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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Αν δεχτούμε τον Ησίοδο (Έργα και Ημέραι, 109-115), η χρυσή γενιά 

των λιγόζωων ανθρώπων ζούσε απαλλαγμένη από κάθε νόσο, 

συμμετείχε δηλαδή στη ζωή των Θεών. Στις αρχές του αιώνα μας ο 

Freud μίλησε ως γνωστόν για τον χαμένο παράδεισο της ανθρωπό-

τητας, εννοώντας φυσικά τη ζωή όλων μας μέσα στους λειμώνες της 

παιδικής ευδαιμονίας. Αλλά και ο Rousseau από τη μεριά του έψεγε 

τον πολιτισμό, που τον θεωρούσε πηγή δυστυχίας. Για να γυρίσουμε 

στο βοιωτό πρωτοποιητή, οι άνθρωποι ζούσαν καθώς θεοί με 

απείραχτο το σώμα τους όπως και την ψυχή τους· μήτε τα μαύρα 

γηρατειά τους βρίσκανε, γιατί ζούσαν σε αιώνια νεότητα. 

Ύστερα ήρθε το αναπόδραστο πεπρωμένο για το δείλαιο βροτό· από 

δικό του λάθος έχασε τον παράδεισο, καθώς μια τεχνητή γυναίκα, η 

Πανδώρα, άνοιξε το κουτί που ήταν δώρο των θεών στον Επιμηθέα 

και βγήκαν από μέσα οι αρρώστιες και οι άλλες θλιβερές για τους 

ανθρώπους έγνοιες. Ευτυχώς, όμως, που δε χάθηκε το γένος των 

βροτών, γιατί μέσα στο κουτί απέμεινε η ελπίδα. 

Ιδού, λοιπόν, πώς άρχισαν οι αρρώστιες να κυριαρχούν στη γή, αλλά 

και πώς πρωτοσημειώθηκε η προσπάθεια του ανθρώπου να βγει 
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νικητής στον άνισο αγώνα του με τις νόσους, έναν αγώνα πολυμέτωπο 

και μακρόβιο που κρατάει όσο και η πορεία του ανθρώπου στη γη. 

Αυτός που θα μελετήσει την πάλη του ανθρώπου με τις νόσους θα 

αισθανθεί συγκίνηση, καθώς θα διαπιστώσει πως από τότε που 

οργανώνονταν η Ιπποκρατική Συλλογή εμφανίζονταν οι ίδιες με την 

εποχή μας νόσοι. Ο Ιπποκράτης, λόγου χάρη, μιλάει για καρκίνο ή 

καρκίνωμα, εννοώντας προφανώς τη φοβερή αρρώστια που και 

σήμερα παραμένει ανίατη. Συναντάει, επίσης, ο σύγχρονος μελετητής 

της Ιπποκρατικής Συλλογής ονόματα άλλων όρων όπως αρθρίτις, 

οφθαλμία, ύδρωψ, απεψία, ισχιάς (ισχιαλγία), φθίσις, αποπληξία, 

ερυσίπελας ή ειλεός κ.τ.λ. Σε ένα μεγάλο βαθμό η Ιπποκρατική 

Συλλογή είναι και σήμερα έγκυρη βιβλιογραφική πρωτοπηγή, όχι 

μόνο για τους Έλληνες, τους απευθείας απογόνους του Ιπποκράτη και 

συγκληρονόμους της παρακαταθήκης του, αλλά και για τον ανώνυμο 

άνθρωπο, κάθε πλάτους και μήκους της οικουμένης. Από την 

Ιπποκρατική Συλλογή μάλιστα πληροφορούμαστε ότι στον αγώνα 

δρόμου για την περιφρούρηση της υγείας δεν συμμετείχαν μόνο 

γιατροί αλλά και μελετητές από κάθε πτυχή του επιστητού. Υπήρχε 

δηλαδή μια αμφικτυονία, όπως λέμε συχνά, των επιστημών. Η Ιατρική 

συνεργαζόταν με τη Φυσική όπως και με άλλες όμορες επιστήμες. 

Μήπως ο Εμπεδοκλής, ο εφευρέτης των τεσσάρων στοιχείων ή 

ριζωμάτων, δε συνένωνε το φιλόσοφο με το γιατρό; Θαυμάζουμε, 

άλλωστε, τις ιατρικές γνώσεις του Ομήρου, όπως εμφανίζονται στα 

δύο έπη του. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για τον Ησίοδο, τους 

μετέπειτα λυρικούς καθώς και για τους τραγικούς ποιητές. 

Μήπως ο Όμηρος δεν είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος και γιατρός του 

σώματος και της ψυχής, όταν γράφει για τον πολύπλαγκτο Οδυσσέα, 

ότι αισθάνθηκε όταν πρωτοαντίκρισε την παράκτια χώρα της Σχερίας, 

σαν ένα παιδί που μαθαίνει ότι αναρρωνύει ο ετοιμοθάνατος πατέρας 

του; 
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Αλλά όχι μόνο στο Corpus Hippocraticum, μα και σε άλλες πηγές 

όπως στα έργα του Αρεταίου, του Κέλσου, του Ρούφου, του Γαληνού 

και άλλων γιατρών συναντούμε πληροφορίες συνεργασίας της 

Ιατρικής με άλλες όμορες και αγχίμολες επιστήμες. Βέβαια, αργότερα, 

οι επιμέρους έρευνες έγιναν μονόδρομες και μονότροπες, κάποτε, 

ειδικεύσεις. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα είδος ναρκισσισμού και μοναξιάς 

των επιμέρους επιστημών. 

Ευτυχώς, όμως, που από τα μέσα του αιώνα μας και εντεύθεν οι 

επιμέρους έρευνες βγήκαν από το όρυγμα της μοναξιάς τους και 

αναζητούν τρόπους δημιουργικής συναίρεσης του έργου τους. Έχουμε 

δηλαδή, όπως λέμε, μια διαπίδυση ή όσμωση επιστημών, αυτό που 

ονομάσαμε παραπάνω αμφικτυονία και πρωτοφανερώθηκε στο ιερό 

των Δελφών. 

Η παρούσα εργασία του φίλου ψυχιάτρου και ομοιοπαθητικού 

Γιώργου Λουκά αποβλέπει στον πληθυντικό των επιστημών, αποστέρ-

γοντας κάθε μονιστική εμμονή. Συνάμα ο συγγραφέας της παραπάνω 

εργασίας, ο οποίος είναι από τα πιο ανοιχτά, φιλέρευνα και πολυπράγ-

μονα άτομα που συνδιακονούν την επιστήμη τους στον ακριτικό Έβρο, 

διακρίνεται από μια στάση ευλάβειας απέναντι στα ιερά ταμεία της 

αρχαίας ελληνικής σκέψης. Δεν ερανίζεται περιπτωσιακά από τον 

αρχαίο αμύθητο αμητό, αλλά ρωτά, απορεί, αναζητεί και βρίσκει 

“Πώς είναι του πατέρα η γεια γλυκιά για τα παιδιά του, 

που κείτεται βαριάρρωστος και λιώνει μες στους πόνους 

χρόνια και χρόνια και πικρή τον βασανίζει μοίρα  

μα τον γλιτώνουν οι θεοί χαρούμενα απ’ το χάρο,  

έτσι τα δέντρα κι η στεριά τρισπόθητα φανήκαν 

και στο Δυσσέα, κι έπλεγε γοργά στη γη να φτάσει”. 

(Ομήρου Οδύσσεια, στίχοι 411-416, μετάφραση Ζ. Σίδερη). 
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τρόπους εκταμίευσης σπαραγμάτων από την πανάρχαια κληρονομιά 

μας, με τα οποία διακοσμεί τη σκέψη του. Εργάζεται όχι μόνο 

διαχρονικά αλλά και συγχρονικά, αντλώντας από τον αρχαίο θησαυρό 

και προβαίνοντας σε γόνιμο συγκερασμό των αρχαίων αντλημάτων με 

τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 

Χαίρομαι, λοιπόν, που τον συνάντησα, όπως χαίρομαι, γιατί μας 

συνδέει κοινότητα ιδεών και αντιλήψεων. 

Αλεξανδρούπολη, 15 Φεβρουαρίου 1997 

Θανάσης Τζούλης 

Καθηγητής ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω αυτήν την εργασία, η 

οποία είναι αποτέλεσμα θεωρητικής μελέτης, κλινικής εφαρμογής και 

παρατήρησης μιας δεκαετίας περίπου. Η αρχική ώθηση ήταν η 

ανάγκη για ολιστική θεώρηση του ανθρώπου, όπως διδάσκει η 

Ιπποκρατική σχολή. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρητική θέση ότι 

θα μπορούσαν να αναγνωριστούν τα κοινά σημεία μεταξύ των 

διαφόρων ιατρικών σχολών και να μελετηθούν συγκριτικά. Ο καρπός 

αυτής της μελέτης θα μπορούσε να αποτελεί μια κοινή θεωρητική 

βάση που θα βοηθούσε σε μια αλληλοκατανόηση φαινομενικά 

διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων. Οι πρώτες παρατηρήσεις έγιναν 

με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της oμοιοπαθητικής, στην συνέχεια 

προσπάθησα να συσχετίσω αυτό το μοντέλο με άλλα ιατρικά μοντέλα, 

όπως της ψυχανάλυσης, της συμπεριφοράς, το Ιπποκρατικό κ.λ.π. 

Επίσης προσπάθησα να συσχετίσω τις κλινικές παρατηρήσεις με 

άλλες φιλοσοφικές θεωρήσεις όπως του Εμπεδοκλή, Πλάτωνα κ.λ.π. 

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η τελική συσχέτιση των κλινικών 

παρατηρήσεων με κάποιες σύγχρονες θεωρίες της φυσικής. Πιστεύω 

ότι η εργασία αυτή δεν απευθύνεται μόνο σε ομοιοπαθητικούς αλλά 

και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τον άνθρωπο. 
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Είναι φυσικό, για μια τέτοια συγκριτική μελέτη να χρειάζονται 

δάσκαλοι - οδηγοί από διάφορα θεωρητικά συστήματα και από 

διάφορες σχολές. Ήμουν τυχερός να βρεθούν στο δρόμο μου τέτοιοι 

άνθρωποι αλλά και να ειδικευτώ στην ψυχιατρική σε τόπο, χρόνο και 

συνθήκες που ευνοούσαν μια πολύπλευρη και όχι απόλυτη δογματική 

θεώρηση του “σημαίνοντος” ανθρώπου. 

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να αναφέρω τους ανθρώπους 

αυτούς με τη χρονική σειρά που επηρέασαν την διαδικασία αυτής της 

εργασίας. Τον Αρίσταρχο Τσαμασλίδη, ιατρό ομοιοπαθητικό, από τον 

οποίο διδάχθηκα για πρώτη φορά τη θεωρία των χρονίων νόσων του 

Χάνεμαν. Τον P. C. Ortega, ψυχίατρο, ομοιοπαθητικό, ο οποίος με την 

συγγραφική του δουλειά διεύρυνε τη θεώρησή μου για τη θεωρία των 

χρονίων νόσων. Τον καθηγητή νευρολογίας Σταύρο Μπαλογιάννη ο 

οποίος με βοήθησε να συσχετίσω την έννοια του θανάτου με την 

δημιουργία του ψωρικού μιάσματος. Τον Ιωάννη Θέμελη, ψυχίατρο, ο 

οποίος με βοήθησε να συσχετίσω τα χρόνια μιάσματα του Χάνεμαν 

με τις καθηλώσεις της φροϋδικής σχολής. Ο Θεμιστοκλής Κατριός, 

ψυχίατρος-ψυχαναλυτής και ο Αστέριος Πιτσάβας, ψυχίατρος, με 

βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση επίσης. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον καθηγητή ψυχιατρικής Χαράλαμπο Ιεροδιακόνου 

για τη βοήθειά του για την ολοκλήρωση της συσχέτισης εννοιών 

ψυχανάλυσης και ομοιοπαθητικής. Τους καθηγητές ψυχιατρικής 

Ευάγγελο Δημητρίου και Γεώργιο Καπρίνη, για τη βοήθεια στην 

κατανόηση εννοιών της συμπεριφορικής σχολής. Τους καθηγητές 

ψυχιατρικής Κωνσταντίνο Στεφανή και Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, 

για τη βοήθεια που μου προσέφερε το βιβλιογραφικό τους έργο. Τον 

Jawahar Shah, ιατρό ομοιοπαθητικό, ο οποίος με τις διαλέξεις του 

βοήθησε στη συσχέτιση της ιδιοσυστασιακής ταξινόμησης του 

Παυλώφ και της ταξινόμησης της ομοιοπαθητικής. Τη Φανή Τριαντα-

φύλλου, ψυχίατρο και τους συνεργάτες της για τη βοήθεια στην 

κατανόηση συστημικών εννοιών. Το Ευάγγελο Βανίδη, καθηγητή 



 3 

φυσικής για την επίβλεψη σε θέματα που αφορούν την φυσική. Τον 

Αθανάσιο Τζούλη, καθηγητή ψυχολογίας, για τη βοήθεια και 

επίβλεψη στην μελέτη των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Επίσης, 

το Δημήτριο Καππάδοχο, φιλόλογο - ιστορικό, διδάκτορα πανεπιστη-

μίου Αθηνών, για τη βοήθεια που μου προσέφερε μεταφράζοντας 

αρχαία ελληνικά κείμενα. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κωνσταντίνο Δελήμπαση και 

Δημήτριο Τσιμπέρη, που βοήθησαν στη μελέτη των θεωριών της 

φυσικής. Τον Νικόλαο Νταούλη, στρατιωτικό ιατρό-οφθαλμίατρο, για 

τη βοήθειά του στη βιβλιογραφική αναζήτηση. Την Ελένη Σπυράντη, 

ιατρό, για την ανεύρεση και μετάφραση ρώσικης βιβλιογραφίας. Τους 

ιατρούς Σοφία Αμοιρίδου και Πέτρο Μπουσκαίνο, για τη βοήθειά 

τους στη βιβλιογραφική αναζήτηση. Την Αναστασία Ψειρίδου για την 

βοήθειά της στην επιμέλεια του κειμένου. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φαρμακοποιούς Ιωάννη και 

Χριστιάνα Ευσταθίου οι οποίοι βρίσκονται συνέχεια δίπλα μου και 

μου συμπαραστέκονται σε κάθε ερευνητική μου αναζήτηση. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον φαρμακοποιό-εκδότη 

Γεώργιο. Παπαιωάννου για την αμέριστη συμπαράσταση στην έκδοση 

αυτού του βιβλίου. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Αθηνά Λουκά - 

Τζάτζα για την ηθική συμπαράσταση που μου έχει δείξει όλα αυτά τα 

χρόνια στο επιστημονικό και συγγραφικό μου έργο. Τους γονείς μου 

και τα αδέλφια μου επίσης, που τόσο με έχουν στηρίξει στα πρώτα 

μου βήματα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μελετητές που με τις 

εργασίες τους έχουν γράψει ιστορία και των οποίων τα φώτα 

χρησίμευσαν στην μικρή αυτή αναζήτηση. Τα ονόματά τους 



 4 

αναφέρονται σε αρκετά σημεία αυτής της εργασίας. Σε αυτούς τους 

ανθρώπους που μπόρεσαν με το έργο τους να βρίσκονται συνέχεια 

δίπλα μας και να μας καθοδηγούν αφιερώνω αυτήν την εργασία. 

Γεώργιος Λουκάς 

Αλεξανδρούπολη, Φεβρουάριος 1997 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΩΝ 
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Γενικά για τις ταξινομήσεις 

Η κλινική εφαρμογή της ιατρικής, δημιουργεί την απαίτηση της 

ταξινομήσεως των διαφόρων νόσων. Μια ταξινόμηση της νοσολογίας 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, επειδή υπάρχει πληθώρα κλινικών 

συνδρόμων. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη ταξινομήσεων: 

α) Ανατομική ταξινόμηση: Η ταξινόμηση αυτή βασίζεται στην 

ανατομική. Δηλαδή, εξετάζεται κάθε περιοχή του σώματος ξεχωριστά 

και αναφέρονται τι παθήσεις συναντούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Για παράδειγμα, στον εγκέφαλο συναντούμε παθήσεις τραυματικές, 

φλεγμονώδεις, νεοπλασματικές, κλπ. Έτσι, τα κλινικά σύνδρομα 

ταξινομούνται ανά περιοχή του σώματος, ανά όργανο ή σύστημα 

οργάνων. Είναι χρήσιμη για την συγγραφή βιβλίων και γενικά για 

διδακτικούς λόγους. 

β) Λειτουργική ταξινόμηση: Βασίζεται στη φύση της νόσου. Για 

παράδειγμα, η φλεγμονώδης διεργασία έχει μια βασική 

παθοφυσιολογία σε οποιοδήποτε μέρος του οργανισμού και αν 

λαμβάνει χώρα. 

Είναι βασικό, μια ταξινόμηση να βασίζεται στην ανάλυση των 

κλινικών συνδρόμων σε επιμέρους βασικά στοιχεία. Η μελέτη αυτών 

των βασικών στοιχείων μας δίνει χρήσιμα συμπεράσματα για μια 

συστηματική ταξινόμηση των νόσων. Μια προσπάθεια ταξινόμησης 

των εκατοντάδων συνδρόμων που υπάρχουν, αυτουσίων, δεν μπορεί 

να καταλήξει σε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μια ταξινόμηση θα βασίζεται 

μόνο σε σωματικά συμπτώματα ή μόνο σε ψυχικά ή και στα δύο. 

Υπάρχει σχέση μεταξύ της λειτουργίας της ψυχής και της λειτουργίας 

του σώματος; Η προσπάθεια για απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 
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είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της Βιοτυπολογίας. Αυτή είναι 

ειδική μεθολογική κατεύθυνση, που αποσκοπεί στη διακρίβωση 

σχέσεων μεταξύ σωματικού βιοτύπου και ψυχολογικών χαρακτηριστι-

κών της προσωπικότητας του ανθρώπου (ψυχοτύπου). 

Ήδη από τον 5ο π.χ. αιώνα, ο Ιπποκράτης δεχόταν την τυπολογία των 

τεσσάρων χυμών: αίμα, φλέγμα, μέλαινα και κίτρινη χολή, τους 

οποίους θεωρούσε ως τα κύρια στοιχεία των τεσσάρων ιδιοσυστασια-

κών τύπων: αιματώδους, φλεγματώδους, χολώδους και μελαγχολικού. 

Ο Παράκελσος, διέκρινε τις νόσους σε νόσους του θείου, νόσους του 

άλατος και νόσους του υδραργύρου. 

Τον 18ο αιώνα, ο Ελβετός Lavater μελέτησε τη σχέση μεταξύ 

εξωτερικής εμφανίσεως και χαρακτήρος. 

Ο Husson κατέτασσε τον άνθρωπο σε τρείς τύπους, τον κρανιακό, το 

θωρακικό και τον κοιλιακό, ενώ ο Rostand καθόρισε το 1828 τους 

εξής τρεις τύπους: κρανιακό, θωρακικό και κοιλιακό. 

Ο De Giovanni ορίζει την ιδιοσυστασία ως εξής: “Είναι το σύμπλεγμα 

των μορφολογικών, λειτουργικών και ψυχολογικών ιδιοτήτων, οι 

οποίες βρίσκονται σε στενή και αδιαχώριστη σχέση σε ένα και το αυτό 

άτομο”. 

Ο Viola, μαθητής του De Giovanni, κατέταξε τυπολογικώς τον 

άνθρωπο σε τρείς κατηγορίες: το μεγαλοσπλαχνικό ή αποπληκτικό, το 

φυσιολογικό ή κανονικό και τον μικροσπλαχνικό ή φθισικό τύπο. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ο Kretschmer το 1888 διετύπωσε την τυπολογία του, η οποία είναι η 

περισσότερο γνωστή σήμερα. Περιέγραψε τέσσερεις μορφολογικούς 

διαφορετικούς ανθρώπινους τύπους, οι οποίοι συνδέονται με κάποια 

ειδικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά και εμφανίζουν ειδική προδιάθεση 

για νόσηση και είναι οι εξής: 

α. Λεπτόσωμος. 

β. Αθλητικός. 

γ. Ευρύσωμος ή πυκνικός. 

δ. Δυσπλασικός. 

TYΠΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-

ΣΤΙΚΑ 

ΨΥΧΟΛΟ-

ΓΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΟΣΟΙ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ 

ΜΕΓAΛΟ-

ΣΠΛΑΧΝΙ-

ΚΟΣ 

Υπερίσχυση της 

οριζοντίας διαμέτρου 

του σώματος. 

Πλαδαρή κοιλιά. 

Παχυσαρκί.α. 

Σπλάχνα μεγάλα. 

Υποθυρεοειδισμός. 

Υπολειτουργία της 

υποφύσεως. 

Ευφορικός. 

Δραστήριος. 

Κοινωνικός. 

Οξείες και χρόνιες 

αρθρικές νόσοι. 

Αλλεργικές 

εκδηλώσεις. 

Υπέρταση. 

Μανιοκαταθλιπτική 

ψύχωση. 

ΦΥΣΙΟΛΟ-

ΓΙΚOΣ 
ΙΔΕΩΔΗΣ ΜΕΣΟΣ 

ΤΥΠΟΣ. ΣΠΑΝΙΩΣ 

ΣΥΝΑΝΤΙΕΤΑΙ 

  

ΜΙΚΡΟ-

ΣΠΛΑΧΝΙ-

ΚΟΣ 

Υπεροχή της 

καθέτου διαμέτρου. 

Μακρός θώρακας, 

επίπεδη κοιλιά. 

Λεπτό στρώμα 

λίπους.  

Μικρά όργανα. 

Υπερθυρεοειδισμός. 

Υπερλειτουργία 

υποφύσεως. 

Προδιάθεση για 

νόσηση. 

Βουλητική 

αδυναμία. 

Φυματίωση. 

Λειτουργικές 

διαταραχές 

αγγειοκαρδιακού 

συστήματος. 

Σχιζοφρένεια. 
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Ο τελευταίος, παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές: τον ευνουχοειδή, 

τον ακρομεγαλικό, το λιπογεννητικό και άλλους. 

Ο πυκνικός τύπος, έχει προδιάθεση για μανιοκαταθλιπτική ψύχωση 

και αντιστοιχεί στην κυκλοθυμική ιδιοσυστασία. Ο λεπτόσωμος, έχει 

προδιάθεση για σχιζοφρένεια και αντιστοιχεί στην σχιζοθυμική 

ιδιοσυγκρασία. Ο αθλητικός τύπος, έχει σχέση, σύμφωνα πάντα με 

τον Kretschmer, με την επιληψία και χαρακτηρίζεται από προδιάθεση 

για οξείες συναισθηματικές παραφορές και εκρήξεις, οι οποίες 

επέρχονται ξαφνικά, σε άτομα που κατά τα άλλα είναι ήρεμα, 

υπομονετικά και ήσυχα. 

Την ίδια εποχή περίπου ο Trousseau δίνει τον ορισμό της διάθεσης: “... 

Μια σύμφυτη (συγγενής) ή επίκτητη, αλλά όμως βασική, προδιάθεση, 

που είναι αμετάβλητα χρονία, προξενώντας μεταβολές, που είναι 

πολυάριθμες σε μορφή, αλλά μόνη σε ουσία”. 

Το 1926 ο Walter Jaensch περιέγραψε δύο τύπους, τον 

υπερθυρεοειδικόν και τον τετανοειδή. Ο υπερθυρεοειδικός, 

χαρακτηρίζεται από ευερεθιστότητα, ευσυγκινητικότητα, έντονη 

αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ο δεύτερος, χαρακτηρίζεται από 

την επικράτηση των λειτουργικών εκδηλώσεων της διαταραχής των 

παραθυρεοειδών αδένων. 

Στη συνέχεια ο αδελφός του, Erich Jaensch, συμπλήρωσε τις απόψεις 

του και καθιέρωσε δύο τύπους: τον ολοκληρωμένο (πλήρη) και το μη 

ολοκληρωμένο (ατελή). Παρακάτω δίδονται τα χαρακτηριστικά τους: 
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Στη συνέχεια, οι απόψεις τους έγιναν περισσότερο πολύπλοκες γιατί 

προστέθηκαν και άλλοι τύποι: ο συνθετικός, οι τύποι L και D και οι 

υποδιαιρέσεις τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή του λυτικού 

τύπου, ο οποίος παρουσιάζει προδιάθεση για νόσηση από φυματίωση, 

σχιζοφρένεια και υστερία (το “λυτικός” προέρχεται από το ελληνικό 

ρήμα λύω=διαλύω). 

Οι Sheldon, Stevens και Tucker δημοσίευσαν το 1940, τη δικιά τους 

τυπολογία. Η τυπολογία τους βασίστηκε στη μελέτη 4.000 φοιτητών, 

τους οποίους φωτογράφησαν κατ’ όψιν, από τα πλάγια και από τα 

νώτα. Με βάση τα ανθρωπομετρικά κριτήρια καθώρισαν τρεις 

σωματικούς τύπους, τον ενδόμορφο, το μεσόμορφο και τον εξώμορφο. 

Ο ενδόμορφος τύπος, ανταποκρίνεται αδρά προς τον πυκνικόν, ο 

μεσόμορφος προς τον αθλητικό και ο εξώμορφος προς το λεπτόσωμο 

τύπο του Kretschmer. Στη συνέχεια ο Sheldon και ο Stevens 

περιέγραψαν τρεις ψυχολογικούς τύπους: τον σπλαχνοτονικό, που 

ΤΥΠΟΣ Β ΤΥΠΟΣ Γ 

1. Όλες οι ψυχοσωματικές λειτουργίες 

εκφράζονται ως λειτουργίες ολότητος. 

2. Επικρατεί το συναίσθημα. 

3. Καλή επαφή με το περιβάλλον. Καλή 

προσαρμογή. Γνήσιες μεταβολές της 

ψυχικής διαθέσεως (νευροψυχικού 

τόνου). Ανώριμοι τρόποι ικανοποιήσεως. 

Δραστηριότης. Δυναμικότης. 

4. Εύπλαστη φύση. 

5. Ονειροπόλος, φαντασιόπληκτος 

1. Οι ψυχοσωματικές λειτουργίες 

εκδηλούνται ξεχωριστά. 

2. Επικρατεί η βούληση. 

3. Αυτιστικές τάσεις. Αμφιθυμία. 

Αυτοκριτική και αυτοέλεγχος. Επιρρεπής σε 

συλλογισμούς και ονειροπολήσεις. 

4. Άκαμπτη φύση. 

5. Ενσυνείδητος, μικρολόγος, φίλερις. 
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αντιστοιχεί στον ενδόμορφο, το σωματοτονικό, που αντιστοιχεί στον 

μεσόμορφο και τον εγκεφαλοτονικό, που αντιστοιχεί στον εξώμορφο. 

Τα ψυχολογικά γνωρίσματα κάθε σωματικού τύπου εκλήθησαν 

αντιστοίχως σπλαχνοτονία, σωματοτονία και εγκεφαλοτονία. 

Η σπλαχνοτονία χαρακτηρίζεται από τάση για ανάπαυση, ροπή προς 

άνεση, κοινωνικότητα, ευθυμία, αδηφαγία. Οι υπερβολές των 

σπλαχνοτονικών, είναι εκδηλώσεις ατόμων, τα οποία “θηλάζουν με 

βουλιμία το μαστό της μητέρας γης και εντρυφούν σε σεξουαλικά όργια”. 

Η συναισθηματική ζωή του σπλαχνοτονικού κυβερνάται από τον 

εντερικό σωλήνα του, για τον οποίο ζει. 

Η σωματοτονία χαρακτηρίζεται από την αδρή επικράτηση της μυϊκής 

ισχύος, γενικότερα δε από τη σωματική δραστηριότητα: το 

συναίσθημα φαίνεται ότι κυβερνάται από το σώμα. Τα σωματοτονικά 

άτομα διακρίνονται για τη σωματική ευρωστία, τη μυϊκή ισχύ, το 

θάρρος και την επιθετικότητά τους. Η δράση και η ισχύς καθορίζουν 

το σκοπό της ζωής τους. 

Η εγκεφαλοτονία, τέλος, χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από την 

κυριαρχία των αναστολών και της τάσεως προς αυτισμόν. Τα εγκεφα-

λοτονικά άτομα απομακρύνονται από την κοινωνία. Απωθούν ή 

καταστέλλουν τις σωματικές και σπλαχνικές ανάγκες τους, είναι 

υπερβολικά προσεκτικά, αποφεύγουν δε σχολαστικώς να κινούν το 

ενδιαφέρον και την προσοχή του περιβάλλοντος. 
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ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ 

ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΧΑΝΕΜΑΝ 

Η ομοιοπαθητική είναι ένα θεραπευτικό σύστημα για το οποίο αν και 

υπάρχουν αναφορές και στην αρχαιότητα αλλά και στον Ιπποκράτη, 

την σύγχρονή του μορφή την οφείλει στον Γερμανό Σαμουήλ 

Χάνεμαν. 

Στα 1790, ο Χάνεμαν μετάφραζε στα γερμανικά την φαρμακολογία 

του Άγγλου καθηγητή Cόllen. Αλλά η περιγραφή της φαρμακολογικής 

ενέργειας του φλοιού της china officinalis (κινίνης) για τη θεραπεία 

του πυρετού δεν τον ικανοποιούσε, γιατί ο ίδιος πειραματίστηκε 

πολλές φορές παίρνοντας κινίνη και προξενώντας τα συμπτώματα του 

φαρμάκου στον εαυτό του. Μάλιστα, για να πειραματιστεί την 

ενέργεια του φαρμάκου, ενώ ήταν υγιέστατος, πήρε πάλι φλοιό 

κινίνης δυο φορές την ημέρα από 14 γραμμάρια και επί μερικές 

ημέρες. Παρουσίασε, λοιπόν, ρίγη, κομάρες, βάρος στο κεφάλι, 

πυρετό, δίψα, ερυθρότητα στο πρόσωπο και ιδρώτες, συμπτώματα 

που διάρκεσαν μερικές ώρες. Τα συμπτώματα αυτά έπαυαν, όταν 

διάκοπτε τη λήψη του φλοιού της κίνας, ενώ όταν ξαναέπαιρνε το 
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φάρμακο, επανεμφανιζόταν στον ίδιο τύπο ακριβώς και στις ίδιες 

ώρες της ημέρας. 

Το πείραμα αυτό, που οδήγησε σε συμπεράσματα έξω από τα 

παραδεγμένα, αποτέλεσε το θεμέλιο, πάνω στο οποίο κτίστηκε το όλο 

οικοδόμημα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Κάθε ανάλογο πείραμα, 

όπου παίρνονταν από έναν ή περισσότερους υγιείς μια φαρμακευτική 

ουσία, με σκοπό να μελετηθούν οι ενέργειες αυτού του φαρμάκου, 

ονομάστηκε απόδειξη ή καθαρό αποτέλεσμα του ενός μόνο φαρμάκου 

πάνω στον υγιή άνθρωπο. 

Κατόπιν ο Χάνεμαν πειραματίστηκε με παρόμοιο τρόπο πάνω στα 

μέλη της οικογενείας του και στους φίλους του χορηγώντας άλλα 

φάρμακα και καταγράφοντας πολύ προσεκτικά όλα τα συμπτώματα, 

που παρατηρούνταν. Το 1810 ο Χάνεμαν δημοσίευσε το “Όργανο 

Θεραπευτικής”, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι θεμελιώδεις αρχές 

της Ομοιοπαθητικής. Το 1821 εξέδωσε την “Materia Medica Pura” 

που συνολικά περιλαμβάνει 62 φάρμακα αποδεδειγμένα καλά. Από 

την εποχή του Χάνεμαν μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 

3.000 φάρμακα περίπου, περισσότερο ή λιγότερο αποδεδειγμένα. 

Οι βασικές αρχές της ομοιοπαθητικής είναι: 

1. Ο νόμος των ομοίων. Σύμφωνα με αυτόν ο θεραπευτής χορηγεί σε 

ένα ασθενή φάρμακο το οποίο όταν δόθηκε σε υγιή προκάλεσε τα 

ίδια συμπτώματα. Αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε 

σύμπτωμα ή σύνολο συμπτωμάτων, δεν αντιπροσωπεύει αυτή 

καθαυτή την ασθένεια, αλλά είναι η αντίδραση του αμυντικού 

μηχανισμού, που κινητοποιείται για να εξουδετερώσει μια 

νοσογόνο επίδραση. Ο νοσογόνος αυτός παράγοντας μπορεί να 

είναι ειδικός, όπως βακτήρια, μικρόβια, ιοί ή μη ειδικός, όπως οι 

κλιματολογικές αλλαγές η ρύπανση του περιβάλλοντος, διανοητικά 

ή ψυχικά stress κ.λ.π. Τα συμπτώματα είναι η καλύτερη δυνατή 
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αντίδραση του οργανισμού και είναι το μέσο με το οποίο 

προσπαθεί να βρει την ισορροπία. Ο γιατρός για να βοηθήσει τον 

οργανισμό να επανέλθει σε ισορροπία, πρέπει να ενδυναμώσει 

αυτές τις δυνάμεις παρά να τις καταπιέσει. 

2. Ο νόμος της ελαχίστης δόσεως. Αυτός παρατηρήθηκε από τον 

Χάνεμαν αφού άρχισε να εφαρμόζει το νόμο των ομοίων. 

Παρατήρησε δηλαδή ότι μετά τη χορήγηση του όμοιου φαρμάκου 

παρατηρούνταν μια αρχική επιδείνωση των συμπτωμάτων και μετά 

οι ασθενείς θεραπευόταν. Για να αποφύγει αυτή την αρχική 

επιδείνωση ο Χάνεμαν, μείωσε διαδοχικά τις δόσεις, ωσότου 

παρατήρησε ότι τα νέα φάρμακα που προέκυπταν είχαν πιο μόνιμα 

αποτελέσματα και στερούνταν παρενεργειών. Είχαν επίσης και 

μεγαλύτερη ικανότητα στο να προκαλούν στους πειραματαν-

θρώπους ψυχικά συμπτώματα άρα και να θεραπεύουν αυτά στους 

ασθενείς. Έτσι με αυτή την παρατήρηση ολοκληρωνόταν πιο πολύ 

το θεωρητικό οικοδόμημα του Χάνεμαν. Για να έχει εφαρμογή ο 

νόμος της απειροελάχιστης δόσεως πρέπει απαραίτητα να 

εφαρμόζεται και ο νόμος των ομοίων. Αυτή η εφαρμογή της 

ομοιοπαθητικής έχει προκαλέσει πλήθος αρνητικών σχολίων. 

Όμως με βάση την ανοσοβιολογία μπορούμε να δώσουμε κάποιες 

εξηγήσεις. Τα αλλεργικά άτομα δεν χρειάζονται παρά απειροελά-

χιστες ποσότητες της ουσίας, στην οποία είναι ευαίσθητα, για να 

αντιδράσει ο οργανισμός τους και να προκληθεί μια έντονη 

συμπτωματολογία. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο εκλέγεται με την 

προυπόθεση ότι έχει σχέση ευαισθησίας με τον ασθενή. Αυτή 

άλλωστε είναι και η δυσκολία της ομοιοπαθητικής, στο να βρεθεί 

το φάρμακο, στο οποίο είναι πολύ ευαίσθητος ο οργανισμός. 

Αυτοί οι δύο νόμοι, είναι οι βασικοί νόμοι που στηρίχτηκε ο Χάνεμαν 

για να θεμελιώσει την ομοιοπαθητική. Αλλά βέβαια δεν είναι οι μόνοι. 



 4 

Οι αρχές που αφορούν την ομοιοπαθητική -και όχι μόνο- 

περιγράφονται στο κεφάλαιο για τις αρχές της ολιστικής ιατρικής. 

Μετά την ανακάλυψη και την εφαρμογή της ομοιοπαθητικής επί 30 

χρόνια (1790-1820), ο Χάνεμαν διαπίστωσε επανειλημμένα ότι, αν 

και είχε πολύ καλά αποτελέσματα με τις οξείες νόσους, δεν είχε ριζικά 

αποτελέσματα στη θεραπεία των χρονίων νόσων. Παρατήρησε ότι 

αυτές, μετά την απομάκρυνσή τους με ομοιοπαθητικά φάρμακα, 

πάντα υποτροπίαζαν σε μια λίγο πολύ ποικίλη μορφή και με νέα 

συμπτώματα ή επανεμφανίζονταν ετησίως με μια αύξηση των 

ενοχλημάτων. 

Μετά από προσεκτική παρατήρηση και μελέτη, ο Χάνεμαν έφθασε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο στον οργανισμό, που 

δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με τα φάρμακα ή με την πιο υγιεινή 

δίαιτα ή να εξαλειφθεί από μόνο του. Αυτό το εμπόδιο το ονόμασε 

μίασμα. Η λέξη “μίασμα” σημαίνει μόλυσμα, κηλίδωμα, βρώμισμα, 

μουτζούρωμα. Θεώρησε ο Χάνεμαν, λοιπόν, ότι η ζωτική δύναμη 

“μολύνεται” από κάποιους παράγοντες και αυτή η “μόλυνση” 

δημιουργεί τη νόσο. Διέκρινε τρία μιάσματα: Το ψωρικό, το συκωτικό 

και το συφιλιδικό. 

Αυτά τα τρία χρόνια μιάσματα αποτελούν τη βάση κάθε νόσου. 

Οποιαδήποτε νόσος, όποια και να είναι τα εξωτερικά της συμπτώματα, 

μπορεί να “εντοπιστεί” σε κάποιο μίασμα ή σε συνδιασμό των 

παραπάνω μιασμάτων. Ο ορισμός της “διάθεσης” του Troussau 

μοιάζει πολύ με τον ορισμό του μιάσματος. Εύκολα γίνεται 

κατανοητό, ότι η μιασματική θεώρηση αποκτά μεγάλη σημασία για 

την ταξινόμηση της ανθρώπινης νόσου. 

Αν και τα παραπάνω τρία μιάσματα, αποτελούν τη βάση κάθε 

νοσηράς διεργασίας, ο συνδιασμός ψώρας και σύφιλης έχει 

περιγραφεί ως φυματινικό μίασμα. Έτσι στην ομοιοπαθητική 
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βιβλιογραφία υπάρχει μια διαφοροποίηση. Άλλοι δάσκαλοι προτιμούν 

την περιγραφή των τριών βασικών μιασμάτων, άλλοι προτιμούν να 

περιγράφουν και το φυματινικό μίασμα ως βασικό μίασμα. Αυτή η 

διαφοροποίηση, θα δούμε ότι ισχύει και σε άλλους συγγραφείς, που 

ασχολήθηκαν με τη μελέτη της ιδιοσυστασίας. Θα πάρουμε για 

παράδειγμα δύο μεγάλους γιατρούς της ανθρωπότητας: Ο Ιπποκράτης 

περιγράφει τέσσερεις χυμούς: το αίμα, το φλέγμα, τη μέλαινα και την 

κίτρινη χολή. Παρατηρούμε ότι οι δύο τελευταίοι χυμοί αποτελούν 

υποκατηγορίες της χολής. (Η αντιστοιχία είναι αίμα - ψωρικό, φλέγμα 

- συκωτικό, μαύρη χολή - συφιλιδικό, κίτρινη χολή - φυματινικό). 

Ο Παράκελσος διέκρινε τις νόσους σε νόσους του θείου, νόσους του 

άλατος και νόσους του υδραργύρου. (Η αντιστοιχία είναι: θείο - ψώρα, 

άλας - σύκωση, υδράργυρος - σύφιλη. Θα επανέλθουμε σε αυτές τις 

αντιστοιχίες στο τέλος αυτής της εργασίας). 

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι η αιτία των 

μιασμάτων. Σε αυτό το σημείο έχει υπάρξει σύγχυση επίσης. Πολλοί 

παρασύρθηκαν από τον όρο “μίασμα” και άρχισαν να μιλούν για 

μολυσματικά αίτια. 

Ο Χάνεμαν είχε διακρίνει τις νόσους σε εσωτερικές και εξωτερικές. 

Τα χρόνια μιάσματα υπάγονται στις εσωτερικές νόσους. Για την 

ομοιοπαθητική, η νόσος ξεκινά από το “κέντρο” και μετά 

εκδηλώνεται στην περιφέρεια. Η νόσος ξεκινά από την ψυχή και μετά 

εκδηλώνεται στο σώμα ή, με άλλα λόγια, πρώτα υπάρχει διαταραχή 

στη λειτουργία του εγκεφαλικού κυττάρου και μετά στα υπόλοιπα 

κύτταρα του σώματος. Μίασμα δε σημαίνει απαραίτητα και 

μικροβιακή μόλυνση. Μπορεί να σημαίνει και “μόλυνση ή λέρωμα ή 

κηλίδωμα ψυχής”. Στην Ελληνική γλώσσα υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις. Έτσι για 

παράδειγμα υπάρχει η έκφραση “λερώθηκε το όνομά μου”. Οι 
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ανεπιθύμητοι της εκάστοτε Ελληνικής κοινωνίας αποκαλούνταν 

“μιάσματα” ή “μιερά υποκείμενα”. Ο Πλάτωνας μιλούσε για 

“μόλυνση της ψυχής” από λανθασμένη χρήση της μουσικής. 

Δεχόμαστε ότι τα μιάσματα αποτελούν βασικές αρχετυπικές ψυχικές 

καταστάσεις του ανθρώπινου γένους, που εκδηλώνονται και σωματικά. 

Η σωματική τους εκδήλωση φέρει τη “σφραγίδα” της αρχικής 

ψυχικής καταστάσεως που την προκαλεί. Στις επόμενες σελίδες θα 

αναπτύξω περισσότερα για αυτό το θέμα. Θα ακολουθήσει πρώτα η 

περιγραφή των τεσσάρων ιδιοσυστασιακών καταστάσεων όπως έχουν 

διαμορφωθεί μέσα από την κλινική ομοιοπαθητική πράξη και στην 

συνέχεια θα γίνουν συσχετίσεις με ταξινομήσεις άλλων θεραπευτικών 

συστημάτων. 



 1 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΩΝ 

Η θεωρία των χρονίων νόσων, όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

διατυπώθηκε από τον Σαμουήλ Χάνεμαν αλλά συμπληρώθηκε μετά 

και από άλλους. Έχουν κατά καιρούς γραφεί διάφορες εργασίες οι 

οποίες ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Στην περιγραφή που ακολουθεί 

θα περιγράψω τη μιασματική θεώρηση όπως έχει διαμορφωθεί στην 

κλινική μας πράξη. Τα παρακάτω έχουν βασιστεί σε εργασίες 

διαφορετικών σχολών ομοιοπαθητικής που έχουν όμως εμπλουτιστεί 

και από δικές μας παρατηρήσεις. Βέβαια, δεν είναι στόχος του βιβλίου 

να παρουσιάσει με λεπτομέρειες την εφαρμογή στην πράξη της 

θεωρίας των χρονίων νόσων. Αυτό θα απαιτούσε εκτός από τη 

θεωρητική ανάπτυξη και ανάλυση περιστατικών. Κάτι τέτοιο θα 

αποτελέσει θέμα επόμενης εργασίας. 
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Το ψωρικό μίασμα 

Η λέξη “ψώρα” απαντάται σε Έλληνες και Λατίνους. Υπάρχει η 

άποψη ότι προέρχεται από το εβραϊκό “Tsorat” που σημαίνει ραγάδα, 

σφάλμα, αυλάκι, μίανση, στίγμα, που συχνά αποδιδόταν σε λεπρικές 

εκδηλώσεις και σε μεγάλους λοιμούς. 

Ο Χάνεμαν χρησιμοποίησε τη λέξη “ψώρα” με μια ειδική υποδήλωσή 

του. Με τον όρο αυτό εννοούσε μια αρχική νοσηρή κατάσταση, που 

μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής μόλυνσης ολοκλήρου του 

οργανισμού εκδηλώνεται με ένα ιδιόμορφο δερματικό εξάνθημα. Λέει 

χαρακτηριστικά: “Η ψώρα είναι η πιο παλιά, πιο παγκόσμια, πιο 

ολέθρια και ακόμη ελάχιστα γνωστή μιασματική νόσος, που 

παραμόρφωσε και βασάνισε τα έθνη επί χιλιάδες χρόνια”. Ο Haehl λέει: 

“Για τον Χάνεμαν η ψώρα είναι μια νόσος ή διάθεση προς νόσο, 

κληροδοτούμενη από γενεά εις γενεά για χιλιάδες χρόνια και είναι το 

υποθάλπον έδαφος για κάθε νοσηρή κατάσταση. Ταυτόχρονα είναι η πιο 

μολυσματική και μεταδοτική όλων”. 

Αν θέλαμε να περιγράψουμε το κοινό χαρακτηριστικό των 

εκατοντάδων συμπτωμάτων της ψώρας, θα αναφέραμε δύο ιδιότητες: 

υπερευαισθησία και έλλειψη. Σε άλλα βιβλία τονίζεται η έλλειψη,σε 

άλλα η υπερευαισθησία. 

Την έννοια της υπερευαισθησίας μπορούμε να την καταλάβουμε με 

ένα απλό παράδειγμα: Αν εφαρμόσουμε ένα εξωτερικό ερέθισμα σε 

δύο διαφορετικά άτομα, θα αντιδράσουν διαφορετικά. Ο ψωρικός 

αντιδρά πιο έντονα από ένα υποτιθέμενο “φυσιολογικό άτομο”. 

Υπάρχει, δηλαδή, μια πτώση ουδού και έχουμε υπέρμετρη αντίδραση. 

