
a Ν. Δ Α Μ Π Α Σ Η 

ΧΕΙΡΩΝ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 

ΑΙ βαθύτεραι επιθυμία« των ανθρώπων, όρμώμεναι εκ των άπο τ/;ς ενωρίς 

ζωής φαντασιώσεων, διαφεύγουσι του ελέγχου του όρθοΰ λόγου, απομακρύνονται 

της υπό των προκαθωρισμένων φυσικών νόμων διεπομένης πραγματικότητος και 

£ημιουργουσιν οντά μυθικά, των οποίων αί άμφιέσεις προσαρμόζονται εις τάς 

εκάστοτε έποχάς. *0 μύθος, επομένως, υπό την εύρεΐαν εννοιαν του Ορου, συν

δέεται στενώς μετά της ζωής των ανθρώπων, μεταπλασσόμενος αναλόγως των 

συνθηκών διαβιώσεως, του διανοητικού επιπέδου και του βαθμού της ώριμότητος 

αυτών, της φαντασίας μη άπολειπούσης. 

Ή άπο τοιαύτης σκοπιάς ένατένισις της μυθολογίας συνεπάγεται την οπαρ-

ξιν υλικού, ανταποκρινόμενου καί αύτου εις τίνα πραγματικότητα, θυμικής προ

ελεύσεως, εις τάς αισθήσεις ύποπίπτουσαν υπό μορφήν συμβολικήν. Συνεπώς, ή 

εκ του συναισθητοΰ προέλευσις του μυθολογικού περιεχομένου άφορα εις το εν-

στικτον, τάς έξ αύτου παρορμήσεις καί την ύποσυνείδη τον όνειρικήν ενεργητικό

τητα 1 . Ώ ς συμβολική δ' έκδήλωσις του περιεχομένου τούτου ενδιαφέρει ήμας 

à Χείρων, ό δικαιότερος καί σοφώτερος τών Κενταύρων, εις τους οποίους ή καλ

λιτεχνική φαντασία έδωκε μορφήν μεν καί κορμον καί άνω άκρα ανθρώπεια, ύπό-

λοιπον δέ σώμα καί τέσσαρα κάτω άκρα ιππεια 2 . 

Της αυτής θείας κ α τ α γ ω γ ή ς μετά του Διός καί τών 'Ολυμπίων 3 , υιός του 

Κρόνου καί τής Ώκεανίδος Φιλύρας, ό Κένταυρος Χείρων έγεννήθη «διφυής» 4 , 

έξ αιτίας τής μεταμορφώσεως του πατρός του εις ίππον κατά τήν μετά τής μ η 

τρός του συνεύρεσιν 5 . Θεωρείται ό αρχαιότατος γνώστης τών θεραπευτικών ίδιο

ι) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ίστορικαί Ίατρικαί Μελέται, τόμ. 2, σ. 7. Έ κ δ . Εταιρείας Κυ
κλαδικών Μελετών, 'Αθήναι, 1968. 

2) Δάμπασης, Ι.Ν.: Θεοί καί Ήρωες 'Ιατροί παρ' Άρχαίοις. «Παρνασσός», 9:1, 1967. 
3) Grimai, P.: Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine, p. 90. 

Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1963. 
4) 'Απολλόδωρος: Βιβλιοθήκης A', β', 4. 
5) 'Απολλώνιος 'Ρόδιος: 'Αργοναυτικών Β, 1240 - 1244, Merkel. Ed. Teubneri, Ι,ί-

psiae, 1882. 
έ'σσυτο χαιτήεντι φυήν έναλίγκιος ιππω" 
ή δ' αΐδοΐ χώρόν τε καί ήθεα λιποϋσα 

Ώκεανίς Φιλύρη είς οίίρεα μακρά Πελασγών 
Ιρφ', ινα δη Χείρωνα πελώριον, άλλα μέν ϊππω, 
Αλλά θεώ άτάλαντον, άμοιβαίη τέκεν εύνη. 
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τήτων των φαρμάκων και βοτάνων, τάς όποιας έδίδαξεν εις τους παρ* αύτώ μα-

θητεύσαντας ήρωας *, εκπροσωπών, ως ειδικός επί των φυτών, τόν πρόδρομον 

της μεταβάσεως άπό της μαγικής ε'ις την πρακτικήν ίατρικήν 2 . Των ηρώων, έν 

οίς Κέφαλος, 'Ασκληπιός, Μειλανίων, Νέστωρ, Αμφιάραος, Πηλεύς, Τελαμών, 

Μελέαγρος, Θησεύς, "Ιππόλυτος, Παλαμήδης, Μενεσθεύς, 'Οδυσσεύς, Διομήδης, 

Κάστωρ, Πολυδεύκης, Μαχάων, Ποδαλείριος, Άντίλοχος, Αινείας και Άχιλλεύς, 

υπήρξε διδάσκαλος 6χι μόνον της ιατρικής, άλλα και τής κυνηγεσίας καί «ετέρων 

καλών» 3 , ως ή τέχνη του πολέμου, ή μουσική, ή νομοθεσία, ή αστρονομία, ή 

προφητική, καθ9 α εξ έτερων πηγών πληροφορούμεθα. 

Ό Χείρων κατφκει εις το 6ρος Πήλιον καί υπό τών Μαγνητών έλατρεύθη 

ώς ιαματικός θεός, θεραπεύσας πρώτους αυτούς, καί ώς διδάσκαλος τών θεραπευ

τικών ιδιοτήτων τών ριζών καί βοτάνων δι* αυτό, εύγνωμόνως ούτοι προσέφε-

ρον αύτφ εν τελεταις τους πρώτους καρπούς τής συγκομιδής 4 , καίτοι, κατ' άλ-

λην άπίθανον εκδοχήν, εφ' 6σον ό Χείρων έξεπροσώπει τόν πνευματικόν ήρωα,, 

οι κάτοικοι τής Θεσσαλικής Πέλλης προσέφερον εϊς αυτόν θυσίας ανθρώπων 5 . 

"Οτε δ' έδιώχθη υπό τών Λαπιθών, κατέφυγεν εις τόν Μαλέαν καί, κατά τήν 

μάχην του Ηρακλέους κατά τών Κενταύρων, έν φ εύρίσκετο παρά το πλευρόν 

του ήρωος, έτρώθη εκ λάθους ύπ* αύτοΰ, ή υπό του Έλατου, εις το γόνυ δια βέ

λους δηλητηριώδους, προκαλέσαντος άνίατον πληγήν. Ό τραυματίας παρέμεινεν 

έν σπηλαίω καί έπεζήτει τόν μή έπερχόμενον θάνατον, διότι, ώς Κρονίδης, ήτ · 

1) Γαληνός: Έμπειρίαν δέ τίνα οί παλαιοί εΤχον φαρμάκων καί βοτάνων, οία π·φ ν 

"Έλλησι Χείρων ό κένταυρος ήπίστατο καί οί υπό τούτου παιδευθέντες ήρωες. (Εισαγωγή ή\ 

'Ιατρός, τόμ. 14, σ. 674 - 675, Kühn. Ed. Cnoblochii, Lipsiae, 1827). 
2) Jayne, W.: The Healing Gods of Ancient Civilisation, p . 360 - 361. Uni

versity Books, New York, 1962. 

3) Ξενοφών: Tò μέν εΰρημα θεών, 'Απόλλωνος καί 'Αρτέμιδος, αγραι καί κύνες' ίδβ-

σαν δε καί ετίμησαν τούτω Χείρωνα δια τήν δικαιότητα. Ό δέ λαβών έχάρη τφ δώρω καί 

έχρήτο' καί έγένοντο αύτφ μαθηταί κυνηγεσίας τε καί έτερων καλών.... ων κατά χρόνον Ικα-

στος υπό θεών έτιμήθη. (Κυνηγετικός, Α' 1 -10, Marchant. Oxford Classical Texts, 

1961). 

