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«Σηα ρηήκαηα βαδίζακε όιε κέξα 

Με ηηο γπλαίθεο ηνπο ήιηνπο ηα ζθπιηά καο 

Παίμακε ηξαγνπδήζακε ήπηακε νερό 

Φξέζθν πνπ μεπήδαγε από ηνπο αηώλεο» 

Απυ ημ πμίδια ημο Δθφηδ Ήιηνο ν πξώηνο, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Νίκμ, 1999).  

 

Πεξίιεςε  

Σμ εέια πμο εα πναβιαηεοηεί δ παναηάης ενβαζία, είκαζ δ ζπέζδ ημο 

ακενχπμο ιε ημ κενυ. Οζ οδάηζκεξ ζπέζεζξ ημο ακενχπμο, είκαζ εηείκεξ πμο πμθθέξ 

θμνέξ ήηακ οπεφεοκεξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ γςήξ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ πμθζηζζιχκ. Γεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ, πμο υθμζ ιαξ ηαηαθεφβμοιε ζηδκ 

εάθαζζα, ή ζηδκ θφζδ ηαζ ηδκ παναηήνδζδ ιζαξ θίικδξ ή εκυξ πμηαιμφ. Πάκηα 

δζαηαηεπυιαζηε απυ έκα ζοκαίζεδια δνειίαξ ηαζ βαθήκδξ ζηδκ εέαζδ ηαζ ιυκμ εκυξ 

οδάηζκμο ημπίμο. Ζ ζοκέκςζδ ημο ακενχπμο ιε αοηά ηα οδάηζκα ημπία, θαίκεηαζ κα 

πνμάβεζ ηδκ βαθήκδ, ημκ ελεοιεκζζιυ ηςκ επζεεηζηχκ εκζηίηηςκ ηαζ ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ μπμζαζδήπμηε θοζζηήξ- ζςιαηζηήξ ή ροπζηήξ ηαηαπυκδζδξ έπεζ 

αζχζεζ ημ άημιμ. Χζηυζμ εκχ πμθθέξ θμνέξ, απμθαιαάκμοιε ηα πνμκυιζα ηδξ 

οδάηζκδξ δφκαιδξ, θίβεξ θμνέξ ή ηαζ πμηέ, έπμοιε ακανςηδεεί, βζαηί δ ζπέζδ ιαξ ιε 

ημ κενυ είκαζ ηυζμ ζδζαίηενδ ηαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ. Ζ ενβαζία αοηή εα ζοκηεθέζεζ 

ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ άπμρδξ πενζζζυηενμ δζεονοιέκδξ, βζα ηδκ ζπέζδ ακενχπζκμο 

μνβακζζιμφ ηαζ οδάηζκμο πενζαάθθμκημξ. Σμ κενυ, εα θεζημονβήζεζ ςξ ιέζμ 

εεναπεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ηυζμ βζα ηδκ ζςιαηζηή υζμ ηαζ βζα ηδκ ροπζηή δζαηήνδζδ 

ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο ακενχπμο. Ζ ζοιαμθή ηδξ φπανλδξ ημο κενμφ ζημκ 

ακενχπζκμ ηυζιμ, είκαζ ιεβάθδ. Αοηή ηδ εέζδ, εα πνμζπαεήζμοιε κα εκζζπφζμοιε 

ιέζα απυ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ηαζ πενζβναθέξ ηδξ πνήζδξ κενμφ ηαηά ηδκ 

ανπαζυηδηα ςξ ηαζ ηδκ ζφβπνμκδ επμπή.  
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Λέξεις κλειδιά: λεξό, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ζπκβνιή λεξνύ ζηνλ αλζξώπηλν 

θόζκν.   

 

Εηζαγσγή 

 Δηείκμ πμο πνμηαθεί εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ ημο 

κενμφ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, είκαζ ημ αίζεδια ηδξ δίραξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ημο ηαεεκυξ. Όθμζ ιαξ, αζςιαηζηά παναηδνχκηαξ ημ, έπμοιε αζχζεζ 

ηδκ αίζεδζδ ηδξ δίραξ, ζδζαίηενα ζε πενζυδμοξ ορδθήξ πενζααθθμκηζηήξ 

εενιμηναζίαξ ή θεζροδνίαξ. Σμ 70% ημο αάνμοξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, 

ζοκίζηαηαζ απυ κενυ. οκεπχξ ημ πυζζιμ κενυ, έπεζ ηυζμ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ 

ακενςπυηδηα, χζηε δ έθθεζρή ημο πενζμνίγεζ ζε ιυθζξ ηέζζενζξ ιένεξ ηδκ γςή, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ έθθεζρδ ηνμθήξ, δ απμοζία ηδξ μπμίαξ, ιπμνεί κα είκαζ θζβυηενμ 

ζδιακηζηή, απυ ηδκ άπμρδ υηζ δ γςή ζοκεπίγεηαζ βζα ημοθάπζζημκ δέηα διένεξ, 

(υπςξ ακαθένεηαζ ζημ National Geographic, Δβηοηθμπαίδεζα ημο πενζαάθθμκημξ). 

Σμκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ ημ κενυ, ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο αζζεήιαημξ ηδξ δίραξ 

εα ακαθφζμοιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ. Δπζηεκηνςιέκμζ ζηδκ δίρα, ςξ 

έκακ ακαηνμθμδμηζηυ ιδπακζζιυ, εα πνμζπαεήζμοιε κα οπμβναιιίζμοιε ηδκ 

ζοζπέηζζδ πμο πανμοζζάγεζ ιε ημ κενυ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ βζα ηδκ ιεθέηδ ημο 

πνςηαβςκζζηζημφ νυθμο ημο κενμφ ζηδκ ακενχπζκδ γςή.   

 ηδκ δεφηενδ εκυηδηα ηδξ ενβαζίαξ, εα εζηζάζμοιε ζηδκ ακενχπζκδ ελέθζλδ 

ιέζα απυ ηα αάεδ ηδξ εάθαζζαξ. Ακηθχκηαξ πθδνμθμνίεξ απυ ηαζκίεξ εηπαζδεοηζημφ 

ηαζ επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο, εα πνμαμφιε ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εέζδξ, βζα ηδκ 

ακενχπζκδ πνμέθεοζδ απυ ημ οδάηζκμ πενζαάθθμκ. Ακαηαθφπημκηαξ ηδκ δδιζμονβία 

ημο ηυζιμο, εα παναηδνήζμοιε υηζ, δ εάθαζζα δζαδναιάηζζε έκα ζδιακηζηυ ηαζ 

ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ φπανλδ ηδξ έιαζαξ φθδξ. Μέζα απυ ηδκ εάθαζζα, 

δδιζμονβήεδηακ γςκηακμί μνβακζζιμί, ηαζ απυ αοημφξ πνμήθεε αάζδ ηδξ 

θοθμβεκεηζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ηδξ ειανομθμβίαξ μ ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ. Ολοδενηείξ 

ακαηυιμζ, επέιεζκακ ζε αοηή ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ εεχνδζακ υηζ ηαηά ηα πνχηα 

ζηάδζα ηδξ ακάπηολήξ ημο, έκαξ άκενςπμξ μιμζάγεζ ιε ηα αιθίαζα ηαζ ημοξ 

ζπεφξ,(υπςξ ακαθένεηαζ παναηηδνζζηζηά ζημκ Μayr, 2001). Αοηά εα δχζμοκ ημ 

έκαοζια ζημκ ακαβκχζηδ κα ακαγδηήζεζ ηζξ πνμβμκζηέξ ακενχπζκεξ ηαηααμθέξ ηαζ 

κα οζμεεηήζεζ ιζα εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημ οδάηζκμ πενζαάθθμκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 
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κα ηαηακμήζεζ ηδκ δνειία ηαζ ηδκ βαθήκδ πμο εηπέιπεζ δ ζοκέκςζή ημο ιε ημ 

οδάηζκμ πενζαάθθμκ.  

 οκεπίγμκηαξ ηδκ ακάβκςζδ, εα ακηζθδθεεί ηακείξ ηδκ ζδιαζία ηςκ οδάηςκ 

ζηδκ άζηδζδ ηδξ ζαηνζηήξ ηέπκδξ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ, δ ιεθέηδ 

ημο Ηππμηναηζημφ ένβμο ηαζ μζ κμοεεζίεξ ημο παηένα ηδξ οδνμεεναπείαξ πνμξ ημοξ 

ζαηνζημφξ ηφηθμοξ ηδξ επμπήξ, εα πανέπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ ηδκ εοηαζνία κα 

ακηζθδθεεί ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο κενμφ ζημ ζχια ηαζ ηδκ ροπή. ε ηάπμζα 

ζδιεία, εα πναβιαημπμζδεμφκ επειααηζηέξ ακαθμνέξ ζε μνζζιέκεξ αζεέκεζεξ, ιε 

ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ροπμθμβζηήξ επελήβδζδξ. Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ οδάηςκ 

απυ ημκ Ηππμηνάηδ, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Ακαβκχζημο, 1926), εα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ακάθοζδ ηδξ ειπθμηήξ ηςκ οδάηςκ ζηδκ πνμαβςβή ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

οβείαξ. Πανάθθδθα εα παναηδνδεεί ηαζ ιζα ζφβπνμκδ πνμμπηζηή πνήζδξ ηςκ 

θμοηνχκ ιέζς εενιχκ οδάηςκ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ροπςζζηήξ ζοιπενζθμνάξ, 

(ζφιθςκα ιε ημκ Shevcuk, 2007).  

 Ζ ακαθμνά ζηδκ πνήζδ θμοηνχκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ροπςζζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ, εα δχζεζ ηδκ εοηαζνία, κα πνμπςνήζμοιε ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, εηεί 

υπμο, εα ακαθοεεί δ θμοηνμεεναπεία, ςξ ηθδνμδυηδια ημο Ηππμηνάηδ ζε πζμ 

ζφβπνμκμοξ επζζηδιμκζημφξ ηαζ ειπεζνζημφξ ηφηθμοξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ 

πθδεχναξ κμζδιάηςκ. Φοζζηά, ζηδ ζοκέπεζα ημο ίδζμο ηεθαθαίμο, εα 

παναηδνήζμοιε αηνζαχξ ηδκ πνήζδ ηδξ θμοηνμεεναπείαξ ηαηά ημκ 19
μ
 αζχκα ζηδκ 

νμιακηζηή βενιακζηή ροπζαηνζηή ηαζ ζε ηάπμζεξ ροπζαηνζηέξ δμιέξ.  

 Δπεηηείκμκηαξ ηδκ ιεθέηδ ηςκ θμοηνχκ ηαζ ηάκμκηαξ ιζα ακαδνμιή, ιεηά ηδκ 

ακαθμνά ζηζξ ροπζαηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ροπζαηνείςκ, εα ακαθοεεί ηαζ εα 

πενζβναθεί, ηυζμ δ ημπμεεζία ηςκ δζάθμνςκ Αζηθδπζείςκ, υζμ ηαζ δ πνήζδ ημο 

κενμφ πμο βζκυηακ ζε αοηά. ημ ηεθάθαζμ αοηυ, πένακ ηδξ απθήξ αζαθζμβναθζηήξ 

ακαζηυπδζδξ, επζπεζνείηαζ ηαζ ιζα οπμηεζιεκζηή ροπακαθοηζηή ενιδκεία, ηδξ ηάζδξ 

πμο είπακ μζ ανπαίμζ πνυβμκμζ κα θμφγμκηαζ ηαηά ηδκ ηέθεζδ ηδξ ζενμηεθεζηίαξ ηαζ 

ηδξ άζηδζδξ ηδξ ζαηνζηήξ ηέπκδξ ιέζα ζηα ζενά ηςκ Αζηθδπζείςκ. Αοηέξ μζ 

πενζβναθέξ εα μδδβήζμοκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ απυδεζλδξ, υηζ ηα ανπαία Αζηθδπζεία 

απμηέθεζακ ηθδνμδυηεξ πμθθχκ ζφβπνμκςκ θμοηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ απυ ηδκ 

επμπή ηδξ Ακαβέκκδζδξ ςξ ηαζ ηδκ επμπή ημο 19
μο

 αζχκα ζηα ροπζαηνεία.  
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 ημ έηημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ, εα ακαθοεεί, δ ακάπηολδ πμο πανμοζίαζε δ 

θμοηνμεεναπεία ζηδκ Ρχιδ. Ζ πνήζδ ηςκ θμοηνχκ, απμηέθεζε υπδια ηδξ 

πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ ζημκ Δονςπασηυ πχνμ. Απυ ηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα ςξ ηαζ 

ημκ 20
μ
 αζχκα αοηή δ πανάδμζδ, δζέηνελε πμθθέξ πηοπέξ ημο ημζκςκζημφ μνβακζζιμφ, 

πμθθέξ θμνέξ ιε έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ. ηδ νχιδ, αοηή ηδκ πενίμδμ, 

πανμοζζάγεηαζ δ ελφρςζδ ιδηνμπυθεςκ, εεναπεοηζημφ ημονζζιμφ, πμο πνμςεεί ηδκ 

πμθζηζζιζηή θμοηνμεεναπεία ηαζ δδιζμονβμφκηαζ έηζζ ηα πνχηα ημζιμπμθίηζηα 

ηέκηνα. Οζ αζηζηέξ ηάλεζξ, ζπεφδμοκ κα επζζηεθημφκ αοηά ηα ηέκηνα ηονίςξ βζα 

ροπαβςβζημφξ ζημπμφξ, ηάκμκηαξ εονεία πνήζδ ημο πνμζπήιαημξ ηδξ εεναπεοηζηήξ 

ζδζυηδηαξ ηςκ θμοηνχκ. Κφνζμ ιέθδιά ημοξ υιςξ είκαζ δ ημζκςκζηή ημοξ ακάδεζλδ, 

(υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Υυσπεθ, 1996). Φοζζηά δεκ εα εηθείρεζ δ πενζβναθή ηδξ 

ροπμ-ζςιαηζηήξ πνήζδξ ηςκ θμοηνχκ ηαηά ηδκ Ρςιασηή πενίμδμ. Δκχ κα 

ζδιεζχζμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ ζδιακηζηή ήηακ δ ζοκεζζθμνά ημο Γαθδκμφ, μ 

μπμίμξ εεχνδζε ημ κενυ ςξ έκα απυ ηα ηέζζενα ζημζπεία δδιζμονβίαξ ημο ζφιπακημξ, 

ιαγί ιε ηδκ βδ, ηδ θςηζά ηαζ ημκ αένα. Ο Γαθδκυξ οπμζηήνζλε πςξ βδ ηαζ κενυ, 

πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδκ ροπνυηδηα ηαζ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδκ λδνυηδηα ηαζ ηδκ 

οβνυηδηα, εκχ κενυ ηαζ αέναξ έπμοκ ημζκή οβνυηδηα, δζαθμνμπμζμφκηαζ υιςξ ςξ 

πνμξ ηδκ εενιυηδηα ηαζ ηδκ ροπνυηδηα, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Βμοδμφνδ, 1999). 

 Απυ ηδκ ενβαζία δεκ εα ιπμνμφζε κα απμοζζάγεζ δ ενδζηεοηζηή πνήζδ ημο 

κενμφ. Σμ κενυ απμηεθεί ζδιακηζηυ ηιήια ηεθεημονβζηήξ ηάεανζδξ ζε ιζα πθεζάδα 

ενδζηεοηζηχκ πίζηεςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ. Ο πμηαιυξ Γάββδξ βζα πανάδεζβια, 

απμηεθεί ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδκ Ηκδζηή ενδζηεία, υπςξ ηαζ μ Ημνδάκδξ πμηαιυξ 

ζηδκ Ημοδασηή ηαζ Υνζζηζακζηή ενδζηεία. Αζβφπηζμζ, Έθθδκεξ, Ρςιαίμζ, ακέπηολακ 

ηαηά ημοξ ανπασημφξ πνυκμοξ ζαηνζηέξ ηαζ ενδζηεοηζηέξ ιεευδμοξ, ζπεηζγυιεκεξ ιε 

ημ κενυ. Οζ Αζβφπηζμζ απέδζδακ ζημκ Νείθμ, οπενθοζζηέξ δοκάιεζξ, εκχ πνμημφ, 

εζζέθεμοκ ζημοξ καμφξ θμφγμκηακ δφμ θμνέξ ηδκ ιένα ηαζ δφμ θμνέξ ημ ανάδο. ημκ 

Ημοδασζιυ, μ κυιμξ Σαθιμφδ, δίκεζ έιθαζδ ζηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ πνήζδ κενμφ 

ςξ ιέζμ επίηεολδξ αοηήξ, εκχ δ πθφζδ ηδξ βοκαίηαξ ηαηά ηδκ έιιδκμ νήζδ, 

εζημκμβναθεί ηδκ πεπμίεδζδ βφνς απυ ημ κενυ. Σέθμξ ημ κενυ ζηδκ πνζζηζακζηή 

ενδζηεία δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζε πθδεχνα ιοζηδνζχκ, (υπςξ ακαθένεηαζ 

ζημοξ Routh, Bhowmik, Parish & Witkowski, 1996). Αοηά εα πενζβναθμφκ ζημ 

έαδμιμ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ εα ενιδκεφζμοκ ιέζα απυ ιζα ροπμθμβζηή ζημπζά 
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ηδκ ηονζυηδηα ημο κενμφ ζηδκ ενδζηεία βζα ημκ αημιζηή ελφρςζδ ηαζ ηδκ ροπζηή 

αβαθθίαζδ.  

 Έκα ηεθάθαζμ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ εα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ ιεθέηδ εκυξ 

ελαζνεηζημφ δμηζιίμο, ημ μπμίμ πενζβνάθεζ ηδκ οθζηή θακηαζία ηαζ ηδκ ζπέζδ πμο 

αοηή πανμοζζάγεζ ιε ηδκ πμίδζδ. Ζ πμίδζδ ηςκ κενχκ, εα ζοκηεθέζεζ ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ροπακαθοηζηήξ ενιδκείαξ ηςκ πμζδηχκ πμο πναβιαηεφμκηαζ ζηα 

πμζήιαηα ημοξ ηδκ φθδ ημο κενμφ ηαζ ηζ είκαζ αοηυ πμο ζοιαμθίγεζ ημ κενυ ιέζα ζηδκ 

πμίδζδ ηαζ ημ αζοκείδδημ. Δκχ ημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ εα απμηεθέζεζ ηδκ ηαηαηθείδα 

ηδξ ενβαζίαξ βζα ηδκ πνήζδ ηδξ οδνμεεναπείαξ ςξ ιέζμ ροπζηήξ, ζςιαηζηήξ ηαζ 

πκεοιαηζηήξ ίαζδξ. Σμ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ, είκαζ έκα εβπείνδια επέηηαζδξ ηδξ 

ζοιααηζηήξ ζαηνζηήξ. Μέζς ηδξ ακενςπμζμθζηήξ μπηζηήξ πμο πενζβνάθμοκ μζ Evans 

& Rodger, (2011), εα βίκεζ ακηζθδπηυ πςξ ημ κενυ απμηεθεί ιέζμ ηαηαπνάοκζδξ ημο 

ζςιαηζημφ πυκμο ηαζ ηαη επέηηαζδ ημο ροπζημφ άθβμοξ.  

 

Κεθάιαην 1 

Η δίςα σο αξρή ηεο κειέηεο γηα ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζηνλ άλζξσπν

  

Ζ δίρα είκαζ ιζα απυ ηζξ ζζπονυηενεξ επζεοιίεξ ημο ακενχπμο. Έκαξ άκενςπμξ 

ιπμνεί κα οπμιείκεζ ηδκ απμοζία ηνμθήξ, ιζαξ ηαζ δζαεέηεζ απμεέιαηα ααζζηχκ 

ζοζηαηζηχκ, πεκήκηα ςξ ελήκηα διένεξ. Ζ δίρα υιςξ είκαζ επχδοκδ. Ζ δθεηηνζηή 

δναζηδνζυηδηα κεονχκςκ ημο οπμεαθάιμο εκυξ δζραζιέκμο πζεήημο είκαζ ζδζαίηενα 

εηνδηηζηή υηακ πανμοζζάγεηαζ κενυ  ζφιθςκα ιε ημκ ηαονυπμοθμ, (1991). 

Γζαθαίκεηαζ ιέζα απυ αοηή ηδκ δθαζζηεζαηή εηπονζμηνυηδζδ ηςκ κεονχκςκ εκυξ 

πζεήημο δ ηενάζηζα ζδιαζία πμο έπεζ ημ κενυ βζα ημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ. Σζ 

ζδιαίκεζ υιςξ δίρα βζα ημκ άκενςπυ ηαζ πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ πυζδ κενμφ βζα 

αοηυκ ? Σδκ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ ηδκ ανίζημοιε έιιεζα ακαηνέπμκηαξ ζηδκ 

βκχζδ πςξ ημ κάηνζμ απμηεθεί ηδκ ηφνζα ζοζηαηζηή μοζία ηςκ ζςιαηζηχκ οβνχκ. 

Άνα δ νφειζζδ ηςκ επζπέδςκ ημο κενμφ ηαζ ημο καηνίμο είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκεξ. 

Δίκαζ ζοκδεζζιέκμ ημ θαζκυιεκμ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα ηαηακαθχκμοιε 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ καηνίμο ηαζ κενμφ απυ εηείκεξ πμο πναβιαηζηά έπμοιε 

ακάβηδ, ζοκεπχξ ηα πενζζζεφιαηα απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ αίια ηαζ απεηηνίκμκηαζ. 



 

[9] 
 

Αοηή ηδκ θεζημονβία έπμοκ ακαθάαεζ κα δζεηπεναζχζμοκ μζ κεθνμί. Μέζς ηςκ 

κεθνζηχκ ανηδνζχκ ημ αίια εζζένπεηαζ ζε αοηή ηδκ θεζημονβζηή ιμκάδα (κεθνμφξ), 

υπμο ιδ ακαβηαία πνμσυκηα ηαζ οπμθεζπυιεκα πμζά κενμφ απμιαηνφκμκηαζ απυ ημκ 

μνβακζζιυ ιαξ. Σμ αίια απμιαηνφκεηαζ απυ ημοξ κεθνμφξ ιέζς ηςκ κεθνζηχκ 

θθεαχκ ηαζ ηα μφνα ιέζς ηςκ μονδηδνίςκ, πμο ζηέθκμοκ ηα μφνα ζηδκ μονμδυπμ 

ηφζηδ βζα αναποπνυεεζιδ απμεήηεοζή ημοξ ιέπνζ ηδκ απέηηνζζή ημοξ. Χζηυζμ κα 

ζδιεζςεεί ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ δ μφνδζδ δεκ είκαζ ημ ιυκμ ιέζμ απμιάηνοκζδξ ηδξ 

πενίζζεζαξ κενμφ. Ζ αθυδεοζδ ηαζ δ εθίδνςζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ακαπκμή ή δ 

ελάηιζζδ ιέζς ημο δένιαημξ απμηεθμφκ ηαζ ηάπμζμοξ άθθμοξ ηνυπμοξ απχθεζαξ 

κενμφ. Σμ κα ηαηακαθχκεζ έκαξ άκενςπμξ κενυ ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα είκαζ 

ηαηαθοηζηυξ πανάβμκηαξ επζαίςζδξ. Αηνζαχξ επεζδή μζ άκενςπμζ απμαάθθμοκ κενυ 

ιε ιεβάθδ ζοπκυηδηα ηαζ έπμοκ πενζμνζζιέκμ δζαεέζζιμ πχνμ βζα ηδκ απμεδηεοηζηή 

δζαδζηαζία ημο κενμφ, δ πυζδ ημο είκαζ απαναίηδηδ ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα. ε αοηυ 

ημ ζδιείμ έβηεζηαζ  ηαζ δ δζαθμνά ηδξ πυζδξ απυ ηδκ ηνμθή, ζημ βεβμκυξ δδθαδή υηζ 

δ επζαίςζδ ιεηά απυ απμοζία ηνμθήξ βζα ανηεηά ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια 

ηαείζηαηαζ εθζηηή, εκχ ζηδκ απμοζία κενμφ ιέζα ζε δζάζηδια θίβςκ διενχκ, δ 

ακενχπζκδ φπανλδ δζαθαίκεηαζ δοζμίςκδ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Pinel, 2011).  

 

Κεθάιαην 1.1  

Ο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ηεο δίςαο. 

Ο Κάνμθμξ ακαθφεζ ημκ ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ηδξ δίραξ ηαζ πνμηαθεί ηδκ 

έηπθδλδ ημο Ηππμηνάηδ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια. Γζααάγμκηαξ ημ αζαθίμ ημο 

ηαονυπμοθμο, Η δσή ζε επίπεδν κνξίσλ, ίδε ν άλζξσπνο (1991), ακεονίζηεζ ιε απθυ 

ηνυπμ ηαζ ηαηακμδηυ βζα ημκ εονφ ημζκυ ηδκ θεζημονβζηυηδηα πμο ζδιαημδμηεί ηδκ 

ειπεζνία ηδξ δίραξ. Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ, εάκ ζε μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ οπάνλεζ 

ιείςζδ ηςκ οβνχκ ζημ ζχια είηε ιε απχθεζα αίιαημξ, είηε έκημκδ πνμζπάεεζα ηαζ 

οπεναμθζηή ηαηααμθή εκένβεζαξ υπμο πνμηφπηεζ ακαπυθεοηηα εθίδνςζδ ηαζ 

αθοδάηςζδ, πνμηαθείηαζ απυ ηα κεθνά δ έηηνζζδ εκυξ εκγφιμο ηδξ νεκίκδξ. Αοηή δ 

μοζία, ζοιαάθεζ ζημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ πνςηεΐκδξ αββεζμηεκζζκμβυκμο, πμο 

πανάβεηαζ ζημ ζοηχηζ, ζηδκ μνιυκδ αββεμηεκζίκδ, δ μπμία δνα ζηα αζιμθυνα αββεία 

οπμαάθθμκηάξ ηα ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ζε ιζα ζοζημθή, χζηε κα επέθεεζ δ ακηζζηάειζζδ 

ηδξ απχθεζαξ οβνχκ ηαζ κα δζαηδνδεεί δ ανηδνζαηή πίεζδ.  Ζ ηεθεοηαία,  απμηεθεί 
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ιάθζζηα ηαζ μνιυκδ μνεχξ παναηηδνίγεηαζ ηαζ ςξ Δνιήξ, αββεθζμθυνμξ δδθαδή ηδξ 

δίραξ. Αοηή ιε ηδκ ζεζνά ηδξ πνμηαθεί ηδκ δζέβενζδ ηδξ παναβςβήξ αθδμζηενυκδξ 

απυ ηα επζκεθνίδζα, ιζαξ μνιυκδξ δ μπμία ςξ ζδζαίηενδ θεζημονβία ηδξ έπεζ ηδκ 

δζαηήνδζδ ημο πμζμζημφ ημο πθςνζμφπμο καηνίμο, ζοιιεηέπμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ 

ζηδκ επακαθμνά ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ οβνχκ. Ζ έβποζδ ηδξ αββεζμηεκζίκδξ δδθαδή, 

ζημ αίια πναβιαημπμζείηαζ υηακ ημ πμζμζηυ αίιαημξ ιεζχκεηαζ. Σαοηυπνμκα αέααζα 

δ αββεμηεκζίκδ δνα ζημοξ οπμδμπείξ ημο οπμεαθάιμο ημο εβηεθάθμο, μζ μπμίμζ είκαζ 

μζ ζεφκμκηεξ βζα ηδκ δδιζμονβία ηδξ επζεοιίαξ ηδξ δίραξ. Καηαθήβμοιε θμζπυκ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ αββεζμηεκζίκδ είκαζ μ ζοκαβενιυξ ίζςξ, ηδξ δίραξ, 

(ηαονυπμοθμξ, 1991).   

 Καζ μ Ηππμηνάηδξ πανεκέαδ ηαζ ζοκέπζζε, πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα εαοιαζηυ 

ιδπακζζιυ ακάδναζδξ, πμο ζοκδνάιεζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηςκ γςζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ 

ηςκ ζζμννμπζχκ πμο ακηακαηθμφκ ηδξ φπανλδ γςήξ. Έκαξ ιδπακζζιυξ μ μπμίμξ ζε 

πμθθμφξ ακενχπμοξ ηςκ αζμιδπακζηχκ ημζκςκζχκ ηδξ ζφβπνμκδξ ηαπζηαθζζηζηήξ 

επμπήξ έπεζ δζαηαναπεεί ιε απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία ιζαξ απυ ηζξ ηονζυηενεξ 

αζηίεξ βζα ηδκ θεβυιεκδ ζδζμπαεή πίεζδ ηδκ μπμία πμθθέξ θμνέξ μζ άκενςπμζ 

παναηηδνίγμοκ ςξ κεονζηή, (ηαονυπμοθμξ, 1991). Ανπίγμκηαξ θμζπυκ, απυ ηδκ 

ααζζηή ακάβηδ ημο ακενχπμο βζα κενυ ιπμνεί ηακείξ εφημθα κα δζαπζζηχζεζ ηδκ 

ζπμοδαζυηδηα πμο αοηυ ιπμνεί κα έπεζ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

ακενχπζκδξ γςήξ ζημκ πθακήηδ Γδ.  

 

Κεθάιαην 2 

 Η αλζξώπηλε εμέιημε κέζα από ηα βάζε ησλ Χθεαλώλ.  

 Ζ γςή θαίκεηαζ κα λεηίκδζε ιέζα ζηζξ αααεείξ εάθαζζεξ ηαζ θαβημφκεξ. Ζ 

γςή ζηδκ ζηενζά αθμοβηναγυηακ ηδκ δπχ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ υθςκ ηςκ ηεηηαζκυιεκςκ 

ζημοξ ςηεακμφξ ηαζ ηζξ θζικμεάθαζζεξ, εηεί υπμο ιαβεζνεουηακ δ ζμφπα ηδξ 

δδιζμονβίαξ. Αοηυ πμο ζίβμονα έπεζ ιείκεζ ζημκ άκενςπμ, ςξ οπεκεφιζζδ ημο 

πανεθευκημξ ημο απυ ηδκ εάθαζζα, είκαζ δ αβάπδ ημο βζ αοηή, βζα ημ κενυ.  Οζ 

ακηζλμυηδηεξ ηδξ ελέθζλδξ ιέζα ζηζξ εάθαζζεξ δεκ ήηακ ακφπανηηεξ ή 

αιθζζαδηήζζιεξ. Μέζα απυ ηδκ αθθδβμνζηή δζάεεζδ ημο ζοββναθέα ιπμνμφιε κα 

ηαηακμήζμοιε ημ ηζ πναβιαηζηά ιπμνεί κα ζοκέαδ. Σα ράνζα θμζπυκ, ιέζα ζηδκ 
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εάθαζζα, ίζςξ κα είπακ ζημοξ αιθίαζμοξ ζοββεκείξ ημοξ πςξ δ γςή ζηδκ ζηενζά εα 

είκαζ απυθοηα δζαθμνμπμζδιέκδ απυ αοηή ζηδκ εάθαζζα ηαζ έηζζ μζ δεφηενμζ 

απμιαηνφκεδηακ, εκχ ηα ράνζα πμο έιεζκακ ζημοξ απακείξ αοεμφξ ηςκ εαθαζζχκ 

πνμπχνδζακ ηδκ ελέθζλδ ημοξ ιε αναδφηαημοξ νοειμφξ. Σα δεθθίκζα, ηα εαθάζζζα 

εδθαζηζηά, ηα πζμ ημκηζκά ίζςξ ζε ειάξ ημοξ ακενχπμοξ παναιέκμοκ δεθθίκζα, ίζςξ 

πζμ ιαπδηζηά ηαζ έλοπκα αθθά ζίβμονα είκαζ βζα πάκηα δεθθίκζα (ηαονυπμοθμξ, 

1991).  

Ζ εάθαζζα είκαζ ημ ενβαζηήνζμ ηδξ γςήξ, ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηζξ 

ηαηααμθέξ ιαξ ιέζα ζε αοηή, ηαεχξ πμθθά απυ ηα πανυκηα παναηηδνζζηζηά ιαξ 

ελεθίπηδηακ ζημοξ αοεμφξ ηςκ εαθαζζχκ, υζμ ζδζυιμνθδ ηαζ ακ θαίκεηαζ ιζα ηέημζα 

οπυεεζδ. Παναημθμοεχκηαξ έκα κημηζιακηέν βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ γςήξ ιέζα απυ ηδκ 

εάθαζζα, ηδκ αιθζζαήηδζδ βζα ηδκ πνμέθεοζδ ιαξ απυ ηα αάεδ ηςκ ςηεακχκ κίηδζε 

ή πμθφ ηαθά ηεηιδνζςιέκδ πενζβναθή ημο δζανημφξ αβχκα βζα ηδκ επζαίςζδ ιέζα 

ζηδκ εάθαζζα. Παναηάης παναηίεεηαζ ιένμξ αοημφ ημο εαοιαζημφ αζηζμηναηζημφ 

ζοζηήιαημξ πμο ιαξ έθενε κα είιαζηε υκηα εκ ηδ ζηενζά ηαζ κα θακηάγμοιε ηυηημζ 

εκ ηδ ενήις ιπνμξ ζημ ιεβαθείμ ηδξ εάθαζζαξ.  

Θάιαζζεο δσήο 

 Όπςξ πνμακαθένεδηε δ εάθαζζα είκαζ ημ ενβαζηήνζμ ηδξ γςήξ. ε αοηέξ 

ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηζξ ηαηααμθέξ ιαξ, ημκ εβηέθαθυ ιαξ, ηα δφμ πένζα ιαξ, ηα 

δφμ πυδζα ιαξ. Όθα δδιζμονβήεδηακ ζημοξ ςηεακμφξ. Ήηακ μοζζαζηζηά μ 

πνςημιάζημναξ ηδξ γςήξ. Ζ εάθαζζα, είκαζ μ μζημδεζπυηδξ ιζαξ ηενάζηζαξ πμζηζθίαξ 

πθαζιάηςκ. ε αοηυ ημ ααζίθεζμ (ημ εαθάζζζμ) ελεθίπηδηακ ηαζ δμηζιάζηδηακ μζ 

πνμηθήζεζξ ηδξ επζαίςζδξ. Ο μπμζμζδήπμηε γςκηακυξ μνβακζζιυξ ιπμνεί κα 

ακαηαθέζεζ ζηδκ ικήιδ ημο, ημοξ πνμβυκμοξ ημο, ιέζα απυ ηδ εάθαζζα. Πμθθά απυ 

ηα πανυκηα, ηςνζκά, παναηηδνζζηζηά ημο ακενχπμο έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ, ζημοξ 

αοεμφξ ηδξ εάθαζζαξ. Αηυιδ ηαζ ημ ηεθάθζ ή ημ ζχια ιαξ, παναπέιπμοκ ζημ 

οδάηζκμ πανεθευκ ιαξ. Θα αζηζμθμβδεεί αοηή δ παναηήνδζδ ζηδ ζοκέπεζα. ημ 

ηενάζηζμ μζημβεκεζαηυ ιαξ δέκηνμ είιαζηε έκα ιυκμ θφθθμ, απμδεζηκφμκηαξ ιε αοηυ 

ημ πανάδεζβια ηδκ ιμκαδζηυηδηα ημο είδμοξ ιαξ ηαζ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ημο απυ ηα 

άθθα είδδ. Οζ εάθαζζεξ, απμηεθμφιεκεξ απυ μνβακζηά ιυνζα ήηακ έκα αζθαθέξ 

ηαηαθφβζμ ηδκ πενίμδμ υπμο δ Γδ δεπυηακ ακεπακυνεςηα πθήβιαηα απυ ημκ ήθζμ, μ 

μπμίμξ έζηεθκε ηζξ αηηζκμαμθίεξ ημο εθεφεενα ζε αοηή ιζαξ ηαζ δεκ οπήνπε γχκδ 
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υγμκημξ κα ζοβηναηήζεζ ηζξ εακαηδθυνεξ οπενζχδεζξ αηηζκμαμθίεξ. Σα μνβακζηά 

θμζπυκ αοηά ιυνζα, απμηέθεζακ ηδκ ιήηνα ηδξ γςήξ ιέζα ζε αοηή ηδκ πδιζηή ζμφπα. 

Σα πνχηα ηφηηανα ήηακ απθά, υιςξ δζαθμνμπμζμφιεκα ζημ ιέθθμκ επδνέαζακ 

ηαηαθοηζηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ γςήξ. Μέζα απυ ιάπεξ βζα ηδκ επζαίςζδ ζημ οδάηζκμ 

ααζίθεζμ, μνζζιέκα ράνζα ιεηά απυ ηνεζζήιζζζ δζζεηαημιιφνζα πνυκζα ελέθζλδξ 

μδδβήεδηακ ζηδκ ζηενζά ακαπηφζζμκηαξ πκεφιμκεξ ηαζ πενπαηχκηαξ. Δνπεηά, 

αιθίαζα, ηαζ εδθαζηζηά υπςξ μ άκενςπμξ ιμζνάγμκηαζ έκα ημζκυ πνυβμκμ, μ μπμίμξ 

είκαζ έκα ράνζ. Χζηυζμ ιενζηά απυ ηα εδθαζηζηά ηδξ ζηενζάξ, πνμηίιδζακ ηδκ 

εαθάζζζα δζαηνμθή ηαζ επέζηνερακ ζημοξ αοεμφξ ηδξ εάθαζζαξ, πνμηεζιέκμο κα 

ακαγδηήζμοκ εηεί ηδκ ηνμθή ημοξ. Σα πυδζα ημοξ ιε ημκ ηαζνυ, ελεθίπηδηακ ζε 

πηενφβζα ηαζ έδςζακ μνζζιέκμοξ πανζζιαηζημφξ απμβυκμοξ, παναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια αοηυ ηςκ δεθθζκζχκ. ημ ζδιείμ αοηυ παναηδνείηαζ ιζα ζδζαίηενδ 

ηαφηζζδ ιε ημ ακενχπζκμ είδμξ. Σα δεθθίκζα, έπμοκ ημκ δεφηενμ ιεβαθφηενμ 

εβηέθαθμ ζοβηνζηζηά ιε μπμζμδήπμηε άθθμ είδμξ ηαζ μ ιμκαδζηυξ ιεβαθφηενμξ 

εβηέθαθμξ είκαζ μ ακενχπζκμξ. Αοηυ ζοιααδίγεζ ιε ηδκ εονφηενδ παναηήνδζδ υηζ, μ 

άκενςπμξ ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ ιε εηπαζδεοιέκα δεθθίκζα ηαζ ιάθζζηα υηζ 

μνζζιέκα απυ αοηά έπμοκ ηέημζα εθυδζα, χζηε κα ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ δφμ 

πζθζάδεξ πνμηάζεζξ. οιπεναίκεηαζ υηζ, ημ βεβμκυξ πςξ έπμοιε εβηέθαθμ, είιαζηε 

πμθοηφηηανμζ μνβακζζιμί, βεουιαζηε, ηάκμοιε πνήζδ ηδξ υζθνδζήξ ιαξ, έπμοιε 

ζπμκδοθζηή ζηήθδ, είκαζ πανάβςβμ πνμσυκ ηδξ εαθάζζζαξ ελέθζλδξ ηαζ βζα αοηυ ημ 

θυβμ ιάθθμκ ηαοηζγυιαζηε ηαζ αβαπάιε ηδκ εάθαζζα  υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ ηαζκία Τν 

ηαμίδη ηεο δσήο, ιζαξ παναβςβήξ ημο BBC. 

Κεθάιαην 2.1 

 Η εμέιημε ηεο δσήο.  

 Σμ άβκςζημ πάκηα πνμζέθηοε ημκ άκενςπμ. Ζ βκςζημπμίδζδ ημο αβκχζημο 

ήηακ, είκαζ ηαζ εα είκαζ πάκηα ιζα κίηδ εκάκηζα ζημ άπεζνμ ηαζ ηδκ αζςκζυηδηα. Ζ 

ενιδκεία ηαζ δ πενζβναθή ημο αβκχζημο ή ηάηζ ημο ζζαοθθζημφ (αζκζβιαηζημφ), είκαζ 

δ βμδηεία ηδξ γςήξ.  

Βζμθυβμζ, βεςθυβμζ αηυιδ ηαζ άκενςπμζ ηςκ βναιιάηςκ υπςξ μζ θζθυζμθμζ ή 

μζ ηαθθζηέπκεξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα εζηζάζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ηαζ κα 

ακαγδηήζμοκ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ημο ηυζιμο. Ζ ενδζηεία, πνχηδ έδςζε 
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ηενάζηζα ζδιαζία ζημκ ηνυπμ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ιέζα απυ ημ αζαθίμ ηδξ 

Γέκεζδξ, Κεθάθαζμ 1 ηαζ 2 (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Mayr, 2001).  

Πμζα υιςξ δ πνμέθεοζδ ηδξ γςήξ?  

Όπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Mayr (2001) ζηδκ ανπή, δ κεανή Γδ δεκ ήηακ μ 

ηαηάθθδθμξ ηυπμξ βζα ηδκ γςή ελαζηίαξ ηδξ ορδθήξ επζηναημφζαξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδξ 

έηεεζήξ ηδξ ζηζξ αηηζκμαμθίεξ. Οζ αζηνμκυιμζ, νέπμοκ πνμξ ηδκ άπμρδ πςξ δ Γδ 

έβζκε αζμηαημζηήζζιδ πνζκ απυ 3,8 δζζεηαημιιφνζα πνυκζα, αβκμχκηαξ ςζηυζμ ημ 

πχξ ήηακ δ πνχηδ ιμνθή γςήξ. Ζ ζδιενζκή ςζηυζμ φπανλδ ηδξ γςήξ, έπεζ ιζα 

πνμέθεοζδ πςνίξ αιθζαμθία ιμκαδζηή. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ημκ βεκεηζηυ ηχδζηα, 

πμο είκαζ ίδζμξ ζε υθμοξ πςνίξ ελαίνεζδ ημοξ μνβακζζιμφξ, λεηζκχκηαξ απυ ημοξ 

απθμφζηενμοξ ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζημοξ πμθοπθμηυηενμοξ, (Mayr, 2001). 

Ο Γαναίκμξ ελήβδζε άνζζηα ηδκ ελέθζλδ ηςκ μνβακζζιχκ ζηδ Γδ, αθθά δεκ 

δζαηφπςζε ηάηζ ζπεηζηυ ιε ημ πχξ πνμέηορε δ ίδζα δ γςή. Αοηή δ επζηνζηζηή ζηάζδ, 

απμηέθεζε ημ έκαοζια βζα ημοξ δαναζκζζηέξ κα απακηήζμοκ ζε αοηή ηδκ πνυηθδζδ. 

Να απακηήζμοκ δδθαδή ζημ πςξ ιζα άροπδ φθδ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε γςή. Ο 

Γαναίκμξ (1859) ιε ηδκ δζμναηζηυηδηα ημο απάκηδζε ζε αοηυ ημ ενχηδια θέβμκηαξ « 

Όθεξ μζ ζοκεήηεξ βζα ηδκ πνχηδ παναβςβή εκυξ έιαζμο μνβακζζιμφ[…] [ιπμνμφκ κα 

ανεεμφκ] […] ζε ηάπμζεξ ιζηνέξ εενιέξ θίικεξ υπμο οπάνπεζ ηάεε είδμοξ αιιςκία 

ηαζ θςζθμνζηά άθαηα, θςξ, εενιυηδηα, δθεηηνζζιυξ ηθπ».  Ζ απυδεζλδ ςζηυζμ ήηακ 

ζοκεεηυηενδ, (Mayr, 2001).    

Ζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ ηδξ αηιυζθαζναξ, απυ ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ γςήξ ηαζ ιεηά είκαζ ζδζαίηενα δοκαιζηή. Αοηυ ζδιαημδμηεί πςξ δ 

εθδαζηή Γδ ηαζ δ αηιυζθαζνά ηδξ ήηακ ακαβςβζηή (απμοζίαγε δδθαδή ημ μλοβυκμ). 

Απμηεθμφηακ ηονίςξ απυ οδναηιμφξ, ιεεάκζμ ηαζ ιμνζαηυ οδνμβυκμ. Ζ ηεθζηή ηδξ 

ςζηυζμ έηααζδ ήηακ δ ιεηαηνμπή ηδξ ζε ιζα μλοβμκμφπα αηιυζθαζνα ιέζς ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηοακμααηηδνίςκ. Γζάθμνμζ ζπδιαηζζιμί πεηνςιάηςκ απμηεθμφκ 

ηδκ απυδεζλδ ηδξ επίδναζδξ πμο είπακ μνζζιέκμζ μνβακζζιμί ζημ πενζαάθθμκ.  Ζ 

πθμφζζα ζε μλοβυκμ πθέμκ αηιυζθαζνα  έπαζλε πνμθακχξ απμθαζζζηζηυ νυθμ ζηδκ 

ειθάκζζδ ηαζ ηδκ επζηοπία ηςκ πμθοζφκεεηςκ απμβυκςκ ηςκ πνμηανοςηχκ – 

εοηανοςηχκ υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Mayr (2001). Όπςξ πνμακαθένεδηε θυβς ηδξ 

ζφζηαζδξ ηδξ αηιυζθαζναξ απυ ηα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

πανάβναθμ, μ ήθζμξ έζηεθκε αδοζχπδηα ηζξ αηηζκμαμθίεξ ημο ζηδκ Γδ, ηαεχξ δεκ 
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οπήνπε γχκδ υγμκημξ κα ζοβηναηήζεζ ηζξ οπενζχδεζξ αηηζκμαμθίεξ. οκεπχξ μνεά 

παναηηδνίγεηαζ δ βήζκδ αηιυζθαζνα ςξ ακαβςβζηή. Με ημ πέναξ ημο πνυκμο, ηαεχξ 

άνπζζε δ θςημζφκεεζδ, ειθακίζηδηε ηαζ ημ μλοβυκμ ζπδιαηίγμκηαξ ςξ ιήηνα ηδκ 

γχκδ υγμκημξ πμο πνμζηάηεοε πθέμκ απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία. Γζάθμνα ιυνζα 

άνπζζακ κα ακηζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ, ζπδιαηίγμκηαξ έκα ιίβια πμο έαναγε ιέζα ζημ 

ηαγάκζ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ ηςκ θζικχκ. ηζξ αααεείξ ιάθζζηα θίικεξ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ 

αοηχκ ηςκ ιμνίςκ ιάθθμκ ήηακ ιεβαθφηενεξ (ηαονυπμοθμξ, 1991).  