Η αντίδραση αυτή είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά είναι 

αυξημένης έντασης. Αυτή η υπερευαισθησία παρατηρείται σε όλες τις 
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λειτουργίες του ψωρικού. Υπάρχει αύξηση καταγραφής των 

εντυπώσεων. Το ψωρικό άτομο παρατηρεί πολύ περισσότερα από το 

περιβάλλον. Συγκινείται εύκολα επίσης. Είναι ευαίσθητος. Εύκολα θα 

θυμώσει επίσης. Αφού εκφράσει το θυμό του, θα κοιμηθεί καλά, δεν 

είναι μνησίκακος. Εύκολα θα κλάψει επίσης. Μετά το κλάμμα 

αισθάνεται καλύτερα. Υπάρχει μια συναισθηματική ευμεταβλητότητα, 

η οποία οφείλεται στην υπερευαισθησία. Η υπερευαισθησία του 

ψωρικού συνοδεύεται με γνήσια εκφραστικότητα. Όλες του οι 

εκφράσεις είναι πλούσιες. Μεταδίδει συναίσθημα. Ο ψωρικός είναι 

επιστήμων ή καλλιτέχνης. Υπάρχει υπερευαισθησία στο φως, στους 

ήχους, στις οσμές. Τρομάζει εύκολα από ασήμαντες αφορμές. Στο 

σώμα χαρακτηριστικότερο σημείο της υπερευαισθησίας είναι ο 

κνησμός. Εξωτερικός κνησμός ή εσωτερικός π.χ. γαργαλητό είναι 

σημάδι ψώρας. Η καταπίεση των σωματικών εκδηλώσεων της ψώρας 

από λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή έχει σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση του ψυχικού κνησμού, που ταλαιπωρεί πιο πολύ το άτομο. 

Τέτοιες καταπιέσεις οδήγησαν τον Χάνεμαν στην ανακάλυψη του 

ψωρικού μιάσματος και στην περιγραφή του. 

Το άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό του ψωρικού μιάσματος είναι η 

έλλειψη. Αυτή η έλλειψη, στον ψυχισμό εκφράζεται ως αίσθημα 

ανεπαρκείας. Υπάρχει ένα βαθύ αίσθημα κατωτερότητας. Είναι ο 

επιχειρηματίας που έχει ικανότητες, που είναι έξυπνος, δραστήριος, 

αλλά που θέλει κάπου να στηρίζεται. Πάντα επιζητά έναν συνέταιρο. 

Αν ο συνέταιρός του είναι κατεργάρης μπορεί να τον εκμεταλλευτεί 

πολύ καλά. Δηλαδή, θέλει πάντα ένα στήριγμα, ζητάει πάντα 

προστασία. Είναι ο επιστήμονας, που αν και είναι πολύ καλά γνώστης 

της επιστήμης του, συνεχώς ζητάει το στήριγμα του δασκάλου του ή 

των συναδέλφων του. Στις σχέσεις του ζητάει στοργή και συμπόνοια. 

Χρειάζεται φιλικό περιβάλλον για να εκφραστεί. Αυτό οφείλεται στη 

συστολή του, που προκαλείται από το αίσθημα κατωτερότητάς του. 
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Είναι τύπος με πολλές αναστολές. Σε κάθε του πράξη μια εσωτερική 

φωνή τον φρενάρει. Κατέχεται από άγχος, εύκολα τρομάζει. 

Αυτή η αίσθηση ανεπάρκειας τον αναγκάζει να ζει σε ένα φανταστικό 

κόσμο. Αλλά δεν είναι ο αυτιστικός κόσμος ενός σχιζοφρενούς. Είναι 

απλώς το αίσθημα ανεπαρκείας, που τον εμποδίζει να υλοποιήσει τα 

όνειρά του. Αναγκάζεται λοιπόν ο πλούσιος ψυχικός του κόσμος να 

εκφραστεί μέσω της φαντασίας. Βλέπουμε λοιπόν ένα άτομο να 

πηγαίνει σε μια διάλεξη και τον περισσότερο χρόνο, δεν ακούει τη 

διάλεξη αλλά φαντασιώνει κάποιες καταστάσεις. Υπάρχει μια 

απώλεια επαφής, που οφείλεται από τη μια σε κάποια έντονα 

συναισθήματα, εξαιτίας της υπερευαισθησίας του, από την άλλη στη 

μη εκδήλωσή τους, εξαιτίας του αισθήματος ανεπαρκείας του. 

Είναι λοιπόν άτομα με πολύ πλούσιο ψυχικό κόσμο, που δεν 

εκφράζεται, δεν υλοποιείται απόλυτα, γιατί τους λείπει η τόλμη. Το 

αίσθημα κατωτερότητάς τους, τους δημιουργεί μια στασιμότητα, μια 

ακινησία, ένα περιορισμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το αίσθημα 

κατωτερότητας θα μπορούσε να ήταν πιο ευτυχισμένα και πιο 

χρήσιμα στο σύνολο. Η συνειδητοποίηση της “ανημπόριας” τους, 

τους δημιουργεί θλίψη. Στην θλίψη του βλέπει μακρυά στον ορίζοντα 

μια “άσπρη” μέρα. Το “κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο 

γαλανός” εκφράζει την ψωρική θλίψη. Υπάρχει μέσα του ελπίδα, η 

οποία δεν έχει χαθεί. 

Τον ψωρικό τον ενδιαφέρει πολύ η άποψη των άλλων, σέβεται τα 

έθιμα και τις παραδόσεις, του δημιουργούνται τύψεις αν παραβεί τους 

νόμους. Αυτό εύκολα εξηγείται με το αίσθημα ανεπαρκείας. Αυτό το 

αίσθημα ανεπαρκείας τον κάνει να ζητάει πάντα συμπαράσταση από 

κάποιον. Δημιουργεί σχέσεις συμπαράστασης, δεσμούς συμπα-

ράστασης και δεν θέλει αυτοί να λυθούν γιατί θα μείνει μόνος στην 

έλλειψή τους. Πίσω από το μεγάλο αίσθημα κοινωνικότητας πολλών 
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ατόμων βρίσκεται αυτή η ανάγκη συμπαράστασης από την ομάδα. 

Φοβάται πολύ την απόρριψη. 

Οι ανάγκες τους αυτές τους δημιουργούν μια συνεχή ανάσχεση του 

“θέλω” από το “πρέπει”. Για παράδειγμα, όταν ο ψωρικός πάει να 

επιτελέσει μια πράξη σκέφτεται αν είναι σωστό και πρέπον να το 

κάνει και συνήθως συγκρατείται. Είναι πολύ φιλότιμοι προς τους 

συγγενείς. Ενοχλούνται εύκολα από τα σχόλια, είναι εύθικτοι. Για 

αυτό αργούν να εκδηλώσουν το θυμό τους και όταν τον εκδηλώσουν 

ξεχνούν το συμβάν. 

Το ψωρικό άτομο έχει ροπή προς τους πλατωνικούς έρωτες. Ας 

υποθέσουμε ότι σε ένα ψωρικό άνδρα αρέσει μια γυναίκα. Σκέφτεται: 

“Τι ωραία γυναίκα ... Τι ευγενική ύπαρξη ... Της αρέσω άραγε; Τόσοι 

τη θέλουν εμένα θα θέλει; ...Και αν με απορρίψει; ...” Υπάρχει και 

εδώ μια ανάσχεση. Ανάσχεση, που οφείλεται από τη μια στην αίσθηση 

ανεπαρκείας τους, αλλά από την άλλη στο φόβο απόρριψης της 

συμπεριφοράς τους από την κοινωνία. Αυτό τον κάνει να βιώνει 

φαντασιακά τον έρωτα. Είναι άτομο που έχει ερωτευτεί πολλές φορές 

αλλά που έχει πραγματοποιήσει τις φαντασίες του λίγες φορές. Είναι 

επίσης ευσυγκίνητος, στενοχωριέται εύκολα, εύκολα πληγώνεται. Οι 

φαντασιώσεις του στον έρωτα είναι ετεροφυλικές. Είναι αγνός στα 

συναισθήματά του. Ερωτεύεται πρόσωπο, όχι στήθος, γάμπα κτλ. 

Βλέπει την προσωπικότητα, δεν θεωρεί τον σύντροφο “σκεύος” 

ηδονής. 

Ο ψωρικός παρουσιάζει επίσης κλίση προς τη θρησκεία. Δεν είναι ο 

σχολαστικά θρησκευόμενος. Η πίστη του είναι φιλοσοφημένη, είναι 

ανάγκη για αναζήτηση, είναι αγωνία για την ύπαρξη. Είναι, με άλλα 

λόγια, αίσθηση ανεπάρκειας του ανθρώπου προς την απεραντότητα 

του σύμπαντος. 
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Γενικά ο ψωρικός παρουσιάζει μια τάση για συμμόρφωση με τα ήθη 

και έθιμα και τους κοινωνικούς νόμους και έχει ανεπτυγμένο 

κοινωνικό συναίσθημα. Έτσι ασπάζεται έννοιες όπως οικογένεια, 

εργασία κ.λ.π. Επιθυμεί να κάνει οικογένεια, του αρέσει η εργασία, 

εκπληρώνει με υπομονή τις κοινωνικές του υποχρεώσεις όπως για 

παράδειγμα την υποχρέωση της θητείας. Θεωρεί τιμή του την 

υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο και δεν ιεραρχεί πάνω από όλα το 

προσωπικό του συμφέρον. 

Το χαρακτηριστικό της ελλείψεως στο σώμα εκδηλώνεται 

ποικιλοτρόπως, όπως για παράδειγμα με ανεπαρκή θρέψη. Τρώει 

συνεχώς αλλά ο οργανισμός δεν μπορεί να αφομοιώσει τις τροφές. 

Έτσι υπάρχει έλλειψη. Όσοι αναφέρουν ότι η έλλειψη βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων ευθύνονται για τις διάφορες νόσους συμβαδίζουν με 

την ομοιοπαθητική σκέψη γιατί εστιάζονται σε αυτό το σημείο που 

έχει σχέση με το ψωρικό μίασμα. Για παράδειγμα, η έλλειψη 

βιταμίνης Α προκαλεί ξηρότητα. Η ξηρότητα είναι ένα από τα βασικά 

συμπτώματα του ψωρικού μιάσματος. Ο Χάνεμαν όταν έγραψε για το 

ψωρικό μίασμα δεν ήξερε την ύπαρξη της βιταμίνης Α. 

Έλλειψη ιχνοστοιχείων από τον οργανισμό προκαλεί διαταραχές στην 

ομαλή λειτουργία του. Έλλειψη ασβεστίου προκαλεί οστεομαλακία, 

καρδιακές διαταραχές, νευρομυική διεγερσιμότητα. Έλλειψη καλίου 

προκαλεί καρδιακή δυσλειτουργία και διαταραχές οξεοβασικής 

ισορροπίας. Έλλειψη νατρίου προκαλεί κατακράτηση ή απώλεια 

ύδατος από τον οργανισμό. Έλλειψη ιωδίου προκαλεί βρογχοκήλη. 

Έλλειψη μαγνησίου προκαλεί νευρομυικές διαταραχές, καρδιακή 

δυσλειτουργία και οστεομαλάκυνση. Του σιδήρου αναιμία. Έλλειψη 

ψευδαργύρου προκαλεί δερματολογικές διαταραχές, κακή λειτουργία 

του αμφιβληστροειδούς, διαβήτη, αζωοσπερμία, αδυναμία συνέχισης 

της κύησης, άνοια. Έλλειψη του χαλκού ηπατοφακοειδή εκφύλιση, 

οστεοπώρωση, αναιμία. Αναιμία και γενική καταβολή προκαλεί η 
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έλλειψη κοβαλτίου. Έλλειψη σεληνίου προκαλεί μυική δυστροφία και 

καρδιακή δυσλειτουργία. Με βάση τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ο 

Χάνεμαν που θεωρούσε ότι το ψωρικό μίασμα ήταν η βάση όλης της 

ανθρώπινης νόσου. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει από τη μια υπερευαισθησία, από 

την άλλη έλλειψη. Έλλειψη και υπερευαισθησία συνυπάρχουν στο 

ψωρικό μίασμα. Είναι δύσκολο να ορίσουμε κάποιο από τα δύο ως 

πρωταρχικό. 

Μερικά από τα βάσιμα σωματικά συμπτώματα του ψωρικού 

μιάσματος είναι τα εξής: 

Γενικά 

Υπάρχει τάση για λειτουργικές διαταραχές χωρίς να υπάρχουν 

μορφολογικές αλλοιώσεις. Τα συμπτώματα αλλάζουν μορφή ή 

εμφανίζουν περιοδικότητα. 

Συμπτώματα τα οποία οφείλονται σε έλλειψη κάποιων στοιχείων ή 

απαραίτητων περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Τροποποιητικές συνθήκες 

Χειρότερα με τις συγκινήσεις. 

Χειρότερα με τους εξωτερικούς ερεθισμούς. 

Χειρότερα με την ορθοστασία. 

Καλύτερα με την ανάπαυση. 

Καλύτερα με το φαγητό. 
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Βλέπουμε λοιπόν και τις τροποποιητικές συνθήκες να 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη και την υπερευαισθησία. 

Έτσι η ψωρική κατάσταση χειροτερεύει από τους εξωτερικούς 

ερεθισμούς. Ο ψωρικός καλυτερεύει με την έλλειψη των εξωτερικών 

αιτίων. Η ψωρική κατάσταση σχετίζεται άμεσα με περιβαλλοντικά 

συμβάντα και δε συμβαδίζει με νόσους που χαρακτηρίζονται ως 

ενδογενείς. 

Το ψωρικό άτομο καλυτερεύει από τις καταστάσεις που ευνοούν την 

αναπλήρωση των ελλείψεων. Η ανάπαυση, το φαγητό, ο ύπνος 

σχετίζονται με τη λειτουργία του παρασυμπαθητικού το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την αναπλήρωση των ελλείψεων. 

Κεφάλι 

Ίλιγγοι όταν ξυπνάει ή όταν σηκώνεται. Ίλιγγοι όταν γράφει ή 

διαβάζει, από συγκινήσεις. Το άτομο χειροτερεύει από κάθε ενόχληση, 

από κάθε ερεθισμό, όπως θόρυβο, φως, άγγιγμα. Θέλει να μένει μόνος 

του. 

Πονοκέφαλοι πρωϊνοί, συνήθως μετωπιαίοι, κροταφικοί ή κροταφο-

βρεγματικοί, μερικές φορές βρεγματικοί. Χειροτερεύουν όταν 

ανατέλλει ο ήλιος και ελαττώνονται όταν δύει. Πονοκέφαλοι με 

ναυτία και έμετο. Είναι καλύτερα με την ανάπαυση, την ησυχία, τον 

ύπνο και τα θερμά επιθέματα. Είναι χειρότερα με τους εξωτερικούς 

ερεθισμούς. 

Πονοκέφαλος με κόκκινο πρόσωπο, παλμικός, σαν σφυριές, που 

καλυτερεύει με την ανάπαυση, την ησυχία, τον ύπνο και τα θερμά 

επιθέματα. Μαλλιά ξηρά, μπερδεύονται εύκολα, σπάζουν και έχουν 

ψαλίδα. Άσπρισμα σε κηλίδες. Δεν μπορούν εύκολα να χτενισθούν 
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εκτός αν υγρανθούν, γιατί είναι πολύ ξηρά. Τρίχες της κεφαλής σαν 

καμένες. Πτώση μαλλιών μετά από τον τοκετό. 

Ξηρά εξανθήματα στο τριχωτό της κεφαλής. Τριχωτό κατάξερο, που 

απολεπίζεται. Πιτυρίδα, που πέφτει σα ντουζ από πίτυρα. Έντονος 

κνησμός του τριχωτού της κεφαλής με ξηρότητα. 

Ξηρά εκζεματώδη εξανθήματα, που χειροτερεύουν στο ύπαιθρο. 

Χειρότερα με τη ζεστασιά του κρεββατιού. Καλύτερα με το ξύσιμο, 

αλλά μετά ακολουθεί κάψιμο και πάλι φαγούρα. 

Αίσθηση συρρίκνωσης στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής και του 

προσώπου. 

Μάτια και όραση 

Τα ενοχλήματα των οφθαλμών συνοδεύονται πάντα με κνησμό, 

τσούξιμο ή κάψιμο. Φωτοφοβία. Μεγάλη ευαισθησία στο φως της 

ημέρας και του ήλιου. Αποστροφή στο φως. 

Κηλίδες μπροστά στα μάτια. 

Ανοιγόκλεισμα των ματιών σα να υπάρχουν μυίγες ή μαύρα σημεία ή 

σκούρες γραμμές ή δίχτυα, ιδίως όταν κοιτάζει προς τον ήλιο. 

Επιπεφυκίτιδα με κνησμό, κάψιμο και ερυθρότητα και έντονη 

επιθυμία να τρίψει το μάτι. 

Έντονη ξηρότητα, κνησμός και τσούξιμο ματιών. 

Πόνοι και νευραλγίες που χειροτερεύουν το πρωί ή στην διάρκεια της 

μέρας και βελτιώνονται με την ζέστη. 
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Μύτη και όσφρηση 

Έντονη υπερευαισθησία όσφρησης. Συνήθως επηρεάζονται από κάθε 

είδους οσμές, που μπορεί να τους ξυπνήσουν ακόμη και από τον ύπνο. 

Οι μυρωδιές φαγητού, λουλουδιών, αρωμάτων, χρωμάτων και φυτών 

τους ενοχλούν προκαλώντας ναυτία, έμετο, πονοκεφάλους, λιποθυμία 

κτλ. Άλλοτε υπάρχει απώλεια όσφρησης. 

Αίσθηση ξηρότητας στη μύτη, νοιώθει δυσφορία ακόμη και όταν ο 

αέρας περνάει ελεύθερα. Κνησμός. 

Κρυολόγημα με φτάρνισμα, ερυθρότητα, ξηρότητα και ευαισθησία 

στο άγγιγμα. 

Αυτιά και ακοή 

Μεγάλη υπερευαισθησία στους ήχους και τους θορύβους. Ακοή 

υπερβολικά ευερέθιστη και ευαίσθητη. Πόνοι στα αυτιά ως 

αποτέλεσμα της υπερευαισθησίας. Παλμικοί πόνοι στο αυτί. Διάφοροι 

ήχοι και θόρυβοι στο αυτί. 

Οι οπές των ακουστικών πόρων φαίνονται βρώμικες, ξερές και 

απολεπίζονται. Οι ακουστικοί πόροι είναι ξηροί επίσης και 

απολεπίζονται σχηματίζοντας λέπια που πέφτουν μέσα στους πόρους. 

Αίσθηση έρπησης και κνησμός στο αυτί. 

Πρόσωπο 

Πρόσωπο με δέρμα ξερό, που απολεπίζει με βρώμικη και άπλυτη 

εμφάνιση. 

Ερυθρότητα προσώπου και εξάψεις. 
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Εξανθήματα ξηρά με κνησμό και κάψιμο. 

Στόμα και γεύση 

Ξηρότης γλώσσας και στοματικής κοιλότητας. Διαταραγμένη γεύση, 

μπορεί να είναι ξυνή, πικρή, γλυκιά. Αίσθηση καμένης γεύσης. 

Άνοστη, γλοιώδης γεύση. Αίσθηση γεύσης φαγητού, που έφαγε 

πρόσφατα. Γεύση φαγητού ή λίπους ή λαδιού. 

Κνησμός και κάψιμο γύρω από τα χείλη. Επιχρίσματα της γλώσσας. 

Θώρακας - Πνεύμονες 

Βήχας ξερός, σπασμωδικός, με λιγοστή απόχρεμψη. Αίσθηση 

γαργαλητού που προκαλεί βήχα. 

Καρδιά - κυκλοφορικό σύστημα 

Λειτουργικά ενοχλήματα. Βίαιοι παλμοί με αντανάκλαση σε 

ολόκληρο το σώμα. Ενοχλήσεις από αντανάκλαση γαστρικών 

διαταραχών, μετεωρισμού. Ενοχλήματα από συγκινήσεις. Μεγάλη 

ευαισθησία στα εξωτερικά ερεθίσματα. 

Βίαιοι χτύποι σαν σφυριές στην περιοχή της καρδιάς με άγχος. 

Εναλλαγές ψυχοδιανοητικών και καρδιακών συμπτωμάτων. 

Σιδηροπενική αναιμία. 

Στομάχι 

Έντονη πείνα. Πείνα σε απρόσμενες ώρες, μία ή δύο ώρες πριν το 

φαγητό ή το βράδυ μετά τον ύπνο. Πείνα αμέσως μετά το φαγητό. 
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Πείνα με λιγούρα πριν το φαγητό. Το φαγητό τους νυστάζει, 

επιθυμούν να ξαπλώσουν για ύπνο μετά το φαγητό. Νοιώθει αδυναμία 

αν δεν φάει. 

Πληρότητα και φούσκωμα στο στομάχι, μεγάλη διάταση λόγω συσ-

σώρευσης αερίων, μετεωρισμός, γουργουρητό. Προβλήματα από το 

στομάχι λόγω συγκινήσεων ή άγχους. Οποιαδήποτε στενοχώρια 

προκαλεί ενοχλήσεις στο στομάχι. 

Επιθυμίες - Απέχθειες 

Μεγάλη επιθυμία για γλυκά, ξυνά, τουρσιά. Αφύσικη επιθυμία για 

κιμωλία, πηλό, άργιλλο, κουρέλια, κάρβουνο, μολύβια. Επιθυμία για 

δύσπεπτες τροφές κατά τον πυρετό. Στην εγγυμοσύνη αλλά και μετά 

τον τοκετό υπάρχει επιθυμία για ασυνήθιστα πράγματα. 

Κοιλιά - εντερικό σύστημα 

Αίσθηση πληρότητας και διάτασης της κοιλίας μετά το φαγητό. 

Αίσθηση ανατριχίλας ή έρπησης σκουληκιού πριν από το κρυολόγημα. 

Γουργουρητά στην κοιλιά αμέσως μόλις φάει ή πιει κάτι ο ασθενής. 

Διάρροια δύσοσμη, σπασμωδική, ανώδυνη, που συνήθως βελτιώνει τα 

ενοχλήματα, αλλά δεν είναι επίμονη διάρροια. Μετά από συγκίνηση ή 

από κρυολόγημα. Είναι καλύτερα με τη ζέστη. Εναλλαγές 

δυσκοιλιότητας με διάρροια. 

Τάση για χαλάρωση των εντέρων. Δυσκοιλιότης. 

Ουροποιητικό σύστημα 

Αίσθηση σύσφιξης. Φεύγουν ακούσια ούρα, όταν φταρνίζεται, βήχει ή 

γελά. 
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Συμπτώματα ουροποιητικά, αντανακλαστικά από διαταραχές άλλων 

συστημάτων. 

Τσούξιμο, ήπιος πόνος και αίσθηση εσωτερικού κνησμού κατά την 

ούρηση. 

Γεννητικό σύστημα 

Λειτουργικές διαταραχές ωοθηκών και μήτρας, που σχετίζονται 

άμεσα με συγκινήσεις. 

Δυσμηνόρροια, διαταραχές της εμμήνου ροής. Έμμηνη ροή συνήθως 

αργοπορημένη, η ροή είναι λιγοστή πολύ μικρής διάρκειας ή 

διακοπτόμενη. 

Κνησμός γεννητικών οργάνων. 

Μυοσκελετικό σύστημα - άνω και κάτω άκρα 

Χέρια και πόδια ξερά, ζεστά, συχνά με αίσθηση καψίματος στις 

παλάμες και τα πέλματα. 

Κάψιμο στα πέλματα, μούδιασμα στα άκρα. 

Δέρμα 

Εξανθήματα με κνησμό και κάψιμο. Ο κνησμός είναι χειρότερα το 

βράδυ και πριν τα μεσάνυχτα. Το δέρμα είναι ξηρό, σκληρό, βρώμικο 

ή αρρωστημένο. Απολέπιση του δέρματος. 
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Το συκωτικό μίασμα 

Η λέξη σύκωση προέρχεται από τη λέξη σύκο. Χρησιμοποίησε ο 

Χάνεμαν αυτήν τη λέξη, γιατί ο συκωτικός έχει μια τάση για 

δημιουργία εκφυμάτων, που μπορεί να φθάσουν μέχρι το σημείο να 

μοιάζουν με σύκο. Με άλλα λόγια σύκωση σημαίνει ακροχορδόνωση. 

Ας αρχίσουμε με την περιγραφή της ψυχικής σφαίρας του συκωτικού. 

Υπάρχει μια τάση στο συκωτικό για επίδειξη. Η συκωτική γυναίκα 

είναι αυτή, που περπατά και σείεται ο δρόμος. Όλοι γυρνούν να την 

κοιτάξουν και είναι αυτό, το οποίο συνειδητά αλλά και ασυνείδητα 

επιζητά. Ο άντρας περπατάει κορδωμένος φουσκώνοντας τους μυς 

του. Τα ακριβά ρούχα, που αγοράζονται από “in” μαγαζιά, έχουν να 

κάνουν με σύκωση επίσης. 

Η αγορά ακριβού αμαξιού (χωρίς να είναι απαραίτητο για 

επαγγελματική χρήση) έχει να κάνει επίσης με σύκωση. 

Η ιατρική και τα πολύ “in” επαγγέλματα, όπως δημοσιογράφος, 

πολιτικός, δικηγόρος είναι ο πόλος έλξης των συκωτικών. Ο φοιτητής 

έλκεται από την ταμπέλα, από το εφέ, από το διεθνώς αναγνωρισμένο. 

Ο συκωτικός επιστήμονας νομίζει ότι είναι κάτι το εξαιρετικό στον 

τομέα του, έστω και αν είναι μέτριος. Αποκαλεί τον εαυτό του σεφ ή 

μαίτρ στο είδος του. Χρησιμοποιεί στην ταμπέλα του πολλούς τίτλους. 

Ο ασθενής επίσης θέλει να πηγαίνει σε πολύ αναγνωρισμένους 

γιατρούς, με πολλούς τίτλους, που του δίνουν την αίσθηση του 

παντογνώστη. Βλέπει με δυσπιστία γιατρούς απλούς και ειλικρινείς. 

Αυτή η τάση για επίδειξη είναι κάτι, που τον χαρακτηρίζει σε κάθε 

του συμπεριφορά και τις περισσότερες φορές είναι ασυνείδητη. Στη 

θλίψη του για παράδειγμα, ο τρόπος που κλαίει, ο τρόπος που 

αναστενάζει κάνει όλους τους άλλους να στρέφουν την προσοχή τους 
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και τη συμπάθειά τους προς αυτόν. Ο συκωτικός τύπος θυμού είναι 

επιδεικτικός επίσης. Το άτομο ωρύεται, φωνάζει, προκαλεί φασαρία. 

Είναι ένα “φούσκωμα”, που κάνει τους άλλους να στρέψουν την 

προσοχή τους. Στη χαρά του ο συκωτικός, γελάει δυνατά και κάνει 

πολύ σαματά επίσης. 

Άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό της ψυχικής σφαίρας του συκωτικού 

είναι η τάση για κράτημα. Υπάρχει γενικά μια υπεροχή του “κρατώ” 

σε σχέση με το “δίνω”. Έτσι, ο συκωτικός δύσκολα δίνει. Ο 

συκωτικός καθηγητής δύσκολα θα δώσει τη γνώση που έχει, δεν είναι 

ο τύπος, που θα μεταδώσει τη γνώση. Θα προσπαθεί να την κρατήσει 

δικιά του. Μπορεί να φθάσει και στο σημείο να παραπλανεί τους 

άλλους, αρκεί να μην τη δώσει. Τις περισσότερες φορές υπάρχει 

αμφιθυμία σε σχέση με το δίνω-κρατώ. 

Σε σχέση με τα συναισθήματα, επίσης, κρατάει. Ενώ θέλει ο ίδιος να 

είναι το επίκεντρο της προσοχής, όταν έχει κάποιο πρόβλημα δύσκολα 

δίνει συναισθηματικά στη σχέση του. Είναι η μητέρα, που είναι 

ψυχρή προς το παιδί της. Το χάδι της δεν χρωματίζεται από 

συναίσθημα, είναι περισσότερο τυπικό. 

Ο συκωτικός εραστής είναι σφικτός στο να δώσει συναίσθημα. Δεν 

τον χαρακτηρίζει το πάθος. Η σύκωση είναι κρυφή. Ο συκωτικός έχει 

την τάση να κρατάει το κάθε τι κρυφό, να μη φαίνεται. Αυτό μπορεί 

να γίνει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Έτσι μπορεί για παράδειγμα 

να κρατάει τους στόχους του κρυφούς, κινείται πλαγίως, δε 

φανερώνεται, κρύβει τις πραγματικές του προθέσεις. Τα πραγματικά 

του συναισθήματα κρύβονται επίσης. Όταν είναι θλιμένος, δεν δείχνει 

να είναι όσο το απαιτούν οι περιστάσεις. Για αυτό φαίνεται δυνατός 

στους άλλους. Μπορεί να αντιπαθεί κάποιον και όμως να του 

χαμογελάει διάπλατα και να είναι πολύ φιλικός μαζί του. 
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Ο συκωτικός όταν θα δώσει, σίγουρα έχει κατά νου να πάρει. Η 

φιλαργυρία είναι μια έκφραση της ανάγκης για κράτημα. Ο 

φιλάργυρος είναι “σφικτός”, δε δίνει. Η συλλογή αντικειμένων είναι 

και αυτή συκωτική εκδήλωση. 

Γενικά, όταν σε ένα συκωτικό επιδράσει ένα ερέθισμα η αντίδρασή 

του είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά μειωμένης έντασης . 

Αυτό οφείλεται στο ότι “κρατάει”, απορροφά ένα μέρος της έντασης 

του προσφερόμενου ερεθίσματος. Αυτό δείχνει ότι το άτομο είναι 

φαινομενικά δυνατό, για παράδειγμα σε ένα θλιβερό ερέθισμα δεν 

δείχνει να λυπάται. Βέβαια στην πραγματικότητα αυτή η δύναμη είναι 

αδυναμία και αυτό γιατί ένα τέτοιο άτομο έχει περιωρισμένο εύρος 

απαντητικότητας, δηλαδή χαρακτηρίζεται από μια δυσκαμψία στον 

τρόπο λειτουργίας. Η δυσκαμψία αυτή συνυπάρχει με μια τάση για 

έλεγχο. Ο συκωτικός θέλει να ελέγχει τους άλλους αλλά και τον εαυτό 

του. Ελέγχει κάθε του έκφραση, κάθε του συναίσθημα. Δεν αντέχει 

την αυθόρμητη κίνηση των συναισθημάτων αλλά και κάθε κίνησης. 

Η σχολαστικότητα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του συκωτικού 

μιάσματος. Η νοικοκυρά, που κυνηγάει τη σκόνη, που σκουπίζει και 

σφουγγαρίζει τρεις φορές την ημέρα και που απαγορεύει στο σύζυγο 

να μπαίνει με τα παπούτσια στο σπίτι, είναι ένα παράδειγμα 

συκωτικής σχολαστικότητας. Γενικά ο συκωτικός είναι τυπικός, 

εύτακτος, ασχολείται υπερβολικά με το πρόγραμμα, ώστε να δίνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό παρά στην ουσία. Στο γραφείο του 

θέλει τα πράγματα ζυγισμένα-στοιχισμένα, το αμάξι του το θέλει 

υπερβολικά καθαρό, φροντίζει να μη χαλάσει το χρώμα του, το 

προφυλάσσει από τη βροχή και τον ήλιο, αγχώνεται για ασήμαντες 

λεπτομέρειες. 

Η θρησκοληψία είναι ένα άλλο παράδειγμα συκωτικής 

σχολαστικότητας. Στο θρησκόληπτο η προσοχή εστιάζεται όχι στη 
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φιλοσοφία και το βαθύτερο νόημα της θρησκείας, αλλά στο 

τελετουργικό. Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν να γίνεται τρεις φορές 

ο σταυρός και όχι δύο, να γίνεται νηστεία επακριβώς για σαράντα 

μέρες, είναι πολύ αυστηρός στην τήρηση του προγράμματος. Η 

θρησκοληψία, μαζί με τα άλλα χαρακτηριστικά του συκωτικού 

μιάσματος, χαρακτήριζαν τους γραμματείς και φαρισαίους, που 

τηρούσαν επακριβώς το γράμμα του νόμου, αλλά δε μπορούσαν να 

καταλάβουν το τι εξυπηρετούσε η ύπαρξη του νόμου. 

Ο συκωτικός επιστήμονας έχει την τάση να κατατάσσει τα φαινόμενα. 

Οι ταξινομήσεις είναι συκωτικές εκφράσεις. Η υπερβολική 

προσκόληση στα ταξινομικά συστήματα, όπως το DSM ή ICDX είναι 

σύκωση. Η έννοια της ειδικότητας και της υπερεξειδίκευσης είναι 

επίσης συκωτικό χαρακτηριστικό. Ο συκωτικός εστιάζει την προσοχή 

του στη λεπτομέρεια, αλλά χάνει τη συνολική εικόνα. Έτσι μπορούμε 

να καταλάβουμε την εξέλιξη της ιατρικής και της επιστήμης 

γενικώτερα και το πόσο σημαντικό είναι να γίνεται ριζική σε βάθος 

θεραπεία στους επιστήμονες, για να εξελιχθεί η επιστήμη. Γενικά ο 

συκωτικός είναι δογματικός και απόλυτος. Γι’ αυτόν, τα πράγματα 

είναι μαύρο ή άσπρο. Είναι δύσκαμπτος. Δε δέχεται εύκολα νέες ιδέες. 

Απορρίπτει μια νέα ιδέα χωρίς να την επεξεργαστεί. Η ανακατάταξη 

στο σύστημα των γνώσεων και αξιών του προκαλεί άγχος. Θέλει τις 

γνώσεις και τις ιδέες ταξινομημένες στο κεφάλι του. Θέλει κάθε τι να 

είναι τακτοποιημένο και ακίνητο. Αυτό του δημιουργεί μια ανάγκη για 

έλεγχο. Θέλει να ελέγχει το κάθε τι. Η πολυπλοκότητα και η 

πολυμορφία της φύσεως τον τρομάζει. Η συνεχής κίνηση του 

σύμπαντος επίσης. Έτσι από όλη την πολυμορφία διαλέγει αυτό που 

μπορεί να ταξινομήσει, να βάλει σε τάξη. Αυτό είναι συνήθως η 

επιφάνεια των φαινομένων. Αφού την ταξινομήσει προσπαθεί να την 

διατηρήσει σταθερή, ακίνητη. Επιτρέπει όσο το δυνατόν μικρές 

αλλαγές, που να μπορεί να ελέγξει. 



 18 

Γενικά στη σύκωση υπάρχει μια τάση για υπερβολή των 

χαρακτηριστικών της ψώρας. Το αίσθημα κατωτερότητας για 

παράδειγμα του ψωρικού, είναι αόριστο και ασυνείδητο. Όταν όμως 

το άτομο πιστεύει πως για τίποτε δεν είναι ικανός, ότι δεν είναι 

ωραίος, δεν είναι έξυπνος, ότι σε όλα υστερεί, τότε παρατηρείται μια 

υπερβολική έκφραση του αισθήματος κατωτερότητας και είναι 

συκωτικό μίασμα. Το πρωταρχικό άγχος, επίσης στην υπερβολική 

έκφρασή του γίνεται φοβία για το θάνατο και τις αρρώστειες. Ο 

σεβασμός των κανόνων του ψωρικού στη σύκωση μετατρέπεται σε 

υπερβολική σχολαστικότητα για την τήρηση του νόμου. Η απώθηση, 

που όπως είπαμε αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό και σχετίζεται με 

την δημιουργία του ψωρικού μιάσματος, στην σύκωση γίνεται πιο 

υπερβολική, πιο ισχυρή τόσο ισχυρή που διαδικασίες όπως του 

ελεύθερου συνειρμού εμποδίζονται. Και η ψυχαναλυτική διαδικασία 

εμποδίζεται επίσης και έτσι εμφανίζεται η αντίσταση. 

Όσον αφορά στην ερωτική ζωή του συκωτικού έχει πλούσιες 

φαντασιώσεις, σε σχέση με τον ερωτικό σύντροφο. Για παράδειγμα 

μόλις βλέπει ένας συκωτικός άντρας μια γυναίκα, του δημιουργούνται 

φαντασιώσεις για ερωτικές στάσεις. Όμως, αν και έχει έντονες 

φαντασιώσεις, συνήθως κατά τη διάρκεια του έρωτα δεν εκφράζεται, 

δε λέει ερωτόλογα, είναι ψυχρός, βρίσκεται συνεχώς υπό έλεγχο. 

Η ομοφυλοφιλία είτε σαν πράξη είτε σαν φαντασίωση μπορεί να 

ανήκει στο συκωτικό μίασμα. Παιδιά , για παράδειγμα αγόρια,που 

έχουν περάσει γονόρροια οι γονείς τους την οποία θεράπευσαν 

κατασταλτικά, συχνά εμφανίζουν μια θηλυπρέπεια. Δεν παίζουν με 

αγορίστικα παιχνίδια και η συνολική τους συμπεριφορά θυμίζει 

κοριτσάκι. Κατά το οιδιπόδειο σύμπλεγμα η ερωτική τους συμπάθεια 

επικεντρώνεται στον πατέρα παρά στη μητέρα. Αυτά τα παιδιά έχουν 

μεγάλη προδιάθεση για ομοφυλοφιλία. Μετά από θεραπεία με 

ομοιοπαθητική αλλάζει παντελώς η συμπεριφορά τους. Θα 
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μπορούσαμε να διακρίνουμε και ένα άλλο είδος ομοφυλοφιλίας ως 

αποτέλεσμα του ατόμου για συνεχή αναζήτηση. Σε αυτήν την 

περίπτωση υπάρχουν και αρκετά φυματινικά στοιχεία. 

Πιο αναλυτικά, τα σωματικά συμπτώματα, που έχουν σχέση με τη 

σύκωση, ανά σύστημα είναι τα εξής: 

Γενικά 

Στη σωματική σφαίρα κυριαρχούν οι υπερπλασίες και υπερτροφίες. 

Από αυτό το χαρακτηριστικό, όπως αναφέραμε παραπάνω οφείλει και 

το όνομά της. Επίσης η σύκωση χαρακτηρίζεται από μια αύξηση των 

εκκρίσεων. Για παράδειγμα η βλεννόρροια είναι συκωτική εκδήλωση. 

Το συκωτικό έκζεμα παρουσιάζει εκροή άφθονου υγρού. Άλλες φορές 

παρατηρείται στον οργανισμό κατακράτηση υγρών. Η φλεγμονή είναι 

μεγάλο χαρακτηριστικό της σύκωσης, όπως επίσης και η δημιουργία 

κύστεων. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η αίσθηση ευθραστότητας, το άτομο δεν 

ανέχεται το άγγιγμα ή ακόμη και το πλησίασμα. 

Τροποποιητικές συνθήκες 

Οι τροποποιητικές συνθήκες στο συκωτικό μίασμα είναι: 

Καλύτερα με την εμφάνιση καταπιεσμένων παθολογικών απεκ-

κρίσεων. 

Καλύτερα με την αργή κίνηση. 

Καλύτερα με το τέντωμα. 

Καλυτερα στον ξερό καιρό. 
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Καλύτερα ξαπλώνοντας. 

Καλύτερα με την ακινησία. 

Χειρότερα με τις αλλαγές του καιρού. 

Χειρότερα στην υγρασία. 

Αλλά ας επεξηγήσουμε λίγο τη φύση των τροποποιητικών συνθηκών. 

Αναφέρεται ότι όλες οι απεκκρίσεις είναι μια πηγή ανακούφισης στον 

συκωτικό άρρωστο. Η επάνοδος μιας καταρροϊκής απέκκρισης, μιας 

λευκόρροιας, της έμμηνης ροής, το ξέσπασμα ακροχορδώνων ή 

ινωδών αυξήσεων και ιδίως η αποκατάσταση της ουρηθρικής 

απέκκρισης στον άνδρα ακολουθούνται από βελτίωση της ψυχικής 

καταστάσεως. 

Η εκδήλωση, λοιπόν (αντίθετο του κρυφού) βοηθάει και στο 

σωματικό επίπεδο. Ιδιαίτερα όταν οι απεκκρίσεις είναι παθολογικές. 

Η αργή κίνηση εκφράζει την τάση του συκωτικού για ακινησία, για 

έλεγχο της εξέλιξης των φαινομένων. Αργή κίνηση σημαίνει μικρή 

αλλαγή. Η καλυτέρευση ξαπλώνοντας επίσης και με τη σκληρή πίεση 

ερμηνεύεται ως τάση για ακινησία. Οι επιδεινώσεις με τις αλλαγές 

του καιρού μπορούν να εξηγηθούν παρομοίως. 

Η καλυτέρευση με το τέντωμα εμπεριέχει κάποια στοιχεία επίδειξης. 

Όταν τεντωνόμαστε δείχνουμε στους άλλους το κορμί μας. 

Η επιδείνωση στον υγρό καιρό και η καλυτέρευση στον ξερό καιρό 

πιθανόν να έχουν σχέση με την υπερβολή των εκκρίσεων του 

συκωτικού. 
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Κεφάλι 

Κεφαλαλγίες, που είναι χειρότερα όταν ξαπλώνει τη νύχτα και ιδίως 

μετά τα μεσάνυχτα. Χειρότερα με τη διανοητική και σωματική 

προσπάθεια. Καλύτερα με την κίνηση. 

Ίλιγγος όταν κλείνει τα μάτια. 

Το τριχωτό της κεφαλής πέφτει σε μικρές κυκλικές πλάκες. Ιδρώτες 

στο κεφάλι, που μυρίζουν ξυνίλα ή σαν παστό ψάρι. 

Υγρά εξανθήματα. 

Μάτια και όραση 

Φλεγμονές κερατοειδούς. 

Πηκτές, άφθονες απεκκρίσεις. 

Νευραλγίες, που είναι χειρότερα με την αλλαγή του καιρού, στο 

βροχερό καιρό, με τη βαρομετρική αλλαγή, με την υγρασία. 

Οφθαλμία νεογνών. 

Μύτη και όσφρηση 

Μπούκωμα στη μύτη. Καταρροή υγρή λιγοστή με οσμή παστού 

ψαριού. Δεν υπάρχει εξέλκωση. Εκτός από τα οξέα κρυολογήματα οι 

απεκκρίσεις είναι λιγοστές. Και η παραμικρή ποσότητα απέκκρισης 

ανακουφίζει τον άρρωστο. Σε οξείες περιπτώσεις υπάρχει άφθονη 

υδαρής καταρροή, χωρίς εξέλκωση και κρούστες. Αν υπάρχει πύον 

αυτό είναι λιγοστό και έχει μυρωδιά παστού ή μπαγιάτικου ψαριού. 
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Πάχυνση των υμένων και υπερτροφία των ρινικών κόγχων. 

Πολύποδες ρινός. 

Απώλεια της όσφρησης. 

Ουρικές εναποθέσεις στην μύτη. 

Αυτιά και ακοή 

Άφθονη παραγωγή κυψελίδας. 

Ουρικές εναποθέσεις σε αυτιά παιδιών, που γεννήθηκαν από γονείς 

συκωτικούς. 

Πρόσωπο 

Εκφύματα, ακροχορδώνες, σπίλοι, θηλώματα. 

Ερυσίπελας. 

Στόμα και γεύση 

Γεύση σαν μούχλα ή ψαριού, γεύση σαπρή. 

Ουρικές εναποθέσεις στο στόμα. Τάση για εκφύματα στην στοματική 

κοιλότητα. 

Επιθυμίες και απέχθειες 

Αγαπά τις ζεστές και τις κρύες τροφές. 

Μεγάλη λαχτάρα για μπύρα, πλούσιες σάλτσες, παχυντικά γλυκά. 
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Στομάχι 

Στομαχόπονοι σαν κράμπα ή κολικοί, παροξυσμοί, που 

ανακουφίζονται με την κίνηση ή τη σκληρή πίεση. 

Χειρότερα τρώγοντας κάθε είδος τροφής, ανακουφίζεται ξαπλώνοντας 

μπρούμυτα ή πιέζοντας πάνω στην περιοχή του στομάχου, με τη βίαιη 

κίνηση, περίπατο, λίκνισμα, τράνταγμα κτλ. 

Κολικόπονοι παιδιών, που εμφανίζονται 1-3 μήνες μετά τη γέννηση. 

Τσιρίζουν, στριφογυρίζουν, ξεφωνίζουν συχνά για ώρες. Ο πόνος 

συνήθως έρχεται σε παροξυσμούς ή είναι καλύτερα με την πίεση ή 

ξαπλώνοντας πάνω στο στομάχι ή μεταφερόμενο αγγαλιά. Καλύτερα 

με το ήπιο κούνημα. 

Θώρακας - Πνεύμονες 

Λίγη απόχρεμψη, συνήθως καθαρής βλέννας. Απόχρεμψη γλοιώδης ή 

ινώδης ή σαν βαμβάκι. Υπάρχουν βλέννες οι οποίες όμως δύσκολα 

αποβάλλονται. Χρειάζεται αρκετός βήχας να αποβληθεί, γι’ αυτό ο 

βήχας είναι παρατεταμένος και ενοχλητικός. Ο βήχας του συκωτικού 

είναι συνήθως βρογχικός. Συχνά τα ενοχλήματα αρχίζουν με άφθονη 

υδαρή ροή από τη μύτη. 

Βήχας χειρότερα με τις αλλαγές του καιρού και την υγρασία. Βήχες 

που ακολουθούν μια κόρυζα. 

Καρδιά - κυκλοφορικό σύστημα 

Ταχυκαρδίες και αρρυθμίες, που επέρχονται ξαφνικά, είναι καλύτερα 

με την ήπια κίνηση. 
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Συνήθως ο συκωτικός παρουσιάζει πολύ λίγα ψυχοδιανοητικά 

ενοχλήματα σε παθήσεις της καρδιάς ακόμη και σε περιόδους 

κρίσεων της νόσου. 

Πόνοι στο προκάρδιο και δύσπνοια, που καλυτερεύουν με την ήπια 

κίνηση. 

Εναποθέσεις ουρικού οξέος στην καρδιά. Σκλήρυνση των βαλβίδων 

υπερτροφία των μυικών τοιχωμάτων. Οι ασθενείς είναι κατά κανόνα 

εύσωμοι και έχουν τάση για παχυσαρκία και οιδήματα. 

Κοιλιά - εντερικό σύστημα 

Πόνοι σπασμωδικοί, κολικοί, συχνά παροξυσμικοί, που καλυτερεύουν 

με την αναδίπλωση και με τη σκληρή πίεση. 

Περιστασιακές διάρροιες, που τις συνοδεύει κολικός και τεινεσμός. 