4) Πλούταρχος: Μαγνήτες δέ Χείρωνι, τοις πρώτοις ΐατρεϋσαι λεγομένοις, άπαρχάς. 

κομίζουσι' ρίζαι γάρ είσι καί βοτάναι, δι' ών ίώντο τους κάμνοντας. (Συμποσιακών Προβλη

μάτων Γ', α', 3, Dübner, Ed, Firmin - Didot, Parisiis, 1877). 

5) Κλήμης Άλεξανδρεύς: Μόνιμος δ' ιστορεί έν τη τών θαυμάσιων συναγωγή έν Πέλ-

λη της Θετταλίας Άχαιόν άνθρωπον Πηλεΐ καί Χείρωνι καταθύεσθαι (Προτρεπτικός πρδ$ 

Ελληνας, Γ', 37, Butterworth. Harvard University Press, 1968). 
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άθάνατος* άλλ' é Ζευς έδωρήσατο τήν Χειρώνειον άθανασίαν εις τον Προμηθέα 
χαΐ ό σοφός Κένταυρος εύρε τήν επί γης άνάπαυσιν *, 2 . 

Έ κ του ονόματος αύτου, σημαίνοντος τήν διά τών χειρών έπίτευξιν ίά-

5>εως 3 , συνάγεται, δ"τι ό Χειρών έγνώριζε τήν δι' αυτών έπίθεσιν ιαματικών βο

τάνων καΐ τήν χειρουργικήν τέχνην, προκειμένου, ιδία, περί έξαρθρημάτων, κα

ταγμάτων και τραυμάτων εν γένει εν τοις άγώσι, τη κυνηγεσία, τοις πολέμοις, 

τήν οποίαν έδίδαξεν εις τους ήρωας μαθητάς του, ως άπαραίτητον έφόδιον δι* 

κύτους. Ούτως : Ό Μαχάων, δτε έτραυματίσθη ο Μενέλαος εις τήν κοιλίαν, φθά

νει εις τήν σκηνήν του εγκαίρως, ανασύρει το βέλος έκ της χαλκίνης ζώνης, λύει 

ταύτην καί, μόλις είδε το έκ του δηλητηριώδους βέλους προκληθέν τραύμα, έκ-

μυζα το αίμα καί επιθέτει άντιφλογιστικά φάρμακα, τών οποίων τάς ιδιότητας 

•έδίδαξεν είς τον πατέρα του φιλοφρόνως ό Χείρων *. Πατήρ του Μαχάονος ήτο 

• 'Ασκληπιός, έξοχος ιατρός θεωρούμενος ύπο του 'Ομήρου 5 , 6στις άνετράφη 

1) 'Απολλόδωρος: *Ός, έξελαθείς υπό Λαπιθών Ορούς Πηλίου, παρά Μαλέαν κατφκη-
«re. Τούτω περιπεπτωκότας τους Κενταύρους τοξεύων ?ησι βέλος, το δέ ένεχθέν Έλατου δια 
τοΰ βραχίονος τω γόνατι Χείρωνος έμπήγνυται. Άνιαθείς δέ 'Ηρακλής, προσδραμών τό τε 
βέλος έξείλκυσε, καί, δόντος Χείρωνος, φάρμακον έπέθηκεν. Άνίατον Ιχων το έλκος είς το 
»πήλαιον άλλάσσεται. Κάκεϊ τελευτήσαι βουλόμενος καί μή δυνάμενος, έπείπερ αθάνατος ήν, 
άντιδόντος δέ Διί Προμηθέως τον άντ' αύτοΰ γενησόμενονί άθάνατον, ούτως απέθανε. (Ένθ* 
άνωτ., Α', ε', 4). "Ο 'Απολλόδωρος, μνημονεύων τοϋ 'Ελάτου, δέν διευκρίνεϊ, έάν προέκειτ© 
περί του υίοΰ του 'Αρκάδος, επωνύμου ήρωος της Αρκαδίας, ή τοΰ πατρός τοϋ Λαπίθου 
Καινέως, λαβόντος μέρος είς τήν κατά τών Κενταύρων μάχην. (Grimai, P.: Ibid., p. 135, 
74), ή άλλου τινός ήρωος, αντιπάλου ή συντρόφου τοϋ Ηρακλέους. 

2) Διόδωρος Σικελιώτης: 'Ομοίως δέ καί Χείρωνα τον επί ιατρική θαυμαζόμενον ακου
σίως τόξου βολή διέφθειρε (ό Ηρακλής). ('Ιστορικής Βιβλιοθήκης Δ', ιβ', 8, Oldfather. 
Harvard University Press, 1961). 

3) Δάμπασης, Ι. Ν.: Θεοί καί "Ηρωες 'Ιατροί παρ' Άρχαίοις. Έ ν θ ' άνωτ. Παρ' Ή -
«ιόδω καί είς νεωτέραν Ικδοσιν τοϋ Πινδάρου αναγράφεται ώς Χίρων. Ή δια τοΰ ίώτα γρα
φή φαίνεται έκ παλαιών αγγείων καί θεωρείται ορθότερα, κατά Ζηκίδην. (Λεξικον Όρθο-
γραφικόν, σ. 1235, 1241. Έκδ. Σιδέρη. Αθήναι). Οί λοιποί συγγραφείς καί λεξικογράφοι 
άναγράφουσι δια τοΰ ει. (Σουίδας: 'Εν λέξει, Έ κ δ . Aldus, 1514· Ησύχιος: σ. 967. Έ κ δ . 
-Schrevelius, 1668. Liddel and Scott: τόμ. 4, σ. 626 Έ κ δ . Σιδέρη, Αθήναι). 

4) "Ομηρος: Ίλιάδος Δ, 213 - 219, Mazon. Ed. Les Belles l i t r e s , Paris, 1955. 
αύτίκα δ' έκ ζωστήρος άρηρότος έ*λκεν οιστόν* 
τοΰ δ' έξελκομένοιο πάλιν άγεν οξέες δγκοι* 
λΰσε δέ οί ζωστήρα παναίολον ήδ' ύπέρνερθε 
ζώμά τε καί μίτρην, τήν χαλκήες κάμον άνδρες* 
αύτάρ έπεί ϊδεν έλκος, δθ' Ιμπεσε πικρός οίστός, 
αΐμ' έκμυζήσας έπ' άρ' ήπια φάρμακα είδώς 
πάσσε, τά οί ποτέ πατρί φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 

5) "Ομηρος: .... δτι τάχιστα Μαχάονα δεΰρε κάλεσσον 
φώτ' 'Ασκληπιού υίόν, άμύμονος ίητήρος. 

(Ίλιάδος Δ, 193 - 194). 
. .παρ δέ Μαχάων 

βαΐν', Άσκληπιοΰ υιός, άμύμονος ίητήρος. 

