα
χωρία τών έργων τους. Οϊ άριθμο'ι στις παρενθέσεις άντιστοιχοϋν σέ ύποσημειώσεις.

Άβούρνιος Ούάλενς, άσθενής, 361(28)
Άγαθάνωρ Αγάθωνος (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοϋ Άσκληπιοΰ, 105,105(103)
Άγαθΐνος ό Αακεδαιμόνιος, Πνευματικός για-
τρός, 202,203,544
Βλ. και Agathinus
Άγαθόβουλος, γιός (;) τοϋ γιατροΰ Νέωνα, 584
Αγησίλαος, βασιλιάς τής Σπάρτης, 581
Άγρίππας, άσθενής, 319(401)
Άδα, βασίλισσα τής Καρίας, 363,364,365(43)
Αδριανός, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 147(62),
166(17), 168, 251, 309, 357, 358, 358(11,
12), 397

Βλ. έπίσης Adrianus, Atrianus, κα'ι Hadria-
nus
Άέθλιος 621

Άέτιος ό Άμιδηνός, βυζαντινός γιατρός, 138,
173, 203, 211(218), 212, 212(226), 216,
226(243), 227(245), 229(246), 231, 287,
346, 358(13), 369, 375, 376, 409, 445, 467,
476,477(268), 480,483,483(274), 502(41),
513,594(240)
Αθανάσιος, άρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας,

89(10)
Αθηνά, θεά, 579,580

Άθηναγόρας (Αλεξάνδρεια), άρχίατρος (βασι-
λικός;), 623-624
Άθηναγόρας, γιατρός, συγγραφέας πραγματεί-
ας γιά σφυγμούς κα'ι ούρα, 623(288)
Άθήναιος άπό τήν Άττάλεια (Άτταλεύς), Πνευ-
ματικός γιατρός, 127, 149(72), 182, 187,

189,190,211,211(218,219,220), 212,213,
537,544

Βλ. έπίσης Athenaeus και Athenaios
Άθήναιος ό Ναυκρατίτης, γραμματικός κ.ά.,
144,149(72), 515,578,582(207), 583,589
Άθηνοφάνης ό Αθηναίος, υπεύθυνος γιά τό

λουτρό τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, 622-623
Άθρϋί'λατος ό Θάσιος, γιατρός, 121,121(6)

Βλ. έπίσης Άθρύϊτος κα'ι Άουϊτος
Άθρύϊτος ό Θάσιος, γιατρός, 89, 90, 121-141,
445,497

Βλ. έπίσης Άθρϋΐλατος και Άουίτος
Α'ίγλη, κόρη τού Ασκληπιού, 111
Αίλία Ρουφείνη (Βέροια), σύζυγος τοΰ γιατροΰ

Ποπλικίου 'Ερμεία, 349
Αιλιανός, Μέκκιος, γιατρός, 263,264,265,268,
276

Α'ίλιος Γάλλος, γιατρός, praefectus Aegypti,

360,360(20), 478
Α'ίλιος Νεικόλαος· βλ. Νεικόλαος, Αϊλιος
Α'ίλιος Παγκρατίδης (Θάσος) 96
Α'ίλιος Προμώτος, γιατρός, 171, 217(236),
362(30), 514,594(241).
Βλ. και Ανώνυμος [Α'ίλιος Προμώτος;]
Αισχύλος (Αμφίπολη), έπιστάτης, 101(80)
Αισχύλος (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας τοΰ

Άσκληπιοΰ, 101(81)
Αισχύλος Όπώριος (Αμφίπολη) 101(76)
Αίφικιανός, γιατρός, 255,314
Άκεσώ, κόρη τοΰ Άσκληπιοΰ, 111
Άκρων Άκραγαντινος, γιατρός, 336
Άκυλία Σεκουνδίλλα, άσθενής, 319(401)
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Αλέξανδρος Άφροδισιεύς, φιλόσοφος καί για-
τρός, 197,198
Αλέξανδρος, βασιλιάς τής Μακεδονίας, πατέ-
ρας τοϋ Περδίκκα Β 549,553
Αλέξανδρος Γ ' ό Μακεδών, βασιλιάς τής Μα-
κεδονίας, 88, 88(7), 90, 93, 93(28, 29,
31), 94, 94(32), 105, 105(103), 117, 120,
137, 142, 142(38, 40), 143, 144, 164, 188,
199, 199(181), 201(191), 202, 202(201),
205, 206, 207, 208, 209, 210(214), 241,
241(268), 327,339,340,359,362(31), 362-
383, 462, 468(254), 491, 492, 492(7), 493,
495,496,497,520,521,522,555,555(141),
556, 556(142), 565, 566, 567, 567(187),
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 587, 600,
601, 601(254), 602, 603, 603(257), 604,
605,606, 607,608,609, 610, 611, 612, 613,
613(263), 614,615,622,623,627
Βλ. και Alexander Magnus
Αλέξανδρος ό Θετταλδς 535
Αλέξανδρος άπό τή Μίεζα, πατέρας τοΰ Πευ-

κέστα, 143
Αλέξανδρος (Πέλλα), γιατρός, 142,159
Αλέξανδρος Τραλλιανός, βυζαντινός γιατρός,
203, 211(218), 212, 212(226), 213, 224,
225,343,344,404,423,459,513,598(249)
Αλέξανδρος ό Φιλαλήθης, Ήροφίλειος για-
τρός, 173

Βλ. καί Alexander, amator veritatis
Άλέξιππος, γιατρός τοΰ Πευκέστα, 88, 119,

142-144,363,363(36)
Άλέξιππος, ίπποϊατρός, 142(40)
Άλεξις, κωμικός ποιητής, 580,581
Άλιεύς, εύρετής φαρμάκου, γιατρός (;), 146(56)
Άλκέτας (Μόρυλλος) 107,107(114)
Αλκιβιάδης, Αθηναίος στρατηγός, 463
Άλκμαίων ό Κροτωνιάτης, φυσικός φιλόσοφος
και γιατρός, 242,243
Βλ. καί Alcmaeo Crotoniensis
Αμάραντος, γραμματικός και γιατρός, 146,
146(55)

Αμβρόσιος 246. Βλ. και Κολλήγας, γιατρός
Άμερίας ό Μακεδών, γραμματικός κα'ι γιατρός,
90,144-150,463(243)
Βλ. και Άμέριος
Άμερίας Κυδία (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέας
τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)

Άμέριος, συγγραφέας φαρμακολογικού 'Ονο-
μαστικού, 148(68)
Βλ. και Άμερίας ό Μακεδών
Άμμειν (Κιλικία), ίατρίνη, 159
Άμυθάων, γιατρός, 343
Άμυνος (Αθήνα) 96(47)

Αμύντας Β', βασιλιάς τής Μακεδονίας,
334(430)

Αμύντας Γ', βασιλιάς τής Μακεδονίας, 88,120,
334,335,336,337,338,339,340,569
Βλ. έπίσης Amintus κα'ι Amyntas
Αμύντας (-ης;), γιατρός τοΰ Πτολεμαίου Β',

120,150-158,620,620(282) 621
Άμφις ό Αθηναίος, κωμικός ποιητής, 503
Ανακρέων, ριζοτόμος, 144
Άναξίδοτος (Πέλλα) 105
Αναστάσιος Άλεξανδρεύς (Τράλλεις), διάκο-
νος καί γιατρός, 346
Άνατόλιος, ΐπποϊατρός, 631
Ανδρέας, άρχιεπίσκοπος Καισαρείας και για-
τρός, 346

Ανδρέας ό Ήροφίλείος, γιατρός, 494.

Βλ. έπίσης Ανδρέας ό Καρύστιος, Ανδρέας
ό τοΰ Χρυσάρους, Andreas καί Andria
Ανδρέας ό Καρύστιος, γιατρός τοΰ Πτολεμαί-
ου Δ', 88, 90, 146(56), 173, 175, 190, 289,
386(104), 407,491,492,493-495,498
Βλ. έπίσης Ανδρέας ό Ήροφίλειος, Ανδρέ-
ας ό τοΰ Χρυσάρους, Andreas καί Andria
Ανδρέας ό τοΰ Χρυσάρους, γιατρός, 494

Βλ. έπίσης Ανδρέας ό Καρύστιος, Ανδρέας
ό Ήροφίλειος, Andreas καί Andria
Άνδροκύδης, γιατρός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, 88,
491,495-497,500
Βλ. καί Androcydes
Άνδρόμαχος ό νεώτερος, άρχίατρος τοΰ Νέρω-
να, 170, 220, 221, 225, 237, 318, 319(409),
320(410), 343, 357(2), 360, 360(22, 24),
384(93), 409,417,417(156), 418,419(160),
421,422,435,513(79)
Άνδρόμαχος ό πρεσβύτερος, άρχίατρος τοΰ Νέ-
ρωνα, 238,360,360(22), 387(108), 400,418
Ανδρόνικος ό Ρόδιος, φιλόσοφος, 191

Βλ. καί Andronicus
Άνδρων (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας τοΰ

Ασκληπιού, 101,101(78)
Άνθέμιος (Έδεσσα), γιατρός, 89,158-159
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Άνιος, γιός τοϋ Απόλλωνα, 97
Ανταίος, Σεξτίλιος· βλ. Σεξτίλιος Ανταίος
Αντιγένης, γιατρός, 255,264
Αντιγένης (έσφαλμένη [;] γραφή άντί Άριστο-
γένης), γιατρός, 184
Άντιγένης Βίωνος (Άμφισσα), πρόεδρος τής

Βουλής, 326
Αντίγονος (βασιλεύς), άταύτιστος βασι-
λιάς τής Μακεδονίας, παραλήπτης ια-
τρικών έργων, 174, 360(19), 515, 516(89),
556(144)

Βλ. έπίσης Antigonus rex, άταύτιστος βα-
σιλιάς τής Μακεδονίας, παραλήπτης ια-
τρικών έργων πρβ. Αντίγονος Γονατάς,
Antigonos (Gonatas) και Antigonus (Go-
natas)

Αντίγονος Γονατάς, βασιλιάς τής Μακεδονί-
ας, 88, 92(18), 93, 93(27), 99(67), 102(86),
106(109), 108(122), 113, 113(156), 120,
166,166(117), 169, 336,497,497(22), 498,
499, 514, 516, 516(89, 90), 517, 518, 556,
557(150), 615,615(265)
Βλ. έπίσης Antigonos (Gonatas) και Anti-
gonus (Gonatas)· πρβ. και Αντίγονος (βα-
σιλεύς), άταύτιστος βασιλιάς τής Μακε-
δονίας, παραλήπτης ιατρικών έργων, An-
tigonus rex, άταύτιστος βασιλιάς τής Μα-
κεδονίας, παραλήπτης ιατρικών έργων
Αντίγονος Δώσων, βασιλιάς τής Μακεδονίας,
88(5)

Αντίγονος ό Μονόφθαλμος, βασιλιάς τής Μα-
κεδονίας, 516,516(89)
Αντίγονος (Αμφίπολη) 101,101(78)
Αντίγονος, γιος τοΰ Έχεκράτη, 240. Βλ. και An-
tigonus

Αντίγονος Μενάνδρου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοϋ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Αντίγονος ό Νικαεύς, γιατρός, 217,218
Άντιλέων Ξανδικοΰ (Κασσάνδρεια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 108,108(121)
Άντιμένων Μενάνδρου (Καλίνδοια), έπώνυ-
μος ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Άντίοχος (βασιλεύς), άταύτιστος βασιλιάς τής
Συρίας, παραλήπτης ιατρικών έργων, 396,
512,512(77), 513,516(89), 556
Βλ. καί Antiochus rex, άταύτιστος βασι-

λιάς τής Συρίας, παραλήπτης ιατρικών
έργων

Άντίοχος Α' Σωτήρ, βασιλιάς τής Συρίας, 90,
120,327,329,330,355(478), 434,491, 504,
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532,534,535,536,540,541,542,542(128),
543, 544, 545,553,554,562,562(165), 563
Βλ. καί Antiochus [I]
Άντίοχος Β' Θεός, βασιλιάς τής Συρίας, 509,

510,511,563
Άντίοχος Γ ' ό Μέγας, βασιλιάς τής Συρίας, 204,
384(93), 385, 385(98, 103), 393, 395, 396,
485(281), 493,494, 503, 503(23), 504, 505,
506,507,507(65), 508,509,512(77)
Βλ. καί Antiochus [III]
Άντίοχος Ζ' Σιδήτης, βασιλιάς τής Συρίας, 564,

564(169), 565
Άντίοχος Η ' ό 'Επιφανής Φιλομήτωρ, βασιλιάς
τής Συρίας, 238,384-396,485(281)
Βλ. έπίσης Antiochus [VIII]· πρβ. καί An-
tiochus magnus [= Άντίοχος Η';], Antio-
chus rex [= Άντίοχος Η';]
Άντίοχος Θ' Φιλοπάτωρ Κυζικηνός, βασιλιάς

τής Συρίας, 564,564(169), 565
Άντίοχος (1ος/2ος αί. μ.Χ.), γιατρός, 585(103)
Άντίοχος (Θάσος), γιατρός, 89, 120, 159-161,
166

Άντίοχος (Θάσος), πατέρας τοΰ γιατροΰ Άντι-
όχου, 160,161
Άντίοχος, Πάκκιος, γιατρός· βλ. Πάκκιος Άντί-
οχος

Αντίπατρος, βασιλιάς τής Μακεδονίας, 188,
491,515,558,589
Βλ. καί Antipater
Αντίπατρος, γιατρός, 146(56), 409,414
Αντιφάνης Σώσωνος (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Άντυλλος, Πνευματικός γιατρός, 182,345,471,
472,588

Άντων Άντωνος (Παροικόπολη) 117
Άντωνία, μητέρα τοΰ Δρούσου, 361, 361(27).

Βλ. καί Antonia
Άντωνινος ό Κώος, γιατρός, 358(13)
Άντωνΐνος ό ΠΙος, Ρωμαίος αύτοκράτορας,
357,358,358(13), 516(89)
Βλ. καί Antoninus [Pius]
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Αντώνιος, Ρωμαίος στρατηγός, 430, 432(180),

514,514(81), 515,519,585,586
Αντώνιος Μούσας, γιατρός τοΰ Αύγούστου,

387(108)
Αντώνιος ό ριζοτόμος 145
Ανώνυμος [Αϊλιος Προμώτος;], γιατρός, 173,
203,212,218,502(41)
Βλ. και Α'ίλιος Προμώτος
Ανώνυμος (Αμφίπολη), γιατρός, 90,161-162
Ανώνυμος (Βέροια), γιατρός, 89,162-163
Ανώνυμος (Δίον), γιατρός, 163
Ανώνυμος, επίσκοπος Δοάρων καί γιατρός, 346
Ανώνυμος (Ζήνων;), γιατρός στήν Αύλή τοΰ
Αντιγόνου Γονατά (;), 166(117), 497-500,
615,615(266), 616

Βλ. έπίσης Ζήνων/Zenon (γιατρός στήν
Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γονατά;), Ζήνων/Ζε-
non (γιατρός μνημονευόμενος άπό τόν
Κέλσο)· πρβ. καί Μένων/Μεηοη (γιατρός
στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γονατά;)
Ανώνυμος (Θάσος), γιατρός, 88-89, 89, 120,
163-164

Ανώνυμος (συγγραφέας τοΰ έργου Νικοβού-
λη) 208

Ανώνυμος, έπίσκοπος Παμφί(ύ)λου καί για-
τρός, 346
Ανώνυμος (Πύδνα), γιατρός, 90,164
Ανώνυμος (Πύδνα), γιατρός, 90,164
Ανώνυμος, επίσκοπος στήν Τιβεριάδα και για-
τρός, 346

Άουΐτος ό Θάσιος, γιατρός, 121,121(9)

Βλ. έπίσης Άθρυΐλατος καί Άθρύϊτος
Άπάμα, σύζυγος (ή μητέρα) τοΰ Σελεύκου Α',
202,202(202)
Απελλάς (Αμφίπολη) 101(79)
Απολλόδωρος ό Αθηναίος, γραμματικός, 582,
595,596

Απολλόδωρος, γιατρός (του Πτολεμαίου Α'
ή Β;), 500-503 (ταυτίζεται μάλλον μέ τόν
γιατρό τοΰ έπόμενου λ.)
Απολλόδωρος ό ίολόγος, γιατρός, 174, 175,
500,502

Βλ. καί Apollodorus.
Απολλόδωρος ό Κιτιεύς, γιατρός, 500,500(33)
Απολλόδωρος άπό τή Λήμνο, συγγραφέας

περι γεωργίας, 501,501(39)
Απολλόδωρος ό Ταραντΐνος, γιατρός, 500

Άπολλοφάνης Άθηνοδότου (Αντιόχεια Όρό-

ντη) 505(59)
Άπολλοφάνης άπό τή Σελεύκεια Πιερία, για-
τρός τοΰ Σελεύκου Β', 88, 91, 204, 385,
385(101), 493,503-509,597
Απόλλων, θεός, 97,100,102,102(84), 103,105,
105(103, 105), 111, 113, 113(157), 564,
579(202), 583,619
Άπολλωνίδης Γλαυκίου (Βέροια), έπώνυμος ιε-
ρέας τοΰ Ασκληπιού, 113-114,114(160)
Άπολλωνίδης ό Κώος, γιατρός στήν Αύλή τοΰ

Αρταξέρξη Α', 349
Άπολλωνίδης, τακτικός, 122,123,125,131(29)
Απολλώνιος, άνώτατος άξιωματοΰχος («ύπουρ-

γός») τοΰ Πτολεμαίου Β',510,511
Απολλώνιος, γιατρός (άταύτιστος), 256, 257,
281

Βλ. καί Apollonius, γιατρός (άταύτιστος)
Απολλώνιος, εύρετής φαρμάκου (Φοίνιξ), για-
τρός, 146(56), 386(104)
Απολλώνιος ό 'Εμπειρικός, γιατρός, 256,257
Απολλώνιος ό Κιτιεύς, γιατρός, 372, 469(257),
549

Απολλώνιος ό 'Ερασιστράτειος άπό τή Μέμφι-

δα (Μεμφίτης), γιατρός, 256,257,289
Απολλώνιος ό Μϋς, Ήροφίλειος γιατρός, 171,
223(241), 226,256,257,435,464,498,513,
618(277)

Βλ. καί Apollonius Mys
[Άπουλήϊος] 357(6), 457(218)
Άππιανός Άλεξανδρεύς, ιστορικός, 525
Άπτος (Δίον), γιατρός, 89,90,119,161,165-166
Άρατος άπό τούς Σόλους τής Κιλικίας, ποιη-
τής, 335