Αναβλύζουσες κενώσεις, που εξωθούνται με μεγάλη δύναμη. Πριν 

από τις κενώσεις προηγούνται κολικοί σαν άρπαγμα. Τεινεσμός. 

Διάρροια μετά από βρέξιμο. Κόπρανα με βλέννη, μυρίζουν ξυνίλα. 

Διαφέρουν σε υφή από αφόδευση σε αφόδευση. Διάρροια από 

κατάβρεγμα ή ύγρανση. 

Πολυποδίαση. Στένωση ορθού. 

Ουροποιητικό σύστημα 

Έντονος πόνος κατά την ούρηση. Τσιρίζουν από τον πόνο όταν 

ουρούν. Επώδυνος σπασμός, που επηρεάζει την ουρήθρα και την 

κύστη. 

Ινώδεις αλλοιώσεις στους νεφρούς, νεφρίτιδες. 
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Θηλώματα στην κύστη. Ουρηθρίτιδες. Στένωση ουρήθρας. 

Γεννητικό σύστημα 

α) Θήλεως 

Πόνοι σπασμωδικοί, οξείς κολικοειδείς, παροξυσμικοί κατά τα 

έμμηνα. Ροή δύσοσμη με πήγματα, σχηνοειδής. Οσμή σαν μπαγιάτικο 

ή παστό ψάρι. 

Άφθονη λευκόρροια δύσοσμη. 

Φλεγμονές ωοθηκών σαλπίγγων, κύστεις ωοθηκών και μήτρας. 

Ινομυώματα. Στειρότης. Αμηνόρροια. 

β) Άρρενος 

Ορχίτις, προστατίτις. 

Αδένωμα του προστάτη. 

Άνω και κάτω άκρα 

Πόνοι σα σχίσιμο στις αρθρώσεις, που είναι χειρότερα κατά την 

ανάπαυση, χειρότερα στον κρύο υγρό καιρό, καλύτερα με την κίνηση 

ή το τέντωμα, καλύτερα με τον ξηρό καιρό. Πόνοι στις μικρές 

αρθρώσεις με εναποθέσεις αλάτων. Δυσκαμψία και αίσθηση 

μωλωπισμού. 

Ουρικές εναποθέσεις στις αρθρώσεις. Αποτιτανώσεις στους ιστούς 

από εναποθέσεις αλάτων. Φλεγμονές αρθρώσεων. 

Ακαμψία, αλγεινότητα, χωλότητα. Χειρότερα σκύβοντας, με το λύ-

γισμα ή όταν αρχίσει να κινείται. 
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Οι ρευματικοί πόνοι χειροτερεύουν με το κρύο και την υγρασία και 

βελτιώνονται με την κίνηση και το τέντωμα. 

Δέρμα 

Ακροχορδώνες και ακροχορδωνώδη ογκώματα. Καλοήθεις 

επιθηλιακοί όγκοι: Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Γράσσοι. 

Τριχόφυτο γενείου. Τριχόφυτο κόμης. Τριχόφυτο φυσαλιδώδες. 

Γυροειδής έρπης και έρπης ζωστήρ. 

Έκζεμα με αποφολίδωση, φυσσαλίδες και οίδημα. 
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Το συφιλιδικό μίασμα 

Το συφιλιδικό μίασμα πήρε το όνομά του από το ότι παρουσιάζει από 

τη φύση του τάση για καταστροφή, ένα από τα εξέχοντα 

χαρακτηριστικά της σύφιλης. Ταλαιπωρεί το ανθρώπινο γένος πριν 

από την εμφάνιση της σύφιλης. Θα πρέπει να θεωρούμε τη σύφιλη ως 

μια από τις πιθανές εκδηλώσεις του συφιλιδικού μιάσματος. Σίγουρα 

αν ο Χανεμαν ζούσε στην εποχή μας θα διάλεγε άλλη ονομασία για 

αυτό το μίασμα. 

Αλλά ας αρχίσουμε την περιγραφή της ψυχικής σφαίρας του 

συφιλιδικού. Ένα από τα προεξέχοντα χαρακτηριστικά του 

συφιλιδικού μιάσματος είναι η τάση για κατάκτηση. Συνεχώς θέλει να 

κατακτήσει κάτι. Μετά την κατάκτηση το αντικείμενο χάνει πια τη 

σημασία του, μπορεί να του προκαλεί μέχρι και αηδία. Κάτι άλλο 

βάζει στο στόχαστρό του, δηλαδή είναι δυσικανοποίητος. Ο 

συφιλιδικός είναι από τους τύπους, που φθονούν εύκολα. Ό,τι δει 

θέλει να το αποκτήσει. Ο φθόνος είναι συφιλιδικό χαρακτηριστικό. 

Έχει σχέση με την τάση του ανθρώπου για κατάκτηση κάποιου 

πράγματος που δεν έχει. Η ζήλεια σχετίζεται πιο πολύ με σύκωση. Στη 

ζήλεια έχουμε κάτι και δε θέλουμε να το χάσουμε, έχει να κάνει με 

την ανάγκη μας για κράτημα. Έτσι, ενώ στον ψωρικό επικρατεί η 

αίσθηση ανεπάρκειας και η ηθική επιταγή των νόμων, στο συκωτικό η 

ανάγκη για κράτημα αυτών που έχει, στο συφιλιδικό προέχει η 

κατάκτηση του κάθε τι, που ανήκει στη σφαίρα του ενδιαφέροντός 

του. 

Άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό του συφιλιδικού μιάσματος είναι η 

τάση του για καταστροφή. Για παράδειγμα, οι χούλιγκαν 

καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Ακόμη και όταν 

κερδίζει η ομάδα τους καταστρέφουν. Πηγαίνουν στο γήπεδο, όχι για 
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να απολαύσουν θέαμα, αλλά για να καταστρέψουν. Η καταστροφή 

είναι χαρά γι’ αυτούς. Έτσι, ενώ ο ψωρικός φίλαθλος θα είναι σεμνός 

και θα σέβεται τους κανονισμούς και τον αντίπαλο, ο συκωτικός θα 

έχει την τάση για επίδειξη φορώντας πολύχρωμα κασκώλ της ομάδας 

του και κάνοντας χειρονομίες επιδεικτικές γεμίζοντας το στάδιο με 

την παρουσία του, ο συφιλιδικός κάθε στιγμή επιζητάει την 

καταστροφή. 

Ο συφιλιδικός θρησκευόμενος επίσης καταστρέφει στο όνομα του 

Θεού, τον οποίο πιστεύει. Θέλει να σκοτώσει, να εξαφανίσει τον 

οπαδό μιας αντίθετης θρησκείας. Σε αντίθεση με τον ψωρικό, που 

μπαίνει στο βαθύτερο νόημα της θρησκείας, που είναι ένας φιλόσοφος 

θρησκευόμενος και με το συκωτικό, ο οποίος μένει στην τυπολατρεία. 

Μια άλλη συφιλιδική έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος 

είναι οι τελετές “Μαύρης Μαγείας”. Ο πιστός επικαλείται το Θεό της 

κατάκτησης και της καταστροφής για να πετύχει τους σκοπούς του 

είτε την κατάκτηση είτε την καταστροφή. Μια άλλη συχνή συφιλιδική 

εικόνα είναι η αθεÀα. Ο “εικονοκλάστης”, που δε σέβεται τίποτε, που 

δεν πιστεύει σε τίποτε, είναι άλλη μια συφιλιδική έκφραση επίσης. Η 

θρησκεία αποτελεί έκφραση του Νόμου, ο συφιλιδικός παλεύει 

ενάντια σε αυτόν. Τα συφιλιδικά άτομα δεν έχουν ανεπτυγμένο το 

κοινωνικό συναίσθημα, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε από τον 

εαυτό τους στους άλλους. Είναι αντιήρωες, δεν δέχονται ότι έχουν 

κοινωνικές υποχρεώσεις. Δε δέχονται να στρατευτούν όπως οι νόμοι 

ορίζουν. Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα του Καρυωτάκη: 

Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ 

Τον Μιχαλιό τον πήρανε στρατιώτη. 

Καμαρωτά ξεκίνησε κι ωραία 

με το Μαρή και με τον Παναγιώτη. 

Δεν μπόρεσε να μάθει καν το «επ΄ ώμου». 
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Όλο εμουρμούριζε: «Κυρ Δεκανέα, 

άσε με να γυρίσω στο χωριό μου». 

Τον άλλο χρόνο, στο νοσοκομείο, 

αμίλητος τον ουρανό κοιτούσε. 

Εκάρφωνε πέρα, σ’ ένα σημείο, 

το βλέμμα του νοσταλγικό και πράο, 

σα να ‘λεγε, σα να παρακαλούσε: 

«Αφήστε με στο σπίτι μου να πάω». 

Κι ο Μιχαλιός επέθανε στρατιώτης. 

Τον ξεπροβόδισαν κάτι φαντάροι, 

μαζί τους ο Μαρής κι ο Παναγιώτης. 

Απάνω τους σκεπάστηκεν ο λάκκος, 

μα του άφησαν απέξω το ποδάρι: 

Ήταν λίγο μακρύς ο φουκαράκος. 

Σε αυτό το ποίημα μπορούμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του 

συφιλιδικού ατόμου. Πρώτα βλέπουμε την έλλειψη κοινωνικού 

συναισθήματος. Έπειτα βλέπουμε μια εξάρτηση με την οικογένειά του. 

Η εξάρτηση αυτή, παρουσιάζει έντονη ανωριμότητα, το άτομο είναι 

προσκολλημένο με την οικογένεια του. Είναι μια μορφή εξάρτησης 

που δεν συμβαδίζει με την ηλικία του, αλλά έχει στοιχεία της 

βρεφικής εξάρτησης. Αυτό οφείλεται στο ότι η προσωπικότητα δεν 

έχει δομηθεί επαρκώς, έτσι όταν επιδράσει ένα στρεσογόνο ερέθισμα 

αυτή διαλύεται και το άτομο υιοθετεί πιο πρωτόγονους τρόπους 

λειτουργίας, δηλαδή με άλλα λόγια συμπεριφέρεται σαν βρέφος. Αυτή 

η τάση για εξάρτηση, είναι ο κύριος προδιαθετικός παράγοντας για 

την εξάρτηση σε τοξικές ουσίες και το αλκοόλ οι οποίες στις βαρειές 

τους μορφές αποτελούν συφιλιδικές καταστάσεις. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που περιγράφεται παραπάνω είναι το πόσο 

εύκολα αποδιοργανώνεται ο συφιλιδικός σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα. 

Σε ένα ερέθισμα ακόμη και μέτριας έντασης υπάρχει η τάση για 
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αποδιοργάνωση, για πλήρη αποδιοργάνωση, έως στα πρόθυρα 

καταστροφής, του οργανισμού. Έτσι συμβαίνει, για παράδειγμα σε 

ένα ψυχωτικό επεισόδιο. Σε ένα ερέθισμα που για ένα μέσο άτομο 

είναι μετρίας έντασης, η συφιλιδική αντίδραση είναι μια πλήρη 

αποδιοργάνωση, μια πλήρη απώλεια της επαφής με την 

πραγματικότητα. Περισσότερα για αυτό θα αναφερθούν όμως και 

παρακάτω. 

Ο θυμός του συφιλιδικού είναι ένας βίαιος εκρηκτικός θυμός, που 

φοβίζει τους παρευρισκόμενους. Χαρακτηρίζεται από την 

καταστροφικότητα. Ο ψωρικός είναι ευερέθιστος, αποτέλεσμα της 

έντονης υπερευαισθησίας του. Όμως, είναι μια επιφανειακή και 

παροδική ενόχληση. Μετά την έκφραση η ενόχληση περνάει. Ο 

συκωτικός είναι υπερβολικός στην έκφραση του θυμού. Τόσο 

υπερβολικός, ώστε γίνεται το επίκεντρο της προσοχής. Σε καμμιά 

περίπτωση όμως δεν προκαλεί το φόβο στους άλλους, όπως θα τον 

προκαλέσει ο συφιλιδικός. 

Η θλίψη του συφιλιδικού επίσης χαρακτηρίζεται από μια 

καταστροφικότητα. Το άτομο έχει χάσει κάθε νόημα για να ζει. Είναι 

μελαγχολικός, θλιμμένος, ζοφερός. Αρνείται παντελώς τη ζωή. Δεν 

ενδιαφέρεται καθόλου για τίποτε. Σε αντίθεση με το συκωτικό, ο 

οποίος με την έκφραση του προσώπου του, τη στάση του σώματός 

του και τα δάκρυά του μας δείχνει τη θλίψη του και με τον ψωρικό, 

που κλείνεται στον εαυτό του κυριευόμενος από τα αισθήματα 

ανεπαρκείας του. 

Στη χαρά του επίσης χαρακτηρίζεται από καταστροφικότητα. Θέλει να 

καταστρέψει από τη χαρά του. Η καταστροφικότητα αυτή είτε θα 

εκδηλωθεί προς τα έξω είτε εσωτερικά τρελλαίνοντας το άτομο. Το να 

χάσει κανείς τα λογικά του σε ένα χαρούμενο γεγονός είναι 

συφιλιδικό μίασμα. Σε αντίθεση με το συκωτικό, ο οποίος θελει τον 
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καθένα να συμμετέχει στην ευχαρίστησή του και τον ψωρικό, που 

γίνεται σαν παιδί στο συναισθηματισμό του. 

Η έντονη επιθυμία του να δώσει κανείς τέλος στη ζωή του είναι 

συφιλιδικό μίασμα επίσης. Είναι έκφραση της καταστροφικότητας, 

που χαρακτηρίζει το συφιλιδικό. Γενικά, ο συφιλιδικός δε βιώνει χαρά. 

Δεν μπορεί να ζήσει τις απλές χαρές της ζωής. Για παράδειγμα, στη 

γέννηση ενός παιδιού ο συφιλιδικός θα σκέφτεται: “Γιατί ήλθες σ’ 

αυτόν τον κόσμο; ... Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί ... Μπελάδες και 

βάσανα θα σε περιμένουν ...”. Σε αντίθεση με το συκωτικό, ο οποίος 

θα περηφανεύεται για το παιδί προσπαθώντας να του βρει χαρίσματα 

και ο οποίος θέλει να θαυμάζουν όλοι το παιδί του. Σε αντίθεση 

επίσης με τον ενθουσιώδη ψωρικό, που παιδιάζει από τη χαρά του. Τα 

δύο παρακάτω ποιήματα του Καρυωτάκη μας δείχνουν πόσο μάταιη 

βλέπει τη ζωή το συφιλιδικός: 

ΑΝΟΙΞΗ 

Έτσι τους βλέπω εγώ τους κήπους 

 

Στον κήπο απόψε μου μιλεί μια νέα μελαγχολία.. 

Βυθίζει κάποια μυγδαλιά το ανθοχαμόγελό της 

στου βάλτου το θολό νερό. Και η θύμηση τής νιότης 

σαλεύει τόσο θλιβερά την άρρωστη ακακία… 

Εξύπνησε μια κρύα πνοή μες στη σπασμένη σέρα, 

όπου τα ρόδα είναι νεκρά και κάσα η κάθε γάστρα. 

Το κυπαρίσσι, ατέλειωτο σα βάσανο, προς τ’ άστρα 

σηκώνει τη μαυρίλα του, διψώντας τον αέρα. 

Και πάνε, πένθιμη πομπή λες, της δεντροστοιχίας  

οι πιπεριές και σέρνονται τα πράσινα μαλλιά τους. 

Οι δυο λατάνιες ύψωσαν μες στην απελπισιά τους 

τα χέρια. Κι είναι ο κήπος μας κήπος μελαγχολίας. 
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ΠΡΕΒΕΖΑ 

Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται 

στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια, 

θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται 

καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια. 

Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι 

με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους, 

ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη 

ο ήλιος, θάνατος μέσα στους θανάτους. 

Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει, 

για να ζυγίσει, μια “ελλιπή” μερίδα, 

θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι 

κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα. 

Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης. 

Την Κυριακή θ’ ακούσουμε τη μπάντα. 

Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης, 

πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα. 

Περπατώντας αργά στην προκυμαία, 

“υπάρχω” λες, κι ύστερα: “δεν υπάρχεις!” 

Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία. 

Ίσως έρχεται ο κύριος Νομάρχης. 

Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους 

αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία… 

Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους, 

θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία. 

Ίσως έρχεται ο κύριος Νομάρχης. 

Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους 

αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία…. 

Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους, 

θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία. 
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Η μελαγχολία με τον αυτοκτονικό ιδεασμό και τις παραληρητικές 

ιδέες αυτομομφής αποτελεί συφιλιδική κατάσταση επίσης. 

Η μη απαρτίωση του Εγώ, αποτελεί συφιλιδικό μίασμα επίσης. Ένα 

μη απαρτιωμένο εγώ, όπως συμβαίνει στην προψυχωτική προσωπικό-

τητα, διατηρεί κάποια σύγχυση σε σχέση με το διαχωρισμό του από το 

περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ρευστότητα των ορίων του 

Εγώ (καταστροφή της δομής), που επιτρέπει στο συφιλιδικό άτομο να 

αποδίδει ορισμένες δικές του σκέψεις, προθέσεις, ιδιότητες σε άλλα 

άτομα και τανάπαλιν μέσα από συνεχείς και αρχέγονες συνταυτίσεις. 

Οι συνταυτίσεις χωρίς την οριοθέτηση με την πραγματικότητα 

διευκολύνουν την τμηματική προβολή και ενδοβολή διαφόρων 

στοιχείων, ώστε σε μια δεδομένη στιγμή η συφιλιδική προσωπικότητα 

να περιέχει αντίθετες ιδιότητες. Τα αντιτιθέμενα στοιχεία κάνουν το 

άτομο να τοποθετείται με αμφιτιμία απέναντι σε διάφορα θέματα. 

Υπάρχει μια ρευστότητα των ορίων του Εγώ, δεν υπάρχει το βασικό 

πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα δομηθούν και θα επεξεργαστούν οι 

βασικές πληροφορίες. Ένα τέτοιο άτομο αμφιβάλει για την ίδια την 

ύπαρξή του, αμφισβητεί την ταυτότητά του. Εύκολα σε ένα τέτοιο 

άτομο δημιουργείται παρανοϊκός ιδεασμός. 

Ο συφιλιδικός παρουσιάζει έντονο ναρκισσισμό επίσης. Παρουσιάζει 

δυσχέρεια στο να επενδύσει αγάπη σε άλλα πρόσωπα, εκτός του 

εαυτού του. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, δεν έχει ανεπτυγμένο το 

κοινωνικό συναίσθημα, δεν προσφέρει τίποτε από τον εαυτό του στην 

κοινωνία και τους νόμους της π.χ. δεν δέχεται να υπηρετήσει τη 

θητεία του ή αρνείται να δημιουργήσει οικογένεια ή να προσφέρει σε 

μια συναισθηματική σχέση. Θεωρεί ότι έχει πολλά πράγματα να κάνει 

και ότι δεν θέλει να χάσει άσκοπα το χρόνο του. Τον οποίο όμως 

σπαταλά υπερβολικά για τις ατομικές του ανάγκες. Σαρκάζει τον 

κοινωνικό νόμο και αυτούς που τον ακολουθούν. Πολλές φορές έχει 
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“μεγάλη ιδέα” για τον εαυτό του και συμπεριφέρεται με ανωτερότητα. 

Σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει παραλήρημα μεγαλείου, όπως 

συμβαίνει στην προϊούσα γενική παράλυση. Ιδέες όπως: “Είμαι 

δισεκατομμυριούχος” ή “Διοικώ όλους τους στρατούς της γης...” ή 

“Έχω διακορεύσει 100.000.000 παρθένες...” ή “Είμαι ο Χριστός, η 

Παναγία ...” είναι συφιλιδική έκφραση. Έχει καταστραφεί κάθε επαφή 

με την προσωπικότητα. 

Η μαγική σκέψη είναι μια άλλη συφιλιδική έκφραση επίσης. Η 

αντικειμενικότητα λείπει, το φανταστικό αντικαθιστά τις ρεαλιστικές 

συνθήκες ή δυσκολίες. Το άτομο αντιμετωπίζει τα θέματα με μαγικό 

και ονειρικό τρόπο, με βάση τις επιθυμίες, παρά την πραγματικότητα. 

Ένα Εγώ με έντονο ναρκισσισμό, μαγική σκέψη και τάσεις 

παντοδυναμίας, θίγεται και τραυματίζεται εύκολα με την πρώτη 

ματαίωση των επιθυμιών του και έτσι από άμυνα αποσύρεται γρήγορα 

από τα ερεθίσματα που το δυσαρεστούν. Γενικά ο συφιλιδικός απο-

διοργανώνεται εύκολα ακόμη και με ερεθίσματα χαμηλής έντασης. 

Έτσι παρατηρείται έλλειψη δραστηριότητας και αβουλία. Σε ακραίες 

περιπτώσεις παρατηρείται αυτισμός. 

Η μη απαρτίωση του Εγώ συντελεί στο να έχει προδιάθεση για 

εξαρτήσεις. Στις σχέσεις του μπορεί να είναι εξαρτημένος. Κάπνισμα, 

αλκοόλ, τοξικές ουσίες είναι μια διέξοδος εξάρτησης επίσης. Δεν 

μπορεί να ελέγξει την ανάγκη του για το αντικείμενο εξάρτησης. 

Η ιδιωτεία ανήκει στη σφαίρα του συφιλιδικού μιάσματος επίσης. 

Στην ερωτική του ζωή είτε εμφανίζεται ο τυπικός κατακτητής, που 

μετά την κατάκτησή του δεν εμφανίζει κανένα ενδιαφέρον για το 

ερωτικό αντικείμενο. Άλλοτε μπορεί να είναι βίαιος, ή και βιαστής. 

Μπορεί να έχει τεράστιο μίσος για το άλλο φύλο ή να φθάνει σε 

οργασμό προκαλώντας πόνο και καταστροφή. Η νεκροφιλία είναι 
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συφιλιδική έκφραση επίσης. Άλλοτε μπορεί να είναι φοβερά 

εξαρτημένος στη σχέση με τάση αυτοκαταστροφής σε κάθε απόρριψη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του οικογενειακού περιβάλλοντος 

του συφιλιδικού ατόμου. Αν ανατρέξει κανείς στα παιδικά χρόνια ενός 

τέτοιου ατόμου θα παρατηρήσει ότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι 

συχνά διαταραγμένο. Συχνά η συγκρότηση της οικογένειας ήταν 

ελλιπής είτε γιατί ήταν ορφανοί, είτε γιατί είχαν εγκαταλειφθεί. Η 

απουσία ενός γονέα λόγω διάστασης, η συναίσθηση του παιδιού ότι 

εγκαταλείφθηκε λόγω παράνομης σύλληψης, η ταμπέλα του νόθου, η 

αναγκαστική υιοθεσία κ.λ.π. δημιουργούν έλλειψη εμπιστοσύνης του 

ατόμου και αντίδραση προς τους καθιερωμένους κοινωνικούς 

θεσμούς. Αλλά και όταν υπάρχουν και οι δύο γονείς υπάρχει τεταμένη 

οικογενειακή ατμόσφαιρα. Υπάρχει ασυνεπής, οργίλη, βάναυση ή και 

χυδαία συμπεριφορά από τον πατέρα ενώ από τη μητέρα υπάρχει 

παραμέληση, που μπορεί να είναι αγχώδης για λεπτομέρειες αλλά η 

συναισθηματική της έκφραση είναι πτωχή και ασυνεπής. Η 

παραμέληση από τη μητέρα αρχίζει από την πρώτη μέρα της γέννησής 

του. Τέτοια παιδιά που μεγαλώνουν με τέτοιες συνθήκες παρουσιά-

ζουν δυσχέρεια ψυχικής συναλλαγής με τους άλλους, ιδίως τους 

μεγαλυτέρους, εχθρότητα και φιλονικίες προς τον πατέρα και τη 

μητέρα, είναι παρορμητικοί και πολλές φορές βίαιοι. 

Αλλά ας δουμε τα κυριότερα από τα σωματικά συμπτώματα του 

συφιλιδικού μιάσματος, τα οποία ανά σύστημα είναι τα εξής: 

Γενικά 

Η καταστροφικότητα είναι το προέχον χαρακτηριστικό από την 

σωματική σφαίρα. Τυπική σωματική εκδήλωση του συφιλιδικού 

μιάσματος είναι το έλκος. Το έλκος είναι καταστροφική διεργασία. 
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Υπάρχει λύση της συνέχειας, καταστροφή της δομής σε κάποιο 

σημείο του ιστού. 

Η γρήγορη μετάσταση συνοδεύει πολλές φορές την καταστροφι-

κότητα της καρκινικής διεργασίας, όπως βλέπουμε σε κάποιες μορφές 

καρκίνων. 

Τροποποιητικές συνθήκες 

Χειρότερα τη νύχτα. 

Χειρότερα με την προσπάθεια, διανοητική ή σωματική. 

Χειρότερα με την ζέστη. 

Χειρότερα με την ανάπαυση. 

Καλύτερα με το κρύο. 

Κεφάλι 

Πονοκέφαλοι έντονοι, αφόρητοι, που μπορεί να διαρκέσουν και μέρες. 

Μερικές φορές οι πονοκέφαλοι χειροτερεύουν με τη ζέστη, τη νύχτα, 

με την ανάπαυση και καλυτερεύουν με το κρύο. Πονοκέφαλοι που 

είναι αμβλείς, σαν βάρος ή σαν τρύπημα, διαρκείς και επίμονοι. 

Πονοκέφαλοι που είναι χειρότερα με την ζέστη, την ανάπαυση ή όταν 

προσπαθούν να κοιμηθούν. Αίσθηση αδυναμίας στο κεφάλι, δεν 

μπορεί να το κρατήσει όρθιο. 

Πτώση τριχών σε τούφες ή σε μικρές περιοχές, που αρχίζουν από το 

βρέγμα. Πτώση τριχών από τα φρύδια ή από τα βλέφαρα. Οι τρίχες 

είναι κατάξερες και σπάζουν εύκολα. 

Ίλιγγος που ξεκινά από τη βάση του κρανίου. 
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Μάτια και όραση 

Αλλοιώσεις στη μορφή, στο σχήμα και στο μέγεθος των ματιών. 

Αστιγματισμός, αλλοιώσεις στο φακό, σκληρό, χοριοειδή, ακτινωτό 

σώμα και ίριδα. 

Εξελκώσεις στον κερατοειδή και στα βλέφαρα. Πτώση βλεφάρου. 

Στραβισμός. Μεγάλη ευαισθησία στο τεχνητό φως. 

Μύτη και όσφρηση 

Απώλεια όσφρησης. 

Τα ρινικά οστά καταστρέφονται. Εξελκώσεις στο ρινικό βλεννογόνο. 

Αυτιά και ακοή 

Καταστροφή των ακουστικών οσταρίων. 

Ωτοσκλήρυνση. 

Απώλεια της ακοής. 

Πρόσωπο 

Βαθειές ραγάδες ή έλκη στα χείλη. Πρόσωπο πρόωρα γερασμένο. 

Ρινική ακρολοφία βυθισμένη, πρόσωπο που προεξέχει. 

Αλλοιωμένα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Πρόσωπο ιδιωτείας. 
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Στόμα και γεύση 

Έλκη στοματικής κοιλότητας. 

Αλλοιώσεις μορφολογικές των δοντιών ή των οδοντικών τόξων. 

Μεταλλική γεύση στο σάλιο. 

Επιθυμίες και απέχθειες 

Μεγάλη επιθυμία για κρέας. Σε προχωρημένη συφιλιδική παθολογία 

μεγάλη απέχθεια γι’ αυτό. Επιθυμία για κρύα ποτά και τροφές. 

Θώρακας - Πνεύμονες 

Το εμφύσημα όπου υπάρχει καταστροφή του τοιχώματος των 

κυψελίδων ανήκει στο συφιλιδικό μίασμα. 

Αγγυλοποιητική σπονδυλίτις. 

Στους κακοήθεις όγκους του βρογχικού βλεννογόνου και πιο 

χαρακτηριστικά στο αναπλαστικό καρκίνωμα επικρατεί το συφιλιδικό 

μίασμα. 

Καρδιά - κυκλοφορικό σύστημα 

Υπάρχουν λίγα ψυχοδιανοητικά ενοχλήματα σε καρδιακές διαταραχές, 

ακόμη και σε περιόδους κρίσεων της νόσου. Μπορεί να έχουν χρόνιο 

πρόβλημα χωρίς να εμφανίζουν τίποτε περισσότερο από περιστασιακή 

δύσπνοια ή κάποιο πόνο. Πεθαίνουν ξαφνικά χωρίς καμμία προειδο-

ποίηση. 
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Βαλβιδοπάθειες. Νέκρωση του μυικού και ελαστικού ιστού του 

αορτικού τοιχώματος ή οποιουδήποτε άλλου αγγείου. Καταστροφικές 

αλλοιώσεις της δομής της καρδίας και των αγγείων. Συγγενείς 

διαμαρτίες. 

Κακοήθης αναιμία. Απλαστική αναιμία. 

Στομάχι 

Έλκος στομάχου και δωδεκαδακτύλου. Καρκίνος του στομάχου. 

Κοιλιά και εντερικό σύστημα 

Διάρροιες αιματηρές, εξαντλητικές. 

Ο ασθενής είναι χειρότερα μετά την αφόδευση. Παθήσεις με 

καταστροφή στη δομή του εντερικού βλεννογόνου, όπως κοιλιοκάκη, 

ελκώδη κολίτιδα, καρκινώματα λεπτού και παχέος εντέρου. 

Ουροποιητικό σύστημα 

Παθήσεις, που υπάρχει καταστροφή στη δομή των νεφρών, όπως 

νεφρική ανεπάρκεια, σπειραματονεφρίτιδες, νόσος Goodpasture, 

αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο, καρκινώματα κτλ. 

Γεννητικό σύστημα 

Σεξουαλικές διαστροφές με καταστροφική τάση. Νεκροφιλία. 

Σαδομαζοχισμός. Τάση για βιασμούς. 
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Μυοσκελετικό σύστημα - άνω και κάτω άκρα 

Πόνοι σαν σουβλιές, νύσσοντες, σαν βελονιές, στο περιόστεο ή στα 

μακρά οστά των άνω ή κάτω άκρων. Χειροτερεύουν τη νύχτα ή με 

τον ερχομό της νύχτας. 

Δέρμα 

Γάγγραινα ή γαγγραινώδεις κηλίδες. 

Κακοήθεις επιθηλιακοί όγκοι: Ενδοεπιδερμικό επιθηλίωμα. Βασικο-

κυτταρικό καρκίνωμα. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. 
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Το φυματινικό μίασμα 

Αυτό που χαρακτηρίζει το φυματινικό μίασμα είναι μια συνεχής τάση 

για αλλαγή, τάση για κίνηση, κίνηση προς ένα στόχο ο οποίος είναι 

εξιδανικευμένος στην φαντασιωσική σφαίρα του ατόμου, που απέχει 

πολύ από την πραγματικότητα που ζει το άτομο. Αλλά αν πραγματο-

ποιηθεί χάνει την αξία του, το άτομο χάνει το ενδιαφέρον του για αυτό 

που τόσο τον συνάρπαζε. Άλλος στόχος δεσπόζει μετά στην φαντασία 

του και αυτός δεσπόζει μέχρι να κατακτηθεί οπότε θα χάσει την αξία 

του. Βλέπουμε λοιπόν στα παραπάνω, χαρακτηριστικά και του 

ψωρικού και του συφιλιδικού μιάσματος. Για αυτό πολλοί το θεωρούν 

σύνθετο μίασμα και έτσι δεν το περιγράφουν ξεχωριστά, άλλοι το 

θεωρούν ως ξεχωριστό. Θα προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε ως 

αυτούσια οντότητα. Πρέπει και εδώ να τονίσουμε ότι η φυματίωση 

αποτελεί απλή κλινική εκδήλωση του φυματινικού μιάσματος και ότι 

υπάρχουν και άλλες κλινικές καταστάσεις εκτός της φυματιώσεως που 

ανήκουν στο φυματινικό μίασμα. 

Αλλά ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των όσων 

αναφέραμε παραπάνω. 

Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο στο οποίο κυριαρχεί το φυματινικό 

μίασμα μένει στην Αθήνα. Νοιώθει πλήξη και βαρεμάρα από την ζωή 

του. Κατεβαίνει συχνά στον Πειραιά και βλέπει τα καράβια που 

φεύγουν. Τα βλέπει και φαντάζεται τις πόλεις που βρίσκονται μακρυά 

στον ορίζοντα. Κάνει σχέδια στο μυαλό του για μεγάλα ταξίδια και 

ωραίες πόλεις. Αν του δοθεί η ευκαιρία θα προσπαθήσει να ταξιδέψει. 

Η ανάγκη για ταξίδια είναι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό του 

φυματινικού μιάσματος. Ας υποθέσουμε ότι είναι εφικτό να φύγει από 

την πόλη που βρίσκεται και πάει για παράδειγμα στην Κέρκυρα. Για 

λίγο καιρό θα είναι κατενθουσιασμένος αλλά μετά από λίγο καιρό θα 
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νοιώθει πάλι πλήξη και βαρεμάρα. Πάλι θα κατεβαίνει στο λιμάνι και 

θα σκέπτεται τι κρύβεται πέρα στον ορίζοντα, πάλι θα κάνει σχέδια 

για νέα ταξίδια, πάλι θα αναπολεί παραδεισένιους μακρινούς τόπους. 

Αυτά φαίνονται χαρακτηριστικά στους παρακάτω στίχους του Γιάννη 

Ρίτσου: 

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ 

Να καθίσεις στο χαμηλό σκαμνί κοιτώντας προς τα πάνω 

ανάμεσα από τ’ ανοιχτά της γόνατα το απόμακρο πρόσωπο, 

ταπεινά, ταπεινά, μεσ’ απ’ αυτό το τρίγωνο, πιο πάνω,  

πιο πέρα απ’ το πρόσωπο, ως εκεί που αθόρυβα 

σκίζεται το ταβάνι και σε παίρνει ο ουρανός 

μέσα στη νύχτα του, κατάμεστη απ’ αρίζωτα αστέρια. 

Χαρακτηριστικοί είναι επίσης και οι παρακάτω στίχοι της Μαρίας 

Πολυδούρη: 

ΟΧΙ ΜΕ ΠΛΟΙΟ 

Όχι με πλοίο, καράβι θέλω 

μες στο βαθύ σου κόλπο να πετάξω, 

στο λιμανάκι σου ήσυχα ν’αράξω, 

φιλήματα πολλή ώρα να σου στέλλω, 

μικρούλα πόλη, λευκή χαρά μου. 

Κι οπόταν η καρδιά μου πια αλαφρώσει, 

η αύρα σου τα πανιά μου να φτερώσει, 

τα σκλαβωμένα αδύναμα φτερά μου, 

να φύγω πάλι χωρίς εμπόδιο. 

Να μαι αλαφριά στον αναλογισμό σου 

κι όλα μαζί, μαζί κι ο χωρισμός σου, 

γλυκύτατο να μου είναι κατευόδιο. 
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Αυτή η ανάγκη για κίνηση χαρακτηρίζει και την ερωτική του ζωή. Ο 

φυματινικός είναι ερωτιάρης. Ερωτεύεται με πάθος αλλά συχνά 

ερωτεύεται απρόσιτες ή απαγορευμένες καταστάσεις. Όταν καταφέρει 

και πετύχει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί, τότε συνειδητοποιεί ότι σε 

λίγο το πάθος έχει σβήσει και δίνει τη θέση του σε πλήξη και βαρε-

μάρα. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ένταση των συναισθημάτων 

που βιώνει ο φυματινικός σε μια ερωτική του σχέση. Αν αυτά τα 

συναισθήματα ματαιωθούν τότε το άτομο λιώνει από τη θλίψη του. 

Είναι γνωστή η φράση «φυματικός θα γίνω για την αγάπη σου». 

Χαρακτηριστικό είναι το παραπάνω ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη: 

ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ  

 

Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα, 

γι’ αυτό η ζωή μου εδόθη. 

Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη 

μένα η ζωή πληρώθη. 

Μόνο γιατί μ’αγάπησες γεννήθηκα. 

Μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου 

μου χάρισε η αυγή ρόδα στα χέρια. 

Για να φωτίσω μια στιγμή το δρόμο σου 

μου γέμισε τα μάτια η νύχτα αστέρια, 

μονάχα για την διαλεχτήν αγάπη σου. 

Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’αγάπησες 

έζησα, να πληθαίνω 

τα ονείρατά σου, ωραίε που βασίλεψες 

κι έτσι γλυκά πεθαίνω 

 μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες. 

Σχετικά με την ερωτική ζωή του φυματινικού, πρέπει να αναφέρουμε 

ότι συχνά ερωτεύεται καταστάσεις όπου υπάρχει εμπόδιο. Έτσι συχνά 
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ποθεί τη γυναίκα κάποιου άλλου, ή ερωτεύεται κάποιο άτομο που 

λόγω συνθηκών δεν είναι εφικτή μια ερωτική σχέση μαζί του. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα ενδιαφέροντά του επίσης. Του αρέσει να 

ασχολείται συνεχώς με νέα θέματα. Δεν είναι άτομο της ρουτίνας, της 

καθημερινότητας. Εύκολα βαριέται κάποιο αντικείμενο. Για αυτό 

θέλει συνεχώς να ασχολείται με νέες δραστηριότητες, νέες ιδέες, Η 

σκέψη του διαρκώς κινείται. Έτσι μπορεί να είναι πνευματώδης ή με 

καλλιτεχνικές τάσεις με κλίση για τη μουσική και τη λογοτεχνία. 

Υπάρχουν συνεχώς νέες εμπνεύσεις αλλά ο φυματινικός δυσκολεύεται 

στη συστηματοποίηση αυτών των ιδεών. Δυσκολεύεται να τελειώσει 

κάτι που έχει αρχίσει. Για αυτό το λόγο αρχίζει κάτι άλλο και μετά 

κάτι άλλο κ.λ.π. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπ’ όψιν 

όσον αφορά στην εκπαίδευση των φυματινικών παιδιών. Ένα 

αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα και αυστηροί γονείς θα επιδεινώσουν 

την κατάσταση υγείας τέτοιων παιδιών και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 

να εμφανιστεί κάποια από τις νόσους που ανήκουν στην σφαίρα του 

φυματινικού μιάσματος. 

Στο φυματινικό μίασμα η φαντασιακή απόρριψη της καθημερινότητας 

και η αναζήτηση του άπιαστου ιδεώδους, έχει ως αποτέλεσμα την 

σύγκρουση με το νόμο. Στο φυματινικό υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας. 

Είναι πολλές φορές υποσυνείδητος και εκφράζει την φαντασίωσή του 

ότι θα τιμωρηθεί γιατί τόλμησε να επιθυμήσει κάτι το διαφορετικό, 

κάτι το νέο. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα ο φυματινικός να αποφεύγει 

την ανοικτή σύγκρουση με το νόμο, να ξεφεύγει. Έτσι αποφεύγει να 

συγκρουστεί άμεσα, προτιμά να διαφύγει. Αυτό είναι ένα έντονο 

χαρακτηριστικό του. Σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα δεν αντιδρά άμεσα 

προς την ίδια κατεύθυνση αλλά αντιδρά έντονα προς άλλη 

κατεύθυνση. Έτσι, σε μια απώλεια για να ξεπεράσει τη θλίψη του, 

μπορεί να εμφανίσει υπερδραστηριότητα επαγγελματική ή μπορεί να 

πάει σε κέντρο διασκέδασης για να ξεσκάσει και να ξεπεράσει την 
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πίκρα του συμβάντος. Το ζεúμπέκικο αποτελεί τυπικό φυματινικό 

σύμβολο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των ρεμπέτικων φυματικών 

τραγουδιών. Μελετώντας τους στίχους τους, βρίσκουμε ότι το 

κυριότερο και πιο συχνό θέμα που ανευρίσκεται σε αυτά, είναι η μάνα. 

Πολύ χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι του παρακάτω ζεúμπέκικου: 

ΣΑΝ ΠΕΘΑΝΩ, ΒΡΕ ΜΑΝΟΥΛΑ… 

Μάνα μου, το στήθος μου πονεί 

κι αναστενάζω, 

τούτονε το χρόνο, μάνα μου, 

δεν τόνε βγάζω. 

Σαν πεθάνω βρε μανούλα, 

μίλα στη γειτονοπούλα, 

πες της πως γι’ αυτήν πεθαίνω 

αχ, και στον Άδη κατεβαίνω. 

Να με πλύνει, να μ’ αλλάξει, 

το κεράκι να μ’ ανάψει, 

να με κλάψει, να με κλάψει, 

αχ, το κορμάκι μου να θάψει. 

Μάνα μου, μου τόπαν οι γιατροί 

πως έχω φθίση, 

δεν μπορεί, μανούλα μου, ο βήχας  

να μ΄ αφήσει. 

Στο φυματινικό μίασμα παρατηρούμε συχνά εναλλαγές στην ψυχική 

σφαίρα. Έτσι, βλέπουμε άλλοτε να επιζητεί την προστασία και άλλοτε 

την ανεξαρτησία. Άλλοτε είναι αδρανής και άλλοτε ανήσυχος. Άλλοτε 

είναι καταθλιπτικός και άλλοτε παρουσιάζει υπερβολική ευθυμία. 

Άλλοτε είναι βίαιος και άλλοτε εξαιρετικά ευαίσθητος. 
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Αλλά ας εξετάσουμε τα σωματικά συμπτώματα του φυματινικού 

μιάσματος ανά σύστημα: 

Γενικά 

Υπάρχει τάση για διαπύηση. 

Επίσης υπάρχει τάση για συρίγγια, εκκολπώματα και ουλές. 

Τάση για απίσχνανση και αδυναμία. 

Τάση για έντονη εφίδρωση. 

Ευαισθησία στο κρύο και στις αλλαγές του καιρού. 

Τροποποιητικές συνθήκες: 

Καλύτερα με την αλλαγή παραστάσεων. 

Καλύτερα ταξιδεύοντας. 

Χειρότερα στις ακραίες θερμοκρασίες 

Κεφάλι 

Πονοκέφαλοι που εμφανίζονται τις διακοπές ή που εμφανίζονται μετά 

από ασήμαντους εκλυτικούς στρεσογόνους παράγοντες όπως η 

προετοιμασία για εξετάσεις. Μπορεί να υπάρχουν ως συνοδά 

συμπτώματα πάγωμα των χεριών και των ποδιών, ερυθρό πρόσωπο, 

κόπωση. Είναι καλύτερα με την ξεκούραση, την ησυχία, τον ύπνο, το 

φαγητό. Οι φυματινικοί πονοκέφαλοι συνήθως διαρκούν για μέρες και 

είναι πολύ έντονοι, πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ενός επιδέσμου 

γύρω από το κεφάλι. Καλυτερεύουν με την επίσταξη. 
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Εξανθήματα της κεφαλής με πύον. Εξανθήματα με ερεθιστικό υγρό. 

Σχηματισμός κρούστας. Ύπαρξη ραγάδων. Δύσοσμος ιδρώτας 

κεφαλής. 

Ίλιγγοι που ξεκινούν στη βάση του εγκεφάλου. 

Μάτια και όραση 

Αστιγματισμός και άλλες παθήσεις που παρουσιάζουν δομικές 

αλλοιώσεις. Αλλοιώσεις του φακού, του σκληρού χιτώνα, του 

χοριοειδή, του ακτινωτού σώματος και της ίριδας. 

Φωτοφοβία. Υπάρχει έντονη απέχθεια για το τεχνητό φως παρά για το 

φυσικό φως. Διαταραχές στο αδενικό σύστημα ή στην δακρυϊκή 

συσκευή. Διαπυήσεις όπως βρίσκουμε σε κοκκιωματώδη βλέφαρα. 

Δακρυοκυστίτις. Τράχωμα. 

Εξελκώσεις μπορεί να υπάρχουν αλλά δεν είναι το σημείο που 

υπερτερεί. 

Διαπυήσεις. 

Ρευματικές παθήσεις των ματιών όπως ρευματική ιρίτιδα, σύνδρομο 

Reiter και σύνδρομο Sjogren. Υπάρχει καλυτέρευση με τα θερμά 

επιθέματα. Φλυκταινώδης επιπεφυκίτις που χειροτερεύει το βράδυ και 

μετά την δύση του ηλίου. 

Κριθή των οφθαλμών. Δακρυúκό συρίγγιο. Γλαύκωμα. Οφθαλμο-

κινητική παράλυση. 

Αυτί και ακοή 

Παθήσεις του μέσου ωτός. 
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Διαπυητικές διαδικασίες και καταστροφή των οσταρίων των αυτιών. 

Οξεία και χρονία μέση ωτίτις. Αποστήματα. Δύσοσμο πύον. Η 

παραμικρή έκθεση στο κρύο ή το παραμικρό ρεύμα αέρα μπορεί να 

είναι η εκλυτική αιτία. Κάποιες φορές υπάρχουν παρατεταμένες 

πυρετικές καταστάσεις οι οποίες υποχωρούν με την έναρξη ροής του 

πύου. 

Οι παθήσεις των αυτιών είναι συχνή διέξοδος των ψυχικών 

συγκρούσεων των φυματινικών παιδιών. Τις περισσότερες φορές 

συνοδεύονται με πυρετό. Άλλες φορές τα αυτιά επηρεάζονται 

δευτερογενώς από μια πυώδη αμυγδαλίτιδα. 

Εξανθήματα των ώτων με εκροή υγρού ερεθιστικού. Σχηματισμός 

κρούστας και ραγάδων που μπορεί και να ματώνουν. Συρίγγια. 

Μύτη και όσφρηση 

Ρινορραγίες άφθονες με ανοικτό κόκκινο χρώμα. Προκαλούνται από 

ασήμαντες αφορμές όπως τη ζέστη του καλοκαιριού, ή την έντονη 

άσκηση ή με το παραμικρό άγγιγμα όπως το πλύσιμο του προσώπου. 

Καλυτερεύουν με τα κρύα επιθέματα. 

Η συνήθεια του να βάζει κάποιος το δάκτυλο στο ρουθούνι της μύτης 

και να την σκαλίζει είναι φυματινικό μίασμα επίσης. 