(Ίλιάδος Λ, 517 - 518). 
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και έξεπαιδεύθη ύπο του Χείρωνος ', 2" έθεοποιήθη δε βραδύτερον, μετά τον ht 

κεραυνού θάνατον του, κατά τάς παλαιοτάτας Αιγαίας δοξασίας της θεοποιήσεως 

τών κεραυνωθέντων, και ετάφη εν Δελφοΐς, παρά τον «ομφαλόν», Οπου και ο 

τάφος του προ— Άπολλωνείου δράκοντος—μάντεως Πύθωνος, καίτοι, κατ* άλλην 

έκδοχήν, ό τάφος αύτοΰ εύρίσκετο έν Κυνοσούρα της Λακωνίας ή της 'Αρκα

δίας 3 . Ό έτερος τών υιών του Ασκληπιού, δ Ποδαλείριος, δτε έτραυματίσθη 

εις τον δεξιόν ώμον ό αδελφός του Μαχάων 4, δεν εκλήθη να δώση βοήθειαν είς 

αυτόν ούτε και εις άλλους τραυματίας' τοΰτο είναι ενδειξις της έπιτηδειότητος 

αυτού εις την θεραπευτικήν τών νόσων και ουχί εις την χειρουργικήν τέχνην, ώς 

έπ' αυτού πληροφορούμεθα εκ Σχολίου είς τον "Ομηρον, καθ' δ : «Ένιοι δέ φασιν 

ώς ουδέ επί πάντας τους ιατρούς ό έπαινος ούτος έστι κοινός, άλλα τον Μα-

χάονα μόνον χειρουργεΐν έθέλουσι, τον δε Ποδαλείριον διαιτάσθαι φασι τάς νό

σους» 5 . Ό τραυματισθείς Εύρύπυλος παρακαλεί τον Πάτροκλον ν' αφαίρεση εκ 

του μηρού" του το βέλος, νά έκπλύνη το μέλαν αίμα δια χλιαρού ύδατος και νά 

έπιθέση άντιφλογιστικά φάρμακα, τα όποια έδιδάχθη υπό του φίλου του Άχιλ-

λέως, έκμαθόντος και αυτού τάς ιδιότητας τούτων ύπο του Χείρωνος, του δι

καιοτάτου τών Κενταύρων 6 . Ό Χείρων ανέθρεψε 7 και έδίδαξε τον 'Αχιλλέα,. 

πλην της ιατρικής, πώς να χειρίζηται μόνος αυτός το προοριζόμενον να φονεύη 

μόνον ήρωας μέγα και βαρύ άκόντιον, εκ μελιάς του Πηλίου, το όποιον έδωρή-

1) Απολλόδωρος: Παρ' φ (Χείρωνι) και τήν ίατρικήν καί την κυνηγετικήν τρεφόμε

νος έδιδάχθη. (Ένθ' άνωτ., Γ', δ', 3). 

2) Πίνδαρος: Νέμεα, Γ', 94 - 96, Huntingford. Ed. Cadell et Davies. Londini, 
1821. 

ΚαΙ ε*πειτά γ ' Άσκληπιόν* 

Τον φαρμάκων δίδαξεν 

Μαλακόχειρα νομόν. 

3) Δάμπασης, Ι. Ν.: Δελφικοί Μύσται καΐ Θεραπευταί. «Ίλισός», τεΰχ. 51: 1967. 

4) "Ομηρος: Ί φ τριγλώχινι βαλών κατά δεξιον ώμον. 

(Ίλιάδος Λ, 507). 

5) Δάμπασης, Ι. Ν.: Τα Φάρμακα παρ' Όμήρω. «Ιατρικά Χρονικά», 8:12, 1968. 

6) "Ομηρος: μηροΰ δ' έ"κταμ° διστόν, άπ' αύτοϋ δ' αίμα κελαινον 

νίζ' ΰδατι λιαρφ, επί δ' ήπια φάρμακα πάσσε, 

έσθλά, τά σε προτί φασιν Άχιλλήος δεδιδάχθαι 

δν Χείρων έδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων. 

(Ίλιάδος Λ, 829 - 832). 

( Ό Χείρων ήτο ό εξιδανικευμένος τύπος τών λοιπών ορεσιβίων, δασυτρίχων καί θη

ριωδών Κενταύρων. Ίλιάδος Α, 268: φηρσίν όρεσκφοισι καί Β, 743: δτε φηρας έτίσατο λα-

χνήεντας). 

7) 'Απολλόδωρος: Ό δέ (Χείρων) λαβών έτρεφε σπλάγχνοις λεόντων καί συών αγρίων 

καί άρκτων μυελοΐς, καί ώνόμασεν 'Αχιλλέα (πρότερον μέν ήν δνομα αύτώ Λιγύρων), δτι τα 

χείλη μαστοίς ού προσήνεγκε. ('Ένθ' άνωτ., Γ', ιγ', 6). 
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σατο εις τον πατέρα του Πηλέα *, κατά την ήμέραν της των γάμων του μετά της 

θέας Θέτιδος 2 . Ό Πηλεύς, υιός του Αιακού και της Ένδηΐδος, θυγατρος του 

Χείρωνος 3 , ήτο εγγονός του τελευταίου καΐ ό Άχιλλεύς δισέγγονος. eO Χείρων 

τον μέν Πηλέα έ'σωσεν, δτε άπεκοιμήθη εν τ ω Πηλίω, έγκατελείφθη άοπλος υπό 

του Ά κ ά σ τ ο υ , υίοΰ του βασιλέως της Ί ω λ κ ο υ Πελίου, καΐ έμελλε νά θανατωθή 

υπό των Κενταύρων 4 , του δε "Αχιλλέως τον καταστραφέντα άστράγαλον, κατά 

τήν παιδικήν ήλικίαν, αντικατέστησε δι" ετέρου υγιούς εκ σκελετού Γίγαντος 5 , 

έκτελέσας, οΰτως, έγχείρησιν μεταμοσχεύσεως οστών. 

Μεταξύ των πολλών μαθητών του Χείρωνος, διδάξαντος τήν μουσικήν, τήν 

δικαιοσύνην και τήν ίατρικήν, καταλέγονται και ό Η ρ α κ λ ή ς και ό Άχιλλεύς 6 , 

προς διδασκαλίαν μάλιστα του τελευταίου μαρτυροΰσιν αι εις τον Ήσίοδον άπο-

διδόμεναι παραινέσεις Χείρωνος 7 , άπολεσθεΐσαι και της αρχής μόνον διασωθ«ί-

6) "Ομηρος: Μγχος δ' ούχ ελετ' οίον άμύμονος Αίακίδχο, 

βραχύ μέγα στιβαρόν' τό μέν ού δύνατ' άλλος 'Αχαιών 

πάλλειν, άλλα μιν οίος έπίστατο πηλαι Άχιλλεύς, 

Πηλιάδα μελίην, τήν πατρί φίλη πόρε Χείρων 

Πηλίου έκ κορυφής, φόνον έ*μμεναι ήρώεσσιν. 

(Ίλιάδος Π, 140 - 144). 

Έκ δ' άρα σύριγγος πατρώιον έσπάσατ' έ"γχος, 

βριθύ μέγα στιβαρόν" το μέν ού δύνατ' άλλος 'Αχαιών 

πάλλειν, άλλα μιν οίος έπίστατο πηλαι Άχιλλεύς, 

Πηλιάδα μελίην, τήν πατρί φίλω τάμε Χείρων 

Πηλίου έκ κορυφής, φόνον έμμεναι ήρώεσσιν. 

(Ίλιάδος Τ, 387 - 391). 

7) 'Απολλόδωρος: Γαμεΐ δέ (ό Πηλεύς τήν Θέτιδα) έν τώ Πηλίω' κάκεϊ θεοί τον γά-

μον εύωχούμενοι καΟύμνησαν. Και δίδωσι Χείρων Πηλεΐ δόρυ μείλινον, Ποσειδών δέ, ίππους 

Βαλίον τε και Ξάνθον. (Ένθ' άνωτ., Γ', ιγ'. 4), 

8) 'Απολλόδωρος: Γαμεϊ δε Αιακός Ένδηίδα τήν Χείρωνος, έξ ής αύτώ έγένοντο Πη

λεύς τε και Τελαμών. (Ένθ' άνωτ.. Γ , ιβ', 7). 