Άρειος Άσκληπιάδειος, γιατρός, 146(56),

386(104)
Άρειος Παμφίλου Αθηναίος 619
Άρεταΐος ό Καππαδόκης, Πνευματικός για-
τρός, 186(156)
Άριμνήστη, μητέρα τοΰ Καλλιγένη τοΰ Όλύν-
θιου, 241

Άρισταγόρας, πατέρας (;) τοΰ Χρυσίππου, για-
τροΰ τοΰ Πτολεμαίου Β', 621
Άρίσταρχος, γιατρός τής Βερενίκης (συζύγου

τοΰ Άντιόχου Β'),491,509-510,511
Άρίσταρχος άπό τή Σαμοθράκη, γραμματικός,
149,149(70)
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Άρίσταρχος ό Ταρσεύς, γιατρός, 476,509(67)
Αριστόβουλος άπό τήν Κασσάνδρεια, ιστορι-
κός, 208,574,605
Άριστογένης Άστίνου (Αμφίπολη) 101(80)
Άριστογένης ό Θάσιος, γιατρός στήν Αύλή τοϋ
Αντιγόνου Γονατά, 88, 89, 120, 133, 166-
184, 336, 410, 425, 480, 497, 497(22, 24),
513,516(89), 519(100), 596,620,621 (ταυ-
τίζεται μέ τόν ομώνυμο Κνίδιο)
Βλ. έπίσης Άριστογένης ό Κνίδιος, Ari
stogenes, Aristogenes aus/von Knidos καί
Aristogène de Cnide
Άριστογένης ό Κνίδιος, γιατρός στήν Αύλή
τοΰ Αντιγόνου Γονατά, 166,166(118), 167,
167(121) (ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο Θά-
σιο)

Βλ. έπίσης Άριστογένης ό Θάσιος, Ari-
stogenes, Aristogenes aus/von Knidos καί
Aristogène de Cnide
Αριστοκράτης, γραμματικός καί γιατρός, 147,
147(58)

Άριστόλοχος Ζμένδρωνος (Κώος), άρχιθέωρος,

99,99(67), 102(86), 106(109), 108(122)
Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης, φιλόσοφος (καί
γιατρός), 88, 89, 109, 109(130), 119, 125,
127, 129, 131, 133, 145(51), 181, 184-202,
212, 241, 242, 270, 271, 329(418), 333,
333(429), 334,335,336,337,338,339,340,
362, 363, 368, 369, 371, 373, 498(25), 501,
515,516(90), 526,556,596,627,630-632
Βλ. καί Aristoteles
Αριστοφάνης ό Βυζάντιος, γραμματικός, 633
Αρίστων, παραλήπτης ιατρικής έπιστολής, 203
Άρκεσίλαος Άρκεσιλάου, ήγεμών τής πόλεως

Ιουλίας Γόρδου, 506
Αρκεσίλαος (ή Άρκεσίας), πατέρας τοΰ Στρά-
τωνα τοΰ Ααμψακηνοΰ, 595,597
Άρούντιος Ακύλας, άσθενής, 361(28)
Άρπαλος (Βέροια) 113(156)
Άρπαλος Φα[...] (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέ-
ας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Άρριανός, Λεύκιος Φλάβιος, ιστορικός καί φι-
λόσοφος, 93, 205, 206, 207, 208, 366,
566, 567, 567(187), 568, 568(188), 576,
600(252), 606,613
Βλ. καί Arrianos

Αρσινόη, άδελφή καί δεύτερη σύζυγος Πτολε-
μαίου Β', 585,620, 621
Αρσινόη ή Λυσιμάχου, πρώτη σύζυγος τοΰ Πτο-
λεμαίου Β ', 120,150,150(75), 151,620,621,
625(293)

Άρταβαζάνης, δυνάστης περιοχής, γειτονικής

μέ τή Μηδία, 507
Αρταξέρξης Α' ό Μακρόχειρ, βασιλιάς τής

Περσίας, 349
Αρταξέρξης Β' Μνήμων, βασιλιάς τής Περσί-
ας, 347,348,588
Αρταξέρξης (Α' ή Β'), βασιλιάς τής Περσίας
ό όποιος ζήτησε τήν ιατρική βοήθεια τοΰ
'Ιπποκράτη, 554
Άρτεμη, θεά, 103, 103(91), 111, 112(146), 564,
619

Άρτεμιδώρα (Θάσος), σύζυγος τοΰ γιατροΰ

Αντιόχου, 160,161
Αρτεμίδωρος, γιατρός τοΰ Απολλώνιου (άνώ-
τατου άξιωματούχου τοΰ Πτολεμαίου Β'),
510-512

Αρτεμίδωρος Καπίτων, έκδοτης τοΰ 'Ιπποκρά-
τη, 309,310,313,314
Άρτέμων, γιατρός (;), 464

Βλ. καί Artemon.
Άρτυσίλας (Θάσος), θεαροδόκος, 97
Άρχέδημος, γιατρός, 174,175,176

Βλ. καί Archedemus.
Άρχέδημος, ίπποτρόφος, 174
Αρχέλαος, βασιλιάς τής Μακεδονίας, 489, 551,
551(138), 552
Βλ. καί Archelaus
Άρχίβιος, γιατρός στήν Αύλή τών Σελευκιδών,
91,512-514

Βλ. έπίσης Archibius· πρβ. καί Άρχίβιος,
γιατρός εύρετής ιεράς
Άρχίβιος, γιατρός (1ος αί. μ.Χ.), 513 (78,79)
Άρχίβιος, γιατρός εύρετής Ιεράς, 486, 513,
513(79)

Πρβ. καί Άρχίβιος, γιατρός στήν Αύλή τών
Σελευκιδών
Άρχιγένης ό Άπαμεύς, Πνευματικός γιατρός, 90,
119, 120, 194, 198, 202-203, 213, 217(236),
230, 231, 236, 238, 253(319), 273, 346, 351,
351 (456,460), 400,409,414,430(172), 435,
465,508,513,544,588
Βλ. καί Archigenes
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Αρχίδαμος, βασιλιάς τών Λακεδαιμονίων, 579,
580,581

Άρχων (Κασσάνδρεια), έπώνυμος ιερέας τοϋ

Ασκληπιού, 108,108(121)
Άρχων (Όλυνθος), θεαροδόκος, 110
Άσανδρος (Αμφίπολη) 101,101(79)
Άσκλαπιός 560

Βλ. έπίσης Ασκληπιός, Aesculapius, Esco-
lapius και Esculapius
Άσκληπάς (Βέροια) 114
Άσκληπειάδης Πυθοκλέους (Θάσος) 98
Άσκληπιάδα Τρυφαίνης (Θάσος) 98
Άσκληπιάδης (Βέροια) 114
Άσκληπιάδης ('Ηράκλεια Αυγκηστίς) 115
Άσκληπιάδης (Θάσος) 98
Άσκληπιάδης Άπελλά ('Οδησσός), άρχιατρός

και ιερεύς θεού Μεγάλου, 204
Άσκληπιάδης Απολλώνιου (Αμφίπολη) 103
Άσκληπιάδης ό Βιθυνός, γιατρός, 186(156),
189,190,224,242(272), 271,298,299,314,
397(126), 430(172), 435,494(10), 513(78),
544,546,548

Βλ. καί Asclepiades (Bithynus)
Άσκληπιάδης Μειδίου Κλαζομένιος, γιατρός,
341(440)

Άσκληπιάδης ό Φαρμακιών ή Φαρμακευτής ή
νεώτερος, γιατρός, 170,174,220,221,224,
319, 319(408), 354, 354(473), 358, 358(10,
13), 361(28), 384, 385, 386, 387, 387(108),
388,397(126), 408,409,415,418,419,420,
424,476,478,509(67), 513(78), 589
Άσκληπιόδωρος, Κλαύδιος- βλ. Κλαύδιος

Άσκληπιόδωρος
Άσκληπιόδωρος (Πέλλα), έπώνυμος ιερέας

τοΰ Ασκληπιού, 106(109)
Ασκληπιός, θεός τής ιατρικής, 90, 91, 91(16,
17), 92, 92(18, 24), 93, 93(28, 29, 31), 94,
94(32, 33), 95, 95(38, 40), 96, 96(47), 97,
98, 98(55, 56, 61), 99, 99(67), 100, 100(76,
77), 101,101(78,82), 102,102(84,86), 103,
103(92), 104,105,105(103,105,108), 106,
106(109, 113), 107, 108, 108(122), 109,
109(133), 110, 110(140), 111, 111(143),
112, 112(146, 153), 113, 113(156, 157),
114, 115, 115(176), 116, 117, 117(193),
118,118(202), 204,237,246,333,333(429),
334, 335, 336, 337, 338, 339,340, 362, 363,

370, 370(70), 389, 393, 394, 395, 432, 560,
583,593

Βλ. έπίσης Άσκλαπιός, Aesculapius, Askle-
pios, Escolapius καί Esculapius
Ασπασία, γιατρός, 414,421
Άσ(σ)κληπιοδώρα (Βέροια) 114
Άσ(σ)κληπιόδωρος (Βέροια) 114
Άσσκληπιόδωρος (Μίεζα) 114
Άστάϊνος, άσθενής, 361(28)
Αστήρ, στρατιώτης Μεθωναΐος, 569,570
Άτταλος Α', βασιλιάς τής Περγάμου, 93,118
Άτταλος Β', βασιλιάς τής Περγάμου, άδελφδς
τοΰ Εύμένη Β', 592,593
Βλ. καί Attalus [II]
'Άτταλος Γ' ό Φιλομήτωρ, βασιλιάς τής Περγά-
μου, 93,118,357,396,396-429,464
Βλ. και Attalus [III]
'Άτταλος, Μεθοδικός γιατρός, μαθητής τοΰ Σω-

ρανοΰ, 219,220,397(126)
Αττικός, παραλήπτης ιατρικής έπιστολής, 203
Άττυλος Νικάνορος (Βέροια), κυνηγός,
113(156)

Αύγουστος (Οκταβιανός), Ρωμαίος αύτοκρά-
τορας, 116,174,357,358( 12), 360,360(20),
432(180), 463,515
Βλ. και Augustus [Gaius Octavius]
Αύλωνείτης, ήρωας, 100
Αύρηλία Φιλωτέρα (Θεσσαλονίκη), σύζυγος

τοΰ άρχιατροΰ Αύρηλίου 'Ισιδώρου, 204
Αύρηλιανός, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 360

Βλ. και Aurelianus
Αύρήλιος 'Ισίδωρος (Θεσσαλονίκη), άρχιερεύς

καί άρχιατρός, 89,90,120,203-204,245
Αύρήλιος Αύκος (Πύδνα; Δίον;), ίπποϊατρός-

βλ. Άύκος, Αύρήλιος
Αύρήλιος Πομπειανός (Στύβερρα), ύπατος, 115
Αύφίδιος, Τίτος- βλ. Τίτος Αύφίδιος
Αφρικανός Σέκ(σ)τος Λίβυς, φιλόσοφος, 174
Άφρόδας (-οδάς), γιατρός, 225,238
Αφροδίτη, θεά, 144,149,540
Άφφιάς (Θάσος) 98
Αχαιός (Αθήνα), άρχων, 578
Άχιλλάς, στρατηγός τοϋ Πτολεμαίου ΙΕ',
519(100), 590,591
Βλ. κα'ι Achil(l)as
Αχίλλειος, άγιος, 238
Άψυρτος, ίπποϊατρός, 341(440), 632
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Βάκχειος άπό τήν Τανάγρα, Ήροφίλειος για-
τρός, 289,360(24)
Βαλέριος (Βαλεριανός), Ρωμαίος αύτοκράτο-
ρας, 357,359

Βλ. και Valerius [= Valerianus]
Βασίλειος, έπίσκοπος Αγκύρας και γιατρός,
346

Βάσσα ή Μαρίου, άσθενής, 361(28)
Βάσσος, φίλος τοΰ Γαληνοΰ, 261
Βελλήϊος Πλάτων, Γάίος (Φίλιπποι), γιατρός,
90,205

Βλ. και Vellerns Plato, Caius, medicus
Βελλήϊος Πλάτων, Γάϊος (Φίλιπποι), βουλευ-
τής, 205

Βλ. και Vellerns Plato, Caius, decurio
Βερενίκη, κόρη τοΰ Πτολεμαίου Β' και σύζυ-
γος τοΰ Άντιόχου Β', 509, 509 (67, 68),
510,511,563,620
Βερενίκη, πριγκήπισσα ή βασίλισσα (άταύτι-
στη), 463

Πρβ. καί Βερενίκη, σύζυγος τοΰ Πτολε-
μαίου Γ '

Βερενίκη, σύζυγος τοΰ Πτολεμαίου Γ',463
Βεσπασιανός, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 116,
357,358,361,362(29)
Βλ. καί Vespasianus
Βηρύτιος, γιατρός, 318,318(397), 319

Βλ. καί Στράτων ό Βηρύτιος
Βήτις, διοικητής τής Γάζας, 614

Βλ. καί Betis
Βιτρούβιος, Ρωμαίος αρχιτέκτονας, 379
Βοηθός, Φλάβιος- βλ. Φλάβιος Βοηθός
Βότρυς, γιατρός, 174,175,176

Βλ. καί Botrys
Βρόταχος Γορτύνιος Κρής 161
Βρυονούσης (χορήγησε στόν Μ. Αλέξανδρο τό

δηλητήριο) 614
Βώλος ό Μενδήσιος, φιλόσοφος, 347(445), 514

Γάδδυς Άστίωνος (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέ-
ας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Γάϊος, πατέρας τοΰ γιατροΰ Γαΐου Βελλη'ίου
Πλάτωνα, 205
Βλ. καί Caius
Γάϊος Νεαπολίτης, γιατρός, 146(56), 319,
319(404)

Βλ. καί Νεαπολίτης

Γάϊος 'Ιούλιος Καίσαρ- βλ. Καίσαρ, Γάίος 'Ιού-
λιος

Γάίος Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών- βλ.
Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών, Γάϊος,
άρχίατρος

Γάϊος Καλπούρνιος Μακεδών- βλ. Καλπούρ-

νιος Κολλήγας, Μακεδών
Γάίος Στατίλιος Κρίτων- βλ. Κρίτων, Γάϊος Στα-

τίλιος
[Γαληνός] 156,336,462

Γαληνός ό Περγαμηνός, γιατρός, 87(2), 127,
146, 146(54, 55, 57), 147, 158, 173, 178,
182, 182(141), 183, 186(156), 199(182),
203, 213,218, 224, 226,238, 248,249, 250,
250(296), 251, 251(303, 304), 252, 253,
253(319,320), 254,256,257,258,259,260,
261, 262, 263, 264, 265,266, 269,273, 276,
276(350), 278(354, 355), 279, 280(356),
282, 283, 284, 285, 286, 290, 291, 293,
294, 298, 299, 300(371), 301, 305, 308,
309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
336, 343, 352, 352(461), 358(12, 13), 360,
360(22, 24, 25), 372, 373, 384, 385, 386,
386(104), 387(108), 390, 391, 391(116),
397,397(126), 399,400,401,408,409,412,
414, 414(154), 417, 417(156), 418, 419,
419(160), 420,421,430,435,436,436( 185),
437,438,438(189), 448,456,470,471,476,
484, 502(40), 513, 513(78), 515, 525, 536,
547, 551, 555, 578(201), 581, 594(232),
596, 597,598,599
Βλ. έπίσης Galen καί Gallienus
Γάλλος- βλ. Άίλιος Γάλλος
Γέντις, βασιλιάς τών 'Ιλλυριών, 463
Γεώργιος, άγιος 238

Γλαυκίας, γιατρός τοΰ 'Ηφαιστίωνα, 88,93(30),
119, 120, 205-210, 497 (ταυτίζεται μέ τόν
Γλαύκο)

Βλ. καί Γλαύκος.
Γλαυκίας Δαυρεία (Καλίνδοια), έπώνυμος ιε-
ρέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Γλαυκίας ό Ταραντίνος, 'Εμπειρικός γιατρός,
314

Γλαΰκος, γιατρός τοΰ 'Ηφαιστίωνα, 205,
205(209), 206, 208 (ταυτίζεται μέ τόν
Γλαυκία)
Βλ. καί Γλαυκίας
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Γλαύκος,γιατρός της Κλεοπάτρας Ζ', 514-515
Γλυτός, εύρετής φαρμάκου, 146,146(56)
Γορδιανός Γ', Ρωμαίος αύτοκράτορας, 112
Γυδίας Κρίθωνος (Καλίνδοια), επώνυμος ιερέ-
ας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Γύλις Εύρυτίου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέας
τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)

Δαδιφάρτα, αδελφή τοΰ Δαρείου, 610
Δαμιάδας Αακεδαιμόνιος (Γύθειο), γιατρός,
328

Δαμιανός, άγιος, 204(207)

Βλ. καί Damianos
Δαμοκράτης, Σερβίλιος, ό Αθηναίος, γιατρός,

221,373,384(93), 387(108), 345
Δαρείος Α', βασιλιάς τής Περσίας, 349
Δαρείος Γ', βασιλιάς τής Περσίας, 601, 602,
605,606,607,608,609,610,611,612,613
Βλ. έπίσης Dareus [III] καί Darius [III]
Δάφνος, συμμετέχων στούς Δειπνοσοφιστές,
520,521

Δεΐα Λουκίλλα, κόρη τοΰ ίπποϊατροϋ Αυρηλί-
ου Λύκου, 629
Δέλλιος, Κόϊντος, Ρωμαίος ιστορικός, 514

Βλ. και Dellius, Quintus
Δημητριά, σύζυγος τοΰ ίπποϊατροϋ Ιορδάνη,
628

Δημήτριος Α' ό Πολιορκητής, βασιλιάς τής Μα-
κεδονίας, 398,525,544
Δημήτριος Β', βασιλιάς Μακεδονίας, 113,
113(156)

Δημήτριος Β ', βασιλιάς τής Συρίας, 565
Δημήτριος, γιός τοΰ Φιλίππου Ε', 240
Δημήτριος άπό τήν Άπάμεια (Άπαμεύς), Ήρο-

φίλειος γιατρός, 289
Δημήτριος, άρχίατρος τοΰ Μάρκου Αύρηλίου,
360(25)

Δημήτριος Γλαυκίου (Βέροια), έπώνυμος ιερέ-
ας τοΰ Ασκληπιού, 113,114(160)
Δημήτριος ό Καλατιανός, γεωγράφος καί ιστο-
ρικός, 582

Δημήτριος Σωπάτρου (Μόρρυλος), στρατηγός,
106(113)

Δημήτριος ό Φαληρέας, πολιτικός και φιλόσο-
φος, 362(30)
Δημοκήδης ό Κροτωνιάτης, γιατρός, 89(10),
349