Απεκκρίσεις παχύρευστες, δύσοσμες, πυώδεις και πολλές φορές 

αιματηρές. 

Πρόσωπο 

Μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Ωχρό πρόσωπο με τάση για 

αιμωδίες. Ωχρότης ή ερυθρότης στο ένα ημιμόριο του προσώπου. 

Κοκκινωπές κηλίδες στις παρειές. Κατακόκκινα χείλη. Μικρές 
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κόκκινες βλατίδες στην μύτη, στις παρειές, στον πώγωνα. Μάτια 

ζωντανά, μακριές βλεφαρίδες. 

Βαθιές σχισμές στα χείλη, έλκη στη γωνία του στόματος. 

Το πρόσωπο μπορεί να είναι τραχύ, με εξανθήματα και διαπύηση. 

Ροδόχρους ακμή. 

Στόμα και γεύση 

Άφθονη αιμορραγία από το στόμα, εκσεσημασμένο μάτωμα των 

ούλων, ματώνουν στο παραμικρό άγγιγμα. Διαταραχές στη μορφή από 

τα δόντια και το φατνιακό τόξο. Επώδυνα έλκη. 

Διαταραχές της οδοντοφυίας που χαρακτηρίζονται από πόνο, διάρροια, 

σπασμούς ή τινάγματα, πυρετικές καταστάσεις, διαταραγμένη πέψη, 

διαπυήσεις και αποστήματα. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στις ακραίες 

θερμοκρασίες. 

Πυώδεις αμυγδαλίτιδες που υποτροπιάζουν. Φαρυγγίτις επίμονη μετά 

από αμυγδαλεκτομή. 

Σαθρή γεύση ή γεύση αίματος ή πύου. Αλμυρή γεύση ή σαν σάπια 

αυγά. Μεταλλική γεύση στο στόμα. 

Θώρακας - πνεύμονες 

Φυματίωση πνεύμονος Πνευμονία. Πνευμονοκονίωση. Ακτινομύ-

κητες. Ιστοπλάσμωση. Κρυπτοκόκκωση. Ασπεργίλλωση. Βρογχικό 

άσθμα. Χρόνια βρογχίτιδα. Σαρκοείδωση. 

Η αναπνοή είναι θωρακική και σπάνια διαφραγματική. Ο ασθενής 

αναπνέει επιφανειακά, ρηχά, δεν μπορεί να εισπνεύσει βαθειά. Έτσι 
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τα πνευμόνια δεν φθάνουν ποτέ στην πληρέστερη διάτασή τους, οι 

κυψελίδες δεν χρησιμοποιούνται και έτσι ατροφούν και αχρηστεύ-

ονται. Η παραμικρή απόφραξη τις συγκολλά και καταστρέφει την υφή 

τους. Η μετατροπή της διαφραγματικής σε θωρακικής αναπνοής 

γίνεται όταν το άτομο είναι ηλικίας δύο - πέντε ετών. Στην ηλικία 

αυτή επικρατούν οι φυματινικές συγκρούσεις. 

Άλλοτε ο θώρακας είναι στενός και κατά την πλάγια και κατά την 

προσθιοπίσθια διάμετρο. Άλλοτε ο ένας πνεύμονας είναι μεγαλύτερος 

από τον άλλο, ή η δράση του ενός επιταχύνεται και του άλλου 

αμβλύνεται. Το ένα ημιθωράκιο είναι πληρέστερο από το άλλο, 

εμφανίζοντας καλύτερη ανάπτυξη ή μεγαλύτερο αναπνευστικό εύρος. 

Συχνά η ικανότητα έκπτυξης του πνεύμονα περιορίζεται σημαντικά 

και το ποσό του υπολειπόμενου αέρα μειώνεται. Οι ώμοι είναι 

αποστρογγυλωμένοι, κλείνουν τη θωρακική χώρα και εμποδίζουν την 

ελεύθερη πνευμονική δράση. Ασθενείς με φτωχή αναπνοή που σπάνια 

αναπνέουν διαφραγματικά. Αδυναμία, άγχος, δύσκολη αναπνοή, 

κοπιαστική αναπνοή. Πλημμελής, ελαττωμένη θρέψη. 

Βήχας βαθύς παρατεταμένος, χειρότερα το πρωί και το βράδυ, μόλις ο 

άρρωστος ξαπλώσει. Άλλοτε ο βήχας είναι ξερός και σκληρός και 

επιφέρει πονοκέφαλο ή όλο το σώμα τραντάζεται από τους 

παροξυσμούς. Η απόχρεμψη είναι πυώδης ή βλεννοπυώδης, 

πρασινοκίτρινη ή και αιματηρή, συχνά δύσοσμη, άλλοτε υπογλυκεία ή 

υφάλμυρη. Είναι χειρότερα με την παραμικρή έκθεση στο κρύο, 

φοβάται τον κρύο αέρα. Μαζί με το βήχα υπάρχει αίσθηση μεγάλης 

εξασθένησης. Κουράζεται εύκολα, ποτέ δεν φαίνεται ξεκούραστος. 

Νοιώθει κουρασμένος τη νύχτα, κουρασμένος ακόμη και μετά τον 

ύπνο. 
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Καρδιά - κυκλοφορικό σύστημα 

Συμφορητική υπεραιμία στο θώρακα σε νεαρά άτομα. 

Οι καρδιακές δυσλειτουργίες έχουν συνοδά συμπτώματα λιποθυμίες, 

προσωρινή απώλεια όρασης, ήχους στα αυτιά, ωχρότητα και μεγάλη 

αδυναμία. Συνήθως είναι χειρότερα όταν είναι όρθιος και καλύτερα 

όταν είναι ξαπλωμένος. 

Δεν μπορεί να ανέβει σε υψόμετρο γιατί η διαταραγμένη κυκλοφορία 

επηρεάζει τον εγκέφαλο και ζαλίζεται, ή λιποθυμά συχνά, όταν 

βρίσκεται σε αραιή ατμόσφαιρα. Ο εγκέφαλος δεν αιματώνεται 

κανονικά σε μεγάλο υψόμετρο. 

Επιθυμίες και απέχθειες 

Επιθυμεί ακραίες γευστικές καταστάσεις όπως τα πολύ ζεστά 

ροφήματα ή τροφές και τις πολύ κρύες τροφές ή ροφήματα. 

Επιθυμία για πατάτες, κρέας, λιπαρά, αλμυρά, αλμυρό ψάρι, τα κρύα 

ροφήματα, για διεγερτικά όπως ο καφές, για κρασί, μπύρα και 

αλκοολούχα ποτά. Υπάρχει τάση για αλκοολούχα και χρήση 

ναρκωτικών. 

Υπάρχει απέχθεια για τα λιπαρά και το κρέας σε άλλες περιπτώσεις. 

Χειροτερεύουν με τις αμυλούχες τροφές. 

Η επιθυμία για κιμωλία, χώμα, και άλλα δύσπεπτα υλικά είναι 

φυματινικό χαρακτηριστικό επίσης. 
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Στομάχι 

Μεγάλη πείνα με αίσθημα κενού στο στομάχι. Πονοκέφαλος όταν 

πεινάει. Τάση για λιποθυμία αν δε φάει. Άλλοτε υπάρχει μεγάλη πείνα 

που δεν ικανοποιείται όσο και αν τρώει ενώ άλλοτε έχουν ανορεξία, η 

οποία είναι χειρότερα το πρωί. Σε παιδιά βρίσκουμε να έχουν μεγάλη 

επιθυμία για κάποιες τροφές αλλά μόλις τις έχουν μπροστά τους έχουν 

αποστροφή για αυτές. Παρά τη μεγάλη τους όρεξη και το πολύ 

φαγητό που τρώνε μπορεί να παρουσιάζουν απίσχνανση. 

Αίσθημα κενού στο στομάχι. Τάση για γαστρορραγία. Κήλη 

οισοφαγείου τρήματος. 

Κοιλιά - εντερικό σύστημα 

Ευαισθησία στο κρύο στην περιοχή της κοιλιακής χώρας η οποία 

προκαλεί κολικούς, διάρροιες και γενική δυσλειτουργία του εντερικού 

σωλήνα. Δυσμηνόρροια με αίσθηση ότι τραβιούνται τα όργανα προς 

τα κάτω. Δυσκοιλιότητα. 

Περιτονίτις. Φυματιώδης περιτονίτις. Φυματιώδης εντερίτις. Φυματί-

ωση κοιλίας. Φυματιώδης μεσεντερίτις. Νόσος του Crohn. Παρασιτώ-

σεις. Σκώληκες. Συρίγγια. 

Προδιάθεση για δημιουργία κήλης. 

Εξαντλητικές διάρροιες, που συνυπάρχουν με μεγάλη ευαισθησία στο 

κρύο και εξάντληση. Πολλές φορές συνυπάρχει και αιμορραγία. 

Μερικές φορές συνυπάρχει κρύος ή ζεστός ιδρώτας ο οποίος 

καταβάλλει πολύ τον ασθενή. Αίσθημα κενού στην κοιλιακή χώρα 

συνοδεύει πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις. Χειροτερεύουν με το 

γάλα, τις πατάτες, το κρέας, την κίνηση, τη νύχτα. Εμετός και ρέψιμο 
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είναι πολλές φορές συνοδά συμπτώματα. Μετά τη διάρροια ο ασθενής 

νοιώθει καλύτερα. 

Αιμορραγία από το ορθό. Πρόπτωση ορθού. Αιμορροίδες. Συρίγγια 

ορθού. 

Ουροποιητικό σύστημα 

Νυχτερινή ενούρηση. 

Ούρα άχρωμα, ωχρά και άφθονα με πολύ λίγους κρυστάλλους. Ο 

διαβήτης ανήκει κυρίως στο φυματινικό μίασμα. Ούρα δύσοσμα, που 

αποσυντίθενται εύκολα, με οσμή μούχλας, σαν παλιός σανός ή που 

βρωμάνε σαν ψοφίμι. 

Άγχος και αδυναμία μετά την ούρηση. 

Γεννητικό σύστημα 

Η έμμηνη ροή είναι εξαντλητική και συχνά παρατεταμένη και άφθονη. 

Άλλοτε είναι σύντομη αλλά εμφανίζεται νωρίτερα, κάθε δύο ή τρεις 

εβδομάδες. Αιμορραγία με κατακόκκινο αίμα. Άλλοτε η ροή είναι 

σκούρη, πηκτή κίτρινη ή πρασινοκιτρινωπή. Μερικές φορές γεμάτη 

σβώλους, πηκτή, πυώδης. Συνοδά συμπτώματα μπορεί να είναι ίλιγγοι, 

τάση για λιποθυμία και χλωμάδα, πονοκέφαλοι, πόνοι στην πλάτη, 

γαστρικές διαταραχές, νευραλγίες, διάρροια, ανορεξία, ναυτία, έμετοι, 

επίσταξη, πυρετός κ.λ.π. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν υστερικά 

συμπτώματα. Η ασθενής αισθάνεται άσχημα πριν αρχίσει η ροή. 

Μετά τη ροή η άρρωστη φαίνεται χλωμή, με μαύρους κύκλους γύρω 

από τα μάτια, ή με βαθουλωμένα μάτια, με όψη εξαντλημένη και 

κομμένη. 
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Αναστροφή, εκστροφή, οπίσθια κάμψη και παρεκτόπιση της μήτρας. 

Χαλαρωμένο μυϊκό σύστημα. 

Λευκόρροια πυώδης, δύσοσμη. 

Οι ωδίνες στον τοκετό είναι συχνά δύσκολες, εντονότατες, 

παρατεταμένες και εξουθενωτικές. Υπάρχει δυσκολία να θηλάσει. 

Ονειρώξεις. Αυξημένη γενετήσια επιθυμία. Σεξουαλικές παρεκκλίσεις. 

Μητρομανία. 

Μυοσκελετικό σύστημα - άνω και κάτω άκρα 

Νευραλγικοί πόνοι που καλυτερεύουν με την ανάπαυση και την ζέστη 

και χειροτερεύουν με την κίνηση. 

Οι διαταραχές στις αρθρώσεις συνίστανται σε αύξηση του οστίτη 

ιστού. Τα οστά μπορεί να είναι μαλακά, ραχιτικά, κυρτωμένα. Τα 

πόδια παραμορφώνονται γιατί δεν αντέχουν το βάρος του σώματος. 

Υπάρχει τάση για διαστρέμματα και κακώσεις. 

Φυματίωση οστών. Φυματίωση σπονδυλικής στήλης. Ψυχρά αποστή-

ματα. Οστεομυελίτιδα ποικίλης αιτιολογίας. Συρίγγια. 

Νύχια εύθραυστα, σπάζουν ή σχίζονται εύκολα. Άλλοτε είναι λεπτά 

σαν χαρτί και λυγίζουν εύκολα. Κάποτε είναι διάστικτα από κηλίδες ή 

από άσπρους λεκέδες. Πρόσθιο άκρο οδοντωτό. Πτώση νυχιών. 

Κάλοι. 

Δέρμα 

Αποστήματα, αργή επούλωση των ιστών μετά από τραυματισμούς. 

Τάση για δημιουργία ουλών. 
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Αλλεργικές αντιδράσεις μετά από τσιμπήματα εντόμων. 

Δερματικά εξανθήματα με δοθιήνες με πολύ πύο. Έκζεμα με ραγάδες. 
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ 
ΨΩΡΙΚΟΥ ΜΙΑΣΜΑΤΟΣ 

Αναφερθήκαμε στις προηγούμενες σελίδες για την ταξινόμηση της 

ιδιοσυστασίας σύμφωνα με την ομοιοπαθητική βιβλιογραφία. Είπαμε 

ότι ο Χάνεμαν χρησιμοποίησε τη λέξη “ψώρα” με μια ειδική 

υποδήλωσή του. Με τον όρο αυτό εννοούσε μια αρχική νοσηρή 

κατάσταση, που μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής μόλυνσης 

ολοκλήρου του οργανισμού εκδηλώνεται με ένα ιδιόμορφο δερματικό 

εξάνθημα. Λέει χαρακτηριστικά: “Η ψώρα είναι η πιο παλιά, πιο 

παγκόσμια, πιο ολέθρια και ακόμη ελάχιστα γνωστή μιασματική νόσος, 

που παραμόρφωσε και βασάνισε τα έθνη επί χιλιάδες χρόνια”. Ο Haehl 

λέει: “Για τον Χάνεμαν η ψώρα είναι μια νόσος ή διάθεση προς νόσο, 

κληροδοτούμενη από γενεά εις γενεά για χιλιάδες χρόνια και είναι το 

υποθάλπον έδαφος για κάθε νοσηρή κατάσταση. Ταυτόχρονα είναι η πιο 

μολυσματική και μεταδοτική όλων”. 

Ένα δυσκολονόητο σημείο είναι το πώς μεταδίδεται η ψώρα. 

Διαβάζουμε στα κλασσικά συγγράμματα ότι μια απλή ψηλάφηση 

είναι αρκετή για να μας ενοφθαλμίσει την ψώρα. Ή ότι το μωρό κατά 

τη γέννησή του μολύνεται, καθώς διέρχεται το γεννητικό σωλήνα της 

μητέρας, που -όπως συχνά συμβαίνει- είναι μολυσμένη με τη νόσο ή 

ότι το μωρό δέχεται αυτήν την ανεπιθύμητη μόλυνση από τα χέρια της 



 2 

μαμμής, που μολύνθηκε από άλλη επίτοκο ή πιο πριν. Στη συνέχεια, 

αφού το ψωρικό μίασμα έλθει σε επαφή με το δέρμα, μεταδίδεται δια 

μέσου των νεύρων στο υπόλοιπο σώμα. Μετά από κάποιες μέρες, 

αφού έχει λάβει την πλήρη εσωτερική της ανάπτυξη, θα εμφανιστούν 

οι τοπικές της εκδηλώσεις. 

Μας τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα: Η ψώρα προέρχεται από έξω; 

Αν δεν ξεκινά μέσα στον εγκέφαλό μας, που αποτελεί την έδρα της 

ψυχής μας, τότε πώς πρωτοπαρουσιάστηκε, όταν πρωτοπαρου-

σιάστηκε πριν χιλιάδες χρόνια; Το παραπάνω ερώτημα είναι βέβαια 

πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Βρισκόμαστε δηλαδή στο δίλημμα ή να 

δεχθούμε την πρωτοπαρουσίαση της νόσου στο ανθρώπινο γένος σαν 

εξωτερική επίδραση κάποιων παραγόντων ή σαν αποτέλεσμα μιας 

εσωτερικής διεργασίας. 

Ετέθη λοιπόν το ερώτημα: “Τι είναι το ψωρικό μίασμα; Τι είναι αυτό 

που πάνω του έχει κτιστεί η ανθρώπινη νόσος;” Στην ομοιοπαθητική 

βιβλιογραφία που είχα υπ’ όψιν μου δεν μπορούσα να βρω μια 

απάντηση που να με ικανοποιεί. Έτσι προσπάθησα να βρω μια λύση 

μέσα από την Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, ψυχανάλυση και άλλα 

θεραπευτικά συστήματα. Υπήρχε ένα σημείο που αποτελούσε το 

“μίτο της Αριάδνης”. Η ψώρα είναι η αρχική αιτία της νόσου. Έτσι 

έπρεπε να ψάξω και σε αυτά, τι απόψεις υπήρχαν για τη γένεση της 

αρρώστειας. Η συγκριτική μελέτη αυτών θα με βοηθούσε να 

κατανοήσω το ψωρικό μίασμα. 

Ας μελετήσουμε πρώτα τις ψυχαναλυτικές απόψεις για τη δημιουργία 

των συμπτωμάτων. (Δεν είναι δυνατόν βέβαια να περιγραφούν 

λεπτομερώς οι ψυχαναλυτικές απόψεις. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί 

να απευθυνθεί στα συγγράμματα που αναγράφονται στη βιβλιο-

γραφία). 
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Είναι αναγκαίο να αναφερθούμε λίγο στο “δομικό” μοντέλο της 

προσωπικότητας, που ανέπτυξε ο Freud. Η προσωπικότητα ενός 

ατόμου, το σύνολο δηλαδή των ιδιαίτερων και σταθερών ψυχικών του 

χαρακτηριστικών (όσον αφορά στις τοποθετήσεις του, στις ιδέες του 

και στις αξίες του, στις συναισθηματικές αντιδράσεις και στους 

συνήθεις τρόπους ενέργειας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς) 

διακρίθηκε σε τρία τμήματα. 

Το “Προεγώ”, ή “Εκείνο”, ή “Αυτό”, ή “Id” είναι το τμήμα της 

προσωπικότητας, που περιλαμβάνει όλο το σύνολο των ενστικτικών 

ενορμήσεων. Ακολουθεί την αρχή της ηδονής. 

Το “Εγώ” αποτελεί την πλέον “συστηματοποιημένη περιοχή” της 

προσωπικότητας. Είναι το τμήμα εκείνο που εξυπηρετεί περισσότερο 

την ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Καθορίζεται ως το σύνολο των 

λειτουργιών, οι οποίες δρουν ως μεσολαβητής μεταξύ των 

εσωτερικών παρορμήσεων και των απαγορεύσεων, ενώ παράλληλα 

ενεργούν για τη διατήρηση επαφής και ελέγχου της εξωτερικής 

πραγματικότητας. Διέπεται από την αρχή της πραγματικότητας. 

Το “Υπερεγώ” περιλαμβάνει τις ηθικές αρχές, τις οποίες επέβαλε στο 

άτομο η οικογενειακή επίβλεψη και αγωγή κατά τα πρώτα έτη της 

θεμελιώσεως της προσωπικότητας. Εκτός από τις απαγορεύσεις 

περιλαμβάνει και τα ιδανικά του ατόμου. 

Η διατήρηση της υγείας κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, επιτυγ-

χάνεται όταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών τμημάτων 

της προσωπικότητας. Εκτός από το δομικό μοντέλο ο Freud έχει 

περιγράψει και το τοπογραφικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει τα 

εξής: Συνειδητό, Υποσυνείδητο, Προσυνειδητό. 
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Στο υποσυνείδητο περιέχονται ψυχικά βιώματα που δε συνειδητο-

ποιούνται. Στο Προσυνειδητό βρίσκονται βιώματα και διεργασίες, που 

γίνονται συνειδητά πιο εύκολα. 

Οποιαδήποτε ενστικτώδης επιθυμία, θα περάσει από τη “λογοκρισία” 

του Υπερεγώ, ώστε να εξεταστεί αν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί 

χωρίς να ρεζιλευτεί το άτομο. Αν κριθεί απαγορευτέα, δημιουργείται 

σύγκρουση μεταξύ του Id και του Υπερεγώ η οποία οδηγεί σε 

αδιέξοδο. Το Εγώ προσπαθεί να συμβιβάσει αυτήν τη διαμάχη με 

αναβολή της ικανοποιήσεώς τους ή χρησιμοποιώντας το μηχανισμό 

της απώθησης. Η απώθηση είναι ο πρωταρχικότερος μηχανισμός 

άμυνας. Με αυτόν δεν επιτρέπεται η ανάδυση στο συνειδητό 

ανεπίτρεπτων επιθυμιών, τάσεων, σκέψεων κλπ. και “σπρώχνει” τη 

σύγκρουση στο υποσυνείδητο. Αν και τα παραπάνω γίνονται σε 

υποσυνείδητο επίπεδο, το Εγώ έχει την αίσθηση του κινδύνου, με την 

έννοια ότι αν εκφραστούν οι ασυνείδητες και “απαγορευμένες” 

επιθυμίες, θα παρασυρθεί σε μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Η 

συναίσθηση της απειλής αυτής αποτελεί το υποσυνείδητο ή 

πρωταρχικό άγχος, που ενεργεί ως “σήμα κινδύνου” και προτρέπει το 

Εγώ στο να συγκρατήσει στο υποσυνείδητο τις ενστικτώδεις 

επιθυμίες και την όλη σύγκρουση για να μη συνειδητοποιηθεί η 

απειλή. 

Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής δυναμική. Από τη μια μεριά οι 

ενστικτώδεις επιθυμίες και από την άλλη η απώθηση που προκαλεί το 

Εγώ. Όταν η ένταση των ενορμήσεων αυξηθεί, τότε η σύγκρουση 

ανέρχεται στο προσυνειδητό και υπάρχει πλέον απτός ο κίνδυνος να 

φθάσει το συνειδητό. Τότε εμφανίζεται το συμπτωματικό, έκδηλο 

άγχος. Επειδή αυτό είναι δυσάρεστο, κινητοποιούνται διάφοροι 

μηχανισμοί άμυνας, που επιλέγονται και ενεργούν υποσυνείδητα. 

Εκτός από την απώθηση, που ήδη αναφέρθηκε, σημαντικοί 

μηχανισμοί είναι οι εξής: Συνταύτιση, αναπλήρωση, υποκατάσταση, 
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μετουσίωση, εκλογίκευση, παλινδρόμηση, μετάθεση, διανοητικοποί-

ηση, ανατροπή, αντιδραστικός σχηματισμός, αποσύνδεση, μετατροπή, 

συμβολισμός, προβολή, ενδοβολή, ενσωμάτωση, προβλητική συνταύ-

τιση, άρνηση κ.λ.π. 

Με τη σωματοποίηση ένα μέρος από την ψυχική σύγκρουση εκφορτί-

ζεται στο σώμα και έτσι εμφανίζονται τα σωματικά συμπτώματα. 

Η ομοιότης της σκέψεως της ομοιοπαθητικής και της ψυχαναλυτικής 

σχολής για το τι είναι νόσος είναι ξεκάθαρη. Μπορούμε να χρησιμο-

ποιήσουμε από τα παραπάνω για να ξεδιαλύνουμε το γρίφο του 

ψωρικού μιάσματος τα εξής στοιχεία: α) Την έννοια της ψυχικής 

σύγκρουσης και β) την έννοια της απώθησης. Θεωρητικά, αν δεν 

απωθούσαμε, δεν θα υπήρχε πρωταρχικό άγχος και συμπτώματα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην απωθούμε είναι η διαρκής 

συνειδητοποίηση. 

Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ο παρακάτω μύθος για τη δημιουργία 

της αρρώστιας: Ο Αδάμ και η Εύα, το πρώτο ζευγάρι των ανθρώπων 

ζούσε στον Παράδεισο, ευτυχισμένο. Τίποτε δεν του έλειπε. Μονάχα 

μια απαγόρευση τού έγινε, να μην τρώει τους καρπούς από το δέντρο 

τής “γνώσης του καλού και του κακού”. Μια μέρα, η Εύα 

παρασύρθηκε από το πονηρό πνεύμα, το διάβολο, που παίρνοντας τη 

μορφή φιδιού, παρουσιάστηκε μπροστά της. Της είπε ότι αν έτρωγαν 

τον καρπό θα γίνονταν και αυτοί Θεοί και έφαγε από τον 

απαγορευμένο καρπό, παρασέρνοντας φυσικά και τον Αδάμ. Μετά 

την πράξη άρχισαν να ντρέπονται και ντύθηκαν για να μη βλέπουν τη 

γύμνια τους. Ο Θεός θύμωσε πολύ με την πράξη τους και τους έδιωξε 

από τον Παράδεισο δίνοντάς τους την κατάρα: να γεννάει η Εύα με 

πόνους τα παιδιά της και ο Αδάμ να τρώει το ψωμί του με τον ιδρώτα 

του προσώπου του. Μετά την έκπτωση από τον Παράδεισο οι 

άνθρωποι αρρώσταιναν και πέθαιναν. 
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Στον παραπάνω μύθο βλέπουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

3. Υπάρχει η επιθυμία, υπάρχει και ο νόμος, 

4. Υπάρχει ένα αίσθημα κατωτερότητας των πρωτοπλάστων απέναντι 

στο Θεό. 

5. Το φάγωμα του καρπού συμβολίζει την καταπάτηση των νόμων 

της φύσεως. 

6. Μετά την ανυπακοή δημιουργούνται τύψεις. 

7. Μετά την παράβαση αρχίζουν οι άνθρωποι να πεθαίνουν και να 

αρρωσταίνουν. 

Σε αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα: Αν δε συνέβαιναν αυτά, ο 

άνθρωπος δε θα πέθαινε ποτέ; ή μήπως άρχισε τότε να φοβάται το 

θάνατο; 

Σχετικά με αυτό το θέμα ο Ιπποκράτης γράφει στο “περί διαίτης”: 

“…Τίποτα απολύτως λοιπόν δεν χάνεται και τίποτα δεν 

γεννιέται, που να μην προϋπήρξε. Τα πράγματα μεταβάλ-

λονται με το να ενώνονται και να διαχωρίζονται. Οι 

άνθρωποι πιστεύουν ότι το ον γεννιέται, αυξάνεται και 

έρχεται στο φως από τον Άδη και άλλο ον φθίνει και 

χάνεται από το φως μέσα στον Άδη, γιατί εμπιστεύονται 

περισσότερο τα μάτια παρά τη νόησή τους, ενώ δεν είναι 

ικανοί να κρίνουν ούτε όσα βλέπουν. Εγώ όμως 

προσπαθώ να ερμηνεύω τούτα με τη νόηση. Έχουν ζωή κι 

εκείνα (τα όντα του Άδη) και αυτά εδώ (στη γη). Αν 

υπάρχει ζωή, δεν μπορεί να υπάρχει θάνατος, εκτός αν 

όλα πεθάνουν ταυτόχρονα. Γιατί πού θα συμβεί ο θάνατος; 

Κάτι που δεν υπάρχει δεν γίνεται να έλθει στη ζωή. Από 
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που θα έλθει; Όλα τα πράγματα αυξάνουν και μειώνονται 

μέχρι το ανώτατο ή το κατώτατο δυνατό όριό τους…” 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο μύθος του Προμηθέα δεσμώτη: 

Ο Προμηθέας τιμωρήθηκε από το Δία και δέθηκε με σιδερένιες 

αλυσίδες πάνω στον Καύκασο από τον Ήφαιστο με τη βοήθεια του 

Κράτους και της Βίας. Ένας αετός έτρωγε κάθε μέρα το ήπαρ του 

Προμηθέα, που τη νύχτα ξαναγεννιόταν. 

Γιατί όμως τιμώρησε ο Δίας τον Προμηθέα; Στο έργο του Αισχύλου 

‘Προμηθεύς δεσμώτης” ο ίδιος ο Προμηθέας δίνει την απάντηση στον 

παρακάτω διάλογο: 

ΧΟ.— Σιδερόκαρδος κι από πέτρα είναι πλασμένος όποιος 

τα πάθη σου δε συμπονάει, Προμηθέα!... Εγώ δε θά’ θελα 

ποτές μου να τα δω και ράγισε η καρδιά μου καθώς τά’ δα. 

ΠΡ.— Οι φίλοι, ναι, λύπη τους φέρνω να με βλέπουν. 

ΧΟ. — Μήπως προχώρησες πιο πέρα απ’ όσα μού ‘πες; 

ΠΡ. — Ναι, τους ανθρώπους λύτρωσα απ’ το φόβο του 

θανάτου. 

ΧΟ.— Ποιο γιατρικό, για την αρρώστια αυτή, τους βρήκες; 

ΠΡ.— Τυφλές ελπίδες έβαλα μεσ’ στην καρδιά τους. 

ΧΟ.— Μεγάλο δώρο χάρισες τ’ ανθρώπου. 

ΠΡ.— Κι’ ακόμα τη φωτιά εγώ τους έδωκα. 

ΧΟ.— Τη λαμπερή φωτιά οι εφήμεροι την έχουν τώρα. 

ΠΡ.— Και περισσές, μ’ αυτή, θα μάθουν τέχνες. 

ΧΟ.— Γι’ αυτές, λοιπόν, τις αφορμές ο Δίας... 

ΠΡ.— Με τυραγνά κι ούτε σκοπεύει να λουφάξει. 
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ΧΟ.— Κι’ εμπρός σου τέλος των βασάνων σου δε βλέπεις; 

ΠΡ.— Άλλο κανένα, παρ’ όταν το θελήσει εκείνος. 

Ο Προμηθέας συμβολίζει το ανθρώπινο γένος. Στερήθηκε την 

ελευθερία του από τον Ήφαιστο, που είναι ο Θεός εφευρέτης, ο Θεός 

της τεχνολογίας, το Κράτος, που ήταν Θεός της εξουσίας και τη Βία, 

που ήταν Θεά της αυθαίρετης και άδικης δύναμης. Γιατί, όμως, 

στερήθηκε την ελευθερία του; Γιατί “προσπάθησε με γιατρικό να 

λυτρωθεί από το φόβο του θανάτου ...”. 

Για τα παραπάνω μπορεί να γραφούν και έχουν γραφεί τόμοι βιβλίων. 

Δεν είναι πρόθεσή μου να επεκταθώ στο θέμα, ίσως στο μέλλον 

μπορεί να ασχοληθώ σε άλλη εργασία εκτενέστερα. Θα ήθελα μόνο 

να εντοπίσω κάποια στοιχεία, που πιστεύω ότι έχουν σχέση με το 

ψωρικό μίασμα. 

Το πρώτο στοιχείο είναι ότι αιτία των παθών του Προμηθέα είναι το 

“ψεύτικο” λύτρωμα από το φόβο του θανάτου. Αυτή η λύτρωση 

συνδιάζεται μαζί με το δώρο της φωτιάς. Ο πολιτισμός μας είναι 

απόρροια της γνώσεως της “φωτιάς” (με τη μεταφορική της βέβαια 

έννοια). Τι άραγε εξώθησε τον άνθρωπο προς την επιστήμη; Μήπως ο 

φόβος του θανάτου; Λύνει η επιστήμη τα βαθύτερα προβλήματα του 

ανθρώπου ή απλά τον ξεγελά “βάζοντας στην καρδιά τους” τυφλές 

ελπίδες; Είναι ο πολιτισμός μας, πηγή ευτυχίας ή πηγή δυστυχίας για 

μας; 

Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που σχετίζεται με τις τρεις θεότητες, 

που έδεσαν με αλυσίδες τον Προμηθέα πάνω στον Καύκασο. Η 

τεχνολογία της κάθε εποχής (Ήφαιστος) “μαγεύει” τους ανθρώπους. 

Δεν έχει σημασία αν είναι ο δορυφόρος του 20ου αιώνα ή αν είναι το 

πιο γρήγορο ιστιοφόρο ή το πιο καλοφτιαγμένο άρμα σε παλαιότερα 

χρόνια. Η τεχνολογία κάθε εποχής αποτελεί σφραγίδα για την εποχή 
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της. Τα επιτεύγματά της αποτελούν όνειρο πολλών ανθρώπων. Αλλά 

ταυτόχρονα δεσμεύει τους ανθρώπους και σε έναν ορισμένο τρόπο 

ζωής. Η κοινωνική μας εμφάνιση και η αποδοχή μας από την κοινωνία, 

επηρεάζεται από την κατάκτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Για 

παράδειγμα μας ανεβάζει το κοινωνικό κύρος ένα καλό αμάξι. Ένα 

άτομο που δεν μπορεί να αποκτήσει ένα αμάξι αισθάνεται ντροπή 

γιατί θεωρεί τον εαυτό του όχι κοινωνικά καταξιωμένο. 

Ο κοινωνικός νόμος (Κράτος) είναι άλλος ένας παράγοντας που μας 

επηρεάζει. Ο μέσος άνθρωπος θέλει να μην έρχεται σε αντίθεση με το 

νόμο ακόμη και όταν αυτός είναι άδικος. Η φυλακή μάς γεννάει 

συναισθήματα ντροπής, άσχετα αν πολλοί ήρωες ή ιστορικά σπουδαία 

πρόσωπα έχουν φυλακιστεί από τους αντιπάλους τους. 

Η αυθαίρετη και άδικη δύναμη (Βία) των δυνατών ανθρώπων, που 

κρατάνε την εξουσία στα χέρια τους είναι κάτι που φοβίζει το μέσο 

άνθρωπο, επίσης. Ο μέσος άνθρωπος φροντίζει να “κάθεται στα αυγά 

του” και να μην έρχεται σε αντίθεση με τους δυνατούς “γιατί θα φάει 

το κεφάλι του”. 

Ενδιαφέρον στο παραπάνω έργο παρουσιάζει και ο συμβολισμός του 

αετού, που τρώει το ήπαρ του Προμηθέα. Ο αετός είναι σύμβολο 

εξουσίας. Το ήπαρ είναι όργανο, που στην αρχαιότητα συσχετιζόταν 

με τη λειτουργία της βούλησης (όπως ο εγκέφαλος με τη νόηση και η 

καρδιά με το συναίσθημα). Έτσι το φάγωμα του ήπατος αναλογεί στη 

μειωμένη βούληση, στη συστολή, που προκαλείται στο άτομο από τη 

φαντασιακή αντίθεσή του με τον Ήφαιστο, το Κράτος και τη Βία. Και 

βέβαια δεν είναι τυχαίο, που αυτό γίνεται μέρα, που τη μέρα “τίποτε 

δεν μένει κρυμμένο κάτω από το φως του ηλίου”. 

Για τον Πλάτωνα μεγάλη σημασία είχε η καταπολέμηση της αγνοίας 

με την κατάλληλη παιδεία και η απελευθέρωση του ατόμου από το 

θυμό και την επιθυμία. Η επιθυμία, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
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έντονη συναισθηματική διακίνηση, μπορεί να διαταράξει την ψυχική 

αρμονία του ατόμου και την κοινωνική λειτουργικότητά του 

(Πλάτωνος Πολιτεία). Επίσης πίστευε ότι κάθε φορά που μας 

πλησιάζει ο θάνατος, κανείς δε θέλει να πεθάνει. Χάρις εις τον 

Πλάτωνα η μελέτη του θανάτου αποτέλεσε θέμα πολύ αγαπητόν εις 

τους φιλοσόφους, αφού η “φιλοσοφία” οριζόταν ως “μελέτη θανάτου” 

και κατά τους χρόνους μετά τον Σωκράτη. Για τον Σωκράτη και τον 

Πλάτωνα ο θάνατος είναι μια φυσική ιδιότητα της ύλης, η οποία 

φθείρεται συνεχώς ώστε να δημιουργηθούν με το θάνατο νέες μορφές 

ζωής. Εις τον “Γοργίαν” ο Πλάτωνας παραθέτει ένα απόσπασμα του 

Ευριπίδου το οποίο λέγει: “..Ποιος ξέρει αν η ζωή είναι θάνατος, ο δε 

θάνατος ζωή;”. Και προσθέτει ο Σωκράτης: “…Και εμείς πράγματι 

ίσως είμαστε νεκροί. Ίσως τώρα έχουμε αποθάνει και το σώμα μας 

είναι τάφος”. Είναι φανερό ότι με την φράση αυτή εννοεί ότι χάνεται 

μια μορφή ζωής για να δώσει τη θέση της σε μια άλλη. Τα παραπάνω 

αφορούν το σώμα βέβαια, γιατί η ψυχή είναι αθάνατη. 

Ο Αριστοτέλης, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Πλάτωνος, λέγει ότι ο 

άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει την αθανασία και να κάνει τα πάντα για 

να ζεί κατά τις υποδείξεις του πολυτιμότερου στοιχείου που υπάρχει 

στον εαυτόν του το οποίο έχει ύψιστη αξία. Λέγει επίσης ότι ο 

θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, το οποίο μετά το 

θάνατο σαπίζει και διαλύεται, διότι η ψυχή είναι αυτό που κρατάει 

ενωμένο το σώμα. Διέκρινε τρία “γένη” ψυχής. Από τα τρία αυτά 

μόνο το ένα “γένος” είναι αθάνατο, αυτό που δεν έχει σχέση με τις 

οργανικές λειτουργίες της ψυχής. Το μόνο στοιχείο του ανθρώπου, το 

οποίο είναι αθάνατο, είναι “ο νους ο ποιητικός”. Θεωρεί επίσης το 

θάνατο καλύτερο από την ζωή. Γράφει: “… Το να μη γεννηθεί κανείς 

είναι το άριστον. Το να αποθάνει είναι προτιμότερο από το να ζει!…”. 

Ο Ευριπίδης διδάσκει εις την “Εκάβην”, ότι οι νεκροί ζουν μετά 

θάνατον και αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον εις τον Άδην. Ο 
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Σοφοκλής κηρύσσει με το στόμα της Αντιγόνης ότι λυπάται γιατί 

στερείται τα επίγεια, πηγαίνει όμως ευχαρίστως στον Άδη γιατί εκεί 

θα συναντηθεί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, τον πατέρα, τη μητέρα 

και τον αδελφόν, στους οποίους η ίδια προσέφερε τις τελευταίες 

υπηρεσίες και τις “επιτύμβιες χοές”. Εις τον “Αίαντα” πάλι, ο 

ομώνυμος ήρωας, αφού εχαιρέτησε τον ήλιον και ετελείωσε τον 

θρήνον, καλεί τον θάνατον να έλθει λέγοντας: “…Ω θάνατε, θάνατε, 

έλα τώρα κοντά μου, αν και θα έχω καιρό στον Άδη που θα είμαι μαζί 

σου και εκεί να σε χαιρετήσω…”. 

Οι Στωϊκοί φιλόσοφοι δίδασκαν ότι η ομοιοστατική ισορροπία του 

ατόμου δεν μπορεί να επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες. Καμμιά 

σωματική απειλή ή τιμωρία δεν έχει ισχύ τόση, ώστε να τροποποιήσει 

το βαθύτερο αίσθημα ελευθερίας του ατόμου ή να αλλοιώσει το 

αξιολογικό σύστημά του. Ψυχοθεραπευτικά προσπαθούσαν να 

εστιάσουν το άτομο στις βαθειές ανθρώπινες αξίες και προσπαθούσαν 

να το απελευθερώσουν από τις γνώμες του περιβάλλοντος. Έτσι το 

άτομο απελευθερωνόταν από την αγωνία και το άγχος του να γίνει 

δεκτό από το περιβάλλον και άρχιζε να ρίχνει τις ευθύνες για την 

πλημμελή αποδοχή του στο περιβάλλον και όχι στον εαυτό του. 

Πολύ σημαντκό για τους Στωϊκούς είναι επίσης να ξεπεράσει ο 

άνθρωπος το φόβο του για το θάνατο. Προσπαθούσαν να εστιάσουν 

το άτομο προς την ιδέα του θανάτου, καλλιεργώντας του ταυτόχρονα 

την αυτοκυριαρχία του και προσπαθούσαν να δεχθεί ότι δεν είναι ο 

θάνατος κάτι φοβερό, αλλά το να φοβάται κανείς το θάνατο. 

Ομολογούσαν, όμως, ότι ο θάνατος, η ζωή, η ηδονή και ο πόνος 

αποτελούν πρωταρχικές καταστάσεις για τον άνθρωπο. Εν τούτοις, οι 

πρωταρχικές αυτές καταστάσεις παραμένουν στα “αδιάφορα” και 

“απροαίρετα” για τον άνθρωπο. Έτσι, ενώ αναγνωρίζεται η βαρύτητα, 

την οποία ασκεί ο θάνατος στην ανθρώπινη ψυχή εν τούτοις 
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εντάσσεται αυτός εις τα “αδιάφορα” και “απροαίρετα” σαν τελευταία 

προσπάθεια του ατόμου για να διατηρήσει την εσωτερική του ενότητα 

και να μη μεταβληθεί το ομοιοστατικόν ισοζύγιο. (Τα παραπάνω είναι 

σημαντικά γιατί φαίνεται ότι η έννοια του ασυνειδήτου δεν ήταν 

άγνωστη στους αρχαίους Έλληνες). 

Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του στωϊκού Επικτήτου (50-138 

μ.Χ.), τα οποία δεικνύουν και την στάση του απέναντι στο θάνατο. 

Φανταζόμενος το θάνατο να πλησιάζει, αρχίζει μαζί του τον ακόλουθο 

διάλογο: 

– …Η σάλπιγγα που καλεί στον θάνατο, σημαίνει, άνοιξε 

την θύρα και σε προστάζει “έλα”. 

– Πού; 

– Εις τίποτε το φοβερόν, αλλά εκεί από όπου ήλθες εις την 

ύπαρξιν, εις τα αγαπητά και συγγενή, στα στοιχεία από τα 

οποία αποτελείσαι. Όσον μέρος της ανθρώπινης υπάρξεώς 

σου ήταν από φωτιά, επιστρέφει στην φωτιά, όσο ήταν από 

κομμάτι της γης, επιστρέφει στη γη, όσο ήταν μικρά πνοή, 

στην πνοή, όσο ήταν λίγο νερό, στο νερό. 

– Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας Άδης, ούτε Αχέρων, ούτε 

Κωκυτός, ούτε Περιφλεγεθών, αλλά όλα είναι γεμάτα από 

θεούς και θείες δυνάμεις; 

– Αυτά ακριβώς επειδή μπορεί κανείς πολύ να τα 

συλλογίζεται και καθώς βλέπει τον ήλιο και την σελήνη 

και τα άστρα και καθώς απολαμβάνει τη γη και την 

θάλασσα, δεν είναι εγκαταλελειμμένος, είναι μάλλον 

άνθρωπος, που δεν δέχεται βοήθεια. 

– Τι λοιπόν; Και αν κανείς μου επιτεθεί, όταν θα είμαι 

μόνος, και με κατασφάξει; 
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– Ανόητε, δεν θα κατασφάξει εσένα, αλλά το ευτελές 

σώμα…”. 

Ο Λουκρήτιος, Ρωμαίος ποιητής που έζησε γύρω στο 95 με 55 π.Χ. 

και έγραψε ένα φιλοσοφικό έπος “Περί φύσεως των πραγμάτων”, το 

οποίο για πολλούς αποτελεί έκθεση της θεωρίας του Επίκουρου για 

τον κόσμο, ακολουθώντας δική του ψυχοθεραπευτική μέθοδο πίστευε 

ότι το κύριο αίτιο της ψυχικής αδράνειας είναι ο φόβος του θανάτου, 

με τον οποίο καθηλώνεται ψυχοδιανοητικά το άτομο και αναστέλ-

λονται όλα τα κίνητρα και οι προσδοκίες για ανοδική ψυχική πορεία. 

Αν το άτομο συμφιλιωθεί με το θάνατο και απαλλαγεί από την αγωνία 

και το φόβο, πίστευε ότι θα επανερχόταν η αποκατάσταση όχι μόνο 

της εσωτερικής γαλήνης και αρμονίας, αλλά και όλης της 

κατεσταλμένης δημιουργικότητας αυτού, με την επαναφορά της 

ελπίδας και των προσδοκιών για μια πληρέστερη και ευτυχέστερη 

ψυχική ζωή. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο μύθος του Οιδίποδα, που είναι το 

θέμα της τραγωδίας του Σοφοκλή “Οιδίπους Τύρρανος”. Το θέμα του 

μύθου έχει ως εξής: 

Ο βασιλέας των Θηβών Λάϊος ενυμφεύθη την Ιοκάστην, θυγατέρα του 

Μενοικέως και αδελφήν του Κρέοντος. Επειδή δεν απόκτησαν παιδιά, 

ρώτησαν την Πυθία τι έπρεπε να πράξουν. Η Πυθία εχρησμοδότησε, 

ότι το παιδί το οποίο θα αποκτούσαν, θα φόνευε τον πατέρα του. 

Μόλις γεννήθηκε το παιδί, ο Λάϊος, φοβούμενος το χρησμό, απεφά-

σισε να το εξαφανίσει. Πράγματι, αφού τρύπησε τα πόδια του 

βρέφους και τα έδεσε με σχοινιά παρέδωσε αυτό σε κάποιο βοσκό για 

να το εγκαταλείψει στο όρος Κιθαιρώνα. Ο βοσκός λυπήθηκε το 

βρέφος, δεν εγκατέλειψε αυτό στο όρος, αλλά το παραδίδει στους 

άτεκνους βασιλείς της Κορίνθου Πόλυβο και Μερόπη, οι οποίοι το 
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ονόμασαν Οιδίποδα (Οίδος, οίδημα ποδιών) και εφρόντισαν για την 

ανατροφή του. 