9) 'Απολλόδωρος: Άποκοιμηθέντος δέ αυτού" (του Πηλέως) έν τώ Πηλίω άπολιπών 

"Ακαστος, και τήν μάχαιραν έν τη βοών κόπρω κρύψας απέρχεται. "Ο δέ έξαναστάς και ζη

τών τήν μάχαιραν νπο Κενταύρων καταληφθείς έ'μελλεν άπόλλυσθαι. Σώζεται δέ υπό Χείρω

νος. (Ένθ' άνωτ·, Γ', ιγ'. 3). 

10) Grimal, P.: Ibid., p . 90. 

11) Πλούταρχος: Ήρακλέα τε γάρ άκούομεν κεχρημένον μουσική και 'Αχιλλέα, και 

πολλούς άλλους, ών παιδευτής δ σοφώτατος Χείρων παραδέδοται. μουσικής τε άμα ών και 

δικαιοσύνης και ιατρικής διδάσκαλος. {Περί Μουσικής, Μ', 4, Dübner). 

12) Παυσανίας: Παραινέσεις τε Χείρωνος έπί διδασκαλία δή τή Άχιλλέως. (Βοιωτι

κά, θ ' , 4, Schubart. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1875). 
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σης ι. Έ κ των Αργοναυτών, κατά την παράδοσιν, ό σοφώτατος Χείρων άνέ-

θρεψεν εις το σπήλαιόν του τον 'Ιάσονα 2, ώς καί τον έκ της Μήδειας υίόν του, 

τον Μήδειον 3 . Εις τον Χείρωνα παρουσίασεν ό Πηλεύς τον Φοίνικα, τυφλωθέντα 

υπό του πατρός του Άμύντορος, και ό έξοχος Κένταυρος ιατρός έπανέδωσεν εις 

αυτόν τήν δρασίν του 4. Πλην της τέχνης του χειρουργεΐν και της γνώσεως των 

ιαματικών ιδιοτήτων των βοτάνων, δ Χείρων ήτο ενήμερος καΐ τών επωδών, τήν 

χρήσιν τών οποίων έδίδαξε τον Άσκληπιόν 5 . Και ό Πυθαγόρας (ΣΤ' π. Χ. αιών) 6 , 

Ας ό Χείρων, «κάμνοντας δε τα σώματα έθεράπευε και τάς ψυχάς νοσοΰντας 

παρεμυθεΐτο, τους μεν έπωδαΐς και μαγείαις, τους δε μουσική» 7 . 'Αλλά, προ 

αύτοΰ, δ Θραξ μυσταγωγδς και ιατρός Ζάλμοξις (Θ' π. Χ. αιών) 8 έδίδαξε, κατά 

Σωκράτην, «θεραπεύεσθαι τήν ψυχήν έπωδαΐς τισι* τάς δ' έπωδάς ταύτας τους 

λόγους εΖναι τους καλούς* έκ δε τών τοιούτων λόγων εν ταΐς ψυχαΐς σωφροσύ-

νην έγγίγνεσθαι, ής έγγενομένης και παρούσης ραδιον ήδη είναι τήν ύγίειαν καΐ 

1) Ησίοδος: Χίρωνος Ύποθήκαι. "Αποσπάσματα, σ. 622. S i t t l . "Εκδ. Δαπάνη Ζ ω 

γράφου, Χ., 'Αθήναι, 1889. 

Εδ νϋν μοι τάδ' έκαστα μετά φρεσΐ πευκαλίμησι 

φράζεσθαι- πρώτον μέν, δτ ' άν δόμον είσαφίκηαι, 

Ιρδειν ιερά καλά θεοϊς αίειγενέτησι. 

2) Πίνδαρος: Λεγόμενον δέ τοϋτο πρότερον 

"Επος έχω* βαθυμήτα Χείρων 

Τράφε λιθίνω τ* Ίάσον* ένδον τέγει. 

(Νέμεα, Γ', στ. 91 - 92). 

3) Ησίοδος: Αίσονίδης, καί μιν θαλερήν ποιήσατ'άκοιτιν. 

Καί ρ'ή γε δμηθεϊσ* ά π ' Ίήσονι ποιμένι λαών 

Μήδειον τέκε παίδα' τον οΰρεσιν έτρεφε Χίρων. 

(Θεογονία, στ. 999 - 1001). 

4) Άπολλόδωρον: Συνείπετο δέ αύτω Φοίνιξ ò Άμύντορος. Οΰτος υπό του πατρός έ-

τυφλώθη, καταψευσαμένης Φθίας της του πατρός παλλακίδος. Πηλεύς δέ αυτόν προς Χείρω

να κομίσας, υπ* εκείνου θεραπευθέντα τάς όψεις. ( Έ ν θ ' άνωτ., Γ ' , ιδ', 8). 

5) Πίνδαρος: λύσαις άλλον άλ

λο ίων άχέων 

"Εξαγεν, τους μέν μαλακαϊς 

Έπαοιδαΐς άμφέπων. 

Τους δέ προσανέα πί

νοντας, ή γυίοις περιάπτων πάντοθεν 

Φάρμακα, τους δέ τομαΐς έστασεν ορθούς. 

(Πύθια, Γ' , στ. 89 - 95). 

6) Δάμπασης, Ι . Ν.: α) Πυθαγόρας, ό 'Ιδρυτής Φιλοσοφικής καί 'Ιατρικής Σχολής 

«Ελληνική Ιατρική», 32;9,1963. β) Ή Πυθαγόρειος Ψυχική Υγιεινή». «Ιατρικά Χρονικά» 

5:3 - 4, 1965. 

7) Πορφύριος: Βίος Πυθαγόρου, 33, W e s t e r m a n n . B d . F i r m i n - Didot , P a r i s i i s , 

1839. 

8) Δάμπασης, Ι . Ν.: Ζάλμοξις, ό Θραξ Μυσταγωγός καί Ιατρός . «'Ιατρικά Χρονικά», 

3:4 - 5, 1964. 
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τη κεφαλή και τ φ άλλω σώματι πορίζειν» *. Οΰτως, ή επωδή, εκ της μαγείας 

έκκινήσασα, εχρησιμοποιεΐτο έπί των νευροψυχικών διαταραχών καί, προϊόντος, 

απέβη πρόδρομος της Ψυχοσωματικής Ιατρικής, δι* ής το άτομον, «δια των λό

γων των καλών», καθοδηγείται προς την όδον των φυσιολογικών θυμικών αντι

δράσεων, τών αποδεκτών κοινωνικώς, αποβαίνει ελεύθερον τών παιδικών φαντα

σιώσεων καΐ εγωιστικών τάσεων, και καθίσταται ίκανον να μετέχη ώριμωτέρου 

συναισθηματικού βίου. 

