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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οί άνθρωποι πάντα είχαν τήν άνάγκη γιά ψυχική Ανακούφιση καί βοή
θεια στά προβλήματα πού είχαν μέ τόν έαυτό τους, τίς σχέσεις τους μέ 
τούς άλλους άνθρώπους καί γενικότερα μέ τήν προσαρμογή στό περιβάλ
λον τους.

Αύτό ήταν τό έρέθισμα γιά νά Ανατρέξουμε στά κείμενα τής Αρχαίας 
έλληνικής γραμματείας καί νά έρευνήσουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιον οί 
'Αρχαίοι "Ελληνες Αντιμετώπιζαν τά προβλήματα αύτά.

Σήμερα ή Αντιμετώπιση αύτή, πού πάντα βασιζόταν στή σχέση ψυχο- 
θεραπευτού - Αρρώστου, πήρε έπιστημονική χροιά, όνομάζεται Ψυχοθερα
πεία καί Απόκτησε διάφορες τεχνικές.

Ερευνήσαμε έπιστημονικά, μέ βάση τίς πηγές καί τήν σχετική βιβλιο
γραφία, τήν έφαρμογή καί τήν έκταση τής ψυχοθεραπείας στήν ’Αρχαία 
Ελλάδα μέχρι τό 300 π.Χ., κάναμε παραβολή των τεχνικών πού χρησιμο
ποιούσαν τότε μέ τίς σύγχρονες τεχνικές τής ψυχοθεραπείας, Αναφερθή
καμε σ' αυτούς πού τήν έφάρμοζαν καί θέσαμε τό έρώτημα έάν ή ψυχοθε
ραπεία γίνονταν σκόπιμα, έπειδή οί ’Αρχαίοι "Ελληνες γνώριζαν τά θερα
πευτικά τής άποτελέσματα, ή όχι. Ά πό  τό σύνολο τής γραμματείας έπε- 
ξεργασθήκαμε μέ τόν πιό πάνω τρόπο τά κείμενα στά όποια βρέθηκαν έ- 
κεΐνα τά στοιχεία, πού μέ σαφήνεια Αποδεικνύουν τό θέμα μας. Τό ύλικό 
παρουσιάζεται μέ βάση τήν σύγχρονη έπιστημονική όρολογία τής ψυχανα
λυτικής θεωρίας.

Ή  βιβλιογραφία πού χρησιμοποιήσαμε Αντλήθηκε Από τό ’Ιατρικό 
Σπουδαστήριο τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τίς βιβλιοθήκες τού 'Εθνι
κού Ιδρύματος 'Ερευνών, τού University of London καί τού Wellcome’s for 
the History of Medicine. Τίς Αρχαίες πηγές βρήκαμε στίς κλασικές έκδό- 
σεις τών Απάντων τών 'Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέιυν.

Ή  έπιλογή τού θέματος ήταν Αποτέλεσμα τού ένδιαφέροντος καί τής 
μακρόχρονης συνεργασίας μου μέ τόν καθηγητή κ. Βασίλειο Ρόζο, στόν ό
ποιο έκφράζω τίς εύχαριστίες μου καί γιά τήν Αμέριστη καί συνεχή βοή
θεια πού μού προσέφερε κατά τήν διάρκεια αύτής τής έργασίας.

Εύχαριστίες Απευθύνω στόν λέκτορα τής Ιατρικής τού Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων κ. Νικόλαο Δέγλερη γιά τήν ένθάρρυνση στήν έκπόνηση
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τής έργασίας καί τήν συμβολή του στήν άνεύρεση τής βιβλιογραφίας, στήν 
Ψυχίατρο - Ψυχαναλύτρια κ. Άθηνά Άλεξανδρή γιά τίς κριτικές παρατη
ρήσεις της στήν ψυχαναλυτική έπεξεργασία τοΟ θέματος καί στόν ’Οδον
τίατρο κ. ’Αριστομένη Ματσάγγα γιά τήν βοήθειά του στήν γλωσσική έπε
ξεργασία τοϋ κειμένου καί τίς μεταφράσεις κειμένων άπό τήν Γερμανική 
γλώσσα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ό  άνθρωπος άπό τήν άρχή τής ύπάρξεώς του προσπαθούσε νά Αντι
μετωπίσει τ(ς ψυχοσωματικές καί ψυχικές άρρώστειες, πού τόν έκαναν νά 
αίσθάνεται δυσάρεστα καί τού προκαλοϋσαν προβλήματα στίς σχέσεις 
του μέ τούς άλλους άναθρώπους. Σ’ αύτές τίς προσπάθειες ό άνθρωπος έ
δινε κατά καιρούς διάφορες όνομασίες. Ό  δρος Ψυχοθεραπεία είναι πρό
σφατος. Ή  ψυχοθεραπεία προηγήθηκε χρονικά τής ψυχιατρικής. 'Ανα
πτύχθηκε λόγω των προσωπικών καί κοινωνικών άναγκών των άνθρώπων 
μέ σκοπό νά άντιμετωπισθοϋν αυτοί πού παρουσιάζουν συμπτώματα, ό
πως ύπερβολικό άγχος, φοβίες, σεξουαλικές δυσκολίες ή προβλήματα 
στίς σχέσεις τους μέ τούς άλλους άνθρώπους μέ άκραία έκφραση τήν άντι- 
κοινωνική συμπεριφορά.
- ΟΙ προσπάθειες αύτές ήταν θεραπευτικές μέθοδοι, πού έδιναν λίγη 
προσοχή σέ λογικούς τύπους καί ένδιαφέρονταν έλάχιστα γιά έπιστημονι- 
κή άπόδειξη τών άποτελεσμάτων. Σκόπευαν νά Ανακουφίσουν τούς άν
θρώπους παρά νά προσφέρουν όλοκληρωμένες θεωρίες. Σήμερα ή ψυχοθε
ραπεία άπόκτησε όλοκληρωμένες θεωρίες καί έπιστημονική βάση.

Ό  δρος ψυχική θεραπεία μνημονεύεται γιά πρώτη φορά στίς άρχές 
του 19ου αΙώνα άπό τόν J.C. Reil στό βιβλίο του «Rhapsodien iiber die An* 
wendung der psychischen Curmethode»1.

Ό  δρος ψυχική ή ηθική (moral) θεραπεία άναφερόταν σέ μιά ποικιλία 
θεραπευτικών μεθόδων (φυσικός καταναγκασμός, έκκληση στό λογικό 
του Αρρώστου καί στίς πνευματικές του πεποιθήσεις, ένθάρρυνση ύγιών 
Αντιδράσεων διά μέσου τής συμπάθειας καί έπιδείξεως προσωπικού ένδια- 
φέροντος κ.λ.π.) πού πίστευαν δτι Ασκούσαν άμεση έπίδραση έπάνω στό 
νού, σέ Αντίθεση μέ τίς μεθόδους σωματικής θεραπείας (Physical Therapy).

Κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αΙώνα έγινε τής μόδας ή χρήση μονο
λεκτικών συνθέτων δρων. νΕτσι ή ψυχική θεραπεία έγινε ψυχοθεραπεία. 
Ό  δρος έμφανίρθηκε γιά πρώτη φορά στό έργο τού Η. Bernheim «Hypnoti- 
sme, Suggestion, Psychotherapie, Etudes Nouvelles»2.

Ή  ψυχοθεραπεία ώστόσο μέ τήν έννοια πού τής έδωσε ό Bernheim ή
ταν διαφορετική άπό τήν «ψυχική» ή «ήθική» θεραπεία τών Αρχών τού 
19ου αΙώνα. Δέν έπρόκειτο Απλώς γιά θεραπεία τής ψυχής (Psyche) Αλλά
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γιά θεραπεία τής ψυχής μέ ψυχολογικά μέσα, δπως ή ϋπνωση (Hypnosis), ή 
ύποβολή (Suggestion) καί οί συναφείς διαδικασίες. Ή  ψυχοθεραπεία δέν έ- 
φαρμοζόταν άπό γιατρούς άσυλων σέ «παράφρονες», άλλά άπό Ιδιωτι
κούς ιατρούς σέ υστερικούς ή νευρασθενικούς άσθενεΐς, πού παρουσίαζαν 
σωματικά συμπτύγματα, γιά τά όποια δέν υπήρχε έμφανές όργανικό ύ- 
πόστριομα. Πίστευαν ότι οί άσθενεΐς αύτοί έπασχαν άπό νοσηρές Ιδέες 
(Morbid Ideas). Ή  ψυχοθεραπεία άπέβλεπε στό νά καθαρίσει τό νοΰ τους 
άπό αύτές τίς ιδέες καί νά έμφυτεύσει στή θέση τους νέες σωτήριες Ιδέες.

Ό  Freud μετέφρασε τό βιβλίο τού Bernheim στά γερμανικά τό 1892 
καί χρησιμοποίησε τόν όρο ψυχοθεραπεία γιά νά περιγράψει τήν θεραπευ
τική τεχνική, πού ό ίδιος καί ό Breuer άνέπτυξαν στό βιβλίο τους «Studies 
on Hysteria»3. Μέ τήν ψυχοθεραπεία ό Freud την έποχή έκείνη προσπαθού
σε νά άποκαλύψει άσυνείδητες άναμνήσεις διά μέσου τής ύπνωσης καί τής 
ύποβολής καί νά προκαλέσει τήν έκφόρτιση των συναισθημάτων, πού εί
χαν κατά κάποιο τρόπο βλαπτικά συνδεθεί μέ τίς άναμνήσεις. Τό 1896 ό 
Freud έπλασε τόν όρο ψυχανάλυση γιά νά χαρακτηρίσει τήν θεραπευτική 
του μέθοδο άναζητήσεως τών άσυνείδητων άναμνήσεων μέσω των έλεύθε- 
ρων συνειρμών καί τής συναισθηματικής μεταβιβάσεως, έγκαταλείποντας 
τήν ϋπνωση καί τήν ύποβολή.

Επειδή είναι πολύ δύσκολο νά όρισθεΐ ή ψυχοθεραπεία, πολλοί έρευ- 
νητές έχουν δο'ισει τόν δικό τους όρισμό. Σύμφιονα μέ τόν Walter Bromberg 
«ή ψυχοθεραπεία καί στήν προεπιστημονική της φάση καί στήν έπιστημο- 
νική της σκόπευε καί σκοπεύει νά άλλάξει τίς ιδέες, τήν συμπεριφορά καί 
τό συναίσθημα τών άτόμων μέσα άπό τήν προσωπική σχέση θεραπευτοΰ 
καί άρριόστου»4.

'Υπάρχουν δεκάδες τύποι ψυχοθεραπειών. “Αν λάβουμε ύπόψη μας ό
τι ή ψυχοθεραπεία, άκόμα κι’ όταν έπιβάλλει αυστηρούς μεθοδολογικούς 
κανόνες, έξαρτάται στήν πρακτική της έφαρμογή σημαντικά άπό τήν 
προσωπικότητα τού θεραπευτοΰ, μπορούμε νά πούμε ότι ύπάρχουν τόσες 
ψυχοθεραπείες όσοι καί ψυχοθεραπευτές.

Μέ βάση τήν κοινή τους καταγωγή ή τό κοινό τους θεωρητικό ύπόβα- 
θρο καί κυρίως τήν έπικρατοΰσα σ’ αυτές άντίληψη σχετικά μέ τήν άΐτιο- 
παθογένεια τών ψυχικών διαταραχών, τό πλήθος τών ψυχοθεραπειών τα
ξινομείται στίς άκόλουθες γενικές κατηγορίες.

1. 'Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία.
2. Ψυχοθεραπείες έπανεκπαιδεύσεως.

α. Τής ένισχύσεως τής αύτεπιγνοισεως («Έναισθητικές»), πού 
βασίζονται στήν ψυχαναλυτική ή ψυχοδυναμική θεωρία.

β. Έπεμβατικές (θεραπείες συμπεριφοράς), πού βασίζονται στίς 
θεωρίες τής μάθησης.
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Ε κτός άπό τήν άτομική ψυχοθεραπεία ύπάρχει καί ή όμαδική ψυχο
θεραπεία (Group Psychotherapy). Σύμφωνα μέ τό Εγχειρίδιο Ψυχιατρικής 
των Freedman, Kaplan καί Sadock5, είναι «μιά μορφή ψυχιατρικής θερα
πείας, ή όποία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους άρρώστους, έναν ή πε
ρισσότερους ψυχοθεραπευτές, οί όποιοι διευκολύνουν συναισθηματικές 
καί λογικές - διανοητικές άλληλεπιδράσεις γιά νά γίνουν άλλαγές στήν μή 
προσαρμοστική συμπεριφορά των μελών».

Ή  όμαδική ψυχοθεραπεία (όπως άλλωστε καί ή άτομική) ύπάρχει ά
πό τότε πού ύπάρχει ό άνθρωπος, μέ τή μορφή θρησκευτικών τελετουρ
γιών, μαγικών χορών στίς άγριες φυλές, ή άλλων έκδηλώσεων όργανωμέ- 
νης όμαδικής έπικοινωνίας, όπως οί συζητήσεις σέ καφενεία καί μέσα 
στήν οίκογένεια. Σ’ αύτές λαμβάνει μέρος τό άσυνείδητο τών άνθρώπων, 
χωρίς νά έχουν οί Τδιοι άντίληψη τού γεγονότος αύτού καί τό άσυνείδητο 
συμβάλλει στήν λύση τών προβλημάτων (δηλ. Ικανοποίηση τών άσυνείδη- 
των έπιθυμιών, συμβατών μέ τό περιβάλλον), όπως άναφέρει ό Freud στήν 
«Psychopathology of Everyday Life»6 καί στό «Totem and Taboo»7. Οί πρω
τόγονοι χοροί τής βροχής στίς άνυδρες περιοχές, οί δημόσιοι άπαγχονι- 
σμοί, οί ποδοσφαιρικοί άγώνες δρουν, τό καθένα μέ τό δικό του τρόπο, θε
ραπευτικά καί όλα άπαιτοϋν τήν συμμετοχή όμάδων.

Ή  ψυχοθεραπεία άναδιοργάνωσε τό θεραπευτικό χαρακτήρα αυτής 
τής κοινωνικής άλληλεπιδράσεως άπό τά πρώτα στάδια τής άναπτύξεώς 
της καί τήν διαμόρφωσε σέ κλάδο τής άτομικής θεραπείας.

Ή  όμαδική ψυχοθεραπεία σήμερα κατατάσσεται σέ τέσσερις γενικές 
κατηγορίες : α) τήν τυπική όμαδική θεραπεία, β) τή θεραπεία τής όμαδι
κής συναντήσεως, πού περιλαμβάνει τόν «μαραθώνιο», τήν άσκηση ευαι
σθησίας καί δεκάδες άλλες τεχνικές, γ) τήν όμαδική θεραπεία γιά τά άτο
μα πού παρουσιάζουν έξάρτηση άπό ούσίες, όπως οί άλκοολικοί καί οί το
ξικομανείς, καί δ) τίς όμαδικές θεραπείες τών σεξουαλικών προβλημά
των, τών προβλημάτων τού γάμου καί τής οίκογένειας. Ή  άτομική καί ό
μαδική ψυχοθεραπεία μπορεί νά συνδυασθοϋν.

Ή  συχνότητα τών ψυχοθεραπειών είναι άπό μιά φορά μόνο μέχρι με
ρικές φορές τήν έβδομάδα γιά μερικούς μήνες μέχρι 2 - 3 χρόνια. Ή  διάρ
κεια τής θεραπείας κάθε φορά ποικίλλει άπό πενήντα λεπτά τής ώρας μέ
χρι 8 - 10 ώρες καί καμιά φορά μιά έβδομάδα (Marathon Groups). Περιλαμ
βάνει όλες τίς ήλικίες, άπό παιδιά μέχρι ήλικιωμένους, καί έξασκεΐται άπό 
είδικά έκπαιδευμένους θεραπευτές, Ιατρούς ή μή (ψυχολόγους, κοινωνι
κούς λειτουργούς, πτυχιούχους φιλοσοφικών σχολών κ.ά.). Ή  τεχνική, 
πού χρησιμοποιείται, έξαρτάται άπό τό είδος τής θεραπείας (βασικό είναι 
στή θεραπεία αύτή ή χρησιμοποίηση άσυνειδήτου Ολικού) καί τήν έκπαί- 
δευση τού θεραπευτού.
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ΤΑ ΕΠΗ

«Μήνιν άειδε, Θεά, Πηληιάδεω Άχιλήος 
ούλομένην, ή μυρΓ Άχαιοϊς άλγε' έθηκε, 
κολλάς δΊφθίμους ψνχάς Ά ϊδ ι προΐαψεν 
ήρώων, αύτούς δέ έλώρια τεϋχε κόνεσσιν 
οΙωνοϊσί τε κάσι, Δ ιός δ ' έτελείετο βουλή, 

oJ τά πρώτα διαστήτην έρίσαντε 
Ά  τρεΐδης τε άναξ άνδρών καίδϊος Ά χιλλεύς»1.

'Ομήρου, Ίλιάς

«Ά νδρα μοι έννεκε, μούσα, ττοΑϋτροπον, <5ςμ<ίΑα rcoAAd 
κλάγχθη, έπεί Τροίης Ιερόν πτολίεθρον έπερσεν, 
κολλών δ % άνθρώπων ίδε άστεα καί νόον έγνω' 
κολλά δ ' δ γ ' έ ν  πόντω κάθεν άλγεα δν κατά θυμόν, 
άρνύμενος ήν τε ψυχήν καί νόστον έταίρων.
Ά λ λ %ούδ'ώ ς έτάρους έρρύσατο Ιέμενός κερ' 
αύτών γάρ σφετέρησιν άτασθαλίησιν δλοντο, 
νήκιοι, of κατά βοϋς Ύκερίονος Ήελίοιο 
ήσθιον' αύτάρ ό τοϊσιν άφείλετο νόστιμον ήμαρ.
Τών άμόθεν γε, Θεά Θύγατερ Δ ιός, εΙκέ καί ήμΐν.

Ένθ* άλλοι μέν κάντες, όσοι φύγον αΐκύν όλεθρον 
οίκοι έσαν πόλεμόν τε κεφευγότες ήδέ Θάλασσαν' 
τόν δ % οϊον νόστου κεχρημένον ήδέ γυναικός 
νύμφη κότνι' έρυκε Καλυψώ δία θεάων 
έν σκέσσι γλαφυροΐσι, λιλαιομένη πόσιν είναι.
Ά λ λ 'δ τ ε  δή έτος ήλθε κερικλομένων ένιαυτών, 
τφ  οί έκεκλώσαντο θεοί οΐκόνδε νέεσθαι 
είς Ιθάκην, ούδ%ένθα κεφυγμένος ήεν άέθλων 
καί μετά οίσι φίλοισι. Θεοί δ ' έλέαιρον άκαντες 
νόσφι Ποσειδάωνος' ό δ ’ άσκερχές μενέαινεν 
άντιθέφ Όδυσήι κάρος ήν γαΐαν Ικέσθαι.

Ά λλ  * ό μέν ΑΙΘίοκας μετεκίαθε τηλόθ' έόντας»2.
Όμήρου, Όδύσσεια
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Είναι γνωστή ήρεμιστική έπίδραση, πού άσκεΐ τό τραγούδι καί τό πα
ραμύθι κατά τήν παιδική ήλικία. Ό  ρυθμός, ή μουσική, ή γνωστή δομή τού 
στίχου ξυπνούν άναμνήσεις καί συναισθήματα σέ όλους τούς άνθρώπους, 
πού είναι άμεσα συνδεδεμένα μέ τίς πρώτες έμπειρίες τής παιδικής τους ή- 
λικίας. Επίσης ή διήγηση Ιστοριών καί παραμυθιών προκαλεΐ άνακούφι- 
ση, έπιβεβαίωση καί δίνει διέξοδο στά πιό όδυνηρά συναισθήματα μας. 
Γιά τόν τελευταίο σκοπό, θά πρέπει οί ιστορίες νά άφοροΰν άνθρώπους 
σάν καί μάς, πού νά μπορούμε νά ταυτισθούμε μέ αύτούς καί μέ τά κατορ- 
θώματά τους.

Ό  καλός αφηγητής ξέρει νά κανονίζει τόν ρυθμό τής άφηγήσεως, ώ
στε οί άκροατές νά συμμετέχουν στή δράση. Ή  έμπειρία, πού μοιραζόμα
στε μέ τούς άλλους άκροατές μιας Ιστορίας καί πού έκφράζει τούς ίδιους 
καϋμούς καί άξιες τής όμάδας, βοηθάει νά συνδεθοΰμε μέ αύτήν καί νά ά- 
ποκαταστήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τήν οικογένεια, τή φυλή, τούς προγό
νους καί τούς θεούς.

Φαίνεται ότι οί ποιητές άπό παλιά είχαν συνείδηση τής ικανότητάς 
τους νά θεραπεύουν τή λύπη. Ό  Σαούλ, πρώτος βασιλιάς τού ’Ισραήλ, έ
πεσε σέ βαθειά μελαγχολία, όταν ό προφήτης Σαμουήλ τόν έλεγξε σκλη
ρά, έπειδή ήθελε νά σφετεριστεί τά δικαιώματά του ώς ίερέα. Ό  Δαυίδ τό
τε τόν διασκέδαζε μέ τήν κιθάρα του3. Παλαιότερα, τόν 7ο αί. π.Χ., ό Η 
σίοδος μίλαγε-γιά τή δύναμη πού έχει τό έπος νά παρηγορεΐ καί νά φέρνει 
τή λήθη στόν πόνο :

«Αύτόν λοιπόν σάν μπαίνει στή συνέλευση καθώς θεό τόν τιμούν μέ σε
βασμόν άγάπης' καί στέκει θαυμαστός μ έσ ' στήν συνάθροιση : τέτοιο εϊν ’ τό 
δώρο τό Ιερό πού ο! Μούσες κάνουν στους άνθρώπους. Γιατί άπ’ τίς Μού
σες κ ι' άπ' τόν μακροβόλο 'Απόλλωνα βγαίνουν στόν κόσμον οί τραγουδι
στάδες κΓ οί κιθαριστές κΓ άπό τόν Δία οί βασιληάδες ' κι' αυτός πού οί 
Μούσες τόν άγάπησαν, μακάριος αυτός είναι καί ρέει άπό τό στόμα του τ ’ 
όλόγλυκο -  γλυκό τραγούδι. Γιατί μαθές κι'δταν κανείς έχει καϋμό στά στή
θη, άπ'άνοιχτή πληγή, κ ι’ώχου, μαραίνεται ή καρδιά καίβαρειαναστενάζει 
- μόλις ό ψάλτης, των Μουσών ό λειτουργός, τίς δόξες τών παλιών άνθρώ- 
πων τραγουδήση καί τούς μακάριους τούς θεούς πού κατοικούν τ' άνάχτορα 
τού Όλυμπου, κείνος ξεχνάει τά μαύρα ξάφνου πάθια του καί μήτε πιά τίς έ
γνοιες του θυμάται' έτσι γοργά τού στρέφουν τό μυαλό τών θεαινών τά δώ
ρα»4.

Ή  δυνατότητα όμως πολλαπλών ταυτίσεων μέ τόν ήρωα καί τά κα- 
τορθώματά του άφορά τίς ιστορίες καί άφηγήσεις κάθε έποχής καί πολιτι
σμού. Θά πρέπει νά έρευνήσουμε τίς ιδιαιτερότητες τών έπών, πού σχετί
ζονται μέ τήν θεραπευτική τους δύναμη. Αύτά έχουν δύο χαρακτηριστι
κά : βασίζονται στήν παράδοση καί έχουν δημιουργηθεΐ προφορικά.
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Ή  έπική ποίηση χαρακτηρίζεται άπό τό δτι είναι παραδοσιακή στή 
μορφή καί έχει είδικό μέτρο (ρυθμός του στίχου). Τό γλωσσικό ΰφος καθο
ρίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπό τυπικώς έπαναλαμβανόμενα στοιχεία. Ή  
χρήση τής «παρατάξεως», όχι μόνο στή δομή των έπιθέτων καί τών ούσια- 
στικών στή φράση, άλλά ώς γενική άρχή συνθέσεως είναι έμφανής5. Ή  ού- 
σία τής έπικής γλώσσας άποδίδει τόν πλοΟτο τής πραγματικότητος σέ όλη 
τή νοηματική του πληρότητα, αύτοτελώς καί όχι μέσα άπό άφηρημένες έν- 

* νοιες άλληλοεξαρτήσεως.
“Αλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ή «κυκλική σύνθεση» (Ringkom- 

position), ή περιστροφική πορεία τού λόγου, ή έπάνοδός του έκεΐ όπου άρ
χισε, καθώς καί ή πλαισίωση ένός σπουδαίου έπί μέρους στοιχείου μέ πιό 
άτονες πλευρές (Rahmcnde Technik).

Τό κυριότερο όμως γνώρισμα τής έπικής ποιητικής είναι οί Ιδιοτυπίες 
καί οΐ πολλαπλές παρομοιώσεις - παραλληλισμοί : αυτοτελείς είκόνες τής 
πραγματικότητος παρατίθενται καί καθιστούν πιό άμεση τήν παράσταση 
καί κατανόηση ένός συγγενούς στοιχείου. Τήν ίδια διακοσμητική πληρό
τητα καί παραλληλισμό συναντάμε καί στή διακόσμηση τών άγγείων τής 
γεοίμετρικής έποχής.

. “Αλλα στοιχεία τής έπικής τεχνικής είναι : α) ό περιορισμός άπό μιά 
όλόκληρη σειρά γεγονότων σέ ένα μόνο έπεισόδιο, γιά έντονότερη παρά
σταση τού συνόλου6, β) ή «μέλλησις» (Rctardatio), δηλαδή ή συνεχής έπι- 
βράδυνση καί άνακοπή τής τελικής έκβάσεως μιας σημαντικής πράξεως, 
πού προκαλεΐ δραματική ένταση, γ) ή άλλαγή σκηνογραφίας, ή χρήση άν- 
τιθέσεων καί δ) ό έμπλουτισμός τής έπικής άφηγήσεως μέ τό διάλογο.

Ή  έντύπωση πού προκαλεΐ ή χρήση τής παραδοσιακής γλώσσας καί 
ό τρόπος πού δένεται ή Ιστορία άποσκοπούν στό νά παρουσιάσουν πρό
σφατα γεγονότα σάν νά ήταν μέρος τού ήρωϊκοΰ παρελθόντος7. Μέ τή δη
μιουργία ένός δικού της παρελθόντος ή λαϊκή ποίηση δέν άναπαράγει άλ
λά έξιδανικεύει. Μέ τόν τρόπο αύτό, άν καί ή ίστορία έξελίσσεται σέ μιάν 
έποχή, τά Ιδανικά πού έκφράζει είναι αίώνια. Ό  παραδοσιακός χαρακτή
ρας της έγκειται στό ότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά τής σκέψεως πα- 
λαιοτέρων έποχών τού άνθρωπίνου γένους άλλά καί τού κάθε άτόμου, δη
λαδή τής παιδικής του ήλικίας.

Σέ μιά συντηρητική κοινωνία θά πρέπει τό άτομο νά είναι δεκτικό 
στήν έπίδραση τής παραδόσεως, ή όποία δίνει σημασία στήν έπιρροή, πού 
άσκούν οί άνθρωποι ή οί θεοί ό ένας στόν άλλο, καί άποθαρρύνει τήν αύτο- 
νομία τού άνθρα>που. ΓΓ αύτό οί θεοί στήν έπική ποίηση ρυθμίζουν τά πάν
τα καί μέ τόν τρόπο αύτό ένσωματώνουν δ,τι πιό παλαιό καί άνεκτίμητο ύ- 
πάρχει. Βλέπουμε τήν ήρωϊκή ποίηση νά άναπτύσσεται, δταν οί ήρωϊκές 
άξίες καί ή άριστοκρατική δομή μιας κοινωνίας άπειλούνται νά έξαφανι- 
σθούν ή περνούν περίοδο άλλαγής8.
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Σταθμό γιά τήν μελέτη τοΰ 'Ομήρου στόν εικοστό αιώνα άποτελεΐ τό 
έργο τοΰ Milman Parry9. Ισχυρίζεται δτι τά συγκεκριμένα έπίθετα ή τύποι 
(Formulae), πού έπαναλαμβάνονται στά όμηρικά έπη, άποτελοΰν χαρα
κτηριστικό τής δομής του ποιήματος.

Ό  Parry έθεμελίωσε τήν ιδέα δτι τά όμηρικά έπη έχουν γραφεί σχεδόν 
άποκλειστικά πάνω σέ μιά σειρά άπό παραδοσιακούς τύπους (Traditional 
Formulae). Oi τύποι αύτοί μπορεί νά είναι συγκεκριμένες έκφράσεις, δπως 
έπίθετα, συντακτικές ή μετρικές - συντακτικές άλληλουχίες. 'Ορισμένοι 
τύποι μάς είναι γνωστοί άπό τά παραμύθια, τίς ιστορίες τοΰ λαοΰ καί τή 
Βίβλο. "Ολα τά παραμύθια άρχίζουν μέ τό «Μιά φορά καί έναν καιρό...» ή 
«Πρίν πολλά, πολλά χρόνια...». Τά στοιχεία αύτά είναι παραδοσιακά καί 
ύπόκεινται σέ αύστηρούς κανόνες, πού άντίκεινται σέ τροποποιήσεις. Ή  
ποίηση, τονίζει, πού άποτελεϊται σέ τέτοιο μεγάλο βαθμό άπό τύπους, δέν 
είναι άπλώς παραδοσιακή άλλά άποτελεΐ προφορική σύνθεση, γιατί ή γρα
πτή ποίηση καί περισσότερο ή πεζογραφία προδίδουν τήν καταγωγή τους 
άπό τό γεγονός δτι είναι λιγότερο στερεότυπες άπό τήν προφορική ποίηση. 
Ό  Parry άργότερα άρχισε νά μελετά τήν προφορική ποίηση στήν ύπαιθρο 
τής Yugoslavia, δπου ύπάρχουν περιοχές μέ άναλφάβητους άνθρώπους καί 
λαϊκούς άφηγητές ιστοριών, καί κατάλαβε δτι μποροΰσε νά γίνει σύγκριση 
μεταξύ αύτών των συνθέσεων καί των όμηρικών ποιημάτων. Ή  έργασία 
αυτή, όργανωμένη μαζί μέ τόν Albert Lord10 (πού άργότερα τήν έπεξέτεινε), 
κατέληξε στή θεωρία δτι στή γνήσια προφορική σύνθεση τά παραδοσιακά 
θεματικά μοτίβα (Motifs) ύφαίνονται έπιδέξια, γιά νά φτιάξουν τήν πλοκή 
τοΰ έργου. Ή  Ιδέα τοΰ Lord ήταν νά έπεκτείνει τή θεώρηση των τύπων (For
mulae), ώστε νά περιλάβει τά παραδοσιακά μοτίβα τής άφήγησης, πού εί
ναι τά δομικά έργαλεΐα τοΰ μακροσκελούς παραμυθιού. Αυτό σημαίνει δτι 
οί ποιητές των προφορικών ποιημάτων δέν χρειάζεται νά άποστηθίζουν τά 
ποιήματα, άλλά νά μαθαίνουν καλά τά διάφορα στοιχεία τους καί νά ξέ
ρουν νά τά συνδέουν σέ άρμονικό σύνολο.

Ή  ύπόθεση τών Parry καί Lord είναι πολύ γοητευτική, αύτό δμως δέν 
σημαίνει δτι τά όμηρικά έπη γράφτηκαν κάτω άπό τίς ίδιες συνθήκες προ
φορικής σύνθεσεως καί έκτέλεσεως, μέ έκεΐνες πού μελέτησαν στή 
Yugoslavia11.

Γιά τόν "Ομηρο ό Albin Lesky σημειώνει τά έξής : « Ό  "Ομηρος είναι 
μιά τελείωση καί μιά άρχή, καί άρκετές παραφωνίες τής ποίησής του βρί
σκουν σ’ αύτό τήν έξήγησή τους. Οί ρίζες τής δημιουργίας του είναι βυθι
σμένες βαθιά στήν παλιά περιοχή τοΰ προφορικού ήρωικοΰ άσματος, πού 
τά βασικά του γνωρίσματα διατηρήθηκαν πλατιά μέσα στό έργο του. Τέ
τοιου είδους προφορική έπική ποίηση ήταν ή πηγή τοΰ 'Ομήρου, καί πρέπει 
νά φαντασθή κανείς δτι τό πλήθος τής ζωντανής ποίησης πού είχε στήν
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διάθεσή του ήταν πολύ μεγάλο. "Οποιος πιστεύει ότι αύτόν τόν δρόμο Ακο
λούθησε ή έξέλιξη, δέν θά παραξενεύεται πιά γιά μερικές Αντιφάσεις καί 
θά καταλάβη μάλιστα, γιατί συναντούμε μεγάλα τμήματα μέ παλαιικόν 
παρατακτικό τρόπο Αφήγησης. Προπάντων στίς Ατέλειωτες περιγραφές 
μαχών μέ τήν καταλογοειδή πληθώρα όνομάτων μπορούμε ν’ Αναγνωρί
σουμε χαρακτηριστικά τού Αρχαίου ήρωικού Ασματος. Δέν μάς είναι πιά 
μπορετό νά καθορίσουμε μέ λεπτομέρειες ώς πού φτάνει ή έξάρτηση τού 

ΙΓ Όμήρου Από τέτοια παλιά ποιήματα. Κανένας δέν πρόκειται ν’ Αμφισβη- 
τήση ότι ό ποιητής έκμεταλλεύεται ένα μεγάλο κεφάλαιο πού προϋπήρχε, 
κι Ακριβώς σ’ αύτό τό σημείο προσφέρεται στούς ύπερασπιστές τής ένότη- 
τας ή εύκαιρία ένός διαλόγου μέ συνετούς έκπρόσωπους τής Ανάλυσης. 
"Αν ή έλπίδα πού διατυπώνεται έδώ είναι δικαιολογημένη, τότε θά έπρεπε 
νά ξεπεραστή τόσο ένας πρωτόγονος ένωτισμός, πού Απομονώνει τόν "Ο
μηρο, όσο καί μιά Αναλυτική έξέταση τής ποίησης, πού χωρίς κατανόηση 
γιά τήν φύση καί τούς νόμους της κάμνει τό Ανθισμένο σώμα Αντικείμενο 
Ατέλειωτων νεκροτομικών Ασκήσεων, πού όλο καί Αναζητούν καινούργια 
σημεία γιά νά τά πετσοκόψουν.

Πέρα Απ’ αύτό όμως, στό όποιο ό "Ομηρος είναι κληρονόμος, ύπάρ- 
χει#— κι αύτό δέν έπιτρέπεται νά τό ξεχνούμε — κΓ έκεΐνο στό όποιο ήταν 
δημιουργός. "Αν μέ τήν «Ίλιάδα» του έγραψε τό πρώτο μεγάλο έπος, δέν 
μπορούμε νά τό Αποφασίσουμε* έπη πολύ σημαντικής έκτασης είναι τε
λείως δυνατά, κι αύτό τό μάθαμε χάρη στόν Parry καί τόν Lord»12.

Ή  γνώμη μας είναι, ότι είναι εύκολότερο νά καταλάβει κανείς τόν "Ο
μηρο, όταν τόν δει Από τή σκοπιά έκείνη, όπου Ακολουθεί τίς Απαιτήσεις 
τής παράδοσης. Ό  όμηρικός ποιητής θεωρείται πιθανόν δημιουργικός καί 
πρωτότυπος σέ μεγάλο βαθμό, ίσως μάλιστα καί μεγάλη διάνοια, γιατί ή
ταν τόσο ούσιαστικά παραδοσιακός. Ό  ραψωδός δέν φαίνεται ότι Απο
στήθιζε τό ποίημα, πού συνέθεσε μόνος του, ούτε ότι Απάγγειλλε Από μνή
μης τό ποίημα, πού έμαθε Από κάποιον άλλον. Τό συνέθετε σχεδόν όλό- 
κληρο μπροστά στό Ακροατήριό του. Καί ήταν σέ θέση νά τό κάνει, γιατί 
διέθετε ένα όλόκληρο θεματολόγιο Από παραδοσιακά θέματα, γλωσσικά 
Ιδιώματα καί μετρικούς συνδυασμούς. Ό  ραψωδός πρέπει νά πεΤ κάτι στό 
κοινό, πού θά τό εύχαριστήσει καί θά κεντρίσει τό ένδιαφέρον του. "Αν ή 
παράσταση πάει καλά, τό Ακροατήριο βυθίζεται μέσα στήν ϊδια του τήν Ι
στορία καί ταυτίζεται μέ τούς ήρωες. Μέ τόν ίδιο τρόπο ό ποιητής πρέπει 
νά ξεχάσει τόν έαυτό του κατά τή διάρκεια τής παράστασης καί νά ταυτι- 
σθεΐ μέ τά πρόσωπα πού ύποδύεται.

Ό  "Ομηρος καί ό 'Ησίοδος μάς δίνουν μερικά πολύ συγκεκριμένα 
παραδείγματα, σχετικά μέ τό πώς ό ραψωδός Αντιλαμβανόταν τό ρόλο 
του, χωρίς όμως νά μπορούμε νά συμπεράνουμε τή δική του έμπειρία Από 
αύτά καί μόνο τά παραδείγματα :
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«Τι7 μάνητα, θεά, τραγούδα μας τοΰ ξακουστού Άχιλλέα  
Ανάθεμά τη, πίκρες πού’ δωκε στους ’Αχαιούς περίσσιες»13.

«Τόν άντρα, Μούσα, τόν πολύτροπο τραγούδα μου, πού πλήθος 
διάβηκε τόπους, άφοϋ πάτησε τής Τροίας τό κάστρο τό άγιο, 
καί πολιτείες πολλές έγνώρισε, πολλών βουλές ανθρώπων»14.

«Μούσες άπό τήν Πιερία, σείς πού μέ τά τραγούδια 
σας δοξάζετε, έλάτε, κράξετε τόν Δία, ύμνώντας τόν 
πατέρα τόν δικό σας,... ’Αγροίκα τή φωνή μου' 
βλέπε κι Ακούε καί σιάζε στή γραμμή τοΰ 
δίκηου έσύ τήν κρίση. "Οσο γιά μέ, στόν Πέρση 
θάθελα νά πώ κάποιες Αλήθειες»15.

«Δώστε ν ’ Αρχίσουμε Απ' τίς Έλικώνιες τις Μούσες 
τό τραγούδι,... Αυτές λοιπόν διδάξαν στόν ’Ησίοδο 
κάποτε τ ’ ώραΐο τραγούδι...»16.

Παρατηρούμε δτι ό ραψωδός είναι ό ύπηρέτης των Μουσών, πού τόν 
έμπνέουν καί τόν διδάσκουν. Ό  ποιητής δέν βλέπει τόν έαυτό του σάν τόν 
αύτόνομο δημιουργό τού έργου του, άλλά σάν κάποιον, πού τού έχει δοθεί 
τό δώρο τής έμπνευσης καί τής ικανότητας άπό έξωτερικούς παράγοντες, 
τίς Μούσες ή τούς δασκάλους του.

Περίπου τρεις αίώνες άργότερα, ό Πλάτων έγραψε γιά τίς έμπειρίες 
τής ποιητικής δημιουργίας στό έργο του «’Ίων». Ό  Σωκράτης λέει στόν 
”Ιωνα :

«Τό σκέπτομαι, "Ιων, καί σπεύδω Αμέσως νά σοϋ είπώ τί νομίζω πώς 
αύτό σημαίνει. Υπάρχει πράγματι είς έσέ αυτό, τό νά όμιλής ώραΐα περί τοΰ 
’Ομήρου, χωρίς νά είναι βέβαια τέχνη, όπως άνέφερα πρό όλίγου, άλλά μία 
δύναμις θεϊκή, ή όποία σέ κινεί, καθώς συμβαίνει καί μέ τήν πέτραν, τήν ό
ποιαν ό μέν Ευριπίδης ώνόμασε Μαγνήτιν καί ό πολύς ό κόσμος πέτραν τοΰ 
Ήρακλέους. Πράγματι καί ή πέτρα αυτή όχι μόνον ή Ιδία έλκύει τά δακτυλί
δια τά σιδηρά, άλλά καί εΐάγει δύναμιν μέσα είς τά δακτυλίδια, ώστε νά ή μ
πορούν καί αύτά νά ένεργοϋν δ, τι Ακριβώς καί ή πέτρα, νά έλκύουν δηλαδή 
άλλα δακτυλίδια, ώστε κάποτε ένας πολύ μακρός όρμαθός άπό σιδεράκια 
καί δακτυλίδια κρέμαται τό ένα άπό τό άλλο. Καί είς δλα αύτά έχει προ- 
σκολληθή ή δύναμις Από τήν πέτραν έκείνην. "Ετσι Ακριβώς καί ή Μούσα : 
Ένθέους μέν ή Ιδία καθιστμ καί διά μέσου τών ένθέων τούτων κρεμασμένος 
είναι ένας άλλος όρμαθός Από ένθουσιάζοντας. Διότι όλοι, καί οί μεγάλοι 
ποιηταί έπών, όχι έπί τή βάσει γνώσεως τεχνικής-, άλλ ’ έπειδή έχουν μέσα
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τους τό Θειον καί κυριαρχούνται άηό αύτό, συνθέτουν δ λα τά ώραία αύτά 
ποιήματα, τό ίδιον καί οΐ μουσικοσυνθέται»11.

Ό  ραψωδός αύτοϋ τοϋ είδους (ό νΙων) διαφέρει άπό τούς προφορικούς 
έπικούς ραψωδούς, πού άναφέραμε προηγουμένως, γιατί άπάγγειλλε γρα
πτά κείμενα άπό μνήμης. Παρόλα αύτά, τά λόγια του Σωκράτη έχουν σχέ
ση μέ την κατάσταση ραψωδού - θεατή. Είναι σημαντική ή διαδικασία, μέ 
τήν όποία ό ραψωδός άποκτά τήν τέχνη του. Γιά νά γίνει κάποιος ραψω- 

• δός θά έπρεπε νά έξασκηθεΐ, νά δουλέψει σκληρά, δπως ισχυε καί γιά κά
θε έκπαίδευση σέ κοινωνίες, πού δέν είχε άπλωθεΤ ή μόρφωση. Ή  δική του 
θά πρέπει νά ήταν τού τύπου δασκάλου - μαθητή. Μάθαινε μέ τήν ταύτιση 
μέ τόν δάσκαλό του. Ή  έκπαίδευση τού ραψωδού, ίσως, βασίζεται άπο- 
κλειστικά στό είδος τής έντονης ταύτισης, πού Ισχύει καί στή σχέση μετα
ξύ ποιητή, ποιήματος καί άκροατηρίου. Τό προφορικό έπος έκμεταλλεύε- 
ται μία πλευρά τού φυσιολογικού παιδικού τρόπου σκέψης, πού είναι ζων
τανός καί διαθέσιμος στόν ώριμο άνθρωπο. 'Υπόσχεται νά μάς άποκατα- 
στήσει προσωρινά τή χαμένη παιδικότητά μας μέ τίς τρυφερές καί προ
στατευτικές μας τάσεις πρός τά άγαπημένα μας Αντικείμενα, άλλά καί τίς 
τρομακτικές πλευρές.Προμηθεύει έπίσης τά μέσα, γιά νά τούς έπιβληθει
μέ τήν ταύτιση μέ τόν ήρωα ή τό θεό, καί έτσι ξυπνάει στό θεατή συναισθή- •
ματα παντοδυναμίας τού έαυτού (Self). Ό  Η. Kohut18 μάς δίνει τή θεωρητι
κή καί κλινική θεώρηση τής έννοιας τής μεγαλομανίας τού έαυτού (Gran
diose Self) σέ σχέση μέ τό ναρκισσισμό. Ά πό τήν άλλη μεριά ή δύναμη των 
θεών ένεργεί ώς περιορισμός τού μεγαλείου, άκόμα καί τού πιό παντοδύ
ναμου ήρωα.

"Οσον άφορά τό μέτρο των έπών οί σύγχρονες έπιστήμες Ανακάλυ
ψαν δτι ύπάρχει βιολογικός ρυθμός σέ δλα τά έπίπεδα, δπως είναι καί δ 
χρόνος19, καί τό μέτρο τών έπών συμβαδίζει μέ αύτόν. Οί ποιητές ώς πιό 
ευαίσθητοι είχαν άντιληφθεΐ αύτό άπό παλιά, έμπειρικά, καί γΓ αύτό τά έ
πη είναι σέ στίχους. Ό  Τδιος ό ρυθμός δρά Ανακουφιστικά.

ΟΙ Πυθαγόρειοι άπό παλιά μίλησαν γιά τήν Αρμονία. Ό  Πλούταρχος 
μιλώντας γιά τήν μουσική Αναφέρει, δτι οί «περί τόν Πυθαγόραν καί Ά ρ- 
χύταν» καί άλλοι παλαιοί φιλόσοφοι έλεγαν δτι ή φορά τών δντων καί ή κί
νηση τών Αστέρων δέν συντελεΐται χωρίς τήν μουσική, διότι δλα κατα
σκευάσθηκαν άπό τόν θεό μέ Αρμονία : «Τήν γάρ τών δντων φοράν καί τήν 
τών άστέροη· κίνησιν οί περί τόν Πυθαγόραν καί Άρχύταν καί Πλάτωνα καί 
οί λοιποί τών άρχαίων φιλοσόφων ούκ άνευ μουσικής γίνεσθαι καί συνιστά- 
ναι έφασκον πάντα γάρ καθ' Αρμονίαν υπό τού θεού κατασκευάσθαι φησίν». 
Σχετικά μέ τούτο πρέπει νά θυμηθούμε τήν παρατήρηση τού Θεοφράστου, 
πώς ή Ακοή είναι ή πιό περιπαθής, «παθητικωτάτη», άπό δλες τίς αίσθή- 
σεις, δπως έπίσης καί τά μοναδικά ήθικά Αποτελέσματα πού Αποδίδει ό 
Πλάτων στή μουσική20.
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Ό  Πλάτων μας λέγει στόν «”Ιωνα», πώς οί «κορυβαντιώντες» «συγ- 
κινοΰνται βαθιά μόνον άπό μιά μελωδία, έκείνη πού άνήκει στό Θεό πού 
τούς κατέχει, καί σ ' αύτήν τήν μελωδία άντιδροϋν πλούσια μέ χειρονομίες 
καί λόγια, ένώ Αδιαφορούν γιά όλες τίς άλλες»21. Λέν είναι πάντως βέβαιο 
άν ή λέξη «κορυβαντιώντες» χρησιμοποιείται έδώ έλεύθερα ώς δρος, πού 
προσδιορίζει «άνθρώπους σέ κατάσταση άγχους» ή σημαίνει «αύτούς πού 
λαμβάνουν μέρος στήν κορυβαντική τελετουργία». Κατά τή δεύτερη άπο
ψη, ή κορυβαντική παράσταση πιθανόν νά περιείχε διαφορετικούς τύπους 
θρησκευτικής μουσικής, πού κατά τόν E.R.Dodds22 είχαν χρησιμοποιηθεί 
γιά διάγνωση τής ψυχικής τους καταστάσεως. Γεγονός πάντως είναι, πώς 
τό κείμενο δείχνει δτι ή διάγνωση βασιζόταν στίς άντιδράσεις τού άσθενή 
πρός τήν μουσική καί άποτελοΰσε τό ούσιαστικό πρόβλημα, δπως συνέ- 
βαινε σέ δλες τίς περιπτώσεις «κατοχής» : μιά καί ό άσθενής γνώριζε τόν 
θεό, πού προκαλοΰσε τήν άσθένειά του, μπορούσε νά τόν Ικετεύσει μέ τίς 
άρμόζουσες θυσίες23.

Οί Πυθαγόρειοι είχαν χρησιμοποιήσει κατά τόν τέταρτο αιώνα κά
ποια μορφή μουσικής καθάρσεως24. 'Όμως αυτοί πού πρώτοι μελέτησαν 
τήν μουσική κάτω άπό τό φώς τής φυσιολογίας καί τής ψυχολογίας τών 
αισθημάτων ήσαν οί Περιπατητικοί25. Ό  Θεόφραστος, δπως καί ό Πλά
των, πίστευε πώς ή μουσική θεραπεύει τίς καταστάσεις άγχους26. Κατά 
τόν πρώτο αίώνα ό Άσκληπιάδης, Ιατρός στή Ρώμη, θεραπεύει τούς ψυχι
κά άσθενεϊς χρησιμοποιώντας τήν «συμφωνία». Τήν έποχή τοΰ Άντωνί- 
νου, ό Σωρανός άναφέρει τήν μουσική του αυλού σάν μιά μέθοδο, πού χρη
σιμοποιούσαν στίς ήμέρες του γιά τήν θεραπεία τής κατάθλιψης ή τής 
ύστερίας27. Μέ τόν τρόπο αύτό ή παλαιό μαγική - θρησκευτική κάθαρση 
άποσυνδεόταν βαθμιαία άπό τόν θρησκευτικό της περίγυρο καί προσαρ
μοζόταν στήν περιοχή τής λαϊκής ψυχιατρικής, γιά νά συμπληρώσει τήν 
καθαρά φυσική θεραπεία πού χρησιμοποιούσαν οί Ιπποκρατικοί ιατροί.

Ό  ραψωδός λοιπόν μίλαγε μέ Ιστορίες έκείνων τών χρόνων (π.χ. τήν 
ίστορία τοΰ Όδυσσέα, πού τελικά παρά τίς άντιξοότητες γύρισε σπίτι του 
στήν πιστή Πηνελόπη, τιμώρησε τούς μνηστήρες καί «έζησαν αύτοί καλά 
καί έμεΐς καλύτερα»), δπως ό Χριστός μίλαγε άργότερα μέ παραβολές. 
Αύτός ό έμμεσος τρόπος άνακούφιζε τούς άκροατές, πού τούς άπασχο- 
λοΰσαν παρόμοια προβλήματα μέ τούς ήρωες τών έπών, συγχρόνως ό ρυθ
μός καί ή μουσικότητα τοΰ στίχου δροΰσανήρεμιστικά γιά καθαρά βιολο
γικούς λόγους, πού οί ποιητές τό είχαν άντιληφθεΐ έμπειρικά άπό παλιά.
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Άχιλλεύς) θυμόν έτερπεν, άειδε δ ’ άρα κλέα άνδρών»), καί τούς άοιδούς 
(Φήμιος, Δημόδοκος) τού είρηνικού βίου τής ’Οδύσσειας. 2) Διάφορες πλη
ροφορίες άπό τήν μεταγενέστερη ποιητική παράδοση καί 3) άνάλογες μορ-

* φές καί έκδηλώσεις τής λαϊκής ήρωϊκής ποιήσεως άλλων λαών.
Ή  προομηρική ποίηση, πού έχει τίς ρίζες της στή μυκηναϊκή έποχή, άν- 

τλούσε τά θέματά της άπό τούς μυθικούς «κύκλους» καί τούς έπικούς θρύ
λους, πού διαμορφώθηκαν κατά τή γεωμετρική έποχή (12ος - 8ος αίώνας 
π.Χ.). Τά άσματα, «οϊμη», πού έψελναν οί άοιδοί (τυπικός έκπρόσωπος ό 
Δημόδοκος) μέ τήν συνοδεία λύρας, περιπλανώμενοι στίς διάφορες πόλεις 
καί στίς αυλές τών ήγεμόνων, είχαν ποικίλη έκταση, ύπήρχαν όμως καί έ- 
κτενέστερες συνθέσεις, όπως πχ. γιά τό θάνατο τού Άχιλλέα καί τό νόστο 
τού Όδυσσέα.

8. C.M. Bowra, The Meaning of a Heroic Age, Cambidge Mass. 1964, σελ. 24-47.
9. M. Parry, The Making of Homeric Verse, Oxford 1971.

10. A. Lord, The Singer of Tales, Cambridge Mass. 1960.
11. Πρόκειται γιά τό όμηρικό ζήτημα. Ή  πατρότητα τών όμηρικών έπών τέθηκε 

πολύ νο>ρίς σέ άμφισβήτηση (πρβλ. 'Ηροδότου 2, 117 περί τών Κυπρίων έ
πών). Στή σύγχρονη έπιστήμη ή έπαναφορά τού προβλήματος άρχίζει μέ τόν 
Abb6 Francois H6delin d’ Aubignac (1604 — 1644), ό όποιος μέ τό βιβλίο του 
“Conjecturus acad6miques ou dissertation sur Γ Iliade" (1715) υποστήριζε ότι έ
νας άγνωστος συνένοχε έπί μέρους αυτοτελή έπικά κομμάτια στήν μορφή 
πού μάς παραδόθηκε ή Ίλιάδα. Ή  δημοσίευση στά 1788 άπό τόν Villoison 
τού Venetus Α, ένός πολύτιμου όμηρικοϋ χειρογράφου μέ σχόλια, έκαμε γιά 
πρώτη φορά γνωστή τήν έργασία τών ’Αλεξανδρινών φιλολόγων καί παρου
σίασε τό πρόβλημα τών άρχαίων όμηρικών έκδόσεων καί τής Ιστορίας τού ό- 
μηρικοΰ κειμένου. Ό  F. A. Wolf μέ τό έργο του “Prolegomena ad Homerum”
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(Halle 1795) ύποστήριξε τήν άποψη δτι ή Ίλιάδα είναι έργο διαφόρων ποιη
τών.
Οί σπουδαιότερες θεωρίες γιά τό όμηρικό ζήτημα, μετά τόν Wolf, είναι :

1) Θεωρία των «μεμονωμένων άσμάτων» (Liedertheorie) μέ κύριο έκπρό- 
σωπο τόν Κ. Lachmann.

2) Θεωρία τής έπεκτάσεως, τής έξελίξεως (Entwicklungstheorie), μέ κύ
ριο έκπρόσωπο τόν G. Herrmann. Σύμφωνα μέ τούς έκπροσώπους αύτής τής 
θεωρίας ύπήρχε ένας άρχικός πυρήνας μέ τό θέμα τής Ίλιάδος, μιά άρχική 
Ίλιάδα (Urilias) μικρής έκτάσεως, ή όποια αύξήθηκε μέ μεταγενέστερες 
προσθήκες. Κατά τόν Ρ. von Miihll υπήρξε πιθανόν ένας ποιητής, ό όποιος 
συνέθεσε τήν άρχική Ίλιάδα (Urilias) καί τήν άρχική ’Οδύσσεια (Urodyssee).

3) Θεωρία των συμπιλητών (Kompilationstheorie). Κύριος έκπρόσωπος ό 
A. Kirchhoff. Σύμφωνα μέ τή θεωρία αύτή μικρά αύτοτελή έπη (νόστοι, περι
πλανήσεις κ.ά.) συνενώθηκαν άπό έναν συμπιλητή, τοϋ όποιου όμως τήν έρ- 
γασία προδίνουν πολλές άντιφάσεις.

4) ’Απόψεις τών ένωτικών (Unitarier) : Τά όμηρικά έπη είναι ένιαΐο έργο 
ένός ποιητή. Γιά τό όμηρικό ζήτημα δές : Ρ. Cauer, Grundfragen der Homer- 
kritik, Leipzig 1921 — 1923. Γ. Κουρμούλη, Έ πος καί έπική ύλη, Άθήναι 1955. 
Β. Marzullo, il Problema Omerico, Firenze 1952. H. Frankel, Dichtung und Philo
sophic des fruhen Griechentums, Munchen 19622. A. Lesky, Homeros, R.E. 
Suppl. 11,1967. W. Schadewaldt, Iliasstudien, Leipzig 1938 (Darmstadt 19663). K. 
Reinhardt, Die Ilias und ihr Dichter, Gottingen 1962. Συλλογικό έργο : A.J. Β. 
W ace-F. H. Stubbings, A companion to Homer, London 1962 (άνατύπωση 
1963). S.G. Kirk, The Songs of Homer, Cambridge Mash 1962. W. Whallon, For
mula, Charakter and Context. Studies in Homeric, Old English and Old Testament 
Poetry, Cambridge Mass. 1969. D. Young, Never Blotted a Line ? Formula and 
Premeditation in Homer and Hesiod, Arion 1967, 6, 279-324.

12. A. Lesky, Ιστορία τής ’Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Μετάφραση Ά . 
Τσοπανάκη), Θεσ/νίκη 1964, σελ. 76.

13. Όμήρου, Ίλιάς Α1-2 (Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη- Ί. Κακριδή), ’Αθήνα 
1976.

14. Όμήρου, ’Οδύσσεια α , _ 3 (Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη-Ί. Κακριδή).
15. 'Ησιόδου, "Εργα καί Ήμέραι 1 - 2  καί 9 -10 . (Μετάφραση Π. Λεκατσά).
16. 'Ησιόδου, Θεογονία 1,22 (Μετάφραση Π. Λεκατσά).
17. Πλάτωνος, "Ιων 533C-E (Μετάφραση Β. Λαούρδα).
18. Η. Kohut, Introductory Considerations. In : Analysis of the Self, New York 1971,

J.U.P.
19. G. Luc£, Biological Rhythms in Medicine and Psychiatry, Chery Chase, Md., 

1970.
20. Θεόφραστος, άπ 91. Πλάτωνος, Πολιτεία 398C-401A. Ή  συγκινησιακή ση

μασία πού έχει ή μουσική τοϋ αύλοϋ είκονίζεται μέ έκκεντρικό τρόπο άπό 
δύο παθολογικές περιπτώσεις πού μάς έχουν διασωθεί. Στήν μία, πού άναφέ- 
ρει ό Γαληνός (VII, 60 κ.έξής, Kiihn), ένας σώφρων κατά τά άλλα άσθενής 
βασανιζόταν άπό παραισθήσεις φανταστικών αθλητών, πού τούς έβλεπε καί





ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

I. ΤΟ «ΓΝΩΘΙ ΕΑΥΤΟΝ» ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Δύο πράγματα ένδιαφέρει νά δούμε ώς πρός αύτό : α) μέ ποιά πορεία 
έφτασε ό Σωκράτης στήν αύτογνωσία καί β) ποιό «είναι» τού άνθρώπου ά- 
νακάλυψε. Πολύτιμος βοηθός μας γιά τό πρώτο είναι ή πλατωνική «Άπό- 
λογία», γιά τό δεύτερο μαζί μ’ αύτήν καί τά «’Απομνημονεύματα» τού Ξε- 
νοφώντος.

’Αφορμή γιά τήν πορεία πρός τήν αύτογνωσία στάθηκεν ό χρησμός, 
πού έδωσε τό δελφικό μαντείο στόν φίλο καί μαθητή τού Σωκράτη Χαιρε- 
φώντα, πώς κανένας δέν είναι σοφότερος άπό τόν Σωκράτη1.

Ό  χρησμός έριξε τόν Σιοκράτη σέ μεγάλη περίσκεψη. Είχε ξεκάθαρη 
άντίληψη τού πόσο μικρή, πόσο άσήμαντη ήταν ή δική του σοφία. Ό  αύ- 
στηρός αυτοέλεγχος είχεν άπολήξει στό δτι ένα πράγμα ήξερε καλά, ότι 
δέν ήξερε τίποτα («έ'ν οίδα δτι ούδέν οίδα»)2.

Πώς, άναρωτιέται ό Σωκράτης, είναι δυνατόν αύτό τό «έν οϊδα δτι ού
δέν οίδα» νά όνομάζεται σοφία καί μάλιστα ή μεγαλύτερη άνθρώπινη σο
φία ; Γιά νά άπαντήσει στά έρωτήματα αύτά άποφάσισεν ό Σωκράτης νά 
θέσει τόν έαυτό του στήν ύπηρεσία τού ’Απόλλωνα : νά θεωρήσει άποστο- 
λή του τήν διερεύνηση τού νοήματος τού χρησμού καί, άμα τό νοήμα τού 
χρησμού άποκαλυφθεΐ, νά τό μεταδώσει καί στούς άλλους άνθρώπους.

Ή  διερεύνηση λοιπόν τού χρησμού όδήγησε τόν Σωκράτη στήν αύτο
γνωσία, μιά αύτογνωσία πού άπαλλάσσει τόν άνθρωπο άπό τήν φοβερή 
«ϋβριν», αύτή πού τόν πείθει δτι είναι σοφός. Αύτό σημαίνει δτι ή αύτογνω
σία προϋποθέτει τήν αύτοκυριαρχία, τήν κυβέρνηση μέ άλλα λόγια τού άν
θρώπου άπό τήν άλήθεια, άπό τόν άνιδιοτελή έρωτα γιά τήν άλήθεια, πού 
άποτελεΐ τήν πραγματική ούσία τού «είναι» του. Σέ ένα θαυμάσιο κεφά
λαιο τού έργου του «Παιδεία» ό Werner Jaeger3 όνομάζει πρωτάκουστη τήν 
άποφασιστικότητα μέ τήν όποία ό Σωκράτης έβαλε τήν ψυχή τού άνθρώ
που στήν ύψηλότερη θέση τής Ιεραρχίας τών άξιών. Τήν έβαλε πρώτη, για
τί, άντίθετα μέ τήν άριστοκρατική ήθική, κατέστησε τόν άνθρωπο έλεύθε- 
ρο καί άνεξάρτητο άπό τόν πλούτο καί τήν έξωτερική γενικά άναγνώριση. 
Τό άριστοκρατικό Ιδεώδες, δτι άνδρας είναι έκεΐνος πού ώφελεΐ τούς φί-
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λους καί βλάπτει τούς έχθρούς του, δέν βρίσκει φυσικά στόν Σωκράτη κα
μιά δικαίωση. Δέν Αποτελεί άρετή άλλά κακία. Αύτή είναι ή θεώρηση πού 
άπορρέει άπό τήν σωκρατική άνθρωπογνωσία. “Ετσι βλέπουμε τήν πορεία 
τού Σωκράτη πρός τήν αύτογνωσία καί τήν Ανακάλυψη τού «είναι» τού 
άνθρώπου.

Ή ς πρός τό τελευταίο έχουμε μιά πολύτιμη πληροφορία άπό τόν Ξε- 
νοφώντα. Πρόκειται γιά τήν περίφημη διάκριση τής άνθρώπινης ζωής σέ 

* δύο περιοχές : τήν περιοχή των «έφ* ήμΐν» καί τήν περιοχή τών «ούκ έφ’ ή
μΐν». Στήν δεύτερη περιοχή δέν είναι ό άνθρωπος κυρίαρχος* τήν όρίζει ή 
θέληση τού Θεού. Γιά τά «ούκ έφ' ήμΐν» ό άνθρωπος έμπιστεύεται τόν έαυ- 
τό του στούς θεούς. Προσφεύγει στήν μαντική4. Πρόσθετη ένδειξη γΓ αυτή 
τή φροντίδα έχει ό Σωκράτης τό «δαιμόνιόν» του5, τή φωνή πού άκούει μέ
σα του, τήν σταλμένη άπό τόν άγαθό δαίμονα σέ δύσκολες στιγμές, πού ά- 
ναφέρονται σέ πράξεις καί Αποφάσεις γιά πράγματα «ούκ έφ’ ήμΐν». Ή  
φωνή είναι πάντα άπαγορευτική. Είδοποιεΐ τόν Σωκράτη νά μήν κάνει κά
τι πού σκέπτεται νά κάνει. Άποτρέπει, δέν προτρέπει. Τά «μή» τού δαιμο- 
νίου (άπαγορευτικό Υπερεγώ), έφόσον ό Σωκράτης πιστεύει ότι είναι θειο 
μήνυμα, μήνυμα άπό έκεΐνον πού γνωρίζει τά πάντα, τού είναι άρκετό.
„ ‘Αληθινός σκοπός τού άνθρώπου κατά τόν Σωκράτη είναι, όχι νά κά

νει άπλώς δ,τι Αποφάσισε, άλλά ή έκτέλεση τής πράξεως νά έχει ήθικό Α
ποτέλεσμα, νά τού χαρίζει έσωτερική εύεξία6. Στούς μαθητές του ό τεχνί
της, όπως καί οί σοφιστές, περιορίζεται νά Αναπτύξει δεξιοτεχνία. Ό  σο
φός Ανθρωπος, ό «Αγαθός», πάει βαθύτερα. Ά πό τήν πράξη πού κάνει θέ
λει νά Αποσπάσει τήν έσωτερική εύεξία. ΓΓ αυτό πρέπει νά ξέρει, έάν ή 
πράξη αύτή θά έχει τό ποθούμενο Αποτέλεσμα. Αύτό θά τό ξέρει, έάν γνω
ρίζει τό «όντως Αγαθόν». Ποιό είναι όμως «τό όντως Αγαθόν» ; Ή  Απάντη
ση τού Σωκράτη στό βασικό αύτό έρώτημα είναι έκπληκτική. Τό «όντως 
Αγαθόν» πρέπει νά είναι κάτι πού νά μήν είναι ποτέ δυνατόν νά στραφεί έ
να ντίον τού ίδιου του τού έαυτού (δηλαδή νά μή δημιουργεί ένοχή). Τέτοιο 
άγαθό δέν μπορεί νά είναι άλλο άπό τήν «όμολογίαν» τής συνειδήσεως 
πρός τόν έαυτό της. Προϋπόθεση γΓ αύτό είναι νά κατέχει ή συνείδηση ά
μεσα καί Απόλυτα τό άγαθό. “Ετσι γιά τόν Σωκράτη άρετή είναι ή γνώση. 
Πρόκειται γιά τήν άμεση περί τού Αγαθού μαρτυρία τής ψυχής. Μέ τήν πο
λύτιμη τούτη σκέψη φτάνει ό Σωκράτης στήν έσωτερίκευση τής Αρετής 
στόν ύπέρτατο βαθμό της. "Οταν ό άνθρωπος ένεργεΐ έτσι, τότε «εύ πράτ
τει» καί φθάνει στήν «εύπρσξία»,7 όταν αίσθάνεται ή ψυχή αύτά, τότε «εύ 
έχει», έχει «εύεξίαν».

Ή  εύπραξία στάθηκεν ό σταθερός κανόνας μέ τόν όποιο ρύθμισε ό 
Σωκράτης τή ζωή του. Δέν δέχθηκε τήν πρόταση τού Κρίτωνα νά δραπε
τεύσει άπό τήν φυλακή, γιατί «τό άναμφιλογώτατον Αγαθόν» δέν είναι ή
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διάσωση τής ζωής του μέ κάθε τρόπο, άλλά ή σωστή κατεύθυνση τής ένέρ- 
γειάς του, τό «εύ πράττειν». Γιά νά μάς δώσει νά κατανοήσουμε καλά αύ- 
τό τό νόημα άντιπαραθέτει τόν όρο «εύτυχία»8. Εύτυχία, όπως καί έτυμο- 
λογικά φαίνεται, είναι ή εύδαιμονία πού νιώθουμε, όταν ή έκβαση ένός πε
ριστατικού συμπέσει μέ τήν ένδόψυχη έπιθυμία μας. Επιθυμεί ό γεωργός 
καλή έσοδεία άπό τήν σπορά του. "Οταν συμβεΐ αύτό, αίσθάνεται εύτυχής, 
γιατί συνέπεσαν τά έξωτερικά γεγονότα μέ τήν έπιθυμία του.

Ή  γνώση γιά τόν Σωκράτη δέν είναι μόνο θεωρητική πορεία τού νοϋ. 
Ή  φιλοσοφία είναι τήν ίδια ώρα καί πράξη, πού άναδίνει συγχρόνως τό θε
ωρητικό της ύπόβαθρο.

Ή  φιλοσοφία λοιπόν βοηθάει ώς μέσον τόν άνθρωπο γιά νά γνωρίσει 
τόν πραγματικό έαυτό του. Τό σωκρατικό Ιδεώδες «γνώθι σαύτόν» άντι- 
στοιχεΐ στήν σύγχρονη «θεραπεία αύτογνωσίας» (Insight Therapy).

Γιά τήν θεραπεία αύτογνωσίας στό Εγχειρίδιο Ψυχιατρικής τών 
Freedmann, Kaplan καί Sadock σημειώνονται τά έξής : «Μιά αύστηρή κρι
τική, άλλά στοργική, έξονυχιστική αύτοεξέταση, καθώς καί μιά διευθυνό- 
μενη άπό έξω έξονυχιστική έξέταση μπορεί νά όδηγήσει στήν όλοκλήρω- 
ση ένός προσώπου καί τής δημιουργικής δυνατότητάς του. Μιά νέα άντί- 
ληψη μπορεί νά συμβεΐ στό προσυνειδητό (Preconsciuns) κατά τή διάρκεια 
μιάς έρμηνείας, άλλά ή έρμηνεία δέν έχει ώς άποτέλεσμα καθόλου τήν έ- 
ξάλειψη τής άπωθήσεως. Αύτό τό περιορισμένο άποτέλεσμα όδηγεΐ σέ μιά 
διανοητικοποιημένη αύτογνωσία.

Σέ άλλη περίσταση έντούτοις ό χρόνος καί ή άκρίβεια τής έρμηνείας 
μπορεί νά όδηγήσει στήν άπελευθέρωση τού συναισθήματος, στήν παρα
γωγή σπουδαίου νέου ύλικού, σέ ξαφνικό αίσθημα έκπληξης καί συχνά ά- 
κούγεται «Πώ - πώ ! έμπειρία». Αύτό όδηγεΐ σέ μιά συναισθηματική έμπει- 
ρία άνάμικτη μέ διανοητικούς παράγοντες. Ή  συναισθηματική αύτογνω
σία συχνά είναι πολύ περισσότερο παραγωγική άπό τή διανοητική αύτο
γνωσία»9.

Σ’ αύτό τό είδος ψυχοθεραπείας ό θεραπευτής προσπαθεί νά βοηθήσει 
τόν άρρωστο νά άποκτήσει γνώση τών προβλημάτων του, τών ένδοψυχι- 
κών του συγκρούσεων, συγχύσεων, τών αίτιων τους καί στή συνέχεια τόν 
βοηθάει νά άναπτύξει μεγαλύτερη προσαρμογή στό περιβάλλον. Σ’ αύτή 
τήν τεχνική ή άναζήτηση καί ή έξέταση τού άσυνειδήτου είναι πολύ περιο
ρισμένη.

II. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ

Στή «Πολιτεία» ό Πλάτων άσκεΐ κριτική στήν έλληνική ποιητική πα
ράδοση. Δηλώνει ότι «ή φιλοσοφία καί ή ποίηση έχουν άπό τά παλιά τά
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χρόνια διαφορές»10. Ή  άνάδειξη τής φιλοσοφίας σήμαινε ταυτόχρονα καί 
τήν πτώση τών σοφιστών άπό τήν έπίζηλη θέση πού κρατούσαν ώς δάσκα
λοι τής Ελλάδος.

