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αύτίτης οίνος* 

Διετυπώθη ή γνώμη ότι «στον 'Ιπποκράτη υπάρχει αύτίτης οίνος μέ τή 
σημασία του ντόπιου κρασιού, αύτοΰ πού παράγεται στον τόπο καλλιέργειας τών 
σταφυλιών». Το ερμήνευμα αυτό δέν αποδίδει ορθώς τήν ίπποκρατικήν άντίληψιν 
ή, όρθότερον, ιατρική ν συνταγή ν. 

Είς το C(orpus) H(ippocraticum) άπαντςί το έπίθετον αύτίτης μόνον μίαν 
φοράν: Περί νούσων Γ 14 καί οϊνον αύτίτην πινέτω ευζωρον1. 'Ενταύθα πρόκειται 
περί ενός είδους οίνου, πού συνιστάται δια θεραπευτικούς σκοπούς (πινέτω, sc. ό 
άρρωστος). Κατά τον συντασσόμενον έν Άμβούργω (Δυτ. Γερμανίας) Ίπποκρα-
τικόν ΙΝΔΕΧ παραδίδονται έν τφ CH (είς αντιστοίχους ίατρικάς περιπτώσεις) έν 
συνόλω 119 τοιαύτα είδη (ποιότητες) οϊνου σχετικά μέ τήν παρασκευή ν ή 
σύνθεσιν ή ήλικίαν του (π.χ. οίνος ακρητος, υδαρής, λευκός, μέλας, ανοδμος, ευώδης, 
γλυκύς, όξινης, ισχυρός κλπ., και νέος ή παλαιός) και έπί πλέον 6 είδη ονομαστών 
τ ο π ι κ ώ ν οίνων (Θάσιος, Κρητικός, Κφος, Χίος, Μενδαϊος ή Μενδήσιος και 
Πράμνιος, έκ τών οποίων οί περισσότεροι απαντούν καί άλλαχοΰ τής Έλλην. 
Γραμματείας, ήσαν δηλ. εύρύτερον γνωστοί προφανώς μέσω τοΰ εμπορίου). Ούτω 
κατά τήν ίπποκρατικήν διδασκαλίαν οί ιπποκρατικοί ιατροί, οσάκις συνιστούν 
τ ο π ι κ ο ύ ς οίνους, αυτούς τους αναφέρουν ό ν ο μ α σ τ ί (πράγμα πού δ έν 
σ υ μ β α ί ν ε ι είς το ως άνω ίπποκρ. χωρίον), ένώ είς ολας τάς άλλας περιπτώσεις 
(= 119), είς τάς οποίας ανήκει καί το έξεταζόμενον χωρίον, συνιστούν οϊνον 
ε ί δ ι κ όν κατά τήν παρασκευήν ή σύνθεσιν(!) καί τον χρόνον παραγωγής του(!), 
χ ω ρ ί ς να κάμνουν καθόλου μνείαν δια τον τόπον προελεύσεως του. Είναι 
επομένως αυτονόητον, ότι είς ολας αύτάς τάς περιπτώσεις οί κατά τόπους 
άρρωστοι έχρησιμοποίουν δια τήν θεραπείαν των (κατά τάς υποδείξεις τών 
ιατρών) αυτόν ή εκείνον τον ο Ι ν ο ν, πού φυσικά ή τον είχον π.χ. οί ίδιοι ίδικόν 
των ή τον εΰρισκον ευκόλως είς τον τόπον διαμονής των ή τον παρεσκεύαζον άπό 
το τοπικον προϊόν των, έχρησιμοποίουν δηλ. «ντόπιο κρασί» (ευχερής πρέπει να 
ήταν επίσης ή αγορά καί χρήσις τών ως άνω 6 όνομαστί αναφερομένων οίνων καί 
έ κ τ ο ς τοΰ τόπου παραγωγής των, διότι έν άντιθέτφ περιπτώσει δέν θα τους 
συνιστών οί ιπποκρατικοί ιατροί). Κατ' άκολουθίαν ή φράσις: αύτίτης οίνος είς το 
ανωτέρω ίπποκρ. χωρίον δέν δύναται έξ ιατρικής έπόψεως να σημαίνη «ντόπιο 
κρασί», άλλα «ν έ ο τοΰ π α ρ ό ν τ ο ς έ τ ο υ ς , φ ε τ ε ι ν ό κρασί», δπως τό 
αποδίδει ό μεταξύ άλλων ιατρός καί ύπομνηματιστής ίπποκρ. έργων Γαληνός2 είς 
τό Γλωσσάριόν του (XIX, 87, 1 Κ.): «αύτίτην (sc. οϊνον): τον οίον αύτοετίτην, τον έκ 
του ένεστώτος έτους», καί αντιθέτως (Γαλ. XIX, 130, 12 Κ.): «περσύας: ô περυσινός 
οίνος, οίον περυσίας τις ών, ώς καί αύτίτην ονομάζει (sc. ό Ιπποκράτης) τον 
αύτοετίτην». Ούτω δια τήν περιγραφομένην είς τό ίπποκρ. χωρίον νόσον τού 