Μεταξύ τών ένδοξων μαθητών του Χείρωνος καταλέγεται καΐ ό 'Αμφιά

ραος, διδαχθείς υπ' αύτοΰ την τέχνην τής ερμηνείας τών ονείρων και την καθαρ-

τικήν άγωγήν. Οδτος, εγγονός του μάντεως θεραπευτοΰ Μελάμποδος 2 καΐ ήρως 

του Θηβαϊκού πολέμου, 6τε υπό τών εχθρών του έδιώκετο, έσώθη υπό του Διός, 

άνοίξαντος τήν γήν, ήτις τον κατέπιε. Είς το μέρος εκείνο, παρά τον Ώρωπόν, 

ύπήρχον το άλσος, ή πηγή καΐ το σπήλαιον, εφ' οδ ό επώνυμος ναός, το Άμφια-

ράειον, ωκοδομήθη, εν φ μετ' άλλων θεοτήτων συνελατρεύετο. ΑΙ θεραπεΐαι 

έπετυγχάνοντο μάλλον δι* ονείρων, παρά διά χρησμών. Και ενταύθα οί ίκέται 

ύφίσταντο τήν καθαρτικήν άγωγήν διά λουτρών, διαίτης, φαρμάκων καί ψυχολο

γικής προπαρασκευής s . Ό Χείρων, ακόμη, ήτο λίαν εγκρατής τής προφητικής 

τέχνης 4 , προειπών είς τον 'Απόλλωνα τήν υπ' αύτου άρπαγήν τής Κυρήνης, τήν 

εν Κυρηναϊκή καί έν χρυσοΐς δώμασι τέλεσιν τών γάμων του μετ' αύτης καί τήν 

εξ αυτής άπόκτησιν υίοΰ, του περίφημου μάντεως, ιατρού καί διδασκάλου τών χρη

σίμων τεχνών καί επιτηδευμάτων, του Άρισταίου 5 . Οδτος εκ τής θυγατρος του 

Κάδμου Αύτονόης 6, απέκτησε^τον Άκταίωνα, υπό του Χείρωνος άνατραφέντα καί 

•διδαχθέντα τήν κυνηγεσίαν 7 . Ό διάσημος οδτος κυνηγός έθεώρησεν εαυτόν ίκανώ-

τερον τής 'Αρτέμιδος, κατά μίαν έκδοχήν 8 , ή, κατ' άλλην, είδε ταύτην λουομένην 

καί ή θεά, προς τιμωρίαν του, μετεμόρφωσεν αυτόν είς έλαφον καί προύκάλεσε 

1) Πλάτων: Χαρμίδης, 157a - b , H e r m a n n . E d . T e u b n e r i , L i p s i a e , 1858. 

2) Δάμπασης, Ι .Ν. : Μελάμπους, ό Μάντις καί Θεραπευτής. €Παρνασσός», 9:1, 1967. 

3) Δάμπασης, Ι . Ν. : Θεοί καί Ή ρ ω ε ς 'Ιατροί παρ' Άρχαίοις. ν Ε ν θ ' άνωτ. 

4) Πίνδαρος: Τον δέ Κένταυρος ζαμενής, 

Ά γ α ν φ χλιαρόν γελάξαις 

Όφρύϊ, μήτιν εάν 

Ευθύς άμείβετο'.. . 

(Πύθια, Θ', στ. 65 - 68). 

5) Δάμπασης, Ι .Ν.: Ό Κυρηναΐος Μ ά ν τ ι ς — 'Ιατρός Άρισταίος καί ό Λοιμός τών 

Κυκλάδων. «Έπετηρίς Εταιρε ίας Κυκλαδικών Μελετών>, τόμ. Ε ' , 1965. 

6) Η σ ί ο δ ο ς : Κάδμω δ' Άρμονίη, Θυγάτηρ χρυσέης 'Αφροδίτης 

'Ινώ καί Σεμέλην καί Άγαύην καλλιπάρηον 

Αύτονόην θ' ην γημεν Άρισταΐος βαθυχαίτης. 

(Θεογονία, στ. 977 - 979). 

7) 'Απολλόδωρος: "Ος τραφείς παρά Χείρωνι κυνηγός έδιδάχθη. ("Ενθ' άνωτ.. Γ ' , δ', 4). 

8) Διόδωρος Σικελιώτης: "Οτι της 'Αρτέμιδος αυτόν πρωτεύειν ταϊς κυνηγίαις άπεφή-

νατο. ("Ενθ' άνωτ., Δ'; 81, O i d f a t h e r ) , 
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λύσσαν εις τους κύνας του, οϊτινες τον κατεσπάραξαν ι . Οοτως εχομεν τά αρ

χαιότερα ΐχνη της τρομερας ταύτης νόσου. Την μαντικήν έδίδαξεν ό Χείρων εις 

την εκ της Νύμφης Χαρικλους θυγατέρα του Ώκυρρόην, ονομασθεΐσαν οοτως έκ 

της γεννήσεως της παρά ταχύρροον ποταμόν 2 . Αΰτη εν τ ω Χειρωνίω άντρω, 

παρά τη Χαρικλω και Φιλύρα, ανέθρεψε μετά της αδελφής της τον 'Ιάσονα 3 , ώς 

ό ίδιος λέγει τούτο εις τον Π ε λ ί α ν άλλ' επειδή απεκάλυψε τα μυστικά της θείας 

τέχνης του μαντεύειν εις τον Άσκληπιόν 4 , οί θεοί τήν μετεμόρφωσαν εις ϊ π -

πον 5 και έ'κτοτε φέρει τ* όνομα Ί π π ώ 6 . Ό Χείρων, ακόμη, έτιμήθη υπό του 

Διός μεγάλως, καταταγείς μεταξύ των αστέρων εν τ ω ζωδιακω ώς Τοξότης 7 

καί, έκ τούτου, θεωρείται, ό περί οδ ό λόγος αστερισμός, έν τη αστρολογική 

ιατρική ώς ρυθμιστής τής καλής λειτουργίας των ισχίων, γλουτών καί μηρών 8 . 

Έ ν περιπτώσει δε νόσου, εκα<ττον σημεϊον, άπο του Κριοΰ μέχρι τών 'Ιχθύων, 

ένδεικνύει το ασθενές ή τρωτον μέρος του σώματος· καί ό Τοξότης, τον ρευματι-

σμόν, τήν εύαισθησίαν τών πνευμόνων, τάς στομαχικάς διαταραχάς 9 . 

Ό Χείρων, εκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων μαθητών του καί τής εις τον 

'Απόλλωνα προφητείας του, φαίνεται δτι ήκμασεν άπο Άρισταίου (άρχαί Ι Γ " 

π . Χ. αιώνος) μέχρις αλώσεως του 'Ιλίου ( 1 1 9 2 - 1 1 8 3 π . Χ.), ήτοι περίοδον ολο

κλήρου αιώνος, καθ ' ην έδρασαν ό 'Ηρακλής καί οί Άργοναΰται καί Ιλαβον χ ω 

ράν ό Θηβαϊκός καί ό Τρωικός πόλεμος. Έλατρεύθη ώς ήρως ιατρός, θεοποιηθείς 

1} Απολλόδωρος: "Οτι τήν "Αρτεμιν λουομένην είδε. Καί φασι τήν θεον παραχρήμα 
αύτοΰ τήν μορφήν εις Πλαφόν άλλάξαι, καί τοις έπομένοις αύτω πεντήκοντα κυσίν έμβαλεΐν 
λύσσαν, ύφ' ών κατ* άγνοιαν έβρώθη. (Έθ ' άνωτ.). 

2) Ovidius: FiUa Centauri, quam quondam nympha Chariclo 
Fluminis in rapidi ripis enixa uocauit 
Ocyrrhoen. 

(Metamorphoses, II, 636-638, Lafaye. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1966). 
3) Πίνδαρος: ΤΩδ* άμείφθη* φαμί διδασκαλίαν 

Χείρωνος οΐσειν" Αντροθε γαρ νέομαι 
Παρ Χαρικλοΰς καί Φιλύρας, ϊνα Κεν
ταύρου με κοϋραι θρέψαν άγναί. 

(Πύθια, Δ', 180 183). 
(Φιλύρα ήτο ή μήτηρ καί Χαρικλώ ή σύζυγος του Κενταύρου' κύραι δ* αύτοϋ ή Ώκυρρόη 
καί Ένδηίς, ώς γνωρίζομεν). 

4) Ovidius:.... Non haec artes contenta paternas 
Edidicisse fuit; fatorum arcana canebat. 

