
Ι. Ν. Δ Α Μ Π Α Σ Η 

ΠΑΙΩΝ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 

At φυλαί των ανθρώπων, κατά τον ίδρυτήν της Ελεατικής σχολής Ξενο-

φάνην, τον άρνητήν του κενού και της κινήσεως 1, έφαντάσθησαν τους θεούς 

κατά τήν ιδίαν αυτών λαλιάν, ενδυσιν και μορφήν, κεκτημένους μέν ύπερφυσικάς 

ιδιότητας, αλλά καί μη άμοιροΰντας ελαττωμάτων 2 . Δι' αυτό είχον ανάγκην 

φροντίδων κατά τήν βρεφικήν ήλικίαν, ύπέκειντο εις πάθη καί τραυματισμούς 

κατά τον ένήλικον βίον καί αϊ θήλεις εχρηζον βοηθείας κατά τον τοκετόν. 

Ό Ζευς, πατήρ θεών καί ανθρώπων, άνετράφη υπό τών Νυμφών 'Αδράστειας 

καί "Ιδας διά του γάλακτος τής αίγος Άμαλθείας, του μέλιτος τής μελίσσης τής 

"Ιδης Πανακρίδος καί του αφεψήματος του ευώδους δίκταμου τής Δίκτης 3. "Ο 

Άρισταΐος, περίφημος μάντις και ιατρός, υπό τών Ωρών ή τών Μουσών έγα-

λουχήθη καί έδιδάχθη «άκεστορίην καί θεοπροπίας», άφ' ής, μετά τήν γέννησίν 

του, εις αύτάς τον ενεπιστεύθη ό πατήρ του 'Απόλλων, τής ιατρικής τών ανθρώ

πων εύρετής 4. Ή Λητώ έβοηθήθη υπό τής Είλειθείας 5, θυγατρος του Διός καί 

τής "Ηρας, zie τήν πρόκλησιν τών ώδίνων κατά τήν εν Δήλω γέννησίν του 'Απόλ

λωνος 6 ' εξ οδ έκαλεΐτο «μογοστόκος», ως «μογοΰσα καί πονουμένη περί τους 

τοκετούς, τουτέστιν λοχεύτρια» 7 ή «περί τους τοκετούς κακοπαθοΰσα, ενιοι δέ 

μόγους τή τεκούση φέρουσα» 8. 

1) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ξενοφάνης, ό Φιλόσοφος καί Βιολόγος. «Ίλισσός», 11:44, 1966. 
2) Diels, Η.: Fragmente der Vorsokratiker, vol. I, p. 132-135. Ed. Weidmann, Bero-

lini, 1961. 
«Οί βροτοί δοκέουσι γεννασθαι θεούς, 
τήν σφετέρην δ* έσθήτα έχειν φωνήν τε δέμας τε, 
Αιθίοπες (τους θεούς σφετέρους) σιμούς μέλανας τε, 
Θρηκές τε γλαυκούς καί πυρρούς (φασι πέλεσθαι) 

Πάντα θεοϊσ' άνέθηκαν "Ομηρος θ' Ησίοδος τε 
δσα παρ' άνθρώποισιν ονείδεα καί ψόγος εστίν, 
κλέπτειν, μοιχεύειν τε καί άλλήλοις άπατεύειν». 

3) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ίστορικαί Ίατρικαί Μελέται, τόμ. Α', σ. 56. Έκδ. Εταιρείας Κυκλα
δικών Μελετών, 'Αθήναι, 1966. 

4) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ό Κυρηναιος Μάντις - 'Ιατρός Άρισταΐος καί ό Λοιμός τών Κυκλά
δων, ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 5, σ. 139, έτ. 1966. 

5) Λωρέντης, Ν.: Είλείθεια, δωρ. Είλείθυια καί Έλευθώ, νεώτ. Είλήθυια. (Όνομαστικόν, 
σ. 140. *Έκδ. Βιέννης, 1837). 

6) 'Ομηρικοί "Υμνοι : Είς 'Απόλλωνα, στ. 115-116. (Allen, T.: Homeri Opera, vol. V, 
p. 25 Ed. Clarendon, Oxonii, 1959). 

«εδτ' επί Δήλου έβαινε μογοστόκος Είλείθυια, 
τήν τότε δέ τόκος εΐλε, μενοίνησεν δέ τεκέσθαι». 

7) Ησύχιος: Λεξικόν, σ. 465. Ed. Hachiani, Ludguni Batavorum, 1668. 
8) Σουΐδας: Έν λέξει Είλείθεια. Ed. Aldus, 1514. 
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*Αρχαιότεραι πηγαί , πληροφορούσαν την ΰπαρξιν ιδιαιτέρου ιατρού των θεών, 

του Παίωνος ή Παιανος, είναι τα κείμενα του 'Ομήρου ( Θ ' π.Χ. αιών), του 

'Ησιόδου (Η' π Χ . αιών) καί του Σόλωνος ( Ζ ' — Σ Τ ' π.Χ. aîojv). Παρά τοις με-

ταγενεστέροις συγγραφεΰσι δεν αναφέρεται συνήθως ώς 'ίδιος ιαματικός θεός, 

αλλά δίδεται τ ιμητικώς ώς Ιπώνυμον εις θεούς καί ήρωας ιατρούς, διότι, ώς 

υπέρτατος άκέστωρ, δεν έλατρεύθη ύπο των θνητών 1. 

Το 6νομα Παιών ή Παιάν έτυμολογεΐται εκ του π α ί ω , σημαίνοντος ενταύθα 

την δι ' επιθέσεως τών χειρών έπίτευξιν μαγικού θεραπευτικού αποτελέσματος 2 · 

άλλα, κατά το Μέγα Έτυμολογικόν, Παιήων «σημαίνει δύο, τόν τε ομνον καί τον 

τών θεών ίατρον» καί Παιάν είναι «ΰμνος (φδής) επί άφέσει λοιμού άδόμενος, 

ώς τό : καλόν άείδοντες παιήονα 'Αχαιών μέλποντο έκάεργον» 3* επίσης «ευρηται 

οδν άπο του π α ύ ω παιάν καί παιών, τροπή του υ εις ι, ό καταπαύων ύμνος τον 

λο ιμόν καί πάλιν αάπο του παύω Παιών, ό παύων τάς νόσους καί τά λυποΰντα' 

καί πλεονασμφ του η , γίνεται Παιήων» 4 . Το παίω όμως έχει καί την σημα-

σίαν του αποδιώκω 5 , οπότε Παιών σημαίνει άλεξίκακος. Παιάν, ώς πολεμικον 

έμβατήριον 6 είχε την εννοιαν της άπωθήσεως του έχθροΰ καί ώς 8ισμα έπινί-

κιον 7 ένόει την εύχαριστήριον έκδήλωσιν δια τήν έκμηδένισιν αύτου. Ε π ί σ η ς 

ηδετο επί τη ένάρξει επιχειρήσεως 8 , ώς οιωνός επιτυχίας, ύπο τήν σημασίαν του 

ευοίωνου, καί δια τήν άπομάκρυνσιν θεομηνιών, Οπως εις τον Ποσειδώνα, διά τήν 

κατάπαυσιν σεισμού 9 . 

Προκειμένου περί Παιωνίων χειρών, ύμνηθεισών υπό του Αίσχύλου 1 0 , Σο-

1) Δάμπασης, Ι.Ν.: Θεοί καί Ήρωες 'Ιατροί παρ' Άρχαίοις. «Παρνασσός», 9:2, 1967. 
2) Janye, W.: The Healing Gods of Ancient Civilization, p. 341. Ed. University Books, 

New York, 1962. 
3 ) Ένταϋθα αναφέρεται εις εύχαριστήριον τελετήν προς τον 'Απόλλωνα, καταπαύσαντα τον 

λοιμόν. (Ίλιάδος Α, 473-474). 
4) Gaisford, T.: Etymologicon Magnum, p.p. 656-657. Ed. Hakkert, Amsterdam, 

1962. (Έγράφη κατά τον IB' μ.Χ. αιώνα, πιθανώς εν Άγίω "Ορει). 
5) Liddell, Η. and Scott, R.: Μέγα Λεξικον της Ελληνικής Γλώσσης, τόμ. Γ' σ. 408. 

Μετάφρ. Μόσχου Ε. καί Κωνσταντινίδου, Μ. "Εκδ. Σιδέρη, 'Αθήναι. 
6) Αισχύλος : Παιάν' έφύμνουν σεμνον Έλληνες τότε, 

άλλ' ες μάχην όρμώντες εύψύχω θράσει. 

(Πέρσαι, στ. 393-394, Murray). 
7 ) "Ομηρος : Νϋν δ' άγ' άείδοντες παιήονα κούροι 'Αχαιών. 

(Ίλιάδος Χ, 391, Mazon). 
8) Θουκυδίδης: Τοΰτο μάλλον δεδιότας μη πάθωσι ξυνέβη άπιέναι, αντί δ' ευχής τε καί παιά

νων, μεθ' ών έξέπλεον, πάλιν τούτων τοϊς έναντίοις έπιφημίσμασιν άφορμασθαι. (Ιστοριών Η', 
75, Jones. Ed. Clarendon, Oxonii, 1960). 

9) Ξενοφών: Έσεισεν ό θεός* καί οί μεν Λακεδαιμόνιοι άρξαμένων τών άπο δημοσίας πάντες 
ΰμνησαν τον περί τον Ποσειδώνα παιάνα. {'Ελληνικών Δ', 7,4. Marchant. Ed. Clarendon, 
Oxonii, 1961). 

