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Άρθρo

HΕλάτεια ώς  μεγίστη τών εν Φωκίδι πόλεων, ιδρυμέ-
νη σε επίκαιρη και προνομιακή θέση, κατά τον άξονα
Β.Ν. ήλεγχε το  εμπόριο και τις διαβάσεις αφ' ενός,

αλλά και λόγω τής ευφορίας τής μείζονος Χώρας και τού
σκανδαλίζοντος πλούτου της, μπορούσε  να διαθρέψει
πληθυσμούς και στρατεύματα και να ασκήσει, ηγεμονική
παρουσία, αυτό ήταν αιτία τής ευημερίας τής, αλλά και
τών συμφορών της, αφού ο Φίλιππος, αλλά και αργότερα
ο Τίτος Φλαμινίνος, τήν κατέστησαν κέντρο αποφάσεων,
πού επηρέασε τήν εξέλιξη τών ιστορικών γεγονότων προς
το καλύτερο, αλλά και το χειρότερο.  Μία τέτοια Πόλις, με
δικό της νόμισμα, με Βουλή, Θέατρο, Αγορά, έδρα τού
Κοινού τών  Φωκέων, Φωκάρχες, Αργυροταμία και όλες τις
Δημόσιες, υποστηρικτικές κοινωνικές δομές, όπως το Α-
σκληπιείο, πού λειτουργούσε και ώς ιονεί νοσοκομείο, στο
κέντρο της, ήσαν ελκυστικά, για τούς ιατρούς τής εποχής,
όπως ο Ασκληπιόδωρος, από τήν μακρινή, αλλά με ένδοξη
ιατρική παράδοση, θαλάσσια Κώ, επέλεξε να εγκατασταθεί
στο περίκλειστο Άστυ, όπου διέπρεψε και ετιμήθη, από τον
Δήμο Ελάτειας, με προνόμια προδικίας, προξενίας, ατέλεια
κατά γάν  και θάλασσα, προεδρία,  αλλά και επινομία βο-
σκημάτων, πού ήταν σπάνια και δινόταν σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις,  κ.λ.π. Όμως ένας ακόμη Ασκληπιόδωρος, ανα-
φέρεται να έχει σχέσεις και συνάφεια, με την Ελάτεια και
μάλιστα για ένα πίνακα ζωγραφικής, που ο άρχων Μνά-
σων κύριος μεγάλων εκτάσεων γής, με χίλιους δούλους με
υψηλή μόρφωση και ίσως συνομήλικος και συναθλητής
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα ιππικά γυμνάσια στην πε-
διάδα της Ελάτειας, προ της Μάχης της Χαιρώνειας (βλ.
Π.Γ. Δημάκης Η Βασιλική Δρύς).

Η ύπαρξη ιατρικού σώματος, στήν Ελάτεια, με επιφανή
και τιμώμενο ιατρό, τον Ασκληπιόδωρο, με ώθησε στήν
συγγραφή τού πονήματος τούτου, το οποίον βέβαια δεν α-
ποτελεί, παρά μία κατάθεση στοιχείων, θησαυρισμένων α-
πό αρχαιολόγους και ιστορικούς, τά οποία ληθαργούσαν
στα δυσπρόσιτα Αρχεία και Βιβλιοθήκες, προσβάσιμα μό-
νον σε επίμονους ερευνητές, καθόλου δε μια διδακτορική
διατριβή και επικαλούμαι την επιείκεια τών αναγνωστών
για τυχόν λάθη και παραλήψεις.  Με τήν πρόταξη τής
σπουδαίας αυτής προσωπικότητας, δίδεται η ευκαιρία, να
αναφερθούν και άλλοι ιατροί εν Ελατεία, στήν νεώτερη ε-
ποχή, όπου υπάρχουν ίχνη, ιατρικής και νοσηλευτικής
δραστηριότητος, στήν μακρά και ενδιαφέρουσα, ιστορική
διαδρομή, τής Ελατείας, πού οι ιστορικοί κύκλοι, με αναπό-
φευκτα κενά, άλλοτε αναδεικνύουν και άλλοτε προσπερ-
νούν.

Aσκληπιόδωρος ιατρός
Η πόλη της Ελάτειας στήν Φωκίδα, σε ανάμνηση και σε

ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο τού γιατρού Α-
σκληπιόδωρου* από τήν Κω, έδωσε προνόμια σε όσους
γιατρούς πού το όνομα τους άρχιζε με τα αρχικά Ασκλ - .
Ο Ασκληπιόδωρος  (φωτό 1)  όχι μόνο είχε βοηθήσει τούς
αρρώστους τής Ελάτειας, αλλά και είχε δώσει μία σειρά
δημόσιων διαλέξεων, περί  κανόνων δημόσιας υγείας. Οι α-
νασκαφές, τού Γάλλου αρχαιολόγου P. Paris, τής Γαλλικής
Αρχ. Σχολής, στήν Ελάτεια,  ανέδειξαν σημαντικά ευρήμα-
τα, ιδιαίτερα σε ψηφίσματα και επιγραφές επί λίθων, μετα-
ξύ τού ναού τού Ασκληπιού και τών ιχνών,  τού  ναού του
Αγίου Δημητρίου (φωτό 3), εκ τών οποίων, ξεχωρίζει αυτή ,
περί τού ιατρού Ασκληπιόδωρου, η οποία αποδεικνύει, τήν

σύνδεση τού Ασκληπιείου Ελατείας, με τήν ιατρική πρακτι-
κή και ίσως, τον χώρο τών ιατρικών πράξεων, βλ. φωτο 2.
(Supplementum Epigraphicum Graecum,III,416,second cen-
tury B.C.). 