(Ibid., 638 639). 
5) Ovidius: Ibid., 645 · 675. 
6) Grimal, Ρ : Ibid., p . 322. 
7) Σοφοκλής: Τραχίνιαι, στ. 715 - 716, Pearson Ed. Clarendon, Oxford, 1961. 

Τον γάρ βαλόντ' άτρακτον οΐδα καί θεον 
Χείρωνα πημήναντα 

8) Sigerist, Η.: History of Medicine, vol. I l , p . 50. Ed. Oxford Universi
t y , 1961. 

9) Gordon, Β : Medicine throughout Antiquity, p . 159 - 170. Ed. Davis, Phi
ladelphia, 1949. 
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μετά θάνατον, άνεγνωρίσθη ώς των ηρώων διδάσκαλος και ή φήμη αύτοΰ διετή-

ρήθη κατά τους μετέπειτα χρόνους, εκ τών υπό διαφόρων συγγραφέων περιγρα

φομένων Χειρωνείων καΐ Κενταυρίων. Οΰτω : Χειρώνεια άπεκάλουν οι Γαληνός 

(ακμή β' ήμισυ Β ' μ. Χ . αιώνος) τα έκ κακοχυμίας δυσεπούλωτα, κακοήθη, δια

βρωτικά, σηπεδονώδη καΐ μη διαπυϊσκομενα έλκη (έπιστεύετο τότε, βτι ή έμφά-

νισις πύου συνετέλει εις την ιασιν τών πληγών) 1 καΐ 'Αλέξανδρος Άφροδισιεύς 

(ακμή α' ήμισυ Γ ' μ. Χ. αιώνος) τα εκ μέλαινης χολής εις τα άκρα εμφανιζό

μενα 2 , όρμηθέντες, πιθανώς, έκ της παραδόσεως του ανιάτου του τραύματος του 

Χείρωνος, προκληθέντος υπό δια του δηλητηρίου της Λερναίας "Υδρας έμπεπο-

τισμένου βέλους του 'Ηρακλέους' άλλ' ό Παύλος Αιγινήτης (ακμή α' ήμισυ Ζ ' 

μ. Χ. αιώνος) ονομάζει οΰτω τα αχρήζοντα της Χείρωνος βοηθείας» 3 . Λ ό γ ω , 

λοιπόν, της αδυναμίας τών ιατρών έζητεΐτο χειρ βοηθείας άπο τον Χείρωνα, 

έν ώ, έν τ α ύ τ φ , εγίνετο προσπάθεια θεραπείας τών τοιούτων εξελκώσεων, 

δυσαλθών υπό Γαληνού αποκαλουμένων, δι' επιθεμάτων συνισταμένων, κατά τήν 

συνταγήν του Άρχιγένους Ά π α μ έ ω ς (ακμή β' ήμισυ Α' μ. Χ. αιώνος), έκ «λεπί-

δος χαλκού, ίου ξυστού, κηροΰ και ρητίνης λάρικος» 4 , κατά τήν του Ά σ κ λ η π ι ά -

δου Βιθυνού (ακμή α' ήμισυ Α ' π . Χ. αιώνος), έκ «στέατος βοείου, τερμινθίνης, 

μάννης και σάρδης» 5 , και κατά τήν του " Η ρ α Καππαδόκου (ακμή μεσουντος Α ' 

π . Χ. αιώνος), έκ «κηροΰ φρυκτής, ίου, μάννης, ελαίου καί δξους» 6 . Χειρώνειον, 

αντιθέτως, άπεκάλει ό Θεόφραστος (ακμή β' ήμισυ Δ ' π . Χ. αιώνος) το τα πάντα 

ίώμενον φυτόν, το πάνακες, του οποίου «φύλλον μεν δμοιον λαπάθω, μείζον δέ 

καί δασύτερον, άνθος δέ χρυσοειδές, ρίζα δέ μικρά»* τούτου χρήσις έγένετο εναν

τίον δηγμάτων έχιδνών, σαπιτών Οφεων, ιοβόλων αραχνών, ώς καί επί ελκών καί 

φλεγμονών του δέρματος 7 . Ό Νίκανδρος (ακμή α' ήμισυ Γ ' π . Χ. αιώνος), μά-

1) Γαληνός: Καρκίνος τε γάρ, καί φαγέδαινα, καί έρπης è άναβιβρωσκόμενος, άνθρακες 
τε καί τα χειρώνεια καί τηλέφεια καλούμενα, καί άλλαι μυρίαι γενέσεις ελκών έκγονοι της 
τοιαύτης κακοχυμίας (Περί Κράσεων Βιβλίον Γ', τόμ. 1, σ. 664, Kühn). 'Ομοίως δέ καί 
τα σηπεδονώδη τών ελκών, δσα τε τών πέριξ χωρίων άνάβ(:ωσιν ϊχει καί τά δυσεπούλωτα 
δέ πάντ' εστίν άνεκπύητα καί δσα τών κακοηθών ελκών Ιδίοις όνόμασι κατ' ΐ£Γοχήν τίνα κέ-
κληται καρκινώδη, χειρώνεια, τηλέφεια καί φαγεδαινικά, πάνθ* όμοϋ καί ταϋτ' άνεκπύητα. 
('Ιπποκράτους 'Αφορισμοί καί Γαληνού είς Αυτούς 'Τπομνήματα, τόμ. 17β, σ. 809, Kühn). 

2) 'Αλέξανδρος Άφροδισιεύς : Ή μέν ούν κυρίως μέλαινα χολή ποιεϊ τον άναβρωτικον 
έν τφ μαζω καρκΐνον, έν δέ σκέλει χειρώνειον έλκος, έν δέ έγκεφάλω τήν θηριώδη μελαγχο-
λίαν. ('Ιατρικών Άπορημάτων καί Φυσικών Προβλημάτων Α', 92, Ideler. Ed. Hakkert , 
Amsterdam, 1963). 

3) Παϋλος Αιγινήτης : Opera, IV, 46, Heiberg. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1921. 
4) Γαληνός : Περί Συνθέσεως Φαρμάκων τών κατά Γένη Δ', τόμ. 13, σ. 675, Kühn. 
5) Γαληνός : Έ ν θ ' άνωτ., σ. 733, Kühn. 
6) Γαληνός : 'Ένθ' άνωτ., Ε', σ. 766, Kühn. 
7) Θεόφραστος : Χρώνται δέ προς τε τους έχεις καί τά φαλάγγια καί τους σηπας καί 

τά Αλλά ερπετά δίδοντες έν οϊνω καί άλείφοντες μετ' ελαίου" του δ' ίχεως το δήγμα καί κα-
ταπλάττοντες καί έν όξινη πιεΐν δίδοντες* άγαθήν δέ φασι καί ελκών έν οΐνω καί έλαίω καί 
φυμάτων έν μέλιτι. (Περί Φυτών 'Ιστορίας, Η', 11, 1, Wimmer. Ed. Teubneri, Lip
siae, 1854). 
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λιστα, είς την ίαματικήν ρίζαν της επωνύμου του Χείρωνος ταύτης βοτάνης, δί

δει τήν πρώτην θέσιν *. Κενταύρια, γενικώς, ονομάζονται υπό των διαφόρων συγ

γραφέων αϊ πανάκειαι, αί δια παν άκος χρήσιμοι βοτάναι. Ή πανάκεια, ήτις, κατά 

Διοσκορίδην (ακμή β' ήμισυ Α' μ. Χ. αιώνος) «εκλήθη, επειδή πάντα τα φλεγ-

μαίνοντα πάθη παύει», διακρίνεται είς κενταύριον μέγα (ή νάρκην, ή λιμνήσιον, ή 

μαρώνην, άλλα και χειρωνιάδα) και μικρόν (ή λιβάδιον, ή έλλεβορίτην, ή άμά-

ραντον). Τούτων, του μέν πρώτου ή ρίζα αρμόζει εις σπασμούς, βήχας, δύσ-

πνοιαν, αιμοπτύσεις, πληγάς, στραγγουρίας, λιθιάσεις και συνιστάται ως εμμηνα-

γωγον φάρμακον 2' του δέ δευτέρου, χορηγείται ώς κατάπλασμα επί τραυμάτων, 

λόγω τών κολλητικών, άνακαθαρτικών και έπουλωτικών ιδιοτήτων της, επίσης 

ώς φάρμακον καθαρτικον καί, ακόμη, άρμόδιον επί ισχιαδικών, οφθαλμιώντων 

και άγωγον εμμήνων και εμβρύων *. Καί ό Πλίνιος (ακμή β' ήμισυ Α' μ. Χ. 