 Σα παναπάκς ακάβμκηαζ ζηα εκδζαθένμκηα ηςκ αζμπδιζηχκ επζζηδιυκςκ ηαζ 

δεκ είιαζηε ζηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ κα πνμαμφιε ζε πεναζηένς ακαθφζεζξ ηδξ 

ειθάκζζδξ ηδξ γςήξ ζηδκ Γδ. Οζ παναπάκς ακαθμνέξ, πναβιαημπμζήεδηακ ιυκμ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ πνμζπάεεζαξ κα απμδεζπηεί δ πνμέθεοζδ ημο ακενχπμο απυ ηδκ 

εάθαζζα. ημ ζδιείμ αοηυ ιεηαααίκμκηαξ ζηδκ εεςνία ημο θζκαθζζιμφ, δ μπμία 

επζηναημφζε ηαηά ημκ 19
μ
 αζχκα ηαζ ηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα, παναηδνμφιε, πένακ 

ηδξ δοζημθίαξ βζα ηδκ ζαθή πενζβναθή ηδξ απανπήξ ηδξ γςήξ ζηδκ Γδ, ηδκ ηάζδ πςξ 

μ έιαζμξ ηυζιμξ πνμπςνά πνμξ ηδκ ηεθεζυηδηα. Οζ οπδνέηεξ ημο θζκαθζζιμφ, 

εεςνμφζακ πςξ μ ηυζιμξ, πνμπςνά απυ ημ ηαηχηενμ ζημ ακχηενμ, απυ ημ 

απανπαζςιέκμ ηαζ πνςηυβμκμ ζημ ζφβπνμκμ. Πίζηεοακ αηνάδακηα πςξ  δ φπανλδ 

ιζαξ δφκαιδξ ήηακ αοηή πμο ζοκηεθμφζε ζηδκ ελέθζλδ απυ ηα ηαηχηενα ααηηήνζα, 

ζηζξ μνπζδέεξ, ηα βζβάκηζα δέκηνα, ηζξ πεηαθμφδεξ ηαζ ημκ άκενςπμ. Ζ πίζηδ ζημκ 

θζκαθζζιυ, ακάβεηαζ ζημκ Ανζζημηέθδ, μ μπμίμξ ημκ εεχνδζε ςξ έκα απυ ηα αίηζα ηαζ 

ιάθζζηα ημ ηεθζηυ αίηζμ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Mayr, 2001).  

Γίκμκηαξ πχνμ ζηδκ ζδέα ημο θζκαθζζιμφ, εα ιπμνμφζε κα δζαηοπςεεί ίζςξ δ 

άπμρδ, πςξ μ άκενςπμξ, απμηεθχκηαξ ημκ πζμ ζφβπνμκμ εη ηςκ μνβακζζιχκ, έπεζ ςξ 

πνυβμκμ ημ ράνζ, ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηε ιέζα απυ ηζξ αηιμζθαζνζηέξ ιεηαθθάλεζξ 

ηδξ Γδξ, πάνδ ζηδκ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ ιζηνχκ ιμνίςκ. Ζ 

εάθαζζα, απμηέθεζε ημ ηαηαθφβζμ πμθθχκ μνβακζζιχκ, υπςξ πνμακαθένεδηε. Μέζα 

απυ ηα ιφπζα, θμζπυκ ηςκ ςηεακχκ, πμθθμί ιζηνμμνβακζζιμί ζημκ αβχκα ημοξ βζα 

επζαίςζδ ελεθίπηδηακ ηαζ ηαηυνεςζακ κα επζαζχζμοκ, ιε υπμζεξ αθθαβέξ ηαζ ακ 

οπέζηδ δ ανπζηή ημοξ ειθάκζζδ. Χζηυζμ μζ πνμβμκζηέξ ημοξ ηαηααμθέξ δεκ 

θδζιμκμφκηαζ, ηαηακμχκηαξ, έηζζ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα, ακαθυβςξ 

ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ ηςκ επειααηζηχκ θοζζηχκ παναβυκηςκ. Ο άκενςπμξ απμηεθεί έκα 

ηέημζμ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια, πνμζανιμζηζηυηδηαξ ζηζξ ελεθζηηζηέξ ζοκεήηεξ 

πμο επζηνάηδζακ ιε ημοξ αζχκεξ.     



 

[15] 
 

 

 

 

Κεθάιαην 2.2 

 Η θπινγέλεζε θαη νη ππεξεζίεο ηεο εκβξπνινγίαο σο πξναγσγνί ηεο ζαιάζζηαο 

εμέιημεο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο.  

 Καηανπήκ εα μνζζηεί δ θοθμβέκεζδ υζμ ημ δοκαηυ θεπημιενεζαηά βίκεηαζ. 

Μζθχκηαξ θμζπυκ, βζα ηδκ θοθμβέκεζδ, ηαηακμείηαζ ή μθείθεηαζ κα βίκεζ ακηζθδπηυ 

πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα ελεζδζηεοιέκμ αζμθμβζηυ ηθάδμ, μ μπμίμξ επζηεκηνχκεηαζ ζημ 

ζζημνζηυ ηαηαβςβήξ ηςκ εζδχκ, ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ μιμθμβζχκ. Διπκεοζιέκμ ημ 

ιμκηέθμ ηδξ θοθμβέκεζδξ απυ ημκ Ernst Haeckel, ζφβπνμκμ ηδξ δαναζκζηήξ εεςνίαξ, 

πνμζπαεεί κα πνμάβεζ ηδκ άπμρδ πενί ζοββέκεζαξ δζαθμνεηζηχκ μνβακζζιχκ. (Mayr, 

2001). Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηδκ βεθφνςζδ ημο πάζιαημξ ακάιεζα ζε 

δζαθμνεηζηά είδδ. Ζ εεςνία αοηή δεκ πενπάηδζε ζε δνυιμοξ ζηνςιέκμοξ ιε 

νμδμπέηαθα. Γκχνζζε ηδκ επζηνζηζηή ζηάζδ ηαζ απυννζρδ απυ πμθθά ακηζιαπυιεκα 

νεφιαηα ηαζ ηονίςξ απυ ημ μοζζμηναηζηυ ιμκηέθμ ημ μπμίμ οζμεεημφζε ηζξ 

Πθαηςκζηέξ ανπέξ πενί ακελανηδζίαξ ηάεε θφθμο, ημ μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ μοζία ημο ηαζ ήηακ ζηαεενυ. Μέζα απυ αοηή ηδκ πμνεία δ 

θοθμβέκεζδ ακαζοβηνμηήεδηε ηαζ ζοζπεζνχεδηε πνμηεζιέκμο κα οπεναζπζζηεί ηζξ 

ζδέεξ ηδξ (Mayr, 2001). 

 Ζ μιμθμβία δ μπμία απμηέθεζε ενβαθείμ ηδξ θοθμβεκεηζηήξ ελέθζλδξ, 

απμηεθεί αηνζαχξ εηείκδ ηδκ εκμπμζδηζηή δφκαιδ ιεηαλφ ημο δζαθμνεηζημφ. 

οβηεηνζιέκα, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Mayr, 2001), μ Σ.Ζ. Huxley βζα πανάδεζβια, 

ακαζοκεέημκηαξ ημκ ιδ ζπηάιεκμ πνυβμκμ ηςκ πηδκχκ, μδδβήεδηε ζημ ζοιπέναζια 

υηζ ήηακ ανπμζαονζηυ ενπεηυ. Γζαθαίκεηαζ, ιέζα απυ ηδκ παναπάκς παναηήνδζδ, 

πςξ ιέζς ηδξ ελέθζλδξ, ιπμνεί κα δζαθμνμπμζδεεί μπμζμδήπμηε ανπζηυ 

παναηηδνζζηζηυ. Πμθθμί, ζοβηνζηζημί ακαηυιμζ, δζαηείκμκηακ πςξ μνζζιέκεξ 

ηνμπμπμζδιέκεξ δμιέξ ήηακ ακηίζημζπεξ, υπςξ μζ πηένοβεξ ηςκ πηδκχκ ηαζ ηα 

πνυζεζα άηνα ηςκ εδθαζηζηχκ. Αοηέξ μζ ιμνθμθμβζηέξ δμιέξ παναηηδνίζηδηακ απυ 

ημκ Richard Owen ςξ μιυθμβεξ ηαζ ηζξ πνμζδζυνζγε ςξ ημ ίδζμ υνβακμ ζε δζαθμνεηζηά 

γχα ακελάνηδηα απυ ηδκ θεζημονβία ημο. Ο Γαναίκμξ ελήβδζε αοηή ηδκ μιμθμβία, ιε 
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ηδκ αζηζμθυβδζδ, πςξ έκα υνβακμ είκαζ ημ ίδζμ εάκ έπεζ παναπεεί ιέζς ηδξ ελέθζλδξ 

απυ έκα ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ημο πθδζζέζηενμο πνμβυκμο. Έηζζ ημ πνυζεζμ άηνμ 

εκυξ εδθαζηζημφ πμο ααδίγεζ, εκυξ ζηφθμο βζα πανάδεζβια, ιε ηδκ  επέιααζδ ηδξ 

ελέθζλδξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ζημπυ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο υπςξ βζα 

ημ ζηάρζιμ εκυξ ηοθθμπυκηζηά βζα ηδκ ημθφιαδζδ ιζαξ θάθαζκαξ ή βζα ηδκ 

ακαννίπδζδ εκυξ πίεδημο (Mayr, 2001).  

Γζαηί θμζπυκ εθυζμκ ζζπφεζ ιζα ηέημζα βεθφνςζδ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ 

κα ιδκ οθίζηαηαζ ηαζ δ εαθάζζζα πνμέθεοζδ ημο ακενχπμο ? ημ ζδιείμ αοηυ 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πνμέθεοζδ ημο ακενχπμο απυ ημκ πίεδημ, πςνίξ κα 

πενζβναθεί δ ζπεηζηή ελεθζηηζηή δζαδζηαζία, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ιεηάααζδ ζηδκ 

επζζηήιδ ηδξ ειανομθμβίαξ δ μπμία εα ζοκηεθέζεζ ζηδκ πνμζπάεεζα πενί απανηίςζδξ 

ηςκ πνμδβμφιεκςκ πθδνμθμνζχκ, ιε ζημπυ ηδκ απυδεζλδ ημο πνμβμκζημφ εαθάζζζμο 

παναηηήνα ημο ακενχπμο.  

 Σμκ 18
μ
 αζχκα μνζζιέκμζ μλοδενηείξ ακαηυιμζ, επζζήιακακ πςξ ηα έιανοα 

ζοββεκζηχκ εζδχκ γχςκ είκαζ πμθφ πζμ υιμζα ηαηά ηα πνχηα ζηάδζα πανά ηαηά ηζξ 

εκήθζηεξ ιμνθέξ ημοξ. Έηζζ έκα πνχζιμ ακενχπζκμ έιανομ, ειθακίγεζ μιμζυηδηεξ υπζ 

ιυκμ ιε άθθα εδθαζηζηά υπςξ μ ζηφθμξ, αθθά ζηα πνχηα ζηάδζα ημο, θαίκεηαζ κα 

ιμζάγεζ αηυιδ ηαζ ιε ηα αιθίαζα ή ημοξ ζπεφξ. Χζηυζμ, υζμ ημ έιανομ ιεβαθχκεζ, 

ηυζμ δζαθμνμπμζμφκηαζ μζ παναηηήνεξ πμο απμδεζηκφμοκ ημ είδμξ ζημ μπμίμ ακήηεζ, 

(Mayr, 2001).   

 O Karl Ernst von Baer, εεςνεί πςξ ηα έιανοα ηςκ δζαθμνεηζηχκ μνβακζζιχκ, 

πνμζμιμζάγμοκ ζδζαίηενα ημ έκα ζημ άθθμ, χζηε δεκ είκαζ εθζηηή δ ηαοημπμίδζδ ημοξ, 

πανά ιυκμ εάκ βκςνίγεηαζ εη ηςκ πνμηένςκ δ πνμέθεοζή ημοξ. Βέααζα ηαηά ηδκ 

εκδθζηίςζδ, δ δζαθμνμπμίδζδ πμο θαιαάκεζ πχνα, αμδεά ζηδκ απυηθζζδ εκυξ 

μνβακζζιμφ απυ ημοξ άθθμοξ, δζυηζ απυ ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ υιμζα 

ιεηαλφ ηςκ μνβακζζιχκ, ακαπηφζζμκηαζ παναηηδνζζηζηά εηενμβεκή ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

δ εζδζηυηδηα ημο ηάεε μνβακζζιμφ επζηναηεί, ιε ζημπυ ηδκ ηαοημπμίδζδ ημο. Αοηυξ 

μ ζζπονζζιυξ ήηακ ακηζηζεέιεκμξ πνμξ ηδκ μκημβέκεζδ δ μπμία έεεηε ημ ενχηδια 

βζαηί εα πνέπεζ ηα εδθαζηζηά κα ακαπηφζζμοκ αναβπζαηέξ ζπζζιέξ υπςξ ηα έιανοα 

ηςκ ζπεφςκ? φιθςκα ιε ηδκ Μεβάθδ Αθοζίδα ηδξ Ύπανλδξ (scala naturae),υθμζ μζ 

μνβακζζιμί, δζαηάζζμκηακ ζε ιζα πνμμδεοηζηή ζεζνά αολακυιεκμο ααειμφ 

ηεθεζυηδηαξ απυ ημκ ηαηχηενμ μνβακζζιυ ζημοξ ζπεφεξ, ζηα ενπεηά ηαζ ηεθζηά ζημκ 
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άκενςπμ. Αοηυ μδδβεί ζηδκ ζηέρδ πςξ ημ έιανομ εκυξ ακχηενμο μνβακζζιμφ 

ακαηεθαθαζχκεζ ηδκ μκημβέκεζδ ηςκ μνβακζζιχκ πμο ανίζημκηαζ ζημ ηαηχηενμ 

ζηαθμπάηζ ηδξ scala naturae. Ο Haeckel ημ 1866, πνμέαδ έηζζ ζηδκ πνυηαζδ πςξ δ 

μκημβέκεζδ απμηεθεί ηδκ ακαηεθαθαίςζδ ηδξ θοθμβέκεζδξ ηαεχξ οπμζηήνζγυηακ 

πςξ ζηα πνχζια ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ εκυξ εδθαζηζημφ ειανφμο οπάνπμοκ 

μιμζυηδηεξ ιε ράνζα (Mayr, 2001).  

 Δπζζηνέθμκηαξ ζημ κημηζιακηέν ημο BBC, πμο ακαθένεηαζ ζημ ηεθάθαζμ 2, 

ακαηαθμφιε πςξ ηαηά ηδκ «ηαημζηία» ημο ακενχπμο ζημκ αικζαηυ ζάημ ηδξ ιήηναξ, 

πανμοζζάγμκηαζ ανάβπζα, υπςξ ηαζ ζηα ράνζα, ηα μπμία ιπμνεί ζημοξ ζπεφεξ κα 

παναιέκμοκ ανάβπζα, ζημκ άκενςπμ υιςξ ιέζς ηδξ ελέθζλδξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

παναηηδνζζηζηά ημο πνμζχπμο. Καζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ αηυιδ παναηδνείηαζ άθθμ έκα 

ζημζπείμ άιεζδξ ζπέζδξ ημο ακενχπμο ιε ημ οδάηζκμ πενζαάθθμκ. Ζ παναιμκή ημο 

ιέζα ζημ αικζαηυ οβνυ ηαηά ηδκ ζφθθδρή ημο. Ο αικζαηυξ αοηυξ ζάημξ, απμηεθεί ημ 

πνμζηαηεοηζηυ ημίπςια, ιζα πνμζηαηεοηζηή οβνή θμφζηα δδθαδή, δ μπμία 

πενζαάθθεζ ημ ακαπηοζζυιεκμ έιανομ. Σα ημζκά αοηά ζημζπεία, πμο εέηεζ δ 

ειανομθμβία ηαηά ηα πνχηα ειανοζηά ζηάδζα ημο ακενχπμο ιε άθθα γχα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηδκ πενίπηςζδ ημο ρανζμφ, ακηζιεηςπίγμκηαζ πμθθέξ θμνέξ ςξ 

πνμηαηάθδρδ δίπςξ μοδειία οπυζηαζδ.  

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνμημφ μ άκενςπμξ θηάζεζ ζε αοηή ηδκ ακενχπζκδ 

ηεθεζυηδηα, πενκά ιζα ζεζνά ελεθζηηζηχκ ζηαδίςκ, υπςξ εηείκα πμο δζένπεηαζ ημ 

έιανομ ράνζ ηαζ ημ αιθίαζμ. Αοηή είκαζ ιζα πνμηαηάθδρδ υπςξ πνμακαθένεδηε δ 

μπμία δεκ οθίζηαηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ. Σδκ ηέηανηδ ή πέιπηδ εαδμιάδα, 

ζπδιαηίγεηαζ ιζα ζεζνά απυ αφθαηεξ π.π. ζημ ημίπςια ημο θάνοββα πμο έπεζ εκ ης 

ιεηαλφ ειθακζζεεί οπμηοπςδχξ ζημ ακενχπζκμ έιανομ. ηδκ πενίπηςζδ υπμο ημ 

έιανομ ήηακ ρανζμφ, μζ αφθαηεξ αοηέξ εα ιεηαηνέπμκηακ ζε ανάβπζα. Καεχξ υιςξ 

πνυηεζηαζ βζα ακενχπζκμ έιανομ αοηυ δεκ ζοιααίκεζ πανυθμ πμο ημ ακενχπζκμ υκ, 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ πενκά ηα ειανοζηά ζηάδζα ημο ρανζμφ. Οζ αφθαηεξ αοηέξ, ακηί ηςκ 

αναβπίςκ ζπδιαηίγμοκ άθθα θεζημονβζηά υνβακα, υπςξ ηιήιαηα ημο ιέζμο αοηζμφ, 

ηςκ αιοβδαθχκ, ημκ ζζηυ ημο παναεονμεζδμφξ αδέκμξ ηαζ ημ θανοββζηυ ζςιάηζμ έκα 

απνμζδζυνζζημ ζημζπείμ ημ μπμίμ υιςξ ηαιία ζπέζδ δεκ πανμοζζάγεζ ιε ανάβπζμ. 

Γζαθαίκεηαζ θμζπυκ ιέζα απυ αοηή ηδκ ακηζεεηζηή ζηάζδ, πςξ ημ ακενχπζκμ έιανομ, 

πνδζζιμπμζεί μνζζιέκμοξ ημζκμφξ ιδπακζζιμφξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ ηοηηάνςκ, 

πανυιμζμοξ ιε αοημφξ ηςκ άθθςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ, μοζζαζηζηά ιυκμ βζα ηδκ 
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δέζιεοζδ ηαζ οζμεέηδζδ ημο δζημφ ημο ιμκαδζημφ ηνυπμο ελέθζλδξ, υπςξ ακαθένεηαζ 

ζημκ Smith, (1968), (Mayr, 2001). 

 Φηάκμκηαξ ζε έκα ζδιείμ, μθμηθήνςζδξ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα ηδκ απυδεζλδ 

ηδξ εαθάζζζαξ πνμέθεοζδξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ ιε ζημπυ ηδκ ζφκδεζδ ακενχπμο 

ηαζ οδάηςκ, εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ηαηακμδηυ, πςξ πένακ ηςκ ακηζεεηζηχκ ζηάζεςκ 

απέκακηζ ζηδκ οδάηζκδ πνμέθεοζδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ, οπάνπμοκ δοκαιζηέξ 

απυρεζξ μζ μπμίεξ δεκ είκαζ ηαευθμο εοηαηαθνυκδηεξ, ιζαξ ηαζ δ εάθαζζα ή 

μπμζμδήπμηε οδάηζκμ ζημζπείμ είκαζ ζοκοθαζιέκμ ιε ιεβάθμ ιένμξ ηυζμ ηδξ ροπζηήξ 

γςήξ ημο ακενχπμο υζμ ηαζ ηδξ θοζζμθμβζηήξ-αζμθμβζηήξ.  

Κεθάιαην 3 

Νεξό θαη Αξραηόηεηα 

Σμ ζημζπείμ ημο κενμφ ζηδκ ανπαζυηδηα δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ. Ο Ηππμηνάηδξ, παηέναξ ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ 

ηςκ οδάηςκ ζε αβαεά ηαζ δοζιεκή, δδιζμφνβδζε ηδκ μδυ πνμξ ηδκ οδνμεεναπεία ηαζ 

ηδκ πνήζδ ηςκ οδάηςκ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ εηιεηάθεοζδ ηςκ εοενβεηζηχκ 

ζδζμηήηςκ ημοξ, πνμξ ηαθυ ηδξ ακενχπζκδξ οβείαξ. Ζ απμοζία κενμφ ή δ θακεαζιέκδ 

πνήζδ ημο ήηακ παναηηδνζζηζηυ ηδξ φπανλδξ αζεέκεζαξ, ζοκεπχξ απμηεθμφζε 

ηαηαθοηζηυ πανάβμκηα ακάπηολδξ κμζδνχκ ηαηαζηάζεςκ, μζ μπμίεξ παναπέιπμοκ ζε 

έθθεζρδ εονςζηίαξ ηαζ ημζκςκζηήξ, ροπμθμβζηήξ ηαζ αζμθμβζηήξ εοελίαξ. Ο 

Ηππμηνάηδξ ήηακ μ ηφνζμξ ακηζπνυζςπμξ ηδξ οδάηζκδξ επίδναζδξ ζηδκ εοελία ημο 

ακενχπμο ηαζ εκζςιάηςζε ζημ ένβμ ημο πμθθέξ πηοπέξ αοηήξ ηδξ επίδναζδξ. Ο 

Γαθδκυξ επίζδξ, ειπκεοζιέκμξ ηαζ μζηεζμπμζμφιεκμξ ημ Ηππμηναηζηυ ένβμ, ζοκηέθεζε 

ζηδκ δζάδμζδ αοηήξ ηδξ «οδάηζκδξ» ζδέαξ. Κονίςξ ιέζς ηδξ ιεθέηδξ ημο 

ζππμηναηζημφ αζαθίμο «πενί αένςκ, οδάηςκ ηαζ ηυπςκ», ακαιμπθεφεηαζ δ ηονίανπδ 

ζαηνζηή ακηίθδρδ ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ θοζζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ ακενχπζκδ 

θφζδ, ιζαξ ηαζ μ άκενςπμξ απμηεθεί πηοπή ηδξ θοζζηήξ οπυζηαζδξ. Γζαθαίκεηαζ ζημ 

ζδιείμ αοηυ, δ πνμζπάεεζα επακαλζμθυβδζδξ ηδξ ζπέζδξ ημο ακενχπμο ιε ηδκ θφζδ 

ηαζ δ πνμζπάεεζα επακαπνμζέββζζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ. Σμ κενυ 

υκηαξ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, ηαζ ηδξ Γδξ βεκζηυηενα, δεκ εα 

ιπμνμφζε πανά κα απμηεθέζεζ ηονίανπμ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ακενχπζκδξ οβείαξ ηυζμ ζημ αζμθμβζηυ ηαζ μνβακζηυ ηιήια ηδξ οβείαξ, υζμ ηαζ ζημ 

ροπμθμβζηυ, ιμνθέξ άνζζηα ζοκδεδειέκεξ ηαζ αθθδθμελανηχιεκεξ. ημ παναηάης 
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ηιήια ηδξ ενβαζίαξ εα ακηθδεμφκ ζοιπενάζιαηα απυ ηδκ ζοζπέηζζδ ημο οδάηζκμο 

πενζαάθθμκημξ ιε ημ ακενχπζκμ ζχια, ηδξ δνζιζάξ δνάζδξ ημο κενμφ ζημ μνβακζηυ 

ημιιάηζ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ηαζ ροπμθμβζηήξ οβείαξ. Ο Ηππμηνάηδξ εα 

απμηεθέζεζ ημ ηφνζμ ενβαθείμ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ, χζηε κα βίκεζ εθζηηή δ 

ζοζπέηζζδ ακενχπμο ηαζ φδαημξ.  

Κεθάιαην 3.1 

Ιππνθξαηηθά ύδαηα θαη πγεία.  

 Σα φδαηα εηείκα, ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζηδκ οβεία, ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

δζαηήνδζδ ηδξ, έπμοκ ελμκοπζζηζηχξ ακαθοεεί ηαζ πενζβναθεί απυ ημκ Ηππμηνάηδ, μ 

μπμίμξ ήηακ οπδνέηδξ ηαζ παηέναξ ημο νεφιαημξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ επίδναζδξ 

ζηδκ οβεία. Ο Ηππμηνάηδξ έπεζ ηαηδβμνζμπμζήζεζ ηα φδαηα ζε ηνείξ μιάδεξ, εηείκα ηα 

μπμία είκαζ ζηάζζια (εθχδδ), ηα υιανζα ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ανμπέξ ηαζ ηα 

πζυκζα ηαζ ηέθμξ εηείκα ηα μπμία πδβάγμοκ απυ πεηνχιαηα ή ανάπμοξ. φιθςκα ιε 

ημκ Ηππμηνάηδ, δ πνμζπάεεζα εεναπείαξ, πμο ηαηααάθθεζ έκαξ ζαηνυξ, δεκ έπεζ 

ηακέκα εθπζδμθυνμ απμηέθεζια πςνίξ ημκ ζοκοπμθμβζζιυ ηδξ εέζδξ πμο ηαηέπεζ δ 

πενζμπή υπμο ηαημζηεί μ αζεεκήξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ηςκ οδάηςκ (ζφιθςκα ιε ημκ 

Ακαβκχζημο, 1926).            

 οβηεηνζιέκα, ηαηά ημ Ηππμηναηζηυ corpus, ηα φδαηα μθείθμοκ κα 

ελεηάγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ ζφζηαζδ ημοξ ηαζ ηδκ πνμέθεοζή ημοξ. Γζυηζ εάκ 

ελεηαζημφκ ζφιθςκα ιε αοηά ηα παναηηδνζζηζηά, υπζ ιυκμ εα πνμθδθεεί δ έλανζδ 

μπμζαζδήπμηε κυζμο, αθθά εα πνμζδζμνζζηεί ηαζ δ πνμέθεοζδ ιζαξ αζεέκεζαξ, πμο 

έπεζ ηονζανπήζεζ επί ημο αζεεκμφξ (Ακαβκχζημο, 1926, ζεθ. 69) . οκεπχξ ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ αζεέκεζαξ, επζηοβπάκεηαζ δ απμθοβή ηδξ ίδζαξ πδβήξ ακάπηολήξ ηδξ 

ζημ ιέθθμκ, ημοθάπζζημκ. πεηζηά ιε ηα φδαηα, δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημοξ ζε αβαεά 

ηαζ δοζιεκή είκαζ απαναίηδηδ, χζηε κα οπμδεζπηεί δ ζςζηή πνήζδ αοηχκ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ οβείαξ. Χζηυζμ εα εηηζκήζμοιε ιε ηα φδαηα εηείκα ηα μπμία, 

εκμπμπμζμφκηαζ ζηδκ ακάπηολδ αζεεκεζχκ ηαζ κμζδνχκ ηαηαζηάζεςκ, χζηε κα 

βκςζημπμζδεεί  ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί μ νυθμξ ημοξ.  
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Κεθάιαην 3.2 

Σα λνζεξά ύδαηα θαηά ηνλ Ιππνθξάηε  

Σα εθχδδ φδαηα, ημ ηαθμηαίνζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ εενιά ηαζ πνμζθαιαάκμοκ 

άζπδιδ μζιή. Σα πνμζδζμνζζηζηά αοηά ζημζπεία απμννέμοκ απυ ημ βεβμκυξ, ηδξ 

απμοζίαξ δζελυδμο ηςκ κενχκ πνμξ ηάπμζα ηαηεφεοκζδ ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

υιανζςκ οδάηςκ, ηα μπμία εενιαίκμκηαζ απυ ημκ ήθζμ. Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά 

πνμζδζμνίγμοκ ηα ζοβηεηνζιέκα κενά ςξ εμθά ηαζ ακεοβζεζκά. Ηδζαίηενα μ 

πνμζδζμνζζιυξ ημοξ ςξ «ακεοβζεζκά» μθείθεηαζ ζηδκ πνυηθδζδ πμθήξ, ελαζηίαξ ηδξ 

ζοκεπμφξ ζοβηέκηνςζδξ κενχκ απυ ηζξ ανμπέξ ηαζ ηδκ οπενεένιακζή ημοξ απυ ηδκ 

εενιυηδηα ημο ήθζμο. Απυ ηδκ άθθδ ημκ πεζιχκα, ηα ζοβηεηνζιέκα φδαηα 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε πάβμ ελαζηίαξ ηςκ παιδθχκ εενιμηναζζχκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ επμπή ηαζ ημο πζμκζμφ. Οζ άκενςπμζ, μζ μπμίμζ πνμααίκμοκ ζηδκ πυζδ 

αοηχκ ηςκ οδάηςκ, παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθμοξ ζπθήκεξ, θεπηέξ, εενιέξ ηαζ 

ζηεβκέξ ημζθίεξ ηαζ ζζπκυ πνυζςπμ. Σμ ηεθεοηαίμ αοηυ παναηηδνζζηζηυ, ηδξ 

ζζπκυηδηαξ, είκαζ ιάθθμκ πανάβςβμ απμηέθεζια ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ιεβάθμο ιένμοξ 

ηδξ ζάνηαξ ζημοξ ζπθήκεξ. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ, είκαζ ζδζαίηενα πμθοθάβμζ ηαζ δζρμφκ 

ζοπκά. Καεχξ θμζπυκ ηαθμηαίνζ ηαζ πεζιχκα πανμοζζάγεηαζ ιζα ημζκή κμζδνή 

ηαηάζηαζδ ζε πενίπηςζδ πυζδξ ηέημζςκ οδάηςκ, πνμηαθείηαζ ειθάκζζδ ηςκ 

οδνςπζηχκ, έκαξ ζοιααθθυιεκμξ  πανάβμκηαξ ζηδκ έζπαηδ ιμίνα ηδξ γςήξ πμο είκαζ 

μ εάκαημξ. Σμ ηαθμηαίνζ παναηδνμφκηαζ πονεημί ηαζ δοζεκηενίεξ ηα μπμία 

θαιαάκμκηαξ πχνα ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ζδζμζοβηναζία ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

οδνςπζηζάζεζξ μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζημκ εάκαημ. Όζμκ αθμνά ηζξ κευηενεξ δθζηίεξ, ημκ 

πεζιχκα, παναηδνείηαζ φπανλδ πκεοιμκζχκ ηαζ κυζμζ ιακίαξ μζ μπμίεξ ζοκμδεφμκηαζ 

απυ παναθδνήιαηα (Ακαβκχζημο, 1926, ζεθ. 74). ε αοηυ ημ ζδιείμ εα ήηακ εειζηή 

ιζα πενζβναθή ηδξ ιακίαξ, χζηε κα βίκεζ ηαηακμδηυ ημ επαβυιεκμ απμηέθεζια ηδξ 

πνήζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ οδάηςκ. Πμζα είκαζ ηα ιακζαηά επεζζυδζα, πμζμοξ 

ηζκδφκμοξ εθθμπεφμοκ ηαζ πςξ ακαβκςνίγμκηαζ ? Ζ ιακία είκαζ ημ ακηζεεηζηυ ζημζπείμ 

ηδξ ηαηάεθζρδξ. οκμδυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ κυζμο, είκαζ δ οπεναμθζηά εοθμνζηή 

δζάεεζδ, ημ αίζεδια αζζζμδμλίαξ ηαζ δ οπενδναζηδνζυηδηα (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ 

Νέζημνμξ, 2006, ζεθ. 2). Αοηά ηα ααζακζζηζηά πνμκυιζα, ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ 
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ίζςξ ζηδκ δδιζμονβία ηςκ παναθδνδιαηζηχκ πεπμζεήζεςκ πμο ακαθένεδηακ 

παναπάκς υηζ ζοκμδεφμοκ ηδκ ιακία ηςκ κεανχκ αηυιςκ πμο ακαπηφζζεηαζ ηαηά 

ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, ελαζηίαξ ηδξ πυζδξ εθςδχκ οδάηςκ.  

Σμ άημιμ οπενεηηζιά ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο, ηαζ απμδίδεζ ζημκ εαοηυ ημο 

ελςπναβιαηζηέξ δοκάιεζξ μζ μπμίεξ αββίγμοκ εηείκεξ ηζξ παναθδνδιαηζηέξ ζδέεξ 

ιεβαθείμο ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ρεοδαζζεήζεζξ. Ζ ιακία ηαζ δ οπμιακία 

είκαζ πζεακυηενμ κα ειθακζζημφκ, ζηδκ δθζηία ηςκ 20 εηχκ ακ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ 

εηείκεξ μζ πενζπηχζεζξ υπμο ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ ηαηά ηδκ εθδαζηή δθζηία. 

(Νέζημνμξ, 2006).  Πνμααίκμκηαξ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ ζηάζζιςκ οδάηςκ πμο πνχημξ 

πναβιαημπμίδζε μ Ηππμηνάηδξ ηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ ηδξ ζφβπνμκδξ μνμθμβίαξ ηδξ 

ιακίαξ, υπςξ αοηή ακαθένεηαζ δζεεκχξ βζα θυβμοξ ζοβηεηνζιεκμπμίδζδξ ηςκ 

αζεεκεζχκ ηαζ απμθοβήξ πανελδβήζεςκ, πναβιαημπμζήεδηε ιζα πνμζπάεεζα 

ζφγεολδξ ημο Ηππμηναηζημφ ένβμο ιε ηδκ ζφβπνμκδ ροπμθμβία, χζηε κα ημκζζηεί 

υπςξ ελανπήξ ακαθένεδηε μ δναζηζηυξ πανάβμκηαξ «φδςν» ζηδκ ροπζηή οβεία ημο 

αηυιμο. Ζ ιακία ζημ ζππμηναηζηυ ένβμ ειθακίγεηαζ ζε κεανή δθζηία, βεβμκυξ ημ 

μπμίμ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηδκ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Ακαθενυιεκμζ 

θμζπυκ, ζηα φδαηα ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο αοηά αζημφκ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο, 

ελάβμοιε ημ ζοιπέναζια πςξ ημ ανπασηυ πκεφια, υπζ ιυκμ απμηέθεζε πνςηενβάηδ 

ηαζ ηφνζμ μζημδυιμ ηδξ ζφβπνμκδξ ροπμθμβίαξ, αθθά δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ηδξ 

ηεθεοηαίαξ, εειεθζχεδηε ζηζξ παναηδνήζεζξ ηςκ ανπαίςκ ιεκ αθθά μλοδενηχκ 

πνμζχπςκ. Έηζζ ιζα ημζκςκία πενζααθθυιεκδ απυ οδάηζκεξ πδβέξ ηαζ οδάηζκα 

ζημζπεία, ιμζάγεζ κα ζηζαβναθεί ηδκ ροπζηή οβεία ηςκ ιεθχκ ηδξ, ηυζμ ζηδκ 

επζθακεζαηή επίδναζδ πμο αοηά αζημφκ, υζμ ηαζ ζηδκ αζμθμβζηή ημοξ δνάζδ ζημκ 

άκενςπμ.  

οκεπίγμκηαξ ηδκ πενζβναθή ηςκ οδάηςκ, ηα μπμία απμααίκμοκ δοζιεκή πνμξ 

ημκ άκενςπμ, αλίγεζ κα ακαθενεμφκ εηείκα ηα μπμία πδβάγμοκ απυ πέηνεξ. Αοηά ηα 

κενά είκαζ ζηθδνά. Δπίζδξ ηαηήξ πμζυηδηαξ φδαηα είκαζ εηείκα ηα μπμία απμννέμοκ 

απυ ζδιείμ ηδξ βδξ δ μπμία είκαζ πθμφζζα ζε εενιά φδαηα, ζίδδνμ ή παθηυ, άνβονμ, 

πνοζυ ή εείμ, άζθαθημ ή κίηνμ, βζα ημκ θυβμ υηζ ηα ηεθεοηαία απμηεθμφκ πανάβςβμ 

οθζηυ εενιυηδηαξ αίαζδξ ηαζ ζηθδνήξ. Γεκ είκαζ θμζπυκ εθζηηυ απυ αοηά ηα ζδιεία 

κα απμννέμοκ εοενβεηζηά φδαηα (Ακαβκχζημο, 1926, ζεθ. 75). οκεπχξ, 

παναηδνείηαζ υηζ μζ αζεέκεζεξ είκαζ πμθθέξ θμνέξ απμηοήιαηα ελςηενζηχκ ηαζ 

πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ. Αοηυ ημ βεβμκυξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ακαθμνά 
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ζημ υηζ αζεέκεζεξ ιπμνμφκ κα επαπεμφκ μνζζιέκεξ θμνέξ απυ μνζζιέκα φδαηα (υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημκ Grmek, 1989, ζεθ. 40). Αοηή δ ακαθμνά είκαζ πμο ακηζζημζπεί ζηα 

φδαηα πμο μ Ηππμηνάηδξ παναηηήνζζε ςξ επζαθααή βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, δ μπμία 

απμηεθεί έκα ιίβια ζζμννμπίαξ ηςκ δζάθμνςκ ζδζμηήηςκ ηαηά ημκ Grmek, (1989). 

ημ ζδιείμ αοηυ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί δ μπμζαδήπμηε ιμκμημκία ιπμνεί κα 

επζθένεζ ηυπςζδ ζημκ ακαβκχζηδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ εα πναβιαημπμζδεεί ιζα 

ιεηάααζδ ζε ιζα πενίπηςζδ αζεέκεζαξ δ μπμία είπε ηζξ ηαηααμθέξ ηζξ ζηδκ απμοζία 

ανμπμπηχζεςκ ηαηά ημοξ θεζκμπςνζκμφξ ιήκεξ. 

Κεθάιαην 3.3 

Η πεξίπησζε ηνπ Φηιίζθνπ 

Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο μ Ηππμηνάηδξ παναηήνδζε ζημοξ αζεεκείξ ημο, 

ιαφνμ πνςιαηζζιυ ζηα μφνα. Έπμκηαξ ακαθένεζ ηδκ άιεζδ ηαζ αδζαιθζζαήηδηδ 

ζοκάνηδζδ δίραξ, μφνςκ ηαζ οδάηςκ δεκ είκαζ εθζηηυ πανά κα παναηδνήζμοιε ηαζ 

κα πνμαμφιε ζε πενζβναθή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αζεέκεζαξ απυ ηδκ μπμία ιυκμ ηνείξ 

ζημο δέηα αζεεκείξ ηαηυνεςζακ κα επζαζχζμοκ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Grmek, 

1989, ζεθ. 295).  Ξεηζκχκηαξ θμζπυκ απυ ηδκ αζμθμβζηή αοηή επίηθδζδ, εα 

παναηδνδεεί ιζα μθμηθδνςηζηά ροπμθμβζηή ιεηάπηςζδ ημο αζεεκμφξ. Ο Ηππμηνάηδξ 

είπε ηάεε θυβμ ηάεε θμνά πμο παναηδνμφζε ιαφνα μφνα κα δζαηαηέπεηαζ απυ άβπμξ, 

ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ήηακ θακενή δ ζοκφπανλδ ημοξ ιε ορδθυ πονεηυ. 

ηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηα μφνα είπακ 

ημκ ζοβηεηνζιέκμ πνςιαηζζιυ, ήηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιεζςιέκδξ παναβςβήξ 

αζιμζθαζνίκδξ, (Grmek,1989). Αοηή δ ηθζκζηή παναηήνδζδ ήηακ εφημθμ κα 

ζοβποζηεί ηαζ κα ηδξ απμδμεεί ημζκυξ παναηηδνζζιυξ ιε ηδκ αζιαημονία, ςζηυζμ 

παναηάης εα δζαπζζηχζμοιε ζοζηαηζηέξ δζαθμνέξ, μζ μπμίεξ εα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ 

αζηζμθυβδζδ ηδξ οδάηζκδξ δνάζδξ επί ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ είηε αοηυξ βίκεηαζ 

ακηζθδπηυξ ςξ υθμκ, είηε ςξ έκα αθθδθμεπζδνχιεκμ «ζφζηδια».  

 Ο Φζθίζημξ απυ ηδκ Θάζμ, αζεέκδζε ηαηά ηδκ έκανλδ ιζαξ ανμπενήξ 

πενζυδμο, ημ θεζκυπςνμ ή ημ ηαθμηαίνζ, υπμο ζφιθςκα ιε ημκ Ηππμηνάηδ, μ μπμίμξ 

είπε ιεθεηήζεζ ζδζαίηενα ημ ηθίια ηδξ Θάζμο, ζδιαδεφηδηε απυ αζοκήεζζηδ λδναζία 

ηαζ έκημκδ ηαζ αδζάημπδ γέζηδ. Ζ ηθζιαηζηή ηαζ βεςβναθζηή δμιή ηδξ πενζμπήξ, δ 

μπμία είκαζ ιζα κδζζςηζηή πεδζάδα πανάηηζα ηδξ Θνάηδξ, εοκυδζε ηδκ ιεηαθμνά 

ιζηνμμνβακζζιχκ απυ υθμοξ ημοξ αάθημοξ ηδξ πενζμπήξ. οκεπάβεηαζ ζε αοηυ ημ 
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ζδιείμ δ αθααενή ζδζυηδηα ηςκ εθςδχκ οδάηςκ, δ μπμία εκοπάνπεζ ζε αοηά αηυιδ 

ηαζ υηακ αοηά δεκ απμηεθμφκ πυζζιμ οθζηυ. Αοηά ηα αθαημφπα εδάθδ, ζε ζοκάνηδζδ 

ιε ημ Μεζμβεζαηυ μζημζφζηδια, ζοβηνυηδζακ έκα παεμβυκμ αζμηθζιαηζηυ ζφζηδια.  

Έηζζ μ Φζθίζημξ, έπμκηαξ κμζήζεζ, ελαζηίαξ ηςκ ηθζιαηζηχκ ζοκζζηαιέκςκ ηαζ ηδξ 

ημπμεεζίαξ ηδξ πενζμπήξ υπμο ηαημζημφζε, οπέθενε απυ ορδθμφξ πονεημφξ μζ μπμίμζ 

ήηακ μλείξ ηαζ πνυκζμζ. φκμδμ ζφιπηςια ήηακ μζ έκημκμζ πανμλοζιμί πμο αίςκε. 

Καηά ηδκ μλεία θάζδ ηδξ αζεέκεζαξ ήηακ ζδζαίηενα ηαναβιέκμξ ηαζ «ιπενδειέκμξ» 

(υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Grmek, 1989, ζεθ. 296). Σα ζοιπηχιαηα ηςκ πανμλοζιχκ 

πμο αίςκε μ Φζθίζημξ εφημθα ιπμνμφκ  κα ιαξ παναπέιρμοκ ζηδκ επζθδρία ηδκ 

μπμία ηαζ μ Ηππμηνάηδξ πνχημξ απμζφκδεζε απυ ηδκ εεσηή πνμέθεοζδ πμο ηδξ 

απέδζδε δ ημζκή βκχιδ. Θεχνδζε υηζ δ επζθδρία είκαζ ιζα κυζμξ ζακ υθεξ ηζξ άθθεξ 

ηαζ δδιζμφνβδζε έηζζ έκα ιαζεοηήνζμ αζμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

αζεέκεζαξ (Grmek, 1989). οκεπχξ αημθμοεχκηαξ ηα ζφβπνμκα δεδμιέκα, ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημκ Gastaut (1973), δ επζθδρία απμηεθεί ιζα πνυκζα δζαηαναπή ημο 

εβηεθάθμο, πνμενπυιεκδ απυ δζάθμνα αίηζα, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

οπμηνμπζάγμοζεξ ηνίζεζξ, θυβς ηδξ οπεναμθζηήξ εηθυνηζζδξ ηςκ εβηεθαθζηχκ 

κεονχκςκ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Martin, 2011, ζεθ. 512). Αοηέξ μζ εηθμνηίζεζξ 

ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ιεηααμθέξ ηδξ αίζεδζδξ, ημο επζπέδμο ζοκείδδζδξ, ηςκ 

βκςζηζηχκ θεζημονβζχκ αηυιδ ηαζ ζπαζιμφξ μζ μπμίμζ δζαηνίκμκηαζ ζε 

βεκζηεοιέκμοξ ηαζ εζηζαζιέκμοξ (Martin, 2011). Αοηή δ ζοιπηςιαημθμβία, 

ανίζηεηαζ ζε ημζκή ακηζζημζπία ιε ηα παναηδνμφιεκα ζημκ Φζθίζημ ζοιπηχιαηα, 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ κυζμο. Μπμνμφιε ίζςξ ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα οπμεέζμοιε πςξ 

δ βεςβναθζηή ημπμεεζία ηδξ Θάζμο ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ακοδνία ηδξ επμπήξ 

εηείκδξ (ηαηά ηδκ μπμία κυζδζε μ Φζθίζημξ) απμηέθεζε ημ έκαοζια υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

έκανλδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αζεέκεζαξ δ μπμία είπε παναηηδνζζηζηυ ηα ιαφνα μφνα 

αθθά ηαηά ζοκέπεζα ηαζ βζα ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ηςκ επζθδπηζηχκ ηνίζεςκ  πμο ηδκ 

αημθμφεδζακ, απμδεζηκφμκηαξ έηζζ ημ νδηυ πμο θέεζ, υηζ εκυξ ηαημφ ιφνζα έπμκηαζ.  

 Φηάκμκηαξ ζημ ηέθμξ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενίπηςζδξ, αλίγεζ κα 

ζδιεζχζμοιε ηδκ ζππμηναηζηή εεςνία, πμο ακαθένεζ υηζ ακ ημ θεζκυπςνμ είκαζ 

ανμπενυ ηαζ μ πεζιχκαξ ιέηνζμξ, δδθαδή μφηε πμθφ παβενυξ μφηε υιςξ ηαζ πμθφ 

ήπζμξ, ακ ηδκ άκμζλδ οπάνπμοκ ανμπμπηχζεζξ ηυηε ημ έημξ πνμαθέπεηαζ οβζεζκυ 

(Ακαβκχζημο, 1926). ηδκ πενίπηςζδ ημο Φζθίζημο, δ αημθμοεία αοηή δεκ 

επζαεααζχεδηε ηαζ δεκ παναηδνήεδηε, ζοκεπχξ ζφιθςκα ιε ηδκ Ηππμηναηζηή 
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εεχνδζδ, ημ απμηέθεζια ηδξ αζεέκεζαξ ημο Φζθίζημο ήηακ ακαιεκυιεκμ ηαζ ιδ 

ακαζηνέρζιμ, (Grmek, 1989).     