10) Αισχύλος : Χερρί παιωνία κατασχεθών. (Ίκέτιδες, στ. 1066, Murray) 
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φοκλέους ι καί 'Αριστοφάνους 2 , ό σοφός κένταυρος Χείρων εκλήθη ούτω, 

διότι δια των χειρών συνέλεγε τάς ίαματικάς βοτάνας και δι' αυτών έπέθετε επί 

τών τραυμάτων και πληγών ή παρεσκεύαζε τα έκ τών φυτών φάρμακα* δι' αυ

τών, ακόμη, έδίδασκε τους παρ5 αύτώ μαθητεύσαντας ήρωας τήν τέχνην τών μου

σικών οργάνων καΐ τών δπλων και έδείκνυε τήν κίνησιν τών ουρανίων σωμά

των 3. "Οσον acpopcf εις τήν μουσικήν, αυτή, υπό του Λίνου και του Όρφέως 

διδαχθεΐσα, τα πάντα έπράϋνε, τα άγρια θηρία έτιθάσευε, τον εξευγενισμό ν τών 

ηθών καΐ εθίμων προήγε κχί, ώς θεραπευτικον μέσον, μεγάλως έτιματο, διότι 

«τφ δντι το πρώτον αυτής καί κάλλιστον έργον ή εις τους θεούς ευχάριστος έστιν 

αμοιβή" έπόμενον δέ τούτω καί δεύτερον το τ η ; ψυχής καθάρσιον και εμμελές 

καί έναρμόνιον σύστημα» 4 . Οοτω, ό έκ Γόρτυνος τής Κρήτης Θαλήτας (Θ' π.Χ. 

αιών) δια της μουσικής εθεράπευσε τους Λακεδαιμονίους έκτου ένσκήψαντος λοι

μού 5 - ό Πυθαγόρας (ΣΤ' π.Χ. αιών) δια ταύτης άνεκούφιζε τους έκ ψυχικών 

νόσων πάσχοντας 6 καί έθεώρει, δτι μεγάλως συντελεί εις τήν διατήρησιν της 

υγείας, δταν προσηκόντως έφαρμόζηται 7" καί ό Θεόφραστος (Δ' π.Χ. αιών) 

συνίστα ώς θεραπευτικον μέσον, διότι «μία δέ φύσις τής μουσικής, κίνησις τής 

ψυχής ή κατ' άπόλυσιν γινομένη τών δια τα πάθη κακών» 8 . 

Ό Παιών κατά τήν διήγησιν τής Διώνης, παρηγορούσης τήν ύπο του Διομή-

δους τραυματισθεΐσαν θυγατέρα αυτής Άφροδίτην, εθεράπευσε τον υπό του 'Ηρα

κλέους κατά τήν εις Πύλον έκστρατείαν τρωθέντα εις τον ώμον καί ε'ις τον "Ολυμ-

πον καταφυγόντα "Αιδην δι' επιθέσεως παυσίπονων φαρμάκων 9 . Ό αυτός επί

σης έθεράπευσεν εν Όλύμπω τον υπό του Διομήδους εν τώ εν Τροίο^ πεδίω τής 

μάχης εις τήν κοιλίαν πληγέντα "Αρην δι' επιθέσεως άντιφλογιστικών ίαμάτων, 

1 ) Σοφοκλής : τοΰτο μεν παιωνίας 

ες χείρας ελθεϊν. 

(Φιλοκτήτης, στ. 1345-1346, Pearson) . 

2) Αριστοφάνης: Παιωνίαισι χερσίν. (Άχαρνής, στ. 1223, Hall et Geldar t ) . 

3) Δάμπασης, Ι .Ν. : Χείρων, δ Κένταυρος 'Ιατρός. «Πλάτων», 22:43-44, 1970. 

4) Πλούταρχος: 'Ηθικά. Περί Μουσικής MB', 1146 c-f, Dübner. Ed . F i rmin-Didot , 
Parissiis, 1876. ("Ηκμασε κατά τον Α'-Β' μ.Χ. αιώνα). 

5) Πλούταρχος : Καί Θαλήτα τον Κρήτα, δν φασι κατά τι πυθόχρηστον Λακεδαιμονίους 

παραγενόμενον δια μουσικής ίάσασθαι, άπαλλάξαι τε του κατασχόντος λοιμοϋ τήν Σπάρτην. ("Ενθ' 

άνωτ. ). 

6) Πορφύριος: Κάμνοντας τα σώματα εθεράπευσε καί τάς ψυχάς νοσοϋντας παρεμυθεΐτο, 

τους μέν έπωδαϊς καί μαγείαις, τους δέ μουσική. (Πυθαγόρου Βίος, 33, Westermann. E d . Firmin-

Didot, Parisiis. 1829) ('Ακμή Δ' μ.Χ. αιών). 

7 ) Ίάμβλιχος : Καί τήν μουσικήν μεγάλα συμβάλλεσθαι προς ύγείαν, αν τις αύτη χρήται 

κατά τους προσήκοντας τρόπους. (Περ του Πυθαγορικοΰ Βίου, 164, Westermann. E d . Firmin-

Didot, Parisiis, 1829). 

8) Θεόφραστος: 'Απόσπασμα 89ον, Wimmer. Opera, vol. I l l , p . 190. Ed. Teubneri^ 

Lipsiae, 1862. 

9 ) "Ομηρος : Τ φ δ' επί Παιήων όδυνήφατα φάρμακα πάσσων 

ήκέσατ'.... 

(Ίλιάδος Ε', 401,-402, Mazon. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1955). 
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τών οποίων, 6πως ό οπός της συκής, ταχέως πηγνύει το γάλα, οΟτω καΐ ή το

πική χρήσις των σωστικών ταύτων επιθεμάτων συνετέλεσεν είς τήν ταχεΐαν αίμό-

στασιν και έπούλωσιν της πληγής* καί ή "Ηβη Ι'λουσε τον τραυματίαν θεον καΐ 

περιέβαλε διά κομψών έδυμάτων ι . Ένταΰθα προέκειτο περί συνθέσεως παυσί

πονων, αιμοστατικών και έπουλωτικών ίαμάτων εν συνδυασμφ μετά τών κανό

νων της καθαριότητος του σώματος και της περιβολής, τών τελευταίων άφιεμέ-

νων είς τήν φροντίδα ίατροθεραπαινίδων, ως ή "Ηβη 2 . Σημειωτέον, δτι τά φάρ

μακα παρ' Όμήρω, εκ του φυτικού κυρίως βασιλείου προερχόμενα, άλλα και εκ 

του ορυκτού, δπως το θείον 3, και του ζωϊκοΰ, ως ό ιός τής έχίδνης 4 , αναλό

γως της χημικής αυτών ενεργείας 5 ή τών φαρμακολογικών ιδιοτήτων αυτών 

άπεκαλοΰντο πικρά (στυπτικά), όδυνήφατα (παυσίπονα), ήπια (χντιφλογιστικά), 

έσθλα (ανακουφιστικά), μητιόεντα (πολύχρηστα), κακά ή λυγρά (δηλητηριώδη), 

ούλόμενα (κχτηραμένα), άνδροφόνα (εγκληματικά), θυμοφθόρα (θανατηφόρα), νη-

πενθή (χαροποιά), άχολα (άλυπα), έπίληθα (επιλήσμονα)· γενικώς, το φάρμακον 

είχε τήν ιδιότητα του μαγικού φίλτρου, του δηλητηρίου, του ίάματος και του 

θείου ακόμη αντιδότου (μώλυ) 6 . Παρ' αύτώ οι ιατροί, μάλιστα δέ οι Αιγύ

πτιοι, φέρονται μεγάλως τιμώμενοι, διότι είναι σοφοί καΐ εκ γενεάς Παίωνος 

κατάγονται 7 . 

'Εάν τα 'Ομηρικά επη είναι πρώιμος τής ιστορίας μορφή, ως εκ τών αυξου

σών αρχαιολογικών ερευνών εν Τροία, Κρήτη, Μυκήναις καί άλλαχοΰ έπιβεβαιοΰ-

ται καί αξιόλογος πηγή αντλήσεως πληροφοριών ιατρικών από του IB' π.Χ. 

αιώνος, ώς έπ' αύτοΰ εκ τής πλούσιας βιβλιογραφίας μαρτυρεΐται 8 , τά επόμενα 

εις αυτά, τά Ήσιοδικά, δεν στερούνται ενδιαφέροντος δια τον ιστορικόν τής 

1 ) "Ομηρος : Τφ δ' επί Ποαήων όδυνήφατα φάρμακα πάσσων 
ήκέσατ'· ού μέν γάρ τι καταθνητος γ' έτέτυκτο" 
ώς δ' δτ' οπός γάλα λευκον έπειγόμενος συνέπηξεν 
ύγρον έόν, μάλα δ' ώκα περιτρέφεται κυκόωντι, 
ώς άρα καρπαλίμως ίήσατο θουρον Άρηα. 
Τον δ5 Ή β η λοΰσεν, χαρίεντα δέ εϊματα ε'σσε. 

(Ίλιάδος Ε, 900-905, Mazon). 
2) Δάμπασης, Ι. Ν.: Τα Φάρμακα παρ' Όμήρω. «'Ιατρικά Χρονικά», 8:12, 1968. 
3) "Ομηρος : ΟΙσε θέειον γρυή, κακών άκος, οΐσε δέ πυρ, 

δφρα θεειώσω μέγαρον. 
('Οδύσσειας Χ, 481-482, Bérard. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1924). 

4) "Ομηρος: Έλκεϊ μοχθίζοντα κακώ όλοόφρονος ΰδρου. 
(Ίλιάδος Β, 723, Mazon). 

5) Mugler, G.: Les Origines de la Science Grecque chez Homère, p.p. 147-152. Ed. 
Klincksieck, Paris, 1963. 