Δημοκλής, γιατρός, 175,176

Βλ. καί Democles
Δημόκριτος ό Αβδηρίτης, άτομίκός φιλόσο-
φος, 125,464
Βλ. καί Democritus
Δημόνικος Ρίχνου (Αμφίπολη) 101(80)
Δημοσθένης, Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας,
570

Δημοσθένης ό Μασσαλιώτης, γιατρός, 319,
319(405)

Βλ. έπίσης Μασσαλιώτης· πρβ. καί Δημο-
σθένης ό Φιλαλήθης
Δημοσθένης ό Φιλαλήθης, Ήροφίλειος για-
τρός, 243,319(405)
Πρβ. και Δημοσθένης ό Μασσαλιώτης
Δημότιμος, πατέρας τοΰ Καλλισθένη τοΰ

Όλύνθιου, 241
Διαγόρας ό Κύπριος, γιατρός, 175,176

Βλ. και Diagoras
Διδύμαρχος (Κώς), άσθενής, 293,294
Δίεύχης, γιατρός, 182,183,184
Δικηκράτης Φίλωνος (Θάσος) 96,97
Δίογενειανός, γιατρός, 147,147(62)
Δ ιογενειανός, γραμματικός, 147,147(62)
Διογένης 192

Διογένης Λαέρτιος, ιστορικός τής φιλοσο-
φίας, 145, 191, 210, 374, 591, 591(223),
592(225), 593,621
Διόγνητος (Άφυτις), θεαροδόκος, 109
Διόδωρος Σικελιώτης, ιστορικός, 366,367,369,

370,606,609
Διοκλής ό Καρύστιος, γιατρός, 139, 144,
166(117), 173, 174, 182, 182(141), 183,
189,189(157), 213,266, 314,465,497(22),
515-518, 546, 547, 556, 556(146), 596
Βλ. έπίσης Diocles, Dioclesis και Diokles
Διοκλής ό Καρύστιος, γιατρός (έγγονός τοΰ
προηγούμενου/μή μαρτυρημένο πρόσω-
πο [πρόταση τοΰ Wellmann]), 516(90)
Βλ. καϊ Diokles
Διοκλής Αρτεμιδώρου Κυζικηνός, γιατρός, 327
Διοκλητιανός, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 147,
346

Διονύσιος Αίγεύς, γιατρός, 353-354
Διονύσιος Άλικαρνασσεύς, ιστορικός, 335
Διονύσιος Έπιγένου (Αμφίπολη), θεαροδόκος,
102,102(86)
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Διονύσιος ό Άλεξανδρεύς, γιατρός, 175,176

Βλ. κα'ι Dionysius
Διονύσιος (Αμφίπολη) 101(79)
Διονύσιος ό Θράξ, γραμματικός, 145,145(48)
Διονύσιος ό Ίτυκαίος, ριζοτόμος, 144
Διονύσιος, Μεθοδικός γιατρός, 353
Διονύσιος, πρεσβύτερος τής Λατινικής 'Εκκλη-
σίας και γιατρός, 346
Διονύσιος Φακάς, γιατρός (λανθασμένη ανα-
γραφή τοΰ Schelenz, άντί Διοσκουρίδης
Φακάς), 519(101)
Διόνυσος, θεός, 89,100,103(88), 141,350,351
[Διοσκουρίδης] 217,515
Διοσκουρίδης, Πεδάνιος, Άναζαρβεύς, γιατρός,
140,144,148,150,178,178(138), 180,216,
218,221, 222, 225, 226, 227, 231, 235, 305,
323,343,377,378,381,390,391,391(116),
398, 400,405, 407,408,410,415,425, 441,
443, 445,448, 452,454,459,460,465,474,
479,481,482,486,489, 519, 520,582
Διοσκουρίδης Φακάς (Άλεξανδρεύς), Ήρο-
φίλειος γιατρός, 305, 309, 430(171), 492,
493,518-520,590,591.
Βλ. καί Dioscurides
Διόσκουροι 115

Διοχάρης Αρτεμιδώρου Βερενικίδης (Αθήνα)
578

Δίφιλος, πατέρας τοΰ γιατροΰ Τιμοκλείδη (Θά-
σος), 351

Δίφιλος ό Σίφνιος, γιατρός στήν Αύλή τού Λυ-
σιμάχου, 90, 462, 462(242), 520-521, 591,
592(224)

Βλ. καί Diphile de Siphnos
Δίων Ίππαρίνου (Συρακοΰσες), θεαροδόκος,
112(153)

Δράκων [Α'], γιατρός, γιός τοΰ 'Ιπποκράτη,

522,558,559
Δράκων [Β '], γιατρός, εγγονός τοΰ 'Ιπποκράτη
(γιος τοΰ Θεσσαλοΰ), 521,522,559
Βλ. καί Drakon II
Δράκων [Γ '], γιατρός τής Ρωξάνης, 88,90,521-
522,558,559
Βλ. καί Drakon III
Δράκων [Δ'],γιατρός,522
Δροσερία (Έδεσσα) 159
Δροΰσος (ό νεότερος), γιός τοΰ αύτοκράτορα
Τιβερίου, 384,384(96)

Δωσίθεος ύπομνηματογράφος 616(269)

Είκόδοτος, εύρετής φαρμάκου, γιατρός (;)
361(28)

Εμπεδοκλής ό Άκραγαντίνος, φυσικός φιλό-
σοφος, 125,126,374,534,535
Έπαινέτης ό ριζοτόμος 144,145
Επίγονος, γιατρός, 409
Επίκουρος, φιλόσοφος, 129,131,133
Έπιμενίδης άπό τήν Κνωσσό, θεολόγος, ποι-
ητής κτλ., 145
Έπίνικος (Μόρρυλος), στρατηγός, 106(113)
Έπιφάνιος, έπίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου,
346

Έπιχάρης (Αμφίπολη) 101(79)
Ερασίστρατος Ίουλιήτης (Κείος), γιατρός, 90,
126,139,169,172, 173,175,180,181,182,
183, 185(145), 189, 189(157), 252, 256,
257, 264, 280, 281, 282, 289, 336, 384(96),
434, 461, 461(229), 465, 466, 472(261),
491,492(2,4), 498,499, 523-548, 553, 554,
561,562,562(165), 563,594,594(231,232),
595,595(242), 596,620,621,625,625(292)
Βλ. καί Erasistratus· πρβ. καί Ερασίστρα-
τος ό Σικυώνιος
Ερασίστρατος ό Σικυώνιος, γιατρός, 547 [ταυ-
τίζεται μάλλον μέ τόν ομώνυμο Ίουλιήτη]
Έρέννιος Φίλων Βύβλιος, ιστορικός καί γραμ-
ματικός, 335
Έρμαγόρας, (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας τοΰ

Ασκληπιού, 101,101(80,81)
Έρμαδίων, Κόϊντος Φλάβιος- βλ. Φλάβιος Έρμα-
δίων, Κόϊντος, γυμνασίαρχος καί άρχιερέας
Έρμαδίων, Κόϊντος Φλάβιος- βλ. Φλάβιος Έρμα-
δίων, Κόϊντος, άγωνοθέτης τών Μεγάλων
Ασκληπιείων
Ερμείας, αυλικός τοΰ Άντιόχου Γ', 504, 507,
508

Ερμής, θεός, 579(202), 581,583
Ερμής Τρισμέγιστος 432

Βλ. καί Hermes Trismegistus
Ερμιόνη ("Εδεσσα), κόρη τής Τερτίας, δούλης

τοΰ γιατροΰ Αίλίου Νεικολάου, 332
'Έρμιππος ό Βηρύτιος, γραμματικός κ.ά., 169
'Έρμιππος ό Σμυρναίος (Καλλιμάχειος), φιλό-
σοφος καί γραμματικός, 334
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'Ερμογένης Χαρίδημου άπό τή Σμύρνη,γιατρός

και ιστορικός, 147(63)
'Ερμογένης ό Ταρσεύς, ρητοροδιδάσκαλος,

500(31)
Έρμοκράτης, άσθενής, 302
Έρμοκράτης 616 (269)

"Ερμων ίερογραμματεύς, εύρετής φαρμάκου,

γιατρός (;), 409
Έρωτιανός, γραμματικός κα'ι γιατρός (;), 176,
354

Εύαίνετος (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας τοΰ

Ασκληπιού, 101,101(79)
Εύαλκίδης Λυσιστράτου (Άντιγόνεια Χαλκι-
δικής), έπώνυμος ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ,
110

Εύβίοτος Γλαυκίου (Βέροια), έπώνυμος ιερέας

τοΰ Ασκληπιού, 114,114(160)
Εύγενάτωρ 598, 599
Εύγενειανός, φίλος τοΰ Γαληνοΰ, 261
Εύδημος, γιατρός (άνατόμος) στήν

Αλεξάνδρεια, 243,384(96)
Εύδημος, γιατρός δάσκαλος τοΰ Γαληνοΰ,
384(96)

Εύδημος, Μεθοδικός γιατρός, 384, 384(96),
386,387,387(108), 388,389,390
Βλ. και Eudemus
Εύδοκία Μακρεμβολίτισσα, αύτοκράτειρα, 169
Εύδοξία ("Εδεσσα) 159

Εύήμερος, Κόϊντος Μόφιος· βλ. Μόφιος Εύή-

μερος, Κόϊντος
Εύθύκριτος 244

Εύκαιρος, ακουστής τοΰ Αριστοτέλη, 193
Εύμαχος ό Κορκυραιος, ριζοτόμος, 144
Εύμένης Β' ό Σωτήρ, βασιλιάς τής Περγάμου,
577,577(198), 578, 592,593
Βλ. και Eumenes [II]
Εύνάπιος, σοφιστής, φίλος τοΰ γιατροϋ Όρει-

βασίου, 372,373
Εύξενος Σάμου (Μόρρυλος), άρχων, 106(113)
Εύριπίδης, τραγικός ποιητής, 210,529
Εύρυδίκη [v.l. άντ'ι Στρατονίκη], σύζυγος τοΰ
Σελεύκου Α', 537,540,541,542,542(128),
543,544

Βλ. κα'ι Στρατονίκη
Εύρυφών ό Κνίδιος, γιατρός, 88, 91, 91(12),
182,183,184, 548-549, 552, 552(140), 553

Εύσέβιος ό Παμφίλου, έπίσκοπος Καισαρείας,
172,346

Εύσέβιος, έπίσκοπος τής Λατινικής 'Εκκλησίας

κα'ι γιατρός, 346
Εύστάθιος, άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 145,

580,582(206), 583
"Εφιππος ό Όλύνθιος, ιστορικός, 208

Ζεύξις, 'Εμπειρικός γιατρός, 314
Ζεύξις, Ήροφίλειος γιατρός, 289,314(395)
Ζεύς 103(92), 506,527,632
Ζεύς [= Μενεκράτης ό Συρακούσιος] 579,
579(202,203), 580,581,582,583
Βλ. καί Μενεκράτης ό Συρακούσιος
Ζηνόβιος (Σιδώνα), πρεσβύτερος καί γιατρός,
346

Ζήνων (γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γο-
νατά;), 492,498,499,615,615(267), 616
Βλ. έπίσης Ανώνυμος (Ζήνων;), γιατρός
στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γονατά(;), καί
τό έπόμενο λ.· πρβ. καί Μένων/Μεηοη
(γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γο-
νατά;)

Ζήνων, γιατρός (μνημονευόμενος άπό τόν
Κέλσο), 498,498(25)

Βλ. έπίσης Ζήνων (γιατρός στήν Αύλή τοΰ
Αντιγόνου Γονατά;)
Ζήνων ό Ήροφίλειος, γιατρός, 498(25)
Ζήνων άπό τήν Καΰνο τής Καρίας, 510,510(72),
511,584,616(269)
Βλ. καί Zenon
Ζήνων άπό τήν Κρήτη, όρχηστής στήν Αύλή

τοΰ Αρταξέρξη Β ', 348
Ζήνων ό Λαοδικεύς, γιατρός, 452,498(25)
Ζωΐλος οφθαλμικός 386(104)
Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς, 'Εμπειρικός γιατρός,
549-551

Βλ. καί Zopyrus

Ήγησαγόρας, γιατρός, 341(440)
Ήγήσανδρος άπό τούς Δελφούς, ποιητής, 580,
581

Ήγήσιππος Νικοξένου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Ασκληπιοΰ, 105(103)
'Ηλιόδωρος, Πνευματικός γιατρός, 154
Ήπιόνη, σύζυγος τοΰ Ασκληπιοΰ, 111
Ήράκλεα, γυνή θΰμα φαρμακείας, 161
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Ήρακλειανός, γιός τοϋ γιατροΰ Νουμισιανοΰ,

γιατρός, 283
'Ηρακλείδης, υπάλληλος τοΰ άρχιατροϋ Άθη-

ναγόρα,624
'Ηρακλείδης άπό τις 'Ερυθρές (Έρυθραίος),

γιατρός, 618(277)
Ηρακλείδης (Κώος), γιατρός, πατέρας τοΰ

'Ιπποκράτη, 555
'Ηρακλείδης ό Ταραντίνος, 'Εμπειρικός για-
τρός, 175, 237, 289, 314, 343, 386(104),
410,430(171), 435,486, 546,548
Βλ. και Heraclides (Tarentinus)
'Ηράκλειτος, πατέρας τοϋ γιατροΰ Χρυσέρμου,
618,619

Ήρακλεόδωρος (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας

τοΰ Άσκληπιοΰ, 101(81)
Ήρακλεόδωρος Άριστίωνος (Φίλιπποι), θεα-

ροδόκος, 99,99(67)
'Ηρακλής, ήρωας, 92(24), 95(40), 100, 113,
113(156), 562,579,580,581,583
Βλ. και Hercules
Ήράς ό Καππαδόκης, γιατρός, 170, 176, 221,
237,384,385,386,387(108), 392,392(117),
412, 412(143, 147), 413, 414, 414(154),
415,417,417(156), 418,419,422,435,470
Βλ. καί Hero
Ήρόδικος ό Κνίδιος, γιατρός, 168

Βλ. έπίσης Ήρόδικος ό Μεγαρεύς, Ήρό-
δικος ό Σηλυμβριανός καί Herodicus
Ήρόδικος ό Μεγαρεύς, γιατρός, 168

Βλ. έπίσης Ήρόδικος ό Κνίδιος, Ήρόδι-
κος ό Σηλυμβριανός και Herodicus
Ήρόδικος ό Σηλυμβριανός, γιατρός, 168, 526,
535

Βλ. έπίσης Ήρόδικος ό Κνίδιος, Ήρόδικος
ό Μεγαρεύς και Herodicus
Ηρόδοτος, Πνευματικός γιατρός, 471,588

Βλ. και Herodotus
Ηρόδοτος (Άλικαρνασσεύς), ιστορικός, 210
Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος, γιατρός, 183,
185(145), 189, 189(157), 190, 242, 243,
254(329), 256,257,264,281,281 (359), 282,
289, 337, 434, 492, 492(4), 493, 494(13),
498,523,523(105), 546,547
Βλ. έπίσης Eroölus, Erophilus και Hero-
philus

Ήρωδιανός, Άίλιος, Άλεξανδρεύς, γραμματι-
κός, 145(51), 147(61), 149(72)
Ήρώϊδης Νέωνος (Άνδρος), γιατρός, 328
Ήρων (Αλεξάνδρεια), γιατρός, 492(2)
Ησίοδος, έπικός ποιητής, 540
Ησύχιος ό Άλεξανδρεύς, γραμματικός και λε-
ξικογράφος, 149(72)
Ησύχιος ό Μιλήσιος (Ίλλούστριος), 169, 191,
598,600

Ήφαιστίων, στρατηγός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,
88,93,93(30), 205,205(209), 206,207,208,
209

Ήφαιστος, θεός, 144,149,409

Θειοχάρης Νικέα (Αμφίπολη) 101,101(80)
Θεμίσων ό Άαοδικεύς, Μεθοδικός γιατρός,
146(56), 186(156), 408,409,546, 548
Βλ. καί Themison
Θέογνις ό Μεγαρεύς, έλεγειακός ποιητής, 339
Θεοδάς, σκεπτικός φιλόσοφος καί γιατρός, 224
Θεόδορος [sic] (Κιλικία), διάκονος καί για-
τρός, 346

Θεοδόσιος, γιατρός (hiera logadiu), 484(277)
Θεοδόσιος Άλεξανδρεύς, γραμματικός, 145,
145(50)

Θεόδοτος, γιατρός, 176,404,406,480

Βλ. καί Theodotus
Θεόδοτος ό Αιτωλός, φονέας τοΰ γιατροΰ

Ανδρέα, 494,495
Θεόδοτος, έπίσκοπος Λαοδικείας καί γιατρός,
346

Θεοδώρητος, γιατρός, 480
Θεόδωρος (Αμφίπολη) 100,100(77)
Θεόδωρος, γιατρός (hiera logadiu), 484,
484(277)

Βλ. καί Theodoras (hiera logadiu)
Θεόδωρος Ιητρός (Κάτω Κλεινές, Φλώρινα) 90,
119,210

Θεόδωρος ό Μακεδών, γιατρός, 89, 119, 190,
210-238

Θεόδωρος Μοσχίων (όνομα γιατροΰ κατά τόν
V. Rose) 222(240), 224 (ταυτίζεται μέ τόν
Muschion)
Βλ. καί Muschion
Θεόδωρος Πολέμωνος (Αμφίπολη) 101,
101(80)

Θεόδωρος Πρισκιανός, γιατρός, 222(240), 224
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Θεόκριτος, βουκολικός ποιητής, 150, 151,

151(78), 620,621
Θεοφάνης Νόννος (Χρυσοβαλάντης), βυζ.

γιατρός, 335
Θεόφραστος ό Έρεσιος, φιλόσοφος, 173, 187,
271,402,464,496,595,597
Βλ. και Theophrastus
Θεσσαλός ό Κώος, γιος τοΰ Ιπποκράτη, για-
τρός, 88,90, 521,522,551-552,555, 559
Βλ. και Thessalos
Θέων ό Άλεξανδρεύς, γυμναστής, 535
Θηβαίος, γιατρός, 319, 319(398, 409), 435. Βλ.