* Ο έτερος Ασκληπιόδωρος Αθηναίος ήταν ζωγράφος και
γλύπτης (4ος αι. π.Χ.) φίλος του Αριστοτέλη (Αιλιανού
Ποικίλη Ιστορία ΙΙΙ 19) καθώς και η μαρτυρία του Αισχίνη,
περί Παραπρεσβείας 142-143. O Απελλής, τον θεωρούσε
ανώτερό του, στην συμμετρία του σχεδίου. Αναφέρεται ο
πίνακάς του, με τους 12 θεούς, τού Ολύμπου, πού τον πα-
ρήγγειλε ή τον αγόρασε ο τύραννος τής Ελατείας Μνά-
σων1.  Ο Μνάσων,  από τήν Ελάτεια υπήρξε μαθητής τού
Αριστοτέλη και συνδαιτυμόνας, τού Αθήναιου, όπου ανα-
φέρεται μάλιστα ονομαστικώς, στούς Δειπνοσοφιστές. Ανή-
κε, δε ο Μνάσων,  στα αρχαία Φωκικά και Ελατείας γένη2,
όπως και άλλοι άρχοντες και πολίτες, όπως ανιχνεύονται

στην Αρχαία Γραμματεία, με στρατηγούς αυτοκράτορες,
τον τραπεζίτη Εύβουλο3, κ.λ.π. Ο Ασκληπιόδωρος αυτός,
συνδέεται όχι ώς ιατρός με τήν Ελάτεια, αλλά ώς καλλιτέ-
χνης, πληρώθηκε δε, 30 μνες για κάθε μορφή πού παρίστα-
νε, ποσό υπερβολικό για τήν εποχή, πού αποδεικνύει τήν
ευμάρεια και τα πολιτιστικά επίπεδα, τής  μέγιστης τών εν
Φωκίδι πόλεων, τήν οποία κοσμούσαν και καλλιτεχνικά έρ-
γα μεγάλης αξίας, πού λεηλατήθηκαν από ποικιλώνυμους
βαρβάρους επιδρομείς, κατεστράφησαν, λιθολογήθησαν
και ασβεστοποιήθηκαν.           

1. Τον Μνάσωνα χαρακτηρίζει τύραννο Ελατείας, ο Πλί-
νιος (Historia Naturalis) XXV 99, δεδομένου ότι αναγνωρί-
ζεται, ώς ο σημαίνων πολιτικός τής Ελατείας  (Berve II
1926 N 534 Berve I 1967 298 κ. εξ και Schutrumpf 1996
σελ. Η 674  με φιλικές σχέσεις με τον Φιλίππου τών Μακε-
δόνων και τού Αλεξάνδρου. Το όνομα Μνάσων είναι αρχε-
τυπικά Ελληνικό.

2. Κατάλογος με ονόματα, εκ τής αρχαίας γραμματείας,
εκ των ευγενών  γενών τής Φωκικής Ελάτειας, όπως το
Μνασέας, Μνάσων, Ευθυκράτης, Ονόμαρχος Φάλαικος,
Φάϋλος, καθώς και η αντιπαράθεση και εχθρότητα Ευθυ-
κράτη-Μνασέα, για μία επίκληρο με μεγάλη και πλούσια σε
γη περιούσια, στην χώρα της Ελάτειας, μεταξύ Μπέλεσι –
Μεραλί. (Αριστ. Πολιτεία, η οποία δυνητικά θα μπορούσε
να ήταν μία από τις αιτίες του Γ Ιερού Φωκικού πολέμου.

3. Η εξαίρετη Αρχαιολογική Συλλογή Ελατείας, περιλαμ-
βάνει πολλά δείγματα και τεκμήρια της προϊστορική και
της ιστορικής διαδρομής της Ελατείας και της χώρας της,
από όλες τις φάσεις του κύκλου της ιστορίας, κυρίως βέ-
βαια της ακμής της, και τα εκθέματα, με σύγχρονο και συ-
νοπτικό τρόπο. Μεταξύ αυτών  κύλικα του ζωγράφου του
Πίθου, που ευρέθη, εκτός των τειχών του Άστεως και μελε-
τήθηκε και δημοσιεύθηκε από τον Γάλλο Αρχαιολόγου D.
Rousset Une coupe attique a figures rouges et une coup a
pentametre erotique a Elatée.

UNE COUPE ATTIQUE A FIGURES ROUGES ET UNE
PENTAMETRE EROTIQUE A ELATEE DE PHOCIDE. 