Στό βιβλίο Β’ τής «Πολιτείας» ό Πλάτων άσκεΐ κριτική στίς παλαιές 
θεολογικές παραδόσεις, πού είχαν περάσει στά ποιήματα τού Όμήρου, 
τού 'Ησιόδου καί τών τραγικών. ΟΙ μυθολογικές παραδόσεις, τονίζει, δέν 
μπορούν νά χαρίσουν στό έκπαιδευόμενο άτομο τήν άρετή, τήν άγάπη 
ϊιρός τούς γονείς καί τούς συγγενείς. ’Αντίθετα παρουσιάζουν έμπρός τους 
έναν κόσμο μέσα στόν όποιο κυριαρχεί ή άσέβεια,ή άδικία καί δίνουν μιά 
πολύ κακή άντίληψη γιά τούς θεούς στά πνεύματα τών άνηλίκων παιδιών. 
Ή  έπίθεση κορυφώνεται στό τρίτο βιβλίο. Ό  Πλάτων διαπιστώνει ότι οί ά- 
ναφερόμενες στόν "Αδη μυθικές διηγήσεις χαλαρώνουν τήν ψυχική άντο- 
χή τού άνθρώπου πού τίς άκροάται. ΟΙ φόβοι καί ή θεολογία τόν κάνουν 
δειλό. Δέν βοηθάει καθόλου τήν εύψυχία τών νεαρών «φυλάκων» νά άκούν 
ότι οί όμηρικοί θεοί καί ήρωες θρηνούσαν, όταν τούς έβρισκαν συμφορές. 
Πολλές διηγήσεις άκόμη άπ’ αυτές, πού παρουσιάζουν τά όμηρικά έπη, 
ούτε τή σωφροσύνη ούτε τήν έγκράτεια, ούτε τόν άδέκαστο χαρακτήρα 
τών νέίον μπορούν νά ώφελήσουν. Στή συνέχεια11 ό Πλάτων θεωρεί τήν 
«μίμηση» ώς ζωτικό στοιχείο τού τρόπου, μέ τόν όποιο ή ποίηση καί τό 
δράμα άσκούν τήν έπιρροή τους. Στόν όρο αύτόν ύπάγονται ή συνειδητή 
έκφραση μίμησης, όπως τό παίξιμο κάποιου ρόλου άπό τόν ήθοποιό, άλλά 
καί ή διεργασία μεταξύ ήθοποιών καί κοινού, πού θά μπορούσαμε νά τήν 
άποκαλέσουμε άσυνείδητη ταύτιση.

Αύτά πού διαπραγματεύεται ό Πλάτων δείχνουν καθαρά ότι ό ϊδιος 
τείνει νά έξισώσει τήν πρόσκαιρη έρμηνεία ένός ρόλου μέ τή μόνιμη ταύτι
ση. Γι’ αύτό καί φοβάται μήπιος ή μιά κάποια κακή πράξη ή σκηνή τού έρ
γου όδηγήσει τόν θεατή στή διαφθορά. Μόνον ή μίμηση τού σοβαρού καί 
σταθερού ήθους θά έπρεπε νά έπιτραπεΐ. "Υστερα άπ’ αύτά ή τραγωδία, ή 
κωμωδία καί τό έπος δέν μπορούν νά έχουν θέση στήν πολιτική τών «φυ- 
λάκων». Είναι μόνον άνεκτά ποιήματα διηγηματικής μορφής, πού έχουν 
ώς θέμα τους τήν έξύμνηση τού ήθους τών έναρέτων άνδρών12. "Αλλος λό
γος, γιά τόν όποιον ό Πλάτων άπαρνεΐται τήν ποίηση είναι ή συναισθημα- 
τικότητα τής ποιητικής έμπειρίας καί ή παθητικότητα τού άκροατηρΐου, 
όπως καί ή παθητικότητα τού ποιητή πού έμπνέεται άπό τίς Μούσες. Στόν 
«"Ιωνά» ό Πλάτων χαρακτηρίζει τήν έκτέλεση τού ραψο^δού ώς τρέλλα 
καί καταστρεπτική έμπειρία γιά τούς άκροατές :

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Στάσου τώρα, Ίω ν : Άπάντησέ μου είς αύτό, κα ίμή  
μού κρύψης ό,τι θά σ ' έρωτήσω : Όταν άπαγγείλης ώραϊα τούς έπικούς 
στίχους καί καταπλήζης είς τόν ϋψιστον βαθμόν τό κοινόν, ή όταν τραγου
δάς τόν Όδυσσέα, πού έπρόβαλε μ 'ένα  πήδημα είς τό κατώφλι καίάποκα-
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λύπτεται είς τούς μνηστήρας καί χύνει τά βέλη πρό των ποδών τον, ή όταν 
τραγουδής τόν Άχιλλέα πώς όρμο, έναντίον τον Έκτορος, ή όταν τραγου- 
δής κάτι σνγκινητικόν άπό τά σχετικά μέ τήν Άνδρομάχην, ή μέ τήν 'Εκά
βη ν, ή μέ τόν Πρίαμον -  τήν στιγμήν έκείνην είσαι είς τά λογικά σον, ή βγαί
νεις άπό τόν έαντόν σον καί ή ψνχή σον τότε, κατεχομένη άπό ένθονσια- 
σμόν, φαντάζεται πώς παρενρίσκεται είς τά γεγονότα, πού περιγράφεις, είτε 
σνμβαίνονν είς τήν Ιθάκην, είτε είς τήν Τροίαν ή όπωσδήποτε τό περιγρά- 
φονν οί σ τίχο ι;

ΙΩΝ : Πόσον παραστικόν είναι, Σωκράτη, αύτό τό παράδειγμα, πού 
μου άνέφερες ! Θά σον τό είπώ, καίδέν θά σον τό άποκρύψω. Νά, π.χ. όταν 
άπαγγέλλω κάτι σνγκινητικόν, δάκρνα γεμίζονν τά μάτια μον καί όταν πά
λιν κάτι τρομακτικόν ή φοβερόν, άνορθώνονται αί τρίχες άπό τόν τρόμον 
καί ή καρδία μον άναπηδμ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Λοιπόν, ήμπορονμεν νά βεβαιώσωμεν, "Ιων, ότι εύρί- 
σκεται τήν στιγμήν αύτήν εις τά λογικά τον ένας άνθρωπος, πού, στολισμέ
νος μέ φόρεμα πολύχρωμον καί μέ στεφάνια χρνσά, κλαίει μέσα είς τάς θν- 
σίας καί μέσα είς τά πανηγύρια, χωρίς τίποτε νά έχη χάσει άπό αύτά, ή πού 
καταλαμβάνεται άπό φόβον, ένφ  εύρίσκεται μεταξύ είκοσι χιλιάδων καί 
πλέον άνθρώπων, πού έχονν δ/ ’ αυτόν άγαθάς διαθέσεις, χωρίς κανείς νά 
τόν κλέβη ή νά ζητή νά τόν βλάψη ;

ΙΩΝ : Μά τόν θεόν, όχι καί τόσον πολύ, Σωκράτη, διά νά είμαι ειλικρι
νής.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Γνωρίζεις λοιπόν ότι καί είς τούς περισσοτέρονς θεατός 
τήν Ιδίαν άκριβώς έπίδρασιν σείς έξασκεϊτε ;

ΙΩΝ : Καί πολύ καλά μάλιστα τό γνωρίζω. Διότι κάθε φορά, έπάνω ά
πό τό βήμα, τούς παρακολουθώ πώς κλαίουν καί τό βλέμμα των γίνεται 
τρομαγμένον καί συνταράττονται μέ όσα άπαγγέλλονται»13.

Στό δέκατο βιβλίο τής «Πολιτείας» ό ίδιος έπανέρχεται στην έπίθεσή 
του έναντίον τής ποιήσεως καί τοΰ δράματος.

Αυτή ή καθολική καταδίκη τής ποιητικής τέχνης βασίζεται στην παν
τελή άπόρριψη τής μίμησης ώς άρχής μαθήσεως, έπειδή άναφέρεται στό 
κατώτερο κατά τήν άξια τμήμα τής ψυχής μας, κι’ έτσι είναι άδύνατο νά 
μή χαρακτηρίζονται καί τά γεννήματά της άπό τήν ίδια τήν κατωτερότη
τα : «... καί γενικά κάθε μιμητική τέχνη κατασκευάζει ώς έργο της κάτι πού 
στέκει άπό τήν άλήθεια πολύ μακριά καί ότι έχει άναστροφή μέ τό ψυχικό 
μας έκείνο τμήμα πού είναι πολύ άπό τή φρόνηση ξεμακρυσμένο καί γίνεται 
συντρόφισσά του καί φιλαινάδα του, χωρίς άπό τό σύνδεσμο αύτό νά ήμπο- 
ρι7 νά βγει τίποτε τό σωστό καί τό άληθινό. Δέν χωράει καμμιά όπολύτως 
άντίρρηση. "Ωστε ή μιμητική όντας φαύλη ζευγαρώνεται μέ κάτι πού είναι 
φαύλο καί γεννά φαύλα γεννήματα»14.
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Παρατηρούμε έδώ τόν ύπαινιγμό γιά τήν άπόρριψη τής μίμησης, έπει- 
δή ύποτίθεται ότι σχετίζεται μέ τήν σεξουαλικότητα καί τήν άναπαραγω- 
γή. Τό άνώτερο έπίπεδο είναι έκεΐνο τής νόησης καί τής λογικής :

«Δέν είναι λοιπόν Αλήθεια ότι αύτό πούμας προστάζει νά φέρνωμε Αντί
δραση είναι ό λόγος καί ό νόμος καί ότι αύτό πού μάς τραβά πρός τίς λύπες 
δέν είναι τίποτε Αλλο παρά μονάχα τό πάθος ; "Οταν όμως παρονσιάζωνται 
μέσα στόν άνθρωπο σχετικά μέ τό ίδιο πράγμα σύγχρονα δυό ώθήσεις, λέμε 
ότι Αναγκαστικά υπάρχουν μέσα του δυό δυνάμεις. Πώς είναι δυνατό νά μή 
τό είποϋμε ; Ή μιά δέν είναι πρόθυμη νά υποτάσσεται στό νόμο άκολουθόν- 
τας όλες τού νόμου τίς ύποδείξεις ; Πώς γίνεται αύτό ; Ό  νόμος, θαρρώ, 
λέει ότι τό π ιό καλύτερο Απ ’ όλα είναι νά μένη κανείς όσο ήμπορεϊ Ατάραχος 
μέσα στίς συμφορές χωρίς νά άγανακτή, Αφού ούτε είναι φανερό τό Αγαθό ή 
τό κακό πού βγαίνει Από αυτές ούτε έκεΐνος πού παραδίνεται στή στενοχώ
ρια έχει νά κερδίση τίποτε ούτε υπάρχει κατιτί μέσα στά Ανθρώπινα πού νά 
έχη υπερβολικά μεγάλη σπουδαιότητα καί δ,τι πρέπει, όσο γίνεται γρηγο- 
ρώτερα, νά μάς βοηθήση μέσα στίς τέτιες περιστάσεις κι' αύτό τό έμποδίζει 
ή λύπη. Ποιό είναι, είπε αύτός, κατά τή γνώμη σου τούτο τό πράγμα ; Τό νά 
έρευνήσωμε, είπα έγώ, μέ τή σκέψη μας τό τί έχει γίνει καί τό νά διευθετή- 
σωμε τή συμπεριφορά μας Απέναντι στήν περίσταση, όπως κάνωμε όταν έ- 
χωμε μπροστά μας τό τί έφερε τό ρίξιμο τών κύβων, δηλαδή κατά τόν τρό
πον όποιον ό λόγος χαρακτηρίζει ώς τόν κατά τό δυνατό καλύτερο κοντά σ ' 
αυτά καί τό νά μή περνάμε τή ζωή μας σκούζοντας χωρίς νά ξεκολλάμε έ
πειτα Από κάθε μας Αποτυχία τά χέρια μας Από τό χτυπημένο μέρος, ώσάν 
νά είμαστε μικρά παιδιά, Αλλά νά συνηθίζωμε πάντοτε τήν ψυχή μας νά Α- 
σχοληθή όσο γίνεται γρηγορώτερα μέ τή γιατριά καίέπανόρθωση τής Αρρώ- 
στειας καί τού σκοντάματος καί νά προσπαθούμε χρησιμοποιόντας τήν Ια
τρική νά έξοστρακίζωμε τή θρηνωδία. Ένας τέτοιος τρόπος, είπε αύτός, 
συμπεριφοράς Απέναντι στίς περιπέτειες θά ήταν Αναμφισβήτητα όρθότα- 
τος. Έτσι λοιπόν, παραδεχόμαστε ότι τό εύγενικώτατο τμήμα τού έαυτοΰ 
μας έχει τή διάθεση νά Ακόλουθή πάντοτε τούτον τό λογισμό»15.

Στή συνέχεια ό Πλάτων θεωρεί ότι ή ποίηση έπιδρά στους άκροατές 
σάν μαγεία, ότι ή φιλοσοφία προσφέρεται κατά συνέπεια σάν έξορκισμός 
καί περιγράφει τό καθήκον τού φιλοσόφου :

«Θά κάμωμε κι'έμεΐς ό,τι κάνουν όσοι ήταν κάποτε πεσμένοι σέ έρωτα 
μέ κάποιον' όπως έκείνοι, όταν σχηματίσουν τή γνώμη ότι ό έρωτας δέν εί
ναι ώφέλιμος, βιάζοντας τόν έαυτό τους ξεμακραίνουν Απ'αύτόν, έτσι κ ι 'έ 
μεΐς έξ αΙτίας βέβαια τού έρωτα πρός τήν τέτια ποίησή, τού δημιουργημένου 
μέσα στήν ψυχή μας Από τήν έκπαίδευση πού μάς έδωκαν οΙ πολυθέλγητρες 
πολιτείες, θά έχωμε γι'αύτή τήν καλή διάθεση νά δειχτή όσο γίνεται εύγενι- 
κώτατη καί Αληθινώτατη, όσον καιρό όμως δέν ήμπορεϊ νά παρουσιάση έ-
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κείνη τήν άπολογία, θά την άκροαζώμαστε λέγοντας ώσάν προσευχή στόν 
έαυτό μας τό λόγο αύτό πού έχομε Αναπτύξει καίαύτόν τόν έξορκισμό, παίρ
νοντας τά μέτρα μας μήπως πέσωμε σέ κείνον τόν έρωτα πού ταιριάζει στά 
μικρά παιδιά καί στόν όχλο. 'Οπωσδήποτε καταλαβαίνομε ότι δέν πρέπει νά 
παίρνωμε τήν τέτια ποίηση στά σοβαρά φρονόντας πώς αύτή έρχεται σέ έ- 
παφή μέ τήν Αλήθεια καί είναι κατιτί σπουδαίο, καί ότι ό Ακροατής πρέπει νά 
προφυλάγεται Απ ’ αυτήν, μήπως φέρει διαταραχή στήν πολιτική κοινότητα 
πού έχει μέσα του, καί πρέπει νά έχει ώς μέτρο γιά τήν Αρετή του τά όσα γιά 
τήν ποίηση είχαμε ειπωμένα»16.

Στόν «Φαιδρό» ό Σωκράτης περιγράφει τί άποτελεΐ γι’ αύτόν τό πρω
ταρχικό καθήκον τής φιλοσοφικής άναζήτησης, άφοϋ πρώτα άπορρίπτει, 
έπειδή θεωρεί σάν χάσιμο χρόνου, τήν προσπάθεια ρεαλιστικής έρμηνείας 
ένός μύθου :

«ΦΑΙΔΡΟΣ : ΕΙπέ μου όμως, Σωκράτη, δέν λέγεται, ότι Από κάποιο 
μέρος έδώ τού Ίλισσοϋ ό Βορέας Αρπαξε τήν Ώρείθυια ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τό Αναφέρουν βέβαια.
ΦΑΙΔΡΟΣ : Ά πό  έδώ άραγε ; Χαριτωμένα καί καθαρά καί διάφανα 

φαίνονται τά νεράκια καί κατάλληλα διά νά παίζουν κορίτσια κοντά σ ’αύτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : "Οχι άπό έδώ, Αλλά παρακάτω περίπου δυό ή τρία στά

δια Από όπου περνάμε πρός τό Ιερό τής "Αγρας καί κάπου έκεΐείναι βωμός 
τοΰ Βορέου. -

ΦΑΙΔΡΟΣ : Δέν πολυκατάλαβα' Αλλά είπέ μου, Σωκράτη, γιά τό όνο
μα τοΰ θεού, πιστεύεις ότι αυτός ό μύθος είναι Αληθινός ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : 'Αλλά έάν δέν τά έπίστευα, όπως οί σοφοί, δέν θά ή- 
μην ανόητος' έπειτα, Αφού έσκέφθην, συνεπέρανα, ότι κάποιο φύσημα τού 
Βοριά τήν έσπρωξε κάτω είς τούς κοντινούς βράχους ένώ έπαιζε μέ τήν 
Φαρμακείαν καί άφοϋ λοιπόν όπέθανε κα τ’ αύτόν τόν τρόπον είπαν ότι τήν 
άρπαξε' (ή Από τόν "Αρειο Πάγο διότι είναι καί αύτή πάλιν ή διάδοσις, ότι ά
πό έκεΐ άρπάχθηκε καί όχι άπό έδώ). Έγώ όμως, Φαιδρέ, έχω τήν γνώμην, 
ότι άπό μιάν άποψι έχουν αύτά κάποια χάρι, χρειάζονται όμως άνθρωπον Ι
κανό καί φιλόπονο καί ό όποιος πάρα πολλά δέν θά έπιτύχη όχι δΤ άλλο τί
ποτε, Αλλά διότι θά χρειασθή έπειτα (άφοϋ έξηγήση τήν Αρπαγήν τής Ώρει- 
θυίας) νά έξηγήση τήν μορφήν τών Ίπποκενταύρων, καί κατόπιν πάλιν τής 
Χιμαίρας καί θά συρρεύση προσέτι πλήθος άπό τέτοιες Γοργόνες καίΠηγά- 
σους καί πλήθη άπό άλλα Ανέκφραστα καί παράξενα τερατολογικών φύσε
ων' τά όποια άν κανείς μή πιστεύοντάς τα θελήση νά συμβιβάση τό καθένα 
μέ τήν πιθανότητα χρησιμοποιώντας λαϊκή σοφία, θά χρειασθή πολύν και
ρόν ν ’ Αναπαυθή. Έγώ όμως δέν έχω καθόλου εύκαιρίαν δι ’ αύτά' καί ή αί- 
τία, φίλε μου, τούτου είναι τό έξής' δέν ήμπορώ Ακόμη κατά τό έπίγραμμα 
τών Δελφών νά γνωρίσω τόν έαυτόνμου'μου φαίνεται λοιπόν Ανόητο νά έ-
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ξετάζω τά ξένα, άφοϋ άκόμη δέν ξαίρω αύτό. Επομένως, άφοϋ τά παράτησα 
αύτά, πιστεύοντας είς δ,τι παραδέχονται δΤ αύτά, όπως τώρα δά έλεγα, δέν 
έξετάζω αυτά, άλλά τόν έαυτόν μου, έάν είμαι κανένα Θηρίον πλέον παράξε
νο καί πλέον μανιακό άπό τόν Τυφώνα, είτε ζώον πλέον ήμερο καί άπλού- 
στερο, τό όποιον φυσικά νά μετέχη άπό καμμιά θεία καί λογική μοίρα»17.

Στόν «Ιππία έλάσσονα» ό Πλάτων γράψει : «... Θά μου κάνει περισσό
τερο καλό άν βάλεις τέρμα στήν άγνοια τής ψυχής μου παρά άν Θεραπεύσεις 
τό πρόβλημα τού σώματός μου»18. Ό  Πλάτων έδώ θεωρεί δτι ή άγνοια τής 
ψυχής, πού θεραπεύει ή φιλοσοφία, είναι άνάλογη τής σωματικής άρρώ- 
στειας. Ή  μέθοδος, μέ τήν όποια θά κατορθώσει ό άνθρωπος σέ συνάρτη
ση μέ τόν κόσμο των Ιδεών καί τής άληθινής ύπαρξης νά γνωρίσει τόν έαυ- 
τό του, είναι σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα ό διάλογος καί ή διαλεκτική. 
Στούς πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους συναντάμε τόν Σωκράτη νά συ
ζητά φιλοσοφικά, νά προσάγει λογικές άποδείξεις, νά πείθει, νά δελεάζει 
μέ τόν τρόπο του, νά γελοιοποιεί.

Στόν «Χαρμίδη» ό Σωκράτης περιγράφει τόν τρόπο μέ τόν όποιο πρέ
πει νά διερευνοϋνται οί ήθικές έννοιες, τόν τρόπο μέ τόν όποιον όφείλουμε 
νά σκεπτόμαστε γιά νά βρίσκουμε τά λάθη μας, τήν έκτίμηση των ήθικών 
έννοιφν πού πρέπει νά κυβερνούν τή ζωή μας. Μάς χρειάζονται ήθικές έν
νοιες, καθαρές, οί όποιες θά μάς άποτρέπουν άπό τά σφάλματα. Αύτή εί
ναι ή έπιδίωξη τού «Χαρμίδη» μαζί μέ τήν διδασκαλία τής σχετικής μεθό
δου. Αύτή είναι άλλωστε, καί σέ άλλα θέματα, ή πρώτη έπιδίωξη τής 
μαιευτικής. Ή  άλλη, έκείνη πού όλοκληρώνει τό έργο της, είναι ή άνεύρε- 
ση τής άλήθειας. Σ’ αύτή θά έπιδοθεΐ ό Πλάτων μέ τήν θεωρία τών Ιδεών, 
πού τού δίνει τή γενική έρμηνεία όλων τών ζητημάτων. Στόν έπίλογο τού 
«Χαρμίδη»19 άναγνωρίζεται δτι ή συζήτηση δέν κατέληξε σέ θετικό άποτέ- 
λεσμα καί ό Σωκράτης κατηγορεί τόν έαυτό του ώς κακό έρευνητή.

Στούς πρώιμους διαλόγους δέν βλέπουμε τόσο τήν περιγραφή μιάς γε
νικής φιλοσοφικής μεθόδου, δσο τήν άπεικόνιση τών άμφισβητήσεων τού 
Σωκράτη. Στούς μεσαίους καί μεταγενέστερους διαλόγους ό Πλάτων άνά- 
πτυξε καί όλοκλήρωσε μιά γενική μέθοδο, τή διαλεκτική.

Ή διαλεκτική στηρίζεται στόν διάλογο, δέν ταυτίζεται δμως μέ αύ- 
τόν. Είναι μιά μέθοδος, πού μέ έρωτοαποκρίσεις κάνει διαίρεση, όρισμό 
καί κατάταξη σέ κατηγορίες (κατηγοροποίηση). Ό  Πλάτων έκανε τήν τε
ράστια διαλεκτική του έξόρμηση μέ τήν τετραλογία «Παρμενίδης» «Θεαί- 
τητος», «Σοφιστής» καί «Πολιτικός». Ή  τετραλογία αύτή σωστά χαρα
κτηρίστηκε διαλεκτική, γιατί έδώ ό Πλάτων χρησιμοποίησε μέ δλη τήν τε
λειότητα τήν πολύτροπη μέθοδο τής γνωσιολογικής καί όντολογικής διε- 
ρευνήσεως. Ή  μέθοδος αύτή άποτελεΐ έξέλιξη τής μαιευτικής τού Σωκρά
τη, πού όλοκληρώθηκε μέ τήν ένατένιση τού γενικού καί τήν διαίρεση κα-
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τά είδη. Ποιά είναι πραγματικά ή βαθύτερη λογική ύπόσταση τής Πλατω
νικής διαλεκτικής ; Αύτή φαίνεται πολύ καθαρά διατυπωμένη στόν «Φαι
δρό» :

« Ή  μία τό νά άνάγη τά είς πολλά μέρη διασκορπισμένα στοιχεία εις 
μίαν γενικήν Ιδέα συνθέτοντάς τα, διά νά καθιστμ σαφές καθένα όρίζων αύ- 
τό, διά τό όποιον κάθε φορά θέλει νά διδάζη». Καί ή άλλη μέθοδος είναι «τό 
νά ήμπορή κανείς νά άναλύη είς τά είδη της (τήν γενικήν έννοιαν), είς τάς 
φυσικός της διαρθρώσεις, καί νά μή έπιχειρεΐ νά θραύη κανένα μέρος.,.»70. 
Κατά τόν Πλάτωνα λοιπόν είναι δισυπόστατη ή διαλεκτική μέθοδος. Ή  
μιά λογική ένέργεια είναι ή συνοπτική σύλληψη των μερικών σέ μιά έν
νοια, σέ μιά «ίδέα». Ή  άλλη λογική ένέργεια είναι ή διαίρεση σέ «είδη»21.

Είναι φανερό ότι ό Πλάτων ώς προσόν τοΰ διαλεκτικού αναγνωρίζει 
τήν ικανότητα νά διακρίνει τίς ύφιστάμενες μορφολογικές ποικιλίες, πού 
υπάρχουν στόν πραγματικό κόσμο, καί νά τίς άναγάγει σέ ένιαΐο καί όλο- 
κληρωμένο σύνολο χωρίς νά παραβλέπει τίς μεταξύ τους διαφορές.

Ή  διαλεκτική προϋποθέτει τή διατύπωση ύποθέσεων, πού τίς χρησι
μοποιεί κανείς ώς βάση γιά νά προχωρήσει μετά στά συμπεράσματα πού 
βγαίνουν άπ’ τίς ύποθέσεις, καί στή συνέχεια νά προσδιορίσει, εάν οί ύπο- 
θέσεις αύτές όδήγησαν σέ άντιφάσεις. ”Αν καταλήγουν σέ άντιφάσεις τότε 
πρέπει νά έπαναξετάσουμε τίς υποθέσεις καί νά τίς άπορρίψουμε ή νά τίς 
τροποποιήσουμε, ώστε νά άκολουθήσουμε μιά άλλη πορεία.

Ή  διαλεκτική διαφέρει ριζικά άπό τόν διάλογο κυρίως στό ότι ό διά
λογος στηρίζεται πολύ σέ μερικές τεχνικές τής ρητορικής, όπως π.χ. τήν 
πειθο'), τήν παραπλάνηση, τήν ένθάρρυνση παραλόγων φόβων καί τήν προ
σπάθεια γιά ταύτιση μέ τόν όμιλητή. Ή  διαλεκτική έχει σκοπό νά άνακα- 
λύψει τήν άλήθεια καί όχι νά πείσει ή νά δελεάσει. ’Έρχεται σέ αντίθεση μέ 
τήν «έριστική», τήν τέχνη τής προφορικής φιλονεικίας, πού άποσκοπεϊ νά 
έπιβληθεΐ στά έπιχειρήματα τοΰ άντιπάλου :

«ΜΕΝΩΝ : Γιατί σχήμα κατά τόν όρισμό σου είναι αότό πού τό άκο- 
λουθεϊ πάντα χρώμα. Πάει καλά' άν όμως κάποιος είπή ότι δέν ξέρει τίείναι 
χρώμα, άλλά βρίσκεται στήν ίδια όπως καί γιά τό σχήμα Απορία, τί απάντη
ση νομίζεις ότι θά τοΰ έχης δώσει ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τή σωστή, νομίζω'κΓάν αυτός πού έρώτησε ήταν κανέ
νας άπό τούς σοφούς καί έριστικούς καί φιλόνεικους, θά τοΰ έλεγα : “έγώ 
είπα ό,τι είχα νά πώ'δουλειά δική σου, άν δέν τά λέγω σωστά, νά πάρης τό 
λόγο καί νά έλέγχης ". "Α ν όμως, όπως Ακριβώς έγώ καίσύ τώρα, όντας φί
λοι έχουν τήν διάθεση νά κουβεντιάζουν, τότε θά πρέπει νά Απαντούν κάπως 
πιό μαλακά καί μέ τρόπο πού ταιριάζει περισσότερο στή συνομιλία. Καί ό 
τρόπος αυτός είναι, νομίζω, όχι μόνο νά Απαντάς τά Αληθινά, μά καί ή Απάν
τηση νά γίνεται μέσον έκείνων πού έκεΐνος πού έρωτά δέχεται ότι ξέρει. Θά
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προσπαθήσω λοιπόν καί έγώ έτσι νά σου άπαντήσω»22.
Ό  Πλάτων πιστεύει άτι, όταν κάποιος Ασχοληθεί σοβαρά μέ τήν δια

λεκτική, θά θυμώσει μέ τόν έαυτό του καί θά γίνει καλόκαρδος Απέναντι 
στους Αλλους*:

«ΞΕΝΟΦΩΝ : Γιά νά διώξουνε λοιπόν άπό τά μυαλά των άνθρώπων 
αυτή τή δοκησισοφία καταπιάνονται μ* άλλον τρόπο.

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ : Μέ ποιόν ;
* ΞΕΝΟΦΩΝ : Νά! Βάζουν έρωτήματα γιά κείνα τά ζητήματα, όπου νομί

ζουνε μερικοί πώς λένε κάτι, ένώ δέ λένε τίποτα. Κ ι'έπειτα εύκολα έξελέγ- 
χουνε τίς γνώμες των άνθρώπων αύτών, άφοϋ είναι σφαλερές. Τίς γνώμες 
αύτές τίς συνάγουνε σά συμπεράσματα τής συζήτησης καί τίς βάζουνε τήμιά  
κοντά στήν άλλη, κι έπειτα τίς συγκρίνουνε καί δείχνουν όλοφάνερα, πώς 
ταυτόχρονα γιά τά ίδια πράματα, γιά τίς ίδιες σχέσεις καί άπό τήν ίδιαν άπο
ψην άντιφάσκουν ο\ ίδιοι μέ τόν έαυτό τους. Καί κεΐν' ο\ άνθρωποι βλέπον
τας τά χάλια τους θυμώνουνε μέ τούς έαυτούς τους καί γίνουντ' άρνάκια 
μπροστά στούς άλλους κα ίμ 'αύτό  τόν τρόπον άπολυτρώνουντ' άπό τίς με
γάλες κι έπίμονες πλάνες, πού έχουνε γιά τόν έαυτό τους, καί ή άπολύτρω- 
ση αύτή καίστόν άκροατή παρέχει τήν πιόμεγάλην εύχαρίστηση κα ίσ 'έκεί- 
vovf πού πάσχει, τήν πιό σίγουρη θεραπεία. Γιατί, άγαπητέμου νέε, όπως οί 
γιατροί, πού γιατρεύουνε τά σώματα, πιστεύουνε, πώς τό σώμα δέν μπορεί 
νά ώφεληθείάπό τή τροφή, πού του δίνουμε, πρίν νά βγάλουμ' άπό μέσα του 
κάθε τι πού είν' έμπόδιο, τό ίδιο στοχάστηκαν κι έκεΐνοι, πού έπιχειροΰν τόν 
ψυχικό καθαρμό καί γιά τήν ψυχή, πώς δέν μπορεί δηλαδή νά ώφεληθεί άπό 
τά μαθήματα, πού τής προσφέρουμε, πρίν νά διώξει κανείς τίς σφαλερές 
γνώμες πού είν ' έμπόδιο γιά τήν άληθινή μάθηση, έξελέγχοντας έκείνον, 
πού θέλει κανείς νά διδάξει, καί κάνοντάς τόνε νά ντραπεί γιά τίς πλάνες του 
καί καθαρίζοντάς τον έτσι, πού νά πιστεύει στό έξής πώς γνωρίζει μόνο έ- 
κείνα, πού άληθινά γνωρίζει καί τίποτα περισσότερο.

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ : Αυτός είναι χωρίς άλλο ό πιό καλός κι ό πιό στοχαστι
κός τρόπος»23.

Αύτοϋ τού εΓδους ή Αναστάτωση είναι Απαραίτητο στοιχείο μιας γνή
σιας Αλλαγής :

«'Απεναντίας, είπα έγώ, όποιος έχει νοϋ ήμπορείνά θυμηθή ότι στάμά
τια συμβαίνουν άπό δυό αίτίες διπλές διαταραχές' όταν μεταφέρωνται άπό 
τό φώς στό σκότος, καί άπό τό σκότος στό φώς. Νομίζοντας λοιπόν ότι τό 
ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν ψυχή δέν θά ξεσπάση σέ άκαταλόγιστο γέλοιο, κά
θε φορά πού βλέπει μιά ψυχή νά τά έχει χάσει καί νά μή ήμπορή νά διακρίνη 
καθαρά κάτι, άλλά θά κοιτάζη γιά νά Ιδή άν φερμένη άπό ζωή φωτεινότερη έ
νεκα έλλειψης έθισμοΰ έχει χάσει τήν όξυδέρκειά της, ή, έπειδή άπό μεγαλύ
τερη άμάθεια προχωρεί σέ φωτεινότερη περιοχή, κάτι τό λαμπρότερο κάνει
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τά μάτια της νά πλημμυρίσουν άπό μαρμαρυγή καί έτσι πιά τή μιά θά τήν κα- 
λοτυχήση γιά τό πάθημά της καί γιά τή ζωή της, ένώ γιά τήν άλλη θά αι- 
σθανθή έλεος ' κα ί άν ήθελε μ  ’ αύτή νά γελά, θά ήταν τό γέλοιο του όλιγώτε- 
ρο καταγέλαστο άπό τό γέλοιο πού κάνει όποιος περιγελά τήν ψυχή πού εί
ναι πεσμένη άπό τό έπουράνιο φώς. Λές, είπε, πολύ μετρημένα πράγματα.

TV. Πρέπει λοιπόν, είπα, άν τά προηγούμενα είναι άληθινά, νά σχηματί
σω με έμεΐς γιά τό ζήτημα αύτό μιάν άντίληψη ώσάν τήν άκόλουθη' ή παιδεία 
δέν είναι όπως τήν παριστάνουν ότι είναι μερικοί μέ τίς υποσχέσεις τους. 
Λένε δά, θαρρώ, ότι ή άφεντιά τους βάζουν μέσα στήν ψυχή, πού έπιστήμη 
μέσα της δέν είχε, έπιστήμη, ώσάν νά βάζουν μέσα στά τυφλά μάτια όψη. 
Αύτό βέβαια, είπε, τό λένε. Ή  τωρινή μας όμως συζήτηση, είπα έγώ, δεί
χνει ότι πρέπει αύτή τή δύναμη πού έχει ό καθένας μέσα στήν ψυχή του καί 
τό όργανο πού κάνει δυνατή στόν καθένα τή γνώση, ώσάν αύτό νά ήταν μάτι 
μή δυνάμενο άλλοιώς νά περιστροφή πρός τήν περιοχή του φωτός άπό τήν 
περιοχή τού σκότους άν δέν στραφή καί όλόκληρο τό σώμα, νά τήν περι- 
στρέψωμε έτσι άκριβώς μαζί μέ όλη τήν ψυχή άπομακρύνοντάς την άπό τήν 
περιοχή τής γένεσης, έως δ του άποκτήση τή δύναμη νά ύποφέρη τή θέα τού 
δντος καί τής φωτεινότατης τού δντος περιοχής' αύτή δά ή περιοχή λέμε 
πώς είναι τό άγαθό ' δέν είναι έτσι ; Ναί. Ή  παιδεία λοιπόν, είπα έγώ, θά εί
ναι τέχνη τής περιαγωγής τούτου τοΰ όργάνου, μέθοδος γιά νά γίνη εύκολώ- 
τατη καί άποτελεσματικώτατη ή μεταστροφή, όχι γιά νά δημιουργηθή μέσα 
στό όργανο ή όραση άπεναντίας, έπειδή έχει αύτό τό όργανο τό προτέρημα 
τούτο, χωρίς όμως ούτε τήν όρθή νά έχη κατεύθυνση ούδέ νά έχη τά βλέμ
ματά του έστραμμένα έκεΐ όπου έπρεπε, χρέος τής τέχνης αύτής είναι νάμη- 
χανευθή πώς θά γίνη ή στροφή»7*.

Έδώ διαβλέπουμε τήν προσπάθεια τοϋ Πλάτωνα νά καταστήσει τήν 
φιλοσοφία μία μέθοδο θεραπείας κατά τής άγνοιας καί τής συγχύσεως. 
Τόν Πλάτωνα άπασχολεΐ συνεχώς ή Ισορροπία μεταξύ συναισθήματος καί 
διάνοιας. Γράφει στήν «Πολιτεία» δτι ή διαλεκτική «χτυπάει στό κεφάλι 
(σέ μεθάει), γι' αύτό καί ό νέος πρέπει νά τήν παίρνει μέ δόσεις»25. Καί στόν 
υπόλοιπο κόσμο ό άληθινός φιλόσοφος μοιάζει μέ τρελλό :

«"Οποιος λοιπόν άνθρωπος δύναται νά μεταχειρισθή σωστά αύτάς τάς 
άναμνήσεις, έπειδή μυεϊται άδιαλείπτως εις τά μυστήρια τής τελειότητος, 
μόνος αύτός γίνεται πραγματικά τέλειος ' έπειδή δέ απομακρύνεται άπό τάς 
άνθρωπίνας άσχολίας καί έπειδή προσεγγίζει πρός τό θείο, συμβουλεύεται 
μέν άπό τούς πολλούς, έπειδή νομίζουν, ότι έσάλεψεν ό νοΰς του, χωρίς ό
μως νά φαίνεται ένθουσιάζει τούς πολλούς»26.

Τό δέκατο βιβλίο τής «Πολιτείας» τελειώνει μέ τόν περίφημο μύθο τοϋ 
Ή ρός, πού άναφέρεται στόν τρόπο μέ τόν όποιο άνταμείβονται ή τιμω
ρούνται οί ψυχές μετά τόν θάνατο καί στήν εύκαιρία πού τούς δίνεται νά



39

διαλέξουν τίς ζωές πού θά κάνουν στίς έπόμενες μετεμψυχώσεις τους. "Ο
λες οί ψυχές, έκτός άπό έκείνη τού Όδυσσέα άδυνατούν νά διαλέξουν μιά 
ψυχή, πού νά είναι ουσιαστικά καλύτερη άπό τήν προηγούμενή της. ’Αντί
θετα διάλεξαν ζωές πού νά άποτελοϋν έπανάληψη τής προηγούμενης δυ
στυχίας τους. Ό  Αίας διάλεξε νά γίνει λιοντάρι, ό Θαρσίτης ό γελωτο
ποιός γίνεται πίθηκος. Μόνον ό Όδυσσέας διάλεξε τή μοίρα ένός ήσυχου 
καί άσημου Ιδιώτη. Βλέπουμε έδώ ότι ό Πλάτων είχεν άντιληφθεΐ τήν ψυ
χαναγκαστική έπανάληψη (Compulsion to Repeat, Repetition Compulsion).

Ό  μύθος τού Ή ρός έρχεται νά έπιβεβαιώσει τήν άδυναμία τού άνθρώ- 
που νά καταλάβει τό παρελθόν του, ώστε νά μπορέσει νά έπκρέρει κάποια 
άλλαγή στήν ζωή του. Ό  Πλάτων λέει ότι μόνον ή φιλοσοφία μπορεί νά έ- 
πιτρέψει στόν άνθρωπο νά ξεφύγει άπό τόν αΙώνιο κύκλο τής άκαρπης έ- 
πανάληψης τού παρελθόντος του.

Στό The Language of Psycho-Analysis τών Laplanche καί Pontalis, 
στόν όρο Compulsion to Repeat, σημειώνονται τά έξής :

«I. Στό έπίπεδο τής συγκεκριμένης ψυχοπαθολογίας, ή ψυχαναγκα
στική έπανάληψη (Compulsion to Repeat) είναι μιά άνεξέλεγκτη διαδικα
σία, πού έχει τίς ρίζες της στό άσυνείδητο. Ώ ς  Αποτέλεσμα τής δράσης 
της, τό άτομο έμπλέκεται έσκεμμένα σέ δυσάρεστες καταστάσεις, έπανα- 
λαμβάνοντας κατά τόν ίδιο τρόπο κάποια παλιά έμπειρία χωρίς νά θυμά
ται τό πρωτότυπο. ’Αντίθετα, έχει τήν έντονη έντύπωση, πώς ή κατάσταση 
καθορίζεται άπό τίς έκάστοτε περιστάσεις.

II. Γιά νά έπεξεργασθεί τήν θεωρία τής ψυχαναγκαστικής έπανάλη- 
ψης, ό Freud τήν διαπραγματεύεται ώς ένα αύτόνομο παράγοντα, πού δέν 
μπορεί σέ τελική άνάλυση νά άναχθεί σέ ένα δυναμικό συγκρούσεων, τό ό
ποιο νά περικλείεται έντελώς άπό τήν Αλληλεπίδραση μεταξύ τής άρχής 
τής ήδονής καί τής άρχής τής πραγματικότητας. Παρουσιάζεται, σέ τελι
κή άνάλυση, ώς ή έκφραση τού γενικότερου χαρακτήρα τών ένστίκτων, 
δηλαδή τής συντηρήσεώς τους»27.

Ό  Freud διαπραγματεύθηκε τήν Ιδέα τής ψυχαναγκαστικής έπανάλη- 
ψης στό έργο του «Beyond the Pleasure Principle» (1920), όπου έπαναξιολο- 
γεΐ τίς πιό βασικές έννοιες τής θεωρίας του, όπως τήν άρχή τής ήδονής 
(Pleasure Principle), τά ένστικτα (Instincts) καί τό ένστικτο τού θανάτου (De
ath Instinct).

'Έχοντας ύπόψη τόν κεντρικό στόχο τής ψυχοθεραπείας, τήν αύτο- 
γνωσία, μπορούμε νά υποστηρίξουμε ότι ό Σωκράτης διέβλεψε τή δυνατό
τητα νά έπιτευχθει μέσω τής συνειδητοποιήσεως τού «είναι», ό δέ Πλάτων, 
γιά τόν ίδιο σκοπό, διατύπωσε τήν θεωρία τών Ιδεών μέσω τής διαλεκτι
κής του.

Ή  έπιθυμία τού Πλάτωνα ήταν νά Αντικαταστήσει τήν ποίηση μέ τήν
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φιλοσοφία, γιατί ό φόβος του ήταν οί πολλαπλές ταυτίσεις, πού μπορού
σαν νά κάνουν οί άκροατές των έπών ή οί θεατές των δραμάτων. Κατέταξε 
τό ψυχικό πρόβλημα στην τάξη τής άγνοιας, πού άπορρέει άπό τήν ύπερ
βολική δύναμη πού έχουν οί ένορμήσεις μας νά ύπερισχύουν τής λογικής, 
καί έτσι είμαστε δέσμιοι τής ψυχαναγκαστικής έπανάληψης. ’Έχουμε ά
γνοια του έαυτοϋ μας, λέει ό Σωκράτης. ’Άγνοια των «ιδεών» άπαντάει ό 
Πλάτων, διευρύνοντας τόν σωκρατικό όρισμό.
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ΤΟ ΔΡΑΜ Α

I. ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ή  έλπίδα δτι ή δραματική τέχνη θά μπορούσε νά άποτελέσει μία μορ
φή ψυχοθεραπείας έχει μεγάλη Ιστορία, βλέπουμε δέ τήν άντανάκλασή 
της στό πρόβλημα πού άρχισε άπό τήν άρχαιότητα γιά τήν ούσιαστική έν
νοια τής λέξεως «κάθαρση» στόν όρισμό τού Αριστοτέλη γιά τήν τραγω
δία. 'Αλλά καί άργότερα, στούς διάφορους συγγραφείς, συναντάμε συστά
σεις νά διαβάζει ό μελαγχολικός άνθρωπος βιβλία καί νά παρακολουθεί 
θεατρικά έργα.

Στίς ήμέρες μας έχουμε τό ψυχόδραμα1, μιά μορφή όμαδικής θερα
πείας, πού χρησιμοποιεί τήν ψυχοδραματική πράξη καί έχει διάφορους τύ
πους. Στό ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα, μέ τόν έλεύθερο αύτοσχεδιασμό τού 
άρρώστου καί των θεραπευτών, δημιουργεΐται μία σκηνή, πού τό θέμα της 
διαλέγει βασικά ό θεραπευόμενος άπό τό ύλικό των βιωμάτων του. Τό 
«παιγνίδι» έξελίσσεται, όπως τό καθορίζει ό θεραπευόμενος, άλλά ό «σκη
νοθέτης» δίνει πολλές φορές άπρόβλεπτες νέες κατευθύνσεις.

Τό ψυχόδραμα γεννήθηκε έξαιτίας ένός τυχαίου συμβάντος. Ό  σύζυ
γος μιας τραγωδού, μέλους τής όμάδας θεατρικού αύτοσχεδιασμού τού 
Moreno, παραπονέθηκε σ’ αυτόν γιά τήν βάναυση καί χυδαία συμπεριφορά 
τής συζύγου του. Ή  ηθοποιός, πού διέπρεπε σέ ρόλους ρομαντικής καί 
τρυφερής ήρωΐδας, συμπεριφερόταν στόν σύζυγό της τελείως άντίθετα. Ό  
Moreno τότε άρχισε νά δίνει στήν ήθοποιό ρόλους κυνικούς καί χυδαίους, 
τούς όποιους δανειζόταν άπό τά γεγονότα των έφημερίδων. Αυτό άπετέλε- 
σε τήν εύτυχή έμπνευση τού Moreno, πού τόν όδήγησε στήν άνάδυση των 
θεραπευτικών Ιδιοτήτων τού ψυχοδράματος. Ή  έπιτυχία τής ηθοποιού σ’ 
αύτούς τούς ρόλους έμπνέει στόν Moreno ένα δεύτερο βήμα. Επιβάλλει 
στό άνδρόγυνο ρόλους,πού άντιγράφουν τήν καθημερινή συζυγική τους 
πραγματικότητα, καί άκόμα περισσότερο συνεχίζει μέ ρόλους έμπνευσμέ- 
νους άπό οίκογενειακά γεγονότα, άναμνήσεις τής παιδικής ήλικίας, τά ό
νειρά τους κ.λ.π. Τό άποτέλεσμα είναι θεαματικό. ΟΙ θεατές ένθουσιάζον- 
ται άπό τόν ρεαλισμό αυτών των σκηνών, ένώ τό άνδρόγυνο έπανεύρε τήν 
πρώτη του άρμονία.
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Στό έργο τοΰ Πιραντέλλο «Ερρίκος Δ'» (1922) άναφέρεται ή χρήση 
τοΰ θεάτρου ώς θεραπεία τής τρέλλας. Τό κεντρικό πρόσωπο τοΰ δράμα
τος είναι ένας νέος άπό καλή οικογένεια, πού κατά τήν διάρκεια μιας έ
φιππης πομπής μεταμφιεσμένων πέφτει άπό τό άλογο του καί κτυπά στόν 
τράχηλο. Ά πό  τό κτύπημα τρελλαίνεται, σκοτώνει κάποιον καί παραμέ
νει τρελλός γιά είκοσι χρόνια. Τό έργο άρχίζει μέ τήν σκηνή πού οί «ήθο- 
ποιοί» όργανιόνουν τήν σκηνοθεσία μιας νέας παράστασης μέ τήν έλπίδα 
νά βγάλει τόν «Ερρίκο Δ'» άπό τήν τρέλλα του, άλλά καί τό νέο αύτό έρ
γο καταλήγει σέ έγκλημα. Στόν Moreno καί στόν Πιραντέλλο τό περιβάλ
λον έπιτρέπει στόν άρρωστο νά Ικανοποιήσει τήν έπιθυμία του. Στόν «Ε ρ
ρίκο Δ » ό φόνος ήταν καί ή έπιθυμία των «ήθοποιών», οί όποιοι ώθησαν 
τό «Ερρίκο» σ’ αύτόν.

Ό  άριστοτελικός όρος «κάθαρση» έχει προκαλέσει άρκετές διαφω
νίες μέχρι σήμερα στήν έρευνα σχετικά μέ τό περιεχόμενο του. Ό  ’Αριστο
τέλης στό όγδοο βιβλίο των «Πολιτικών» (1341b, 40-42) δηλώνει ότι έξη- 
γεΐ τήν «κάθαρση» στά «Περί Ποιητικής» βιβλία του. ’Εντούτοις στό κεί
μενο τής «Ποιητικής» πού μάς σώθηκε, μιά καί μόνη φορά μεταχειρίζεται 
αύτή τήν λέξη στόν όρισμό τής τραγωδίας :

« "Εστιν ούν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καί τελείας, μέγε
θος έχούσης, ήδυσμένφ λόγω χωρίς έκάστον τών είδών έν τοϊς μορίας, 
δρώντων καί ού δ ι’ άπαγγελίας, δι' έλέον καί φόβον περαίνονσα τήν τών 
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν' λέγω δέ ήδυσμένον μέν λόγον τόν έχοντα 
ρυθμόν καί άρμονίαν καί μέλος, τό δέ χωρίς τοϊς εϊδεσι τό διά μέτρων ένια 
μόνον περαίνεσθαι καί πάλιν έτερα διά μέλους»2.

«Τραγωδία λοιπόν είναι μίμησις πράξεως σοβαρός καί τελείας (καθ' έ- 
αυτήν), ή όποια έχει (άρκετόν) μέγεθος, διά λόγου ήδυσμένον μέ χωριστά έ
καστον είδος (ήδύσματος) είς τά (διάφορα) αυτής μέρη, καί διεξαγομένη διά 
δράσεως καί ούχί δι' άπαγγελίας, έπιτυγχάνουσα διά τοΰ έλέου καί τοΰ φό
βου (πού διεγείρει) τήν κάθαρσιν τών τοιούτων (οίκτρών καί φοβερών) πα
θημάτων. 'Εννοώ δέ ήδυσμένον λόγον μέν τόν έχοντα ρυθμόν καί άρμονίαν 
καί μέλος, τό δέ χωριστά δΤ έκάστον είδους έννοώ, δ τι τινά μόνον διά μέ
τρων διεξάγονται καί άλλα πάλιν διά μέλους» \

’Αποσαφηνίζει πιό κάτω ό ’Αριστοτέλης : «ό μέν γάρ περί τόν άνάξιόν 
έστι δυστυχούντα, ό δέ περί τόν δμοιον, έλεος μέν περί τόν άνάξιον, φόβος 
δέ περί τόν δμοιον»4. «Διότι όμέν στρέφεται πρός τόν άναξίως δυστυχοΰντα 
(άγαθόν), ό δέ περί τόν δμοιον ήμών, περί τόν άναξιοπαθοϋντα μέν ό οίκτος, 
περί τόν δμοιον δέ ό φόβος»5. Καί συμπληρώνει τόν όρισμό προσθέτον
τας : «έστι δέ κατά τήν διάνοιαν ταΰτα, όσα υπό τοΰ λόγου δεΐ παρασκευα- 
σθήναι μέρη δέ τούτων τότε άποδεικνύναι καί τό λύειν καί τό πάθη παρα-
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σκενάζειν, ρίον έλεον ή φόβον ή όργήν καί όσα τοιαντα, καί έτι μέγεθος καί 
μικρότητα»6. «Είναι δέ σχετικά πρός τήν διάνοιαν ταντα, όσα διά τής γλώ σ- 
σης πρέπει νά παρασκενασθονν. Μέρη δέ τούτων είναι ή άπόδειξις καί άναί- 
ρεσις (έπιχειρημάτων) καί ή διέγερσις παθών, οίον έλέοο ή φόβου ή όργής 
καί όσα τοιαντα, καί προσέτι ή μεγαλοποίησις καίμικροποίησις (των πραγ
μάτων)»1. Επίσης προσθέτει στόν θυμό καί τόν ένθουσιασμό : «όμοίως δέ 
καί τά μέλη τά καθαρτικά παρέχει χαράν άβλαβή τοίς άνθρώποις»*.

Ό  χαρακτηρισμός του ’Αριστοτέλη γιά την τραγωδία, δτι προκαλεΤ 
«κάθαρση μέσα άπό τη συμπόνοια καί τό φόβο», κατέληξε νά είναι άπό τά 
περισσότερο Αμφισβητούμενα κομμάτια τής άρχαίας έλληνικής λογοτε
χνίας. Οί δέκα λέξεις, πού Αποτελούν αυτό τό Απόσπασμα, κατέληξαν νά 
είναι τό σημείο προβολής των Ιδεών, πού ταιριάζουν στούς συγγραφείς ό
λων των έποχών, πού Ασχολούνται μέ τό θέμα. Έκεΐνο πού θά ήθελε νά πει 
ό ’Αριστοτέλης πιθανόν νά μή τό μάθουμε ποτέ, καί τούτο διότι ένώ σχε
δόν τήν κάθε φράση αύτού τού όρισμού τήν έπεξηγεΐ διεξοδικά σέ Ιδιαίτε
ρη παράγραφο (βλ. τά κείμενα πού Αναφέρθηκαν πιό πάνω), γιά τήν «κά
θαρση» δέν μάς λέει τίποτε. Τούτο καί άλλες ένδείξεις9 μάς κάνουν νά ύ- 
ποθέτουμε ότι δέν μάς σώθηκε όλόκληρη ή «Ποιητική» του, Αλλά ένα μέ
ρος της μόνο, έκεΐνο όπου ό ’Αριστοτέλης έξετάζει τά δύο είδη τής «σπου
δαίας» ποίησης, τό έπος καί τήν τραγωδία. Τό άλλο μέρος τής «Ποιητι
κής», όπου κατά τό διάγραμμά του θά έξέταζε τά δυό παράλληλα είδη τής 
«φαύλης» ποίησης, τήν Ιαμβική καί τήν κωμωδία, χάθηκε Από πολύ νω
ρίς, καί έτσι δέν έχουμε σήμερα όλόκληρο τό έργο. Σ’ αύτό τό χαμένο μέ
ρος ή στό διάλογό του «περί ποιητών», πού μόνο Αποσπάσματά του μάς έ
χουν σωθεί10, ΘΑ έξηγούσε ίσως ό ’Αριστοτέλης τήν έννοια τής «καθάρσε- 
ως»11. "Ετσι τό ζήτημα, πώς νά έννοούσε άραγε τήν κάθαρση ό ’Αριστοτέ
λης μέσα στόν όρισμό τής τραγωδίας, έχει πάρει γιά τήν έρμηνεία τής 
«Ποιητικής» διαστάσεις μεγάλου προβλήματος καί γιά τήν λύση του έ
χουν Ακουστεί ώς τώρα πολλές καί διάφορες γνώμες.

Στούς χρόνους τής ’Αναγέννησης έπικρατοΰσε ή γνώμη ότι ή Αριστο
τελική κάθαρση έχει νόημα Αποκλειστικά ήθικό. ΟΙ περισσότεροι Από 
τούς 'Ιταλούς σχολιαστές τού κειμένου (Robortello, Vettori, Castelvetro) ύ- 
ποστήριζαν ότι τό τραγικό θέαμα γεμίζει τήν ψυχή τού θεατή φόβο καί οί
κτο καί έτσι τόν έξοικειώνει μέ τά «φοβερά καί έλεεινά», τόν δυναμώνει 
καί τόν κάνει Ικανό νά κυριαρχήσει καί νά ύπερνικήσει στήν πρακτική 
ζωή τίς ψυχικές Αδυναμίες αύτού τού είδους. Χριστιανικότεροι (δέν μπο
ρούσαν νά θεωρήσουν τό δέος καί τόν έλεο ψυχικές Αδυναμίες) οί Γάλλοι 
έρμηνευτές τού ιζ' αίώνα (Chapclain, Godeau, Scuddry) έρμηνεύουν τήν κά
θαρση λέγοντας δτι μέ τήν τραγωδία παιδεύεται ή ψυχή σέ δύο ώφέλιμα 
πάθη, στό φόβο καί στόν έλεο, καί έτσι Απολυτρώνεται Από τά έπικίνδυνα
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πάθη : τή φιληδονία, τήν όργή, τήν άλαζονεία καί τά λοιπά12. Μορφή δρι- 
στική καί συμφωνότερη πρός τήν ηθική θεωρία τοΟ ’Αριστοτέλη παίρνει ή 
ήθική έρμηνεία του δρου κάθαρση μέ τόν Racine καί ιδίως με τόν Lessing 
τόν έπόμενο αιώνα. Ό  Racine στό περιθώριο του κειμένου τής «Ποιητι
κής», πού μεταχειρίστηκε γιά νά μεταφράσει πολλά άποσπάσματά της, 
σημειώνει δτι ή τραγωδία «καθώς διεγείρει τό φόβο καί τόν οίκτο, καθαρί
ζει καί μετριάζει αύτά τά είδη τών παθών. Δηλ. άναδεύοντας αύτά τά πάθη 
τούς άφαιρεΐ δ,τι έχουν ύπερβολικό καί έλαττωματικό καί τά φέρνει σέ μιά 
κατάσταση μετριασμοΰ σύμφωνη πρός τό Λόγο»13. Τήν άποκατάσταση 
τού μέτρου, τής αριστοτελικής «μεσότητος», πού άποτελεΐ τό κριτήριο 
τής άρετής, βλέπει στήν κάθαρση τού φόβου καί τού έλέου ό Lessing14. Ή  
τραγωδία, λέγει, μάς κάνει νά δοκιμάζουμε τό φόβο καί τόν έλεο στό βαθ
μό πού πρέπει καί έτσι «μεταμορφώνει» τά πάθη αύτά, δπως καί δσα συν
δέονται στενά μαζί τους, σέ «διαθέσεις ένάρέτες».

Ό  Goethe στό ψυχικό άποτέλεσμα πού έχει ή άρχαία τραγωδία δίνει 
δχι τόσο στενά ηθικό, δπως ό Lessing, αλλά ύψηλότερο καί πλατύτερο νόη
μα. «Τό άρχαΐο έλληνικό δράμα, γράφει, χαρίζει στήν ψυχή μας κάτι σάν 
άνακούφιση, γαλήνη καί ειρήνευση, γιατί άφοΰ μάς ταράζει βαθιά ύστερα 
μάς άφήνει ήρεμους καί γαλήνιους μπροστά στό μυστήριο τής θρησκείας 
καί τού θανάτου-δέν έρεθίζει μόνο τά πάθη ούτε άφήνει τό θεατή νά γίνει 
έρμαιό τους, άλλά σιγά καί μέ τρόπο τόν φέρνει στήν κατάσταση μιάς ψυ
χικής ισορροπίας»15. Καί στόν Eckermann, πού τού άναφέρει δτι διάβασε 
τή γνώμη πώς ή έλληνική τραγωδία έκανε άντικείμενό της τό ήθικό κάλ
λος, ό Goethe άπαντά : «’Ό χ ι τόσο τό ήθικό, δσο τό καθαρά άνθρώπινο σ’ 
όλόκληρο τό πλάτος του, ιδιαίτερα μάλιστα πρός τή διεύθυνση δπου τούτο 
συγκρουόμενο μέ μιάν ώμή δύναμη καί μ’ ένα θεσμό μπορεί καί γίνεται 
τραγικό. Σ’ αύτή τή σφαίρα άνήκει βέβαια καί τό ήθικό, ώς κύριο μέρος 
τής άνθρώπινης φύσης»16. Τέλος οί ρομαντικοί τών άρχών τού περασμέ
νου αιώνα είδαν μέσα στήν άριστοτελική κάθαρση έκείνη τή βαθύτερη λύ
τρωση πού μέ τόσο πάθος διψούσαν οί νοσηρά αισθηματικοί άνθρωποι τής 
έποχής τους, μέ δση έμπιστοσύνη τήν προσδοκούσαν άπό τήν Τέχνη. "Ε
τσι μέ τόν καιρό πλήθυναν οί έρμηνεΐες, πού δόθηκαν σ’ αύτό τόν Ιστορικό 
δρο, καί οί αισθητικοί άρχισαν νά τόν μεταχειρίζονται πιό πολύ γιά νά έκ- 
φράσουν τίς δικές τους άντιλήψεις γιά τήν Τέχνη, παρά γιά νά άποδώσουν 
τό πραγματικό άριστοτελικό νόημά του. Ή  σημασία πού δίνουμε στήν κά
θαρση τού ’Αριστοτέλη, γράφει ό Benedetto Croce, είναι «μιά ανταύγεια τής 
μοντέρνας ιδέας γιά τήν απολυτρωτική δύναμη τής Τέχνης»17.

Κατά τίς τελευταίες δεκαετίες τού περασμένου αιώνα σημειώθηκε 
στούς κύκλους τών καθαρά φιλολόγων έρμηνευτών ή τάση νά άναζητηθεΐ 
ή όρθή έρμηνεία του δρου μέσ’ άπό τά ίδια τά έργα τού ’Αριστοτέλη καί
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στό πλαίσιο τών ψυχοφυσιολογιών Ιδεών τοϋ Ιδιου καί τής έποχής του. 
Ή  έρμηνεία πού δόθηκε, καί πού άπό τότε τήν άσπάζονται (μέ κάποιες λί
γο ώς πολύ σημαντικές τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις) πολλοί άπό 
τούς έγκυρότερους έρμηνευτές τής «Ποιητικής», είναι ή λεγόμενη «παθο
λογική». Τήν ύποστηρίζουν, περίπου τήν Ιδια έποχή καί άνεξάρτητα ό έ
νας άπό τόν άλλο, ό Heinrich Weil καί ό Jacob Bernays18. Στίς γενικές της ό
μως γραμμές ήταν γνωστή στούς χρόνους τής Αναγέννησης19’ άλλωστε 
τήν έχει προτείνει καί ό Γάλλος αίσθητικός Batteux20 (σύγχρονος τοϋ Les
sing).

Πρέπει νά σημειωθεί, λέγουν οί όπαδοί αύτής τής έρμηνείας, ότι ή 
τραγική μίμηση έπιτελε! μέ τό φόβο καί τόν έλεο τήν κάθαρση όχι τών 
«παθών» γενικά, άλλά τών «τοιούτων» παθημάτων, έκείνων πού άναφέ- 
ρονται άμέσως παραπάνω, δηλ. τοϋ φόβου καί τοϋ έλέου. Γιά κάθαρση 
τών παθών γενικά όμιλεΐ όχι ό * Αριστοτέλης, άλλά οΐ Νεοπλατωνικοί21. 
Πάθη βέβαια είναι καί γιά τόν 'Αριστοτέλη ό φόβος καί ό έλεος22, άλλά 
πάθη κατ’ έξοχήν τραγικά, συναισθήματα δηλ. πού ή τραγική τέχνη τό έ
χει στή φύση της νά γεννά μέσα στήν ψυχή τών θεατών καί μέ τό δικό της 
τρόπο, δηλ. μέ τήν καλλιτεχνική μίμηση «φοβερών» καί «έλεεινών» πρά- 
ξςων, νά καθαίρει. Ό  φόβος καί ό έλεος -  όπως γιά τόν Πλάτωνα τά «οΐ- 
κτρά» ή οί «οίκτοι» καί τά «φοβερά» (Φαΐδρ. 268c, Πολιτεία 387b-c, 605 
c -6 0 7  a) -  άποτελοϋν ζευγάρι καί πάντα παρουσιάζονται μαζί στό στόμα 
τού 'Αριστοτέλη, όταν όμιλε! γιά τήν ψυχική άπήχηση τής τραγωδίας (βλ. 
Ποιητική 1453b, 10-12). Πρέπει λοιπόν νά περιορίσουμε τό ζήτημα στήν 
κάθαρση αύτών μόνο τών παθών, τοϋ φόβου καί τοϋ έλέου, καί νά προ
σπαθήσουμε νά έξηγήσουμε πώς έννοει αυτή τή διεργασία. Κατά τούς όπα- 
δούς τής «παθολογικής» έρμηνείας πρέπει στό ζήτημα τούτο νά δοθεί ή ά- 
κόλουθη λύση : Τήν λέξη κάθαρση, πού άπαντά συχνά στά συγγράμματά 
του23, ό ’Αριστοτέλης τήν μεταχειρίζεται σχεδόν πάντα μέ τή σημασία πού 
είχε καθιερο>σει ή άρχαία έλληνική Ιατρική παράδοση άπό τόν Ιπ π οκ ρά 
τη, δηλ. μέ νόημα φυσιολογικό. Σημαίνει τή φυσική ή τεχνητή (δηλ. μέ 
φάρμακα) άπαλλαγή τοϋ σώματος άπό τήν κακοχυμία, άπό τούς νοσογό
νους χυμούς24. "Ας σημειωθεί άκόμη ότι πολύ πρίν άπό τόν ’Αριστοτέλη 6 
Γοργίας (Ελένης έγκώμιον, 8 -  14) παρομοιάζει τά ψυχικά άποτελέσματα 
τής ποίησης μέ τήν άποβολή τών κακών χυμών τοϋ σο')ματος, μέ τήν κά
θαρση πού φέρνουν τά φάρμακα. "Ωστε τό νόημα τής άριστοτελικής κά
θαρσης δέν είναι θρησκευτικό, ούτε ήθικό, δέν σημαίνει δηλ. τόν έξαγνι- 
σμό (Lustration seu Expiatio)25 ή τήν ήθική βελτίωση, τήν άπαλλαγή τής ψυ
χής άπό πονηρές διαθέσεις καί τάσεις άλλά πρακτικό - ιατρικό. Ή  τραγι
κή ποίηση, θέλει νά πε! 6 ’Αριστοτέλης , ένεργεΐ ψυχοθεραπευτικά, καθα
ρίζει σάν φάρμακο τόν πληθωρικό καί νοσηρό έλεο καί φόβο, τά βίαια συ-
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ναισθήματα, πού είναι γιά τήν ψυχή δ,τι καί οί κακοί, οί νοσογόνοι χυμοί 
γιά τό σώμα. Μέ τό τραγικό θέαμα ό έλεος καί ό φόβος άποβάλλουν δ,τι ύ
περβολικό καί βλαβερό περιέχουν, κι έτσι έρχεται σάν άποτέλεσμα ή άπο- 
κατάσταση τής ψυχικής υγείας, ή εύεξία τής ψυχής. Αύτή τήν έξήγηση δί
νουν σήμερα στήν άριστοτελική κάθαρση δλοι σχεδόν οί έρμηνευτές τής 
«Ποιητικής» καί έρευνητές τής άριστοτελικής αισθητικής θεωρίας26. Ό  
W.D. Ross27, όπαδός καί αυτός τής ίδιας έρμηνείας, παρατηρεί δτι σέ μιά 
τέτοια έξήγηση μπορεί άριστα νά συμβιβαστεί καί ή ήθική έρμηνεία τού ά- 
ριστοτελικοΰ δρου, ώς ένα βαθμό τουλάχιστο : ό φόβος καί ό έλεος μέ τήν 
κάθαρση χάνουν τά νοσηρά τους στοιχεία, παύουν νά είναι συναισθηματι
κές άκρότητες καί γίνονται διαθέσεις συμβιβάσιμες μέ τό «χρηστόν 
ήθος», δπως τό παραδέχεται ή άριστοτελική ήθική τής μεσότητος.

Ό  όρισμός τού J. Bernays γιά τήν κάθαρση είναι : «Κατάσταση πού 
μεταφέρεται άπό τό σωματικό στό συναισθηματικό πεδίο, γιά νά δώσει 
στή θεραπεία τού πάσχοντα τόν τρόπο, μέ τόν όποιο ή προσπάθεια νά μή 
γίνεται γιά νά άλλάξει ή νά καταπιεσθεΐ τό δυσάρεστο στοιχείο, άλλά νά 
διεγερθεΐ καί νά καλλιεργηθεί αύτό, ώστε νά έπιφέρει άνακούφιση στόν 
“πάσχοντα”»28.

Τό κλειδί, λέγει ό Bernays, γιά τή λύση τού αινίγματος θά μάς τό δώσει 
τό χωρίο τών «Πολιτικών» (1341 b 3 2 -  1342 a 16), δπου ό ’Αριστοτέλης δ- 
μιλεΐ γιά τήν κάθαρση πού έπιτελοΰν τά «ένθουσιαστικά μέλη». 'Απλή ά- 
νάγνωση τού χωρίου τούτου μάς πείθει δτι ή τραγική δέν μπορεί νά είναι 
ουσιαστικά διάφορη άπό τή μουσική κάθαρση. Πρέπει, λέγεται έκεί, νά 
μεταχειριζόμαστε τή Μουσική «ού μιάς ένεκεν ώφελείας... άλλά πλειόνων 
χάριν (καί γάρ παιδείας ένεκεν καί καθάρσεων... τρίτον δε πρός διαγωγήν, 
πρός άνεσίν τε καί πρός τήν τής συντονίας άνάπαυσιν)». Τήν κάθαρση φέρ
νουν κυρίως οί «ένθουσιαστικές» μελωδίες' «καί γάρ άπό ταύτης τής κινή- 
σεως (ένν. τού ένθουσιασμού) κατοκώχιμοι τινές είσιν, έκ τών δ ' Ιερών με
λών όρώμεν τούτους, όταν χρήσωνται τοΐς έζοργιάζουσι τήν ψυχήν μέλεσι, 
καθισταμένους ώσπερ Ιατρείας τυχόντος καίκαθάρσεως' ταύτό δή τούτο ά- 
ναγκαϊον πάσχειν καί τούς έλεήμονας καί τούς φοβητικούς καί τούς δλως 
παθητικούς' τούς δ ' άλλους καθ' όσον έπιβάλλει τών τοιούτων έκάστφ καί 
πάσι γίγνεσθαι τινα κάθαρσιν καί κουψίζεσθαι μεθ' ήδονής ' όμοίως δέ καί τά 
μέλη τά καθαρτικά παρέχει χαράν άβλαβή τοΐς άνθρώποις». νΑς προσέξου
με μέσα σ’ αύτή τήν περικοπή : α) δτι ό ’Αριστοτέλης τονίζει τίς θεραπευ
τικές ιδιότητες τών «ιερών μελών», πού κατευνάζουν τό νευρικό παροξυ
σμό τών «κορυβαντιώντων»29 καί τούς καθησυχάζουν, μέ τό ξέσπασμα 
καί τό ξεθύμασμα τού πάθους, άπό τή «θεία μανία» πού τούς συνεπαίρνει' 
β) δτι ή κάθαρση ταυτίζεται έδώ μέ τήν «ιατρεία» καί έξηγεΐται «κουφι- 
σμός μεθ’ ήδονής» καί γ) δτι ή κάθαρση ώς ιατρεία έπεκτείνεται άπό τούς
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ένθουσιώντας στους «έλεήμονας καί φοβητικούς (σαφής ύπαινιγμός στά 
τραγικά «παθήματα») καί τούς δλως παθητικούς». "Οταν συνδυάσουμε αύ- 
τά τά δεδομένα, λέγει ό Bcrnays, θά έχουμε τήν έρμηνεία τής κάθαρσης : 6 
’Αριστοτέλης, γιός Ιατρού καί φυσιολόγος ό Ιδιος, είχε προσέξει τά κατευ- 
ναστικά άποτελέσματα των όργιαστικών τελετών, πού είχε καθιερώσει ή 
θρησκευτική παράδοση γιά έκείνους πού έπασχαν άπό θρησκευκήν άλλο- 
φροσύνη : τήν «Ιατρείαν» έφερναν μέ τό χορό τά «έξοργιάζοντα τήν ψυχήν 

• μέλη». "Οτι τίς μανικές διαθέσεις τίς κατευνάζει «ούχ ήσυχία, άλλά τού- 
ναντίον κίνησις», τό είχε παρατηρήσει καί τό σημειώνει στούς «Νόμους» 
(VII 790 e -  791 b) ό Πλάτων. ΈκεΤ δίνει τήν έξήγηση ότι ή έξωτερική κίνη
ση ύπερνικά τήν έσωτερική καί φέρνει τόν ήσυχασμό : « Όταν ούν έξωθέν 
τις προσφέρη τοϊς τοιούτοις πάθεσι σεισμόν, ή των έξωθεν κρατεί κίνησις 
προσφερομένη τήν έντός φοβερόν ούσαν καίμανικήν κίνησην' κρατήσασα 
όέ, γαλήνην ησυχίαν τε έν τή ψυχή φαίνεται άπεργασαμένη τής περί τά τής 
καρόίας χαλεπής γενομένης έκάστων πηδήσεως». Ή  έξωτερική λοιπόν κί
νηση κάνει τούς κορυβαντιώντας «όρχουμένους τε καί αύλωμένους, μετά 
θεών, οίς άν καλλιερούντες έκαστοι θύωσι... άντίμανικών ήμϊν διαθέσεων 
έξεις έμφρονας έχειν». Στό Ιδιο φαινόμενο, συνεχίζει ό Bernays, ό ’Αριστο
τέλης δίνει μιάν άλλη, γνωστή άπό παλαιό (Δημόκριτος), ίατροφιλοσοφι- 
κή έξήγηση : ότι τό άποτέλεσμα έρχεται μέ τήν ό μ ο ι ο π α θ η τ ι κ ή  
θεραπεία, «όμοιον πρός τό δμοιον». Τό νοσηρά πληθωρικό πάθος έρεθιζό- 
μενο άπό τά «ένθουσιαστικά μέλη» ξεσπάει στόν όργιαστικό χορό, ξεθυ
μαίνει καί έτσι άνακουφίζεται, ήσυχάζει ή ψυχή. Ή  Ιδια λοιπόν διέγερση, 
μέ τήν έκκένωση πού προκαλεΐ, φέρνει τό ξαλάφρωμα, τήν άνακούφιση 
τής ψυχής, πού συνοδεύεται άπό ήδονή. Αυτήν άκριβώς τήν έξήγηση ζήτη
σε νά έπεκτείνει ό ’Αριστοτέλης καί στήν ψυχική άνακούφιση καί ευχαρί
στηση, πού έπειτα άπό βίαιες συγκινήσεις προσφέρει στό θεατή ή τραγω
δία μέ τή μίμηση «φοβερών καί έλεεινών» πράξεων : «ταύτό δή τούτο ά- 
ναγκαίον πάσχειν καί τούς έλεήμονας καί τούς φοβητικούς καί τούς όλων 
παθητικούς». Αυτού τού είδους τήν κάθαρση φέρνει καί ή τραγωδία, όπως 
καί ή μουσική. Τό τραγικό δηλ. θέαμα ένεργεΐ όμοιοπαθητικά : δΓ έλέου 
καί φόβου καθαίρει τόν έλεον καί τόν φόβον. Διεγείρει αύτά τά ψυχικά πα
θήματα, γιά νά τούς άνοίξει διέξοδο νά ξεσπάσουν καί νά ξεθυμάνουν30. 
“Ετσι ή ψυχή έλευθερο')νεται άπό τό βάρος τους καί τό ξαλάφρωμα τής δί
νει ευχαρίστηση : «κουφίζεται μεθ' ήδονής». Ή  κάθαρση λοιπόν είναι, 
συμπεραίνει ό Bernays, ή «Ανακουφιστική έκκένωση» (Erleichtcrnde Entlad* 
ung)31 τού ταραγμένου καί πληθωρικού θυμικού32.