αιώνος) ονομάζει πανάκειας, τά δια πάσαν νόσον (έκ του φυτικού βασιλείου) 

ίάματα, το τέταρτον γένος τών οποίων αποκαλείται κενταύριον, έκ του Χείρω

νος 4 , εύρέτου, ακόμη, της φερωνύμου αμπέλου 5 , της παρ' ήμΐν λευκής βρυώνης, 

ήτις χρησιμοποιείται καί μετά της βρετανικής Ä, της τελευταίας ενδεικνυομένης 

επί πληγών, κεφαλαλγίας καί στοματίτιδος 7 . Ό Γαληνός, ώς ό Διοσκορίδης, 

διακρίνει είς κενταύριον μέγα καί λεπτον ή μικρόν. Του μέν πρώτου ή ρίζα χρη

σιμοποιείται ώς φάρμακον έμμηναγωγόν, έκτρωτικόν, αίμοστατικόν, σπασμολυ-

τικόν, κολλητικον έπί τραυμάτων, ω ς καί επί δύσπνοιας, παρατεινομένου βηχός, 

(μεθ* ύδατος) έπί πυρεσσόντων *' του δέ δευτέρου τά φύλλα καί τά άνθη ενδεί

κνυνται έπί τραυμάτων ώς κολλητικά, έπί «δυσκατουλώτων» ελκών ώς έπουλω-

τικά, έπί ισχιαδικών, ώς κολλύριον 9 , έπί αρθριτικών παθών, έπί πολυσαρκίας 

ώς ανήκοντα είς τά λεπτύνοντα 1 0 καί, ώς θαυμάσιον φάρμακον μεταξύ τών κα-

Φαιρόντων 1 ! , αποτελεί ουσιώδες συστατικον «αρίστης συνθέσεως καθαρσίου» ι 2 . 

1) Νίκανδρος : Θηριακά, στ. 500—503, Gorrhaeus. Ed. Mougkiana, Florentiae, 
1764. 

Πρώτην μέν Χείρωνος έπαλθέα (5>ίζαν έλέσθαι 
Κενταύρου Κρονίδαο φερώνυμον, ήν ποτέ Χείρων 
Πηλίω έν νιφόεντι κιχών έφράσσατο δειρή. 

2) Διοσκορίδης : Περί "Τλης Ιατρικής, Γ', στ', Kühn Medicorum Graecornm 
Opera quae Extant , vol. XXV, p. 347—349. Ed. Cnoblochii, Lipsiae, 1829. 

3) Διοσκορίδης : Ένθ' άνωτ., Β', ζ', Kühn, vol. XXV, ρ, 349—351. 
4) Plinius : Naturalis Historiae, XXV, 4, 14, Mayhoff. Ed. Teubneri, Lip

siae, 1899. 
5) Plinius : Ibid., XXV, 4, 14, Mayhoff. 
6) Plinius : Ibid , XXV, 8, 55, Mayhoff. 
7) Διοσκορίδης : "Ενθ* άνωτ., Δ', β', Kühn, vol. XXV, p . 505—506. 
8) Γαληνός : Περί 'Απλών Φαρμάκων Κράσεως καί Δυνάμεως Β', τόμ. 12, σ. 19—2β, 

Kühn. 
9) Γαληνός : "Ενθ* άνωτ., τόμ 12, σ. 21—23, Kühn. 
10) Γαληνός : Θεραπευτικής Μεθόδου Ξ', τόμ. 10, σ. 994, Kühn. 
11) Γαληνός : Τών προς Γλαύκωνα Θεραπευτικών Β', τόμ. 11, σ. 135, Kühn. 

12) Γαληνός : Εισαγωγή ή 'Ιατρός, τόμ. 14, σ. 759, Kühn. 
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Tò κενταύριον ώς άντεμβαλλόμενον 1 , χορηγείται αντί άγαλλόχου, αλόης ' Ι ν δ ι 

κής, ρέου καΐ σύμφυτου 2 , βοτάνων κεκτημένων τάς αύτάς περίπου φαρμακολο-

γικάς ιδιότητας. Έ ν τη ' Ιπποκρατική συλλογή, περιλαμβανούση έ'ργα προ του 

'Ιπποκράτους, συγχρονουντα αύτω και μετ ' αυτόν γραφέντα (προγενεστέρα, Οθεν, 

οΰση των γραπτών Διοσκορίδου και Γαληνού), δεν γίνεται διαχωρισμός κενταυ-

ρίου μεγάλου άπο μικρού* απλώς αναφέρεται το κενταύριον ή ή κενταυρία (ρίζα), 

τών οποίων cd ιδιότητες είναι αϊ αύταΙ τών του μεγάλου. Ούτω" σύνθετον πόμα, 

έκ τετριμμένου κενταυρίου, δαύκου καΐ έλελισφάκου μετά μέλιτος, δξους και 

δδατος, χορηγείται ώς σπασμολυτικον επί βηχός 3* επίσης, επί δυσπνοίας και 

Ασθματος, αναγράφεται λευκός οίνος και μέλι ολίγον μετά καρπού δαύκου και 

κενταυρίου 4* καί, τα ξέσματα της ρίζης του κενταυρίου μετά δρακοντίου Ιντος 

οϊνου, ενδείκνυνται ώς φάρμακον αίμοστατικόν, επί αιμοπτύσεων 5 . Έ ν τή συλ

λογή ταύτη το πάνακες μετά πευκεδάνου καί ρίζης γλυκυσίδης, πινόμενα έν οΐνω, 

«ϋμβρυον έκβάλλει τεθνεος καί τά ύστερα» 6' τά ξέσματα δ ' αύτοΰ καί τα κυ

παρίσσου έν μύρω Αίγυπτίω λευκφ ενδείκνυνται δι' ύποθυμιάσεις 7" ακόμη, π ι -

νόμενον το πάνακες μετ ' άβροτόνου έν οίνω, επί αδρανείας καί διατάσεως της 

μήτρας, επαναφέρει ταύτην εις την θέσιν της *. Έ ν φ ο Διοσκορίδης το πάνα

κες υποδιαιρεί, ώς ό Πλίνιος, εις τέσσαρα γένη (Ήράκλειον, Άσκληπιόν, Χει-

ρώνειον καί Λυγιστικόν) 9 , ό συγγραφεύς τών έν οις τούτο μνημονεύεται βιβλίων 

τής ' Ιπποκρατικής συλλογής δεν διαχωρίζει* είναι πιθανόν νά ύπαινίσσηται το 

χειρώνειον πάνακες. "Ο συγχρόνων τ ω Γαληνώ Μάρκελλος Σιδήτης, Έ λ λ η ν ιατρός 

άκμάσας έν ' Ρ ώ μ η , υπό Χειρώνειον έμπνευσιν έγραψε τά τεσσαράκοντα βιβλία 

περί θεραπευτικής τών νόσων, καθ* α εξ έπιτυμβίου επιγράμματος, υπό ' Ισ ιδώ

ρου του Αίγεάτου ποιηθέντος καί έν τή Παλατινή 'Ανθολογία περιληφθέντος, 

πληροφορούμεθα 1 0 . Καί è συγχρόνων αύτοΐς, Γαληνώ καί Μαρκέλλω, Ά π ο υ -

1) Γαληνός : Άντεμβαλλόμενα καλοϋμεν τα αντί τών άλλων έμβαλλόμενα φάρμακα. 
(Περί Άντεβαλλομένων, τόμ 19, σ. 721, Kühn). 