 

Κεθάιαην 3.4 

Σα πνλεξά θαη όκβξηα ύδαηα  θαηά ηνλ Ιππνθξάηε 

Πνυηεζηαζ βζα εηείκα ηα φδαηα ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ημ πζυκζ ηαζ ημοξ 

πάβμοξ. Μυθζξ έκα φδςν παβχζεζ, δεκ οπάνπεζ επζζηνμθή ζηδκ πνχζιδ ζδζυηδηα ημο, 

ζοκεπχξ δ θςηεζκή ζδζυηδηα ημο θδζιμκείηαζ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ βθοηφηδηα πμο ημ 

παναηηδνίγεζ, ιε απμηέθεζια κα πανμοζζάγεηαζ οπμθεζιιαηζηή ιμνθή απυ ηα ηαηά 

παναηηδνζζηζηά ημο υπςξ είκαζ δ εμθυηδηα ηαζ δ αανφηδηα ημο. Πανμοζζάγμκηαξ ημ 

πανάδεζβια ιε ηδκ ιεηαθμνά εκυξ αββείμο βειάημο ιε κενυ ζε ζςζηή ημπμεεζία 

ζηδκ φπαζενμ ηαηά ηδκ πενίμδμ εκυξ αανφ πεζιχκα, ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε 

επανηχξ ημκ ηίηθμ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο  πενί πμκδνζάξ ηςκ οδάηςκ. 

οβηεηνζιέκα μ Ηππμηνάηδξ επζηάζζεζ ςξ πανάδεζβια ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ 

αζηζμθυβδζδ ηδξ εέζδξ ημο ημ ελήξ : οκζζηά κα ημπμεεηήζεζ ηάπμζμξ έκα αββείμ 

βειάημ ιε κενυ ζε έκα ζδιείμ ζηδκ φπαζενμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εκυξ δνζιφ πεζιχκα. Ο 

παβεηχκαξ ηαζ μζ ηνφεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ εα ρήλμοκ ημ κενυ ηαζ εα 

ημ ιεηαζπδιαηίζμοκ ζε πάβμ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πήλδξ. Ακ αοηυ ημ αββείμ 

ιεηαθενεεί ζηδ ζοκέπεζα ζε έκα εενιυ ιένμξ, υπμο ηα ηνφα νεφιαηα αένα δεκ εα 

ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ, ιέζς ηδξ ηήλδξ ημ κενυ αοηυ καζ ιεκ εα οβνμπμζδεεί 

ηαζ πάθζ, αθθά δ πμζυηδηα ημο εα είκαζ ζαθχξ θζβυηενδ απυ ηδκ ανπζηή. Σμ θεπηυ 

ιένμξ ημο φδαημξ ιέζς ηδξ πήλεςξ ελαθακίγεηαζ πάνδ ζηδκ θοζζηή ελάηιζζδ ηαζ 

θοζζηά δεκ ελαθακίγεηαζ ημ αανφηενμ ιένμξ ημο. οκεπχξ μ Ηππμηνάηδξ ιαξ 

ζοιαμοθεφεζ πςξ αοηά ηα φδαηα είκαζ πμκδνά αηνζαχξ δζυηζ απμααίκμοκ αηαηάθθδθα 

πνμξ ηάεε πνήζδ (Ακαβκχζημο, 1926). 

 Όζμκ αθμνά ηα υιανζα φδαηα ηαζ ζοβηεηνζιέκα εηείκα ηα μπμία πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ ανμπή, δ δζαθμνά ημοξ ιε ηα πμκδνά έβηεζηαζ ζηδκ βθοηφηδηα ηαζ ηδκ 

εφβεοζηδ ζδζυηδηα πμο ηα παναηηδνίγεζ. Όηακ ημ κενυ ορςεεί πνμξ ημκ μονακυ, ημ 

εμθυ ηαζ ζημφνμ ηιήια ημο απμαάθθεηαζ ηαζ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε μιίπθδ. Σμ 

εθαθνυηενμ ηιήια ημο αέααζα εενιέκεηαζ ηαζ ρήκεηαζ απυ ηδκ παναβχιεκδ 

εενιυηδηα ημο δθίμο. Ο ήθζμξ πνμζθαιαάκεζ ημ θεπηυ ιένμξ ημο κενμφ ηδξ εάθαζζαξ 
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ηαζ ημ οπυθμζπμ ζηενεμπμζείηαζ ιέζς ηδξ πήλδξ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζημ παπφ ηαζ αανφ 

ιένμξ ημ μπμίμ ζοκζζηά ημ αθάηζ ηδξ εάθαζζαξ. Έηζζ μ ήθζμξ δεκ πνμζθαιαάκεζ ιυκμ 

ημ θεπηυ ιένμξ απυ ημ εαθάζζζμ κενυ αθθά ηαζ απυ ημ κενυ ηςκ θζικχκ ηαζ απυ 

μπμζμδήπμηε άθθμ οβνυ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ. 

οβηεηνζιέκα πνμπςνχκηαξ έκαξ άκενςπμξ ζημκ ήθζμ ιζα δθζυθμοζηδ ιένα, ανπίγεζ 

κα ζδνχκεζ ζηα ζδιεία ηα μπμία είκαζ ηαθοιιέκα ιε ηάπμζμ έκδοια. Ακηίεεηα ηα 

ιένδ εηείκα ημο ζχιαημξ ηα μπμία είκαζ εηηεεεζιέκα ζημκ ήθζμ δεκ ζδνχκμοκ δζυηζ, μ 

ήθζμξ ελαηιίγεζ ημκ ζδνχηα πμο πανάβεηαζ ζε αοηά ηα ζδιεία (Ακαβκχζημο, 1926).  

 Αοηή δ ελάηιζζδ, πμο ζοιααίκεζ ζημ ακενχπζκμ ζχια απμηεθεί έκα ιέζμ 

απχθεζαξ κενμφ, απυ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Ζ ελάηιζζδ δδθαδή ιέζς ημο 

δένιαημξ είκαζ ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηδξ επακαθαιαακυιεκδξ ακάβηδξ βζα 

θήρδ κενμφ πμο έπεζ μ ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ (Pinel, 2011, ζεθ. 354). Πνυηεζηαζ 

ζοκεπχξ βζα έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ακαηνμθμδμημφιεκμοξ ιδπακζζιμφξ, μ 

μπμίμξ αζηζμθμβείηαζ ιέζς ηδξ επίδναζδξ πμο αζηεί δ εενιυηδηα πμο εηπέιπεζ μ 

ήθζμξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εκυξ πενζπάημο βζα πανάδεζβια, ζημ ακενχπζκμ δένια. Θα 

απμθφβς ζημ ζδιείμ αοηυ, κα ζοκεπίζς ηδκ δζαδζηαζία ελάηιζζδξ ημο κενμφ απυ ημκ 

ήθζμ ηαζ ημκ ιεηέπεζηα ζπδιαηζζιυ ηδξ ανμπήξ, δζυηζ εεςνχ ζδιακηζηυηενδ ηδκ 

ακαθμνά ζηδκ εφβεοζηδ ζδζυηδηα ηςκ υιανζςκ οδάηςκ υπςξ ακαθένεζ μ Ηππμηνάηδξ. 

φιθςκα θμζπυκ, ιε ημκ Ηππμηνάηδ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Ακαβκχζημο, 1926, ζεθ. 

77), εάκ ηα υιανζα φδαηα ανάγμκηαζ ηαθχξ, πνμθαιαάκεηαζ δ ζήρδ ημοξ ηαζ δεκ 

απμννμθμφκ ηαιία απμηνμοζηζηή μζιή ηαζ ζοκεπχξ δεκ πνμηαθμφκ ηαιία ανμβπζηή 

ακςιαθία ζημκ άκενςπμ, μ μπμίμξ πνμααίκεζ ζηδκ πυζδ ημοξ μφηε αέααζα ηαζ ηάπμζα 

αανφημκδ θςκή.  

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηα υιανζα φδαηα είκαζ εφβεοζηα ηαζ θαιπνυηαηα δζυηζ 

μ ήθζμξ ανπάγεζ ημ θεπηυ ηαζ ημοθυηαημ (υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ 

Ηππμηνάηδξ) ιένμξ ημο φδαημξ ηαζ δ ορδθή εενιμηναζία πνμηαθεί ηδκ ανάζδ αοημφ 

ημο κενμφ απμδίδμκηάξ ημο ηδκ παναηηδνζζηζηή εοπάνζζηδ βεφζδ. Ζ βεφζδ ημο 

φδαημξ- κενμφ, παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ πυζδ ημο ζδζαίηενα ζε πενζπηχζεζξ 

απχθεζαξ ζηένδζδξ. Ζ δζελαβςβή πεζνάιαημξ ζε επίιοεξ, απυ ημοξ Rolls, Wood & 

Stevens, (1978), οπέδεζλε πχξ δ πνμζεήηδ ζαηπανίκδξ, εηηυλεοζε ηδκ ηαηακάθςζδ 

κενμφ (Pinel, 2011, ζεθ. 359) . Χξ ακηίεεζδ αοημφ ημο απμηεθέζιαημξ ειθακίζηδηε 

ιζα ιείςζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ ζε εηείκεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, υπμο εβπφεδηε 

ιζηνή πμζυηδηα ηζκίκδξ ζημ κενυ ηςκ επίιοςκ ιε ηδκ ζοκεπαβςβή ιείςζδξ ηδξ 
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βεοζηζηυηδηαξ ημο κενμφ. Ακ ηαζ μζ επίιοεξ αηυιδ ηαζ 60 ιένεξ ηαηήξ βεφζδξ κενμφ 

ζοκέπζζακ κα πίκμοκ απυ αοηυ, ηαεχξ αοηυ απμηεθμφζε ηδκ ιυκδ πδβή οβνχκ, 

εθαηηχεδηε ζδιακηζηά δ πνυζθδρδ οβνχκ απυ αοημφξ ζφιθςκα ιε ημοξ Nicolaidis 

& Rowland, (1975). Φάκδηε θμζπυκ υηζ υπςξ αηνζαχξ μ άκενςπμξ έηζζ ηαζ μζ επίιοεξ 

ιε ιεβαθφηενδ πνυζααζδ ζε κενυ, ήπζακ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ημ απαζημφιεκμ απυ 

ημκ μνβακζζιυ ημοξ, (Pinel, 2011). 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ, εα πναβιαημπμζδεεί ιζα αζηζμθυβδζδ ζηδνζγυιεκδ ζημ 

εειέθζμ ημο εεηζημφ εκαφζιαημξ, πνμηεζιέκμο κα αζηζμθμβδεεί δ εέζδ πενί εφβεοζηδξ 

ζδζυηδηαξ ηςκ κενχκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ υιανζςκ, ηα μπμία μ Ηππμηνάηδξ ηαζ εεςνεί 

άνζζηα. Σα υιανζα φδαηα υκηαξ εφβεοζηα, είκαζ ηαηαθθδθυηενα πνμξ πυζδ φζηενα 

απυ ηδκ επελενβαζία ηαζ ημκ ηαθυ αναζιυ ημοξ, ιεηαηνεπυιεκα ζε ιζα εφβεοζηδ 

πνμζθαιαακυιεκδ μοζία, δ μπμία επζθένεζ μνβακζηή ζηακμπμίδζδ ζημκ άκενςπμ. 

οβηεηνζιέκα μ άκενςπμξ έπεζ ηδκ ηάζδ κα πνμζθαιαάκεζ μοζίεξ ηαζ οβνά, 

βεκζηυηενα, ηα μπμία έπμοκ εοπάνζζηδ βεφζδ (π.π. ζυδα ή βάθα) ή εοπάνζζημ 

θανιαημθμβζηυ απμηέθεζια (π.π. ιπφνα, ηαθέ, ηζάζ). Ζ πυζδ αοηή ηζκδημπμζείηαζ 

απυ ζδζυηδηεξ εεηζημφ εκαφζιαημξ. Γδθαδή, πνμααίκεζ ημ άημιμ ζηδκ επζθμβή εκυξ 

πυζζιμο οβνμφ ακάθμβα ιε ηζξ επζεοιδηέξ ηαζ ακαιεκυιεκεξ επζδνάζεζξ αοημφ. ε 

πενίπηςζδ υπμο έπεζ οπάνλεζ ζηένδζδ κενμφ, δ αλία ημο εεηζημφ εκαφζιαημξ 

εκζζπφεηαζ βζα υθα εηείκα ηα οβνά ηα μπμία δεκ πενζέπμοκ αθάηζ. Έηζζ, ζφιθςκα ιε 

ημκ Rolls et al.,(1980), ιεηά απυ έκα εζημζζηεηνάςνμ ζηένδζδξ κενμφ, ακαθένεηαζ υηζ 

ηαζ ημ ίδζμ ημ κενυ απμηηά ιζα εοπάνζζηδ βεφζδ (Pinel, 2011,ζεθ. 359).  

Απυ ηα παναπάκς ζοκεπάβεηαζ ημ ελήξ οπμεεηζηυ ζοιπέναζια: Σα υιανζα 

θμζπυκ φδαηα, επζηαθμφιεκμζ ηαζ πάθζ ημ πανάδεζβια ιε ηδκ ελάηιζζδ ημο άθαημξ 

(ζηθδνμφ ιένμοξ ηδξ εάθαζζαξ), απμηημφκ, δζα ιέζμο ηδξ ηαηάθθδθδξ επελενβαζίαξ 

αναζιμφ, ιζα εοπάνζζηδ βεφζδ, δ μπμία απμααίκεζ ζηακμπμζδηζηή βζα ημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ, ηαζ ζοκεπχξ μνεά παναηηδνίγμκηαζ απυ ημκ Ηππμηνάηδ ςξ άνζζηα, ιζαξ 

ηαζ ημοθάπζζημκ απμααίκμοκ πνμξ ζηακμπμίδζδ ηδξ ακαιεκυιεκδξ εοπανίζηδζδξ ημο 

ακενχπμο ζφιθςκα ιε ηδκ εεςνία ημο εεηζημφ εκαφζιαημξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ 

Pinel, (2011).           
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Κεθάιαην 3.5 

Σα ζεξκά ινπηξά   

 οκεπίγμκηαξ ηδκ ακάθοζδ ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ ιδ αβαεχκ οδάηςκ ηαηά ηδκ 

Ηππμηναηζηή δζαθμνμπμίδζδ, θηάκμοιε ζε εηείκα ηα κενά ηα μπμία πδβάγμοκ απυ 

πεηνχιαηα ή είκαζ απυημηα, υπςξ ηα παναηηδνίγεζ μ Παηέναξ ηδξ οδαημεεναπείαξ, 

ηδξ ορδθήξ εενιυηδηαξ ηδξ βδξ. Αοηά θμζπυκ ηα φδαηα δζαηαηέπμκηαζ απυ ημ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιεβάθδξ ζηθδνυηδηαξ, ζημζπείμο ημ μπμίμ πνμλεκεί πνμαθήιαηα 

ηαζ δοζημθία ηαηά ηδκ δζμφνδζδ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα εηείκα ηα κενά ηα μπμία 

πδβάγμοκ απυ ζδιεία ηδξ βδξ ηςκ μπμίςκ δ πενζεηηζηυηδηα είκαζ πθμφζζα ζε ζημζπεία 

υπςξ μ ζίδδνμξ, μ παθηυξ, μ άνβονμξ, μ πνοζυξ, δ άζθαθημξ ή ημ κίηνμ. Σα κενά αοηά 

δεκ ιπμνεί κα έπμοκ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ δζυηζ δ εενιυηδηα ημοξ είκαζ ελαζνεηζηά 

ορδθή (Ακαβκχζημο, 1926, ζεθ. 75).  

 ημ ζδιείμ αοηυ, μνιχιεκμξ απυ ηδκ εενιυηδηα αοηχκ ηςκ οδάηςκ εεςνχ 

επζηαηηζηή ακάβηδ κα ακαθένς, ημκ νυθμ πμο ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ δ πνήζδ 

εενιχκ οδάηςκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ροπςζζηχκ ζοιπηςιάηςκ, επζηαθμφιεκμξ ιζα 

ζφβπνμκδ οπυεεζδ. Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ μοζζαζηζηά έβηεζηαζ ζημ εάκ δ 

οδνμεεναπεία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα κεονμθδπηζηυ ηαζ ακαθβδηζηυ ιέζμ αβςβήξ 

ή ημονανίζιαημξ ζε ροπςζζημφξ αζεεκείξ. Ζ ζοκδεέζηενδ ιμνθή ρφπςζδξ, 

μθείθεηαζ κα ακαθενεεί ζημ ζδιείμ αοηυ, είκαζ δ ζπζγμθνέκεζα. Καζ ζπεηζηά ιε αοηή 

ηδκ κυζμ εα ηαηαβναθεί μ ηνυπμξ επίδναζδξ εενιχκ θμοηνχκ (κημοξ) ζηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ, (Shevcuk, 2007). Πνζκ υιςξ απυ ηδκ ηαηαβναθή αοηή, εεςνείηαζ 

επζηαηηζηή ακάβηδ κα λεηαεανζζηεί ηζ απμηεθεί ηαζ παναηηδνίγεζ ιζα ροπςζζηή 

ζοιπενζθμνά. 

 Σα ζοιπηχιαηα ηδξ ρφπςζδξ υπςξ είκαζ ηα παναθδνήιαηα ηαζ μζ 

ρεοδαζζεήζεζξ αζημφκ ηαηαθοηζηή επίδναζδ ζηδκ ημζκςκζηή θεζημονβία ημο αηυιμο 

πμο ηονζεφεηαζ απυ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ κυζμ. ηδκ αζηζμθμβία ηδξ ρφπςζδξ, ίζςξ 

δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ μ ηνυπμξ γςήξ ηαζ υπζ ημ βεβμκυξ υηζ αοηή απμηεθεί 
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ιζα αζεέκεζα εη βεκεηήξ. Ζ ζπζγμθνέκεζα ζπάκζα είκαζ εββεκήξ ηαζ ζοκήεςξ 

ακαπηφζζεηαζ ζηδκ φζηενδ εθδαεία ή ζηδκ πνχζιδ εκδθζηίςζδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ εα 

ιπμνμφζε κα επζαεααζχζεζ ηδκ οπυεεζδ πενί επίδναζδξ πενζααθθμκηζηχκ 

παναβυκηςκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ. Ζ οζμεέηδζδ ιζαξ γςήξ απμηεθμφιεκδξ απυ έθθεζρδ 

ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ, ίζςξ απμηεθεί έκα ζημζπείμ ακάπηολδξ αοηήξ ηδξ 

δζαηαναπήξ, δ μπμία επάβεζ ημ απμηέθεζια ηδξ εβηεθαθζηήξ δοζθεζημονβίαξ. Ένεοκεξ 

έπμοκ οπμδείλεζ ζφιθςκα ιε ημοξ Arumugam , Gleichmann , Tang, Mattson (2006), 

υηζ ιδ επζαθααείξ ιμνθέξ ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ αζημφκ εοενβεηζηέξ δνάζεζξ 

ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ δζάνηεζα γςήξ ηςκ γχςκ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ  Shevcuk, 2007). 

Τζμεεηχκηαξ ηδκ κημπαιζκενβζηή οπυεεζδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ, δ μπμία οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ρφπςζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα μ ηφνζμξ εηπνυζςπμξ ηδξ πμο είκαζ δ ζπζγμθνέκεζα, 

μθείθεηαζ ζε δζαηαναβιέκδ κημπαιζκενβζηή κεονμδζααίααζδ ημο ιεζμιεηαζπιζαημφ 

ζοζηήιαημξ, εα ηαηαβναθεί δ οπυεεζδ ημο Shevchuk, (2007). Πνμηεζιέκμο κα 

απμθεοπεεί μπμζαδήπμηε ζφβποζδ ηαζ παναδνμιή απυ ημ εέια δεκ εα βίκεζ ακαθμνά 

ζηδκ οπυεεζδ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ ηδξ εκμπμπμίδζδξ ηδξ ζηδκ εβηεθαθζηή 

δοζθεζημονβία ηαηά ηδκ πενίμδμ επζηνάηεζαξ ροπςζζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ. ημ 

ζδιείμ αοηυ εα εηηζκήζεζ  δ ζοζπέηζζδ εενιχκ θμοηνχκ ηαζ ηαηαζημθήξ ηςκ 

παναθδνδιάηςκ ηαζ ηςκ ρεοδαζζεήζεςκ ηαηά ηα ροπςζζηά επεζζυδζα.  

 Ζ κημπαιζκενβζηή κεονμδζααίααζδ ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια, 

ειπθέηεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή δζενβαζία ημο πυκμο ηαζ ημο ανκδηζημφ ενεείζιαημξ. Δίκαζ 

βκςζηυ υηζ ιζα κεονζηή μδυξ, δ μπμία ειπθέηεηαζ ηαζ πνμηαθεί ηδκ εκενβμπμίδζδ δφμ 

δζαθμνεηζηχκ θεζημονβζχκ, ακαζηέθθεζ ηδκ θεζημονβία ηδξ ιίαξ εη ηςκ δφμ. Έηζζ 

θμζπυκ, δ έηεεζδ ζε εενιά θμοηνά ημο αηυιμο, πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ ημ 

ηεθάθζ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζημφξ αθθά ιδ επζαθααείξ πυκμοξ, μζ μπμίμζ 

εκενβμπμζμφκ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ ηδκ κημπαιζκενβζηή κεονμδζααίααζδ ημο 

ιεζμιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Σμ ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ειπθέηεηαζ ζηδκ 

παεμθμβία ηδξ ρφπςζδξ, ηαζ παναηδνείηαζ υηζ δζαδναιαηίγεζ ηεκηνζηυ νυθμ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ζηδκ δζενβαζία ημο πυκμο. Μζα εεναπεία ζπεδζαζιέκδ χζηε κα 

πνμηαθεί πυκμ ζδιακηζηυ ιεκ αθθά οπμθενηυ δε, υπςξ είκαζ ηα εενιά θμοηνά, 

εειεθζχκεζ ηδκ οπυεεζδ υηζ δ πνυηθδζδ πυκμο ςξ ανκδηζηυ ενέεζζια, πνμηαθεί ηδκ 

δδιζμονβία ζηεζμβυκαξ ζοκεήηδξ δ μπμία επάβεζ ακαθβδζία ηαζ έηζζ ακαζηέθθεηαζ δ 

δζαδζηαζία ηδξ παεμθμβζηήξ ρφπςζδξ, δ μπμία θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ίδζα κεονςκζηή 

μδυ (Shevchuk, 2007). Σα κημοξ ιε εενιυ κενυ απμηεθμφκ ζοκεπχξ ημ ιέζμ 
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ακαζημθήξ ηδξ παεμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ρφπςζδξ, ιζαξ ηαζ δ εενιυηδηα 

εκενβμπμζεί ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο πυκμο, δ μπμία δζαιεζμθααείηε απυ ημ 

ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ηαζ ηδκ ίδζα κεονςκζηή μδυ.  

Ζ θμβζηή ηδξ γεζηήξ οδνμεεναπείαξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ 

έηεεζδ ζε εενιά θμοηνά πνμηαθεί ιεηααθδηά επίπεδα πυκμο ηα μπμία ελανηχκηαζ 

απυ ηδκ εενιμηναζία ηςκ οδάηςκ. Ο πυκμξ εκενβμπμζεί ηδκ κημπαιζκενβζηή 

κεονμδζααίααζδ ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ημο εβηεθάθμο. Αοηή δ μδυξ, 

πζζηεφεηαζ υηζ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δζενβαζία αλζμθυβδζδξ εεηζημφ 

ηαζ ανκδηζημφ ενεείζιαημξ. Απυ ηδκ ζηζβιή πμο ημ ζχια ένεεζ ζε επαθή ιε εενιά 

θμοηνά πνμηαθείηαζ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ α- εκδμνθζκχκ ζημ αίια, πεπηίδζα ηα μπμία 

απμηεθμφκ εκδμβεκείξ ακαζημθείξ ημο πυκμο ηαζ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ 

δείηηεξ ημο ζηνεξ (Shevchuk, 2007).  

 Ζ οπυεεζδ αοηή, θυβς ηςκ ιζηνχκ ειπεζνζηχκ ζημζπείςκ ημο ζοββναθέα, 

ζφιθςκα ιε ημκ Shevchuk, (2007),  δεκ απμηεθεί ηφνζμ ηαζ απμδεδεζβιέκμ ιέζμ 

ακηζροπςζζηήξ δνάζδξ, ςζηυζμ ιπμνεί κα εβείνεζ ακηζννήζεζξ απέκακηζ ζηα 

ζοιπενάζιαηα ημο Ηππμηνάηδ ζπεηζηά ιε ηα εενιά θμοηνά ηαζ ημκ απμδζδυιεκμ 

παναηηδνζζιυ ζε αοηά ςξ ιδ αβαεά.  

Ακελάνηδηα απυ μπμζαδήπμηε αιθζαμθία ιπμνεί κα ηίεεηαζ, δ ζοιαμθή ημο 

Ηππμηναηζημφ ένβμο υζμκ αθμνά ζηα φδαηα ηαζ ηδκ οβεία ημο ακενχπμο είκαζ 

αδζαιθζζαήηδηδ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ απυ ηδκ Ηππμηναηζηή ζηάζδ ζπεηζηά ιε ηα εενιά 

φδαηα, έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημ βεβμκυξ ηδξ οπυεεζδξ ηαζ ηδξ ένεοκαξ πμο δζελήπεδ 

ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ μθείθεηαζ κα ηεεεί ςξ 

ζοιπθδνςιαηζηυ ζημζπείμ ηδξ ακαπαναβυιεκδξ βκχζδξ, ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ οδάηςκ 

ζηδκ ροπζηή οβεία ημο αηυιμο.  

 Σα εενιά θμοηνά, έπμοκ επίζδξ, αλζμπμζδεεί ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ απυ ημκ 

Kneipp ,(1984), ζηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ θμοηνμεεναπείαξ πμο έπεζ πενζβνάρεζ ζημ ένβμ 

ημο My water cure. Ο οπμζηδνζηηήξ ηαζ ενβάηδξ ηδξ θμοηνμεεναπείαξ, οπμζηήνζλε 

πςξ ηα εενιά κενά, απμααίκμοκ ηαηάθθδθα βζα εηείκα ηα άημια ηα μπμία, 

πανμοζζάγμοκ έκημκδ κεονζηυηδηα, παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθή αζιαηζηή νμή ηαζ 

είκαζ κεανήξ δθζηίαξ ή φζηενδξ εκήθζηδξ γςήξ. Έκημκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα θαίκεηαζ 

κα έπμοκ αοηά ηα κενά ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ δ δνάζδ ημοξ είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηή 

ζημοξ πμκμηεθάθμοξ ή ζηα άθβδ ημο θαζιμφ. Χζηυζμ, αοημφ ημο είδμοξ δ ιέεμδμξ, 



 

[30] 
 

δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή ζε άημια ηα μπμία οπμθένμοκ απυ εθίδνςζδ 

ζηα πυδζα, (Kneipp, 1984).      

 

 

Κεθάιαην 4 

 Λνπηξνζεξαπεία 

 Ζ ανπαία Δθθάδα ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ πμθίηεξ 

ακηζιεηχπζγακ ηα φδαηα ήηακ ζδζαίηενα οπενααηζηυξ, εα έθεβε ηακείξ βζα ηα δεδμιέκα 

ηδξ επμπήξ. ήιενα πςνίξ κα πνμάβεηαζ μπμζαδήπμηε ελφρςζδ ηδξ εθθδκζηήξ 

πνμκμδηζηυηδηαξ ηαζ πνμυδμο, δζαπζζηχκεζ ηακείξ ιέζα απυ ηδκ ζπμοδή ηδξ 

ζζημνίαξ, πςξ εενιά ηαζ ροπνά θμοηνά, απμηεθμφζακ βζα ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ έκα 

ζδζαίηενμ ιέζμ. 

 οβηεηνζιέκα ηα εενιά ηαζ ροπνά θμοηνά, ήηακ βζα ηδκ γςή ηςκ ανπαίςκ 

Δθθήκςκ υπζ ιυκμ έκα ιέζμ ηαεανζυηδηαξ, αθθά ηαζ έκα ενβαθείμ 

αθθδθμζοζπεηζγυιεκδξ ζαιαηζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ηεθεημονβίαξ ιε ζαθείξ 

ροπαβςβζηέξ απμθήλεζξ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Υμσπεθ, 1996) 

 Σα ροπνά θμοηνά ηςκ εαθαζζχκ ηαζ ηςκ πμηαιχκ, ήηακ βζα ημοξ ανπαίμοξ 

Έθθδκεξ, υπςξ πνμακαθένεδηε ιέζμ ηαεανζυηδηαξ ημο ζχιαημξ. Ήδδ υιςξ, απυ ημ 

1500 π.Υ. βκςζημπμζείηαζ ιέζα απυ ζζημνζηέξ πδβέξ ηαζ ηαηαβναθέξ πςξ ήηακ ηα 

εενιά θμοηνά, ηα μπμία, είπακ οζμεεηδεεί ανπζηά ςξ ενβαθείμ ζςιαηζηήξ 

ηαεανζυηδηαξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ πνμεημζιαζίαξ. Ανβυηενα, ηα εενιά φδαηα, 

θεζημφνβδζακ ςξ ιέζμ πενίεαθρδξ ηαζ ζαιαηζηήξ δνάζδξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ 

ζοκηεθμφιεκδ επζημονζηή ροπαβςβία. Σα φδαηα, ζηδκ γςή ηςκ πμθζηχκ ηαηά ημοξ 

ανπασημφξ εθθδκζημφξ πνυκμοξ, απμηεθμφζακ ηαηαθοηζηυ πανάβμκηα ζηδκ δζεφνοκζδ 

ηδξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ οβεία αθθά ηαζ ζηδκ εθανιμζιέκδ δζαηήνδζδ ηδξ οβζεζκήξ 

γςήξ, (Υυσπεθ, 1996).   

 Σμ ηνφμ κενυ, δεκ απμηεθμφζε απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ ηαεανζυηδηαξ βζα ημοξ 

αεθδηέξ. Αοηυ δζυηζ μζ αεθδηέξ, αθμφ είπακ αθείρεζ ιε θάδζ ηα ιέθδ ημοξ πνζκ απυ 

ηδκ πάθδ, πνμηαθμφζακ αημφζζα ημ ζπδιαηζζιυ ιίβιαημξ, επάκς ζημ ζχια ημοξ, 

απυ θάδζ ηαζ ζηυκδ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί ζημ ζδιείμ αοηυ, πςξ ημ θάδζ πνμηαθμφζε 
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ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ εθαζηζηυηδηαξ ηςκ ιοχκ. Δπεζδή θμζπυκ, δ ζηυκδ ημθθμφζε ζημ 

ημνιί ηςκ αεθδηχκ, αιέζςξ ιεηά ημ αβχκζζια, μζ αεθδηέξ πνεζάγμκηακ έκα βενυ 

ηνίρζιμ ιε ηζξ λέζηνεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έκα θμοηνυ εθζδνχιαημξ, χζηε κα 

ηαεανζζηεί δ επζδενιίδα. Έπεζηα μζ άκενςπμζ, μζ ανιυδζμζ βζα ηδκ πενίποζδ ημο 

κενμφ, πνμέααζκακ ζηδκ ακηίζημζπδ ηδξ ανιμδζυηδηαξ ημοξ πνάλδ, χζηε μζ αεθδηέξ 

κα λεπθοεμφκ ηαζ αημθμοεμφζε ημ ιαζάγ χζηε κα ακαημοθζζηεί δ ηαθαζπςνδιέκδ 

επζδενιίδα ημο ζχιαημξ (Υυσπεθ, 1996). Παναηδνείηαζ απυ αοηή ηδκ πενζβναθή, πςξ 

απμδζδυηακ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα ιζα ζδζαίηενα ηοπμθαηνζηή ιμνθή ζηα θμοηνά, δ 

μπμία οπέααθε ηδκ παεδηζηή ζηάζδ ημο θμουιεκμ, ηαζ ηδκ απμδμπή ηςκ θμοηνχκ ημο 

απυ ανιυδζμοξ ακενχπμοξ μζ μπμίμζ απμηαθμφκηακ ααθακείξ ή θμοηνμπυμζ ή 

παναπφηεξ υπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Υμσπεθ (1996). Γίκεηαζ έηζζ ζημ ζδιείμ αοηυ, δ 

εοηαζνία κα πνμαμφιε ζε αοηυ πμο  μ Ηππμηνάηδξ απμηαθμφζε θμοηνμεεναπεία ηαζ 

κα πενζβνάρμοιε ζε βεκζηέξ βναιιέξ ημκ ηνυπμ πμο αοηή εοενβεημφζε ημοξ αζεεκείξ. 

 φιθςκα ιε ημκ Ηππμηνάηδ ζημ ηεθάθαζμ Πεξί δηαίηεο νμέσλ λνζεκάησλ 

εμήγεζεο, ημ θμοηνυ απμηεθμφζε έκα ζοιααθθυιεκμ πανάβμκηα ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ 

πθδεχναξ κμζδιάηςκ. Γεκ ήηακ ςζηυζμ εφημθδ δ πνυζααζδ ζε θμοηνά υθςκ ηςκ 

πμθζηχκ, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ οδάηζκςκ πυνςκ ζηζξ ζδζςηζηέξ ηαημζηίεξ, ηαεχξ 

επίζδξ αζζεδηή ήηακ ηαζ δ απμοζία ηςκ ανιυδζςκ αηυιςκ βζα αοηή ηδκ δζαδζηαζία, 

αοηχκ πμο παναπάκς απμηαθέζαιε ζφιθςκα ιε ημκ Υυσπεθ (1996), θμοηνμπυμοξ ή 

παναποηέξ. Απυ αοηή ηδκ πενζβναθή ημο Ηππμηνάηδ δζαπζζηχκεηαζ ή ζοιθςκία 

ιεηαλφ ηςκ πδβχκ, ζπεηζηά ιε ηδκ παεδηζηή ζηάζδ πμο έπνεπε κα ηαηέπεζ μ 

θμουιεκμξ. Αηυιδ ηαζ αζχκεξ ανβυηενα απυ ηδκ Ηππμηναηζηή δζαηφπςζδ, μ Kneipp 

(1894) ζημ αζαθίμ ημο My water cure, πενζβνάθεζ ηδκ παεδηζηή ζηάζδ πμο πνέπεζ κα 

οζμεεηεί μ αζεεκήξ ηαηά ηδκ θμοηνμεεναπεία. οβηεηνζιέκα ημπμεεηείηαζ μ αζεεκήξ 

ζε έκα ηνεαάηζ, πάκς ζε εζδζηέξ οβνέξ πεηζέηεξ. Ο αζεεκήξ ζηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ 

μπμία απμημζιδεεί δεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα αθοπκζζηεί εηηυξ ηαζ ακ 

επέθεεζ ημ ηέθμξ ημο πνυκμο ηδξ δζαδζηαζίαξ. Σμ ηέθμξ ημο πνυκμο ηδξ δζαδζηαζίαξ 

είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ ηαζ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ μδδβίεξ ηαζ ηα θμζπά ζημζπεία πμο 

δίκμκηαζ πνζκ ηδκ εηηίκδζδ ηδξ θμοηνμεεναπείαξ. Μεηά ηδκ ζφβηνζζδ ιε ηδκ πζμ 

ζφβπνμκδ ιμνθή θμοηνμεεναπείαξ πμο δζαηοπχεδηε απυ ημκ Kneipp (1894), 

επζζηνέθμοιε ζηδκ Ηππμηναηζηή δζαδζαηζία.  

Σα απαναίηδηα ιέζα ηαζ ενβαθεία βζα ηδκ θμοηνμεεναπεία ήηακ έκα δςιάηζμ 

απμοζία ηαπκμφ, άθεμκμ κενυ ηαζ ηαηηζηή δδθαδή ζοπκή ηαζ ιε ηάλδ επίποζδ κενμφ 
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πςνίξ υιςξ κα είκαζ μνιδηζηή. Δηηυξ αέααζα ηαζ ακ οπήνπακ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ 

μπμίεξ δ μνιή ημο κενμφ ηνζκυηακ απαναίηδηδ. Δπζααθθυηακ επίζδξ δ μδυξ ιέπνζ ηδκ 

θεηάκδ υπμο νζπκυηακ ημ κενυ κα είκαζ ζφκημιδ ηαζ δ ειαάπηζζδ ημο  αζεεκμφξ ζε 

αοηή, υπςξ αέααζα ηαζ δ έλμδυξ ημο απυ αοηή κα είκαζ εφημθδ. Οπμζαδήπμηε απμοζία 

εκυξ απυ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά, εα ιπμνμφζε κα ηαηαζηήζεζ ηδκ 

θμοηνμεεναπεία ελαζνεηζηά ακεπζηοπή. Ο Ηππμηνάηδξ εεςνμφζε ηδκ εκαθθαβή 

εενιμφ ηαζ ροπνμφ κενμφ απαναίηδηδ ηαζ ηδκ ακμπή ημο αζεεκμφξ ζε αοηέξ ηζξ 

εκαθθαβέξ ελίζμο ζδιακηζηή, χζηε κα επζηεοπεεί ημ επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια. 

Αοηέξ μζ εκαθθαβέξ έπνεπε κα βίκμκηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζθμοββάνζα ακηί βζα ζηθεββίδεξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηακ ζηα εθζδνςηζηά θμοηνά 

ηςκ αεθδηχκ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ημο ζχιαημξ ημοξ. Σμ ζχια υθεζθε επίζδξ κα 

επζδέπεηαζ θάδζ ζοκεπχξ, πνμημφ ζηεβκχζεζ ελ μθμηθήνμο. Όζμκ αθμνά ημ ηεθάθζ, 

αοηυ έπνεπε κα ανίζηεηαζ ζοκεπχξ ζε ζηεβκή ηαηάζηαζδ, ιέζς ηδξ απμννυθδζδξ 

ημο κενμφ απυ αοηυ ιε ζθμοββάνζ. Ηδζαίηενδ αανφηδηα πανμοζζάγεζ αέααζα, ηαζ δ 

πνυθδρδ ζπεηζηά ιε ηδκ ζηζβιή πνζκ ηδκ είζμδμ ζημ θμοηνυ ηαζ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ 

αοηυ. Ο πάζπςκ, υθεζθε κα ιδκ πνμααίκεζ αιέζςξ ιεηά ηδκ πυζδ εκυξ πμημφ ζημ 

θμφζζιμ, μφηε αέααζα ηαζ κα πίκεζ αιέζςξ ιεηά ημ θμοηνυ. Δλίζμο ζμαανήξ 

ακαθμνάξ, εεςνείηαζ ηαζ δ ελέηαζδ ημο ζζημνζημφ ημο αζεεκμφξ, υζμκ αθμνά ηδκ 

ζπέζδ ημο ιε ημ θμοηνυ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έπνεπε κα ελεηάγεηαζ ημ βεβμκυξ εάκ μ 

αζεεκήξ ζηδκ πνμκμζζδνή πενίμδμ, παναηηδνζγυηακ απυ πυεμ ηαζ εεηζηή ζηάζδ 

απέκακηζ ζηα θμοηνά ηαζ ηαηά πυζμ ζοκήεζγε κα θμφγεηαζ. Γζυηζ αοημί μζ πάζπμκηεξ 

πνίγμοκ πενζζζυηενμο κενμφ ηαζ ιπμνμφκ κα εοενβεηδεμφκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ. 

Σέθμξ ημ κενυ ηαηά ημκ Ηππμηνάηδ θεζημονβεί ςξ ηαηαπνατκηζηυ ηαζ πνμηαθεί άνζδ 

ηςκ πυκςκ ηαζ ηδξ αίζεδζδξ ηυπςζδξ δζυηζ ιαθαηχκμοκ μζ ανενχζεζξ ηαζ δ 

επζθάκεζα ημο δένιαημξ ( Ακαβκχζημο, 1926). Αοηή δ εέζδ ημο Ηππμηνάηδ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ιενζηχκ Δθθήκςκ ζαηνχκ μδήβδζε ζηδκ οζμεέηδζδ 

ηςκ εενιχκ ηαζ ροπνχκ θμοηνχκ ςξ αμδεδηζηυ ιέζμ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ 

ροπμζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, (Υμσπεθ, 1996). 

 Παναηδνείηαζ θμζπυκ, πςξ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ πνμέαδζακ ζηδκ ελίζςζδ εκυξ 

θοζζημφ θαζκμιέκμο, δδθαδή εκυξ δχνμο ηςκ εεχκ, ζε ζαηνζηυ ιέζμ εεναπείαξ. 

Πνμζδζυνζζακ ηδκ ζοζηδιαηζηή θμοηνζηή πνήζδ ηαζ εκίζποζακ ημ θοζζηυ θαζκυιεκμ 

ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ επίηεολδ οβείαξ ηαζ εοελίαξ. Όθμζ μζ ανπαίμζ θζθυζμθμζ ηαζ 

ζαηνμί, είπακ πνμάβεζ ηδκ πνήζδ θμοηνχκ είηε αοηά ήηακ εενιά είηε ροπνά. Μυκδ 
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ελαίνεζδ, ζε αοηή ηδκ θαιπνή ακαηάθορδ ηαζ ενβαθεζαηή πνήζδ ηςκ θμοηνχκ ήηακ 

μ Ανζζημθάκδξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Μαδζακυ, (2006).  

Ο Πθάηςκαξ ζημ ένβμ ημο Πνιηηεία, πνμηνέπεζ ημοξ αδφκαιμοξ ηαζ ημοξ 

αζεεκείξ κα ηάκμοκ πνήζδ εενιχκ θμοηνχκ ζφιθςκα ιε ημκ Υυσπεθ, (1996). Αοηή δ 

πθαηςκζηή πνυηαζδ, ηαεζζηά «ζφκκμιδ» ηδκ βκχιδ πμο εέθεζ ηα εενιά θμοηνά κα 

ακαγςμβμκμφκ ηυζμ ημ ζχια υζμ ηαζ ημ πκεφια, απμιαηνφκμκηαξ ηδκ ηυπςζδ, δ 

μπμία ιπμνεί κα πνμηαθεί πθδεχνα ροπζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ ζοκεπεζχκ, υπςξ εα 

ακαθενεεί ζε επυιεκα ηεθάθαζα.   

Ο Ανζζημηέθδξ επίζδξ, πνμααίκμκηαξ ζηδκ δζηαζμθυβδζδ ηςκ εενιχκ πδβχκ, 

ςξ πανάβςβμ απμηέθεζια ηςκ ζεζζιζηχκ θαζκμιέκςκ, ζοκζζηά ηδκ πνήζδ αοηχκ βζα 

ηδκ εεναπεία κμζδιάηςκ πονεημφ, βκχιδ ηδκ μπμία ανίζηεζ ηακείξ ζφιθςκδ ηαζ ιε 

ημ Ηππμηναηζηυ corpus, ηαζ βζα ημοξ ελαζεεκδιέκμοξ μνβακζζιμφξ. Μεθεηχκηαξ ηδκ 

Ηππμηναηζηή οδνμεεναπεία, δζαθαίκεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ απυηθζζδ απυ ηδκ ζδιενζκή 

δζαδζηαζία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεναπείαξ. Οζ εκαθθαβέξ πμο ακαθένεδηακ ηαζ 

παναπάκς, ιεηαλφ εενιμφ ηαζ ροπνμφ θμοηνμφ ή κημοξ, πνμηείκμοκ ιάθζζηα ιζα 

εζδζηή εεναπεία ζμη, δ μπμία εειεθζχεδηε ηαζ ακαννζπήεδηε ζημοξ ζαηνζημφξ 

ηφηθμοξ αζχκεξ ανβυηενα απυ ημκ Kneipp. 

φιθςκα ιε ημκ Kneipp, (1894), αοηή δ εζδζηή εεναπεία ζμη, υπςξ 

απμηαθείηαζ ζήιενα, δ εκαθθαβή δδθαδή ιεηαλφ εενιχκ θμοηνχκ ηαζ ηνφςκ, 

αημθμοεεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία δ μπμία έπεζ ςξ ελήξ: ζε ιζα ιπακζένα 

βειάηδ ιε γεζηυ κενυ, ημπμεεηείηαζ μ πάζπςκ, ηαζ παναιέκεζ εηεί βζα 25 ιε 30 θεπηά. 

ηδκ θήλδ αοημφ ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, πναβιαημπμζείηαζ δ ιεηαθμνά ημο ζε 

ιζα άθθδ ιπακζένα, δ μπμία είκαζ βειάηδ, αοηή ηδ θμνά, ιε ηνφμ κενυ. Ξεπθέκεηαζ 

έηζζ μ αζεεκήξ ζε αοηή ηδκ ιπακζένα ηαζ δ δζαδζηαζία αοηή έπεζ δζάνηεζα εκυξ 

θεπημφ ηαζ υπζ πενζζζυηενμ. Αοηυ πμο ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, είκαζ υηζ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο πάζπμκημξ ζημ εενιυ θμοηνυ, 

ακμίβμοκ μζ πυνμζ ημο δένιαημξ, επζηνέπμκηαξ ζημκ ροπνυ αένα κα ημοξ δζαπενάζεζ 

ηαζ κα ακαδοεμφκ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιέζα ζηζξ επυιεκεξ χνεξ. Σα ροπνά 

κενά, θεζημονβμφκ ςξ εεναπεοηζηυ ιέζμ, εκζζπφμκηαξ ηδκ ιείςζδ ηδξ ορδθήξ 

εενιμηναζίαξ πμο αββίγεζ ημ ζχια ηαζ πνμζηαηεφμοκ απυ ημ ηθείζζιμ ηςκ ακμζπηχκ 

πυνςκ, ηαεζζηχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ημ δένια ζηαεενυ, (Kneipp, 1894). 
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Παναηδνμφιε θμζπυκ, πςξ δ ανπαζμεθθδκζηή ζαιαηζηή δνάζδ πμο απμδζδυηακ 

ζηα κενά, είηε αοηά ήηακ ροπνά, είηε εενιά, ηαηέζηδζε ηδκ μοζία ημο κενμφ, εειέθζμ 

θίεμ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ εεςνίαξ ημο Kneipp, (1894). Δηείκμξ, πανμοζίαζε 

πθδεχνα εθανιμβχκ ηςκ θμοηνχκ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, ιε ζημπυ, ηυζμ ηδκ 

ακαγςμβυκδζδ υζμ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ακενχπζκδξ οβείαξ. Ζ έιθαζδ πμο δυεδηε 

απυ ημκ Kneipp, ήηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ αζιαηζηή νμή ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ  

μπμζαζδήπμηε δοζθεζημονβίαξ ζηδκ αζιαηζηή ηοηθμθμνία, άθθμηε ιέζς ηδξ 

εθανιμβήξ ηαζ πνήζδξ εενιήξ θμοηνμεεναπείαξ ηαζ άθθμηε ιέζς ηδξ εθανιμβήξ 

ροπνήξ θμοηνμεεναπείαξ. Φοζζηά αέααζα, δεκ ιπμνεί κα παναθεζθεεί ηαζ δ ακαθμνά 

ηδξ εθανιμβήξ, πμο έβζκε παναπάκς, ζπεηζηά ιε ηδκ εκαθθαβή εενιχκ ηαζ ροπνχκ 

κημοξ- θμοηνχκ.        

Γίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ αζιαηζηή νμή ηαζ ζηδκ δοζθεζημονβία ηδξ αζιαηζηήξ 

ηοηθμθμνίαξ ςξ απυννμζα ηάεε κυζμο, μ Kneipp, εεχνδζε πςξ δ πνήζδ κενμφ έπεζ 

ηνείξ ζηυπμοξ μζ μπμίμζ αθμνμφκ ζηδκ ελυκηςζδ ηςκ κμζδνχκ ζημζπείςκ, ζηδκ 

επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ζηδκ εκδοκάιςζδ ημο μνβακζζιμφ. Θα ιπμνμφζε 

ηακείξ κα εεςνήζεζ, ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ημο Kneipp, υηζ δ ίαζδ επένπεηαζ απυ 

ηα θμοηνά αηιμφ ηαζ απυ ηα εενιά θμοηνά, πθμφζζα ζε θανιαηεοηζηά αυηακα. Ο 

μνβακζζιυξ, εκδοκαιχκεηαζ απυ ηα ροπνά κημοξ ηαζ δ ελυκηςζδ ηςκ κμζδνχκ 

ζημζπείςκ ζοκηεθείηαζ ιέζς ανεβιέκςκ επζδέζιςκ ηαζ οβνχκ πεηζεηχκ. Όπςξ ηαζ κα 

έπεζ υιςξ, δ πνήζδ ημο κενμφ, μθείθεζ κα βίκεηαζ υπζ ιυκμ ζηα πνμζαεαθδιέκα απυ 

ηάπμζα κμζδνά ζημζπεία ιένδ ημο ζχιαημξ, αθθά ζε υθμ ημ ζχια δζυηζ, ημ 

πνμζαεαθδιέκμ κμζδνυ αίια νέεζ ζε υθα ηα ιένδ ημο εκδυηενμο ζχιαημξ (Kneipp, 

1984).  

Ζ αζςιαηζηή ζοββναθή ημο ένβμο ημο Kneipp, (1984) παναδίδεζ αηυιδ ηαζ 

ζήιενα, ελαζνεηζηά εηπαζδεοηζηέξ ιμνθέξ βκχζδξ, ζπεηζηά ιε ηδκ πανμπή απυ ηδ 

θφζδ εκυξ απμηεθεζιαηζημφ θανιάημο υπςξ ημ κενυ. Ο ζοββναθέαξ ημο ειπεζνζημφ 

αζαθίμο My water cure, ηαημνεχκεζ κα ιεηαηνέρεζ ηδκ ειπεζνία ζε αίςια ηαζ κα 

πανάβεζ ιζα ελαζνεηζηή εεναπεία ιέζς θμοηνχκ, δ μπμία απμηνίκεηαζ ζε δζάθμνεξ 

ζςιαηζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ κυζμοξ. Δπζηεκηνχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ζηδκ αζιαηζηή 

νμή ηαζ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, βίκεηαζ ηαηακμδηή, δ επίδναζδ ημο κενμφ 

ζηδκ αθθδθμελανηχιεκδ ροπμ- αζμθμβζηή οπυζηαζδ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ. Ο 

ζοββναθέαξ ηαημνεχκεζ, ειπκεοζιέκμξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ απυ ημ Ηππμηναηζηυ 

ένβμ, κα εειεθζχζεζ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ οβείαξ, υπςξ είκαζ δ επζθδρία, ημ 
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ηνμιχδεξ παναθήνδια πμο έπεηαζ ηδξ οπενηαηακάθςζδξ αθημυθ, ημο πονεημφ ηαζ 

δζάθμνςκ άθθςκ μνβακζηχκ ηαζ ροπζηχκ δζαηαναπχκ.   

Υαναηηδνζζηζηά, ημ πανάδεζβια ηδξ επζθδρίαξ, απμηεθμφζε βζα ημκ Kneipp, 

ιζα δοζθεζημονβζηή απυννμζα ημο αίιαημξ ηαζ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο. Ο Kneipp, 

εκδζαθενυηακ βζα ηδκ δθζηία ημο αηυιμο, ηδκ πνμκζηή δζάνηεζα επζηνάηεζαξ ηδξ 

κυζμο, ηδκ δοκαηυηδηα ακηίθδρδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ημοξ πάζπμκηεξ ηαζ ηδκ 

ζηακυηδηα δζαηήνδζδξ ηςκ πκεοιαηζηχκ δοκάιεςκ. Έπμκηαξ ακαπηφλεζ ηδκ 

πεπμίεδζδ υηζ ημ κενυ ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ, 

ζοιαμφθεοε ημοξ επζθδπηζημφξ κα θαιαάκμοκ ηνφμ θμοηνυ ημ ηαθμηαίνζ, ημ μπμίμ εα 

είπε δζάνηεζα εκυξ θεπημφ. Σμ ίδζμ θμοηνυ, ιε εενιμηναζία θίβμ εενιυηενδ, έπνεπε 

κα θαιαάκεηαζ ημκ πεζιχκα, ιε δζάνηεζα 1 – 2 θεπηά. Σέθμξ, δ εκημθή βζα ηδκ 

απμθοβή αθημμθμφπςκ πμηχκ ηαζ ηαθεΐκδξ ήηακ νδηή. Αοηή δ πεπμίεδζδ, μδδβεί 

ζημ ζοιπέναζια πμο μ Ηππμηνάηδξ είπε ηαηαθήλεζ αζχκεξ πνζκ. Ζ επζθδρία, απμηεθεί 

ιζα ροπζηή δζαηαναπή, πνμενπυιεκδ απυ ηάπμζεξ ζςιαηζηέξ δοζθεζημονβίεξ. αθχξ 

υπζ εηείκεξ πμο μ Ηππμηνάηδξ είπε μνίζεζ ςξ απμηέθεζια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ 

ηεζζάνςκ ζςιαηζηχκ ποιχκ (ιαφνδξ, ηίηνζκδξ πμθήξ, θθέβιαημξ ηαζ αίιαημξ) υπςξ 

πθδνμθμνμφιαζηε ηαζ απυ ημκ Μαδζακυ, (2006). Ακαβκςνίγεηαζ ςζηυζμ, δ 

αζμθμβζηή αάζδ ηδξ ροπζηήξ δζαηαναπήξ ηδξ επζθδρίαξ, απμννίπημκηαξ ηαζ 

απμιοεμπμζχκηαξ ηδκ ενδζηεοηζηή αζηζμθμβία πμο επζηναημφζε ζηδκ ανπαζυηδηα. Ο 

Ηππμηνάηδξ εειεθζχκεζ ηδκ νζγμζπαζηζηή βζα ηδκ επμπή άπμρδ, ζπεηζηά ιε ηδκ 

πνμέθεοζδ ηδξ ροπζηήξ κυζμο ηαζ πανέπεζ ζηδκ ζφβπνμκδ επζζηήιδ ηα εειέθζα βζα 

ηδκ εθανιμβή πνμβμκζηχκ εεναπεοηζηχκ ιεευδςκ ελεθζβιέκςκ υιςξ, ζηα πνυηοπα 

ηςκ ζφβπνμκςκ ακαηαθφρεςκ ηαζ ακαβηχκ.  

Έπμκηαξ πανμοζζάζεζ ηδκ θανιαηεοηζηή δνάζδ ημο κενμφ, δεκ εα ιπμνμφζε 

κα παναθεζθεεί δ παναηήνδζδ υηζ ημ πυζζιμ κενυ δε ζοιαάθθεζ ζδζαίηενα ζημκ 

πονεηυ. Καεχξ δεκ θεζημονβεί ςξ ιέζμ ζαέζδξ, ηδξ δίραξ ηαηά ηδκ ζοκεήηδ φπανλδξ 

πονεημφ, πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ πμθήξ ημο ζπθήκα ηαζ ημο ήπαημξ. Δπίζδξ, έπμκηαξ 

επζηεκηνςεεί ζηζξ δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ ημο φδαημξ, βίκεηαζ θακενυ ιέζα απυ ηδκ 

ιεθέηδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ υηζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηνφςκ πμδζχκ, δ θήρδ κενμφ απυ 

ημ ζηυια, ςξ πμηυ, πνμηαθεί ζοκέπεζεξ αθααενέξ βζα ημκ μνβακζζιυ (Phillips, 1987)  

Ακηίεεηα ιε ηδκ πυζδ, δ θήρδ θμοηνμφ είκαζ εοενβεηζηή, βζα πθδεχνα 

αζεεκχκ υπςξ έπμοιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ ακαθένεζ ζε δζάθμνα ζδιεία ηδξ ενβαζίαξ, 
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είηε υηακ βίκεηαζ ζοζηδιαηζηή πνήζδ είηε υηακ πναβιαημπμζείηαζ πνήζδ ακά 

δζαζηήιαηα. ε πθήνδ ζοκάθεζα ιε ηα ένβα ημο Ηππμηνάηδ ηαζ ημο Kneipp (1984), 

ανίζημκηαζ ηαζ μζ παναηδνήζεζξ ημο Phillips (1987), ζπεηζηά ιε ηδκ ηοπμθμβζηή 

ελέηαζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ θμοηνχκ. Υχνμζ ζηεβαζιέκμζ, απμθοβή ηαπκμφ ηαζ 

άθεμκδ πανμπή κενμφ, είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ εκδεδεζβιέκδξ θμοηνμεεναπείαξ 

ηαηά ημοξ ανπασημφξ πνυκμοξ. Δπίζδξ, ζοκίζηαηαζ ηαζ δ πνήζδ ζαπμοκζμφ, ζε 

πενίπηςζδ πμο αοηυ είκαζ εενιυ ηαζ ημ κενυ είκαζ άθεμκμ. Όπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, 

δ πνυζααζδ ζηδκ θεηάκδ ζηδκ μπμία πενζέπεηαζ ημ κενυ, μθείθεζ κα είκαζ εφημθδ, ιε 

ημκ θμουιεκμ κα ανίζηεηαζ ζε παεδηζηή ζηάζδ, ιε ήνειδ ηαζ ζζςπδθή ζοιπενζθμνά 

πνμζανιμζιέκδ ζηζξ απαζημφιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ επζηαβέξ ηδξ θμοηνμεεναπείαξ 

(Phillips, 1987). 

Ζ εθανιμβή ηδξ οδνμεεναπείαξ ηαζ θμοηνμεεναπείαξ, απμηέθεζε πανάβμκηα 

ζφζηαζδξ ηαζ πμθθχκ ροπζαηνζηχκ δμιχκ. Όπςξ εα δζαθακεί ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, 

δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμοηνζηέξ εθανιμβέξ ζε ροπζαηνεία ηαζ ροπζηέξ δμιέξ ςξ ιέζμ 

ηαηαπνάοκζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ροπζαηνζηχκ δζαηαναπχκ, αθθά ηαζ ιέζμ 

πνυηθδζδξ βαθήκδξ ηαζ ακάπηολδξ ροπαβςβζηήξ δζάεεζδξ. Αοηέξ μζ εθανιμβέξ 

ζπεδζαζιέκεξ αζχκεξ ηαζ εθανιμζιέκεξ ακά ημοξ αζχκεξ, πνμηαθμφκ ζδζαίηενδ 

εκηφπςζδ υζμκ αθμνά ζηδκ πναηηζηή ακηζζοιααηζηή πνήζδ ημο κενμφ ζηζξ ροπζηέξ 

πηοπέξ ηςκ ακενχπςκ.   

Κεθάιαην 4.1 

Λνπηξά θαη πδξνζεξαπεία ζηηο ςπρηαηξηθέο δνκέο 

Σα ιπάκζα ζε θμοηνά, ή ηα ηνφα κημοξ έπμοκ ακαθενεεί ηαζ απυ άθθμοξ 

επαββεθιαηίεξ ροπζηήξ οβείαξ. Ζ πνήζδ ημοξ θμζπυκ ςξ εεναπεοηζηυ ιέζμ είκαζ 

αδζαιθζζαήηδηδ ημοθάπζζημκ υζμκ αθμνά ηδκ πνμ θανιάηςκ επμπή, δ μπμία 

ηαηαηθφγεζ ηδκ ζδιενζκή επμπή, ηδκ ηαεδιενζκυηδηα αζεεκχκ ηαζ οβεζχκ αηυιδ 

αηυιςκ.  οβηεηνζιέκα ηαηά ημκ 19
μ
 αζχκα, δ βενιακζηή ζαηνζηή ηαζ ροπζαηνζηή 

ήεεθε ηδκ πνήζδ θμοηνχκ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ζηζξ δζάθμνεξ ροπζηέξ κυζμοξ, 

υπςξ δζαθαίκεηαζ απυ ηδκ ιεθέηδ ημο αζαθίμο ηςκ Wallace ηαζ Gash, (2008), History 

of Psychiatry and Medical Psychology.  

ηδκ ζφκημιδ εκυηδηα πμο ακαπηφζζεζ μ Jacobi, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ 

Wallace & Gash, 2008), ζπεηζηά ιε ηδκ εεναπεοηζηή ιέεμδμ, είκαζ λεηάεανμξ μ 
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εοαββεθζζιυξ ημο βζα ηδκ ζδέα πενί οπμηεζιεκζηήξ θφζδξ ηδξ αζεέκεζαξ. Ζ 

ηαηαπμθέιδζδ αοηήξ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ θφζδξ ηδξ αζεέκεζαξ, ιπμνεί κα 

ηαηαπμθειδεεί, δζαιεζμθααχκηαξ εηηεηαιέκδ εηπαζδεοηζηή πνμζπάεεζα ζημοξ 

αζεεκείξ ηαζ πνμζεπηζηέξ νοειίζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ αζεεκχκ. Λίβα πνυκζα 

πνζκ ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ημο Jacobi, οπήνπε ιζα εονέςξ απμδεηηή ηαζ 

εθανιμζιέκδ ηεπκζηή εηηυλεοζδξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ κενμφ ιε ημοαάδεξ, ζηα 

ηεθάθζα ηςκ αζεεκχκ ζημ κμζμημιείμ Charite, ημο Βενμθίκμο. Πανάθθδθα 

πναβιαημπμζμφηακ δ πμνήβδζδ ιεβάθςκ δυζεςκ ιμνθίκδξ ηαζ μπίμο βζα ηδκ 

πνυηθδζδ φπκμο ζημοξ αζεεκείξ, πςνίξ ηαιία αιθζζαήηδζδ. Ο Jacobi, ακηζηάπεδηε 

ζε αοημφ ημο είδμοξ ηα κημοξ ηαζ επζπθέμκ εκακηζχεδηε ηαζ ζηζξ ιμνθέξ αθαίιαλδξ 

πμο πναβιαημπμζμφκηακ ζημοξ αζεεκείξ ημο κμζμημιείμο. Γζ αοηυκ, δ πνήζδ ηέημζςκ 

θμοηνχκ ήηακ απθά ακαπμηεθεζιαηζηή, (Wallace & Gash, 2008).  

Ο Jacobi, ζοκέααθε ιε ημκ ηνυπμ ημο ζηδκ ιεηαννφειζζδ αοηχκ ηςκ 

ροπζαηνζηχκ πναηηζηχκ, δίκμκηαξ ημ έκαοζια βζα ηδκ εονφηενδ ιεηαννφειζζδ ηδξ 

ροπζαηνζηήξ ηαζ ηςκ  οπυθμζπςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ροπζηή οβεία ηθάδςκ. Έθααε ιέηνα 

ηα μπμία πενζεθάιαακακ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ αζεεκχκ, ζε επζπθςιέκμοξ εθαθνχξ 

πχνμοξ, ιε εφημθδ πνυζααζδ ζηδκ αθθαβή νμφπςκ ηαηάθθδθεξ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ, απθή απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ πνυζααζδ ζε εενιά ή ροπνά θμοηνά ιε 

απχηενμ ζηυπμ ημ πθφζζιμ ηςκ αζεεκχκ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ημοξ. Αοηή δ 

ιεηαννοειζζηζηή βναιιή ημο Jacobi, απμηέθεζε ηδκ ακάπηολδ ηαζ εβηαείδνοζδ ηδξ 

«πκεοιαηζηήξ εεναπείαξ». Έπμκηαξ ακαπηφλεζ ιζα ιεβάθδ ηαζ δζυθμο εοηαηαθνυκδηδ 

ειπεζνία ζημκ ροπζαηνζηυ ημιέα, απέδεζλε πςξ έπνεπε κα πνμθδθεεί δ αζαζυηδηα 

μνζζιέκςκ αζεεκχκ ιέζς ημο πενζμνζζιμφ ημοξ. Πνυηεζκε θμζπυκ, βζα ηδκ πενίπηςζδ 

ημοξ ηδκ ροπνμθμοζία (cold rain baths). Έηζζ μζ ήνειμζ ηαζ ζε αεθηζςηζηά ζηάδζα 

αζεεκείξ απαθθάπηδηακ απυ ηδκ αίαζδ ηαζ εκμπθδηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ 

πενζμνζζιέκςκ πθέμκ αζεεκχκ (Wallace & Gash, 2008).  

Ο Jacobi ενβαγυιεκμξ ηαζ ενεοκχκηαξ δεδμιέκα ηαζ πενζπηχζεζξ ιακζαηχκ 

αζεεκχκ, ήνεε ζε νήλδ ηαζ ακηαβςκζζιυ ιε ηδκ θζθμζμθζηή ημπμεέηδζδ ημο 19
μο

 

αζχκα πενί θανιαηεοηζηήξ θζθμζμθίαξ. Πνμέαδ έηζζ ζηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ 

αλζμικδιυκεοημο αζφθμο ζηδκ βενιακζηή πυθδ Siegburg, ημ 1834, ημ μπμίμ 

αθμνμφζε ζηδκ θζθμλεκία ηαζ εεναπεία ιακζαηχκ αζεεκχκ.  ε αοηυ ημ άζοθμ, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηδκ ελςηενίηεοζδ ηδξ αίαξ ηςκ αζεεκχκ ςξ ιένμξ ηδξ 

δοζθεζημονβζηήξ ζοιπενζθμνάξ, πμο απμννέεζ απυ ηδκ αζεέκεζα, μ θυαμξ ηαζ δ 
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ακδζοπία δεκ ήηακ έκημκδ. ηδκ πενίπηςζδ υπμο δ αία βζκυηακ ακηζθδπηή ςξ 

επζηίκδοκδ απυ ημ πνμζςπζηυ,  δζαηαζζυηακ απυ ημκ δζεοεοκηή ηδξ ηθζκζηήξ, μζ 

αζεεκείξ κα δεπημφκ κημοξ ηαζ ροπνμθμοζίεξ (cold rain baths), ζφιθςκα ιε ημοξ 

Wallace ηαζ Gash, (2008).  

Παναηδνμφιε θμζπυκ, πςξ δ θμοηνμεεναπεία, είκαζ έκα ιέζμ ακηζιεηχπζζδξ 

δζάθμνςκ ροπζαηνζηχκ κυζςκ. Ζ ηφνζα εθανιμβή ηδξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζμφκηακ 

ημκ 19
μ
 αζχκα ζηα ροπζαηνεία ηδξ Γενιακίαξ ηαηά ηδκ άκεζζδ ημο ναζζμκαθζζιμφ, 

(υπςξ ζοκεπάβεηαζ απυ ημοξ Wallace & Gash, 2008), αοηυ υιςξ δεκ ζδιαημδμηεί ηαζ 

ηδκ πθήνδ απχθεζα ηδξ ζε πζμ ζφβπνμκεξ δμιέξ ροπζηήξ οβείαξ. Tα θμοηνά ηαζ δ 

εκαηέκζζδ θοζζηχκ οδάηζκςκ ημπίςκ απμηεθεί αηυιδ ηαζ ζήιενα ιζα πνμζπάεεζα, 

βαθήκδξ ηςκ αζεεκχκ ζε πμθθέξ κμζμημιεζαηέξ δμιέξ ηυζμ ημο εβπχνζμο υζμ ηαζ 

ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ οβείαξ. Γεκ εα ιπμνμφζε ζημ ζδιείμ αοηυ κα ιδκ 

πναβιαημπμζδεεί ιζα απμδεζηηζηή ακαθμνά ηδξ επίδναζδξ ηςκ οδάηςκ ηαζ ηςκ 

θμοηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ οπμηεζιέκςκ, πμο ζοιιεηέπμοκ 

ζηδκ ηαζκία ημο Milos Forman, (1975), One flew over the Cuckoo’s nest.  

οβηεηνζιέκα βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ ζε δφμ ζδιεία ηδξ ηαζκίαξ, δ επαθή ηςκ 

αζεεκχκ ιε ημ οδάηζκμ πενζαάθθμκ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ δ επαθή ημοξ ιε ηζξ θμοηνζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ημο ροπζαηνείμο είκαζ ζδζαίηενα εοενβεηζηή ζημκ ηνυπμ νφειζζδξ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημοξ.  

Παναηδνμφιε, ζηδκ ηαζκία Σηελ θσιηά ηνπ θνύθνπ, (εθθδκζηή απυδμζδ), υηζ 

ηδκ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία μζ αζεεκείξ ανίζημκηαζ ζηζξ ιπακζένεξ ηδξ ροπζαηνζηήξ 

δμιήξ επζδίδμκηαζ ζε δζάθμνεξ ροπαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Φοπαβςβμφκηαζ 

παίγμκηαξ δζάθμνα παζπκίδζα, ηαζ θακενχκμοκ ιζα δζάεεζδ εοθμνίαξ  ηαζ βαθήκδξ. 

Έκα αηυιδ ζδιείμ, ημ μπμίμ πνμζδζμνίγεζ ηδκ πνυηθδζδ πανμφιεκδξ δζάεεζδξ ηςκ 

αζεεκχκ, είκαζ εηείκμ, υπμο μζ αζεεκείξ έπμκηαξ δναπεηεφζεζ απυ ημκ αοζηδνυ 

εβηθεζζιυ ημοξ ζηδκ ροπζαηνζηή δμιή, ανίζημκηαζ ζηδκ εάθαζζα ηαζ επζδίδμκηαζ ζε 

αθζεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δοενβεηδιέκμζ απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ εάθαζζαξ, 

πανμοζζάγμκηαζ πανμφιεκμζ, εκχ απμθαιαάκμοκ ηδκ απυθαοζδ ημο οδάηζκμο ημπίμο 

ηδξ ηαζ ηδκ δδμκή πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ επαθή ημοξ αοηή.  

ε επυιεκα ηεθάθαζα εα δζαθακεί, μ νυθμξ ηςκ θμοηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζε 

δζάθμνεξ ζζημνζηέξ επμπέξ, ζηδκ πνυηθδζδ ροπαβςβίαξ ηαζ δζαζηέδαζδξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ μ ημζκςκζηυξ ηαλζηυξ παναηηήναξ πμο δζαιεζμθααμφζε δ φπανλδ ηέημζςκ 
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θμοηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Πμθθέξ θμνέξ, αοηή δ ιέεμδμξ θμοηνμεεναπείαξ ή ηαζ 

παναηήνδζδξ οδάηζκςκ ημπίςκ, ζδζαίηενα εαθάζζζςκ, εα δμφιε υηζ απμηεθεί 

ηθδνμκμιζά ηςκ ανπαίςκ εθθδκζηχκ Αζηθδπζείςκ, ηαζ ηςκ ροπμεεναπεοηζηχκ 

ιεευδςκ πμο ηεθμφκηακ ζηα ζενά ηςκ πνχηςκ αοηχκ κμζμημιεζαηχκ δμιχκ. 

Κεθάιαην 5 

Σα Αζθιεπηεία θαη κηα ςπρνινγηθή εξκελεία ησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ 

 Ο Αζηθδπζυξ οπήνλεξ βζμξ ηδξ εκδηήξ Κμνςκίδαξ ηαζ ημο εεμφ Απυθθςκα. Ο 

εευξ Απυθθςκαξ, ήηακ πνμζηάηδξ ηδξ ηνέθαξ ηαζ ημο απμδζδυηακ ημ πνμζςκφιζμ 

Λμλίαξ. Σμ πνμζςκφιζμ αοηυ, μθεζθυηακ ζφιθςκα ιε ημ θασηυ ιφεμ ζηδκ 

ελμοζζαζηζηή ηζιςνία πμο οπέααθθε μ εευξ πνμζηάηδξ ηδξ ηνέθαξ, πνμζαάθθμκηαξ ιε 

θνεκμαθάαεζα  υζμοξ είπακ οπμπέζεζ ζε αζέαεζα. Ο Αζηθδπζυξ, βζυξ, ημο Απυθθςκα, 

εεςνμφηακ μ ιεβαθφηενμξ πνμβμκζηυξ ζαηνυξ ημο Ηππμηνάηδ (Μαδζακυξ, 2006). Ζ 

ζαηνζηή ηέπκδ ηδκ μπμία ηάηεπε ελαίνεηα μ Αζηθδπζυξ, εκημπίγεηαζ ήδδ απυ ημοξ 

μιδνζημφξ πνυκμοξ ηαζ απμηεθεί υπζ ιζα απθμσηή θασηή ηέπκδ, αθθά ιζα ενδζηεοηζηή 

ηεθεημονβζηή ηεπκζηή, ιε ζημπυ ηδκ επίηεολδ ηδξ οβείαξ. Δηείκα, ηα μιδνζηά πνυκζα, 

μζ δδιμθζθέζηενμζ ζαηνμί ήηακ μζ βζμί ημο Αζηθδπζμφ, Μαπάςκ ηαζ Πμδαθείνζμξ. Ζ 

εθανιμβή ηδξ ζαηνζηήξ απυ αοηά ηα πνυζςπα, ζηάεδηε ανςβυξ ζηδκ μζημδυιδζδ ηαζ 

εέζπζζδ ηςκ Αζηθδπζείςκ, ηα μπμία απμηέθεζακ ηα πνχηα ζακαηυνζα ζηδκ ζζημνία 

ηδξ ζαηνζηήξ ηαζ εεναπεοηζηήξ επζζηήιδξ. Πνυηεζηαζ, υπζ ιυκμ βζα εεναπεοηζηά 

ζδνφιαηα, αθθά βζα ενδζηεοηζηά ηέκηνα, ηα μπμία πνμήβαβακ ηδκ δδιμθζθή εέζδ πμο 

ανιυγεζ κα ηαηέπεζ δ ηέπκδ ηδξ ζαηνζηήξ. Σέθμξ, ηα Αζηθδπζεία, ζοκηέθεζακ ζηδκ 

ηεθεζμπμίδζδ ηδξ ζαηνζηήξ πναηηζηήξ ηαζ ηςκ ηθζκζηχκ παναηδνήζεςκ, δζυηζ 

απμηέθεζακ πνήζζια μζημδμιήιαηα, εζημκμβναθχκηαξ ηα πνχηα κμζμημιεία ημο 

ηυζιμο (Ανααακηζκυξ, 1907). 

 Πνμηείιεκμο κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηδκ θεζημονβία ηςκ Αζηθδπζείςκ, 

εα ειααεφκμοιε ζηα δεδμιέκα πμο πανμοζζάγμκηαζ απυ δζάθμνεξ αζαθζμβναθζηέξ 

πδβέξ ζπεηζηά ιε ημοξ ζημπμφξ αοηχκ ηςκ πνχηςκ κμζμημιεζαηχκ ηαζ 

ενδζηεοηζηχκ ζδνοιάηςκ. Θα παναηδνήζμοιε ηζξ εεναπεοηζηέξ θεζημονβίεξ πμο 

δζέπμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ ακενχπςκ ζηα Αζηθδπζεία ηαζ ηζξ ιακηζηέξ πναηηζηέξ πμο 

αζημφκηακ ζε μνζζιέκα απυ αοηά.  
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 Ζ εεναπεία πμο εθανιμγυηακ ζε αοηά, είπε ηνζπθυ ζημπυ, υπςξ ημοθάπζζημκ 

ελάβεηαζ ςξ ζοιπέναζια απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ εεναπείαξ ζε αοηά ηαζ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ πμο πανάβμκηακ. Πνχηα απ υθα θμζπυκ, ήηακ βεκζηή. ημπυξ ηδξ 

βεκζηήξ εεναπείαξ, ήηακ δ επίηεολδ ηδξ οβζεζκήξ γςήξ εκ βέκεζ ηαζ ηα ιέζα επίηεολδξ 

αοημφ ημο ζημπμφ, ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηά.  Πνχημκ, μζ καμί αοημί, ήηακ 

μζημδμιδιέκμζ ζε πενζαάθθμκηα ελμπζηά, οβζεζκά ηαζ εοάενα (Ανααακηζκυξ, 1907). 

Αοηή δ ημπμεέηδζδ ηςκ καχκ, ζε ηέημζμοξ ηυπμοξ, ιπμνεί κα ιαξ πνμδζαεέζεζ, βζα 

ηδκ ακηίθδρδ ηδξ αζηίαξ, πμο επζθέβμκηακ ηέημζα ζδιεία. Αοηυ θμζπυκ, πμο ιάθθμκ 

απμηεθεί ιζα πνμθάκεζα, ηδξ αζηίαξ, είκαζ υηζ, δ δνειία ηδξ ελμπήξ ηαζ δ αίζεδζδ ηδξ 

έκςζδξ ιε ηδκ θφζδ, πνμηαθεί ζημκ άκενςπμ ιζα αβαθθίαζδ, ιζα ροπζηή βαθήκδ. 

Ακαθενυιεκμξ ζε πζμ ζφβπνμκα ενεοκδηζηά δεδμιέκα, θαίκεηαζ υηζ, αοηή δ επαθή ιε 

ηδκ θφζδ, πανέπεζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ζςιαηζηήξ, πκεοιαηζηήξ, ροπζηήξ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ γςήξ. Απμθεφβεηαζ δ πκεοιαηζηή ηαηαπυκδζδ ηαζ ημ άημιμ 

ηαηαθένκεζ κα απμδνάζεζ απυ ηδκ ηαεδιενζκή οπμηαβή ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο 

απαζημφκ έκημκδ παναηήνδζδ ηαζ δζέβενζδ. Ζ επζηεκηνςιέκδ πνμζμπή ζε 

ενεείζιαηα, δ επελενβαζία ημοξ ηαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

εηπέιπμκηαζ απυ ημ ηαεδιενζκυ πενζαάθθμκ πνμηαθμφκ ηδκ ηαηαπυκδζδ πμο 

ακαθένεδηε πζμ πάκς. Ζ απθή παναηήνδζδ ακηίεεηα, εκυξ υιμνθμο θοζζημφ ημπίμο, 

ιεζχκεζ ημοξ ζςιαηζημφξ νοειμφξ ηαζ ελζζμννμπεί ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πκεοιαηζηήξ 

ημφναζδξ. Μέζς ηδξ επίδναζδξ πμο αζηεί μ κμοξ ζημ ζχια, δ θφζδ πανέπεζ έκα 

δζάθεζιια ακάπαοζδξ, ακαγςμβυκδζδξ ηαζ ακακέςζδξ ζε υθμ ημκ μνβακζζιυ υπςξ 

παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Burkhardt, (2000). Θα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε 

απυ αοηή ηδκ παναηήνδζδ υηζ,  δ ηυπςζδ ηαζ δ αβπςηζηή γςή ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ 

οπμηάζζμκηαζ ιπνμζηά ζημ ιεβαθείμ ηδξ δνειίαξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ πμο αζηεί δ θφζδ 

ιε ηα υιμνθα ημπία ηδξ. Ο εβηέθαθμξ, ιπνμζηά ζηδκ παναηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ 

ημπίςκ, πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ έκημκδξ δζεβενηζηήξ δνάζδξ πμο ιπμνεί κα οθίζηαηαζ 

ηαε υθδ ηδ δζάνηεζα ιζαξ έκημκδξ ηαζ ημοναζηζηήξ ιέναξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζε 

πενίπηςζδ υπμο επζηναημφκ δζάθμνεξ ηεθαθαθβίεξ ηαηά ηδκ φπανλδ ιζαξ αζεέκεζαξ. 

Ζ θοζζηή μιμνθζά, πμο πανάβμοκ ηα ζδιεία ζηα μπμία είκαζ πηζζιέκμζ μζ καμί ηςκ 

Αζηθδπζείςκ, δδιζμονβμφκ ηδκ παθάνςζδ ημο οπμηεζιέκμο, πμο εζζένπεηαζ ζε 

αοημφξ.  

 Σμ αίζεδια ηδξ εοηοπίαξ, δ ιείςζδ ημο άβπμοξ ηαζ δ εονφηενδ επζννμή πμο 

αζηείηαζ ζηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο ακενχπμο, είκαζ απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ 
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επίδναζδξ πμο αζηεί δ θφζδ πάκς ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Δκζζπφμκηαζ επίζδξ μζ 

ημζκμηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ μζ άκενςπμζ βίκμκηαζ ζηακυηενμζ ζημ αίζεδια αθθδθεββφδξ  

ζφιθςκα ιε ημκ Maller ηαζ ζοκ., (2006). 

 Ζ άθεμκδ πανμπή ιέζςκ, πμο ελαζθαθίγμοκ ζημοξ εζζενπμιέκμοξ ηδκ εογςία 

ηαζ ηδκ ροπαβςβία, ηαεζζηά αοηά ηα ζδνφιαηα εαοιάζζα ανζζημονβδιαηζηά 

ζακαηυνζα. Σα ιέζα αοηά, ζοιπενζθαιαάκμοκ, υπςξ είκαζ δοκαηυ κα οπμεέζεζ 

ηάπμζμξ, οδνμεεναπείεξ μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ζηδκ απμηαηάζηαζδ δζάθμνςκ 

κμζδιάηςκ, ηα μπμία ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ έπμοκ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς, 

αθθά ηαζ ζηδκ παθανςηζηή επίδναζδ πμο αζημφκ ζημκ άκενςπμ. Φοζζηά, μζ 

οδνμεεναπείεξ ζοκμδεφμκηακ ηαζ απυ ηδκ ζςιαηζηή άζηδζδ, ηδκ ιμοζζηή, ηδκ 

ηαηάθθδθδ δζαηνμθή ηαζ άθθα ροπαβςβζηά εέιαηα. Δίκαζ υιςξ ζδιακηζηυ κα 

ακαθενεεί, πςξ δ είζμδμξ, ζε αοηά ηα ζδνφιαηα δεκ επζηνεπυηακ, πανά ιυκμ ιεηά ηδκ 

ηαεανζυηδηα ημο αηυιμο πμο επζεοιμφζε κα εζζέθεεζ. Αοηυ ζοκέααζκε, ιε απχηενμ 

ζηυπμ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ. Πνμηεζιέκμο, κα εηπθδνςεεί αοηή δ επζηαβή, ηα 

θμοηνά, απμηεθμφζακ κμιζηή εκημθή ηδξ διέναξ ηαζ ζε ηακέκακ μ μπμίμξ δεκ ήηακ 

ηαεανυξ δεκ επζηνεπυηακ δ είζμδμξ, πςνίξ κα έπεζ πνμδβδεεί πθφζδ (Ανααακηζκυξ, 

1907).  

 ημ ζδιείμ αοηυ, πανμοζζάγεηαζ δ πνμπαναζηεοαζηζηή εεναπεία δ μπμία 

επίζδξ είπε ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδκ πθφζδ ημο εζζενπμιέκμο ζημ Αζηθδπζείμ, ιε 

ζημπυ ηδκ ηάεανζδ αθθά ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ. Οζ πάζπμκηεξ, μζ μπμίμζ ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ παναπέιπμκηακ ζηα ενδζηεοηζηά αοηά ηειέκδ ή ζηέηεοακ βζα 

ηδκ πανμπή ζοιαμοθεοηζηήξ αμήεεζαξ, υθεζθακ κα πθοεμφκ ιε κενυ πνμημφ 

εζζέθεμοκ ζημκ καυ. Σμ κενυ, ήηακ πνμηζιδηέμ κα είκαζ εαθάζζζμ, εάκ οπήνπε αέααζα 

ζηδκ πενζμπή ζηδκ μπμία είπε ακεβενεεί μ καυξ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια 

ημο Πθμφημο ημ μπμίμ ακαθένεζ μ Ανζζημθάκδξ «..πνχημκ ιέκ αοηυκ επί εάθθαηακ 

ήβμιεκ έπεζη’ εθμφιεκ» (ζφιθςκα ιε ημκ Ανααακηζκυ, 1907).  

Έπεζηα μζ ζηέηεξ οπμαάθθμκηακ ζηδκ ηαεζενςιέκδ ζενμηεθεζηία πμο ήεεθε κα 

ηαπκίγμκηαζ ιε ανχιαηα ή ηαζυιεκα ακηζζδπηζηά αυηακα ηαζ ηέθμξ οπάημοακ ζηδκ 

ζοιαμοθεοηζηή πενί απμθοβήξ μπμζαδήπμηε ηνμθήξ εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ 

ηάπμζα δζαηαναπή ζημ ζημιάπζ ηαζ κα επδνεάζεζ ηδκ ηεθμφιεκδ εεναπεία 

(Ανααακηζκυξ, 1907).  
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Ονιχιεκμξ απυ ηδκ πενίποζδ ανςιάηςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πθφζδξ ηςκ 

αζεεκχκ, εα ήεεθα κα επζζοκάρς ηδκ ζπμοδαζυηδηα πμο είπε ημ κενυ ηαζ ζε ηάπμζεξ 

πεζναιαηζηέξ ηζξ ανπαζυηδηαξ. Συζμ ζημ πεδίμ ηδξ ανςιαημπμζίαξ υζμ ηαζ ηδξ 

θανιαηεοηζηήξ ηαηά ηδκ πεζναιαηζηή πνάλδ ζηδκ ανπαζυηδηα, εκζζπφεηαζ δ βκχζδ 

ηαζ δ πνήζδ ημο οδάηζκμο ζημζπείμο, βζα ηδκ παναβςβή ηςκ ακηίζημζπςκ πνμσυκηςκ.  

 Ζ ανπαία εθθδκζηή ηεπκμβκςζία, θακηαζζχκεζ ζημκ ζφβπνμκμ ιεθεηδηή, 

ιεβέεδ αζμιδπακζημφ επζπέδμο βζα ηδκ παναβςβή ηςκ ανςιάηςκ ηαζ ηςκ 

θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ εηείκδ ηδκ επμπή. Μεθεηχκηαξ αοηή ηδκ ζοκάθεζα πμο 

πανμοζζάγμοκ δ θανιαηεοηζηή ηαζ δ ανςιαημπμζία, ζε πνμτπμεέζεζξ, ειαέθεζα ηαζ 

ζηυπμοξ, παναηδνεί εοδζάηνζηα ηακείξ ηδκ ελέπμοζα οδάηζκδ ζδιαζία βζα ηδκ 

απμιυκςζδ ηαζ παναθααή ηςκ θοηζηχκ δνμβχκ. Μέζα απυ ικείεξ ημο Θευθναζημο 

αθθά ηαζ πζκαηίδςκ βναιιζηήξ Β, δζαθαίκεηαζ υηζ, ζε πνχηδ θάζδ ηα οθζηά 

λδναίκμκηαζ ηαζ θνφβμκηαζ, ηαηυπζκ ηειαπίγμκηαζ, ημκζμπμζμφκηαζ ηαζ ημζηζκίγμκηαζ, 

εκχ μπμί ή έθαζα παναθαιαάκμκηαζ. Με φδςν ζηδ ζοκέπεζα οθίζηακηαζ ηαηενβαζίεξ 

χζηε κα ιεηαπμζδεμφκ ζε αβαεά πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ειαάπηζζδ ή ζε αβαεά πμο 

θεζημονβμφκ ςξ αθερήιαηα ηαζ εβπφιαηα (μοένεθ, 2003). Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ, 

ημ κενυ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηςκ ιέζςκ βζα ηδκ ηεθεημονβζηή δζαδζηαζία πμο 

θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδκ είζμδμ ζηα Αζηθδπζεία.  

Συζμ δ ζοιαμθζηή ημο εζηυκα υζμ ηαζ δ πναηηζηή ημο υπςξ ζηδκ ακαθμνά 

πενί ηδξ ανςιαημπμζίαξ ηαζ ηδξ θανιαηεοηζηήξ, απμηεθμφκ ιζα ζδζαίηενδ ζδέα ζηδκ 

ανπαζυηδηα πμο ιεηαηνέπεηαζ ζε εεζιυ ηαζ πνμάβεζ ημκ ζεααζιυ απέκακηζ ζημκ ίδζμ 

ημκ εαοηυ ηαηά ηφνζμ θυβμ, ιζαξ ηαζ δ πθφζδ ιε κενυ ηαζ δ ακαιεκυιεκδ 

ηαεανζυηδηα είκαζ δ ζοιαμθζηή ηάεανζδ ημο αηυιμο, μ ακαπηοζζυιεκμξ εεηζηυξ 

ζεααζιυξ απέκακηζ ζημκ ίδζμ ημκ εαοηυ, αοηυ πμο ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή εα 

απμηαθμφζαιε πνυζςπμ ζε πθήνδ θεζημονβία ακ ακαηαθμφζαιε ζηδκ ικήιδ ιαξ ηδκ 

πνμζςπμηεκηνζηή εεςνία ημο Rogers. Θα ιπμνμφζε αοηή δ ζοιαμθζηή ηάεανζδ κα 

ακαπεεί ζε ιζα ροπακαθοηζηή ενιδκεία ηαζ έπεζηα κα ακαθενεμφιε ζε υνμοξ ημο 

πνμζςπμηεκηνζημφ πεδίμο, χζηε κα ζοκδέζμοιε ηδκ ανπασηή ηοπμθαηνζηή 

παβζςιέκδ εέζδ ιε ηδκ ζφβπνμκδ επζζηήιδ ηδξ ροπμθμβίαξ. Αοηυ εα επζπεζνήζς ζε 

αοηυ ημ ζδιείμ. Μέζα απυ ηδκ ζοκέκςζδ ημο ακενχπμο ηδξ ανπαζυηδηαξ ηαζ ηςκ 

Αζηθδπζείςκ, ιε ηδκ θφζδ ημο κενμφ, κα πνμαχ ζηδκ ροπακαθοηζηή (ιε ζφβπνμκμοξ 

επζζηδιμκζημφξ υνμοξ) ενιδκεία αοηήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζηδκ επελήβδζδ ιε 

πεδίμ ηδκ πνμζςπμηεκηνζηή εεςνία, ημο ζεααζιμφ ζημκ εαοηυ.  
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οβηεηνζιέκα ,ζφιθςκα ιε ηδκ Α. Freud, (1946), δ ροπακαθοηζηή ενιδκεία 

ηδξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ πνμζςπζηυηδηαξ ιαξ πανέπεζ ηάπμζμοξ 

ιδπακζζιμφξ άιοκαξ, μζ μπμίμζ δνμοκ αζοκείδδηα ιε ζημπυ κα πνμζηαηεφζμοκ ημκ 

άκενςπμ απυ ημ άβπμξ ηαζ ηζξ εκμπέξ βζα αοηυ ηαζ απμηαθμφκηαζ ηαζ αιοκηζημί (υπςξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ Λμσγμο, 2012). Έκακ απυ αοημφξ ημοξ ιδπακζζιμφξ εα 

πνδζζιμπμζήζς ζημ ζδιείμ αοηυ, πνμηεζιέκμο κα πνμζπαεήζς κα ενιδκεφζς ηδκ 

απαίηδζδ βζα πθφζδ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ πνζκ ηδκ είζμδυ ημοξ ζηα Αζηθδπζεία 

αθθά ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ. Ζ «ιαηαίςζδ» 

είκαζ έκαξ ιδπακζζιυξ άιοκαξ, μ μπμίμξ ζοιαάθθεζ ζηδκ απμγδιίςζδ εκυξ αηυιμο 

πμο ζηέθηεηαζ ή ηάκεζ ηάηζ ιε αάζδ ηάπμζα ακεπζεφιδηδ μνιή ημο, ηάκμκηαξ ηάηζ 

πμο εα απμζαέζεζ αηνζαχξ αοηή ηδκ ακεπζεφιδηδ μνιή ημο. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ 

αοηή ηδκ ροπακαθοηζηή έκκμζα, εα ιπμνμφζε κα ζηεθηεί ηακείξ, πςξ μζ ανπαίμζ 

πνυβμκμζ, μζ μπμίμζ ηζκμφκηακ ιε αάζδ ηζξ πανμνιήζεζξ ημοξ, ηαζ έπναηηακ δζάθμνεξ 

αιανηίεξ ζφιθςκα ιε ηδκ παβζςιέκδ εεσηή ζδέα πμο επζηναημφζε εηείκδ ηδκ επμπή, 

πνμηεζιέκμο κα απμθφβμοκ ημ ζηίβια ηδξ εεσηήξ ηζιςνίαξ, βζα ηζξ οπμηζεέιεκεξ 

αιανηίεξ ημοξ, μζ μπμίεξ ημοξ δδιζμονβμφζακ ηαζ εκμπζηά αζζεήιαηα, οπμαάθθμκηακ 

ζε πθφζζιμ απυ ημοξ ζενείξ ηςκ Αζηθδπζείςκ, χζηε κα λεπθοεμφκ αηνζαχξ αοηέξ μζ 

ακεπζεφιδηεξ μνιέξ πμο ελςηενζηεφμκηακ. Δλάβκζγακ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ημκ εαοηυ 

ημοξ ηαζ μδδβμφκηακ ζε αοηυ πμο εα ακαθένς παναηάης ςξ εεηζηυ ζεααζιυ ηαζ 

εεηζηή αοημεηηίιδζδ έκκμζεξ ηδξ πνμζςπμηεκηνζηήξ εεςνίαξ, εκυξ πεδίμο ιαηνζκμφ 

ηδξ βεκεηζηήξ θνμτδζηήξ ροπακαθοηζηήξ ενιδκείαξ. Θα οπέεεηα θμζπυκ ζε αοηυ ημ 

ζδιείμ, πςξ ιέζς ημο αζοκείδδημο ιδπακζζιμφ άιοκαξ ηδξ ιαηαίςζδξ, μ 

παναπειπυιεκμξ ζηα Αζηθδπζεία, ηαεχξ ελαβκζγυηακ ιέζς ηδξ πθφζδξ ιε ημ κενυ, 

ηαηυνεςκε ηδκ εεηζηή αοημεηηίιδζδ. Ακέπηοζζε έζης ηαζ αναποπνυεεζια εεηζηέξ 

ζηάζεζξ βζα ημκ εαοηυ ημο. Απμηεθχκηαξ έκα πνυζςπμ ζε πνυμδμ ηαζ ζηακυ κα 

πνμζανιμζηεί ζηζξ πενζαάθθμοζεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο απαζημφζακ ηδκ 

ειαάπηζζδ ημο ζημ κενυ, ελεθζζζυηακ ζε έκα πνυζςπμ ζε πθήνδ θεζημονβία ζφιθςκα 

ιε ηδκ εεςνία ημο Rogers, (1952), (υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ Λμσγμο, 2012). Έπεζηα 

πνμζανιμγυηακ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ πμο έπμκηακ ηδξ πθφζδξ ηαζ αφλακε ηδκ 

αοημεηηίιδζδ ημο υκηαξ πθέμκ ελαβκζζιέκμξ απυ ηα «αιανηήιαηα» ημο.  