και Ίέραξ Θηβαίος
Θουκυδίδης ό Αθηναίος, ιστορικός, 375,569
Θρασέας (= Θαρσέας = Θαρρίας), γιατρός,

205(209)
Θράσων (Άμφισσα) 326

Βλ. καί Μνάσων (διαφορετική δυνατότη-
τα συμπληρώσεως τοΰ ονόματος σέ έπι-
γραφή)

Ίάραξ (Αμφίπολη), θεαροδόκος, 102
Ίασώ, κόρη τοΰ Άσκληπιοΰ, 111
'Ιδιώτης, εύρετής φαρμάκου, γιατρός; 146(56)
Ίέραξ Θηβαίος, γιατρός, 319,319(406), 478

Βλ. καί Θηβαίος
Ιεροκλής, ίπποϊατρός, 516(89)
Ιερώνυμος, έκκλησιαστικός Πατέρας καί ιστο-
ρικός, 147,346
Ίησοΰς 362(29)

Ίκέσιος, Έρασιστράτειος γιατρός, 233, 234,

237,289,501
"Ικκος ό Ταραντινος, γυμναστής, 535
Ίκκότας Γύρτου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέας

τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Ίννοκέντιος Ζ', πάπας, 339(432)
'Ιορδάνης (Έδεσσα), ίπποϊατρός, 628

Βλ. καί Ίουστϊνος (διαφορ. άνάγνωση)
Ίούβας, βασιλιάς Μαυριτανίας, 146(55)
'Ιουλιανός, βυζαντινός αύτοκράτορας, 525,

534,539,540,543
'Ιουλιανός, διάκονος καί γιατρός, 346
'Ιούλιος Νεικήτης, Κ. ('Άγιος Αχίλλειος), για-
τρός, 238-239
Ίουστΐνος (Έδεσσα), ίπποϊατρός, 628 (διαφορ.

άνάγνωση άντί Ιορδάνης)
Ίουστινος, Λατίνος ιστορικός, 369,397

Ίοΰστος, γιατρός εύρετής ιεράς, 409
[Ιπποκράτης], 556,557,558
'Ιπποκράτης ό Κώος [Β'], γιατρός, 87(1),
88, 89(10), 90, 147(63), 164, 186(156),
187, 189, 197, 199(182), 208, 213, 228,
244, 244(280), 245, 250, 252, 252(310),
254(322,329), 256,257,258,259,260,281,
282, 282(362), 283, 284, 284(363), 285,
286, 287, 288,289,290, 291,292,294, 295,
296,298,299,300(371), 304,306,307,308,
309,310,310(386), 311,312,313,314,316,
339, 375, 383, 396, 434, 484, 491, 516(89),
521,522,525,526,526(111), 536,537,544,
548, 549, 551, 552, 552-558, 559, 562, 563,
599,600

Βλ. έπίσης Hippocrates, Hypocrates, Ιρο-
cras καί Yp(p)ocrates
'Ιπποκράτης [Δ'],γιατρός, 88,90,521,522,558-
559

'Ιπποκράτης [Ε'],γιατρός,521,522
'Ιπποκράτης «νεότερος» [= Διοκλής ό Καρύ-
στιος] 515

'Ισίδωρος, Αυρήλιος- βλ. Αυρήλιος 'Ισίδωρος
ΤΙσις, θεά, 112(146), 331

Βλ. και Isis
'Ισμαήλ, ραββινος, 432,433
'Ιωάννης Ζωναράς, βυζαντινός ιστορικός, 363,
369,373

'Ιωάννης Καλοειδάς, βυζαντινός γιατρός,
517(93)

'Ιωάννης Ντεζοάλδιος, podestà τής Χίου,
517(93)

'Ιωάννης Σκυνέλλης, ιερέας, λογοθέτης τής

Μητροπόλεως Χίου, 517(93)
'Ιωάννης Τζέτζης, γραμματικός, 145(51)
'Ιωάννης Χρυσόστομος, άρχιεπίσκοπος Κων-
σταντινουπόλεως, 347
"Ιων, τραγικός ποιητής, 376
Ίώσηπος, Φλάβιος, 'Εβραίος ιστορικός,
347(445)

Ίωσίας, βασιλιάς τών 'Εβραίων, 347(445)
Κάβειροι, θεότητες, 204

Καίσαρ, Γάϊος 'Ιούλιος, Ρωμαίος στρατηγός καί
πολιτικός, 586,590,591,591(221)
Βλ. καί Caesar, Gaius Iulius
Καίσαρ [= Νέρων] 360(24)
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Βλ. έπίσης Νέρων καί Nero
Καισαρίων, γιός τής Κλεοπάτρας Ζ' καί τοΰ Ί.
Καίσαρα, 586
Βλ. καί Πτολεμαίος ΙΕ '
Καλιγούλας, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 463
Καλλίας Απολλώνιου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Ασκληπιού, 105(103)
Καλλιγένης (Πέλλα), γιατρός, 89,120,239-240

Βλ. καί Calligenes
Καλλιγόνη (Θάσος), μητέρα τοΰ γιατρού Άντι-
όχου, 160,161
Καλλίμαχος ό Κυρηναΐος, ποιητής καί λόγιος,
617

Καλλισθένης ό Όλύνθιος, ιστορικός καί για-
τρός, 89,120,188,208,241-243,497,575
Βλ. έπίσης Callisthene καί Callisthenes
Κάλλιστος, βυζαντινός γιατρός, 193,193(161)
Καλπούρνιος Κολλήγας Μακεδών, Γάϊος (Αντι-
όχεια Πισιδείας), άρχίατρος καί βουλευ-
τής, 120,243-245,245(281), 246,247
Καλπούρνιος Μακεδών, Γάϊος, πατέρας τοΰ Γ.
Καλπ. Κολλήγα Μακεδόνα, 243,244, 245,
246

Κάνουν Άσσα[-]μικου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Ασκληπιοΰ, 105(103)
Καπίτων· βλ. Αρτεμίδωρος Καπίτων
Καρύστιος ό Περγαμηνός, ιστορικός, 589
Κάσσανδρος, βασιλιάς τής Μακεδονίας, 88(5),

188,515,558
Κάστωρ, άπελεύθερος τοΰ γιατροϋ Ποπλικίου

Ερμεία, 349
Καφισοφών Φιλίππου Κώος, γιατρός, 330,559-

561,616,616(268,269)
Κέλσος· βλ. Κορνήλιος Κέλσος, Αύλος
Κερτίμμας Κρίθωνος (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Ασκληπιοΰ, 105(103)
Κηφισόδωρος ό Θηβαίος, ιστορικός, 589
Κικέρων, Μάρκος Τύλλιος, Ρωμαίος πολιτικός

καί συγγραφέας, 369
Κλαύδιος, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 211(220),
331,519

Βλ. έπίσης Caesar [= Κλαύδιος] καί Clau-
dius

Κλαύδιος Άσκληπιόδωρος (Έδεσσα), επιμελη-
τής, 332
Κλείσοφος 570

Κλείταρχος άπό τήν Αλεξάνδρεια, ιστορικός,
208,370

Κλείτος, στρατηγός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, 497
Κλεόδαμος (Αμφίπολη) 100(77)
Κλεόδημος (Αμφίπολη) 101(79) [ίσως ταυτίζε-
ται μέ τον προηγούμενο]
Κλεόμβροτος, γιατρός, πατέρας τοΰ Ερασι-
στράτου, 523(106), 526,545,561-563,625
Βλ. καί Cleombrotus
Κλεοπάτρα Ζ', βασίλισσα τής Αιγύπτου, 90,
357, 421, 430-462, 514, 514(81), 519, 585,
586,590,591

Βλ. έπίσης Cleopatra regina, Cleupatra,
Kleopatra (regina) καί Qulubatra
Κλεοπάτρα Θεά, σύζυγος τοΰ Άντιόχου Ζ',
564,565

Κλεόφαντος, γιατρός, άδελφός τοΰ Ερασι-
στράτου, 414,432,492(2), 561
Κλέων Ήρακλείδου (Θεσσαλονίκη) 104
Κλήμης Σερτώριος, άσθενής, 177,361(28)
Κόδαμος, βασιλιάς, 359(17)
Κόϊντος, ιπποκρατικός γιατρός, 249, 250,
250(299), 251, 251(300), 252, 254(322,
323,326), 255,257,258,259,262,263,264,
265, 266, 277,278, 282, 283,286, 287,293,
294,298,300,301,302,308,309
Κόϊντος Ιούλιος Νεικήτης- βλ. 'Ιούλιος Νεική-

της, Κόϊντος
Κόϊντος Φλάβιος Έρμαδίων· βλ. Φλάβιος
Έρμαδίων, Κόϊντος, άγωνοθέτης τών Με-
γάλων Ασκληπιείων
Κόϊντος Φλάβιος Έρμαδίων· βλ. Φλάβιος
Έρμαδίων, Κόϊντος, γυμνασίαρχος καί
άρχιερέας
Κολλήγας, γιατρός, 245-247

Βλ. καί Αμβρόσιος
Κολλήγας [= Γ. Καλπούρνιος Μακεδών], πατέ-
ρας τών γιατρών Γ. Καλπουρνίου Κολλήγα
Μακεδόνος καί Κολλήγα], 246
Βλ. καί Καλπούρνιος Μακεδών, Γάϊος
Κόμων ό φιλόσοφος, άσθενής, 361(28)
Κόνων, Αθηναίος ναύαρχος, 347,348
Κορνήλιος Κέλσος, Αύλος, Λατίνος ιατρικός
συγγραφέας, 176,402(133), 406, 486,497,
498,499,523,524,549,615
Βλ. καί Cornelius Celsus, Aulus
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Κρατερός, στρατηγός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, 88,

363,367,370(71), 373,587, 588
Κράτερος Κρατερού Άντιοχεύς, γιατρός, 91,

204,505,506,564-565
Κρατεύας ό ριζοτόμος 144
Κράτης, γιατρός, εύρετής κυνοδηκτικής αντι-
δότου, 214
Κράτης, γιατρός (Παλατ. Άνθολ.), 214
Κράτιππος Εύρυτίου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ), 105(103)
Κρητοξένη, μητέρα τοΰ γιατροΰ 'Ερασιστρά-
του, 526,545
Κριτόβουλος ό Κώος, γιατρός, 88, 88(6), 90,
366(47), 566-575,576(196), 614
Βλ. έπίσης Critobulus και Kritobulos· πρβ.
και Κριτόδημος
Κριτόβουλος Πλάτωνος Κώος, τριήραρχος,
567(187)

Κριτόδη μος ό Κώος, γιατρός, 88(6), 90,366(47),
566, 567, 567(182, 187), 568, 568(188),
576-577

Βλ. έπίσης Critodemos, Kritodamos καί
Kritodemos· πρβ. και Κριτόβουλος
Κρίτων, Γάϊος Στατίλιος, άρχίατρος τοΰ Τραϊ-
ανού και ιστορικός, 89(10), 147(63), 204,
221, 237, 387(108), 390, 430, 430(171,
172), 435, 436, 438, 442, 442(193, 194,
196), 443,447
Κρόκος, ύπάλληλος άρχιατροΰ Άθηναγόρα,
624

Κτησίας ό Κνίδιος, γιατρός και ιστορικός,

147(63), 347,348,349,588
Κυβέλη, θεά, 563

Κΰρος ό Μέγας, βασιλιάς τών Περσών, 125,327
Κωνσταντίνος, Μέγας, βυζαντινός αυτοκράτο-
ρας, 117(193), 359(14)
Βλ. καϊ Constantinus

Αάλος (Ποπίλλιος;) [Βέροια], γιατρός, 89,248
Λαμπρίας Αίσχρίωνος (Θάσος) 97
Λαμπρίας, πάππος τοΰ Πλουτάρχου, 514(81)
Λαοδίκη, άδελφή καϊ πρώτη σύζυγος Άντιόχου

Β', 509,510
Λαόδικος, βασιλιάς, 359,359(16)
Λάργος, Σκριβώνιος· βλ. Σκριβώνιος Λάργος
Λειβεράλις, Σερβείλιος· βλ. Σερβείλιος Λειβε-
ράλις

Λειψιώτης, βυζαντινός γιατρός, 147,147(61)
Λεοννάτος, άξιωματικός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,
574

Αεπτίνης, μαθηματικός στήν Αύλή τοΰ Σελεύ-
κου Α', 524, 526
Λεσχίδης, έπικός ποιητής στήν Αύλή τοΰ Εύμέ-
νη Β', 577,578
Άευκανδούσης, άδελφός τοΰ Βρυονούση, 614
Λεύκιος, γιατρός, 435
Λεύκιος Φλάβιος Άρριανός· βλ. Άρριανός
Αεωνίδας, παιδαγωγός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,

364,364(39)
Λεωνίδας (-ης) ό Άλεξανδρεύς, Πνευματικός

γιατρός, 152(83), 414
Ληναϊος, ιδιοκτήτης άλογου πού θεραπεύθηκε

άπό τόν Σάραπη, 362(30)
Λητοίδης [= Απόλλων] 103(92)
Λητώ 564,619
Λιβία, άσθενής, 361

Βλ. έπίσης Livia Augusta καί Lybia
Augusta

Λιβία, σύζυγος τοΰ Δρούσου τοΰ νεότερου,

384(96)
Λίβιος, Τίτος· βλ. Τίτος Λίβιος
Λιμναίος, άξιωματικός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,

573,574,575
Λογάδιος, γιατρός, 483,483(274), 484
Λολλιανός Άούϊτος (Στύβερρα), ύπατος 115
Αουκανός, Μάρκος Άνναιος, Αατΐνος ποιητής,
590

Λουκιανός άπό τά Σαμόσατα, σοφιστής και
σατιρικός συγγραφέας, 525,534,535,553
Λύκα, Φλαούία- βλ. Φλαουΐα Λύκα
Λυκίσκος (Αθήνα), άρχων, παραλήπτης ια-
τρικής έπιστολής, 517,517(93)
Λύκος, Αυρήλιος (Πύδνα; Δίον;), ίπποϊατρός,
629

Λύκος ό Μακεδών, γιατρός, 89,90,90(11), 119,
248-318

Βλ. έπίσης lupio, Lupus, Lycos, Lycus καί
Lykos aus Makedonien· πρβ. καί Lupus
Pelopis

Λύκος ό Νεαπολίτης, 'Εμπειρικός γιατρός, 291,
292

Βλ. καί Lykos aus Neapel
Λυκούργος Νικάνορος (Καλίνδοια), έπώνυμος
ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
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Λυσίμαχος, βασιλιάς Θράκης, 90,357(5,7), 402,
462-468,520,520(102), 521,534,535
Βλ. έπίσης Lysimachus και Lysimaque
Λυσίμαχος, γιος τοϋ Πτολεμαίου Β ', 620
Λυσίμαχος (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας τοΰ

Άσκληπιοΰ, 102(86)
Αυσίμαχος Τιμησίου (Κασσάνδρεια), έπώνυ-
μος ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 108,108(121)
Άυσίμαχος ό Κώος, γιατρός, 464(245)
Άυσίστρατος Αίσχρωνος (Θάσος), άρχων,
95(40)

Μά (= Μητέρα), θεά, 332,333

Μάγνα, μητέρα τοΰ γιατροΰ Κολλήγα, 245,

245(283), 246,247
Μάγνος ό Έφέσιος, Πνευματικός γιατρός,

89(10), 513(78)
Μακαρεύς Άράτου (Κώος), θεωρός, 99,99(67),

102(86), 106(109), 108(122)
Μακεδονικός (-δόνιος) Άμφιπολίτης, συγγρα-
φέας παιάνα στόν Ασκληπιό, 103,103(92)
Μακεδών, γιατρός, 318-324

Βλ. και Macedo
Μανέθων, Αιγύπτιος ιερέας και ιστορικός, 432

Βλ. και Manetho
Μανουήλ Χρυσολωράς, βυζαντινός λόγιος,
339(432)

Μαντίας ό Ήροφίλειος, γιατρός, 171,289, 397,

397(127), 408,408(140), 410
Μαρθίνη,γυνή θΰμα φαρμακείας, 161
Μαρίνος, γιατρός, 253, 255, 263, 264, 265, 268,

276,304,308,309,317,318
Μαρκελλινος, γιατρός, 372,525,553,554
Μαρκελλϊνος, συγγραφέας ύπομνήματος είς

Έρμογ., Π. στάσ., 500(31)
Μάρκελλος ό Εμπειρικός, magister officiorum,
358(12), 360,468,468(253), 469,469(258),
472,472(261), 476
Μαρκιανός, γιατρός, 427

Βλ. καί Marcianus
Μάρκος Αύρήλιος, Ρωμαίος αύτοκράτορας,

286,294,315,360,360(25)
Μάρκος 'Ιούνιος Σιλανός, Ρωμαίος ύπατος, 514

Βλ. καί Marcus Iunius Silanus
Μάρσος, παραλήπτης ιατρικής έπιστολής, 203
Μαρσύας Δημητρίου (Βέροια) 113,113(157)
Μασσαλιώτης, γιατρός, 319,319(399)

Βλ. καί Δημοσθένης ό Μασσαλιώτης
Μαχαιριών, γιατρός, 146(56)
Μαχάων, γιός τοΰ Άσκληπιοΰ, γιατρός, 111,
187,333,333(429), 334,335,336,337,338,
339,340

Βλ. καί Machaon
Μέκκιος Αιλιανός· βλ. Αιλιανός, Μέκκιος
Μελέαγρος, στρατηγός, 329,330
Μελέτιος, μοναχός καί γιατρός, 145, 145(51),
464

Μελέτ(ι)ος, πηγή τοΰ Πλινίου, γιατρός (;), 464

Βλ. καί Melet(i)us
Μένανδρος, γιατρός, 175

Βλ. καί Menandrus
Μένανδρος, κωμικός ποιητής, 402
Βλ. καί Menander comoedus
Μένανδρος, πατέρας τοΰ γιατροΰ Σωρανοΰ,
168

Μένανδρος Όλωΐχου (Μόρρυλος), άρχων,
106(113)

Μένανδρος ό Περγαμηνός, γιατρός στήν Αύλή

τοΰ Εύμένη Β', 330,577-578
Μενεκράτης ό Ζεοφλήτης, γιατρός, 578(201)
Μενεκράτης ό Συρακούσιος (Ζεύς), γιατρός,
578-583

Βλ. καί Ζεύς [= Μενεκράτης ό Συρακού-
σιος]

Μενεκράτης, Τιβέρίος Κλαύδιος, γιατρός,

387(108), 578(201)
Μενέλαος (Αμφίπολη) 101(79)
Μενέλαος Άρραβαίου Πελαγών, Αθηναίος,

πρόξενος, 168(127)
Μενέλαος Μενάνδρου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Μενεσθεύς, γιατρός (μνημονευόμενος άπό τόν
Άσκληπιάδη Φαρμακίωνα), 354,354(473)
Πρβ. καί Μενεσθεύς ό Στρατονικεύς
Μενεσθεύς ό Στρατονικεύς, ύπομνηματιστής

τοΰ 'Ιπποκράτη, 354-355
Μεννέας Άσάνδρου (Αμφίπολη) 101(80)
Μένων, γιατρός μαθητής τοΰ Αριστοτέλη, 186,