Ό  Ευάγγελος Παπανούτσος είσηγήθηκε τήν «ήθικο- αίσθητική» έρ
μηνεία. Σύμφωνα μ* αυτήν «ή τραγική ποίηση μέ τόν έλεο καί φόβο, πού 
έργο της είναι νά “παρασκευάζει” (Ποιητική 1456 α 38) καί νά συνυφαίνει
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μέ τήν υψηλή ηθική καί θρησκευτική διάθεση τής “φιλανθρωπίας” 0452 b 
30 κ .έ ξ ή ς ) ,  κ α θ  α ί ρ ε ι  α ύ τ ο ύ τ ο ύ  ε ί δ ο υ ς  τ ά 
π α θ ή μ α τ α .  Επομένως κάνει τήν ψυχή νό. δοκιμάσει δχι τόν κοινό έ- 

λεο καί φόβο, δηλ. πάθη χοιρίς βαθύτερο νόημα, άλογα καί άπειθάρχητα, 
πού βρίσκονται συνήθως σέ άντίθεση μεταξύ τους καί μέ τήν “άμετρία” 
τους διασπούν τήν έσωτερική αρμονία τής ψυχής, άλλά έναν κ α θ α ρ - 
μ έ ν ο έλεο καί φόβο, συναισθήματα πού πηγάζουν άπό τήν σύλληψη ένός 
βαθύτερου ήθικοϋ καί θρησκευτικού νοήματος, δηλ. συγκινήσεις ά λ - 
λ ο υ π ο ι ο ύ, πάθη έλλογα, “σύμμετρα”, έναρμονισμένα καί μεταξύ 
τους καί μέ τόν άλλο ψυχικό “κόσμο”, πού δχι μόνο δέν έξασθενούν τήν 
άντίσταση τού Λόγου στις παρορμήσεις των ένστικτων, άλλά ύψώνουν 
τόν άνθρωπο σέ μιάν άνώτερη συγκινησιακή καί ήθική σφαίρα. Έ τσ ι ή 
βαθύτερη χαρά πού τόν κάνουν νά νοιώσει, συμβιβάζεται μέ τόν “χρηστόν 
ήθος“ καί δικαιωματικά έχει θέση μέσα στήν πνευματική μας ζωή»33.

Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1890 ό Freud, σέ συνεργασία μέ τόν Bre- 
uer, χρησιμοποίησαν τόν δρο κάθαρση στόν χώρο τής ψυχανάλυσης γιά νά 
περιγράψουν καί νά έξηγήσουν ένα τρόπο υπνωτικής θεραπείας γιά ύστε- 
ρικά συμπτώματα. Ή  μέθοδος συνίσταται στό νά θυμηθεί πρώτα ό άρρω
στος καί ύστερα νά ξαναζήσει, ένώ βρίσκεται σέ κατάσταση ύπνωσης, τίς 
έμπειρίες του καί τίς συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες δημιουργήθηκαν τά 
συμπτώματά του. Ή  μέθοδος αύτή κατέληγε στήν δραματική έκδήλωση 
όδυνηρών συναισθημάτων, μετά άπό τήν όποια ό άρρωστος φαινόταν πώς 
είχε άπαλλαγεΐ άπό τά συμπτώματά του. Χαρακτήρισαν λοιπόν αύτή τή 
μέθοδο σάν έκφόρτιση (Abreaction) ή κάθαρση (Catharsis)

Οί κύκλοι διανοουμένων τής έποχής έκείνης, στή Γερμανία καί Αύ- 
στρία, είχαν κλασική παιδεία καί τόν δρο κάθαρση τόν έννοούσαν δπως 
τόν εύρισκαν στά διάφορα βιβλία τής 'Ιπποκρατικής Συλλογής, δπου ή λέ
ξη κάθαρση χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει τήν βίαιη άποβολή τών βλα
βερών ούσιών άπό τό σώμα. Ή  άποβολή αύτή μπορεί νά είναι αύτόματη, 
δπως ή έμμηνόρροια, άν πρόκειται γιά φυσιολογικά προϊόντα, ή δπως ή 
κένωση τού πύου, άν πρόκειται γιά παθολογικά προϊόντα, είτε τέλος προ- 
κλητή, δποις ή διάρροια, πού προκαλεΐται άπό καθαρτικά φάρμακα.

Θά πρέπει τώρα νά περιγράφουμε τήν περίπτωση τής άρρωστης Anna 
Ο., πού ήταν καί τό άντικείμενο τής μελέτης, πάνω στή όποια ό Freud καί 
ό Breuer χρησιμοποίησαν τόν δρο κάθαρση. Ό  Breuer είχε παρακολουθή
σει τήν περίπτωση τής Ά ννα ς  Ο. κατά τήν περίοδο 1880- 1882 καί είχε 
συζητήσει γι’ αύτήν μέ τόν Freud34. Τό πραγματικό της όνομα μάς τό άπο- 
κάλυψε ό Ernest Jones στό έργο του «The life and work of Sigmund Freud», 
τό 1953. Λεγόταν Bertha Pappenheim (1859- 1936), ήταν ’Ιουδαϊκής κατα
γωγής καί άνήκε στίς περισσότερο όνομαστές οίκογένειες τής Αύστρίας.
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τΗταν έλκυστική, έξυπνη, πολύ μορφωμένη, ζοϋσε σχεδόν άπομονωμένη 
στό σπίτι της καί τής άρεσε νά διηγείται στόν έαυτό της Ατέλειωτες Ιστο
ρίες, πού τίς άποκαλοϋσε «τό Ιδιωτικό της θέατρο». Παρουσίαζε νευρικό 
βήχα, συγκλίνοντα στραβισμό μέ διπλωπία, μέτριας έντασης παράλυση 
των μυών του τραχήλου, σύσπαση καί άναισθησία τού δεξιού βραχίονα. 
Είχε τήν ψευδαίσθηση ότι ένα μαύρο φίδι πήγαινε έρποντας γιά νά δαγκώ
σει τόν πατέρα της, πού τόν Αγαπούσε παράφορα. "Ολα τά πιό πάνω συμ- 

• πτώματα παρουσιάσθηκαν τήν έποχή πού περιποιόταν τόν πατέρα της, ό 
όποιος τελικά πέθανε. Ό  Breuer παρατήρησε μίαν άλλοίωση τής προσωπι
κότητάς της, δηλαδή δύο χωριστές καταστάσεις συνείδησης, πού ή μία 
διαδεχόταν τήν άλλη κατά τρόπο Απρόβλεπτο. Στήν πρώτη, τή φυσιολογι
κή κατάσταση, Αναγνώριζε τό περιβάλλον της, Ανησυχούσε γιά τήν ύγεία 
της καί ή συμπεριφορά της ήταν κανονική. Στή δεύτερη κραύγαζε, ήταν 
δύστροπη, φιλόνικη, Ανυπόφορη καί έπιθετική. Ή  μετάβασή της Από τή 
μία κατάσταση στήν άλλη, ή Αλλαγή δηλαδή τής προσωπικότητάς της, 
συνέπιπτε μέ μία φάση αύτούπνωσης, πού στή διάρκειά της γινόταν όμιλη- 
τική καί διηγιόταν μέ λεπτομέρειες τά δυσάρεστα γεγονότα τής ήμέρας 
καί τίς τρομερές όπτικές της ψευδαισθήσεις, πού τήν βασάνιζαν. "Επειτα 
άπφ κάθε διήγηση, σέ κατάσταση προκλητής ύπνωσης, αίσθανόταν καλύ
τερα. Ή  Anna Ο., στήν περίοδο τής πάθησής της, χρησιμοποιούσε μόνο 
τήν Αγγλική γλώσσα καί άποκαλοϋσε τή διαδικασία αύτή «chimney swee
ping» (καπνοδοχοκαθάρισμα), τής έδινε δηλαδή μία καθαρά πρωκτική 
σημασία. Ή  Ιδέα, λοιπόν, τής ψυχικής κάθαρσης είναι δική της έφεύρεση 
καί ό Breuer τήν καθιέρωσε Αργότερα έπηρεασμένος προφανώς Από τή μο
νογραφία τού Jacob Bernays (1880) γιά τήν Άριστοτέλεια θεωρία τού Δρά
ματος.

Ό  Freud, τό 1895, όταν δημοσίευσε μαζί μέ τόν Breuer τό βιβλίο τού 
“Studies on Hysteria”, είχε Αρχίσει νά Αμφιβάλλει γιά τήν Αποτελεσματικό- 
τητα τής κάθαρσης ώς συναισθηματικής έκφόρτισης (Abreaction). Ή  τε
χνική τής ψυχανάλυσης, πού Ανέπτυξε Αργότερα, πολύ λίγο βασιζόταν 
στήν έκφόρτιση των παθογενετικών συναισθημάτων. Ό  Freud Αναπτύσ
σοντας βαθμιαία τήν ψυχαναλυτική του σκέψη κατάλαβε ότι τά άτομα 
πού υποφέρουν Από ύστερικά συμπτώματα είχαν ύποστεΐ ψυχοτραυματικά 
γεγονότα, πού τά είχαν Απωθήσει μαζί μέ τά συναισθήματα πού προκαλου- 
σαν. Κάτω Από έπήρεια τής ύπνώσεως τά γεγονότα αύτά καί τά συναισθή
ματα έρχονταν στήν έπιφάνεια, στό συνειδητό, διά μέσου τής άρσεως τού 
μηχανισμού τής Απωθήσεως καί γινόταν έκφόρτιση (Abreaction) αύτών 
τών συναισθημάτο)ν.

Ό  Freud βάσισε όλη του τήν θεωρία στό γεγονός ότι τά σημαντικά γε
γονότα, πού προκαλοϋν τήν ψυχική άρρώστεια, βρίσκονται Απωθημένα
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στό άσυνείδητο. Σκέφτηκε δέ δτι, έάν κατόρθωνε νά έφαρμόσει μνά τεχνι
κή μέ τήν όποια τά γεγονότα αυτά θά γίνονταν συνειδητά, θά μπορούσε 
στή συνέχεια νά ακολουθήσει ή θεραπευτική διεργασία (Working Though), 
κατά τήν όποια γίνονται οί έσωτερικές (ένδόψυχικές) άνακατατάξεις (ό
πως ή άλλαγή τής δομής τής προσωπικότητος), καί νά φθάσει στό ποθού- 
μενο αποτέλεσμα, δηλαδή τήν εξαφάνιση των παθολογικών συμπτωμά
των πού βασανίζουν τόν άρρωστο.

Τίς βάσεις τής έννοιας τής θεραπευτικής διεργασίας έθεσε ό Freud 
στά έργα του “Remembering Repeating and Working Through” (1914) καί “I- 
nhibitions, Symptoms and Anxiety” (1926). Μέχρι τότε δέν έφαρμοζόταν ή 
θεραπευτική διεργασία, πού άναπτύχθηκε άργότερα, ώστε νά γίνονται οί 
άνακατατάξεις του Έγώ.

Οί πλέον σύγχρονες θεωρίες πάνω στήν «Ποιητική» τονίζουν ώς κεν
τρικό θέμα της τήν περίπλοκη χρήση τής γνώσης καί τής τέχνης, ώστε νά 
παράγουν ένα θεατρικό έργο, πού νά Ικανοποιήσει τό κοινό διανοητικά 
καί συναισθηματικά. Ό  Ernest Kris35 άπό τούς πρωτοπόρους τής Ego - Psy
chology, προτείνει τή θεώρηση τοΰ ’Αριστοτέλη σχετικά μέ τήν κάθαρση 
σάν ένα λεπτό μείγμα διανοητικών καί συναισθηματικών άντιδράσεων. 
Στό ίδιο έπίπεδο κινείται καί ό G. Devereux36.

"Έτσι τώρα μπορούμε, σέ ένα διαφορετικό πλαίσιο, νά συζητήσουμε 
τό θέατρο σάν θεραπεία καί τό τί άποκομίζει κανείς άπό τό δράμα καί τί ά
πό τήν ψυχοθεραπεία. Ό  άρρωστος ή αύτός πού πηγαίνει στό θέατρο ταυ
τίζεται έντονα μέ τούς άλλους, ιδιαίτερα μέ αύτούς πού ύποφέρουν. "Ο
ποιος έχει δει περισσότερες άπό μία φορές μία άρχαία τραγωδία, γνωρίζει 
ότι στό κάθε έργο ύπάρχουν πολλά περιθώρια ταύτισης μέ διάφορους χα
ρακτήρες τού Ιδιου έργου καί μάλιστα πολύ άντίθετους μεταξύ τους. "Ετσι 
καί στήν ψυχοθεραπεία γίνονται πολλές άνακατατάξεις στίς λιβιδινικές 
καί έπιθετικές ένορμήσεις τοΰ άρρώστου, κατά τή διάρκεια τής θερα
πείας, καθώς τό Έγώ του σ ιγά -σ ιγά  πλαταίνει μέ τήν ένσωμάτωση άσυ- 
νείδητων κομματιών. Μπορεί, γιά παράδειγμα, ό άρρωστος νά άντιληφθεΐ 
ότι κάποιο πρόσωπο, πού μέχρι τότε τό μισούσε θανάσιμα, δέν είναι παρά 
ή προβολή σ’ αύτό τών περισσότερο μισητών καί άνεπιθύμητων κομμα
τιών τού έαυτού του, πού άντιπροσωπεύεουν τά ένδοβλημένα «κακά» άν- 
τικείμενά του. Μέ τήν παρακολούθηση τής τραγωδίας τά συναισθήματα έ- 
κλεπτύνονται καί διαφοροποιούνται. Ό  οίκτος καί ό τρόμος δέν έξαγνί- 
ζονται, άλλά μεταβάλλονται καί ένσωματώνονται σέ ένα νέο έπίπεδο άντι- 
δράσεων καί άντιλήψεων. «Τραγική γνώση» σημαίνει ότι, όταν τελειώσει 
ή παράσταση, οί ηθοποιοί καί τό κοινό έχουν μάθει κάτι, πού δέν τό γνώρι
ζαν πριν, καί αύτό τό άντιλαμβάνονται μέ ένα τρόπο, πού τούς είναι τε
λείως καινούργιος. "Αν λάβουμε ύπόψη τήν άποψη τοΰ ’Αριστοτέλη σχετι-
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κά μέ τήν εύχαρίστηση πού φέρνει ή τραγωδία, βλέπουμε δτι πραγματικά 
ύπάρχει ένας βαθμός Ικανοποίησης, γιατί ή Απόλαυση τής τραγωδίας Ανή
κει σέ ένα Ανώτερο έπίπεδο Απόλαυσης, σέ σχέση μέ τις Αδιαφοροποίητες 
ένορμήσεις τοϋ Ανθρώπου (μετουσίωση). Ή  τραγωδία θά πρέπει νά μας 
δώσει μία νέαν Αντίληψη τής είκόνας, πού έχουμε γιά τόν έαυτό μας σέ 
σχέση μέ τούς γύρω Ανθρώπους. ΟΙ τραγικοί χαρακτήρες τού έργου παλεύ
ουν μέ τίς σχέσεις τους καί τίς ύποχρεώσεις τους Απέναντι σέ αυτούς, πού 

* βρίσκονται στό παρελθόν, στό παρόν καί στό μέλλον. Στήν ψυχοθεραπεία 
περιμένουμε έπίσης μία μεγενθυμένη είκόνα των δυνατοτήτων, πού προ- 
σφέρονται στίς σχέσεις μας μέ τόν έαυτό μας καί μέ τούς άλλους.

Ή  σωστή ψυχοθεραπεία, λοιπόν, καί τό καλό θέατρο έχουν ώς κοινό 
χαρακτηριστικό μία σειρά Από έσωτερικές διεργασίες. Τό θέατρο δέν Απο- 
σκοπεί - όπως καί οΐ "Ελληνες μέ τό δράμα - νά θεραπεύσει άρρωστα άτο
μα, Αλλά, έφόσον τό θέατρο έπιφέρει όρισμένες έσωτερικές Ανακατατά
ξεις, μπορεί νά είναι τό ξεκίνημα ή ή προώθηση τής θεραπευτικής πορείας. 
Ή  δοκιμασία όμως τοϋ έντονου συναισθηματισμού καί μόνο, χωρίς κα
νείς μετά νά σκεφθει γιά τίς σχέσεις του μέ τόν έαυτό του καί μέ τούς άλ
λους, δέν πρόκειται νά τόν ώφελήσει σέ τίποτε.

II. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ

Στήν παράγραφο αύτή θά έξετάσουμε μέ ποιό τρόπο έπιτυγχάνονταν 
ή θεραπεία ή ή Αποκατάσταση των ψυχικών διαταραχών τών ήρώων στά 
Δράματα.

α. Όρέστεια

Στό πρώτο δράμα τής τριλογίας τοϋ ΑΙσχύλου «’Αγαμέμνων» βλέπου
με τή σκληρή καί φοβερή ένέργεια τής Ά ράς (είναι προσωποποιημένη ή 
θεά τής καταστροφής καί τής έκδίκησης). Μετά τόν Απαίσιο φόνο τών 
παιδιών τοϋ Θυέστου Από τόν Ά τρέα, οΐ Έρινύες (τιμωροί θεότητες τών εί- 
δεχθών πράξεων) Αρχίζουν τό πένθιμο καί θλιβερό τους τραγούδι, τραγού
δι συμφοράς. Τό πρώτο θύμα τής Ά ράς είναι ό Άγαμέμνονας πού, υβρι
στής καί ό ίδιος τών θεών καί τών Ανθρώπων, προκάλεσε τήν Ά τη . Ή  όρ- 
γισμένη τώρα ψυχή τοϋ βασιλιά θά Απαιτήσει έκδίκηση, θά Απαιτήσει αί
μα. «Γιά αίμα πού ρούφηξε ή μάννα ή γή -  έκδίκησης αίμα στεριώνει, -  δέ 
σβήνουν τ' άχνάρια του»37.

Ό  Όρέστης, ό γιός του, θά δολοφονήσει τήν Κλυταιμνήστρα καί τόν 
Αΐγισθο. «Εξηγητής» τών Απαιτήσεων τοϋ νεκρού καί τών θεσμίων τής
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παλαιός Δίκης είναι ό ’Απόλλωνος, πού ένεργεΐ μέ έντολή τού Δία. Στίς 
«Χοηφόρους», ό παλαιός Νόμος, ή παλαιό Δίκη, ή παλαιό τάξη θριαμβεύ
ουν. Ή  όσμή τού χυμένου μητρικού αίματος θά άφυπνίσει τίς Έρινύες, τίς 
πλέον στυγνές έκπροσώπους τής παλαιός τάξης τών πραγμάτων, πού θά 
Αρχίσουν νά καταδιοικουν τόν Όρέστη, τόν Αμέτοχο κάθε έγκληματικής 
διάθεσης, πού ένέργησε, μετά Από Απειλές πού δέχθηκε, σύμφωνα μέ τίς 
έντολές τού νεκρού πατέρα του καί τού θεού ’Απόλλωνα. ’Από τόν τρόμο 
καί τήν ψυχική σύγχυση, πού προκαλούν οί Έρινύες στόν Όρέστη, αίσθά- 
νονται οί θεατές τήν φρικιαστική Αόρατη παρουσία τών Αμείλικτων χθο- 
νίων θεοτήτων. Θά έξακολουθήσει ή παλαιό Δίκη νά ρυθμίζει τίς σχέσεις 
τών Ανθρώπων ; Τό φώς τής νέας αύγής τού κόσμου δέν θά Ανατείλει γιά 
νά έπιβάλλει νέα κριτήρια έλέγχου καί Απονομής δικαίου ; Τό πρόβλημα 
αύτό θά βρει τή λύση του στίς «Εύμενίδες». Ή  έκβαση τής όλης ύποθέσε- 
ως θά Ανατεθεί στήν Άθηνά γιά νά κρίνει Αμερόληπτα καί γιά νά παρα- 
πέμψει τό μεγάλο πρόβλημα στήν κρίση ένός Ανθρώπινου δικαστηρίου, 
τού Άρείου Πάγου, σύμφωνα πάντα μέ τήν έντολή τού Δία, όπου τόν Όρέ- 
στη θά ύπερασπισθεϊ ό ’Απόλλωνος.

ΟΙ Έρινύες καί ό ’Απόλλωνος είναι λειτουργοί άνωτέρων δυνάμεων' 
οί πρώτες ύπακούουν στούς νόμους πού θέσπισαν οί Μοίρες, οί πιό παλιές 
’Αρχές τού κόσμου, γιά τίς όποιες οί Έρινύες λένε :
«Ποιός λοιπόν είναι άνθρωπος πού-σεβασμόν Ιερό δέν αίσθάνεται -  καί 
δέν έχει τό φόβο, - σάν άκούει άπό μένα τό νόμο-πού μοϋ ώρισε ή 
Μοίρα»3*.

Επομένως ή σύγκρουση θά γίνει μεταξύ τών Μοιρών καί τού Δία :
«τέτοια άπόφαση πήραν μαζί - ό Δίας πού όλα τά βλέπει κι ή Μοίρα. - Στό 
τραγούδι μας τώρα άλαλάξτε»39.

Ό  “Αρειος Πάγος συνεδριάζει, Αφού Ακούστηκαν οί «συνήγοροι» καί 
οί «κατηγορούμενοι» :

«ΑΘΗΝΑ : Νά τούς καλέσω τώρα πιά τούς δικαστές αύτούς 
- μιά κι έχουν είπωθή άρκετά - 
νά ρίξουνε τή δίκηα ψήφο τους 
μέ τή συνείδησή τους όδηγό ;

ΧΟΡΟΣ : "Ολα μας πιά τά βέλη έμεΐς τά ρίξαμε.
Μά πώς ή δίκη θά κριθή ν ’ άκούσω περιμένω.

ΑΘΗΝΑ : Τί λέτε σείς ; πώς νά τά κανονίσω
παράπονα άπό σάς γιά νά μήν έχω ;

ΑΠΟΛΛΩΝ: 'Ακούσατε όσα άκούσατε, μεσ ' στήν καρδιά σας 
τόν όρκο, ξένοι, νά τόν σέβεστε 
τήν ώρα πού θά ρίχνετε τήν ψήφο.
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ΑΘΗΝΑ: Άκοΰτε τώρα τόν Θεσμό πού όρίζω, Αθηναίοι, 
πού κρίνετε τήν πρώτη δίκη γιά χυμένο αίμα.
Τό δικαστήριο αύτό των δικαστών Θά μείνη 
στοΰ Αίγέα τό λαό άπό δώ κι έμπρός γιά πάντα.
Σάν ήρθανε γιά πόλεμο άπό έχθρα τοΰ Θησέα
στόν βράχο αυτό τοΰ Ά ρ η  οί Αμαζόνες,
όπου έμειναν καί στήσαν τίς σκηνές τους,
πύργωσαν στήν άκρόπολη άντίκρυ τότε
έτούτη τήν καινούργια άκρόπολη μέ τούς ψηλούς τούς πύργους
κι έκάνανε Θυσίες τοΰ Ά ρ η , κι άπ' αύτόν
έπήρε τ ' όνομά του ό βράχος, Ά ρειος Πάγος.
Σ'αύτόν έπάνω ό σεβασμός πού Θάχουν οί πολΐται 
κι ό φόβος ό συγγενικός, μέρα καί νύχτα,
Θέ νά τούς συγκροτούν τ' άδικο νά μήν κάνουν, 
άν βέβαια οί ίδιοι αύτούς τούς νόμους δέν πικραίνουν 
μέ νάματα κακά πού Θά τούς χύσουν* 
πιοτό όλοκάθαρο ποτέ δέ Θάχης γιά νά πιής, 
άν τό μολύνης τό νερό μέ λάσπη.
Μήτε τήν άναρχία μήτε τό δεσποτισμό 
νά σέβωνται οί πολίτες μου τούς συμβουλεύω  
• κι άς τό κρατήσουνε καλά στό νοΰ τους - 
καί νά μή διώξουν κάθε φόβο άπό τήν πόλη.
Γιατί ποιός είναι δίκαιος σάν δέν φοβάται τίποτα ;
Τέτοιο σεβάσμιο δικαστήριο άν τόχετε σέ σέβας καθώς πρέπει,
φρούριο Θέ νάχετε τή χώρα σας νά σώζη καί τήν πόλη
πού όμοιο του κανείς λαός δέν έχει ούτε ατούς ΣκΟθες
οΰτε στοΰ Πέλοπα τή γή, τό Ιδρύω
τό βουλευτήριο αύτό, άπρόσβλητο άπό κέρδη, σεβαστό,
τιμωρό αύστηρό, τής χώρας φύλακα,
πού Θ' άγρυπνάη γι' αύτούς πού ήσυχάζουν.
Τή συμβουλή μου αύτή πού πήε σέ μάκρος, 
είχα νά δώσω γιά τό μέλλον στούς πολίτες μου* 
μά πρέπει τώρα έσεϊς νά σηκωθήτε, 
τήν ψήφο σας νά ρίξετε κι άπόφαση νά πάρτε 
στή δίκη αύτή, μέ σεβασμό στόν όρκο σας.
Α ύτά είχα νά σάς πώ»$2.

Ό  Αίσχύλος δημιούργησε τήν εΙκόνα μιάς Παλλάδας ’Αθήνας, πού 
γνωρίζει τή βαθύτερη διεργασία τού μυαλού τών συγχρόνων τού ΑΙσχύλου 
Ελλήνων, τήν σύγκρουση μεταξύ τού παλιότερου νόμου τής άντεκδίκη-
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σης καί του νέου νόμου, πού άπαιτεΐ νά βγει ή άπόφαση άπό δικαστήριο έ- 
νόρκων καί νά σταματήσει ή Αντεκδίκηση τοΰ αίματος. Ή  δίκη συνεχίζε
ται, ό Ό ρέστης άθωώνεται μέ τήν ψήφο τής ’Αθήνας, καί νά, ή Άθηνά μό
νη, άντιμέτωπη μέ τίς όργισμένες Έρινύες, πού θεωρούν ταπεινωτικό γιά 
τό άξίωμά τους τό άποτέλεσμα τής δίκης :

«ΑΘΗΝΑ : Στά λόγια μου πεισθήτε καί μήν πάρετε

Χ Ο ΡΟ Σ :

βαρειά τό πράγμα καί στενάζετε. Γιατί
δεν είστε νικημένες, μά ή άπόφαση
βγήκε σ τ ’ άλήθεια ίσόψηφη, χωρίς ταπείνωση γιά σάς'
μά ήταν έόώ όλοφάνερες τον Δία οί μαρτυρίες,
κι αυτός πού τοΰδωκε χρησμό, ό ίδιος μαρτυρούσε,
πώς ό Όρέστης γιά τήν πράξη του κακό δέν έπρεπε νά πάθη.
Μά τήν όργή σας τή βαρειά θά τήν ξεράσετε έσεϊς
στή χώρα μου ; Σκεφθήτε, μήν όργίζεστε,
μηδέ νά κάνετε άφορία νά πέση,
άπ' τήν καρδιά σας χύνοντας φαρμάκι, στάλες
των Έρινύων, άγριες άρρώστειες φοβερές
πού τρώνε κι άφανίζουμε τούς σπόρους.
Για,τίμ' όλη μου τήν καρδιά σ τ ' άλήθεια σάς τό τάζω 
πώς θάχετε έδρες κι άδυτα τιμητικά στή δίκηα γη μου 
καί θάστε καθισμένες πάνω στούς βωμούς σας 
τούς λαμπρόθρονους, άπ' όλους τούς πολίτες τιμημένες.
"Αχ ! έσεΐς θεοί νέοι, τούς παληούς μου τούς νόμους
τούς έποδοπατήσατε
κι άπ' τά χέρια μου μέσα τούς πήρατε.
Μά έγώ στερημένη τιμές ή ταλαίπωρη, 
ώργισμένη βαρειά, 
στή χώραν αύτή, άχ ! άλλί, 
φαρμάκι
άπό μέσ ' στήν καρδιά μου θά χύσω  
πού όμοιο νά κάνη κακό 
μ ’ αυτό πού μοΰ κάναν, 
φαρμακι θά χύσω, σταγόνες 
πού θά φέρουν στό χώμα άφορία' 
κι άπ' αυτό θ' άπλωθή 
στή γη πάνω, ώ έκδίκηση, 
φυλλοξέρα,
πού θά τρώη τά φύλλα, θά τρώη καρπούς 
καί θά ρίξη στή χώρα μολυσμένες άρρώστειες,
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- των άνθρώπων φθορά.
Στενάζω' τί πράγμα νά κάνω ; 
μέ γελάνε'
συμφορές πού μέ βρήκανε άβάσταχτες 
στούς άνθρώπους άνάμεσα !
Φοβερά τά πού πάθαμε, άλλί μας,
μεϊς ο! άθλιες κόρες τής Νύχτας,
πού μάς στέρησαν άπ' τ(ς τιμές καί θρηνούμε.

ΑΘΗΝΑ : Δέ σάς στέρησαν τις τιμές σας, μήτε
νά κάνετε, θεές έσεϊς, ή γή θνητών άνθρώπων 
κακά άθεράπεντα νά πάθη.
"Εχω κι έγώ στό Δία έμπιστοσύνη, 
μά ποιά άνάγκη νά τή λέω ;
Καί μόνη άπ' τούς θεούς έγώ γνωρίζω τά κλειδιά 
τής αίθουσας όπου κρατιέται ό θησαυρός του σφραγισμένος' 
μ ' αύτός όέν μοϋ χρειάζεται' σύ άκου μου καί πείσου 
καί μή άπό γλώσσαν άπερίσκεπτες έκστομίσης άπειλές 

* στή χώρα μου, όσα βγάζουνε καρπούς νά μαραζώσουν.
• Κοίμησε τήν πικρήν όργή τοΰ μαύρου κύματος,

άφοϋ θέ νάχης πιά σεμνές τιμές 
καί θά γενής συγκάτοικη μου' 
κι όταν πιά θάχης προσφορές τίς πιό έκλεκτές 
τής γήζ μου τής πλατειάς, καί σέ παιδιών γεννήσεις 
καί σέ γαμήλιες τελετές, τίς συμβουλές μου αύτές 
τότε γιά πάντα θά ει)λογρς»4ί.

"Ετσι περιγράφεται συμβολικά ό άγώνας μεταξύ των νέων δυνάμεων 
τού Έγώ καί των παλαιών δυνάμεων τής Αντεκδίκησης, τοϋ παλαιού Υ 
περεγώ.’Αλλά ή αίματηρή Αντεκδίκηση έχει τώρα νικηθεί, Αν καί ή σκέψη 
της παραμένει, δμως έλέγχεται Από τή δικαστική κρίση, Από έκλεγμένους 
δικαστές. Βέβαια οί Έρινύες, έκείνη ή έκφραση τού Ακραίου, σαδιστικοϋ 
'Υπερεγώ, παραμένουν, γιατί ή κοινωνία δέν μπορεί νά έσωτερικεύει χωρίς 
κάποιο άγχος καί χωρίς τίς δυνάμεις τού 'Υπερεγώ. Τό τελευταίο δμως εί
ναι τώρα στήν ύπηρεσία τής κριτικής Αναθεώρησης καί δχι στήν ύπηρεσία 
τής Αντεκδίκησης. Οί σκοτεινές δυνάμεις έχουν τώρα έξημερωθει καί αύ
τές οί θεές, πού ήταν οί Αρχικές έκφράσεις ένός καννιβαλιστικού 'Υπερε
γώ, το')ρα τίθενται στήν ύπηρεσία τής προάσπισης τής έπόμενης γενιάς μέ 
τήν ένδυνάμωση μέσω τής έσωτερίκευσης τής δύναμης τού γάμου καί τών 
ύποχρεώσεων πρός τά παιδιά, τά όποια τόσο σκληρά είχαν Αγνοηθεί καί 
ταλαιπωρηθεί Από τή γενιά τών γονέων τού Όρέστη καί τής Ή λέκτρας.
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Στήν «Όρέστεια» έχουμε τήν περιγραφή μιας θεραπευτικής διεργα
σίας πού κράτησε τρεις χρόνους, πού άναπαριστοϋν τά τρία μέρη τής Τρι
λογίας. Τόσο χρειάσθηκε γιά νά πάψει τό έγκλημα νά έπαναλαμβάνεται. 
Τό ίδιο βλέπουμε στούς άσθενεΐς σέ ψυχοθεραπεία, πού χρειάζονται πολύ 
χρόνο γιά νά έπέλθουν οί κατάλληλες άλλαγές στή δομή τής προσωπικό
τητάς τους, ώστε νά πάψουν νά έπαναλαμβάνουν τήν ίδια συμπεριφορά, έ- 
ξαιτίας τής όποιας ήλθαν γιά θεραπεία.

'Η  θεραπευτική διεργασία (Working Through) άναφέρεται ώς έξής στό 
“The Language of Psycho-Analysis” των Laplanche καί Pontalis : «Διαδικα
σία μέσω τής όποιας ή άνάλυση έμφυτεύει μιά έρμηνεία καί ύπερβαίνει τίς 
άντιστάσεις πού προκάλεσε. Ή  θεραπευτική διεργασία θεωρείται ώς ένα 
είδος ψυχικής έργασίας, πού έπιτρέπει στόν άρρωστο νά άποδεχθεΐ δρι- 
σμένα άπωθημένα στοιχεία του καί νά άπελευθερωθεΐ άπό τόν ψυχαναγ
κασμό τής έπαναλήψεως. Είναι ένας σταθερός συντελεστής τής θεραπείας 
άλλά λειτουργεί ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια έκείνων τών φάσεων πού κάθε 
πρόοδος φαίνεται νά έχει σταματήσει καί ή άντίσταση έπιμένει παρόλο 
πού έχει έρμηνευθεΐ. Ά π ό  τεχνική άποψη, μέ τόν ίδιο τρόπο, ή θεραπευτι
κή διεργασία διευκολύνεται μέ έρμηνεΐες άπό τόν άναλυτή, πού συνίσταν- 
ται στό νά δείχνει πώς οί άμφισβητούμενες έννοιες μπορούν νά άναγνωρι- 
σθοΰν σέ διαφορετικές περιστάσεις»42.

Ό  Freud διαπραγματεύεται τήν πιό πάνω έννοια κυρίως στά έργα του 
“Remembering, Repeating and Working-Through” (1914) καί “Inhibitions, 
Symptoms and Anxiety” (1926), άν καί στό “Studies on Hysteria” (1895) ύπάρ- 
χουν ίχνη της. Στό πρώτο έργο, στό όποιο ό όρος άπόκτησε συγκεκριμένη 
έννοια, ό Freud διευκρινίζει ότι ή θεραπευτική διεργασία σχετίζεται μέ τίς 
άντιστάσεις (Resistances), ότι άκολουθεΐ συνήθως τήν έρμηνεία τής άντι- 
στάσεως, πού κατά τά φαινόμενα συνήθως δέν έπιφέρει κανένα άποτέλε- 
σμα, καί δτι ή θεραπευτική διεργασία έπιτρέπει στόν άσθενή νά περάσει ά
πό τήν άπόρριψη καί τήν άπλή διανοητική άποδοχή στήν πεποίθηση, πού 
στηρίζεται πάνω στήν καθημερινή έμπειρία.

Αναμφίβολα ή θεραπευτική διεργασία μπορεί νά θεωρηθεί ώς έπανά- 
ληψη, μετριασμένη δμως άπό τήν έρμηνεία, καί γι’ αύτό τόν λόγο μέ πε
ρισσότερες πιθανότητες νά διευκολύνει τόν άρρωστο νά άπαλλαγεΐ άπό 
τόν μηχανισμό τής έπανάληψης.

Στό δεύτερο βιβλίο ό Freud υποστηρίζει δτι ή άπώθηση (Repression) δέν 
έξαφανίζεται μόλις ξεπεραστεί ή άντίσταση τού Έγώ, γιατί παραμένει ά- 
κόμη νά ξεπεραστεί ή δύναμη τής ψυχαναγκαστικής έπαναλήψεως, ή έλ
ξη πού άσκοΰν τά πρότυπα τού άσυνειδήτου πάνω στά άπωθημένα ένστι
κτα. Ή  θεραπεία προσπαθεί νά σταματήσει τήν έπιμονή γιά έπανάληψη, 
πού χαρακτηρίζει τούς σχηματισμούς τού άσυνειδήτου, συσχετίζοντάς 
τους μέ τήν προσωπικότητα τού άρρώστου ώς σύνολο.
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Βλέπουμε δτι στό παράδειγμά μας, στήν τριλογία «Όρέστεια» τοϋ ΑΙ- 
σχύλου, ό ποιητής δίνει κοινωνική λύση στήν δολοφόνο έπανάληψη, ένώ 
στήν άτομική ψυχοθεραπεία ή λύση δίνεται μέσω τής έρμηνείας καί τής 
μεταβιβάσεως των συναισθημάτων τού άρρωστου στόν θεραπευτή.

β. ΟΙδίπους Τύραννος

Στόν «Οίδίποδα Τύραννο», τραγωδία τοϋ Σοφοκλή, ό ΟΙδίπους Ανη
συχεί γιά τόν χρησμό τοϋ Μαντείου των Δελφών. Είμαστε στή στιγμή, πού 
ένας ξένος έρχεται άπό τήν Κόρινθο καί Αναγγέλλει δτι οΐ Κορίνθιοι θέλουν 
νά άνακηρύξουν βασιλιά τους τόν Οίδίποδα, γιατί ό πατέρας του έκεΐ, βα
σιλιάς Πόλυβος, πέθανε :

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ

ΙΟΚΑΣΤΗ : 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ : 
ΙΟΚΑΣΤΗ : 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ : 
ΙΟΚΑΣΤΗ :

ΟΙΔΙΠΟΥΣ :

Αλοίμονο, άλοίμονο, γυναίκα, πώς κανείς νά δίνη 
Στό Δελφικό μαντείο πίστη ή καί στά πουλιά,
Πού έπάνω κράζουν, πού σύμφωνα μ* αυτά 
Τόν πατέρα ήταν γραφτό μου νά σκοτώσω ;
Στή γή κάτω κοίτεται κείνος' κ ’ έγώ έδώ  
Δίχω ς ξίφος ν* άγγίσω, έκτός άν ό καημός μου 
Τόν μάρανε έτσι μόνο θά πήγαινε άπό μένα. 
Παίρνοντας λοιπόν μαζί στόν Ά δ η  τούς χρησμούς 
Κοίτεται, άνάζιους γιά τό τίποτα,
Δ έ σου τάλεγα λοιπόν έγώ τά ίδια άπό καιρό ; 
Τάλεγες'μά έμένα ό φόβος μ ' έχει πάρει.
Τίποτα άπ * αυτά λοιπόν μή βάλης μέ τό νοϋ.
Καί πώς νά μήν τρέμω τό γάμο μέ τή μητέρα ;
Τί φόβο νάχη ό άνθρωπος πού ή τύχη 
Τόν κυβερνά, όχι ή καθαρή πρόβλεψή του ;
'Έτσι, τυχαία νά ζή κανείς, όπως μπορεί.
Γάμο μέ τήν μητέρα μή φοβάσαι.
Π ολλοί θνητοί έως τώρα στά όνειρά τους 
*Εσμιξαν μέ τήν μητέρα, άλλ * όποιος τούτο γιά τίποτα 
Λ ογιάζει, τή ζωή του ξέγνοιαστα περνά.
Καλά τά είπωμένα θάταν όλα τούτα, άν ή μητέρα 
Δέν τύχαινε νά ζή’ μά τώρα πού ζή,
Ανάγκη, κι άν σωστά μιλάς, νάχω τό φόβο»43.

Βλέπουμε έδώ δτι ή Ίοκάστη κάνει ύποστήριξη στόν Οίδίποδα καί 
τοϋ θυμίζει ένα δνειρο κοινό σέ όλους σχεδόν τούς Ανθρώπους,πού κατά 
τήν γνώμη της δέν είναι δυνατόν νά έχει καμιά σημασία.
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Στό έργο τους “Psychiatry/II” οί Freedman, Kaplan καί Sadock γράφουν 
γιά τήν ύποστηρικτική ψυχοθεραπεία (Supportive Psychotherapy) τά έξης : 
«Μιά μορφή ψυχοθεραπείας, ή όποια άπαιτεΐ μίαν ένίσχυση τής άμυνας 
τοΰ άρρωστου καί προσφέρει σ’ αύτόν έπαναβεβαίωση μάλλον παρά έπι- 
μελή έξέταση σέ βάθος των συγκρούσεων του»44.

γ. 'Ηρακλής μαινόμενος

Στόν «'Ηρακλή» (ή προσθήκη «μαινόμενος» στό όνομα τοΰ δράμα
τος είναι μεταγενέστερη) του Εύριπίδη ή σκηνή είναι στή Θήβα καί προλο
γίζει ό Άμφιτρύων, ό θνητός πατέρας του 'Ηρακλή. Ό  άλλος είναι ό Δίας. 
Ό  'Ηρακλής άφοΰ νυμφεύθηκε τήν Μέγαρα, κόρη τοΰ Κρέοντα, έκανε 
τρία παιδιά. Στή συνέχεια φεύγει γιά νά πραγματοποιήσει τούς άθλους τοΰ 
Εύρυσθέα. Τελευταίος άθλος τοΰ 'Ηρακλή ήταν ή άνάβαση τοΰ Κέρβερου 
άπό τόν "Αδη στή γή. "Ολοι πίστευαν ότι πέθανε, έπειδή έλειπε γιά μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Στή διάρκεια τής άπουσίας του ήλθε ό Λύκος άπό τήν 
Εύβοια, σκότωσε τόν Κρέοντα καί πήρε τόν θρόνο. "Επειτα άποπειράθηκε 
νά σκοτώσει τήν γυναίκα καί τά παιδιά τοΰ 'Ηρακλή καθώς καί τόν Άμφι- 
τρύονα. "Ολοι αύτοί κατέφυγαν γιά προστασία στόν βωμό τοΰ «σωτήρος 
Διός». 'Ο Λύκος, άν καί ήταν Ικέτες, θέλει νά τούς κάψει ζωντανούς καί 
διατάζει νά φέρουν ξύλα γύρω άπό τόν βωμό. Ό  Άμφιτρύονας παρακαλεΐ 
τόν Λύκο νά κάψει αύτόν καί τήν Μεγάρα πρώτα, γιά νά μήν δοΰν τά παι
διά τής Μεγάρας νά καίγονται ζωντανά. 'Η  Μεγάρα παρακαλεΐ νά ντύσει 
τά παιδιά της νεκρικά. Συμφωνεί ό Λύκος καί φεύγει γιά νά γίνουν αυτά 
καί νά γυρίσει άργότερα νά δώσει τίς έντολές γιά τήν καύση. Πρίν προλά
βει νά γυρίσει ό Λύκος παρουσιάζεται άναπάντεχα ό 'Ηρακλής καί έκπλη
κτος μαθαίνει όλα όσα έγιναν, όταν έλειπε. ’Αποφασίζει νά σκοτώσει τόν 
Λύκο καί πραγματοποιεί τόν φόνο μέσα στά άνάκτορα. ’Αλλά ή "Ηρα 
στέλνει τήν Λύσσα έναντίον τοΰ 'Ηρακλή καί τοΰ δημιουργεί συγχυτικο- 
διεγερτική κατάσταση (στιχ. 930 κ.έξής) καί σκοτώνει τά παιδιά του, νο
μίζοντας ότι είναι τοΰ Εύρυσθέα, τή γυναίκα του καί λίγο έλειψε νά σκοτώ
σει καί τόν Άμφιτρύονα, τόν όποιο προστάτεψε ή Άθηνά. "Οταν συνήλθε 
ό 'Ηρακλής άπό τοΰ «κλύδωνος καί φρενών ταράγματος» καί έμαθε τί έ
κανε, θέλει νά αύτοκτονήσει.

«ΗΡΑΚΛΗΣ : "Ω ! Ζωντανός είμαι καί κυττάω γύρω όσα πρέπει
τόν ουρανό, τή γή κι' δλον τοΰ Ήλιου τόν κύκλο 
καί σάν σέ τρικυμιά καί ταραχή τοΰ νοΰ μου 
φοβερήν έπεσα καί πνέω θερμές άνάσες 
άπ' τά πλεμόνια κ ι' δλ ' αύτά βέβαια δέν είναι.
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ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
Χ Ο ΡΟ Σ: 
ΗΡΑΚΛΗΣ :

•

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ : 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ : 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ : 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ :

Καί νά, γιατί, σάν πλοίο άραγμένο έχοντας γύρω 
στό νιό μου Θώρακα σκοινιά καί στά βραχιόνια, 
κοντά στό μισοτσάκιστο καί στό πετρένιο 
τό στύλο κείμαι γείτονας των πεθαμένων ;
Κ ' είναι τά φτερωτά μου βέλη καί τά τόξα 
σπαρμένα κάτου, πού πρίν άξιοι μου συντρόφοι 
έσωζαν τά πλευρά μου κι' άπό έμέ έσφζόνταν.
Μή πάλιν έκατέβηκα στόν "Αδη πίσω 
κάμνοντας γιά τόν Εύρυσθέα διπλό δρόμο ;
"Ομως τό βράχο τού Σισύφου δέν τόν βλέπω, 
ούτε τόν Πλούτωνα καί τής Κόρης τά σκήπτρα.
Καί τ&χασα' καί πού είμαι, πού δέν τό Θυμάμαι;
Ώ  / Ποιός είναι άπ ' τούς φίλους μου κοντά ή μακρυά μου, 
όπού τή σαστιμάρα μου νά μου γιατρέψη ;
Τίποτε άπ' τά γνωστά μου δέν καταλαβαίνω.
Τή δυστυχιά μου, ώ γέροντες, νά τή σιμώσω ;
Κ ' έγώ ’ στά πάθη σου προδότης δέν Θά γίνω.
Τί κλαίς, πατέρα, καί καμμεϊς τά μάτια σου έτσι 
μακραίνοντας άπό τ'αγαπητό παιδί σου ;
Είσαι δικός μου, τέκνο μου, κι' άν δυστνχαίνης.
Καί τί έκαμα έγώ λυπηρό, δάκρυα νά χύνης ;
Τέτοια, πού κι* άν τά πάθη Θεός κ ι' αύτός θά κλάψη. 
Μεγάλος λόγος μά τή δυστυχία δέ λέγεις.
Μόνος σου νά τή δής μπορείς, άν σωστά τάχης.
Ώιμένα, σέ ποιά μέ κεντβς πάλ' υποψία ;
Καί βλέπω τώ ρ\ άν έστεριώθηκεν ό νοϋς σου.
71 ν τίποτ' έννοής κακό τής ζωής μου, πέ το !
Θά σου τό πω, άν δέ σ ' έχη πιά ό "Αδης βακχεμένο.
Μά νά βακχεύτηκα δέν τό Θυμάται ό νοϋς μου.
~Ω, τί νά κάμω ; νά του λύσω τά δεσμά του ;
Μά πές μου καί ποιός μ ' έδεσεν' άλλοιώς άρνιέμαι. 
Φτάνει ώς έδώ τή δυστυχιά σου νά γνωρίζης.
'Αρκεί ή σιωπή σου γιά νά μάθω αυτό πού Θέλω ;
ΎΩ Αία, τά βλέπεις ποϋγιναν αυτά άπ ' τήν "Ηρα ;
Μήν άπ' αυτήν έχθρικό τίποτ* έχω πάθει;
Κύττα τή μοίρα σου τή Θεάν όπαρατώντας.
Χάθηκα ! Θά μοϋ πής ή συμφορά μου ποιά είναι ;
Νά, ίδέ τά πτώματα έδώ κάτου τών παιδιών σου. 
Άλοίμονο ό κακόμοιρος τί Θέαμα βλέπω ;
"Αμαχο πόλεμο έκανες μέ τά παιδιά σου.
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ΗΡΑΚΛΗΣ : Τί πόλεμο είπες ; ποιός τά σκότωσε τά μαύρα ;
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : Σύ καί τά τόξα σου κι' ό θεός, πού αίτιος είναι.
ΗΡΑΚΛΗΣ : Τί λέγεις ; τί έκαμα ; ώ κακών μαντατοφόρε !
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : Άφοϋ έτρελλάθης κι' έρωτρς έξήγηση άθλια.
ΗΡΑΚΛΗΣ : Λοιπόν καί τής γυναίκας μου φονιάς έγώ είμαι;
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : Είναι δ λ '  αυτά έργα ένός χεριού, ώιμέ ! τού δικού σου.
ΗΡΑΚΛΗΣ : 'Αλλοίμονο! στεναγμών νέφος μέ σκεπάζει.
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : Κ ' έγώ τή μοίρα σου έξ αίτιας αύτωνών κλαίω.
ΗΡΑΚΛΗΣ : Τό σπίτι μου ό ίδιος τάραξα καί συνεπήρα :
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : Δέν ξέρω πάρεξ ένα' δτι δλα σου είναι μαύρα.
ΗΡΑΚΛΗΣ : Πού μ ' έπιασε καί πού κατέστρεψέ με ή τρέλλα ;
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : "Οταν μέ τή φωτιά άγνιζες στό βωμό τά χέρια.
ΗΡΑΚΛΗΣ : 'Αλλοίμονο ! τί πιά λυπάμαι τή ζωή μου,

άφοϋ φονιάς τών γλυκών έγινα παιδιών μου, 
καί δέν πάω άπό Απόκρημνο βράχο νά πηδήξω 
ή τό σπαθί βυθίζοντας στά σωθικά μου 
νά τιμωρήσω τό άδικον αίμα τών παιδιών μου ; 
ή στή φωτιά τή σάρκα μου ψήνοντας τούτη 
νά τήν ξεφύγω τήν ντροπή πού μέ προσμένει;
"Όμως έμπόδιο στά θανατικά μου σχέδια 
ό Θησέας έρχεται φίλος καί συγγενής μου.
Ή  φρίκη τής παιδοκτονίας μου θέ νά πέση 
στά μάτια τού πιό άγαπητοΰ άπ’ δλους τούς φίλους. 
Ά λλ ο ι μου ! τί νά κάμω ; πού νά βρώ έρημία 
κακών φτερωτός ή στή γή μπαίνοντας μέσα ;
Πές μέ τί σκότος τό κεφάλι νά σκεπάσω ;
Γιά τά κακά έγώ ντρέπομαι τά γενομένα 
ώς καί γι' αυτόν, τί χύνοντας άδικον αίμα 
δέν θέλω στούς Αναίτιους γώ κακό νά κάμω.

ΘΗΣΕΥΣ : Έφθασα μέ άλλους, όπού στοΰ 'Ασωπού τό ρέμα
περιμένουν ώπλισμέν’ οί νιοί τής 'Αθήνας, 
στό γυιό σου, ώ γέρο, φέρνοντας σύμμαχο δόρυ.
Γ far’ ήρθε στών Έρεχθειδών τή γή μαντάτο, 
δτι τής χώρας σας τά σκήπτρ' άρπαξε ό Λύκος 
κ ' ένάντια σας σήκωσε πόλεμο κι' άμάχη.
Κ'.έγώ πληρώνοντας τό χρέος, πούχεν Αρχίσει 
Από τόν Ά δ η  σώζοντας με ό Ηρακλής, ήρθα 
άν τού χεριού μου έχετε Ανάγκ' ή τών συμμάχων.
’Ω ! τί είναι έτσι τό πάτωμα νεκρούς γεμάτο ;
Μήν άργησα κι' άπό νεώτερα κακά έχω
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φτάσ' νστερώτερα ; ποιός σκότωσε τά τέκνα 
αύτά και ποιου γυναίκ ' αυτή ναι, πού βογγά ει;
Γιατί όέν είναι τά παιδιά σ ' έλικιά μάχης 
κι* άλλο παράξενο κακό, ύποθέτω, έγίνη.
9Ω βασιλιά, πόχεις τή γή τήν έλιοφόρα.
Τί μέ καλεϊς μέ τέτοιο Θλιβερό προοίμιο ;
Έπάθαμεν άπ' τούς θεούς δύστυχα πάθη.
Καί τί παιδιά είναι αυτά, πού γι' αύτά δάκρυα χύνεις ; 
Τά γέννησε ό δικός μου γυιός' 
κι* όπού τά γέννησε τά σκότωσε 
φονικόν αίμα χύνοντας.
Μίλα καλά !
Διατάζεις τούς όπού τό θέλουν.
"Ω τί φοβερό λόγον είπες !
Πάμε χαμένοι σύντομα.
Τί λέγεις καί πώς τδκαμε ;
Σέ τρέλλαν έπλανήθηκε μέ χτύπημα 
φαρμακεμένο άπ ' τό αίμα 
τής ϋδρας τής έκατοκέφαλης.
Νίκη τής Ή ρας ! κ ι' αυτός ποιός μ έσ ' στούς νεκρούς
Ό  γυιός μου είναι, ό πολύπαθός μου,
όπούρθε στή γιγαντοφόνα
μάχη μέ τούς θεούς άντάμα
πολεμιστής στό Φλεγραϊο κάμπο.
Ώιμένα, ώιμέ' ποιός τόσο δύστυχος γεννήθη ;
Δέν μπορείς άλλονε νά βρής 
πιό πολυβασάνιστον καί πιό 
πολύπαθον άπ' τούς Θνητούς.
Τί κρύβει μέσ ' τούς πέπλους τό κεφ άλι;
Ντρεπόμενος τήν όψη σου 
καί τήν ταιριαστή φιλία 
καί των παιδιών του τό αίμα.
Μά ήρθα μαζί του νά πονέσω' ξάνοιξέ τον.
9Ω τέκνο μου,
διώξε ά π ' τά μάτια του τόν πέπλο 
κΓ άπόρριξέ τον καί στόν ήλιο 
δείξε τό μάγουλό σου' είναι βαρύ 
στά δάκρυα ν ' άντιστέκεσαι.
*Ω ! σέ Ικετεύω άπλώνοντας
στά γένια καί στό γόνα καί στά χέρια σου
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καί λευκό δάκρυ χύνοντας. 
τΩ τέκνο μου, συγκρότησε 
τόν θυμόν άγριου λιονταριού, 
όπού σ ' άνόσιο δρόμο βγάζει 
θέλοντας τά κακά νά σμίξης 
μέ άλλα κακά, ώ παιδί μου !
Σένα μιλώ, πού κάθεσαι δυστυχισμένος 
καί λέω τήν όψη σου στούς φίλους σου νά δείξης, 
γιατί κανένα σκότος δέν έχει έτσι μαύρο 
σύννεφο, πού τίς συμφορές σου νά τίς κρύψη.
Τί δείχνεις μου τούς φόνους σου σειώντας τό χ έρ ι; 
δέν θές τών λόγων σου νά μέ προσβάλ ’ ή φρίκη ; 
Μαζί σου δέ μέ νοιάζει έμέ νά κακοπάθω 
γιατί 'βρα κάποτε καλό άπό σέ ' θυμούμαι, 
όταν σύ μ ' έφερες στό φώς άπό τόν "Αδη.
Καί μισώ τήν ευγνωμοσύνη, πού γηράζει, 
καί τόν πού θέλει τά καλά ν ’ άπολαβαίνη, 
μά μέ τούς φίλους νά μήν πλέη στή δυστυχιά τους. 
Σήκω, ξεσκέπασε τήν άθλια κεφαλή σου, 
δές μας ! Ευγενικός άνθρωπος όποιος είναι 
δέχεται τούς νεκρούς τών θεών καί δέν άρνιέται 
Κυττάς τό πάθημα, ώ Θησέα, έδώ τών παιδιών μου ; 
Τόμαθα' καί κακά μοϋ λέγεις πού τά βλέπω.
Τί μέ ξεσκέπασες λοιπόν στό φώς τού ήλιου ;
Γιατί ; τούς θεούς έσύ άνθρωπος δέν τούς μιαίνεις. 
Φεύγε, ώ ταλαίπωρε, τό άνόσιο μίασμά μου.
Κανείς μέ τήν όγάπη τούς φίλους δέ βλάπτει.
Σωστά' πώς σοϋ έκαμα καλό έγώ δέν τάρνιέμαι.
Τότε εύεργετημένος, τώρα σέ λυπάμαι.
Νά μέ κλαΐν είμαι τί σκότωσα τά παιδιά μου.
Κλαίω γιά τήν τύχη σου, πού σοϋ έφερε άλλες λύπες. 
"Αλλους σέ μεγαλύτερες δυστυχίες βρήκες ;
Γγίζεις τόν ούρανό μέ τήν κακοτυχία σου.
"Ωστε δέ μοϋ μένει πιά παρά ν ’ άποθάνω.
Θαρρείς γιά τίς φοβέρες σου τούς θεούς τούς μ έλει; 
Αύθάδεις είναι οί θεοί κ ' έγώ είμαι πρός έκείνους. 
Κράτα τό στόμα σου, μή πιό μεγάλα πάθης.
Είμαι κακά γεμάτος' δέν μοϋ χωρούν άλλα.
Έ  ! τί θά κόμης ; πού πηγαίνεις θυμωμένος ;
Θά πάω νεκρός κάτου στή γην, άπ’ όπου καί ήρθα.
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• Η ΡΑΚΛΗΣ:

Τώρα μάς είπες λόγον έπιτυχημένον /
Έξω όντας σύ άπό συμφορές μέ συμβουλεύεις.
Αυτά ό Ηρακλής, πού τόσα ύπόφερε, τά λέγει ;
"Οχι τόσο μεγάλ*, άν μ* αυτά τά μετρήσης.
Έσύ ό ευεργέτης των θνητών καί μέγας φίλος ;
Δέν μέ ώφελοΰν αυτοί, μά είναι νικήτρα ή "Ηρα*
Δέν Θ' άνεχθμ ή Έ λλάδ' άνόητα ν ’ άποθάνης.
'Ακούε λοιπόν, γιά νά συνεριστώ μέ λόγια 
τις συμβουλές σου, καί καλά Θά σου άποδείξω, 
ότι δέν ήταν ζωή αυτή πρώτα καί τώρα.
Πρώτα γεννήθηκ' άπ* αυτόν, πού τόν πατέρα 
τής μάννας μου σκοτώνοντας καταραμένος 
τήν ’Αλκμήνη έπαντρεύτηκε, πού έγέννησέ με.
Καί τής γενιάς όταν δέν μπή καλό θεμέλιο 
άνάγκ' είναι oi άπόγονοι νά δυστυχαίνουν.
Κι* ό Δίας είναι, πού έχθρό μ* έχει γεννήσει 
τής "Ηρας (σύ όμως μή λυπάσαι, γέροντά μου)' 
γιατί νομίζω έσέ πατέρα άντίς τό Δία.
Κ * ένώ ήμουνα βυζασταρούδι άκόμα, φείδια 
γοργόμματα μέσα έμπασε στά σπάργανά μου 
γιά νά μέ καταστρέψη τού Δ ιός ή γυναίκα.
Κ ι ' όταν τό σώμα μου έντυσα σ * έλικιάς ρούχα, 
τά βάσανα πού ύπόφερα τί νά τά λέγω ;
Μ έ τί λιοντάρια ή μέ τρισώματους Γηρυόνες 
ή μέ Γιγάντους ή τετράποδων Κενταύρων 
πλήθη δέν έβγαλα φριχτούς πολέμους πέρα ;
Κι* άφοϋ τήν πολυκέφαλη σκύλλα, τήν ϋδρα, 
πού ξαναβλάσταινε, Θανάτωσα, κοπάδια 
μύριων άγώνων πέρασα, στόν Ά δ η  έπήγα 
νά φέρω τόν τρισώματο τό φύλακά του 
στό φώς, καθώς παράγγειλέ μου ό Εύρυσθέας.
Καί τελευταία τό φονικό έκαμα τούτο 
στέγη παιδοχτονίας νά βάλω στά δεινά μου.
Καί στήν άνάγκη έφτασα, πού πιά στή Θήβα 
δέν μού έπιτρέπει τό θεϊκό δίκιο νά μένω ' 
κι* άν μένω, ώιμέ ! σέ ποιόν ναόν ή γιορτή φίλων 
νά πάγω ; είναι άπροσμίλητες οί συμφορές μου.
7 /  νά πάω στό Ά ργο ς ; πώς άφού είμ* έξωρισμένος ; 
ΚΤ άς πάω ν* άράξω σέ καμμιά άλλη πολιτεία' 
κ * έκεΐ θά στραβοκυττάν, τί Θά μέ ξέρουν
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καί θά μέ κλείουνε σέ πικρά γλώσσας άγκάθια,
«δέν είναι αυτός ό γυιός τοΰ Α ιός, πού τή γυναίκα 
καί τά παιδιά του σκότωσε ; άς διωχτή άπό δώθε !» 
Και σέ άνθρωπο, πού είπώθηκεν ευτυχισμένος, 
κάθε άλλαγή είναι λυπηρή'μά έκεϊνος, πού είναι 
πάντα άσκημα, δέν τοΰ πονεΐ κΓ άν πάθη τά όμοια. 
Καί θαρρώ, πώς σέ συμφορά θά φτάσω τόση, 
όπού θά βγά λ ' ή γή φωνή έμποδίζοντάς με 
νά τήν έγγίζω καί τό πέλαο, τά ποτάμια 
νά μήν περνώ τα κ ' έτσι τόν τροχοδεμένο 
θά μοιάσω Ίξίονα στά δεσμά πού θάχω όλοΰθε.
Τότε καλύτερ' άπ' τούς "Ελληνες κανένα 
νά μήν κυττάω, πού πρίν μαζί τους ευτυχούσα. 
Λοιπόν ποιά χρεία νά ζώ ; καί ποιό κέρδος θέ νάχω 
έχοντας τέτοιαν άχρηστη ζωή κΓ άνόσια ;
Τώρ' άς χορεύη ή ξακουστή τοΰ Δ ιός γυναίκα 
μέ τό παπούτσι τόν θεϊκό ”Ολυμπο χτυπώντας' 
γιατί έκαμε τό θέλημα, πού ήθελε τόσο, 
συνθέμελα τόν πρώτον άνδρα τής Ελλάδας 
γκρεμίζοντας' ποιός θά προσεύχονταν σέ τέτοια 
θεά, πού γιά τόν έρωτα μιανής γυναίκας 
τό Δία ζηλεύοντας κατέστρεψεν άθφους ;
Δέν είναι άπό άλλο θεό τό πάθημά σου τούτο 
παρά άπ' τήν 'Ήρα' καλά τό καταλαβαίνεις.
Θά σέ όρμηνέψω κάτι, πού θά σ ' άλαφρώση.
Κανείς θνητός δέν είναι άνάγγιχτος στήν τύχη 
ούτε θεός, άν οί άοιδοί λέγουν άλήθεια.
Δέν κάμαν γόμους άνομους άναμεσό τους ; 
μέ δεσμά τούς πατέρες των γιά τό βασίλειο 
δέν άτιμάσαν ; όμως κατοικούν ώραΐα 
τόν "Ολυμπο κι' άνέχονται τά σφάλματά τους.
Μά τί θά πής άν άνθρωπος όντας τή τύχη 
Δέν ύποφέρης κ ' οί θεοί τήν υποφέρουν ;
“Ασε λοιπόν τή Θήβα, πού τό θέλει ό νόμος, 
κ ' έμέν' άκλούθησε στήν πόλη τής Παλλάδας.
Κεϊ καθαρίζοντας άπ' τό έγκλημα τά χέρια 
παλάτι θά σού δώσω κ ι'ά π ' τά χρήματά μου.
ΚΤ όσα δώρα έλαβα, όταν έσωσα τούς νέους 
τούς δυό φορές έφτά, σκοτώνοντας τόν ταύρο 
τής Κνωσσοϋ, θά σού τά δώσω σένα. Καί σ όλη
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τή χώρα μου έχουνε χωράφια χωρισμένα 
αύτά στό έξης Θά πάρουν τδνομά σου, ένόσφ  
έσύ Θά ζής' κ ι* όταν πεθάνης καί στόν ",Αδη  
πρς, μέ Θυσίες καί πέτρινους βωμούς ή πόλη 
των Αθηναίων θά σέ άνυψώση τιμημένον.
Γιατί τούς είναι ώραϊο στεφάνι, άπ ’ τήν Ελλάδα  
δόξα νά λάβουν ώφελώντας άξιον άντρα.
Κ ' έγώ τή σωτηρία μου μ ' αυτήν τή χάρη 
θά σοϋ πληρώσω * τί έχεις χρεία τώρ' άπό φίλους. 
Ά λλοίΙ είναι αύτά σου άσήμαντα στίς δυστυχιές μου. 
Έγώ όμως δέν πιστεύω oi Θεοί άνομους γάμους 
νά στέργουν' κΓ ότι δένουν σέ δεσμά τά χέρια 
των άλλων, ούτε τό είπα κ ι ' ούτε Θά μέ πείσουν, 
κΓ ότι ό ένας είναι τάλλουνοϋ φυσικά άφέντης.
Γ rατί κανέν’ άνάγκη ό θεός δέν έχει, άν είναι 
άλήθεια θεός' των άοιδών τά λόγια είν' άθλια.
Κ ' έγώ άν καί βρίσκομαι σέ τέτοιες δυστυχίες 
σκέφθηκα, μήν άφήνοντας τό φως μέ πάρουν 
δειλόν, γιατί όποιος τά κακά δέν τά ύποφέρει, 
δέν Θά μπορούσε νά σταθή ένάντια σέ βέλος 
τό Θάνατο ύπομένοντας' καί λοιπόν Θάρθω 
στήν πόλη σου χρωστώντας μύριων δώρων χάρη, 
γιατί καί μύριους γεύτηκα πόνους ώς τώρα ; 
κανένα δέν άρνήθηκα κι* ούτε ά π ' τά μάτια 
έχυσα δάκρυα κΓ ούτε πίστεψα ποτές μου 
νά φτάσω σέ σημείο έγώ νά χύσω δάκρυα.
Μά τώρα πρέπει νά γενώ δούλος τής τύχης.
Ώ  ! βλέπεις τώρα, γέροντα, τό φευγωμό μου 
καί βλέπεις με των τέκνων μου φονιά τόν ίδιο, 
θάψε τα, νεκροστόλιστα, μέ πικρά δάκρυα 
τίμα τα, γιατί έμένα ό νόμος δέ μ ' άφήνει: 
κι' άκούμπησέ τα στής μητέρας των τά στήθη 
σέ συντροφιά σπαραχτική, πού ό ίδιος ό μαύρος 
τήν σκότω σ' άθελα. Κι' όφού τούς παραχώσης, 
κάθου στήν πόλη αυτή, άθλια μέν, μά τί νά γίνη !
Ό  πού σάς έσπειρε κ ' έγέννησε, ώ παιδιά μου, 
σάς σκότωσε, προτού προφθάστε νά χαρήτε 
όσα έγώ σάς έτοίμαζα καλά μέ κόπους, 
δόξα ζωής κι' άπόλαυση τού πατρός τίμια.
Καί σένα, ώ δύστυχη, σέ σκότω σ' άδικα, όχι



66

Θ Η ΣΕΥ Σ: 
Η ΡΑ Κ ΛΗ Σ: 
Θ Η ΣΕΥ Σ: 
Η ΡΑ Κ Λ Η Σ:

Θ Η ΣΕΥ Σ: 
Η ΡΑ Κ ΛΗ Σ: 
Θ Η ΣΕΥ Σ: 
Η ΡΑ Κ Λ Η Σ: 
Θ Η ΣΕΥ Σ: 
Η ΡΑ Κ Λ Η Σ:

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
Η ΡΑ Κ Λ Η Σ: 
Θ Η ΣΕΥ Σ: 
ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ :

όπως έσύ τήν κλίνην μου τίμια έκρατοϋσες, 
μακρυά κλεισίματα ύπομένοντας στό σπίτι.
Ά λλο ι σ ’ έμέ, στά τέκνα μου καί στήν καλή μου ! 
πόσο δυστύχησα καί ξεζεμένος είμαι 
άπό γυναίκα καί παιδιά' ώ φιλιών όλέθριες ! 
γλυκάδες, καί των όπλων μου συντροφιά όλέθρια ! 
Άμηχανώ, νά τά κρατήσω ή νά τά ρίξω 
πού τά πλευρά μου έγγίζοντας τέτοια θά λένε' 
μ ' έμάς τάθφα παιδάκια σου καί τήν καλή σου 
σκότω σες' καί κρατείς έμάς τά παιδοφόνα».
Κ ’ έπειτα έγώ στά χέρια μου θέ νά τά φέρνω ; 
τι λέγοντας ; μά γυμνωμένος άπ’ τά όπλα, 
όπού μ ’ αυτά κατώρθωσα τά πιό καλά έργα, 
στούς έχθρούς δινόμενος αίσχρά ν ’ άποθάνω ; 
δέν πρέπει νά τάφήσω, μά άθλια θά τά πάρω.
Μιά χάρη κάνε μου, ώ Θησέα' μαζί μου στό Ά ργος  
έλα τήν άμοιβή νά πάρω τοΰ Κερβέρου, 
μήν πάθω τίποτε άπ' τή λύπη μου μονάχος.
ΤΩ γη τοΰ Κάδμου καί λαέ των Θηβαίων, όλοι 
κουρευτήτε, πενθήσατε, στόν τάφο έλάτε 
τών παιδιών μου κΓ όλους μ ' ένα κλάμα κλάψτε, 
καί τούς νεκρούς κ ' έμένα' ώιμέ, χαθήκαμε όλοι 
μέ μιά τής 'Ήρας όμοια τύχη χτυπημένοι !
Σήκω, κακόμοιρε' άρκετά δάκρυα έχεις χύσει.
Δέν θά μπορέσω' πάγωσαν oi κλείδωσές μου.
01 δυστυχιές καί τούς πολύ δυνατούς ρίχνουν. 
Ά λλ ο ί !
πέτρ’ άς γινόμουν δώ ξεχνώντας τά δεινά μου. 
Πάψε ! δύσε τό χέρι σου σέ βοηθό φίλο.
Κύττα μήν τό αίμα μου τά ρούχα σου λερώση. 
Σκουπίσου άπάνω, μή λυπάσαι' δέ μέ νοιάζει.
Τά παιδιά μου στερημένος παιδί μου σέ έχω.
Βάλε στόν ώμο μου τό χέρι, όδηγός θμμαι.
Φιλικό ζεύγος, μά δυστυχισμένος ό ένας !
ΤΩ γέροντα, τέτοιο άντρα φίλο πρέπει νάχης !
Γιατί καλότεκνη πατρίδα τόν έγέννα.
Γύρνα με πίσω νά Ιδώ πάλι τά παιδιά μου.
Γ rατί ; μήπως θά σέ άλαφρώση αυτό τό φίλτρο ;
Ώ  ! τά ποθώ' καί τήν άγκάλη τοΰ πατέρα.
Νά την, ώ τέκνο μου’ ποθείς τά ίδια μ ’έμένα.
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ΘΗΣΕΥΣ : .. 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΘΗΣΕΥΣ: 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΘΗΣΕΥΣ: 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
Θ ΗΣΕΥΣ: 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
Θ ΗΣΕΥΣ: 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ: 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : 
ΗΡΑΚΛΗΣ:

Χ Ο ΡΟ Σ:

'Έτσι λοιπόν τούς άθλονς σου δέν τούς Θυμάσαι ; 
Μικρότερα ήσαν τά δεινά έκείν' άπό τούτα.
*Επαινο δέν Θά πή όποιος δη σέ σάν γυναίκα.
Ταπεινός σου είμαι τόσο ; πρίν δέν τό Θαρρούσες.
Καί βέβαια' πού είναι ό ξακουστός Η ρακλής κείνος ; 

Καί συ όντας μέσ ' στίς δυστυχίες τού "Αδη ποιός ήσουν : 
'Απ' τόν καΘένα ήμουν χειρότερος στό Θάρρος.
Πώς λοιπόν λέγεις, ότι έτρόμαξα άπ' τά πάθη ;
Πρόβαινε !