6) Δάμπασης, I.N. : Τά Φάρμακα παρ' Όμήρω. Έ ν θ ' άνωτ. 
7) "Ομηρος : Ίητρος δέ έκαστος επισταμένος περί πάντων 

ανθρώπων, ή γάρ ΙΙαιήονός ε'ισι γενέθλης. 
('Οδύσσειας Δ, 231-232, Bérard). 

8) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ίστορικαί Ίατρικαί Μελέται, τόμ. Α', σ. 9. Έκδ. Εταιρείας Κυκλα
δικών Μελετών, 'Αθήναι, 1966. 
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ιατρικής, εφ' όσον ό ποιήσας ταύτα 'Ησίοδος δέν ήτο άμοιρος ιατρικών γνώ

σεων ι . Ούτος διαχωρίζει του 'Απόλλωνος τον Παίωνα, σωτήρα τών θανασίμως 

πασχόντων, εκ νόσου ή τραυματισμού, και απάντων γνώστην φαρμάκων 2 . Αί 

τυραννοΰσαι τους θνητούς νόσοι κατ9 αυτόν υπό τών τιμωρών θεών έπέμποντο 

και αυτομάτως έπερχόμεναι ήσαν απρόβλεπτοι, 6πως εις τάς περιπτώσεις του 

Προμηθέως 3 καί τής Πανδώρας 4 ' συ/επώς ή θεία ευνοϊκή έπέμβασις ήδύνατο 

να άπομακρύνη ταύτας. Επίσης αί θυγατέρες του βασιλέως τής Τίρυνθος Προί-

του, αί Προιτίδες, ύπο μανίας καταληφθεΐσαι και καταντήσασαι ψωριώσαι καΐ 

φαλακραί, ύπο θείας οργής έπλήγησαν 5" έθεραπεύθησαν δέ ύπο του περίφημου 

μάντεως ιατρού Μελάμποδος 6 . 

Ό σοφός νομοθέτης καί εις τους πρεσβυτέρους λυρικούς καταλεγόμενος, ο 

Σόλων, δέν έστερεΐτο ιατρικής παιδείας, την οποίαν έδιδάχθη ύπο του Κρητος 

Έπιμενίδου 7 καί του Σκύθου Τοξάριος 8 . Την ζωήν του άνθρωπου διήρει εις 

επτά δεκάδας, περιγράψας σαφώς ταύτας άπο τής βρεφικής ηλικίας μέχρι τής 

γεροντικής, έτάσσετο δέ υπέρ τής λιτότητος καί τών γυμναστικών ασκήσεων, 

πλην Ομως δια τήν ϊασιν τών παθών διέκρινεν αυτόν σκεπτικότης 9 , διότι, ώς 

1 ) Πλούταρχος: 'Ιατρικός γαρ Ησίοδος ων δήλος έστιν, ουκ άμελώς ουδέ απείρως περί 
διαίτης καί κράσεως ο'ίνου καί αρετής ύδατος καί γυναικών διαλεγόμενος καί συνουσίας καιροϋ καί 
βρεφών καθίσεως. (Ηθικά. Τών Επτά Σοφών Συμπόσιον, 158 a-c, Dübner). 

2) Ησίοδος: Ει μή 'Απόλλων Φοίβος ύπέκ θανάτοιο σαώση 
ή καί Παιήων, δς πάντων φάρμακα οΐδε. 

("Απαντα, άπόσπ. 179, σ. 624, Sittl. Δαπάνη Ζωγράφου, Χ. 'Αθήναι, 1889). 
3) Ησίοδος : Ζευς χολωσάμενος φρεσί ήσιν, 

δττι μιν έξηπάτησε Προμηθεύς άγκυλομήτης* 
τοίίνεκ' ôtp' άνθρώποισιν έμήσατο κήδεα λυγρά. 

(Έργα καί Ήμέραι, 47-49, Sittl). 
4) Ησίοδος : Πριν μέν γαρ ζώεσκον επί χθονί φΰλ' ανθρώπων 

νόσφιν άτερ τε κακών καί ατερ χαλεποΐο πόνοιο 
νούσων τ' άργελέων, α'ί τ' άνδρασι κήρας έδωκαν. 
Αΐψα γαρ έν κακότητι βροτοί καταγηράσκουσιν. . . . 
Άλλα δέ μυρία λυγρά κατ' ανθρώπους άλάληται* 
πλέιη μέν γαρ γαία κακών, πλέιη δέ θάλασσα' 
νοΰσοι δ' άνθρώποισιν εφ' ήμερη αϊ δ' επί νυκτί 
αυτόματοι φοιτώσι κατά θνητοϊσι φέρουσαι. 

(Έργα καί Ήμέραι, 90-93, 100-103, Sittl). 

5) Ησίοδος : Ένεκα μαχλοσύνης στυγερής τέρεν ώλεσαν άνθος. 

Καί γάρ σφιν κεφαλήσι κάτα κνύον αίνον έχευε* 
άλφος γαρ χρόα πάντα κατέσχεθεν, έν δέ νυ χαΐται 
έρρεον έκ κεφαλέων, ψιλοΰτο δέ καλά κάρηνα. 

{Ήοΐαι, άπόσπ. 37 καί 38, Sittl). 
6 ) Δάμπασης, Ι.Ν.: Μελάμπους, ό Μάντις καί Θεραπευτής. «Παρνασσός», 9:1, 1967. 

7) Δάμπασης, Ι.Ν.: Έπιμενίδης, ό Ποιητής, δ Χρησμοδότης, δ Θεραπευτής. «Παρνασσός», 
5:1, 1963. 

8) Δάμπασης, Ι.Ν.: Οι Σκύθαι 'Ιατροί. «Ιατρικά Χρονικά», 3:2, 1964. 
9) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ή 'Ιατρική τοϋ Σόλωνος. «Πλάτων», 19:37-38, 1967. 
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λέγει, άλλοι ιατροί, ασκούντες το επάγγελμα του πολλών φαρμάκων γνωστού 

Παίωνος, δεν επιτυγχάνουσα πάντοτε το προσδοκώμενον αγαθόν αποτέλεσμα παρά 

τάς ύπ' αυτών καταβληθείσας προσπαθείας* πολλάκις εκ μικράς ενοχλήσεως προ

καλείται σοβαρά επιπλοκή, μή υποχωρούσα δια τών άντιφλογιστικών φαρμάκων 

άλλοτε δμως ή απλή επίθεσις τών χειρών του θεραπευτου δύναται ταχέως να 

άποκαταστήση την κλονισθεΐσαν ύγείαν του καταπονουμένου υπό επικινδύνων και 

οδυνηρών νόσων ή μοίρα τών θνητών είναι πρόξενος του κάλου καί του κάκου, 

δώρων υπό τών θεών πεμπομένων, τα όποια δέν είναι δυνατόν να άποφύγωμεν 1 . 

Ώ ς ανωτέρω εϊδομεν, ό Παιών παρ' Όμήρω είναι ό θεραπεύων τους θεούς 

δι* επιθέσεως θαυματουργών βοτάνων παρ5 Ήσιόδω, ό σωτήρ τών θανασίμως 

πασχόντων εκ της γνώσεως σωτηρίων ίαμάτων παρά Σόλωνι, 6χι μόνον ό επι

σταμένος πολλά φάρμακα, άλλα, κυρίως, ό δι' επιθέσεως τών χειρών θεραπεύων. 

"Οθεν ή ιατρική της εποχής τών επικών, κυκλικών καί πρεσβυτέρων λυρικών 

ποιητών ευρίσκεται εις το μεταίχμιον πρακτικής καί μαγικής εμπειρίας, θετικής 

ένατενίσεως και δεισιδαιμονίας, φυσικής καί υπερβατικής αποδόσεως τής αιτίας 

τών νόσων. Ή σωματική άσκησις, ή έν ύπαίθρω ζωή, ή διαιτητική ήσαν γνω

στοί παράγοντες διά τήν διατήρησιν τής υγείας, δπως καί τα φυσικά α'ίτια τών 

τραυματισμών έν τη παλαίστρα, τοις άγώσι, τή μάχη, τη κυνηγεσία. Ό φόβος 

δμως τών «άφύκτων» καί «αυτομάτων» λοιμών, προελθών εκ τής έν πολλοίς 

αγνοίας καί ελλείψεως τών προληπτικών μέτρων καί τών θεραπευτικών μέσων, 

ευρίσκει καταφυγήν εις τους θεούς καί επινοεί μεθόδους μαγικάς επικοινωνίας 

μετ' αυτών, ίνα τους εξευμένιση. Άλλα προϊόντως οι θεοί δια τών ιερέων μάν

τεων—θεραπευτών, οι φιλόσοφοι διά τής αμφιβολίας 2 καί τής μελέτης τής φύ

σεως, οι γυμνασταί διά τής εκ του επαγγέλματος αυτών κτηθείσης πείρας καί 

οι ίατροί τών σχολών διά τής καθ' ήμέραν πράξεως έκαλλιέργησαν το έ'δαφος, 

εφ' οδ έβλάστησε, φθίνοντος του Ε' π.Χ. αιώνος, ή αμάραντος 'Ιπποκρατική 

δάφνη 3 . 