Όταν ο Οιδίποδας εμεγάλωσε, επειδή πολλοί τον αποκαλούσαν νόθο, 

μετέβη στο μαντείον των Δελφών για να πληροφορηθεί για την 

καταγωγή του. Το μαντείο δεν του αποκάλυψε τους αληθινούς γονείς 

του, αλλά του είπε ότι θα γίνει ο φονιάς του πατέρα του και σύζυγος 

της μητέρας του. Ο Οιδίποδας, θεωρώντας ως γονείς του τους 

βασιλείς της Κορίνθου και για να μην επαληθευτεί ο χρησμός, δεν 

επιστρέφει στην Κόρινθο, αλλά προχωρεί προς την Φωκίδα. Καθ’ 

οδόν συναντά το βασιλέα των Θηβών, Λάϊον, τον πραγματικό του 

πατέρα, ο οποίος μετέβαινε στους Δελφούς. Έγινε μια φιλονικία με 

τον αμαξηλάτη του Λάϊου, ο Οιδίποδας φονεύει χωρίς να το γνωρίζει 

των πατέρα του Λάϊο και τους ακολούθους του εκτός από έναν, ο 

οποίος ανήγγειλε το γεγονός στη Θήβα. Βασιλέας τότε των Θηβών 

ανακηρύσσεται ο αδελφός της πραγματικής μητέρας του, ο Κρέων. 

Την εποχή όμως εκείνη μεγάλο κακό συγκλόνιζε τους Θηβαίους. Ένα 

ανθρωπόμορφο τέρας, η Σφίγγα, που καθόταν στο όρος Φίκιο, 

επρότεινε στους διερχόμενους ένα αίνιγμα και εθανάτωνε όλους, που 

δεν μπορούσαν να δώσουν λύση. Ο βασιλέας Κρέων διακήρυξε ότι 

εκείνος που θα απαλλάξει τη χώρα από τη Σφίγγα θα του δώσει για 

σύζυγο την αδελφή του Ιοκάστη και το θρόνο των Θηβών. Το αίνιγμα 

της Σφίγγας ήταν το εξής: 

“Υπάρχει κάποιο ζώο πάνω στη γη, που γεννιέται δίποδο, 

μετά γίνεται τετράποδο και στο τέλος τρίποδο, έχει δε 

ανθρώπινη φωνή. Και αυξάνεται η σωματική του 

διάπλαση, όπως όλων των ζώων που κινούνται πάνω στη 

γη ή πετούν στον αέρα ή κολυμπούν στη θάλασσα. Αλλά 

όταν προχωρεί με τα περισσότερα πόδια, κινείται γρήγορα 

αν και είναι αδύνατα τα μέλη του σώματός του.” 
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Εμφανίζεται τότε ο Οιδίποδας, ο οποίος λύνει το αίνιγμα της Σφίγγας, 

απαντώντας ότι το ζώο αυτό είναι ο άνθρωπος και απάλλαξε τη χώρα 

των Θηβαίων από το τέρας αυτό. Για ανταμοιβή, ο Κρέοντας του δίνει 

το θρόνο του και ως σύζυγό του την αδελφή του Ιοκάστη, την οποία ο 

Οιδίποδας νυμφεύεται χωρίς να ξέρει ότι είναι γυιος της. Από το γάμο 

αυτό γεννήθηκαν τέσσερα παιδιά. Αρκετά ευτυχισμένα χρόνια 

πέρασαν. Οι Θεοί όμως δεν ξέχασαν τις αμαρτωλές πράξεις, στις 

οποίες υπέπεσε ο Οιδίποδας, έστω και χωρίς τη θέλησή του. Για να 

τον τιμωρήσουν, βαρύς λοιμός πέφτει στη Θήβα. 

Ο Οιδίποδας στέλνει τον Κρέοντα στους Δελφούς για να πληροφο-

ρηθεί από το μαντείο τον τρόπο με τον οποίο θα σωζόταν η πόλη. Το 

μαντείο απάντησε ότι πρέπει να φονευθεί ή να εξοριστεί από τη Θήβα 

ο φονιάς του Λάϊου. 

Ο Οιδίποδας απευθύνεται στο μάντη Τειρεσία, ο οποίος υπαινίσεται 

τα σφάλματα του Οιδίποδα και του προλέγει τις μελλοντικές 

συμφορές του. 

Τελικά, μετά από περιπέτειες και μετά από την προσπάθεια του 

Οιδίποδα να ανακαλύψει την αλήθεια, η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η 

Ιοκάστη αυτοκτονεί και ο Οιδίποδας τυφλώνεται. 

Το αίνιγμα της Σφίγγας έχει σχέση με την πορεία του ανθρώπου μέσα 

στο χρόνο, δηλαδή με τα γηρατειά και το θάνατο. Η δολοφονία του 

Λάϊου συμβολίζει την απαρχή της μη συνειδητοποίησης, ο γάμος με 

την Ιοκάστη την επιθυμία. 

Πολλά έχουν γραφεί στην Ορθόδοξη Χριστιανική βιβλιογραφία για το 

θέμα του θανάτου. Για τη Χριστιανική διδασκαλία, είναι πολύ σημα-

ντικό το άτομο να σταματήσει να φοβάται το θάνατο. Δε θεωρώ τον 

εαυτό μου ικανό για να παρουσιάσει τη θεολογική άποψη. Μπορώ 

όμως να επισημάνω δύο σημεία. 
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Η Εβδομάδα των Παθών τυχαίνει να είναι πάντα την Άνοιξη, όπου ο 

Χριστός και, μέσω αυτού, όλη η Ανθρωπότητα, κάθε χρόνο ξαναζεί 

από τη μια τον έντονο ερωτισμό της Άνοιξης και από την άλλη το 

μεγάλο δράμα του Γολγοθά. Το “... Πατέρα πάρε από μένα αυτό το 

ποτήρι” εκφράζει το μεγαλύτερο άγχος της ανθρώπινης ύπαρξης, που 

το κουβαλάει από την πρώτη στιγμή της γέννησής της και το οποίο το 

απωθεί γιατί της είναι μια επώδυνη εμπειρία. 

Ο Λόγος Κατηχητικός του Ι. Χρυσοστόμου που διαβάζεται στην 

Ανάσταση του Κυρίου λέει: 

«...Κανείς ας μη φοβήται τον θάνατον, διότι μας 

ηλευθέρωσεν από αυτόν ο θάνατος του Σωτήρος. Αν και ο 

Σωτήρ εκρατήθη από τον θάνατον, εν τούτοις τον 

εξηφάνισε με την δύναμιν του σεπτού Πάθους του. Ο 

Κύριος, αφού κατέβη εις τον άδην με την λογικήν του 

ψυχήν, τον ενίκησε και επήρεν ως λάφυρα τας ψυχάς όσων 

είχαν αποθάνει. Ο Σωτήρ εγέμισε με πικρία τον άδην, ο 

οποίος εγεύθη με την πανάγιαν Σάρκα του. Το γεγονός 

αυτό το επροφήτευσεν ο ΗσαÀας, ο οποίος εκραύγασε με 

τόνον θριαμβευτικόν: Ο άδης επικράνθη, όταν σε 

συνήντησε εις τα σκοτεινά βασίλειά του. Επικράνθη! πολύ 

φυσικώς, διότι κατηργήθη. Επικράνθη! πολύ φυσικώς, 

διότι ηπατήθη και έγινε καταγέλαστος. Επικράνθη! διότι 

εδέθη από τον παντοδύναμον Κύριον. Έλαβε το πανάγιον 

σώμα του Χριστού, το οποίον ενόμιζε ως θνητόν και 

συνηθισμένον, και ευρέθη ενώπιον του παντοδύναμου 

Θεού. Έλαβε σώμα γήϊνον και συνήντησε τον απειροδύ-

ναμον Θεόν του ουρανού. Έλαβεν αυτό, το οποίο έβλεπεν 

εξωτερικώς ως σώμα κοινόν και γήϊνον, και κατέπεσε 

νικημένος από την θείαν παντοδυναμίαν, την αόρατον εις 

τα μάτια του. Πού είναι λοιπόν, θάνατε, η αμαρτία, το 



 17 

φαρμακερό κεντρί σου; Πού είναι λοιπόν άδη η περιβόητη 

νίκη σου; Ανεστήθη ο Χριστός και συ έχεις καταβληθή και 

κατανικηθή! Ανεστήθη ο Χριστός και οι δαίμονες, που 

ενόμιζαν ότι εθριάμβευαν, έχουν κατακρημνισθή. Ανεστή-

θη ο Χριστός και οι άγιοι άγγελοι χαίρουν δια την 

σωτηρίαν των ανθρώπων! Ανεστήθη ο Χριστός και η 

πραγματική ζωή εγκαθίσταται και κυριαρχεί εις τον 

κόσμον! Ανεστήθη ο Χριστός και πλέον δεν θα μείνη 

κανένας νεκρός εις τα μνήματα! Διότι ο Χριστός, αφού 

ανεστήθη εκ των νεκρών, έγινε η αρχή της αναστάσεως 

όλων των αποθαμένων. Εις Αυτόν, τον Αναστάντα Κύριον, 

ανήκει η δόξα και η κραταιά εξουσία και βασιλεία εις τους 

αιώνας των αιώνων. Αμήν...» 

Τέλος, παραθέτω ένα απόσπασμα από τον Φώτη Κόντογλου που 

σχετίζεται με το θέμα: 

“ …Οι άνθρωποι βρίσκονται σε ακατάπαυστη κίνηση, σαν 

μανιακοί. Άλλοι τρέχουνε από εδώ, άλλοι από εκεί. Όλοι 

βιάζονται. Δοξάζω τον Θεό άμα δω κανένα να πορεύεται 

ήσυχα, χωρίς να βιάζεται! Άλλοι τρέχουνε λαχανιασμένοι 

να πιάσουνε τη χρυσή ρόδα, που την κυλά μπροστά τους ο 

διάβολος, που τον λέγανε οι αρχαίοι Ερμή… Άλλοι 

κάνουνε λογής-λογής συνέδρια, και συζητάνε περί ανέμων 

και υδάτων, άλλοι μαζεύονται κι αλληλοθαυμάζονται κι 

αλληλομισούνται σε σωματεία, σε συλλόγους, σε εταιρείες, 

άλλοι μαζεύονται σαν τα μυρμήγκια κατά χιλιάδες, και 

βλέπουνε τα λεγόμενα ματς, με κάτι αγριοφωνάρες που 

θαρρείς πως βγαίνουνε από θηριοτροφείο, άλλοι κάνουνε 

καλλιστεία, άλλοι εκθέτουνε τα έργα της τέχνης τους και 

καμαρώνουνε, ώς που να περάσουνε δύο-τρεις μέρες και 

να τους ξεχάσουνε οι θαυμαστές τους, άλλοι τυπώνουνε 
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βιβλία, άλλοι βγάζουνε λόγους σα βραχνιασμένοι 

βάτραχοι… άλλοι συζητάνε για λεπτά αισθητικά προβλή-

ματα με κάτι κλούβιες κυρίες που τα μάτια τους είναι σαν 

άψυχες χάντρες και που μιλάνε σαν φωνόγραφα χωρίς να 

ξέρουνε τι λένε, άλλοι γεμίζουνε τα θέατρα για να 

αισθανθούνε το “ρίγος της τέχνης”, άλλοι ακούνε 

συνοφρυωμένοι και βυθισμένοι εις βάθος δυσθεώρητον τα 

“αριστουργήματα της μουσικής”, άλλοι κάνουνε ψυχικές 

έρευνες με επιστημονική αξιοπρέπεια. Όλοι, τέλος πάντων, 

καταγίνονται με όλα, όσα μπορούνε να γίνουνε σε τούτον 

τον ντουνιά, για να ξεχάσουνε τον εαυτό τους, για να μην 

απομένουνε μοναχοί και δούνε τη γύμνια τους, τη μιζέρια 

τους, το χάος που τους ζώνει…”. 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά χρήσιμα 

συμπεράσματα. 

8. Το ψωρικό μίασμα δεν είναι εξωτερική νόσος αλλά εσωτερική. 

9. Έχει σχέση με το πρωταρχικό άγχος θανάτου και με την 

επιθυμία. Το πρωταρχικό άγχος θανάτου υπάρχει σε κάθε ον 

από τη στιγμή της γέννησης. 

10. Το πρωταρχικό άγχος θανάτου και η επιθυμία διεγείρονται 

από οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθσμα. Έτσι για παράδειγμα 

όταν βλέπουμε κάποιον να είναι άρρωστος ή όταν μας ακουμπά 

κάποιος που μας αρέσει διεγείρεται μέσα μας η ψώρα. 

11. Το πρωταρχικό άγχος θανάτου οφείλεται σε ένα περιορισμό 

της συνειδητότητας σε σχέση με τη λειτουργία του σύμπαντος. 
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12. Η απώθηση αποτελεί το μηχανισμό άμυνας, που έχει άμεσα 

σχέση με την ψώρα. Από τη στιγμή που άρχισε ο άνθρωπος να 

απωθεί, γεννιέται το ψωρικό μίασμα. 

13. Η έλλειψη και η υπερευαισθησία εκφράζουν τη φύση του 

ψωρικού μιάσματος. 

Μετά τα παραπάνω αρχίζουν και διαφαίνονται κάποια στοιχεία για 

την κατανόηση του ψωρικού μιάσματος. Υπάρχει το πρωταρχικό 

άγχος θανάτου, υπάρχει η απώθησή του, δηλαδή το άτομο δεν 

συνηδειτοποιεί την ύπαρξή του. Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε μία 

ύπαρξη που δεν είχε καμμία κληρονομική επιβάρυνση και της οποίας 

η σύλληψη και η κύηση είχαν γίνει υπό ιδανικές συνθήκες, ακόμα και 

τότε, κατά τη γέννησή της θα είχε αυτή την ευαισθησία. Είναι 

απόρροια της δομής και της μορφής του σώματός της. Γεννιέται με 

ημερομηνία λήξης και η φαντασιακή “ανυπαρξία” είναι κάτι 

ανυπόφορο. Απόρροια της απώθησης είναι μια επικράτηση της 

συμπαθητικοτονίας, διαταράσσεται η αρμονική εναλλαγή συμπαθη-

τικού-παρασυμπαθητικού και έτσι υπάρχει μια έλλειψη των 

παρασυμπαθητικών λειτουργιών με αποτέλεσμα μια αρχόμενη 

υπερευαισθησία των ιστών. 

Αυτή η κατάσταση υπερευαισθησίας και ελλείψεως χρειάζεται 

αντιμετώπιση. Παίρνονται λοιπόν κάποια μέτρα τα οποία συνιστούν 

μορφές αμύνης-οργάνωσης και με τα οποία αντιμετωπίζεται η αρχική 

μειονεκτική κατάσταση. Αυτές οι μορφές άμυνας είναι τα υπόλοιπα 

μιάσματα που περιγράψαμε. Έτσι το άτομο για να αναπληρώσει το 

κενό της φαντασιακής ανυπαρξίας είτε κρατάει (συκωτικό μίασμα), 

είτε επιζητεί την κατάκτηση (συφιλιδικό μίασμα) είτε την αναζήτηση 

μιας ιδανικής λύσης μέσα από την ύλη (φυματινικό μίασμα). Και οι 

τρεις αυτές άμυνες είναι περιορισμένες γιατί δεν δίνουν στο άτομο τη 

δυνατότητα της αυτογνωσίας και οδηγούν το άτομο σε αδιέξοδα. 
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Αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν συναντούμε 

αμιγώς τις τέσσερεις καταστάσεις, ούτε μπορούμε να διακρίνουμε 

στον ασθενή την παραπάνω διαδικασία εξέλιξη της νόσου. Ένα άτομο 

την στιγμή που γεννιέται έχει και τις τέσσερεις μιασματικές 

καταστάσεις. Λέμε ότι το άτομο είναι σε ισορροπία, όταν καμμιά από 

αυτές δε βρίσκεται σε υπερβολή και η ποσότητά τους είναι τέτοια που 

επιτρέπει στο άτομο μια καλή περιβαλλοντική προσαρμογή, 

συναισθηματική πληρότητα και δημιουργικότητα.. Όταν κάποια από 

αυτές διαταραχθεί τότε καλούμαστε να την επαναφέρουμε στα όριά 

της. Έτσι, η θεραπεία έχει ένα ποσοτικό χαρακτήρα κατά τον οποίο 

καλούμαστε να ελαττώσουμε τις ποσότητες των μιασμάτων, αλλά και 

ένα ποιοτικό κατά τον οποίο καλούμαστε να αλλάξουμε τη 

μιασματική σύνθεση, προσπαθώντας να αυξήσουμε το ψωρικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, γιατί η ψωρική κατάσταση είναι η 

κατάσταση με τη μεγαλύτερη αυτογνωσία. Αυτό το θέμα θα 

αναπτυχθεί εκτενέστερα σε άλλη εργασία. Αλλά και στο τελευταίο 

κεφάλαιο αυτού του βιβλίου θα μελετηθούν τα παραπάνω συγκριτικά 

και με άλλες φιλοσοφικές τοποθετήσεις. 
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Η φυσιολογία του ψωρικού μιάσματος 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του ψωρικού μιάσματος από τη 

νευροφυσιολογική άποψη. Ξέρουμε από τη νευροφυσιολογία ότι 

άπειρες λειτουργίες και διακυμάνσεις του οργανισμού γίνονται σε 

ετήσια, μηνιαία, ημερήσια, εποχιακή βάση όπως οι πυρηνοδιαρέσεις, 

η αναπαραγωγή και ο θάνατος των κυττάρων, η εμμηνορυσία, οι 

μεταβολές των ορμονών κατά τη διάρκεια της ημέρας κ.λ.π. Ξέρουμε 

επίσης ότι σπουδαίο ρόλο στην πραγματοποίηση των βιολογικών 

ρυθμών παίζει ο δικτυωτός σχηματισμός. Ο δικτυωτός σχηματισμός 

είναι ένα ευρύ δίκτυο μικρών κυττάρων με πολλές αλληλοσυνδέσεις 

που εκτείνεται από τον προμήκη μυελό μέχρι το διεγκέφαλο όπου 

συνδέεται με τον υποθάλαμο. Ο δικτυωτός σχηματισμός ανέρχεται 

προς τον φλοιό και κατέρχεται προς το νωτιαίο μυελό. Τα κύτταρα 

του δικτυωτού σχηματισμού δέχονται μυνήματα από μεγάλη ποικιλία 

ερεθισμάτων και μπορούν να διεγείρουν συστήματα τόσο διαφορετικά 

όπως είναι ο φλοιός των εκουσίων κινήσεων, ο αισθητήριος φλοιός ή 

ο βασικός μεταβολισμός. 

Σπουδαίο ρόλο παίζει επίσης το φυτικό νευρικό σύστημα επίσης. Το 

φυτικό ή αυτόνομο νευρικό σύστημα νευρώνει τα εσωτερικά όργανα, 

τα περιβλήματα τους, τα αγγεία, τους αδένες, όλους τους λείους μυς 

και το μυοκάρδιο. Όλοι σχεδόν οι ιστοί του σώματος περιέχουν 

πλέγμα λεπτών νευρικών ινών, τόσο απαγωγών (σπλαχνοαισθητικών) 

όσο και προσαγωγών (σπλαχνο-κινητικών και εκκριτικών). Η κύρια 

λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι η διατήρηση 

σταθερού του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού, η ρύθμιση 

της λειτουργίας των οργάνων και της ανταπόκρισης τους στις 

μεταβολές του περιβάλλοντος. Η ρύθμιση επιτυγχάνεται με το 

συντονισμό των δύο ανταγωνιζόμενων μερών του αυτόνομου 

συστήματος, του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος. 
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Η διέγερση του συμπαθητικού συστήματος προκαλεί αύξηση της 

πίεσης του αίματος , επιτάχυνση του καρδιακού και του 

αναπνευστικού ρυθμού, διαστολή των κορών, ανύψωση των τριχών 

και αυξημένη εφίδρωση. Συγχρόνως ελαττώνονται η κινητικότητα του 

στομάχου και του εντέρου και η έκκριση του γαστρεντερικού σωλήνα. 

Αντίθετα όταν υπάρχει υπεροχή της δράσης του παρασυμπαθητικού 

αυξάνεται η κινητικότητα και η έκκριση του γαστρεντρικού σωλήνα, 

υποβοηθείται η αφόδευση και η διούρηση, επιβραδύνεται ο καρδιακός 

και αναπνευστικός ρυθμός και η κόρη συστέλλεται. Σε μερικά όργανα 

είναι πολύ εμφανής ο ανταγωνισμός των δύο συστημάτων (καρδιά, 

πνεύμονες). Άλλα όργανα ρυθμίζονται με την αύξηση ή την ελάττωση 

ενός μόνο από τα δύο συστήματα. Ετσι τα επινεφρίδια και η μήτρα 

έχουν συμπαθητική μόνο νεύρωση ενώ η λειτουργία της ουροδόχου 

κύστης βρίσκεται υπό τον παρασυμπαθητικό έλεγχο.Το ανώτατο 

συντονιστικό όργανο του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι ο 

υποθάλαμος. Με τις συνδέσεις του με την υπόφυση ρυθμίζει επίσης 

τους ενδοκρινείς αδένες και συντονίζει το αυτόνομο με το 

ενδοκρινικό σύστημα. Η κεντρική ρύθμιση της λειτουργίας των 

οργάνων γίνεται σε συνεργασία με το δικτυωτό σχηματισμό. 

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα προετοιμάζει τον οργανισμό για να 

αντιμετωπίσει καταστάσεις stress και επείγουσας ανάγκης. Σε αυτές 

τις καταστάσεις ο οργανισμός χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση και 

να έχει όλες τις εφεδρείες έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσει αν τις 

χρειαστεί. Το παρασυμπαθητικό σύστημα εξυπηρετεί το μεταβολισμό 

του σώματος, την αναδημιουργία και την ανασυγκρότηση των 

εφεδρειών του. Έτσι μετά τη μάχη ή την κοπιαστική εργασία όπου ο 

οργανισμός χρειαζόταν να είναι σε εγρήγορση, έρχεται η περίοδος της 

ξεκούρασης όπου θα ανασυγκροτηθούν οι εφεδρείες και θα 

ετοιμαστεί ο οργανισμός για την επόμενη περίοδο εγρήγορσης. 

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συμπαθητικοτονικής και 

παρασυμπαθητικοτονικής φάσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση και 
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ο χρόνος που υφίσταται η συμπαθητικοτονική διέγερση τόσο 

μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ένταση και ο χρόνος που θα πρέπει 

να διαρκέσει η παρασυμπαθητικοτονία. 

Κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου υπάρχει συνεχής εναλλαγή 

μεταξύ συμπαθητικοτονίας και παρασυμπαθητικοτονίας. Κατά τις 

πρωινές ώρες αρχίζει να αυξάνεται ο τόνος του συμπαθητικού για να 

φθάσει σε μια ψηλότερη τιμή κατά το μέσο της ημέρας. Το 

παρασυμπαθητικό αρχίζει να αυξάνεται κατά τις απογευματινές ώρες 

και φθάνει στην μέγιστη τιμή κατά τις βραδυνές ώρες. Η 

λειτουργικότητα τηε εναλλαγής αυτής είναι εύκολα κατανοητή. Την 

μέρα που χρειάζεται να δουλέψουμε χρειαζόμαστε αυξημένο τόνο 

συμπαθητικού, τη νύχτα που ξεκουραζόμαστε και αναπληρώνουμε τις 

εφεδρείες μας χρειαζόμαστε αυξημένο τόνο παρασυμπαθητικού. 

Ενας άνθρωπος θεωρητικά ιδανικά υγιής, που δεν έχει διαταραχθεί 

από το ψωρικό μίασμα, παρουσιάζει μια ρυθμική εναλλαγή 

συμπαθητικοτονίας και παρασυμπαθητικοτονίας. Βρίσκεται σε πλήρη 

αρμονία και επαφή με το περιβάλλον. Όταν χρειάζεται να δουλέψει 

έχει τις απαραίτητες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις να το κάνει. 

Όταν χρειάζεται να είναι χαλαρός είναι χαλαρός. Αυτό σημαίνει ότι 

ζει την κάθε στιγμή της ζωής του, είναι συνεχώς σε επαφή και 

αρμονική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της 

παρασυμπαθητικοτονίας μπορεί ο οργανισμός του και αφομοιώνει 

πλήρως τις τροφές. Ετσι δεν δημιουργούνται ελλείψεις σε βιταμίνες 

και ιχνοστοιχεία. Καθε καινούρια μέρα που ξημερώνει τον βρίσκει 

πλήρως ανεφοδιασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ψυχολογική και 

σωματική επάρκεια. 

Αναφέραμε σε άλλη εργασία την σχέση ψωρικού μιάσματος και 

πρωταρχικού άγχους θανάτου. Η παρουσία του πρωταρχικού άγχους 

θανάτου αποτελεί ένα δυσάρεστο βίωμα για την ανθρώπινη 
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συνείδηση. Επειδή είναι πολύ δυσάρεστο κινητοποιείται ο μηχανισμός 

της απώθησης. Η απώθηση απαλάσσει την συνείδηση από το 

πρωταρχικό άγχος, αλλά δημιουργούνται αρκετά συνοδά φαινόμενα 

τα οποία δεν μπορεί να επιλύσει. Ένα από αυτά είναι η αυξημένη 

συμπαθητικοτονική διέγερση. Από την στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει 

και απωθεί αρχίζει να βρίσκεται σε μια συμπαθητικοτονία η οποία 

οφείλεται στο ακαθόριστο αίσθημα κινδύνου που δημιουργεί το 

πρωταρχικό άγχος θανάτου. Αυτή η συνεχής επικράτηση του 

συμπαθητικού απέναντι στο παρασυμπαθητικό έχει ως αποτέλεσμα να 

υπολλείπονται για χρόνια οι παρασυμπαθητικές λειτουργίες. Έτσι δεν 

μπορεί να γίνεται σωστή αφομοίωση των τροφών, υπάρχει μια 

συνεχής έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων η οποία δημιουργεί 

ψυχική και σωματική δυσλειτουργία. Το πρωί ο ψωρικός ξυπνάει 

κουρασμένος χωρίς να έχει αναπληρώσει σωστά τις εφεδρείες του. 

Έτσι σαφώς δε βρίσκεται σε θέση να αξιοποιήσει το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για να τονωθεί 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσει διεγερτικές ουσίες όπως η καφείνη για 

να τονωθεί. Η καφείνη έχει συμπαθητικοτονική δράση και δίνει στον 

ψωρικό το βαθμό συμπαθητικοτονικής διέγερσης που του λείπει. 

Όμως μετά το τέλος της δράσης της ο οργανισμός χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο για να εξισορροπήσει την ήδη υπάρχουσα 

ανισορροπία. Αν αυτό δεν συμβεί που συνήθως δεν συμβαίνει, 

αυξάνεται η έλλειψη των βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Σωστά λοιπόν 

ο Χάνεμαν θεωρούσε ότι ο καφές αυξάνει το ψωρικό μίασμα. Παίζει 

βέβαια ρόλο και η ώρα που πίνουμε τον καφέ. Όταν πίνουμε τον καφέ 

το πρωί, που ο οργανισμός βρίσκεται σε συμπαθητικοτονική φάση 

προκαλούνται μικρότερες απώλειες βιταμινών και ιχνοστοιχείων από 

ότι όταν τον πίνουμε το βράδυ που ο οργανισμός βρίσκεται σε 

παρασυμπαθητικοτονία. Ο ψωρικός παρουσιάζει επίσης μειωμένη 

ικανότητα για χαλάρωση. Μιλήσαμε ήδη για τη χαρακτηριστική 

ομάδα συμπτωμάτων του ψωρικού μιάσματος που χαρακτηρίζονται 

από την έννοια “υπερευαισθησία”. Όλα αυτά τα συμπτώματα 
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οφείλονται στην μείωση της παρασυμπαθητικοτονικής φάσης σε 

σχέση με την συμπαθητικοτονική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

επιθυμία λήψης χαλαρωτικών ουσιών όπως τα αλκοολούχα ποτά. Έτσι 

με τη λήψη αλκοολούχων ποτών το άτομο πετυχαίνει κάποιο βαθμό 

χαλάρωσης. Έτσι η λήψη μικρής ποσότητας αλκοόλ μπορεί 

προσωρινά να βοηθήσει στην επίτευξη νευροφυτικής ισορροπίας. 

Αντίθετα με την καφείνη η καλύτερη ώρα λήψης του αλκοόλ είναι οι 

νυχτερινές ώρες. Αν θέλαμε να κάνουμε κάποια σύγκριση μεταξύ 

καφείνης και αλκοόλ θα λέγαμε ότι το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες 

και λαμβανόμενο κατά τις νυχτερινές ώρες είναι πιο ωφέλιμο από την 

καφείνη η οποία επιτείνει τα συμπτώματα της ψώρας. Όπωσδήποτε 

όμως παίζουν ρόλο και οι κλιματολογικές συνθήκες. Σε περιοχές όπου 

έχει πολύ ζέστη ο καφές είναι πιο χρήσιμος σε σχέση με άλλες 

περιοχές με ψυχρότερο κλίμα. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Πριν αρχίσω να παρουσιάζω τις διάφορες συσχετίσεις, θεωρώ ότι 

πρέπει να αναφέρω σε συντομία τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους. 

Θεωρώ σκόπιμο από αυτό το σημείο και μετά, να ονομάζω τις 

τέσσερεις καταστάσεις ως εξής: Κατάσταση Α- ψωρικό μίασμα, 

κατάσταση Β- συκωτικό μίασμα, κατάσταση Γ- συφιλιδικό μίασμα, 

κατάσταση Δ-φυματινικό μίασμα. Αυτό γίνεται για τους παρακάτω 

λόγους: Πρώτα , επειδή η εργασία αυτή απευθύνεται όχι μόνο σε 

ομοιοπαθητικούς και επειδή μελετούνται διάφορα θεραπευτικά 

συστήματα χρειάζεται μια πιο αντικειμενική ορολογία. Έπειτα, χωρίς 

να θέλω να μειώσω τον Χάνεμαν και τους άλλους δασκάλους της 

ομοιοπαθητικής, παρ’όλο που θαυμάζω και εκτιμώ το έργο τους, 

πρέπει να παραδεχθώ ότι οι όροι ακούγονται κάπως παράξενα σήμερα. 

Παρακάτω λοιπόν παραθέτω τα βασικά χαρακτηριστικά των 

τεσσάρων αυτών καταστάσεων: 
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Αφού σας ανέφερα παραπάνω τα βασικά χαρακτηριστικά των 

τεσσάρων βασικών καταστάσεων, θα σας παρουσιάσω τις διάφορες 

συσχετίσεις οι οποίες έχουν γίνει. Στην συνέχεια θα αναφερθώ σε 

κάθε μία ξεχωριστά. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α Β Γ Δ 

Έλλειψη και 

ανεπάρκεια. 
Υπερβολή και 

εντόπιση. 
Καταστροφή Αναζήτηση. 

Υπερευαισθησία. Έλεγχος. Απόλυτη 

κατάκτηση. 

Φυγή. 

Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος 

αυξημένη αντί-

δραση στην 

αναμενόμενη 

διεύθυνση. 

Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος 

ελάχιστη 

αντίδραση στην 

αναμενόμενη 

διεύθυνση. 

Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος η 

αντίδραση είναι 

μη αναμενόμενη, 

ασθενής. 

Σε εφαρμογή ερεθί-

σματος η αντίδραση 

είναι αυξημένη αλλά 

σε μη αναμενόμενη  

διεύθυνση. 

Ελαστικότης, 

ελεύθερη 

διακίνηση, 

ευμεταβλητότης. 

Δυσκαμψία. 

Φρενάρισμα στην 

κίνηση. 

Ακινησία, 

σταθερότητα. 
Κίνηση ενάντια σε μια 

ισχυρή έλξη. 

Ενοποίηση.  Εξατομίκευση.  

Νόμος. Αυστηρός νόμος. Ανομία. Αναζήτηση δικαίου. 

Ύπαρξη ορίου . Ανελαστικόν 

όριον. 
Καταστροφή 

ορίου. 
Φυγή από το όριο. 

Ενέργεια.  Ύλη.  

Πνευματικότης.  Υλισμός.  
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ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΨΩΡΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α 

ΣΥΚΩΤΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β 

ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ 

ΦΥΜΑΤΙΝΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

ΑΙΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α 

ΦΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β 

ΜΑΥΡΗ ΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ 

ΠΑΒΛΩΦ 

ΙΣΧΥΡΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α 

ΗΣΥΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β 

ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ 

ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ 
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ΦΡΟΫΝΤ 

Δεν αντιστοιχεί κάποια 

καθήλωση. 

Εδώ υπάγονται έννοιες όπως 

απώθηση και ψυχική 

σύγκρουση. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α 

ΠΡΩΚΤΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ 

ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ 
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Η Ιπποκρατική θεώρηση 

Ο Ιπποκράτης έζησε στην Ελλάδα το χρυσό αιώνα, όταν 

αναδείχθηκαν οι δημιουργοί της φιλοσοφίας, της ιστορίας και του 

δράματος. Σύγχρονοί του ήταν ο φιλόσοφος Πλάτωνας, ο τραγικός 

Ευριπίδης και ο ιστορικός Θουκυδίδης. Και οι τρεις τους έχουν 

αντλήσει από το έργο του στοιχεία, που χρησιμοποίησαν ο καθένας με 

τον τρόπο του και μας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο 

αντιμετώπισης του αρρώστου και θεωρητικά και κατά την πράξη. 

Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. Πατέρας του ήταν ο 

Ηρακλείδης, ο οποίος καταγόταν από τον Ασκληπιό και μητέρα του 

ήταν η Φαιναρέτη, που καταγόταν από τον Ηρακλή. Έτσι ήταν 

Ασκληπιάδης από τον πατέρα του και Ηρακλείδης από τη μητέρα του. 

Όταν γεννήθηκε ο Ιπποκράτης, η οικογένειά του ήταν ήδη διάσημη. 

Για προγόνους είχε βασιλείς, άρχοντες και ιερείς-ιατρούς. Οι πρώτοι 

του δάσκαλοι στην ιατρική ήταν ο ομώνυμος παππούς του και ο 

πατέρας του. Υποστηρίζεται ότι ήταν μαθητής του Ηρόδικου, του 

Αβδηρίτη Δημόκριτου και του ρήτορα Γοργία του Λεοντίνου. 

Αρχικά άσκησε την ιατρική στο γενέθλιο νησί του, όπου και 

παντρεύτηκε. Απέκτησε τρία παιδιά, τον Θεσσαλό και τον Δράκοντα 

τους οποίους μύησε στην ιατρική τέχνη και μία κόρη, της οποίας ο 

σύζυγός της Πόλυβος υπήρξε επίσης γιατρός. 

Ο Ιπποκράτης δεν εξασκήθηκε μόνο στην σχολή της Κω αλλά και 

στην σχολή της Κνίδου που υποστήριζε αντίθετες θεωρίες. Σε αυτήν 

την σχολή, στην οποία ανθούσαν οι ειδικότητες, αντιμετώπιζαν 

νόσους και όχι ασθενείς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 

Ιπποκρατική θεώρηση η οποία αντιμετωπίζει τον ασθενή ως 

ψυχοσωματική ολότητα και η ιατρική πρακτική είναι η προσαρμογή 

της θεραπείας στον μοναδικό κάθε φορά ασθενή. Έκανε περιοδείες σε 
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πολλά μέρη όπως στην Σκυθία, στην Θάσο, στην Ιωνία, στην Θράκη, 

στην Μακεδονία και στην Θεσσαλία όπου πέθανε περίπου ενενήντα 

ετών. 

Ήταν διάσημος στην εποχή του. Αναφέρεται ότι οι κάτοικοι των 

Αβδήρων, πόλης της Θράκης τον κάλεσαν για να εξετάσει τον 

φιλόσοφο Δημόκριτο γιατί θεωρούσαν ότι τρελλάθηκε. Ο Ιπποκράτης 

έφτασε στην πόλη, όπου βρήκε πολυάριθμο πλήθος να τον περιμένει 

θλιμμένο. Του ανέφεραν ότι ο φιλόσοφος καθόταν για μέρες μόνος 

του και συνεχώς γελούσε με ότι έβλεπε να γίνεται, ακόμη και αν ήταν 

λυπητερό. Τον οδήγησαν αμέσως κοντά στον Δημόκριτο ο οποίος 

έγραφε ένα έργο για τη μανία. Ο Ιπποκράτης μίλησε για ώρες μαζί 

του τον οποίο τελικά βρήκε απολύτως υγιή. Μετά από αυτή την 

συνάντηση αναπτύχθηκε αμοιβαία εκτίμηση. 

Αναφέρεται ότι ο Ιπποκράτης είχε σώσει την Αθήνα από ένα μεγάλο 

λοιμό και για αυτόν το λόγο είχε τιμηθεί από τους Αθηναίους. Αυτό το 

γεγονός από κάποιους αμφισβητείται γιατί δεν μπορούν να 

διανοηθούν ότι είχε τόσες γνώσεις ο Ιπποκράτης. Ο Γαληνός και ο 

Αέτιος ο Αδιμηνός υποστηρίζουν ότι ο Ιπποκράτης έσωσε την Αθήνα 

ανάβοντας φωτιές σε όλη την πόλη και απολυμαίνοντας έτσι τον αέρα. 

Ο Ακτουάριος Ιωάννης γράφει ότι ο Ιπποκράτης είχε επινοήσει το 

αντίδοτο κατά του λοιμού. Η τελευταία άποψη είναι σύμφωνη με την 

ομοιοπαθητική πρακτική της αντιμετώπισης των επιδημιών και είναι 

κάτι που έχει γίνει πολλές φορές στην σύγχρονη εποχή από 

ομοιοπαθητικούς. Έχοντας ακούσει ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης 

για αυτόν και για τις ικανότητές του, όταν μαστιζόταν τα στρατεύματά 

του από λοιμό, τον κάλεσε για να τον θεραπεύσει υποσχόμενός του 

πολλά πλούτη. Ο Ιπποκράτης αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό 

της πατρίδας του. Ο Αρταξέρξης οργίστηκε και ζήτησε από τους Κώες 

να τον παραδώσουν αλλά αυτοί αρνήθηκαν. 
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Εκτός από την ηθική που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία του Ιπποκράτη, 

σπουδαίο είναι το επιστημονικό - φιλοσοφικό του έργο. Καθιέρωσε το 

πείραμα για να αποδείξει τις θεωρίες του. Γνώριζε άριστα ανατομία. 

Οι γνώσεις του της οστεολογίας του επέτρεψαν να κατασκευάσει 

πιστό αντίγραφο ανθρώπινου σκελετού από χαλκό, τον οποίο 

αφιέρωσε στον Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών. Περιέγραψε και 

ονόμασε πολλές ασθένειες όπως πνευμονία, πλευρίτιδα, άφθες, 

αμυγδαλίτιδα, κυνάγχη, διφθερίτιδα, εντερίτιδα, ειλεός, εμπύημα 

θώρακος, κοιλίας, παρασίτωση, ασκαρίδωση, λιθίαση νεφρών, 

κυστίτιδα, έλκος, υδροκήλη, κιρσοκήλη, αποπληξία, φυματιώδης 

σπονδυλίτιδα, ημιπληγία, παραπληγία, παραλύσεις νεύρων, ποδάγρα, 

ληθαργική εγκεφαλίτιδα, μανία, μελαγχολία, υστερία, τέτανος, 

κοιλιακός τύφος, δυσεντερία, άσθμα, εχινόκοκκο πνεύμονα, κ.λ.π. 

Γνωρίζει τον καρκίνο και τις διάφορες μορφές του όπως καρκίνο 

στήθους, ρινός, φάρυγγα, πνευμόνων, μήτρας, φάρυγγα κ.λ.π. 

Χρησιμοποιεί την επισκόπηση την ψηλάφηση και την ακρόαση. 

Κατείχε επίσης πολλές γνώσεις από μαιευτική - γυναικολογία, 

αφροδισιολογία, δερματολογία, ψυχιατρική, νευρολογία, υγιεινή, 

οφθαλμολογία, ωτορινολαρυγγολογία και την παιδιατρική. Είχε 

σπουδαίες γνώσεις φαρμακολογίας που πολλοί σύγχρονοι γιατροί θα 

τις ζήλευαν. Εφάρμοζε την ομοιοθεραπευτική και την 

εναντιοθεραπευτική. Ήταν γνώστης της ύπαρξης του ασυνειδήτου και 

πίστευε ότι τα όνειρα αποτελούν ενδείξεις επιθυμιών. Εφάρμοζε τη 

χειρουργική η οποία δεν αποτελούσε ιδιαίτερη ειδικότητα αλλά τμήμα 

της γενικής ιατρικής. Είχε στην διάθεσή του πολλά χειρουργικά 

εργαλεία όπως νυστέρια, κόφτες, λαβίδες, καθετήρες, εμβρυουλκούς, 

ενδοσκόπια, κρανικά δράπανα, καθώς και τους περίφημους 

“στυλοβάτες του Ιπποκράτη”. Για τον Ιπποκράτη τα χειρουργικά 

εργαλεία έπρεπε να διαθέτουν τέτοιο μέγεθος, βάρος και λεπτότητα 

κατασκευής ώστε πάνω απ’ όλα να είναι εύχρηστα. Είναι βέβαιο ότι 
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έκανε εξαιρετικά δύσκολες επεμβάσεις όπως τη διάνοιξη του θώρακα 

για εμπύημα ή τον τρυπανισμό του κρανίου. 

Εκτός από τη βαθιά φιλοσοφία, το πλάτος της επιστημονικής του 

γνώσης και την ανώτατη ηθική του, ο ιπποκράτειος Όρκος δινόταν, 

δίνεται και θα δίνεται από τους γιατρούς, όσο θα υπάρχει πολιτισμός, 

γιατί αυτός είναι ο Πατέρας της Ιατρικής, παρά τις ύποπτες 

προσπάθειες κάποιων, που ευτυχώς είναι λίγοι, να αντικατασταθεί ο 

όρκος αυτός από την προσευχή του γιατρού Μαιμωνίδη. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιπποκρατικής ιατρικής είναι τα εξής: 

14. Η ιπποκρατική ιατρική είναι η πρώτη που για την εξήγηση των 

επιμέρους ασθενειών δέχθηκε μόνο φυσικά αίτια. 

15. Είναι η πρώτη που έδωσε ξεχωριστή σημασία στην 

παρατήρηση την οποία ανήγαγε σε διαγνωστική μέθοδο ανώτερη 

από κάθε άλλη. 

16. Έδωσε την σωστή θέση στην διαιτητική. 

17. Η ιπποκρατική νοσολογία δέχεται την ύπαρξη τεσσάρων 

χυμών οι οποίοι αποτελούν τα κύρια συστατικά του ανθρωπίνου 

σώματος. Αυτοί είναι το αίμα, το φλέγμα, η κίτρινη και η μαύρη 

χολή. Υγεία (ευκρασία) υπάρχει όταν η αναλογία των τεσσάρων 

χυμών είναι η σωστή, όταν διαταραχθεί αυτή η αναλογία τότε 

παρουσιάζεται η νόσος (δυσκρασία). Όταν εμφανιστεί η νόσος, η 

φύση του κάθε ατόμου ( το αμυντικό σύστημα του οργανισμού 

δηλαδή), κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η κράση 

σε ισορροπία. Η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός 

αποκαθιστά την κράση είναι η πέψη. Πέψη ονομάζεται η βαθμιαία 

μεταβολή που υφίστανται οι χυμοί του σώματος ώστε να 

ξαναβρεθούν στην κατάσταση που ήταν κατά την ευκρασία. Με 
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άλλα λόγια κατά την πέψη εξαλείφονται οι τοξίνες που έχουν 

παρουσιαστεί στο σώμα. Ο Ιπποκράτης περιγράφει ότι κατά τη 

διαδικασία της πέψεως οι χυμοί του σώματος μετατρέπονται από 

λεπτοί, νερουλοί και δριμείς σε πυκνότερους, λιγότερο δριμείς και 

πιο βαθύχρωμους. Το ωμό υλικό μετατρέπεται σιγά σιγά σε κάτι 

που δεν έχει τη δύναμη να βλάψει, αυτή ακριβώς η μεταβολή είναι 

αποτέλεσμα της πέψεως. Το αποκορύφωμα της πέψεως είναι η 

κρίση. Κρίση είναι η κατάσταση κατά την οποία η νόσος φθάνει σε 

μια κρίσιμη καμπή η οποία ή επιμένει σταθερά με κίνδυνο την ζωή 

του ασθενούς, ή υφίεται με την εμφάνιση κάποιας ελαφρότερης 

συμπτωματολογίας από περιφερικώτερο ιεραρχικά κατώτερο 

όργανο, ή υφίεται με αύξηση της απέκκρισης φυσιολογικών 

εκκρίσεων. Πιο αναλυτικά, όταν πια η πέψη έχει συντελεστεί και η 

κράση των χυμών έχει αποκατασταθεί, τα κατάλοιπα της πέψεως 

αποβάλλονται από τον οργανισμό με τον ιδρώτα, με τον έμετο, με 

τα πτύελα, με τα κόπρανα ή με τα ούρα. Καμμιά φορά όμως ο 

οργανισμός δεν πετυχαίνει να αποβάλλει τις βλαβερές αυτές 

τοξίνες με κάποια φυσιολογική απεκκριτική οδό. Οι τοξίνες τότε 

συσσωρεύονται σε ένα ορισμένο σημείο του σώματος. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μετατόπιση της αρρώστειας από την 

αρχική της εστία σε μια άλλη θέση του σώματος. Αυτό καλείται 

απόσταση. Με την απόσταση πετυχαίνεται η μετατόπιση της νόσου 

από τα ιεραρχικά ανώτερα όργανα σε ιεραρχικά κατώτερα, όπου 

όταν εστιάζεται η διαταραχή σε αυτά, ο οργανισμός κινδυνεύει 

λιγότερο. Η απόσταση είναι πολύ χρήσιμος αμυντικός μηχανισμός 

και αν ακολουθηθεί η ιεραρχική φορά προαναγγέλλει την ίαση. Άν 

όμως ακολουθήσει φορά αντίθετη, δηλαδή από τα ιεραρχικά 

κατώτερα στα ιεραρχικά ανώτερα, τότε ο οργανισμός οδηγείται σε 

βαρύτερη νόσηση. Παλινδρόμηση είναι η επάνοδος στην αρχική 

εστία. 
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18. Όσον αφορά στην αιτιολογία της νόσου, δεν υποστηριζόταν η 

αιτιοκρατική θεώρηση της νόσου αλλά ο πολυπαραγοντικός της 

χαρακτήρας αναγνωρίζοντας και τις βιολογικές και τις ψυχολογικές 

και τις περιβαλλοντολογικές παραμέτρους. 