Χαίρε, ώ γέροντα !
Καί συ, παιδί μου !

Θάψε, όπως σοϋ είπα, τά παιδιά.
Καί ποιός έμένα ;

'Εγώ !
Καί πότ' έρχάμενος ;

"Οταν Θά Θάψης ;
Π ώ ς ;

Θά σέ φέρω στήν ΆΘήν' άπό τή Θήβα.
Μά τώρα τά βαρυά παιδιά παράχωσέ τα
κι' όφοϋ έσβησα μέσ ' στίς ντροπές έγώ τό σπίτι,
όλέΘρια βάρκα Θά συρθώ στό Θησέα πίσω.
ΚΤ όποιος πλούτον ή δύναμη παρά άξιους φίλους 
ν' άπολαβαίνη προτιμμ κακή έχει σκέψη.
Ά ς  πάμε θλιβεροί καί πολυδάκρυτοι 
άφού τούς πιό μεγάλους φίλους χάσαμε /»45.

Παρά τούς φόνους πού διέπραξε ό 'Ηρακλής, ό πατέρας του τόν ύπο- 
στηρίζει. Τοϋ λέει ότι τόν άγαπάει καί έλαττώνει τήν ένοχή του μεταθέτον
τας τήν εύθύνη στούς θεούς. «Είσαι δικός μου, τέκνο μου, κ ι' άν δυστυχαί- 
νεις». «Τέτοια (παθήματα), πού κ ' άν τά πάθη θεός κ ι' αυτός Θά κλάψη». 
«Θά σού τό πώ, άν δέ σ 'έχ η  πιά ό "Αδης βακχεμένο». « ΤΩ Αία, τά βλέπεις 
πούγιναν αυτά άπ ' τήν "Ηρα ;». «ΚΤ έγώ τή μοίρα σου έξ αίτίας αύτωνών 
κλαίω». « Ώ  τέκνο μου, συγκράτησε τόν Θυμό άγριον λιονταριού, -  όπου σ ' 
άνόσιο δρόμο βγάζει - θέλοντας τά κακά νά σμίξης - μέ άλλα κακά, ώ παιδί 
μου !». «Νά την (ή άγκάλη τοϋ πατέραΛ ώ τέκνο μου ποθείς τά ίδια μ ' έμέ
να».

Καί ό Θησέας, όταν μαθαίνει τά νέα, δείχνει στόν 'Ηρακλή τό καλό 
μέρος τοϋ έαυτοΰ του, μεταθέτει τήν εύθύνη στούς θεούς καί τόν πείθει ότι 
είναι άρκετή ή τιμωρία του πού βλέπει νεκρούς τά παιδιά καί τήν γυναίκα 
του καί θά φύγει άπό τήν Θήβα (προσφέροντάς του καταφύγιο τήν
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Αθήνα). «Μά ήρθα μαζί του (μέ τόν Ήρακλέα) νά πονέσω' ξάνοιξέ του», 
«...θυμούμαι, -  όταν συ μ ’ έφερες στό φως άπό τόν "Αδη»' «μά μέ τούς φί
λους νά μήν πλέη στή δυστυχία τους»' «...ευγενικός άνθρωπος, όποιος 
είναι -  δέχεται τούς νεκρούς των θεών καί δέν άρνιέται». «Κλαίω γιά τή τύ
χη σου, πού σοΰ έφερε άλλες λύπες». «Αότά ό Ηρακλής, πού τόσα ύπόφε- 
ρε, τά λέει ;». « ’Εσύ ό ευεργέτης των θνητών καίμέγας φίλος ;». «Δέν θ’ ά- 
νεχθή ή Έ λλάδ’ άνόητα ν ’ άποθάνης». «Δέν είναι άπό άλλο Θεό τό πάθημά 
σου τούτο - παρά άπ’τήν "Ηρα καλά τό καταλαβαίνεις». «Κεΐ(στήν ’Αθήνα) 
καθαρίζοντας ά π ’ τό έγκλημα τά χέρια - παλάτι θά σοΰ δώσω κ ’άπ’τά χρή
ματά μου». «Βάλε στόν ώμο μου τό χέρι, όδηγός θφμαι».

Βλέπουμε έπίσης δτι ό Θησέας είναι διατεθειμένος νά έκθέσει τόν έαυ- 
τό του σέ ένα προσωπικό κίνδυνο, τόν κίνδυνο τοΰ μιάσματος, μέ τό νά 
άγγίξει καί νά βοηθήσει τόν άνθρωπο πού σκότωσε τήν γυναίκα καί τά 
παιδιά του.

«ΗΡΑΚΛΗΣ : Φεύγε, ώ ταλαίπωρε, τό άνόσιο μίασμά μου.
ΘΗΣΕΥΣ : Κανείς μέ τήν άγάπη τούς φίλους δέν βλάπτει». "■
Ό  Θησέας διατείνεται δτι τέτοιο μίασμα δέν ύπάρχει άκόμα καί έάν έ

χει χυθεί αίμα άγαπημένων προσώπων, κατορθώνοντας μ’ αυτή τήν περί
φημη φράση νά άνατρέψει μιά παλαιό έλληνική παράδοση. Ή  άγάπη τοΰ 
φίλου πρός τόν φίλο μπορεί νά άνατρέψει τίς φοβερές παραδοσιακές κα- 
τάρες έναντίον κάποιου πού έχει χύσει αίμα ή κάποιου πού άγγιξε καί μό
νον τόν δολοφόνο.

Ό  Η ρακλής, παρόλο πού αισθάνεται ένοχος καί θέλει νά τιμωρήσει 
τόν έαυτό του, ύποστηριζόμενος άπό τόν πατέρα του καί τόν φίλο του με
ταθέτει τήν ευθύνη στούς θεούς καί δέχεται δτι τιμωρήθηκε άρκετά μέ τό 
νά δει νεκρούς τούς άγαπημένους του καί νά φύγει άπό τήν Θήβα :

« Τώρ ’ άς χορεύη ή ξακουστή τού Α ιός γυναίκα 
μέ τό παπούτσι τόν θεϊκό ”Ολυμπο χτυπώντας 
γιατί έκαμε τό θέλημά πού ήθελε τόσο, 
γκρεμίζοντας' ποιός θά προσεύχονταν σέ τέτοια 
θεά πού γιά τόν έρωτα μιανής γυναίκας 
τόν Δία ζηλεύοντας κατέστρεψε άθώους ;».
«Κ ’ έγώ άν καί βρίσκομαι σέ τέτοιες δυστυχίες 
σκέφθηκα, μήν άφήνοντας τό φώς μέ πάρουν 
δειλόν, γιατί όποιος τά κακά δέν τά υποφέρει, 
δέν θά μπορούσε νά σταθή ένάντια σέ βέλος 
τό θάνατο ύπομένοντας' καί λοιπόν θάρθω 
στήν πόλη σου χρωστώντας μύριων δώρων χάρη, 
γιατί καί μύριους γεύτηκα πόνους ώς τώρα : 
κανένα δέν άρνήθηκα κ ι’ ούτε άπ’ τά μάτια
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έχυσα δάκρυα κι' ούτε πίστεψα ποτές μου 
νά φτάσω σέ σημείο έγώ  νά χύσω δάκρυα.
Μά τώρα πρέπει νά γενώ δούλος τής τύχης»46.

Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε δτι ό "Ηρακλής δέν αύτοκτόνη- 
σε, γιατί έγινε άποδεκτός άπό τόν πατέρα του καί τόν φίλο του, ένισχύθη- 
κε τό καλό μέρος τού έαυτού του, έγινε μετάθεση τής εύθύνης μέ έλάττωση 
τής ένοχής, ή τιμωρία νά δει νεκρούς τούς άγαπημένους του καί νά φύγει 
αάό την Θήβα κρίθηκε άρκετή καί έγινε καί ή θεραπευτική διεργασία 

(Working Through) μέσω τής συνομιλίας τού 'Ηρακλή μέ τόν ’Αμφιτρύωνα 
καί τόν Θησέα (θεραπευτές).

δ. Νεφέλες

ΟΙ «Νεφέλες» πού σώζονται δέν είναι τό άρχικό έργο άλλά διασκευή 
του άπό τόν ΐδιο τόν ’Αριστοφάνη. Τό κύριο πρόσωπο στίς «Νεφέλες» εί
ναι ό Στρεψιάδης, άγρότης άπό τήν ’Αττική, εύπιστος καί άφελής, πότε 
γεμάτος αύτοπεποίθηση καί πότε τελείως άπελπισμένος. Παντρεύτηκε γυ
ναίκα άπό άριστοκρατική οίκογένεια πού ζούσε μέσα στήν ’Αθήνα, στό &- 
στυ* καί άκριβώς ή οίκογένεια τής γυναίκας του έσπρωχνε τό μοναχογιό 
του τόν Φειδιππίδη νά άσχολεΐται μέ τά πολυέξοδα άθλήματα τής χρυσής 
νεολαίας, τήν Ιππασία καί τίς άρματοδρομίες, μέ Αποτέλεσμα ό Στρεψιά- 
δης νά χρεωθεί καί νά τόν πιέζουν τώρα έπίμονα οί δανειστές του. "Εχει Α
κουστά γιά ένα φροντιστήριο, πού τό διευθύνουν δύο διανοούμενοι, ό Σω
κράτης καί ό Χαιρεφώντας* σέ αύτό οΐ νέοι διδάσκονται, καθώς άκουσε, 
όλα τά τεχνάσματα τής δικανικής ρητορικής. Ό  Στρεψιάδης έλπίζει δτι, 
άν ό γιός του περάσει αύτή τή σχολή, θά μπορέσει ό ίδιος, μέ τή βοήθεια 
τού γιού του, νά κατατροπώσει στά δικαστήρια τούς δανειστές του χωρίς 
νά πληρώσει τά χρέη του. Τού Φειδιππίδη δμως δέν τού Αρέσει καθόλου ή 
ιδέα νά κλειστεί μέσα καί νά μελετά, όπότε ό Στρεψιάδης διαπιστώνει δτι, 
δσο κι Αν τόν φοβίζει ή προχωρημένη του ήλικία καί τό κακό μνημονικό 
του, δέν τού μένει παρά νά φοιτήσει στό φροντιστήριο ό Ιδιος.

Οί πρώτες του έντυπώσεις, τά Ανέκδοτα πού τού διηγείται ό μαθητής 
πού τόν ύποδέχεται, οί μαθητές καθώς τούς βλέπει νά έργάζονται, καί τά 
παράξενα έπιστημονικά δργανα πού χρησιμοποιούν, τόν παραξενεύουν, 
τόν διασκεδάζουν καί - άφελής καθώς είναι - τόν ένθουσιάζουν. ’Επικρατεί 
ό ένθουσιασμός, καί δταν τελικά συναντά τόν Σωκράτη (κρεμασμένον 
στόν Αέρα, έπειδή πιστεύει δτι, δταν Απομακρυνθεί κανείς άπό τόν ύγρό Α
έρα τού έδάφους, μπορεί νά σκεφτεΐ καλύτερα τά δύσκολα προβλήματα) 
τόν παρακαλει νά τόν πάρει μαθητή. Ό  Σωκράτης τόν «μυεί» μέ Ιεροτελε-
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στία άνάλογη μέ τίς θρησκευτικές μυήσεις καί έπικαλεΐται τίς Νεφέλες, 
νέες θεότητες, στη λατρεία των όποιων είναι άφιερωμένο τό σχολείο. 'Ο 
Στρεψιάδης έντυπωσιάζεται πάρα πολύ άπό τήν έμφάνιση τών μεγαλόπρε
πων αύτών όντων (οί «Νεφέλες» άποτελουν τό χορό του έργου), καί όλες οί 
παραδοσιακές του δοξασίες γιά τά φαινόμενα τής φύσης καί τή διακυβέρ
νηση τοΰ σύμπαντος άπό τόν Δία πέφτουν σάν χάρτινοι πύργοι έμπρός 
στίς έπιστημονικές θεωρίες, πού μέ τόση προθυμία καί αύτοπεποίθηση τοΰ 
έκθέτει ό Σωκράτης. 'Υπόσχεται νά λατρεύει στό μέλλον μόνο τίς και
νούργιες θεότητες πού τοΰ παρουσίασε ό Σωκράτης : τό Χάος, τίς Νεφέ
λες καί τή Γλώσσα. Γιά άντάλλαγμα οί Νεφέλες τοΰ ύπόσχονται δτι, άν εί
ναι καλός μαθητής, θά γίνει διάσημος «σύμβουλος» καί οί συμπολίτες του 
θά τοΰ φέρνουν νά λύσει τά νομικά τους προβλήματα.

Οί ίκανότητές του όμως δέν είναι σύμμετρες μέ τήν αισιοδοξία του : 
δέν έχει οϋτε τό μυαλό οΰτε τήν ύπομονή νά καταλάβει ή νά άπομνημονεύ- 
σει τά στοιχεία φιλολογίας πού έπιχειρεΐ νά τοΰ διδάξει ό Σωκράτης. Τότε 
ό Σωκράτης τοΰ ζητά νά ξαπλώσει σ’ ένα κρεβάτι καί νά άφήσει έλεύθερη 
τή φαντασία του μέ τήν έλπίδα ότι ίσως έπινοήσει έξυπνους τρόπους γιά νά 
ξεφύγει άπό τίς άγωγές τών δανειστών του :
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τώρα ξάπλω έπάνω στό κρεβάτι...
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Νά κάνω τί ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Σοφίσου κάποια λύση γιά τά ζητήματά σου.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Όχι, νά ζεΐς, σέ τούτο τό κρεβάτι !

Ά σ ε  με κάλλιο νά πλαγιάσω χάμου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Δέ μπορεί
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : (ξαπλώνεται στό κρεβάτι)

Συφορά μου ! Στους κοριούς 
όλα τά κρίματά μου θά π λερώσω !

ΧΟΡΟΣ : (Νεφέλες) Στοχάζου τώρα, όσο μπορείς βαθιά, καί μάζευέ
τά γέρικα μυαλά' 
κι άμα δέ σοΰ βόλεϊ, 
σά γρήγορο πουλί 
σέ θέματα πολλά
ξεπήδα - καί παντοτεινά τόν ύπνο άποχαιρέτα ! 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Βάϊ, βάϊ, βάϊ καί πωπωπώ !
ΧΟΡΟΣ : Τί τρ έχει; Τί παθαίνεις ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Χάθηκα ! Χυμήξανε 

μές άπ' τό κρεβάτι 
Κορθιανοί κοριοί βαρβάτοι, 
τίς δαγκάνες τους μοΰ μπήζουν, 
μοΰ ματώνουν τά παγίδια,



- μοϋ ξεσκίζουν τ* άπαυτά μου 
καί μου πίνουν τήν ψυχή 
καί στόν πάτο τόν παχύ 
μπήκανε καί τόν τρυπάνε, 
δέν γλιτώνω, θά μέ φάνε I

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ: Μή φωνάζεις !
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Τί νά κάνω,

πού τά χρήματά μου χάνω, 
τό πετσί μου 
τή ζωή μου,
τά τσαρούχια μου, τά πάντα.
Κι άπό σάς ριχτός έδώ
καραούλι τραγουδώ
καί μου κράζετε : νταγιάντα !

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Α ϊ σύβ τί κάνεις καί δέ συλλογιέσαι.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ; Ναί, μά τόν Ποσειδώνα, συλλογιέμαι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Καί τί λοιπόν κατάφερες νά βρεις ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Πώς oi κοριοί σταλιά δέ Θά μ* άφήσουν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ά  νά χαθείς !
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Γιά τό χαμένο λέγεις ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Φοβάσαι τούς κοριούς ; Σκεπάσου κι άϊντε

νά βρεις καμιά κατεργαριά καί κόλπο  
γιά νά σωθείς άπό τά χρέη.

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Καί ποιός
Θά μου ρίξει προβιές νά μοϋ ζεστάνει 
τό μυαλό μου γιά νά γεννήσει Ιδέες ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Γιά νά τόν δώ τί κά νει! Α ϊ σύ, κοιμάσαι;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : "Οχι, μά τόν Απόλλωνα  /
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Δέν έχεις τίποτα πιάσει ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Τίποτα !
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Καθόλου ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Μονάχα τήν ξερή μου μέ τή φούχτα !
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Σκεπάσου τό λοιπόν γιά νά σκεφτεϊς.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Τί νά σκεφτώ ; Γιά πές μου έσύ, Σωκράτη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ό ,π  θέλεις. Κι άμα τό βρεις, μοϋ λέγεις.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Χίλιες φορές σου τόπα, στό ξανάπα : 

τοϋτο Θέλω, νά μή πληρώσω τόκους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Σκεπάσου τό λοιπόν καί ψιλολόγα

τό ζήτημα κι άμα τά βρεις μπαστούνια, 
σταμάτα καί ξανάρχιζε κατόπι 
τό θέμα σου καί καλοζύγιαζέ το.
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Γλυκό μου Σωκρατακι /
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τί ναι, γέρο ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Βρήκα ένα κόλπο γιά νά μήν πλερώσω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Γιά νά τό Ιδοΰμε !
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Πές μου πρώτα...
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τί ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : "Αν μάγισσα πληρώσω Θεσσαλή, 

γιά νά μοΰ κατεβάσει τό φεγγάρι 
κ ' ύστερα σέ μιά θήκη στρογγυλή 
αάν καθρέπτη κλεισμένο τό κρατάω...

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Καί τί θά σ ' ώ φελήσει;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Καί ρωτάς ;

"Αμα δέν άνατέλνει τό φεγγάρι, 
δέν θά πληρώνω τόκους.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Πώς αυτό ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Μέ τό μήνα πληρώνονται όπως ξαίρεις, 

οί τόκοι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Νά, κ ’ έγώ νά σέ ρωτήσω :

άν ξαφνικά σέ καταγγέλναν, ότι 
χρωστάς πεντέξι τάλαντα, τί θά κάνες, 
γιά νά ξεφύγεις τήν κατηγορία ;

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : ΤΙ θά κανα ; Δέν ξαίρω ! Νά σκεφτώ...
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τή σκέψη σου μήν τηνε σφίγγεις μέσα σου.

Άμόλα τη νά πάει ψηλά, όπως πάει 
χρυαόμυγα δεμένη άπ' τό ποδάρι.

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Βρήκα τόν τρόπο νά τά σκαπουλάρω 
καί μπράβο θά μοΰ πεις.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Γιά λέγε ! 'Ακούω.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Δέ σοΰ λάχε νά Ιδεΐς ατά φαρμακεία 

έκείνη τήν ώραία διάφανη πέτρα, 
πού άνάβει τή φωτιά ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Μπά ! Τό κρουστάλλι;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Θά πάρω τό κρουστάλλι κι όταν γράφει 

ό γραμματέας τή μήνυση, θά πάω 
στόν ήλιο νά σταθώ καί τίς άχτίδες 
μάτσο θά ρίξω στό κερί του άπάνω 
καί θά λιώσω τά γράμματα. Τί λέγεις ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : "Εξυπνο, μά τί Χάριτες !
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Χαρά μου !

Γλίτωσα πέντε τάλαντα άψε σβήσε.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ Καί τώρ' όπάντα μου σ ' αύτό...
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Σ ' άκοόω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πώς Θά γλυτώσεις άπό καταδίκη

σίγουρη, δχαν σου λείπουνε μαρχύροι;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Εύκολα κ'έξυπνότατα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Γίά λέγε !
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Ό ταν Θά μείνει μιά μονάχα δίκη 

7ιρίν άηό χή δική μου, καί πριχοϋ 
φωνάζουν τ' όνομά μου, θά τό σκάσω  
στά τέσσερα νά κρεμαστώ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Βλακείες !
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : ΚαΘόλου / Ό ταν έγώ τά κακαρώσω , 

δέ Θά μπορέσουν πιά νά μέ δικάσουν 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Κούτσουρο, φεύγα ! Πιά δέ σέ μαθαίνω.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : (παρακαλεστικά) Μά τούς Θεούς, τί σοϋ κανα, Σωκράτη ;  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : "Οτι σοϋ μάθω τό ξεχνάς άμέσως.

’Ορίστε : πές μου τί σέ πρωτοδίδαξα ;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : Γιά σχάσου. ’Αλήθεια, τί μέ πρωτοδίδαξες,

• Τή σκάφη, πού ζυμώνουν τό ψωμί !
Μά πώς τήν είπες ; Συφορά μου !

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Χάσου !
ξεροκεφάλα, γεροζεκουτιάρη !

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ : !Αλίμονο, τί θ' άπογίνω ό μαύρος, 
άν δέ μάθω νά γλωσσοκοπανάω ;
Χάθηκα, συμβουλευτείτε με, ώ Νεφέλες,

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ : Μιά συμβουλή μονάχα θά σοϋ δώσω  
άν έχεις γιόκα, πού καταλαβαίνει, 
φέρτονε νά σπουδάσει άντί γιά σένα»47.

Ό  Σωκράτης, άφοϋ ό Στρεψιάδης δέν μπορούσε νά ώφεληθεΐ άπό τόν 
Φιλοσοφικό διάλογο, προσπάθησε νά έφαρμόσει άναλυτική ψυχοθερα
πεία. Τόν ξαπλώνει στό κρεββάτι καί αύτός καί οί «συνθεραπευτές» του, 
οΐ Νεφέλες, τόν ένθαρρύνουν νά κάνει έλεύθερους συνειρμούς (Free Asso
ciations). Ό  Karl Menninger πρώτος παρατήρησε ότι ό Σωκράτης στίς «Νε
φέλες» χρησιμοποιεί τό άνάκλιντρο καί τούς έλεύθερους συνειρμούς στήν 
περίπτωση τού Στρεψιάδη48 : «Στοχάσου τώρα, όσο μπορείς βαθειά,... σά 
γρήγορο πουλί σέ Θέματα πολλά ξεπήδα... σκεπάσου τό λοιπόν καί ψιλολό
γα τό ζήτημα κι'άμα τό βρεις μπαστούνια, σταμάτα καί ξανάρχιζε κατόπι τό 
Θέμα σου καί καλοζύγιαζέ το... Τή σκέψη σου μήν τήνε σφίγγεις μέσα σου, 
Άμόλα τη νά πάει ψηλά όπως πάει χρυσόμυγα δεμένη άπ' τό ποδάρι».
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Ό  Στρεψιάδης δμως δέν έχει δυνατότητα νά βρει λύση μέσα στήν 
πραγματικότητα, άλλα βρίσκει λύσεις μαγικές καί τότε ό Σωκράτης τερ
ματίζει τήν θεραπεία, ό δέ κορυφαίος του χορού (συνθεραπευτής) τού ζητά 
νά φέρει τόν γιό του.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει εύλυγισία στήν τεχνική τής ψυχοθε
ραπείας, δπως πιθανότατα θά γινόταν καί σήμερα. Έάν ένας άρρωστος 
βρίσκει έξωπραγματικούς τρόπους γιά νά μήν πληρώσει τά χρέη του καί 
δέν έχει τή δυνατότητα νά βρει τήν αιτία πού δέν θέλει νά πληρώσει, ζητού
με νά δούμε κάποιο άλλο μέλος τής οικογένειας. Ή  συνέχεια τής Ιστορίας 
είναι έξω άπό τόν στόχο τής έργασίας μας, γι’ αύτό καί δέν άναφέρεται.

ε. Σφήκες

Στίς «Σφήκες» τού ’Αριστοφάνη έχουμε τήν περίπτωση τού γέροντα 
Φιλοκλέωνα, πού τού άρεσε νά βρίσκεται συνέχεια στά δικαστήρια καί νά 
δικάζει. Οί δικαστές στήν ’Αρχαία ’Αθήνα ήσαν έξι χιλιάδες (έξακισχί- 
λιοι), άπό τούς όποιους χίλιοι άναπληρωματικοί, καί κατανέμονταν άπό 
πεντακόσιοι στά δέκα δικαστήρια τής ’Ηλιαίας λαμβάνοντες ώς μισθό 
τρεις όβολούς κάθε φορά. Ό  γιός του Βδελυκλέων προσπαθεί νά θεραπεύ
σει τόν πατέρα του άπό αύτό τό πάθος. Τά όνόματα των πρωταγωνιστών 
μάς άποκαλύπτουν τόν πολιτικό σκοπό τής κωμωδίας, πού είναι ή κατη
γορία έναντίον τού Κλέωνα*.

Ό  Κλέων ήταν προστάτης αύτών των Δικαστηρίων, τά όποια συχνά 
έκαναν κατάχρηση των προνομίων τους καί δίκαζαν σύμφωνα μέ τά συμ- 
φέροντά τους. Τόν γέροντα Φιλοκλέονα τόν φυλάνε δύο άπό τούς δούλους 
τού σπιτιού καί ό ένας δηλώνει δ τ ι :
«ΔΟΥΛΟΣ Β’ : 'Εμείς μιά ίστοριούλα γνωστική έχουμε νά πούμε, πού καί 
άπό τίς πνευματικές σας Ικανότητες δέν είναι άνώτερη, κ ι’ άπό τή συνηθι
σμένη κωμωδία είναι σοφώτερη.

Έχουμε, πού λέτε, έναν άφέντη, νά αύτόν πάνω κεϊ πού κοιμάται, τόν 
τρανό στήν ταράτσα. Αυτός πρόσταζε έμας τούς δυό νά φυλάμε τόν πατέρα 
του, πού τόν κλείδωσε μέσα, νά μή βγαίνη στήν πόρτα. Γ rατίμιά άρρώστια 
άλλόκοτη έχει πιάσει τό γέρο, πού εϊν' άδύνατο νους άνθρώπου νά βάλη, εί
τε άπλώς νά υπόθεση, άν έμεΐς δέν τήν πούμε. Γ\ά μαντέψτε λοιπόν. (Δεί
χνοντας μέ τό δάχτυλο ένα θεατή). Νά, κεϊ κάτω ό Άμυνίας, ό γιός τού 
Προνάπη, λέει πώς τούτος δώ, τών ζαριών είναι φίλος.

*Φιλοκλέων = ό φίλος τού Κλέωνος 
Βδελυκλέων = ό έχΟρός τοϋ Κλέωνος.
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ΔΟΥΛΟΙ A'-: Τίποτα, μά τό Δία, δέ λέει'μά άπ' τόν έαντό του κρίνει τήν 
όρρώστια.
ΔΟΥΛΟΣ Β* : Σωστά, ή άρχή όμως τον κακοϋ είναι τοϋτο τό «φίλος», 
ΔΟΥΛΟΣ Λ’ : (Δείχνοντας δλλο θεατή). Νά, ό Σωσίας έδώ λέει στό Δερ- 
κύλο πώς είναι φιλοπότης ό γέρος.
ΔΟΥΛΟΣ Β* : 'Αδύνατο, γιατί ή όρρώστια αύτή είναι των σπουδαίων άν- 
Θρώπων.
ΔΟΥΛΟΣ Λ* : (Δείχνοντας δλλο θεατή). Ό  Νικόστρατος λέει πάλι, ό 
Σκαμβωνίδης, πώς Θά είναι ή φιλοθυσιαστής ή φιλόξενος.
ΔΟΥΛΟΣ Β* : Μά τό σκύλο, Νικόστρατε, διόλου φιλόξενος, άφοϋ ό Φιλό
ξενος είν* κοφινόκωλος.
ΔΟΥΛΟΣ Λ* : Του κάκου φλυαρείτε δέν Θά τό'βρετε. Ά ν  έχετε έπιΘυμία νά 
μάθετε, κάντε μώκο. Θά φανερώσω έγώ πιά τήν όρρώστια του κύρη μου. 
Φιλόδικος είναι, όσο άνθρωπος κανένας, κι' αυτός είν 'ό  έρωτός του, νά δι- 
κάζη, καί δέρνεται όταν λάχη νά μήν κάτση στήν πρώτη σειρά τού πάγκου. 
"Υπνος τήν νύχτα δέν του κολλάει δράμι, κ ι'άν τά βλέφαρα κλείση μιά στά
λα, όμως 'κεϊό νους του πετάει τή νύχτα, στήν κλεψύδρα τριγύρω. Κ ι'όπω ς  
συνήθεια τόχει νά κρατάη τήν ψήφο, ξυπνάει κρατώντας τά τρία του δάχτυ
λα ένωμένα, σά νά' ρίχνε Θυμίαμα στό βωμό πρωτομηνιάτικα. Καί, μά τό 
Δία, άν δή γραμμένο πουθενά σέ πόρτα «ό γίος του Πυριλάμπη ό Δήμος είν ’ 
όμορφος» περνώντας γράφει δίπλα «ό ψήφος είν' όμορφος». Ώ ς καί τόν 
κόκκορά του πού όπό βραδίς λαλοϋσε, είπε πώς τόν παρέσυραν οί ύπόδικοι 
μέ χρήματα νά τόν ξυπνήσει άργά. ΚΤ εύθύς μετά τό δείπνο τά παπούτσια 
του ζητάει μέ φωνές, καί μετά πάει κεΐ κάτω καί τό ρίχνει στόν ύπνο ώσπου 
νάρθη ή ώρα, κολλημένος σά στρείδι στό στύλο. Κ ι'ό π 'τή ν  άναποδιά του ό- 
ρίζοντας τήν πιό αυστηρή ποινή γιά όλους, σά μέλισσα ή σάν μπούμπουρας 
έρχεται σπίτι έχοντας μέ κερί τά νύχια γεμισμένα, κι' άπ' τό φόβο μήν του 
λειψή καμιά μέρα ή ψήφος, νάχη νά δικάζη, ένα γιαλό χαλίκια διατηρεί στό 
σπίτι. Αυτό είναι τό μεράκι του κΤ όσο τόν νουθετούν (νά μή δικάζη) τόσο 
άνακατεύεται μέ δίκες.

Νά λοιπόν ποιόν φρουρούμε διπλομανταλωμένο μέσα, νά μήν έβγη.
Ό  γιός του βλέπεις, βαριά τό φέρνει τό πάθος τού γέρου. Στήν άρχή βέ

βαια τόν καλόπιανε μέ λόγια νά τόν πείση νά μή φοράη τριβώνιο ούτε νά ξε- 
μυτάη όπ' τήν πόρτα. Μά αυτός δέν άκουγε. Μετά τόν έλουζε, τόν πάστρε- 
βε, Τίποτα αυτός. Μετά τόν ξόρκιζε μέ τελετές τών Κορυβάντων* μά έλό-

•Κατά τήν τελετή τής μυήσεως τών Κορυβάντων, μετά τόν καθαρμό τών υποψηφίων, πού τό 
τυπικό του παρωδείται στίς «Νεφέλες» στ. 254 κ.έ., τούς έβαζαν νά καθήσουν σ’ Ενα θρόνο. 
Έπειτα, μέ σκοπό νά τούς ύπνωτίσουν, οί μυημένοι καταλαμβανόμενοι άπό Ιερή φρενίτιδα 
καί κτυπώντας τά τύμπανα, έχόρευαν όλόγυρα άπ’ αύτό τό θρόνο. Ή  πράξη αύτή όνομαζό- 
ταν «θρόνωσις». Βλ. Πλάτωνος, Εύθύδημος 277 d. Τό όνομαζόμενο Νέον Δικαστήριον άναμ- 
φίβολα έγειτόνευε μέ τό μέρος, όπου οΐ Κορύβαντες τελούσαν τά μυστήριό τους.
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γου του, τό Ιδιο τό τύμπανο (τής τελετής) βοντώντας έδινε μιά, καί νάτον 
μέσ ' στό Νέο Δικαστήριο νά δικάζη.

Μιά λοιπόν πού καί μ ’ αυτές τίς Ιεροτελεστίες δέν έβγαινε άκρη, τόν πά
ει στήν Αίγινα, τόν φορτώνεται νυχτιάτικα καί τόν πλάγιασε στό ναό τοΰ ’Α 
σκληπιού. Μά έκεΐνος, πρίν χαράξη άκόμα, έμφανίστηκε μπρός (στοϋ δικα
στηρίου) τά κιγκλιδώματα. Α π ’ την ήμέρα έκείνη δέν τόν άφήναμε νά βγή έ
ξω, μ ’ αυτός μάς τό ’ σκάζε άπ ’ τίς υδρορροές καί τούς φεγγίτες ’ κι ’ έμεΐς ό
που υπήρχε άνοιγμα, μέ κουρέλια τό στουπώσαμε καί τό φράξαμε, μά αύτός, 
σάν τήν κάργια, έμπηγε παλούκια στόν τοίχο γιά εύκολία καί πήδαγε έξω. 
"Ε, τότε έμεΐς τήν αυλή όλόκληρη μέ δίχτυα τή φράξαμε όλόγυρα καί τόν φυ
λάμε. Τού γέρου τ ’ όνομα είναι Φιλοκλέων, ναίμά τό Δία ! καί τού γιου του 
άπό δώ Βδελυκλέων, άντρας ζόρικος καί περήφανος κάπως»49.

Βλέπουμε έδώ δτι ό γιός χρησιμοποιεί διαφόρους μεθόδους γιά νά θε
ραπεύσει τόν πατέρα του άπό τόν ψυχαναγκασμό του νά δικάζει. Στήν άρ- 
χή προσπάθησε νά χρησιμοποιήσει λογικά έπιχειρήματα, μετά κατέφυγε 
σέ καθαρμούς, άργότερα σέ τελετές Κορυβάντων, στή συνέχεια τόν πηγαί
νει στό ναό του ’Ασκληπιού στήν Αίγινα («έγκοίμηση») καί τελικά τόν 
κλείνει στό σπίτι.

Συνεχίζοντας τά έπεισόδια μέ τόν Φιλοκλέωνα, πού προσπαθεί νά 
δραπετεύσει, ό γιός του σοφίζεται νά όργανώσει μιά περίεργη δίκη σπίτι 
του μέ κατηγορούμενο ένα... σκύλο, τόν Λάβη, πού έκλεψε δήθεν ένα κομ
μάτι σικελικό τυρί (στ. 903 κ.έ.). Χαριτωμένος συμβολισμός ένός ιστορι
κού έπεισοδίου μέ ήρωες τό στρατηγό Λάχη (πού έδώ μετατρέπεται κοροϊ
δευτικά σέ Λάβη), πού είχε σταλεί κάποτε στή Σικελία νά καταπνίξει μιά 
έπανάσταση, πληρώθηκε όμως άπό τούς Σικελούς, γύρισε άπρακτος, κι’ ό 
Κλέων, χολωμένος γιατί δέν πήρε μερίδιο, τόν κατηγόρησε μπροστά στό 
Δήμο. Στήν παρωδία τούτη, Λάχης είναι ό σκύλος πού δικάζεται, δικα
στής ό Φιλοκλέων καί συνήγορος ό Βδελυκλέων.
«ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Ά κου, βρέμυστήριε, τούςμάρτυρέςμου. ’Ανέβα τυροτρί

φτη, καί πες τα δυνατά. Σύ, άλλωστε, έτυχες νά κρατάς 
ταμείο. Α  ποκρίσου ξάστερα : έσύ δέν μοίρασες, τά όσα 
ξάφρισες στούς στρατιώτες ; - Λέει πώς τά μοίρασε. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Ψέματα λέει, μά τό Δία.
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Διάολε, λυπήσου αυτούς πού τυραννιοΰνται. Νά, ό Λάβης 

άπό δώ καί κεφαλόψαρα τρώει καί ψαροκόκκαλα, καί πο
τέ δέν στέκει στό ίδιο μέρος. Ό  άλλος όμως, είν' άξιος μό
νο γιά τό σπίτι. Δέν τό κουνάει, άπό 'κεϊ, μαθές, κ ι’δ,τι κ ι’ 
άν κουβαλούν οί άλλοι ά π ’ έξω, ζητάει τό μερδικό του. 
Αλλιώ ς, δαγκώνει.
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ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : 'Ωιμέ ! Τ(μ'έπιασε ! άρχίζω νά μαλακώνω. Κάποιο κακό
μέ γυροφέρνει καί τή γνώμη άλλάζω.

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Έλα, σέ παρακαλώ, λυπήσου τον, πατέρα, καί μήν τόν 
καταστρέψης. Πού είν' τά παιδιά ; (Διάφορα παιδιά με
ταμφιεσμένα σέ σκυλάκια βγαίνουν άπό τό σπίτι ούρλιά- 
ζοντας καί κλαίοντας.) Άνεβήτε δώ, ταλαίπωρα, καί μυ- 
ξοκλαίγοντας παρακαλέστε, Ικετεϋτε, χύστε δάκρυα.

* ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Κατέβα, κατέβα, κατέβα, κατέβα !
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Κατεβαίνω. Μ ' όλο πού τό «κατέβα» τούτο πάρα πολλούς 

έχει ξεγελάσει. Θά κατέβω όμως.
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Στόν κόρακα. Διόλου καλό δέν είν 'ή  λαιμαργία. Νά, τώρα

έγώ έδάκρυσα παρά τή Θέλησή μου, όχι γι' άλλο λόγο, μά 
γιατί φούσκωσα άπ' τήν πολλή φακή.

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Ώ σ τε δέν τή γλυτώνεις ;
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Δύσκολο νά τό ξέρουμε
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : "Ελα, βρέ πατερούλη, γύρνα στό καλύτερο. Νά, αύτή τήν 

ψήφο πάρε, τράβα γραμμή στή δεύτερη κάλπη καί κλείνον
τας τά μάτια, άπόλυσέ τον, πατέρα μου.

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : (Εγειρόμενος). "Οχι δά. « Έγώ γράμματα δέν ξέρω».
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Στάσου λοιπόν, κι έγώ άπ* τό συντομώτεβο δρόμο έκεΐθέ  

νά σέ πάω. (Τόν παίρνει άπό τό χέρι καί τόν όδηγεΐ στίς 
δυό κάλπες.)

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Αύτή είν ' ή πρώτη ;
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Αύτή.
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : (Ρίχνοντας τήν ψήφο του) Νά, έδώ τή ρίχνω έγώ.
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : (Κατά μέρος.) Τήν έπαθε, καί τόν άθώωσε άθελά του. 

(Στόν Φιλοκλ.) Ά ειντε ν' άδειάσω τίς κάλπες.
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Λοιπόν, πώς πήγε ή δίκη ;
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Θά φανή τώρα. (’Αδειάζει τίς κάλπες στή σειρά.) Τή γλύ

τωσες, Λάβη. (Ό  Φιλ. λιποθυμάει) - Πατέρα, πατέρα ! Τί 
έπαθες ; Συφορά μου ! Νερό ! λίγο νερό ! (Τοϋ φέρνουν 
νερό, καί ό ΒΔ. τόν άνασηκώνει.) Άνασηκώσου.

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Γιά πές το έκεΐνο πού 'πες. Σ τ' άλήθεια τή γλύτωσε ;
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Ναί, μά τό Δία .
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Πάει, τίποτα δέν είμαι.
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Μή γνοιάζεσαι, καλότυχε, μόν' σήκω άπάνω.
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Πώς Θά τό άντέξω αύτό μέσα μου, νά βγάλω κατηγορού

μενον όθώο ; Πώ πώ, τί έχω νά πάθω ! Μά, ώ πολυσέβα- 
στοι Θεοί μου, συχωρήστε με. Χωρίς νά τό Θέλω τό έκαμα, 
καί άντίθετα στό φυσικό μου.
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ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : Καλά. η ιό,, μήν κάνης κΓ έτσι. Άλλοιστε, έγώ, πατέρα θά.
σέ κολοθρέφω, παίρνοντάς an μαζί μου όλοϋθε, σέ δείπνο 
Οές, ή σέ τσιμπούσι, ή σέ θέαμα, πού νά πηράσης ζωή καί 
κόττα τήν υπόλοιπη ζωή σου' καί δέ Οά χασκογηλάη πιά 
γιά τις ό,πάτες πού σοΰ σκάηι ό Ύπέρβολος. Μπρός πάμε 
μέσα.

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : Κάνη, 6 ,τι καταλαβαίνεις»™.

ΠαρατηροΟμε δτι ό Φιλοκλέων ξεγελιέται μέ τέχνασμα καί ρίχνει ά- 
θωωτική ψήφο. 'Ό ταν συνειδητοποιεί δτι μέ τό πάθημά του πρόδωσε τίς ά
καμπτες άρχές του, λιποθυμά άπό ντροπή καί τρόμο.

Έδώ ψυχοθεραπευτής είναι ό γιός, ό Βδελυκλέων, πού όργανοόνει τή 
δίκη, μιά παραλλαγή τοΟ ψυχοδράματος τοϋ Moreno. Ό  τελευταίος βασι
ζόταν στήν κάθαρση, ένώ ό Βδελυκλέων χρησιμοποιεί άγχοκατακλυ- 
σμιαΐο τέχνασμα* έξαπατά τόν πατέρα του προκειμένου νά έπέλθει μετα
βολή σ’ αύτόν, πού τελικά λιποθυμάει άπό τό άγχος του. Ή  μετέπειτα 
συμπεριφορά τού πατέρα είναι τού «κλέφτη», τού παραπτωματία. Ρίχτηκε 
στήν κοινωνική ζοιή μέ τήν ίδια άκράτεια πού χαρακτήριζε καί τή δικαστι
κή του υπηρεσία. Μεθυσμένος καί βίαιος, καί σέ μεγάλα κέφια, φτάνει στό 
σπίτι μέ μιά αύλητρίδα κλεμμένη στό συμπόσιο. Ό  Βδελυκλέων τού παίρ
νει τό κορίτσι, άλλά βρίσκεται άμέσως άντιμέτωπος μέ μιά στρίγκλα 
φουρνάρισσα καί έναν άντρα, στούς όποίους είχε έπιτεθεΐ ό Φιλοκλέων 
στό δρόμο, καθώς γύριζε στό σπίτι. Ό  Φιλοκλέων χειροτερεύει τήν κατά
σταση μέ τίς προσβολές πού τούς κάνει καί αύτοί φεύγουν άπειλώντας νά 
τόν καταγγείλουν γιά Οβριν ό Βδελυκλέων άπελπίζεται. Ό  Φιλοκλέων κυ
ριεύεται τώρα άπό τήν έπιθυμία νά έπιδείξει τήν Ικανότητά του στό χορό, 
καί προκαλεΐ δποιον θέλει νά τόν συναγοινιστεΐ, πράγμα πού δίνει στό έρ
γο θεαματικό τέλος : μπαίνουν τρεις χορευτές (βουβά πρόσωπα) πού δέ
χτηκαν τήν πρόκληση τού Φιλοκλέωνα, καί μαζί του όδηγούν τό χορό 
στήν έξοδο.

Αύτή του ή συμπεριφορά είναι ή πραγματική άσυνείδητη ένόρμηση 
καί ή άπονομή τής δικαιοσύνης είναι Reaction -  Formation τού «παραπτω-

•Ό  όρος κατακλι>σμική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε άρχικά άπό τόν Pollin. Ή  τεχνική Ε
φαρμόστηκε στόν Ανθρωπο τό 1959 άπό τόν Malcson. Τό κύριο χαρακτηριστικό της είναι ή 
βίωση άπό τόν άρρωστο άγχογόνων Ερεθισμάτων, στήν μεγαλύτερη δυνατή Εντασή τους, 
στήν φαντασία ή στήν πραγματικότητα, κατά τρόπο συνεχή ή διακεκομμένο, μέ τήν παρου
σία ψυχοθεραπευτού ή μέ μαγνητοφοινημένες όδηγίες. Ιτούς μηχανισμούς της άναμφισβήτη- 
τα περιλαμβάνονται καί μή έξαρτητικοί μηχανισμοί, γΓ αύτό καί ο( προταθεΐσες Ερμηνείες 
γιά τήν κλινική της άποτελεσματικότητα στίς νευρώσεις, Ιδιαίτερα τήν φοβική καί ψυχαναγ
καστική, δέν περιορίζονται στά πλαίσια τών θεωριών τής μαθήσεως.
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ματία» (Deliquent). Δέν γνωρίζουμε, έάν ό Αριστοφάνης ήξερε αύτόν τό 
μηχανισμό άμυνας τοΟ έγώ, άλλά πίστευε ότι οί δικαστές θά ήθελαν νά εί
ναι «κλέφτες».

Στό έργο των J. Laplanche καί J. Pontalis, The Language of 
Psycho-Analysis, γιά τήν Reaction -  Formation σημειώνονται τά έξής : 
«Reaction-Formation (ό κατ’ άντίδραση σχηματισμός συμπτωμάτων) : 
Ψυχολογική στάση ή συνήθεια διαμετρικώς άντίθετη στήν άπωθηθεΐσα έ- 
πιθυμία, που δημιουργεϊται ώς μιά άντίδραση σ’ αύτήν (π.χ. αίδημοσύνη έ- 
ναντίον έπιδειξιομανιστικών τάσεων)...»51.
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Η ΜΑΝΤΙΚΗ

I. Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΤΕΙΩΝ

"Ολα τά είδη τής μαντικής, καταρχάς, έχρησιμοποιοΰντο άπό όποιο- 
δήποτε άτομο είχε ανάγκη άποκαλύψεως. Με τήν πάροδο δμως τοϋ χρό
νου προοδευτικά έγιναν έργο ειδικών προσώπων, μάγων καί ιερέων, καί 
σχηματίσθηκε έτσι ειδική τάξη μάντεων. Ό  Πλάτων1 διαχωρίζει τούς μάν
τεις, πού παρείχαν «μαντενματα» έρχόμενοι σε κατάσταση «προφητικής 
μανίας», δηλ. σέ κατάσταση «ένθέου» έκστάσεως καί έμπνεύσεως, άπό 
τούς προφήτες, πού ήσαν μόνον έρμηνευτές τών χρησμών. ’Αργότερα έπα- 
ψαν νά άκμάζουν οί άνεξάρτητοι αύτοί μάντεις καί έμφανίσθηκαν τά όρ- 
γανωμένα μαντεία2. Τά μαντεία ή χρηστήρια3 ήσαν ιεροί χώροι, όπου άπό 
ίερεΐς ή ιέρειες ή άπλά καί μόνο μέ τήν βοήθειά τους4 άποκαλυπτόταν ή θέ
ληση του θεού, σΐόν όποιον ήταν άφιερωμένο τό ιερό, σχετικά μέ ζήτημα 
πού ένδιέφερε τόν «ικέτη»5.

Κάθε μαντείο περιέκλειε τρία ούσιώδη στοιχεία : Τόν έμπνευστή θεό, 
τό Ιερατείο καί τήν τοποθεσία.

Τό πρόσωπο τού θεού, πού μιλούσε διά τού μαντείου, δέν ήταν άδιά- 
φορο. Οί περισσότερες μαντικές ένέργειες καί τά διάφορα σύμβολα ήσαν 
συνδεδεμένα μέ όρισμένους θεούς, οί όποιοι έγιναν έτσι οί κατεξοχήν μαν
τικοί θεοί.6.

’Από όλους τούς θεούς ό άρμοδιότερος γιά τήν παροχή .χρησμών ήταν 
ό Δίας. Ό  "Ομηρος τόν άποκαλεΐ «πανομφαΐον»7. Στόν Δία άνήκε τό άρ- 
χαιότερο μαντείο, τής Δωδώνης8. ’Αργότερα, τόν 7ο περίπου αιώνα9, όρ- 
γανώνεται ή Άπολλωνιακή μαντική καί έγκαθίσταται σέ μαντικά ιδρύμα
τα. Ά π ό  τότε ό Α πόλλωνος γίνεται ό κατεξοχήν μαντικός θεός. Τό μαν
τείο του ατούς Δελφούς ξεπέρασε σέ αίγλη καί πλούτο κάθε προηγούμενο 
καί άσκησε σ’ όλόκληρο τόν έλληνικό κόσμο τής άρχαιότητος τέτοια επί
δραση, όσο κανείς άλλος θεσμός τής άρχαιότητος10. Στά μαντεία συγκεν
τρώθηκαν μάντεις, ίερεΐς, προφήτες καί έρμηνευτές τών χρησμών, όπως έ- 
πίσης καί άγύρτες. Τά Ιερατεία τών μαντείων ήσαν σωματεία κλειστά, τά 
μέλη τους ένεργοΰσαν γιά τό κοινό συμφέρον καί ήσαν όργανωμένα 
κοινοτικώς11.
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Τό τρίτο, βασικό στοιχείο του μαντείου ήταν ή τοποθεσία. Κάθε τόπος 
δέν ήταν κατάλληλος γιά τήν ίδρυση μαντείου. “Επρεπε προηγουμένως νά 
έχει καθιερωθεί παραδοσιακώς μέ τήν «έπιφάνεια»12 κάποιου θεού, τόν 
θάνατο κάποιου θνητού, πού έγινε ήρωας, ή γενικά μέ ένα έξαιρετικό 
γεγονός13.

Μέ τήν ίδρυση των μαντείων ή πρόγνωση των μελλόντων έπαψε πλέον 
νά άποτελεΐ χάρισμα όρισμένων προικισμένων άτόμων καί συνδέθηκε ά- 
ναπόσπαστα μέ τό χώρο. Ή  μαντική έγινε ύπόθεση συλλογική στά χέρια 
Ιερέων καί τό άτομο άπέβη δευτερεύων παράγων14, πράγμα πού συνέβαινε 
καί στήν περίπτωση τής Πυθίας.

Κατά τόν Κ. Μπάλλα15 «τό προφητικόν παραλήρημα τής Πυθίας προ- 
εκαλεΐτο, άφ' ένός μέν διά τής ύποβολής ταύτης είς ύποκαπνισμούς διά 
σολανωδών (ύποσκύαμος ό λευκός, μανδραγόρας, εύθάλεια ή άτροπος, 
Datura Stramonum), άφ' έτέρου δέ διά τής μασήσεως ύπό ταύτης φύλλων 
των αύτών ώς άνω φυτών. Πιθανώς, είς τούς ύποκαπνισμούς έχρησιμο- 
ποιεΐτο καί δπιον, λόγφ τού άνταγωνισμού μορφίνης - άτροπίνης, θά καθί- 
στα ήπιωτέραν τήν ένέργειαν τών σολανωδών.

Τήν άποψιν ταύτην... βασίζομεν κυρίως έπί τής ταυτότητος τών συμ
πτωμάτων τής παραληρούσης Πυθίας πρός έκεινα τής άτροπινικής δηλη- 
τηριάσεως... ΕΙς τούς άσυναρτήτους λόγους τής Πυθίας, οΐ Ιερείς τών Δελ
φών έδιδον νόημα σχετικόν πρός τό τεθέν ύπό τού πιστού έρώτημα».

II. ΜΑΝΤΕΙΕΣ

Οί έρωτήσεις στά μαντεία προέρχονταν άπό πόλεις ή βασιλείς καί τυ
ράννους, πού μιλούσαν έκ μέρους τών πόλεων τους γιά θέματα σχετικά μέ 
τήν πολιτική, διπλωματία, πολέμους, μιάσματα, ίδρυση άποικιών κ.ά. Εί
ναι χαρακτηριστικό τών φιλολογικών πηγών, άπό τίς όποιες άντλούμε τό 
μεγαλύτερο μέρος τών ένδείξεών μας, ότι αύτά είναι τά είδη τών Αντικει
μένων πού μνημονεύουν. ’Αλλά στήν πραγματικότητα φαίνεται άπίθανο 6- 
τι όκόμα καί τά μεγαλύτερα μαντεία στό άπόγειο τής φήμης τους περιορί
ζονταν σ’ αύτό τό είδος τής έπίσημης δραστηριότητας. Μολονότι οί κρατι
κές προσφυγές πρέπει νά ήταν οί σπουδαιότερες καί θά είχαν προτεραιό
τητα έναντι τών άλλων, οί συνήθεις Ιδιωτικές έρωτήσεις πρέπει νά Αποτε
λούσαν Αριθμητικά τό μεγαλύτερο μέρος τών έργασιών τών μαντείων. Τέ
τοιες έρωτήσεις υπονοούνται στούς μύθους τής περιόδου αύτής. Ό  Ή ε- 
τίων παίρνει τό χρησμό ότι ό γιός του θά γίνει τύραννος τής Κορίνθου, όταν 
ραπά γιά τούς Απογόνους του. Ό  Βάττος άπό τή Θήρα ζητά θεραπεία τού 
τραυλίσματός του, όταν στέλλεται νά Ιδρύσει τήν Κυρήνη. Χωρίς Αμφιβο
λία ήταν Αλήθεια, όπως ύποδηλώνουν αύτές οί πηγές, ότι διάφοροι Ιδιώτες
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συμβουλεύονταν τήν Πυθία γνά ζητήματα, όπως ή αποτυχία τους νά άπο- 
κτήσουν οικογένεια ή ή δυνατότητα θεραπείας φυσικών έλαττωμάτων. Οί 
άρχαΐοι συγγραφείς δεν θά είχαν τήν εύκαιρία νά άναφέρουν ειδικές περι
πτώσεις αυτού τού είδους, άν δέν άναφέρονταν σέ σπουδαία ιστορικά πρό
σωπα.

Μιά ιδιωτική προσφυγή άπό τόν έβδομο π.Χ. αιώνα έφθασε μέχρι σέ 
μάς καί άφορά τόν Καλλόνδη16. Κάποτε, μετά τό θάνατο τού ποιητή ’Αρχί
λοχου, ό Καλλόνδης πήγε στούς Δελφούς γιά νά συμβουλευθεΐ τό μαντείο, 
άντί δέ νά πάρει άπάντηση ή Πυθία τόν έδιωξε άπό τόν ναό άπευθύνοντάς 
του αύτά τά λόγια : «Σκότωσες τόν υπηρέτη των Μουσών. ”Εξω άπό τό 
ναό». Μά ό Καλλόνδης δέν έγκατέλειψε τήν προσπάθεια μετά άπό αύτή τή 
μεταχείριση. Έπέστρεψε άργότερα τήν ίδια μέρα σάν ικέτης καί ζήτησε τή 
συγγνώμη τού ’Απόλλωνα, φέρνοντας σάν έπιχείρημα (όχι άδικα) ότι σκό
τωσε τόν ’Αρχίλοχο σέ τίμια μάχη. Ό  θεός-άρνήθηκε νά δεχθεί τούτο σάν 
πλήρη δικαίωση, άλλά είσηγήθηκε στόν Καλλόνδη νά πάει νά καθησυχά
σει τήν ψυχή τού ’Αρχίλοχου στό Ταίναρο, όπου ύπήρχε ένα άρχαΐο ιερό 
γιά τήν έπικοινωνία μέ τούς νεκρούς.

Πρόκειται γιά μιά παράξενη ιστορία καί άργότερα οί κλασικοί φιλό
λογοι άποροΰσαν, γιατί νά δείξει ό ’Απόλλωνος τέτοιο ένδιαφέρον γιά έ
ναν άνδρα πολύ άμφιβόλου ήθικοΰ χαρακτήρα σάν τόν ’Αρχίλοχο. 'Αρμό
ζει όμως άριστα στό τρίτο τέταρτο τού έβδομου π.Χ. αιώνα. Πρόκειται γιά 
τήν ένοχή αίματος καί τόν έξαγνισμό.

Μεταξύ τής όμηρικής καί τής άρχαϊκής περίοδου σημειώθηκε μιά με
ταβολή στήν έλληνική σκέψη καί τά θρησκευτικά έθιμα, πού ό καθηγητής 
Dodds περιέγραψε σάν μετάβαση άπό τό πολιτισμό ντροπής στόν πολιτι
σμό ένοχής17. Στόν "Ομηρο ό φόνος ένός άτόμου, άν δέν έπρόκειτο γιά 
στενό συγγενή, δέν ήταν τόσο θέμα μιάσματος όσο θέμα πληρωμής φόρου 
αίματος, ή, άν έλειπε αύτή ή ύλική άποζημίωση, φυσικής έκδικήσεως τού 
θανάτου τού συγγενικού προσώπου. Κατά τήν άρχαϊκή περίοδο αύτή ή άν- 
τιμετώπιση τής άνθρωποκτονίας ώς ύποθέσεως διακανονισμού μεταξύ οι
κογενειών άντικαταστάθηκε άπό τήν γενική άντίληψη ότι ή αιματοχυσία 
ήταν αύτή καθαυτή πηγή μιάσματος καί ότι ό φονέας, όχι μόνο γιά λογα
ριασμό του άλλά καί γι’ αύτούς πού έρχονταν σέ έπαφή μαζί του, έπρεπε 
νά όντιμετωπιστεΐ σάν νά ήταν καταραμένος άπό τούς θεούς. Ό  ’Απόλ
λων, ό όποιος σέ εύρεία κλίμακα έθεωρεΐτο ώς ό θεός τής άγνότητας, πι
θανόν νά ήταν κατά ένα μέρος υπεύθυνος γι’ αύτή τήν άλλαγή συμπεριφο
ράς. Ά λ λ ’ είναι άκόμα πιό πιθανό ότι τό μαντείο τών Δελφών ήταν τό όρ
γανο γιά τόν τελετουργικό έξαγνισμό άπό τήν ένοχή φόνου.
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Τό σημέίο τούτο τονίζεται καί ένισχύεται άπό τό ρόλο πού διαδραμα
τίζει τό μαντείο στους έλληνικούς μύθους, πού άναφέρονται στό μίασμα 
φόνου καί τόν έξαγνισμό. Στή μορφή πού άναφέρεται ή Πυθία σ' αύτούς εί
ναι μεθομηρικοί καί άνήκουν στήν τελευταία έποχή του πολιτισμού ένο- 
χής. Γιά παράδειγμα, ό Όρέστης έμφανίζεται στήν «Όδύσσεια», όπου 
μνημονεύεται άρκετές φορές, σάν ένας γιός πού δεσμεύεται άπό τό καθή
κον νά άπαιτήσει αίμα άντί αίματος άπό τόν έραστή τής μητέρας του καί 
δολοφόνο τού πατέρα του, τόν Αιγισθο, καί κανένας χρησμός δέν δόθηκε 
γιά νά τόν ένθαρρύνει. Αυτή ήταν άναμφίβολα ή άρχική παραλλαγή, άνα- 
γόμενη στήν έποχή πού ή οίκογενειακή έκδίκηση αίματος άναγνωριζόταν 
σάν έθιμο. Στούς χρόνους των άττικών τραγωδών αύτή ή στάση άλλαξε 
πέρα γιά πέρα καί τό μαντείο των Δελφών είσήχθη στό μύθο σάν ή πηγή 
μιας όπαντήσεως, πού είτε έπιδοκιμάζει τήν πρόθεση τού Όρέστη ή καί 
τόν άπειλεΐ άν άποτύχει νά πάρει έκδίκηση γιά τόν πατέρα του. Μέ τήν άλ- 
λαγή αύτή προσδίδεται Ιδιαίτερη έμφαση στό φόνο τής Κλυταιμνήστρας, 
τής μητέρας τού Όρέστη, πράξη πού, άν καί ύπονοεΐται στόν "Ομηρο, μέ
νει έκεΐ χωρίς έμφαση. Επίσης ό Απόλλων δέν έπιδοκιμάζει άπλώς τά έκ- 
δικητικά σχέδια τού Όρέστη έκ τών προτέρων, μά έπιπρόσθετα έξαγνίζει 
τό βητροκτόνο μετά τήν πράξη του. Οί Δελφοί ήταν ένα μόνο άπό τά διά
φορα μέρη στήν Ελλάδα πού είχαν τελετές έξαγνισμού καί διεκδικούσαν 
τόν Όρέστη σάν ένα διακεκριμένο πελάτη. Στήν πραγματικότητα, όσο ά- 
φορούσε στούς Δελφούς, οί δύο Ιδέες πιθανόν νά συμβάδιζαν. Γιατί ό ’Α
πόλλωνος θά μπορούσε κάλλιστα νά άναμένεται νά έξαγνίσει τόν Ό ρ έ
στη, άν άρχικά τόν είχε ένθαρρύνει νά χύσει αίμα.

Παράλληλος μέ τό μύθο τού Όρέστη είναι αύτός τού Άλκμέωνα, πού 
έπίσης σκότωσε τή μητέρα του έξαιτίας τής ένοχης εύθύνης της γιά τό θά
νατο τού πατέρα του. Ό  μύθος τόν παρουσίασε νά συμβουλεύεται τούς 
Δελφούς καί νά παίρνει τήν έγκριση τού ’Απόλλωνα έκ τών προτέρων, με
τά δέ τό φόνο τό μαντείο τόν συμβούλευσε νά μήν έπιστρέψει στή γενέτει
ρά του, άλλά νά έγκατασταθεί σέ ένα μέρος πού δέν είχε δει ό ήλιος κατά 
τήν ώρα τού φόνου, καθώς όλος ό υπόλοιπος κόσμος μιάνθηκε. Ή  λύση 
αύτής τής αίνιγματικής συμβουλής βρέθηκε μέ τήν έγκατάστασή του σέ έ
να μέρος πού σχηματίστηκε πρόσφατα άπό προσχώσεις στίς έκβολές τού 
ποταμού 'Αχελώου. Ό  χρησμός αύτός θύμιζε τίς περιπλανήσεις τού Ό ρέ
στη μετά τό φόνο καί άποτελούσε ένα άγαπημένο δελφικό μοτίβο, όπως 
φαίνεται άπό τό γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε καί γιά τόν ίδιο άκόμη τόν 
‘Απόλλωνα. Ό  μύθος έλεγε πώς ό Άπόλλιυνας έπρεπε νά ύποστεί έννιά- 
χρονη έξορία γιά έξιλέωση, έπειδή σκότωσε τόν Πύθωνα. ’Εμφανίστηκε 
καί πάλι σάν μοτίβο σέ συνδυασμό μέ τούς οίκιστές τών άποικιών. Στήν 
Πυθία προσφεύγει κάποιος, όπως ό Λεύκιππος, γιά νά ζητήσει έξιλέωση



86

γιά τό φόνο τοΰ πατέρα του. Ή  έγκατάσταση πέρα άπό τή θάλασσα ύπο- 
δεικνύεται σάν τρόπος έξαγνισμοΰ σύμφωνα μέ αύτή τή θεωρία18.

Αύτά τά παραδείγματα άπό τή μυθολογία δείχνουν, πώς σέ μιά περίο
δο σάν τόν έβδομο αιώνα π.Χ. τό μαντείο τών Δελφών άναμιγνυόταν άμε
σα στό πρόβλημα τής ένοχης φόνου. Κατ’ άντίθεση πρός τά προηγούμενα 
χρόνια άναγνωριζόταν καί ήταν πλήρως ένήμερο γιά τήν ύπαρξη τοΰ μιά
σματος τούτου, άλλ’ έπίσης ήταν έτοιμο νά προσφέρει έξαγνισμό καί έξι- 
λέωση. Αύτές είναι οί άκριβεϊς περιστάσεις κάτω άπό τίς όποιες διαδρα
ματίστηκε τό παράδοξο έπεισόδιο τοΰ φονέα τοΰ ’Αρχιλόχου.

’Από τή ζωή τοΰ Σωκράτη έχουμε μιά άκόμη σημαντική πηγή πληρο
φοριών γιά τό μαντείο τών Δελφών. Στήν «’Απολογία» τοΰ Πλάτωνα ό 
Σωκράτης έξηγεΐ ότι άρχισε τήν έρευνά του γιά τήν άνθρώπινη σοφία έξαι- 
τίας μιας άπαντήσεως τοΰ μαντείου τών Δελφών19. Ό  μάλλον έκκεντρι- 
κός φίλος του Χαιρεφών ρώτησε κάποτε τήν Πυθία, άν ήταν κανείς πιό σο
φός άπό τόν Σωκράτη καί πήρε άρνητική άπάντηση. Καθώς τά γεγονότα 
έπιβεβαιώθηκαν μέ όρκο στό δικαστήριο άπό τόν άδελφό τοΰ Χαιρεφών- 
τα, δέν πρέπει νά άμφιβάλλουμε γιά τήν ιστορική τους βάση. Ό  Χαιρε- 
φών, πού ήταν πασίγνωστα φτωχός, συμβουλεύτηκε πιθανόν τό θεό μέ τή 
μέθοδο τής κληρομαντείας, διατυπώνοντας έτσι τήν έρώτησή του, ώστε 
νά έπιδέχεται έναλλακτική άπάντηση. Θά μπορούσε νά άπορήσει κανείς 
πού οί δελφικές άρχές δέν έπέβαλαν κάποια λογοκρισία σέ μιά τόσο πα
ράξενη έρώτηση, άλλά πιθανόν ήταν άπρόθυμοι νά παρέμβουν μεταξύ τοΰ 
πιστού καί τοΰ θεού. "Οπως κι άν έχει τό πράγμα, ό κλήρος τής Πυθίας έ
κρινε ότι κανείς δέν ήταν πιό σοφός άπό τό Σωκράτη καί ή άπάντηση αύ
τή, πού έξέπληξε τόν ίδιο τό Σωκράτη, τόν ώθησε στήν έρευνα, πού τόν ό- 
δήγησε στό συμπέρασμα ότι ήταν πιό σοφός άπό τούς άλλους άνθρώπους, 
έπειδή γνώριζε ότι δέν γνώριζε τίποτα.

Αύτά γράφει ό Πλάτων, καί μολονότι είναι ίσως κάπως άπλουστευμέ- 
να, ώστε νά δίνεται έμφαση στήν καθοδήγηση τοΰ Σωκράτη άπό τήν έμ
πνευση του 'Απόλλωνα, δέν χρειάζεται νά άμφιβάλλει κανείς γιά τή βασι
κή της άλήθεια. 'Επίσης είναι πιό εύκολο νά πιστέψουμε ότι ή άπάντηση ή
ταν άποτέλεσμα τύχης στήν κλήρωση, παρά νά ύποθέσουμε ότι όντιπρο- 
σώπευε όποιαδήποτε κρίση τής Πυθίας ή τοΰ δελφικού Ιερατείου γιά τή φή
μη τοΰ Σωκράτη ώς φιλόσοφου. Τό θέλημα τοΰ θεοΰ έδωσε μέ τήν τύχη τοΰ 
κλήρου μιάν έκπληκτική άπάντηση, μά ό ίδιος ό Σωκράτης ενεργούσε ά
ψογα, σύμφωνα μέ τήν άποψη ένός εύσεβοΰς "Ελληνα, όταν ύπέθετε ότι ύ- 
πήρχε κάποιο νόημα πέρα άπό τήν έπιφανειακή έκφραση, καθώς μάλιστα 
ήταν πασίγνωστο πώς ό Άπόλλωνας έκφραζόταν μέ αινιγματικά λόγια, 
γι’ αύτό όνομαζόταν «λοξίας».
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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιά τά όνειρα ό Freud γράφ ει: «Τό νά έργαστοΟμε πάνω στίς ιδέες 
πού περνούσαν άπό τό μυαλό των άσθενών, όταν ύποβάλλονταν στους βα
σικούς κανόνες τής ψυχανάλυσης, δεν είναι ή μόνη μας τεχνική μέθοδος 
γιά τήν άνακάλυψη τού άσυνείδητου. Ό  ίδιος σκοπός έξυπηρετεϊται καί 
μέ δύο άλλες διαδικασίες : τήν έρμηνεία των όνείρων των άσθενών καί τήν 
έξήγηση των λαθεμένων καί συμπτωματικών τους πράξεων...

'Η  έρμηνεία τών όνείρων είναι στην πραγματικότητα ή βασική όδός 
πρός τή γνώση τού άσυνείδητου' είναι ή πιό σίγουρη θεμελίωση τής ψυχα
νάλυσης καί τό πεδίο όπου ό κάθε έργαζόμενος μ’ αυτήν μπορεί νά έπικυ- 
ρώσει τίς πεποιθήσεις του καί νά άναζητήσει τήν έκπαίδευσή του.