Έ ν φ οι προμνημονευθέντες ποιηταί θεωροΰσι τον Παιώνα εύρετήν πολλών 

σωστικών φαρμάκων, τών υπό του Αισχύλου βραδύτερον προς άποτροπήν τής 

νόσου ύμνηθέντων «φαρμάκων παιωνίων» 4, έπώνυμον αύτοΰ αναφέρεται εν μό-

1 ) Σόλων : "Αλλοι Παίωνος πολυφαρμάκου Ιργον έχοντες 
ίητροί' καί τοις ουδέν έπεσι τέλος· 
πολλάκις δ' έξ ολίγης οδύνης μέγα γίγνεται άλγος, 
κούκ αν τις λύσαιτ' ήπια φάρμακα δούς* 
τον δε κακαϊς νούσοισι κακούμενον άργαλέαις τε 
άψάμενος χειροϊν αΐψα τίθησ' ύγιη. 
Μοίρα δέ τοι θνητοΐσι κακόν φέρει ήδέ καί έσθλόν 
δώρα δ' όίφυκτα θεών γίγνεται αθανάτων. 

(Berk, T.: Anthologia Lyrica. Solon, fragni. 13, p. 17. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1833). 
2 ) 'Αριστοτέλης : Δια το φεύγειν τήν άγνοιαν έφιλοσόφησαν, φανερον δτι δια το είδέναι το 

έπίστασθαι έδίωκον. {Μεταφυσικά, Α. 2 983b, Christ. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1896). 
3) Δάμπασης, I.N.: Ίστορικαί Μελέται, τόμ. Α', σ. 141. 
4) Αισχύλος : 'Αγαμέμνων, στ. 848, Murray. 
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Λ/ον, ή παιωνία, κατατασσόμενη μεταξύ των έχουσών χθαμαλάς ρίζας έν Ό ρ 

χεως Άργοναυτικοΐς ** ύπο Θεοφράστου (Δ' π.Χ. αιών) καλούμενη καΐ γλυκυ-

σίδη 2" ύπο Διοσκορίδου (Α' μ.Χ. αιών) χορηγούμενη ώς φαρμακευτική βοτάνη, 

της ύποίας ή ρίζα είναι καθαρτική των λεχωΐδων, έμμηναγωγος καί παυσί

πονος των παθών της κοιλίας, ωφελεί τους ικτερικούς, νεφριτικούς κα& άλ-

γοΰντας κατά τήν κύστιν οι καρποί, οι μεν πυρροί χορηγούνται επί γα-

στραλγιών καί αρχομένης λιθιάσεως, οι δέ μέλανες ενδείκνυνται κατά τών εφιαλ

τών, της υστερικής πνιγμονής καί τών πόνων της μήτρας 3* ύπο του Πλινίου (Α' 

μ.Χ. αιών) μνημονευομένη δια γυναικολογικήν χρήσιν καί φυομένη παρά τον έν 

Μακεδονία τάφον του Τειρεσίου 4 . 'Αλλά ό Παυσανίας (Β' μ.Χ. αιών) πληροφο-

ρ«ΐ, δτι ό Τειρεσίας ετάφη έν τφ Βοιωτικό) δρει Τιλφουσίω, δπου καί ή ομώ

νυμος πηγή 5 . Ό Γαληνός (Β' μ.Χ. αιών), ονομάζων, ώς ό Θεόφραστος, γλυκυ-

σίδην, περιγράφει, δπως ο Διοσκορίδης, τάς θεραπευτικάς ιδιότητας ταύτης 6 , ανα

γράφει μεταξύ |τών συστατικών «αρίστης συνθέσεως καθαρσίου» 7 , θεωρεί άν-

τεμβαλλόμενον φάρμακον 8 της σαραπιάδος 9 καί το τονωτικον καταπότιον του 'Αν

δρέου χαρακτηρίζει παιόνιον 1 0 . Ά ς σημειωθή, δτι αϊ γλυκυσΐδαι ή γλυκοσΐδαι έν 

τη συγχρόνω φαρμακολογία; συνιστώσιν ενδιαφέρουσαν ομάδα φυσικών δρογών, 

περιεχουσών γλυκόζην, μετά τήν άφαίρεσιν της οποίας παραμένει, εις τινας περι

πτώσεις, άλκαλοειδές τι, ίσχυρον δηλητήριον εϊς τίνα εϊδη 11. "Οσον άφορ^ εις 

1) Όρφεύς : Στοιχάς, παιονίη τε, πολύκνημόν τε κάτερνες. 
('Αργοναυτικά, στ. 920, Tauchnit). 

2) Θεόφραστος: Οίον τήν παιωνίαν, οί δέ γλυκυσίδην καλοϋσι. (Περί Φυτών Ιστορίας, Γ, 
8,6, Wimmer. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1854). 

3 ) Διοσκορίδης : Δίδοται δέ ξηρά γυναιξίν ή ρίζα ταΐς έκ τόκου μή καθαιρομέναις* κινεί δέ 
καί τά καταμήνια, αμυγδάλου μέγεθος πινομένη" ταϊς τε κατά γαστέρα όδύναις βοηθεΐ, ποθεϊσα έν 
οϊνω* ωφελεί δέ καί ικτερικούς καί νεφριτικούς καί κύστιν άλγουντας* έψηθεϊσα έν οϊνω καί πινο
μένη κοιλία, ϊστησι* τοϋ δέ καρποϋ ι' ή ιβ' κόκκοι πυρροί ποθέντες έν οϊνω μέλανι αύστηρω, ρουν 
έρυθρον ίστώσι* στομαχικοϊς τε δακνομένοις έσθιόμενοι βοηθοϋσι' καί ύπο παιδίων πινόμενοι καί 
έσθιόμενοι αρχάς λιθιάσεως παραιτούνται* οί δέ μέλανες καί προς τους ύπο εφιαλτών πνιγμούς καί 
προς τάς ύστερικάς πνίγας καί όδύνας μήτρας, έν μελικράτω οϊνω, δσον ιε' κόκκοι πινόμενοι, 
πιοϋσι. (Περί "Τλης Ιατρικής, Γ', σ.σ. 486-487, Kühn. Ed. Cnoblochii, Lipsiae, 1829). 

4) Plinius: Paeanitides, quas quidam gaenidas vocant, praegnantes fieri et parere 
dicuntur mederique parturientibus, natalis iis in Macedonia iuxta monimentum Tiresiae, 
species aquae glaciatae. (Naturalis Historia, XXXVII, 180, Mayhoff. Ed. Teubneri, Stutgar-
diae, 1967). 

5) Παυσανίας: Εϊχετο γαρ δίψη (δ Τειρεσίας), καθ' όδόν φασιν αυτόν πιόντα άπο της Τιλ-
φούσης άφεϊναι τήν ψυχήν* καί εστί τάφος αύτω προς τη πηγή (Βοιωτικά βιβλ. Θ', 23,1, Schubart). 

6) Γαληνός : Τών 'Απλών Φαρμάκων Ζ', τόμ. 11, σ. σ. 858-859, Kühn. Ed. Cnoblochii, 
Lipsiae, 1826. (Τινές τών συγγραφέων άναγράφουσι παιωνία, έν φ άλλοι παιονία). 

7) Γαληνός: Εισαγωγή ή 'Ιατρός, τόμ. 14, σ. 759, Kühn. 
8 ) Γαληνός : Άντεμβαλλόμενα καλοϋμεν τά αντί τών άλλων έμβαλλόμενα φάρμακα. (Περί 

Άντεμβαλλομένων, τόμ. 19, σ. 721, Kühn). 
9) Γαληνός: Ένθ' άνωτ., σ. 742, Kühn. 
10) Γαληνός : Περί Συνθέσεως Φαρμάκων τών κατά Τόπους Ι', τόμ. 13, σ. 242, Kuhn. 
11) Grollman, Α. and Grollman, Ε.: Pharmacology and Therapeutics, p . 49. Ed. Lea 

4c Febiger, Philadelphia, 1965. 
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τον Άνδρέαν, πρόκειται περί του αξιόλογου Καρυστίου φαρμακολόγου (Γ'—Β' 

π.Χ. αίών), υποτιθεμένου συγγραφέως Γενεαλογίας "Ιατρικής, εν f) κατηγορεί τον 

Ίπποκράτην, ώς έμπρήσαντα τά αρχεία του 'Ασκληπιείου της Κνίδου, άφ' οδ 

έ μελέτησε ταΰτα ι . Άλλα καΐ του Απόλλωνος, της ιατρικής διδασκάλου και 

ύπο των 'Ιπποκρατικών, ακόμη, τιμωμένου 2 , δέν υπάρχει έπώνυμον ϊαμα. Έ ν 

τούτοις, ό αγγελιαφόρος καί κερδφος Έρμης έγνώριζε, καθ' "Ομηρον, το άντίδο-

τον κατά τών μαγικών φίλτρων τής Κίρκης, το όποιον Ιδωκεν εις τον 'Οδυσσέα, 

έξαγαγών εκ τής γης* τοΰτο ήτο φυτόν. έχον μέλαιναν ρίζαν και άνθος λευκον ώς 

το γάλα, ύπο τών θεών άποκαλούμενον μώλυ καΐ δυσκόλως ύπο τών θνητών 

έξορυσσόμενον 3 . Τών ηρώων ιατρών επώνυμοι ίαματικαΐ βοτάναι φέρονται του 

'Ασκληπιού ή άσκληπιάς και το πάνακες άσκληπιόν, του 'Ηρακλέους το πάνα-

κες ήράκλειον 4 καί του Χείρωνος τά χειρώνεια και τά κενταύρια* τά τελευταία, 

ύπερβάντα εις φήμην τών άλλων, περιεγράφοντο ύπο διαφόρων Ελλήνων καί Λα

τίνων συγγραφέων μέχρι του Δ' μ.Χ. αιώνος 5 . 