Έπεζηα ηδξ πνμπαναζηεοαζηζηήξ εεναπείαξ ηαζ ηςκ υζςκ ενιδκεζχκ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζε αοηή ηδκ ιέεμδμ ηςκ Αζηθδπζείςκ, αημθμοεεί δ εζδζηή 

εεναπεία, δ μπμία απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ελεζδζηεοιέκα ζε ηάεε κυζμ. Ο 
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ηαεανυξ αέναξ, δ ιάθαλδξ, δ ηαεανζυηδηα, ηα θμοηνά ηαζ δ απμθφιακζδ απμηεθμφκ 

ηα ηφνζα εεναπεοηζηά ιέζα, ηςκ μπμίςκ δ ζζπφξ δζαηδνείηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα ιζαξ 

ηαζ είκαζ βκςζηή δ δοκαιζηή πμο έπμοκ ηα ιέζα αοηά ζηδκ εκίζποζδ ημο μνβακζζιμφ 

ηαζ απμηεθεί ηφνζα αάζδ ηδξ ακαηνμθήξ ηςκ αζεεκχκ. Σα ιέζα αοηά απμηεθμφκ 

ηφνζα εεναπεοηζηά ενβαθεία, θοζζηήξ πνμέθεοζδξ, υπςξ απμηοπχκμκηαζ ζημοξ 

ηχδζηεξ ηςκ Ηππμηναηζηχκ ζαηνζηχκ, ένβςκ. Χζηυζμ, ανβυηενα ιε ηδκ επενπυιεκδ 

παναηιή ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, ηςκ παναδυζεςκ ηαζ ηςκ εεζιχκ, αοηά ηα 

οβζεζκά ιέζα, παναιεθήεδηακ ηαζ απμζαέζηδηακ, δίκμκηαξ ηδκ εέζδ ημοξ ζε εονεία 

βηάια θανιάηςκ ηαζ αμηάκςκ (Ανααακηζκυξ, 1907).  

ήιενα, ιεηά απυ πμθθά πνυκζα, εκηυξ ηςκ ζακαημνίςκ έπεζ εηηζκήζεζ ηαζ 

πάθζ δ εθανιμβή πανυιμζςκ ιεευδςκ άζηδζδξ ηδξ ζαηνζηήξ επζζηήιδξ υπςξ δ 

οδνμεεναπεία, ηα θμοηνά ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ αοηχκ δίαζηα, υηακ βνάθεζ μ 

Ανααακηζκυξ ημ 1907, ημ ένβμ ημο. Σμ αέααζμ είκαζ υηζ ηα θοζζηά ηάθθδ ηαζ δ 

ηαθαζζεδζία ημο πενζαάθθμκημξ ιαγί ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ οβζεζκήξ γςήξ ηαζ δζαζθάθζζδξ αοηήξ. Γζυηζ ιε ηα 

ιέζα αοηά, εκζζπφεηαζ ροπμθμβζηχξ δ οπμαμθή ηαζ δ αοημτπμαμθή. Αοηυ άθθςζηε 

ηαζ επζδζςηυηακ ιέζα απυ ηα ηεπκάζιαηα πμο παναηηήνζγακ μπμζαδήπμηε 

εεναπεοηζηή ιέεμδμ ηςκ Αζηθδπζείςκ. Αοηή ήηακ θμζπυκ δ εεναπεία, ηδκ μπμία 

εθήνιμγακ ζε βεκζηέξ βναιιέξ μζ ζενείξ ηςκ Αζηθδπζείςκ υπςξ ακαθένεζ μ 

Ανααακηζκυξ, (1907). 

Κεθάιαην 5.1 

Σα γλσζηόηεξα Αζθιεπηεία θαη ηα ζύγρξνλα θιεξνδνηήκαηά ηνπο 

Σα Αζηθδπζεία, ελεηάγμκηαζ ηδκ ζδιενζκή επμπή, υπςξ ιπμνεί κα οπμεέζεζ 

ηακείξ, πάνδ ζηα εκαπμιείκακηα ενείπζα ημοξ. Αοηά ηα ενείπζα, δεκ είκαζ πμθθά 

αέααζα, ςζηυζμ ηα ήδδ οπάνπμκηα ιαξ πθδνμθμνμφκ βζα ηδκ θεζημονβία ημοξ. Σμ 

ιεβαθφηενμ ηαζ ανπαζυηενμ Αζηθδπζείμ είκαζ ηδξ Σνίηηδξ, βζα ημ μπμίμ υιςξ μζ 

πενζβναθέξ ηαζ ηα ζςγυιεκα ζημζπεία είκαζ ζζπκά. Έκα αηυιδ ιεβάθμ Αζηθδπζείμ, 

ανίζηεηαζ ζηδκ παηνίδα ημο παηένα ηδξ ζαηνζηήξ, Ηππμηνάηδ απυ ηδκ Κς. Έπεηαζ ημ 

Αζηθδπζείμ ηςκ Αεδκχκ, βζα ημ μπμίμ υπςξ ηαζ βζα ηα πνμδβμφιεκα μζ πθδνμθμνίεξ 

πμο δίκμκηαζ είκαζ θίβεξ (Ανααακηζκυξ, 1907).  
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Σα ιεβαθφηενα ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα ζενά, βζα ηα μπμία ηαζ δζαεέημοιε 

μνζζιέκεξ πδβέξ πθδνμθμνζχκ ζοβηνζηζηά ιε ηα παναπάκς ζενά, είκαζ ημο 

Αιθζάναμο, ηαζ ημ ζενυ άθζμξ ημο Σνμθςκίμο (Ανααακηζκυξ, 1907). Με ηζξ υζεξ 

πενζβναθέξ δζαεέημοιε, εα πνμαμφιε ζηδκ εκίζποζδ ηδξ άπμρδξ πενί ηδξ φπανλδξ 

οδάηζκςκ πδβχκ ζηα Αζηθδπζεία ηαζ ηδξ πνήζδξ αοηχκ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ.  

Ανπίγμκηαξ θμζπυκ ιε ημ ζενυ ημο Αιθζάναμο, ακηθμφιε απυ ηζξ πδβέξ πςξ 

ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηδξ Αηηζηήξ ηαζ ηδξ Βμζςηίαξ, πνμξ ημ ιένμξ ημο ζδιενζκμφ 

Χνμπμφ. Οζ ζδιενζκέξ ακαζηαθέξ απμηαθφπημοκ πςξ ημ ζενυ αοηυ, πενζααθθυηακ 

απυ εαοιάζζα ημπία. ημ ζδιείμ αοηυ θμζπυκ, μ Αιθζάναμξ αζημφζε ηδκ ηέπκδ ηδξ 

ιακηζηήξ ιε ζημπυ ηάεε εεναπεοηζηή επίδναζδ ζημοξ κμζμφκηεξ. ημ ζδιείμ θμζπυκ, 

υπμο μ Αιθζάναμξ ελαζημφζε ηζξ εεναπεοηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ είπε ακαβενεεί μ Ναυξ 

ηαζ ημ Μακηείμ, δζαιένζζια ηςκ μπμίςκ ήηακ ιεηαζπδιαηζζιέκμ ζε εεναπεοηήνζμ. 

Δηηυξ απυ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά πμο απμηάθορακ μζ ακαζηαθέξ, υπςξ είκαζ αοηά 

ημο αςιμφ, ηδξ ζημάξ ηδξ αάεναξ (βζα ηδκ ακάπαοζδ ηςκ αζεεκχκ), ζδιακηζηή ήηακ 

ηαζ δ πανμοζία θμοηνχκ ιε πδβή. Σα θμοηνά αοηά, είπακ ηαζ εενιά ηαζ ροπνά φδαηα 

ηαζ ήηακ ιάθζζηα ηαζ ηαηδβμνζμπμζδιέκα ακάθμβα ιε ημ θφθμ, ακάθμβα δδθαδή ιε ημ 

ακ επνυηεζημ βζα άκηνεξ ή βζα βοκαίηεξ (Ανααακηζκυξ, 1907). 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ θακηαζία ιαξ πνμηεζιέκμο κα ελεηάζμοιε ημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ηςκ θμοηνχκ ζημ καυ ημο Αιθζάναμο παναεέης ηδκ παναηάης 

πενζβναθή. Δζζενπυιεκμζ ζημκ καυ, παναηδνμφιε ηδκ πδβή κενμφ πμο οπάνπεζ ζηδκ 

είζμδμ, ιε δζαοβέξ ηαζ παθθάγςκ κενυ ακάιεζα ζε δφμ πθαηάκζα. Βθέπμοιε πμθθμφξ, 

ζηέηεξ κα ελένπμκηαζ εηείκδ ηδκ ζηζβιή απυ ημκ καυ, άθθμζ ηνέπμκηαξ ηαζ άθθμζ 

οπμααζηαγυιεκμζ απυ ημοξ ζοκμδμφξ ημοξ, έπμκηαξ θάαεζ ηδκ εεναπεία. Οζ 

γςδνυηενμζ απυ αοημφξ ηαζ μζ πζμ πθμφζζμζ ζε εκενβδηζηυηδηα ένπμκηαζ απεοεείαξ 

δίπθα ζηδκ ηνήκδ ηαζ ιε ιεβάθδ πνμεοιία πεημφκ έκα ανβονυ ή έκα πνοζυ κυιζζια, 

υπςξ επζηάζζεζ ηαζ δ φπανλδ ιζαξ επζβναθήξ. Φηάκμκηαξ ζημκ πενίαμθμ, 

παναηδνμφιε ιεβαθμπνεπείξ αςιμφξ. Μεηαλφ ηςκ αςιχκ αοηχκ, ανίζημκηαζ μ 

αςιυξ ηδξ Παζςκίαξ Αεδκάξ, ηδξ Ηαζμφ, ηδξ Τβείαξ ηαζ ηδξ Πακάηεζαξ ηαεχξ ηαζ ημ 

παηένα ημο Αζηθδπζμφ Απυθθςκα. ε αοηυ ημ ηιήια ημο ζενμφ, βίκμκηαζ δεηημί μζ 

αζεεκείξ μζ μπμίμζ έπμοκ πνμδβμοιέκςξ οπμαθδεεί ζε ελέηαζδ απυ ημοξ ζενείξ 

ζαηνμφξ. Αιέζςξ ιεηά οπμαάθθμκηαζ ζε εζδζηή ηαζ αοζηδνή ηαεανζυηδηα ιέζς 

θμοηνχκ (Ανααακηζκυξ, 1907). Ακαδεζηκφεηαζ θμζπυκ, βζα αηυιδ ιζα θμνά, δ ιέβζζηδ 

ζδιαζία ηδκ μπμία ηαηέααθθε δ πθφζδ ιε κενυ βζα ημοξ αζεεκείξ ηαηά ηδκ εζζαβςβή 
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ημοξ ζηα ζενά αθθά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπεοηζηήξ ιεευδμο πμο 

αημθμοεμφηακ εηείκδ ηδκ επμπή.  

Σμ Αζηθδπζείμ ηςκ Αεδκχκ ζδνφεδηε ζηα ηέθδ ημο 5
μο

 αζχκα π.Υ. εηείκα ηα 

πνυκζα δδθαδή, δζελαβςβήξ ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο. Μζα πδβή ιέζα ζε 

ηάπμζα ζπδθζά ημο ανάπμο εα απμηεθμφζε αζθαθχξ ημ αίηζμ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ εέζδξ βζα ηδκ ίδνοζδ ημο ηειέκμοξ ιζαξ ηαζ ημ ηαεανυ κενυ ήηακ 

ααζζηυ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηςκ ηαεανιχκ ηςκ αζεεκχκ ζηα Αζηθδπζεία. Οζ 

εηάζημηε ιεθεηδηέξ, οπμεέημοκ πςξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πδβή μ βζυξ ημο Πμζεζδχκα 

Αθζννυεζμξ, κηνυπζαζε ηδκ ηυνδ ημο. Άθθδ ιζα πδβή οπάνπεζ ζηα δοηζηά ημο 

Αζηθδπζμφ δ μπμία ήδδ απυ ημοξ ανπασημφξ πνυκμοξ είπε ιεηαηναπεί ζε πδβάδζ ιε 

ηεηναβςκζζιέκδ δζαημιή. Δκηυξ ημο ανάπμο ηδξ Αηνυπμθδξ, οπάνπεζ ιζα αηυιδ 

πδβή, απυ ηδκ μπμία ακααθφγεζ κενυ εθαθνχξ αθιονυ ηαζ βθοθυ. Ζ θασηή ακηίθδρδ 

ηςκ Αεδκαίςκ ήεεθε ημ κενυ αοηυ κα απμηεθεί ζημζπείμ ιε ζαιαηζηέξ ζδζυηδηεξ, 

απμδεζηκφμκηαξ αοηή ηδκ εζηυκα ιε ηδκ πανμοζίαζδ εκυξ πενζζηαηζημφ. Γοκαίηα δ 

μπμία ηαημζημφζε ζε ζοκμζηία ηδξ Πθάηαξ μκεζνεφηδηε ιζα άβζα ιμνθή, δ μπμία ηδκ 

ζοιαμφθερε κα πμνδβήζεζ ζηδκ ηυνδ ηδξ δ μπμία έπαζπε απυ ηάπμζα αζεέκεζα, αοηυ 

ημ κενυ. Έηζζ απμδυεδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ κενυ εκενβεζαηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

ζαιαηζηέξ (Ανααακηζκυξ, 1907).  Αθμφ θμζπυκ είπε πνμδβδεεί μ ηαεανιυξ ιε κενυ 

απυ ηζξ πδβέξ, μζ αζεεκείξ οπυηεζκηαζ ζηδκ εβημίιδζδ, ιέζς ροπμθμβζηήξ δζέβενζδξ 

ηαζ ηδξ οπμαμθήξ (Παπαεακαζυπμοθμξ, 1993).  Πανυθμ πμο δ ακαθμνά ημο 

Ανααακηζκμφ, (1907), δεκ είκαζ ζφιθςκδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο Αζηθδπζείμο 

ηςκ Αεδκχκ ημκ 5
μ
 αζχκα π.Υ. μζ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ είκαζ ζδιακηζηέξ.  

Σμ ιένμξ ζημ μπμίμ ήηακ ημπμεεηδιέκμ ημ ζενυ αοηυ, ήηακ εαοιάζζαξ 

άπμρδξ. Ζ επζθμβή ημο, είπε πναβιαημπμζδεεί έηζζ χζηε κα οπάνπεζ ιπνμζηά ημο 

ιένμξ ηδξ εάθαζζαξ, ακηαπμηνζκυιεκδ ζηζξ ζοκήεεζεξ πενί οβζεζκήξ ηαζ ζηδκ ηήνδζδ 

ηςκ ηακυκςκ ηαηά ηδκ κμζδθεία ηςκ αζεεκχκ. Γεκζηυηενα δ ημπμεεζία ήηακ υιμνθδ  

ηαζ δ εέα ακηαπμηνζκυηακ ζε εηείκεξ ηζξ ακάβηεξ πμο ηαεζζημφζακ απαναίηδηδ ηδκ 

λεημφναζδ ημο αζεεκμφξ, ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζδ ζηδκ πκεοιαηζηή , ροπζηή ηαζ 

πκεοιαηζηή ακαγςμβυκδζδ ηαζ ακακέςζδ, υπςξ ακαθένεζ μ Ανααακηζκυξ, (1907).  

Σμ Σνμθχκζμ Μακηείμ ηδξ Λζααδεζάξ, ημ μπμίμ ικδιμκεφεηαζ απυ ηα μιδνζηά 

έπδ αθθά βίκεηαζ δδιμθζθέξ ημκ 6
μ
 αζχκα π. Υ. δεκ απέπεζ θεζημονβζηά πμθφ απυ ημ 

Αζηθδπζείμ ηςκ Αεδκχκ. Μακηζηέξ ηαζ εεναπεοηζηέξ ιέεμδμζ ηεθμφκηακ ηαζ ζε αοηυ 
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ημ πχνμ. Σμ Σνμθχκζμ Μακηείμ ηδξ Λζααδεζάξ, πνμζθένεζ ιζα ζδζαίηενα ζδιακηζηή 

βκχζδ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ηαζ ημοξ ακαιεκυιεκμοξ ζημπμφξ αοηήξ 

ηδξ θεζημονβίαξ. Οζ θζθμζμθζηέξ ζογδηήζεζξ πμο ηεθμφκηακ ζημ Σνμθχκζμ, αθθά 

αηυιδ πενζζζυηενμ μζ ροπμεεναπεοηζηέξ ζογδηήζεζξ ηαζ μζ ιακηζηέξ ηεπκζηέξ, 

ηαενεθηίγμοκ ζηδκ Λζααδεζά, ιζα ζενή εεναπεοηζηή πενζμπή. Παναηάης εα 

πενζβναθεί δ μζημδμιζηή δμιή αοημφ ημο ζενμφ ηαζ μζ θεζημονβίεξ μζ μπμίεξ 

ηεθμφκηακ ζημοξ εζζενπυιεκμοξ (Κςζηαβζάκκδξ, 2007). 

 

Η εηθόλα απηή απνηειεί πξνζσπηθή πεγή, θαη ε θσηνγξαθία ηξαβήρηεθε γηα λα 

εζηηάζεη ζηελ είζνδν πξνο ηνλ ηεξό ρώξν ηνπ  Τξνθώληνπ καληείνπ. Η αξηζηεξή πάλσ 

εζνρή ηνπ βξάρνπ απνηειεί ηελ είζνδν, ελώ ζηελ δεμηά πάλσ εζνρή ηνπ βξάρνπ 

βξηζθόηαλ έλα άγαικα ηνπ Αζθιεπηνύ όπσο θαλεξώλνπλ ηνπηθνί κύζνη. Βξίζθεηαη ζηηο 

Ππγέο ηεο Κξύαο, ηνπ πνηακνύ πνπ δηαπεξλά ηελ πόιε ηεο Ληβαδεηάο.   

Ζ ιακηζηή, απμηεθμφζε βζα ημοξ Έθθδκεξ ηδξ επμπήξ, επίζδιμ εεζιυ, 

γςκηακυ μνβακζηυ ζημζπείμ ηυζμ ηδξ εθθδκζηήξ υζμ ηαζ ηδξ νςιασηήξ ενδζηείαξ. Ζ 

πανμπή βκχζδξ βζα ημ ιέθθμκ, ηαζ δ πνυβκςζδ ηςκ ιεθθμφιεκςκ ηαηά ημκ θζθυζμθμ 

Κζηένςκα εεςνμφκηακ ορίζηδξ ζδιαζίαξ υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Κςζηαβζάκκδ, 
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(2007).  Αηυιδ ηαζ ζήιενα υιςξ εα πνυζεεηα ςξ αζςιαηζηή παναηήνδζδ, 

ηονζεουιαζηε πμθθέξ θμνέξ απυ ηδκ ακάβηδ κα πνμαθέρμοιε ημ ιέθθμκ, ημ αφνζμ, 

πνμηεζιέκμο κα πνμβναιιαηίζμοιε ηδκ ζοιπενζθμνά ιαξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζέξ ιαξ, χζηε 

κα ακηαπμηνζεμφιε απμηεθεζιαηζηά ζε μπμζμδήπμηε πνμαθδιαηζζιυ ή πνυαθδια 

ακαδοεεί απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ. Αοηή δ πνυαθερδ θμζπυκ, ήηακ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ 

βζα ηζξ πμθζηζηέξ, ζηναηζςηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ ζηδκ γςή ηςκ ανπαίςκ 

(Κςζηαβζάκκδξ, 2007).  

Σμ Σνμθχκζμ Μακηείμ πένακ ηδξ ιακηζηήξ ημο θεζημονβίαξ, υπςξ 

πνμακαθένεδηε, πενζεθάιαακε ζηζξ θεζημονβίεξ ημο ηαζ ηδκ εεναπεοηζηή ηεπκζηή 

ροπζηχκ κμζδιάηςκ, κεονχζεςκ ηαζ άθθςκ ροπμπκεοιαηζηχκ αζεεκεζχκ. Όζμκ 

αθμνά ηδκ ιακηζηή ηέπκδ πμο αζημφκηακ υιςξ ζημ ζδιείμ αοηυ, ημ Σνμθχκζμ ήηακ 

επζαανοιέκμ ιε ηδκ εοεφκδ ηδξ ακεφνεζδξ θφζδξ ζε πνμαθήιαηα ηδξ γςήξ, ηα μπμία 

δ ημζκή θμβζηή αδοκαηεί κα επζθφζεζ. Σέημζα πνμαθήιαηα ήηακ μζ πμθειζηέξ 

δζαδζηαζίεξ, ηα πμθζηζηά ενςηήιαηα ηαζ αιθζζαδημφιεκα απμηεθέζιαηα, αημιζηά ηαζ 

μζημβεκεζαηά ακαπάκηδηα ενςηήιαηα, ημζκςκζηά δίπμθα. Σδκ θφζδ ζε υθμοξ αοημφξ 

ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ έδζκακ μζ πνδζιμί ημο Μακηείμο, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ημκηά 

ζηζξ πδβέξ Λήεδ ηαζ Μκδιμζφκδ. Λεπημιενεζαηυξ πενζβνάθεηαζ υθδ δ ζενμονβία απυ 

ημκ Παοζακία ζφιθςκα ιε ημκ Κςζηαβζάκκδ, (2007).  

Ζ ηεθεημονβία ηδξ πνδζιμεέηδζδξ, δεκ απμηεθμφζε ιζα απθή οπυεεζδ. Ο 

ιακηεουιεκμξ, έπνεπε κα παναιείκεζ θίβεξ ιένεξ ζημ μίηδια ημο ζενμφ ημο Αβαεμφ 

Γαίιμκμξ ηαζ ηδξ Αβαεήξ Σφπδξ, ηα μπμία ανίζημκηακ ζημ άθζμξ ηδξ Λζααδεζάξ. 

Τπήνπε νδηή απαβυνεοζδ, κα ηάκεζ μ ιακηεουιεκμξ γεζηυ θμοηνυ, ςζηυζμ θμογυηακ 

ζηα ηνφα κενά ηδξ Ένηοκαξ (Κςζηαβζάκκδξ, 2007). ημ ζδιείμ αοηυ δζαηοπχκεηαζ μ 

νυθμξ ημο θμοηνμφ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ιακηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Σμ κενυ αέκαδ πδβή 

γςήξ, ακηακαηθά ζημ ζδιείμ αοηυ, ηδκ ηαηαθοηζηή ζδιαζία ημο, βζα ηδκ απυδμζδ 

πνδζιμφ.   

Ο ιακηεουιεκμξ, ηαηέααζκε ζημ άκηνμ, ιυκμ υηακ μζ μζςκμί ήηακ εοκμσημί ηαζ 

αθμφ είπε πναβιαημπμζδεεί εοζία εκυξ ιαφνμο ηνζανζμφ ζημκ αυενμ ημο Αβαιήδδ. 

Γζα ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ ζενμονβίαξ, έπνεπε κα επζηναηεί δ εφκμζα ηαζ αοημφ ημο μζςκμφ. 

Μεηαθενυηακ ηυηε ζημ πμηάιζ, μ ιακηεουιεκμξ ηαζ ζημ πμηάιζ Ένηοκα δφμ παζδζά 

δθζηίαξ δεηαηνζχκ εηχκ ιε ημ υκμια «Δνιάξ», ημκ άθεζθακ ιε θάδζ ηαζ ημκ έθμογακ. 

Έπεζηα ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ ζενέςκ μδδβμφκηακ ζε δφμ πδβέξ ανζζηυιεκεξ δ ιία ημκηά 
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ζηδκ άθθδ. Έπζκε κενυ πνχηα, απυ ηδκ πδβή ηδξ Λήεδξ, βζα κα θδζιμκήζεζ μ,ηζ ημκ 

απαζπμθμφζε ιέπνζ ηυηε, ηαζ ιεηά απυ ηδκ πδβή ηδξ Μκδιμζφκδξ βζα κα εοιάηαζ υζα 

ενεείζιαηα, μπηζηά ή αημοζηζηά εα πανμοζζάγμκηακ ζηδκ ηάεμδμ ζημ άδοημ. Έπεζηα 

ιεηαθενυηακ ζημ Σνμθχκζμ άβαθια κα πνμζεοπδεεί (Κςζηαβζάκκδξ, 2007). 

Οζ πενζβναθέξ πμο πανέπμκηαζ απυ ηδκ ηέθεζδ ημο ιοζηδνίμο ζημ Σνμθχκζμ, 

εκζζπφμοκ ιάθθμκ ημκ εεναπεοηζηυ νυθμ ημο. Οζ ζενείξ ιε ηδκ απμηηδεείζα ειπεζνία 

ημοξ ζηα ακενχπζκα, έδζκακ ζε ηαεέκακ ηδκ ανιυγμοζα ζοιαμοθή, ζηδκ μοζία ιζα 

εεναπεοηζηή αβςβή, εηιεηαθθεουιεκμζ αεααίςξ ηαζ ηδκ πείνα ημοξ ζηδκ ιακηζηή 

ηέπκδ. Μέζα απυ ηδκ αζςιαηζηή ειπεζνία ημο Σίιανπμο, δ μπμία πενζβνάθεηαζ 

ελαίζζα απυ ημκ Πθμφηανπμ ζηα Ηζηθά, βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ ημ Μακηείμ πένακ ηδξ 

ιακηζηήξ ηαζ εεναπεοηζηήξ ημο θεζημονβίαξ, απμηεθμφζε ηαζ ηυπμ δζελαβςβήξ 

θζθμζμθζηχκ ζογδηήζεςκ ιε επίηεκηνμ ιεηαθοζζηά εέιαηα, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ 

Κςζηαβζάκκδ, (2007).  

Σμ Σνμθχκζμ Μακηείμ θμζπυκ, ήηακ έκαξ πχνμξ υπμο βζκυηακ, έκα είδμξ 

εκηαηζηήξ ροπμεεναπείαξ, χζηε κα απμαθδεεί δ κμζδνή πνμζςπζηυηδηα ηαζ κα 

εθανιμζηεί δ πνμενπυιεκδ απυ ημκ Θευ εεναπεία. Ζ ιζα απυ ηζξ δφμ πδβέξ ιε 

ηνεπμφιεκμ κενυ, αοηή ηδξ Λήεδξ ζοκέααθε ζηδκ απμαμθή ηδξ πνμβεκέζηενδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ δ δεφηενδ αοηή ηδξ Μκδιμζφκδξ, ζοιαμθίγεζ ηδκ ιεηάααζδ ζηδ 

κέα ηα θςηεζκή οβζή πνμζςπζηυηδηα (Κςζηαβζάκκδξ, 2007).  

οιπεναζιαηζηά θμζπυκ, ιπμνεί κα εεςνήζμοιε υηζ, ημ κενυ αέκαδ πδβή 

γςήξ, ζοιαμθίγεζ ζημοξ ιφεμοξ ηδκ ιεηάααζδ απυ ιζα κμζδνή ηαηάζηαζδ ζε ιζα 

οβζή. φιαμθμ ηδξ ακαβέκκδζδξ ηαζ ιέζμ ιακηζηήξ, ημ ηνεπμφιεκμ κενυ ιέζα απυ ηζξ 

πδβέξ, πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ αζεεκή, ή ιακηεουιεκμ, κα εκανιμκζζηεί ηαζ κα 

απμηηήζεζ εεηζηή επαθή ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, χζηε κα ελζθεςεεί ηαζ κα απαθθαβεί 

απυ ηα ηαηά πκεφιαηα ηαζ ηα δαζιυκζα. Οζ ηαεανέξ πδβέξ ηςκ Αζηθδπζείςκ, 

πνμδζέεεηακ εεηζηά ημοξ αζεεκείξ ηυζμ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ ημπμεεζίαξ υπμο 

ανίζημκηακ ηα Αζηθδπζεία, υζμ ηαζ απυ ηδκ ηαημπή ηςκ ζαιαηζηχκ πδβχκ ηαζ 

ηαεάνζςκ κενχκ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ θμοηνζηά ιέζα ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ 

ροπήξ.  

ήιενα, δ ζοιαμθή ηςκ ανπαίςκ Αζηθδπζείςκ, ζηδκ μζημδυιδζδ ηςκ 

ζφβπνμκςκ κμζμημιείςκ ηαζ ηςκ εονφηενςκ εεναπεοηζηχκ δμιχκ, είκαζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηή. Οζ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ πενζβνάθδηακ παναπάκς αθθά ηαζ 
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μζ δζάθμνεξ εεναπεοηζηέξ ιέεμδμζ, πμο ακαπηφζζμκηακ ζηδκ αάζδ ημο κενμφ ηυζμ ζε 

ζοιαμθζηυ, υζμ ηαζ ζε πναηηζηυ επίπεδμ, απμηέθεζακ ημ ιέζμ βζα ηδκ μζημδυιδζδ 

αοηχκ ηςκ ζφβπνμκςκ δμιχκ πνυθδρδξ ηαζ οβείαξ.  

οβηεηνζιέκα ζφιθςκα ιε ηδκ King, (2005), παναηδνείηαζ έκα ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ ηαζ έκημκδ εζηίαζδ ζηδκ ηεπκμηνμπία ηςκ κμζμημιείςκ ηαζ ηςκ ηέκηνςκ 

οβείαξ, ιε έκημκδ ζηνμθή ζηδκ ανπαζμ- εθθδκζηή ηθαζζζηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ζημοξ 

καμφξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ οβεία ζηδκ ανπαία Δθθάδα. Ζ ιεθέηδ θμζπυκ, ηδξ 

ηθαζζζηήξ εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, έπμκηαξ ςξ ιαηνυπκμμ ζηυπμ ηδκ επίηεολδ 

ιζαξ ανπζηεηημκζηήξ δμιήξ πνμζανιμζιέκδξ ζημ ζήιενα, αθθά ελίζμο 

εκανιμκζζιέκδξ ιε ηδκ θφζδ, ζηνάθδηε ζηα Αζηθδπζεία, χζηε ηα ηεθεοηαία κα 

απμηεθέζμοκ πνυηοπα δδιζμονβζηήξ έιπκεοζδξ βζα ηα ζφβπνμκα ηέκηνα οβείαξ, 

(King, 2005).  

Πνζκ ηδκ μζημδυιδζδ ηςκ ζενχκ αοηχκ ηειεκχκ, δ εεναπεία απμηεθμφζε ιζα 

ζενή- ενδζηεοηζηή ηέπκδ. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ζδζυηδηά ηδξ θμζπυκ, μζ ανιυδζμζ 

ζοκζζημφζακ ζδζυηοπεξ εεναπεοηζηέ ηεπκζηέξ, ιε ακηάθθαβια ηδκ οθζηή πθδνςιή ή 

ηδκ πνμζθμνά εοζίαξ ζημοξ εεμφξ ή ημο δζάθμνμοξ μζςκμφξ. Όκηαξ ζηδκ ανπαία 

Δθθάδα μ δδιμθζθέζηενμξ εεναπεοηήξ, μ Αζηθδπζυξ, παναηδνήεδηε πθδεχνα 

ενφθςκ πμο δζαζχγεηαζ βφνς απυ ηδκ φπανλδ ημο (είηε ςξ ιοεζημφ είηε ςξ 

πναβιαηζημφ πνμζχπμο), μζ μπμίμζ ηαζ ημκ πενζβνάθμοκ ςξ ημκ εενάπμκηα ζαηνυ, μ 

μπμίμξ ειθακζγυηακ ζημκ φπκμ ηςκ αζεεκχκ. Πνυζθενε ηζξ οπδνεζίεξ ημο, ή έπενκε 

ηδ ιμνθή θζδζμφ, ηαζ ιέζς ημο αββίβιαημξ ημο, επενπυηακ δ ακαιεκυιεκδ ζαιαηζηή 

επίδναζδ επί ημο αζεεκμφξ. Ο ανζειυξ ηςκ ζενχκ ημο Αζηθδπζμφ είκαζ ζδζαίηενα 

«εφδπμξ»  ιε ηα ιεβαθφηενα ςζηυζμ μζημδμιήιαηα κα ημπμεεημφκηαζ ζηδκ Κς, 

παηνίδα ημο Ηππμηνάηδ, ηδκ Δπίδαονμ ηαζ ηδκ Πένβαιμ, υπςξ ακαθένεζ δ King, 

(2005).  

Ζ ηαηαζηεοή ηςκ ηνζχκ αοηχκ καχκ, μζ ζημέξ ημοξ ηαζ ηονίςξ ηα Ρςιασηά 

θμοηνά εηηείκμκηαζ ζε ιζα ιαηνά πενίμδμ απυ ημκ 3
μ
 αζχκα π.Υ. ςξ ηα ηέθδ ημο 3

μο
 

αζχκα ι.Υ. Όζμκ αθμνά ζημ Αζηθδπζείμ ηδξ Κς, πένακ ηςκ ζενχκ, οπάνπεζ ημ ζενυ 

άθζμξ ηαζ ηάης απυ αοηά, έκαξ ημίπμξ, ιε θεηάκεξ ηαζ ζζκηνζαάκζα ηνμθμδμημφιεκα 

ιε εεζμφπμ κενυ απυ πδβέξ. Ζ ζημά, ημο ακχηενμο επζπέδμο, δζαιμνθχκεζ ιζα 

οπένμπδ ηαθαίζεδηδ εέα ζηδ εάθαζζα. Αηνζαχξ ζε εηείκμ ημ ζδιείμ, ημ αενάηζ ηδξ 

εάθαζζαξ, ήηακ δ ακάπαοθα απυ ηδκ γέζηδ ημο ηαθμηαζνζκμφ, ηαοημφ ηαζ θαιπενμφ 
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ήθζμο. Σμ Αζηθδπζείμ ηδξ Κς, πανυθμ πμο ηαηαζηνάθδηε, δζαηήνδζε ηδκ αίζεδζδ 

αβάπδξ βζα ημ εαθαζζζκυ κενυ, (King, 2005).  

Σμ δεφηενμ Αζηθδπζείμ, ημ μπμίμ μνζμεεηείηαζ ζηδκ Κυνζκεμ, επίζδξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ημο κενμφ. Σμ κενυ θμζπυκ, ηονίανπμ ζοζηαηζηυ 

ζημζπείμ ηδξ ημπμεεζίαξ ηαηαζηεοήξ ηαζ αοημφ ημο Αζηθδπζείμο. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ, δ πνήζδ ιπάκζμο ζηδκ εάθαζζα, εκδείηκοηαζ βζα αζεεκείξ, μζ μπμίμζ 

οπμθένμοκ απυ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ, υπςξ δ πενίπηςζδ ημο Πθμφημο πμο ακαθένεζ 

μ Ανζζημθάκδξ. Συζμ ημ κενυ πμο πνδζζιμπμζμφηακ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα, υζμ ηαζ δ 

πμζυηδηα ημο αένα ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ, ςξ παναηηδνζζηζηά ζημζπεία ηδξ 

εεναπεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ King, (2005). 

ήιενα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ κμζμημιείςκ, ζοκεπίγεηαζ εηείκδ δ ζοιαμθζηή 

πνάλδ πμο πναβιαημπμζμφηακ ζε πμθθά απυ ηα Αζηθδπζεία ηδξ επμπήξ, ημ κα 

νίπηεηαζ δδθαδή, έκα κυιζζια ζε ηάπμζα πζζίκα ή πδβή κενμφ. ε πμθθά, κμζμημιεία 

παίδςκ, ζηα ζζκηνζαάκζα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ είζμδμ, αοηή δ ζοιαμθζηή πνάλδ 

ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζήιενα, ακηζπνμζςπεφμκηαξ μοζζαζηζηά ηδκ πθδνςιή ηδξ εζζυδμο 

ζημ κμζμημιείμ, ιε ζημπυ ηδκ ακάηηδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ, πκεοιαηζηήξ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ οβείαξ. Σμ κενυ ςξ ζφιαμθμ ηαη’μοζίακ, οπάνπεζ ζε πμθθά 

κμζμημιεία ηδ ζδιενζκή επμπή ηαζ μ ήπμξ αηυιδ πμο πδβάγεζ απυ αοηυ είκαζ 

εοπάνζζηα πανυκηα παναηηδνζζηζηά. Σμ ζημζπείμ, απυηηδια απυ ηα Αζηθδπζεία είκαζ 

δ νίρδ κμιίζιαημξ ζηδκ πδβή πμο ακηζηαημπηνίγεζ πένακ ηδξ πθδνςιήξ ηαζ ηδκ 

ηέθεζδ ιζαξ εοπήξ, (King, 2005). Δπίζδξ, αοηή δ ζοιαμθζηή πνάλδ εα ιπμνμφζε κα 

δδθχκεζ ηδκ βέκκδζδ ηδξ εθπίδαξ ιέζα απυ ημ κενυ ημο ζζκηνζαακζμφ ή μπμζαζδήπμηε 

πδβήξ κενμφ, ιζαξ ηαζ ημ κενυ ζφιαμθμ ακαβέκκδζδξ ηαζ ακακέςζδξ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδκ ακαδδιζμονβία ηδξ εθπίδαξ. Ζ εθπίδα άθθςζηε είκαζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηή ζε πενζπηχζεζξ αζεεκεζχκ ιε ζημπυ ηδκ ακάννςζδ ημο αζεεκμφξ.  Δίκαζ δ 

εκμπμζυξ ηαζ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ιζαξ κυζμο πμο πνμζαάθθεζ ηδκ 

ζοιπενζθμνά πμο απμννέεζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ πκεφιαημξ ηαζ ζχιαημξ. Ζ 

εθπίδα εκζζπφεηαζ ιε ηδκ ζοκέκςζδ ακενχπμο ηαζ θφζδξ. 

Αοηή δ πεπμίεδζδ πενί ηδξ φπανλδξ εκυξ ζοκαζζεήιαημξ εζνήκδξ ηαζ 

αβαθθίαζδξ, εηημθαπηυιεκμο απυ ηδκ ζοκέκςζδ ιε ηδκ θφζδ οπάνπεζ αηυιδ ηαζ 

ζήιενα. Αηυιδ ηαζ ζήιενα, είκαζ πνμθακέξ πςξ δ πανμοζία εκυξ αηυιμο δίπθα ζημ 

κενυ είηε ηδξ εάθαζζαξ, είηε εκυξ πμηαιμφ πμο νέεζ ανβά, είκαζ δδιζμονβία 
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εοπανίζηδζδξ. Έηζζ ηα μζημδμιήιαηα, αοηά δεκ ακεβένεδηακ ηοπαία, ημκηά ζε ημπία 

πθμφζζα ζε οδάηζκμοξ πυνμοξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζδέα, δ μπμία έπεζ ηζξ ηαηααμθέξ ηζξ 

ζημκ Διπεδμηθή, ηαζ νίγεξ ζηδκ ααεζά θζθμζμθία εηείκδξ ηδξ επμπήξ πμο ήεεθε ηδκ 

φπανλδ ημο ηυζιμο κα ελανηάηαζ απυ ηδκ φπανλδ ηςκ ηεζζάνςκ ζοιπακηζηχκ 

ζημζπείςκ, δδθαδή ηδξ θςηζάξ, ηδξ βδξ, ημο αένα ηαζ ημο κενμφ (King, 2005).  

Απμδεζηκφεηαζ βζα αηυιδ ιζα θμνά, πςξ ημ κενυ, είκαζ ημ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ, 

ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ φπανλδ ημο ηυζιμο, δ βέκκδζδ ηςκ μπμζμδήπμηε 

θζθμζμθζηχκ απακηήζεςκ ηαζ δζενςηήζεςκ ηαζ ηέθμξ υθδ δ ανπαία ζοιπακηζηή 

ημζιμεεςνία.  Πένακ υιςξ ηςκ θζθμζμθζηχκ, ιακηζηχκ ηαζ ροπμεεναπεοηζηχκ 

δνάζεςκ, ημ κενυ ζοκέααθε ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ανπαζυηδηα ιε ζημπυ ηδκ 

δδιζμονβία μζημδμιδιάηςκ πμο εα απμηεθμφζακ ηέκηνα οβείαξ, χζηε αοηά κα 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ηαθαζζεδζία ηαζ θοζζηή δνειία. Μζα δνειία, δ μπμία 

απμννέμοζα απυ ηδκ εέα ηδξ εάθαζζαξ ή ηςκ κενχκ εκ βέκεζ, εα ζοκέααθθε ζηδκ 

βαθήκδ ηςκ αζεεκχκ, ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο άβπμοξ ημοξ ηαζ ζηδκ εκανιυκζζδ ιε 

ηδκ θφζδ, δ παναηήνδζδ ηδξ μπμίαξ εα ημοξ ελαζθάθζγε ηαπφηενδ ίαζδ απυ ηζξ 

υπμζεξ ροπζηέξ ηαζ ζςιαηζηέξ κυζμοξ ηαθαζπςνμφκηακ. Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ 

αοημί μζ ζημπμί ιεηααζαάζηδηακ έςξ ζήιενα, ηαζ μζ ανπζηεηημκζηέξ δμιέξ πμθθχκ 

κμζμημιείςκ πενζθαιαάκμοκ δζάθμνεξ πδβέξ κενμφ, ακ ηαζ δ ημπμεεζίεξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ κμζμημιείςκ ζδίςξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, δεκ είκαζ ημκηζκέξ ζε εαθαζζζκή 

εέα, ειπεζνζηά ζδιεζχκμκηαξ ηεξ.  

Κεθάιαην 5.2 

Φπρηαηξεία θαη ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπείαο ζηελ Αλαγέλλεζε θαη 

ηελ λεόηεξε επνρή  

 ημ κυηζμ εονςπασηυ πχνμ πνμξ ηα ηέθδ ημο 14
μο

 αζχκα, ανπίγμοκ κα βίκμκηαζ 

αζζεδηέξ δζάθμνεξ ακαθμνέξ υζμκ αθμνά, ηα ζαιαηζηά θμοηνά, ηζξ ημφνεξ, ηα 

αηιυθμοηνα ηαζ ηδκ πυζδ ημο ιεηαθθζημφ κενμφ. Πανάθθδθα, ειθακίγεηαζ ηαζ δ 

δζαηφπςζδ μνζζιέκςκ μδδβζχκ υζμκ αθμνά ηδκ εθανιμβή ηαζ ηδκ πνήζδ ηςκ κενχκ, 

δ μπμία, μθείθεζ κα οπυηεζηαζ ζε μνζζιέκμοξ πενζμνζζηζημφξ υνμοξ. Αοηυ μθείθεηαζ 

ζημ βεβμκυξ, υηζ πμθθά πενζζηαηζηά είπακ ζηζβιαηίζεζ ηδκ πνήζδ ημο κενμφ ηαζ ηδκ 

ακεοβζεζκή θεζημονβία ηςκ θμοηνχκ, υζμκ αθμνά ηαηά ηφνζμ θυβμ ηζξ παεήζεζξ ημο 

δένιαημξ, μζ μπμίεξ ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκεξ. Ο απεβηθςαζζιυξ απυ ημοξ 

πενζμνζζηζημφξ θναβιμφξ πμο έεεηε δ επμπή ημο Μεζαίςκα, μδήβδζε ζηδκ 
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απμδέζιεοζδ απυ ηδκ ιέββεκδ ηδξ ενδζηεοηζηά πενζμνζζιέκδξ ηέπκδξ. Καηά ηδκ 

Ακαβέκκδζδ ακείγεζ δ αημιζηυηδηα ηαζ δ ηέπκδ πένακ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ημίπςκ, 

ενζαιαεφεζ. Πανάβςβμ απμηέθεζια αοηχκ εα πενίιεκε ηακείξ κα είκαζ δ ακάπηολδ 

ηαζ δ έιθαζδ ζηδκ ηαηαζηεοή δδιυζζςκ θμοηνχκ πνμξ πνμζθμνά υθςκ ηςκ 

πμθζηχκ. Χζηυζμ δεκ απμηέθεζε ζδζαίηενα ζοιααθθυιεκμ πανάβμκηα, δ άκμδμξ ηδξ 

αζηζηήξ ηάλδξ ηςκ ειπυνςκ ηαζ ηςκ ηναπεγζηχκ, δ μπμία είπε εκζζπφζεζ ηδκ εθεφεενδ 

δζαηίκδζδ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ηαζ ηςκ ηεθαθαίςκ, (Υυσπεθ, 1996).  