Πρέπει νά ξεχωρίσετε τό έκδηλο περιεχόμενο τού όνείρου, καθώς άό- 
ριστα τό άναθυμόσαστε τό πρωί καί δραστήρια (καί, καθώς φαίνεται, αύ- 
θαίρετα) νά τό ντύσετε μέ λόγια καί τίς ύπολανθάνονσες όνεφικές σκέ
ψεις, πού θά πρέπει νά ύποθέσετε ότι ύπάρχουν στό άσυνείδητο. Ή  δια
στρέβλωση αύτή στά όνειρα είναι ή ίδια διαδικασία πού έχετε κιόλας γνω
ρίσει έρευνώντας τόν σχηματισμό τών ύστερικών συμπτωμάτων. Δείχνει 
κι αύτή ότι ή ίδια άλληλοεπίδραση διανοητικών δυνάμεων λειτουργεί στό 
σχηματισμό τών όνείρων, όπως καί στά συμπτώματα. Τό έκδηλο περιεχό
μενο τού όνείρου είναι τό διαστρεβλωμένο ύποκατάστατο τών άσυνειδητο- 
ποίητων όνειροπολήσεων κι αύτή ή διαστρέβλωση είναι τό έργο τών άμυν- 
τικών δυνάμεων τού Έγώ -  τών άντιστάσεων. Στή ζωή τής έγρήγορσης οί 
άντιστάσεις αύτές έμποδίζουν τίς καταπιεσμένες έπιθυμίες τού άσυνείδη
του άπό τού νά περάσουν στή συνείδηση' καί στή διάρκεια τών κατωτέρων 
καταστάσεων τού ύπνου είναι έπιτέλους άρκετά ισχυρές ώστε νά τίς ύπο- 
χρεώσουν νά πάρουν μιά μορφή μεταμφίεσης. ΓΓ αύτό, έκεΐνος πού όνει- 
ρεύεται δέν μπορεί πιά νά καταλάβει τό νόημα τού όνείρου του, όπως κι ό 
ύστερικός δέν καταλαβαίνει τό σύνδεσμο καί τή σημασία τών συμπτωμά
των τ ο υ .......Οί ύπολανθάνουσες όνειρικές σκέψεις πού έχουν προσεγγι
στεί κατ’ αύτό τόν τρόπο θά σάς δείξουν άμέσως πόσο άπόλυτα δικαιολο
γημένοι είμαστε άνιχνεύοντας μέσα άπό τά όνειρα τών ένηλίκων τά όνειρα
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των παιδιών. Τό άληθινό νόημα του όνείρου, πού έχει τώρα πάρει τή θέση 
του έκδηλου περιεχόμενου, είναι πάντα ξεκάθαρα καταληπτό* έχει τό ση
μείο έκκίνησής του στήν προηγούμενη μέρα κι άποδείχνει δτι είναι ή έκ- 
πλήρωση μιας άνικανοποίητης έπιθυμίας. Τό έκδηλο όνειρο, πού τό ξέρε
τε καθώς τό θυμόσαστε όταν ξυπνάτε τό πρωί, μπορεί έτσι νά χαρακτηρι
στεί μόνο σάν μιά μεταμφιεσμένη έκπλήρωση κ α τ α π ι ε σ μ έ ν ω ν  έ- 

^πιθυμιών.......
Τελευταία, θά πρέπει νά σάς προειδοποιήσω νά μήν άφήσετε τόν έαυ- 

τό σας νά παρασυρθεΐ άπό τήν άντίρρηση ότι ή έμφάνιση τών 
όνείρων -  άγωνίας άντιφάσκει στήν άποψή μας ότι τά όνειρα είναι έκπλη- 
ρώσεις έπιθυμιών. Ε κτός άπό τό γεγονός ότι αυτά τά όνειρα -  άγωνίες, ό
πως καί τά άλλα, άπαιτοϋν έρμηνεία πρίν άπό τήν όποια άλλη κρίση πού 
θά σχηματίζαμε γΓ αύτά, θά πρέπει νά δηλωθεί άρκετά γενικά ότι ή άγω- 
νία δέν έξαρτάται άπό τό περιεχόμενο τών όνείρων, σάν τέτοιων, μέ πολύ 
άπλό τρόπο όπως θά μπορούσε νά φανταστεί κανένας πού δέν έχει περισ
σότερες γνώσεις καί πού δέ λαβαίνει υπόψη του τούς καθοριστικούς παρά
γοντες τής νευρωτικής άγωνίας. Ή  άγωνία είναι μιά άπό τίς άντιδράσεις 
τού Έγώ σάν άπάρνηση τών καταπιεσμένων έπιθυμιών πού έχουν κατα
στεί ισχυρές* κι ή έμφάνισή της στά όνειρα είναι τό ίδιο πολύ εύκολα έξη- 
γήσιμη, όταν ό σχηματισμός τού όνείρου έχει δημιουργηθεΐ μέ πολλή συγ
κέντρωση στήν έκπλήρωση αύτών τών καταπιεσμένων έπιθυμιών»1.

Ό  Freud δηλ. ύποστηρίζει, ότι ή δημιουργία τού όνείρου πυροδοτείται 
άπό τίς εικόνες τής ήμέρας (Day’s Residues). Αύτές οί είκόνες, πού είναι 
στό Προσυνειδητό (Pre * conscious) καί γιά τίς όποιες ό άνθρωπος δέν νομί
ζει ότι έχουν παίξει κάποιο ρόλο, κινητοποιούν άντίστοιχα βιώματα πού 
βρίσκονται στό ’Ασυνείδητο (Unconscious). Κατά τή διάρκεια τού ύπνου, 
όπου έλαττώνεται ή λογοκρισία (Censorship), δημιουργείται τό όνειρο. ΟΙ 
μηχανισμοί πού χρησιμοποιούνται γιά νά διαστρεβλωθεί τό λανθάνον πε
ριεχόμενο τού όνείρου σέ έκδηλο περιεχόμενο έχουν καταγραφεϊ άπό τόν 
Freud. Τούς όνόμασε συμπύκνωση, συμβολοποίηση καί δευτερεύουσα 
διεργασία.

Επειδή μιλάμε συχνά γιά τά σύμβολα τών όνείρων είναι χρήσιμο νά 
άναφερθούμε στά ίδια λόγια τού Freud :

«Ό  σύμβολισμός είναι ίσως τό πιό σημαντικό κεφάλαιο στή θεωρία 
τών όνείρων. Κατ’ άρχήν, άπό τή στιγμή πού τά σύμβολα είναι σταθερές 
έρμηνείες, υλοποιούν ώς ένα βαθμό τήν Ιδέα τής άρχαίας άλλά καί τής 
λαϊκής έρμηνείας τών όνείρων, άπ’ όπου μέ τήν τεχνική μας έχουμε γενικά 
ξεκινήσει. Μάς έπιτρέπουν κάτω άπό όρισμένες περιστάσεις νά έρμηνεύ- 
σουμε ένα όνειρο χωρίς νά ρωτήσουμε τίποτα αύτόν πού τό είδε καί πού, 
στήν όποια περίπτωση, δέν θά είχε τίποτα νά μάς πεί σχετικά μέ τό σύμβο-
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λο. ”Αν έχουμε έθιστεΐ σχετικά μέ τά συνηθισμένα δνειρα -σύμβολα καί, έ- 
πιπρόσθετα, μέ τήν προσωπικότητα αύτοΰ πού όνειρεύεται, τίς συνθήκες 
κάτω άπό τίς όποιες ζεΐ καί τίς έντυπώσεις πού προηγήθηκαν τής έμφάνι- 
σης τού όνείρου, είμαστε συχνά σέ θέση νά έρμηνεύσουμε ένα όνειρο κα
τευθείαν.......Ή  έρμηνεία πού βασίζεται πάνω σέ μιά γνώση των συμβόλων
δέν είναι μιά τεχνική, πού θά μπορούσε νά άντικαταστήσει ή νά άνταγωνι- 
στεϊ αυτή των συνειρμών. ’Αποτελεί ένα συμπλήρωμα αύτής τής τελευ
ταίας...»2.

II. Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Οί άρχαΐοι άπεδιδαν έξαιρετική σημασία στά όνειρα καί τήν όνειρική 
έμπειρία. Πίστευαν ότι αύτά άποτελοΰσαν τήν μοναδική έμπειρία διαφυ
γής άπό τά δυσάρεστα καί άκατανόητα δεσμά τού χώρου καί τού χρόνου 
καί ότι έτσι είχαν τή δυνατότητα μιας παροδικής έπικοινωνίας μέ τούς μα
κρινούς φίλους, τούς νεκρούς καί τούς θεούς.

Στήν παράγραφο αύτή έπιχειρεΐται μιά συνοπτική κατά τό δυνατόν 
παρουσίαση τής θεωρήσεως τής όνειρικής έμπειρίας ύπό τής άρχαίας σκέ- 
ψεως. Ή  θεώρηση αύτή κριτικά διάνυσε έναν άρκετά δύσκολο δρόμο άπό 
τόν μύθο καί τή'θρησκευτική λατρεία μέχρι τήν άπομυθοποίησή της. Κα- 
ταρχάς θά πρέπει νά τονισθεΐ ότι ή φύση τού όνείρου άλλά καί ή έκλογή 
τού συμβόλου φαίνεται νά συμμορφώνεται μέ τό άκαμπτο παραδοσιακό 
πρότυπο μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά διαπιστώνεται μία άμεση συνάφεια μύ
θου καί όνείρου3. -Εχοντας ύπόψη αύτή τήν παρατήρηση άς έξετάσουμε τό 
είδος τών όνείρων πού περιγράφονται άπό τούς άρχαίους συγγραφείς.

α. 'Όμηρος

Οί όμηρικοί ποιητές στίς περισσότερες περιγραφές όνείρων διαπραγ
ματεύονται αύτό πού βλέπουν σάν νά ήταν «άντικειμενικό γεγονός»4. Τό 
όνειρο συνήθως λαμβάνει τόν τύπο μιας έπισκέψεως, πού κάνει μιά όνειρι- 
κή μορφή σ’ έναν κοιμισμένο άνδρα ή γυναίκα. Ή  όνειρική μορφή μπορεί 
νά είναι ένας θεός, ένα φάντασμα, ένας όνειρικός άγγελιοφόρος ή μιά ει
κόνα «εΐδωλον», πού δημιουργήθηκε ειδικά γιά τήν περίπτωση5. 'Οτιδήπο
τε όμως καί άν είναι, τούτο ύπάρχει άντικειμενικό στό χώρο καί είναι άνε- 
ξάρτητο άπό τόν όνειρευόμενο. ’Εκτός άπό τά τυποποιημένα «άντικειμε- 
νικά» όνειρα οί έπικοί ποιητές γνωρίζουν καί τό άγχώδες όνειρο6. Στό ό
νειρο τής Πηνελόπης μέ τόν άετό καί τήν χήνα, στό τ τής ’Οδύσσειας, έ
χουμε νά κάνουμε μέ ένα άγχώδες όνειρο7.

V
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β. Άρτεμίδωρος, Μακρόβιος, Ήρόφιλος

Οί άρχαΐοι διέκριναν τά όνειρα σέ σημαδιακά καί μή σημαδιακά. Ή  
θεμελιώδης αύτή διάκριση έχει τήν άρχή της στόν "Ομηρο καί διατηρείται 
σ’ όλη τήν άρχαιότητα. ’Από όρισμένους συγγραφείς παραδίδεται μία τρι
πλή κατάταξη (ταξινόμηση) των σημαδιακών όνείρων σέ συμβολικά δνει- 

„ ρα, όράματα καί χρηματισμούς. Τέτοιες ταξινομήσεις παραδίδονται άπό 
τόν Άρτεμίδωρο, τόν Μακρόβιο, τόν Χαλκίδιο καί άλλους συγγράφεις8.

Ό  Ιατρικός συγγραφέας Ήρόφιλος9 (3ος αίώνας π.χ.) διέκρινε τά 
«θεόπεμπτα» όνειρα άπό έκείνα, πού όφείλουν τήν άρχή τους στήν «φυσι
κή» ένορατικότητα τής ψυχής, σέ σύμπτωση ή ευσεβείς πόθους. "Ενας 
κοινός τύπος τού θεόπεμπτου όνείρου είναι άμεσα συνυφασμένος μέ τήν 
«έγκοίμηση».

γ. 'Ηράκλειτος, Ξενοφάνης, 'Ηρόδοτος, Δημόκριτος

Πρώτος 6 Ηράκλειτος προέβη σέ μιά όρθολογιστική έρμηνεία τής ό- 
νειρικής έμπειρίας. Παρατήρησε πώς κατά τή διάρκεια τού ύπνου ό καθέ
νας μας άποσύρεται σ’ ένα δικό του κόσμο10. Μέ τήν παρατήρηση αύτή ό
χι μόνον άρνείται τό «άντικειμενικό» όνειρο, άλλά καί άφαιρεΐ τό παραδο
σιακό κύρος τής όνειρικής έμπειρίας11. Ό  Ξενοφάνης άπορρίπτοντας κά
θε είδος μαντείας άρνείται κατ’ έπέκταση καί τό κύρος αυτής τής 
έμπειρίας12.

Στόν Η ρόδοτο καί τόν Δημόκριτο έχουμε δύο καταρχήν ψυχολογι
κές προσεγγίσεις τής όνειρικής έμπειρίας. Ό  Η ρόδοτος θεωρεί τά όνειρα 
προϊόντα τών καθημερινών μας άπασχολήσεων13. Ό  Δημόκριτος δέχεται 
ότι είναι «είδωλα», τά όποϊα συνεχώς πηγάζουν άπό πρόσωπα καί πράγ
ματα καί έπηρεάζουν τήν συνείδηση τού όνειρευομένου14.

δ. 'Ιπποκράτης

Ό  Ιπποκράτης στό «Περί Διαίτης»15 έργο του συσχετίζει μεγάλες 
κατηγορίες όνείρων μέ τήν φυσιολογική κατάσταση τού όνειρευομένου καί 
θεωρεί τά όνειρα συμπτώματα σημαντικά γιά τόν Ιατρό16. Παραδέχεται τά 
προγνωστικά «θεία» όνειρα καί μέ τόν ίδιο τρόπο άναγνωρίζει, πώς πολλά 
όνειρα είναι συγκαλυμμένοι εύσεβείς πόθοι καί έπιθυμίες17.

Τά όνειρα όμως πού τόν ένδιαφέρουν ως Ιατρό είναι αύτά, πού έκφρά- 
ζουν σέ συμβολική μορφή νοσηρές όργανικές καταστάσεις. Πιστεύει πώς 
όφείλονται στήν Ιατρική διορατικότητα τής ψυχής, όταν τήν ώρα τού ύ
πνου «γίνεται κύρια τοϋ έαυτοϋ της καί είναι σέ Θέση νά έπιθεωρεΐ τήν σω-



92

ματική της κατοικία χωρίς περισπασμούς»1*. ’Από την σκοπιά αύτή ό 'Ιπ
ποκράτης έπιχειρεΐ νά δικαιολογήσει πολλές παραδοσιακές έρμηνεΐες ό- 
νείρων άναφέροντας μιά σειρά άπό παράξενες άναλογίες, πού ύπάρχουν 
άνάμεσα στόν έξωτερικό κόσμο καί στό άνθρώπινο κορμί,στόν μακρόκο
σμο καί στόν μικρόκοσμο. ’Έτσι ή γή συμβολίζει την σάρκα τοϋ όνειρευο- 
μένου, ένα ποτάμι τό αίμα του, ένα δένδρο τό γεννητικό του σύστημα’ ό 
σεισμός άποτελεΐ σύμβολο κάποιας όργανικής άλλαγής, ένώ τά όνειρα μέ 
νεκρούς έχουν σχέση μέ τήν τροφή, «έπειδή άπό τούς νεκρούς προέρχονται 
οΐ τροφές, οί αναπτύξεις γενικά καί τά σπέρματα»19. Μέ τόν τρόπο αύτό 
προλαβαίνει τήν Φροϋδική άρχή ότι τό όνειρο είναι πάντοτε έγωκεντρι- 
κό20, μολονότι τήν περιορίζει σέ στενά φυσιολογικά όρια. Ό  'Ιπποκράτης 
δέν διεκδικεΐ καμιά πρωτοτυπία γιά τίς έρμηνεΐες του, μερικές άπό τίς ό
ποιες είναι γνωστό πώς είναι πολύ παλαιές21. Αναφέρει όμως πώς οί πα- 
λαιότεροι έρμηνευτές δέν είχαν μιά λογική βάση γιά τίς άπόψεις τους καί 
ούτε συνέστησαν άλλη θεραπεία γιά τίς άρρώστειες άπό τήν προσευχή, 
πού κατά τήν γνώμη του δέν φθάνει22.

Στό «Περί Ενυπνίων» δοκίμιο τής 'Ιπποκρατικής Συλλογής άναφέ- 
ρονται τά έξής : «"Οταν ό άνθρωπος κοιμάται, ή ψνχή αναλαμβάνει τή διοί
κηση τοϋ οίκου της καί, κατά τή στιγμή πού τό σώμα δέν αίσθάνεται τίποτε, 
ή ψυχή έγρηγορεΐ, γνωρίζει τά πάντα, αισθάνεται τά πάντα, βλέπει άκούει, 
βαδίζει, ψαύει, λυπάται, ένθυμεϊται καί γενικά κάνει πάντα όσα έκανε τό σώ
μα σέ εγρήγορση. 'Επομένως, όποιος γνωρίζει νά κρίνει (νά έρμηνεύει) όρθά 
πάντα τά τεκμήρια των όνείρων, αύτός κατέχει τό μεγαλύτερο μέρος τής σο
φίας»23.

ε. Πλάτων

Ό  Πλάτων στόν «Τίμαιο» δίνει μιά περίεργη εξήγηση τών μαντικών 
όνείρων. Πιστεύει πώς προέρχονται άπό τήν ένόραση τοϋ λογικοϋ μέρους 
τής ψυχής, άλλά συλλαμβάνονται άπό τό άλογο μέρος ώς εικόνες, γι’ αύ
τό τό λόγο καί ό χαρακτήρας τους είναι σκοτεινός καί συμβολικός καί ή 
έρμηνεία τους άπαραίτητη24. Αύτό πού μάς ένδιαφέρει είναι ότι ό Πλάτων 
παραδέχεται ότι ή όνειρική έμπειρία έχει άμεση σχέση καί συνάφεια μέ τόν 
πραγματικό κόσμο.

Στήν «Πολιτεία»25, σ’ ένα διάλογο άνάμεσα στό Σωκράτη καί τόν Ά - 
δείμαντο, μάς παρουσιάζει κάποιες άπόψεις του σχετικά μέ τά όνειρα :

«— Καί ποιές νομίζεις, είπε, πώς είναι αυτές (οί ηδονές) ; — Εκείνες, 
είπα έγώ, πού ξεσηκώνονται στόν ϋπνομας, όταν τό άλλο μέρος τής ψυχής 
κοιμάται, δηλαδή έκεϊνο πού είναι λογικό καί ήμερο καί διευθύνει τό πρώτο,
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τότε τό κτηνώδες καί τό άγριο μέρος, άφοϋ χορτάση άπό φαγητά ή μέθη, ά- 
ναπηδάει καί διώχνοντας τόν ύπνο προσπαθεί νά ξεφύγη καί νά χορτάση τίς 
συνηθισμένες όρέξεις του'ξέρεις δτι στήν τέτοια κατάσταση τολμά νά τά κά
νη όλα, γιατί είναι έλευθερο καί άδέσμευτο άπό κάθε ντροπή καί φρόνηση. 
Γιατί δέν δυσκολεύεται καθόλου, όπως φαντάζεται, νά έπιχειρήση νά συ- 
νουσιασθή μέ τή μητέρα του, κα ίμέ όποιονδήποτε άλλον άνθρωπο ή θεό ή 
θηρίο, νά μολύνεται μέ κάθε μιαρό φόνο, καί νά μή τραβά χέρι άπό κανένα εί
δος φαγητού... μά έκείνο πού θέλουμε νά μάθουμε είναι τό έξης, ότι δηλαδή 
μέσα στόν κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα φοβερό καί άγριο καί παράνομο είδος 
έπιθυμιών, καί μέσα σέ κείνους άκόμα άπό μάς πού φαίνονται πολύ μετρη
μένοι' αυτό βεβαίως γίνεται τελείως φανερό κατά τήν ώρα τού ύπνον». Ό  
Freud άναφέρει : «... κατά τόν Πλάτωνα ό καλός άνθρωπος άρκεΐται νά ό- 
νειρεύεται έκεΐνο, πού ό κακός κάνει στήν πραγματικότητα»26. Ό  Πλά
των περιγράφει τίς ένστικτώδεις έπιθυμίες τοϋ άνθρώπου καί μάς δίνει τήν 
θεωρία καί συμπεριφορά αύτών καί πώς αύτά έκφράζονται καθαρά στά ό
νειρα κατά τήν διάρκεια τού ύπνου, όταν έλαττώνεται ή λογοκρισία. Αύτό 
φαίνεται καθαρά, όταν μάς μιλάει «γιά τό φοβερό καί παράνομο είδος τών 
έπιθυμιών».

στ. ’Αριστοτέλης

Σημαντικότερη θεωρείται ή συμβολή τού ’Αριστοτέλη στίς δύο μικρές 
διατριβές του «Περί Ενυπνίων» καί «Περί τής καθ’ ύπνον μαντικής». 
Προσεγγίζει τό πρόβλημα μέ ψυχρή λογική καί δείχνει κάποτε μιάν όξύ- 
νοια, όπως όταν άναγνωρίζει πώς ύπάρχει μιά κοινή άρχή στά όνειρα, στίς 
ψευδαισθήσεις καί στίς παραισθήσεις (όταν π.χ. συγχέουμε κάποιον ξένο 
μέ τό πρόσωπο πού θέλουμε νά δούμε)27. Άρνεΐται μέ ένα τρόπο ριζικό 
πώς τά όνειρα είναι «θεόπεμπτα» : «άν οι θεοί έπιθυμοΰσαν νά μεταβιβά
σουν γνώση στούς άνθρώπους, θά τό έκαναν τήν ήμέρα καίόπωσδήποτε θά 
διάλεγαν τούς δέκτες τους μέ περισσότερη προσοχή»1*. Άναφέρεται ότι ή 
φύση τους είναι πνευματική καί όχι θεϊκή : «ή γάρ φύσις δαιμόνια, ά λλ 'ο ύ  
θεία»29.

Ό  ’Αριστοτέλης γνώριζε μερικούς χαρακτήρες τής ζωής τού όνείρου, 
όπως γιά παράδειγμα τό γεγονός πώς τό όνειρο διευρύνει όρισμένους μι
κρούς έρεθισμούς, πού έγιναν στή διάρκεια τού ύπνου :

«Είναι λοιπόν φανερό άπ% αύτά ότι οί κινήσεις πού προκαλοΰνται άπό 
τά αίσθήματα, καί οί προερχόμενες άπό έξωτερικούς έρεθισμούς καί αύτές 
πού υπάρχουν μέσα στό σώμα μας, γίνονται όχι μόνο όταν είμαστε ξυπνη
τοί, άλλά καί όταν διαρκή τό πάθος πού λέγεται ύπνος, καί τότε γίνονται πε
ρισσότερο άντιληπτές. Κατά τή νύκτα δέ, ένεκα τής άργίας τών μερικών α!-
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σθήσεων καί τής άδυναμίας πρός ένέργειαν, γιατί τότε γίνεται ή παλίρροια 
τον θερμού άπό τά έξω πρός τά μέσα, οί έντνπώσεις συμμαζεύονται στό κέν
τρο τής αισθήσεως καί φανερώνονται όταν καταπέση ή ταραχή»30. 'Ο Freud 
άναφέρεται στά πιό πάνω στην άρχή τοΟ έργου του «The Interpretation of 
Dreams».

Σχετικά μέ τό θέμα των άληθολόγων όνείρων ό ’Αριστοτέλης στά έρ
γα του, πού άναφέραμε πιό πάνω, μέ μεγάλη προσοχή δέν παίρνει θέση. 
Δέν υποστηρίζει πιά, όπως έκανε στή νεότητά του31, τίς έμφυτες ικανότη
τες πού έχει ή ψυχή νά μαντεύει. ’Απορρίπτει έπίσης τήν θεωρία τού Δημο
κρίτου γιά τά άτομικά είδωλα32. Δέχεται πώς ύπάρχουν δύο είδη όνείρων, 
καθαρά προγνωστικών : όσα παρέχουν πρόγνωση σχετικά μέ τήν κατά
σταση τής ύγείας τού όνειρευομένου, πού έρμηνεύονται λογικά καθώς 
διεισδύουν στή συνείδησή μας έκεΐνα τά συμπτώματα πού άγνοοϋμε τίς ώ
ρες τής έγρήγορσης- καί έκεΐνα πού έπιτυγχάνουν νά βγούν σωστά μέ τό 
νά προτείνουν μιά σειρά ένεργειών στόν όνειρευόμενο33. Σέ όποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση τό όνειρο είναι άληθολόγο, ό ’Αριστοτέλης πιστεύει πώς 
πρόκειται γιά όπλή σύμπτωση (σύμπτωμα)34.

’Από τήν μελέτη των άπόψεων των συγγραφέων, πού άναφέρθηκαν 
πιό πάνω, σχετικά μέ τό όνειρο καί τήν όνειρική έμπειρία συμπεραίνονται 
σέ γενικές γραμμές τά έξής :

1) Οί άρχαΐοι γνώριζαν πώς δημιουργεϊται τό όνειρο.
2) Τά όνειρα γι’ αυτούς έξέφραζαν έπιθυμίες τών άσυνειδήτων ένορμή- 

σεων, οί όποιες κατά τήν διάρκεια τής ήμέρας, είναι άσυνείδητες.
3) Σύμφωνα μέ τίς άπόψεις τους τά όνειρα καθορίζουν τό μέλλον. Οί 

άρχαΐοι γνώριζαν ότι τό άτομο προσπαθεί νά βρει λύση στίς ένδοψυχικές 
του συγκρούσεις. Οί λύσεις έμφανίζονται στό όνειρο.

III. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΝΕΙΡΩΝ

Στήν παράγραφο αύτή παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα όνείρων 
καί έπισημαίνουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο αύτά δροΰσαν ψυχοθεραπευτι
κά.

α. Τό όνειρο τοΰ Ξενοφώντα

Ό  Ξενοφών στό έργο του «Κύρου Άνάβασις» παραθέτει τό άκόλουθο 
όνειρο :

«"Οταν είχαν πιαστή οί στρατηγοί καί είχαν σκοτωθή όσοι τούς άκο- 
λουθοΰσαν άπό τούς λοχαγούς καί τούς στρατιώτες, οί "Ελληνες στενοχω
ρημένοι βρίσκονταν σέ μεγάλη άμηχανία. Σκέφτονταν πώς ήταν κοντά στά
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άνάκτορα τού βασιλιά καί πώς όλόγνρά τους υπήρχαν πολλές φυλές καί πό
λεις έχθρικές, καί κανένας πιά δέν έπρόκειτο νά τούς δώση ν' άγοράσουν 
τρόφιμα. "Επειτα (σκέφτονταν) πώς βρίσκονταν μακριά άπό τήν Ελλάδα ό
χι λιγότερο σχεδόν άπό δέκα χιλιάδες στάδια, δέν είχαν κανένα όδηγό γιά 
τό δρόμο καί τους έμπόδιζαν νά πάνε στήν πατρίδα άπέραστα ποτάμια. ’Α 
κόμα πώς τούς είχαν προδώσει οί βάρβαροι πού άκολουθοϋσαν τόν Κύρο 
στήν έκστρατεία, κι είχαν μείνει μόνοι, χωρίς νά έχουν ούτε έναν Ιππέα σύμ- 

• μαχο. Έ τσι ήταν όλοφάνερο πώς άν νικούσαν, κανένα δέν Θά μπορούσαν 
νά σκοτώσουν, ένώ άν έβγαιναν νικημένοι, δέν Θά έμενε ούτε ένας ζωντα
νός. Αυτά βάζοντας στό μυαλό τους καίμήν έχοντας διάθεση, λίγοι δοκίμα
σαν έκεινο τό βράδυ φαγητό καί λίγοι άναψαν φωτιά. Πολλοί δέν πήγαν έ- 
κεϊνο τό βράδυ στό στρατόπεδο, παρά πλάγιασαν όπου έτυχε καθένας. Δέν  
μπορούσαν νά κοιμηθούν άπό τήν Θλίψη κι άπό τήν λαχτάρα πού είχαν γιά 
τήν πατρίδα, γιά τούς γονιούς, γιά τίς γυναίκες, γιά τά παιδιά, πού είχαν τή 
γνώμη πώς ποτέ δέν Θά τούς ξαναδούν. Μέ τέτοια διάθεση λοιπόν ξάπλω
σαν όλοι γιά ν' άναπαυτοΰν.

Μέσα στό στράτευμα ήταν κάποιος Ξενοφών 'Αθηναίος, πού άκολου- 
Θούσε κι αυτός χωρίς νά είναι ούτε στρατηγός ούτε λοχαγός ούτε στρατιώ
της, παρά τόν κάλεσε άπό τήν πατρίδα του ό Πρόξενος, πού τόν είχε φίλο ά
πό χρόνια. Τού υποσχόταν μάλιστα πώς άν πάη, Θά τόν κάνη φίλο μέ τόν 
Κύρο, πού, καθώς έλεγε, αυτός τόν Θεωρούσε γιά τόν έαυτό του καλύτερο κι 
άπό τήν πατρίδα. Ό  Ξενοφών διάβασε τό γράμμα, άνακοινώνει στόν Σω
κράτη τόν 'Αθηναίο τό περιεχόμενο καί ζητάει τή γνώμη του γιά τό ταξίδι. Ό  
Σωκράτης φοβήθηκε μήπως κατηγορήσουν τόν Ξενοφώντα οί συμπολίτες 
του, έπειδή θά γινόταν φίλος μέ τόν Κύρο, γιατί πίστευαν πώς ό Κύρος πρό
θυμα μαζί μέ τούς Σπαρτιάτες ήρθε καί πολέμησε τούς 'Αθηναίους. Γι' αυτό 
τού δίνει συμβουλή νά πάη στούς Δελφούς, νά πή τήν υπόθεση στό θεό καί 
νά ρωτήση γιά τό ταξίδι. Πήγε ό Ξενοφών καί ρώτησε τόν 'Απόλλωνα, σέ 
ποιό θεό άν Θυσιάση κι άν προσευχηθή, Θά κάνη τό ταξίδι πού σκέφτεται μέ 
τίς καλύτερες καί τίς ευνοϊκότερες συνθήκες καί Θά γυρίση ζωντανός ύστερ' 
άπό τήν έπιτυχία τού σκοπού του. Ό  'Απόλλων τού χρησμοδότησε σέ 
ποιούς θεούς έπρεπε νά θυσιάση. Στό γυρισμό του, λέει τό χρησμό τού μαν
τείου στό Σωκράτη. Αυτός όταν τ' άκουσε, τόν έμάλωσε, πού δέν πρώτο- 
ρώτησε ποιό ήταν προτιμότερο, νά κάνη τό ταξίδι ή νά μείνη, παρά άφού ό ί
διος πήρε τήν άπόφαση ότι έπρεπε νά ταξιδέψη, ζήτησε νά μάθη ποιές Θά ή
ταν oi καλύτερες συνθήκες τού ταξιδιού. "'Αφού όμως έτσι ρώτησες, είπε, 
αυτά, πρέπει νά κάνης όσα σέ πρόσταξε ό Θεός \ Ό  Ξενοφών λοιπόν έκανε 
θυσία σέ κείνους πού τού όρισε ό Θεός κι ύστερα μπήκε στό καράβι κι έφυγε. 
Καί πρόλαβε τόν Πρόξενο καί τόν Κύρο στίς Σάρδεις, όταν έτοιμάζονταν 
πιά νά ξεκινήσουν γιά τήν έκστρατεία, καί συνδέθηκε μέ τόν Κύρο. Στίς
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προτροπές πού τοΰ έκανε ό Πρόξενος νά μείνη, πρόσθεσε καί ό Κύρος τίς 
δικές του, καί τοΰ είπε πώς την ώρα πού θά τελειώση ή έκστρατεία, άμέσως 
θά τόν στείλη πίσω στήν πατρίδα. Τον είπαν άκόμα πού βαδίζουν έναντίον 
στούς Πισίδες. "Ετσι άκολούθησε κι αυτός τήν έκστρατεία ξεγελασμένος - 
όχι από τόν Πρόξενο' γιατίοϋτ'αύτός ήξερε πώς ή έκστρατεία γινόταν ένάν- 
τια στό βασιλιά, ούτε κανένας άλλος άπό τούς "Ελληνες, έκτός από τόν 
Κλέαρχο. "Οταν όμως έφτασαν στήν Κιλικία, σέ όλους πιά ήταν φανερό 
πώς πήγαιναν νά πολεμήσουν τό βασιλιά. Καί παρ' όλο πού φοβόνταν τό 
μακρινό δρόμο καί πήγαιναν χωρίς τή θέλησή τους, ώστόσο οί περισσότε
ροι άκολούθησαν άπό τήν ντροπή πού ένιωθαν άναμεταξύ τους καί πρός τόν 
Κύρο. "Ενας άπ' αυτούς ήταν κι ό Ξενοφών.

'Επειδή όμως ή κατάσταση ήταν δύσκολη, στενοχωριόταν κι αυτός μα
ζί μέ τούς άλλους καίδέν μπορούσε νά κοιμηθή. Μά μόλις τόν πήρε λιγάκι ό 
ύπνος, είδε ένα όνειρο. Τού φάνηκε πώς άκούστηκε μιά βροντή κι έπεσε κε
ραυνός στό πατρικό του σπίτι, κι άπ' αυτόν φωτίστηκε όλόκληρο. Τρομαγ
μένος ξύπνησε μονομιάς, καί τό όνειρο άπό τή μιά τό έβρισκε καλό, γιατί 
βρισκόταν μέσα σέ κόπους καί κινδύνους καί τοΰ φάνηκε πώς είδε μεγάλο 
φως σταλμένο άπό τό Δία. Ά πό  τήν άλλη όμως ένιωθε καί φόβο, γιατί νόμι
σε, βέβαια, πώς τό όνειρο τό είχε στείλει ό Δίας ό βασιλιάς, μά τοΰ φάνηκε 
πώς ή φωτιά άναβε όλόγυρα. Καί σκέφτηκε μήπως δέν μπορούσε νά βγή ά
πό τή χώρα τοΰ βασιλιά, άλλά τόν έμπόδιζαν οί δυσκολίες άπ' όλα τάμέρη. 
Ποιά είναι ή σημασία ένός τέτοιου όνείρου, μπορεί κανείς νά κρίνη άπό κεί
να πού έγιναν άφοϋ τό είδε. ”Εγιναν δηλαδή τοΰτα δω : Τή στιγμή πού ξύ
πνησε, πρώτα πρώτα τοΰ ήρθαν οί σκέψεις : "Γιατίείμαι πλαγιασμένος ; Ή  
νύχτα προχωρεί' καί μόλις ξημερώση, είναι φυσικό νά έρθουν οί έχθροί. Ά  ν 
πέσωμε στά χέρια τοΰ βασιλιά, τί θά έμποδίση νά σκοτωθούμε ύστερ' άπό 
κακοποιήσεις, άφοϋ πρώτα δούμε τίς πιό τρομερές συμφορές καί πάθωμε 
τούς μεγαλύτερους έξευτελισμούς ; Κανένας δέν έτοιμάζεται ούτε φροντίζει 
πώς θά ύπερασπίσωμε τούς έαυτούς μας, άλλά είμαστε πλαγιασμένοι σά νά 
έχωμε τό δικαίωμα νά είμαστε ήσυχοι. Καί έγώ τό στρατηγό ποιας πόλης 
περιμένω πώς θά κάνη αύτά. Καί σέ ποιά ήλικία περιμένω πρώτα νά φτά
σω : Γιατί βέβαια δέν πρόκειται νά μεγαλώσω άλλο, άν παραδώσω σήμερα 
τόν έαυτό μου στούς έχθρούς".

"Υστερα σηκώνεται καί καλεΐ πρώτα τούς λοχαγούς τοΰ προξένου. "Ο
ταν μαζεύτηκαν, τούς είπε : "Έγώ, λοχαγοί, ούτε νά κοιμηθώ μπορώ, όπως 
νομίζω συμβαίνει καί μέ σάς, ούτε νά είμαι πλαγιασμένος, βλέποντας σέ 
ποιά κατάσταση βρισκόμαστε. Γιατί είναι φανερό πώς οί έχθροί δέν μάς κή
ρυξαν τόν πόλεμο πρωτύτερα, παρά όταν ένόμισαν ότι προετοιμάστηκαν κα
λά. 'Ενώ γιά μάς δέν φροντίζει κανένας πώς θά πολεμήσωμε όσο γίνεται κα
λύτερα. Καί όμως, άν ύποχωρήσωμε καί πέσωμε στά χέρια τοΰ βασιλιά, τί
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νομίζομε πώς θά πάθωμε ; 'Αφού αυτός έκοψε τό κεφάλι καί τό χέρι τοϋ ά- 
δελφοϋ του άπ 'τήν  ίδια μάνα, όταν ήταν πιά νεκρός, κι ύστερα τόν κάρφω
σε. Εμείς, λοιπόν, πού δέν έχομε κανένα προστάτη, πού βαδίσαμε ένάντιά 
του γιά νά τόν κάνωμε δούλο άπό βασιλιά καί νά τόν σκοτώσωμε, άνμπορέ- 
σωμε, τί νομίζομε πώς Θά πάθωμε ; Δέν Θά χρησιμοποιήση τάχα κάθε μέσο , 
ώστε, κακοποιώντας μας σκληρότατα, νά κάνη νά φοβηθούν όλοι ο! άνθρω
ποι, γιά νά μή βαδίση ποτέ κανένας ένάντιά του ; Πρέπει λοιπόν νά κάνουμε 
τά πάντα γιά νά μή πέσωμε στά χέρια του V 15.

Ό  Ξενοφών γνώριζε καλά, όπως καί οί σύγχρονοί του, τήν άξία τοϋ Α
συνειδήτου νά προειδοποιεί γιά τόν κίνδυνο καί δτι τό Ασυνείδητο «λέει» 
πάντα τήν Αλήθεια καί είναι ό «Αληθινός έαυτός». Τό συνειδητό πρίν Από 
τόν ύπνο Αρνεΐται τόν κίνδυνο, τό Ασυνείδητο όμως κατά τήν διάρκεια τοϋ 
ύπνου στό όνειρο προειδοποιεί γΓ αύτόν.

Ό  Ξενοφών έδωσε τήν παραπάνω έρμηνεία στό όνειρό του, έπειδή ή έ- 
πιθυμία του ήταν νά γίνει στρατηγός Από τόν Κύρο* γι’ αυτό Αλλωστε καί 
πήγε μαζί του. Αυτό φαίνεται καθαρά Από αυτά πού προηγήθηκαν τής έκ- 
στρατείας. Τότε ό Ξενοφών ζήτησε τήν συμβουλή τοϋ Σωκράτη, πού είχε 
τίς Αντιρρήσεις του γιά τό θέμα Αλλά τόν πρότρεψε νά μεταβεΐ στούς Δελ
φούς καί νά ζητήσει τή συμβουλή τοϋ θεοϋ γιά τό έγχείρημα. Ό  Ξενοφών 
πήγε καί ρώτησε τόν ’Απόλλωνα σέ ποιούς Από τούς θεούς προσφέροντας 
θυσίες καί προσευχόμενος θά περνούσε πιό καλά καί πιό όμορφα στό ταξί
δι πού σχεδίαζε καί θά γύριζε πίσω Ασφαλής ύστερα Από έπιτυχή πραγμα- 
τοποιήσή του, καί ό 'Απόλλων τοϋ ύπέδειξε μέ κλήρο σέ ποιούς θεούς έ
πρεπε νά θυσιάσει. “Ετσι έπέστρεψε καί Ανέφερε τό χρησμό στό Σωκράτη. 
Άκούοντάς τον έκεΐνος έπέπληξε τόν Ξενοφώντα, γιατί δέν ρώτησε πρώ
τα Αν ήταν καλύτερα γι’ αύτόν νά πάει ή νά μείνει, μά έχοντας Αποφασίσει 
ό ίδιος ότι έπρεπε νά πάει ζήτησε νά μάθει πώς θά περνούσε καλύτερα στό 
ταξίδι του. «Α λλά» , είπε, «άφού ρώτησες κατ'αύτόν τόν τρόπο, πρέπει νά 
κάνεις, ό,τι πρόσταζε ό θεός»36.

Προφανώς ό Σωκράτης πίστευε είλικρινά ότι τό μαντείο τών Δελφών 
μπορούσε νά δώσει κάτι περισσότερο Από Ανθρώπινες όδηγίες σέ Αμφι
σβητούμενα θέματα. Άλλ* Αναγνώριζε έπίσης ότι, όποιος προσέφευγε στό 
θεό, έπρεπε νά ένεργήσει σύμφωνα μέ όρισμένους κανόνες. Δέν ήταν έντι
μο νά προκαταλαμβάνει κανείς τήν Απάντηση στό έρώτημα πού θά έπρεπε 
στήν πραγματικότητα νά ύποβάλει, διατυπώνοντας τήν αίτηση χρησμοδο
τήσεις σέ μορφή πού δέν έπιδεχόταν έναλλακτικές Απαντήσεις. Γιά τήν 
ώρα ό Ξενοφών πίστευε Ισως ότι κατάφερε τόν ’Απόλλωνα νά τοϋ έγγυηθεΐ 
τήν έπιτυχία τής έκστρατείας, Αν έκπλήρωνε όρισμένες τελετουργικές Α
παιτήσεις. ’Αλλά ή κριτική τοϋ Σωκράτη πρέπει νά τόν έπεισε γιά τήν έ- 
σφαλμένη στάση του. Τουλάχιστον Αναφέρει τόσο τήν έπίπληξη όσο καί
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δ λα γελούν τόν άνθρωπο χαμένα φέρνουν λόγια.
Καί πάλε όσα άπ' τό κέρατο τό σκαλιστό περάσουν, 
βγαίνουν άλήθεια στους θνητούς έκείνους πού τά βλέπουν 
Μά έμένα τό πικρό όνειρο αυτό όέν ήρθε έκεϊθε, 
πού άχ, πόση θάφερνε χαρά σέ μένα καί στό γιό μου.
Κι* ένα άλλο τώρα θά σου πώ καί πρόσεξε νάκούσεις.
Φτάνει ή καταραμένη αυγή πού μέλλω άπ* του Δυσέα 
τό σπίτι νόποχωριστώ. ΚΓ έδώ ένα άγώνα τώρα 

θά βάλω, αυτά τά δώδεκα τσεκούρια πού κΓ έκεϊνος 
στό σπίτι τάσταινε σειρά, σάν καραβιού φαλάγγια, 
κΓ δλα, άπ' άλάργα ρίχνοντας σαΐτα, τά περνούσε.
Τέτοιον άγώνα μελετώ νά βάλω στούς Μνηστήρες.
ΚΤ έκεϊνος πού εύκολώτερα τεντώσει τό δοξάρι,
καί τή σαΐτα άνάμεσα περάσει άπ' τά τσεκούρια,
θ' άκολουθήσω, όφήνοντας τό νυφικό μου σπίτι, τό σπίτι
τό πεντάμορφο μέ θησαυρούς γεμάτο,
πού κα ίμέσ ' στδνειρο συχνά θά τό γλυκοθυμούμαι»38.

ΟΙ άνθρωποι πάντα πίστευαν δτι τά όνειρα είναι περισσότερο σημαντι
κά άπ* δ,τι βλέπουν ή σκέπτονται τήν ήμέρα. "Ετσι ή Πηνελόπη, άφοϋ άπό 
τήν προηγούμενη συζήτηση έμπιστεύθηκε τόν Όδυσσέα (τής παρουσιά- 
σθηκε ώς σύντροφος τοϋ ήρωα), τού διηγήθηκε τό δνειρο. Τό Ιδιο συμβαί
νει μέ τούς άρρώστους σήμερα, οΐ όποιοι, άφοϋ έμπιστευθοϋν τούς ψυχοθε
ραπευτές τους ύποβάλλοντάς τους σέ ποικίλες δοκιμασίες, τούς προσφέ
ρουν τά δνειρά τους, τό περισσότερο κρυφό μέρος τοϋ έαυτοϋ τους.

Ό  Όδυσσέας στηρίζει τήν Πηνελόπη λέγοντάς της δτι θά έκπληρωθεΐ 
ή έπιθυμία της νά γυρίσει ό άνδρας της (δίνει αύτή τήν έρμηνεία στό δνει- 
ρό, γιατί αύτή συμφέρει καί τόν Ιδιο) γιά νά τιμωρήσει τούς μνηστήρες έ- 
λαττώνοντας έτσι τό άγχος της. Τό τελευταίο είχε σχέση μέ τήν έπιθυμία 
της νά γυρίσει ό άνδρας της, μέ τήν πίεση πού άσκοϋσε έπάνω της ό γιός 
της Τηλέμαχος νά έπιστρέψουν καί νά ζήσουν στό σπίτι τοϋ παπποϋ του ά
πό τόν πατέρα του (άναφέρεται στούς προηγούμενους στίχους τής ’Οδύσ
σειας), μέ τήν πίεση των μνηστήρων νά παντρευθεΐ έναν άπ’ αύτούς καί μέ 
τήν απόφασή της νά ύποκύψει στίς πιέσεις τους καί νά τούς καλέσει σέ ά
γώνα, άπό τόν όποιον αύτός πού θά νικούσε θά τήν παντρευόταν καί θά 
βασίλευαν μαζί.

Στήν άπάντηση τοϋ Όδυσσέα ή Πηνελόπη έκφράζει τήν άμφιβολία 
της, έάν θά πραγματοποιηθεί τό όνειρο, καί άναφέρει τήν δοξασία γιά τίς 
δυό πόρτες, τήν μιά άπό κέρατο καί τήν άλλη άπό φίλτισι.
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γ. “Ονειρο τοϋ Άστυάγη

Ό  'Ηρόδοτος μας άνα<ρέρει τό παρακάτω όνειρο :
«Ζούσανε παντρεμένοι ό Καμβύσης καί ή Μανδάνη, όταν ό Άστνάγης, 

στόν πρώτο χρόνο τον γάμον τονς, είδε ένα όνειρο : τον φάνηκε ότι άπό τό 
αΐδοϊο τής κόρης τον φύτρωσε ένα κλήμα, κι αν τό τό κλήμα άπλωσε πάνω 
σ ' όλη την 'Ασία. Γιά τό όνειρο αντό πού είδε καί πού τό έμπιστεύθηκε 
στούς όνειροκρίτες, έστειλε κι έφερε άπό τήν Περσία τήν κόρη τον πού ήταν 
έτοιμόγενη ' κι όταν έκείνη έφτασε, τήν φρονρονσε, έχοντας σκοπό νά σκο
τώσει τό παιδί πού θά γεννούσε. Γ\ατί ο! όνειροκρίτες μάγοι τον είχαν έξη- 
γήσει ότι τό όνειρό τον σημαίνει πώς μέλλει στή θέση τον νά βασιλεύσει ό 
γιός τής κόρης τον. Γι'αύτόν λοιπόν τό λόγο ό Άστνάγης είχε πάρει τάμέ
τρα τον, καί μόλις γεννήθηκε ό Κύρος, φώναξε τόν "Αρπαγο, άνθρωπο δικό 
τον, άπόλντα έμπιστό τον άνάμεσα στούς Μήδονς, πού τον άνέθετε όλες 
τον τις νποθέσεις-καί τον έλεγε τά έξής : “Άρπαγε, τό πράγμα πού θά σον 
έμπιστενθώ, καθόλον μήν τό άμελήσεις, μήτε νά προσπαθήσεις νά μέ ξεγε
λάσεις θέλοντας νά έξνπηρετήσεις άλλονς, κι ύστερα πέσεις ό ίδιος στήν 
παγίδα πού έστησες. Πάρε τό άγόρι πού γέννησε ή Μανδάνη, πήγαινέ το 
σπίτι σον καί σκότιυσέ το' ύστερα θάψε το μέ όποιον τρόπο θέλεις”. Κι έκεΐ- 
νος άπαντά : ’'Βασιλιά μον, ποτέ άλλοτε ώς τώρα δέν είδες σ ’ αύτόν πού 
σον μιλά κάτι πού νά σέ δνσαρεστήσε, κι έχονμε βέβαια τό νού μας καί στό 
μέλλον νά μήν κάνονμε κανένα σφάλμα είς βάρος σον. Κι άν έτσι άγαπάς νά 
γίνει τό πράγμα, πρέπει άπό μέρονς μον νά σέ έξνπηρετήσω άνάλογα V 9.

Έδώ βλέπουμε ότι οΐ όνειροκρίτες άντιλήφθηκαν τόν φόβο τοϋ Ά 
στυάγη γιά τήν πιθανή έκθρόνισή του άπό τόν έγγονό του καί γι’ αυτό έδω
σαν αυτή τήν έρμηνεία στό όνειρο πού είδε. Καί ό Άστυάγης έχοντας πί
στη στό πόσο σημαντικά είναι τά όνειρα στή ζωή των άνθρώπων διέταξε 
τήν θανάτωση τοϋ έγγονοΰ του γιά νά άπαλλαγεΐ άπό τό άγχος του.
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

I. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΦΙ- 
ΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΑΜΠΟΔΑ

Ό  Μελάμπους1 σύμφωνα μέ τήν ήρωϊκή γενεαλογία είναι Αρχαιότε
ρος καί τοϋ ’Ασκληπιού καί τού δασκάλου του, παιδαγωγού καί Ιατρού, 
Κενταύρου Χείρωνα καί γενάρχης μιας σειράς Ιατρομάντεων2 (Άμφιάρα- 
ος, Ό ίκλής, Άλκμαίων, Άκαρνάν, Μεγεστίας κ.ά.)· Τή φήμη του τήν ό- 
φείλει στή μαντική τέχνη, άλλά Ιδιαίτερα στίς μοναδικές γιά τήν έποχή 
του, άλλά καί γιά τούς μετέπειτα χρόνους, θεραπείες άρρωστων μέ ψυχι
κές διαταραχές.

Ό  Μελάμπους δέν ύπήρξε άπλώς ένας μάντης, άλλά ένας ψυχοθερα
πευτής μέ παρατηρητικότητα καί διαίσθηση, πού άξίζει κάθε θαυμασμό. 
Χάρις στήν έξαιρετική του παρατηρητικότητα καί όξύνοια, πρώτος είσέ- 
δυσε στά βάθη τής άνθρώπινης ψυχής καί κατανόησε τήν Αλληλεπίδραση 
ψυχής καί σώματος ώς αίτιολογικό παράγοντα νοσηρών φαινομένων.

Τά άρχαΐα κείμενα μάς παρέδωσαν τρεις σημαντικές ψυχοθεραπευτι
κές έπιτεύξεις του :

α) Τή θεραπεία τού Ίφίκλου, πού έπασχε άπό ψυχογενή σεξουαλική 
Ανικανότητα.3

β)Τή θεραπεία τών θυγατέρων τού βασιλέως τής Τίρυνθος Προίτου4, 
πού έπασχαν άπό «μανία», δερματικές έκδηλώσεις καί άλωπεκία καί

γ) τή θεραπεία τού τραγικού βασιλέως τών Μεγάρων * Αλκάθου, πού έ
πασχε άπό κατάθλιψη5.

ΟΙ θεραπευτικές του έπιτεύξεις ήσαν Αναμφισβήτητα πολλές, όπως 
τούτο συμπεραίνεται άπό τό ψυχοθεραπευτήριο, πού ίδρυσε στά ΑΙγόσθε- 
να τής Μεγαρίδας6. Τό γεγονός όμως ότι άναφέρονται τρεις μόνο περιπτώ
σεις όφείλεται στό δτι οΐ πάσχοντες ύπήρξαν διακεκριμένες καί έξέχουσες 
προσωπικότητες τής έποχής έκείνης καί ή άμοιβή πού έλαβε ό Μελάμπους 
ήταν ύπερβολικά Ικανοποιητική.

Κατά τόν ’Απολλόδωρο είναι ό «πρώτος τήν διά φαρμάκων καί καθαρ
μών θεραπείαν εύρηκώς». Κατά τόν Διοσκορίδη καί τόν Πλίνιο θεωρείται
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ό πρώτος πού χρησιμοποίησε τόν έλλέβορον, άλλοτε ώς καθαρτικό, άλλο
τε ώς διεγερτικό καί άλλοτε ώς κατευναστικό στά διάφορα ψυχικά νοσή
ματα7. Τό έλλέβορον ονομαζόταν καί Μελαμπόδιον. Κατά τούς Φερεκύ- 
δη, ’Απολλόδωρο καί Εύστάθιο μεταχειριζόταν ώς τονωτικό φάρμακο καί 
τόν «ιόν» (σκουριά) μετάλλων σέ ρινίσματα άνάμικτο μέ κρασί8.

Στήν περίπτωση τού Ίφίκλου, προ-ομηρικοΰ βασιλιά τής Θεσσαλικής 
πόλης Φυλάκης, άπό τά διασωθέντα κείμενα9 έχουμε πολλές ένδείξεις ότι 
έπασχε άπό ψυχογενή άνικανότητα, πού τήν θεράπευσε ό Μελάμπους.

Στηριζόμενοι στά άρχαΤα κείμενα μπορούμε νά τακτοποιήσουμε όλες 
τίς μαρτυρίες μέ κάποια συνοχή καί άλληλουχία καί έτσι νά περιγράψουμε 
μέ συντομία τό ιστορικό τού Ίφίκλου : Στή Φυλάκη τής Θεσσαλίας, πρίν 
άπό τόν Τρωικό πόλεμο, βασίλευε ό ’Ίφικλος μαζί μέ τόν πατέρα του τόν 
Φύλακο. Ό  Φύλακος κρατούσε τήν κληρονομική μερίδα τού Νηλέα βασι
λιά τής Πύλου, μαζί μέ ένα κοπάδι εκλεκτές άγελάδες, πού άνήκε στή μη
τέρα του Τυρώ. Αύτές οί άγελάδες είναι ή άρχή όλης τής ιστορίας.

Τίς άγελάδες αύτές διεκδικοΰσε ό Νηλεύς σάν κληρονομική μερίδα 
τής μητέρας του Τυρού, πού παράνομα κρατήθηκαν άπό τόν πατέρα τού 
Φυλάκου Δηϊονέα. Επειδή όμως δέν μπορούσε νά τίς διεκδικήσει, έδινε 
σάν άμοιβή, σ’ αυτόν πού θά τίς έφερνε, τήν κόρη του Πηρώ. Ό  Βίας, ά- 
δελφός τού Μελάμποδα, πού ήταν έρωτευμένος μέ τήν Πηρώ, έπεισε τόν 
άδελφό του νά κλέψει τίς άγελάδες. Ό  Μελάμπους προσπαθώντας νά έ- 
κτελέσει τήν έπιθυμία τού άδελφοΰ του συνελήφθη κατά τήν διάρκεια τής 
έπιχείρησης τής άρπαγής των άγελάδων. Τόν έκλεισαν σέ φυλακή γιά ένα 
περίπου χρόνο, άλλά τότε προανάγγειλε τήν κατάρρευση τής όροφής τής 
φυλακής του, έπειδή άντελήφθη τό θόρυβο των σκουληκιών, πού κατά- 
τρωγαν τά δοκάρια τής στέγης. Ό  Φύλακος έμαθε τήν παρουσία τού κα
ταπληκτικού ίερομάντη στή χώρα του, ό όποιος τού άποκάλυψε γιά πρώτη 
φορά τήν ταυτότητά του, καί τόν παρακάλεσε νά θεραπεύσει τό γιό του ά
πό τήν «άτεκνία» του10. Κατά τή διάρκεια τής φυλάκισής του ό Μελάμ
πους έκμαίευσε πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν αύλή τής Φυλάκης, βε
βαιώθηκε γιά τή σωματική άρτιμέλεια τού Ίφίκλου, έκανε τή διάγνωσή 
του καί ύποσχέθηκε τή θεραπεία μέ άντάλλαγμα τήν ελευθερία του καί τίς 
άγελάδες. Κατά τή διάρκεια μιας εντυπωσιακής ιεροτελεστίας μέ έπικλή- 
σεις καί τελετουργικές πράξεις, ό Μελάμπους διαμέλισε τόν ταύρο πού θυ- 
σιάσθηκε, σκόρπισε τριγύρω τά κομμάτια του καί επιδεικτικά έκραζε 
τούς «οιωνούς» (όρνια). ’Από τό γυπαετό, ήγεμόνα τών οιωνών, «πληρο- 
φορήθηκε» ένα παλαιό καί λησμονημένο περιστατικό, πού συνέβη στήν 
αύλή τού Φυλάκου, όταν ό ’Ίφικλος ήταν άκόμη μικρό παιδί (τίς σχετικές 
πληροφορίες πρέπει ό Μελάμπους νά τίς είχε συγκεντρώσει άπό τούς 
φρουρούς καί τούς υπηρέτες τών άνακτόρων).
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Κάποτε λοιπόν πού ό Φύλακος εύνούχιζε κριούς στούς άγρούς, κοντά 
του βρισκόταν καί ό γιός του *Ίφικλος. Ό  πατέρας, θέλοντας νά άστειευ- 
θει μέ τό γιό του, σήκωσε τό μαχαίρι πρός τά γεννητικά όργανα του γιου 
προσποιούμενος ότι θά τόν εύνουχίσει καί, ένώ σκόπευε νά τό μπήξει σέ έ
να δέντρο, τό μαχαίρι διέφυγε άπό τά χέρια του καί έπεσε κοντά στά γεν
νητικά όργανα του γιού. Ό  "Ιφικλος φοβήθηκε ότι θά τόν ευνουχίσει ό πα
τέρας του, τρόμαξε καί τράπηκε σέ φυγή. Ό  πατέρας θύμωσε, ξαναπήρε 
τό μαχαίρι, τό έμπηξε στό δέντρο καί μετά έτρεξε πίσω άπό τό παιδί ,γιά 
νά τό καθησυχάσει. Αυτός ό ψυχικός κλονισμός, «διά τό έκείθεν δέος», ή
ταν ή αΙτία τής σεξουαλικής του άνικανότητας11.

Φυσικά, ό Φύλακος καί ό "Ιφικλος όμολόγησαν κατάπληκτοι, πώς έ
τσι συνέβησαν τά πράγματα καί στή συνέχεια ό Μελάμπους, μαζί μέ τούς 
πατέρα καί γιό, σύμφωνα μέ τίς ύποδείξεις τού γυπαετού, άναζήτησαν 
στούς άγρούς τό δέντρο, σκάψανε τό φλοιό του καί άνέσυραν τό μαχαίρι, 
πού σκούριαζε έκεϊ μέσα καταχωνιασμένο τόσα χρόνια. Ό  Μελάμπους 
χορήγησε στόν "Ιφικλο τή σκουριά τού μαχαιριού μαζί μέ κρασί έπί δέκα 
ήμέρες12, καί ό τελευταίος γέννησε δύο γιούς, τόν Πρωτεσίλαο καί τόν Πο- 
δάρκη, άπό δεύτερο τοκετό, πράγμα πού άποδεικνύει τήν πλήρη ϊασή του.

Ή  έξαιρετική έπιστημονική όξύνοια καί παρατηρητικότητα τού Με- 
λάμποδος διαφαίνεται έντονα σέ κάθε πρόβλεψη καί διάγνωση, όπως καί 
σέ κάθε τί γύρω άπό τίς Ιάσεις πού άναφέρονται σ’ αύτόν. Στήν περίπτωση 
τού Ίφίκλου μπορούμε νά τήν διακρίνουμε στά έξης γεγονότα, πού οί με
ταγενέστεροι τά έρμήνευσαν στηριζόμενοι στήν μαντική του Ικανότητα13 :

α) Στό ότι γνώριζε δτι θά συλληφθεΐ έπιχειρώντας τήν κλοπή των άγε- 
λάδων τού Φυλάκου14.

β) Στήν πρόβλεψη ότι θά καταρρεύσει τό οίκημα, όπου ήταν φυλακι
σμένος.

γ) Στή διαπίστωση, πού στηριζόταν πάνω στίς Ιατρικές του γνώσεις, 
ότι ή «άτεκνία» τού Ίφίκλου δέν όφειλόταν σέ όργανική βλάβη, άλλά σέ 
ψυχικό τραύμα, όπως προκύπτει άπό τήν μέθοδο θεραπείας πού έφάρμο- 
σε.

δ) Στή χρησιμοποίηση τελετής, όπως ή «βουθυσία», καί στήν έντύπω- 
ση πού προσπάθησε νά δημιουργήσει στόν άρρωστο ότι τό φάρμακο πού 
τού έδωσε θά τόν κάνει καλά.

Ό  Μελάμπους έφάρμοσε στόν "Ιφικλο θεραπεία βασισμένη σέ ψυχο
δυναμικές άρχές. Καταρχάς χρησιμοποίησε τίς πληροφορίες πού πήρε ά
πό τούς φρουρούς καί τούς ύπηρέτες των άνακτόρων γιά τό έπεισόδιο μέ 
τούς κριούς καί τό μαχαίρι, γιά νά πείσει τούς άλλους ότι έχει τήν δύναμη 
τής άπευθείας έπικοινωνίας μέ τούς οΙωνούς καί τόν γυπαετό.

Σύμφωνα μέ τήν φροϋδική θεωρία, ό πατέρας θέλει νά εύνουχίσει τόν
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γυιό του, πού θά τού πάρει τό βασίλειο, κάνει μετάθεση (Displacement) τής 
έπιθετικότητάς του καί ευνουχίζει τούς κριούς. ’Έχουμε άπόδειξη δτι ό 
Φύλακος ήθελε νά ευνουχίσει τόν γυιό του, γιατί τό μαχαίρι έπεσε κοντά 
στά γεννητικά του όργανα.

Ό  ’Ίφικλος, όντας ανίκανος λόγω άσυνείδητου άγχους εύνουχισμοΰ 
άπό τόν πατέρα έξαιτίας τού έπεισοδίου, είχε ασυνείδητα τίς έξής σκέ
ψεις : «όσο δέν έχω πέος, δέν είμαι άνδρας, δέν κινδυνεύω νά μέ εύνουχί- 
σει ό πατέρας. 'Ικανός καί νά κάνω παιδιά σημαίνει ότι έχω πέος, έπομέ- 
νως κινδυνεύω νά μέ εύνουχίσει ό πατέρας.’Ά ρα γιά νά μή μέ εύνουχήσει ό 
πατέρας δέν πρέπει νά έχω πέος (στύση)». Αύτό άπαντάται στην ψυχολο
γία των άνδρών μέ ψυχογενή άνικανότητα. Ό  Freud άναλυτικά μιλάει γι’ 
αυτά τά ψυχολογικά προβλήματα στό “Three Essays on Sexuality” καί στόν 
«μικρό Hans».

Ό  σύγχρονος ψυχοθεραπευτής μέσω τής ψυχοθεραπευτικής έργασίας 
θά έφτανε στήν ιστορία τής άπώθησης, ένώ ό Μελάμπους «τήν ξέρει θεϊ
κά» μέ τίς πληροφορίες πού έχει. Επιτυγχάνει όμως τό ίδιο γεγονός : τό ά- 
συνείδητο τό κάνει συνειδητό. Τό ότι πήγε τόν “Ιφικλο στό δένδρο μοιάζει 
νά είναι τό Ιδιο, όταν κάτι άσυνείδητο τό κάνουμε συνειδητό. Αυτή ή συ- 
νειδητοποίηση μέ έρμηνεΐες προκαλεΐ άγχος, συγκίνηση. Σήμερα κατ’ άν- 
τιστοιχία ό πατέρας θά πήγαινε τόν “Ιφικλο σέ ψυχοθεραπευτή γιά νά τού 
τό πει μέ λόγια. Τότε ό Μελάμπους τόν πήγε στό δένδρο. Καί οί δυό είναι 
σάν νά τού λένε «ότι αύτό τό γεγονός έγινε κάποτε καί φοβήθηκες. Τώρα ό 
πατέρας σου σέ θέλει άνδρα καί γι’ αύτό κάλεσε έμένα». Ό  “Ιφικλος, πα
ρόλο πού είναι μεγάλος, αισθάνεται σάν παιδί άνήμπορο, πού κινδύνεψε 
νά τόν εύνουχίσει ό πατέρας. 'Ό λα αύτά πού έκανε ό Μελάμπους, ό σύγ
χρονος ψυχοθεραπευτής τά κάνει μέ λόγια καί αύτό λέγεται Working - Th
rough.

Ή  χορήγηση σκουριάς (πιθανότατα χαλκού, γιατί ό σίδηρος δέν είχε 
άνακαλυφθεΐ τότε) μέσα σέ οίνο χωρίς ιδιαίτερη θεραπευτική άξια, άναλυ
τικά έχει τήν έννοια δτι τού έδωσε τήν άνδρική δύναμη τού πατέρα. Ε π ο 
μένως ό Μελάμπους παίρνει τήν θέση τής έξουσίας, δηλαδή τήν θέση τού 
'Υπερεγώ, τού πατρικού ύποκατάστατου, πού δχι μόνο τού έπιτρέπει νά γί
νει άνδρας άλλά τού τό άποδεικνύει έμπρακτα (δένδρο, σκουριά), ρόλο 
πού ό σύγχρονος ψυχοθεραπευτής κάνει μέσω τής θεραπευτικής διεργα
σίας (Working Through) καί δχι έμπρακτα.

Ό  Μελάμπους έτσι κέρδισε τήν έλευθερία του καί έγινε πρόσωπο Ι
σχυρό. Ή  παρουσία τού πατέρα σήμαινε δτι καί αύτός ήθελε τόν γιό άν
δρα. Σήμερα, δταν ή θεραπεία γίνεται παρουσίςι τού πατέρα, ένισχύεται ό 
θεραπευτής στό έργο του μέ τήν βεβαίωση τού πατέρα δτι τόν θέλει άνδρα. 
"Οταν ό ψυχοθεραπευτής βλέπει δτι τό Working Through δέν άρκεΐ ή δτι
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παίρνει μεγάλο χρόνο μπορεί νά πάει στό δένδρο άλλά δέν θά τοϋ έδινε 
σκουριά15.

II. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΤΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΑΑΜΠΟΔΑ

Ό  Μελάμπους θεράπευσε έπίσης τίς θυγατέρες τοϋ βασιλιά τοϋ "Αρ
γους Προίτου (Λυσίππης, Ίφινόης καί Ίφιάνασσας), πού έπασχαν άπό 
«μανία», δερματικές έκδηλώσεις καί άλωπεκία.16 Τά κείμενα άπό τόν "Ο
μηρο, 'Ησίοδο, 'Ηρόδοτο, Παυσανία, Διόδωρο Σικελιώτη, Στράβωνα, 
Διοσκορίδη καί κυρίως τόν 'Απολλόδωρο καί τούς διάφορους σχολια
στές μάς δίνουν πολύ ύλικό γιά τή θεραπεία τής ψυχικής άρρώστιας των 
Προιτίδων.17

Ό  Βασιλιάς τής Τύρινθος Προΐτος, Ίναχίδης τήν καταγωγή, είχε 
τρεις θυγατέρες, τήν Λυσίππη, τήν Ίψινόη καί τήν Ίφιάνασσα18. Ό  ΠροΤ- 
τος έδωσε στά κορίτσια του άνατροφή σύμφωνα μέ τίς Ιερές παραδόσεις 
τής φυλής του. Οί Ιερείς των άνακτόρων τίς δίδαξαν τήν άρχαία θρησκεία 
τοϋ 'Ινάχου καί των Δαναών μέ έπικεφαλής τήν προστάτιδα θεά των *Αρ- 
γείων «σεπτή "Ηρα» κατά τόν Η σίοδο. Στόν βωμό των άνακτόρων διατη
ρούσαν άσβεστο τό Φορωνικό φως19. Κατά τήν έποχή τής έφηβείας τους, ή 
συνοδεία τοϋ Διονύσου μέ ξέφρενους άλαλαγμούς, ήχους, τυμπάνων καί 
αυλών καί κραυγές « Ίακχε , Ίακχε , έλθέ χορεύσων» καί σείοντας ξύλι
νους φαλλούς, έφθασε στήν ‘Αργολίδα άπό τίς Θήβες20. Ό  άρχηγός τοϋ 
πρωτόγονου έκείνου θιάσου ζήτησε άπό τόν Προιτο νά τόν άκολουθήσει 
μαζί μέ τήν οίκογένειά του. Ό  ΠροΤτος τόν άπέπεμψε σκαιά καί άπαγό- 
ρευσε στίς κόρες του νά τόν όκολουθήσουν. Ό  βασιλιάς άντιμετώπισε μέ 
σθένος τήν νέα θρησκευτική μεταρρύθμιση. ΟΙ κόρες όμως τοϋ Προίτου ύ- 
πέστησαν ένδοψυχική άναστάτωση άπό τήν έλευση τής θρησκείας τοϋ νέ
ου θεού. Στήν άρχή καυχήθηκαν δτι ήσαν ώραιότερες άπό τήν "Ηρα. "Ε
πειτα όμως ξεχύθηκαν μανιασμένες άπό τά άνάκτορα καί «πήραν τά βου
νά». Περιπλανήθηκαν στήν όρεινή Αργολίδα, Κορινθία, 'Αρκαδία καί σ' 
όλη τήν Πελοπόννησο21. Ό  ΠροΤτος καί οί σύμβουλοί του άναγκάσθηκαν 
νά καλέσουν τόν Μελάμποδα πού ήταν γνωστός στήν Ελλάδα ώς «ό πρώ
τος τήν διά φαρμάκων καί καθαρμών ευρηκώς θεραπείαν»22.

Ό  Μελάμπους ύποσχέθηκε δτι θά τίς θεραπεύσει, άλλά ζήτησε γιά ά- 
μοιβή τό μισό βασίλειο τοϋ Προίτου καί νά γίνει 'Αργείος πολίτης. Ό  
Προΐτος άρνήθηκε, άλλά ή τρέλλα τών Προιτίδων αυξανόταν καί άπό αύ- 
τές παρασύρθηκαν καί άλλες γυναίκες τοϋ "Αργους. "Ετρίογαν τίς ϊδιες 
τους τίς σάρκες καί σπάραζαν τά βρέφη τους πού κρατούσαν στήν Αγκα
λιά τους23. Αύτή τή φορά ό Μελάμπους ζήτησε μεγαλύτερη Αμοιβή. Συμ
φώνησε τελικά νά τοϋ δώσει τά δύο τρίτα τοϋ βασιλείου κατά τόν Ά πολ-
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λόδωρο τόν Διόδωρο Σικελιώτη καί τόν Παυσανία ή τό μισό κατά τόν Η 
ρόδοτο, αν θεράπευε τίς κόρες του καί τίς άλλες γυναίκες.

Ό  Μελάμπους τότε «παραλαβών τούς δυνατοτέρους των νεανιών, μ ετ’ 
Αλαλαγμού καί τίνος ένθεου χορείας έκ των όρων αύτάς εις Σικυώνα συνε- 
δίωξε»24. Έ κεΐ ή Ίφινόη άπό τήν υπερκόπωση «μετήλλαξεν», πέθανε. 
Φαίνεται ότι στή Σικυώνα θεραπεύτηκαν οί περισσότερες γυναίκες, γι’ αύ- 
τό έκεΐ «εΐσί εικόνες χαλκαί, τάς Προίτου θυγατέρας λέγουσιν είναι 
σφάς»25, «ό δέ ναός - Ά  ηόλλωνος - έστι μέν έν τή Αγορά τό δέ έξ Αρχής λέ- 
γουσιν αυτόν υπό Προίτου ποιηθήναι, τάς γάρ θυγατέρας ένταϋθα τής μανίας 
παύσασθαι»26.