Έ ν αρχή έγράφη, δτι μετά τον Σόλωνα ό Παιών δέν μνημονεύεται συνήθως ώς 

ίδιος ιαματικός θεός, οοτε καί ή ίδιότης αύτου αναφέρεται συχνάκις μετά τους 

Ελληνιστικούς χρόνους. Πάντως ό Σέξτος ό 'Εμπειρικός ( Γ ' μ.Χ. αιών) λέγει 

«ιατρική, παιωνίς ούσα καί λυσίπονος τέχνη» 6 ' ό 'Ιουλιανός δ Παραβάτης (Δ ' 

μ.Χ. αιών) ομιλεί διά το «παιωνικόν άκος» 7" ό Ίάμβλιχος (Δ' μ.Χ. αιών) πρα-

γματευόμενυς περί τής ιατρικής τών Πυθαγορείων διαχωρίζει τον Π αιώνα του 

'Απόλλωνος γράφων : «Είναι δέ ταύτην τήν έπιστήμην το μέν εξ αρχής 'Απόλ

λωνος τε καί Παίωνος, οστερον δέ τών περί τον Άσκληπιόν» 8* καί έν Παλα-

τίνη Ανθολογία: (Γ μ.Χ. αιών) «ή σοφή τέχνη Παιήονος» άλληγορικώς αναγρά

φεται 9 . Προκειμένου περί Πυθαγορείων, ούτοι κατ' εξοχήν τήν ίατρικήν τέχνην 

1) Lavastine, L.: Histoire Générale de la Médecine, vol. I, p. 300. Ed. Michel. Pa
ris, 1936. 

2) 'Ιπποκράτης : "Ομνυμι 'Απόλλωνα ίητρόν καί Άσκληπιόν καί Ύγείαν καί Πανάκειαν 
καί θεούς πάντας τε καί πάσας, ϊστορας ποιεύμενος, έπιτελέα ποιήσειν κατά δύναμιν καί κρίσιν 
έμήν δρκον τόνδε καί συγγραφήν τήνδε. ("Ορκος. Littré, Ε.: Oeuvres Complètes d' Hippocrate, 
vol. IV, p. 628. Ed. Balliere. Paris, 1844). 

3) "Ομηρος : 'Εκ γαίης έρύσσας, καί μοι φύσιν αύτοϋ έ'δειξε" 
ρίζη μέν μέλαν έσκα, γάλακτι δέ εΐκελον άνθος* 
μώλυ δέ μιν καλέουσι θεοί* χαλεπον δέ τ ' όρύσσειν 
άνδράσι δέ θνητοισι* θεοί δέ πάντα δύνανται. 

('Οδύσσειας Κ, 303-306, Bérard). 
4) Διοσκορίδης: Ένθ* άνωτ., σ.σ. 396-399, Kühn. 
5) Δάμπασης, Ι.Ν.: Χείρων, ό Κένταυρος 'Ιατρός. Ένθ' άνωτ. 
6) Σέξτος 'Εμπειρικός : Προς Μαθηματικούς, Α', 51, Bury. Ed. Heinemann, London, 

1961. 
7) 'Ιουλιανός Παραβάτης: Έπιστολαί, Δ', 240, Bized. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 

1932. 
8) Ίάμβλιχος: Περί τοϋ Πυθαγορικοΰ Βίου, 208, Westermann, 

β) 'Ανθολογία Παλατίνη: ΙΔ' 54, Buffière. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1970. 
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έμελέτησαν *, τήν οποίαν αυτός ό διδάσκαλος «το θειότατον Ίατρικήν Ιφασκεν 

ει δέ ιατρική το θειότατον, καΐ της ψυχής έπιμελητέον μετά του σώματος ή το 

ζωον ουκ αν υγιαίνει, το κρείττονι νοσούν» 2. Ό Πυθαγόρας, ιδρυτής της Κρο-

τωνιάδος σχολής, μέγας φιλόσοφος, μύστης καΐ ιατρός, κατέχει έξέχουταν θέσιν 

εν τή ιστορία της ιατρικής, διότι άφ' ενός προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας εις τήν 

φυσιολογίαν, κατευθύνων τους μαθητάς αύτοΰ εις τήν μελέτην των λειτουργιών 

του ανθρωπίνου σώματος και τής ενδεικνυομένης διαίτης προς διατήρησιν τής 

υγείας καΐ αφ' ετέρου δια τής σοφής διδασκαλίας αύτοΰ συνετέλεσεν είς τήν 

πρόοδον τής νομοθεσίας καΐ τής τέχνης του διοικεΐν διαπλάσσων ύγια τφ σώματι 

και ικανά τω πνεύματι άτομα, χρήσιμα εις το "Εθνος 3 . 

Ό θεός του πνευματικού φωτός 'Απόλλων, μαθητεύσας παρ' Ύπερβορείοις 4 

και ίδρύσας εν Δελφοΐς το περίφημον μαντεΐον 5 , έλατρεύθη ως πάτρων τής μαν

τικής, ιατρικής, νομοθετικής καΐ μουσικής τέχνης 6 . Ώ ς ιαματικός θεός προσ-

ηγορεύετο Παιών υπό τών 'Ορφικών, τήν εύδαιμονίαν χαρίζων ίατήρ έν "Τμνοις 7 

καΐ άπομακρύνων τας νόσους, έν Άργοναυτικοις 8 . Προκειμένου περί 'Ορφικών 

άς σημειωθή δτι τα είς τον 'Ορφέα καΐ τους οπαδούς αύτου αποδιδόμενα ποιή

ματα συνελέγησαν υπό του ποιητου Όνομακρίτου, διευθύνοντος τήν θρησκευτι-

κήν πολιτικήν του τυράννου Πεισιστράτου (ΣΤ' π.Χ. αιών) και πλείστα αύτφν 

διεσώθησαν υπό τήν έσχάτην αυτών μορφήν κατά τον Δ' μ.Χ. αιώνα 9 . Ιαματι

κός αποκαλούμενος ό 'Απόλλων έδέχετο τήν εύχαριστήριον προσφοράν δώρων έν 

Όμηρικοΐς "Τμνοις (ΣΤ' π.Χ. αιών) 1 0, έτιματο ώς μαλακόχειρ παρά Πινδάρω 

1 ) Αιλιανός : Λέγουσι τους Πυθαγορείους πάνυ σφόδρα περί τήν ίατρικήν σπουδάσαι τέ-

χνην. (Ποικίλη 'Ιστορία. Έ ν Κοραή, Ά . : Προδρόμω 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, σ. 116. Έ κ δ . Φ ι ρ -

μίνου Διδότου, Παρισίοις, 1805). 

2) 'Απολλώνιος Τυανεύς: Έπιστολαί, κγ', Κρίτωνι. (Hercher, R.: Epistolographi Graeci, 

p . 116. E d . Firmin Didot, Parisiis, 1873). 

3) Δάμπασης, I .N. : Πυθαγόρας, ό 'Ιδρυτής Φιλοσοφικής και 'Ιατρικής Σχολής. «Ελληνική 

•Ιατρική», 32:9, 1963. 

4) Δάμπασης, Ι .Ν.: Αί Ά ρ χ α ί τής Βαλκανικής 'Ιατρικής Τέχνης.« «'Ιατρικά Χρονικά», 

6:12, 1966. 

5) Δάμπασης, Ι .Ν. : Οι Δελφικοί Μύσται και Θεραπευταί. «Ίλισός», τεΰχος 51, 1967. 

6) Δάμπασης, Ι .Ν. : Θεοί και "Ηρωες 'Ιατροί παρ' Άρχαίοις. Έ ν θ ' άνωτ. 

7 ) Όρφεύς : Έλθέ, μάκαρ Παιάν τιτυοκτόνε, Φοίβε Λυκωρευ, 

Μεμφΐτ', άγλαότιμος. ίήϊος, όλβιοδώτα. 

("Τμνοι XXXIV, Tauchni t . E d . Holtze, Lipsiae, 1886). 

8) Όρφεύς : Παιαν δ' άρ' έκηβόλος άγχόθεν ναίων. 

('Αργοναυτικά, 1364, T a u c h n i t ) . 

9) Murray, G.: 'Ιστορία τής 'Αρχαίας 'Ελληνικής Λογοτεχνίας, σ.σ. 66-67. Μετάφρ. Με-

νάρδου, Σ . Έ κ δ . Παπαδήμα, 'Αθήναι, 1964. 

10) 'Ομηρικοί " ϊμνοι : ΕΙς 'Απόλλωνα, στ. 272-274, Allen. 

'Αλλά τοι ώς προσάγοιεν Ίηπαιήονι δώρα 

ανθρώπων κλυτά φΰλα, σύ δέ φρένας άμφιγεγηθώς 

δέξαι Ιερά καλά περικτιόνων ανθρώπων. 
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( Σ Τ — Ε ' π.Χ. αιών) 1 κχί υπό τήν αυτήν ιδιότητα, του ίηίου Παιανος, αναφέρε

ται υπό του Αισχύλου ( Σ Τ ' — Ε ' π.Χ, αιών) 2 , του Σοφοκλέους ( Ε ' π.Χ. αίώ ν) 8 

καί 'Αριστοφάνους ( Ε ' — Δ ' π.Χ. αίών) 4 · του Εύριπίδου ( Ε ' π.Χ. αίών) προσαγο-

ρεύοντος αυτόν ανακτά 5 . Π α ρ ' Άπολλωνίω ' Ρ ο δ ί ω ( Γ ' π . Χ αιών) εις τον θεον 

τούτον προσεφέροντο ευχαριστήριοι θυσίαι και προς τιμήν αύτοΰ έτελοΰντο χο-

ρευτικαΐ πανηγύρεις 6* καί παρά Καλλιμάχω ( Γ ' π.Χ. αιών), υμνείται κατατο-

ξεύσας τον εν Δελφοΐς δράκοντα Πύθωνα καί άπομακρύνας το κακόν 7 . Οοτω 

κατά τήν κλασσικήν έποχήν ιδία, το βνομα του Παίωνος απέβη κ α τ ' εξοχήν λα-

τρευτικον έπίθετον του θεοΰ θεραπευτοΰ 'Απόλλωνος, έπικτησαμένου τάς ιδιότη

τας του ιατρού των θεών 8 . 