είλεου ό ιατρός συνιστά οϊνον αύτίτην (= νέον, έφετεινόν οϊνον) καί εϋζωρον (= 
καθαρόν, μή μεμειγμένον, άκρατον). 'Αντιθέτως είς τον (άλλον ερμηνευτή ν 
ιπποκρατικών λέξεων) Έρωτιανόν3 αποδίδεται εσφαλμένως τό έπίθ. αύτίτης μέ 
τήν σημασίαν «άπαράχυτος (οίνος)», διότι ακριβώς τήν σημασίαν αυτήν έχει τό 
αμέσως έπόμενον έπίθ. εΰζωρος (δια το χωρίον τοΰ Πολυζήλου, άπ. 1: άβλαβώς γαρ 
αύτίτης απασιν έν Θεοξενίοις έπίνετο, είς τό όποιον έπί πλέον παραπέμπει ό 
Έρωτιανός, βλ. κατωτ.). 
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Εις τίνα αλλά (παλαιότερα ή νεώτερα) Λεξικά αποδίδεται ή φράσις: αύτίτης 
οίνος πράγματι μέ τήν σημασίαν «ντόπιο κρασί», όπως π.χ.: Πολυδεύκη (Όνομ. 
VI, 18 «έπιχώριος οίνος»), Anecdota Graeca, Bachmann, Σούδας («αύθιγενής 
οίνος», Τηλεκλείδη άπ. 9), Liddel-Scott-Jones («home-made wine, Telecl. 9, 
Polyzel. 1, Hp. Morb. 3, 14») κ.ά\ Άλλα δέν γνωρίζομεν ούτε άπο ποίον χωρίον 
ήντλησεν ό Πολυδεύκης τήν σημασίαν («έπιχώριος οίνος») της φράσεως αυτής 
οϋτε μέ ποίαν πράγματι σημασίαν τήν έχρησιμοποίησεν ô Τηλεκλείδης, διότι δέν 
παραδίδεται το οίκεϊον κείμενον (τα συμφραζόμενα, άπο όπου και μόνον δυνάμεθα 
γενικώς να έξακριβώσωμεν τήν όρθήν σημασίαν μιας «γλώσσης»), ένώ είς τον 
Πολύζηλον (πβ. Έρωτιανόν, όπου παραδίδεται και το κείμενον) σημαίνει 
προφανώς δ,τι καί είς το ίπποκρ. χωρίον, διότι είναι εΰλογον να δεχθώμεν, οτι 
κατά τήν καθ* Ε κ α σ τ ο ν έ τ ο ς (Μάρτ.- Άπριλ.) καί είς δ ι α φ ό ρ ο υ ς 
π ό λ ε ι ς τελουμένην έορτήν τών Θεοξενίων έπινον οί μετέχοντες είς αυτήν 
«νέον, του αυτού Ιτους, olvov», καί μάλιστα (συμφώνως προς σχετικήν έπιγρα-
φήν) «κεκραμένον, αναμεμειγμένο ν» (μέ νερό), διό καί «άβλαβώς... απασιν... 
έπίνετο», καί οχι «άπαράχυτον οϊνον», όπως παρερμηνεύει καί το χωρίον τούτο ό 
Έρωτιανός (οί'κοθεν νοείται, ότι είς έκαστη ν πόλιν, ένθα έτελεΐτο ή έν λόγω 
εορτή, θα έπινον οί μετέχοντες εις αυτήν «ντόπιο κρασί» καί αυτό δέν έχρειάζετο 
να τονισθή διακριτικά). 'Επομένως τα ερμηνεύματα τής φράσεως αυτής αύτίτης 
οίνος είς τα ώς άνω Λεξικά, καί ιδιαιτέρως είς το πολύ χρησιμοποιούμενον 
σήμερον LSJ, είναι ή αμφίβολα ή σαφώς εσφαλμένα (κατά τον Δημήτριον, Περί 
ερμηνείας 144, ό 'Αριστοτέλης έχρησιμοποίησε το έπίθ. αύτίτης δια τον ά ν θ ρ ω-
π ο ν, θέμα πού άπησχόλησε κυρίως τον Κ. Γ., και ô χ ι δια τον ο ί ν ο ν). 
Τέλος τα ερμηνεύματα αυτά: «έπιχώριος, αύθιγενής, home-made» (= ντόπιος) 
προδίδουν ποιάν τίνα παρερμηνείαν: Φαίνεται οτι το έπιθ. αύτίτης έξελήφθη ώς 
προερχόμενον έτυμολογικώς άπό τό: «τοπικον επίρρημα αυτού/αύτίτης (= ό αυτού 
ών ή παραγόμενος, ό ντόπιος)» αντί τού ορθού: αύτος/αύτίτης, όπως τό έτυμολογεΐ 
ό Δημήτριος (βλ. αυτόθι), ή: αύτός+ετος/ αύτοετίτης/ αύτίτης, όπως τό ερμηνεύει ό 
Γαληνός4. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