191,192,498(25)
Μένων (γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γο-
νατά;), 492,498,615(267)
Βλ. καί Ανώνυμος (Ζήνων;), γιατρός στήν
Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γονατά(;), Menon
(γιατρός στήν Αύλή τού Αντιγόνου Γο-
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νατά;)· πρβ. και Ζήνων/Zenon (γιατρός
στήν Αύλή τοϋ Αντιγόνου Γονατά;)
Μεσουέ, Άραβας γιατρός, 378
Μεσσαλίνα, άσθενής, 361

Βλ. κα'ι Messalina
Μέστριος Φλώρος, Λεύκιος, φίλος τοΰ Πλου-
τάρχου, 122, 123, 124, 126, 129, 131,
131(29,30)

Βλ. καί Mestrius Floras, Lucius
Μέστυλος Μητροδώρου (Αμφίπολη), πολιτάρ-

χης, 103(91)
Μήδ(ε)ιος, γιατρός, 180, 181, 182, 182(141),

183, 526, 545
Μήδιος ό Θεσσαλός, Άλευάδης, δυνάστης τής

Αάρισσας, 615
Μηνόδωρος (Φρυγία), γιατρός και ιερέας τοΰ

Άσκληπιοΰ, 204
Μηνόφαντος Αρτεμιδώρου Μακεδών Ύρκά-
νιος, γιατρός, 89, 90, 120, 324-328, 330,
514(81)

Μητρόδωρος, γιατρός μαθητής τοΰ Σαβίνου,
283

Μητρόδωρος, γιατρός μαθητής τοΰ Χρυσίπ-
που, Έρασιστράτειος, 181,329(418)
Μητρόδωρος Τιμοκλέους Άμφιπολίτης, για-
τρός, 89,90,119,120,329-330,561,578
Μητρόδωρος, έπικούρειος φιλόσοφος, 499
Μιθριδάτης ΣΤ' Εύπάτωρ, βασιλιάς τοΰ Πό-
ντου, 238,357,360,372,384(93), 387(108),
399,400,463,549,549(135)
Βλ. καί Mitridatis
Μικίων, ριζοτόμος, 144

Μιχαήλ 'Ιταλικός, διδάσκαλος ιατρικής, μητρο-
πολίτης Φιλιππουπόλεως κτλ., 147
Μνασέας, γιατρός, 146(56)
Μνάσων (Άμφισσα) 326

Βλ. καί Θράσων (διαφορετική δυνατότη-
τα συμπληρώσεως τοΰ ονόματος σέ έπι-
γραφή)
Μνησαρέτη 244
Μνησίδημος, γιατρός, 136
Μνησίδης, γιατρός (;) 402

Βλ. και Mnesides.
Μνησίθεος ό Αθηναίος, γιατρός, 182,183,184,

291,517, 588
Μοσχίων (Αμφίπολη) 100(76)

Μοσχίων ό διορθωτής, γιατρός, 223, 224, 225,
299,496(21)
Βλ. καί Moschion
Μοσχίων, Αατινος γιατρός, συγγραφέας (= με-
ταφραστής) τοΰ σωράνειου Π. γυν. παθ.),
224

Βλ. έπίσης Θεόδωρος Μοσχίων, Mus-
chion, Muscio καί Mustio
Μόσχος, γιατρός, 435
Μούσας, Αντώνιος· βλ. Αντώνιος Μούσας
Μόφιος Εύήμερος, Κόϊντος (Φίλιπποι), για-
τρός, 331

Βλ. καί Mofius Euhemerus, Quintus
Μύας Φιλίσκου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέας
τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)

Ναυκρατίτης, γιατρός, 146(56), 319,319(400)
Ναυμάχιος, δάσκαλος τοΰ γιατροΰ Φιλαγρίου,

598, 599,600
Ναυμάχιος, συγγραφέας παραινετικού ποιήμα-
τος, 599,600
Νεαπολίτης, γιατρός, 146(56), 319,319(401)

Βλ. καί Γάίος Νεαπολίτης
Νέαρχος, ναύαρχος Μ. Αλεξάνδρου, 492(7)
Νεικόλαος, Άίλιος, 'Εδεσσαΐος, γιατρός, 89,
332-333

Νείλος, γιατρός, 146(56), 386(104). Βλ. και Νη-
λέας

Νέρων, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 238, 331, 360,
360(24), 400,418, 519
Βλ. έπίσης Nero καί Καίσαρ [= Νέρων]
Νεχαΰς, ό τών Αιγυπτίων βασιλεύς, 347(445)
Νεχεψώ, βασιλιάς τής Αιγύπτου, προφήτης,
359,359(15), 432,479,480
Βλ. και Nechepso
Νέων, γιατρός τοΰ Πτολεμαίου Γ ', 584
Νηλέας (= Νειλέας), γιατρός, 205(209)
Νίκαιος (Αμφίπολη) 101(79)
Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, ποιητής και για-

τρός(;) 149(71)
Νικάνωρ (Μίεζα), έπώνυμος ιερέας τοΰ Άσκλη-
πιοΰ, 114

Νικάνωρ 'Επικράτους (Αμφίπολη) 101(80)
Νικάνωρ Νίκωνος (Καλίνδοια), έπώνυμος ιε-
ρέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Νικάνωρ Παραμόνου (Μόρρυλος) 106(113)
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Νικάνωρ Σώσου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέας

τοϋ Ασκληπιοΰ, 105(103)
Νικίας, υπάλληλος τοΰ άρχιάτρου Άθηναγό-
ρα, 624

Νικόλαος Μελαντάδου (Αμφίπολη) 101,
101(79)

Νικόλαος Μυρεψός, βυζαντινός γιατρός, 171,

358(13), 378,378(82)
Νικόλαος Παυσανίου (Θεσσαλονίκη), έπώνυ-
μος ιερέας (τοϋ Ασκληπιοΰ;), 104
Νικόλεως (= αος) (Πελαγονία) 115
Νικόμαχος Μαχάονος ό Σταγειρίτης, γιατρός,
89, 109, 109(130), 119, 187, 333-334, 335,
336,337· πρβ. και 339,340
Νικόμαχος ό Σταγειρίτης, γιατρός, 88, 89, 90,
109,109(130), 119,120,184,187,333,334-
340,559· πρβ. και 339,340
Βλ. και Nicomachus
Νικομήδης ό βασιλεύς (άταύτιστος), 218,
359(17) [: -ους: corr. e Νικοδήμου]
Πρβ. καί Νικομήδης Β' καί Γ'
Νικομήδης Β' Επιφανής, βασιλιάς τής Βιθυνί-
ας, 218

Νικομήδης Γ' Φιλοπάτωρ, βασιλιάς τής Βιθυ-
νίας, 218
Νικομήδης (Ρώμη), γιατρός, 161
Νικόστρατος Άργείος, άσθενής, 579,580
Νουμισιανός, γιατρός, 255, 257, 264, 282, 283,
308,314

Βλ. και Numisianus
Νυμφόδοτος (= Νυμφόδωρος), γιατρός,
205(209)

Ξάνθιππος (Κώς) 561

Ξάνθιππος, γιατρός, 585 (συμπλήρωση άντί

Ξενόφαντος)
Ξένιος ό 'Όργεως (Αμφίπολη), έπιστάτης,
102(86)

Ξενοκράτης ό Άφροδισιεύς, γιατρός, 174, 175,
223(241), 400,402
Βλ. καί Xenocrates
Ξενόκριτος 585 (συμπλήρωση άντί Ξενόφα-
ντος)

Ξενόφαντος Σωσικράτους 'Ηράκλειος, γιατρός

τοΰ Πτολεμαίου Γ', 585
Ξενοφών ό Αθηναίος, φιλόσοφος και ιστορι-
κός, 168

Ξέρξης Α', βασιλιάς τής Περσίας, 93(31)

"Οβριμος (Κιλικία), γιατρός, 159
"Οθων ό Σικελός, γιατρός, 435

Βλ. και "Ορθών
Όκταβία, άδελφή τοΰ Αύγούστου, άσθενής,
361

Βλ. και Octavia
'Οκταβιανός· βλ. Αύγουστος
'Ολυμπιάδα, μητέρα τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, 230,
369

Βλ. έπίσης Olimpia καί Olympias
'Ολυμπιονίκης, εύρετής φαρμάκου, γιατρός (;)
146(56)

"Ολυμπος, γιατρός τής Κλεοπάτρας Ζ' και

ιστορικός, 514,585-586
"Ομηρος, επικός ποιητής, 464,538,539,540

Βλ. κα'ι Homerus
Όρειβάσιος Περγαμηνός, βυζαντινός γιατρός,
152,152(87), 156,158,176,203,212(225),
291,292,343,344,372,459,462,588
Όρεστινος, γιατρός, 435
"Ορθών ό Σικελός, γιατρός, 420,435

Βλ. κα'ι "Οθων
Ούαλεριανός (Πύδνα; Δίον;), ίπποϊατρός, 629
Ούέλμος Τρύφωνος Θεσσαλονικεύς, γιατρός,
89,120,142(40), 340-345,627,630,630(11)

Παγκρατίδης, Α'ίλιος· βλ. Άίλιος Παγκρατίδης
Παιήων, θεός, 109(133)

Πάκκιος Άντίοχος, γιατρός, 146(56), 385(103),
409

Πάμφιλος, γραμματικός καί γιατρός, 145, 146,

146(53,54), 419,419(160), 420
Πανάκεια, κόρη τοϋ Ασκληπιού, 111,117
Παράμονος Σαμαγόρου (Μόρρυλος) 106,

106(113)
Πάρις ό όρχηστής, 435

Παρμενίδης ό Έλεάτης, φυσικός φιλόσοφος,

125,126,127
Παρμενίων Άλ[...] (Καλίνδοια), έπώνυμος ιε-
ρέας τοΰ Ασκληπιού, 105(103)
Παρμενίων, στρατηγός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,
601, 602, 603, 605, 606,607, 608,609, 610,
611,612,613
Βλ. καί Parmenion
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Παρυσάτις, μητέρα τοΰ Αριστοτέλη (έσφαλμέ-
νο όνομα), 336,339
Βλ. έπίσης Φαιστιάς και Φαιστίς
Πάσων Σκύθου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέας

τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Παΰλος ό Αιγινήτης, βυζαντινός γιατρός, 203,
211(218), 217, 230, 292, 336, 358(10),
359(14), 459,497(22), 515-516,614
Παΰλος (Φίλιπποι), πρεσβύτερος και γιατρός,

90,119,345-347,353
Παυσανίας, γιατρός τοΰ Κρατερού, 88, 363,
363(35), 367, 367(54), 370(71), 373, 398,
439,491,587-589
Παυσανίας, γιατρός (Παλατ. Άνθολ.), 161
Παυσανίας (Καλίνδοια), θεαροδόκος, 105
Παυσανίας, περιηγητής, 93,347(445)
Πέλοπας, Δογματικός γιατρός, 248, 249,
249(292), 256,257,258,260,263,264,265,
268,276,281,282,282(362), 283
Βλ. έπίσης Pelops και pilupio [= Pelops;]·
πρβ. καί Lupus Pelopis
Περδίκκας Άμαδίσκου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Περδίκκας Β', βασιλιάς Μακεδονίας, 88, 92,
434,491, 525, 535, 536, 548, 552, 553, 554,
555

Περδίκκας, σωματοφύλακας Μ. Αλεξάνδρου,
576,577

Περσέας, βασιλιάς τής Μακεδονίας, 103,
103(91), 120,239,240, 535,536
Βλ. κα'ι Perseus
Πευκέστας, άξιωματικός τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,

88,142,143,143(41), 144,363,573,575
Πλάτων ό Αθηναίος, φιλόσοφος, 145(51), 185,

198,244,247,339
Πλείσταρχος, γιός τοΰ Αντιπάτρου, 515, 516,
517,518,518(97)
Βλ. και Pleistarchos
Πλειστόνικος, γιατρός, 182,183,184
Πλίνιος Σεκοΰνδος, Γάϊος, Λατίνος φυσιογνώ-
στης, 174,175,176,177,222,224,377,385,
385(103), 386,388,389,390,393,396,400,
401, 402, 429, 464, 466, 489, 495, 495(16),
496, 496(21), 500, 501, 503, 512, 526, 527,
532,562,563,566,592(225)
Πλούταρχος, φιλόσοφος, βιογράφος, 121,
121(11), 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,

129(27), 131, 131(29), 133, 137, 138, 142,
142(40), 143,144, 205(209), 206,207, 347,
348(448), 363, 363(34), 364(42), 365, 366,
366(48), 368, 368(60), 369, 372, 373, 375,
385, 386, 388, 389, 398, 497, 514(81), 525,
558,581,585,587,588,600,606,622
Ποδαλείριος, γιατρός, γιος τοΰ Άσκληπιοΰ,
111,145

Πολέμων, βασιλιάς τής Καππαδοκίας, 463
Πόλλης, γιατρός, 177

Πολύαινος (συμμετέχων στό Συμπόσιον τοϋ

Επικούρου) 133
Πολύαινος ό Μακεδών, ρητοροδιδάσκαλος,
509

Πολύαρχος, γιατρός, 386(104)
Πολύβιος, ιστορικός, 503(43), 504,505,508
Πόλυβ(ι)ος, γιατρός, γαμβρός τοΰ 'Ιπποκράτη,
551,552

Πολύδωρος ό Τήϊος, γιατρός, 91,491,589
Πολυκράτης (Αμφίπολη) 100,100(76)
Πολυκράτης (Αμφίπολη), έπώνυμος 'ιερέας τοΰ

Άσκληπιοΰ, 101(81)
Πολύκριτος Μενδαΐος, γιατρός, 89,90,347-349

Πρβ. και τό έπόμενο λ.
Πολύκριτος ό Μενδαιος, ιστορικός; 348(448)

Πρβ. κα'ι τό προηγούμενο λ.
Πομπειανός, Αύρήλιος· βλ. Αύρήλιος Πομπει-
ανός.

Πομπήιος Σαβίνος, γιατρός, 361(28)
Πομπήιος Τρόγος, Αατΐνος ιστορικός, 369,397
Ποπλικία Σεμπρώνιλλα (Βέροια), κόρη τοϋ

γιατροΰ Ποπλικίου 'Ερμεία, 349
Ποπλίκιος 'Ερμείας (Βέροια), γιατρός, 89,349
Ποπλίκιος Ροΰφος (Βέροια), γιός τοΰ γιατροΰ

Ποπλικίου 'Ερμεία, 349
Πόπλιος (Παλατ. Άνθολ.) 163
Ποσειδών, θεός, 98,98(56), 141
Ποσειδώνιος, γιατρός, 414,508,588

Πρβ. και Ποσειδώνιος ό Άπαμεύς
Ποσειδώνιος, γιατρός έπι Ούάλη, 598(247)
Ποσειδώνιος ό Άπαμεύς, στωικός φιλόσοφος,
190

Πρβ. κα'ι Ποσειδώνιος, γιατρός
Ποσθίων Συάγρου (Αμφίπολη) 100(76)

Πραξαγόρας ό Κώος, γιατρός, 182, 183,

189,189(157), 337,523,546,547

Βλ. έπίσης Praxagoras κα'ι Prossagoras
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Πρόδικος (έσφαλμένη γραφή άντί Ήρό-
δικος) 526(111)

Πρωταγόρας ό Αβδηρίτης, σοφιστής, 129,
131,134

Πρωτόκτητος (Θάσος), γιός τοϋ γιατροΰ
Άντιόχου, 160,161
Πτολεμαίος (βασιλεύς), άταύτιστος βασι-
λιάς τής Αιγύπτου, παραλήπτης ιατρικών
έργων 359, 360(19), 362(30), 484, 500,
501, 516(89), 556, 557, 557(147,155), 558,
558(157)

Βλ. έπίσης Ptolem(a)eus rex, άταύτιστος
βασιλιάς τής Αιγύπτου, παραλήπτης ια-
τρικών έργων πρβ. καί Πτολεμαίος Γ' ό
Εύεργέτης, βασιλιάς τής Αιγύπτου
Πτολεμαίος βασιλεύς, άταύτιστος βασιλιάς
τής Αιγύπτου, χρήστης φαρμάκων 477 (:
άρμάτιον), 479, 480 (: κολλύριον), 483 (:
ιερά)

Βλ. έπίσης Ptolemeus imperator, άταύ-
τιστος βασιλιάς τής Αιγύπτου, χρήστης
φαρμάκου, Tholomeus, άταύτιστος βασι-
λιάς τής Αιγύπτου, εύρετής φαρμάκου, και
Tolomeus, άταύτιστος βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, εύρετής φαρμάκου· πρβ. καί Πτολε-
μαίος Γ ' ό Εύεργέτης, βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου

Πτολεμαίος Α' ό Λάγου, βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, 208, 369, 369(64), 370, 371(73), 490,
501,502,573,574,576,587
Βλ. και Ptolemaeus [I] Lagi
Πτολεμαίος Β' ό Φιλάδελφος, βασιλιάς τής
Αιγύπτου, 117-118, 120, 150, 151(78),
169, 434, 472(261), 491, 492, 492(4), 501,
509, 510, 523, 534, 535, 545, 546, 547, 559,
559(161), 560,563,585,593,595,596,597,
598,617,620,621,625,627
Βλ. καί Ptolemaeus [II]
Πτολεμαίος Γ ' ό Εύεργέτης, βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, 90, 118, 468-484, 509, 547, 559,
559(161), 560, 584,585,616,617
Βλ. και Ptolemaeus [III] Evergetes
Πτολεμαίος Δ ' ό Φιλοπάτωρ, βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, 88, 491, 494, 495, 503(43), 508, 509,
559,560,561,584
Πτολεμαίος Ε ' ό Επιφανής, βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, 93,118

Πτολεμαίος ΣΤ' ό Φιλομήτωρ, βασιλιάς τής

Αιγύπτου, 565,618,618(279,280), 619
Πτολεμαίος IB' ό Νέος Διόνυσος (Αυλη-
τής), βασιλιάς τής Αιγύπτου, 372, 430,
469(257), 518,549,550,590,591,591(222)
Πτολεμαίος ΙΓ', βασιλιάς τής Αιγύπτου, 519,
519(100), 590,590(216), 591
Βλ. και Ptolemaeus [XIII]
Πτολεμαίος ΙΕ', βασιλιάς τής Αιγύπτου, 586

Βλ. και Καισαρίων
Πτολεμαίος, βασιλιάς τής Κύπρου, 372,
469(257)