'Η θεραπεία όμως των Προιτίδων δεν τέλειωσε στή Σικυώνα. 'Η Λυ- 
σίππη καί ή Ίφιάνασσα έφυγαν πάλι, πέρασαν τήν Στυμφαλία λίμνη, άνέ- 
βηκαν στό Φενεό27 καί έφτασαν στή Νώνακρι28 καί στά νερά τής Στυγός. 
'Ό ταν άνέβηκαν στά ’Αροάνια χώθηκαν σ’ ένα βαθύ σπήλαιο γιά νά κρυ
φθούν. Έ κεΐ τίς συνάντησε ό Μελάμπους μέ τόν άδελφό του Βίαντα. «Μή 
τρομάζετε, τούς είπε κοιτάζοντας αυτές κατάματα. Πάρτε λίγο ποτό (είχε 
βάλει μέσα έλλέβορο). Σάς τό χαρίζει ό νέος θεός, ό Διόνυσος. Είναι παιδί 
τού Δία καί τής Σέμελης. Πιστέψτέ τον. Θέλει τό καλό σας. Δροσίστε τά 
φρυγμένα χείλη σας». Τούς έξήγησε ότι ό πατέρας τους δέχεται τώρα τόν 
Διόνυσο καί ότι τόν έστειλε νά τούς άναγγείλει ότι, έάν θέλουν, δέχεται ό 
Προΐτος νά νυμφευθεΐ ό ίδιος τήν Ίφιάνασσα καί ό άδελφός του τήν Λυ- 
σίππη. Οί πριγκίπισσες δέχθηκαν νά άκολουθήσουν τόν Μελάμποδα, ό ό
ποιος «θυσίαις τε άπορρήτοις καί καθαρμοΐς κατήγαγεν τάς θυγατέρας τού 
Προίτου (άπό τό σπήλαιον) εις τούς Λουσούς καί ήκέσατο τής μανίας έν 
Άρτέμιδος ίερώ»29.

Ό  Παυσανίας βεβαιώνει : «καί ές τών Προίτου θυγατέρων τά καθάρ
σια έμβηθέντα»30 στόν “Αγρινο ποταμό, πού είχε θεραπευτικές ιδιότητες. 
Τήν κάθαρση στόν ’Άγρινο ποταμό μαρτυρεί καί ό Στράβων : «οί δ ' άπό 
τού Μελάμποδος τοΐς ΰδασι τούτοις χρήσασθαι πρός τόν τών Προιτίδων 
καθαρμόν ' Αλφούς δέ καί λεύκας καί λειχήνας ίάται τό έντεϋθεν λουτρόν»Μ.

Μετά τήν πλήρη άποκατάσταση τής ύγείας τών Προιτίδων ό Μελάμ
πους φαίνεται ότι έπέστρεψε στήν Τίρυνθα άκολουθώντας μαζί μέ τίς 
Προιτίδες άντίστροφα τό δρόμο, πού είχε ξεκινήσει γιά τήν δίωξή τους. Ό  
Προΐτος μετά τήν θεραπεία τών θυγατέρων του, σύμφωνα μέ τήν πληροφο
ρία πού άναφέρει ό Καλλίμαχος32, έκτισε δύο ναούς : ένα στήν Κόρη Άρ- 
τέμιδα, διότι έπανέφερε «τάς πλανωμένας» καί άλλον στήν «ήμερον Άρ- 
τέμιδα», διότι πράϋνε τήν άγριότητά τους. Στήν Τίρυνθα ό Μελάμπους ά- 
νακηρύχθηκε βασιλιάς καί έμεινε στά άνάκτορα μέ τήν Ίφιάνασσα γυναί
κα του. Ή  μεγάλη του έπιτυχία τόν έκανε Άργείτη βασιλιά καί έτσι τόν ά- 
ναφέρει ό "Ομηρος.
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Τό σύστημα θεραπευτικής άγωγής πού έφαρμόσθηκε άπό τόν Μελάμ- 
ποδα παρά τόν μανδύα τού μυστηρίου, στηρίζεται σέ έπιστημονικές βά
σεις, πολύ άξιόλογες γιά τήν παλαιότατη έκείνη έποχή.

Ιτ ίς  Προιτίδες ή «συνοδεία τού Διονύσου» μέ τούς φαλλούς, τούς Α
λαλαγμούς, τά τύμπανα καί τούς όργιαστικούς χορούς διέγειρε τίς σε
ξουαλικές έπιθυμίες των θυγατέρων τού Προίτου καί τίς άλλες Άργειες 
γυναίκες, πού τά έθιμα τούς Απαγόρευαν τήν έκτόνωση. "Ετσι έπαθαν μιά 
όμαδική «μανία» καί «πήραν τά βουνά». Ό  Μελάμπους, πού κλήθηκε νά 
τίς θεραπεύσει, καί ό Αδελφός του παρουσιάσθηκαν στίς δύο πριγκίπισσες 
καί τούς είπαν δτι ό πατέρας σας δέχεται νά παντρευτούμε καί νά γίνετε 
βασίλισσες. "Ετσι ό Μελάμπους πήρε τήν θέση τού 'Υπερεγώ, πού έπιτρέ- 
πει στίς πριγκίπισσες τήν Ικανοποίηση των σεξουαλικών ένστίκτων καί 
μάλιστα έπικροτεΤται άπό τό κοινωνικό περιβάλλον (Βασιλιάς, πολίτες). 
Μέ τόν τρόπο αύτό θεραπεύθηκαν καί οί άλλες Άργειες γυναίκες. Ό  Με
λάμπους τούς έδωσε κρασί μέ έλλέβορο, έκαμε θυσίες Απόρρητες καί κα
θαρμούς καί έτσι Αποκατέστησε τήν ύγεία τους33. “Επειτα όλοι έπέστρε- 
ψαν στήν Τίρυνθα Ακολουθο')ντας Αντίστροφα τόν δρόμο πού είχαν πάρει 
κατά τήν φυγή τους άπό έκεΐ. Έδώ βλέπουμε δτι έκαμαν συμβολικά αύτό, 
πού δλοι οί Ασθενείς στήν ψυχοθεραπεία έχουν Ανάγκη νά κάνουν μέ τό νά 
ξαναθυμηθούν δλα τά περιστατικά τής ζωής τους.

III. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΑΚΑΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΑΑΜΠΟΔΑ

Γιά τόν Ά λκα θο34 πολύ λίγες πληροφορίες μάς άφησαν οΐ Αρχαίοι 
συγγράφεις καί γΓ αύτό ή Ιστορία του μάς είναι σχεδόν άγνωστη. Ό  
Απολλόδωρος35 καί Ιδιαίτερα ό Παυσανίας στά «Μεγαρικά»36 του καθώς 
καί ό Διευχίδας είναι κυρίως οί πηγές, πού μάς δίνουν ύλικό πάνω στό ό
ποιο μπορούμε νά στηριχθούμε γιά νά συνθέσουμε τήν Ιστορία τού Ά λκά- 
θου.

Στά χρόνια, πρίν άπό τόν Τρωικό πόλεμο, ό Ά λκ α θος έστειλε σάν 
πρωτότοκο τόν Ίσχέπολι νά λάβει μέρος στήν Θήρα τού Καλυδωνίου κά
πρου μαζί μέ τό Μελέαγρο καί τήν Αταλάντη. Κατά τό Αγώνα ό Ίσχέπο- 
λις φονεύθηκε. Ό  “Αλκαθος χωρίς νά γνωρίζει τούτο προσευχόταν στήν 
Άκρόπολι στόν προστάτη του Απόλλωνα κΓ έκανε θυσίες στό βωμό του 
γιά τήν ύγεία καί τήν έπιστροφή τών παιδιών του. Σύμφωνα μέ τά έθιμα τής 
έποχής αύτό δέν έπετρέπετο. Ό  Καλλίπολις, πού πρώτος έμαθε τόν θάνα
το τού Αδελφού του, έτρεξε στήν ’Ακρόπολη γιά νά άποτρέψει τόν πατέρα. 
Σαστισμένος, άσθμαίνοντας σκόρπισε τά ξύλα άπό τό βωμό καί άρχισε νά 
έξηγεΐ τούς λόγους. Ό  “Αλκαθος χωρίς κάν νά Ακούσει όργισμένος γιά 
τήν «Ανόσια» πράξη τού γυιού του, άρπαξε ένα άπό τά σκορπισμένα ξύλα,
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τόν κτύπησε μέ όρμή στό κεφάλι καί τόν θανάτωσε. "Οταν έπέτρεψε στό 
ανάκτορό του άπό τούς θρήνους των γυναικών τής αύλής πού περιστοίχι
ζαν τήν απαρηγόρητη Εύαίχμη άντελήφθη τήν δικαιολογημένη πράξη τοΰ 
δύστυχου παιδιού του.

Τόν ’Ά λκαθο κατέτρωγε ή λύπη τοΰ θανάτου των παιδιών του καί οί 
τύψεις γιά τήν άδικη παιδοκτονία. Τό δράμα αύτό τραυμάτισε τήν ψυχή 
του καί έπαθε βαρειά κατάθλιψη. Οί ιερείς καί οί ιατροί τών άνακτόρων 
του δέν μπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν, γι’ αύτό οί έπιτελεΐς του έκάλεσαν 
άπό τό "Αργος τόν ξακουσμένον ίατρομάντη Μελάμποδα, πού ήταν ειδι
κός γιά τά ψυχικά νοσήματα. Πράγματι ό Μελάμπους «ε/ς Μέγαρα έλθών 
Άλκαθουν έπί τφ  φόνφ τφ  Καλλιπόδι καθήραι», δηλαδή έκαθάρισε τήν 
ψυχή τού Άλκάθου άπό τήν αμαρτία γιατί σκότωσε τό παιδί του37. Ό  "Αλ- 
καθος άπό ευγνωμοσύνη έδώρισε στό Μελάμποδα μιά μεγάλη περιοχή τού 
βασιλείου του, τά Αίγόσθενα, σημερινό Πόρτο Γερμενό τών Βιλλίων, στήν 
όποια τού 'ίδρυσε ένα ψυχοθεραπευτήριο38.

Γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό Μελάμπους θεράπευσε τόν "Αλκαθο, ό 
Παυσανίας άναφέρει τά έξης :

«Παρά δέ τήν έσοδον τήν ές τόν Διονύσιον τάφος έστίν Αστυκρατείας 
καίΜ αντοΰς' θυγατέρες δέ ήσαν Πολνείδου τοΰ Κοιράνου τοΰ Άβαντος τοΰ 
Μελάμποδος ές Μέγαρα έλθόντος Αλκάθουν έπί τφ  φόνφ τφ  Καλλιπόλι- 
δος καθήραι τοΰ παιδός»39.

Μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι ό Μελάμπους έκτός άπό τήν ειδική ιε
ροτελεστία τών «καθαρμών», πού άναφέρουν οί πηγές, έφάρμοσε καί κά
ποια άνάλογη ψυχοθεραπευτική τεχνική μέ τίς προηγούμενες περιπτώ
σεις. Πιστεύουμε ότι οί άρχαΐοι συγγραφείς χρησιμοποιούν τόν όρο «κα
θαρμοί» ύπό εύρεία καί όχι μόνον ύπό ειδική έννοια. ’Αλλά καί μόνο οί κα
θαρμοί πού «καθαρίζουν» τόν άνθρωπο άπό τήν ένοχή καί τίς τύψεις σέ 
πολλές περιπτώσεις άρκούν νά θεραπεύσουν τήν κατάθλιψη καί άνήκουν 
στήν ύπό εύρεία έννοια ψυχοθεραπεία.

IV. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΚΑ Β- 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.

Ό  Ιπποκράτης έζησε τόν 5ο αί. π.Χ. στήν Κώ καί ήταν κατά τήν πα
ράδοση κατ’ εύθείαν άπόγονος τού ’Ασκληπιού, άπό τόν πατέρα του, καί 
τού 'Ηρακλή άπό τήν μητέρα του. Σήμερα ό Ιπποκράτης άναγνωρίζεται 
πλέον σέ όλόκληρο τόν κόσμο ώς ό ιδρυτής τής έπιστημονικής ιατρικής. 
Τά Ιπποκρατικά  έργα έγιναν άντικείμενο έπισταμένης μελέτης άπό "Ελ
ληνες καί ξένους Ίπποκρατιστές, τόσο στήν άρχαιότητα, όσο καί στήν 
σύγχρονη έποχή. ’Επειδή δέ είναι δυσχερής ή άκριβής χρονολογική τους
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κατάταξη, άλλά καί ή έξακρίβωση τής γνησιότητάς τους, συγκεντρώθη
καν δλα σέ ένιαία συλλογή, πού όνομάζεται «Ίπποκράτειος Συλλογή» 
(Corpus Hippocraticum)40.

Ό  Ιπποκράτης ύπήρξε ό σημαντικότερος έκπρόσωπος τής Ιατρικής 
σχολής τής Κώ, μαζί καί ό σημαντικότερος έκπρόσωπος τής Ιατρικής 
στήν άρχαιότητα. Ό  Σωρανός άποδίδει στόν Ίπποκράτη τήν διάγνωση 
καί θεραπεία τής πάθησης του βασιλιά τής Μακεδονίας Περδίκκα τού Β’. 
Αύτός τόν κάλεσε στήν αύλή του, έπειδή ύπέφερε άπό μιά έπίμονη καί έ- 
ξαντλητική άρρώστια, πού κανείς δέν εϋρισκε τήν αιτία της καί ούτε φάρ
μακα βελτίωναν τήν κατάστασή του. Ό  Ιπποκράτης τόν παρακίνησε νά 
έκμυστηρευθεΐ όλη του τή ζωή, τίς σκέψεις, τίς φαντασίες, τά όνειρά του, 
καί έτσι μπόρεσε νά έμβαθύνει στή συναισθηματική του ζωή. Τελικά άπο- 
καλύφθηκε ό κρυφός έρωτας του Περδίκκα πρός τήν Φίλα, παλλακίδα 
τού πατέρα του, πού είχε ήδη πεθάνει. Ό  Περδίκκας, μετά άπό άντιρρή- 
σεις, άναγνώρισε τά αίσθήματά του γιά τήν Φίλα, τήν νυμφεύθηκε καί θε
ραπεύτηκε χωρίς φάρμακα41. Ό  Σωρανός μνημονεύει άκόμα πώς, μετά 
τήν θεραπεία τού Περδίκκα, έκλήθη (ό Ιπποκράτης) «υπό των 'Αβδηρι
τών πρός αυτούς άπελθεϊν καί Δημόκριτον μέν ώς έν μανίρ Θεραπεϋσαι, ρύ- 
σασθαι δέ λοιμού τήν πόλιν ύλην»42.

ΟΙ πληροφορίες τού Σωρανοϋ γιά τό έπεισόδιο έχουν ώς έξής :
«Τήν δέ σύμπασαν Ελλάδα Οεραπεύων (ό Ιπποκράτης) έθαυμάσθη, 

ώστε καί υπό Περδίκκα τού Μακεδόνων βασιλέως φθισικοΰ νομισθέντος 
παρακληθέντα δημοσίρ πρός αυτόν έλθεΐν μετ' Εύρυφώντος, δς καθ' ήλι- 
κίαν πρεσβύτερος ήν αυτού, καί σημειώσασθαι ψυχής είναι τό πάθος, ήρα 
γάρ μετά τόν τού πατρός 'Αλεξάνδρου Θάνατον Φίλας τής παλλακίδος αυ
τού, πρός ήν δηλώσαντα τό γεγονός, έπειδή παρεφύλαξεν ταύτης βλεπομέ- 
νης παντελώς έκεΐνον τρέπεσθαι, λϋσαι μέν τήν νόσον, άνακτήσασθαι δέ τό 
βασιλέα».

Στήν βιογραφία του Ίπποκράτη, πού παραθέτει τό Λεξικό Σούδα 
(12ος μ.Χ. αΙώνας), μνημονεύεται ότι «διέτριψεν έν Μακεδονίρ, φίλος ών 
σφόδρα τώ Βασιλεϊ Περδίκκα»**. Στό χρονικό τού Εύσεβίου έπισκόπου 
Παμφίλου (4ος μ.Χ. αιώνας) άναφέρεται : «Έ πί Άρταζέρζου... κα ίΠ ελο - 
ποννησιακός συνέστη πόλεμος, τότε καί Ιπποκράτης Κώος ό Ιατρός έγνω- 
ρίζετο καί Μακεδόνων βασιλεύοντος τού Περδίκκα Ιατρών άριστος έγνωρί- 
ζετο Άσκληπιάδης τό γένος»45.

Μιά σχετική πληροφορία μάς δίνει ό Πλάτωνας στόν «Πρωταγόρα» 
καί στόν «Φαιδρό»46. Στόν «Φαιδρό»47 ό Σωκράτης καί ό Φαιδρός συζη
τούν γιά τήν «φύσιν» τής ψυχής. Σέ μιά στιγμή ό Σωκράτης ρωτά τόν συ
νομιλητή του : «Ψυχής ούν φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι οϊει δυνατόν εί
ναι άνευ τής τού όλου φύσεως ;» («Φαντάζεσαι πώς είναι δυνατό νά κατα
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νοήσουμε Ικανοποιητικά τή φύση τής ψυχής χωρίς τή φύση τού δλου ;»). 
Ό  Φαιδρός άπαντα : «Εί μέν Ίπποκράτει γε τφ  των Άσκληπιαδών δ ειτί  
πιθέσθαι, ουδέ περί σώματος άνεν τής μεθόδου ταύτης»' («άν πρέπει νά πι
στέψουμε τόν Άσκληπιάδη 'Ιπποκράτη, ούτε καί τού σώματος τή φύση 
μπορούμε νά κατανοήσουμε χωρίς αύτή τήν μέθοδο»). Είναι φανερό δτι τό 
χωρίο άποτελεΐ υπαινιγμό γιά τήν άληθινή μέθοδο τού 'Ιπποκράτη48.

Ό  Περδίκκας έρωτεύθηκε τήν Φίλα, ύποκατάστατο τής μητέρας, άλ- 
λά τό ’Υπερεγώ του (ό πατέρας του έχει πεθάνει) τόν έμπόδιζε. Ό  Freud 
λέει δτι τίποτε δέν είναι τυχαίο στίς σχέσεις μας μέ τούς άλλους άνθρώ- 
πους. Ή  Φίλα είναι ύποκατάστατο τής μητέρας καί ό Περδίκκας ήθελε νά 
πάρει αύτό πού είχε ό πατέρας. 'Η  έπιθυμία του αύτή ήταν φορτισμένη μέ 
πολύ ένοχή, έξαιτίας τού οίδιποδείου συμπλέγματος. Δέν παραιτεΐται από 
τήν έπιθυμία, πού είναι τόσο έντονη, παρόλο πού δέν μπορεί νά τήν πραγ
ματοποιήσει καί φθάνει σέ άδιέξοδο, άρρώσταίνει. Αύτή είναι γνωστή σύγ
κρουση στούς νευρωτικούς.

Φοβάται τήν έκδίκηση τού πατέρα, γιατί σύμφωνα μέ τήν ψυχαναλυτι
κή θεωρία ό πατέρας είναι ένσωματωμένος στό 'Υπερεγώ τού Περδίκκα. 
Έδώ ή σύγκρουση είναι μεταξύ των ένστικτων καί τού 'Υπερεγώ. 'Η ψυχι
κή σύγκρουση δέν λύεται καί έτσι άρρώσταίνει.

'Ο Ιπποκράτης, τονίσαμε πιό πάνω, είχε τήν ικανότητα νά κατανοή
σει ότι οί σωματικές αύτές άρρώστιες ήσαν ψυχοσωματικές (ψυχοφυσιο- 
λογικές), δηλαδή δτι τίς προκαλοΰσε, άσυνείδητος ψυχολογικός παράγον
τας. Γι’ αύτό βοήθησε τόν Πέρδικκα νά τού έκμυστηρευθεΐ τήν ζωή του. 
’Από αύτό έντόπισε τήν σύγκρουση καί έπαιξε τόν ρόλο τού Υπερεγώ καί 
τού πατρικού ύποκατάστατου, πού έδωσε τήν άδεια στόν Περδίκκα νά έκ- 
πληρώσει τήν έπιθυμία του. Αύτό είχε ώς άποτέλεσμα νά άπαλείψει τήν έ
νοχή καί τόν φόβο τής τιμωρίας. Πράγμα πού είχε ψυχοθεραπευτικό άπο
τέλεσμα, δηλαδή έκανε τόν Περδίκκα ικανό νά ικανοποιήσει τήν έπιθυμία 
του. Συνεπώς ό ρόλος τού 'Υπερεγώ ('Ιπποκράτης) ήταν νά λύσει τήν σύγ
κρουση καί ό Πέρδικκας νά ικανοποιήσει τήν έπιθυμία του χωρίς ένοχή 
καί φόβο τιμωρίας. Ό  Ιπποκράτης δέν ξέρουμε γιατί έδωσε αύτή τή λύση. 
Υποθέτουμε δτι τό στενό καί εύρύ περιβάλλον έπέτρεπε αύτή τή λύση. Σή
μερα στήν όρθόδοξη ψυχοθεραπεία ό θεραπευτής θά έρμήνευε τήν έπιθυ
μία τού Περδίκκα καί θά τήν έκανε άπό άσυνείδητη συνειδητή. ’Αλλά καί 
σήμερα ένας ψυχοθεραπευτής ύπό εύρεία έννοια, ίσως γιά νά συντομεύσει 
τήν θεραπεία, θά έκανε τό ίδιο πράγμα, έάν οί κοινωνικές συνθήκες τού έ- 
πέτρεπαν νά δώσει αύτή τή λύση49.
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5. Βλ. Παυσανίας I, 43,5,
6. Παυσανίας, I, 44, 8,
7. Διοσκορίδης, IV 149, 162 

Πλίνιου, Hist. Nat, XXV, 5 (21)
8. Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη 1,9,12. Φερεκίδης, άπ. 33. Σχόλια Θεοκρίτου III, 

43.
9. Ή παρουσία τοϋ Μελάμποδα στή Φυλάκη τής Θεσσαλίας καί ή ϊαση τοϋ Ίφί- 

κλου ήταν ευρύτατα γνωστά στήν Αρχαιότητα. Ή Όδύσσεια τοϋ Όμήρου πα
ρουσιάζει μιά καλή γνίόση των γεγονότων :

«Τοισι δ* έπ* Ιφθίμην Πηρώ τέκε, θαύμα βροτοίσιν 
τήν πάντες μνώοντο περικτίται* ούδέ τι Νηλεύς 
τω έδίδου, ός μή έλικας βόας εύρυμετώπους 
έκ Φυλάκης έλάσειε βίης Ίφικληείης, 
άργαλέας* τάς δ’ οίος ύπέσχετο μάντις άμύμων 
έξελάαν* χαλεπή δέ θεοϋ κατά μοΐρ' έπέδησεν 
δεσμοί τ' άργαλέοι καί βουκόλοι άγροιώται.
Άλλ' δτε δή μήνες τε καί ήμέραι έξετελεϋντο,
&ψ περιτελλομένου έτεος καί έπήλυθον ώραι, 
καί τότε δή μιν έλυσε βίη Ίφικληείη,
θέσψατα πάντα είπόντα* Διός δ' έτελέειτο βουλή». Όμήρου, Όδύσσεια 
λ287 -297.

Επίσης καί Όμήρου, Όδύσσεια Ο 222-242
«ή τοι ό μέν τά πονείτο καί εύχετο, θϋε δ’ Άθήνη
νηΐ παρά πρυμνή’ σχεδόθεν δέ οί ήλυθεν άνήρ (Θεοκλύμενος)
τηλεδαπός, φεύγων έξ "Αργεος άνδρα κατακτάς,
μάντις* άτάρ γενέην γε Μελάμποδος έκγονος ήεν,
δς πρίν μέν ποτ' έναιε Πύλω ένι, μητέρι μήλων,
άφνειός Πυλίοι μέγ' έξοχα δώματα ναίων*
δή τότε γ' άλλων δήμον άφίκετο πατρίδα φεύγων
Νηλέα τε μεγάθυμον, άγαυότατον ζωόντων,
δς οΐ χρήματα πολλά τελεσφόρον είς ένιαυτόν
είχε βίη, ό δέ τέως μέν ένί μεγάροις Φυλάκοιο
δεσμω έν άργαλέω δέδετο, κρατέρ' άλγεα πάσχων
εΤνεκα Νηλήος κούρης, άτης τε βαρείης,
τήν οΐ έπί φρεσί θήκε θεά διασπλήτις Έρινύς*
άλλ* ό μέν έκφυγε κήρα καί ήλασε βοϋς έρυμύκους
ές Πύλον έκ Φυλάκης καί έτίσατο έργον άεικές
άντίθεον Νηλήα, κασιγνήτο) δέ γυναίκα
ήγάγετο πρός δώμαθ* ό δ* άλλων ΐκετο δήμον,
"Αργος ές Ιππόβοτον* τόθι γάρ νύ οΐ αίσιμον ήεν 
ναιέμεναι πολλοΐσιν άνάσσοντ' Άργείοισιν. 
ένθα δ* έγημε γυναίκα καί ύψερεφές θέτο δώμα, 
γείνατο δ' Άντιφάτην καί Μάντιον, υίε κραταιώ».
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Δύο Αποσπάσματα πού Αποδίδονται στή «Μελαμποδία» τού Ησιόδου μαζί μέ 
πληροφορίες άπό τίς «Μεγάλες Ήοΐες» δείχνουν πόσο στενά δέθηκαν τά σχε
τικά μέ τόν Μελάμποδα καί τόν "Ιφικλο στόν Ήσιόδειο κύκλο :

«'Ησίοδος δ’ έν τφ δευτέρω Μελαμποδίας σύν τφ Π σκύπφον λέγει 
τφ δέ Μάρης θοός άγγελος ήλθε δΓ οίκου, 
πλήσας δ’ άργύρεον σκύπφον φέρε, δώκε δ' άνακτι. 
καί πάλιν.
Καί τότε μάντις μέν δεσμόν βοός αΤνυτο χερσίν 
Ίφικλος δ’ έπί νώτ' έπεμαίετο* τφ δ* έπ’ όπισθεν 
σκύπφον έχων έτέρη, έτέρη δέ σκήπτρον άείρας,
έστειχεν Φύλακος καί ένί δμώεσσιν έειπεν». Μελαμποδία, Άπόσπ. 165, 

166. Rzach\ Βλ. έπίσης ’Αθηναίου, Δεπνοσοφισταί ια' 6. 498α καί Ευσταθίου, 
Παρεκβολαί είς Ίλιάδος Μ. 208.
«Έν δέ ταϊς καλουμέναις Μ ε γ ά λ α ι ς  Ή ο ί α ι ς  λέγεται, ώς άρα Μελάμ- 
πους, φίλος ών τφ Άπόλλωνι, άποδημήσαν κατέλυσε παρά Πολυφάντη. Βοϋν 
δ* αύτφ θύοντι δράκων άνερπύσας κατέφαγε τόν τού Πολυφάντου θεράποντα. 
Χαλεπήνας δ* ό βασιλεύς άποκτείνει τόν δράκοντα. Μελάμπους δέ έκεινον 
μέν θάπτει, τά δέ έκγονα αύτού έκτρέφει. Κάκείνα περιλείχοντα τά ώτα αύτοϋ 
ένέπνευσαν αύτφ τήν μαντικήν. Κλέπτοντα δέ τόν Μελάμποδα τάς βούς τού 
ΊΙρίκλου καί συλληφθέντα ύπ* αύτου έπειδή τό στέγος έμελλεν όσον ούπω πε- 
σεΐσθαι τής οίκίας, κατανενοηκότα ύπό μαντικής - έν δεσμωτηρίφ κατεχόμε- 
νον - είπεΐν τή θεραπαίνη τού Ίφίκλου. Παρ’ ής "Ιφικλος μαθών τό πρόρρημα 
αυτός τε άπαλλάττεται τού δεινού καί Μελάμποδα αΐδεσθείς άπέλυσεν, έπι- 
δούς αύτφ καί τάς βούς άς άφίκετο κλέψαι». Μεγάλαι Ήοΐαι, Άποσπ. 140. 
Rzach3

’Από τούς άλλους συγγραφείς άναφέρονται ώς γνώστες τού έπεισοδίου ό 
’Απολλώνιος ό Ρόδιος (Άργον. I, 118), ό Θεόκριτος (III, 43), ό Φερεκύδης, ό 
’Απολλόδωρος καί Ισως ό Σοφοκλής. Ή διήγηση τού Φερεκύδη ήταν, όπως 
φαίνεται, ή πιό διαδεδομένη καί πιστευτή. Αυτός είναι κυρίως ό λόγος πού ό 
Εύστάθιος Θεσσαλονίκης τήν παραθέτει σάν βασικό πυρήνα των «Παρεκβο- 
λών» του (Λ, 290-295). Τά κείμενα πού παραθέτει, Ανώνυμα, ό Εύστάθιος, δί
νουν τήν εύκαιρία στόν μελετητή νά Αντιληφθεΐ τί ήταν περίπου γνωστό στήν έ- 
ποχή γιά τό έπεισόδιο. Σ’ αύτά θά πρέπει νά προστεθεί ή πηγή των Σχολίων 
τού Θεοκρίτου, πού Ακόμα καί ό Εύστάθιος Αναγνώριζε ώς Ανεξάρτητο κλά
δο. Βλ. έπίσης Εύσταθίου, Παρεκβολαί είς 'Ομήρου ’Οδύσσεια λ287, Φερεκύ
δης, άπόσπ. 33 (Ζ. Βίβλου), ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη I, 9,12, Θεοκρίτου, 
ΕΙδύλλια III, στ. 43-45, Άπολλωνίου Ροδίου, Άργον. I, στ. 118.

10. Ό  όρος «Ατεκνία» στόν Εύστάθιο, Παρεκβολαί είς 'Ομήρου Ίλιάδα λ280* «ά
γονος» στά Σχόλια είς Θεόκριτον III, 43' «άπαιδία» στόν Φερεκύδη.

11. Πρβλ. Εύσταθίου, Παρεκβολαί είς 'Ομήρου Όδ. λ287 :
«Τυρώ μετά θάνατον. Σαλμωνέως τού πατρός, ήλθεν έκ Φυλάκηςπρός Δηϊο- 
νέα τόν τού πατρός Αδελφόν ή καί άλλως είπεΐν, έξ Ίωλκού είς Φυλάκην πρός 
τόν αύτής θειον, ύφ* ού καί έξεδόθη άνδρί τφ Κρηθεΐ. Θανόντος δέ Δηϊονέως,
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δν καί Δηΐονα καλούσι τινές, βασιλεύει Φύλακος είτα 6 έγγονός Ηφικλος 
ό καί Ίφικλής. "Ος ίδιοποιησδμενος καί τινα των τής Τυρούς δπισχυρίζετο μή 
δν δποδούναι. Νηλεύς δέ τή μητρί Τυροί έπαμύνων έδίδου τήν θυγατέρα Πη- 
ρώ, κδλλει διαφέρουσαν, τφ έξ Ίφίκλου λαβόντι τάς βοϋς, δσαι διέφερον τή 
μητρί. Έπέχείρει δέ ούδείς, ήσαν γάρ δμαχοι τφ Ίφικλφ βουκόλοι τε δγροιώ- 
ται καί κύνες. Βίας δέ ό Άμυθδνονος, θαρρήσας δνύσαι δν τδ τού δθλου τοϋδε 
Μελάμποδα τόν άδελφόν, δνδρα τήν μαντικήν δριστον, ύφίσταται τό έργον 
κατά έρωτα τής Πηρούς, καί πείθει τόν άδελφόν άποδϋναι τόν άγώνα. Ό  δέ, 
καίτοι εύ είδώς ότι δλώσεται, τολμά όμως διδ τόν άδελφόν. Καί δή άπελθών έ- 
άλω, καί παραδοθείς Ίφίκλψ καί καθειρχθείς έφυλδσσετο. Δοθέντων δε πρός 
ύπουργίαν αύτω δνδρός καί γυναικός, ό μέν δνήρ έπιεικώς ήν πρός αυτόν, ή δέ 
γυνή έλύπει. Έπεί δέ ό χρόνος προύβαινε, άκούει σκωλήκων ψόφου τινός είτε 
τριγμού ύπερθεν τού τέγους, οί δέ έδήλουν οίς έτριζον καθάπερ δν μδντις αΐ- 
σθοιτο δεινός έπαίειν τοιούτων φωνών, ώς δρα βεβρο'ίσκοιεν ήδη τήν δοκόν. 
ΤΗν δέ φασί καί τδ τοιαύτα δεξιός ό Μελδμπους, οΐα ύπό δρδκόντων καθαρ- 
θείς τδ ώτα ώς καί των δλόγων κατακούειν ζώων. Καί τοίνυν τό τής δοκού πά
θος μάθουν, προσποιείται μαλακώς έχειν, καί άναπεσών προσκαλείται τούς 
διακόνους έξαγαγείν αύτόν τού οίκίσκου, δραξαμένους τήν μέν γυναίκα των 
κάτω τής κλίνης, τόν δέ δνδρα τδ)ν πρός τή κεφαλή. Των δέ οϋτω πεποιηκό- 
των καί τής κλίνης άπενεχθείσης τφ πλείονι έξω πρός τού δνδρός, έν τοσούτφ 
κλαται ή δοκός καί έμπίπτει τή γυναικί έσω καί κτείνει αύτήν. Καί ό περισω- 
θείς δνήρ δγγέλλει τό γεγονός τω Φυλδκψ κδκεΐνος τω Ίφίκλω. Ό  δέ έρωτά 
τόν Μελάμποδα, τίς τε εΐη καί έφ' φ έλθοι. Καί πάντα μαθδ)ν ύπισχνεΐται δο>- 
σειν τάς βούς εϊπερ ό Μελδμπους έξεύροι τρόπον τινδ γονής αύτω, ήν γάρ παί- 
δων δγονος. Ό  δέ βουθυτήσας διαιρεί μοίρας τοΐς δρνισι, καί έπικαλεσδμενος 
πδντας πλήν αίγυπιού έρωτά, εΐ έστι μηχανή παίδων γονής τω Ίφίκλω. Μή έ- 
χόντων δέ είπειν, ήκει έπί πδσιν, ό αίγυπυιός, καί τάς τής δπαιδίας αΙτίας λέ
γει. ΑΙ δέ ήσαν, τό διωχθήναι ύπό Φυλδκου ποτέ τού πατρός μετά μαχαίρας 
τόν Ηφικλον, παΐδα όντα, κατά τινα όργήν, καί τόν Φύλακον μή καταλαβόν- 
τα έμπήξαι τήν μδχαιραν δχέρδο), ήτοι άπίφ κατά τινας άγρίψ, καί περκρύναι 
τή μαχαίρι τόν τού φυτού φλοιόν καί καλύψαι περισχόντα έντός, καί τόν Ηφι- 
κλον τό έντεύθεν μή παιδοποιείν διά τό έκειθεν δέος. 'Υπέδειξε δέ καί τήν δ- 
χερδονο ΛΙγυπιός, καί όποι κρύπτει τήν μδχαιραν, ήν καί έκέλευσεν έκκαλύ- 
ψαι τού φλοιού έκλέψαντα καί κομισάμενον καί δποσμήξαντα διδόναι πίνειν 
τού Ιού έν οίνο) έπί δέκα ήμέρας τόν Ηφικλον. Ποιεί δέ κατά ταύτα ό "Ιφικλος, 
καί ρδ)ννυσι τήν γονήν».
Επίσης Φερεκύδης, δποσπ. 33 (Ζ Βίβλου) :
«Νηλεύς ό ΓΙοσειδώνος έχων θυγατέρα Πηρώ τούνομα, κάλλει εύπρεπεστά- 
την* ούδενί ταύτην έξεδίδου πρός γάμον, εΐ μή πρότερον έκ Φυλάκης τάς τής 
μητρός Τυρούς έλδσειέ τις βούς παρ' Ίφίκλου. Πάντων δέ δπορουμένων, Βίας 
ό Ταλαού μόνος ύπέσχετο δρδσειν τούτο, καί πείθει τόν άδελφόν Μελάμποδα 
ρέξαι τό έργον. Ό  δέ καίπερ εΐδίός δτε δή μδντις ότι δλώσεται ένιαυτόν, είς 
τήν *Όθρυν άφικνεΐται έπί τάς βούς. ΟΙ φύλακες ένταύθα καί οΐ βουκόλοι κλέ- 
πτοντα αύτόν λαμβάνουσι καί παραδιδόασιν Ίφικλω. Καί δεθείς έφυλδσσετο,



117

παρεζευγμένων αύτφ θεραπόντων δύο, άνδρός καί γυναικός* καί ό μέν άνήρ έ- 
πιεικώς έθεράπευσεν, ή δέ γυνή φαυλότερον. Έπεί δέ ό ένιαυτός όλίγον πρός 
τό τελειωθήναι περιήει, Μελάμπους άκούει ϋπερθέ τινων σκωλήκων διαλεγο- 
μένων, δτι καταβεβρώκοιεν τήν δοκόν. Καί τούτο άκούσας καλεΐ τούς διακό
νους καί κελεύει αυτόν έκφέρειν, τής κλίνης λαμβανομένους, τήν μέν γυναίκα 
πρός ποδών, τόν δέ άνδρα πρός κεφαλής* οί δέ αύτόν άναλαβόντες έκφέρου- 
σιν* έν τοσούκρ δέ καί ή δοκός κατακλάται καί έπιπίπτει τή γυναικί καί κτεί- 
νει αύτήν. Ό  δέ άνήρ έξαγγέλει τφ Φυλάκω, ό δέν Φύλακος Ίφίκλω τά γενό- 
μενα. ΟΙ δέ έλθόντες παρά τόν Μελάμποδα έρωτώσιν αύτόν τίς έστίν. Ό  δέ έ- 
φη, μάντις είναι. ΟΙ δέ αύτώ τάς βούς ύπισχνοϋνται δώσειν, έάν μηχανήν τινα 
εύρη παίδων γενέσεως Ίφίκλω, καί πιστούνται ταύτα. Ό  δέ Μελάμπους βούν 
ίερεύσας τώ Διΐ, διαιρεί μοίρας πάσι τοΐς δρνισιν. ΟΙ δέ έρχονται πάντες πλήν 
αίγυπιού* ό δέ Μελάμπους έρωτά πάντας τούς όρνιθας είτις οίδε μηχανήν πώς 
6ν Ίφίκλω γένοιντο παΐδες, άπορούντες δέ έκεΐνοι κομίζουσι τόν αίγυπιόν. 
Ούτος δέ τήν αίτίαν τής έξ άπαιόίας σποράς εύθέως εύρεν. Διώξαι γάρ τόν Φύ- 
λακον μετά μαχαίρας τόν "Ιφικλον έτι νεογνόν όντα, διά τό ίδεΐν αύτόν άτο· 
ηον τι ποιοΰντα. "Επειτα τόν Φύλακον μή καταλαμβάνοντα, πήξαι τήν μάχαι- 
ραν εΤς τινα άχερδον καί περιφύναι αύτή τόν φλοιόν, τόν δέ "Ιφικλον διά τό δέ
ος μηκέτι παιδας ποιήσαι. Έκέλευσε ούν ό αίγυπιός τήν μάχαιραν τήν έν τή ά- 

* χέρδω κομίζειν, καί άποσμήξαντα τόν Ιόν διδόναι άπ’ αύτής πιείν έν οίνω δέκα 
ήμέρας Ίφίκλω* γενήσεσθαι γάρ αύτφ παΐδας έκ τούτου. Ποιήσας δέ ό *Ίφι- 
κλος τούτο, τήν γονήν άναρρώσι, καί έσχεν Ποδάρκη παΐδα. Καί δίδωσι τάς 
βούς τφ Μελάμποδι, άς λαβών καί άγαγών είς Πύλον δίδωσι Νηλεΐ έδνα τής 
Περρούς καί λαμβάνει αύτήν τφ άδελφφ Βιάντι πρός γάμον. Καί αύτφ γίνον
ται παΐδες Περιάλκης καί "Αρητος καί ‘Αλφεσίβοια. Ή δέ Ιστορία παρά Φερε- 
κύδη έν τή έβδόμη».
‘Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη I, 9,12 :
«Βίας δέ ό Άμυθάονος έμνηστεύετο Πηρώ τήν Νηλέως* ό δέ πολλών αύτφ 
μνηστευομένων τήν θυγατέρα δώσειν έφη τφ τάς Φυλάκου βόας κομίσαντι αύ
τφ. Αύται δέ ήσαν έν Φυλάκη καί κύων έφύλασσεν αύτάς, ού ούτε άνθρωπος, 
ούτε θηρίον πέλας έλθεΐν ήδύνατο. Ταύτας άδυνατών Βίας τάς βόας κλέψαι, 
παρεκάλει τόν άδελφόν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δέ ύπέσχετο, καί προεΐπεν, 
ότι φοιραθήσεται κλέπτων, καί δεθείς ένιαυτόν, ούτως τάς βόας λήψεται. Με
τά δέ τήν ύπόσχεσιν είς Φυλάκην άπήει καί καθάπερ προεΐπε, φωραθείς έπί τή 
κλοπή δέσμιος έν οίκήματι έφυλάττετο. Λειπομένου δέ τού ένιαυτού βραχέος 
χρόνου, τών κατά τό κορυφαΐον τής στέγης σκωλήκων άκούει, τού μέν έρω- 
τώντος πόσον ήδη μέρος τού δοκού διαβέβρωται, τών δέ άποκρινομένων, λοι
πόν έλάχιστον είναι. Καί ταχέως έκέλευσεν αύτόν είς έτερον οίκημα μεταγα- 
γεΐν. Γενομένου δέ τούτου, μετ* ού πολύ συνέπεσε τό οίκημα. Θαυμάσας δέ 
Φύλακος καί μαθών ότι έστί μάντις άριστος, λύσας παρεκάλεσεν είπεΐν, όπως 
αύτού τφ παιδί Ίφίκλφ παΐδες γένωνται. Ό  δέ ύπέσχετο έφ* φ τάς βόας λήψε- 
ται. Καί καταθύσας ταύρους δύο καί μελίσας, τούς οίωνούς προσεκαλέσατο* 
παραγενομένου δέ αίγυπιού, παρά τούτου μανθάνει δή ότι Φύλακος ποτέ 
κριούς τέμνων έπί τών άγρών (con*, τών αίδοίων) παρά τφ Ίφίλκψ τήν μάχαι-
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ραν ήμαγμένην έτι κατέθετο, δείσαντος δέ του παιδός καί φυγόντος, αύθις κα
τά τής ίεράς δρυός αυτήν έπηξε, καί ταύτην άμφιτροχώσας έκάλυψεν δ 
φλοιός. “Ελεγεν ούν, εύρεθείσης τής μαχαίρας, εί ξύων τόν ιόν έπί ήμέρας δέ
κα Τφίκλφ δω πιειν, παΐδας γεννήσειν. Ταϋτα μαθών παρ’ αίγυπιοϋ Μελάμ- 
πους, τήν μέν μάχαιραν εύρε, τφ δέ Τφίκλφ τόν ιόν ξύσας έπί ήμέρας δέκα δέ- 
δωκε πιειν, καί παΐς αύτώ Ποδάρκης έγένετο τάς δέ βόας εις Πύλον ήλασε, 
καί τώ άδελφω τήν Νηλέως θυγατέρα λαβών έδωκε. Καί μέχρι μέν τινός έν 
Μεσσήνη κατώκει, ώς δέ τάς έν “Αργεί γυναίκες έξέμηνε Διόνυσος, έπί μέρει 
τής βασιλείας ιασάμενος αύτάς, έκεΐ μετά Βίαντος κατώκησε».

12. Τήν έμπειρική καί ειδικά τήν θεουργική ιατρική ό Μελάμπους σπούδασε κον
τά στούς Αιγυπτίους ιερείς. Πρβλ. 'Ηροδότου, II, 47-50. Διοδώρου Σικελιώ- 
του I, 97,4. Τά όσα έμαθε έκει τά καλλιέργησε έπιστημονικότερα, όταν γύρισε 
στήν Ελλάδα, όπου γιά πρώτη φορά έφαρμόσθηκαν άπ’ αυτόν στή θεραπεία 
τών άσθενών μαζί μέ τίς νέες έπαναστατικές γιά τήν έποχή του μεθόδους (ψυ
χοθεραπεία) καί τά πρωτοπορειακά φάρμακα, όπως, ό «Ιός» μετάλλων (σκου
ριά), ό έλλέβορος μέ κρασί. Βλ. Γ. Τωακείμογλου, Φαρμακολογία καί Συντα
γολογία, “Εκδ. Δ', τόμ. I, σελ. 172 καί τόμ. II, σελ. 261. Ό  καθηγητής Α. Κού- 
ζης στήν Ιστορία τής Ιατρικής, σελ. 14, ύποστηρίζει ότι ό Μελάμπους χορή
γησε σίδηρο ώς θεραπευτικό μέσο. Στήν έποχή όμως του Μελάμποδος ήταν σέ 
χρήση ό χαλκός καί τό μαχαίρι τού Φυλάκου θά ήταν χάλκινο, όπως τά μυκη
ναϊκά. Ό  Απολλόδωρος σημειώνει : «Μελάμπους ό πρώτος εύρηκώς τήν διά 
φαρμάκων καί καθαρμών θεραπείαν». Βιβλιοθήκη, 11,2,2.

13. Οι άρχαϊοι συγγράφεις καί οι σχολιαστές τήν «άτεκνίαν» τού Τφίκλου άποδί- 
δουν σαφώς στόν τρόμο πού ύπέστη, όταν ήταν μικρό παιδί, βλέποντας τόν 
πατέρα του νά εύνουχίζει ζώα καί νά πετάει τό ματωμένο μαχαίρι κατά πάνω 
του. Τήν θεραπεία έξηγούν μέ τό φάρμακο πού τού έδωσε νά πιει, κατασκευα
σμένο άπό τόν ΐό τού μαχαιριού καί άπό τόν οίνο. Γνώριζαν ότι ή άτεκνία του 
όφειλόταν σέ ψυχικά αίτια. ΓΓ αυτό καί ό Παυσανίας (1,44,8) προσπαθώντας 
νά έρμηνεύσει τήν μέθοδο πού έφάρμοζε ό Μελάμπους λέγει τά έξής : «μαν- 
τεύεσθαι δέ ούτε δΓ όνειράτων αυτόν ούτε άλλης λέγουσι». Οί σύγχρονοι όμως 
μελετητές τό έρμήνευσαν διαφορετικά :

1) Οί λαογράφοι άναγνώρισαν στή διήγηση τού γυπαετού ένα γνήσιο πα
ραμύθι. Βλ. Γ. Μέγα, Σημειώσεις Παραδόσεων Λαογραφίας, 1949-1950.

2) ΟΙ Φιλόλογοι τήν έκριναν ώς «παράδοξον»
3) Ό  καθ. Σπ. Μαρινάτος προσπάθησε νά έρμηνεύσει τήν άτεκνία τού Τ

φίκλου σάν όφειλόμενη σέ άκούσιο κάρφωμα άπό τόν πατέρα του, πού έμπηξε 
τό μαχαίρι στό δένδρο. Επομένως «κατά τήν μαγικήν ψευδεπιστήμην» όταν 
ξεκαρφώθηκε άπό τό δένδρο τό μαχαίρι έπρεπε νά Ιαθεΐ καί ό “Ιφικλος. Βλ. Σ. 
Μαρινάτου, “Ιφικλος καί Μελάμπους, Λαογραφία IE, I, 1953.

14. Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη Ε, 9,12.
15. Αντίθετη έρμηνευτική άποψη διατύπωσε ό καθηγητής Δ. Κουρέτας στό έργο 

του, «Ή ψυχοκαθαρτική μέθοδος θεραπείας τής “άτεκνίας" τού Τφίκλου ύπό 
τού Μελάμποδος», Ψυχανάλυσις -  Ψυχιατρική -  Νευρολογία, Άθήναι 1975, 
σελ. 423 -  429, ύποστηρίζοντας ότι ό Μελάμπους έφάρμοσε τήν ψυχοκαθαρτι-



♦
119

κή μέθοδο τών Freud -  Breuer, πού περιγράφεται στό βιβλίο τους, Studies on 
Hysteria.

16. Βλ. ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη II, 26-28 :
«Καί γίνεται Άκρισίω μέν έξ Ευρυδίκης τής Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτφ δέ 
έκ Ιθενεβοίας Λυσίππη καί Ίφινόη καί Ίφιάνασσα. Αύται δέ ώς έτελειώθη- 
σαν, έμάνησαν, ώς μέν 'Ησίοδός φησιν, δτι τάς Διονύσου τελετάς ού κατεδέ- 
χοντο, ώς δέ Άκουσίλαος λέγει, διότι τό τής "Ηρας ξόανον έξηυτέλισαν. Γε- 
νόμεναι δέ έμμανεΐς έπλανώντο άνά τήν Άργείαν άπασαν, αύθις δέ τήν ’Αρ
καδίαν διελθοϋσαι μετ’ άκοσμίας άπάσης διά τής έρημίας έτρόχαζον».

’Από τίς «Ήοΐες», πού άποδίδονται στόν Ησίοδο, δύο Αφορούν τίς Προι- 
τίδες, οΐ όποιες έπειδή δέν δέχονταν τίς τελετές θεών (Διονύσου ή “Ηρας) τούς 
έπιασε «μανία» καί έγιναν «ψωριώσαι» καί φαλακρές :
«ένεκα μαχλοσύνης στυγερής τέρεν ώλεσαν άνθος». Άπόσπ. 37.

«καί γάρ σφιν κεφαλήσι κάτα κνύον αΐνόν έχευε’
άλφός γάρ χρόα πάντα κατέσχεθεν, έν δέ νυ χαΐτε
έρρεον έκ κεφαλέων, ψιλοϋτο δέ καλά κάρηνα». Άπόσπ. 38.

17. 'Ομήρου, Όδ. ο 220 -  260.
'Ηρόδοτος, VI, 74-IX , 34.

. Διοσκορίδης, IV, 149, 162 
Plinii, Hist. Nat. XXV, 5 (21)
Παυσανίας, II, 7, 8-11, 8, 9-11, 9, 8-11, 18, 4 -V , 8, 8 —VII, 18, 7. 
Ovidius, Met. VII, 42, 6.
Απολλόδωρος, II, 2, 2.
Στράβων, Η 346-347.
Διόδωρος Σικελιώτης, IV, 68
Καλλιμάχου, “Υμνος είς “Αρτεμιν 246 (σχόλια).
Eckermann, Melampus und seine Geschichte, Gottingen 1840.
De Vitte, Melampe et les Proitides, Gaz. Arch. X, 1879.
L. Savignoni, La purificazione dellc Pretidi, Ausonia VIII 1913.

18. Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη II 2,2.
19. Παυσανίας 11,19.
20. Απολλοδώρου, δ.π., V 5,2
21. “Ο.π., II, 2,2
22. Απολλοδώρου, δ.π., II 2,2
23. «Μελάμπους δέ ό Άμυθάονος καί ΕΙδομένης τής Άβαντος, μάντις ών καί τήν 

διά φαρμάκων καί καθαρμών θεραπείαν πρώτος εύρηκώς, ύπισχνεΐται θερα- 
πεύειν τάς παρθένους, εΐ λάβοι τό τρίτον μέρος τής δυναστείας. Ούκ έπιτρέ- 
ποντος δέ Προίτου θεραπεύειν έπίμισθοΐς τηλικούτοις, έτι μάλλον έμαίνοντο 
αί παρθένοι καί προσέτι μετά τούτων αΐ λοιπαί γυναίκες’ καί γάρ αύται τάς οΐ- 
κίας άπολιπούσαι τούς Ιδίους άπώλλυον παΐδας καί είς τήν έρημίαν έφοίτων», 
Απολλοδώρου, δ.π., II 2,2. Βλ. έπίσης Παυσανίας II, 18,4. 'Ηροδότου IX 34.

24. Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη II, 2,2.
25. Παυσανίας II, 9,8.
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26. Παυσανίας II, 8,9.
27. Ηρόδοτος VI, 74.
28. ’Οβιδίου, Μεταμορφώσεις VIII, 42,6.
29. Παυσανία, ’Αρκαδικών Η*, 18,3.
30. Παυσανία, ’Ηλιακών Ε’, 5,5.
31. Στράβων Η, 346-347.
32. Καλλίμαχου, "Υμνος εις "Αρτεμιν.
33. Κατά τόν Διοσκορίδη, ό έλλέβορος όνομάσθηκε Μελαμπόδιον, «έπειδή δοκεΐ 

Μελάμπους τις αίπόλος τάς Προίτου θυγατέρας μανείσας έν αύτφ καθάραι 
πρώτος καί θεραπεϋσαι». Περί "Υλης ’Ιατρικής Δ*, ρμθ', τόμ. 25, σελ. 630, 
Kuhn, Lipsiae 1829. Κατά τόν Γαληνό, όμως,«πάθος μελαγχολικόν, έπιχει- 
ρούντων τε τή θεραπείςι δΓ έλλεβόρου τοϋ λευκού καθάρσεως’ ούδείς γάρ ού
τως άπαίδευτός έστι τών έν "Ελλησι τεθραμμένων, δς μήτ’ άναγνωκέναι μήτ’ 
άκηκοέναι τάς Προίτου θυγατέρας μανείσας ύπό Μελάμποδος ίαθήναι καθαρ- 
θείσας ούτως». Γαληνού, Περί Μελαίνης Χολής, τόμ. 5, σελ. 132, Kuhn, Lip
siae 1823.

Πάντως, ό έλλέβορος, «δ τε μέλας καί ό λευκός ώσπερ όμώνυμοι φαίνον
ται* περί δέ τής δψεως διαφωνούσιν’ οί μέν γάρ δμοίως είναι πλήν τώ χρώματι 
μόνον διαφέρει την ρίζαν τού μέν λευκήν τού δέ μέλαιναν». Θεοφράστου, Περί 
Φυτών Ιστορίας Θ’, 10,1 "Εκδ. Teubneni, Lipsiae 1854.

Κατά τόν Διοσκορίδη, ό μέν λευκός «καθαίρει δΓ έμέτων, έμμηνα άγει, 
έμβρυα κτείνει προστιθέμενος», ό δέ μέλας «καθαίρει τήν κάτω κοιλίαν άγων 
φλέγμα καί χολήν, ώφελεΐ έπιληπτικούς, μελαγχολικούς, μαινομένους, Αρθρι
τικούς, παραλελυμένους, θεραπεύει ψώρας, άλφούς καί λειχήνας καί 
λέπρας». Διοσκορίδου, δ.π., ρμη'-ρμθ', τόμ. 25, σελ. 627-633. Καί, έφόσον 
πρόκειται περί μανίας μέ δερματικές έκδηλώσεις καί άλωπεκία, μάλλον ό 
«μέλας έλλέβορος» ήταν ένδεδειγμένος.

34. Βλ. Γ.Α. Τσουκαντά, "Αλκαθος, Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1958, σελ. 
205-207.

35. ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη II, 4,11
36. Παυσανία, Μεγαρικών Α*.
37. Παυσανία, ’Αττικά XLII, 6 -8  : «Έγένετο δέ καί άλλος Άλκάθω πρεσβύτε- 

ρος υίός Ίσχέπολις, δν άπέστειλεν ό Πατήρ Μελεάγρφ τό έν Αίτωλίμ θηρίον 
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Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

'Ο 'Ιπποκράτης ύπήρξε ό σημαντικότερος έκπρόσωπος τής Ιατρικής 
σχολής τής Κώ -συγχρόνως δε καί ό σημαντικότερος έκπρόσωπος τής ια
τρικής στήν άρχαιότητα.

’Ιατρικές σχολές ύπήρχαν στήν Ελλάδα άπό πολύ παλαιά. ΟΙ άρ- 
χαΐοι μνημόνευαν ιδιαίτερα τιμητικά τίς σχολές τής Κυρήνης, τής Ρόδου, 
τού Κρότωνος, τής Κνίδου καί τής Κώ. Δυστυχώς οί περισσότερες άπό αύ- 
τές δέν είναι γιά μάς σήμερα παρά άπλά όνόματα' μόνο γιά τίς σχολές τής 
Κνίδου καί τής Κώ έχουμε άρκετές καί σημαντικές ειδήσεις : φαίνεται πώς 
ήταν οΐ σημαντικότερες στήν έποχή τοΰ Ίπποκράτη.

Ή  ιατρική σχολή τής Κνίδου, στή νοτιοδυτική ακτή τής Μ. ’Ασίας, 
θά πρέπει νά ήταν παλαιότερη άπό τή σχολή τής Κώ, καί ίσως θά έμενε καί 
ή σημαντικότερη, άν ή Κώ δέν είχε τήν τύχη νά γεννήσει τόν Ίπποκράτη. 
Λίγο μόνο μεγαλύτερος άπό τόν Ίπποκράτη πρέπει νά ήταν ό 
παλα ιότερος-κα ί σημαντικότερος-άπό τούς γνωστούς μας Άσκληπιά- 
δες τής Κνίδου, ό Εύρυφών. Ή  άρχαιότητα τόν ήξερε συγγραφέα τών 
«Κνιδίων γνωμών», του πιό άντιπροσωπευτικοϋ, καθώς φαίνεται, έργου 
τής σχολής τής Κνίδου : έναντίον αύτοΰ τοΰ έργου στρέφεται ό συγγραφέ
ας τοΰ «Περί διαίτης όξέων», ένός άπό τά περιφημότερα έργα τής σχολής 
τής Κώ, πού ή παράδοση μάς τό διέσωσε μέ τό όνομα τοΰ Ίπποκράτη. 
’Αντίθετα μέ τή σχολή τής Κνίδου, πού κύριο έργο της είχε τή διαίρεση τών 
άσθενειών κατά κατηγορίες, οί ιατροί τής Κώ προσπαθοΰσαν νά έπισημά- 
νουν τά κοινά χαρακτηριστικά τών έπιμέρους άσθενειών’ ή προσπάθεια 
γιά τήν άκριβή καί συστηματική περιγραφή τών συμπτωμάτων τών διαφό
ρων άσθενειών (σημήια) καί ή πρόγνωση γιά τήν έκβασή τους άποτελοΰ- 
σαν κεντρικά σημεία στή μέθοδο τών γιατρών τής Κώ.

Οί ιατρικές Σχολές τής άρχαιότητος δέν είχαν βεβαίως τή σημερινή 
μορφή τους. Ή τα ν  πόλεις, όπου διάσημοι ιατροί άσκησαν τό έπάγγελμα 
καί δίδαξαν τήν τέχνη, ή μέρη όπου ύπήρχαν όνομαστά ’Ασκληπιεία καί 
θεραπευτήρια1.

Ή  διδασκαλία στίς Ιατρικές Σχολές γινόταν μέ πολλούς τρόπους. 
Ή τα ν  όμαδική ή άτομική καί οί μαθητές πλήρωναν δίδακτρα. Στά ’Α
σκληπιεία καί στή Σχολή τών Πυθαγορείων ή έκπαίδευση ήταν όμαδική.
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'Υπήρχαν δμως καί διάσημοι Ιατροί, οί όποιοι δίδασκαν άτομικά τούς νε
αρούς Άσκληπιάδες. Ε κτός άπό τήν θεωρητική διδασκαλία γινόταν καί 
πρακτική έξάσκηση στά λεγάμενα «Ιατρεία». Αύτά ήταν πραγματικά Ια
τρεία μέ τήν σημερινή έννοια του όρου σέ κεντρικά σημεία των πόλεων, ό
που άσκοϋσαν τήν Ιατρική Ιδιώτες ή δημόσιοι ίατροί.

Στά ’Ασκληπιεία ή Ιατρική έκπαίδευση γινόταν άπό Ιερείς - Ιατρούς 
καί οί έκπαιδευόμενοι συνήθως προέρχονταν άπό οίκογένειες Ιατρών. Ή  
άσκηση του Ιατρικού έπαγγέλματος κατά τήν έλληνική άρχαιότητα ήταν 
έλεύθερη. Ε κτός άπό τούς έλεύθερους έπαγγελματίες υπήρχαν καί «δημό
σιοι» Ιατροί, δηλαδή κρατικοί, πού άμείβονταν άπό τόν δήμο μέέτήσιο μι
σθό. Επίσης ύπήρχαν καί στρατιωτικοί Ιατροί, πού άναφέρονται ήδη άπό 
τούς όμηρικούς χρόνους2.

Ή  σχολή τής Κώ όφείλει τή φήμη της κατά κύριο λόγο στόν 'Ιππο
κράτη. Βιογραφικές ειδήσεις γιά τή μεγάλη αύτή προσωπικότητα, πού ά
σκησε τεράστια έπίδραση, έχουμε : α) σ’ ένα «Βίο» πού έγραψε τόν 2. αΐ. 
μ.Χ. ό Έφέσιος Ιατρός Σωρανός καί έφτασε ώς έμάς σέ μιά συντομευμένη 
μορφή («Ίπποκράτους γένος καί βίος κατά Σωρανόν»), β) στή Σούδα, τό 
γνωστό βυζαντινό «έγκυκλοπαιδικό» λεξικό, γ) στίς «Χιλιάδες» (VII 
944 -  989) τού Τζέτζη, τού γνωστού βυζαντινού λογίου τού 12. αΐ., καί δ) σ’ 
ένα λατινικά γραμμένο «Βίο», πού μάς τόν διέσωσε ένα Βρυξελλικό χειρό
γραφο, τού Πρισκιανού.

Μεταφέρουμε έδώ τή βιογραφία πού μάς παραδόθηκε μέ τό όνομα τού 
Σωρανού (κατά τήν έκδ. J. Ilberg, CMG IV) :

« Ιπποκράτης γένει μέν ήν Κώος υίός Ήρακλείδα καί Φαιναρέτης, είς 
Ήρακλέα καί Ασκληπιόν τό γένος άναφέρων, άφ' ού μέν είκοστός, άφ' ού 
δέ έννεακαιδέκατος. μνημονεύει δέ τής γενεαλογίας αύτοϋ Ε ρ α τ ο 
σ θ έ ν η ς  καί  Φε ρ ε κ ύ δ η ς καί  Ά  π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς  καί 
Ά  ρ ε ι ο ς ό Τ α ρ σ ε ύ ς. μαθητής δέ γέγονεν Ήρακλείδας τον Ιδίον 

πατρός, είτα Ήροδίκον, κατά δέ τ ι ν α ς καί Γοργίου τοΰ Λεοντίνου ρήτο- 
ρος, φιλοσόφου δέ Δημοκρίτου 'Αβδηρίτου, κατά δέ τούς Πελοποννησια- 
κούς ήκμασε χρόνους γεννηθείς, ώς φησιν Ί σ χ ό  μ α χ ό ς  έ ν τ φ  
Π ε ρ ί  τ ή ς  Ί π π ο  κ ρ ά τ ο υ ς  a I ρ έ σ ε ω ς, κατά τό πρώτον έτος 
τής όγδοηκοστής όλυμπιάδος, ώς δέ Σ ω ρ α ν ό ς  ό Κ ώ ο ς  έρευνήσας 
τά έν Κω γραμματοφυλακεΐα προστίθησι, μοναρχοϋντος Άβριάδα, μηνός 
Άγριανίου έβδόμη καίείκοστή παρ 'δ  καίέναγίζειν έν αύτή μέχρι νυν Ίππο- 
κράτει φησί τούς Κωους. συνασκηθείς δέ έν τή Ιατρική καί τοϊς έγκυκλίοις 
μαθήμασι των γονέων αύτοϋ τελευτησάντωνμετέστη τής Ιδίας πατρίδος, ώς 
μέν κακοήθως Ά  ν δ ρ έ α ς φησίν έ ν τ ω Π ε ρ ί  τ ή ς  Ι α τ ρ ι κ ή ς  
γ ε ν ε α λ ο γ ί α ς ,  διά τό έμπρήσαι τό έν Κνίδω γραμματοφυλακεΐον’ 

ά λ λ ο ι  δέ φασιν, ότι προθέσει τοϋ κατά τόπους τά άποτελούμενα θεάσα-
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σθαι καί συγγυμνασθήναι ποικιλώτερον' ώς δ έ Σ  ο) ρ α ν ό ς ό Κ φ  ο ς Ι
στορεί, όνειρος αύτοι παρέστη κελεύοιν τήν Θεσσαλών γήν κατοικεΐν. τήν 
δέ σύσπασην 'Ελλάδα Οεραπεύων έθαυμάσθη, ώστε καί ύπό Περδίκκα. τού 
Μακεδόνοιν βασιλέοις φθισικού νομισθέντος παρακληθέντα δημοσία, πρός 
αότόν έλθεΐν μετ' Εύρυφώντος, 6ς καθ' ήλικίαν πρεσβύτερος ήν αι’ιτού, καί 
σημεκόσασθαι ψυχής είναι τό πάθος, ήρα. γάρ μετά, τάν τού πατρός 'Αλεξάν
δρου θάνατον Φίλος τής παλλακίδας αυτού, πράς ήν δηλώσαντα τά γε
γονός, έπειδή παρεφύλαξεν τούτης βλεπομένης παντελώς έκεΐνον τρέ- 
πεσθαι, λύσαι μέν τήν νόσον, άνακτήσασθαι δέ τόν βασιλέα, παρεκλήθη 
δέ ύπό τών 'Αβδηριτών πρός αύτούς άπελθεϊν καί Αημόκριτον μέν ώς 
έν μανία θεραπεΰσαι, ρύσασθαι δέ λοιμού τήν πόλιν όλην. άλλά. καί είς 
τήν Ιλλυριών καί /Ιαιόνων βαρβάρων γήν λοιμού κατασκήψαντος καί 
δεομένων τών έκεΐβασιλέων πρός αυτούς έλθεΐν, παρά τών πρέσβεων τίνα 
ήν έκεΐ τά πολλά, τών πνευμάτων μαθών έκείνους μέν άπράκτους άπέπεμψε, 
συλλογισά,μενος δέ τήν νόσον έπί τήν 'Αττικήν ήξειν, προειπών τό γενησό- 
μενον καί τών πόλεων καί τών μαθητών έπεμελήθη. τοσούτον δέ φιλέλλην 
ύπήρξεν, ώστε τής δόξης αυτού μέχρι ίίερσών διαπύστου γενομένης καί διά 
τούτο καί τού Άρταξέρξου διά Ύστάνους τού ’Ε λλήσποντον υπάρχουν έπί 
μεγάλαις δοψεαΐς δεομένου πρός αυτόν έλθεΐν, διά τό σεμνόν καί άφιλάργυ- 
ρον καί φιλοίκειον άρνήσασθαι, ώς καί τούτο διά τής πρός αύτόν έ π ι 
σ τ ό  λ ή ς δηλούται. έρρύσατο δέ τήν έαυτού πατρίδα πολεμεϊσθαι μέλλον- 
σαν ύπό 'Αθηναίων, Θεσσαλών δεηθείς έπιβοηθήσαι. διό καί λαμπρών έτυ- 
χε τιμών παρά. Κώοις, άλλά Θεσσαλοΐς καί Άρχείοις καί Άθηναόις, οϊτινες 
καί δειηερον αύτόν Αφ ’ Ήρακλέους δημοσία τοΐς Έλευσινίοις έμύησαν καί 
πολίτην έγραψαν καί τήν έν πρυτανείο) σίτησιν έδοσαν είς έκγόνους. άφθό- 
νω ς δέ τούς έπιτηδείους έδίδασκε τήν τέχνην μετά τού προσήκοντος "Ο ρ - 
κ ο υ . έτελεύτα δέ παρά Ααρισσαίοις, δτε καί Αημόκριτος φέρεται τελευτή- 
σας, καί οι μέν ένενήκοντα έτών, οΙ δέ όγδοήκοντα πέντε φασίν, άλλοι έκα- 
τόν τεσσάρων, τινές έκατόν έννέα. τέθαπται δέ μεταξύ Γυρτώνος καίΑαρίσ- 
σης, καί δείκνυται άχρι δεύρο τό μνήμα, έν ώ μέχρι πολλού σμήνος ήν έργα- 
ζόμενον μέλι, άφ' ού τά άφθων τα παιδάρια χρίουσαι παρά τώ τάφοι ρ {ιδίως 
άπήλλαττον αί τιτθαί. έν δέ ταΐς πολλαΐς εΙκόσιν έσκεπασμένος τήν κεφα
λήν γράκρεται, ώς μέν τινες λέγουσι πίλοι, παράσημον εύγενείας, καθάπερ 
Όδυσσεύς, άλλοι δέ το> Ιματίο/ καί τούτων οίμέν δι'ευπρέπειαν, έπείφαλα
κρός ήν, οί διά τό Ασθενές τής κεφαλής, οί δι'έμφασιν τού δεΐν τό τού ηγε
μονικού χωρίο ν φρουρεΐν, οί δέ τού φιλαποδήμου τεκμήριον, οί δέ τής έν 
τοΐς συγγράιμμασιν άσαφείας, οί δέ πρός παράστασιν τού δεΐν κάν τώ ύγιαί- 
νειν φυλάσσεσθαι τά βλάπτοντα, τινές δέ άτι χειρίζων πρός τό τών χειρών
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άπαραπόδιστβν σνμπεριλαμβάνων τό τον ίματίον περικεχυμένον έηετίθει τη 
κεφαλή, ηερί δέ των συγγραμμάτων αύτου πολλή γέγονε διαφωνία άλλων 
άλλα δοζασάντων. δθεν ούκ εύμαρές τό περί αυτών άποφήνασθαι, διά τό 
πολλάς αΙτίας έπισκοτεϊν τή κρίσει, πρώτον τήν έπωνυμίαν, δεύτετον τό δύ- 
νασθαι τόν χαρακτήρα τής φάσεως τηρήσαι, τρίτον διά τό ένα καί τόν αύτόν 
ποτέ μέν ρωμαλεώτερον, άλλοτε άσθενέστερον διά τήν ήλικίαν συγγράφειν. 
καί άλλας δέ \μετά τούτων] αΙτίας έστιν είπειν. |άφιλάργυρος δέ καί τοΐς 
τρόποις σεμνός καί φιλέλλην ύπήρχεν, ότι καί τούς όμοεθνεΐς έθεράπευε 
συμπάση σπουδή, ώς καί λοιμών 6λας ρύσασθαι πόλεις, καθάπερ εϊρηται. 
δθεν καί λαμπρών έτυχε τιμών ού παρά Κφοις μόνον, άλλά καί Άργείοις 
καί Άθηναίοις]. παϊδας δέ κατέλιπε\Θανών\ δύο, Θεσσαλόν καί Δράκοντα, 
καί μαθητάς παμπληθείς, έπιφανεστάτους δέ τούς έαυτοΰ παϊδας [λέγεται 
γενέσθαι]».

Τί είναι ιστορία καί τί θρύλος μέσα στό κείμενο αύτό ; Δύσκολο νά 
κάμει κανείς σωστά τή διάκριση3. "Ενα είναι βέβαιο : ό 'Ιπποκράτης, ό 
μεγαλύτερος, καθώς φαίνεται, Ιατρός τού 5 αϊ. π.Χ., είχε γίνει πρόσωπο 
μυθικό ήδη στήν άρχαιότητα. Τό πράγμα φαίνεται πολύ πιό καθαρά στό 
άρχαΐο «μυθιστόρημα» πού, σέ μορφή έπιστολών τίς όποιες Ανταλλάσ
σουν μεταξύ τους διάφορα πρόσωπα, έφτασε ώς έμάς στά πλαίσια τής λε
γάμενης Ιπποκρατικής συλλογής4.

Πολύ σημαντικότερες - αύτό θά πει : πολύ ούσιαστικότερες - είναι οί 
πληροφορίες πού μάς δίνουν ό Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης.

Ιτό ν  Πλάτωνα έχουμε στήν πραγματικότητα τήν πρώτη μνεία τού 6- 
νόματος τού μεγάλου ιατρού5.