19. Οι αρρώστιες περνούν από τρία στάδια, της απεψίας, της 

πέψεως και της κρίσεως. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η διαταραχή της 

αναλογίας των χυμών, στο δεύτερο ο οργανισμός αντιδρά με την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων, στο τρίτο σημειώνεται το τέλος. Αν ο 

άνθρωπος επιζήσει, το τέλος της αρρώστειας ή επέρχεται απότομα, 

αυτό σημαίνει με απότομη αποβολή των υπολειμμάτων της πέψεως 

(κρίση), ή με βραδύ ρυθμό (λύση). 

20. Η βάση της θεραπείας είναι η φύση, με την οποία ο ιατρός 

συνεργάζεται, προσπαθώντας να την ενισχύει. Για θεραπεία 

χρησιμοποίησε και το νόμο των εναντίων και το νόμο των ομοίων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των χαρακτηριστικών των 

τεσσάρων χυμών. Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτά νομίζω ότι πρέπει 

να μελετήσουμε με πιο τρόπο δίνονταν τα ονόματα. Ο Πλάτωνας στον 

Τίμαιο λέει για αυτό το θέμα τα εξής: « .. Όλα αυτά τα φαινόμενα 

ονομάστηκαν χολή από μερικούς γιατρούς ή από κάποιους που είναι 

ικανοί να παρατηρούν συνάμα πολλές ανόμοιες περιπτώσεις και να 

ξεχωρίζουν το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανόμοιων 

στοιχείων που αξίζει να δώσει σε όλα το όνομά του...». 

O Αριστοτέλης αναφέρει επίσης: « ..Πρώτοι οι Πυθαγόριοι 

ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά. Το σπουδαίο δεν είναι μόνο ότι τα 

προήγαγαν, το πιο σπουδαίο είναι ότι η μεγάλη οικείωση με αυτά τους 

έκανε να σκεφτούν πως οι αρχές των μαθηματικών είναι και όλων των 

όντων οι αρχές. Ξεκινώντας από το ότι η βάση στα μαθηματικά είναι οι 

αριθμοί, οι Πυθαγόριοι έβλεπαν σε αυτούς -και όχι στη φωτιά, τη γή ή 

το νερό- πλήθος ομοιότητες με τα όντα και τα γινόμενα...». 
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Με βάση τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όταν μιλάει για 

αίμα, φλέγμα, κίτρινη και μαύρη χολή, περιγράφει κάποιες 

καταστάσεις με βάση τις ομοιότητες που έχουν με αυτούς τους όρους. 

Προσπαθώντας να συσχετίσω αυτές τις έννοιες με αντίστοιχες 

ιατρικές κλινικές έννοιες βοηθήθηκα πολύ από τη λέξη “μελαγχολία”. 

Αυτή προέρχεται από τις λέξεις “μέλας” και “χόλος¨”. Το “μέλας” 

σημαίνει μαύρος, μελανός, σκοτεινός, ζοφερός, μαυρόψυχος, ασαφής, 

δυσμενής. Το “χόλος” σημαίνει χολή, θυμός, οργή, αγανάκτηση, 

σφοδρή οργή. Έτσι στην μελαγχολία το άτομο έχει έντονες 

καταστροφικές ενορμήσεις τις οποίες το άτομο ενδοβάλλει με 

αποτέλεσμα τη γνωστή κλινική οντότητα. Έτσι αμέσως έγινε η πρώτη 

συσχέτιση, η μέλαινα χολή αντιστοιχεί στην κατάσταση Γ. 

Ο “φλεγματικός” είναι ο τύπος που είναι αργός, δυσκίνητος, 

ελεγχόμενος. Ταιριάζει περισσότερο με την κατάσταση Β. 

Στην συνέχεια έπρεπε να βρω την αντιστοιχία για το αίμα. Υπάρχουν 

μερικές φράσεις πολύ χαρακτηριστικές στη γλώσσα μας. Όταν λέμε 

“μου άναψαν τα αίματα” εννοούμε μια ψυχική κατάσταση 

ευερεθιστότητας. Όταν λέμε “ το αίμα νερό δεν γίνεται” σχετίζεται με 

τις έννοιες του ορίου, της μορφής, του νόμου. Η φράση “ δεσμοί εξ΄ 

αίματος” εννοεί την συγγένεια. Το αίμα κινείται συνέχεια στον 

οργανισμό. Μεταφέρει συνέχεια στους ιστούς ότι λαμβάνεται κατά 

την αναπνοή. Από τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το αίμα 

αντιστοιχεί στην κατάσταση Α. 

Η κίτρινη χολή αντιστοιχεί στην κατάσταση Δ. Είναι χολή, είναι 

θυμός που δεν καταστρέφει αλλά που εμφανίζεται αλλιώς. Το κίτρινο 

είναι χρώμα της δραστηριότητας. Θυμός λοιπόν που διοχετεύεται 

μέσα από δραστηριότητα. Σε ένα ερέθισμα λοιπόν υπάρχει έντονη 

απάντηση αλλά όχι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. 
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Η Παυλοβιανή ψυχολογία 

Ο Ivan Petrovich Pavlof γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936 στην 

Ρωσσία. Ήταν γυιος ενός χωρικού παππά. Ο Ivan έμαθε αρχικά μόνος 

του γράμματα στο σπίτι, αργότερα γράφτηκε στο θεολογικό σεμινάριο 

του Ryazan και το 1864 έρχεται στην Πετρούπολη να σπουδάσει 

βιολογία στην Φυσικομαθηματική σχολή, εργαζόμενος παράλληλα. 

Στα 1879, τέσσερα χρόνια μετά τη διδακτορική του διατριβή, ανέλαβε 

το Εργαστήριο του καθηγητού της Ιατρικής Botkin. Το 1883 παίρνει 

δίχρονη υποτροφία για την Λειψία και το 1890 γίνεται καθηγητής 

στην Ακαδημία Στρατιωτικής Ιατρικής στη Πετρούπολη και λίγο 

αργότερα αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Φυσιολογίας 

στο Ινστιτούτο Πειραματικής Ιατρικής. Στο εργαστήριο αυτό, 

πραγματοποίησε τις πειραματικές του μελέτες που του απέφεραν το 

βραβείο Nobel το 1904. 

Γνώρισε διεθνή αναγνώριση και μεγάλη επιτυχία. Έδωσε διαλέξεις 

στις Η.Π.Α. και με την έκδοση του βιβλίου του “εξαρτημένα 

αντανακλαστικά” ο Δυτικός κόσμος γνώρισε το έργο του. Στα 

γενέθλια των 80 του χρόνων, η πατρίδα του τον τίμησε δίνοντας το 

όνομά του σε μια νεόκτιστη επιστημονική πόλη, κοντά στην Αγία 

Πετρούπολη, που ήταν προορισμένη να γίνει το κέντρο Νοσηλείας 

και Ερευνών στα Νευροψυχικά Νοσήματα. 

Η προσφορά του στην επιστήμη είναι μεγάλη. Με βάση τα πορίσματα 

από τις πειραματικές εργασίες στα εξαρτημένα αντανακλαστικά ο 

ίδιος ο Pavlov, οι μαθητές του και οι συνεχιστές του ανέπτυξαν μια 

ολοκληρωμένη θεωρία για την ερμηνεία όλης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, φυσιολογικής και παθολογικής. Η Παυλοβιανή 

ψυχοφυσιολογία είναι εκείνη που πραγματοποίησε το σημαντικό 
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επίτευγμα να δέσει σε μια αδιάσπαστη ενότητα το ψυχολογικό με το 

φυσιολογικό φαινόμενο. 

Βέβαια και πριν από τον Pavlov, είχαν και άλλοι αναφερθεί στους 

αντανακλαστικούς μηχανισμούς των οργανισμών, ήταν δηλαδή οι 

πρόδρομοι της αντανακλασεολογίας. Στον 17ο αιώνα ο Καρτέσιος 

εξηγούσε την κινητική συμπεριφορά των ζώων και την αυτοματική, 

όχι τη βουλητική εκούσια, στον άνθρωπο με ένα αντανακλαστικό 

μηχανισμό που είχε το ακόλουθο σχήμα: εξωτερικός ερεθισμός- 

νευρικό σύστημα (εγκέφαλος)- ακούσια (αντανακλαστική) κίνηση. 

Ο Ρώσος Φυσιολόγος - Νευρολόγος Sechenov (1829-1905), o οποίος 

επηρέασε τον Pavlov, έβαλε τα πρώτα θεμέλια όσον αφορά στην 

πειραματική έρευνα της αντανακλαστικής λειτουργίας των ανωτέρων 

εγκεφαλικών κέντρων. Δημοσίευσε το περίφημο έργο του “τα 

αντανακλαστικά του εγκεφάλου”. Σε αυτό διατύπωσε τις παρακάτω 

θέσεις: 

21. Όλες οι λειτουργίες που συνδέουν τον άνθρωπο με το 

περιβάλλον βασίζονται στην αντανακλαστική διαδικασία. Η 

αντανακλαστική διαδικασία είναι η βάση όχι μόνο της κινητικής 

συμπεριφοράς αλλά και κάθε ψυχικής λειτουργίας. 

22. Κάθε αντανακλαστική διαδικασία ξεκινάει με ερέθισμα από το 

περιβάλλον. Έγραφε σχετικά: “ Η πρωταρχική αιτία κάθε 

συμπεριφοράς, οφείλεται πάντα σε εξωτερικό ερεθισμό, που 

προκαλεί αίσθημα. Χωρίς αυτόν τον ερεθισμό, καμμιά σχέση δεν 

είναι δυνατή”. 

23. Το σώμα και η ψυχή αποτελούν μια ενότητα η οποία βρίσκεται 

σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 
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24. Όλες οι αντανακλαστικές λειτουργίες εξυπηρετούν την 

προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον. Η κάθε 

αντανακλαστική λειτουργία είναι αλυσιδωτή. Περιλαμβάνει 

λειτουργικούς κρίκους οι οποίοι όλοι μαζί συνθέτουν ένα 

επικοινωνιακό σύστημα που εξυπηρετεί την συναλλαγή του 

ατόμου με το περιβάλλον. 

Κύριες θεωρητικές έννοιες της Παυλοβιανής θεωρίας 

Ο Pavlov άρχισε να μελετά το θέμα των εξαρτημένων 

αντανακλαστικών αφού πέρασε τα πενήντα του. Στην περίπτωσή του 

συνέβη αυτό που ονομάζεται στον κόσμο της επιστήμης τυχαία 

ανακάλυψη: ανακάλυψε τυχαία την αρχή της εξαρτήσεως ενώ 

μελετούσε τις στομαχικές εκκρίσεις! 

Η πειραματική διάταξη του Pavlov περιελάμβανε ένα σκύλο 

κατάλληλα εγχειρισμένο και τοποθετημένο ώστε να συλλέγονται οι 

γαστρικές εκκρίσεις του. Επιδίωξη του η μέτρηση της εκκρίσεως 

(αντίδραση) στην παρουσία κάποιων ανάλογων ερεθισμάτων, όπως 

παροχή κρέατος. Παρατήρησε όμως ότι υπήρχε έκκριση σιέλου και 

μόνο στη θέα του ερεθίσματος, ακόμη και στο άκουσμα των βημάτων 

του. Αρχικά τις αντιδράσεις αυτές τις ονόμασε ψυχικά ή εξαρτημένα 

αντανακλαστικά. Αργότερα ονομάστηκαν κλασσικά εξαρτημένα 

αντανακλαστικά. 

Το κλασσικά εξαρτημένο αντανακλαστικό είναι η αντίδραση που 

εκδηλώνεται κατά τη συγκεκριμένη κατάσταση που καλείται 

κατάσταση κλασσικής εξαρτήσεως. Τα συστατικά που τη συνθέτουν 

είναι: 
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25. ένα ανεξάρτητο ερέθισμα (ΑΕ) που προκαλεί μια φυσική και 

αυτόματη αντίδραση από μέρους του οργανισμού, την ανεξάρτητη 

αντίδραση (ΑΑ) 

26. ένα εξαρτημένο ερέθισμα (ΕΕ), το οποίο είναι ουδέτερο, με την 

έννοια ότι από μόνο του δεν προκαλεί φυσική και αυτόματη 

αντίδραση. 

Άν τα ΑΕ και ΕΕ συμπέσουν χρονικά για κάποιες φορές, τότε μετά το 

ΕΕ σταματάει να είναι ουδέτερο και προκαλεί φυσική και αυτόματη 

αντίδραση η οποία είναι εξαρτημένη αντίδραση (ΕΑ). Όσο αυξάνεται 

ο αριθμός των εξαρτήσεων του ΕΕ από το ΑΕ τόσο μεγαλύτερη ισχύ 

αποκτάει το ΕΕ και τόσο πιο ισχυρή αντίδραση ΕΑ. 

Οι απαραίτητοι όροι για τον σχηματισμό των εξαρτημένων 

αντανακλαστικών είναι οι ακόλουθοι: 

27. Η χρονική συνάφεια ανάμεσα στο απόλυτο και στο 

εξαρτημένο ερέθισμα. Χωρίς αυτή τη χρονική συνάφεια δεν 

δημιουργείται εξαρτημένο αντανακλαστικό. Όσο βραχύτερο είναι 

το μεσοδιάστημα που χωρίζει τα δύο ερεθίσματα ΑΕ και ΕΕ τόσο 

πιο αποτελεσματική η σύνδεσή τους και τόσο πιο εύκολη η 

δημιουργία εξαρτημένου αντανακλαστικού. 

28. Η λειτουργική κατάσταση του φλοιού. Η ευκολία στην 

εγκατάσταση ενός εξαρτημένου αντανακλαστικού είναι 

συνυφασμένη με το επίπεδο διεγερσιμότητας του φλοιού. Όσο πιο 

ψηλό το επίπεδο εγρήγορσης του ατόμου τόσο πιο εύκολα γίνεται 

η σύνδεση ανάμεσα στο ΑΕ και ΕΕ. Κάθε έντονο ερέθισμα άσχετο 

με τα δύο προηγούμενα παρεμποδίζει τον σχηματισμό του 

κλασσικού εξαρτημένου αντανακλαστικού. 
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29. Το κατάλληλο εξαρτημένο ερέθισμα Όσο πιο ουδέτερο και 

αδιάφορο για τον οργανισμό είναι το εξαρτημένο ερέθισμα, τόσο 

πιο εύκολη είναι η εγκατάσταση εξαρτημένου αντανακλαστικού. 

Όλα αυτά τα ερεθίσματα, τα απόλυτα στην αρχή και τα εξαρτημένα 

αργότερα, αποτελούν αυτό που ο Pavlov ονόμασε πρώτο σύστημα 

σήμανσης της πραγματικότητας. Το πρώτο αυτό σύστημα σήμανσης 

υπάρχει και στα ζώα και στον άνθρωπο. Στον τελευταίο όμως έχει 

αναπτυχθεί ένα δευτερεύον σύστημα σήμανσης, ασύγκριτα πιο 

πλούσιο από το πρώτο, αν και βασίζεται πάνω σε αυτό, που είναι η 

λειτουργία του λόγου, τόσο του εκφραζομένου όσο και του 

εσωτερικευμένου (συνειδητή σκέψη). Έτσι για κάθε ερέθισμα υπάρχει 

και η έννοια του ερεθίσματος όπως υποκειμενικά το κάθε υποκείμενο 

την κατανοεί. Έτσι το ερέθισμα χάνει την ουδετερότητά του και για 

αυτό ο λόγος περιπλέκει την κλασσική εξάρτηση στους ανθρώπους. 

Τα κλασσικά εξαρτημένα αντανακλαστικά δεν παραμένουν 

αναλλοίωτα αλλά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν. Πολλά είναι τα 

φαινόμενα τα οποία συνδέονται με τις μεταβολές που υφίστανται τα 

εξαρτημένα αντανακλαστικά. Περιγράφουμε τα κυριώτερα: 

30. Γενίκευση. Στο φαινόμενο αυτό έχουμε μια εξαρτημένη 

απάντηση όχι μόνο από το αρχικό εξαρτημένο ερέθισμα αλλά και 

από τα όμοιά του. Όσο πιο όμοια προς το αρχικό είναι τα 

ερεθίσματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς της εξαρτημένης 

αντιδράσεως. 

31. Διάκριση. Είναι αντίθετη της γενικεύσεως. Αναφέρεται στην 

τάση του υποκειμένου να αντιδρά σε περιορισμένα ερεθίσματα, να 

αντιδρά με διακριτικότητα δηλαδή. Η διακριτικότητα 

επιτυγχάνεται με δύο τρόπους, είτε με την παρατεταμένη 

εκπαίδευση είτε με τη διακριτική ενίσχυση. Όσο πιο παρατεταμένη 
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είναι η εκπαίδευση, τόσο περιορίζεται η γενίκευση στις 

αντιδράσεις, δηλαδή αυξάνεται η διάκριση. 

32. Ενίσχυση. Είναι η αύξηση της εξαρτημένης απαντήσεως ή η 

διατήρησή της για περισσότερο χρόνο, όταν το εξαρτημένο 

ερέθισμα ακολουθείται σε βραχύ μεσοδιάστημα από ένα απόλυτο. 

Με την ενίσχυση μόνο των επιθυμητών αντιδράσεων μπορούμε να 

αυξήσουμε τη διάκριση. 

33. Αναστολή. Είναι η μείωση ή πλήρης εξάλειψη της εξαρτημένης 

απαντήσεως. Διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική. Οι 

μηχανισμοί της πρώτης είναι έμφυτοι, της δεύτερης επίκτητοι. 

Οι γενικές αρχές που αποτελούν το πλαίσιο για τα εξαρτημένα 

αντανακλαστικά είναι: 

34. Οργανισμός και περιβάλλον βρίσκονται σε συνεχή 

διαντίδραση. Οι εσωτερικές δυνάμεις του οργανισμού, 

προσπαθούν να εξισορροπούν αποτελεσματικά τις εξωτερικές 

περιβαλλοντικές δυνάμεις. Το Κ.Ν.Σ και κυρίως ο εγκέφαλος είναι 

το όργανο που εποπτεύει τις εσωτερικές λειτουργίες του 

οργανισμού και εξασφαλίζει την επικοινωνία με το περιβάλλον με 

σκοπό την ενεργητική προσαρμογή του σε αυτό. 

35. Για να εξασφαλιστεί η ισορροπία με το περιβάλλον χρειάζεται 

αδιάκοπη προσαρμοστική προσπάθεια, που παίρνει τη μορφή μιας 

αδιάκοπης ροής ενέργειας από και προς τον οργανισμό. 

36. Η αντίληψη και η γνώση είναι απαραίτητες για την 

προσαρμογή. Αποτελούν μέρος της συνθετικής λειτουργίας του 

εγκεφάλου, που ανασυνθέτει την εικόνα της αντικειμενικής 

πραγματικότητας, επεξεργάζεται τα δεδομένα της και ενεργεί 

σύμφωνα με αυτά. 
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37. Όλες οι διαδικασίες από την σηματοδότηση της εξωτερικής 

πραγματικότητας μέχρι τη προσαρμογή του οργανισμού σε αυτή 

είναι αντανακλαστικές και γίνονται με βάση τα απόλυτα και τα 

εξαρτημένα αντανακλαστικά. Τα πρώτα λαμβάνουν χώρα στο 

κατώτερο επίπεδο λειτουργικής απαρτιώσεως, τα δεύτερα στο 

ανώτατο, δηλαδή στο φλοιό του εγκεφάλου. 

Βέβαια ο Pavlov δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την σημασία της 

ιδιοσυστασίας. Ήδη από νωρίς διέκρινε διάφορους τύπους σκύλων. 

Αυτούς στους οποίους επικρατεί η αναστολή, αυτούς στους οποίους 

επικρατεί η διέγερση και τέλος αυτούς στους οποίους τα δυο 

συστήματα βρίσκονται σε ισορροπία. Αργότερα ο Pavlov σε μια 

προσπάθειά να συστηματοποιήσει τις γνώσεις σχετικά με τους 

“νευρικούς τύπους” των πειραματοζώων προτείνει για την ανάλυσή 

τους τη χρησιμοποίηση τριών παραμέτρων: 

38. την “ισχύ” του νευρικού συστήματος, που αντιστοιχεί στο 

βαθμό διέγερσης ή αναστολής τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να 

ανεχθεί χωρίς να εμφανίσει διαταραχές. 

39. την “ισορροπία” των διαδικασιών διέγερσης και αναστολής. 

40. την “ευλυγισία”, δηλαδή το βαθμό ικανότητας μετάβασης από 

μια κατάσταση διέγερσης σε μια κατάσταση αναστολής και 

αντίστροφα. 

Με βάση την “ισχύ” του νευρικού συστήματος διακρίνει δύο τύπους, 

τον “ασθενικό” και τον “ισχυρό”. Στον δεύτερο διακρίνονται 3 

υποομάδες: o δραστήριος ισορροπημένος, ο ισχυρός διεγερτικός, ο 

ήσυχος ισορροπημένος τύπος. Έτσι η τυπολογία του Pavlov και η 

συσχέτιση που έχει κάνει με την Ιπποκρατική ταξινόμηση, έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 
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Δραστήριος ισορροπημένος 

Χαρακτηρίζεται από εξισορροπημένες -αλλά με αυξημένη ευκινησία- 

διεγερτικο-ανασταλτικές διαδικασίες. Είναι άτομα τα οποία 

υπερνικούν τις δυσκολίες (ισχύς), μπορούν γρήγορα να 

προσανατολιστούν σε κάποιο νέο περιβάλλον (ευκινησία), με μεγάλη 

εγκράτεια (ισορροπία). Αντιστοιχεί στην αιματώδη ιδιοσυγκρασία του 

Ιπποκράτη. 

Ήσυχος ισορροπημένος 

Χαρακτηρίζεται από εξισορροπημένες αλλά με περιωρισμένη 

ευκινησία διεγερτικο-ανασταλτικές διεργασίες. Πρόκειται , 

δηλαδή,για άτομα προικισμένα με καλή δύναμη και ισορροπία αλλά 

με χαμηλή ευκινησία και περιορισμένη απαντητικότητα στα 

ερεθίσματα. Είναι άτομα αρκετά ικανά για εργασία (ισχύς), μπορούν 

να συγκρατηθούν (ισορροπία), αλλά είναι κάπως αργοί στις 

αποφάσεις τους, δεν αλλάζουν εύκολα τις συνήθειές τους (αδράνεια). 

Αντιστοιχεί στην φλεγματική ιδιοσυστασία του Ιπποκράτη. 

Ασθενικός ανεσταλμένος 

Χαρακτηρίζεται από ασθενείς διεγερτικές διαδικασίες. Έχουν 

αδύνατη βούληση, καταβάλλονται από τις δυσκολίες, εξαρτώνται από 

τους άλλους, έχουν τάση για μελαγχολία. Αντιστοιχεί στην 

μελαγχολική ιδιοσυγκρασία του Ιπποκράτη. 

Ισχυρός διεγερτικός 

Χαρακτηρίζεται από ισχυρές διεγερτικές και ασθενείς ανασταλτικές 

διαδικασίες. Είναι άτομα ενθουσιώδη, τα οποία μπορούν να κάνουν 

πολλά (ισχύς), αλλά δεν έχουν μέτρο ούτε στην δουλειά, ούτε στις 
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σχέσεις με τα άλλα άτομα, εμφανίζοντας οξυθυμία χωρίς ιδιαίτερο 

λόγο (ανισορροπία). Αντιστοιχεί στην χολερική ιδιοσυγκρασία του 

Ιπποκράτη. 

Οι συσχετίσεις και περιγραφές του Pavlov ταιριάζουν πολύ με την 

συσχέτιση που έγινε παραπάνω όσον αφορά τους τέσσερεις χυμούς 

και τις τέσσερεις κατάστάσεις Α, Β, Γ, Δ. Έτσι ο δραστήριος 

ισορροπημένος τύπος αντιστοιχεί στην κατάσταση Α, ο ήσυχος 

ισορροπημένος αντιστοιχεί στην κατάσταση Β, ο ασθενικός 

ανεσταλμέμος στην κατάσταση Γ και ο ισχυρός διεγερτικός στην 

κατάσταση Δ. 

Ο Kruschinski (1962) προτείνει με βάση την “ισχύ” του νευρικού 

συστήματος των πειραματοζώων μια ανάλογη τυπολογία με τέσσερεις 

τύπους: 

41. τον “ισχυρό” τύπο (κατάσταση τύπου Α). 

42. την “ασθενική παραλλαγή του ισχυρού” τύπου (κατάσταση 

τύπου Β). 

43. τον “ασθενικό” τύπο. (κατάσταση τύπου Γ). 

44. την “ισχυρή παραλλαγή του ασθενικού” τύπου (κατάσταση 

τύπου Δ). 
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Ο Freud και η ψυχαναλυτική θεωρία 

Η ψυχανάλυση εμφανίζεται ιστορικά στο τέλος του περασμένου 

αιώνα, όταν στο χώρο της Ψυχιατρικής κυριαρχούσαν οργανιστικές 

νοσογραφικές αντιλήψεις. Η Ψυχανάλυση δεν είναι μονάχα μια 

ψυχοθεραπευτική μέθοδος, είναι μια ολοκληρωμένη ψυχολογική 

θεωρία, που φιλοδοξεί να ερμηνεύσει το σύνολο της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, φυσιολογικής και παθολογικής. 

Αναμφισβήτητος πατέρας της είναι ο Sigmund Freud (1856-1939). 

Γεννήθηκε στο Freiburg της Μοραβίας. Στη Βιέννη τον έφεραν οι 

γονείς του, όταν ήταν 4 χρονών. Στην πόλη αυτή έζησε μέχρι το 1938, 

οπότε αναγκάστηκε να εξοριστεί στην Αγγλία λόγω εισβολής των 

Nazi, όπου και πέθανε λίγο αργότερα (1939) σε ηλικία 73 χρονών. 

Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή της Βιέννης και από φοιτητής δούλεψε 

στο φυσιολογικό εργαστήριο του Brucke μέχρι και ένα χρόνο μετά τη 

λήψη του πτυχίου του. Για λόγους όμως οικονομικούς, αναγκάστηκε 

να εγκαταλείψει το φυσιολογικό εργαστήριο και να ασκήσει το 

επάγγελμα του γιατρού. Παράλληλα παρακολουθούσε τα μαθήματα 

Νευροψυχιατρικής του καθηγητού Meyenert και έγινε πανεπιστημια-

κός βοηθός στο ανατομικό του εργαστήριο. Την ίδια χρονιά (1885) 

αποφάσισε πλέον να γίνει Νευρολόγος. Με υποτροφία βρέθηκε στο 

Παρίσι στην κλινική του Charkot. Εκεί ήλθε σε πρώτη επαφή με την 

υστερία και την ύπνωση και επηρεάστηκε βαθειά από τις απόψεις του 

Charkot και στη συνέχεια από τις απόψεις του Bernheim στο Nancy. 

Μετά από ένα χρόνο γύρισε στη Βιέννη και συνεργάστηκε στενά με 

τον Breuer με τον οποίο συνεργάστηκε στενά. Από τη συνεργασία 

τους γεννήθηκε η ψυχανάλυση. O Breuer μετέφερε στον Freud την 

κλινική του εμπειρία σχετικά με τους υστερικούς του αρρώστους και 
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τα αποτελέσματα της υπνώσεως. Σύντομα όμως ο Breuer σταμάτησε 

την συνεργασία και έτσι συνέχισε μόνος του ο Freud. 

Η ψυχανάλυση έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία βασίζεται 

στα ακόλουθα στοιχεία: 

45. οι ελεύθεροι συνειρμοί. 

46. τα όνειρα. 

47. οι παραδρομές του λόγου και οι παραπραξίες. 

48. η συναισθηματική σχέση ανάμεσα στον αναλυόμενο και τον 

αναλυτή, που εκδηλώνεται είτε σαν συναισθηματική μεταβίβαση 

και αντιμεταβίβαση είτε σαν αντίσταση. 

Για την κατανόηση της ψυχικής δομής ο Freud περιέγραψε τα 

παρακάτω θεωρητικά μοντέλα ή υποθέσεις: 

H τοπογραφική υπόθεση 

Σύμφωνα με αυτήν, θεωρείται ότι υπάρχουν τρία επίπεδα ψυχικής 

λειτουργίας του ατόμου, το συνειδητό, το προσυνειδητό και το 

ασυνείδητο. Η σχηματική αυτή διάταξη θεωρεί ότι στις “επιπολής 

στοιβάδες” κινούνται τα περιεχόμενα του ψυχικού οργάνου, που 

έχουμε επίγνωση της παρουσίας τους. Στις “εν τω βάθει” στοιβάδες 

κινούνται τα περιεχόμενα, που αγνοούμε την ύπαρξή τους. Έτσι 

λοιπόν διακρίνονται: 

Το συνειδητό. Είναι το τμήμα της ψυχικής λειτουργίας για το οποίο το 

άτομο είναι ενήμερο σε όλες τις στιγμές. Περιλαμβάνει, επομένως, 

συνειδητές σκέψεις και συναισθήματα, αισθητηριακές αντιλήψεις, 

από τον “εσωτερικό” και “εξωτερικό” κόσμο κ.λ.π. 
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Το προσυνειδητό. Βρίσκεται στον προθάλαμο του συνειδητού και 

κατέχει μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στο συνειδητό και στο 

ασυνείδητο. Περιλαμβάνει ψυχικά στοιχεία που δε βρίσκονται στην 

άμεση επίγνωση του ατόμου αλλά που μπορεί να ανακληθεί με 

συνειδητή προσπάθεια. Επομένως είναι το τμήμα της ψυχικής 

λειτουργίας που περιέχει σκέψεις, συναισθήματα, μνήμες κ.λ.π. που 

μπορούν να γίνουν συνειδητές αν επιλέξουμε να εστιάσουμε την 

προσοχή μας σε αυτές. 

Το ασυνείδητο. Κατέχει το μεγαλύτερο χώρο και βρίσκεται στο βάθος, 

μακρυά από το χώρο του συνειδητού. Περιέχει ιδέες, ενορμήσεις, 

συναισθήματα, φαντασίες που βρίσκονται έξω από τη συνειδητή 

αντίληψη και που δεν μπορούν να γίνουν συνειδητά με εστιασμό της 

προσοχής μας σε αυτά. Όλο αυτό το υλικό έχει απωθηθεί, δηλαδή έχει 

στοιβαχθεί βαθειά μακρυά από τον επιφανειακό χώρο του συνειδητού, 

επειδή θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο μη αποδεκτό (π.χ. επιθετικές ή 

ερωτικές ενορμήσεις προς τους γονείς που δεν είναι συμβατές με τους 

ηθικούς κώδικες). Ασυνείδητα στοιχεία μπορούν να φθάσουν στο 

συνειδητό όταν χαλαρώσει η λογοκρισία που εξασκεί το εγώ, όπως 

π.χ. στα όνειρα, στον ελεύθερο συνειρμό, με την επίδραση διαφόρων 

φαρμάκων κ.λ.π. 

Η μελέτη του ασυνειδήτου ονομάζεται και ψυχολογία του βάθους, και 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ψυχαναλυτικής ερμηνείας της 

συμπεριφοράς και της ψυχαναλυτικής θεραπευτικής τεχνικής. 

Η Δομική υπόθεση 

Αποτελεί και αυτή μια σχηματική διάταξη η οποία περιλαμβάνει τρία 

ψυχικά τμήματα, το εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ. Αυτά δεν πρέπει 

να θεωρηθούν ως συγκεκριμένες ανεξάρτητες ενότητες με 
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πραγματική υπόσταση, αλλά ως συστήματα λειτουργιών στενά 

συνδεδεμένα μεταξύ τους. 

Το εκείνο ή προεγώ (id). Αποτελεί την εγγενή πλευρά της 

προσωπικότητας και περιλαμβάνει βασικά τις ενστικτώδεις ανάγκες 

για αέρα, τροφή, νερό και λοιπά στοιχεία διατροφής, για διατήρηση 

της θερμοκρασίας του σώματος καθώς και για αναπαραγωγή. 

Προοδευτικά οι ενστικτώδεις αυτές ανάγκες διαφοροποιούνται σε 

ενορμήσεις που έχουν ψυχική αναπαράσταση όπως ενορμήσεις 

εξάρτησης, επιθετικές τάσεις, τάσεις φυγής και σεξουαλικές 

ενορμήσεις. Το προεγώ δεν ξεχωρίζει το πραγματικό από το 

εξωπραγματικό, το αντικειμενικό από το υποκειμενικό, το ηθικό από 

το ανήθικο. Δρα με βάση την αρχή της ηδονής και της αποφυγής του 

πόνου και της δυσφορίας, χωρίς ρεαλιστική τοποθέτηση. 

Το εγώ (ego). Είναι το σύνολο των ψυχικών λειτουργιών που 

διαμορφώνουν την σχέση μας με το περιβάλλον. Η οργάνωσή του 

αρχίζει από τη γέννηση του ατόμου και σταδιακά διαφοροποιείται από 

το “εκείνο” με την επίδραση της συσσωρευμένης εμπειρίας. Αν και 

διαμόρφωσή του συνεχίζεται σε όλη τη ζωή, οι βασικές του 

λειτουργίες έχουν αναπτυχθεί μέχρι το τέλος των τριών χρόνων, οπότε 

το άτομο έχει σαφή αίσθηση του εγώ ή του εαυτού του. 

Περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες, όπως η εκτίμηση των διαφόρων 

καταστάσεων, ο έλεγχος της πραγματικότητας, η κρίση, η ανεύρεση 

λύσεων στα διάφορα προβλήματα, η συμβιβαστικότητα, η δημιουργία 

αμυντικών μηχανισμών κ.λ.π. Εκτός από τις συνειδησιακές λει-

τουργίες περιλαμβάνει και άλλες που είναι ασυνείδητες όπως π.χ τους 

μηχανισμούς αμύνης του εγώ. 

Η λειτουργία του είναι προσαρμοστική. Παρεμβάλλεται ανάμεσα στις 

ενορμήσεις του id και τις απαγορεύσεις ή προσταγές του υπερεγώ και 

προσπαθεί να εναρμονίσει τις συγκρούσεις που απορρέουν από αυτές 
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σε συνδιασμό με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με 

τις ενορμήσεις του id που πιέζουν για άμεση ικανοποίηση επειδή 

διέπονται από την αρχή της ηδονής, οι λειτουργίες του εγώ διέπονται 

από την αρχή της πραγματικότητας, δηλαδή λαμβάνουν υπ’όψη τους 

περιορισμούς της πραγματικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή το 

εγώ αναβάλλει την άμεση ικανοποίηση και υπολογίζει την κάθε 

πράξη ανάλογα με την άμεση και μελλοντική πραγματικότητα, οπότε 

εξασφαλίζει τελικά τη μεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση και 

ικανοποίηση για το άτομο. 

Το υπερεγώ (superego). Διαφοροποιείται από το “εγώ” σαν 

αποτέλεσμα των επιδράσεων που ασκούν πάνω του οι γονείς, τα 

πρόσωπα κύρους και γενικά το μικροκοινωνικό του περιβάλλον με τις 

επιβαλλόμενες φόρμες συμπεριφοράς. Το υπερεγώ περιέχει: α. το 

καθαυτό υπερεγώ ή συνείδηση, που αποτελεί το πλέγμα των 

απαγορεύσεων και των αρνητικών αξιών της ζωής που ενσωματώνει 

το άτομο κάτω από τη γονεϊκή επιρροή διαμέσου του μηχανισμού της 

ταυτίσεως. β.τις θετικές αξίες για τη ζωή (ιδεώδες του εγώ), δηλαδή 

τις ηθικές, θρησκευτικές, κοσμοθεωριακές κ.λ.π. αξίες του ατόμου 

που στο μεγάλο τους μέρος είναι συνειδητές ή προσυνειδητές. 

Η Δυναμική υπόθεση 

Σύμφωνα με αυτή, κάθε συμπεριφορά είναι το προϊόν διαμάχης δύο 

αντιθέτων δυνάμεων. Από τη μια υπάρχουν οι ενστικτώδεις ορμές και 

από την άλλη οι υπερεγωτικές ηθικές επιταγές. 

Οι κύριες ενστικτώδεις ορμές ή ενορμήσεις (ένστικτα) στις οποίες 

στηρίζεται η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι οι σεξουαλικές και οι 

επιθετικές. Οι πρώτες είναι συνυφασμένες με τη διαιώνιση του είδους 

και δραστηριοποιούν το άτομο υπό το κράτος της αρχής της ηδονής. 

Η ενέργεια που παράγεται και αναλίσκεται στην ενστικτική αυτή 
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διεργασία ονομάστηκε λιβιδινική ενέργεια (libido). Η τελεολογική 

σημασία των σεξουαλικών ενορμήσεων είναι η διατήρηση της ζωής 

και συνδέονται με το ένστικτο της ζωής. 

Οι ενστικτώδεις ορμές έχουν βιολογική βάση, γιατί υπάρχει μια 

βιολογική διεργασία που προκαλεί εσωτερικούς ερεθισμούς αλλά 

επενδύονται και ψυχολογικά. Οι ερεθισμοί αυτοί δημιουργούν μια 

ανερχόμενη τάση, μια αυξανόμενη διέγερση, την οποία ο οργανισμός 

δεν μπορεί να ανεχθεί για πολύ, αλλά αισθάνεται πιεστική την ανάγκη 

για κατάπαυσή της. Η λύση της τάσης μέσα από κάποια δράση φέρνει 

την ανακούφιση και οδηγεί στην αρχική ισορροπία. 

Μιλούμε για κάθεξη όταν γίνεται επένδυση ενός ποσού ψυχικής 

ενεργείας σε ένα αντικείμενο. Βέβαια η επένδυση αυτή δεν γίνεται 

άμεσα προς το αντικείμενο, αλλά προς το ψυχικό του “εκπρόσωπο”. 

Ψυχικοί εκπρόσωποι είναι οι σκέψεις, ιδέες, μνημονικές παραστάσεις 

και φαντασιώσεις που διατηρεί το άτομο για ένα πρόσωπο ή πράγμα. 

Η συνεχής διαπάλη μεταξύ των υπερεγωτικών αρχών και των 

ενορμήσεων καλείται ψυχοσύγκρουση. Προϊόν της ψυχοσυγκρούσεως 

είναι η εμφάνιση του άγχους. Για να μπορέσει το εγώ να απαλλαγεί 

από αυτό κινητοποιεί μια σειρά από αμυντικούς μηχανισμούς, που 

είναι γνωστοί ως αμυντικοί μηχανισμοί του εγώ. 

Η Οικονομική υπόθεση 

Βασίζεται στα παρακάτω βασικά αξιώματα: 

49. οι ψυχολογικές διαδικασίες δαπανούν ενέργεια, την ψυχική 

ενέργεια, που συσχετίζεται με τη λιβιδινική ενέργεια. 

50. η ενέργεια αυτή είναι πεπερασμένη, υπάρχουν δηλαδή 

καθορισμένα για δαπάνη ενεργειακά αποθέματα. 
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51. στη φύση όλα τα φαινόμενα ακολουθούν την οδό με την 

ελάχιστη σπατάλης ενέργειας, δηλαδή η υγειέστερη κατάσταση 

είναι η κατάσταση κατά την οποία παράγεται το απαιτούμενο έργο 

με το ελάχιστο δυνατό ποσό ενεργείας. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο σημαντική είναι για την 

προσωπικότητα η ομαλή κατανομή της λιβιδινικής ενέργειας. Η 

μικρότερη ενεργειακή δαπάνη επιτελείται όταν το άτομο μπορεί και 

επενδύει σε αντικείμενα εκτός του σώματος, ευνοούνται δηλαδή οι 

αντικειμενοτρόπες σχέσεις και το άτομο πετυχαίνει τη μέγιστη 

ικανοποίηση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει η λιβιδινική ενέργεια να 

μην δεσμεύεται από ψυχοσυγκρούσεις. Αν, αντίθετα, οι ασυνείδητες 

ψυχοσυγκρούσεις ανάμεσα σε ενορμήσεις και υπερεγωτικές επιταγές 

δε βρίσκουν γρήγορη και πρόσφορη λύση, τότε ένα μεγάλο μέρος της 

λιβιδινικής ενέργειας παγιδεύεται σε αυτές τις συγκρούσεις και έτσι 

περισσεύει λίγη για παραγωγικές επενδύσεις προς τα αντικείμενα. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να δαπανάται πολύ ενέργεια και να μένει λίγη 

ενέργεια στο άτομο διαθέσιμη για την κοινωνική του δραστηριότητα. 

Έτσι σύμφωνα με αυτή την θεώρηση όσο πιο ερωτικό είναι ένα άτομο 

προς τα αντικείμενα τόσο πιο αποδοτικό είναι στην εργασία. 

Η Γενετική υπόθεση (θεωρία της ψυχοσεξουαλικής 

αναπτύξεως) 

Σύμφωνα με αυτήν θεωρούνται τα εξής: 

Από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωσή του το άτομο αναπτύσσεται 

ψυχολογικά περνώντας διάφορα στάδια. Τα στάδια αυτά μελετούνται 

με βάση τις σεξουαλικές ενορμήσεις του ατόμου. Είναι παραδεκτό 

από την ψυχανάλυση, ότι και στα παιδιά παρατηρείται σεξουαλικό-

τητα και αυτό βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η ικανοποίηση των 

ενστικτωδών ορμών από τη βρεφική ηλικία συνοδεύεται από μια 
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ηδονή, η οποία είναι αντίστοιχη με εκείνη την σεξουαλικότητας των 

ενηλίκων. Για αυτό μιλάμε για ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και όχι 

απλή ψυχολογική ανάπτυξη. Οι εμπειρίες στα πρώτα στάδια 

ψυχοσεξουαλικής αναπτύξεως είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτές 

που συσσωρεύονται στα μεταγενέστερα στάδια. 

Όταν υπάρχει ελλειματική ή υπερβολική ικανοποίηση των σεξουαλι-

κών ενορμήσεων κάποιου σταδίου ψυχοσεξουαλικής αναπτύξεως, 

συνεπάγεται την καθήλωση της libido σε αυτό το στάδιο. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα να εμποδιστεί η διαδικασία ανάπτυξης και 

οργάνωσης της προσωπικότητας. Αυτή η καθήλωση της libido 

αποτελεί συνεχής ευαισθησία για το άτομο, το οποίο σε δύσκολες 

περιβαλλοντικές καταστάσεις παρουσιάζει την τάση για παλινδρό-

μηση σε αυτό το στάδιο. Μια τέτοια παλινδρόμηση χαρακτηρίζεται 

από υιοθέτηση συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν αυτό το στάδιο. 

Κάθε άτομο έχει κάποιου βαθμού καθήλωση σε όλα τα στάδια, αλλά η 

ποσότητα διαφέρει από στάδιο σε στάδιο και από άτομο σε άτομο. 

Μεγάλου βαθμού καθηλώσεις σε κάποιο στάδιο προδιαθέτει για 

συγκεκριμένες νοσολογικές καταστάσεις. 

Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από το ότι παρουσιάζει επικέντρωση των 

σεξουαλικών ενορμήσεων σε κάποια ανατομική περιοχή του σώματος. 

Σύμφωνα με αυτή την παρατήρηση διακρίνονται τα παρακάτω στάδια: 

1.Το στοματικό στάδιο. Είναι το πρώτο στάδιο ανάπτυξης από την 

στιγμή της γέννησης μέχρι την ηλικία ενάμισι έτους. Σε αυτό το 

στάδιο οι ανάγκες του βρέφους, αυτά που αντιλαμβάνεται και οι 

τρόποι έκφρασής του, επικεντρώνονται πρωταρχικά στην περιοχή του 

στόματος, των χειλέων, της γλώσσας και άλλων οργάνων που έχουν 

σχέση με την στοματική ζώνη. Οι στοματικές αισθήσεις περι-

λαμβάνουν την πείνα, τη δίψα, τα ευχάριστα απτικά ερεθίσματα που 

προκαλούνται από την θηλή του μαστού ή τα υποκατάστατά της, 
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όπως και τις αισθήσεις που έχουν σχέση με την κατάποση και το 

χορτασμό. Καταστάσεις στοματικής έντασης οδηγούν στην 

αναζήτηση στοματικής ικανοποίησης και απεικονίζονται στην 

επερχόμενη ηρεμία μετά το θηλασμό ή το τάϊσμα. 

.Διακρίνεται σε δύο στάδια στο στοματο-εξαρτητικό και στο στοματο-

επιθετικό. Στο πρώτο που προηγείται χρονικά, ικανοποιούνται οι 

διατροφικές ανάγκες αλλά και από ψυχολογικής πλευράς εξαντλείται 

με το θηλασμό το αίσθημα ηδονής το οποίο διεγείρει η εσωτερική 

ένταση. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από παθητικότητα και 

απόλυτο συναισθηματική εξάρτηση του βρέφους από τη μητέρα ή το 

υποκατάστατό της. Το δεύτερο, καλύπτει χρονολογικά την περίοδο 

που συμπίπτει με την οδοντοφυία. Βιολογικά τότε με την οδοντοφυία, 

αρχίζει να μασάει και προετοιμάζεται το πεπτικό σύστημα προς 

ομαλή λειτουργία. Ψυχολογικά το βρέφος εγκαταλείπει την 

παθητικότητα και εμφανίζει τάση για ανεξαρτησία. Κυριαρχούν οι 

επιθετικές ενορμήσεις για αυτό λέγεται στοματοεπιθετικό, δηκτικό ή 

σαδιστικό ή καννιβαλλικό. 

2. Το πρωκτικό στάδιο. Είναι το δεύτερο σημαντικό στάδιο στην 

ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του ατόμου. Οι απεκκριτικές λειτουργίες 

της απέκκρισης και της ούρησης διαδραματίζουν μετά τον πρώτο 

χρόνο ζωής και μέχρι την ηλικία δυόμισι έως τριών χρονών ένα 

ιδιαίτερο ρόλο. Είναι η εποχή που το παιδί αρχίζει να αποκτά έλεγχο 

των σφικτήρων, να κάθεται στο δοχείο και να έχει πιο ενεργητικές 

συναλλαγές. 