Πτολεμαίος, γιός (!) τοΰ Άντιόχου Α', 526,527,
562

Βλ. και Ptolemaeus rex
Πτολεμαίος ό Έρασιστράτειος, γιατρός,

469(257)
Πτολεμαίος, φιλόσοφος, 191
Πτολέμας Μ[...] (Καλίνδοια), έπώνυμος ιερέ-
ας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Πυθιάς, κόρη τοΰ Αριστοτέλη, 181, 329(418),
526

Πυθίας, συγγραφέας στήν Αύλή τοϋ Εύμένη Β ',
577,578

Πυθίων (Θάσος), άσθενής, 287, 293, 294, 295,

298,298(368), 301
Πυθόδωρος (Νεάπολις), θεαροδόκος, 94
Πυλάδης, χορευτής τοΰ θεάτρου, 536
Πύρρων, φιλόσοφος, 129,131,134
Πώρος, βασιλιάς τών Ινδών, 572

Ρίπαλος, γιατρός (;), 486
Ροΰφος ό Έφέσιος, γιατρός, 256, 257, 282,
282(362), 283,305,314,372,409,414,421,
429,435,502(40)
Βλ. και Rufus (Ephesius)
Ροΰφος, Ποπλίκιος· βλ. Ποπλίκιος Ροΰφος
Ρωξάνη, σύζυγος Μ. Αλεξάνδρου, 88,491, 521,
522,558,558(158)
Βλ. και Rhoxane

Σαβίνος, γιατρός, 250, 273, 282, 283, 300, 301,
305,314

Σαβίνος, Πομπήιος- βλ. Πομπήιος Σαβίνος
Σαλλούστιος (πηγή τοΰ Πλινίου) 402
Βλ. και Sallustius
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Σάμβος, βασιλιάς λαοϋ τής Ασίας, 369(63),
370(66)

Βλ. έπίσης Sambus καί Ambis
Σαπφώ, ποιήτρια, 145(51), 527,528,529
Σάραπης, θεός, 361,362,362(30), 479,480
Σάτυρος, γιατρός, 255, 264, 265, 278, 282, 283,

284,314
Σεβήρος, γιατρός, 228,404,480
Σέλευκος Α' Νικάτωρ, βασιλιάς τής Συρίας,
202,202(202), 491,504,509,523,523(106),
524, 525, 527, 528, 528-529, 530, 531, 532,
534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543,
544,561,561(164), 563,591,592
Βλ. καί Seleucus [I]
Σέλευκος Β' Καλλίνικος, βασιλιάς τής Συρίας,
88, 503,506

Σέλευκος Γ' Σωτήρ, βασιλιάς τής Συρίας, 503,
506

Σέλευκος, πρεσβύτερος γιος τοϋ Άντιόχου Α'

και συμβασιλέας του, 120,329,330
Σεμπρώνιλλα, Ποπλικία· βλ. Ποπλικία Σε-
μπρώνιλλα
Σεξτίλιος Ανταίος, γιατρός (;) 464

Βλ. και Sextilius Antaeus
Σεπτίμιος Σεβήρος, Ρωμαίος αύτοκράτορας,

360,360(25)
Σεραπίων, γιατρός τών Πτολεμαίων IB ' καί ΙΓ ',
519(98,99,100), 520,590-591
Βλ. καί Serapion
Σεραπίων ό Άλεξανδρεύς,'Εμπειρικός γιατρός,

233,234,237,289
Σερβεία (Θεσσαλονίκη), Ιατρείνη, 90,349-350
Σερβείλιος Αειβεράλις (Βάργαλα) 116
Σέρβειος, Τίτος (Θεσσαλονίκη), γιατρός, 90,
349,350

Σίβρας Ήροδώρου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιε-
ρέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
ΣΙμος ό Κώος, γιατρός, 592,592(225)
Βλ. έπίσης Σίμων· πρβ. καί Simos
Σίμων,γιατρός τοΰ Σελεύκου Α', 591-592

Βλ. έπίσης Σιμός- πρβ. καί Simos
Σιμωνίδης ό μελοποιός (Κειος), 545
Σκριβώνιος Λάργος, Αατΐνος γιατρός, 176,
358(12), 360,409
Βλ. καί Scribonius Largus
Σουητώνιος (G. Suetonius Tranquillus) Λατίνος
ίστορικός-βιογράφος, 361

Σοφία (Έδεσσα), σύζυγος τοΰ γιατροΰ

Άνθεμίου, 159
Σοφοκλής, τραγικός ποιητής, 145
Σπάργις (Αμφίπολη), έπιστάτης, 100(76, 77),
101(78,79)

Στατίλίος Στέφανος· βλ. Στέφανος, Στατίλιος
Στέφανος ό Αθηναίος, ύπομνηματιστής τοΰ
Ιπποκράτη, 168

Βλ. καί Στέφανος ό Άλεξανδρεύς
Στέφανος ό Άλεξανδρεύς, ύπομνηματιστής
τοΰ 'Ιπποκράτη, 168, 537,540,543,544
Βλ. καί Στέφανος ό Αθηναίος
Στέφανος ό Βυζάντιος, λεξικογράφος, 355
Στέφανος, Στατίλιος, γιατρός, 341(440)
Στέφανος, τραγουδιστής, 622,623
Στησίλεως "Οργεως (Αμφίπολη) 101(80)
Στράβων, γεωγράφος, 355, 371, 371(72),
592(225)

Στράτιος, γιατρός στήν Αύλή τοΰ Εύμένη Β',
492(5), 592-593
Βλ. καί Stratius
Στρατονίκη, σύζυγος τοΰ Σελεύκου Α' καί
ύστερα τοΰ Άντιόχου Α', 355(478), 434,
523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
533,534,535,540,543,545,553,554,563
Βλ. έπίσης Stratonice καί Εύρυδίκη
Στρατόνικος, γιατρός, 283
Στράτων ό Βηρύτιος, γιατρός, 319,319(403)

Βλ. καί Βηρύτιος
Στράτων ό Έρασιστράτειος, γιατρός, 289, 594,

594(231,232,240,241)
Στράτων ό θηριακός, γιατρός, 343
Στράτων ό Ααμψακηνός, φυσικός καί γιατρός

(0,91,593-598
Στράτων ό Περιπατητικός, φιλόσοφος [ταυτί-
ζεται μέ τόν ομώνυμο Ααμψακηνό]
Στράτων ό φυσικός, φιλόσοφος [ταυτίζεται μέ

τόν ομώνυμο Ααμψακηνό]
Σύλλας (συμμετέχων στά Συμποσιακά τοΰ

Πλουτάρχου) 122,123,125
Συνέρως, εύρετής κολλυρίου, 478
Συριανός, ρητοροδιδάσκαλος, 500(31)
Σφαίρος ό Βοσποριανός, στωικός φιλόσοφος,
173

Σχολιαστής Θεοκρίτου (Είδυλ.) 150, 151,

151(80), 620,621
Σχολιαστής R Γαληνοΰ 543
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Σώβιος 494(13)

Βλ. έττίσης Σωσίβιος και Sosibios
Σωκράτης (μνημονεύεται άπό τόν μοναχό Με-
λέτιο) 145(51) (διορθώθηκε σέ Σωρανός)
Σωκράτης ό Αθηναίος, φιλόσοφος, 244
Σωκράτης ό Ρόδιος, ιστορικός, 586
Σωκρατίων, γιατρός, 386(104)
Σώπατρος, ρητοροδιδάσκαλος, 500(31)
Σωρανός ό Έφέσιος, Μεθοδικός γιατρός, 145,
145(51), 152, 152(87), 166(117), 168, 173,
186(156), 220, 224, 397(126), 430(172),
431(173), 435,459, 547,548, 552,555,596
Σωσίας Σωσιπόλεως Ίώριος 107
Σωσίβιος, άξιωματοΰχος τής πτολεμαϊκής
Αύλής, 494,494(13), 584
Βλ. έπίσης Σώβιος και Sosibios
Σωσίστρατος Σωσιστράτου Σάμιος 564,565
Σώστρατος (Αμφίπολη) 100,100(76)
Σώστρατος, γιατρός, 173
Σωτήριν = Σωτήριον, σύζυγος τού γιατρού Λά-
λου, 248

Τείσων (Αμφίπολη), έπώνυμος ιερέας τού Ασκλη-
πιού, 100,100(76,77)
Τελέσφορος, γιός τού Ασκληπιού, 98, 99, 103,

111,115,116,117
Τερτία (Έδεσσα), δούλη τοϋ γιατρού Αίλίου

Νεικολάου, 332
Τιβέριος, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 211(220),
357,358,358(8), 360,384(96), 409,463
Βλ. καί Tiberius
Τιβέριος Κλαύδιος Μενεκράτης, γιατρός· βλ.

Μενεκράτης, Τιβέριος Κλαύδιος
Τίμανδρος (Δάτος), θεαροδόκος, 98
Τιμαρχίδας Πυθίωνος (Θάσος) 96,97
Τιμοκλείδης Διφίλου (Θάσος), γιατρός, 89, 90,

119,350-351
Τιμοκλής, πατέρας τοΰ γιατρού Μητροδώρου

άπό τήν Αμφίπολη, 329,330
Τιμοκράτης, γιατρός, 236
Τιμόλαος Μακεδών ή Λαρισσάιος, συγγραφέ-
ας Τρωικών, 168(127)
Τιμοσθένης Κρίτωνος (Κασσάνδρεια), θεαρο-
δόκος, 108

Τιμωνίδης Ασκληπιάδου (Αμφίπολη), πολιτάρ-
χης, 103,103(91)

Τίτος, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 357, 358,

358(10), 516(89)
Τίτος Αύφίδιος Σικελός, γιατρός, 242(272)
Τίτος Λίβιος, Ρωμαίος "ιστορικός, 120,239,240,
592

Τίτος Σέρβειος· βλ. Σέρβειος, Τίτος
Τραϊανός, Ρωμαίος αύτοκράτορας, 116,147(63),
166(117), 168,397,430,430(171), 516(89)
Τρόγος, Πομπήιος· βλ. Πομπήιος Τρόγος
Τρύφων, γραμματικός, 147(61)
Τρύφων ό νεώτερος, γιατρός, 358(12)

Βλ. καί Thifon.
Τρύφων, πατέρας τοΰ γιατροϋ Ούέλμου, 341
Τρωΐλος Αντιγόνου (Καλίνδοια), έπώνυμος Ιε-
ρέας τοΰ Ασκληπιού, 105(103)
Τύχη, θεά, 573(194)

Ύγία 104,117

Βλ. καί Ύγίεια
Ύγιεία, κόρη τοΰ Ασκληπιού, 103, 104, 105,
105(108), 107, 108, 110, 111, 112, 113,
113(157), 114,115,116,117,118
Βλ. καί Ύγία
Υγιεινός, γιατρός, 435

Ύστάνης, Πέρσης ύπαρχος τοΰ 'Ελλησπόντου,
554

Φαιστιάς, μητέρα τοΰ Αριστοτέλη, 336,339
Βλ. έπίσης Φαιστϊς καί Festie· πρβ. καί Πα-
ρυσάτις

Φαιστίς, μητέρα τοΰ Αριστοτέλη, 109,335,336,
337,338,340

Βλ. καί Φαιστιάς καϊ Festie· πρβ. καί Πα-
ρυσάτις
Φαναγόρα 244

Φαρνάβαζος, Πέρσης στρατηγός, 348
Φαρνάκης ό ριζοτόμος 145
Φερσεφόνη, θεά, 161

Φίλα, παλλακίδα τοΰ Αλεξάνδρου, πατέρα τοΰ

Περδίκκα Β ', 434,549,553
Φίλα, σύζυγος Δημητρίου Πολιορκητή, 525
Φιλάγριος, βυζαντινός γιατρός, 90, 483,
483(273), 491,598-600
Βλ. έπίσης Philagrius, Falgaricus καί
Falgorices

Φιλάγριος, γιατρός έπί Ούάλη, 598(247)
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Φίλαγρος Μενάνδρου (Καλίνδοια), έπώνυμος

ιερέας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Φιλέταιρος, βασιλιάς τοΰ Πόντου, 463
Φιλήμων,παραλήπτης ιατρικής έπιστολής, 598,
599

Φιλΐνος ό Κώος, γιατρός, 237,289
Φίλιππος Β', βασιλιάς τής Μακεδονίας, 88,91,
92,94(33), 98,101,202(201), 336,337,338,
339, 340, 485, 491, 500(31), 566, 567, 569,
570,578, 579,580,581,582,582(206,207),
583,600,611,612
Βλ. καί Philippus [II]
Φίλιππος Δ', βασιλιάς τής Μακεδονίας, 88(5)
Φίλιππος Ε', βασιλιάς τής Μακεδονίας,
103(91), 120,239,240,485,485(281)
Βλ. έπίσης Philippus [V]· πρβ. και Φίλιπ-
πος ό Μακεδών (Ε', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας; γιατρός μακεδονικής καταγωγής;)
Φίλιππος, γιατρός (άταύτιστος) 256,257

Βλ. και Philippus, γιατρός (άταύτιστος)
Φίλιππος, γιατρός, πατέρας τοΰ Άρχιγένη, 202,

202(204), 257,351-352,484,484(279)
Φίλιππος, συγγραφέας τοΰ Περί μαρασμού,
351,484

Φίλιππος, φαρμακολόγος, 351, 351(460), 352,
484

Φίλιππος ό Άκαρνάν, γιατρός, 88, 88(7), 90,
208,368, 368(57), 491,492,493,600-615
Βλ. και Philippus Acarnan
Φίλιππος ό 'Εμπειρικός, γιατρός, 256,257,260
Φίλιππος ό 'Ηπειρώτης, γιατρός στήν Αύλή τοΰ
Γονατά (;), 90,497(22), 499,500,615-616
Βλ. και Philippus Epirotes
Φίλιππος ό Κώος, γιατρός, πατέρας τοΰ για-
τροΰ Καφισοφώντα, 559, 560, 561, 616-
617

Βλ. και Philippus Cous
Φίλιππος Φιλίππου Κώος, γιατρός, 617(276)
Φίλιππος ό Μακεδών (Ε', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας; γιατρός μακεδονικής καταγωγής;),
257, 351, 352, 352(461), 484-490, 513,
549(134), 550

Πρβ. και Φίλιππος Ε ', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας

Φίλιππος Μαρεινιανός, ιερέας τοΰ θεοΰ Φούλ-
βου, 204

Φιλοκράτεια, Φλαβιανή· βλ. Φλαβιανή Φιλο-
κράτεια

Φιλόξενος Ε[...] (Καλίνδοια), έπώνυμος Ιερέ-
ας τοΰ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Φιλόξενος ό Άλεξανδρεύς, γιατρός, 146(57)
Φιλόξενος ό Άλεξανδρεύς, γραμματικός,

145(51), 146,146(57)
Φιλότεχνος Ήρώδου Σάμιος 564
Φι(υ)λότιμος, γιατρός, 182,183
Φιλούμενος, γιατρός, 138, 173, 182, 203,
211(218), 212, 212(226), 213, 214,
215(233), 216, 217,224, 228, 502(41), 513,
594(240,241), 598(249)
Βλ. και Philumenos
Φίλων 616 (269)

Φιλωνίδης Δυρραχηνός, γιατρός, 168,242(272),
335

Βλ. έπίσης Φιλωνίδης άπό τήν Κατάνη,
Φιλωνίδης ό Σικελός, Φιλωνίδης ό Σι-
κελός ό άπό Έννης και Philonidis Cati-
nensis

Φιλωνίδης άπό τήν Κατάνη, γιατρός, 168,360
Βλ. έπίσης Φιλωνίδης Δυρραχηνός, Φιλω-
νίδης ό Σικελός, Φιλωνίδης ό Σικελός ό
άπό Έννης και Philonidis Catinensis
Φιλωνίδης ό Σικελός, γιατρός, 168

Βλ. έπίσης Φιλωνίδης Δυρραχηνός, Φιλω-
νίδης άπό τήν Κατάνη, Φιλωνίδης ό Σι-
κελός ό άπό Έννης και Philonidis Cati-
nensis.