Παιώνειοι ΰμνοι έψάλλοντο και θυσίαι προσεφέροντο πλην του Απόλλωνος κ α ι 

εις τήν 'Αρτέμιδα, διότι «τον μέν 'Απόλλωνα τον αυτόν φασιν είναι τ φ ήλίω' τ ή ν 

δέ "Αρτεμιν τη σελήνη. Οι δέ αύχμοί καί τά λοιμικά συστήματα καί αί νόσοι δι ' 

ήλιου καί σελήνης έμπίπτουσιν άπο της του αέρος παχύτητος του περιέχοντος 

τους ανθρώπους» 9 . 'Ενταύθα τά φυσικά αΚτια των νόσων εκφράζονται αλληγο

ρικός* καί τοΰτο είναι ενδεικτικον της τάσεως των αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν διά τήν 

μελέτην της φύσεως, άναπτυχθεΐσαν χάρις εις τήν διδασκαλίαν των Προσωκρα

τικών φιλοσόφων ιατρών 1 0 . "Η "Αρτεμις, ή προκαλέσασα τήν λύσσαν εις του 

1 ) Πίνδαρος : Έσσί, δ' ίατήρ έπικαιρότατος, 
Παιάν τέ σοι τιμά φαός. 
Χρή μαλακάν χέρα προσβάλλοντα 
τρώμαν Ιλκεος άμφιπολεΐν. 

(Πύθια Δ', στ. 489-493, Huntingford. Ed. Cadeil et Davies, Londini, 1821). 
2) Αισχύλος: Αγαμέμνων, στ. 164, Murray. Ed. Clarendon, Oxonii, 1960. 
3) Σοφοκλής: Οιδίπους Τύραννος, στ. 154, Pearson. Ed. Clarendon, Oxonii, 1961. 
4) 'Αριστοφάνης: Άχαρνής, στ. 1212, Hall et Gerlart. Ed. Clarendon, Oxonii, 1960. 
5) Ευριπίδης: "Αλκηστις, στ. 220, Murray. Ed. Clarendon, Oxonii, 1958. 
6) 'Απολλώνιος'Ρόδιος: Έ κ σέ νυ πάντων 

εύαγέως ίερω άνα διπλόα μηρία βωμφ 
καΐον, έπικλείοντες Έώιον Απόλλωνα" 
άμφΐ δέ δαιομένοις εύρύν χορον έστήσαντο, 
καλόν Ίηπαίον', Ίηπαίονα Φοΐβον μελπόμενοι. \ 

('Αργοναυτικά, Β', 700-724, Merkel. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1882). -~JC'e~™ 
7) Καλλίμαχος: Κατιόντι συνήντετο δαιμόνιος θήρ, 

αίνος δφις* τον μέν σύ κατήναρες Αλλον έπ' άλλω 
βάλλων ώκύν οιστόν, έπηύτησε δέ λαός 
Ί ή Ιή Παιήον, ϊει βέλος... 

("Υμνοι. Είς 'Απόλλωνα, στ. 100-103, Cahen. Ed. Les Belles Lettres, Paris, 1948). 
8) Grimai, P.: Dictionnaire de la Mythologie Grecque ^et Romaine, p. 336. Ed. Pres

ses Universitaires de France, Paris, 1963. 
9) Gaisford, T.: Etymologicon Magnum. "Ενθ. άνωτ. 
10) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ή Φιλοσοφική Θεώρησις έν τη προ 'Ιπποκρατική 'Ιατρική. «'Ιατρικά 

Χρονικά», 9:77, 1969. 

20 
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Ά κ τ α ί ω ν α *, ώς προστάτις των λεχωίδων 2 3 και σεληνιακή θεότης συνεδέετο 

στενώς μ ε τ ά της φαρμακευτρίας Ε κ ά τ η ς 4 , της τριμόρφου άνάσσης γης, θαλάσ

σης καΐ ούρανοΰ, κατά τον Ήσίοδον 5 και τους 'Ορφικούς 6 . 

' Η πολιούχος των 'Αθηνών ' Αθήνα, θεά της σοφίας, έλατρεύετο και ώς της 

υγείας προστάτις. Κατά Παυσανίαν ( Β ' μ.Χ. αιών), εν τ<ρ έν Ή ρ ω π φ ίερφ του 

' Αμφιάραου υπήρχε βωμός της Άθηνας Παιωνίας 7 καί έν τη επωνύμω αυτής 

πόλει άγαλμα υπό τήν αυτήν έπωνυμίαν 8* ακόμη, έν προπυλαίοις τής 'Ακροπό

λεως έτερον άγαλμα τής ιδίας ύπο τήν έπωνυμίαν τής ιαματικής θεότητος Υ 

γείας 9 . Κατά τον αυτόν συγγραφέα, «παρέχεται δέ ό (έν Άμφιαραείω) βωμός 

μέρη' το μεν 'Ηρακλέους και Διός καί Άπό>>ωνός έστι Παίωνος» 1 0 . Ό Jayne, 

μεταφράζων το χωρίον τούτο, φρονεί, δτι πρόκειται περί Διός, Παίωνος, Α π ό λ 

λωνος καί 'Ηρακλέους κεχωρισμένως Π . 'Αλλά του Παίωνος ιδία λατρεία έν τ φ 

Ιερφ του 'Αμφιάραου είναι απίθανος* δι' αυτό, κατά τήν ήμετέραν άπόδοσιν του" 

κειμένου, το μέρος τούτο του βωμού ήτο άφιερωμένον εις τον Ή ρ α κ λ έ α , τον Δία 

καί τον 'Απόλλωνα, ήρωα καί θεούς, επωνύμους του Παίωνος. 

Καί περί του 'Απόλλωνος Παίωνος έγράψαμεν ανωτέρω' περί των λοιπών, 

'Ηρακλέους και Διός Παίωνος, ό μέν πρώτος δέν έθαυμάσθη μόνον δια τους 

περίφημους άθλους αύτου, άλλα καί έλατρεύθη ώς ήρως ιατρός, σωτήρ, άλεξί-

κακος, προστάτης τών ιαματικών π η γ ώ ν καί γενάρχης έκ μητρός τών Κ φ ω ν 

Άσκληπιαδών 1 2 , ό δέ πατήρ θεών καί ανθρώπων Ζευς, ιδρυτής του αρχαιοτά

του μαντείου τής Δωδώνης, δπου οί έχοντες ακάθαρτους πόδας ιερείς, οί σελ-

1) 'Απολλόδωρος: Βιβλιοθήκης Γ', 4, 4. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1877. 
2) Ευριπίδης : Ούδ' "Αρτεμις λοχία 

προσφθέγξαιτ* αν τάς άτέκνους. 
(Ίκέτιδες, στ. 958-949, Murray). 

3) Όρφεύς : .... λοχείη, 
ώδίνων έπαρωγέ, καί ώδίνων αμύητε. 

('Ύμνοι, XXXVI, Tauchnit). 
4) Δάμπασης, Ι.Ν.: Εκάτη ή Φαρμακεύτρια. «Παρνασσός», 10:3 1968. 
5) Ησίοδος : Μοΐραν έχειν γαίης τε καί άτρυγέτοιο θαλάσσης 

ή δέ καί άστερόεντος άπ* ουρανού έμμορε τιμής, 
(θεογονία, στ. 413-1414, Sittl). 

6) Όρφεύς : Είνοδίην Έκάτην κλήζω, τριοδίτιν, έρανήν, 
ούρανίην, χθονίην τε, καί είναλίην κροκόπεπλον. 

(Τμνοι, I, Tauchnit). 
7) Παυσανίας : Αττικά, βιλ. Α' 24, 2, Schubart. Ed. Teubneri, Lipsiae, 1875. 
8) Παυσανίας: Ένθ' άνωτ., Α', σ, 4. Schubart. 
9) Παυσανίας: Ένθ' άνωτ., Α', 23, 5, Schubart. 
10) Παυσανίας: Ένθ' άνωτ., Α', 34, 2, Schubart. 

11) Jayne, W.: One was consecrated to Zeus, Paian, Apollo, and Heracles. (Ibid 
p. 304). 

12) Δάμπασης, I.N.: θεοί καί "Ηρωες 'Ιατροί παρ' Άρχαίοις. 'Ένθ' άνωτ. 
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λοί ι, εν ένυπνίω ήρμήνευον τήν λαλιάν της ίερας δρυός 2 , έλατρεύετο έν 'Ρόδω 

ώς Παιάν Ζευς 3 , θεός ιατρός, άπομακρύνων τάς νόσους, αποτρόπαιος καί αρω

γός, εξ οδ ή έπίκλησις «ίώ Ζεΰ» 4 . 

Ό "Ηλιος, ανήκων εις τήν γενααν των Τιτάνων και πρεσβύτερος τών 'Ολυμ

πίων, διακρίνεται τών άλλο^ν ηλιακών θεοτήτων καί του 'Απόλλωνος 5 . Εϊναι ό 

παρέχων το φυσικον φως καί τήν ζωϊκήν θερμότητα, ό εύνοών τήν καρποφορίαν. 

Προσαγορευόμενος Παιάν 6 , έλατρεύετο ώς ιαματικός θεός μετά του 'Ασκλη

πιού καί της 'Υγείας καί έν Έ π ι δ α ύ ρ ω ύπήρχεν άγαλμα αύτοΰ 7 . 