Πιό σημαντικό είναι τό χωρίο άπό τόν «Φαιδρό» : Ό  Σωκράτης καί ό 
Φαιδρός συζητούν γιά τήν «φύσιν» τής ψυχής. Σέ μιά στιγμή ό Σωκράτης 
ρωτά τόν συνομιλητή του : « Ψυχής ούν φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι οϊει 
δυνατόν είναι άνευ τής του δλου φύσεως ;» (= φαντάζεσαι πώς είναι δυνα
τό νά κατανοήσουμε Ικανοποιητικά τή φύση τής ψυχής χωρίς τή φύση τού 
δλου ;) Ό  Φαιδρός άπαντά : «ΕΙμέν Ίπποκράτει γε τώ τών Άσκληπιαδώ ν  
δει τι πιθέσθαι, ούδέ περί σώματος άνευ τής μεθόδου ταύτης» (= άν πρέπει 
νά πιστέψουμε τόν Άσκληπιάδη Ίπποκράτη, ούτε καί τού σώματος τή φύ
ση μπορούμε νά τήν κατανοήσουμε χωρίς αυτή τή μέθοδο). Τί σημαίνουν ά
ραγε όλα αυτά ; Είναι φανερό ότι τό χωρίο άποτελεΐ υπαινιγμό γιά τήν ά- 
ληθινή μέθοδο τού Ίπποκράτη. Τό δυσάρεστο είναι ότι ή φιλολογική έπι- 
στήμη δέν έφτασε άκόμη στήν όριστική έρμηνεία τού πλατωνικού αυτού 
χωρίου* άν είναι σωστή ή γνώμη πού ύποστηρίχθηκε, ότι μέ τό δλον ό Πλά
των έννοεΐ τό πάν, τότε θά πρέπει νά συμπεράνουμε ότι ό Ιπποκράτης βά
σιζε τήν Ιατρική του σέ μιά γενικότερη γνώση τής φύσης.

"Υστερα άπό τόν Πλάτωνα μνημονεύει τόν Ίπποκράτη ό Άριστοτέ-
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λης6 : «έστι γάρ τι καί πόλεως έργον, ώστε τήν δυναμένην τούτο μάλιστ’ ά- 
ποτελεϊν, ταύτην οίητέον είναι μεγίστη, οϊον Ίπποκράτην ούκ άνθρωπον 
ά λ λ ’ Ιατρόν είναι μείζω φήσειεν άν τις τού διαφέροντος κατά τό μέγεθος τού 
σώματος» (= ή κάθε πόλη έχει νά έπιτελέσει κάποιο έργο'μεγίστην πόλη 
θά πρέπει νά θεωρούμε έκείνην πού είναι σέ θέση νά έπιτελεΐ τό έργο αυτό 
στή μεγαλύτερη τελειότητα’ τό ίδιο Ακριβώς όπως θά όνομάζαμε τόν Ιππο
κράτη μεγαλύτερον - όχι ώς άνθρωπο άλλά ώς Ιατρό - άπό έναν άλλον ό ό
ποιος τόν περνά στό μέγεθος τού σώματος).

Καί τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ ’Αριστοτέλη οί μαρτυρίες δείχνουν δτι καί 
δσο άκόμη ζοΰσε ό Ιπποκράτης είχε τή φήμη μεγάλου ιατρού, καί δχι μό
νο στά δρια τής ιδιαίτερης πατρίδας του.

Μέ τό όνομα τού Ίπποκράτη μάς έχει παραδοθεΐ μιά συλλογή άπό 60 
περίπου έργα γραμμένα σέ ιωνική διάλεκτο (Ιπποκρατική συλλογή). Τό 
Γλωσσάριο τού Έρωτιανοΰ, ένα λεξικό άσύνήθιστων ιπποκρατικών δρων 
συνταγμένο στά χρόνια τού Νέρωνος7, μάς παραδίδει έναν κατάλογο ιπ
ποκρατικών έργων, τόν πιό παλαιό άπό δσους έχουμε : περιλαμβάνει 29 
τίτλους = 38 βιβλία (ή, μαζί μέ τόν «Έπιβώμιον» καί τόν «Πρεσβευτι
κόν», λόγους άπόκρυφους καί πάντως δχι μέ ιατρικό περιεχόμενο, 31 
τίτλους = 40 βιβλία). Ό  «Βίος τών Βρυξελλών» (5 αί. μ.Χ.) δίνει 53 βι
βλία (περίπου 46-τίτλους)' ή Σούδα άναφέρει, μαζί μέ τόν «'Όρκον», τίς 
«Προγνώσεις» καί τούς «Άφορισμούς», τήν «πολυθρύλητον καί πολυθαύ- 
μαστον Έξηκοντάβιβλον». Ή  πληρέστερη νεότερη έκδοση, ή δεκάτομη 
τού Ε. Littre (1839-1861), περιλαμβάνει 59 έργα σέ 69 βιβλία.

Πώς συγκροτήθηκε αύτή ή συλλογή ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα ήδη 
στήν άρχαιότητα. Μαθαίνουμε γιά άρχαΐες έκδόσεις, δπως τού Άρτεμί- 
δωρου καί τού Διοσκουρίδη (στούς χρόνους τού αύτοκράτορα Άδριανοΰ). 
Ό  Γαληνός γνώριζε τά πιό πολλά άπό τά έργα αύτά' σ’ αύτόν χρεωστούμε 
καί άξιόλογους ύπομνηματισμούς σέ πολλά άπό αύτά. νΗδη δμως άπό τήν 
έποχή τών υπομνηματιστών καί τών λεξικογράφων8 άρχισε νά υποστηρί
ζεται ή γνώμη δτι δέν είναι δυνατόν νά προέρχονται άπό τόν ίδιο τόν Ιπ π ο 
κράτη δλα τά έργα πού φέρονται μέ τό δνομά του. Γλωσσικές καί πραγμα
τικές διαφορές πού παρουσιάζουν τά έπιμέρους έργα μεταξύ τους' τό πλή
θος τών θεμάτων μέ τά όποια ασχολούνται οί διάφορες πραγματείες (υ
πάρχουν πραγματείες μέ καθαρά προγνωστικό καί αίτιολογικό χαρακτή
ρα, άλλες πού άναφέρονται σέ χειρουργικά, φαρμακολογικά, διαιτολογι- 
κά ή γυναικολογικά θέματα, άκόμη έργα πού έκπροσωποϋν διάφορες θεω
ρίες φυσιολογίας ή παθολογίας, άλλα πού πραγματεύονται θέματα ιατρι
κής ηθικής" άκόμη «ιστορικά» διαφόρων περιπτώσεων, σημειώσεις άπό 
τήν ιατρική έμπειρία, συλλογές ιατρικής σοφίας σέ μορφή άφοριστικών 
φράσεων, κλπ.)' ή διαπίστωση δτι ύπάρχουν στή συλλογή έργα πού έκπρο-
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σωπούν δυό τουλάχιστον άρχαΐες Ιατρικές σχολές καί ένα πλήθος άπό πα
ρόμοιες δυσκολίες έκαμαν νά γεννηθεί ένα άπό τά πιό δύσκολα γιά τή φι
λολογική έπιστήμη προβλήματα.

Μελετώντας τήν Ιπποκρατική Συλλογή διαπιστώνουμε τήν πεποίθη
ση ότι ό περισσότερο ένδεδειγμένος στήν θεραπεία των ψυχικών διαταρα
χών είναι ό Ιατρός, πού έχει έκπαιδευθεϊ στήν κατανόηση του άνθρωπίνου 
σώματος. Δέν θά πρέπει νά υπάρχει κανένα συναίσθημα ντροπής ή ένο- 
χής, γιατί κάποιος είναι άρρωστος άπό όποιαδήποτε άρρώστια. Αύτά τά 
συναισθήματα θά ύπάρχουν άπό μέρους του Ιατρού ή τού άρρώστου, έάν 
δέν άνταποκριθούν στίς ύποχρειόσεις τους. Ό  Ιατρός συνήθως θά δώσει 
φάρμακα, θά συστήσει δίαιτα καί τρόπο ζωής ή θά χρησιμοποιήσει τό νυ
στέρι του. Ό  άρρωστος θά πρέπει νά είναι πειθαρχικός στίς έντολές τού 
Ιατρού. ΟΙ άρρο>στειες τού σώματος καί τής ψυχής πρέπει νά άναλυθούν 
καί νά γίνουν καταληπτές κατά τρόπο άνάλογο μέ έκεΐνον, πού χρησιμο
ποιείται γιά τήν έρευνα τών φυσικών φαινομένων. ΟΙ θεοί παραμερίζονται 
μέ σεβασμό χωρίς ό ίατρός νά άρνεΐται άπαραίτητα τήν ύπαρξή τους, άλ- 
λά τούς δέχεται σάν ένα πανταχού παρόντα άκαθόριστο παράγοντα σέ ό
λες τίς άνθρώπινες υποθέσεις.

Χτά διάφορα βιβλία ύπάρχουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας, πού δέν ά- 
ποτελούν ένα ένιαίο ψυχιατρικό έγχειρίδιο. Ά ς  έξετάσουμε τό παράδειγμα 
ένός Ιατρού κατά τήν διάρκεια τής έργασίας του, καθώς περιγράφει καί ύ- 
ποδεικνύει κάποια θεραπεία γιά μιά περίπτωση πιθανού τρομώδους παρα
ληρήματος (Delirium Tremens) λόγω στερήσεως οίνοπνεύματος.

« '‘Α λλη νόσος πυκνή : προέρχεται άπό τή χολή, όταν αύτή σνρρέη στό  
συκώτι καί κατευθύνεται πρός τό κεφάλι. Τά συμπτώματα είναι τά άκόλου- 
Οα : τό συκώτι διογκοϋται καί, μέ τή διόγκωση αύτή, άπλώνεται πρός τίς 
φρένες ( δ ι ά φ ρ α γ μ α ) .  'Αμέσως παρουσιάζεται πονοκέφαλος, στους 
κροτάφους Ιδίως' ή άκοή άμβλύνεται, καί πολλές φορές μάλιστα συσκοτίζε
ται καί ή όραση' ό άρρωστος κυριεύεται άπό ρίγος καί πυρετό. Αύτά τά συμ
πτώματα έκδηλώνονται στήν άρχή τής νόσου' μά έκδηλώνονται κατά δια
λείμματα, πότε έντονώτερα καί πότε έλαφρότερα. ”Οσο προχωρεί ή νόσος 
τόσο δυναμώνει ό πόνος τού σώματος' oi κόρες τών ματιών σχίζονται' ύ- 
πάρχει άμβλυωπία ' έάν πλησιάσετε τό δάκτυλό σας στά μάτια, ό άρρωστος 
δέν τό άντιλαμβάνεται, γιατί δέ βλέπει καθόλου'Θά καταλάβετε ότι δέ βλέπει 
άπό τούτο, ότι δέν άνοιγοκλείνει τά μάτια του καθώς πλησιάζετε τό δάκτυλό  
σας σ'αύτά. Τραβάει κλω στές άπό τό σκέπασμά του, έάν τύχη βέβαια νά δή 
καμμιά, νομίζοντας πώς είναι ψείρες ' όταν τό συκώτι άπλωθή περισσότερο 
πρός τίς φρένες ( δ ι ά φ ρ α γ μ α ) ,  κυριεύεται άπό παραλήρημα ' έχει τήν έν- 
τύπωση πώς βλέπει μπροστά στά μάτια του έρπετά, άλλα διάφορα ζώα καί 
στρατιώτες πού πολεμούν' καί νομίζει πώς πολεμάει καί ό ίδιος άνάμεσα σ*



128

αύτούς, μιλώντας μέ τέτοιο τρόπο σά νά όραματίζεται μάχες καί πολέμους. 
"Εχει έπιθετικές διαθέσεις καίάπειλεΐ, έάν τόν έμποδίση κανείς νά βγή έξω’ 
καί άν σηκωθή, δέν μπορεί νά κινήση τά πόδια του, καί πέφτει κάτω. Τά πό
δια του είναι πάντοτε κρύα, καί όταν κοιμάται, πετάγεται άπό τόν ύπνο του 
καί τρομάζει, βλέποντας όνειρα φοβερά' καταλαβαίνουμε πώς τά όνειρα εί
ναι έκεΐνα πού τόν κάνουν νά πετάγεται άπάνω καί νά τρομάζη άπό τό ότι, ό
ταν έρχεται στόν έαυτό του, τά όνειρα πού διηγείται είναι σύμφωνα μέ τίς κι
νήσεις τού σώματός του καί μέ όσα έλεγε ή γλώσσα του. Αυτά είναι τά περι
στατικά. Μερικές φορές έπίσης, είναι ξαπλωμένος άμίλητος όλη τήν ήμέρα 
καί τή νύχτα, άνασαίνοντας δυνατά καί γρήγορα. ”Οταν παύη νά παραμιλάη, 
ξαναβρίσκει άμέσως τά λογικά του. "Οταν τόν ρωτήση κανείς, άπαντάει 
σωστά καί καταλαβαίνει δ, τι τού λένε' έπειτα, λίγην ώρα αργότερα, παρου
σιάζονται οί ίδιοι πόνοι, καθώς είναι ξαπλωμένος στό κρεβάτι. Ή  νόσος αυ
τή έκδηλώνεται κυρίως όταν ταξιδεύει κανείς, όταν βαδίζη σέ έναν έρημο 
δρόμο καί όταν τραμάξη άπό κάποιο φάντασμα' εκδηλώνεται καί μέ άλλο 
τρόπο. Ό ταν ό άρρωστος βρίσκεται σέ τέτοια κατάσταση, θά τού δώσετε 
δέκα όβολούς μαϋρον έλλέβορο μέσα σέ γλυκό κρασί ή θά τού ετοιμάσετε 
αυτό τό κλύσμα : παίρνετε νίτρο ΑΙγύπτου όσο είναι ό άστράγαλος τού προ
βάτου, τό κοπανίζετε καλά, τό άνακατώνετε σ ' ένα γουδίμισή κοτύλη βρα
σμένο μέλι έξαιρετικής ποιότητας, μισή μέλι, μισή κοτύλη λάδι καί τέσσερις 
κοτύλες νερό άπό βρασμένα τεύτλα, βάζετε βρασμένο γάλα όνου'μέ όλα αυ
τά άνακατωμένα κάνετε τό κλύσμα, είτε υπάρχει πυρετός, είτε όχι. Θά έχη 
γιά ρόφημα ζωμό άπό κριθή καλά βρασμένη μαζί μέ μέλι. Θά πίνη ένα κράμα 
άπό μέλι, νερό καί ξίδι, έως δ του ή νόσος κριθή' κρίνεται σέ δεκατέσσερις 
μέρες τό πολύ, είτε είναι θανατηφόρα είτε όχι. Σέ πολλούς, ή νόσος υποχω
ρεί καί υποτροπιάζει πάλι' σέ περίπτωση υποτροπής, υπάρχει κίνδυνος νά 
χάση ό άρρωστος τή ζωή του ' σέ έπτά μέρες κρίνεται άν αυτή είναι θανατη
φόρος ή όχι. Έάν ό άρρωστος περάση αύτό τό όριο, δέν πεθαίνει σχεδόν, μά 
οί περισσότεροι μέ τή θεραπεία γίνονται καλά. Ό ταν ύποχωρήση ή νόσος, ό 
άρρωστος πρέπει νά άκολουθήση καλή δίαιτα, αύξάνοντας σιγά-σιγά τήν 
τροφή του, φθάνει νά τή δέχεται ή κοιλιά του καί νάμή θερμανθή υπερβολικά 
καί παρουσιασθή διάρροια ' γιατί αυτά τά δυό φαίνεται πώς είναι έπικίνδυνα. 
Θά λούζεται κάθε μέρα καί θά περπατή λίγο ύστερα άπό τό φαγητό. Τό ένδυ
μά του θά είναι έλαφρό καί μαλακό. Έάν έπιτρέπη ή έποχή, θά πίνη γάλα καί 
όρό άπό γάλα σαρανταπέντε μέρες. Έάν άκολουθήση αυτές τίς όδηγίες θά 
θεραπευθή γρήγορα ' ή νόσος είναι δυσχερής στή θεραπεία καί άπαιτεϊμεγά
λη προσοχή»ν.

Ή  προσεκτική αύτή περιγραφή έχει γίνει άπό έναν ιατρό καί άπευθύ- 
νεται σέ συναδέλφους του. Ένδιαφέρεται γιά τίς λεπτομέρειες τής ψυχικής 
διαταραχής, όσο αύτές άποτελοΰν αναπόσπαστο μέρος μιας κλινικά χρή-
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σιμης περιγραφής τής Αρρώστιας στό σύνολό της. Κάνει διάγνωση, ταξι
νομεί τά συμπτώματα προσεκτικά καί καθορίζει μετά άπό σκέψη τήν θε
ραπευτική άγωγή. Είναι ένας συνδυασμός έμπειρίας καί πλάνης, μιας θεω
ρίας σχετικά μέ τίς παθογόνες έπιδράσεις τής χολής καί τήν ύποτιθέμενη 
χρησιμότητα τού έλλέβορου ώς καθαρτικού τής χολής.

Στό βιβλίο «Περί Ιερής νούσου» περιέχονται λεπτομερέστατες περι
γραφές των διανοητικών λειτουργιών σέ σχέση μέ τήν ύγεία καί τήν άρρώ- 
στεια. Λόγω τής μελέτης τής σχέσεως τής έγκεψαλικής δραστηριότητος 
μέ τήν σκέψη, τό συναίσθημα καί τήν συμπεριφορά, Αποτελεί τό Ιατρικό 
πρότυπο τής έποχής έπάνω στήν όμαλή λειτουργία τού Ανθρώπινου όργα- 
νισμοϋ.

«Σχετικά μέ τή νόσο που λέγεται Ιερή, έτσι έχουν τά πράγματα : μοϋ 
φαίνεται πώς δέν έχει αυτή τίποτα τό θεϊκώτερο ούτε τό ίερώτερο άπό τίς 
άλλες άρρώστιες, μά πώς ή φύση της καί ή προέλευσή της είναι οί ίδιες ό
πως καί στίς άλλες άρρώστιες. Δέν υπάρχει άμφιβολία, ότι οί άνθρωποι άπό 
άγνοια καί κατάπληξη θεώρησαν τή φύση της καί τήν προέλευσή της σάν 
κάτι τό θεϊκό * γιατί είναι άλήθεια, ότι δέν μοιάζει σέ τίποτα μέ τίς άλλες άρ- 
ρώστιες. Μά άν, μέ τήν άδυναμία τών άνθρώπων νά σχηματίσουν μιά Ιδέα 
γι'αύτήν, διασώζεται ό Ιερός χαρακτήρας της, άπό τήν άλλη πλευρά ό χαρα
κτήρας αυτός άφαιρεΐται μέ τόν εύκολο τρόπο θεραπείας πού μεταχειρίζον
ται οί άνθρωποι, μιας θεραπείας πού συνίσταται σέ καθαρμούς καί μαγικές 
πράξεις. Έάν, άπό τήν κατάπληξη πού προξενεί, θεωρήται θεϊκή, τότε πολ
λές άλλες άρρώστιες άκόμη πρέπει νά είναι θεϊκές καί όχι μόνον αυτή' γιατί 
θά δείξω, πώς άλλες άρρώστιες, πού δέν θεωρούνται θεϊκές, δέν είναι όλι- 
γώτερο καταπληκτικές καί όλογώτερο φοβερές. Πραγματικά, άπό τό ένα 
μέρος, οί άμφημερινοί, οί τριταϊοι καί οί τεταρταίοι πυρετοί δέν νομίζω κα
θόλου πώς είναι όλιγώτερο θεϊκοί ούτε πώς όφείλονται όλιγώτερο σέ κά
ποια θεότητα άπ' ό,τι αυτή ή άρρώστια ' άπό τό άλλο μέρος, βλέπω άνθρώ- 
πους, κυριευμένους άπό παροξυσμό καί παραλήρημα χωρίς καμμιά φανερή 
αίτία, νά κάνουν ένα σωρό παράλογες πράξεις' ξέρω πολλούς ά π * αυτούς 
πού βογγοϋν καί φωνάζουν στόν ύπνο τους, πού πνίγονται, πού πετάγονται 
άπάνω, τρέχουν έξω καί παραμιλούν, έως ότου ξυπνήσουν' έπειτα συνέρ
χονται καί λογικεύονται όπως πρώτα, μολονότι είναι χλω μοί καί έξαντλη- 
μένοι, καί αυτό όχι μιά φορά, άλλά πολλές...

Σχετικά μέ τή νόσο πού λέγεται ίερή, όφείλεται στούς ίδιους λόγους 
πού προκαλούν καί άλλες άρρώστιες, δηλαδή σέ ό,τι έρχεται καί σέ ό,τι 
φεύγει, στό ψύχος, στόν ήλιο, στούς άνέμους πού όλλάζουν άδιάκοπα καί 
δέν ήσυχάζουν ποτέ. Αύτά τά πράγματα είναι θεϊκά, όσο καί ή νόσος' αύτή, 
ώστε νά μήν ύπάρχη κανένας λόγος νά τή θεωρούμε πιό θεϊκή άπό τίς άλλες 
νόσους'μά όλες είναι θεϊκές καί όλες είναι άνθρώπινες. Κάθε άρρώστια έ-
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χει, μόνη της, τή φυσική της σύσταση καί τή δύναμή της, καί δέν υπάρχει 
καμμιά. πού νά. μήν έπιδέχεται φάρμακο ή βοήθεια. ΟΙ περισσότερες Απ' αυ
τός μπορούν νά. θεραπευθούν μέ τόν Ιδιο τρόπομέ τόν όποιο δημιουργούνται’ 
γιατί, ό,τι είναι τροφή γιά. τή μιά. είναι καταστροφή γιάι τήν άλλη. Τούτο, λοι
πόν, πρέπει νά. τό έχη υπόψη του ό γιατρός, ώστε, διαβλέποντας τήν κατάλ
ληλη περίσταση σέ κάθε έιρροιστια, νά. δίνη τήν τροφή στή μιά. καί νά τήν με
γάλοι ν η καί νά. τήν Α,φαιρή Από τήν Αλλη καί νά. τήν έλαττοινη, Πρέπει, σ' 
αυτή τήν Αρρώστια, όποις κα ίσέ άλες τίς άλλες, νά.μή δυναμοινη κανείς τήν 
ΑρροΊστια, Αλλά, νά τήν καταπολεμάη χοφίς καθυστέρηση, δίνοντας σ'αυτή  
δ, τι πιό ένάντιο υπάρχει καί δχι δ, τι τής είναι εύνοϊκό καί συνηθισμένο. Για
τί ή Αρροιστια ευδοκιμεί καί Αναπτύσσεται μέ δ, τι είναι συνηθισμένο σ ' αυτή 
καί φθείρεται καί κατασ τρέφεται μέ δ, τι είναι ένάντιο. "Οποιος ξέρει νά προ- 
καλέση στόν άνθροιπο μιά. τέτοια μεταβολή καί μπορεί, μέ τή δίαιτα, νά κα- 
ταστήση τό σώμα του υγρό, ζεστό καί ψυχρέ), θά ήταν Ικανός έπίσης νά θε- 
ραπεέιση κι αυτή τήν Αρρώστια, μέ τήν προύπόθεση δτι θά. μπορούσε νά δια- 
κρίνη τίς κατάλληλες περιστάσεις γιά τή χρησιμοποίηση τών κατάλληλοιν 
μέσων, χοφίς τούς έζαγνισμούς, τίς μαγγανείες καί τίς άλλες Αγυρτεΐες αυ
τού τού είδους»'1’.

Ή  «Ιερή νοΰσος» διαφέρει άπό τό προηγούμενο άπόσπασμα στό γε
γονός ότι δέν δίνει συγκεκριμένη θεραπευτική άγωγή, γιατί βασικά άπευ- 
Ούνεται στους κοινούς θνητούς καί στό μεγαλύτερο μέρος (τά πρώτα κε
φάλαια καί ή περίληψη στό τέλος) άποσκοπεΐ νά άποδείξει ότι αύτή ή κα
τάσταση είναι τής δικαιοδοσίας τού Ιατρού καί όχι τού μάγου' άκόμα ότι 
δέν έχει θεϊκή προέλευση άλλά Οφείλεται σέ φυσικά αίτια, όπως τά άντι- 
λαμβάνονταν οί Ιατροί τής έποχής.

Διαβλέπουμε έπίσης τήν έπιΟυμία τού συγγραφέα νά καταπολεμήσει 
τόν φόβο, τή ντροπή καί τήν ένοχή, πού νοιαιθουν οι πάσχοντες άπό τήν 
Αρρώστια.

Γενικά άπό τήν άνάγνωση όλης τής Συλλογής βλέπουμε ότι ό Ιατρός 
στήν σχέση του μέ τόν άρροιστο δέν έξουσιάζει άλλά έξηγεΐ. Συζητά μέ τόν 
άρρωστο τό Ιστορικό τής άρροιστιας, ταξινομεί τά συμπτώματα καί τά συ
σχετίζει μέ τόν τρόπο πού ζεΐ καί τίς παΟογόνες δυνάμεις πού έπικρατοΰν. 
Έπίσης άποτολμά κάποια θεραπευτική άγωγή, πού έξηγεΐ στόν άρρωστό 
του. Διαβάζουμε γιά συζητήσεις όνείροιν, άλλά αύτά έξυπηρετούν μόνο 
τήν διάγνωση, γιατί οί ιπποκρατικοί Ιατροί πίστευαν ότι οί άπόκρυφες σω
ματικές διαταραχές μπορούν νά παρουσιασΟούν πρώτα μέσα στά όνειρα, 
πρίν συνειδητοποιήσει ό άρρωστος τήν ύπαρξή τους.

Πάντως ή παρουσία τού ευγενικού ιατρού, ό όποίος συζητούσε μέ τόν 
άρροιστό του, τού δήλωνε ότι πάσχει άπό κάποιο κατανοητό σωματικό 
πρόβλημα πού θεραπεύεται κατά κάποιο τρόπο καί πού δέν πρέπει νά
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ντρέπεται γι'-αύτό ή νά νοιώθει ένοχή, δροϋσε ύποστηρικτικά (Supportive 
Psychotherapy).
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ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ -  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΩΝ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέ τήν συμβολή τών Προσωκρατικών καί Ιδιαίτερα τού 'Ιπποκράτη ή 
Ιατρική θά Αποδεσμευτέϊ άπό τό θαΰμα καί θά γίνει έπιστήμη. Αύτό βέβαια 
δέν σημαίνει καθόλου δτι έπαψε πιά νά Υπάρχει στόν έλληνικό χώρο ή θρη
σκευτική Ιατρική. Αύτή θά συνεχίσει νά ύπάρχει στήν Ελλάδα καί δταν Α- 
κόμα ή τέχνη τής ίάσεως θά άσκεΐται μέ μεθόδους άληθινά έπιστημονικές. 
Ή  θρησκει/τική Ιατρική είναι στήν πραγματικότητα άχρονη. Σέ δλους 
τούς πολιτισμούς, σέ δλες τίς έποχές ύπήρξαν θρησκευόμενα άτομα πού, 
σέ περίπτωση άρρώστιας, προτιμούσαν νά ζητούν βοήθεια άπό τόν ιερέα 
μάλλον παρά ά,πό τόν Ιατρό.

Στόν "Ομηρο κάθε θεός μπορεί νά βοηθήσει τόν άρρωστο, όρισμένοι 
δμως θεοί σχετίζονται πιό άμεσα μέ τήν ύγεία καί τήν θεραπεία τής άρρώ- 
στιας. ‘Ιατρός τών θεών είναι στήν «Ίλιάδα» 6 Παιήων' στή ραψωδία Ε 
παρουσιάζεται άπό τόν ποιητή νά θεραπεύει τόν "Άδη πρώτα (στίχ. 401 
κ.έζής) καί τόν Ά ρη  ύστερα (στίχ. 900 κ.έξής) χρησιμοποιώντας «όδυνή- 
φατα φάρμακα»1. Μέ τόν καιρό δμως τό δνομα αύτού του θεού έγινε έπω- 
νύμιο άλλων θεών' στήν πραγματικότητα στούς άλλους θεούς Αποδόθη
καν μέ τόν καιρό οί δικές του θεραπευτικές Ιδιότητες.

θεός δμως τής Ιατρικής έγινε άπό πολύ νωρίς, κυρίως, ό Απόλλων. 
Μερικά άπό τά έπίθετα πού συνοδεύουν τό δνομά του ύποδηλώνουν Ακρι
βώς τήν Ιδιαίτερη σχέση αύτού τού θεού μέ τήν ύγεία, τήν Αρρώστια καί 
τήν Ιαση ; Ά κ έ σ ιο ς  (ΐιπ ό  τό ρ. άκέομαι = θεραπεύω), Ά λεξ ίκ α κ ο ς  
(*  αύτός πού διώχνει τό κακό), Π αιάν, Σ ω τήρ . Αργότερα οί Ιατροί θά όρ- 
κίζονται στό δνομα τού Ά  π ό λ λ ίυ ν ο ς  Ιατρού, γιά νά βεβαιώσουν μέ τόν πιό 
έπίσημο τρόπο τήν έμμονή τους στίς Αρχές τού ύψηλού λειτουργήματός 
τους.

‘Ιδιαίτερες σχέσεις μέ τήν Ιατρική έχουν έπίσης : α) Ό  Ήφαιστος : 
Ά π ό  τούς Αρχαίους σχολιαστές τών ποιημάτων τού 'Ομήρου2 μαθαίνουμε 
δτι ή Ιαση τού Φιλοκτήτη έθεωρεΐτο στήν Αρχαιότητα έργο τών Ιερέων τού 
'Ηφαίστου στή Λήμνο, « ο ί έθερά π ενον τούς όφ ω όή κ τονς» . Ποιά Ακριβώς 
ήταν ή μέθοδός τους τό μαθαίνουμε Από τόν Φιλόστρατο3 : ή Ιαση τού ή-
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ρωα έγινε δυνατή μέ τήν χρησιμοποίηση τής «Λημνίας βώλου», τοϋ χώμα
τος δηλαδή έπάνω στό όποιο Επεσε ό "Ηφαιστος, όταν ό Δίας τόν κατα- 
κρήμνησε άπό τόν "Ολυμπο. Γιά τήν «Λημνία βώλο» ύπήρχε στήν Αρχαιό
τητα ή πίστη ότι «έλαϋνει μέν τάς μάνικάς νόσους, έκραγέν δέ αίμα ϊσχει, ϋ- 
δρον δέ Ιάται μόνον δήγμα έρπετών».

β) Ή  "Ηρα, ή "Αρτεμη, ή ' Αθήνα : καί οί τρεις βοηθοΟν τίς γυναίκες 
στήν γέννηση καί τήν Ανατροφή των παιδιών τους. Χαρακτηριστικά είναι 
τά έπωνύμια πού τίς συνοδεύουν, π.χ. "Ηρα Έξακεστήριος, "Αρτεμις Λ ε· 
χιό, Αοχία, Αναία, Παιδοτρόφος, Σώτεφα.

γ) Ή  ΕΙλείθυια : είναι ή κατεξοχήν θεά τού τοκετού. Συχνά ταυτίζεται 
μέ τήν "Ηρα ή τήν "Αρτεμη. Μέ θεραπευτικές όμως Ιδιότητες είναι προικι
σμένοι καί όρισμένοι ήρωες -  ήμίθεοι. Στόν ποιητή τής Όδύσσειας είναι 
γνωστό τό όνομα τού Μελάμποδος, τού όμύμονος μάντεως4.

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου όμως όλους αύτούς, Ακόμη καί τόν ’Απόλ
λωνα, τούς παραμέρισε ένας θεός, πού ή λατρεία του Απλώθηκε σέ όλη τήν 
Ελλάδα, ήπειρωτική καί νησιωτική, καθώς καί στήν Μ. ’Ασία. Πρόκειται 
γιά τόν Α σκληπιό5

II. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Στόν "Ομηρο ό ’Ασκληπιός είναι ένας «Αμύμων ίητήρ», πού διδάχθη
κε «ήπια φάρμακα» Από τόν Κένταυρο Χείρωνα, είναι όμως φανερό ότι 
δέν είναι Ακόμα θεός : στόν "Ομηρο ό ’Ασκληπιός δέν είναι παρά ένας Α
πλός ήγεμόνας, άπό τούς πολλούς τής Θεσσαλίας6. Ό  ’Ησίοδος7 μάς διέ- 
σο>σε γι αυτόν έναν παλαιό θεσσαλικό, καθώς φαίνεται, θρύλο. Ό  θρύλος 
τόν Αναφέρει ώς γιό τού 'Απόλλωνα καί τής Κορωνίδας, κόρης τού Φλεγύ- 
ου. Στόν Πίνδαρο8 ξαναβρίσκουμε τόν παλαιό αύτό θρύλο μέ μερικές, όχι 
καί τόσο σημαντικές, παραλλαγές. Είναι όμιος φανερό ότι στό θρύλο αύτό 
ό 'Ασκληπιός δέν είναι Ακόμα θεός* είναι βέβαια γιός θεού, όμως παρόλα 
αύτά Ακόμη θνητός.

Σύμφωνα μέ τήν έλληνική μυθολογική παράδοση, ό ’Ασκληπιός πα
ραδόθηκε Από τόν πατέρα του 'Απόλλωνα στήν φροντίδα τού Κένταυρου 
Χείριονα καί Εκπαιδεύτηκε Απ' αύτόν στά άλση τού Πηλίου τής Θεσσα
λίας. 'Εκεί λέγεται ότι έμαθε τίς πρώτες Αρχές τής Ιατρικής τέχνης. Κατά 
τόν Πίνδαρο ό Κένταυρος Χείριον κατείχε «φαρμάκων μαλακόχεφα νό
μον» καί υπήρξε ό πρώτος δάσκαλος τού 'Ασκληπιού9.

Ό  ΧεΙρων ήταν Αριστος βοτανολόγος καί φαρμακοσυλλέκτης καί τίς 
θαυμάσιες αύτές γνώσεις του έδίδαξε κατά τόν "Ομηρο σέ πολλούς μυθι
κούς ήρωες, όπως τόν Άχιλλέα, τόν Ίάσωνα κ .ά .10. Ή  παρουσία στήν
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Ελληνική μυθολογία καί παράδοση τοϋ Χείρωνα σημαίνει τη βαθμιαία με
τάβαση άπό τή μαγική (μαντική) στήν πρακτική θεραπευτική τέχνη.

Πώς δμως δ ’Ασκληπιός έγινε δ κατεξοχήν θεός τής ιατρικής καί έπέ- 
τυχε νά έπισκιάσει καί αυτόν τόν ’Απόλλωνα. Οί γνώμες τών ειδικών διχά
στηκαν σ’ αυτό τό σημείο. Γιά άλλους ό ’Ασκληπιός δεν ήταν άρχικά πα
ρά μιά χθόνια θεότητα στή Θεσσαλία, κάτι σάν τόν Άμφιάραο ή τόν Τρο- 
φώνιο, πού μέ τόν καιρό έγινε ένας απλός ήρωας, αργότερα δμως, σχεδόν 
τυχαία, άποκαταστάθηκε στήν θεϊκή του ιδιότητα. Στους θεσσαλούς οφεί
λεται ή εισαγωγή τής λατρείας τού χθόνιου αύτοΰ δαίμονα στήν Πελοπόν
νησο' άπό τήν Πελοπόννησο απλώθηκε ύστερα παντού11. "Αλλοι δμως ε
ρευνητές δέχονται ώς πιό σωστή τήν γνώμη, πού υποστήριξαν οί Emma καί 
Ludwig Edelstein12. Σύμφωνα μ’ αυτήν ό ’Ασκληπιός, ό άμύμων ιητήρ τοϋ 
Όμήρου, δέν άργησε νά γίνει ό προστάτης τών ιατρών. "Αν λάβουμε ύπό- 
ψη μας πώς γιά πολλούς αιώνες οί ιατροί ασκούσαν τό έργο τους ώς περιο- 
δευτές, θά κατανοήσουμε άσφαλώς πώς τίποτε άλλο δέν θά μπορούσε νά 
τούς έφοδιάζει καλύτερα μέ τό κύρος πού χρειάζονταν στίς περιοδείες 
τους, δσο ή πλαστή άποψη δτι οί ιατροί είναι άπόγονοι τοϋ ήρωα ’Ασκλη
πιού' καί αυτό είναι στήν πραγματικότητα τό περιεχόμενο τού δρου Ά- 
σκληπιάδη : δχι ιερείς, άλλά άπόγονοι τού ήρωα ’Ασκληπιού. Στήν πραγ
ματικότητα ό ’Ασκληπιός δέν θεράπευε άρρώστους, άπλώς προστάτευε 
τούς ιατρούς καί έκεΐνοι θεράπευαν τούς άρρώστους ορθολογιστικά. ’Ο
πωσδήποτε δμως στήν ψυχή καί στήν σκέψη τοϋ λαού ό ήρωας, ό προστά
της τών ιατρών, ταυτιζόταν δλο καί πιό πολύ μέ τήν ιατρική, ώσπου έγινε 
δ κατεξοχήν ιατρός. Ή  θεοποίησή του πρέπει νά συντελέστηκε γύρω στά 
τέλη τού 6ου αιώνα π.Χ. καί κατά πάσα πιθανότητα στήν ’Επίδαυρο. ’Από 
τήν ’Επίδαυρο ή λατρεία τού νέου θεού άρχισε νά απλώνεται μέ άστρα- 
πιαία ταχύτητα. Περισσότερους άπό τετρακόσιους ναούς καί ιερά είχε ά- 
φιερώσει ή άρχαιότητα στόν ’Ασκληπιό, μερικά δέ άπ’ αυτά λειτουργού
σαν άκόμα τόν 6ο αιώνα π.Χ.

Ό  ’Ασκληπιός κατείχε, κατά τήν γνώμη τού Πινδάρου, τό μυστήριο 
«πολνπήμονας άνθρώποισιν Ιάσθαι νόσους»13. Στήν «Πολιτεία» ό Πλάτων 
άναφέρει δτι ό Σωκράτης τιμούσε άρκετά τόν ’Ασκληπιό, θεωρούσε δέ δτι 
ώς ιατρός έθεράπευσε πολλούς καί έγινε ό δάσκαλος τής ιατρικής στούς 
άπογόνους του14. Ό  ίδιος πάλι διδάσκει15 δτι ό ’Ασκληπιός συνδύαζε τήν 
γυμναστική καί τή δίαιτα στήν ’Ιατρική. Γιά τήν θεραπεία τραυμάτων ή 
χρονιών νοσημάτων θεωρούσε άρκετές τίς τομές καί τά φάρμακα σέ συν
δυασμό μέ κατάλληλη δίαιτα. Σέ άλλο σημείο ό Πλάτων άναφέρει τίς ια
τρικές άρχές τοϋ ’Ασκληπιού : «Ούκοΰν ταΰτα γινώσκοντα φώμεν καί 'Α
σκληπιόν τούς μέν φύσει τε καίδιαίτη ύγιεινώς έχοντας τά σώματα, νόσημα 
δέ τι άποκεκρυμμένον ϊσχοντας έν αύτοίς, τούτοις μέν καί ταύτη τή έξει κα-



135

ταδεΤξαι Ιατρικήν φαρμάκοις τε και τομαϊς τά νοσήματα έκβάλλοντα αύτών 
τήν εΙωθυίαν προστάττειν δίαιταν, Γνα μή τά πολιτικά βλάπτοι, τά δ* εϊσω  
διά παντός νενοσηκότα σώματα ούκ έπιχεΐν διαίταις...»'6. Ό  Ξενοφών θεω
ρεί τόν Ασκληπιό ώς άνθρωπο καί ά)ς Ιατρό έξοχο’ γιά τούς γιούς του Πο- 
δαλείριο καί Μαχάονα λέει ότι «ύπ'αύτοΰ παιόευθέντες τά αύτά πάντα έγέ- 
νοντο καί τέχνας καί λόγους καί πολέμους άγαθοί. 'Ασκληπιός δέ μειζόνων 

• έτυχε, άνιστάναι μέν τεθνεώτας, νοσοϋντα δέ Ιάσθαι' διά δέ ταϋτα θεός ώς 
παρ' άνθρώποις άείμνηστον κλέος έχει».

Ό  Α σκληπιός άσκησε κυρίως πρακτική Ιατρική, όπως φανερώνει ή 
έπιδεξιότητά του στή χειρουργική καί στήν χρήση των βοτάνων. "Αλλω
στε καί ό Χείρων έθεωρεΐτο έξοχος πρακτικός Ιατρός. Ή  παρουσία του έ
δωσε νέα ώθηση καί Ανύψωσε σοβαρά τό έπίπεδο τής έμπειρικής πρακτι
κής Ιατρικής. Ό  Πλάτων θεωρεί ότι ό ’Ασκληπιός «συνέστησε έπιστημό- 
νως τήν Ιατρικήν»18. Τόσο ό Γαληνός όσο καί νεότεροι συγγραφείς (Διόδω
ρος Ιικελιώτης) βεβαιώνουν ότι πρίν άπό τόν ’Ασκληπιό ή Ιατρική ήταν Α
πόλυτα έμπειρική καί μόνο μέ φυτά έθεραπεύοντο οί άνθρωποι, ένώ αύτός 
τήν Ανύψωσε σέ θεία έπιστήμη19.

Τό Ιερό σύμβολο τού ’Ασκληπιού ήταν τό φίδι. ΓΓ αύτό ύπάρχουν ποι
κίλες έρμηνεΐες. Μερικοί έρευνητές πιστεύουν ότι είναι τό σύμβολο τής πε
ριοδικής άνανεώσεως, έπειδή τά ζώα αύτά Αναζωογονούνται μέ τήν Απο
βολή τού δέρματός τους. Κατά τόνϊδιο τρόπο καί ή Ιατρική έπιστήμη Ανα
νεώνει τούς Ασθενείς μέ τήν θεραπεία των διαφόρων νόσων. "Αλλοι, όπως 
ό Sprcngel, θεωρούν τό φίδι ώς έμβλημα τής φρονήσεως, τής Αλήθειας καί 
τής εύφυΐας20.

III. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ -  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΩΝ

Τά περισσότερο φημισμένα ’Ασκληπιεία, κατά τόν Στράβωνα (Η, 6, 
15), ήταν τής Τρίκκης στή Θεσσαλία, πού θεο^ρεϊται καί τό Αρχαιότερο, 
τής Έπιδαύρου καί τής νήσου Κώ. Υ πήρχαν όμως καί στήν ’Αθήνα, Ρό
δο, Μήλο, Κυρήνεια, Μεσσηνία κ.Α. Ή  σοβαρότερη έπιστημονική έργα- 
σία γιά τά ’Ασκληπιεία έγινε Από τόν "Ελληνα Αρχαιολόγο Καββαδία, ό ό
ποιος ανακάλυψε καί τό περίφημο ’Ασκληπιείο τής Έπιδαύρου (1883). 
Στούς παλαιότερους χρόνους ήσαν γνωστά καί θεραπευτήρια Ναών, όπου 
έφαρμοζόταν κυρίως ή μέθοδος θεραπείας διά των όνείρων (Ιερό τού Ά μ- 
φίαράου κ.ά), Αλλά μετά τόν 6ον καί 5ον αΙώνα έπεκράτησαν όριστικά τά 
’Ασκληπιεία.

Τά ’Ασκληπιεία περιελάμβαναν συνήθως πλήθος κτιρίων, όπως τό 
Ναό, τό Ιερ ό  μαζί μέ τό Θησαυρό, τό "Αβατο ή Κατακλιντήριο, τή Θόλο, 
τόν οίκο τών Ιερέων, τή Βιβλιοθήκη, τόν μεγάλο Ξενο)να ή Καταγώγιο, τό
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Λουτρό, τό Γυμνάσιο, τό Θέατρο, τό Στάδιο, τά Προπύλαια, κ.ά. Πολυά
ριθμο προσωπικό έξυπηρετοΰσε τούς ασθενείς, όπως ό «Μέγας 'Ιερεύς» ή 
«Πρωθιερεύς», ό βοηθός του Πυρφόρος, οί 'Ιερομνήμονες (δηλαδή, νοσο
κόμοι, μαλάκτες, ύδροθεραπευτές) κ.ά. Οί γυναίκες - Ιέρειες άνήκαν 
στήν τάξη των Ζακόρων ή Νακόρων.

α. Τό ’Ασκληπιείο των ’Αθηνών

’Ανακαλύφθηκε στά 1876. Στήν άνακάλυψή του συνετέλεσε καί ή 
μαρτυρία τοϋ Παυσανία, παρά τό γεγονός ότι τό περιγράφει μέ κάποια ά- 
σάφεια καί συντομία : «τοϋ δέ Ασκληπιού τό Ιερόν εϊς τε τά άγάλματα έ- 
στίν, όπόσα τοϋ θεοΰ πεποίηται καί των παίδων καί εις τάς γραφάς θέας ά- 
ξιον... είς δέ τήν Άκρόπολιν έστίν είσοδος μία...»21. Ό  Παυσανίας δέν κά
νει καμιά άναφορά γιά τόν περίβολο τοΰ ναού, μιλάει μόνο γιά τό κυρίως 
ναό. Είναι όμως άλήθεια ότι τό περίφημο αύτό ’Ασκληπιείο, κτισμένο σέ 
θέση περιορισμένη μέσα σέ άλλα κτίρια, δέν μπορούσε νά έχει μεγάλη έ
κταση, δπως καί τά άλλα. 'Οπωσδήποτε δμως, παρά τό περιορισμένο τοϋ 
χώρου, ύπήρχαν δχι ένας άλλά δύο ναοί, δπως προκύπτει άπό τίς σχετικές 
έπιγραφές πού άνακαλύφθηκαν έκεΐ.

Δέν είναι ακριβώς γνωστό, πότε ιδρύθηκε τό ’Ασκληπιείο τών ’Αθη
νών- άλλά άπό τίς έπιγραφές καί άπό άλλα μνημεία συμπεραίνεται δτι δέν 
είναι μεταγενέστερο τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα, άφοΰ ή λατρεία τού ’Ασκληπιού 
ήλθε στήν ’Αθήνα άπό τήν Επίδαυρο στά τέλη τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα.

'Ως ιδιαίτερα τμήματα, προορισμένα γιά τούς νοσηλευόμενους άσθε- 
νεΐς, άναφέρονται δύο Στωϊκά οικοδομήματα, παρόμοια μέ αύτά άνακα
λύφθηκαν στήν ’Επίδαυρο. Πλησίον τους, βρίσκεται καί σήμερα ένα θο
λωτό σπήλαιο, σκαμμένο κατά κάποιο τρόπο μέσα στό Βράχο τής Άκρο- 
πόλεως, μέσα άπό τό όποιο άναβλύζει καί σήμερα νερό, ύφάλμυρο. Τήν 
πηγή αύτή ό Koehler22 θεώρησε ώς τήν ιερή πηγή τοΰ 'Ασκληπιού, τό δέ 
σπήλαιο ώς τήν βόλον τοϋ ’Ασκληπιείου. ’Επίσης πλησίον τού άρχαιότε- 
ρου ναού, σώζονται τά λείψανα μικρότερου Στωϊκοϋ οικοδομήματος, πού 
θεωρήθηκε ώς τό Άβατον, στό όποιο γίνονταν οί έγκοιμήσεις τών άρρώ- 
στων.

Τά δύο Στωϊκά οικοδομήματα ήσαν τά κατακλιντήρια ή θεραπευτήρια, 
δπου διέμεναν οί εσωτερικοί άσθενεΐς τοΰ ναού. Ή  όμοιότητά τους μέ τό 
Στωϊκό οικοδόμημα, πού άνακαλύφθηκε στήν ’Επίδαυρο, ή ιδιόρρυθμη 
κατασκευή τους (στοά) καί ή τοποθέτησή τους στό χώρο θεμελιώνουν τήν 
παραπάνω άποψη. "Οσον άφορά τό σπήλαιο έκεΐνο, πού ό Koehler όνόμα- 
σε θόλον, είναι δυνατόν νά τό θεωρήσουμε ώς τό “Αβατο, δηλαδή τήν «ά-
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δυτον κρύπτην», στήν όπο(α γίνονταν οΐ έγκοιμήσεις των άρρώστων.
Μέ τήν άποψη αυτή συμφωνεί καί τό γεγονός δτι ή δημιουργία τών δύο 

αύτών Στωϊκών κτιρίων είναι μεταγενέστερη τής ίδρύσεως τοϋ ’Ασκλη
πιείου, άψοϋ κατά τούς άρχαιολόγους (Κουμανούδης, Koehler, Girard κ.ά.) 
ή άνέγερση τού ένός τοποθετείται στίς άρχές τού 3ου π.Χ. αΙώνα καί τού 
άλλου στά 159 καί 138 π.Χ. Τούτο συμπεραίνεται άκόμα καί άπό τόν Ά ρι- 

. στοψάνη ό όποιος άναφέρει έγκοίμηση τού Πλούτου στό 'Ασκληπιείο τών 
’Αθηνών πρίν άπό τό 452.

Σχετικά μέ τήν Ιατρική λειτουργία τού ’Ασκληπιείου παραδεχόμαστε 
ότι ήταν Τδια μέ αύτή τών άλλων ’Ασκληπιείων. Μιά μικρή είκόνα τής θε
ραπείας πού έψαρμοζόταν μπορούμε νά σχηματίσουμε άπό τήν διήγηση 
τού ’Αριστοφάνη στόν «Πλούτο» στ. 620 κ. έξής.

«ΚΑΡΙΩΝΑΣ : Γιά τό ναό τραβήξαμε κατόηι
καί στό βωμό θυμιάματα καί πίττες 
τον μαύρου Ηφαίστου άγιάσαμε τή φλόγα 
κ ' έμεΐς γιατάκι στρώσαμε άπό φύλλα.

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. : Εϊτανε κι άλλοι πού γιατριά ζητούσαν ;
ΚΑΡ4ΩΝΑΣ : Κάποιος Νεοκλείδης, πού τυφλός κι άν είναι, 

ξεπερνάει στήν κλεψιά όσους τά χουν τέσσερα, 
κι άλλοι πολλοί λογής -  λογής άρρωστοι.
Κι όντας παράγγειλέ μας ό έκκλησάρης 
τά λυχνάρια νά σβήσουμε κι άμέσως 
νά κοιμηθούμε - καί μάς είπε άκόμα, 
πού θόρυβον άκούσει, τσιμουδιά 
νά μή βγάλει - πλαγιάσαμε μέ τάξη.
Μά έγώ νά κλείσω μάτι δέ μπορούσα, 
μ ' έρέθιζε μιά χύτρα μέ κουρκούτι 

. παρέκει άπ ' τό κεφάλι μιας γρηάς
καί κρυφά νά συρθώ κοντά ποθούσα.
Τότε, τά μάτια ώς σήκωσα, κοιτάζω 
τόν παπά νά βουτάει τηγανίτες 
τά σύκα κρυφά άπ' τήν άγια τράπεζα 
καί κατόπι νά φέρνει βόλτα γύρω 
τούς βωμούς, μήπως είχεν άπομείνει 
μελόπιττα καμμιά, καί τ' άγιαζε όλα 
χώνοντάς τα βαθιά σ ' ένα σακκούλι.
Κ ' έγώ  θωρώντας άγια αύτή τήν πράξη 
σηκώθηκα νά φάγω τήν κουρκούτη.

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. : Ά θ λ ιε  ! καί τό θεό δέν τόν φοβήθηκες ;
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ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ : 
ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ : 
ΓΥΝ. ΧΡΕΜ.

ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

Φοβήθηκα, μά τούς θεούς, μήν πάει 
καί τό προλάβει ό ίδιος ατό τσουκάλι 
στεφανοφορεμένος. Τού παπά 
τό φέρσιμο μου στάθηκε παράδειγμα.
Μά ή γρηούλα σάν ένιωσε τό θόρυβο 
πού κανα, στό τσουκάλι άπλώνει. Τότες 
σφύριξα σάν τό φίδι καί τό χέρι 
της δάγκωσα, κ ' έκείνη εύτύς τό τράβηξε 
καί τό κρύψε άπό κάτου άπ’ τή βελέντζα 
καί ζάρωσεν έκεϊ, κι άπ ' τήν τρομάρα 
βρώμισε πιό χειρότερα άπό γάτα.
Καί τότε έγώ στή χύτρα πέφτω, κι άμα 
τήν τύλωσα γερά, πλάγιασα πάλι.

: Καλά, ό θεός δέν ήρθεν ;
”Οχι ώς τότες.

Σάν ήρθ' έκανα κάτι νά γελάς.
Καθώς ζήγωνε, άμόλησα έναν φόρτσο, 
γιατί ή κοιλιά μου πήγαινε νά σκάσει. 

ιΚ α ί βέβαια σέ σιχάθηκε ό θεός.
Μπά ! Μονάχα ή Ίασώ ξεροκοκκίνησε, 
ή κόρη του, πού έρχότανε άπό πίσω, 
καί βούλωσε ή Πανάκεια, ή άλλη κόρη του, 
τά ρουθούνια καί γύρισε τά μούτρα.
Καθώς ξαίρεις, δέν ξεφυσάω λιβάνι !

: Κι ό θεός ; .
Μπά. Δ έ  γνοιάστηκε καθόλου.

: Λ ές νά ναι τόσο άναίσθητος ;
Καθόλου.

Μονάχα κοπροφάγος !
: Σούτ, βρωμιάρη !

"Υστερα κουκουλώθηκα σκιαγμένος 
κ ' έκεΐνος τούς άρρώστους πήρε βόλτα 
καί σοβαρά τούς ξέταζ' έναν-έναν.
Καί τό παιδί τού φέρνει ένα πετρένιο 
γουδί καί γουδοχέρι -  καί κουτί.

: Πετρένιο ;
Βέβαια όχι τό κουτί.

: Καί πώς τά δες όπου νταμπλάς νά σού ρθει; 
Εϊσουνα, καθώς λές, κουκουλωμένος.
'Απ' τό τριβώνιο μ έσα -είνα ι όλο τρύπες !
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ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 

ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ :

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ.

4*

Κι Αρχισε πρώτα γιά τό Νεοκλείδη 
νά τρίβει ένα κατάπλασμα : τρία σκόρδα 
ντηνιακά, σκυλλοκρόμμνδο, βορβούς, 
καί γάλα, ξίδι σπατανέϊκο - κι όλα 
τά δούλεψε καλά μ έσ % τό γουδί 
κ ' ύστερα τον ξεσ τρέφει τά ματόφυλλα 
καί τού τ* άλείφει νά πονάει άβάσταγα.
Κι ώς ξεπετάχτη έκεΐνος ξεφωνώντας 
καί σκούζοντας νά φύγει, ό Θεός γελώντας :
«Κάτσε αύτοΰ μπλαστρωμένος νά σου μάθω 
νά παίρνεις ψεύτικο όρκο στή λαοσύναξη !»

: Πόσο άγαπάει τήν πόλη καί πόσο 
μυαλωμένος Θεός !

Ύ στερα π ή γ ε -
καί κόΘησε κοντά στόν Πλούτο. Πρώτα 
τήν κεφαλή του χάϊδεψε, κατόπι 
τά ματόφυλλα πήρε καί τά σκούπισε 
μέ καθαρή πετσέτα, κ ' ή Πανάκεια 
τού σκέπασε μέ κόκκινο πανί 
τήν κεφαλή του καί τό πρόσωπό του.
"Επειτα σφύριξε ό Θεός καί βγήκαν 
ά π ' τό Ιερό δυό φίδια, μπόϊ άφάνταστο.

: Θεούλη μου, πωπώ !
Σιγά τά φίδια

στό κόκκινο τρυπώσανε πανί, 
καί, όπως μού έφάνη, τά ματόφυλλά του 
τά γλύφανε, κι όσο νά πιεις, κυρά μου, 
έφτά κανάτια μπρούσικον, ό Πλούτος 
.σηκώθη άπάνου κ * έβλεπε ! Κ ' έγώ  
χτύπησ ' άπό χαρά τά παλαμάκια 
καί τόν άφέντη ξύπνησα. Κι άμέσως 
Θεός καί φίδια άπ * τό ναό χαθήκαν.
Καί νά βλεπες πώς τόν φιλούσαν όλοι 
τόν Πλούτο, όσοι κοιμόντανε κοντά του !
Καί δέν κλείσαμε μάτι όλη τή νύχτα, 
όσο πού ή μέρα φώτισε. Κ ' έγώ ’ -Vyβλογούσα τό Θεό, πού τόσο γρήγορα
τόν Πλούτο μας τόν έκανε νά βλέπει 'ί
καί πιότερο τό Νεοκλείδη έστράβωσε I 

: Πόσο μεγαλοδύναμος, άφέντη Υί
νν

Υ'
Ο
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’Α σκληπιέ μου ! Καί τώρα ποΰ ναι ό Πλούτος ; 
ΚΑΡΙΩΝΑΣ : ”Ερχεται ! Μέγα πλήθος όλογύρα

τόν έζωσεν. Οί τίμιοι πού είχαν λίγο 
ώς τώρα βιός τόν άγκαλιάζαν κι όλοι τοϋ 
σφίγγανε χαρούμενοι τό χέρι.
Κ ’ οί πλούσιοι μέ τά πλούτη τά μεγάλα, 
πού τάχαν άποχτήσει μ ’ άδικίες, 
κατσουφιάζαν καί ζάρωναν τά φρύδια.
Στεφανωμένοι οί πρώτοι ακολουθούσαν 
γελώντας καί δοξάζοντας τόν Πλούτο, 
καί τών γερόντων τό παπούτσι έχτύπα 
μέ ρυθμικό περπάτημα τό χώμα.
Ά λ λ  ’ άιντε, μέ μιά κίνηση όλοι άντάμα 
πηδάτε καί χορεύεται. Κανένας, 
δέ θά σάς πει, όταν μπαίνεται στό σ π ίτ ι: 
δέν υπάρχει καρβέλι στή σακκούλα».

ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. : Κ ’ έγώ γιά τό καλό σου τό μαντάτο 
μέ μιάν άρμάθα φουρνιστά κουλούρια 
μά τήν 'Εκάτη, θά σέ στεφανώσω.

ΚΑΡΙΩΝΑΣ : "Οχι άκόμα, γιατί ζυγώνει τώρα στήν πόρτα μας τό πλήθος. 
ΓΥΝ. ΧΡΕΜ. : Τρέχω μέσα,

νά φέρω τά καλούδια νά τά ρίξω 
τών ματιών, πού τή μέρα πρωτοβλέπουν».

β. Τό ’Ασκληπιείο τής Επίδαυρου

Οί πρώτες άνασκαφές άρχισαν στά 1881 καί συνεχίσθηκαν άπό τό 
1882 μέχρι τό 1898. Στό διάστημα αύτό άνακαλύφθηκαν πολύτιμα κειμή
λια άρχαιολογικής άξίας, τά όποια περιγράφει μέ κάθε δυνατή λεπτομέ
ρεια ό Καββαδίας στό έργο του «Τό ίερόν τού ’Ασκληπιού».

Τά κυριότερα έξαρτήματα τού ίεροΰ θεραπευτηρίου ήσαν : Τά Προπύ
λαια, ό Ναός ή τό 'Ιερόν, τά βάθρα τών άναθημάτων, τό Στάδιον, τό Ά -  
βατον ή Κατακλιντήριο, ή Θυμέλη ή Θόλος μέ τό περίφημο άδυτο, τό πα
λαιό ίερό, τό Γυμνάσιο, τό Λουτρό τού ’Ασκληπιού, ό μέγας Ξενών καί 
διάφορα σκεύη23.

Τό Καταγώγιου ή Ξενών ήταν ένα εύρύτατο τετράγωνο οικοδόμημα, 
χωρισμένο σέ μικρά δωμάτια καί μεγάλες αίθουσες, τό όποιο έκτός άπό 
Ξενώνας χρησίμευε καί ώς νοσοκομείο.

Τό "Αβατον ή Έγκοιμητήριον χρησίμευε γιά τίς έγκοιμήσεις τών ά- 
σθενών. Συνίστατο άπό δύο τμήματα, έκ τών όποιων τό ένα ήταν μονόρο-
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φο τό δέ άλλο διόροφο. Μέσα στό πρώτο τμήμα (Στοά) ύπήρχε τό «Ιερόν 
φρέαρ τοΟ Ασκληπιού». Π(σω άπό τό φρέαρ σώζονται καί σήμερα τά 
μαρμάρινα βάθρα, κοντά στά όποια βρέθηκαν καί οί γνωστές πλάκες μέ 
τίς έπιγραφές των Ιαμάτων.

Ή  άνέγερση τής Θόλου τοποθετείται στόν 4ον π.Χ. αιώνα. ΆπετελεΤ- 
το έξωτερικώς άπό μιά Δωρική στοά, πού περιέβαλλε κυκλικό τοίχο, καί 
έσωτερικώς άπό άλλη Κορινθιακή. Σύμφωνα μέ τήν γνώμη τού Άραβαντι- 
νού στή Θόλο «έτελούντο διάφοροι μυσταγωγίαι έν σχέσει πρός τούς ύπο- 
βαλλομένους υπό θεραπείαν άσθενείς, άλλ’ αύται συνεδυάζοντο μέ τήν 
σύγχρονον έμφάνισιν τού θεού παρ' αύτοΐς24». Ό  Ιδιος διατυπώνει τήν ά
ποψη 6τι τό Καταγώγιον χρησίμευε μάλλον ώς πρώτη διαμονή ή νοσοκο
μείο διά τούς προσερχόμενους άσθενείς. Θεωρεί δέ δτι τό "Αβατον ή άδυ
τον ήταν τό διαμέρισμα του Ιερού τό προορισμένο γιά τήν προπαρασκευα
στική θεραπεία των άρρώστων, πού μεταφέρονταν άπό τό Καταγώγιο καί 
πού συνήθως προηγείτο τής έγκοιμήσεως. Γι’ αύτό τό όνομάζει Κατακλιν- 
τήριο. Τό οίκοδόμημα τής Θόλου τό όνομάζει "Αβατον. Ισχυρίζεται δτι εί
χε ώς άποκλειστικό σκοπό τήν τέλεση τής κυριότερης θεραπευτικής έργα- 
σίας τού Ιερού, δηλαδή τών έγκοιμήσεων.25.

* Διάφορα «αΐνετικά» άφιερώματα, σέ ένδειξη ευγνωμοσύνης στόν θεό, 
υπήρχαν στά ’Ασκληπιεία. "Ενα άπό τά πιό γνωστά είναι τού Ίσύλλου, 
πού άνακάλυψε στίς άνασκαφές τού 1884 ό Καββαδίας στήν Επίδαυρο 
καί άνέλυσε ό Wilamowilz26 τό 1886. Μιά άλλη έπιγραφή φέρει τό όνομα 
κάποιου Ά πελλά καί περιγράφει μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια τήν θερα
πεία πού έγινε σ’ αύτόν στήν Επίδαυρο άπό τούς Ιερείς :

«'ΕπίΙερέως - ( - )  Πο. - - ( - )  ΑΙλ. —  ( -  ) Άνχιόχου Λ/.
Ιούλιος 'Απέλλας Ίδριεύς Μυλασεύς μετεπέμφθην ύπό 
τού Θεού, πολλάκις είς νόσους ένπίπτων καί άπεψίαις 
χρώμενος. κατά όή τόν πλούν έν Αίγείνη έκέλευσέν με μή 
πολλά όργίζεσθαι. έπεί δέ έγενόμην έν τώ, ίερώι έκέλευ- 
σεν έπί δύο ήμέρας συγκαλύψασθαι τήν κεφαλήν, έν αίς 
όμβροι έγένοντο , τυρόν καί άρτον προλαβεΐν, σέλεινα με
τά Θρίδακος, αύτόν δ / ’ αυτού λούσθαι, δρόμω γυμνάζε- 
σθαιψ κηρίου προλαμβάνειν τά άκρα, είς ύδωρ όποβρέξαι 
πρός ταϊς άκοαϊς έν βαλανείω προστρίβεσθαι τώι τοίχωι, 
περιπάτωι χρήσθαι ύπερώω , αίώραις, άφή πηλώσασθαι, 
άνυπόδητον περιπατεϊν, πρίν ένβήναι έν τώι βαλανείω είς 
τό θερμόν ύδωρ οίνον περιχέασθαι, μόνον λούσασθαι καί 
άττικήν δούναι τώι βαλανεϊ, κοινή θύσαι Ά σκληπιώ  Ή - 
πιόνη Έλευσεινίαις, γάλα μετά μέλιτος προλαβεΐν, μιά δέ
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ήμέρα πόντος μου γάλα μόνον, είπεν' “μέλι έμβαλε είς τό 
γάλα, ϊνα διίνηται διακόπτειν”. έ π ε ίδ ’ έδεήθην τού θεοΰ 
ΘΛττόν με άπολύσαι, ώμην (ν)άπυι καί άλσίν κεχμειμένος 
όλος έξιέναι κατά τάς άκόας έκ τοβ άβάτου, παιδάριον δέ 
ήγείσθαι θυμιατήριον έχον άτμίζον “καί τόν Ιερέα λέγειν, 
τεθεράπευσαι, χρή δέ άποδιδόναι τά ϊατρα καί έποίησα, 
ά είδον, καί χρώμενος μέν τοΐς άλοί καί τώ\ι\ νάπυ\ι\ ύ- 
Ypoji ήλγησα, λουμένος δέ οΰκ ήλγησ(α)’ ταΰτα έν έννέα ή- 
μέ\ρ\αις, άφ ' οΰ ήλθον. ήψατο δέ μου καί τής δεξιάς χιρός 
καί τού μαστοβ. τή δέ έξής ήμέρα έπιθύοντός μου, φλόξ ά- 
ναδραμοβ\σ\α έπέφλευσε τήν χεϊρα, ώς καί φλυκταίνας έ- 
ζανθήσαι’ μ ετ' όλίγον δέ υγιής ή χείρ έγένετο, έπιμείναντί 
μοι άνηθον με τ ' έλαίου χρήσασθαι πρός τήν κεφαλαλγίαν 
εϊπεν. ου μήν ήλγουν τήν κεφαλήν, συνέβη ούν φιλολογή- 
σαντίμοι συνπληροιθήναϊχρησάμενος τώ έλαίω άπηλλά- 
γην τής κεφαλαλγίας, άναγαργαρίζεσθαι ψυχρώ πρός τήν 
σταφυλήν (καί γάρ περί τούτου παρεκάλεσα τόν θεόν), τό 
αυτό καί πρός παρίσθμια, έκέλευσεν δέ καί άναγράψαι 
ταβτα. χάριν είδώς καί ύγιής γενόμενος άπηλλάγην»27.

Ή  Ιατρική έγκοίμηση άπέβλεπε στήν πρόκληση όνείρου, μέ τό όποιο 
ό θεός σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τής έποχής άποκάλυπτε στόν Ικέτη του 
τήν άπάντηση στό έρώτημά του καί κυρίοις στήν θεραπεία πού έπρεπε νά 
έφαρμόσει γιά τήν άσθένειά του. Χρησιμοποιήθηκε Ιδιαίτερα στά 'Ασκλη
πιεία. Σέ έγκοίμηση δέν υποβαλλόταν κάθε άσθενής, πού κατάφευγε στό 
'Ασκληπιείο, άλλά οί πιό κατάλληλοι, οί όποιοι έπιλέγονταν προσεκτικά, 
άφοΰ προηγουμένως υποβάλλονταν σέ προπαρασκευαστική θεραπευτική 
άγωγή. Τήν ήμέρα τής έγκοιμήσειυς ό άσθενής ύποβαλλόταν σέ καθαρ
μούς, έλάμβανε μέρος σέ θυσίες καί στήν συνέχεια είσερχόταν στό ναό, έ- 
νώ ψαλλόταν ό ύμνος τού ’Ασκληπιού, πού έξυμνοΰσε τά θαύματά του. 
Στόν ικέτη προσέφεραν κρέατα άπό τήν θυσία καί διάφορα μεθυστικά πο
τά. Σέ κατάσταση μεγάλης ύποβολής ό άσθενής κοιμόταν στό "Αδυτον ή 
Ά βα τον1Η. Κατά τήν διάρκεια δέ τού ύπνου έβλεπε όνειρα πού σχετίζονταν 
μέ τήν θεραπεία του.

Διασοιθηκαν πολυάριθμες έπιγραφές, όπου ό όνειρευόμενος κάνει συ
χνά μιά άφιέροιση «σύμφωνα μέ τό όνειρο» ή «έχοντας δει ένα όνειρο». 
Λεπτομέρειες σπάνια δίνονται. Ό  Πλάτων στούς «Νόμους» άναφέρεται 
σέ άφιερώσεις, πού προέρχονται άπό όνειρα ή όράματα κατά τήν έγρήγορ-



143

ση, «άπό γυναίκες καί άνδρες πού είναι άρρωστοι ή βρίσκονται σέ κάποιο 
κίνδυνο ή δυσκολία ή είχαν μιάν άναπάντεχη τύχη (συμβάν)»29.

Τεχνικές γιά τήν πρόκληση πάρα πολύ έπιθυμητών θεϊκών όνείρων έ- 
φαρμόζονταν στην άρχαιότητα. Περιλαμβάνουν : άπομόνωση, προσευχή, 
νηστεία, ύπνο πάνω στό δέρμα ένός θυσιασμένου ζώου ή κράτημα κάποιου 
Ιερού άντικειμένου καί τέλος τήν έγκοίμηση ή κάποιο συνδυασμό αυτών30.

Ή  Ιατρική έγκοίμηση31 άναπτύχθηκε σημαντικά στά τέλη τού 5ου 
αΙώνα π.Χ., όταν ή λατρεία τού ’Ασκληπιού άπόκτησε πανελλήνια σπου- 
δαίότητα.

"Εχουν ένδιαψέρον τά όνειρα, πού έβλεπαν οί άσθενεΐς κατά τήν έγ
κοίμηση. Τά όνειρα αύτά έχουν πολύ συζητηθεί άπό τότε πού δημοσιεύθη- 
κε στά 1883 ή «έπιγραφή» τού ναού τής Έπιδαύρου32.

Ό  ’Αριστείδης είχε μιά τέτοια όνειρική έμπειρία καί τήν περιέγραψε 
μέ ένα τρόπο πού άξίζει νά τόν παραθέσουμε :

« 'Έμοιαζε σάν νά μέ άγγιζε καί είχα τήν διαίσθηση πώς ό Θεός ήταν πα
ρών προσωπικά καί συγχρόνως πώς βρισκόμουν άνάμεσα στόν ύπνο καί 
τήν έγρήγορση καί ποθούσα νά βλέπω τόν θεό, κι είχα τήν άγωνία μήπως 
τόν %άσω πρόωρα, κι είχα στηλώσει τ ’ αύτιά κ ϊ  άκουγα, άλλα σάν μέσα σέ 
όνειρο, κΓ άλλα σάν σέ όπτασία, κι είχαν σηκωθεί οί τρίχες μου κι* έρρεαν 
δάκρυα χαράς καί τό βάρος τής ψυχής δέν ήταν ένοχλητικό. Καί ποιός άν
θρωπος θά μπορούσε νά έκφράσει μέ λόγια τήν έμπειρία αύτή ; Μόνον ό
ποιος τήν έχει δοκιμάσει, Θά μοιραστεί τήν γνώμη μου καί θά άντιληφθείτήν 
κατάσταση τού νοϋ μου».33

"Οσοι είχαν εύνοηθεί μέ τήν νυκτερινή έπίσκεψη τού θεού τό πρωί ά- 
νακοίνωναν τίς έμπειρίες τους. Στό σημείο αύτό πρέπει νά λάβουμε ση
μαντικά ύπόψη αύτό, πού ό Freud όνομάζει «δευτερογενή έπεξεργασία». 
Αύτή έχει ώς άποτέλεσμα «τό όνειρο νά άποβάλλει τήν μορφή τού παρα- 
λογισμού καί τής άσυναρτησίας καί νά προσεγγίζει τό πρότυπο μιας κατα- 
νοήσιμης έμπειρίας»34. Στίς περιπτώσεις αύτές ή δευτερογενής έπεξεργα
σία έχει λειτουργήσει δίχως συνειδητό δόλο, έτσι ώστε νά φέρει τό όνειρο 
σέ στενότερη συνάφεια μέ τό παραδοσιακό πολιτιστικό πρότυπο.