Το παιδί σε αυτήν την φάση ασχολείται ιδιαίτερα με την πρωκτική και 

ουρηθρική περιοχή. Το πέρασμα των κοπράνων και των ούρων δίνει 

μια αισθησιακή ικανοποίηση τοπικά στο βλεννογόνο, αλλά και 

ανακούφιση μόλις συμπληρωθεί η κένωση. Η ιδιαίτερη ενασχόληση 



 30 

της μητέρας με αυτές τις περιοχές, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα 

αυτών των περιοχών και επιτείνει την σεξουαλικοποίησή τους. 

Ο έλεγχος των σφικτήρων αποτελεί την πρώτη ενεργητική 

ψυχοσυναλλαγή με το περιβάλλον. Τα παιδιά θεωρούν ότι η 

αφόδευση είναι μια δικιά τους πράξη, κατά την οποία για πρώτη φορά 

μπορούν να δημιουργήσουν ή να δώσουν κάτι. Ανάλογα επαινεί και 

ενθαρρύνει η μητέρα λέγοντάς του «τα κακά στο δοχείο». Όταν 

γίνεται αυτό, θεωρείται κατόρθωμα του παιδιού και επιβραβεύεται για 

την πράξη του αυτή. Έτσι δείχνοντας τα στο δοχείο κερδίζει το 

«μπράβο» των αγαπημένων του προσώπων. Έτσι τα κόπρανα στο 

δοχείο μπορεί να είναι δώρο και εκδήλωση αγάπης προς τη μητέρα. 

Αντίθετα ο θυμός προς αυτήν εκδηλώνεται είτε με κατακράτηση των 

κοπράνων και την εμφάνιση δυσκοιλιότητας, είτε με εγκόπριση σε 

ανεπίτρεπτα μέρη. Ανάλογη υποσυνείδητη επιθετικότητα παρα-

τηρείται και με την ουρήθρα στην ενούρηση. 

Ο γονεϊκός έλεγχος που επιβάλλεται από το περιβάλλον στις 

λειτουργίες αυτές, συντελεί στο να αναπτυχθεί το υπερεγώ, που 

αντιστέκεται στις σεξουαλικές ενορμήσεις και που ζητάει την 

αναστολή των απεκκριτικών λειτουργιών. Απόρροια αυτής της 

σύγκρουσης είναι η εμφάνιση αμφιθυμίας. 

3.Το φαλλικό στάδιο. Διαδέχεται το πρωκτικό και αρχίζει από ηλικία 

δυόμισι ετών μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους περίπου. Σε αυτό η 

ερωτογόνος ζώνη μεταφέρεται από την πρωκτική περιοχή στην 

περιοχή των γεννητικών οργάνων. 

Η ανατομική διαφορά των γεννητικών οργάνων διεγείρει την 

περιέργεια και πυροδοτεί τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο φύλων και 

επιπλέον επηρεάζει σημαντικά την ψυχική σφαίρα του παιδιού. Η 

φαντασία του παιδιού ασχολείται πολύ με θέματα αναπαραγωγής, πώς 

γίνεται η σύλληψη, πώς γεννιέται ο άνθρωπος, το αγόρι παίρνει τον 
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ρόλο του μπαμπά, το κορίτσι τον ρόλο της μαμάς, υποψιάζεται ότι οι 

γονείς όταν κοιμούνται μαζί κάτι κάνουν και ζητάει να μην 

κοιμούνται μαζί. 

Το αγόρι την περίοδο αυτή γίνεται ο προστάτης της μητέρας 

ελπίζοντας ότι θα γίνει ο μοναδικός αγαπημένος της. Κυριαρχείται 

από αισθήματα ζηλοτυπίας, αντιπαλότητας, αντιδικίας και μίσους 

προς τον πατέρα. Επιθυμεί το θάνατο του ισχυρού πατέρα αλλά 

ταυτόχρονα φοβάται ότι θα εισπράξει την επιθετικότητα του πατέρα. 

Έτσι νομίζει ότι θα του κοπούν τα γεννητικά όργανα (σύμπλεγμα ή 

άγχος ευνουχισμού). 

Το κορίτσι παρουσιάζει μια παθητική στάση, ζητώντας την φροντίδα 

του μπαμπά, παίζοντας με τις κούκλες της τη μαμά και ελπίζοντας 

φαντασιωσικά ότι μπορεί να γίνει και αυτή μαμά στο πλευρό του 

μπαμπά. Αναπτύσσει αντί του συμπλέγματος ευνουχισμού, το 

λεγόμενο σύμπλεγμα φθόνου του πέους. Αυτό γίνεται γιατί νοιώθει 

μειονεκτικά επειδή δεν έχει τα γεννητικά όργανα που έχει το αγόρι. 

Για την έλλειψη αυτήν, κατηγορεί και εχθρεύεται τη μητέρα. Αυτή η 

κατάσταση καλείται οιδιπόδειον ψυχοσύμπλεγμα της γυναικός ή 

σύμπλεγμα Ηλέκτρας. 

Η λύση του οιδιποδείου συμπλέγματος γίνεται μέσα από μηχανισμούς 

συνταυτίσεων με το γονέα του ίδιου φύλου. Το αγόρι εγκαταλείπει και 

αποσεξουαλικοποιεί τις ενστικτώδεις επιθυμίες του προς τη μητέρα 

και συνταυτίζεται με πατρικές ιδιότητες, γεγονός το οποίο γίνεται 

κάπως απότομα και με πολλές απωθήσεις. Το κορίτσι επίσης 

καταφέρνει προοδευτικά να απωθήσει τις επιθυμίες προς τον πατέρα, 

διεργασία που κρατά περισσότερο χρόνο απ’ ότι στο αγόρι και χωρίς 

πλήρη λύση του οιδιποδείου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά από 

αυτή τη διαδικασία η αρχική παιδική αμφισεξουαλικότητα δεν 
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υφίσταται και με το τέλος της οιδιπόδειας φάσης το κορίτσι αποκτά 

ψυχική θηλυκότητα και το αγόρι αρρενωπότητα. 

4. Η λανθάνουσα περίοδος. Ακολουθεί την φαλλική φάση μέχρι την 

ηλικία των 12 ετών. Σε αυτή την φάση έχει ολοκληρωθεί η 

απαγγίστρωση από το γονέα του ιδίου φύλου και η συνταύτιση με το 

γονέα του ιδίου φύλου. Επίσης παρατηρείται μειωμένη απασχόληση 

με τη γεννητική περιοχή και τις σχέσεις των δύο φύλων. Η 

προηγούμενη ερωτική επιθυμία για το γονέα του αντιθέτου φύλου 

αντικαθίσταται από τρυφερότητα και η επιθετικότητα προς το γονέα 

του αντιθέτου φύλου εξαϋλώνεται προς χρήσιμες δραστηριότητες.Το 

παιδί αρχίζει και κοινωνικοποιείται στο σχολείο και να διευρύνει τον 

κύκλο των φιλικών του σχέσεων. 

5. Το γενετήσιο στάδιο. Αυτό σηματοδοτείται από την εμμηναρχή και 

τη σπερματογένεση που σαν βιολογικά φαινόμενα συνοδεύονται και 

από μεγάλες ψυχολογικές μεταβολές. Σε αυτό το στάδιο το άτομο 

βαθμιαία αποδεσμεύεται από τις γονεϊκές εξαρτήσεις. Επίσης η libido 

μεταβάλλεται από ναρκισσιστική στην αντικειμενοτρόπο μορφή της 

και το άτομο αναζητά τις ηδονές στις ομαλές ετερόφυλες σχέσεις. 

Τα παραπάνω αποτελούν σε γενικές γραμμές τις θεωρητικές απόψεις 

του Freud, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μέσα στον χρόνο από τον ίδιο 

και από τους στενούς του συνεργάτες και μαθητές. Στην θεωρητική 

του τοποθέτηση απουσιάζει μια ιδιοσυστασιακή τυπολογία δομημένη 

όπως παρουσιάζει ο Pavlov. 

Αν και ο Freud δεν διατύπωσε συγκεκριμένη θεωρία για την 

ιδιοσυστασία όπως ο Pavlov, ενδιαφέροντα στοιχεία μπορούμε να 

βρούμε μελετώντας τα στάδια εξέλιξης της προσωπικότητας. 

Περιγράψαμε παραπάνω το στοματικό στάδιο. Ένα άτομο με 

στοματική καθήλωση χαρακτηρίζεται από απαιτητικότητα, γκρίνια, 
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απληστία, βιασύνη, υβριστική συμπεριφορά, τάση για εξάρτηση, 

έντονη τάση για επιθετικότητα και καταστροφή. Τα στοιχεία αυτά 

ταιριάζουν με τον συφιλιδικό τύπο της ομοιοπαθητικής θεώρησης.Και 

οι δυο έχουν προδιάθεση για σοβαρές ψυχικές παθήσεις, και οι δυο 

δεν έχουν αναπτύξει καλά δομημένο Εγώ, και οι δυό παρουσιάζουν 

τάση για εξάρτηση και οι δυο παρουσιάζουν έντονη επιθετικότητα και 

τάση για καταστροφή την οποία είτε εκφράζουν προς τα έξω είτε προς 

τον εαυτό τους, και οι δυό έχουν απληστία και είναι συνεχώς 

ανικανοποίητοι. Παλιότερα,σύφιλη είχαν μεγαλύτερη προδιάθεση να 

κολλήσουν άτομα με άστατη σεξουαλική ζωή, άτομα που δεν 

μπορούσαν να ικανοποιηθούν σε μια σχέση, άτομα που δεν 

μπορούσαν να ερωτευτούν και συνεχώς γυρνούσαν σε πόρνες και σε 

εφήμερες περιπέτειες, άτομα που συνεχώς επαναλαμβανόταν στην 

ζωή τους η ίδια παλιά ιστορία, η έλλειψη δηλαδή ικανοποίησης ενός 

βρέφους από ένα «κακό μαστό». 

Όσον αφορά στην προσωπικότητα που προέρχεται από καθήλωση στο 

πρωκτικό στάδιο, η προσωπικότητα που διαμορφώνεται έχει σαν 

κύριο θέμα τον έλεγχο (αφήνω ή συγκρατώ, αφήνομαι ή 

συγκρατούμαι). Έτσι τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται ότι είναι 

κλειστά και ενδοστρεφή, αρέσκονται την τάξη, με τάση για 

λεπτολογία, τελειοθηρία και ακριβολογία. Είναι φειδωλοί με τάση για 

φιλαργυρία, πεισματάρηδες και δογματικοί. Υπάρχει ένας αυξημένος 

αυτοέλεγχος, ελέγχουν την επιθετικότητά τους αλλά και καθε τους 

έκφραση. Με βάση τα παραπάνω εύκολα φανερώνονται οι 

αντιστοιχίες αυτού του τύπου με τον συκωτικό τύπο της 

ομοιοπαθητικής σκέψης. 

Μελετώντας επίσης το φυματινικό μίασμα της ομοιοπαθητικής, 

βρήκαμε να παρουσιάζει μια τάση για αλλαγή, που οφείλεται στην 

τάση για κίνηση προς μια εξιδανικευμένη ιδέα. Αυτό είναι και το 

κύριο χαρακτηριστικό της καθήλωσης στο οιδιπόδειο. Σε αυτήν ο 
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άνδρας για παράδειγμα, αναζητά συνεχώς μια γυναίκα εξιδανικευμένη 

την οποία συνήθως δε βρίσκει και όταν τη βρει υπάρχουν πολλά 

εξωτερικά εμπόδια. Έτσι η ίδια ιστορία πάλι επαναλαμβάνεται, του 

μικρού αγοριού που θέλει να παντρευτεί τη μητέρα του και που ο 

αντίζηλος ισχυρός μπαμπάς του είναι εμπόδιο και τιμωρός. Στην 

φαλλική φάση επίσης διακρίνονται και στοιχεία ψωρικά όπως για 

παράδειγμα το αίσθημα κατωτερότητας απέναντι στον πατέρα, αλλά 

και συφιλιδικά, όπως η επιθυμία να σκοτώσει τον πατέρα. Είναι 

δηλαδή συνδιασμός ψωρικού και συφιλιδικού μιάσματος, δηλαδή 

φυματινικό μίασμα. 

Για τον ψωρικό τύπο της ομοιοπαθητικής δεν υπάρχει κάποια 

αντίστοιχη καθήλωση. Αναφερθήκαμε και παραπάνω στις έννοιες της 

ψυχικής σύγκρουσης και της απώθησης οι οποίες αποτελούν μέρος της 

διαδικασίας του ψωρικού μιάσματος. Δεν περιγράφεται κάποια άλλη 

καθήλωση που να αντιστοιχεί στον ψωρικό τύπο. Μπορούμε να πούμε 

ότι ο Freud περιέγραψε τις άμυνες που κινητοποιούνται με υπόβαθρο 

την ψωρική προδιάθεση, της οποίας την παθογένεση όπως αναφέραμε 

παραπάνω περιέγραψε επίσης. 
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Άλλες απόψεις για την ιδιοσυστασία 

Ο Παράκελσος (1493-1588) γεννήθηκε κοντά στη Ζυρίχη και 

σπούδασε ιατρική στη Βασιλεία. Καθοριστική στάθηκε για την όλη 

συγκρότησή του η μαθητεία του στο πανεπιστήμιο της Φερράρας, 

όπου άκουσε μαθήματα από το Λεονιτσένο, γνωστό για τις επιθέσεις 

του εναντίον της αυθεντίας του Γαλληνού του Πλίνιου και του 

Αβικέννα. Ακολουθώντας την ίδια γραμμή και ο Παράκελσος, άσκησε 

κριτική κατά των Γαληνικών αντιλήψεων και ολόκληρο το 

οικοδόμημα της σχολαστικής ιατρικής που είχε διαμορφωθεί. Είχε 

ιδιόμορφο χαρακτήρα και ερχόταν συχνά σε σύγκρουση με τους 

συναδέλφους του. Αρνιόταν να πάρει μέρος σε επίσημες τελετές και 

σε συζητήσεις με άλλους, δίδασκε στη Γερμανική και όχι στην 

παραδοσιακή λατινική, κατέκρινε τον τρόπο που εφαρμοζόταν η 

ιατρική στην εποχή του, τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία καινούριων 

παρατηρήσεων και την ανάγκη να βελτιωθεί από την αρχή η ιατρική 

με βάση το πείραμα και τη λογική. 

Αν και πολέμιος του Ιπποκράτη, επειδή οι σχολαστικοί ιατροί 

θεωρούσαν ότι τον εφαρμόζουν, ακολούθησε σε πολλά σημεία το 

δάσκαλο της Κω. Παραδέχεται, όπως και εκείνος, ότι κάθε νόσος έχει 

φυσική εξήγηση και δεν είναι αποτέλεσμα θεϊκής οργής που στέλνεται 

για να τιμωρεί τους ανθρώπους. Χρησιμοποίησε χημικές ουσίες για 

θεραπεία διαφόρων παθήσεων, ιδιαίτερα χρονίων, που θεωρούσε πως 

οφείλονταν σε διαταραχή χημικών δραστηριοτήτων κατά την πέψη 

και την αφομοίωση της τροφής. Χρησιμοποίησε νέου τύπου 

φαρμακευτικά σκευάσματα (βάμματα και εκχυλίσματα). Μελετά τις 

πνευμονικές παθήσεις των μεταλλωρύχων και ενοχοποιεί το 

επάγγελμά τους για αυτές. 
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Τις νόσους τις κατέτασσε σε τρεις κατηγορίες, στις νόσους του θείου, 

στις νόσους του υδραργύρου και στις νόσους του άλατος. Ο Χάνεμαν 

πρέπει να είχε επηρεαστεί από το έργο του, αφού το κυριώτερο 

φάρμακο για την ψωρική διάθεση θεωρούσε το θείο και για την 

συφιλιδική διάθεση τον υδράργυρο. Έτσι εύκολα μπορεί να κάνει τις 

συσχετίσεις. Οι νόσοι του θείου αντιστοιχούν στην κατάσταση Α, οι 

νόσοι του άλατος στην κατάσταση Β, οι νόσοι του υδραργύρου στην 

κατάσταση Γ. 

Κατά καιρούς έχουν περιγραφεί διάφοροι επίσης τύποι ιδιοσυστασίας. 

Πολλοί από αυτούς προήλθαν από ελλειπή κατανόηση των θεωριών 

του Ιπποκράτη και στερούνται πρακτικής εφαρμογής. Αναφέρω 

ενδεικτικά μερικούς από αυτούς. 

Χοιραδική ιδιοσυστασία. Σε αυτήν υπάρχει διόγκωση των αδένων, 

γενική εξασθένηση, έλλειψη αντίδρασης, τα τραύματα και οι 

φλεγμονές αργούν να επουλωθούν. 

Υδρογονοειδής υδιοσυστασία. Σε αυτήν υπάρχει αυξημένη ευαισθησία 

στην υγρασία, ακόμη και στα υδρόβια λαχανικά. Θεωρείται ότι 

υπάρχει διαταραχή που σχετίζεται με το υδρογόνο και το νερό του 

οργανισμού. Γι’ αυτό, τα συμπτώματα μιας νόσου σε αυτήν την 

ιδιοσυστασία χειροτερεύουν με κάθε κατάσταση που αυξάνει τα μόρια 

του νερού στον οργανισμό. Αντιστοιχεί στο συκωτικό μίασμα 

(κατάσταση Β). 

Λευκοφλεγματική ιδιοσυστασία. Σε αυτήν υπάρχει τάση για αυξημένες 

καταρροές, για πλαδαρότητα, για ωχρό και χαλαρό δέρμα. Υπάρχει 

νωθρότητα σε όλες τις κινήσεις και τις δραστηριότητες. Υπάρχει 

επίσης ριγηλότητα και ευαισθησία στο κρύο. 
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Ανθρακοειδής - αζωτοειδής ιδιοσυστασία. Σε αυτήν θεωρείται ότι 

υπάρχει υπερβολή του άνθρακα και του αζώτου στον οργανισμό. 

Αντιστοιχεί στο ψωρικό μίασμα του Χάνεμαν (κατάσταση Α). 

Οξυγονοειδής ιδιοσυστασία. Αντιστοιχεί με το συφιλιδικό μίασμα του 

Χάνεμαν(κατάσταση  Γ). 
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Άλλες σχετικές φιλοσοφικές απόψεις 

Ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα για τις απόψεις που αφορούν την 

ιδιοσυστασία που διατυπώθηκαν μέσα από την ιατρική σκέψη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι απόψεις φιλοσόφων που 

ασχολούνται όχι μόνο με τον άνθρωπο αλλά με την φύση γενικώτερα. 

Θα ασχοληθούμε τώρα με κάποιες από αυτές που σχετίζονται με το 

θέμα μας. 

Η φιλοσοφική θεώρηση του Εμπεδοκλή 

Ο Εμπεδοκλής έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Σικελία. Ήταν μια 

πολύπλευρη αξιοθαύμαστη προσωπικότητα γιατί εκτός από ιατρός 

ήταν φιλόσοφος, ποιητής, ρήτορας, πολιτικός, μηχανικός, ιερέας και 

μάντις. Τα κείμενα του είναι γραμμένα σε ποιητική μορφή κατά το 

παράδειγμα του Παρμενίδη και είναι γνωστά δύο έργα του, το “Περί 

φύσεως” και το “Καθαρμοί”. Το πρώτο ποίημα είναι μια προσπάθεια 

να εξηγηθεί από φυσική άποψη ο κόσμος στις ποικίλες φάσεις του και 

στα ποικίλα περιεχόμενά του και το δεύτερο έχει σαν θέμα την πτώση 

της ανθρώπινης ψυχής από μια αρχική κατάσταση αθωότητας και τον 

κύκλο που ακολουθεί η ψυχή για να φθάσει στην αρχική της έδρα. Άν 

και για τους περισσότερους μελετητές τα δύο ποιήματα είναι 

αντιφατικά, στην πραγματικότητα μελετάει τα ίδια φαινόμενα με 

διαφορετική οπτική γωνία, στο πρώτο η μελέτη γίνεται ως 

παρατηρητής μέσα στο σύστημα, στο δεύτερο ως παρατηρητής έξω 

από το σύστημα. 

Από τις φιλοσοφικές τοποθετήσεις του, θα ασχοληθούμε με την 

θεωρία των τεσσάρων ριζωμάτων. Παραθέτω κάποια αποσπάσματα: 

« ...Τις τέσσερεις πηγές όλων των πραγμάτων πρώτα 

άκουσε, τον λαμπερό Δία, την ζωοδότρα Ήρα, τον 
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Αιδωνέα και την Νήστιδα που βρέχει με νερό τις πηγές των 

θνητών ανθρώπων...» 

«....Μια διπλή ιστορία θα πώ: μια φορά συνέβη και βγήκε 

το ένα μονάχο από τα πολλά, φωτιά και νερό και γή και το 

άπλετο ύψος του αέρα και ξεχωριστά από αυτά το ολέθριο 

Νείκος, ισοδύναμο παντού, και ανάμεσά τους η Φιλότητα 

ίση σε μήκος και σε πλάτος...» 

«....Γιατί αυτά είναι όλα ίσα και συνομίληκα, μόνο που το 

καθένα κρατά ένα διαφορετικό προνόμιο και έχει δικό του 

χαρακτήρα. Και με τη σειρά κερδίζουν την άνοδο καθώς ο 

χρόνος γυρίζει...» 

Βλέπουμε λοιπόν ότι παρουσιάζει τα ριζώματα, τα τέσσερα στοιχεία, 

τα οποία παρουσιάζει με τα θεϊκά ονόματα Ζευς, Ήρα, Αιδωνεύς, 

Νήστις. Οι μελετητές ισχυρίζονται ότι ο Ζευς αντιστοιχεί στην φωτιά, 

η Ήρα στον αέρα, ο Αϊδωνεύς στη γή και η Νήστις στο νερό. 

Παρουσιάζει επίσης και δύο δυνάμεις την Φιλότητα (Αγάπη, 

διαδικασία ενοποίησης) και το Νείκος (Έριδα, διαδικασία διχασμού). 

Ενότητα είναι μια εξ΄ ολοκλήρου ομογενής και συμπαγής μάζα των 

τεσσάρων ριζωμάτων, που έχει διαπεράσει πλήρως η Φιλότητα και 

πολλαπλότητα είναι ο πλήρης διαχωρισμός τους, όταν αυτά 

διαπεραστούν εξ’ όλοκλήρου από το Νείκος. Στο σύμπαν υπάρχει μια 

συνεχής κίνηση και μετάπτωση από το κράτος της Φιλότητας στο 

κράτος του Νείκους, από το έν στην πολλαπλότητα. Όλη η 

πραγματικότητα εμπεριέχεται στα τέσσερα ριζώματα και δεν μπορεί 

ούτε να αυξηθεί ούτε να καταστραφεί. 
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Η φιλοσοφική θεώρηση του Πλάτωνα 

Ο Πλάτωνας γεννήθηκε το 424 π.Χ. στην Αθήνα ή κατά άλλους στην 

Αίγινα. Ο πατέρας του λεγόταν Αρίστων και καταγόταν από άσημη 

γενιά της Αιγηϊδας φυλής. Αντίθετα η μητέρα του Περικτιόνη ανήκε 

σε μια από τις επιφανέστερες οικογένειες της Αθήνας που καταγόταν 

από τον Σόλωνα. 

Δάσκαλοι του αναφέρονται: ο Γραμματικός Διονύσιος, δάσκαλος των 

γραμμάτων και της ποίησης. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως τον 

Πλάτωνα δίδαξε μουσική ο Δράκων και γυμναστική ο Αρίστων ο 

Αργείος, ο οποίος μάλιστα του έδωσε το προσωνύμιο Πλάτων, επειδή 

είχε πλατύ στέρνο και μέτωπο. Το αρχικό του όνομα ήταν Αριστοκλής. 

Αναφέρεται από τον Αριστοτέλη ότι μυήθηκε από τον Κρατύλο στην 

φιλοσοφία του Ηράκλειτου, πριν μαθητεύσει δίπλα στον Σωκράτη. 

Μετά την επαφή με τον Σωκράτη αφοσιώθηκε στην φιλοσοφία. 

Ίδρυσε την περίφημη φιλοσοφική του σχολή την Ακαδημία ή 

Ακαδήμεια, που ονομάστηκε έτσι γιατί κτίστηκε σε περιοχή 

αφιερωμένη στον ήρωα Ακάδημο. Εκεί δίδαξε συνεχώς 42 χρόνια 

αποτραβηγμένος από τα δημόσια πράγματα. Πέθανε στην Αθήνα το 

347 π.Χ. και ενταφιάστηκε στον Κεραμεικό, κοντά στην Ακαδημία. Ο 

τάφος του σωζόταν μέχρι την εποχή του Παυσανία. 

Ο Πλάτωνας αναφέρεται και αυτός στα τέσσερα στοιχεία στον Τίμαιο. 

Παραθέτω μερικά σχετικά αποσπάσματα: 

«....Επομένως, τη μητέρα και καταφύγιο του ορατού και 

του αισθητού ας μην την ονομάζουμε ούτε γη ούτε αέρα 

ούτε φωτιά ούτε τίποτα απ’όσα γεννιούνται ούτε τίποτα 

από εκείνα από τα οποία γεννήθηκαν τούτα. Δεν θα 

κάνουμε λάθος αν την περιγράψουμε ως αόρατο και 

άμορφο είδος που δέχεται τα πάντα και μετέχει στο 
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αμετάβλητο με ανεξήγητο και περίπλοκο για μας τρόπο. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα μπορεί κανείς ν’ 

αποκτήσει σωστή αντίληψη για τη φύση και να θεωρήσει 

φωτιά το μέρος που φαίνεται κάθε φορά πυρωμένο, νερό 

το μέρος που είναι υγρό, ενώ γη και αέρα αυτό που δέχεται 

τις απομιμήσεις τους...». 

«...Ας τον αφήσουμε όμως αυτόν στην άκρη και ας 

κατατάξουμε τα είδη που βρήκαμε με τον συλλογισμό μας 

σε φωτιά, γη, νερό και αέρα. Στο χώμα θα δώσουμε το 

σχήμα του κύβου, επειδή είναι το πιο δυσκίνητο και 

εύπλαστο από τα τέσσερα είδη. Ένα σώμα με τέτοιες 

ιδιότητες έχει αναγκαστικά τις πιο ασφαλείς βάσεις. 

Σχετικά με τα τρίγωνα που περιγράψαμε στην αρχή, δεν 

υπάρχει αμφιβολία πως ασφαλέστερες βάσεις έχει εκείνο 

με τις ίσες πλευρές και όχι με τις άνισες. Ακόμα, από τις 

επίπεδες επιφάνειες που αποτελούνται από διάφορα 

τρίγωνα, πιο σταθερή είναι εκείνη που σχηματίζει ένα 

ισόπλευρο τετράγωνο και όχι ένα ισόπλευρο τρίγωνο, τόσο 

στα μέρη της όσο και συνολικά. Ακολουθούμε, επομένως, 

λογικό συλλογισμό όταν αποδίδουμε αυτό το σχήμα στη γη. 

Από τα υπόλοιπα σχήματα θα δώσουμε το πιο δυσκίνητο 

στο νερό, το πιο ευκίνητο στη φωτιά και το ενδιάμεσο στον 

αέρα. Στην συνέχεια, θα δώσουμε το μικρότερο σχήμα στη 

φωτιά, το μεγαλύτερο στο νερό και το μεσαίο στον αέρα. 

Τέλος, θα δώσουμε το πιο οξύ σχήμα στη φωτιά, το 

δεύτερο στον αέρα και το τρίτο στο νερό. Απ’ όλα αυτά τα 

σχήματα, αναγκαστικά πιο ευκίνητο είναι εκείνο που έχει 

τις λιγότερες βάσεις, αφού είναι από παντού πιο κοφτερό 

και οξύ. Είναι επίσης και το ελαφρότερο, επειδή 

αποτελείται από ελάχιστα όμοια μέρη. Το δεύτερο έρχεται 

δεύτερο σ’ αυτές τις ιδιότητες και ακολουθεί το τρίτο στη 
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σειρά. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορθό και τον πιο πιθανό 

συλλογισμό, το στερεό με το σχήμα της πυραμίδας είναι το 

στοιχείο και το σπέρμα της φωτιάς. Εκείνο που 

σχηματίζεται δεύτερο θα το αποδώσουμε στον αέρα και το 

τρίτο στο νερό. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι όλα 

αυτά είναι τόσο μικρά, ώστε δεν μπορούμε να τα 

διακρίνουμε όταν είναι μόνα τους, ένα από κάθε είδος, 

παρά μόνο όταν συνενωθούν οι μάζες πολλών μαζί. 

Ακόμα, σχετικά με τις αριθμητικές αναλογίες που αφορούν 

τις μάζες, τις κινήσεις και τις υπόλοιπες ιδιότητές τους, 

πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο θεός τις τακτοποίησε με 

ακρίβεια και αρμονία σε όλα τα σημεία, όπου η ανάγκη 

υποχωρούσε μπροστά του είτε εκούσια είτε επειδή 

πειθόταν από αυτόν...» 

«...Αν τώρα δεν καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο 

συμπέρασμα σχετικά με την κίνηση και τη στάση, δηλαδή 

πώς και με ποιες συνθήκες γίνονται, τότε θα συναντήσουμε 

πολλά εμπόδια στον επόμενο συλλογισμό μας. Έχουμε ήδη 

αναφέρει ορισμένα γεγονότα, πέρα όμως απ’ αυτά, πρέπει 

ακόμα να πούμε ότι η κίνηση ποτέ δεν ταυτίζεται με την 

ομοιομορφία, επειδή είναι πολύ δύσκολο -ή μάλλον 

αδύνατο- να υπάρξει κάτι που θα κινηθεί χωρίς να 

υπάρχει κι εκείνο που θα το κινήσει ή το αντίθετο, να 

υπάρχει δηλαδή κάτι που κινεί, χωρίς να υπάρχει και κάτι 

που κινεί....Συνεπώς, πρέπει να ταυτίζουμε την ηρεμία με 

την ομαλότητα και την κίνηση με την ανομοιομορφία...». 

Η φιλοσοφική θεώρηση του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης 

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης έγραψε το έργο «Περί κατασκευής του 

ανθρώπου» το 379, δηλαδή ένα χρόνο μετά την κοίμηση του αδελφού 
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του Βασιλείου. Ο συγγραφέας το προσφέρει στον αδελφό του Πέτρο, 

επίσκοπο Σεβαστείας, ως πασχαλινό δώρο. Αφορμή για τη συγγραφή 

του έργου δόθηκε ύστερα από μια υπόδειξη και ταυτόχρονα 

παράκληση του Πέτρου, ο οποίος θεώρησε χρέος τιμής και σεβασμού 

στην μνήμη του Βασιλείου, να συμπληρωθούν τα κενά και να 

τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που είχαν μείνει στο συγγραφικό του 

έργο εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του. Ο Γρηγόριος συμμορφώθηκε 

με την υπόδειξη και ανταποκρίθηκε στην παράκληση του Πέτρου και 

για ένα άλλο λόγο, για να μη θεωρηθεί πως ο Βασίλειος, ο οποίος 

ήταν και δάσκαλός τους, ότι δεν τους ενεφύσησε το σπέρμα της 

έρευνας. Το έργο αυτό αποτελεί παράδειγμα παντρέματος της 

Ελληνικής φιλοσοφίας και της Χριστιανικής παράδοσης και 

παραμένει διαχρονικό αν και γράφηκε πολλούς αιώνες πριν. Από αυτό 

παραθέτω μερικά αποσπάσματα που σχετίζονται με το θέμα μας: 

«Μερική φυσιολογία περί του κόσμου και περιγραφή των 

γεγονότων που προηγήθηκαν της δημιουργίας του 

ανθρώπου. 

1. Αυτό είναι το βιβλίο της δημιουργίας του ουρανού και 

της γης, λέγει η Γραφή, αφού είχαν δημιουργηθεί όλα όσα 

φαίνονται, και το κάθε δημιούργημα χωριστά πήγε στη 

δική του θέση. Και τα πάντα περιεκλείστηκαν στον 

ουράνιο χώρο, ενώ τον ενδιάμεσο χώρο πήραν τα βαριά 

και κάτω φερόμενα σώματα, δηλαδή η γη και το νερό, που 

αλληλοσυγκρατιούνται. Ως άλλος σύνδεσμος κι ασφάλεια 

των δημιουργημάτων τοποθετήθηκε πάνω στη φύση των 

όντων η σοφία κι η δύναμη του Θεού, η οποία με διπλή 

ενέργεια κυβερνάει τα πάντα. Γιατί επενόησε τη 

δημιουργία αυτών που δεν υπήρχαν και με τη στάση και 

την κίνηση πέτυχε την διατήρηση των όντων. Και με την 

κυκλική κίνηση του ουρανού γύρω από τα βαριά κι 

αμετακίνητα σώματα της σταθερής δημιουργίας, σαν άλλος 
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τροχός με ταχύτατη κίνηση γύρω από ένα σταθερό άξονα, 

διατηρεί και τα δυό αδιάλυτα. Και τα κινούμενα σώματα 

με τη γρήγορη κίνηση περισφίγγουν κυκλικά την πυκνότητα 

της γης, που με την αμετακίνητη σταθερότητα της ισχυρής 

κι ανυποχώρητης μάζας της, επαυξάνει συνεχώς την 

περιστροφή των σωμάτων, τα οποία την περικυκλώνουν. 

Και στα δύο, τόσο στην ακίνητη, όσο και στη συνεχώς και 

ασταμάτητα κινούμενη κυκλικά δημιουργία, που 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις ενέργειες, φυτεύθηκε 

ίση ένταση. Αλλά ούτε η γη μετακινείται από τη βάση της, 

ούτε ο ουρανός εγκαταλείπει ποτέ τη σφοδρότητα ούτε 

μετριάζει την κίνηση. 

2. Αυτά τα δύο, στάση και κίνηση, δημιουργήθηκαν πάνω 

απ’όλα τα δημιουργήματα, σύμφωνα με το σοφό σχέδιο 

του Δημιουργού, ως βάση και ως αρχή της όλης 

δημιουργίας. Και νομίζω πως ο μέγας Μωϋσής με το να 

λέγει ότι στην αρχή δημιουργήθηκε από το Θεό ο ουρανός 

κι η γη, εννοεί τούτο, το ότι δηλαδή όσα φαίνονται μέσα 

στην κτίση, είναι απότοκα της στάσης και της κίνησης και 

γεννήθηκαν σύμφωνα με την θεϊκή θέληση. Επειδή, λοιπόν, 

ο ουρανός κι η γη διαφέρουν μεταξύ τους κι είναι 

διαμετρικά αντίθετα ως προς τις ενέργειες, τα 

δημιουργήματα που παρεμβάλλονται μεταξύ αυτών των 

δύο αντιθέτων, έχουν κάποια κοινωνία προς τα 

παρακείμενα, δηλαδή προς τον ουρανό και τη γη. Κι αυτά 

τα ενδιάμεσα δημιουργήματα μεσολαβούν από μόνα τους 

προς τα άκρα,για να γίνεται φανερή, διαμέσου των 

αντιθέτων, η μεταξύ τους σχέση. Γιατί ο αέρας μιμείται ως 

ένα βαθμό τη συνεχή κίνηση και τη λεπτότητα της 

φλογερής ουσίας, τόσο με την ελαγρότητα της φύσης του, 

όσο και με την ικανότητα που έχει ως προς την κίνηση, 
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πλην όμως δεν είναι και τέτοιος, ώστε να αποξενώνεται 

από την συγγένεια προς τα σταθερά σώματα. Γιατί ούτε 

πάντοτε μένει ακίνητος, ούτε και, τρέχοντας αδιάκοπα, 

διασκορπίζεται. Αλλά με την οικειότητα προς το άλλο 

στοιχείο, δηλαδή την κίνηση, γίνεται κατά κάποιο τρόπο 

διαχωριστική γραμμή της αντίθεσης των ενεργειών, 

αναμιγνύοντας και διαχωρίζοντας ταυτόχρονα, τα 

χωρισμένα κατά τη φύση τους. 

3. Σύμφωνα με την ίδια λογική και το υγρό στοιχείο με 

διπλές ιδιότητες προσαρμόζεται προς το καθένα από τα 

αντίθετα. Γιατί, με το να είναι βαρύ και να φέρεται προς τα 

κάτω, έχει μεγάλη οικειότητα προς τη γη, ενώ με το να έχει 

σχέση με κάποια ενέργεια, η οποία κυλάει και προχωρεί, 

δεν είναι τελείως αποξενωμένο από την κινητή φύση. Και 

σ’αυτό, δηλαδή στο υγρό στοιχείο σημειώνεται διαμέσου 

αυτού του ίδιου κάποια ανάμιξη κι ένωση των αντιθέτων, 

αφού η βαρύτητα μετατρέπεται σε κίνηση, και η κίνηση δεν 

δένεται με το βάρος. Έτσι συνυπάρχουν μεταξύ τους, αυτά, 

που διαφέρουν στο έπακρο κατά τη φύση τους και 

ενώνονται διαμέσου εκείνων, τα οποία παρεμβάλλονται 

ανάμεσά τους. 

4. Αλλά για να ακριβολογώ περισσότερο, λέγω πως η μια 

φύση των αντιθέτων δεν μένει εντελώς αμιγής από την 

άλλη, ως προς τις ιδιότητες, ώστε, καθώς πιστεύω, όλα, 

όσα φαίνονται μέσα στον κόσμο, να τείνουν το ένα προς το 

άλλο κι όλη η δημιουργία να συμμαχεί με τον εαυτό της, 

όταν ανακαλύπτεται μέσα από τις ιδιότητες των αντιθέτων 

στοιχείων. Επειδή η κίνηση δεν νοείται μόνο αναφορικά 

με την τοπική μετακίνηση, αλλά φαίνεται και με τη 

μεταβολή και με την αλλοίωση, όπως επίσης τα σταθερά 

στοιχεία στοιχεία δεν ανέχονται την κίνηση, που 
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σημειώνεται κατά την αλλοίωση, η σοφία του Θεού, με την 

εναλλαγή των ιδιοτήτων, έβαλε μέσα στα αεικίνητα τη 

σταθερότητα και στα ακίνητα τη μεταβολή. Κι αυτό ίσως 

να το οικονόμησε ο Θεός με κάποια πρόνοια έτσι, ώστε 

αυτό, που δεν είναι γνώρισμα της δημιουργίας, δηλαδή η 

σταθερότητα και η ακινησία, όταν παρατηρείται πάνω σε 

ένα απ’όσα φαίνονται μέσα στην κτίση, να μην κάνει τον 

άνθρωπο να το εκλάβει ως Θεό. Γιατί καθετί που έλαχε να 

κινείται και να μεταβάλλεται, δεν θα ήταν δυνατό να 

θεωρείται ως θεότητα. Γι’ αυτό το λόγο η μεν γη έγινε 

σταθερή, όχι όμως και αναλλοίωτη, ο δε ουρανός, ενώ δεν 

έχει το αντίθετο προς το μεταβλητό, δεν έχει όμως και τη 

σταθερότητα, επειδή η θεία δύναμη συνενώνει τη μεταβολή 

με τη στάσιμη φύση και την κίνηση με την αμετάβλητη, για 

να πλησιάσει και τις δυό, στάσιμη και κινητή φύση, τη μια 

προς την άλλη, με τη διασταύρωση των ιδιοτήτων και να 

τις αποξενώσει από τη έννοια της θεότητας. Γιατί κανένα 

από αυτά τα δύο, όπως είπαμε, δεν έπρεπε να θεωρηθεί 

πως ήταν η θεία φύση, ούτε δηλαδή το σταθερό ούτε το 

μεταβλητό....» 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους 

ως προς τον αριθμό των βασικών στοιχείων, αλλά υπάρχει μια διαφορά ως 

προς την ονομασία. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι αντιστοιχίες: 
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Εκείνο που βέβαια μας παραξενεύει είναι γιατί επιλέχθηκε από τον 

Εμπεδοκλή και τον Πλάτωνα ο συμβολισμός της φωτιάς για την 

κατάσταση Α. Αν με τον όρο “φωτιά” εννοούν το φώς σίγουρα 

κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον αέρα και μειονεκτεί σε 

υλική υπόσταση σε σχέση με τον αέρα. Αν όμως εννοούν την φωτιά, 

αυτή ούτε γρηγορώτερη είναι από τον αέρα, αλλά και για να 

αναπτυχθεί χρειάζεται και αέρας αλλά και γη. Σε αυτή την περίπτωση 

η χρησιμοποίηση αυτού του όρου πρόκειται για τέχνασμα απόκρυψης 

στοιχείων, κάτι που γινόταν αυχνά στην αρχαιότητα, αφού η 

μετάδοση της γνώσης ήταν απαγορευμένη για να μην χρησιμοποιηθεί 

με εσφαλμένο τρόπο από άτομα που στερούνταν ηθικών κινήτρων. 

Πολλά ερωτήματα φιλοσοφικής φύσεως τίθενται σε σχέση με τα 

τέσσερα στοιχεία. Δημιουργήθηκαν και τα τέσσερα ταυτόχρονα ή 

υπήρξε κάποιο που δημιουργήθηκε πρώτα και αν ναι ποιο είναι αυτό; 

Αυτό το ερώτημα έχει απασχολήσει πολύ τους φιλοσόφους από την 

αρχαιότητα. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε κάποιες από αυτές τις 

απόψεις. 

Άλλες φιλοσοφικές απόψεις 

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Εμπεδοκλή και τα τέσσερα 

στοιχεία. Σε αντίθεση με αυτόν, ο Διογένης ο Απολλωνιάτης που έζησε 

γύρω στο 440 π.Χ., υποστήριξε ένα μονισμό που υποστήριζε τις 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Β Γ Δ 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΦΩΤΙΑ ΝΕΡΟ ΓΗ ΑΕΡΑΣ 

ΠΛΑΤΩΝ ΦΩΤΙΑ ΝΕΡΟ ΓΗ ΑΕΡΑΣ 

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΕΡΟ ΓΗ ΑΕΡΑΣ 
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παρακάτω απόψεις: ό,τι υπάρχει είναι τροποποιήσεις και μετασχημα-

τισμοί μιας και της αυτής βασικής ουσίας. Αν αυτά που συγκροτούν 

αυτό τον κόσμο, δηλαδή ο αέρας, το νερό, η γη και η φωτιά δεν ήταν 

τροποποιήσεις μιας και μοναδικής βασικής ουσίας, η αλληλεπίδραση 

κάθε μορφής ανάμεσα σε αυτές τις στοιχειακές ουσίες θα ήταν 

αδύνατη, γιατί θεωρούσε ότι η ανάμιξη ετερογενών υλών μεταξύ τους 

είναι αδύνατη. 

Όλοι οι μετασχηματισμοί της βασικής ουσίας υπόκεινται σε ένα 

σχέδιο, σε μια αρχή μέτρου με την οποία οριοθετείται η οργάνωση 

του κόσμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αρχή αυτή είναι μια 

διανοητική διακοσμητική δύναμη, η νόησις, που κάνει όλα τα 

πράγματα να έχουν μέσα τους τα καθορισμένα μέτρα: χειμώνας και 

καλοκαίρι, νύχτα και μέρα, βροχή, άνεμοι και λιακάδα και όλα τα 

άλλα έρχονται σύμφωνα με μια σκόπιμη τάξη που υπαγορεύεται και 

πηγάζει από μια διάχυτη μέσα σε όλα τα πράγματα σκεπτόμενη 

δύναμη. Αυτή η δύναμη διαπερνούσε τα πάντα, έτσι αυτή θεωρούσε 

ότι ήταν ο αέρας. 

Ο Ηράκλειτος επίσης θεωρούσε την απαρχή πάντων το πυρ. 

Ο Ηράκλειτος (544-484 π.Χ.) ανήκει στους μονιστές φιλόσοφους. 

Εξηγούσε τον κόσμο ως έκφραση της φωτιάς. Η φωτιά κατά τον 

Ηράκλειτο είναι αιώνια και ζωντανή και αναβοσβήνει συνεχώς με 

μέτρο και με κανονικές αναλογίες. Ο κόσμος, λοιπόν, κινείται 

ακατάπαυστα και η αλλαγή αυτή αποτελεί το μόνο συνεχές και 

σταθερό χαρακτηριστικό της πορείας του. Η συνεχής αυτή κίνηση 

διέπεται από μια σταθερή κανονικότητα και νομοτέλεια. 

Υπάρχουν στο σύμπαν δύο αντίθετες διεργασίες, η χρησμοσύνη όπου 

η φωτιά παίρνει τη μορφή των στοιχείων και του κόρου κατά την 

οποία τα στοιχεία επανέρχονται στην φωτιά. Όταν με την κίνησή της 

η φωτιά συσσωρεύεται, δημιουργούνται οι μορφές της ύλης, οι οποίες 
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περιέχουν ενέργεια αντιστρόφως ανάλογη με την υπάρχουσα 

συσσώρευση. Όταν σε αυτές τις μορφές ύλης πραγματοποιηθεί 

αραίωση, τότε οι μορφές επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, 

δηλαδή στην φωτιά. 

Για τον Ηράκλειτο επίσης, στο σύμπαν υπάρχει διαρκής πόλεμος, ο 

οποίος είναι πατέρας και βασιλιάς των πάντων και η αρμονία 

πετυχαίνεται μέσα από τις αντιθέσεις. 

Ο Αναξιμένης (585-525 π.Χ.), διατύπωσε ανάλογη θεωρία κατά την 

οποία η πηγή των πάντων είναι ο αέρας ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

την αιώνια κίνηση. Αποτέλεσμα της κίνησης είναι να δημιουργείται 

άλλοτε μια πύκνωση αυτού και άλλοτε αραίωση. Αυτές οι δύο 

μεταβολές αποτελούν την αιτία της γεννέσεως των όντων. 