 Ακηίεεηα ιε ημκ κυηζμ εονςπασηυ πχνμ ηαζ ζδίςξ ιε ηδκ Ηηαθία, μζ αυνεζεξ 

πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, ζοκέπζζακ ηδκ αθυβζζηδ πνήζδ κενμφ. Αοηυ, απμηεθεί θοζζηά 

απυννμζα ημο βεβμκυημξ υηζ δ θμοηνζηή δζαδζηαζία, είπε ζοζπεηζζηεί ηαζ ζοκδεεεί 

άννδηηα ιε ηδκ εθεοεενία, ηφνζμ αίηδια ηδξ επμπήξ, ηαζ ηδκ δζαζηέδαζδ. Αοηή δ 

ηαηάζηαζδ δζήνηδζε απυ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 14
μο

 αζχκα ιέπνζ ηαζ ηδκ 

πενίμδμ ημο 16
μο

 αζχκα, (Υυσπεθ, 1996). 

 Οζ θμοηνμεεναπεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, παναηηδνίγμκηακ ςξ πνμκυιζμ 

ημζκςκζηήξ θφζεςξ, ηαζ ακηζηαηυπηνζγε πενζζζυηενμ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ. 

Ζ ιεηαννφειζζδ ηαζ μπμζαδήπμηε επζδδιία, υπςξ ηδξ ζφθζθδξ, δεκ ζηάεδηακ ζζπονά 

βεβμκυηα χζηε κα ακαηυρμοκ ηαζ κα ελμοδεηενχζμοκ αοηή ηδκ ζζπονά εειεθζςιέκδ 

πεπμίεδζδ. Ζ απαβυνεοζδ ιάθζζηα ηςκ ηνφςκ θμοηνχκ ελαζηίαξ αοηχκ ηςκ 

επζδδιζχκ, μδήβδζε ζηδκ εκίζποζδ ηςκ εενιχκ θμοηνχκ, (Υυσπεθ,1996).  

 Ο Θευθναζημξ , μ επμκμιαγυιεκμξ ηαζ Πανάηεθζμξ ηαηαβνάθμκηαξ ηζξ 

ζοκέπεζεξ ηςκ ηαηαπνήζεςκ ηαζ ηα μθέθδ ηςκ θμοηνχκ, δζαηφπςζε αθμφ πνμέαδ 

ζηδκ πδιζηή ακάθοζδ ηςκ κενχκ ιζα ελαίζζα ζοιαμοθή: «Όθα ηα πνάβιαηα είκαζ 

δδθδηδνζχδδ ηαζ ιυκμ δ δυζδ ηάκεζ έκα πνάβια κα ιδκ έπεζ δδθδηήνζμ».  Δηηυξ απυ 

ημκ Θευθναζημ, ημκ ίδζμ αζχκα ημκ 16
μ
 αζπμθήεδηακ ιε ηδκ ζαιαηζηή θεζημονβία ηςκ 

κενχκ. Ο Conrad Gessner, (1535), εειεθίςζε ηδκ εθαεηζηή ααθκεμθμβία ηαζ 

αζπμθήεδηε ιε ηδκ πμζζεεναπεία ηαζ πνμζδζυνζζε ηδκ ακχηαηδ πμζυηδηα κενμφ ζε 

1.5-3 θίηνα ηδκ διένα, πμο εα έπνεπε κα ηαηακαθχκεηαζ, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ 

Υυσπεθ, 1996). 

 

 Σδκ πενίμδμ ημο ιπανυη, μζ μνβακςιέκεξ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

ιεζχεδηακ, δζυηζ επζηνάηδζε δ άπμρδ πενί ακεοβζεζκήξ ηαζ ιζα ζδζαίηενδ 
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πνμηαηάθδρδ πενί ηαεανζυηδηαξ, ιεζχκμκηαξ ηδκ ζδιαζία αηυιδ ηαζ ηςκ ζδζςηζηχκ 

θμοηνχκ. Αοηή ηδκ πενίμδμ δ άιεζδ επαθή ημο βοικμφ ζχιαημξ ιε ημ κενυ, 

εεςνήεδηε εκζζποηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ιεηάδμζδξ κμζδιάηςκ. Έηζζ επζηνάηδζε ιζα 

ηάθορδ ηδξ απθοζζάξ ιε δζάθμνεξ πμφδνεξ ηαζ αανζά νμφπα ηαζ ανχιαηα. οκεπχξ 

μζ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ιεηαηνάπδηακ ζε απανπαζςιέκεξ δμιέξ αθμφ δεκ 

ζοιπενζθαιαάκμκηακ πθέμκ ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ηςκ δδιυζζςκ ζπέζεςκ, (Υυσπεθ, 

1996).  

 Δκχ θμζπυκ, αοηή ηδκ πενίμδμ δ πνήζδ ηςκ θμοηνχκ ηαζ ηςκ κενχκ δεκ 

ζοκίζηαηαζ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα, πυζμ ιάθθμκ βζα ημοξ εεναπεοηζημφξ ή 

ροπαβςβζημφξ ζημπμφξ, ημκ 17
μ
 αζχκα ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 18

μο
 αζχκα, παναηδνείηαζ 

ιζα ακηζζηνμθή ημο πκεφιαημξ. Νέμζ ηακυκεξ ηαζ μδδβίεξ, εέημοκ κέεξ αάζεζξ βζα ηδκ 

είζμδμ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ηςκ πνδζηχκ ζε θμοηνά. διεζχκεηαζ έκημκδ ζηνμθή ζηζξ 

αλίεξ ημο θοζζημφ ηνυπμο γςήξ ηαζ ηαηανβμφκηαζ ηα πμθφςνα θμοηνά ηαζ μζ 

μζκμπμζίεξ ζηα θμοηνά, βεβμκυηα ηα μπμία εεςνήεδηακ ςξ ακηίπαθμζ ηδξ οβείαξ. Ο 

βζαηνυξ Boe- Sylvius, (1614- 1672), έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ ζοκηαβμβνάθδζδ, δ 

μπμία εα υνζγε ηζξ πμζυηδηεξ κενμφ πμο εα έπνεπε κα ηαηακαθχκεζ μ πνήζηδξ ηαεχξ 

ηαζ ηα πνμκζηά δζαζηήιαηα ηδξ πυζδξ. Σδκ ίδζα πενίμδμ δμηζιάγμκηαζ ηαζ θμοηνά 

αηιμφ ή εζδζηή οδνμεεναπεία ιε έκημκδ εηηίκαλδ κενμφ ςξ εεναπεοηζηέξ ιέεμδμζ, 

πένακ ηδξ ααθκεμθμβζηήξ εεναπείαξ, (Υυσπεθ, 1996). 

 Οζ ζαηνζηέξ αοηέξ δζαπζζηχζεζξ, έπμοκ ςξ ημζκυ ζοκμδμζπυνμ ηαζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ αθθαβέξ πμο ζοιααίκμοκ ιαγί ιε ημοξ ηαλζημφξ δζαπςνζζιμφξ. Απυ ηδκ 

ιήηνα ηδξ ηάλδξ ηςκ ανζζημηναηχκ, βεκκζέηαζ ιζα μιάδα πμθζηχκ, δ μπμία 

ακηζιεηςπίγεζ ηζξ θμοηνζηέξ πανμπέξ ιε εεηζηυ αθθά αοζηδνά ημζκςκζηυ ηαζ 

πμθζηζζηζηυ ηνυπμ γςήξ.  Μεηά ηδκ εεναπεία, μζ πμθίηεξ ζοκακηζυκημοζακ βζα κα 

ημοαεκηζάζμοκ ή βζα κα απμθαφζμοκ ιμοζζηέξ εζπενίδεξ. Σα θμοηνζηά ζαιαηζηά 

μζημδμιήιαηα πενζεθάιαακακ αίεμοζεξ βζα μιαδζηά ιπάκζα, ηαεχξ ηαζ αίεμοζεξ 

εζδζηχκ εεναπεζχκ, (Υυσπεθ, 1996). 

 Απυ αοηή ηδκ επμπή ηαζ έπεζηα, παναηδνείηαζ δ πνήζδ θμοηνζηχκ 

ηαηαζηεοχκ ηαζ ζε πμθθέξ δμιέξ ροπζηήξ οβείαξ ή κμζδθείαξ. Ζ οδνμεεναπεία 

οζμεεηείηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ υπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ ηεθάθαζμ Λνπηξά θαη 

πδξνζεξαπεία ζηηο ςπρηαηξηθέο δνκέο. 
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα παναηδνμφιε υηζ απυ ημκ 16
μ
 – 18

μ
 αζχκα, ζηα άζοθα ηδξ επμπήξ 

πένα απυ ηζξ ιεευδμοξ ηαεήθςζδξ ηαζ ηαηαζημθήξ μζ εεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ 

έπμοκ ηζξ ηαηααμθέξ ημοξ ζηδκ ιεηασππμηναηζηή εεχνδζδ ηςκ ροπζηχκ κυζςκ. Οζ 

εεναπείεξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ζςιαηζηέξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ απμηάεανζδ ημο 

ζχιαημξ ηαζ ζηζξ ροπμθμβζηέξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ροπή ημο πάζπμκημξ.   

Δπζηεκηνχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζηζξ ζςιαηζηέξ εεναπείεξ, παναηδνμφιε ηδκ 

ειπθμηή ηδξ οδνμεεναπείαξ ηυζμ ιε ηδκ ζοιαμθζηή ηδξ δζάζηαζδ υζμ ηαζ ιε ηδκ 

πναηηζηή ηδξ δζάζηαζδ, βκήζζμ ηθδνμδυηδια ηςκ Αζηθδπζείςκ.  Υαναηηδνζζηζηά 

υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημκ Μαδζακυ, (2006), δ ειαάπηζζδ ζημ κενυ απμηεθεί 

πακάνπαζα πναηηζηή, ηαηαβυιεκδ απυ ηα Αζηθδπζεία. φιθςκα ιε ηζξ επζηναημφζεξ 

απυρεζξ, δ οδνμεεναπεία είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ ζδζςηεία, ηδ ιακία, ηδ ιεθαβπμθία 

ηαζ ηδκ θνεκίηζδα, υπμο ηα «πκεφιαηα ανάγμοκ» ηαζ ηα οβνά εενιαίκμκηαζ ζε επίπεδα 

ελάηιζζδξ, μπυηε ημ πκεφια, ηςκ αννχζηςκ ιέκεζ ζηεβκυ, αθμφ ηα οβνά ελαηιίγμκηαζ 

απυ ημ ανάγμκ οβνυ ημο ιπάκζμο. Πανάθθδθα ημπμεεημφζακ ημκ άννςζημ ζε 

ανεβιέκα ζεκηυκζα (Μαδζακυξ, 2006, ζεθ. 31).     

 Η θσηνγξαθία αληιήζεθε από ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.slideshare.net/nikitasarnaoutoglou/ss-32115528. Απνζθνπεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ηνπ αλαγλώζηε ζρεηηθά κε ηελ πδξνζεξαπεία ζηα 

ςπρηαηξεία.  

http://www.slideshare.net/nikitasarnaoutoglou/ss-32115528
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 Σμ Γνμιμηασηεζμ ίδνοια, είκαζ επίζδξ υζμκ αθμνά ημκ εθθαδζηυ πχνμ, έκα 

εεναπεοηήνζμ ζημ μπμίμ βίκεηαζ δζαηνζηή δ πνήζδ οδνμεεναπείαξ. Γζα ηδκ εεναπεία 

ηςκ αζεεκχκ αημθμοεείηαζ έκαξ δζηηυξ πνμζακαημθζζιυξ ιέηνςκ, θοζζηχκ ηαζ 

δεζηχκ. Ζ θοζζηή εεναπεία ζοκίζηαηαζ ακάθμβα ιε ηδκ αννχζηζα ζηδκ 

οδνμεεναπεία. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, οπάνπεζ ζημ ίδνοια οδνμεεναπεοηήνζμ ιε εζδζηυ 

οπάθθδθμ. Βέααζα, μζ άθθεξ εεναπεοηζηέξ ηεπκζηέξ υπςξ δ πνήζδ θανιάηςκ ηονίςξ 

ακηζκεονζηχκ- ηαηαπνατκηζηχκ, ημκςηζηχκ , αθαζιάλεςκ ηαζ εζδζηχκ δζαζηχκ, δεκ 

πενζμνίγεηαζ ηαζ δεκ ελαθείθεηαζ, (Καναιακςθάηδξ, 1998, ζεθ. 58).  

 Παναηδνμφιε θμζπυκ, υηζ δ οδνμεεναπεία ηαζ δ ηαηαζηεοή θμοηνζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ απυ ηδκ πενίμδμ ηδξ Ακαβέκκδζδξ έςξ ηαζ 

ηδκ πζμ ζφβπνμκδ επμπή. Μμνθή ημζκςκζηήξ επζθάκεζαξ ηαζ ιέζμ εεναπεοηζηήξ 

πνμζέββζζδξ, ήδδ απυ ημοξ ανπαίμοξ πμθζηζζιμφξ, θεζημονβεί ςξ ιέζμ ηαηαπνάτκζδξ 

ηαζ ακαθβδζίαξ δζάθμνςκ ζοιπηςιάηςκ ροπζηχκ κυζςκ. Πανάθθδθα δζαζθαθίγεζ 

ηαζ ημ αίζεδια ζηακμπμίδζδξ πμο απμννέεζ απυ ηδκ ημζκςκζηή ακάδεζλδ, ηαηά ηδκ 

πανμοζία ηςκ ακενχπςκ ζε θμοηνά ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Ακαβέκκδζδξ.  

Κεθάιαην 6 

Ρσκατθά ινπηξά ςπρν- ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ρξήζε απηώλ 

 Ο ηυζιμξ ηδξ Ρχιδξ, πνζκ απυ ηδκ δδιζμονβία ηαζ επζηνάηδζδ ηδξ 

αοημηναημνίαξ, ήηακ παναηηδνζζηζηυξ πθμοναθζζηζηχκ απυρεςκ ηαζ ζδεχκ. Σμ 

θαζκυιεκμ δζαθμνμπμζδιέκςκ απυρεςκ  ακάιεζα ζηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ, ήηακ 

ζδζαίηενα αζζεδηυ. οβηεηνζιέκα, μζ ακχηενεξ ηάλεζξ, έζπεοδακ κα οζμεεηήζμοκ ηαζ 

αζζεάκμκηακ εοενβεηδιέκεξ βζα υ,ηζ πνμενπυηακ απυ ηδκ Δθθάδα, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

ηαηχηενεξ ηάλεζξ, μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηακ απυ έκα είδμξ λεκμθμαίαξ, απέκακηζ ζε 

ηάεε ηζ ημ μπμίμ ήηακ εθθδκζηήξ πνμέθεοζδξ. Πανυθα αοηά, δ ζοκενβαζία πμο 

ζοκηεθέζηδηε ακάιεζα ζε ηαηαηηδηέξ ηαζ ηαηαηηδιέκμο, πνμήβαβε ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ νςιασηήξ ηέπκδξ, δ μπμία δεκ απμηεθεί ένβμ εκυξ ιυκμ θαμφ, αθθά ένβμ ημ μπμίμ 

βεκκήεδηε απυ έεκδ ηα μπμία λεπενκμφζακ ηα νςιασηά βεςβναθζηά υνζα. Ζ νςιασηή 

ηέπκδ δδθαδή απμηεθεί, έκα μνβακζηυ ημιιάηζ ηδξ ζοκενβαζίαξ δζαθυνςκ θαχκ 

(Υμσπεθ, 1996).  

 Μέζα θμζπυκ, απυ αοηή ηδκ ζοκενβαζία, μζ Ρςιαίμζ οζμεέηδζα, ηδκ ζδέα ηςκ 

Δθθήκςκ, ζπεηζηά ιε ηα θμοηνά ηαζ πνδζζιμπμίδζακ ηδκ εθθδκζηή θέλδ εένιδ, 
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πνμηεζιέκμο κα οπμδδθχζμοκ ηζξ δζάθμνεξ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ, πμο 

πενζθάιαακακ ηα θμοηνά. Σα  θμοηνά αοηά, δζαθμνμπμζμφκηακ ιεηαλφ ημοξ ζε εενιά, 

πθζανά ηαζ ροπνά, ηαζ ζε πχνμοξ εθανιμβήξ ακάπαοζδξ ηαζ ροπαβςβίαξ. Φοζζηά δ 

αζζεδηζηή αοηχκ ηςκ θμοηνχκ ήηακ ημ ηφνζμ ιέθδια ηςκ αοημηναηυνςκ ηδξ Ρχιδξ, 

ιζαξ ηαζ δεκ επζεοιμφζακ κα πνεςεμφκ μπμζαδήπμηε ιέηνζα ειθάκζζδ ηςκ ένβςκ 

ημοξ. ε πμθθέξ πενζμπέξ παναηδνεί ηακείξ, ηδκ θεζημονβία αοηχκ ηςκ θμοηνχκ ζηδκ 

αάζδ ηςκ εθθδκζηχκ πνμηφπςκ. Φαίκεηαζ ζοκεπχξ, υηζ δ εθθδκζηή ημοθημφνα, 

οζμεεηήεδηε ηαζ ζοκεπίζηδηε απυ ημοξ Ρςιαίμοξ ιε ηδκ ζοζηδιαημπμίδζδ ηςκ 

θμοηνχκ ηαεανζυηδηαξ ηαζ πενίεαθρδξ. (Υμσπεθ, 1996). 

 Ζ μνβάκςζδ ηςκ νςιασηχκ ζηναηεοιάηςκ, επέααθε ηδκ μζημδυιδζδ ηέημζςκ 

θμοηνχκ, είηε εενιχκ, είηε ροπνχκ, ιε ζημπυ ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ άεθδζδ ηςκ 

ζηναηζςηχκ αθθά ηαζ ηδκ εεναπεία μνζζιέκςκ μδοκδνχκ αζεεκεζχκ. Μάθζζηα 

αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ μζημδυιδζδ κμζμημιείςκ ημκηά ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ 

εενιχκ πδβχκ ηυζμ ζημκ νςιασηυ πχνμ, υζμ ηαζ ζηζξ ηαηεηηδιέκεξ πενζμπέξ. Έηζζ 

πάνδ ζηδκ μζημδυιδζδ αοηχκ ηςκ ηηζνζαηχκ δμιχκ, οπάνπεζ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ 

ηεπκζηήξ ηδξ οδνμεεναπείαξ απυ πμθθμφξ ζαηνμφξ ηδξ νςιασηήξ επμπήξ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ ηαζ μ Γαθδκυξ, μ μπμίμξ ακέπηολε ηδκ αηιμεεναπεία βζα ηδκ ίαζδ 

ακαπκεοζηζηχκ παεήζεςκ (Υμσπεθ, 1996).  

 Σα θμοηνά, υπςξ ιπμνεί κα ηαηακμήζεζ ηακείξ, ήηακ ιένμξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ εηείκδ ηδκ πενίμδμ. Δκζςιαηςιέκα πθήνςξ, ζηζξ ημζκςκζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ θμζπυκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ, 

απμηέθεζακ ηιήια ηςκ πμθεμδμιζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Οζ εβηαηαζηάζεζξ αοηέξ 

πενζεθάιαακακ πχνμοξ, ηαηάθθδθμοξ βζα θζθμζμθζηέξ ζογδηήζεζξ βζα πενζπάημοξ, 

ακάπαοζδ ηςκ πνδζηχκ, πμθζηζηέξ μιζθίεξ, ζοκμιςζίεξ ηαζ εθεοεενζυηδηεξ, ηζξ 

βκςζηέξ ςξ νςιασηά υνβζα (Υυσπεθ, 1996).Παναηδνείηαζ θμζπυκ, πςξ δ ακάπηολδ 

ημζκςκζηχκ επαθχκ ηαζ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ Ρςιαίςκ, επζθφθαζζε 

βζα ηδκ ζφβπνμκδ ιεθέηδ αοημφ ημο πμθζηζζιμφ ιζα ζπμοδαία άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ 

ζπεηζηά ιε ηζξ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Οζ εβηαηαζηάζεζξ αοηέξ πνμζμιμζάγμοκ 

ζημοξ έιιεζμοξ πανάβμκηεξ ζοκαβςβήξ ηςκ Ρςιαίςκ ηαζ ηδκ επίδμζδ ημοξ ζε 

δζάθμνεξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ δζάθμνςκ 

ακαβηχκ απυ ηζξ μπμίεξ ειθμνμφκηακ.  
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 Σα νςιασηά θμοηνά, απμηημφκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ιζα ζδιακηζηή 

ημζκςκζηή, μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζζηζηή αλία, ζδζαίηενα πάνδ ζηδκ αίηδζδ ηςκ 

αοημηναηυνςκ βζα ηαηαζηεοή ηέημζςκ ηηζνζαηχκ δμιχκ. Οζ αοημηνάημνεξ 

εεςνμφζακ ακαβηαία ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ θμοηνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, ηα μπμία 

ιάθζζηα απμηαθμφκηακ ηαζ ιε ημ υκμια ηςκ αοημηναηυνςκ, μζ μπμίμζ ηα έπηζζακ. 

Όπςξ πνμακαθένεδηε δ αζζεδηζηή αοηχκ ηςκ δμιχκ ήηακ πάκηα πνμζεβιέκδ ηυζμ 

ζημ εζςηενζηυ δζάημζιυ ημοξ, υζμ ηαζ ζηδκ ελςηενζηή ιμνθή ημοξ. Αοηή δ 

ηαθαζζεδζία ηςκ θμοηνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, πανείπε ηνμθή βζα ηδκ δδιζμονβία 

ηεπκζηχκ ανζζημονβδιάηςκ ζε πμθθμφξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ εζηαζηζηήξ «κυδζδξ». 

Δπίζδξ, μζ ημζκςκζηέξ επζηαβέξ, εειεθίςκακ ηαηά ηδκ νςιασηή επμπή ηα θμοηνά κα 

είκαζ δζαθμνεηζηά βζα ηάεε θφθμ. Αοηυ υζμ επζηναημφζε ημ πμθίηεοια ηδξ 

δδιμηναηίαξ. Ζ αοημηναημνίεξ ανβυηενα, κμιμεέηδζακ ηδκ φπανλδ ιζηηχκ θμοηνχκ, 

αηνζαχξ υπςξ ζοκέααζκε ζηδκ Δθθάδα ηδξ ανπαζυηδηαξ. Πανυθμ πμο ζε αοηυ ημ 

αοημηναημνζηυ πθαίζζμ, ηέεδηακ ηαζ δζάθμνεξ απαβμνεφζεζξ, δ πνήζδ ηςκ ιζηηχκ 

θμοηνχκ ζοκεπίζηδηε. Αοηή δ ιζηηή πνήζδ πνμζέδςζε ζηα νςιασηά θμοηνά ημκ 

παναηηήνα ροπαβςβζηχκ ηυπςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ άκεζζακ ενςηζηήξ θφζεςξ 

παζπκίδζα.    

 Δκ ηαηαηθείδζ, παναηδνμφιε, υηζ πάνδ ζηδκ θφζδ ημο κενμφ, ζοβηνμηήεδηακ 

ηαζ επεηηάεδηακ υβημζ πμθζηζζηζηχκ ένβςκ. Πμθζηζζιμί ηαζ ημζκςκίεξ, μνβακχεδηακ 

ηαζ ακαννζπήεδηακ ζηδκ παβηυζιζα ζζημνία, πάνδ ζηδκ φπανλδ ημο κενμφ. 

Φοπαβςβζηέξ ηαζ εεναπεοηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, εηιεηαθθεφηδηακ ηα φδαηα είηε 

μζημδμιδιέκεξ δίπθα ζε θμοηνζηέξ ηαηαζηεοέξ, είηε μζημδμιχκηαξ ηέημζα 

πμθεμδμιζηά ηηήνζα. Σμ κενυ θμζπυκ, πανμοζζάγεηαζ ςξ μοζία γςήξ. ηδκ φπανλδ 

ημο κενμφ, μθείθεηαζ δ αοβή αοημηναημνζηχκ πμθζηζζιχκ, ημζκςκζχκ ηαζ 

ημζκμηήηςκ, ηζξ μπμίεξ απμηεθμφκ ακενχπζκμζ μνβακζζιμί ιε πκεφια δδιζμονβζηυ ηαζ 

παναβςβζηυ.   
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Κεθάιαην 7 

Θξεζθεπηηθή ιαηξεία θαη ςπρηθόο εμαγληζκόο κέζσ ηνπ λεξνύ 

 Δλαβκζζιυξ δεκ ζδιαίκεζ απθά ηαζ ιυκμ ηαεανζζιυξ. Ο Έκημοανη, Σέοθμν, 

αθμφ εοιίζεζ υηζ μζ Εμοθμφ, πθέκμκηαζ πμθθέξ θμνέξ ιεηά ηδκ πανμοζία ημοξ ζε ιζα 

ηδδεία, εα πνμζεέζεζ πςξ αοηέξ μζ ζοκήεεζξ ηαηέθδλακ κα απμηηήζμοκ ιζα 

δζαθμνεηζηή ζδιαζία, απυ ηδκ απθή ζοιααηζηή ηαεανζυηδηα. Ο ίδζμξ, ιαξ 

απμδεζηκφεζ ιζα θεζημονβία ελαβκζζιμφ ή μπμία δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηαιία ηαεανζυηδηα. 

Οζ Κάθνμζ πμο πθέκμκηαζ βζα κα ελαβκζζημφκ απυ ιζα ηαηά ζοκεήηδ νφπακζδ, ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ημοξ δεκ πθέκμκηαζ πμηέ. Ο Κάθνμξ δεκ πθέκεζ ημ ημνιί ημο πμηέ 

πανά ιυκμ υηακ έπεζ ανχιζηδ ροπή. Ο Σέοθμν, επίζδξ, πνμηείκεζ πςξ μ Πένζδξ, 

πθέκεζ ηα ιάηζα ημο ιε κενυ ηαζ ιυκμ ζηδ εέαζδ εκυξ άπζζημο. Σμ κενυ είκαζ έκα 

ζημζπείμ ημο ηαθμφ, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Bachelard, 1985, ζεθ. 147). Αοηυξ μ 

ροπζηυξ ελαβκζζιυξ δζα ιέζμο ημο κενμφ ηαζ ηςκ θμοηνχκ, εα ακαπηοπεεί παναηάης, 

υζμκ αθμνά ηα ενδζηεοηζηά ηεθεημονβζηά.  

 Σα ηζιακηθά ινπηξά σο κέζν θνηλσληθήο επαθήο θαη πλεπκαηηθήο εμύςσζεο  

 Σα θμοηνά ηαζ ημ κενυ εκ βέκεζ, απμηεθεί έκα ααζζηυ ιέζμ ελαβκζζιμφ ζε 

πμθθέξ ενδζηεοηζηέξ παναδυζεζξ. Ζ επαθή ημο ζχιαημξ ιε ημ κενυ απμηεθεί ιζα 

πναηηζηή, δ μπμία οπενααίκεζ ημκ ηαεανά επζθακεζαηυ νυθμ ημο κενμφ βζα ηδκ 

ηαεανζυηδηα ημο ζχιαημξ ηαζ ακάβεηαζ ζε ηάεανζδ ηδξ ροπήξ. Οζ δζάθμνεξ 

ενδζηεοηζηέξ ηεθεημονβίεξ, ακηζιεηςπίγμοκ ημ ζχια ηαζ ηδκ ροπή, ςξ έκα ζφζηδια 

αθθδθεπίδναζδξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε. Μέζα απυ ηδκ ζοιαμθζηή πθφζδ ημο 

ζχιαημξ δδθαδή, πανμοζζάγεηαζ δ ηάεανζδ ηδξ ροπήξ απυ ηζξ αιανηίεξ, δ μπμία 

ροπή, επμθεαθιζά ημκ δνυιμ βζα ηδκ ακεφνεζδ ηδξ μοζζαζηζηήξ αθήεεζαξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηέημζμο ενδζηεοηζημφ ζδεχδμοξ είκαζ ημ ηεθεημονβζηυ 

ημο ζζθαιζζιμφ. οβηεηνζιέκα δ ζζθαιζηή ενδζηεία ηδξ διζζεθήκμο ακηακαηθά έκα 

ηαθά μνβακςιέκμ ζφζηδια θμοηνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηαζ υθεξ ηζξ επαηυθμοεεξ 

ζοκήεεζξ αοημφ ημο ενδζηεοηζημφ ιμηίαμο, πμο εα ακαθοεεί παναηάης. Αλίγεζ 

αέααζα, πνμημφ, πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηδξ πνήζδξ οδάηςκ απυ ηδκ 

ιμοζμοθιακζηή ενδζηεία, κα ακαθένμοιε υηζ αοηή δ θεζημονβία ημο κενμφ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ενδζηεοηζηυ ηαεεζηχξ, δεκ επζηεθεί ιυκμ έκα ροπζηυ νυθμ. Δπζπθέμκ 

ζφιθςκα ιε ημκ Heintz Grotzfeld, (1975), (υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημκ Υμσπεθ, 1996), 

ηα θμοηνά ηαζ ιάθζζηα οπυ ηδκ ιμνθή δδιυζζμο αβαεμφ, απμηεθμφκ ηαζ ιζα πηοπή 
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ηδξ ημζκςκζηήξ εζηυκαξ. φιθςκα ιε ηα βναπηά ηδξ θαίδδ Mary Montagu Briefe aus 

dem Orient, Stuttgard 1962,  ζε πχνεξ υπςξ δ ονία ηονίςξ υιςξ ζηδκ Οεςιακζηή 

ημζκςκία, ημ δδιυζζμ θμοηνυ, ςξ δζαηοπςιέκδ ημζκςκζηή ακάβηδ ηαζ ζδεμθμβζηά 

πθήνςξ ηεηιδνζςιέκδ, απμηεθμφζε ηυπμ λεημφναζδξ, παθάνςζδξ, ζοκάκηδζδξ ηαζ 

ροπαβςβίαξ. Σέθμξ ηα βναπηά ηείιεκα ηδξ ίδζαξ (ζφιθςκα ιε ημκ Υμσπεθ, 1996), 

πθδνμθμνμφκ, βζα ηδκ αημθμοεία ηςκ πνάλεςκ ιεηά ηα θμοηνά, υπςξ δ δζαηνμθή, δ 

μζκμπμζία ηαζ γςδνέξ ζογδηήζεζξ βζα ηα ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά εέιαηα ηδξ 

επμπήξ.  

 Σμ είδμξ ημο θμοηνμφ, ιε ηδκ βεκζηή άπμρδ πενί οβζεζκήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ 

θεζημονβίαξ, πμο αθμνμφζε ηδκ ααεζά ζςιαηζηή ηάεανζδ ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή 

οπένααζδ, ήηακ ημ εθζδνςηζηυ λδνυ θμοηνυ. Οζ νίγεξ αοημφ ημο θμοηνμφ, ιπμνμφκ 

κα ακαγδηδεμφκ ζηδκ πανάδμζδ ηςκ ανπαίςκ εθθδκζηχκ θμοηνχκ (Υμσπεθ, 1996).  

 Οζ ιμοζμοθιάκμζ, ζε παναθθδθζζιυ ιε ημοξ Δαναίμοξ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ 

αοημί ημ θνέζημ ηνεπμφιεκμ κενυ ηαζ απμθεφβμοκ ηα γεζηά ζηάζζια κενά ηςκ 

θμοηήνςκ, (Υμσπεθ, 1996). Πανάδεζβια ηέημζαξ ημζκήξ ζφιπθεοζδξ ηςκ δφμ 

ενδζηεζχκ υζμκ αθμνά ζηδκ ηαεανζυηδηα ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ ροπήξ, απμηεθεί δ 

επζηαβή ηδξ ζμοδασηήξ ενδζηείαξ βζα «ηαεανή γςή», υπςξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά 

μ Wehr, (2005), ζημ αζαθίμ Ινπδατζκόο. οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδκ Σμνά, ηδκ 

πεκηάηεοπμ Βίαθμ ηδξ εανασηήξ ενδζηείαξ, μζ μνευδμλμζ πζζημί αοηήξ ηδξ ενδζηείαξ, 

βκςνίγμοκ ιζα πθδεχνα ηακυκςκ πμο αθμνά ζηδκ ηαεανυηδηα. Πμθθά ηεθεημονβζηά 

ακηζηείιεκα πνέπεζ κα είκαζ ηαεανά υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ζιάκηεξ ηδξ πνμζεοπήξ, 

εκχ δ ζδιαζία ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ηεθεημονβζημφ θμοηνμφ είκαζ επίζδξ ζδιακηζηή. 

Μέζς αοηχκ ηςκ ζοιαμθζηχκ ηαεανχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηεθεημονβζηχκ θμοηνχκ, 

πμο απμθαιαάκμοκ μζ πζζημί, δ ζοιπενζθμνά αοηχκ είκαζ πθέμκ ηαεανή ζε υθεξ ηζξ 

ζδιακηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ (Wehr, 2005). Ζ πνήζδ ηδξ 

Mikwe βζα ηδκ ροπμζςιαηζηή ακαημφθζζδ ηςκ Δαναίςκ, απμηεθεί άνζζημ 

παναθθδθζζιυ ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ηαηηζηήξ, ιε ηδκ πνήζδ ημο θνέζημο 

ηνεπμφιεκμο κενμφ. Αοηή δ πνήζδ ημο εθζδνςηζημφ θμοηνμφ ηςκ ζζθαιζζηχκ, 

απμηέθεζε ηζξ πνμδζαβναθέξ, πάκς ζηζξ μπμίεξ εβηαεζδνφεδηακ ημκ 9
μ
 αζχκα ιέπνζ 

ηαζ ζήιενα μζ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, βκςζηέξ ςξ παιάι. Αοηέξ μζ πνχηεξ 

θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ αοηυπεμκεξ θαμφξ ηδξ ανααζηήξ 

πενζμκήζμο πμο ηαηέθεαζακ απυ ηδκ Μεζμπμηαιία ηαζ εοαββεθίζηδηακ ημκ 

ιςαιεεακζζιυ. Σμ γεζηυ κενυ αοηχκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, είηε πνμενπυηακ απυ 
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θοζζηέξ, είηε απυ ηεπκδηέξ πδβέξ, πνδζίιεοε ιυκμ ηαηά ηδκ πενίπηςζδ, ελαζθάθζζδξ 

ζοκεπυιεκδξ νμήξ. Μέζα απυ αοηέξ ηζξ πνμδζαβναθέξ πνμτπμεέζεςκ, ιπμνμφζε κα 

απμηεθέζεζ πνμσυκ, ιεηάδμζδξ ιεηαβεκέζηενςκ θεζημονβζχκ, μιαδζηχκ θμοηήνςκ 

(Υμσπεθ, 1996).  

Σμ θμοηνυ, επεαθήεδ ζημοξ θαμφξ ηδξ ονίαξ, ή ηδξ Σμονηίαξ, βζα θυβμοξ 

οβείαξ, μζ μπμίμζ επζαάθθμκηακ απυ ημοξ ηνυπμοξ άζηδζδξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

θαηνείαξ. Ζ ηαεανυηδηα ημο ζχιαημξ, πμο εηθνάγεηαζ ζοιαμθζηά, ιε ημ πθφζζιμ 

ηςκ άηνςκ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ, πνμηεζιέκμο μ πζζηυξ κα πνμζηοκήζεζ ημ ηέιεκμξ, 

είκαζ βκςζηή πνμδζαβναθή βζα ημοξ πζζημφξ ιμοζμοθιάκμοξ (Υμσπεθ, 1996). Οζ 

πζζημί ιμοζμοθιάκμζ, ή Ηζθαιζζηέξ, έπμοκ ςξ πνςηανπζηή πνάλδ θαηνείαξ ηδκ 

πνμζεοπή ( Salat). Σμ Κμνάκζ, επζηάζζεζ ζε υθμοξ ημοξ πζζημφξ κα πνμζεφπμκηαζ. Ζ 

πνμζεοπή αοηή, απυ ηα παθαζυηενα πνυκζα είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ, κα ζοιααίκεζ πέκηε 

θμνέξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, ιζα ημ λδιένςια, ιζα ημ ιεζδιένζ, κςνίξ ημ 

απυβεοια, ιεηά ηδκ δφζδ ημο ήθζμο ηαζ ιία ηδ κφπηα. Σμ αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ηδξ 

πνμζεοπήξ, πνμδβείηαζ ιζα ηεθεημονβζηή πθφζδ, δ μπμία ελαβκίγεζ ηα ιέθδ ημο 

ζχιαημξ (ηςκ πνάλεςκ). Αοηυξ μ ελαβκζζιυξ ηςκ ιεθχκ ημο ζχιαημξ απμδίδεηαζ 

ζηδ βθχζζα ηςκ ιμοζμοθιάκςκ πζζηχκ ιε ηδκ έκκμζα εθεδιμζφκδ (Εαηαη). Ζ 

εθεδιμζφκδ πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ ελαβκζζιυ, μ μπμίμξ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ 

πθφζδξ ηςκ ιεθχκ ημο ζχιαημξ, είκαζ οπμπνεςηζηή βζα ηάεε πζζηυ ηαζ ζημπεφεζ ζηδκ 

ζοκείδδζδ ηαζ ηδκ ροπζηή ακςηενυηδηα ημο ηαεεκυξ λεπςνζζηά, (Haeri, 1998). 

Βθέπμοιε θμζπυκ, υπμο ζήιενα εκ έηδ 2015, μζ ημζκςκζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, 

ενδζηεοηζηέξ ηαζ άθθςκ εζδχκ θοθεηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ δεζπυγμοκ ζημκ ηυζιμ, δ 

ζζθαιζηή ενδζηεία ιε ηζξ υπμζεξ εληνειζζηζηέξ δζαεέζεζξ ηαζ πνάλεζξ ηδξ, (δεκ εα 

επεηηαεμφιε ζε αοηή ηδκ πηοπή ηδξ), πανμοζζάγεζ αηυιδ ιζα ααεζά θαηνεοηζηή 

εζηυκα πνμξ ημ δζηυ ηδξ εευ. Μζα εζηυκα, δ μπμία απανηίγεηαζ απυ ηδκ ζοκενβαζία 

ηδξ πίζηδξ ηαζ ηςκ ηεθεημονβζηχκ ζοκεδηχκ πμο εκέπμκηαζ ζε αοηή. Ζ ηεθεημονβζηή 

ζοκήεεζα ηδξ πθφζδξ πνζκ απυ ηάεε πνμζεοπή, επζζθναβίγεζ μοζζαζηζηά ημκ 

ελαβκζζιυ ηδξ ροπήξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνμζπάεεζαξ κα πνμζεββίζεζ 

ημ πκεφια ηδκ απυθοηδ απμδμπή ηδξ φπανλδξ ημο Θεμφ.     
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Κεθάιαην 7.1  

Σα βπδαληηλά ινπηξά σο πόξνη θνηλσληθήο θαη ςπραγσγηθήο επεμίαο   

 Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, μζ εανασηέξ ημζκυηδηεξ, 

απέδζδακ φρζζηδ ζδιαζία ζηα ηεθεημονβζηά θμοηνά ζηδκ ημθοιαήενα (Mikwe). Ζ 

δζαθμνά ημο ηαεανμφ απυ ημκ ιδ ηαεανυ πζζηυ, πνμηφπηεζ απυ ηζξ πνάλεζξ ημο ηαζ 

ιυκμ ιέζς ηδξ θμοηνζηήξ δζαδζηαζίαξ, ιπμνεί κα ελαβκζζηεί. Ο ελαβκζζιυξ αοηυξ, 

απυννμζα ηδξ θμοηνζηήξ δζαδζηαζίαξ, πνμεημζιάγεζ ημκ πζζηυ βζα ηδκ επζημζκςκία ημο 

ιε ημκ Θευ. Αοηή δ ζηάζδ, οζμεεηήεδηε ηαζ απυ άθθεξ ενδζηεοηζηέξ ημζκυηδηεξ, 

υπςξ αοηή ημο Ηζθάι, δ μπμία πενζβνάθδηε παναπάκς, αθθά ηαζ αοηή ηδξ 

Υνζζηζακζηήξ, (Υμσπεθ, 1996). οκεπχξ, παναηδνείηαζ ιζα ηάζδ πίζηδξ πνμξ έκα Θευ, 

δ μπμία ζοκηεθείηαζ ηαζ απανηίγεηαζ, απυ ενδζηεοηζηέξ επζηαβέξ, μζ μπμίεξ 

ελορχκμοκ ημ ακενχπζκμ πκεφια ηαζ πναβιαηχκεηαζ ιζα ζοκέκςζδ ημο ακενχπζκμο 

ιε ημ Θευ. Αοηή δ ζοκέκςζδ, πνμτπμεέηεζ ημκ ελαβκζζιυ ηδξ ροπήξ ηαζ ηδκ ηάεανζδ 

αοηήξ. Ζ έιθοηδ ακάβηδ ημο ακενχπμο βζα ηδκ ακεφνεζδ κμήιαημξ ζηδκ φπανλή 

ημο, ζηνέθεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζηδ ενδζηεία ηαζ ζηδκ οπδνεζία ηςκ αζηδιάηςκ 

αοηήξ.      

 Σμ 330 μ Μέβαξ Κςκζηακηίκμξ, ιεηέθενε ηδκ έδνα ηδξ αοημηναημνίαξ απυ 

ηδκ Ρχιδ ζημκ Βυζπμνμ, επζεοιχκηαξ δ «Νέα Ρχιδ», κα ζοκαβςκίγεηαζ ζε 

ιεβαθμπνέπεζα ηδκ «Παθαζά». Γζα ημ θυβμ αοηυ, πνδζζιμπμίδζε ηδκ ηεθεοηαία ςξ 

πνυηοπμ οπυδεζβια, βζα ηδκ ακέβενζδ ηδξ Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ. Καηά ηδκ 

Ρςιασηή πενίμδμ, οζμεεηήεδηε απυ ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ, δ θέλδ εένιδ βζα 

ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ μζ μπμίεξ πενζθάιαακακ ηδκ εθανιμβή ροπνχκ θμοηνχκ, 

πθζανχκ ηαζ εενιχκ, υπςξ ηαζ πχνμοξ λεημφναζδξ ηαζ ροπαβςβίαξ. Έηζζ μζ Ρςιαίμζ, 

ζοζηδιαημπμίδζακ ηδκ ακάπηολδ ηαζ πνήζδ θμοηνχκ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ 

πενίεαθρή ημοξ. Ο Αζηθδπζάδδξ, εθανιυγμκηαξ ροπνέξ θμφζεζξ, ζε αζεεκείξ ιε 

κεονμθμβζηά πνμαθήιαηα, εζζήβαβε πνχημξ ηδκ εεναπεία ιέζς θμοηνχκ ζημοξ 

Ρςιαίμοξ. Οζ ηεθεοηαίμζ ακήβαβακ αοηή ηδκ εθανιμβή ζε ορδθμφ επζπέδμο 

ημζκςκζηή εηδήθςζδ, (Υμσπεθ, 1996). Έηζζ, αοηή δ δζαδζηαζία, ιεηαθένεηαζ υπςξ 

είκαζ ακηζθδπηυ πθέμκ, ζηδκ Βογακηζκή αοημηναημνία ηαζ οζμεεημφκηαζ πανυιμζεξ 

εθανιμβέξ ηςκ θμοηνχκ.  

 ηδκ Παθαζά Γζαεήηδ, ακαθένεηαζ ημ θμοηνυ ηδξ μογάκκαξ ηαζ ηδξ Βδζεεαά 

(ηεθ. Γακζήθ 13), ηαζ βίκεηαζ ακαθμνά βζα ζαιαηζηέξ πδβέξ ημο ζθςάι. Δπίζδξ ζημκ 
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Ημνδάκδ πμηαιυ, απμδίδμκηαζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, εκχ ηαζ ηαηά ημκ Ηςάκκδ μ εη 

βεκεηήξ ηοθθυξ εεναπεφηδηε, αθμφ έπθοκε ηα ιάηζα ημο ζηζξ πδβέξ ημο ζθςάι, ιεηά 

ηδκ οπυδεζλδ ημο Ηδζμφ, (Υμσπεθ, 1996). 

 Όηακ μζ πνζζηζακζηέξ ημζκυηδηεξ, αθμιμζχεδηακ ζηζξ νςιασηέξ ημζκςκίεξ, μζ 

πνζζηζακμί, άνπζζακ κα αζχκμοκ ηζξ ίδζεξ ηαεδιενζκέξ ζοκήεεζεξ, ιε υθμοξ ημοξ 

άθθμοξ πμθίηεξ.   φιθςκα ιε ημκ Johannes Zellinger, (1928), ζηζξ ηαεδιενζκέξ 

ζοκήεεζεξ ημο οθζημφ ηυζιμο ακήηεζ δ ζοιιεημπή ζηα θμοηνά, δ θεζημονβζηή 

δζαδζηαζία ηςκ μπμίςκ, ιπμνεί κα ελμιμζχζεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ζχιαημξ ιε ηζξ 

ροπζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ αμοθήζεζξ, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Υμσπεθ, 1996). Καηά ηδκ 

πνχζιδ αογακηζκή πενίμδμ, ηα θμοηνά ελεθίζζμκηαζ ζε δφμ ηαηεοεφκζεζξ. Ζ ιζα είκαζ 

αοηή ηδξ ηαεανζυηδηαξ, ηαζ δ άθθδ αοηή ηδξ εεναπεοηζηήξ αβςβήξ. Φοζζηά, δ ιζα δεκ 

οπενηενεί ηδξ άθθδξ, ηαζ δεκ αθθδθμαπμηθείμκηαζ. ηδκ χνζιδ πενίμδμ, δ ακάβηεξ 

ηςκ πμθζηχκ βζα ροπαβςβία, ιεηαηνέπμοκ ηα θμοηνά αοηά ζε ιέζμ ημζκςκζημπμίδζδξ 

(Υμσπεθ, 1996). 

 Τπάνπμοκ βκχιεξ, μζ μπμίεξ ζηδνίγμοκ ηδκ θαεειέκδ άπμρδ, πενί αθμοζζάξ 

ηςκ πμθζηχκ ηαηά ηδκ Βογακηζκή πενίμδμ. Όζμζ αζημφκ, αοημί ηδκ επζηνζηζηή ζηάζδ 

απέκακηζ ζηα θμοηνά ηςκ Βογακηζκχκ πνυκςκ ηαζ ζηζξ ζοκήεεζξ ηςκ πμθζηχκ, έπμοκ 

ζζπκή βκχζδ επί ημο εέιαημξ. Σδκ ζοπκή πνήζδ θμοηνχκ, απμηαθφπημοκ δ φπανλδ 

δδιυζζςκ θμοηνχκ ζε ηάεε πυθδ- ηνάημξ, ηαζ πμθθέξ ιανηονίεξ ζοββναθέςκ. 