Ό  ’Αριστοφάνης φαίνεται νά άντιλαμβάνεται σωστά τήν ψυχολογία 
των άνθρώπων, όταν περιγράφει στόν «Πλούτο» τούς ύπόλοιπους άθενείς 
νά συνωστίζονται γύρω άπό τόν Πλούτο καί νά τόν συγχαίρουν πού ξανα- 
βρήκε τό φώς του, ένώ συνάμα είναι πολύ άναστατωμένοι ώστε νά πάνε 
ξανά γιά ύπνο35.

Παραθέτουμε τόν «Νοσοκομειακόν Πίνακα» τού ’Ασκληπιείου τής 
Έπιδαύρου πού συνέταξε ό Ά . Άραβαντινός.
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Σχηματικά oi θεραπείες στό ’Ασκληπιείο τής Επίδαυρου μπορούν νά 
ύπαχθοΰν στίς έξης κατηγορίες :

1. Πραγματικές θεραπείες, πού έχουν πολλές άναλογίες μέ τίς έφαρ- 
μοζόμενες καί σήμερα :

’Ίαμα 3ον

«Ά νήρ  τούς τάς χηρός δακτύλους άκρατεΐς έχων πλάν ένός ά[φ]ίκετο 
ποί τόν θεόν ίκέτας. θεωρών δέ τούς έν τώι Ιαρώι [π]ίνακας άπίστει τοϊς ίά- 
μασιν καί ύποδιέσυρε τά έπιγράμμα[τ]α. έγκαθεύδων δέ όψιν είδε ' έδόκει ύ- 
πό τώι ναώι άστραγαλίζον[τ]ος αύτοΰ καί μέλλοντος βάλλειν τώι άστραγά- 
λωι έπιφανέντα \τ\όν θεόν έφαλέσθαι έπί τάν χήρα καί έκτεϊναί ού τούς δα
κ τύ λ ο υ ς , ώς δ ’ άποβαίη, δοκεΐν συγκάμψας τάν χήρα καθ’ ένα έκτείνειν 
[τ]ών δακτύλων, έπ είδέ πάντας έξευθύναι, έπερωτήν νιν τόν θεόν, [ε]/έτι ά- 
πιστήσοι τοΐς έπιγράμμασι τοϊς έπί τώμ πινάκων τών [κ]ατά τό [ί\ερόν, αύ- 
τός δ ’ ού φάμεν' ότι τοίνυν έμπροσθεν άπίστεις, [ο]ύ το[ϊ\ς o[t)/c] έοΰσιν άπί- 
στοις, τό λοιπόν έστω τοι φάμεν«, άπιστος [ούθέν], άμέρας δέ γενομένας υ
γιής έξήλθε.

«Ά νήρ έχων παραλύτους τούς δακτύλους τής χειρός, πλήν ένός, ήλθε 
νά ίκευεύση τόν θεόν' περιεργαζόμενος δέ τούς έν τω Ίερώ πίνακας, δέν έ- 
πίστευεν εις τάς έν αύτοΐς αναγραφομένας θεραπείας καί όπεχλεάζε τάς έ- 
πιγραφάς. "Οταν δέ έκοιμήθη (έντός τού Άβάτου ;) εΐδεν δνειρόν' τφ έφά- 
νη δτι ένώ αύτός έπαιζε κάτωθεν τού Ναού αστραγάλους, καί έμελλε νά ρί
ψη ένα άστράγαλον, παρουσιασθείς ό θεός έπήδησεν έπάνω εις τήν χεΐρα 
αύτοΰ καί τού έξέτεινε τούς δακτύλους, άμα δέ ό θεός άπήλθεν, ένόμισεν 
δτι συγκάμψας (λυγίσας πρός τά ένδον δηλαδή) τήν χεΐρά του έξέτεινε 
τούς δασκάλους ένα πρός ένα (καί δχι συνέστειλε καί είτα διέστειλεν, ώς 
μετεφράσθη) καί εΐτα εύθύασεν άπαντας (έξευθύναι, ίατρικώς άνατάσ- 
σειν). Ό  δέ θεός τόν ήρώτησεν, άν έξηκολούθει άκόμη δυσπιστών πρός 
τάς έπί τών πινάκων εύρισκομένας έπιγραφάς, αύτός δέν άπήντησεν, δχι. 
— Πρό όλίγου δμως δέν έπίστευες εις πράγματα τόσον άξιόπιστα, ώστε 
τού λοιπού μή δυσπίστει. ’Αφού δ’ έξημέρωσεν έξήλθεν ύγιής»37.

Πρόκειται προψανώς γιά χειρουργική έπέμβαση μετά άπό βαθειά νάρ
κωση ή έγκοίμηση κατά τήν διάρκεια τής όποιας ό ιατρός -  ίερεύς έξέτεινε 
τά δάκτυλα τού άρρώστου, ώστε νά άποκατασταθεΐ ή λειτουργικότητα 
τού χεριού του. Ό  άρρωστος πιθανότατα έπασχε άπό άγκύλωση τών δα
κτύλων καί δχι άπό παράλυση τού βραχίονα, έφόσον τό ίαμα άναφέρει μό-
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νο γιά τέσσερα παράλυτα δάκτυλα. ΟΙ ύπόλοιπες έρωτήσεις τοΟ Ιερέα έγ- 
γράφτηκαν γιά νά έξυψωθεΐ ή πίστη στό θεό ’Ασκληπιό.

νΙαμα 11ον

«Ευϊππος λόγχαν έτη έφόρμησε έξ έν ταϊγνάθωι. έγκοιτασθέντος δ'αύ- 
τοϋ έξελών τάν λόγχαν ό Θεός είς τάς χήράς οΐ έδωκε. άμέρας δέ γενομένας 
υγιής έξήρπε τάν λόγχαν έν ταϊς χερσίν έχων».

« Ό  Εΰιππος έφερεν έντός τής παρειάς αύτοϋ (έπί) έξ (όλα) έτη λόγ
χην. Τούτου κατακλιθέντος (έν τφ Άβάτω) έξαγαγών τήν λόγχην ό θεός, 
έδωσεν αύτήν είς τάς χεΐράς του. "Οταν δ’ έξημέρωσεν έξήλθεν έρπων, 
κρατών τήν λόγχην είς τάς χειρας αύτοϋ (έξεΐρπε)»38.

2. Τίς Φανταστικές θεραπείες, πού είχαν σκοπό νά έντυπωσιάσουν 
τούς άρρώστους καί νά διαφημίσουν τίς έξαιρετικές Ικανότητες τοϋ *Α- 
σκληπιοϋ :

"Ιαμα 7ον

«Εύφάνης Έπιδαύριος ηαΐς. ούτος λιθιών ένε\κά-]Θευδε' έδοξε δή αύ- 
τώι ό Θεός έπιστάς είπεϊν' τίμοι δώσεις, α1τ\ύ\κα υγιή ποιήσω, αύτός δέφά- 
μεν, δ έκ % άστραγάλους, τόν δέ Θεόν γελάσαντα φάμεν νιν παύσειν. άμέρας 
δέ γενομένας υγιής έζήλθε».

« Ό  Εύφάνης, παΐς έξ Έπιδαύρου’ πάσχων έκ λιθιάσεως ένεκοιμήθη. 
Τοϋ έφάνη λοιπόν, ότι έμφανισθείς ό θεός είπεν αύτω. Τί θά μοί δώσης έάν 
σέ καταστήσω ύγιή ; Ε κείνος δέ άπεκρίθη - Δέκα άστραγάλους - ό δέ θεός 
γελάσας είπεν ότι θά τόν θεραπεύση. Ά φοϋ δέ έξημέρωσεν έξήλθεν 
ύγιής»39.

"Ιαμα 15ον

«Νικάνωρ χω λός τούτου καΘημένου παΐς [τ|/ς ϋπαρ τόν σκίπωνα άρπά· 
ζας έφευγε, ό δέ άστάς έδίωκε καί έκ τούτου ύγιής έγένετο».

« |Ό | Νικάνωρ χω λός’ ένω ούτος έκάθητο, παΐς τις άρπάξας αύτοϋ, έν 
έγρηγόρσει διατελοϋντος, τήν ράβδον έφευγεν, έκείνος δέ τόν κατεδίωξε 
καί έκ τούτου έγινεν ύγιής»40.

3. Τίς θεραπείες διά τής ύποβολής, κατά τίς όποιες «τυφλοί» άναβλέ- 
πουν, «παράλυτοι» βαδίζουν. Πρόκειται γιά σωματομετατρεπτικούς τύ-
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πους ύστερικής νευρώσεως, πού συνήθως ή ναση έπέρχεται άπότομα μέ 
τήν δημιουργία άλλης άνταγωνιστικής συγκινήσεως, μέ έντυπωσιακά καί 
ύποβλητικά μέσα πού άπευθύνονται στό συναίσθημα41.

"Ιαμα 37ον

«Δ ίαιτος Κυραναΐος. οΰτος άκρατής έών έτύγχα-νε τών γονάτων, έγκα- 
θεύδων δέ ένύπνιον είδε' έδόκει οί τόν θεόν τούς ύπηρέτας κέλεσθαι άειρα- 
μένους νιν έξενεγκεΐν έκ τοϋ άδύτο(υ) καί καταθέμεν πρό τού ναού, έπεί δέ 
αυτόν ούτοι έξω ήνεγκαν, άρμα ζεύξαντα τόν [(θ)]ε[(ό)][ν ίππων περιέρχε- 
σθαι πρό τοϋ ναού κύκλωι καί καταπατεΐ(ν) νιν τοϊς ϊπποις, καί έκ τούτον 
νιν όρθόν γενέσθαι ευθύς, άμέρας δέ γενομένας ύγιής έζήλθε».

«Δίαιτος ό Κυραναΐος. Ούτος ήτο παράλυτος έκ τών γονάτων, έγκοι- 
μηθείς (λοιπόν) εϊδεν δνειρον. Τώ έφάνη δτι ό θεός διέταξε τούς όπηρέτες 
τοΰ 'Ιερού νοσοκόμους, νά τόν σηκώσουν, καί τόν μεταφέρωσιν εκτός τού 
’Αδύτου, άποθέτοντες αύτόν πρό τοΰ Ναού. "Οταν δέ τόν μετέφερον έξω, 
ό θεός ζεύξας ίππους εις άρμα περιεφέρετο πρό τοϋ Ναού (καί έζήτει) νά 
καταπατήση αύτόν διά τών ίππων. 'Ως έκ (τοΰ φόβου) τούτου ήγέρθη άμέ- 
σως όρθιος, δταν δέ έξημέρωσεν έξήλθεν ύγιής»42.

Στό ίαμα αύτό μπορούμε νά δώσουμε δύο έξηγήσεις. 'Ο άρρωστος, 
πού προφανώς έπασχε άπό ύστερική παραπληγία μετά άπό τήν διάγνωση 
καί τήν προπαρασκευαστική διαδικασία έγκοιμήθηκε μέσα στό "Αβατο. 
Στή συνέχεια : ή «άκουσε» μέσα στήν νάρκη του τό έκφοβιστικό δνειρο ά
πό τόν ιερέα ή τό πιθανότερο μεταφέρθηκε πράγματι στό προαύλιο τοΰ 
Ναοΰ καί, άφοΰ άπειλήθηκε νά καταπατηθεί άπό τό άρμα, σηκώθηκε έν
τρομος. Πρόκειται γιά άνταγωνιστική έξουδετέρωση τής κινητικής του ά- 
ναστολής.

γ. Τό 'Ιερό τοϋ Άμφιαράου

Τό μαντικό θεραπευτήριο τοΰ Άμφιαράου43 βρισκόταν μεταξύ τής 
’Αττικής καί Βοιωτίας, πρός τό μέρος τοΰ σημερινού Ώρωποΰ. ’Ανακαλύ
φθηκε στό 1884 μέ τίς άνασκαφές τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής Ε τα ι
ρείας. Τό ιερό άποτελεΐτο άπό ένα Ναό καί Μεγάλο Μαντείο. "Ενα διαμέ
ρισμα τοΰ Ναοΰ είχε μεταβληθεΐ σέ συστηματικό Θεραπευτήριο. Μέ τίς ά
νασκαφές πού έγιναν βρέθηκαν τά άκόλουθα κύρια έξαρτήματα : Ναός, 
Βωμός, Θέατρο, Στοά, Βάθρο (γιά τήν άνάπαυση τών άρρώστων), Λου
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τρώνας. Ό  Λουτρώνας είχε θερμά καί ψυχρά νερά, σύμφωνα δέ μέ μία έ- 
πιγραφή ύπήρχαν άνδρικά καί γυναικεία λουτρά.

Ή  Ιδρυση τού Άμφιαρείου τοποθετείται γύρω στά 431 -415 π.Χ. τήν 
πρώτη σαφή μαρτυρία γιά τήν ύπαρξη καί λειτουργία του μάς παρέχει δ 
'Αριστοφάνης στην κωμωδία του «Άμφιάρεως», πού διδάχθηκε τό 414 
π.Χ. Τίς περισσότερες πληροφορίες άπό τούς άρχαίους συγγράφεις μάς 

^παρέχουν ό Παυσανίας στά «’Αττικά» καί δ Φιλόστρατος στην βιογραφία 
τού ’Απολλώνιου τού Τυανέως.

Ά π ό  τά έρείπια τού Μαντείου τό πλέον ένδιαφέρον είναι τό Έγκοιμη- 
τήριον (Στοά). Μέσα στή Στοά σέ Ιδιαίτερο χώρο άντίστοιχο πρός τό « Ά -  
βατον ή Ά δυτον»  τού ’Ασκληπιείου τής Έπιδαύρου, έκοιμοϋντο πάνω σέ 
δέρμα κριού οί άσθενεις, πού ήθελαν νά δουν στό όνειρό τους τόν Άμφιά- 
ραο γιά νά τούς θεραπεύσει (χωριστά οί άνδρες άπό τίς γυναίκες), σύμφω
να μέ έπιταγή τού «Ιερού νόμου» (στίχος 42) τού Άμφιαρείου : «έν δέ τφ  
κοιμητηρίω καθεύδειν χωρίς μέν τούς άνδρας χωρίς δέ τάς γυναίκας». Στίς 
Στοές κατάφευγαν έπίσης οί συναθροιζόμενοι στίς γιορτές, προκειμένου 
νά προφυλαχθοϋν άπό τήν κακοκαιρία καί τόν καύσωνα.

Κοντά στό Β.Α. άκρο τού Ιερού βρίσκονται τά λεγόμενα «Ρωμαϊκά 
λουτρά» (θέρμες), πού τά θεμέλιά τους είναι πολύ παλαιότερα, τού 4ου 
αίώνα π.Χ. Πίσω άκριβώς άπό τή Στοά βρίσκεται τό κομψότατο θέατρο, 
πού μπορεί νά χωρέσει στό κοίλο του τρεις χιλιάδες θεατές.

Πρός τιμήν τού Άμφιαράου τελούσαν «έορτάς καί άγώνας» τά κα
λούμενα «Άμφιάρεια», τά όποια σύμφωνα μέ έπιγραφές πού διασώθηκαν 
διακρίνονταν σέ μικρά, κάθε χρόνο καί μεγάλα, πού ήταν γιορτή «πεντε- 
τηρίς». ΟΙ άγώνες ήσαν μουσικοί, ποιητικοί, γυμνικοί καί Ιππικοί.

Στό Ιερό τού Άμφιαράου τό όνειρο κυρίως χρησιμοποιόταν γιά χρη- 
σμοδότηση ή θεραπεία των Ικετών, οί όποιοι μέ τήν κατάκλιση πάνω στό 
δέρμα τού κριού πού θυσιάσθηκε είχαν έπαφή μέ τήν γή τήν μητέρα τών δ- 
νείρων κατά τόν Ευριπίδη :

«νάχ/α χθών έτεκνώσατο φάσματ' όνείρων 
of πολέσιν μερόπων τά τε πρώτα, τά τ ' 

έπειθ' δσσα έμελλε τνχεΐν 
ϋπνον κατά δνοφεράς γάς εύνάς έφραζον»44.

Ή  έγκοίμηση ήταν δ συνήθης τρόπος έπικλήσεως καί συμβουλής τών 
χθονίων θεοτήτων. Ό  προσκυνητής τού Άμφιαρείου προσερχόταν στόν 
χρησμοδότη Θεό γιά νά δει τό μαντικό ή θεραπευτικό όνειρο : νά τού προ- 
είπει τήν έκβαση τών ύποθέσεών του τής καθημερινής ζωής καί κυρίως νά 
τόν θεραπεύσει άπό τήν άρρώστεια.

Σύμφωνα μέ τόν Φιλόστρατο45 δ Ικέτης όφειλε νά ύποβληθει σέ νη
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στεία φαγητού γιά μιά ήμέρα καί άποχή κρασιού γιά τρεις ή μέρες. "Επειτα 
πρόσφερε θυσία στόν Άμφιάραο καί στους συμβούλους του θεούς ή ή- 
ρωες, ένό) στά Ασκληπιεία καί στό Τροφώνειο Μαντείο ύποβαλλόταν σέ 
καθαρμό μέσα στό χώρο τού ιερού.

Τό δέρμα τού κριού πού θυσιάσθηκε χρησίμευε γιά νά κοιμηθεί ό ικέ
της τήν νύκτα, ώστε ή έπαφή μέ τήν χθόνια θεότητα νά είναι στενή. Στή 
συνέχεια ό Ικέτης περίμενε τήν έλευση θεραπευτικού όνείρου. Τόσο γιά τήν 
είσοδο στό μαντείο, όσο καί γιά τήν έγκοίμηση πλήρωνε κάποιο χρηματι
κό ποσό, «άργύριον», τό όποιον τοποθετούσε στόν «θησαυρό» παρουσία 
τού Νεωκόρου.

Αύτά μόνο είναι γνωστά σχετικά μέ τήν λειτουργία τού Άμφιαρείου. 
Δέν γνωρίζομε άπό ποιόν έδίνετο ή ερμηνεία τού χρησμού πού περιείχε τό 
όνειρο, ούτε έάν ό ίερεύς -  Ιατρός, έξηγόϊντας τήν έπομένη τό όνειρο, τού 
όποίου γνώριζε τήν σημασία γιά τή διάγνωση, τήν πρόγνωση καί τήν θερα
πεία τών διαφόρων νόσοιν, καθόριζε τήν θεραπεία, όπως γνωρίζομε γιά τό 
’Ασκληπιείο τής Έπιδαύρου. Δέν γνωρίζομε, δν κατά τήν διάρκεια τών 
έγκοιμήσεων ό ίερεύς -  Ιατρός, ύποδυόμενος τήν μορφή τού Άμιαράου, 
άρχιζε τήν θεραπεία πιθανώς μέ φάρμακο ύπνοκικό, έάν έπρόκειτο γιά 
χειρουργική έπέμβαση ή μέ άλλο τρόπο σύμφωνα μέ τά γνωστά άπό τίς έ- 
πιγραφές τού ’Ασκληπιείου τής Έπιδαύρου46.

IV. Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σύμφιυνα μέ τίς πληροφορίες πού έχουμε ή θεραπεία πού έφαρμοζόταν 
στά ’Ασκληπιεία ή θεραπευτήρια Ναών ήταν τριών είδών :

1) Γενική γιά όλους τούς Ικέτες καί στηριζόταν στήν ύγιεινή.
2) Προπαρασκευαστική, γιά τήν μελλοντική θεραπεία τών άρρώστων 

καί
3) ΕΙόική γιά κάθε άρροιστεια.
Είδικότερα.
Γενική. Ό  σκοπός της έπιτυγχανόταν μέ τά έξής μέσα. Πρόκα πρόκα 

μέ τήν τοποθέτηση τό>ν Ναόιν σέ τοπία κατεξοχήν ύγιεινά καί εύάερα. Μέ 
τήν άφθονη παροχή στούς Ικέτες όλων τό>ν μέσων τής διασκεδάσεως καί 
τής εύζωΐας, σωματικόιν άσκήσεων, περιπάτων, υδροθεραπείας, καλής 
τροφής καί αύστηρής καθαριότητος. Γιά τήν τήρηση τής καθαριότητος υ
πήρχαν γενικά λουτρά.

Προπαρασκευαστική θεραπεία. Συνίστατο στά έξής. ΟΙ πάσχοντες Ι
κέτες καί οί άπεσταλμένοι τους, έπλένοντο μέ νερό, κατά προτίμηση θα
λασσινό. Στήν συνέχεια υποβάλλονταν σέ ύποκαπνισμούς μέ άριόματα ή 
καιόμενα άντισηπτικά βότανα καί τελικά σέ αυστηρή νηστεία.
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Θεραπεία εΐόική γιά κάθε άρρώστια. "Ολα λοιπόν τά προκαταρκτικά 
καί γενικά αύτά μέσα άποτελοΟσαν υγιεινή βοήθεια καί ιατρική έπέμβαση 
πρώτης τάξεως. Ό  καθαρός άέρας, τά λουτρά, ή μάλαξη, ή καθαριότητα, 
ή δίαιτα, ή άπολύμανση, ή άντισηψία καί σήμερα άκόμη άποτελοϋν Ισχυ
ρά θεραπευτικά μέσα γιά όλα τά νοσήματα έν γένει.

Στά ’Ασκληπιεία έψαρμοζόταν καταρχάς ή ύγιεινή θεραπεία καί έχο- 
ρηγουντο έλάχιστα μόνον φάρμακα καί έγχειρήσεις. Τίς περιπτώσεις αύ- 
τές άναλάμβαναν πεπειραμένοι Ιατροί. "Ολες όμως οί θεραπευτικές μέθο
δοι καλύπτονταν μέ έπιμέλεια άπό πέπλο ύπερφυσικότητος καί μυστη
ρίου, δηλαδή τίς έγκοιμήσεις, τίς διάφορες Ιεροτελεστίες καί μυσταγω
γίες.

Χιλιάδες Ικέτες ή πάσχοντες προσέρχονταν στά 'Ασκληπιεία γιά νά 
θεραπευθούν άπό τόν θεό τής Ιατρικής. Σήμερα δεχόμαστε ότι περισσότε
ροι τουλάχιστον άπό τούς προσερχόμενους Ικέτες έπασχαν άπό ψυχολογι
κά, δυσκρασικά, δερματικά, έλαφρά χειρουργικά, όφθαλμικά, ρευματικά 
καί άλλα νοσήματα. Στά ’Ασκληπιεία ύπήρχε συστηματική νοσοκομεια
κή ύπηρεσία Ιερέων. Καί τά μέν θεραπευτικά μέσα, πού διέθεταν μέσα σέ 
είδικά διαμερίσματα όπου ένοσηλεύοντο οί άσθενεΐς, ήσαν πολλαπλά, ό
πως ψυχαγωγικά, ύγιεινά, φαρμακευτικά, χειρουργικά κλπ., έφαρμόζον- 
ταν δέ άπό είδικά γιά κάθε ύπηρεσία πρόσωπα, όπως Ιατροί, βοηθοί, νοσο
κόμοι, μαλάκτες, ύδροθεραπευτές κλπ. Ε κ τό ς  άπό αύτά ύπήρχαν καί τά 
ιερά ζώα («δφεις, άλέκτορες, κύνες»).

Ή  ψυχοθεραπευτική έπίδραση των θεατρικών παραστάσεων θά πρέ
πει νά συμπεριληφθοϋν στήν θεραπευτική φαρέτρα τών Ιερέων τοϋ Α 
σκληπιού. Κατά τόν Kielholz αύτές οί παραστάσεις άποτελοΟσαν «προπαι- 
δευτική φάση τής θεραπευτικής έπενέργειας».

"Ολο τό πολυπληθές προσωπικό τών ’Ασκληπιείου ήταν προορισμένο 
γιά τήν ύποδοχή καί νοσηλεία τών άρρώστων. Καταρχάς ή προσοχή τών 
Ιατρών άπέβλεπε στήν κλινική έξέταση καί διάγνωση τής νόσου. Ό  άρρω
στος έξεταζόταν μέ μεγάλη προσοχή καί γινόταν ή διάγνωση τής νόσου 
του μέ βάση τήν όποία έπρόκειτο νά έφαρμοσθεΐ ή κατάλληλη θεραπεία. 
Κατά τήν λεπτομερή έξέταση τών άρρώστιον τηρούσαν τό άναμνηστικό 
τής νόσου καί τούς ύπέβαλλαν στήν κατάλληλη προπαρασκευαστική ή ύ- 
γιεινή, στήν άρχή, καί άργότερα φαρμακευτική θεραπεία. Στήν συνέχεια 
μεταφέρονταν στό Κατακλιντήριο καί έκεί έφαρμοζόταν ή κυρίως θερα
πεία. "Υστερα στή Θόλο, όπου ύποβάλλονταν στήν Έγκοίμηση.

"Αλλοι άρρωστοι παρέμεναν στό Κατακλιντήριο άρκετές ήμέρες γιά 
νά γίνουν Ικανοί γιά τήν Έγκοίμηση, ένώ άλλοι, μή έπιδεκτικοί, παρέμε
ναν γιά άρκετό χρονικό διάστημα ώς τακτικοί τρόφιμοι τού Ιερού. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα άποτελεΐ ή περίπτωση τού ρήτορα Αίσχύνη, πού 
θεραπεύτηκε μετά άπό παραμονή τριών μηνών στό Ασκληπιείο.
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Συμπερασματικά, σχετικά μέ αύτά τά ιερά, μπορούμε νά ποΰμε τά έ-
ξής :

1) 'Ό λοι αύτοί οί Ναοί χρησίμευαν ώς καταφύγιο γιά τούς πάσχοντες 
στήν άρχαιότητα.

2) Οί περισσότεροι παρείχαν καί κατοικίες γιά τήν νοσηλεία τών προ- 
σερχομένων άρρώστων.

3) Τό πρώτο θεραπευτικό μέτρο πού έφαρμοζόταν ήταν ή ύδρόθερα- 
πεία καί ή μάλαξη μέ διάφορες μορφές.

4) Πρίν από κάθε θρησκευτική ιεροτελεστία γινόταν λεπτομερής ια
τρική έξέταση τών άσθενών άπό τούς ιερείς.

5) Πρίν άπό τήν κυρίως θεραπεία ύποβάλλονταν άνάλογα μέ τίς περι
στάσεις σέ προπαρασκευαστική δίαιτα όρισμένων ήμερών, νηστεία καί 
προσευχές, πού προδιέθεταν ψυχολογικά καί σωματικά τούς ασθενείς γιά 
τήν θεραπεία.

6) Γύρω άπό τούς ναούς καί σέ άρκετή άπόσταση άπό αύτούς, κανείς 
δέν είχε τήν άδεια νά κατοικήσει, ούτε καί νά πλησιάσει, γιά νά άποφευ- 
χθεΐ κάθε νοσηρή έπιρροή καί νά διατηρηθεί ή απόλυτη καθαριότητα τών 
ύγιεινών έκείνων τοπίων.

7) Ή  κυρίως θεραπεία γινόταν μέ τήν έγκοίμηση, τίς μαντείες καί τήν 
ύποβολή, μέ τρόπο πάντοτε μυστηριώδη καί μέ πολλές προφυλάξεις, γιά 
νά μή γίνουν γνωστές, οί λεπτομέρειες τής έφαρμοζόμενης φαρμακευτικής 
ή άλλης θεραπείας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Ή  λέξη φάρμακον πρέπει νά έσήμαινε στήν άρχή «μαγικό μέσο»’ ύστερα άρχι
σε νά δηλώνει τό βότανο πού χρησίμευε γιά θεραπεία. Τά φάρμακα χαρακτηρί
ζονται άπό τόν "Ομηρο : α) έσθλά (= καλά, πού κάνουν καλό), ήπια, μητιόεν- 
τα (= άποτελεσματικά), όδυνήφατα (= πού σκοτώνουν τό πόνο), νηπενθές τ' 
άχολόν τε κακών έπίληθον Απάντων (= θεραπευτικό τού πόνου, άνέχολο, λη- 
σμονικό τής πίκρας, β) άνδροφόνου (= πού σκοτώνει τόν άνθρωπο), θυμοφθό- 
ρα (= πού σκοτώνει τόν θάνατο), κακά, λυγρά (= όλέθρια), ούλόμενον 
(= καταραμένο).
Πρβλ. Ίλιάς, Δ 218, Λ 515, 830, Ε 401, 900, Όδύσσεια δ 227, 230, δ221, α 261, 
β 329, κ 213, 394.

2. Όμ. Σχόλ. Β, 722.
3. 'Ηρωικός V2.
4. Ό  μυθογράφος ’Απολλόδωρος λέει γι’ αύτόν πώς ήταν «δ πρώτος εύρηκώς 

τήν διά φαρμάκων καί καθαρμών θεραπείαν». Μέ τήν δεύτερη μέθοδο θερά
πευσε άπό τή «μανία» τίς κόρες τού Προίτου, Βασιλιά τής Τίρυνθας. «Μελάμ- 
πους παραλαβών τούς δυνατωτάτους τών νεανιών μετ’ άλαλαγμοΰ καί τίνος
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ένθέου χορείαι έκ τωνόρέων αύτάς είς Σικυώνα συνεδίωξε..., τυχούσαι, δέ κα
θαρμών σωφρονήσαι συνέβη». ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη II, 2,2. Άπό τόν 
Θεόφραστο μαθαίνουμε δτι ό Μελάμπους ήταν ό πρώτος πού χρησιμοποίησε 
τόν μαύρο έλλέβορο (όνομάστηκε μελαμπόδιον), ένα φάρμακο πού οί άρχαΐοι 
τό χρησιμοποιούσαν σέ πολλές άρριύστιες, Ιδίως όμως στίς ψυχικές. Πρβλ. έ- 
πίσης Θεόψραστου, Φυτ. Ίστ. IX, 10, 4.

"Ηδη ό ποιητής τής 'Οδύσσειας ήξερε τούς άπογόνους τού Μελάμποδος, 
Φημισμένους μάντεις καί Ιατρούς βλ. 'Ομήρου, 'Οδύσσεια Ο 225. Σημαντικό
τερος άπ’ αυτούς ήταν ό Άμψιάραος, πού ή λατρεία του γινόταν στόν Ώρωπό. 
Βλ. Παυσανία IX, 39.

5. Τό όνομα τού θεού έμεινε ώς τίς μέρες μας άνετυμολόγητο. Δίπλα στόν τύπο 
’Ασκληπιός συναντάμε, σέ διαλέκτους, καί τούς τύπους ΛΙσκλαπιός 
("Αργος), ΑΙσχλαβιός (σέ έπιγραφή μέ κορινθιακή γραφή), Άσχλαπιός (Βοιω
τία), ΑΙγλαπιός καί Άγλαπιός (Λακωνία), Άσκαλαπιός (Θεσ/λία).

Δέν υπάρχει άμφίβολία ότι γιά τήν διαμόρφωση τών τύπων αύτών έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο οί Ιδιαίτεροι φωνητικοί νόμοι, πού ϊσχυσαν κατά τύπους, ό
πως καί οί λαϊκές έτυμολογίες. Προσπάθειες νά έτυμολογηθεΐ τό όνομα τού 
θεού έγιναν πολλές, έδώ άξίζει νά μνημονευθεί ή έτυμολογία πού πρότεινε ό Η. 
Grcgoirc (μέ συνεργάτες του τούς R. Goosscns καί Μ. Mathieu). Σύμφωνα μέ 

"αύτήν τό όνομα τού θεού πρέπει νά σχετίζεται μέ τίς λ. σκόλοψ, άσπάλαξ ή 
σπάλαξ καί έπομένως ό ‘Ασκληπιός πρέπει νά ήταν ένας χθόνιος θεός. Ή  έτυ
μολογία τού Η. Grcgoirc δέν Ικανοποίησε τούς είδικούς έρευνητές, κυρίως για
τί δέν μπορεί νά άποδειχθεΐ μέ γραπτές μαρτυρίες. Βλ. Realencyclop&die II, 2 
στ. 1642 κ. έξ. Ascldpios, Apollon, Smintheus et Rudra. Eludes sur le dieu έ la tau* 
pc ct le dieu au rat dans la Gr6ce et dans P Inde uM6m. Acd. Royale de Belgique, 
Classe des Lcttres", 2 sdr. 45, Bruxelles 1949.
Γενική Βιβλιογραφία γιά τόν ’Ασκληπιό :
A. Walton, The Cult of Asclepios, Cornell Studies in Classical Philology, Vol. Ill, I- 
thaca, N.Y. 1894. L. R. Farnell, Greek Hero Cults and Ideas of Immortality, Ox
ford 1921. K. Kcrcnyi, Der gOttliche Arzt. Studien Uber Asklepios und seine 
Kultstiitten, Darmstadt 1956.
Emma-Ludwig Edclstcin, Asclepius. A collection of the Testimonies, Baltimore 
1945 (2 τόμοι). Δές καί τά έτυμολογικά λεξικά τών Η. Frisk καί Ρ. Chantraine 
στή λ. Ο. Kern, Religion der Griechen, II, Frankfurt 1963.
W.S. Ferguson, The Attic Orgeones, Harv. Thcl. Rev. 37 < 1944) 89. E. R. Dodds, Ot 
"Ελληνες καί τό παράλογο, μτφ. Γ. Γιατρομανωλάκη, Άθήναι 1978, σελ. 80, 
103- 108, 117, 165, 172.
Ά. Π. Άραβαντινοϋ, ’Ασκληπιός καί ’Ασκληπιεία, Leipzig 1907.
Η. W. Parke, Τά έλληνικά μαντεία, μτφ. Α. Βοσκού, ’Αθήνα 1979, σελ. 174. 
Μ.Ρ. Nilsson, Ιστορία τής άρχαίας Ελληνικής Θρησκείας, μτφ. ΑΙκ. Παπα- 
θωμοπούλου, 'Αθήνα, σελ. 306.
L.R. Farnell, Culls of the Greek States, 5 τόμοι, Oxford 1896- 1914.
A.J. Festugifcrc, La Religion Grccque, στήν Histoire generate des religions II, Paris 
1948.



152

R. Flacclterc, Μάντες καί μαντεία στήν 'Αρχαία Ελλάδα, μτψ. ΑΙκ. Δημη- 
τρίου, Άθήναι 1964. Ο. Gruppc, Gricchische Mythologic und Religionsgeschichte, 
MOnchcn 1906.
W. K.C. Cuthric, Orpheus and Greek Religion, London 1935. ToO ίδιου, The Reli
gion and Mythologic of the Greeks, Cambridge Ancient History, II, 40, 1961.
K. Kcrcnyi, Die Religion dcr Griechen und Rocmcr, MUnchen 1963.
Μ. P. Nilsson, Ελληνική λαϊκή Θρησκεία, μτψ. I. Θ. Κακριδή, 'Αθήνα 1953.

6. Όμήρου, Ίλιάς Β 731, Δ 194, A 518.
7. Ησιόδου, ΉοΤαι, άπ. 60 Μ -  W.
8. Πινδάρου, ΠυΟιόν. 3.
9. Πινδάρου, Νεμ. 3, 55

10. Όμήρου, Ίλιάς Δ 219* έπίσης σχολιαστής Πινδάρου IV, 211.
11. Πρβλ. U.v. Wilamowitz- Moellendorff, Isyllos von Epidauros Berlin 1886, σελ. 96 

κ. έξ.
12. Emma and Ludvig Edelstein, Asclepius. A Collection and Interpretation of the Te

stimonies, Baltimore 1945 (2 τόμοι).
13. Πινδάρου, Πυθιονΐκαι I, 46.
14. Πλάτωνος, Πολιτεία I, 599.
15. Ό .π ., I, 405.
16. Ό .π ., Γ 407.
17. Ό  'Απολλόδωρος λέει ότι ό 'Ασκληπιός άπό τόν Κένταυρο «... καί τήν Ιατρι

κήν καί τήν κυνηγετικήν έδιδάχθη καί γενόμενος χειρουργικός καί τήν τέχνην 
άσκήσας έπί πολύ...». Βιβλιοθήκη Γ, ΙΒ, 11.

18. Πλάτωνος, Συμπόσιον ΙΒ, 186.
19. «Ούτως ούν καί τήν Ιατρικήν πρώτον μέν 'Ασκληπιόν παρ' 'Απόλλωνος τού 

πατρός ψησιν έκμαθεΐν καί άνθρώποις μεταδούναι, διό καί δοκεΐ εύρετής γεγο- 
νέναι αυτής* πρό δέ 'Ασκληπιού τέχνη μέν Ιατρική ούπω ήν έν άνθρώποις, έμ- 
πειρίαν δέ τινα οΐ παλαιοί είχον φαρμάκων καί βοτάνων, οία παρ' "Ελλησι Χεί- 
ρων ό Κένταυρος έπίστατο καί οΐ ύπό τούτου παιδευθέντες ήρωες, όσα τε ές 
Άριστέα καί Μελάμποδα καί Πολύειδον άναψέρεται». Γαληνός XIV, 674.

20. Ί. Παπαβασιλείου- Β. Ρόζου, Έγχειρίδιον Ιστορίας τής Ιατρικής, Άθήναι 
1979, τόμ. Α , σελ. 95.

21. Παυσανίας I, 21. IV, 22.
22. Βλ. Ά . Άραβαντινού, 'Ασκληπιός καί 'Ασκληπιεία, Αειψία 1907, σελ. 28.
23. Βλ. Ά. Άραβαντινού, ό.π. σελ. 32-54.
24. Ά . Άραβαντινού, ό.π., σελ. 43.
25. Ά . Άραβαντινού, ό.π., σελ. 45-54.
26. Wilamowitz, Isyllos von Epidauros, Berlin 1886.
27. Ά. Άραβαντινού, ό.π., σελ. 66, 67.
28. Βλ. Κ. Μπάλλα, Τό προφητικόν παραλήρημα τής Πυθίας, Άθήναι 1968, σελ. 

104-110.
29. Πλάτωνος, Νόμοι 909 Η — 910 Α. Έπινομίς 985 C
30. Γιά τίς τεχνικές βλ. Στράβων 14, 1, 44. Ίουβενάλιος 6, 546. Παυσανίας 1, 34, 

5. Άρτεμίδωρος 4, 2.
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31. Γιά τήν Ιατρική έγκοίμηση βλ. Κ.Ν. Μπάλλα, Τό προφητικόν παραλήρημα 
τής Πυθίας, Άθήναι 1968, σελ. 29, 52 κ. έξ. Α. Π. Άραβαντινοϋ, ’Ασκληπιός 
καί ’Ασκληπιεία, Άθήναι 1975, Β* έκδοσις, σελ. 63. κ. έξ., 74. κ.έξ.
H.W. Parke, Τά έλληνικά Μαντεία, Αθήνα 1979, σελ. 130 κ.έξής.

32. Ιάματα τού ’Απόλλωνος καί τοϋ Άσκληπιοϋ, I.G. IV2, 1. 121 -124. ’Υπάρχει 
μιά ξεχωριστή έκδοση τοϋ R. Herzog, Die Wunderheilung von Epidaurus, Philol. 
Suppl. Ill, 3. Τά λιγότερο φθαρμένα τμήματα έχουν άναπλασθεΐ καί μεταφρα- 
σθεΐ άπό τόν Edelstein, Asclepius I, μαρτ. 423.

33. Άριστείδου, Λόγοι 48, 31. Ίαμβλίχου, Περί μυστ. 3,2.
34. S. Freud, The Interpretation of Dreams, σελ. 391.
35. Αριστοφάνη, ΠλοΟτος 742 κ. έξής.
36. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ. 152- 153
37. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ. 89 - 90.
38. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ. 102.
39. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ. 96-97.
40. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ. 107.
41. Σύμφωνα μέ τό Dictionary των Η. καί A. English, Ν. York - London · Toronto 

1958, σελ. 535, ’Υποβολή είναι «ό τρόπος μέ τόν όποιον ένα άτομο χωρίς έπι- 
χείρημα, προσταγή ή πίεση έπηρεάζει άμεσα ένα άλλο άτομο νά πράξει (κάτι) 
μέ τόν τρόπο πού τού ύποδεικνύεται καί νά άποδεχθεΤ μιά πίστη, γνώμη καί 
σχέδιο πράξης».

42. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ. 111-112
43. Βλ. Ά.Π. Άραβαντινοϋ, δ.π., σελ 13- 18.
44. Εύριπίδη, ’Ιφιγένεια έν Ταύροις στ. 1261 κ. έξής
45. Φιλοστράτου, Είς Βίον Άπολλωνίου Τυανέως, II, 27.
46. Βλ. Δ. Κουρέτα, Τό όνειρομαντεϊον καί Ιερόν θεραηευτήριον τοϋ Άμφιαράου, 

στό «Ψυχανάλυσις -  Ψυχιατρική -Νευρολογία, Άθήναι 1975, σελ. 852-863.



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην έλληνική άρχαιότητα υπήρχαν κέντρα, δπως τό Μαντείο των 
Δελφών, δπου γίνονταν παρεμβάσεις σέ στιγμές ψυχολογικής κρίσεως 
των ότόμων καί δίνονταν άπαντήσεις σέ έπείγοντα έρωτήματά τους. Στήν 
περίπτωση του Καλλόνδη, πού σκότωσε τόν ποιητή 'Αρχίλογο, τό Μαν
τείο τόν συμβουλέυσε νά πάει νά καθησυχάσει τήν ψυχή του σκοτωμένου 
στόν Ταίναρο, δπου ύπήρχε ένα άρχαΐο ίερό γιά τήν έπικοινωνία μέ τούς 
νεκρούς. Ό  Δελφικός ’Απόλλων, δχι μόνο έπιδοκίμασε τά έκδικητικά 
σχέδια τού Ό ρέστη έκ των προτέρων, μά έπιπροσθέτως έξάγνισε τόν μη- 
τροκτόνο μετά τήν πράξη του. Τά παραδείγματα τού Ά λκμέω νος πού 
σκότωσε τή μάνα του ή τού Λεύκιππου πού σκότωσε τόν πατέρα του, καί 
οΐ όποιοι έπήγαν στό Μαντείο των Δελφών νά ζητήσουν έξιλέωση, δεί
χνουν δτι αυτό άναμιγνύονταν άμεσα στό πρόβλημα τής ένοχής φόνου καί 
πρόσφερε έξαγνισμό καί έξιλέωση. Στήν «’Απολογία» τού Πλάτωνος, δ 
Σωκράτης έξηγεί δτι άρχισε τήν έρευνά του γιά τήν άνθρώπινη σοφία έξαι- 
τείας μιάς άπαντήσεως τού Μαντείου των Δελφών, δτι κανένας δέν είναι 
σοφότερος άπό τόν Σωκράτη. Ό  χρησμός έβαλε τόν Σωκράτη σέ περίσκε
ψη. Είχε ξεκάθαρη άντίληψη τού πόσο μικρή, πόσο άσήμαντη ήταν ή δική 
του σοφία. Ό  αύστηρός αυτοέλεγχος είχε καταλήξει στό δτι ένα πράγμα 
ήξερε καλά, δτι δέν ήξερε τίποτα («έν οίδα δτι ούδέν οίδα»). Πώς, άναρω- 
τήθηκε ό Σωκράτης, είναι δυνατόν τό «έν οίδα δτι ούδέν οίδα» νά όνομά- 
ζεται σοφία καί μάλιστα ή μεγαλύτερη άνθρώπινη σοφία ; Γιά νά άπαντή- 
σει στό έρώτημα αύτό, άποφάσισε ό Σωκράτης νά θέσει τόν έαυτό του 
στήν ύπηρεσία τού ’Απόλλωνα, νά θεωρήσει σκοπό του τήν διερεύνηση 
τού νοήματος τού χρησμού καί, δταν άποκαλυφθεί τό νόημα τού χρησμού, 
νά τό μεταδώσει καί στούς άλλους άνθρώπους. *Έτσι ό Σωκράτης έφθασε 
στό «γνώθι σ’ αύτόν», πού άντιστοιχει στή σύγχρονη «θεραπεία αύτογνω- 
σίας».

Τίς άμφισβητήσεις τού Σωκράτη στούς Πλατωνικούς διαλόγους θά 
μπορούσαμε νά παρομοιάσουμε μέ τά διλήμματα τής καθημερινής ζωής 
καί τήν «μαιευτική» του, μέ τήν άναζήτηση καί άνίχνευση τού άσυνείδητου 
- τήν «άλήθεια» τού άνθρώπου, πού καθορίζει τήν συμπεριφορά τους - καί 
πού άποτελεί καί τό πρώτο στάδιο τής ψυχοθεραπείας. Τό δεύτερο στάδιο
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άποτελεΐ τήν θεραπευτική διεργασία, δπου, μέσω τής ψυχοθεραπευτικής 
τεχνικής, γίνονται οί έσωτερικές άνακατατάξεις στήν προσωπικότητα τοΰ 
άτόμου, γιά νά φθάσουμε στό τρίτο στάδιο, δπου δ ψυχοθεραπευτής γνω
ρίζοντας τά κίνητρα του άτόμου, τίς ένδοψυχικές συγκρούσεις καί έπιθυ- 
μίες, άναπτύσσει τήν τελική λύση των προβλημάτίον, τήν τελική «ιδέα» 
κατά τόν Πλάτωνα, προσαρμοσμένη στό περιβάλλον πού αύτός ζεΐ, δηλα
δή συμβατή μέ αύτό (κάνει έμμεσα ή άμεσα πρόταση των λύσεων πού είναι 
άποδεκτές άπό τό περιβάλλον).

Στήν ’Αρχαία Ελλάδα, πού ύπήρχε πληθυσμός μέ όμοιογενέΐς πολιτι
στικές άξιες, έκτος άπό τούς φιλόσοφους, οί συγγραφείς Επών καί Δρα- 
μάτιον μπορούσαν νά έπηρεάζουν τούς άνθρώπους μέσω αυτών, γιατί ήταν 
ένας πρόσφορος τρόπος έπικοινωνίας έκείνη τήν έποχή. Τούς έπηρέαζαν 
δέ σύμφο>να μέ τίς δικές τους θεωρητικές τοποθετήσεις καί άναζητήσεις.

Ό  "Ομηρος καί οί άλλοι έπικοί ποιητές χρησιμοποιούσαν τόν στίχο 
καί τόν ρυθμό προκειμένου νά περάσουν τό μήνυμά τους. Ή  ήρωική ποίη
ση άναπτύχθηκε, δταν οί άξιες καί ή άριστοκρατική δομή τής κοινωνίας έ- 
κείνης άπειλούνταν νά έξαφανισθοΰν ή περνούσαν περίοδο άλλαγής. Ό  
"Ομηρος ά>ς άξιες έξυμνοΰσε π.χ/ τόν ήρωα πού κάνει καλό στούς φίλους 
του καί κακό στούς έχθρούς του ή τήν συζυγική πίστη τής Πηνελόπης.

Τό θέατρο έχει παρόμοια έπίδραση. Ό  άρρωστος, ή αύτός πού πηγαί
νει στό θέατρο, ταυτίζεται έντονα μέ τούς άλλους, ιδιαίτερα μέ αύτούς πού 
υποφέρουν. "Οποιος έχει δεΐ περισσότερες άπό μιά φορά μιά άρχαία τρα
γοιδία, γνωρίζει δτι στό κάθε έργο υπάρχουν πολλά περιθώρια ταυτίσεως 
μέ διάφορους χαρακτήρες τοΰ ίδιου έργου καί μάλιστα πολύ άντίθετους 
μεταξύ τους. Τό ίδιο καί στήν ψυχοθεραπεία, δπου γίνονται πολλές άνα- 
καταταξεις στίς λιβιδινικές καί έπιθετικές ένορμήσεις τοΰ άρρώστου κατά 
τή διάρκεια τής θεραπείας, καθώς τό Έγώ του σιγά - σιγά ευρύνεται μέ τήν 
ένσωμάτωση άσυνείδητων κομματιών. Μπορεί, γιά παράδειγμα, ό άρρω
στος νά άντιληφθεΐ δτι κάποιο πρόσωπο, πού μέχρι τότε τό μισούσε θανά
σιμα, δέν είναι παρά ή προβολή σ’ αύτό τών περισσότερο μισητών καί άνε- 
πιθύμητιυν κομματιών τοΰ έαυτοΰ του, πού άντιπροσωπεύουν τά ένδοβλη- 
μένα «κακά» άντικείμενά του. Ή  Τραγωδία θά πρέπει νά μάς δώσει μιά 
νέα άντίληψη τής εικόνας, πού έχουμε γιά τόν έαυτό μας σέ σχέση μέ τούς 
γύρω άνθρώπους. Οί τραγικοί χαρακτήρες τοΰ έργου παλεύουν μέ τίς ύπο- 
χρειόσεις τους άπέναντι σέ αύτούς πού βρίσκονται στό παρελθόν, στό πα
ρόν καί στό μέλλον. Στή ψυχοθεραπεία περιμένουμε έπίσης μιά μεγεθυμέ
νη εικόνα τών δυνατοτήτων πού προσφέρονται στίς σχέσεις μας μέ τόν έ
αυτό μας καί μέ τούς άλλους. Τό καλό θέατρο καί ή σωστή ψυχοθεραπεία 
έχουν ώς κοινό χαρακτηριστικό μιά σειρά άπό έσωτερικές διεργασίες. Οί 
’Αρχαίοι "Ελληνες μέ τό δράμα δέν προσπαθούσαν νά θεραπεύσουν άρρω
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στα άτομα, άλλά, έφόσον τό θέατρο έτπφέρει όρισμένες έσωτερικές άνα- 
κατάξεις, μπορεί νά είναι τό ξεκίνημα ή ή προώθηση τής πορείας γιά τήν 
καθιέρωση νέων έσωτερικών ή κοινωνικών κανονισμών. Ή  δοκιμασία ό
μως τού έντονου συναισθηματισμού καί μόνο, χωρίς κανείς μετά νά σκε- 
φθεΐ γιά τίς σχέσεις του μέ τόν έαυτό του καί μέ τούς άλλους, δέν πρόκει
ται νά τόν ώφελήσει σέ τίποτα. Οί ιθύνοντες τής ’Αθηναϊκής Δημοκρα
τίας, γνωρίζοντας τήν τεράστια άπήχηση πού είχε τό θέατρο στή διαμόρ
φωση των άξιών πού κατά τή γνώμη τους τήν έξυπηρετοϋσαν, καθιέρωσαν 
τά «θεωρικά» μέ πρόταση τού Περικλή καί άπόφαση τής Εκκλησίας τού 
Δήμου. "Εδωσαν δηλαδή κονδύλια άπό τόν δημόσιο προϋπολογισμό γιά 
νά πληρώνονται τά είσιτήρια τού θεάτρου γιά τούς πτωχούς.

Στά Δράματα άντανακλάται ό τρόπος μέ τόν όποιο άντιμετωπίζονται 
έμπειρικά οί ψυχικές διαταραχές. Στήν «Όρέστεια» δόθηκε μιά κοινωνι
κή λύση στή δολοφόνο έπανάληψη, ένώ στή σύγχρονη άτομική ψυχοθερα
πεία ή λύση δίνεται μέσω τής έρμηνείας καί τής μεταβιβάσεως των συναι
σθημάτων τού άρρώστου στόν θεραπευτή. Στό μικρό άπόσπασμα άπό τόν 
«ΟΙδίποδα Τύραννο», ή Ίοκάστη ύποστηρίζει τόν ΟΙδίποδα. Ό  'Ηρακλής 
δέν αύτοκτόνησε, γιατί έγινε άποδεκτός άπό τόν πατέρα καί τόν φίλο του, 
ένιόχύθηκε τό καλό μέρος τού έαυτοϋ του, μετατέθηκε ή ευθύνη στούς θε
ούς καί έτσι έλαττώθηκε ή ένοχή τους. Θεωρήθηκε έπίσης άρκετή ή τιμω
ρία νά δει νεκρούς τούς άγαπημένους τους καί νά φύγει άπό τή Θήβα. Ό  
μακρύς διάλογος άποτελεϊ τή θεραπευτική διεργασία. Στίς «Νεφέλες» πα- 
ρατηρεΐται μιά εύλυγισία στήν τεχνική τής ιμυχοθεραπείας. Ζητείται ένα 
άλλο μέλος τής οίκογένειας γιά συνεργασία, έπειδή ό άρρωστος δέν έχει 
τή δυνατότητα νά βρει τήν αίτία τής άρνήσεώς του νά άνταποκριθεΐ στίς ύ- 
ποχρεώσεις του (νά πληρώσει τά χρέη του) καί βρίσκει έξωπραγματικούς 
τρόπους νά τίς άποφύγει. Στίς «Σφήκες» έχουμε μιά πλήρη εΙκόνα των 
τρόπων θεραπείας τής έποχής, ένός άτόμου πού έχει ψυχικές διαταραχές.

Σχετικά μέ τά όνειρα, οΐ ’Αρχαίοι "Ελληνες ήξεραν ότι αυτά έκφρά- 
ζουν τίς έπιθυμίες τών άσυνείδητων ένορμήσεων καί ότι τό άτομο προσπα
θεί νά βρει λύση στίς ένδοψυχικές συγκρούσεις του πού έμφανίζονται σ’ 
αύτά. Γιά τό λόγο αύτό προσέφευγαν σ’ έκείνους πού μπορούσαν νά τούς 
τά έρμηνεύσουν (όνειροκρίτες, μάντεις καί άπλούς άνθρώπους) ή προσπα
θούσαν νά τά έρμηνεύσουν μόνοι τους, όπως ό Ξενοφών. Τό ίδιο κάνουμε 
σήμερα καί στήν ψυχοθεραπεία, όταν οί άρρωστοι μάς διηγούνται όνειρα. 
Τούς βοηθούμε νά καταλάβουν τήν άσυνείδητη έπιθυμία τους, τούς φόβους 
καί τό άγχος γι’ αύτή τους τήν έπιθυμία, ώστε νά άπαλλαγούν άπό αύτά 
πού προξενούν τά συμπτώματά τους, τά όποια τούς όδήγησαν στήν θερα
πεία. Οί όνειρομάντεις καί γενικά οί μάντεις ήσαν άνθρωποι μέ Ικανότη
τες νά καταλαβαίνουν τό άσυνείδητο τών άλλων καί ή έρμηνεία τους πολ
λές φορές είχε διάφορες σκοπιμότητες, πολιτικής ή άλλης φύσεως.
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Παραδείγματα έπωνύμων ψυχοθεραπευτών στήν ’Αρχαία Ελλάδα έ
χουμε τόν Μελάμποδα καί τάν Ίπποκράτη. Ό  πρώτος έθεράπευσε τόν “I- 
ψικλο άπό ψυχολογική άνικανότητα, παίρνοντας τό ρόλο του 'Υπερεγώ, 
στό όποϊο - σύμφωνα μέ τήν ψυχαναλυτική θεωρία - είναι ένσωματωμένες 
οί πατρικές απαγορεύσεις, καί τού έπέτρεψε νά είναι άντρας, νά έχει δη
λαδή στύση καί νά κάνει παιδιά, τόν Μελάμποδα έπίσης κάλεσε ό Προΐ- 
τος, ό βασιλιάς τού “Αργους, γιά νά θεραπεύσει τις κόρες τους άπό «μα
νία», αλωπεκία καί δερματικές έκδηλώσεις, δπου καί πάλι πήρε τό ρόλο 
το ύ ' Υπερεγώ - πατρικό υποκατάστατο - καί τούς έπέτρεψε έτσι τήν Ικανο
ποίηση τών σεξουαλικών τους ένορμήσεων μέ τρόπου πού νά έπικροτεΐται 
άπό τό κοινωνικό περιβάλλον. Έκλήθηκε πάλι γιά νά θεραπεύσει τόν "Αλ- 
καθο, βασιλιά τών Μεγάρων, πού ύπήρξε παιδοκτόνος καί έπασχε άπό 
κατάθλιψη λόγω τών τύψεων του. Τόν θεράπευσε μέ καθαρμούς, που άπό 
ψυχολογική άποψη σημαίνει ότι ό ίερομάντής Μελάμπους, λόγω τού άξιώ- 
ματός του, άντιπροσώπευε τό τιμωρητικό 'Υπερεγώ τού “Αλκαθου καί, 
μέσω τών τελετουργιών, τού έδωσε άφεση άμαρτιών. Ό  Ιπποκράτης κλή
θηκε νά θεραπεύσει τόν Πέρδικα Β-, βασιλιά τής Μακεδονίας, πού έπασχε 
άπο έπίμονη καί έξαντλητική άρρώστια, τήν αιτία τής όποίας κανείς δέν έ
βρισκε καί ούτε φάρμακα βελτίωναν τήν κατάστασή του. Ό  Ιπποκράτης 
διέγνωσε ότι «ψυχής είναι τό πάθος» καί θεράπευσε τόν Πέρδικα Β' χωρίς 
φάρμακα, παίρνοντας πάλι τό ρόλο τού Υπερεγώ καί τού έπέτρεψε νά 
νυμφευθεΐ τήν Φίλα, παλλακίδα τού άποθανόντα πατέρα του, πρός τήν ό
ποια είχε σφοδρό έρωτικό πάθος, άλλά άσυνείδητα φοβόταν τήν τιμωρία 
τού άποθανόντα πατέρα του, έφόσον ή Φίλα άντιπροσώπευε άσυνείδητα 
τή μητέρα του.

Στήν Ιπποκρατική Συλλογή φαίνεται ότι ό Ιατρός άντιμετώπιζε τόν 
άρρωστο σάν μιά ψυχοσωματική όλότητα καί, έκτος άπό τήν άντιμετώπι- 
ση τής ίδιας τής άρρώστιας, τόν ύποστήριζε ψυχολογικά..

Στά Ασκληπιεία έχουμε μιά πλήρη όργάνωση θρησκευτικών - Ιατρι
κών κέντρων, όπου έφαρμόζονταν θεραπεία περιβάλλοντος κατά τήν ό
ποια οί άρρωστοι ζούσαν ένα λεπτομερώς καθορισμένο πρόγραμμα ψυχο
θεραπευτικών δραστηριοτήτων, άνάλογα μέ τίς άνάγκες τους (ύδροθερα- 
πείες, καθαρμοί, δίαιτα, προσευχές, έγκοίμηση. θεατρικές παραστάσεις, 
υπνωτικά φάρμακα). Οί περισσότεροι άρρωστοι έμεναν άρκετό χρόνικό 
διάστημα στά Ασκληπιεία, καθόσον ή όξύτητα τών ψυχικών διαταραχών 
χρειάζεται χρόνο νά ύποχωρήσει. Επίσης, άπομακρύνονταν άπό τήν οί- 
κογένεια καί τό εύρύτερο περιβάλλον πού, όπως γνωρίζουμε, έπιδεινώνει 
τά συμπτώματα. Ή  φυσικοθεραπεία, στήν όποια ύποβάλλονταν, έλάττω- 
νε τό άγχος καί προκαλούσε σωματική ευεξία, ή δέ παλινδρόμηση τών άρ- 
ρώστων βοηθούσε στό κύριο θεραπευτικό μέσο τής ύποβολής. Οί ιερείς -
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Ιατροί, δταν μπορούσαν, χρησιμοποιούσαν τά θεραπευτικά μέσα τής σω
ματικής Ιατρικής.

Συμπερασματικά, άπό τήν γνώση τής ψυχαναλυτική θεωρίας καί τά 
κείμενα πού μελετήθηκαν, οΐ ’Αρχαίοι "Ελληνες γνώριζαν πολύ καλά τήν 
ψυχική λειτουργία τών άνθρώπων. Οί προνομιούχοι τής έποχής, συγγρα
φείς, φιλόσοφοι, Ιατροί, ραψωδοί, Ιερομάντεις, όνειροκρίτες, Ιερείς μέ έκ- 
παίδευση μεγαλύτερη άπό τόν γενικό πληθυσμό καί μέ Ικανότητες νά κα

τανοούν τήν άνθρώπινη ψυχή καί τις λειτουργίες της, σκόπιμα χρησιμο
ποιούσαν τήν τέχνη τους καί τήν τεχνική τους, πού μοιάζει μέ πολλές άπό 
τίς τεχνικές αύτού πού σήμερα όνομάζουμε Ψυχοθεραπεία, γιά νά έπηρεά- 
σουν τήν άτομική καί κοινωνική συμπεριφορά τών άνθρώπων σύμφωνα μέ 
τίς δικές τους έπιθυμίες, τοποθετήσεις ή άναζητήσεις. Οί άνθρωποι προσέ- 
τρεχαν σ’ αύτούς άτομικά ή στήν τέχνη τους (π.χ. τό θέατρο) σκόπιμα γιά 
νά άνακουφισθοΰν άπό τά ψυχικά τους συμπτώματα ή νά καλυτερεύσουν 
τίς σχέσεις του μέ τούς άλλους άνθρώπους.



CONCLUSIONS

Contribution to the Study of Psychotherapy in Ancient Greece

by
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There were centre in Greek Antiquity, such as the Delphi Oracle, whose 
role was to intervene at an individual’s critical psychological moment and pro
vide answers to difficult problems. In the case of Kallondis who killed the poet 
Archilochos, for example, the Oracle suggested he go appease the victim’s soul at 
Taerfcron, where an ancient temple existed for the communication with the 
dead. Apollo of Delphi, on the other hand, not only gave his consent to Orestis’ 
vengeful plans, but also expiated the matricide after his deed. Other examples, 
like those of Alkmcon who killed his mother and Lefkippos who killed his father 
and subsequently resorted to the Delphi Oracle for expiation, are a further proof 
of the fact that the Oracle became directly involved in the subject’s feeling of 
guilt after a murder by offering him expiation and purification. In Plato’s 
“Apologia”, Socrates explains that he embarked on his study of human wisdom 
following an answer he had received form the Delphi Oracle to the effect that no 
one was wiser than him. The oracle intrigued Socrates to a great degree. He was 
fully aware of the insignificance of his wisdom. His strict self-analysis had 
reached the well known conclusion that what he knew best, was, that he knew 
nothing at all. How was it possible, Socrates wondered, for an axiom such as 
“All I know is that I know nothing”, to constitute the highest of wisdoms? In 
order to solve this very problem, Socrates pul himself in the service of Apollo 
and set himself the task of investigating the meaning of the oracle, with the in
tention of passing its message to his fellow beings. Socrates thus came upon the 
famous “know thyself’ which corresponds to what today is termed “Insight 
Therapy”.

Socrates’ questions in Plato's dialogues could be compared to the dilemmas 
one faces in everyday life, to his “Obstetrics”, as well as to the quest and search 
of one’s subconscious -  the “truth”, in other words, that determines each
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person’s behaviour, which constitutes the first stage of psychotherapy. The se
cond stage would be the working through process in which, by means of the 
psychotherapeutic technique, a general rearrangement of views and feelings 
takes place within the individual’s self; leading, lastly, to the third stage, 
whereby the therapist, having gained full knowledge of the person’s motives, in
ternal conflicts and desires, is in a postition to propose the final solution to this 
person’s problems, and come up with the final “idea”-a s  Plato would put 
it —which would best be suited to the analysant’s environment, bearing the en
vironment’s full agreement (the therapist, in other words, suggests the solution 
that would be best accepted by the subject’s environment).

Ancient Greece was inhabited by a population that shared homogenous 
cultural values. Philosophers, epic poets and tragedians alike could influence the 
populace through these very values, because of the expedient means of com
munication that they constituted. Their influence was of course in accordance 
with their own beliefs and aspirations.

Homer and the other epic poets used verse and rhythm to convey their own 
messages. Epic poetry was developed as the values and the aristocratic structure 
of society were threatened with disintegration or were simply going through a 
period ofof threatened change. Homer, for example, praised the hero who 
helped his friend and harmed his enemies, a wife’s faithfulness (such as 
Penelope’s), etc.

The theatre exerts a similar influence : The sick person -  or simply the one 
who goes to the theatre -  identifies quite strongly with the characters, expecially 
with those who are suffering. If one has been to more than one ancient Greek 
tragedy, he is in a position to verify that each play offers ample ground for iden
tification with several of the characters depicted, sometimes even with contradic
tory ones. During psychotherapy, a similar process is in operation, whereby a 
continuous rearrangement and reassessment of the patient’s, libidinal and ag
gressive impulses takes place, as his Ego gradually broadens with the incorpora
tion of unconscious material. The patient may, for example, become aware of 
the fact that a certain person he had thus far been hating unconditionally, now 
stands as the projection of those parts in himself that were most hateful and 
undesirable, which simply represented his introjected “negative” objects. More - 
over. Tragedy may present us with a new angle as to the impression we hold of 
ourselves in conjunction with those around us. The characters of the play are 
constantly struggling to meet their obligations towards the persons who featured 
in their past, as well as those who are active in their present and future. Similarly 
in psychotherapy, one expects to find an enlarged picture of the possibilities that 
are being offered in the interaction between ourselves and others. A good play 
and a well-conducted psychotherapy have as their common characteristic the
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active working through process which takes place within the individual. It was 
not the ancient Greeks' intention to cure the sick through the use of drama. 
However, since the theatre is the instigator of a certain internal reassessment, 
this may be the stepping stone for the commencement or furthering of a new 
course of action on an internal or social basis. If, however, there is only an inter
nal stirring of emotions enticed by the play, without the concomitant delibera
tions as to one's relations with oneself and with others, no benefit can be drawn. 
The rulers of the Athenian Democracy were aware of the effect the theatre had 
on the audience, in shaping those values that would ultimately serve the 
society's purpose. It is for this reason that they established a system whereby 
special funds were allocated from a the state budget to pay for the tickets of the 
poor. This system was suggested by Pericles and decided upon by the State 
Assembly.

What the dramas reflect is the manner in which mental disorders were em
pirically handled in ancient Greece. In “Orestia", for example, a socially accept
able solution was found to put an end to the compulsive killing, whereas in 
modern psychotherapy solutions are given through interpretation and 
transference of the patient’s emotions to the therapist. In the brief excerpt from 
“Oedipus Rex" that is quoted, Jokasta is supportive of Oedipus. Hercules did not 
commit suicide because he was finally accepted by his father and his friend, the 
positive side of his personality was emphasized, the responsibility for his crimes 
was transferred on to the gods and his guilt thus abated. The fact that he had 
seen his beloved lying dead before him, was considered adequate punishment per 
se, along with his flight from Thebes. The long dialogue that has been quoted 
constitutes the therapeutic working through. In the “Clouds", a cetain flexibility 
in the therapy is observed. In view of the fact that the patient is unable to 
understand the causes for his denial to meet his obligations (i.e. to pay his debts) - 
devising every conceivable method possible to avoid them-another member of 
the family is called upon to assist. In the “Wasps" we have a complete picture of 
the therapeutic methods employed at the time in connection with a person who 
suffers from mental disorders.

With regard to dreams, the ancient Greeks were very much aware of the 
fact that these expressed the desires of the persons’ unconscious impulses and 
that the individuals sought a solution to the innermost conflicts that were 
reflected in them. It is for this reason that they found recourse in those who 
could interpret them (dream - interpreters, priests or laymen) or tried to interpret 
them themselves, like Xenophon. In psychotherapy today we do more or less the 
same when our patients describe to us their dreams. We help them understand 
their unconscious desires, their fears and anxieties in realizing these desires, so 
that they may be freed of the causes of their symptoms, which led them to
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therapy in the first place. Dream - interpreters and diviners in general, were able 
to see into the unconscious of others; moreover, their interpreration served 
quite often a political or other purpose.

Melambus and Hippocrates are well — known examples of psychotherapists 
in ancient Greece. The former cured Iphiclus of his psychological impotence, by 
assuming the role of the patient’s Superego - in which, according to the 
psychoanalytical theory, all parental prohibitions are incorporated—thus allow
ing him to be a man (i.e. have an erection) and have children. It was Melambus 
whom Proitus, the King of Argos, called to cure his daughters of “mania”, 
alopecia and other dermatological ailments. Melambus again assumed the role of 
their Superego—paternal substitute-and thus allowed them to satisfy their sex
ual impulses, in a manner acceptable to their social milieu. Melambus was fur
ther invited to cure the King of Megara, Alkathus, who was an infanticide and 
suffered from depression as a result of his guilt. He treated him with baths 
which, from a psychological point of view could be taken to signify a catharsis. 
Because of his position as a priest and a diviner, Melambus could take the role of 
Alkathus' punitive Superego and, in an appropriate ceremony, give him absolu
tion for his sins. Hippocrates, on the other hand, was asked by Perdikas II, the 
King of Macedonia, to cure him of an insistent and exhausting illness, the cause 
of which was a mystery to all, and which no medication could alleviate. Hip
pocrates diagnosed the illness to be one of the psyche and cured Perdikas 
without the use of medication. He himself assumed the role of Perdikas’ 
Superego and allowed him to marry his dead father’s mistress, Phila, whom he 
passionately desired. Since on an unconsious level Phila represented his mother, 
the King had all along been afraid of his dead father’s wrath.

From the collection of Hippocrates’ works it is quite apparent that the doc
tor addressed himself to the patient as to a psychosomatic whole and, in addition 
to treating his illness, he also gave him psychological support.

The Aesculapian centres-a combination of religious and medical insti
tutions-offered a fully organized milieu therapy. Patients followed a strict and 
involved program of psychotherapeutic activities, in accordance to their specific 
needs (water therapy, baths, diet, prayer, sleep therapy, theatre performances, 
sleeping medication, etc.). Most patients stayed in the centre for an extended 
period of time, or for as long as it was necessary for their ailment to subside. This 
gave them the opportunity to stay away from their immediate family which, as 
we know, can be a negative factor to a sick person’s life and progress, and may 
even aggravate his condition. Physiotherapy, to which most patients were sub
jected, reduced their anxiety and gave them a feeling of physical well-being. 
Regression to the patient’s past was, on the other hand, a useful instrument 
towards suggestion, which constituted the primary method of therapy.
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Whenever possible, the priest - doctors preferred to practise traditional medicine, 
which tended basically for the body’s ailments.

Based oh our knowledge of the psychoanalytical theory, as well as on the 
texts studied, it may be concluded that the ancient Greeks were fully cognizant 
of man’s psychological mechanism. Privileged citizens, such as writers, 
philosophers, doctors, bards, dream * interpreters and priests, who enjoyed a bet- 

• ter education than the average person, were capable of understanding the 
human soul and its workings, and used their particular art or technique to in
fluence individual or social behaviour, in accordance with their own desires, 
aspirations or pursuits. This art or technique favourably compares with several 
of the methods of what we today call psychotherapy. People, on the other hand, 
turned to them -whether as individual patients or as an audience to their art 
(e.g. theatre) -  to find relief for their various psychological problems or in the 
hope of finding a way of improving their relationship with other people.
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