Ό Διόνυσος, εύρων τον οίνον, «φάρμακον ίσχυρότατον καί ήδύ», ένομίσθη 

μέτριος ιατρός" άλλ' εδρε καί τον κισσόν, «άντιταττόμενον μάλιστα τη δυνάμει 

προς τον οίνον . . . καί κατασβεννύοντα τήν μέθην τη ψυχρότητι», τών δι' αύτοΰ 

στεφανουμένων 8* οΰτω προήχθη εις άριστον ίατρόν. Καί ή Πυθία έχρησμοδό-

τησε να τιμάται υπό τών 'Αθηναίων ώς ιατρός 9 , «Παιάν θυρσεγχής» έν Ό ρ φ ι -

κοΐς "Υμνοις επικαλούμενος ϊ 0 . 

Ό Παν έν Όρφικοϊς "Υμνοις δέν είναι ό 'Αρκαδικός τραγοπόδης δαίμων, 

άλλα ή έννοια του παντός καί Παιάν αποκαλούμενος Π . Ύ π ο τήν ιδιότητα του 

θεραπευτου καί μάντεως έρμηνευτοΰ τών ονείρων έλατρεύετο έν τφ έν Ώρωπω 

ίερφ του 'Αμφιάραου ι 2 , προς τιμήν αύτοΰ ίδρύθησαν ναοί έν Τροιζήνι 1 3 , έν Ά κ α -

1 ) "Ομηρος : Ζεΰ άνα, Δωδωναίε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, 
Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου" άμφΐ δέ Σελλοί 
σοι ναίουσ' ύποφηται άνιπτόποδες χαμαιεΰναι. 

{Ίλιάδος Π, στ. 233-235, Mazon). 
2) Σοφοκλής: "Α τών όρείων καί χαμαικοιτών έγώ 

Σελλών έσελθών άλσος έξεγραψάμην 
προς της πατρώας καί πολυγλώσσου δρυός. 

{Τραχίνιαι, στ. 1166-1168, Pearson). 
3) Ησύχιος : Λεξικον, σ. 719, Schrevel. Ed. Hackiana, Lugduni Batavorum, 1668. 
4) Ευριπίδης : "Αλκηστις, στ. 213, Murray. 
5) Grimal, P.: Ibid., p. 183. 
6) Όρφεύς : Φωσφόρος, αίολόδεικτα, φερέσβιε, κάρπιμε, Παιάν. 

("Υμνοι, IX, Tauchnit). 
7) Jayne, W.: Ibid., p. 327. 
8) Πλούταρχος: Συμποσιακών Προβλημάτων Γ', 3, Dübner. 
9) 'Αθηναίος: Καί Μνησίθεος δέ 'Αθηναίος Διόνυσον ίατρόν φησι τήν Πυθίαν χρήσαι τιμδν 

»Αθηναίοις. (Δειπνοσοφισταί, Α', 41, Dindorf. Ed. Weidmann, Lipsiae, 1827. 
10) Όρφεύς : "Τμνοι, LH, Tauchnit. 
11) Όρφεύς : Πάνα καλώ κρατερόν, νόμιον, κόσμοιο το σύμπαν, 

Κοσμοκράτωρ, αύξητά, φαεσφόρε, κάρπιμε Παιάν. 
("Υμνοι, XI, Tauchnit). 

12)|Παυσανίας: Πέμπτη δέ πεποίηται νύμφαις καί Πανί καί ποταμοϊς Άχελώω καί Κηφισώ 
(Ένθ' άνωτ., Α', 34, 2, Schubart). 

13) Παυσανίας: Λυτηρίου Πανός έστιν Ιερόν Τροιζηνίων γάρ τοις τάς αρχάς εχουσιν Ιδειξεν 
•ονείρατα, ά εΐχεν ακεσιν λοιμού πιέσαντος. (Κορινθιακά, βιβλ. Β', 32,5, Schubart). 
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κησίω ι καί έν τω Άσκληπιείω της Σικυώνος ύπήρχεν άγαλμα αύτου *. 

Ό 'Ασκληπιός, υιός του 'Απόλλωνος καΐ της ωραίας πριγκιπίσσης ΚορωνΙ" 

δος, καταλέγεται μεταξύ των μαθητών του σοφοΰ κενταύρου Χείρωνος και υπό 

του Όμηρου μνημονεύεται ως έμπειρος ιατρός εκ Τρίκκης της Θεσσαλίας καΐ 

πχτήρ τών επιτηδείων περί τήν χειρουργικήν Μαχάονος καί την θεραπευτικήν 

των νό:των Ποδχλειρίου. "Ηρώς ιατρός παρ' Όμήρω, Οχι μόνον τους πάσχοντας 

έθεράπευεν, άλλα καί εις τους νεκρούς έδιδε ζωήν 3. Έθεοποιή θη μετά τον έκ 

κεραυνού θάνατον αύτου, κατά τας παλαιοτάτας Αιγαίας δοξασίας της θεοποιή-

σεως τών κεραυνωθέντων, και ετάφη εν Δελφοΐς παρά τον «δμφαλόν», δπου καΐ 

ό τάφος τοΰ ΙΊροχπολλωνίαυ δράκοντος μάντεως Πύθωνος" βραδύτερον δέ μετε-

νάστευσεν ως πνεύμα εις Έπί5αυρον καΐ κατόπιν έμυήθη εις τα Ελευσίνια μυ

στήρια 4 . Κατά τον Δελφικον χρησμόν, ό 'Ασκληπιός έγεννήθη, ίνα άποβη μέγας 

σωτήρ τών εν τφ κόσμω πασχόντων 5 έκ πατρικής χάριτος καί, δντως, έδοξάσθη 

καΐ ελατρεύετο εν τοις επωνύμοις ναοις, τοις 'Ασκληπιείοις, άπο τών μεθομη-

ρικών χρόνων κχί ιστορικώς άπο τών άρχων τοΰ Σ Τ ' π.Χ. αιώνος μέχρι του 

Δ' μ.Χ., S τε έπεκρχτησεν ή θρησ*είχ του Χρίστου, σωτήρος και προστάτου άπο 

παντός κακοΰ, σωματικού καί ήθικοΰ, καί μεγάλου ιατρού τών ψυχών καί τών 

σωμάτων δια τους πιστεύσαντας 6 . Έ ν βραχεί, ό 'Ασκληπιός εθεωρείτο χθό

νια θεότης, είχεν ώς σύμβολον τον οφιν καί έν τω άδύτω τών επωνύμων Ιερών 

έπεφαίνετο εις τους έν ΰπνω διατελοΰντας ασθενείς, οι όποιοι προηγουμένως εϊ-

χον καταλλήλως παρασκευχσθή υπό τών ιερέων αύτου, ικανών ιατρών. 'Ασκλη

πιεία ύπήρχον έν Έπιδαύρω, Κφ, Κνίδω καί άλλαχοΰ (υπολογίζονται εις τρια

κόσια)" έκ δέ τών έν αύτοΐς εύρεθεισών αναθηματικών πλακών καί λοιπών αφιε

ρωμάτων πληροφορούμεθα περί τών θεραπευτικών μεθόδων τών Άσκληπιαδών 

καί τών θαυμάσιων ιάσεων τών πασχόντων 7 . Καί ή φήμη τοΰ θεοΰ τούτου υπήρ

ξε τοιαύτη, ώστε δχι μόνον οι ιερείς αύτου, άλλα καί οι περί τήν ίατρικήν ασχο

λούμενοι ίδιώται νά άποκαλώνται Άσκληπιάδαι, της ονομασίας ταύτης λαβούσης 

εύρεΐαν έννοιαν 8. Ό 'Ασκληπιός, υπερβάς καί τον πατέρα αύτου 'Απόλλωνα εις 

φήμην ώς ιαματικός θεός, άπεκαλεΐτο Παιών ευμενής υπό τοΰ Αριστοφάνους 9 

καί άναξ, δι' επιθέσεως της δεξιάς χειρός θεραπεύων, υπό τοΰ Ήρώνδου (Γ' π.Χ. 

1) Παυσανίας: Ές ιερόν Πανός λέγεται δέ ώς τα έτι παλαιότερα καί μαντεύοιτο οδτος 
δ θεός. ('Αρκαδικά, βιβλ. Θ', 36, 8-9, Schubart). 

2) Παυσανίας: Καθ' έκάτερον της εισόδου τη μέν Πάνος καθήμενον άγαλμα έστι, τη δέ 
"Αρτεμις έστηκεν. (Κορινθιακά, Βιβλ. Β', 20,2, Schubart). 

3) Δάμπασης, Ι.Ν.: ΊστορικαΙ Ίατρικαι Μελέται, τόμ. Α', σ. 29. 
4) Jayne, W.: Ibid., p. 252. 
5) Jayne, W.: Ibid., p. 301. 
6) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ή 'Ιατρική της Καινής Διαθήκης. «'Ιατρικά Χρονικά», 5:2, 1965. 
7) Δάμπασης, Ι.Ν.: ΊστορικαΙ Ίατρικαι Μελέται, τόμ. Α', σ. 30. 
8) Δάμπασης, Ι.Ν.: Θεοί καί "Ηρωες Ιατροί παρ' Άρχαίοις. "Ενθ' άνωτ. 
9) 'Αριστοφάνης: 'Ασκληπιού Παίωνος ευμενούς τυχών. 

(Πλούτος, στ. 636, Hall et Geldart). 
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αίών 1. Σημειωτέον, βτι και ό πατήρ αύτου προσηγορεύετο άναξ, ως εΐδομεν 

ανωτέρω, εν Ώ ρ ω π φ ως ύπερδεξιος έλατρεύετο και ακόμη ώς ίατρόμαντις τερα-

σκόπος 2 και ύδρόμαντις 3 έμνημονεύετο. 