οβηεηνζιέκα μ ζζημνζηυξ Πνμηυπζμξ, εεςνεί υηζ πμθθμί αοημηνάημνεξ, θάιαακακ 

ηδκ εοεφκδ ημο ζημθζζιμφ ηςκ πυθεςκ ηαζ ημο ηνάημοξ ιε θμοηνά ή ηδκ 

ακμζημδυιδζδ ηηζνίςκ παθαζχκ ηαζ θεανιέκςκ απυ ζεζζιμφξ ή πονηαβζέξ. Δπίζδξ, δ 

δδιμηζηυηδηα πμο είπε ημ θμφζζιμ ηαηά ημοξ Βογακηζκμφξ πνυκμοξ, ιανηονείηαζ απυ 

ημ βεβμκυξ υηζ επί Θεμδμζίμο ημο Β΄, οπήνπακ μπηχ ιεβάθα θμοηνά ηα μπμία ήηακ 

ηαηαζηεοαζιέκα οπυ ηδκ δδιυζζα ανςβή ηαζ εηαηυκ πεκήκηα ηνία ηαηαζηεοαζιέκα 

απυ ζδζχηεξ βζα ημοξ ζδζχηεξ, (Κμοημοθέξ, 1957).    

 Ζ ζοπκή πνήζδ ηςκ θμοηνχκ, οζμεεηήεδηε απυ ιεβάθδ ιενίδα ηςκ πμθζηχκ 

ηδξ Βογακηζκήξ αοημηναημνίαξ, ηυζμ ζηα θασηά ζηνχιαηα υζμ ηαζ ζηδκ ιενίδα 

εηείκδ ηςκ πμθζηχκ, μζ μπμίμζ απμηαθμφκηαζ ηθδνζημί. Αηυιδ ηαζ μζ ιμκαπμί, είπακ 

οζμεεηήζεζ ημ πθφζζιμ ζε θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ακαηνέπμκηαξ ηδκ θδιμθμβία 

πμο δζαιυνθςκε ημκ ιφεμ, πενί αθμοζζάξ ημοξ. Μάθζζηα ζηζξ ιμκέξ, μνζγυηακ ημ 

θμφζζιμ κα βίκεηαζ ιζα ή δφμ θμνέξ ημκ ιήκα, εκχ υζμζ ήηακ αζεεκείξ ιμκαπμί ζηζξ 
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ιμκέξ, επζηνεπυηακ κα θαιαάκμοκ πθφζδ ζηα θμοηνά ιζα ηαζ δφμ θμνέξ ηδκ αδμιάδα, 

(Υμσπεθ, 1996). Ο Υνοζυζημιμξ, ηαηά ηδκ πενίμδμ ελμνίαξ ημο, εηεέηεζ ιζα ζεζνά 

παναπυκςκ ζπεηζηά ιε ηδκ έθθεζρδ ααθακείςκ ζηδκ πυθδ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Κμοημοθέ,( 1957), ηα μπμία είπακ απαβμνεοηεί επί Θεμδμζίμο Α΄ ημ 387 ιε ηδκ 

επακάζηαζδ ηδξ Ακηζυπεζαξ, υπςξ ακαθένεζ μ Υμσπεθ, (1996). Οζ εεηζηέξ ζηάζεζξ ηςκ 

Ακηζμπέςκ πνμξ ηα θμοηνά, επζαεααζχκμκηαζ απυ ημκ Ημοθζακυ, μ μπμίμξ ακαθένεζ υηζ 

μζ Ακηζυπεζξ ιζιμφιεκμζ ημ πνυηοπμ εοδαζιμκίαξ ηςκ Φαζάηςκ ζοπκά 

πνδζζιμπμζμφζακ εενιά θμοηνά, (Κμοημοθέξ, 1957). Παναηδνμφιε θμζπυκ ζε αοηυ 

ημ ζδιείμ, πςξ δ φπανλδ ηαζ δ πνήζδ θμοηνχκ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ 

Βογακηζκχκ, είηε θασηχκ ζηνςιάηςκ, είηε ηςκ ηθδνζηχκ, ήηακ ηαζ έκδεζλδ 

εοδαζιμκίαξ ηδξ πυθδξ- ηνάημοξ. Πανυθα αοηά, παναηδνείηαζ ηαζ εηείκδ δ άπμρδ ημο 

Θευδςνμο ημοδίηδ, δ μπμία επζηαθείηαζ πςξ δ είζμδμξ ζημκ πανάδεζζμ, βίκεηαζ 

δοκαηή ιέζα απυ ηδκ εβηνάηεζα ζηζξ μζκμπμζίεξ ηαζ ζηδκ θμοηνζηή πνήζδ, 

(Κμοημοθέξ, 1957).  

 Ζ εεναπεία ηαζ δ ροπαβςβία, ζε ιεβάθμ ααειυ ήηακ ζοκοθαζιέκδ ιε ηζξ 

εένιεξ, μζ μπμίεξ ήηακ πμθοζφπκαζημζ πχνμζ ημζκςκζημπμίδζδξ βζα ημοξ πμθίηεξ ηδξ 

πνςηεφμοζαξ. Ζ άπμρδ πενί αθμοζζάξ, δζαρεφδεηαζ έκημκα, εκχ, ακηίεεηα εκζζπφεηαζ 

μ εεναπεοηζηυξ νυθμξ ηδξ πνήζδξ θμοηνζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ. Οζ Βογακηζκμί, 

ελέθναγακ ημοξ εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ ηςκ εενιχκ θμοηνχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

νήια «εενιίγς», ηαζ απμδίδμκηαξ ζηζξ εενιέξ ηαζ ζαιαηζηέξ πδβέξ ημκ παναηηδνζζιυ 

«εενιά» ή «Θένια» ή «Θενιία». Γζαπζζηχκεηαζ θμζπυκ, πςξ ηαηά ηδκ Βογακηζκή 

πενίμδμ, δ πνήζδ ηςκ θμοηνχκ είπε ηυζμ οπμζηδνζηηέξ υζμ ηαζ ακηζπάθμοξ. Αοηυ δεκ 

ζοκζζηά αέααζα ηαζ έκα ειπυδζμ ζηδκ ακέβενζδ ζδζςηζηχκ ηαζ δδιυζζςκ θμοηνζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ, (Υμσπεθ, 1996). Δπίζδξ ηα θμοηνά ήηακ ηαζ ιμκαζηδνζαηά, 

απεοεοκυιεκα απμηθεζζηζηά ζημοξ ηαημίημοξ ηςκ ιμκχκ ηαζ ζημοξ αζεεκείξ 

ιμκαπμφξ. Ο ΥυΨπεθ, (1996), ζδιεζχκεζ πςξ ηα ιμκαζηδνζαηά θμοηνά ήηακ πνμξ 

δζάεεζδ ηαζ άθθςκ αζεεκχκ, ιε ηδκ ηαηααμθή ηάπμζαξ ακηαιμζαήξ, δ μπμία 

απμζημπμφζε ζηδκ εκίζποζδ ηςκ ιμκχκ. Φοζζηά, δ πανμοζία θμοηνχκ ήηακ θακενή 

ηαζ ζημοξ ααζζθζημφξ καμφξ, (Κμοημοθεξ, 1957). 

 Σα δδιυζζα θμοηνά, μζημδμιμφκηακ, ζηα ηεκηνζηά ζδιεία ηδξ πυθδξ, εκχ ηα 

ζδζςηζηά ζηζξ μζηίεξ ηςκ εφπμνςκ πμθζηχκ, μζ μπμίμζ επζδείηκοακ ηαζ ηδκ πμθοηέθεζα 

ηςκ θμοηνχκ ημοξ ιε ηδκ αθεμκία οδάηςκ, (Κμοημοθεξ, 1957). Αοηυ ζοκδβμνεί ιε ημ 

βεβμκυξ, υηζ μζ πμθίηεξ, ηονίςξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ηαηεοεφκμκηακ ζηζξ δζάθμνεξ 
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θμοηνμπυθεζξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυζπδια ηδξ εεναπείαξ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ 

ημζκςκζηή ακάδεζλδ ηαζ ηδκ έκημκδ δζάεεζδ βζα ημζκςκζηή πνμαμθή υπςξ ακαθένεζ μ 

Υμσπεθ, (1996). Δπίζδξ δ φπανλδ θμοηνχκ, ζηα λεκμδμπεία, εκζζπφεζ ηδκ εεναπεοηζηή 

ζδζυηδηα ημοξ βζα ημοξ θζθμλεκμφιεκμοξ ζε αοηά ηα ηηήνζα. Αθμφ θμζπυκ, ημ θμοηνυ 

εεςνείηαζ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια πυθδξ ζε εοδαζιμκία ηαζ ακάπηολδξ πμθζηζζιμφ, 

ημ βεβμκυξ ηδξ ακέβενζδξ εκυξ θμοηνμφ, μδδβμφζε ζε πακδβονζζιμφξ ηαηά ηδκ 

εβηαζκίαζδ αοηχκ, (Κμοημοθέξ, 1957).  

 Οζ Βογακηζκμί θμζπυκ, ιεηέααζκακ ζηα θμοηνά, υπζ ιυκμ βζα ηδκ ηαεανζυηδηά 

ημοξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ απυθαοζδ ηδξ δδμκήξ, (Κμοημοθέξ, 1957). Δκ ηαηαηθείδζ, 

παναηδνείηαζ πςξ δ θμοηνζηή πνήζδ ηαηά ηδκ Βογακηζκή πενίμδμ, ήηακ δείβια 

εοδαζιμκίαξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ ιζαξ πυθδξ ηνάημοξ. Αοηή δ εοδαζιμκία, δ 

μπμία εηθναγυηακ ιε ηδκ ζοζηδιαηζηή πνήζδ θμοηνχκ ηαζ ακέβενζδ θμοηνζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ, πνμήβαβε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ροπζηή εοελία ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ 

πυθδξ, είηε αοημί άκδηακ ζε θασηά ημζκςκζηά ζηνχιαηα, είηε ήηακ απυβμκμζ ηαζ ιέθδ 

ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ. Αοηυ δζαπζζηχκεηαζ ηαζ απυ ηα πνμακαθενεέκηα ζπεηζηά ιε ηδκ 

φπανλδ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ θμοηνχκ.        

Κεθάιαην 7.2 

Σν λεξό θαη ηα νξζόδνμα εθθιεζηαζηηθά κπζηήξηα 

 Δκχ πνμδβμοιέκςξ έπμοιε πενζβνάρεζ ηζξ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ 

αογακηζκή επμπή ηαζ ημκ ηνυπμ πμο αοηέξ πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ημοξ ηαημίημοξ, 

ηχνα εα πνμαμφιε ζηδκ πενζβναθή ημο μνευδμλμο πνζζηζακζζιμφ ηαζ ηδκ άιεζδ 

ζοζπέηζζδ πμο αοηυξ πανμοζζάγεζ ιε ημ φδςν ςξ ιέζς ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ 

ηάεανζδξ ιέπνζ ηαζ ηζξ ζδιενζκέξ ιένεξ.  

Σμ κενυ, ςξ πδβήξ γςήξ, ζφιαμθμ αεακαζίαξ, βμκζιυηδηαξ ηαζ δζαηήνδζδξ 

ηδξ αέκαδξ αθάζηδζδξ ηδξ θφζδξ υπςξ ζοιπεναίκεηαζ απυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ ανπαίαξ 

ημζιμβμκίαξ, ιέζα απυ ηα αζαθία ημο μοένεθ, (2006), ηαζ ημο Νίκμο, (1999), 

απμηεθεί εοθμβδιέκμ αβαευ ηαζ βζα ηδκ θαηνεία ηδξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ. Μάθζζηα 

ζοκακηάηαζ ζε δφμ απυ ηα εθηά ιοζηήνζα ηδξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ, ςξ ααζζηυ 

ζοζηαηζηυ ηάεανζδξ ηαζ θαηνείαξ. Σμ έκα ιοζηήνζμ είκαζ αοηυ ημο ααπηίζιαημξ ηαζ 

ημ άθθμ αοηυ ηδξ εείαξ Δοπανζζηίαξ, (Νίκμξ, 1999). ημ ζδιείμ αοηυ, πνμημφ 

πνμπςνήζμοιε ζηδκ πενζβναθή ηςκ δφμ ιοζηδνίςκ ηαζ ημο ηνυπμο υπμο 
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πνδζζιμπμζμφκ θεζημονβζηά ημ κενυ, αλίγεζ κα ακαθενεμφιε ζηδκ πνχζιδ πνζζηζακζηή 

πενίμδμ. Καηά ηδκ πενίμδμ αοηή μ Υνζζηυξ, ειθακίγεηαζ ςξ έκαξ Αζηθδπζυξ, έκαξ 

εεναπεοηήξ ηςκ πκεοιάηςκ ηαζ ηςκ θοζζηχκ δοζθεζημονβζχκ, μζ μπμίεξ 

δοζθεζημονβίεξ πμζηίθθμοκ ιεηαλφ ηοθθυηδηαξ ηαζ πανάθοζδξ, πνμηαθμφιεκεξ απυ 

δαίιμκεξ. Ο πνζζηζακζζιυξ ακηζηαεζζηά ηζξ ιέπνζ πνυηζκμξ ηονίανπεξ ενδζηεοηζηέξ 

δμλαζίεξ ηαζ θζθμζμθίεξ, μζ μπμίεξ ιμζνάγμκηακ έκα ημζκυ δνάια. Οζ ιφζηεξ ημο 

πνζζηζακζζιμφ, οπμαάθθμκηακ ζοιαμθζηά ζε ηάεανζδ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ 

αάπηζζδξ ηαζ ηςκ Δοπανζζηζχκ. Μέζς ηδξ ηάεανζδξ αοηήξ ζηδκ αάπηζζδ 

απμθάιαακακ ηδκ κίηδξ ημοξ βζα ηδκ είζμδμ ζε ιζα ημζκυηδηα, δ μπμία ζημπεφεζ ζηδκ 

βαθήκδ ηαζ ηδκ απυηηδζδ εθεοεενίαξ απυ ηα εβηυζιζα πνμαθήιαηα, (Wallace & 

Gash, 2008).   

Σμ ιοζηήνζμ ηδξ αάπηζζδξ, οπαβμνεφεζ ηδκ πνήζδ κενμφ απυ ημοξ ζδνοηζημφξ 

θυβμοξ ημο ηονίμο. Σμ ιοζηήνζμ ηάκεζ αζζεδηή ηδκ πανμοζία ημο κενμφ ιέζα απυ 

ηδκ ηνζαδζηή ηαηάδοζδ ημο ζχιαημξ πμο ααπηίγεηαζ ζημ κενυ, δ μπμία ζοκμδεφεηαζ 

απυ ηδκ απαββεθία ηαζ επίηθδζδ ηςκ ηνζχκ μκμιάηςκ ηδξ Αβίαξ Σνζάδμξ. Σμ 

ιοζηήνζμ αοηυ ηδξ αάπηζζδξ, παθαζυηενα θάιαακε πχνα ζε πμηαιμφξ, θίικεξ ή 

εάθαζζεξ. Με ηδκ εζζαβςβή υιςξ ηδξ ανπήξ πενί ειαάπηζζδξ ηαηά ηδκ κδπζαηή 

δθζηία ζηδκ εηηθδζία, ημ ηνφμ κενυ ηδξ ημθοιαήεναξ ακαιζβκουηακ ιε γεζηυ 

πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεοηεί δ οβεία ημο κδπίμο, (Νίκμξ, 1999).  

Οζ πνζζηζακμί, εεςνμφζακ ηαζ εεςνμφκ εα πνυζεεηα, υηζ δ αάπηζζδ ζοκεπάβεζ 

ημ απμηέθεζια ηδξ ηάεανζδξ απυ ημοξ ζςιαηζημφξ νφπμοξ ηαζ ζοκεπχξ λεπθέκεζ ηαζ 

ηζξ αιανηίεξ. Αθμφ θμζπυκ, ημ αάπηζζια μδδβεί ζηδκ πθφζδ ηαζ ζηδκ ελάθεζρδ ηςκ 

αιανηδιάηςκ, είκαζ ηαεήημκ ημο ηάεε πνζζηζακμφ κα ααπηίγεηαζ, (Κμοημοθέξ, 1957). 

Σμ αάπηζζια απμηεθεί πνμσυκ εκηαηζηήξ πνμεημζιαζίαξ, ιζαξ ηαζ δ επεκένβεζά ημο δεκ 

είκαζ ιαβζηή ηαζ απμηεθεί δφκαιδ απεοεοκυιεκδ ζηδκ μθυηδηα ημο ακενχπμο 

επζηοβπάκμκηαξ ηδκ ηάεανζδ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ ροπήξ. Σμ Άβζμ Πκεφια , 

απαθθάζζεζ ημκ ααπηζγυιεκμ απυ ημ πνμπαημνζηυ αιάνηδια ηαζ πνμζθένεζ ζημ 

άημιμ ηδκ είζμδυ ημο ζηδκ Δηηθδζία. Έηζζ μ άκενςπμξ ιε ημ αάπηζζια, αζχκεζ ηδκ 

απμθεζεείζα παθαζά ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα, ηδκ θεανηυηδηα ημο παθαζμφ 

ακενχπμο ηαζ απμθαιαάκεζ ημκ κέμ άκενςπμ υ μπμίμξ είκαζ ηαη εζηυκα αοημφ πμο 

ημκ δδιζμφνβδζε, δδθαδή ημο Θεμφ, (Νίκμξ, 1999). Δάκ πνμζπαεμφζαιε κα 

ενιδκεφζμοιε ροπακαθοηζηά αοηή ηδκ δναζηδνζυηδηα ημο ακενχπμο πμο ααπηίγεηαζ, 

εκαπμεέημκηαξ ηδκ ελάθεζρδ ηςκ αιανηζχκ ημο ζηδ δφκαιδ ημο εεμφ ηαζ δζα ιέζμο 
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ημο κενμφ ηδξ αάπηζζδξ, εα ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε ημ ελήξ.  Ξεηζκχκηαξ 

απυ ημ βεβμκυξ, υηζ δ εοεφκδ ηδξ αάπηζζδξ βζα έκα κήπζμ είκαζ ηςκ βμκέςκ, υπςξ 

ακαθένεζ ηαζ μ Κμοημοθέξ,(1957). Ο βμκέαξ, απμθαζίγμκηαξ κα ααπηζζεεί ημ παζδί 

ημο, πνμααίκεζ ζε έκα ιδπακζζιυ άιοκαξ μ μπμίμξ ζφιθςκα ιε ηδκ θνμτδζηή 

ροπακαθοηζηή ενιδκεία μκμιάγεηαζ πνμαμθή, (Λμσγμο, 2012). Ο βμκέαξ, πνμζπαεεί 

κα πνμζηαηεφζεζ ημ Δβχ ημο απυ ηζξ επζεοιίεξ ημο ή ηα αιανηήιαηα πμο ιπμνεί κα 

ημκ ααναίκμοκ πνμαάθθμκηαξ ηζξ μνιέξ ή ηζξ ακεπζεφιδηεξ πηοπέξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο ζημ παζδί ημ μπμίμ ααπηίγεηαζ ηαζ απαθθάζζεηαζ απυ ηζξ 

αιανηίεξ πμο θένεζ ςξ ηθδνμκυιμξ ημο βμκέα. Έηζζ δ αάπηζζδ ςξ ημ πνχημ ιοζηήνζμ 

ηδξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ, ελαβκίγεζ απυ ηα ροπζηά ηαζ ζςιαηζηά νοπανά ζημζπεία 

πμο ιπμνεί κα έπμοκ επζηναηήζεζ ζε έκα άημιμ.    

Δπίζδξ ημ κενυ ζημ ιοζηήνζμ ηδξ εείαξ Δοπανζζηίαξ, πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ 

νυθμ. ε αοηυ ημ ιοζηήνζμ βίκεηαζ θακενυ υηζ ημ κενυ θεζημονβεί ακηακαηθχκηαξ ηδκ 

ζοκήεεζα ζηδκ Παθαζζηίκδ κα ιδκ πίκεηαζ ημ ηναζί ζηέημ αθθά ακαιειζβιέκμ ιε 

φδςν. Δκχ ακηακαηθά επίζδξ ηαζ ημ εοαββεθζηυ βεβμκυξ, υηζ μ Υνζζηυξ επάκς ζημ 

ζηαονυ υηακ επθήβδ απυ ημκ Ρςιαίμ ζηναηζχηδ, ελήθεε απυ ημ ζχια ημο αίια ηαζ 

φδςν, (Νίκμξ,1999).  

ηζξ αημθμοείεξ ημο αβζαζιμφ δζαθαίκεηαζ επίζδξ, δ δοκαιζηή ζδιαζία ημο 

κενμφ. ηζξ εοπέξ ηδξ αημθμοείαξ μ Αβζαζιυξ, απμηεθεί ζφκδεζιμ ιε ηα εαφιαηα ημο 

Υνζζημφ ζημκ επίβεζμ αίμ ημο, ηονίςξ ιε ηζξ εεναπεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

άζηδζε επί ηςκ αζεεκχκ. Οζ ηανπμί άθθςζηε ημο Αβζαζιμφ, είκαζ δ εοθμβία, δ μπμία 

ηαεανίγεζ ηδκ νφπακζδ πμο πνμηαθμφκ ηα πάεδ ηαζ δ ίαζδ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο 

ζχιαημξ. Απμδίδεηαζ ζημ κενυ ηαζ ζημκ Αβζαζιυ ζοβηεηνζιέκα έκαξ ηαεανηζηυξ, 

ζαιαηζηυξ ηαζ θςηζζηζηυξ παναηηήναξ. Καηά ημκ εμνηαζιυ ηςκ Θεμθακείςκ, αοημί μζ 

ηανπμί πνμζθαιαάκμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημκ άκενςπμ. Δπζηοβπάκμκηαξ ημκ 

αβζαζιυ ηςκ οδάηςκ ιε ηδκ επζθμίηδζδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα 

ιεηάθδρήξ ημο. Δπαηυθμοεα, ηεθείηαζ ιε επζηοπία μ ηαεανζζιυξ ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ 

ζςιάηςκ, δ ίαζδ ηςκ παεχκ ηαζ ζοκεπάβεηαζ ηάεε άθθδ ςθέθεζα, (Νίκμξ, 1999).  

Ο Αβζαζιυξ ηδξ Αθελάκδνεζαξ, πνμζθένεζ επίζδξ ιζα πμθοδζάζηαηδ 

ζδιακηζηή ζδζυηδηα ζημ κενυ. Ζ μνευδμλδ εηηθδζία εκαπμεέηεζ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ημο Αβζαζιμφ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ακυδμο ηςκ κενχκ ημο Νείθμο. Σα κενά 

ημο Νείθμο, είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηά βζα ημοξ βεςνβμφξ, υπζ ιυκμ βζα ηδκ άνδεοζδ 
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ηαζ ημ πυηζζια ηςκ πςναθζχκ αθθά ηαζ βζα ηδκ θίπακζδ ηδξ βδξ, αθμφ ςξ βκςζηυκ μ 

Νείθμξ ιε ηα κενά ημο ημοααθάεζ βυκζιδ θάζπδ, (Νίκμξ, 1999). Σμ βεβμκυξ αοηυ, 

πενί ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ημο κενμφ ημο Νείθμο ηαζ ημο αβζαζιμφ ηςκ κενχκ ημο 

πμηαιμφ, ακαδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηζξ ζζημνίεξ ημο Ζνμδυημο. 

Ο Ζνυδμημξ παηέναξ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ, ιε έκημκμ βεςβναθζηυ ηα 

εεκμβναθζηυ πνμζακαημθζζιυ, ελορχκεζ ηα κενά ημο πμηαιμφ Νείθμο ηαζ εεςνεί ηδκ 

βέκκδζδ ηδξ Αζβφπημο, μθεζθυιεκδ ζηα κενά αοημφ ημο πμηαιμφ. Ζ Αίβοπημξ, ςξ 

ααθηυημπμξ, ζηα πνυκζα ημο ααζζθζά Μζκ, εεςνήεδηε ζδιείμ ειπμνζηήξ ζοκαθθαβήξ 

ιε ημοξ Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ έθηακακ ζημ ζδιείμ αοηυ ιέζς ηςκ ηανααζχκ ημοξ. Ζ 

ζηάειδ ημο κενμφ ελαζθάθζγε ζημοξ Αζβοπηίμοξ, ζφιθςκα ιε ημκ Ζνυδμημ, ηνμθή. 

ε πενίπηςζδ υπμο δ ζηάειδ ημο κενμφ, πανέιεκε ζηαεενή, μζ Αζβφπηζμζ εα 

ηαηαηθφγμκηακ απυ αίζεδια απμβμήηεοζδξ ηαζ μ θζιυξ εα ηονίεοε ημ θαυ ημοξ, 

(υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ πονυπμοθμ, 1997). Έηζζ δ θάζπδ πμο ημοααθάκε ηα κενά 

ημο Νείθμο, υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, έπνεπε κα ηαθφρεζ δζα 

ιέζμο ηδξ οπενπείθζζδξ ημο Νείθμο, ηδκ Αζβοπηζαηή βδ. Ζ μπμία ζηα έβηαηα ηδξ εα 

απμννμθήζεζ ημ κενυ, εκχ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ εα δζαηδνήζεζ ηδκ ηνμφζηα ηδξ 

θάζπδξ πμο πνδζίιεοε ςξ θίπαζια βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ πςναθζχκ. Αοηυ 

επζηοβπάκεηαζ απυ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ 

Αζβφπηζςκ πμθζηχκ, δ μπμία ζοκέηαλε αημθμοείεξ επζηεκηνςιέκεξ ζηδκ άκμδμ ηςκ 

οδάηςκ ημο Νείθμο, (Νίκμξ, 1999).  

Σμ κενυ θμζπυκ, οζμεεηδιέκμ απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ επζηαβέξ ηδξ εηάζημηε 

ενδζηεοηζηήξ δμλαζίαξ, απμηεθεί απυ ηδκ ανπή ηδξ βέκεζδξ ημο ηυζιμο ςξ ηαζ ηδκ 

ζδιενζκή επμπή ζφιαμθμ γςήξ, ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ ηάεανζδξ. Απυ ηζξ ιοεζηέξ 

πνμζςπμπμζήζεζξ ηςκ ςηεακχκ, ηςκ θζικχκ ηαζ ηςκ πμηαιχκ, ιέπνζ ηαζ ηδκ 

ζοκηδνδηζηή ενδζηεοηζηή ηεθεημονβία πμθθχκ δμλαζζχκ, παναηδνείηαζ δ 

ζπμοδαζυηδηα ημο βζα ιεβάθμ θάζια ηςκ ακενχπζκςκ εηθάκζεςκ. Δηθάκζεςκ μζ 

μπμίεξ αθμνμφκ ζηδκ βμκζιμπμίδζδ, ζηδκ αθάζηδζδ, ζημκ ένςηα, ζηδκ ακεφνεζδ ηδξ 

αεακαζίαξ ηαζ ζηδκ απυδμζδ κμήιαημξ ηδξ γςήξ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ έιθοηδ 

ακάβηδ ζηακμπμίδζδξ ηδξ ακενχπζκδξ πενζένβεζαξ βζα ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ 

ηδξ φπανλήξ ηδξ.   
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Κεθάιαην 8 

Η «πνηεηηθή» ησλ λεξώλ 

 Ζ ιεθέηδ ημο αζαθίμο Τν λεξό θαη ηα όλεηξα, δνθίκην πάλσ ζηελ θαληαζία ηεο 

ύιεο, ημο Gaston Bachelard, (1985), δδιζμονβεί ζημκ ακαβκχζηδ, ιζα αίζεδζδ 

ροπακαθοηζηήξ ενιδκείαξ ημο κενμφ ςξ οθζηυ ζημζπείμ. Πενζηνζβονίγεζ ημκ πμζδηζηυ 

μίζηνμ, πμο έπεζ ακαπηοπεεί ιε επίηεκηνμ ημ οδάηζκμ ζημζπείμ ηαζ αμδεά ημκ 

ακαβκχζηδ κα ηαηακμήζεζ ηζξ θακηαζζαηέξ δοκάιεζξ ημο πκεφιαημξ. Γοκάιεζξ μζ 

μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ πάκς ζε δφμ δζαθμνεηζημφξ άλμκεξ υπςξ ακαθένεζ μ 

Bachelard, (1985). Δκχ μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ ανκείηαζ κα απμδχζεζ ζημ δμηίιζμ αοηυ, 

ημκ ηίηθμ Η ςπραλάιπζε ηνπ λεξνύ, ειείξ ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ααεζέξ 

ροπακαθοηζηέξ ενιδκείεξ ζπεηζηά ιε ημ κενυ ηαζ ηα υκεζνα, κα αββίλμοιε ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ πμζδηχκ πμο πναβιαηεφμκηαζ ζηα ένβα ημοξ ημ οδάηζκμ οθζηυ ζημζπείμ. 

Ζ πμζδηζηή ηςκ κενχκ εα ζοιαάθθεζ ζφιθςκα ιε ημκ Bachelard, (1985), κα βίκεζ ιζα 

επζπνυζεεηδ πνμζπάεεζα ιεθέηδξ ηδξ δζαθεηηζηήξ: βιέπσ θαη απνθαιύπηνκαη.  

 Γεκ πνυηεζηαζ βζα έκα εφημθμ ιμκμπάηζ δδιζμονβίαξ ιοεμθμβίαξ. Πνυηεζηαζ 

βζα έκα πνμβκςζηζηυ ζημζπείμ ημο ροπμθμβζημφ νυθμο ηςκ θοζζηχκ ειπεζνζχκ πμο 

μδήβδζακ ηδκ ροπακάθοζδ κα παναηηδνίζεζ ιε ημ ζφιαμθμ ημο Νάνηζζζμο, ηδκ 

αβάπδ ημο ακενχπμο βζα ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ, ιέζς ημο ηαενεθηίζιαημξ ημο ζημ 

ίδζμ ημ κενυ. Σμ πνυζςπμ ημο ακενχπμο, πνζκ απυ υθα είκαζ ημ υπθμ πμο πνδζζιεφεζ 

βζα κα αζηεί βμδηεία. Ο άκενςπμξ ιε ημ ηαενέθηζζιά ημο επζζηναηεφεζ υθα ηα 

ενβαθεία απμπθάκδζδξ. Σμ κενυ, απμηεθεί πνήζζιμ ιέζμ απθμπμίδζδξ ηδξ εζηυκαξ 

ημο ακενχπμο, βζαηί πνμζδίδεζ ιζα αεςυηδηα ηαζ θοζζηυηδηα ζηδκ έπανζδ ηδξ 

εκδυιοπδξ εκαηέκζζδξ ημο. Οζ ηαενέθηεξ είκαζ πμθοπνδζζιμπμζδιέκα ακηζηείιεκα 

ημο πμθζηζζιμφ. Δίκαζ μθμθάκενα ζημζπεία εέαζδξ ημο μκείνμο. Γεκ βίκεηαζ κα 

πνμζανιμζημφκ ζηδκ μκεζνζηή γςή. Ακηίεεηα μ ηαενέθηδξ ηδξ πδβήξ είκαζ εοηαζνία 

βζα ιζα ακμζπηή θακηαζία. Σμ εμθυ ηαενέθηζζια ζημ κενυ δ ζοβηεποιέκδ 

ακαπανάζηαζδ ημο ακενχπζκμο πνμζχπμο οπμδδθχκεζ ηάπμζα ελζδακίηεοζδ. Ο 

Νάνηζζζμξ, ιπνμξ ζηδκ ακηακαηθχιεκδ εζηυκα ημο απυ ημ κενυ, αζζεάκεηαζ υηζ δ 

εζηυκα αοηή δεκ είκαζ μθμηθδνςιέκδ, υηζ πνέπεζ κα ζοιπθδνςεεί. Σα ακηζηείιεκα 

δεκ ελοπδνεημφκ ηδκ εζξ αάεμξ μκεζνζηή ηαηάζηαζδ. Σμ ααεφ υκεζνμ ένπεηαζ ιέζα 

απυ ηζξ μοζίεξ. Ο πμζδηήξ πμο ανπίγεζ απυ ημκ ηαενέθηδ, πνμηεζιέκμο κα απμδχζεζ 

ηδκ πμζδηζηή ημο ειπεζνία πνέπεζ κα θηάζεζ ζημ κενυ ηδξ πδβήξ. Ζ πμίδζδ ημο 
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Μαθθανιέ ηυζμ μκεζνζηή πναβιαηχκεζ αηνζαχξ αοηή ηδκ ιεηάααζδ απυ ημ 

ακηζηείιεκμ ζημ θοζζηυ ζημζπείμ, (Bachelard, 1985). Φαίκεηαζ αοηή δ ιεηάααζδ απυ 

ημ πμίδια ημο Μαθθανιέ (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Bachelard, 1985, ζεθ. 28) : 

 

Ω θαζξέθηε! 

Νεξό παγσκέλν από αλία κέζα ζην θξπζηαιιηαζκέλν ζνπ πιαίζην. 

Πόζεο θνξέο, γηα ώξεο, απειπηζκέλε γηα όλεηξα, 

αλαδεηώληαο ηηο αλακλήζεηο κνπ πνπ κνηάδνπλ 

θύιια θάησ από ηελ βαζηά ηξύπα ηνπ θξπζηάιινπ ζνπ, 

εκθαλίζηεθα κέζα ζνπ, ζαλ καθξηλή ζθηά, 

Γπζηπρία, ηα βξάδηα κέζα ζηελ απζηεξή πεγή ζνπ, 

γλώξηζα ηε γύκληα ησλ ζθνξπηζκέλσλ νλείξσλ κνπ! 

 Ο Νάνηζζζμξ ζηδκ πδβή, δεκ παναδίκεηαζ ζηδκ εκαηέκζζδ ημο εαοημφ ημο. 

Πανάθθδθα ιε ημ πνυζςπυ ημο, ηαενεθηίγεηαζ μθυηθδνμξ μ ηυζιμξ, μθυηθδνδ δ 

πθάζδ. Ο Νάνηζζζμξ απμηεθεί ημ ιέζμ βζα ηδκ ακηακάηθαζδ μθυηθδνμο ημο ηυζιμο. 

Οθυηθδνμξ μ μονακυξ απμηηά ζοκείδδζδ ηδξ ιεβαθμπνεπμφξ εζηυκαξ ημο. «Έηζζ 

έκαξ ημζιζηυξ κάνηζζζμξ δζαδέπεηαζ ημκ εβςζζηζηυ κάνηζζζμ», υπςξ ακαθένεζ μ 

Bachelard, (1985, ζεθ. 31). Σμ κενυ ενβαθεζμπμζείηαζ βζα ημκ κανηζζζζζιυ. 

Σμκίγμκηαξ ημκ ιεηαθοζζηυ παναηηήνα ηςκ ζπέζεςκ εβςζζηζημφ ηαζ ημζιζημφ 

κάνηζζζμο, ίζςξ κα βίκεζ εθζηηή δ δοκαηυηενδ εβηαείδνοζδ αοηχκ ηςκ ζπέζεςκ. Ζ 

θζθμζμθία ημο μπεκπάμοεν, έθενα ζηδκ επζθάκεζα ημ βεβμκυξ υηζ ημ κα νειαάγεζ 

ηακείξ ηαηαπναΰκεζ βζα θίβμ ηδκ δοζηοπία ηδξ εέθδζδξ. Ο άκενςπμξ ζημπάγεηαζ ιέζα 

απυ ημ νειααζιυ ημο ζημ κενυ ηδξ πδβήξ ηαζ μ ζημπαζιυξ ηαεμνίγεζ ηδ εέθδζδ ηδξ 

μπηζηήξ. Ζ θφζδ πενζέπεζ ηα ιέζα ημο νειααζιμφ ηαζ αμδεά ημκ ζημπαζιυ, 

(Bachelard, 1985).      

 Έκαξ ροπμθυβμξ ηδξ θακηαζίαξ, μ μπμίμξ ιεθεηά ηδκ εοιεηάαθδηδ ηαζ 

εφπθαζηδ θακηαζζαηή φθδ, έπεζ ςξ πθεμκέηηδια ηδκ ζοκάκηδζδ ημο ιε ηδκ «ζοκμπή 

ηδξ θακηαζίαξ», πμο παναηηδνίγεζ έκακ πνμκμιζαηυ πμζδηή. Ο ΄Δκηβηαν Πυε είκαζ 
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έκαξ ηέημζμξ πμζδηήξ ιε ζοκμπή ζηδκ θακηαζία. Ζ Μανία Βμκαπάνηδ, έπεζ πνμαεί 

ζηδκ ακάθοζδ ηςκ πμζδιάηςκ ηαζ ηςκ δζδβδιαηζηχκ ένβςκ ημο Πυε. Σμ ηονίανπμ 

ροπμθμβζηυ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ ζοκμπήξ ζηα ένβα ημο Πυε, είκαζ υηζ δ θακηαζία ημο 

θεζημονβεί ςξ πνμπέηαζια ιζαξ πνμκμιζαηήξ, εκενβδηζηήξ μοζίαξ, δ μπμία είκαζ ημ 

κενυ. Σμ κενυ είκαζ ιζα ιάκα-μοζία ζημκ Πυε. Αοηυ πμο δ η. Βμκαπάνηδ απέδεζλε 

ζημκ Έκηβηαν Πυε, είκαζ υηζ ημ κενυ ζημ ένβμ ημο θεζημονβεί ςξ ιζα εημζιμεάκαηδ 

ιδηένα, (Bachelard, 1985). Άνα ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ημ κενυ ςξ ζφιαμθμ 

εακάημο. Αοηυ υιςξ ημ οπμηεζιεκζηυ ζοιπέναζια, μδδβεί ζηδκ δζαηφπςζδ ημο 

Bachelard, (ζεθ.52), πςξ «δ ιμίνα ηςκ παναζηάζεςκ ημο κενμφ αημθμοεεί ιε 

αηνίαεζα ηδ ιμίνα ηδξ ηεκηνζηήξ μκεζνμπυθδζδξ πμο είκαζ δ μκεζνμπυθδζδ ημο 

εακάημο». Ο Πυε, πάνδ ζηδκ δοκαηυηδηα ημο κα μκεζνμααηεί, αθέπεζ υπςξ ηαζ μ 

Ζνάηθεζημξ ημκ εάκαημ ιέζα ζηδκ μοζία ημο φδαημξ. Ο Ζνάηθεζημξ απυ ηδκ Έθεζμ, 

θακηαγυηακ πςξ μ φπκμξ ιεηαηνέπεζ ηδκ ροπή απμιαηνφκμκηάξ ηδ απυ ημ ζημζπείμ 

ηδξ θςηζάξ ζε οβναζία. οκεπχξ ημ κενυ, βζα ημκ Ζνάηθεζημ, ζζμφηαζ ιε ημκ εάκαημ, 

(υπςξ ακαθένεζ μ Bachelard, 1985).   

 Όηακ ημζηάιε, ηζξ ακαθμνέξ ημο Bachelard ζηδκ ενβαζία ηδξ η. Βμκαπάνηδ, 

παναηδνμφιε πςξ εηείκμ πμο μδήβδζε ζημ εάκαημ ηα βοκαζηεία πνυζςπα πμο 

αβάπδζε μ Πυε, ήηακ μζ αζιμπηφζεζξ. Αοημί μζ εάκαημζ ζδιάδερακ ημ αζοκείδδημ ημο 

πμζδηή. Γίκεηαζ ηαηακμδηυ, πςξ ηάεε ηζ ημ κέμ ζηδκ θφζδ, ηοθάεζ μδοκδνά ζακ 

ηαηαναιέκμ αίια, ζακ ημ αίια πμο επίζπεοζε ημκ εάκαημ ηςκ αβαπδιέκςκ 

πνμζχπςκ ημο Πυε, (Bachelard, 1985). οκεπχξ, εα πνυζεεηα ζημ ζδιείμ αοηυ, 

ιμζάγεζ ημ κενυ πμο νέεζ ζηδκ θφζδ κα ζοιαμθίγεζ ημ αίια πμο πνμηάθεζε ημκ 

εάκαημ ηςκ βοκαζηχκ ημο Πυε. Τπάνπεζ ιζα ηαφηζζδ ημο αίιαημξ ιε ημ κενυ, ημ 

θοζζηυ ζημζπείμ, πμο υπςξ εα δμφιε παναηάης απμηεθεί ζφιαμθμ γςήξ. ημκ Πυε ημ 

ζημζπείμ ηδξ θφζδξ ηαζ ημο ημπίμο, δζαδναιαηίγεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ.  

 Ακ αημθμοεδεεί δ ροπακαθοηζηή ακαγήηδζδ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ ηα 

ακηζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ημπίμο ηδξ θφζδξ δεκ επανημφκ βζα κα ελδβδεεί ημ 

ααεφ αίζεδια πμο ενέθεηαζ βζ αοηυ. Ακ ημ αίζεδια είκαζ ααεζά αθδεζκυ, ηυηε 

ζοκεπάβεηαζ πςξ δεκ είκαζ δ βκχζδ ημο πναβιαηζημφ πμο ιαξ ηάκεζ κα ημ αβαπάιε ιε 

πάεμξ (ημ πναβιαηζηυ), αθθά δ αλία πμο πνμζδίδεηαζ ζε αοηυ ημ ζοκαίζεδια. Ζ η. 

Βμκαπάνηδ ακαθένεζ πςξ δ θφζδ είκαζ ιζα πνμαμθή ηδξ ιάκαξ. «Ηδίςξ δ εάθαζζα 

είκαζ βζα υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα, απυ ηα πζμ ζοκεηηζηά 
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ιδηνζηά ζφιαμθα». Ο Έκηβηαν Πυε είκαζ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ 

πνμαμθήξ, ακαθένεζ μ Bachelard, (1895, ζεθ. 120).  

 Ζ εζηυκα ημο κενμφ, είκαζ δφκαιδ πμο αζπιαθςηίγεζ υθεξ ηζξ βφνς εζηυκεξ βζα 

κα ηζξ πενζθάαεζ ζηδκ ηονζυηδηα ηδξ ιδηνζηήξ πνμμπηζηήξ. Ζ ιδηνζηή πνμμπηζηή 

είκαζ ημ κενυ, ημο πμηαιμφ, ηδξ θίικδξ, ζδίςξ ηδξ εάθαζζαξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ηδξ 

αβάπδξ βζα ηδκ εάθαζζα, δδθαδή βζα ημ ιδηνζηυ ζφιαμθμ, απμηεθεί ιζα αθθδβμνζηή 

αβάπδ. Όηακ μ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ, έπεζ απμιαηνοκεεί απυ ημ πθεονυ ιαξ, 

ζηνεθυιαζηε ζε έκα ιμκαπζηυ ημπίμ, αοηυ ηδξ εάθαζζαξ ή ηδξ θίικδξ, ιυκδ 

ζοκηνμθζά ηδξ ιμκαλζάξ ιαξ. Ζ φπανλδ, πμο ιαξ ηνέθεζ ιε ημ βάθα ηδξ, ζηζβιαηίγεζ 

εζηυκεξ πμθφ δοκαηέξ, ηυζμ, χζηε κα ιδκ ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ, απυ ηζξ ηοπζηέξ 

οπμεέζεζξ ηδξ θακηαζίαξ. Αοηυ ιπμνεί κα ελεηαζηεί ιυκμ απυ ηδκ ζημπζά απυδμζδξ 

βαθαηηενήξ υρδξ, ζηα κενά ηδξ εάθαζζαξ, ηδξ θίικδξ, ή ημο πμηαιμφ, (Bachelard, 

1895).  

 Ζ οθζηή θακηαζία, απμδίδεζ ζε ηάεε οβνυ, ημκ παναηηδνζζιυ ημο βάθαημξ. 

Γζα ηδκ θακηαζία ηδξ φθδξ ηάεε ηζ, ημ μπμίμ νέεζ- ηοθάεζ είκαζ κενυ. Δλεηάγμκηαξ ημ 

γδημφιεκμ ροπακαθοηζηά, εα παναηδνμφζαιε υηζ ημ κενυ είκαζ βάθα, ειααεφκμκηαξ 

ζε ιζα αζοκείδδηδ ακάθοζδ. Κάεε οβνυ είκαζ κενυ, ηαζ ημ κενυ, είκαζ βάθα. Σμ υκεζνμ 

έπμκηαξ ιζα νίγα δ μπμία «ηοθάεζ» ααεζά ζημ αζοκείδδημ ηδξ πνςηυβμκδξ παζδζηήξ 

δθζηίαξ, έπεζ πανάθθδθα ηαζ μνζζιέκεξ δζαηθαδχζεζξ μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζε έκα πζμ 

επζθακεζαηυ ζηνχια. Αοηυ ιαξ μδδβεί κα οπμδείλμοιε, πςξ δ ααεζά γχκδ, δ μπμία 

είκαζ δναζηήνζα πάκηα, ακάβεζ ηδκ οθζηή εζηυκα ημο βάθαηημξ ζε πζμ ζοκεζδδηέξ 

εζηυκεξ, μζ μπμίεξ είκαζ εηείκεξ ημο κενμφ. οκεπχξ βζα ηδκ οθζηή θακηαζία ημ κενυ 

ζακ βάθα, είκαζ ιζα πθήνδξ ηνμθή, (Bachelard, 1895). 

 Ο αζκηφα, ικδιμκεφεζ, «Ζ αιανμζία ανίζηεηαζ ζηα κενά, ηα ζαηνζηά αυηακα 

είκαζ ιέζα ζηα κενά… Νενά, ηεθεζμπμζείζηε υθα ηα θάνιαηα πμο δζχπκμοκ ηζξ 

αννχζηζεξ, βζα κα βεοηεί ημ ημνιί ιμο ηα ηαθά ζαξ απμηεθέζιαηα ηαζ κα ιπμνχ βζα 

πμθφ ηαζνυ κα αθέπς ημκ ήθζμ», ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά, μ Bachelard, (1895,  ζεθ. 

123). Έηζζ αθέπμοιε υηζ ημ κενυ είκαζ βάθα, αθμφ ικδιμκεφεηαζ ιε ηυζμ πάεμξ, 

πάεμξ ιδηνζηυ ηαζ αεχμ.  