Φιλωνίδης ό Σικελός ό άπό Έννης, γιατρός,
168

Βλ. έπίσης Φιλωνίδης Δυρραχηνός, Φιλω-
νίδης άπό τήν Κατάνη, Φιλωνίδης ό Σικε-
λός και Philonidis Catinensis
Φιλώτας, γιατρός εύρετής λειχηνικοϋ φαρμά-
κου, 390

Φιλώτας Νίκωνος Άμφισσεύς, γιατρός, 328,
514(81)

Φιλώτας Λεωνίδου (Καλίνδοια), έπώνυμος ιε-
ρέας τοϋ Άσκληπιοΰ, 105(103)
Φιλωτέρα, Αύρηλία· βλ. Αύρηλία Φιλωτέρα
Φλαβιανή Φιλοκράτεια (Παροικόπολη) 117
Φλάβιος, γραμματικός, 147
Φλάβιος Άρριανός, Λεύκιος· βλ. Άρριανός
Φλάβιος Βοηθός, ύπατος, φίλος τοΰ Γαληνού,
266
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Φλάβιος Έρμαδίων, Κόϊντος (Φίλιπποι), γιος
τοϋ προηγούμενου, άγωνοθέτης τών Με-
γάλων Ασκληπιείων, 99,99(67)
Φλάβιος Έρμαδίων, Κόϊντος (Φίλιπποι), γυ-
μνασίαρχος καί άρχιερέας, 99(67)
Φλαουΐα Λύκα (Στύβερρα) 115
Φλώρος· βλ. Μέστριος Φλώρος, Λεύκιος
Φλώρος, γιατρός (;) 361(27)
Φοίβη, μητέρα τοΰ γιατροΰ Σωρανοΰ, 168
Φοίνιξ Άσκληπιοδώρου (Άφυτις), 109
Φουλβία, σύζυγος τοΰ Αντωνίου, 514(81)
Φοΰλβος, θεός, 204
Φροντίνος, άσθενής, 361(28)
Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
172,353,354

Χαλκιδεύς, γιατρός, 319,319(402)
Χαρίξενος, γιατρός, 386(104)
Χαρητίδης ό Πάριος, συγγραφέας περί γεωργί-
ας, 501(39)

Χαρίτων, Σέξτος 'Ιούλιος (Αμφίπολη), γιατρός,

90,352-353
Χάρμης, γιατρός, 360(20)
Χάρτας Νικάνορος (Βέροια), κυνηγός, 113(156)
Χρήστος (Θάσος) 98

Χρύσερμος, Ήροφίλειος γιατρός, 289, 618,
618(277)

Χρύσερμος 'Ηρακλείτου Άλεξανδρεύς, για-
τρός, 618-620
Χρύσιππος, Έρασιστράτειος γιατρός, 289
Χρύσιππος ό Κνίδιος, γιατρός, δάσκαλος τοΰ
Ερασιστράτου, 169, 180, 181, 182, 183,
329(418), 497,498,498(25), 499, 526, 616,
620,621,625

Βλ. και Chrysippus Cnidius
Χρύσιππος ό Ρόδιος (Κνίδιος), γιατρός τοΰ
Πτολεμαίου Β', 90, 150, 150(74, 75), 151,
151(76, 80), 167, 167(123), 169, 181, 620-
621,625(293)
Χρύσιππος, στωικός φιλόσοφος, 169
Χρυσοχόος, εύρετής φαρμάκου, γιατρός (;)
358(11)

Achil(l)as 590,591

Βλ. και Άχιλλάς, στρατηγός τοΰ Πτολε-
μαίου ΙΕ '

Adham ibn Mhuriz al-Bahili, Άραβας λόγιος,

383· πρβ. και 383(92)
Adrianus 358,358(12)

Βλ. και Αδριανός, Ρωμαίος αύτοκράτορας,
και Hadrianus, Atrianus
Aesculapius 388(111), 393,394,395

Βλ. έπίσης Άσκλαπιός, Ασκληπιός, θεός
τής ιατρικής, Escolapius και Esculapius
Agathinus 189

Βλ. και Άγαθίνος ό Λακεδαιμόνιος, Πνευ-
ματικός γιατρός
Alcmaeo Crotoniensis 241,242

Βλ. καί Άλκμαίων ό Κροτωνιάτης, φυσικός
φιλόσοφος και γιατρός
Alexander, amator veritatis 173

Βλ. και Αλέξανδρος ό Φιλαλήθης, Ήροφί-
λειος γιατρός
Alexander Magnus (imperator, Macedo, Macé-
doniens, rex) 88(7,8), 188,199,199(182),
200, 201, 367, 371(74), 375(79), 377, 378,
382, 382(90), 493,496, 500, 522,555(141),
556,567(186), 568(188), 572,601,606,613
Βλ. καί Αλέξανδρος Γ', βασιλιάς τής Μα-
κεδονίας
Ambis 370

Βλ. έπίσης Σάμβος, βασιλιάς λαού τής
Ασίας, καί Sambus
Ambrosios 247

Βλ. καί Αμβρόσιος
Amintus (γεν. Aminti) 338

Βλ. καί Αμύντας Γ', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας, Amyntas
Amyntas 339

Βλ. καί Αμύντας Γ', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας, Amyntus
Andreas 175,407

Βλ. έπίσης Ανδρέας ό Καρύστιος, γιατρός,
Ανδρέας ό Ήροφίλειος, Ανδρέας ό τοΰ
Χρυσάρους καί Andria
Andria 498

Βλ. έπίσης Ανδρέας ό Καρύστιος, γιατρός,
Ανδρέας ό Ήροφίλειος, Ανδρέας ό τοΰ
Χρυσάρους καί Andreas
Androcydes 496,496(20)

Βλ. καί Άνδροκύδης, γιατρός
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Andronicus Rhodius 191

Βλ. και Ανδρόνικος ό Ρόδιος, φιλόσοφος
Anonymus Londinensis (ανώνυμο ίατρ. εργο)
186

Antigonus 239,239(264), 240

Βλ. καί Αντίγονος, γιος τοϋ Έχεκράτη
Antigonos (Gonatas) 500,517(91)

Βλ. έπίσης Αντίγονος Γονατάς, Antigonus
(Gonatas)· πρβ. καί Antigonus rex (άταύ-
τιστος), παραλήπτης ιατρικών έργων
Antigonus (Gonatas) 499,615

Βλ. έπίσης Αντίγονος Γονατάς, Antigonos
(Gonatas)· πρβ. καί Αντίγονος (βασιλεύς),
άταύτιστος βασιλιάς τής Μακεδονίας, πα-
ραλήπτης ιατρικών έργων, καί Antigonus
rex, άταύτιστος βασιλιάς τής Μακεδονίας,
παραλήπτης ιατρικών έργων
Antigonus rex, άταύτιστος βασιλιάς τής Μα-
κεδονίας, παραλήπτης ιατρικών έργων,
516(89)

Βλ. έπίσης Αντίγονος (βασιλεύς), άταύ-
τιστος βασιλιάς τής Μακεδονίας, παρα-
λήπτης ιατρικών έργων- πρβ. Αντίγονος
Γονατάς, Antigonos (Gonatas) καί Anti-
gonus (Gonatas)
Antiochos [III] 393

Βλ. καί Antiochus [III] Magnus
Antiochos Philometor [VIII] 385(99)

Βλ. καί Antiochus [VIII] Philometor
Antiochus [I] 524,525,526,562,563

Βλ. καί Άντίοχος Α', βασιλιάς τής Συρίας
Antiochus [III] Magnus 385,393,394,395(124),
396

Βλ. καί Άντίοχος Γ ', βασιλιάς τής Συρίας
Antiochus [VIII] Philometor 390,395,396,489
Βλ. έπίσης Άντίοχος Η', βασιλιάς τής
Συρίας, Antiochus magnus [= Άντίοχος
Η ';] καί Antiochus rex [= Άντίοχος Η ';]
Antiochus magnus [= Άντίοχος Η';] 394, 395,
396- πρβ. 385

Βλ. καί Antiochus [VIII] Philometor
Antiochus rex [= Άντίοχος H';[ 394,395
Βλ. καί Antiochus [VIII] Philometor
Antiochus rex, άταύτιστος βασιλιάς τής Συρί-
ας, παραλήπτης ιατρικών έργων, 396,513,
516(89), 556

Βλ. καί Άντίοχος (βασιλεύς), άταύτιστος

βασιλιάς τής Συρίας, παραλήπτης ια-
τρικών έργων
Antipater 188,515(85)

Βλ. καί Αντίπατρος, βασιλιάς τής Μακε-
δονίας
Antonia 361(27)

Βλ. καί Άντωνία
Antoninus [Pius] 358(13)

Βλ. καί Άντωνίνος ό Πίος, Ρωμαίος αύτο-
κράτορας
Antyllus 189

Βλ. καί Άντυλλος, Πνευματικός γιατρός
Apollodorus 174,175,501,502

Βλ. καί Απολλόδωρος ό ίολόγος, γιατρός·
πρβ. καί Απολλόδωρος, γιατρός (τοϋ
Πτολεμαίου Α' ή Β')
Apollonatius Syrus, γιατρός, 358(13)
Apollonius, γιατρός (άταύτιστος), 256, 257,
281,281(359)

Βλ. καί Απολλώνιος, γιατρός (άταύτιστος)
Apollonius Mys 464,498

Βλ. καί Απολλώνιος Μΰς, Ήροφίλειος
γιατρός
Archedemus 174,175,176

Βλ. καί Άρχέδημος, γιατρός
Archelaus 489

Βλ. καί Αρχέλαος, βασιλιάς τής Μακεδο-
νίας
Archibius 513

Βλ. καί Άρχίβιος, γιατρός στήν Αύλή τών
Σελευκιδών
Archigenes 189,483(273)

Βλ. καί Άρχιγένης ό Άπαμεύς, Πνευμα-
τικός γιατρός
Aretinus, Leonardus Brunnus, λόγιος, 339(432)
Aristogenes 174,175,176,177

Βλ. έπίσης Άριστογένης ό Θάσιος, Άρι-
στογένης ό Κνίδιος, Aristogène de Cnide
καί Aristogenes aus/von Knidos
Aristogène de Cnide 167(21)

Βλ. έπίσης Άριστογένης ό Κνίδιος, για-
τρός, Aristogenes, Aristogenes aus/von
Knidos καί Άριστογένης ό Θάσιος
Aristogenes aus/von Knidos 167(120,121)

Βλ. έπίσης Άριστογένης ό Κνίδιος,
γιατρός, Aristogenes, Aristogène de Cnide
καί Άριστογένης ό Θάσιος
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Ariston, γιατρός, 189

Aristoteles (Aristotelis, Aristothelis, Aristotiles,
Aristotilis) 185(144), 186(155, 156), 188,
189, 191, 193, 193(159), 198, 198(178),
199, 199(182), 200, 200(184, 189), 201,
201(194), 202,241, 337, 338, 339,382(90),
489,526,556,596
Βλ. και Αριστοτέλης ό Σταγειρίτης
Aristotelis (όνομ.)· βλ. Aristoteles
Aristothelis (όνομ.)· βλ. Aristoteles
Aristotiles· βλ. Aristoteles
Aristotilis (όνομ.)· βλ. Aristoteles
Aristotle 185(147)
Arrianos 568(188)

Βλ. και Αρριανός
Artemon 464

Βλ. και Άρτέμων,, γιατρός(;)
Asclepiades (Bithynus) 173,189,190,546,548
Βλ. και Άσκληπιάδης ό Βιθυνός, γιατρός
Asklepios 92(18)

Βλ. έπίσης Άσκλαπιός, Ασκληπιός, Esco-
lapius και Esculapius
Athenaeus (Attaleus) 189,190

Βλ. έπίσης Αθηναίος ό Άτταλεύς, Πνευμα-
τικός γιατρός, και Athenaios
Athenaios, 211(218)

Βλ. έπίσης Αθηναίος ό Άτταλεύς, Πνευμα-
τικός γιατρός και Athenaeus (Attaleus)
Atrianus 358(12)

Βλ. έπίσης Αδριανός, Ρωμαίος αύτοκρά-
τορας, Adrianus και Hadrianus
Attalus [II] 592

Βλ. και Άτταλος Β', βασιλιάς τής Περγά-
μου, άδελφός τοΰ Εύμένη Β'
Attalus [III] 396, 401, 402, 407, 426, 429, 464,
489

Βλ. και Άτταλος Γ', βασιλιάς τής Περγά-
μου

Attalus, T. J., οφθαλμικός γιατρός, 397(126)
Augusta (άταύτιστη) 361(27)
Augustus [Gaius Octavius] 357(6), 360(20)·
πρβ. και 358(12)

Βλ. έπίσης Αύγουστος ('Οκταβιανός), Ρω-
μαίος αύτοκράτορας
Aulus Cornelius Celsus- βλ. Cornelius Celsus,

Aulus
Aurelianus 361(26)

Βλ. καί Αύρηλιανός, Ρωμαίος αύτοκράτο-
ρας

abu-Bakr ibn Zusuf al As'ari, Άραβας λόγιος,
383

Bartholomaeus, rex Persarum, 359(17)
Bauhinus, Caspar, 460,460(227)
Betis 614

Βλ. καί Βήτις
al-Biruni, Άραβας γιατρός, 461
Botrys 174,175,176

Βλ. καί Βότρυς, γιατρός

Caius (Φίλιπποι) 205

Βλ. καί Γά'ίος, πατέρας τοΰ γιατρού C. Vel-
lerns Plato
Caspar Bauhinus· βλ. Bauhinus, Caspar
Caelius Aurelianus, γιατρός, 547,548
Caesar [= Κλαύδιος] 361(27)

Βλ. έπίσης Κλαύδιος, Ρωμαίος αύτοκρά-
τορας, καί Claudius
Caesar Augustus (άταύτιστος) 358(12)
Caesar, Gaius Iulius, Ρωμαίος στρατηγός καί
πολιτικός, 591

Βλ. καί Καίσαρ, Γάϊος 'Ιούλιος
Calligenes 239

Βλ. καί Καλλιγένης, γιατρός
Callisthene 241(269)

Βλ. έπίσης Καλισθένης ό Όλύνθιος, ιστο-
ρικός καί γιατρός, καί Callisthenes
Callisthenes 241

Βλ. έπίσης Καλισθένης ό Όλύνθιος, ιστο-
ρικός καί γιατρός, καί Callisthene
Celsus, Aulus Cornelius- βλ. Cornelius Celsus,
Aulus

Chrysippus Cnidius 169,499,526,615.

Βλ. καί Χρύσιππος ό Κνίδιος, γιατρός
Claudius 211(219)

Βλ. έπίσης Κλαύδιος, Ρωμαίος αύτοκρά-
τορας, καί Caesar [= Κλαύδιος]
Cleombrotus 562, 563

Βλ. καί Κλεόμβροτος, γιατρός, πατέρας
τοΰ 'Ερασιστράτου
Cleopatra (regina) 432,434,436(186), 457,458,
461,462(235)

Βλ. έπίσης Κλεοπάτρα Ζ', Cleupatra,
Kleopatra (regina) καί Qulubatra
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Cleupatra 458

Βλ. έπίσης Κλεοπάτρα Ζ', Cleopatra (re-
gina), Kleopatra (regina) καί Qulubatra
Constantinus 359(14)

Βλ. και Κωνσταντίνος, Βυζαντινός αυτο-
κράτορας
Cornelius Celsus, Aulus, 497(23)

Βλ. και Κορνήλιος Κέλσος, Αύλος
Critobulus 567(183), 568,570

Βλ. έπίσης Κριτόβουλος ό Κώος, γιατρός,
και Kritobulos
Critodemus, 567(183)

Βλ. έπίσης Κριτόδημος ό Κώος, γιατρός,
Kritodamos και Kritodemos
Curtius Rufus, Quintus, 88(7), 367, 369, 566,
567(187), 568, 568(188), 600, 600(252),
606

Damianos 204(207)

Βλ. και Δαμιανός, άγιος
Dareus [III] 601

Βλ. έπίσης Δαρείος Γ', βασιλιάς τής
Περσίας, και Darius [III]
Darius [III] 606

Βλ. έπίσης Δαρείος Γ', βασιλιάς τής
Περσίας, και Dareus [III]
Dellius, Quintus 515

Βλ. και Δέλλιος, Κόϊντος
Democles 175,176

Βλ. και Δημοκλής, γιατρός
Democritus 464

Βλ. καί Δημόκριτος ό Αβδηρίτης, άτο-
μικός φιλόσοφος
Diagoras 175

Βλ. και Διαγόρας ό Κύπριος, γιατρός
Dindimus rex Bracmanorum 382(90)
Diodes 189,213,545,546

Βλ. έπίσης Διοκλής ό Καρύστιος, γιατρός,
Diodesis και Diokles
Dioclesis, γιατρός, 189

Βλ. έπίσης Διοκλής ό Καρύστιος, Diodes
και Diokles
Diokles 516(89)

Βλ. έπίσης Διοκλής ό Καρύστιος, γιατρός,
Diodes και Diodesis
Diokles, γιατρός (εγγονός τοΰ προηγούμενου/

μή μαρτυρημένο πρόσωπο [πρόταση τοΰ
Wellmann]), 516(90)
Βλ. καί Διοκλής, γιατρός (έγγονός τοΰ
προηγούμενου ...)
Dionysius 175,176

Βλ. και Διονύσιος ό Άλεξανδρεύς, γιατρός
Dionysos 351(455)

Βλ. και Διόνυσος, θεός
Dioscurides 590,591

Βλ. και Διοσκουρίδης ό Φακάς, γιατρός
Diphile de Siphnos 520(102)

Βλ. και Δίφιλος ό Σίφνιος
D.(rakon) II 522,522(104)

Βλ. καί Δράκων [Β'],γιατρός
Drakon III 522,522(104)

Βλ. καί Δράκων [Γ'],γιατρός

Erasistratus 189, 249(291), 256, 257, 281,
281(359), 282,461,466,498,524,526,545,
546,547,548,563

Βλ. έπίσης 'Ερασίστρατος ό Ίουλιήτης
(Κεΐος), γιατρός· πρβ. και 'Ερασίστρατος
ό Σικυώνιος
Erofilus 189,257,258,281,282

Βλ. έπίσης Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος, για-
τρός, και Erophilus
Erophilus 256,257

Βλ. έπίσης 'Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος, για-
τρός, και Erofilus
Escolapius 389,432

Βλ. έπίσης Άσκλαπιός, Ασκληπιός, θεός
τής ιατρικής, Aesculapius κα'ι Esculapius
Esculapius 338,339

Βλ. έπίσης Άσκλαπιός, Ασκληπιός, θεός
τής ιατρικής, Aesculapius και Escolapius
Eudemus 387,387(107), 390

Βλ. και Εύδημος, Μεθοδικός γιατρός
Euhemerus, Quintus Mofius· βλ. Mofius Euhe-

merus, Quintus
Eumenes [II] 593

Βλ. και Εύμένης Β', βασιλιάς τής Περγά-
μου

Falgaricus [= Filagrius] 483(273)

Βλ. έπίσης Φιλάγριος, βυζαντινός για-
τρός, Falgorices και Filagrius
Falgorices [= Filagrius],γιατρός,483(273)
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Βλ. έπίσης Φιλάγριος, βυζαντινός για-
τρός, Falgaricus καί Filagrius
Festie 338

Βλ. έπίσης Φαιστιάς, μητέρα τοϋ Αριστο-
τέλη, και Φαιστίς· πρβ. και Παρυσάτις
Filagrius 483(273)

Βλ. έπίσης Φιλάγριος, βυζαντινός για-
τρός, Falgaricus και Falgorices

Gaius Iulius Caesar· βλ. Caesar, Gaius Iulius
Galen 385(99)

Βλ. έπίσης Γαληνός ό Περγαμηνός, για-
τρός, και Gallienus
Gallienus 358(12)

Βλ. έπίσης Γαληνός ό Περγαμηνός, για-
τρός, καί Galen
Gargilius Martialis, Quintus, συγγραφέας γεω-
πονικού έργου, 387
ibn al-Gazzar, 'Άραβας γιατρός, 462
al-Gitrif ibn Qudama al-Gassani, Άραβας έκπαι-
δευτής γερακιών, 383· πρβ. και 383(92)

Hadrianus 358,358(12)

Βλ. έπίσης Αδριανός, Ρωμαίος αύτοκρά-
τορας, Adrianus και Atrianus
Hadschi Khalfa, Άραβας λόγιος, 191
al-Haggag ibn Haitama, Άραβας λόγιος, 383
Harum ar-Rasid, χαλίφης, 383
Heraclides (Tarentinus) 175,546,548

Βλ. καί Ηρακλείδης ό Ταραντϊνος, 'Εμπει-
ρικός γιατρός
Hercules 562

Βλ. και 'Ηρακλής.
Hermes Trismegistus, 432

Βλ. και 'Ερμής Τρισμέγιστος
Hero [= Ήρας] 392(117)

Βλ. και Ήράς ό Καππαδόκης, γιατρός
Herodicus (γραφή άπό διόρθωση) 526

Βλ. και Ήρόδικος ό Κνίδιος, γιατρός
Herodotus 189

Βλ. και Ηρόδοτος, Πνευματικός γιατρός
Herophilus 189, 241, 243, 281(359), 498, 546,
547

Βλ. έπίσης Ηρόφιλος ό Χαλκηδόνιος,
γιατρός, Erofilus και Erophilus
Hieron rex 489