Μετά τους ποιητάς του Α' Ελληνιστικού αιώνος, Καλλίμαχον, \Απολ?ώνιθν 

τον 'Ρόδιον χαί Ήρώνδαν, έρχόμεθα εις τήν Βυζοντινήν έποχήν και δή και εις τον 

Ε' μ.Χ. αιώνα της ακμής του 'Ιακώβου Ψυχριστου, έκπροσωπήοαντος τήν ίατρι-

κήν πέραν τών ορίων της Βασιλευούσης 4. Και δπως οι διαπρέποντες εν τη Ϊα_ 

τρική επιστήμη άπεκαλουντο. ώς εΐδομεν. ,ήρωες ιατροί ν.&ι μετά θά\αιον έθεο-

ποιοΰντο ή είλκον το γένος εκ θεών, ώς ό 'Ιπποκράτης εκ του υίοΰ του 'Ασκλη

πιού Ποδαλειρίου ή ένομίζοντο ένσάρκωσις θεού τίνος ιαματικού, ώς ό Πυθαγόρας 

του 'Υπερβορείου 'Απόλλωνος, ούτω και διά τον *Ιάκωβο\ «Άσκληπιαδικήν ώοντο 

τήν ψυχήν καί κατά φύσιν Παιώνειον» 5, τιμήσαντες αυτόν δια της επωνυμίας 

του θεοΰ τών ιατρών και του ιατρού τών θεών. Ή τοιαύτη #μως άνύψωσις του 

'Ιακώβου εις τήν συνείδησιν του κοινού, οί παραχωρηθέντες τίτλοι διαχρίοεως 

του κόμιτος καί βασιλικού αρχίατρου υπό Λέοντος Α' του Θρακός 6, ή υπ' αύτου 

θεραπεία του νεο-Πλατωνικού" Πρόκλου, 6τε εύρίσκετο εις 'Αθήνας 7, καί ή υπε

ροχή αύτου έναντι τών άλλων ιατρών ήγειραν το φθόνον καί «διέβαλλον αεί καί 

έλοιδόρουν, ώς οϊά τίνα ουκ ίατρόν, αλλά θεοφιλή τίνα καί ιερόν» 8, υπό τήν 

Ιννοιαν του μάγου καί του άγύρτου. Έ κ τής κατηγορίας ταύτης πιθανώς παρα

κινηθείς ό Φώτιος γράφει' «άμφω δέ, ό παις τε καί ό φύς, άσεβέε ήστην» 9 , 

διότι, κατ' αυτόν, ή δι' επιθέσεως τών χειρών από Παίωνος, Χείρωνος καί Ασ

κληπιού θεραπεία ήτο ασέβεια, εφ" δσον τής τοιαύτης χάριτος έτύγχανον μόνον 

1 ) Ηρώνδας : Χαίροις, όίναξ Παίηον, δς μέδεις Τρίκκης, 

Καί Κών γλυκήαν κήπίδαυρον φκησας, 

σύν καί ΚορωνΙς ή σ' έτεκε κώπόλλων 

χαίροιεν, ής τε χειρί δεξιή ψαύεις. 

(Μίμοι, Δ'. Εις Άσκληπιόν, στ. 1-4, Nairn et Laloy. E d . Les Belles Let t res . Paris, 1928). 

2) Αισχύλος : Τάντεϋθεν ήδη τών δε δεσπότη δόμων 

αύτφ μελέσθω Λοξία μεγεσθενεϊ' 

Ιατρό μαντις δ' εστί καί τερασκόπος 

καί τοϊσιν άλλοις δωμάτων καθάρσιος. 

(Ευμενίδες, στ. 60-63, M u r r a y ) . 

3 ) Παυσανίας: Ταύτη δέ της Κασσοτίδος δύεσθαί τε κατά γης λέγουσι το οδωρ καί εν τώ άδύ-

τω τοϋ θεοΰ τάς γυναίκας μαντικάς ποιείν. (Φωκικά, βιβλ. Γ, 24, 7, S c h u b a r t ) . 

4) Δάμπασης, Ι . Ν . : Ιάκωβος Ψυχριστός, ό Βυζαντινός 'Ιατροφιλόσοφος. «Παρνασσός», 

10:4, 1968. 

5) Σουΐδας: Έ ν λέξει Ι ά κ ω β ο ς . (Περί τοΰ προσώπου του Σου'ί'δα ή Σουίδου ουδέν είναι γνω

στόν εις ημάς - πρόκειται περί ονόματος λεξικού, πιθανώς του ΙΑ' μ.Χ.αιώνος δίδοντος πολύτιμους 

πληροφορίας, άλλα τοϋ οποίου ή ΰλη είναι κακώς διηυθετημένη. Freeman, Κ.: P r e Socratic 

Philosophers. List of Authorit ies, p . 458. E d . Blackwell, Oxford, 1946). 

6) Μαλάλας, Ι . : Χρονική 'Ιστορία, σ. 77, έν Βίω Λέοντος. E d . Sheldonian, Oxonii, 1697. 

('Ιστορικός, Άντιοχεύς την καταγωγήν, άκμάσας κατά το α' ήμισυ τοΰ Σ Τ ' μ.Χ. αιώνος). 

7) Φ ώ τ ι ο ς : Βιβλιοθήκη, σ. 344, Bekker. E d . Reimer, Berolini, 1824. 

8) Σουΐδας: Έ ν θ ' άνωτ. 

9) Φώτιος : "Ενθ5 άνωτ. 
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ol λειτουργοί της Χριστιανικής θρησκείας, οί όποιοι καΐ διά του λόγου έθερά-

πευον 1. ΤΗτο, επομένως, άδιανόητον δια τον πατριάρχην Φώτιον (Θ' μ.Χ. αιών), 

ό τεσσάρας αιώνας προ αύτοΰ άκμάσας 'Ιάκωβος νά θεωρήται έχων «δύναμιν 

Ισόθεον και άψάμενος ευθύς εις pcfov μεταβαλεΐν τον νοσουντα» *. ΚαΙ ό 'Ιάκω

βος Ψυ χριστός κλειεί τον κύκλον των επωνύμων του Παίωνος θεραπόντων της 

θεοδιδάκτου 3 4 τέχνης του ίάσθαι. 

Αι ίεραΐ τών αρχαίων Ελλήνων παρχ^όσεις 5̂ δη άπα της εποχής του πολλού 

Όρειβασίου (Δ' μ.Χ. αιών) καΙ αρχίατρου του πεπαιδευμένου αύτοκράτορος 'Ιου

λιανού του Παρχβχτου 5, άκούσαντος του τελευταίου Δελφικού χρησμού, του κυ

κνείου $σματος τής Πυθίας, μετωνομάζοντο εις μυθολογίαν, ό θεραπεύων Παιών * 

έλησμονεΐτο, ή λαλούσα πηγή του Παιωνίου ΰδροθερχπευτηρίου 7 έστείρευε και 

ό άντίλατος τών Παιωνίων εορτών 8 έξησθένει. Και σήμερον αϊ ύψηλαί έννοιαι 

τής Ελληνικής μυθολογίας εϊναί κατανοηταί μόνον υπό τών ολίγων λογίων μυ

στών, θαυμαστών του πνευματικού μεγαλείου τών ευ κλεών εκείνων γενεών. 

1) Δάμπασης, Ι.Ν.: Ή 'Ιατρική της Καινής Διαθήκης. Ένθ' άνωτ. 
2) Σουΐδας: Ένθ' άνωτ. 
3) Γαληνός : Ούτως οδν καΐ την ίατρικήν πρώτον μέν Άσκληπιον παρ' 'Απόλλωνος του 

πατρός φασιν έκμαθεΐν καί άνθρώποις μεταδοΰναι, διό και δοκεϊ εύρετής γεγονέναι αύτης. (Etoot-
γωγή ή 'Ιατρός, τόμ. 14, σ. 674, Kühn). 

4) Celsus: Ut pote cum vetustissimus auctor Aesculapius celebretur, qui quoniam 
adhuc rudern et vulgarem nane scientiam paulo subtilius excoluit, in deorum numerum 
receptus est. (De Medicina. Prooemium, 2-3, Spencer. Ed. Heinemann, London, 1960). 
Ούτος, ό Αδλος Κορνήλιος Κέλσος, ήκμασε κατά τον Α' μ.Χ. αιώνα καΐ δέν πρέπει να συγχέηται 
μετά τοϋ μετά ένα αιώνα άκμάσαντος συνωνύμου αύτοΰ Πλατωνικού φιλοσόφου. (Sarton, G.: 
Introduction to the History of Science, vol. I, p. 240, 295. Ed. Carnegie Institution of 
Washington, 1953). 

5) Δάμπασης, I.N.: Ό Όριβάσιος καΐ ή 'Εποχή του. «'Ιατρικά Χρονικά», 6:2, 1966. 
6) Σοφοκλής: .... άλλ' ως εχω παιώνιον 

και μοϋνον ίητηρα τών έμών κακών. 
(Τραχίνιαι, στ. 1208-1209, Pearson). 

7 ) 'Αθηναίος : Τα θερμά λουτρά πρώτον έξω τοις έμοϊς 
επί κιόνων ώσπερ δια τοΰ παιωνίου. 

(Δειπνοσοφισταί, ΣΤ', 268α, Dindorf). 
8) 'Αριστοφάνης : 'Αλλ' ουχί νυνί τήμερον Παιώνια. 

(Άχαρνής, στ. 1213, Hall and Geldart). 