2) Γαληνός : "Ενθ' άνωτ., τόμ. 19, σ. 723, 724, 741, 744, Kühn. 
3) Περί Νούσων Β', τόμ. 7, σ. 82. Li t t ré , Ε. : Oeuvres Complètes d 'Hippo-

crate. Ed. Balliere, Paris, 1851. (Vols 1 — 10). 
4) Αυτόθι, τόμ. 7, σ. 92, Li t t ré . 
5) Περί τών Εντός βαθών, τόμ. 7, σ. 172, Li t t ré . 
6) Περί Γυναικείης Φύσιος, τόμ. 7, σ. 350, Li t t ré . 
7) Αυτόθι, τόμ. 7, σ. 372, Li t t ré . 
8) Γυναικείων Β', τόμ 8, σ. 386, Lit tré. 
9) Διοσκορίδης : Έ ν θ ' άνωτ , Γ' μη', μθ', ν', να', Kühn, vol. XXV, p . 396—401. 

10) Waltz, P. : Anthologie Grecque (Anthologie Palatine), vol. IV, p. 121— 
122, epigramme 158 Ed Les Belles Lettres , Paris, 1960. 

Μαρκέλλου τόδε σήμα περικλυτοΰ ίητηρος, 
φωτός κυδίστοισι τετιμένου άθανάτοισι, 
οδ βίβλους άνέθηκεν έυκτιμένη ένί 'Ρώμη 
'Αδριανός, προτέρων προφερέτερος ήγεμονήων, 
καί πάϊς "Αδριανοΐο μέγ' έξοχος Άντωνϊνος, 
δφρα καί έσσομένοισι μετ* άνδράσι κΰδος άροιτο 
εΐνεκεν εύεπίης τήν οί πόρε Φοίβος 'Απόλλων, 
ήρωω μέλψαντι μέτρω θεραπήΐα νούσων 
βίβλοις έν πινυταΐς Χειρωνίσι τεσσαράκοντα. 
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"λήϊος, επικαλούμενος Πλατωνικός, έξ άποκαλύψεως Χείρωνος καΐ 'Ασκληπιού 

έγραψε το Herbarium ή De herbarum virtibus (medicaminibus) *. 'Ακόμη, S 

κτηνίατρος Vegetius (ακμή β' ήμισυ Δ ' μ. Χ . αιώνος) είχεν ως κυρίαν πηγήν δια 

την συγγραφήν του βιβλίου του Mulo medicina τα Ί π π ι α τ ρ ι κ ά του Άψύρτου Πρου-

σαλέως (ακμή α' ήμισυ Δ ' μ. Χ. αιώνος), μεταφρασθέντα εις τήν Λατινικήν υπό 

Claudius Hermerus, υπό τον τίτλον Mulo medicina Chironis 2 . Τέλος, è ψευδό— 

Άπουλήϊος (ακμή α' ήμισυ Ε ' μ. Χ. αιώνος) εις το υπό τον τίτλον Herbarium 

έργον του τήν χειρωνιάδα φέρει ώς συνώνυμον του κενταυρίου 3 . 

Ό Χείρων, δπως δλαι αϊ ήρωϊκαί μορφαί του πνεύματος, περιεβλήθη υπό 

του φωτοστέφανου του θρύλου και έξέφυγε τών ορίων της επιστημονικής αύστη-

ρότητος και της ιστορικής ακριβείας. 'Απέβη το σύμβολον του ευγενούς ίππέως 

και ίπποτρόφου, μετουσιώσαντος τας αρχέγονους ανώριμους παρορμήσεις εις συμ

περιφορών και πράξεις κοινωνικώς παραδεκτάς και άποδεκτάς. Έλατρεύθη ώς ά γ α -

6οποιος δαίμων, του οποίου τήν βοήθειαν έπεκαλοΰντο οι άνθρωποι της επιστήμης, 

εκ θεών προελθούσης 4 . ΚαΙ ή τοιαύτη πρωταρχική μαγική εμπειρία της επικλή

σεως της υπερβατικής δυνάμεως ύπήρξεν ό πυρήν τής μελέτης τών φυσικών 

φαινομένων και διήνοιξε τήν πλατεΐαν κέλευθον του εΐδέναι καί του έπίστασθαι. 

S U M M A R Y 

Cheiron was one of the most celebrated heroes of ancient Greece, the most 

just wise of centaurs and a great hunter. His name, derived from a root meaning 

hand (χείρ), may have referred to his skill in the arts, or the hand which he used 

with magic healing effect. He was learned in all branches of human knowledge 

and was the reputed master of such sciences as botany, prophecy, healing, music, 

astronomy and legistation ; while many of the Greek heroes were his pupils, 

Chiron was a specialist in herb-lore and represents the true forerunner of the ratio

nal school of therapeutics, in its transition from the occult to practical medicine. 

1) Sarton, G. : Introduction to the History of Science, vol. I, p. 296. Car
negie Insti tution of Washington, 1953. 

2) Sarton, G. : Ibid , vol. I, p . 375. 
3) Sigerist, H. : Ibid., vol. I I , p. 76. (Χειρωνιάς, ώς ε'ίδομεν άπεκαλεΐτο το κεν-

ταύριον το μέγα). 
4) "Εν φ εις §ν βιβλίον της Ιπποκρατικής συλλογής καθίσταται σαφές, δτι ή ιατρική 

τέχνη, εις έπιστήμην τών ολίγων εκλεκτών προαχθεΐσα, τάσσεται αντιμέτωπος τής φιλοσο
φίας, έφ' δσον : «Τείνει δέ αύτέοισιν ό λόγος ές φιλοσοφίην, καθάπερ Εμπεδοκλής ή άλλοι 
οι περί φύσιος γεγράφασιν έξ αρχής δ τί έστιν άνθρωπος, καί δπως έγένετο πρώτον καί 
δπως ξυνεπάγη. Έ γ ώ δε τουτέων μεν δσα τινί εΐρηται σοφιστή ή ιητρώ, ή γέγραπται περί 
φύσιος, ήσσον νομίζω τη Ίητρική τέχνη προσήκειν ή τη γραφική. Νομίζω δέ περί φύσιος 
γνώναί τι σαφές ούδαμόθεν άλλοθεν είναι ή έξ ίητρικής» (Περί Άρχαίης Ίητρικής, τόμ. 1, 
σ. 620, Littré)" έν τούτοις εις άλλο ή έκ θεών προέλευσις ταύτης δεν αγνοείται, άφ' οδ δ 
νέος ιατρός ομολογεί : «"Ομνυμι 'Απόλλωνα ίητρον καί Άσκληπιόν καί Ύγείαν καί Πανά-
κειαν καί θεούς πάντας τε καί πάσας, ΐστορας ποιεύμενος, έπιτελέα ποιήσειν κατά δύναμιν 
καί κρίσιν έμήν δρκον τόνδε καί συγγραφήν τήνδε» ("Ορκος, τόμ. 4, σ. 628, Littré). "Ορα 
καί Δάμπαση, Ι. Ν. : Περί του 'Ιπποκρατικού "Ορκου. «'Ιατρικά Χρονικά>, 9 : 82, 1969). 