Hippocrates 213, 258, 258(333), 281(359),
516(89), 526,557,562,563
Βλ. έπίσης 'Ιπποκράτης ό Κώος, γιατρός,
Hypocrates, Ipocras και Yp(p)ocrates
Hippocrates iunior [= Διοκλής ό Καρύστιος]
515

Hippokrates (άταύτιστος: Berve) 522
Hippokrates [IV] 522(104)

Βλ. και 'Ιπποκράτης [Δ '], γιατρός τής Ρω-
ξάνης
Hisan, χαλίφης, 383
Homerus 464

Βλ. και Όμηρος
Hunain ibn Ishaq (Johannitius), Άραβας γιατρός

και μεταφραστής, 315,316
Hypocrates 256,556,557

Βλ. έπίσης 'Ιπποκράτης ό Κώος, γιατρός,
Hippocrates, Ipocras και Yp(p)ocrates

Imhotep, Αιγύπτιος θεός, 118
Ipocras 556

Βλ. έπίσης 'Ιπποκράτης ό Κώος, γιατρός,
Hippocrates, Hypocrates και Yp(p)ocrates
Isis, θεά, 331
Βλ. και Τσις

Kleopatra (regina) 457(212), 461

Βλ. έπίσης Κλεοπάτρα Ζ', Cleopatra
(regina), Cleupatra καί Qulubatra
Kollega 247

Βλ. καί Κολλήγας, γιατρός
Kosmas, άγιος, 204(207)
Kritobulos 566(177), 567(186), 568(188)

Βλ. έπίσης Κριτόβουλος ό Κώος, γιατρός,
καί Critobulus- πρβ. καί Κριτόδημος ό
Κώος, γιατρός
Kritodamos 567(186)

Βλ. έπίσης Κριτόδημος ό Κώος, γιατρός,
Critodemus καί Kritodemos· πρβ. καί Κρι-
τόβουλος ό Κώος, γιατρός
Kritodemos 566(177), 568(188)

Βλ. έπίσης Κριτόδημος ό Κώος, γιατρός,
Critodemus καί Kritodamos· πρβ. καί Κρι-
τόβουλος ό Κώος, γιατρός

Largus, Scribonius- βλ. Scribonius Largus.
Leonardus Brunnus Aretinus- βλ. Aretinus
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Leptines 524,526

Βλ. κάι Λεπτίνης, μαθηματικός
Livia Augusta 361(27)

Βλ. έπίσης Λιβία καί Lybia Augusta
locadio 483

Βλ. έπίσης Λογάδιος, γιατρός, logadion,
logadion, logadium memfitu, logodion καί
luccadium filii Rofort di memfito
logadion 483

Βλ. έπίσης Λογάδιος, γιατρός, locadio, lo-
gadium memfitu, logodion και luccadium
filii Rofort di memfito
logadium memfitu 484

Βλ. έπίσης Λογάδιος, γιατρός, locadio, lo-
gadion, logodion καί luccadium filii Ro-
fort di memfito
logodion 483(273)

Βλ. έπίσης Λογάδιος, γιατρός, locadio, lo-
gadion, logadium memfitu και luccadium
filii Rofort di memfito
luccadium filii Rofort di memfito 484

Βλ. έπίσης Λογάδιος, γιατρός, locadio, lo-
gadion, logadium memfitu καί logodion
lupio (= Lycus?) 249(291)

Βλ. έπίσης Λύκος ό Μακεδών, γιατρός, Lu-
pus, Lycos, Lycus- πρβ. καί Lupus Pelopis
Lupus 249(291), 256, 281

Βλ. έπίσης Λύκος ό Μακεδών, γιατρός, lu-
pio, Lycos, Lycus καί Lykos aus Makedon-
ien- πρβ. καί Lupus Pelopis
Lupus Pelopis 248

Πρβ. έπίσης Λύκος ό Μακεδών, γιατρός
Lybia Augusta 361(27)

Βλ. έπίσης Λιβία καί Livia Augusta
Lycos 281(359)

Βλ. έπίσης Λύκος ό Μακεδών, γιατρός, lu-
pio, Lupus, Lycus καί Lykos aus Makedon-
ien- πρβ. καί Lupus Pelopis
Lycus 249(291), 257,258

Βλ. έπίσης Λύκος ό Μακεδών, γιατρός, lu-
pio, Lupus, Lycos καί Lykos aus Makedon-
ien- πρβ. καί Lupus Pelopis
Lykos aus Makedonien 291,316
Βλ. καί Λύκος ό Μακεδών
Lykos aus Neapel 291

Βλ. καί Λύκος ό Νεαπολίτης
Lysimachus 402,464,466,520(102)

Βλ. έπίσης Λυσίμαχος, βασιλιάς τής Θρά-
κης, καί Lysimaque
Lysimaque 520(102)

Βλ. έπίσης Λυσίμαχος, βασιλιάς τής
Θράκης, καί Lysimachus

Macedo 320(412)

Βλ. καί Μακεδών, γιατρός
Machaon 338,339

Βλ. καί Μαχάων, γιος τοΰ Ασκληπιού, για-
τρός

al-Mahdi, χαλίφης, 383
Manetho, 432

Βλ. καί Μανέθων, Αιγύπτιος ιερέας καί
ιστορικός
Marcianus 360(20)

Βλ. καί Μαρκιανός, γιατρός
Marcus Antonius Antyllus, γιός τοΰ Αντωνίου,
514(81)

Marcus Iunius Silanus, ύπατος, 514

Βλ. καί Μάρκος 'Ιούνιος Σιλανός
Mater Magna, θεά, 563

Βλ. καί Κυβέλη
Melet(i)us 464

Βλ. καί Μελέτ(ι)ος (πηγή τοΰ Πλινίου),
γιατρός
Menandrus 175

Βλ. καί Μένανδρος, γιατρός
Menandrus comoedus 402

Βλ. καί Μένανδρος, κωμικός ποιητής
Menon (γιατρός στήν Αύλή τοΰ Γονατά;)
498(25)

Βλ. έπίσης Μένων (γιατρός στήν Αύλή
τοΰ Γονατά;)- πρβ. καί Zenon (γιατρός
στήν Αύλή τοΰ Γονατά;)
Messalina, 361(27)

Βλ. καί Μεσαλίνα
Mestrius Floras, Lucius, 126,131(29)

Βλ. καί Φλώρος, φίλος τοΰ Πλουτάρχου
Mitridatis 477(266)

Βλ. καί Μιθριδάτης ΣΤ' Εύπάτωρ, βασι-
λιάς τοΰ Πόντου
Mnesides 402

Βλ. καί Μνησίδης, γιατρός (;)
Mofius Euhemerus, Quintus (Φίλιπποι), για-
τρός, 89,90, 120,331
Βλ. καί Μόφιος Εύήμερος, Κόϊντος



πινακασ ονοματων αρχαιων προσωπων

667

Moschion 496(21)

Βλ. και Μοσχίων ό διορθωτής, γιατρός
Moschion 224

Βλ. έπίσης Μοσχίων, Λατίνος γιατρός,
μεταφραστής τοϋ σωράνειου Π. γυν. παθ.,
έπίσης Θεόδωρος Μοσχίων, Muschion,
Muscio και Mustio
ibn al-Mubârak, al-Husain ibn abi Ta'lab,

Άραβας λόγιος, 193(159), 201(194)
al-Mubashir, abu 1-Wafa', Άραβας λόγιος, 340
Muschion, γιατρός, 224

Βλ. έπίσης Θεόδωρος Μοσχίων, Μοσχίων,
Λατίνος γιατρός, μεταφραστής τοΰ
σωράνειου Π. γυν. παθ., Λατίνος γιατρός,
Muscio και Mustio
Muscio, γιατρός, 224

Βλ. έπίσης Μοσχίων, Λατίνος γιατρός,
μεταφραστής τοΰ σωράνειου Π. γυν. παθ.,
Muschion και Mustio
Mustio, γιατρός, 224

Βλ. έπίσης Μοσχίων, Λατίνος γιατρός,
μεταφραστής τοΰ σωράνειου Π. γυν. παθ.,
Muschion καί Muscio

ibn an-Nadim, Άραβας λόγιος, 190
Nechepso 432

Βλ. και Νεχεψώ
Nero 360(23)

Βλ. έπίσης Νέρων, Ρωμαίος αύτοκράτο-
ρας, καί Καίσαρ [= Νέρων]
Nicolaus, μεταφραστής στά Αατινικά έργου

τού Αριστοτέλη, 200
Nicomachus 338,339

Βλ. καί Νικόμαχος ό Σταγειρίτης, γιατρός
Numisianus 282(362)

Βλ. καί Νουμισιανός, γιατρός

Octavia, άδελφή τοΰ Αύγούστου, 361(27)

Βλ. καί Όκταβία
Olimpia 382

Βλ. έπίσης Ολυμπιάδα καί Olympias
Olympias 369

Βλ. έπίσης Ολυμπιάδα, μητέρα τοΰ Μ.
Αλεξάνδρου, καί Olimpia
Parmenion 601,602,606

Βλ. καί Παρμενίων, στρατηγός τοΰ Μ.
Αλεξάνδρου

Pelops 249, 249(291), 256, 257, 281, 281(359),
282,282(362)

Βλ. έπίσης Πέλοπας, γιατρός, καί pilupio
[= Pelops;]· πρβ. και Lupus Pelopis
Perseus 239,240

Βλ. και Περσέας, βασιλιάς τής Μακεδονίας
Philippus [II] 338,339,568, 569

Βλ. καί Φίλιππος Β', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας
Philippus [V] 239

Βλ. καί Φίλιππος Ε', βασιλιάς τής Μακε-
δονίας

Philippus, γιατρός άταύτιστος, 256,257
Philippus Acarnan 493,601,602,606,613
Βλ. και Φίλιππος ό Άκαρνάν, γιατρός
Philippus Cous 617(274)

Βλ. καί Φίλιππος ό Κώος, γιατρός
Philippus Epirotes 615

Βλ. και Φίλιππος ό Ηπειρώτης, γιατρός
Philonidis Catinensis, γιατρός, 168,360(21)
Βλ. έπίσης Φιλωνίδης Δυρραχηνός, Φι-
λωνίδης άπό τήν Κατάνη, Φιλωνίδης ό
Σικελός καί Φιλωνίδης ό Σικελός ό άπό
'Έννης
Philumenus 189

Βλ. καί Φιλούμενος, γιατρός
pilupio [= Pelops;], 249(291)

Βλ. έπίσης Πέλοπας, γιατρός, καί Pelops
Pleistarchos 515(85)

Βλ. καί Πλείσταρχος, γιός τοΰ Αντιπάτρου
Praxagoras 189,545, 546

Βλ. έπίσης Πραξαγόρας ό Κώος, γιατρός,
καί Prossagoras
Prodicus, έσφαλμένη γραφή άντί Herodicus,
526

Prossagoras 189

Βλ. έπίσης Πραξαγόρας ό Κώος, γιατρός,
και Praxagoras
Ptolemaeus [I] Lagi 490,502

Βλ. καί Πτολεμαίος Α ' ό Λάγου, βασιλιάς
τής Αιγύπτου
Ptolemaeus [II] 545,547

Βλ. καί Πτολεμαίος Β' ό Φιλάδελφος, βα-
σιλιάς τής Αιγύπτου
Ptolemaeus [III] Evergetes 469, 469(258), 472,
477(268)
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Βλ. κάι Πτολεμαίος Γ ' ό Εύεργέτης, βασι-
λιάς τής Αιγύπτου
Ptolemaeus [XIII] 550,590

Βλ. και Πτολεμαίος ΙΒ', βασιλιάς τής
Αιγύπτου
Ptolemaeus rex 526, 527, 562, 563

Βλ. κάι Πτολεμαίος, γιός (!) τοΰ Άντιόχου Α
Ptolémée 111616(268)

Ptolem(a)eus (rex), άταύτιστος βασιλιάς τής
Αιγύπτου, παραλήπτης ιατρικών έργων,
557,558, 558(157)

Βλ. έπίσης Πτολεμαίος (βασιλεύς), άταύ-
τιστος βασιλιάς τής Αιγύπτου, παραλή-
πτης ιατρικών έργων πρβ. καί Πτολε-
μαίος Γ' ό Εύεργέτης, βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου

Ptolomeus, άταύτιστος βασιλιάς τής Αιγύπτου,

σύγχρονος τοΰ Μιθριδάτη 477(266)
Ptolomeus imperator, άταύτιστος βασιλιάς τής
Αιγύπτου, χρήστης φαρμάκου, 483 (: anti-
dotum géra)

Πρβ. και Πτολεμαίος Γ' ό Εύεργέτης, βα-
σιλιάς τής Αιγύπτου
Ptolomeus rex, άταύτιστος βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, παραλήπτης ιατρικής έπιστολής,
557

ibn al-Qifti, Djamal al-Din ...,Άραβας λόγιος,

190,191
Qulubatra 461

Βλ. έπίσης Κλεοπάτρα Ζ', Cleopatra (re-
gina), Kleopatra (regina) και Qulubatra
Qusta ibn Luqua, Άραβας γιατρός, 462

Reuchlin, J., μεταφραστής ψευδο-ιπποκρατικής

έπιστολής στά Λατινικά, 558(157)
Rhoxane 522, 522(104)

Βλ. και Ρωξάνη, σύζυγος Μ. Αλεξάνδρου
Rofot di memfïto, πατέρας τοΰ γιατροΰ Λογα-
δίου, 484

Rufus (Ephesius) 256, 257,282(362)

Βλ. και Ρούφος ό 'Εφέσιος, γιατρός
Rufus, Quintus Curtius· βλ. Curtius Rufus,
Quintus

Sallustius 402

Βλ. και Σαλλούστιος (πηγή τοΰ Πλινίου)

Sambus 369(63)

Βλ. έπίσης Σάμβος, βασιλιάς λαοΰ τής
Ασίας, και Ambis
Scribonius Largus 358(12)

Βλ. και Σκριβώνιος Λάργος, γιατρός
Seleucus [I] 524,525,591

Βλ. και Σέλευκος Α', βασιλιάς Συρίας
Serapion 590,591

Βλ. και Σεραπίων, γιατρός τοΰ Πτολεμαίου
ΙΓ

Sextilius Antaeus 464

Βλ. και Σεξτίλιος Ανταίος
Sextus Placitus Papiriensis, γιατρός, 400
Simon, γιατρός, 591(223)

Βλ. έπίσης Σίμων και Σΐμος· πρβ. Simos
Simos, γιατρός, 592(225)

Πρβ. έπίσης Σΐμος, Σίμων και Simon
Sosibios 494(13)

Βλ. έπίσης Σώβιος και Σωσίβιος
Stratius 593

Βλ. και Στράτιος, γιατρός στήν Αύλή τοΰ
Εύμένη Β'
Stratonice 524, 525

Βλ. έπίσης Στρατονίκη, σύζυγος τού
Σελεύκου Α ' και ΰστερα τοΰ Άντιόχου Α ',
και Εύρυδίκη

Tarsenoe (Arsinoe?) 457
Themison 546,548

Βλ. και Θεμίσων ό Λαοδικεύς, Μεθοδικός
γιατρός
Theoctistus, γιατρός, 484
Theodoras 211(218)

Βλ. και Θεόδωρος ό Μακεδών, γιατρός
Theodoras, γιατρός (hiera logadiu), 484
Theodosius, γιατρός (hiera logadiu),484
Theodota (-e) 457,461
Theodotus 404,406

Βλ. και Θεόδοτος, γιατρός
Theophrastus 402,464

Βλ. και Θεόφραστος ό Έρέσιος, φιλόσο-
φος
Thessalos 522

Βλ. και Θεσσαλός ό Κώος, γιος τοΰ
'Ιπποκράτη, γιατρός
Thifon [= Tryfon?] 358(12)

Βλ. και Τρύφων ό νεώτερος, γιατρός
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Tholomeus rex, άταύτιστος βασιλιάς τής Αιγύ-
πτου, εύρετής φαρμάκου (έμπλάστρου),
477

Βλ. και Πτολεμαίος Γ ' ό Εύεργέτης, βασι-
λιάς τής Αιγύπτου

Tiberius 360(21)

Βλ. και Τιβέριος, Ρωμαίος αύτοκράτορας

Tolomeus, άταύτιστος βασιλιάς τής Αιγύπτου,
εύρετής φαρμάκου, 477 (: confeccio)
Πρβ. και Πτολεμαίος Γ' Εύεργέτης, βασι-
λιάς τής Αιγύπτου

ibn abi Usaibija, Αραβας γιατρός, 191,192,193,
316, 340

Yahya an-Nahwi, Αραβας γιατρός, 461

Yp(p)ocrates 257, 281, 516(89), 555(141), 556,
557(154)

Βλ. και 'Ιπποκράτης ό Κώος, γιατρός,
Hippocrates, Hypocrates και Ipocras

ibn Wahs Chiijah, Άραβας γιατρός, 461

al-Walid, χαλίφης, 383

Valerius [= Valerianus] 359(14)

Βλ. και Βαλεριανός, Ρωμαίος αύτοκράτο-
ρας

Valerius Maximus, Αατΐνος ιστορικός, 525,526,
534,543

Vellerns Plato, Caius, decurio, 205

Βλ. και Βελλήϊος Πλάτων, Γάϊος (Φίλιπ-
ποι), βουλευτής

Vellerns Plato, Caius, medicus, 120,205

Βλ. και Βελλήϊος Πλάτων, Γά'ίος (Φίλιπ-
ποι), γιατρός

Vespasianus 358(9), 362(29)

Βλ. και Βεσπασιανός, Ρωμαίος αύτοκρά-
τορας

Vindicianus Afer, γιατρός, 193(159), 249, 253,
281(358,359,361)

Xenocrates 174,175,402

Βλ. και Ξενοκράτης ό Άφροδισιεύς, για-
τρός

Zenon (γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γο-
νατά;) 498(25), 499,615
Βλ. και Ανώνυμος (Ζήνων;), γιατρός στήν
Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γονατά(;)·, και Ζή-
νων (γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγό-
νου Γόνατα;)· πρβ. έπίσης Μένων/Μεηοη
(γιατρός στήν Αύλή τοΰ Αντιγόνου Γο-
νατά;)· βλ. και τό έπόμενο λ.

Zenon 498

Βλ. έπίσης Ζήνων, γιατρός (μνημονευόμε-
νος άπό τόν Κέλσο), και τό προηγούμενο
λ.

Zenon 617(274)

Βλ. και Ζήνων άπό τήν Καΰνο τής Καρίας

Zopyrus 550

Βλ. και Ζώπυρος ό Άλεξανδρεύς, Εμπει-
ρικός γιατρός
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