* Πρώτη δημοσίευσις είς τό Περιοδικόν ΕΠΟΠΤΕΙΑ, τ. 109, Αθήναι, Φεβρουάριος 1986, 
σσ. 177-178. 

1. Πβ. É Littré (Oeuvres complètes d'Hippocrate. Traduction nouvelle avec le texte grec en 
regard, τόμ. 1-10, Paris 1839-1861), 7, 134,8 κέξ.: ΕΙλεοίείλεοί δε γίνονται.,, αποθνήσκει ôè μάλιστα 
έβδομαϊος.,, Έν ôè τφ πρόσθεν χρόνω μέλι τε ώς κάλλιστον λειχέτω, καί οϊνον αύτίτην πινέτω 
εΰζωρον, "Ην ôè του είλεού άφέντος πυρετός αυτόν έπιλάβη, ανέλπιστος,,, 

2. Κλαυδίου Γαληνού "Απαντα, εκδ, C G. Kühn, τόμ. Ι-ΧΧ, Lipsiae 1821-1833 (άνατύπ. 
Hildeshein 1964-1965). 

3. Έρωτιανοΰ τών παρ ' Ίπποκράτει λέξεων συναγωγή, 8κδ, E. Nachmanson, Upsaliae 1918. 
σ. 34, 2: οϊνον αύτίτην' τον άπαράχυτον. ώς καί Πολύζηλος έν άημοτυνδάρεώ φησιν ' άβλαβώς 
γαρ αύτίτης απασιν έν θεοξενίοις έπίνετο, 

4. Βλ. περισσότερα είς μελέτην μου: Έρευνα έπ) τών πηγών του Λεξικού τού Έρωτιανού, έν: 
Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 'Αθήναι 1971, σσ. 143 κέξ. 