 Σα παζδζά ηδξ εάθαζζαξ, ιμζάγμοκ ιε έιανοα ζε γεθαηζκχδδ ηαηάζηαζδ, ηα 

μπμία αθμιμζχκμοκ ηδκ αθεκκχδδ μοζία, ( Bachelard, 1895). Αοηυ ιαξ οπεκεοιίγεζ 

ηδκ ηαημζηία ηαζ ακάπηολδ ημο ειανφμο, ζημ αικζαηυ οβνυ. Μέζα ζε αοηυ ημ οβνυ, 
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πανμοζζάγεηαζ δ αζζεδηήνζα ακάπηολδ ημο ειανφμο. Γεκ πνυηεζηαζ ιυκμ βζα ηδκ 

ζςιαηζηή ακάπηολδ ημο, αθθά ηαζ βζα ηδκ ροπζηή ζοβηνυηδζδ ημο ειανφμο, απυ ηα 

ενεείζιαηα, ηα μπμία ακηθεί ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ ηαζ ημο ημηεημφ. Σμ 

δένια ημο ειανφμο, ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζημ αικζαηυ οβνυ, ηαζ απμηεθεί ημ ηφνζμ 

ιέζμ αθήξ, αθμφ ζοβπνυκςξ, δζαπςνίγεζ ημ έιανομ απυ ημ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ ημ 

ζοκδέεζ ιε αοηυ. Σμ δένια, είκαζ μ δέηηδξ ενεεζζιάηςκ, ημ πνχημ ηφνζμ υνβακμ 

ζοζπεηζζιμφ. Ζ βεφζδ ηαζ δ υζθνδζδ ακαπηφζζμκηαζ πνχζια, ιέζα ζημ αικζαηυ 

οβνυ. Σμ έιανομ δέπεηαζ μζθνδηζηά ηαζ βεοζηζηά ενεείζιαηα ιέζς ημο αικζαημφ 

οβνμφ. Ζ υναζδ ηαζ δ αημή, ακαπηφζζμκηαζ ηαζ αοηέξ ηαηά ηδκ ειανοζηή δθζηία, 

υηακ αηυιδ ημ έιανομ, ανίζηεηαζ ζημ αικζαηυ οβνυ. Γέπεηαζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζε 

δζάθμνα μπηζημ-αημοζηζηά ενεείζιαηα πμο θαιαάκεζ δζα ιέζμο ηδξ ιδηέναξ. Ζ 

ζπέζδ ιε ηδκ ιδηένα, δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ροπμζςιαηζηή ακάπηολδ 

ημο ειανφμο. Γέπεηαζ ακαπυζπαζηα ηα ιδκφιαηα απυ ηδκ ιδηένα, (ακαθένεζ δ 

Franzia, ζηδκ ζζημζεθίδα, http://www.eutokia.gr). οκεπχξ παναηδνμφιε, πςξ ημ 

κενυ, οβνυ ζημζπείμ, είκαζ δ πνχηδ γςηζηήξ ζδιαζίαξ ιμνθή βζα ημκ άκενςπμ. Σμ 

γςζηυ κενυ, δ πνχηδ ηνμθή υθςκ ηςκ υκηςκ, ζφιθςκα ιε ημ πακαζμθμβζηυ υναια 

ημο Μζζεθέ, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Bachelard, 1895, ζεθ. 124).   

Κεθάιαην 8.1 

Σν θαζαξό λεξό γηα ην αζπλείδεην 

 “Si on creuse la terre, on trouve de l’ eau”. 

 «Σθάβνληαο ηελ γή, ζα βξείηε λεξό», (Claudel, 1938, ζεθ. 235).  

 Απαθθαβιέκμζ πθέμκ απυ ημ θμνηίμ, ηδξ ηάεανζδξ δζα ιέζμο ημο κενμφ, πμο 

οθίζηαηαζ ζημκ ενδζηεοηζηυ ζδεαθζζιυ, έπμοιε ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμαμφιε ζηδκ 

αοημφζζα ηάεανζδ ημο κενμφ ςξ οθζηυ ζημζπείμ. Γζα αηυιδ ιζα θμνά μ Bachelard ηαζ 

δ ιεθέηδ ημο δμηζιίμο ημο εα απμηεθέζμοκ ημ ηφνζμ ενβαθείμ ζηδκ πνμζπάεεζά ιαξ 

αοηήξ. Ζ οθζηή θακηαζία ιέζα ζημ κενυ, ανίζηεζ ηδκ αβκή φθδ, ηδ θοζζηή αβκή φθδ. 

Τν λεξό, σο θπζηθό ζηνηρείν, απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ εηθόλα ηνπ ςπρνινγηθνύ 

θαζαξκνύ, (υπςξ ακαθένεζ μ Bachelard, 1895, ζεθ. 139). 

 Οζ ημζκςκζμθυβμζ, έπμοκ απμδείλεζ, πςξ δ μοζία ηδξ πναβιαηζηήξ 

αλζμθυβδζδξ είκαζ ημζκςκζηή. Πνυηεζηαζ βζα άπμρδ, δ μπμία οπμζηδνίγεζ ηδκ 

ημζκςκία, δ μπμία είκαζ θηζαβιέκδ απυ αλίεξ, πμο επζεοιμφκ κα ακηαθθάζζμκηαζ. Δδχ 

http://www.eutokia.gr/
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υιςξ, μθείθεηαζ κα ελεηάζμοιε, ηδκ αλζμθυβδζδ ακμιμθυβδηςκ μκεζνμπμθήζεςκ ημο 

θακηαζζαημφ αηυιμο, ημ μπμίμ εεςνεί, πςξ μ ηυζιμξ είκαζ έκαξ ιμκαδζηυξ 

ζφκηνμθμξ. Ο μκεζνμπυθμξ, δίκεζ ζηα πνάβιαηα, θέλεζξ μζ μπμίεξ ιεηαζπδιαηίγμοκ ηα 

πνάβιαηα ζε πμίδια. Ο πζμ μκεζνμπυθμξ πμζδηήξ, πνδζζιμπμζεί, ζπένιαηα ηςκ 

βθςζζζηχκ ημζκςκζηχκ ζοιαάζεςκ, βζα κα απμδχζεζ ηδκ μκεζνμπυθδζδ ημο. Οζ 

θέλεζξ υιςξ δεκ είκαζ ημ ηαηελμπήκ ακηζηείιεκμ ηδξ πμίδζδξ, αθθά μζ εζηυκεξ είκαζ 

αοηέξ πμο ηονζανπμφκ. Γεκ ιπμνμφιε κα εκαπμεέζμοιε ηδκ αβκυηδηα ηαζ ηδκ 

ηάεανζδ ζε μπμζαδήπμηε φθδ, αθθά ζηδκ φθδ πμο ιπμνεί κα ζοιαμθίζεζ ηδκ 

ηάεανζδ, (Bachelard, 1895).  

 Έκαξ ροπμθυβμξ ηδξ θακηαζίαξ, μθείθεζ κα πνμαεί ζε ακηζπανάεεζδ ιε έκα 

ζφβπνμκμ πκεφια μνεμθμβζζιμφ. οβηεηνζιέκα, έκα ζφβπνμκμ πκεφια, λεπςνίγεζ 

μνεμθμβζηά ηζξ δζαθμνέξ εκυξ ηαεανμφ κενμφ, απυ έκα αηάεανημ κενυ. Αοηέξ μζ 

δζαθμνέξ εειεθζχκμκηαζ επάκς ζε θοζζηέξ βκχζεζξ. Οζ θοζζηέξ υιςξ αοηέξ βκχζεζξ 

ζοπκά, ιπμνεί κα είκαζ αοεαίνεηεξ ηαζ ηονίςξ κα πενζθαιαάκμκηαζ ιέζα ζε θοζζηέξ 

μκεζνμπμθήζεζξ. Αοηέξ ηζξ μκεζνμπμθήζεζξ μθείθεζ κα ακαγδηήζεζ ηαζ κα εκημπίζεζ 

έκαξ ροπμθυβμξ ηδξ θακηαζίαξ. Ζ ροπακαθοηζηή ενιδκεία, δζαηνίκεζ ηαεανά ημ 

απαβμνεοηζηυ ημο Ζζζυδμο, ζημ Έξγα θαη Ηκέξαη, «Μδκ μονείηε υνεζμζ, βονζζιέκμζ 

πνμξ ημκ ήθζμ», υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Bachelard, (1895, ζεθ. 142). Οζ ροπακαθοηέξ, 

δζαηνίκμοκ αηνζαχξ, αοηή ηδκ πνμζηαηεοηζηή ηάζδ πνμξ ημκ ήθζμ. Ο ήθζμξ είκαζ ημ 

ζφιαμθμ ημο παηένα. Άνα δ απαβμνεοηζηή δζαηαβή ημο Ζζζυδμο, έβηεζηαζ ζηδκ 

πνμζηαηεοηζηή δζάεεζδ πνμξ ημ πνυζςπμ ημο παηένα. Ζ ίδζα απαβυνεοζδ, δ μπμία 

πνμθοθάζζεζ ημκ ήθζμ, ζφιαμθμ παηνυηδηαξ, πνμθοθάζζεζ ηαζ ημ πμηάιζ, ζφιαμθμ 

ηδξ ιδηνυηδηαξ ηςκ κενχκ. Σμ ηαεανυ κενυ, είκαζ βζα ημ αζοκείδδημ ιζα έηηθδζδ 

ηαηά ηδξ ιυθοκζδξ, (Bachelard, 1895).  

 Αοηή δ αζοκείδδηδ έηηθδζδ ηαηά ηδξ ιυθοκζδξ ημο κενμφ, πμο ανίζηεηαζ 

ζημκ πονήκα ημο αζοκεζδήημο, απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ εκδυηενδ απμζηνμθή, πμο 

κζχεεζ ηακείξ, βζα ημ ανχιζημ πμηάιζ, ημ ιμθοζιέκμ απυ ηα ενβμζηάζζα ηαζ ημοξ 

οπμκυιμοξ. Αοηή δ θοζζηή μιμνθζά, ηδκ μπμία ζθεηενίγμκηαζ μζ άκενςπμζ, 

πνμηαθμφκ ικδζζηαηία. Ζ αζοκείδδηδ αλία, δ μπμία απμδίδεηαζ ζε έκα ηαεανυ κενυ, 

ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί, ιε ημκ γήθμ πμο εζζπνάηημοιε, ακηθχκηαξ απυ έκα νοάηζ, ηδκ 

πδβή, ή έκα πμηάιζ, ηδκ δζαφβεζα πμο εηπέιπμοκ. Ζ θνεζηάδα ηαζ δ ηαεανυηδηα 

αοηχκ ηςκ κενχκ ελαζθαθίγεζ ηδκ ζηαεενή γςή, (Bachelard, 1895).  
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 Οζ άκενςπμζ ηςκ αβνχκ, βκςνίγμοκ ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ κενχκ ηαζ ηδκ 

ζδιαζία πμο αοηή εκέπεζ, ελαζηίαξ ημο ηζκδφκμο ιυθοκζδξ ημο κενμφ. Σδκ ζηζβιή πμο 

μθυηθδνμξ μ ηυζιμξ, επζγδηάεζ ημ ηαεανυ κενυ. Ζ πδιζηή ακάθοζδ εκυξ κενμφ, δ 

μπμία απμδεζηκφεζ έκα ανχιζημ κενυ, δεκ ακηζπνμζςπεφεζ έκα ζφκμθμ ειπεζνζηχκ 

βκχζεςκ. Όνμζ πδιζημί, υπςξ πζηνυ, κζηνζηυ, αθιονυ, εεζμφπμ, ακηζζημζπμφκ 

πενζζζυηενμ ζε ιζα ροπμθμβζηή ακάθοζδ ηδξ απέπεεζαξ πανά ζε ακηζηεζιεκζηή 

ακάθοζδ ηδξ φθδξ. Ζ αηαεανζία ημο κενμφ, οπυ ηδκ παναηήνδζδ ημο αζοκεζδήημο, 

έπεζ, ιζα πμθοδαίδαθδ κμζδνυηδηα. Έηζζ, ιπμνεί κα αζηζμθμβδεεί βζαηί, ημ αηάεανημ 

κενυ, εκμπμπμζείηαζ βζα υθα ηα αδζηήιαηα. Σμ αηάεανημ κενυ βζα ημ αζοκείδδημ, 

απμηεθεί πδβή ημο ηαημφ, (Bachelard, 1895). Δίκαζ δ οθζηή οπυζηαζδ ιάθθμκ ημο 

ηαημφ εα ιπμνμφζε κα πνμζεέζεζ ηακείξ.  

 Δλδβείηαζ θμζπυκ έηζζ, ημ βζαηί δ παναιζηνή αηαεανζία ημο κενμφ, απμδμιεί 

μθυηθδνδ ηδκ ηαεανυηδηα ημο κενμφ. Σμ αλίςια δεζηήξ, ηδξ απυθοηδξ ηαεανυηδηαξ 

ημο κενμφ, ηαηαννίπηεηαζ ιε ηδκ παναιζηνή κμζδνή ζηέρδ. Γζαηί δ κμζδνή αοηή 

ζηέρδ ζοιαμθίγεηαζ απυ ηδκ παιέκδ δζαφβεζα ημο κενμφ, (Bachelard, 1895). 

Κεθάιαην 9 

Μαζάδ θαη πδξνζεξαπεία πξνζεγγίζεηο δηεύξπλζεο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο 

Σα επζηεφβιαηα πμο έπεζ πνμζθένεζ δ ζοιααηζηή ζαηνζηή είκαζ 

αδζαιθδζαήηδηα. Χζηυζμ μζ αζεεκείξ, δεκ είκαζ πθέμκ δζαηεεεζιέκμζ κα ανηεζημφκ, 

ζηζξ ζοκηαβμβναθήζεζξ θανιάηςκ  ηαζ αζημφκηαζ ελδβήζεςκ βζα ηζξ υπμζεξ ζοκηαβέξ 

βνάθεζ μ βζαηνυξ. Δπίζδξ, επζθέβμοκ κα ζογδηήζμοκ υπμζεξ άθθεξ δζαεέζζιεξ 

επζθμβέξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε ηδκ εεναπεία ημοξ. Αοηή δ ηνζηζηή ζηάζδ 

ηςκ αζεεκχκ απέκακηζ ζηδ ζοιααηζηή ζαηνζηή θαίκεηαζ κα εκζζπφεζ ηδκ δζάδμζδ ηςκ 

εκαθθαηηζηχκ εεναπεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ. Σμ επζαεααζςηζηυ ζημζπείμ αοηχκ ηςκ 

εκαθθαηηζηχκ εεναπεζχκ, είκαζ υηζ αοηέξ ααζίγμκηαζ ζε θζθμζμθζηέξ πνμζεββίζεζξ 

πνμβεκέζηενςκ επμπχκ. Αοηέξ μζ εκαθθαηηζηέξ εεναπεοηζηέξ ιμνθέξ, εειεθζχκμκηαζ 

ζε ζδζυηοπεξ πκεοιαηζηέξ θζθμζμθίεξ. Φζθμζμθίεξ μζ μπμίεξ πνμδβμφκηαζ ηδξ θοζζηήξ 

επζζηήιδξ, δ μπμία αθμνά ζηδκ ιεθέηδ ηςκ οθζηχκ θαζκμιέκςκ, (Evans & Rodger, 

2011). Μζα ηέημζα ιμνθή, εκαθθαηηζηήξ εεναπείαξ, δ μπμία επζηεκηνχκεηαζ ζημ 

ακενχπζκμ πκεφια είκαζ ηαζ ημ ιαζάγ ηαζ δ οδνμεεναπεία. Πνμημφ υιςξ ακαπηοπεεί 

δ ζοβηεηνζιέκδ εεναπεοηζηή ιέεμδμξ, ηνίκεηαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ ακάθοζδξ ηαζ 
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ηαηακυδζδξ ηςκ ααεφηενςκ πκεοιαηζηχκ ζμθζχκ, μζ μπμίεξ εκζζπφμοκ ηδκ 

ζοιααηζηή ζαηνζηή.  

Οζ εθθείρεζξ πμο ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ δ ζοιααηζηή ζαηνζηή, δεκ πνέπεζ κα 

μδδβμφκ ζε πνμκζηέξ ακαδνμιέξ, ακηίεεηα μθείθεζ κα βίκεζ ηαηακμδηή δ ακαβηαζυηδηα 

πενζαμθήξ ηδξ ζοιααηζηήξ ζαηνζηήξ, ιε ηδκ βκχζδ ηαζ ημκ ζοκοπμθμβζζιυ ηυζμ ηδξ 

πκεοιαηζηήξ, υζμ ηαζ ηδξ θοζζηήξ πηοπήξ ημο ακενχπμο. Αοηή ηδκ ακαβηαζυηδηα 

ζηακμπμζεί, δ ακενςπμζμθζηή ζαηνζηή. ημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθενεεί, πςξ δ 

ακενςπμζμθζηή ζαηνζηή εειεθζχκεηαζ ηαζ εβηαεζδνφεηαζ απυ ημκ αοζηνζαηυ 

επζζηήιμκα ηαζ θζθυζμθμ Rudolf Steiner, (1861-1925), (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ 

Evans ηαζ Rodger, 2011).  

Ζ πνμζέββζζδ ηδξ ακενςπμζμθίαξ, θαίκεηαζ υηζ πνμάβεζ ηδκ πκεοιαηζηή 

ακάπηολδ ημο ακενχπμο, ιέζς ηδξ αοημβκςζίαξ ημο. Πναηηζηά θαίκεηαζ κα 

πνμεηηείκεζ ηζξ αάζεζξ πμο ηέεδηακ απυ ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ. Δκχ εεςνεί ημοξ 

ακενχπμοξ, υκηα ιε ζχια , ροπή ηαζ πκεφια. Ο ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ ακενςπμζμθζηήξ 

ζαηνζηήξ (δ μπμία απαζηεί πνχηα ηδκ ζδζαίηενδ εηπαίδεοζδ ζηδκ ζοιααηζηή ζαηνζηή), 

είκαζ κα εκενβμπμζήζεζ ηζξ εεναπεοηζηέξ δοκάιεζξ ημο ακενχπμο- αζεεκή. Αοηέξ μζ 

εεναπεοηζηέξ δοκάιεζξ ζοκηδνμφκ ημ θοζζηυ ζχια ημο αζεεκή ηαζ ακηζηίεεκηαζ ζηδκ 

απμζφκεεζδ. Αοηέξ μζ δοκάιεζξ ζοβηνμημφκ, έκα ζχια απυ ιμνθμπμζδηζηέξ 

δοκάιεζξ, ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Steiner, «αζεενζηυ ζχια» ηαζ 

ακαθαιαάκμοκ δνάζδ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηαζ ηδ ενέρδ. Οζ 

άκενςπμζ υιςξ έπμοκ ηαζ ζοκείδδζδ, εκχ δ ακηίθδρδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ςξ ακηίδναζδ ζηα πενζααθθμκηζηά ενεείζιαηα, 

απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ακενχπςκ. Ζ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ, πνμένπεηαζ απυ 

έκα άθθμ ζχια ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ «αζηνζηυ ζχια» ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ζημ 

κεονζηυ ζφζηδια ημο ακενχπμο. Σέθμξ, μζ άκενςπμζ βκςνίγμοκ υηζ είκαζ εκζοκείδδηα 

υκηα ηαζ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ιεηααάθθμοκ ημκ εαοηυ ημοξ εη ηςκ έζς. Αοηυ 

μδδβεί ζηδκ φπανλδ εκυξ αηυιδ ζημζπείμο ημ μπμίμ απμηεθεί ημκ πκεοιαηζηυ πονήκα 

ημο αηυιμο ή ημ Δβχ, ημ μπμίμ εηθνάγεηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ιοσηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

ζημ αίια, (Evans & Rodger, 2011).  

Οζ ακενςπυζμθμζ βζαηνμί πνμζπαεμφκ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

αζεεκεζχκ ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ. Υαναηηδνζζηζηά 

εεςνείηαζ υηζ οπάνπεζ ιζα ζοκεπήξ ηάζδ πνμξ ηδκ αζεέκεζα, επεζδή δ δναζηδνζυηδηα 
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ηδξ ζοκείδδζδξ έπεζ ηαηααμθζηή ή απμζημδμιδηζηή επίδναζδ ζημ θοζζηυ ζχια. Οζ 

ακααμθζηέξ ή ακμζημδμιδηζηέξ δοκάιεζξ ημο αζεενζημφ ζχιαημξ, πνέπεζ κα 

ακηζιάπμκηαζ ζοκεπχξ αοηέξ ηζξ επζδνάζεζξ χζηε δ οβεία κα δζαηδνείηαζ. Ακηίεεηα ακ 

μζ αζεενζηέξ δοκάιεζξ είκαζ πμθφ ζζπονέξ, οπάνπεζ ηαζ πάθζ ακζζμννμπία, 

πνμηαθχκηαξ αζεέκεζα, (Evans & Rodger, 2011).  

Σμ βεβμκυξ υηζ μ άκενςπμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ πκεφιαημξ, 

ηαηέπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία, ηαεχξ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ακηίθδρδξ ημο 

θοζζημφ ηυζιμο. Υάνδ ζηδκ φπανλδ πκεφιαημξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα, μ άκενςπμξ κα 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ εοπανίζηδζδ ηαζ ημκ πυκμ. Ζ ζοκείδδζδ ζημοξ ακενχπμοξ, 

επζηνέπεζ κα έπμοκ ζοκείδδζδ ημο εαοημφ, κα έπμοκ επίβκςζδ υηζ απμηεθμφκ 

ακελάνηδηα εκζοκείδδηα υκηα ηαζ ιέζς αοηήξ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο εαοημφ, πανέπεηαζ 

δ ζηακυηδηα κα δζαιμνθχκμοκ ζηέρεζξ βζα ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ ηαζ κα δζαηνίκμοκ 

ημκ εαοηυ ημοξ απυ αοηυκ. Έηζζ ημ άημιμ, ηαημνεχκεζ κα οπενααίκεζ ηζξ εκζηζηηχδεζξ 

ακηζδνάζεζξ ημο. Αοηυξ μ εζςηενζηυξ πονήκαξ, ημ Δβχ, πνμζδίδεζ ζημκ άκενςπμ ηδκ 

ζδζυηδηα κα δζαιμνθχκεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο εαοημφ ημο, βφνς απυ ηδκ μπμία 

ζπδιαηίγμκηαζ δζάθμνεξ ζηέρεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. φιθςκα ιε ημοξ  Evans ηαζ 

Rodger, (2011), μ οπανλζζηήξ θζθυζμθμξ Victor Frankel, πενζβνάθεζ ημ πκεφια αοηυ, 

ςξ ηιήια ημο ακενχπμο, ημ μπμίo ακαγδηά ηαζ ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα ζοθθάαεζ 

ηδκ αθήεεζα ηαζ ημ κυδια ηςκ πναβιάηςκ, (ζεθ. 50). φιθςκα ιάθζζηα ιε ημκ 

Goethe, ημ εεηζηυ αμήεδια ηδξ ροπμεεναπείαξ είκαζ ημ νδηυ: «Ακ δεπυιαζηε ημοξ 

ακενχπμοξ υπςξ είκαζ ημοξ ηάκμοιε πεζνυηενμοξ. Ακ υιςξ ημοξ ακηζιεηςπίγμοιε 

ζακ κα ήηακ αοηυ πμο υθεζθακ κα είκαζ, ημοξ αμδεάιε κα βίκμοκ αοηυ πμο είκαζ 

ζηακμί κα είκαζ», (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Evans & Rodger, 2011, ζεθ. 51).  

Όζμκ αθμνά ηδκ ζοκείδδζδ, μθείθεηαζ κα ζδιεζχζμοιε, πχξ αοηή εδνάγεηαζ 

ζημκ εβηέθαθμ, εηεί υπμο λεηζκάκ υθεξ μζ θεζημονβίεξ ηςκ αζζεδηήνζςκ μνβάκςκ. 

Ακηίεεηα ημ ζφζηδια ημο ακενχπζκμο ιεηααμθζζιμφ δεκ δζαεέηεζ ζοκείδδζδ. Ο 

άκενςπμξ δεκ έπεζ επίβκςζδ ηςκ ακαδμιζηχκ δζενβαζζχκ πμο επζηεθμφκηαζ εκηυξ ημο 

ζχιαημξ, ηαζ ιυκμ δ πνυηθδζδ πυκμο ζε πενίπηςζδ ηαηήξ θεζημονβίαξ πνμηαθεί ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο πυκμο, (Evans & Rodger, 2011).  

  Αθμφ έπμοκ πενζβναθεί παναπάκς ηα ζημζπεία ημο ακενχπμο, ηα μπμία 

δζαηδνμφκ ζε ανιμκία ηδκ οβεία ημο, ή ζοβηθίκμοκ βζα ηδκ επίηεολδ αοηήξ, θαίκεηαζ 

κα ειθακίγεηαζ ιζα εζηυκα ηδξ θφζδξ πθδνέζηενδ. Ζ πκεοιαηζηή επζζηήιδ 
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ζοιααδίγεζ ιε ηδκ θοζζηή επζζηήιδ, αθθά πνμζεέηεζ ηαζ ιζα επζπθέμκ δζάζηαζδ ζηδκ 

ακηίθδρδ βζα ημκ ηυζιμ. Πθέμκ, μζ πμζμηζηέξ πανάιεηνμζ ηδξ θοζζηήξ επζζηήιδξ 

δέπμκηαζ ηδκ πνυζεεζδ ηαζ ηςκ πμζμηζηχκ παναιέηνςκ ημο πκεφιαημξ. οβηεηνζιέκμ 

πανάδεζβια αοηήξ ηδξ ζηάζδξ, απμηεθεί ημ βεβμκυξ, υηζ δ πκεοιαηζηή επζζηήιδ, 

ακαβκςνίγεζ ιζα ζπέζδ πμζμηζηή, ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ 

ηεζζάνςκ ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ, ηα μπμία είκαζ δ βδ, μ αέναξ, δ θςηζά ηαζ ημ κενυ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοζπεηίγμκηαζ ηα ακενχπζκα ζημζπεία ιε ηζξ ηέζζενζξ ιμνθέξ ηδξ 

φθδξ ή ηδξ εκένβεζαξ: ζηενευ, αένζμ, εενιυηδηα ηαζ οβνυ, (Evans & Rodger, 2011).   

 Σμ θοζζηυ ζχια ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζηενεή ηαηάζηαζδ, ημ αζηνζηυ ιε ηδκ 

αένζα, ημ Δβχ ιε ηδ εενιυηδηα ηαζ ημ αζεενζηυ ιε ηδκ οβνή. Σμ γςκηακυ ζχια, 

απμηεθείηαζ ηαηά ιεβάθμ ιένμξ απυ ημ κενυ ηαζ είκαζ μοζζαζηζηά, πενζζζυηενμ οβνυ 

πανά ζηενευ, ιε ηα μζηά κα ζοκζζημφκ ηα πζμ ζηενεά ιένδ. Ακ ημζηάλμοιε ημ 

θαζκμιεκζηά ζηενευ ζχια, εα βίκεζ ηαηακμδηυ, υηζ οπάνπμοκ ηαεμνζζιέκα υνζα 

ιεηαλφ ημο ακενχπμο ηαζ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Ό,ηζ οπάνπεζ εκηυξ ημο 

ακενχπζκμο ζχιαημξ εεςνείηαζ ιένμξ αοημφ, εκχ υ,ηζ οπάνπεζ έλς απυ αοηυ, είκαζ 

ιένμξ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο. Όηακ υιςξ ζηεθημφιε ημ οβνυ ζχια, αοηά ηα υνζα 

δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ λεηάεανα. Κάπμζα πμζυηδηα οβναζίαξ ελαηιίγεηαζ ηαζ 

απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ημο δένιαημξ, ιεηαααίκμκηαξ ζημκ αένα. Όηακ 

πάθζ εζζπκέμοιε αοηά ηα ζημζπεία ηα μπμία έπμοκ απμιαηνοκεεί απυ ημ ζχια, 

επζζηνέθμοκ ηαζ πάθζ πίζς ζε αοηυ, (Evans & Rodger, 2011).   

 Σέθμξ πνμημφ ζοκεπίζμοιε ζηδκ εεναπεοηζηή ιέεμδμ ημο ιαζάγ ηαζ ηδξ 

οδνμεεναπείαξ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ, κα ακαθένμοιε, πςξ ημ αζεενζηυ ζχια ακηζζημζπεί 

ιε ημ οβνυ ζημζπείμ. Σμ αζεενζηυ ζχια ελανηάηαζ απυ ημ οβνυ ζημζπείμ (ζδζαίηενα ημ 

κενυ) βζα ηδκ δναζηδνζυηδηα ημο, δ μπμία δζαηδνεί ηδ γςή. Υςνίξ κενυ δεκ ιπμνεί κα 

οπάνλεζ γςή, πανά ιυκμ ημ ακυνβακμ μνοηηυ ζημζπείμ υπςξ ζηδκ ένδιμ. Όηακ μ 

άκενςπμξ πεεάκεζ, μ ζςιαηζηυξ αοηυξ μνβακζζιυξ, έπεζ ηαηαννεφζεζ, έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί απμζφκεεζδ ηαζ ημ ιυκμ πμο απμιέκεζ είκαζ ημ μνοηηυ ζημζπείμ, 

δδθαδή μ ζηεθεηυξ, ( Evans & Rodger, 2011).  

 Όθα ηα είδδ ιαζάγ αζημφκ επίδναζδ ζημ δένια ηαεχξ ηαζ ημοξ οπμηείιεκμοξ 

ιοξ. Όζμκ αθμνά ζηα οβνά ιένδ ημο ζχιαημξ, μζ αζεενζηέξ δζενβαζίεξ εηθνάγμκηαζ 

ιε πζμ άιεζμ ηνυπμ, αθθά οθίζηαηαζ ζηα ιένδ αοηά, ιζα κεονζηήξ δζέβενζδξ, 

επίδναζδ ζημοξ ιοξ, εκχ ηαοηυπνμκα ζοβηζκδζζαηέξ δζαηαναπέξ ιπμνμφκ κα 
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μδδβήζμοκ ζε ιζα οπμζοκείδδηδ ιοσηή έκηαζδ. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα δ έκηαζδ ηςκ 

ιοχκ, ιπμνεί κα εεςνδεεί έηθναζδ ηδξ ζοβηζκδζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ημο αζεεκμφξ, (Evans & Rodger, 2011).  

 Ζ θοζζηή ηίκδζδ ημο κενμφ είκαζ ζε ηαιπφθεξ, υπζ ζε εοεείεξ βναιιέξ. Οζ 

ηαιπφθεξ αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ έκημκδξ ιμνθήξ ή δπζυηενδξ. Να ελεθίζζμκηαζ έηζζ 

ζε ζπείνεξ ή δίκεξ. Σμ αζεενζηυ ζχια ή ζχια ηςκ ιμνθμπμζχκ δοκάιεςκ, υπςξ 

ακαθένεδηε ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο, έπεζ ζηεκή ζπέζδ ιε ημ ζημζπείμ ημο κενμφ, ημ 

οβνυ ζημζπείμ ηαζ ζοββεκεφεζ ιε ηζξ ηαιπφθεξ ιμνθέξ. Αοηυ εηθνάγεηαζ ιε 

ζπδιαηζζιμφξ ζημ ζχια ηαζ έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ άκενςπμζ, ζημοξ μπμίμοξ 

επζηναηεί δ ιεηααμθζηή δναζηδνζυηδηα, έπμοκ πζμ ζηνμββοθειέκα ζχιαηα, απυ 

εηείκμοξ ζημοξ μπμίμοξ, οπενέπεζ δ εβηεθαθζηή δναζηδνζυηδηα. Οζ ηζκήζεζξ ζημ 

ιαζάγ, οζμεεημφκ αοηή αηνζαχξ ηδκ πμζυηδηα ηαιποθμηήηςκ, (Evans & Rodger, 

2011). 

 Ζ ακενςπμζμθζηή ζαηνζηή, οζμεεηεί ηδκ εθανιμβή πμθθχκ μοζζχκ ιε ζημπυ 

ηδκ ζοκμθζηυηενδ επίδναζδ ημοξ ζημ ζχια. Μπμνμφκ δδθαδή, κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

θοηζηά αζεένζα έθαζα, ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ήπζεξ ηαηααμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, 

πμο εζζάβμκηαζ ζημ άκεμξ ιέζς ημο ζημζπείμο πμο ακαθένεηαζ πζμ πάκς ςξ αζηνζηυ. 

Σα έθαζα αοηά, υπςξ ημ δεκηνμθίαακμ βζα πανάδεζβια, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ιζα 

δζέβενζδ ηδξ απάκηδζδξ απυ ημ ζφκμθμ ημο ιεηααμθζημφ ζοζηήιαημξ, εάκ 

εθανιμζημφκ ζημ δένια ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ οδνμεεναπείαξ. Βέααζα ημ θάδζ ηαζ ημ 

κενυ δεκ ακαιεζβκφμκηαζ. ηδ εεναπεία αέααζα, πνδζζιμπμζείηαζ ιζα ζοζηεοή, δ 

μπμία έθηεζ έκα ιζηνυ νεφια εθαίμο, ζε ιζα δίκδ κενμφ ηαζ δδιζμονβεί ιζα θεπηή 

δζαζπμνά. Όηακ μζ αζεεκείξ αοείγμκηαζ ζε ηέημζα θμοηνά, υπμο οπάνπεζ δζαζπμνά 

εθαίμο, ημ ζφκμθμ ημο δένιαημξ οπυηεζηαζ ζε ιζα επίδναζδ. Οζ αζεεκείξ, αβαίκμοκ 

απυ ημ θμοηνυ, ηαθοιιέκμζ ζε υθμ ημ ζχια ιε έκα θεπηυ ζηνχια εθαίμο, ημ μπμίμ 

ελαημθμοεεί κα αζηεί επίδναζδ, (Evans & Rodger, 2011). 

 Αθμφ ιείκμοκ έκα ηέηανημ ζημ θμοηνυ ηαζ ακαπαοημφκ, ηοθζβιέκμζ βζα ηνία 

ηέηανηα ηδξ χναξ αηυιδ, μζ αζεεκείξ αζζεάκμκηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ πμο 

αζημφκ ηα έθαζα βζα πμθθέξ αηυιδ χνεξ. Σμ θμοηνυ έπεζ πενίπμο ηδ εενιμηναζία ημο 

ζχιαημξ. Έηζζ δ πμζυηδηα ημο θαδζμφ ηαζ υπζ δ εενιμηναζία ημο κενμφ πνμηαθεί ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. Ζ εεναπεία αοηή, πανέπεζ ημ απμηέθεζια, υηζ ημ Δβχ 
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βίκεηαζ ζηακυηενμ κα επζδνάζεζ ζημ θοζζηυ ζχια, ηαζ έηζζ μ αζεεκήξ κζχεεζ 

εζςηενζηά ήνειμξ ηαζ ζοβηνμηδιέκμξ, (Evans & Rodger, 2011).  

 Με ηδκ οδνμεεναπεία ιπμνμφκ κα απμηαηαζηαεμφκ δζαηαναπέξ ζηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ εενιυηδηαξ. Σμ άβπμξ ζοπκά ζοκμδεφεηαζ απυ πενζμπέξ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ (ιε ηνφμ ζδνχηα), ζδζαίηενα ζηα ηάης άηνα. Μζα ηέημζα ηαηάζηαζδ εα 

ιπμνμφζε κα αεθηζςεεί ιε πμδυθμοηνα ιέπνζ ηα βυκαηα ιε δεκηνμθίαακμ. Δπίζδξ 

εενιά πμδυθμοηνα ιπμνμφκ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ ζε ηνίζεζξ διζηνακίαξ. Ζ 

οδνμεεναπεία, εζδζηά πονμβεκή θμοηνά ιπμνμφκ κα ζηαεμφκ ανςβμί ζηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ νφειζζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ. Ο αζεεκήξ αοείγεηαζ ζημ 

κενυ ιέπνζ ημ θαζιυ βζα ιζα χνα. ε αοηυ ημ δζάζηδια δ εενιμηναζία ημο κενμφ 

ζοιααδίγεζ ιε αοηή ημο ζχιαημξ. Έηζζ ημ ζχια ζηενείηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ κα ρφπεηαζ 

ιζαξ ηαζ μ ζδνχηαξ, ιεηααζαάγεηαζ ζημ κενυ ηαζ ημ ροηηζηυ απμηέθεζια πάκεηαζ, 

(Evans & Rodger, 2011).  

 Σμ κενυ ιπμνεί θμζπυκ κα επζδνάζεζ έιιεζα ζηδκ ροπή ημο ακενχπμο, ηαεχξ 

εκδεπυιεκα οπάνπμοκ ζοβηζκδζζαηέξ ακηζδνάζεζξ ζηδκ έκημκδ παθάνςζδ ηαζ ηδκ 

εενιακηζηή επίδναζδ. Σμ κενυ, ςξ ιέζμ ηδξ οδνμεεναπείαξ είκαζ ημ ζημζπείμ ζημ 

μπμίμ αζςνμφιαζηε πνζκ ηδκ βέκκδζδ. Έηζζ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ζαιαηζηέξ δζενβαζίεξ 

ημο ζχιαημξ. Σέθμξ δ εεναπεοηζηή δφκαιδ ηςκ θμοηνχκ, έπεζ ακαβκςνζζηεί ήδδ απυ 

ηδκ ανπαία Δθθάδα, ιε ημκ Ηππμηνάηδ υπςξ έπμοιε ακαθένεζ ηαζ ζηα ανπζηά 

ηεθάθαζα, μ μπμίμξ είπε εβηαηαζηήζεζ πμθοζφκεεηεξ δοκαηυηδηεξ οδνμεεναπείαξ, 

(Evans & Rodger, 2011).  
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πκπεξάζκαηα 

 Σμ κενυ, ζοκζζηά ηδκ βεκεζζμονβυ δφκαιδ, ηάεε γςκηακμφ μνβακζζιμφ ζημκ 

πθακήηδ βδ. Απυ ημοξ πνχημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, πμο ακαδφεδηακ απυ ηα έβηαηα 

ηδξ Γδξ ςξ ηαζ ηδκ φπανλδ ημο ακενχπμο, ημ οδάηζκμ ζημζπείμ «εκμπμπμζήεδηε» βζα 

αοηή ημοξ ηδκ ειθάκζζδ.   Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ βδξ είκαζ οδάηζκμ, εκχ ηαζ ζημ 

ακενχπζκμ ζχια ηονζανπεί ημ κενυ. Αοηά ηα ζημζπεία πανείπε δ ιεθέηδ ηδξ 

ειανομθμβίαξ ηαζ ηδξ θοθμβέκεζδξ, εκχ δεκ είκαζ δζυθμο εοηαηαθνυκδημ, ημ πυζμ 

ημζκά παναηηδνζζηζηά ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ έκαξ άκενςπμξ ιε ηα αιθίαζα, 

ημοθάπζζημκ ηαηά ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ειανοζηήξ ακάπηολδξ.  

 Φοζζηά αοηή δ οδάηζκδ ακενχπζκδ πνμέθεοζδ, δεκ έιεζκε ακεηιεηάθθεοηδ 

απυ ημ ακενχπζκμ είδμξ. Παναηδνχκηαξ μζ άκενςπμζ ακά ημοξ αζχκεξ ηδκ ζηεκή 

ζπέζδ πμο ακαπηοζζυηακ ιε ημ κενυ, ηδ εάθαζζα, ημοξ πμηαιμφξ ηαζ ηζξ θίικεξ, 

πνμέαδζακ ζηδκ ακάπηολδ ιφεςκ.  Απμδεζιεοιέκμζ απυ ηδκ καημοναθζζηζηή 

έηθακζδ ημο κενμφ, μζ άκενςπμζ, πνμέαδζακ ζηδκ ακάπηολδ ιφεςκ, βζα ηδκ 

ακαπαναβςβή πμο δζαιεζμθααείηε  απυ ημ κενυ, ηδκ βμκζιυηδηα, ιέπνζ ηαζ ηδκ 

ζοιαμθζηή ακαπανάζηαζδ ιέζς ημο κενμφ, ημο εακάημο ηαζ ηδξ γςήξ, ηδξ 

ακαβέκκδζδξ. Πνμζςπμπμζήζεζξ, ημο Χηεακμφ, πμηαιχκ ηαζ θζικχκ, ζοιαυθζζακ ημ 

κενυ ςξ ιζα ημζιμβμκζηή ανπή, δ μπμία απμηεθεί ηδκ βέκκδζδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ ημο 

ηυζιμο, μζ μπμίεξ ιέζα απυ ημοξ ιφεμοξ, εηθαιαάκμκηαζ ςξ ιεηαιμνθχζεζξ ημο 

κενμφ, (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ μοένεθ, 2003). 

 Πένακ υιςξ ηςκ ιφεςκ, ανίζηεηαζ ηάηζ πζμ ααεζά νεαθζζηζηυ. Δκημπίγεηαζ δ 

πνήζδ ηςκ οδάηςκ απυ ημοξ Ηππμηναηζημφξ πνυκμοξ, ςξ ιέζμ ηαηαπμθέιδζδξ 

αζεεκεζχκ ζςιαηζηχκ. ςιαηζηχκ αζεεκεζχκ μζ μπμίεξ επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ 

ακενχπζκδ ροπζηή βαθήκδ, ηδκ ακενχπζκδ ροπμθμβία ηαζ ροπμζφκεεζδ, ιέζς ηςκ 

επζδνάζεςκ πμο αζηεί δ φπανλδ ηάπμζαξ ζςιαηζηήξ/θοζζηήξ κυζμο. Έηζζ δ άζηδζδ 

ηδξ ζαηνζηήξ, απαζηεί ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ οδάηςκ ζε αβαεά ηαζ ιδ αβαεά βζα ηδ 

οβεία, χζηε μ εηάζημηε ζαηνυξ κα έπεζ ιζα ζθαζνζηή άπμρδ βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ 

αζεέκεζαξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δζα ιέζμο ηδξ οδνμεεναπείαξ, υπςξ αοηή 

ακαπηφζζεηαζ απυ ημκ Ηππμηνάηδ ηαζ ηθδνμδμηείηαζ ζε επυιεκεξ βεκζέξ ζαηνχκ. Σα 

ζενά Αζηθδπζεία, εθάνιμγακ αοηέξ ηζξ οδάηζκεξ πναηηζηέξ ηάεε θμνά, βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ ιακηζηήξ ή βζα ηδκ ζαέζδ ιζαξ κυζμο. Οζημδμιμφκηακ ζε υιμνθα 

θοζζηά πενζαάθθμκηα ηαζ ιάθζζηα πθδζίμκ οδάηζκςκ πδβχκ. Δπζηάζζμκηαξ αηνζαχξ, 
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ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ ημο κενμφ ζηδκ ακενχπζκδ γςή, βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηαζ 

ακάηηδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ εοελίαξ ηαζ ηδξ ροπζηήξ βαθήκδξ ηαζ εοιάνεζαξ υπςξ αοηή 

ιπμνεί κα εηθνάγεηαζ ιε ηδκ απμοζία ηδξ κυζμο ηαζ ηδκ έθθεζρδ ροπζηχκ πυκςκ.  

 Αηυιδ υιςξ ημ κενυ, ήηακ ηαζ έκα ζημζπείμ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ ακά ημοξ 

αζχκεξ. Πμθθμί πμθζηζζιμί, εηιεηαθθεφηδηακ ημ κενυ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ημοθημφναξ ημοξ, μζημδυιδζακ θμοηνζημφξ πχνμοξ, ιε ζημπυ κα πνμςεήζμοκ ημ 

ημζκςκζηυ ημοξ ζηάημοξ μζ αζηζηέξ ηάλεζξ, ηαζ κα απμηηήζμοκ ιέζς αοηχκ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηζξ ροπαβςβζηέξ ηαζ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ πμο απέννεακ απυ 

αοημφξ ημοξ πχνμοξ.  

 Πμθθέξ δμιέξ ροπζαηνζηήξ ηαοηυηδηαξ, πνδζζιμπμίδζακ ηδκ οδνμεεναπεία ςξ 

ιέζμ ηαηεοκαζιμφ ηςκ ροπςζζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ υπζ ιυκμ. φβπνμκεξ 

κμζμημιεζαηέξ δμιέξ, δζαεέημοκ θμοηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ είζμδμ ημοξ, 

ηθδνμδυηδια ηςκ παθαζχκ Αζηθδπζείςκ. Σα θμοηνά ζηδκ πθεζμκυηδηα ημοξ υπςξ 

ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα έηζζ ηαζ ζηδκ πζμ ζφβπνμκδ επμπή, απμηέθεζακ ημ ιέζμ ηδξ 

επίηεολδξ ηδξ δνειίαξ, ηδξ βαθήκδξ ημο ελαβκζζιμφ.  

 Ζ ενδζηεία, δεκ άθδζε ακεηιεηάθθεοηδ ηδκ ζοιαμθζηή πνήζδ ημο κενμφ. 

Πνμηεζιέκμο μζ άκενςπμζ, πζζημί, κα ζοκεκςεμφκ ιε ηδκ εεσηή δφκαιδ, κα ανεεμφκ 

ζε ιζα ηαηάζηαζδ ροπζηήξ αβαθθίαζδξ, αημθμφεδζακ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ηεθεημονβίεξ 

πμο πενζεθάιαακακ ηδ πνήζδ κενμφ. Δπίζδξ πνμενπυιεκδ απυ ημοξ ανπαίμοξ 

εθθδκζημφξ πνυκμοξ, αοηή δ οδάηζκδ δοκαιζηή ζημ ενδζηεοηζηυ αίζεδια, απμηέθεζε 

ηφνζμ ιμπθυ ακάπηολδξ ηδξ πκεοιαηζηήξ ζοκέκςζδξ ιε ημκ εηάζημηε εευ ηδξ ηάεε 

ενδζηείαξ.  

 Ζ ροπακαθοηζηή ενιδκεία πμθθχκ οδάηζκςκ θαζκμιέκςκ ηαζ παναηδνήζεςκ 

ζε πμζήιαηα απμηέθεζε, μθμηθδνςηζηή αζηζμθυβδζδ, ημο ηζ ζδιαίκεζ ημ κενυ βζα ημκ 

άκενςπμ. Σζ ζδιαίκεζ ημ ηαεάνζμ κενυ ηαζ ηζ ζδιαημδμηεί ημ ανχιζημ κενυ. Αθθά υπζ 

ιυκμ ροπακαθοηζηά, παναηδνήεδηε, ηαζ δ οθζηή επίδναζδ πμο έπεζ ημ κενυ ηαζ δ 

οδνμεεναπεία ζημ ακενχπζκμ ζχια, πνμεηηείκμκηαξ ηδκ ζοιααηζηή ζαηνζηή.  
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