Denis  Rousset, Reg. tome 125

Η εύρεση κύλικα με συμποσιαστές, πού φέρουν σκυθικά
σκουφιά, σε ανάκλιντρο με προσκεφάλαια, αλλά και η επι-
γραφή σε αρχαίο Φωκικό αλφάβητο, πού χρονολογείται
στήν αρχαϊκή περίοδο, περί το 500 π.χ.... ΠΑΙΣ ΚΑΛΟΣ Η-
ΟΡΑΙΟΝ ΟΡΧΙΠΕΔΟΝ ΤΑΜΙΑΣ... , μάς παρέχει εμμέσως
πληροφορίες, περί τών ισχυρών και ευπόρων αρχαίων γε-
νών, τής Ελατείας, στήν σκοτεινή αυτή, για τήν περιοχή πε-
ρίοδο και όχι μόνο, για τα επίπεδα τών οικογενειών αυτών,
δείγμα τής κοινωνικής διαστρωμάτωσης, πού μπορούσαν
να παραθέτουν, τέτοιου είδους σειρήνια δείπνα, με το τυπι-
κό, μίας υψηλής αισθητικής επιλογών, πού αποδεικνύει, με
ασφάλεια, ότι υπήρχαν επίσης, πολίτες πού μπορούσαν να
γράψουν, να διαβάσουν και να αποδεχθούν ένα ερωτικό
πεντάμετρο, που ο μελετητής θεωρεί ότι αποτελεί παρωδία
χιουμοριστική, στίχων τού Θέογνι. Αυτό και μόνο θεμελιώ-
νει τήν πρώιμη, αλλά δυστυχώς άγνωστη, λόγω ελλείψεων
επαρκών στοιχείων, επί τού παρόντος, τής Ελατείας, αυ-
τής, τού πολιτισμού και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, τήν
φαντασία μας, με όλα τα ενδεχόμενα ............. ανοικτά.

Συνεχίζεται Β Μέρος
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ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΕΛΑΤΕΙΑ (Α. Μέρος)
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Φωτό 1. Σκηνή Εγκοίμησης Ασκληπιείου με τον νοσούντα,
κλινήρη μετά τον καθαρμό και τήν επιφάνεια τού Θεού με
τήν ιατρική ράβδο και τον ιερό όφι.   (βλ. Π.Γ Δημάκη η εν Ε-
ΛΑΤΕΙΑ Εγκοίμησις 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της
Ιατρικής 2011 ΕΚΠΑ Εργαστήριο Ιατρικής). 

(Φωτό 3) Στο κέντρο τών
ερειπίων της Ελατείας,
διεσώθησαν τα ίχνη τού
Ναού τού Αγ. Δημητρίου.
Εικάζεται ότι ήταν εκεί, η
Αγορά και πολλά ψηφί-
σματα και επιγραφές,
πολλά από τα οποία ανέ-
συρε ο P. Paris. (π.χ. Λί-
θος Κανά) και ανέδειξε
μερικώς.

Φωτο 2. P. PARIS L Inscription d' Elatee  B. C. H. 1886 vol-
ume 10 σελ 385. Η επιγραφή αυτή, επί Άρχοντος Ελατείας
Αρίστωνος και τών Συνέδρων αναγράφει και τιμά, ώς ευεργέ-
τη τής πόλεως, το έργο, τού  Ασκληπιόδωρου, ώς δημοσίου
ιατρού, πού προσφέρει αμισθί, τις υπηρεσίες του, εν καιρώ
πολέμου, αλλά και ειρήνης, στούς Ελατειείς, τών " εν αρρω-
στία " νοσούντων, ενώ υπονοείται από τα συμφρα�ζόμενα, ότι
υπήρχε στήν Ελάτεια, ιατρικό σώμα (collegium), αλλά και  ιε-
ράρχηση επαγγελματική (υπίατρος, αρχίατρος). Πολύ σημα-
ντικό θεωρείται, ότι ο Ασκληπιόδωρος, δίδασκε,  με δημόσιες
διαλέξεις, περί τής δημοσίας υγείας,  χωρίς να αναφέρεται,
αλλά να υπο�νοείται το κοινό του, αλλά και ο χώρος τών δια-
λέξεων, πού πρέπει να ήταν το Ασκληπιείο, αλλά αυτό απο-
τελεί, υπόθεση και άλλο κεφάλαιο και ερώτημα, με πολλές
παραμέτρους, εξαιρετικού ενδιαφέροντος και κυρίως, για ει-
δικούς και αφοσιωμένους ερευνητές, προς χάριν τών φιλιστό-
ρων, της περιοχής αλλά και γενικότερα. Γιατί η ύπαρξη χώ-
ρων διαλέξεων στην Ελάτεια, αυτή τήν ιστορική φάση είναι
σημαντική και ενδιαφέρουσα και για τα επίπεδα των πολιτών
της Ελάτειας, αλλά και της πρόνοιας των διοικούντων, αλλά
όπως και η ύπαρξη Δημοσίων χώρων, πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων.