Παρόμοιες απόψεις στην ιατρική διατύπωσαν ορισμένοι γιατροί, 

οπαδοί της Ελεατικής φιλοσοφίας, και ειδικότερα ο Μέλισσος ο 

Σάμιος, σύμφωνα με την οποία το σώμα αποτελείται από μόνο μια 

ουσία, η οποία είναι το έν και το παν. Ο Ιπποκράτης για αντιπαράθεση 

σε αυτήν την υπόθεση, έγραψε το έργο “Περί φύσιος ανθρώπου”. 

Ο Γαληνός όμως μπόρεσε να συμβιβάσει και τις δύο τάσεις. 

Κατάφερε να ερμηνεύσει άριστα την θεωρία του Ηρακλείτου ότι το 

σύμπαν προήλθε από την φωτιά ως εξής: όταν η φωτιά πυκνωθεί, 

γίνεται αέρας, όταν πυκνωθεί ακόμη περισσότερο γίνεται νερό και 

ακόμα περισσότερο γίνεται γη. Βλέπουμε λοιπόν ότι θέτει την φωτιά 

με ελάχιστη ύλη και τη γη την πιο υλική κατάσταση της ενέργειας. 

Από την ενέργεια δημιουργήθηκε η ύλη. 

Ουσιαστικά λοιπόν και οι δυο τάσεις, περιγράφουν τα ίδια φαινόμενα 

από διαφορετική γωνία και δεν έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Οι 

απόψεις που αναφέρονται στα τέσσερα στοιχεία είναι οι απόψεις ενός 

παρατηρητού που βρίσκεται μέσα στο σύστημα παρατήρησης. Οι 
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άλλες είναι οι απόψεις ενός παρατηρητού που βρίσκεται σε χώρο και 

χρόνο έξω από από το σύστημα παρατήρησης. 

Το ίδιο δίλημμα ισχύει όμως και στην ιδιοσυστασιακή θεώρηση. 

Γεννιέται λοιπόν κάποιος και με τους τέσσερεις χυμούς; Υπάρχει 

κάποιος που αποτελεί τη βάση για τους άλλους τέσσερεις; Υπάρχει 

στην εξέλιξη σειρά εμφάνισης; Το πιο πιθανό είναι ότι η ερμηνεία του 

Γαληνού που αναφέραμε παραπάνω είναι η απάντηση. Ίσως ο 

Χάνεμαν να την είχε υπ’όψιν του όταν διατύπωνε ότι η ψώρα είναι η 

βάση των μιασμάτων. Στο κεφάλαιο που αναφερθήκαμε στην 

ερμηνεία του ψωρικού μιάσματος παρουσιάστηκε το ψωρικό μίασμα 

να σχετίζεται με την δέσμευση της υλικής μορφής, και το άγχος 

θανάτου. Θεωρήσαμε επίσης ότι αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 

των υπολοίπων. Αυτή είναι μια διαχρονική θεώρηση, σαν να την 

διατύπωνε κάποιος παρατηρητής εκτός συστήματος. 

Στην καθημερινή πρακτική όμως εφαρμόζεται η θεωρία των 

τεσσάρων χυμών, όπως αναφερθήκαμε στην παρουσίαση της 

Ιπποκρατικής σκέψης. Θεωρούμε δηλαδή ότι το άτομο γεννιέται και 

με τους τέσσερις χυμούς και ανάλογα μελετάμε ποιος είναι 

υπερβολικά αυξημένος. Αυτή είναι η θεώρηση του παρατηρητή που 

βρίσκεται μέσα στο σύστημα παρατήρησης. Γιατί γιατρός και ασθενής 

έχουν παρόμοια αρχή και προορισμό! 
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Αναζητώντας μια κοινή ιδιοσυστασιακή θεώρηση 

Στις προηγούμενες σελίδες, αναφερθήκαμε σε διάφορα θεωρητικά 

συστήματα. Αναφερθήκαμε εκτενώς στην περιγραφή της 

ιδιοσυστασίας, σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές απόψεις, όπως έχουν 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Στην συνέχεια ασχοληθήκαμε με τις 

θεωρητικές απόψεις του Ιπποκράτη, του Pavlov, του Freud και 

αναφερθήκαμε πολύ περιληπτικά και σε άλλους. Διακρίναμε έτσι την 

ύπαρξη τεσσάρων ιδιοσυστασιακών καταστάσεων που ονομάσαμε 

Α,Β,Γ,Δ και αναφερθήκαμε στις συσχετίσεις αυτών των καταστάσεων 

με τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες. Στην συνέχεια αναζητήσαμε την 

ύπαρξη αυτών των καταστάσεων και έξω από τον ανθρώπινο 

οργανισμό μέσα από τις φιλοσοφικές τοποθετήσεις του Εμπεδοκλή, 

του Πλάτωνα και του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης. Για όλα αυτά 

χρειάστηκε συγκριτική μελέτη διαφόρων θεωρητικών συστημάτων 

αλλά και κλινική παρατήρηση χρόνων. Αυτό που δημιουργήθηκε 

νομίζω ότι πρέπει να του δώσω ένα όνομα. Θα το αποκαλώ στο εξής 

ΕΝΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΘΙ). Γεννιέται το 

ερώτημα λοιπόν, αν άξιζε αυτή η προσπάθεια τόσο κόπο. Θα 

προσπαθήσω λοιπόν να σας πείσω για τη χρησιμότητά της 

Θεωρώ ότι σε ένα επιστήμονα δεν ταιριάζει η έπαρση και η ακλόνητη 

πεποίθηση ότι κατέχει την αλήθεια. Ένας επιστήμονας τέτοιος, όταν 

ακούει για κάποια νέα θεωρία, ή ένα θεραπευτικό σύστημα, έχει την 

τάση να περιφρονήσει αυτό που δεν καταλαβαίνει, πολύ περισσότερο 

αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα παραδεκτά. Έτσι χλευάστηκαν για 

παράδειγμα ο Φρόϋντ και ο Χάνεμαν. Δεν ταιριάζει επίσης σε ένα 

επιστήμονα να δογματίζεται, νομίζοντας τον εαυτό του προοδευτικό 

ασπάζοντας δογματικά κάποια θεωρία και να απορρίπτει άλλες χωρίς 

να τις εξετάσει. 
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Η πρώτη λοιπόν εφαρμογή της ΕΘΙ, είναι το ότι μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ως κοινή γλώσσα μεταξύ διαφορετικών σχολών. Για χρόνια 

υπάρχει διαμάχη μεταξύ συμπεριφοράς και ψυχανάλυσης. Τώρα όμως 

μπορούν να βρεθούν τα κοινά στοιχεία. Για παράδειγμα τι είναι αυτό 

που κάνει τον ήσυχο ισορροπημένο να έχει μειωμένη απαντητικότα 

στο ερέθισμα; Μα είναι απλό, η αυξημένη τάση για έλεγχο! Και αφού 

αυτός ο άνθρωπος έχει την τάση να “κρατάει” τι σωματικό σύμπτωμα 

περιμένουμε να εμφανίσει; Τάση για καλοήθεις διογκώσεις των ιστών, 

θα απαντούσε ένας ομοιοπαθητικός. Η κοινή συνεύρεση λοιπόν 

καταργεί μια υπάρχουσα βαβελική πολυγλωσσία και ανοίγει νέους 

ορίζοντες στην κατανόηση του “σημαίνοντος” ανθρώπου. Έτσι η 

θεραπευτική εφαρμογή διευρύνεται. 

Μια δεύτερη εφαρμογή της ΕΘΙ είναι στην έρευνα. Μια τέτοια έρευνα 

που θα βασιζόταν στη συνεργασία διαφορετικών σχολών, θα 

μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε λιγότερο χρόνο. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική έρευνα και με άλλες 

επιστήμες όπως τη χημεία και την φυσική (Σχετικό με αυτό είναι το 

τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου). 

Η τρίτη εφαρμογή σχετίζεται με την εκπαίδευση. Εκεί θα μπορούσε 

να αποτελεί τον κοινό συνδετικό κρίκο μεταξύ γιατρών διαφορετικών 

ειδικοτήτων, βοηθώντας τους έτσι να εφαρμόζουν την ιατρική τους 

ολιστικά. Κάτι τέτοιο όσο περνάει ο καιρός κρίνεται όλο και πιο 

αναγκαίο γιατί η απόλυτη εξειδίκευση εμποδίζει την σύλληψη της 

ολότητας. 

Ίσως βέβαια τα παραπάνω να φαίνονται ότι απέχουν πολύ από την 

πραγματικότητα. Ίσως και να φαντάζουν σαν ρομαντικές εικασίες σε 

μια τεχνοκρατούμενη εποχή. Είναι όμως σίγουρο πως μεγάλοι γιατροί 

του παρελθόντος ασχολήθηκαν εκτεταμένα με τα θέματα της 

ιδιοσυστασίας. Είναι επίσης βέβαιο ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα 
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σχολές που εφαρμόζουν πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και υπάρχουν γιατροί που έχουν βοηθηθεί από αυτές στην 

αντιμετώπιση του αρρώστου. 

Είναι επίσης βέβαιο ότι έχουν αντέξει στο πέρασμα του χρόνου. Ίσως 

η έρευνα κάτω από το πρίσμα νέων δεδομένων της επιστήμης, όπως 

για παράδειγμα της φυσικής και της χημείας, να εξηγήσει την 

διαχρονικότητά τους αυτή. 
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ΑΡΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
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Ένα σύστημα έχει οριστεί από τους Hall και Fagen ότι είναι ένα 

σύνολο αντικειμένων μαζί με τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων 

και μεταξύ των ιδιοτήτων τους. Σύμφωνα με την θεωρία των γενικών 

συστημάτων που διατυπώθηκε από τον Ludwig von Bertalanffy στα 

1940, ένα σύστημα είναι ένα όλο και τα αντικείμενά του (ή συστατικά 

του) και οι ιδιότητές τους (ή χαρακτηριστικά) μπορούν να κατανοη-

θούν μόνο σαν λειτουργίες του όλου συστήματος. Ο όρος “ολιστικός” 

έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη θεώρηση που εξετάζει το 

"όλον" και όχι το "μέρος". Πολλά θεραπευτικά συστήματα 

θεωρούνται ολιστικά γιατί δεν εστιάζονται στην πάθηση του ενός 

οργάνου αλλά εξετάζουν τον άνθρωπο ως σύνολο οργάνων και 

λειτουργιών. Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις αρχές στις 

οποίες βασίζεται η ολιστική θεραπευτική με βάση την θεωρία τών 

συστημάτων. 
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Αρχή της αλληλεπίδρασης - ενότητας 

Η φύση δεν είναι τυχαία συσσώρευση αντικειμένων και φαινομένων 

αποσπασμένα το ένα από το άλλο μεταξύ τους. Ειναι ενιαίο συνολο 

και κάθε μέρος αλληλεπιδρά με τα άλλα. Οι Hall και Fagen 

χρησιμοποίησαν τους όρους ανοικτό και κλειστό σύστημα. Ανοικτό 

σύστημα είναι το σύστημα το οποίο ανταλλάσει υλικά, ενέργειες ή 

πληροφορίες με το περιβάλλον του. Αντιθέτως, στο κλειστό σύστημα 

δεν υπάρχει ανταλλαγή με το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας αυτόν 

τον ορισμό όλα τα οργανικά συστήματα είτε βιολογικά είτε κοινωνικά 

είναι ανοικτά. Δεν υπάρχουν όργανα ή λειτουργίες ξεχωρισμένες και 

απομονωμένες,αλλά το σύνολο είναι ενωμένο για να συνθέσει μία 

βιολογική πραγματικότητα. Η ενότητα αυτή πραγματοποιείται σε 

πολλά επίπεδα: 

α. Υπάρχει η ενότητα του συνόλου τών οργάνων, τών ιστών και τών 

κυττάρων. Ένας ιστός αποτελεί ένα σύστημα κυττάρων. Ένα όργανο 

ένα σύστημα ιστών. Ο οργανισμός είναι ένα σύστημα οργάνων. 

Τιποτε δεν είναι απομονωμένο. Όλα βρίσκονται σε μια συνεχή και 

αδιάκοπη αλληλεπίδραση. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις 

λειτουργίες και τα όργανα μεταξύ τους. Κατι τέτοιο θα μπορούσε να 

γίνει μόνο για διδακτικούς λόγους ποτέ όμως για θεραπευτικούς. Η 

έννοια τής ειδικότητας κάτω από την συστημική οπτική αποκτάει 

διαφορετική σημασία. Δεν έχει θεραπευτική εφαρμογή αλλά μόνο 

διδακτική. 

Ο Παβλώφ εξήγησε το μηχανισμό τής δημιουργίας τού εξηρτημένου 

αντανακλαστικού με τη χρονική σύμπτωση τού ερεθισμού δύο 

διαφορετικών σημείων τού κεντρικού νευρικού συστήματος, που 

γεννούν μια νέα σύνδεση, μια πρόσκαιρη νευρική σύνδεση ανάμεσα 
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στα δυό σημεία. Η προσωρινή αυτή σχέση ενισχύεται όταν αυτό 

επαναλαμβάνεται και εξαφανίζεται όταν δεν ανανεωθεί. 

β. Υπάρχει η ενότητα ψυχής και σώματος. Μια αλλαγή σε μία 

βιολογική παράμετρο μπορεί να δημιουργήσει ψυχική 

συμπτωματολογία και ένα ψυχικό σύνδρομο επηρεάζει τις βιοχημικές 

λειτουργίες τού οργανισμού. Πτώση τού επιπέδου τής γλυκόζης στο 

αίμα, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και 

ανησυχία. Ένα άτομο που παρουσιάζει συχνά τάσεις άμυνας ή φυγής, 

παρουσιάζει αυξημένο τόνο συμπαθητικού και αύξηση τής εκκρίσεως 

τού γλουκαγόνου και κατά συνέπεια υπογλυκαιμία. Είναι δύσκολο να 

ξεχωρίσεις το σωματικό από το ψυχικό. Σε κάθε νόσο υπάρχουν 

ταυτόχρονα και τα δύο αλλά απλά κάθε φορά το κέντρο εστίασης τής 

διαταραχής είναι διαφορετικό. Η εστίαση τής διαταραχής σχετίζεται 

με αυτό που καλούμε στην ιατρική "διάγνωση". Η εστίαση τής 

διαταραχής μάς περιγράφει μέρος τού συνολικού φαινομένου και όχι 

το σύνολο τού φαινομένου. 

γ. Υπάρχει η ενότητα ατόμου - οικογένειας. Ο Minuchin θεωρεί την 

οικογένεια ως ένα σύστημα το οποίο έχει οργανωθεί γύρω από την 

υποστήριξη, ρύθμιση, ανατροφή και κοινωνικοποίηση των μελών του. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια μπορεί επίσης γενικά να 

θεωρηθεί ως ένα μικρό κοινωνικό σύστημα καμωμένο από άτομα που 

σχετίζονται μεταξύ τους, μοιραζόμενα δυνατά αμοιβαία 

συναισθήματα και υποχρεώσεις, που αποτελούν το σπιτικό (ή μια 

ομάδα από σπιτικά) το οποίο διαρκεί για χρόνια. Σύμφωνα με την 

θεωρία τών γενικών συστημάτων η οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα δυναμικό σύστημα που αποτελείται από μια πολυπλοκότητα 

στοιχείων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα σε ένα δίκτυο με τέτοιο 

τρόπο, ώστε κάθε συστατικό να σχετίζεται με κάποιο άλλο με λίγο 

πολύ σταθερό τρόπο μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Το 

σύνολο τών σχέσεων μεταξύ τών οικογενειακών μελών δημιουργούν 
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ένα όλο, την οικογένεια, που είναι σπουδαιότερη από το απλό 

άθροισμα τών κομματιών της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια 

θεωρείται ένα διαντιδραστικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζει συνεχή 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ο Minuchin θεώρησε την 

οικογένεια ως ένα σύστημα αλληλεπιδρώντων κομματιών. Το 

οικογενειακό αυτό σύστημα διαφοροποιείται και εκτελεί λειτουργίες 

μέσα από τα διάφορα υποσυστήματά του. Τα άτομα είναι τα 

υποσυστήματα μέσα σε μια οικογένεια. Τα υποσυστήματα μπορεί να 

σχηματιστούν από γενιές (γονείς-παιδιά), από το φύλο (μητέρα - κόρη, 

πατέρας - γιος), από τα ενδιαφέροντα ή τις ικανότητες (κολυμβητές - 

μη κολυμβητές), ή από τη λειτουργία (μητέρα - πατέρας - πρωτότοκος 

κ.λ.π). Είναι σημαντικό να ξέρουμε τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη 

μιάς οικογένειας. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν οι 

συνδέσεις μεταξύ τών μελών και να κατανοηθούν οι επιπτώσεις 

μεταξύ τών συνδέσεων. Μια αλλαγή σε ένα μέλος επηρεάζει άλλα 

άτομα και την ομάδα ως ολότητα. 
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Αρχή της παγκόσμιας αλλαγής 

Το σύμπαν βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Κάθε δευτερόλεπτο που 

περνά, το συμπαντικό γίγνεσθαι είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό 

που ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο. Είναι χαρακτηριστικά τα ρητά 

τού Ηράκλειτου: " Τα πάντα ρέουν, τα πάντα χορεύουν και τίποτε δεν 

μένει σταθερό" και " Δεν είναι δυνατόν να μπείς στον ίδιο ποταμό δύο 

φορές". Το σώμα μας επίσης βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση. Άπειρες 

λειτουργίες και διακυμάνσεις τού οργανισμού γίνονται σε ημερήσια, 

μηνιαία, εποχιακή και ετήσια βάση όπως οι πυρηνοδιαιρέσεις, η 

αναπαραγωγή και ο θάνατος τών κυττάρων. Γενικά κάθε σύστημα 

υπάρχει σε μια συνεχή κατάσταση ροής ή αλλαγής. Αυτή η συνεχής 

αλλαγή κρατιέται μέσα σε όρια ώστε το σύστημα να διατηρείται σε 

μια ελεγχόμενη ισορροπία. 

Ομοιόσταση ή μορφόσταση ορίζεται ως “σχετικά ίδια κατάσταση” και 

είναι αυτή η ιδιότητα που επιτρέπει στο σύστημα να παραμένει 

σχετικά σταθερό και σε σχετικά σταθερή κατάσταση διαμέσου τού 

χρόνου. Η ομοιόσταση γίνεται δυνατή με τη χρήση τής πληροφορίας 

που έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και που ενσωματώνεται 

στο σύστημα με τη μορφή τής ανάδρασης (feedback). Η ανάδραση 

εκφράζει τον ρυθμιστή τού συστήματος ο οποίος αλλάζει τις 

εσωτερικές συνθήκες του αλλά διατηρείται σταθερή η μορφή του. 

Δηλαδή η ομοιόσταση είναι μια μορφή αλλαγής κατά την οποία 

διατηρείται σταθερή η μορφή. 

Μορφογένεση ορίζεται ο τύπος τής αλλαγής κατά την οποία υπάρχει 

δημιουργία νέας μορφής. Σε αντίθεση με την ομοιόσταση που έχει 

σχέση με εσωτερική αλλαγή αλλά διατήρηση τής μορφής, οι 

μορφογενετικοί μηχανισμοί αφορούν την ανάπτυξη και την αλλαγή. 

Ένα ειδικό αποτέλεσμα τής μορφογένεσης είναι η αύξηση τής 
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διαφοροποίησης στα συστατικά μέρη τού συστήματος, όπου το 

καθένα είναι δυνατόν να αναπτύσσεται στην συνθετότητά του, ενώ 

παραμένει σε λειτουργική σχέση με το όλο. Έτσι ενώ η 

αυτοπροστασία χαρακτηρίζει την ομοιόσταση, η αυτοκατεύθυνση 

χαρακτηρίζει τη μορφογένεση. Κάθε σύστημα χρησιμοποιεί και τους 

δύο παραπάνω τύπους κατά την διαδικασία τής συνεχούς αλλαγής. 

Στην καθημερινή πρακτική ο θεραπευτής πρέπει να έχει κατά νού, ότι 

ποτέ ο πελάτης (ή η οικογένεια) που βλέπει, δεν είναι ο ίδιος (ή η ίδια) 

με τον πελάτη (ή την οικογένεια) που είδε πριν από κάποιες μέρες. 

Κάθε νέα επαφή είναι μια νέα συγκατασκευή που σαφώς έχει σχέση 

με ότι έχει προηγηθεί στο παρελθόν αλλά διαγράφει μια νέα πορεία 

για το μέλλον. 
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Αρχή της πάλης των αντιθέτων 

Κάθε εκδήλωση τού σύμπαντος είναι το φαινόμενο που ορίζεται από 

την ισορροπία δύο αντίθετων δυνάμεων. Η φαινομενική αντιθετότητα 

τών δύο δυνάμεων αποτελεί μία υπέροχη συνεργασία. 

Για παράδειγμα, ο φλοιός τών ημισφαιρίων. Κάθε στιγμή εξωτερικοί 

και εσωτερικοί ερεθισμοί προκαλούν αντίθετες διαδικασίες σε συνεχή 

αλλαγή. Τα ίδια σημεία τού φλοιού είναι ανάλογα με τις συνθήκες 

πότε η έδρα μιάς διαδικασίας διέγερσης και πότε μιάς αναστολής. 

Διέγερση και αναστολή, βασικά στοιχεία τής ανώτερης νευρικής 

λειτουργίας, βρίσκονται έτσι σε αδιάκοπη σχέση ανάμεσά τους, σε μια 

φαινομενική αντιπαλότητα. Είναι όμως μία θαυμάσια συνεργασία από 

την οποία δημιουργείται η ανώτερη νευρική λειτουργία. 

Αλλο παράδειγμα είναι η αντιθετική συνεργασία τού συμπαθητικού 

και τού παρασυμπαθητικού. Το συμπαθητικό είναι επιφορτισμένο με 

τις αντιδράσεις τού οργανισμού μας, σε έκτακτες καταστάσεις 

ανάγκης, όταν καλούμαστε να καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια 

στον ελάχιστο χρόνο και συνολικά με όλες μας τις δυνάμεις. Το 

παρασυμπαθητικό αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ενέργεια και να 

επανορθώσει όση έχει απολεστεί. Έτσι ενώ φαινομενικά φαίνονται 

αντίθετα, συνεργάζονται αρμονικά σε ένα άλλο επίπεδο. 

Αλλά και οι ορμόνες τού οργανισμού και κάθε χημική ένωση ή 

ιχνοστοιχείο μπορεί να θεωρηθεί, ανάλογα με τη λειτουργία του, ότι 

έχει συμπαθητικοτονική ή παρασυμπαθητικοτονική δράση. Έτσι 

μελετάται η φυσιολογία συστημικά, με βάση την αρχή τής 

αλληλεπίδρασης και την αρχή τής πάλης τών αντιθέτων. 

Αλλά ας δώσουμε ένα παράδειγμα συστημικής θεώρησης τής 

φυσιολογίας: Η ινσουλίνη εμποδίζει κάθε σπατάλη-καύση γλυκογόνου, 
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λιπώδους ιστού, πρωτεινών και συντελεί στην αύξησή τους. Είναι ο 

οικονόμος, ο τραπεζίτης που μαζεύει όλα τα χρήματα και τα 

αποταμιεύει. Η δράση τής ινσουλίνης μοιάζει με την κυβέρνηση που 

έχει σε συνεχή λιτότητα το λαό (υπογλυκαιμία), αλλά που προσπαθεί 

να φτειάξει πλούσιο θησαυροφυλάκιο (αύξηση τής σύνθεσης 

πρωτεινών, λιπών, γλυκογόνου). Η δράση της σαφώς εναρμονίζεται 

με την δράση τού παρασυμπαθητικού. Μετά τον πόλεμο (αντίδραση 

φυγής-άμυνας) χρειάζεται να γίνει ανασυγκρότηση τών δυνάμεων. 

Γίνεται επιβολή λιτότητας (αποθήκευση γλυκόζης, λιπαρών οξέων, 

αμινοξέων στα κύτταρα και σύνθεση γλυκογόνου, λιπών,πρωτεινών), 

ώστε να γεμίσει το κρατικό θησαυροφυλάκιο (επαναπλήρωση τών 

κυτταρικών αποθήκων σε γλυκογόνο, λίπη, πρωτείνες) και να είναι ο 

οργανισμός έτοιμος για την επόμενη μάχη (συμπαθητικοτονία). 

Το γλουκαγόνο εμφανίζει άμεση ανταγωνιστική δράση ενάντια τής 

ινσουλίνης, δεδομένου ότι αυτό προωθεί τη λιπόλυση στους ιστούς, 

την παραγωγή κετονοσωμάτων, τη γλυκογονόλυση στο ήπαρ και στην 

παραγωγή γλυκόζης από αμινοξέα. Με άλλα λόγια, το γλουκαγόνο 

παρέχει γλυκόζη για να χρησιμοποιηθεί στην αντίδραση φυγής- 

αμύνης, κατά την οποία χρειάζονται να βρίσκονται σε αφθονία 

καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα (γλυκόζη). 

Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε όλες τις χημικές ενώσεις τού 

οργανισμού σε συμπαθητικοτονικές και παρασυμπαθητικοτονικές. 

Μερικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω: 
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Πολλές ενώσεις έχουν άλλοτε συμπαθητικοτονική και άλλοτε 

παρασυμπαθητικοτονική δράση. 

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ-

ΤΟΝΙΚΕΣ 

Ασβέστιο Κάλιο 

Νάτριο Μαγνήσιο 

Ιόντα υδρογόνου GABA 

Αδρεναλίνη Λεκιθίνη 

Νοραδρεναλίνη Ενδορφίνες 

Ακετυλοχολίνη Ισταμίνη 

Γλουκαγόνο Ινσουλίνη 

Χολίνη CAMP 

 Ακετυλοχολίνη 
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Αρχή της δράσης και της αντίδρασης 

Όταν εξασκηθεί μια δύναμη σε κάποιο σύστημα, τότε θα αναπτυχθεί 

μια αντίθετη δύναμη η οποία είναι η συνισταμένη τών δυνάμεων τών 

επιμέρους στοιχείων τού συστήματος. Όταν χορηγείται μια ουσία, 

προκαλεί μια συγκεκριμένη δράση στον οργανισμό. Η δράση αυτή 

προκαλεί μια εκτροπή από την προηγούμενη κατάσταση ισορροπίας. 

Το αυτορυθμιστικό σύστημα τού οργανισμού ενημερώνεται για αυτήν 

τη μεταβολή. Μετά το τέλος τής δράσης τής ουσίας κινητοποιείται 

μια αντίθετη δράση από το αυτορυθμιστικό σύστημα τού οργανισμού. 

Μπορούμε να καλέσουμε την δράση τής ουσίας πρωτοπαθή δράση 

και την αντίδραση τού αυτορυθμιστικού συστήματος δευτεροπαθή 

δράση ή αντίδραση. Η δευτεροπαθής δράση είναι ανάλογη με την 

ένταση τής πρωτοπαθούς δράσης και εκφράζεται διαμέσου 

ανταγωνιστικών υποσυστημάτων σε σχέση με αυτά που εκφράστηκε 

η πρωτοπαθής δράση. Έτσι όταν πίνουμε καφέ προκαλείται στον 

οργανισμό μια πρωτοπαθής δράση η οποία χαρακτηρίζεται από 

συμπαθητικοτονική επικράτηση. Η δευτεροπαθής αντίδραση 

χαρακτηρίζεται από παρασυμπαθητικοτονική επικράτηση. Αντιθέτως 

όταν πίνουμε κρασί η πρωτοπαθής δράση χαρακτηρίζεται από 

παρασυμπαθητικοτονική επικράτηση και η δευτεροπαθής αντίδραση 

χαρακτηρίζεται από συμπαθητικοτονική επικράτηση. Τα οπιοειδή 

έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ύπνου που ακολουθείται από 

νύχτες αûπνίας. Ένα χέρι βυθισμένο σε ζεστό νερό είναι θερμότερο 

στην αρχή αλλά κατόπιν είναι πιο κρύο από ότι το άλλο χέρι.Το χέρι 

που έμεινε αρκετά σε κρύο νερό, στην αρχή είναι πιο κρύο, αλλά μετά 

γίνεται ζεστό, κόκκινο και φλεγμαίνει. 

Βέβαια, όλα αυτά δεν εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Η 

απάντηση στο ερέθισμα, η αντίδραση δηλαδή, εξαρτάται και από την 
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“ποιότητα” του οργανισμού, στον οποίο εφαρμόζεται η πρωτοπαθής 

δράση. 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω υπάρχουν τέσσερεις βασικές 

ιδιοσυστασιακές καταστάσεις. Έτσι, η παραπάνω αντίδραση εμφανί-

ζεται όταν το άτομο ανήκει στην κατάσταση Α, που θεωρείται η 

προσαρμοστικά καλύτερη. Αν το άτομο ανήκει στην κατάσταση Β, η 

αντίδραση είναι προς την σωστή διεύθυνση αλλά η ένταση της είναι 

ελαττωμένη. Αν το άτομο ανήκει στην κατάσταση Γ η αντίδραση είναι 

ασαφής, προς μη αναμενόμενη κατεύθυνση και ασθενής. Αν το άτομο 

ανήκει στην κατάσταση Δ, τότε η αντίδραση είναι ισχυρή αλλά προς 

μη αναμενόμενη κατεύθυνση. 

Η αντίσταση κατά την ψυχοθεραπεία είναι μια άλλη περίπτωση που 

παρατηρούμε να εφαρμόζεται η αρχή τής δράσης και τής αντίδρασης. 

Μια ερμηνεία ή στάση εκ μέρους τού θεραπευτού κατά την 

διαδικασία ή την πορεία τής ανάλυσης αποτελεί την δράση. Η 

πρόσβαση στο ασυνείδητο που επιχειρείται κατά την ανάλυση είναι 

μια μορφή δράσης επίσης γιατί έχει σαν αποτέλεσμα μια μεταβολή 

στην μέχρι τότε ισορροπία τών μηχανισμών αμύνης τού ατόμου. Η 

αντίσταση, είναι όλες εκείνες οι δυνάμεις μέσα στον ασθενή που 

αντιτίθενται στην δράση και αποτελούν την αντίδραση. Εκφράζεται 

με συναισθήματα, στάσεις, ιδέες, παρορμήσεις, σκέψεις, 

φαντασιώσεις ή πράξεις. 

Κατά την παρέμβαση του οικογενειακού θεραπευτή επίσης 

παρατηρείται μια δράση προς το σύστημα. Η απάντηση του 

συστήματος εξαρτάται και από το είδος της παρέμβασης. Ένας 

παρεμβατικός θεραπευτής κινητοποιεί πιο εύκολα την αντίσταση του 

συστήματος, που αυτή εκφράζεται είτε ως διακοπή της θεραπείας είτε 

ως παρεμπόδιση στην διαδικασία της συνεδρίας. Μια από τις 

λειτουργίες της θετικής αναπλαισίωσης που επιχειρεί ο θεραπευτής 
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κατά την παρέμβασή του είναι η ελάττωση των αντιστάσεων του 

συστήματος. 
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Αρχή της κυκλικής εξέλιξης των φαινομένων 

Όταν σε δύο αλληλεπιδρούσες δυνάμεις αυξηθεί η μία πάρα πολύ, 

τότε αυτό οδηγεί στην τελική αύξηση τής αντίθετής της. Εφαρμογή 

τού παραπάνω είναι ο νόμος τών ομοίων που διατυπώθηκε από τον 

Ιπποκράτη ως εξής: "Δια τα όμοια νούσος γίγνεται και δια τα όμοια 

προσφερόμενα εκ νοσεόντων υγιαίνονται, οίον στραγγουρίην το αυτό 

παύει ουκ εούσαν...και βηξ κατά το αυτό ώσπερ και στραγγουρίη υπό 

τών αυτών γίγνεται και παύεται... δια το εμέειν έμετος παύεται". 

(Ιπποκράτους: Περί τόπων των κατ' Άνθρωπον). Αν κάποιος ασθενής 

για παράδειγμα παρουσιάζει πυρετό, τότε η υπέρμετρη αύξηση τού 

πυρετού, συνήθως δεν θα οδηγήσει σε θάνατο, αλλά σε ίαση τού 

πυρετού. Στην ομοιοπαθητική, που βασίζεται στην παραπάνω αρχή, ο 

θεραπευτής θα δώσει φαρμακευτική ουσία στον ασθενή, η οποία όταν 

δόθηκε σε υγιή προκάλεσε τα ίδια συμπτώματα με τη νόσο τού 

ασθενούς. Για να έχει επιτυχία η παραπάνω εφαρμογή, πρέπει να μην 

εστιαστεί η προσοχή τού θεραπευτή σε ένα σύμπτωμα αλλά στο σύνολο 

τών συμπτωμάτων. Αυτό το σύνολο τών συμπτωμάτων θεωρείται ότι 

είναι όχι η νόσος αλλά η προσπάθεια τού οργανισμού να ιαθεί. Το 

φαινόμενο τής νόσησης τού οργανισμού δεν μελετάται με 

αιτιοκρατική αντίληψη αλλά στο σύνολό του. Δεν διερευνάται η αιτία 

αλλά τα συμπτώματα θεωρείται ότι τείνουν να οδηγήσουν σε μια 

ισορροπία. Τον θεραπευτή δεν τον ενδιαφέρει η ανεύρεση τής πηγής 

τού ποταμού αλλά απλά ακολουθάει το ρεύμα του. Ο οργανισμός 

θεωρείται ως ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, που έχει την τάση να 

πετυχαίνει από μόνος του την ισορροπία του. 

Με την όμοια νόσο επιτυχαίνεται η θεραπεία στην ψυχαναλυτική 

θεραπεία. Η μεταβιβαστική νόσος είναι ανάλογη τών παιδικών 

βιωμάτων τού ασθενούς. Με άλλα λόγια η μεταβιβαστική νόσος είναι 

όμοια με τη νόσο που φέρνει τον ασθενή προς θεραπεία. 
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Αλλά και στην ψυχοθεραπεία της συμπεριφοράς εφαρμόζεται η 

παραπάνω αρχή επίσης. Έχει παρατηρηθεί ότι το άγχος που 

προέρχεται από ένα αγχογόνο ερέθισμα , μειώνεται βαθμιαία και 

εξαφανίζεται όταν το άτομο εκτεθεί για ικανό χρόνο κάτω από τις 

συνθήκες που προκαλούν το άγχος. Η έκθεση μπορεί να είναι ταχεία ή 

βραδεία, πραγματική ή φανταστική. Στην αρχή παρατηρείται 

επιδείνωση του άγχους αλλά μετά από λίγη ώρα το άγχος μειώνεται 

και τελικά παύει. 

Η εφαρμογή του παραδόξου βασίζεται στην παραπάνω αρχή επίσης. Η 

παράδοξη παρέμβαση είναι τέτοια που, αν ακολουθηθεί, θα εκ-

πληρώσει το αντίθετο από ότι φαινομενικά προτίθεται να εκπληρώσει. 

Η υπερβολή μιάς συμπεριφοράς στα άκρα έχει ως αποτέλεσμα την 

τελική επικράτηση της αντιθέτου (επιθυμητής). Με άλλα λόγια κατά 

την παράδοξη παρέμβαση συνταγοποιείται το σύμπτωμα. Η χρήση 

του παραδόξου βασίστηκε στην κατανόηση τριών ενοιών: την ένοια 

τής οικογένειας ως ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, την ένοια ότι το 

σύμπτωμα είναι ένας μηχανισμός αυτορύθμισης και την ένοια ότι το 

σύστημα αντιστέκεται στην αλλαγή. Επειδή το σύμπτωμα 

χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει ένα δυσλειτουργικό κομμάτι τού 

συστήματος, εάν εξαληφθεί το σύμπτωμα, το τμήμα τού συστήματος 

θα μείνει απορυθμισμένο. Το πιο κοινό παράδειγμα είναι, οι γονείς 

που αποφεύγουν την σύγκρουσή τους διαμέσου τής ενεργοποίησης 

ενός συμπτώματος στο παιδί. Με την ανακούφιση του συμπτώματος 

στο παιδί, ο θεραπευτής επιτρέπει να εκτεθούν τα ανεπίλυτα θέματα 

μεταξύ των γονιών, δημιουργώντας πάρα πολύ ανησυχία και έντονη 

αντίσταση στην αλλαγή. 
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Αρχή της ατομικότητας 

Σε ένα σύστημα δεν υπάρχουν δύο υποσυστήματα που να είναι 

απολύτως όμοια. Δεν υπάρχουν δύο απολύτως όμοιοι ασθενείς. Δεν 

υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς. Κάθε άτομο αποτελεί ένα μονα-

δικό φαινόμενο, έχει τη δικιά του, ξεχωριστή προσωπική ιστορία. 

Έτσι κάθε είδους ταξινόμηση είναι ως ένα σημείο περιορισμένη. Η 

διάγνωση και η στατιστική μελετούν ένα μέρος μόνο του φαινομένου 

και σε μία συγκεκριμένη στιγμή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 

από το θεραπευτή ως απόλυτες αλήθειες. 
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Αρχή της ιεραρχίας 

Σε κάθε σύστημα υπάρχει ιεραρχία μεταξύ τών μελών του. Στο σώμα 

μας παρατηρούμε να υπάρχει μια ιεραρχία μεταξύ των οργάνων με 

βάση τη λειτουργία τους. Έτσι ο εγκέφαλος μπορεί να θεωρηθεί ως ο 

κυβερνήτης και το ιεραρχικά "ανώτερο" όργανο. Το δέρμα επίσης 

μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο "κατώτερο" όργανο. Μια ίδίας έκτασης 

ουλή στον εγκέφαλο προκαλεί πολύ μεγαλύτερη δυσλειτουργία από 

ότι αν συμβεί στο δέρμα. Η ιεραρχία δεν είναι κάθετη, το 

υπερσύστημα δεν υποτάσσει τα υποσυστήματα. Υπάρχει μια συνεχής 

αμφίδρομη διαντίδραση μεταξύ υπερσυστήματος και υποσυστήματος. 

Το υποσύστημα με την συνεχή ροή πληροφοριών προς το 

υπερσύστημα τροποποιεί τις εντολές τού υπερσυστήματος. 

Υπάρχει επίσης και ιεραρχία μεταξύ τών νοσολογικών καταστάσεων. 

Οπωσδήποτε άλλη βαρύτητα έχει για το άτομο ένα έκζεμα, ένα άσθμα, 

ή μία κατάθλιψη. Ο Ιπποκράτης θεωρούσε ότι αν κάποιο άτομο με 

ψυχική πάθηση εμφάνιζε δερματική πάθηση τότε η εξέλιξη τής νόσου 

ήταν καλή. Το ίδιο πίστευε ότι ισχύει για τις αρθρίτιδες που 

εμφανιζόταν σε καρδιοπαθείς. Η κατανόηση τής ιεραρχίας των 

νοσολογικών οντοτήτων είναι πολύ σημαντική για την κατάστρωση 

τού θεραπευτικού σχεδιασμού τού ασθενούς. Έτσι ο θεραπευτής έχει 

καθήκον όχι να παραπέμπει για κάθε νέα νοσολογική εκδήλωση στον 

αντίστοιχο ειδικό, αλλά να προσπαθεί κάθε φορά να εκτιμάει την 

τελεολογική σημασία της. Η θεραπεία σε καμμιά περίπτωση δεν 

πρέπει να εστιάζεται στα τοπικά συμπτώματα αλλά στη συνολική 

εικόνα που εμφανίζει ο ασθενής. 

Στην κατάστρωση τού θεραπευτικού σχεδιασμού σημαντική θέση 

κατέχει η κατανόηση τής ιεραρχίας σε σχέση με το χρόνο. Από την 

στιγμή τής γέννησης ενός ατόμου υπάρχει μια συνεχή διαντίδραση 
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μεταξύ των αναγκών και του περιβάλλοντος. Σε κάθε φάση η συνεχής 

διαντίδραση δημιουργεί προσαρμοστικούς μηχανισμούς για την 

επίτευξη τής ισορροπίας. Αν οι προσαρμοστικοί μηχανισμοί υστερούν 

να πετύχουν την πλήρη ισορροπία κάθε φορά συσσωρεύεται και ένα 

υπόλοιπο ανισορροπίας. Έτσι μέσα στο χρόνο συσσωρεύονται όπως 

οι φλούδες ενός κρεμμυδιού. Η θεραπεία συμβαίνει με την αντίθετη 

φορά με την οποία δημιουργήθηκαν, από την πιο επιφανειακή στη 

βαθύτερη και μοιάζει με το ξεφλούδισμα ενός κρεμμυδιού. 

Ο Minuchin δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ιεραρχία μέσα στο 

οικογενειακό σύστημα. Θεωρεί ότι η εμφάνιση προβλημάτων έχει 

άμεση σχέση με την διαταραγμένη δομή τής ιεραρχίας. Με την 

παρέμβασή του αναμορφώνει την ιεραρχία τού συστήματος καθιστώ-

ντας τον εαυτό του ως την ανώτερη βαθμίδα ιεραρχίας. 
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Αρχή της μετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα 

Η διαδικασία τής ανάπτυξης δεν είναι μια απλή πορεία αύξησης, όπου 

οι ποσοτικές αλλαγές δεν καταλήγουν σε ποιοτικές αλλαγές, αλλά 

είναι μια συνεχής ανάπτυξη που περνά από ασήμαντες και λανθά-

νουσες ποσοτικές αλλαγές σε φανερές και ριζικές αλλαγές, δηλαδή σε 

ποιοτικές αλλαγές. Οι ποιοτικές αλλαγές δεν είναι βαθμιαίες αλλά 

γρήγορες, απότομες και γίνονται με άλματα από τη μια κατάσταση 

στην άλλη. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι τυχαίες αλλά αναγκαίες. Είναι 

το αποτέλεσμα τής συσσώρευσης τών ανεπαίσθητων και βαθμιαίων 

ποσοτικών αλλαγών. Για να εφαρμοσθεί όμως αυτή η αρχή πρέπει οι 

ποσοτικές αλλαγές να ακολουθούν την αρχή της κυκλικής εξέλιξης 

των φαινομένων. 

Το πείραμα τής Chenger - Krestovnikova αποτελεί μια εφαρμογή 

αυτής τής αρχής. Αυτό το πείραμα αποτέλεσε την αρχή για την 

δημιουργία πειραματικής νεύρωσης. Γράφει ο Παβλώφ: 

"... Είχαμε εγκαταστήσει σε ένα σκύλο ένα τροφικό 

εξαρτημένο αντανακλαστικό με τη βοήθεια ενός κύκλου 

που προβαλλόταν σε μια οθόνη και που χρησίμευε σαν 

ερέθισμα. Ασχοληθήκαμε με το να πετύχουμε μια διαφορο-

ποίηση ανάμεσα στον κύκλο αυτόν και σε ένα ελλειπτικό 

σχήμα της ιδίας επιφανείας και φωτεινότητας, 

συνοδεύοντας με την χορήγηση τροφής την εμφάνιση του 

κύκλου, όχι όμως και της έλλειψης. Έτσι η διαφοροποίηση 

εγκαταστάθηκε. Ο κύκλος προκαλούσε την εξαρτημένη 

απάντηση (έκκριση σιέλου), ενώ η παρουσίαση τού ελλει-

πτικού σχήματος έμενε χωρίς αποτέλεσμα, πράγμα που 

οφειλόταν, όπως ξέρουμε, σε μια διαδικασία αναστολής. 

Το πρώτο ελλειπτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε διέφερε 

σημαντικά από τον κύκλο, καθώς οι δύο ημιάξονές του 
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είχαν μια σχέση 2 προς 1. Πλησιάζοντας στη συνέχεια την 

έλλειψη στον κύκλο, δηλαδή μικραίνοντας όλο και 

περισσότερο την διαφορά τών δύο αξόνων τής έλλειψης 

πετυχαίναμε μια όλο και πιο λεπτή διαφοροποίηση. Όλα 

όμως άλλαξαν απότομα όταν φτάσαμε σε μια έλλειψη, 

στην οποία η αναλογία τών δύο ημιαξόνων ήταν 9 προς 8 

(που έμοιαζε δηλαδή πολύ με τον κύκλο). Η διάκριση τών 

δύο σχημάτων κάτω από τις νέες συνθήκες κρατήθηκε, 

μένοντας πάντα ατελής, περίπου 2 ή 3 εβδομάδες και μετά 

όχι μόνο εξαφανίστηκε η ίδια αλλά ακολούθησε η 

εξαφάνιση κάθε προηγούμενης ικανότητας διαφοροποί-

ησης, ακόμη και της πιο εύκολης. Το πειραματόζωο, που 

μέχρι τότε ήταν ήσυχο, βρισκόταν σε συνεχή διέγερση και 

γαύγιζε διαρκώς...". 

Έτσι σε αυτό το πείραμα, μια ποσοτική αλλαγή είχε σαν αποτέλεσμα 

μια ποιοτική αλλαγή τής νευρικής ισορροπίας. 

Η αποτελεσματικότητα της ψυχαναλυτικής ερμηνείας βασίζεται σε 

αυτή την αρχή επίσης. Η ερμηνεία αποτελεί μια ασήμαντη ποσοτική 

αλλαγή, η οποία αν δοθεί στον κατάλληλο χρόνο θα προκαλέσει 

γρήγορη και απότομη ποιοτική αλλαγή. 

Με αυτήν την αρχή μπορούν να κατανοηθούν τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων του συστημικού θεραπευτή επίσης. Ασήμαντες και 

λανθάνουσες ποσοτικές αλλαγές π.χ όπως ένα task ή μια θεραπευτική 

παρέμβαση μπορεί να προκαλέσουν γρήγορες απότομες ποιοτικές 

αλλαγές οι οποίες δεν είναι τυχαίες αλλά βασίζονται στις 

αυτοθεραπευτικές δυνάμεις του συστήματος. 

Το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο αποτελεί εφαρμογή 

αυτής τής αρχής επίσης. Ένα μέρος τής αρχικής ουσίας διαλύεται σε 9 

ή 99 μέρη νερού ή αλκοόλης και ανακινείται καλά. Αυτό αποτελεί την 
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πρώτη δυναμοποίηση (δεκατιαία ή εκατοστιαία). Ένα μέρος από αυτό 

διαλύεται σε 9 ή 99 μέρη νερού ή αλκοόλης και ανακινείται. Αυτή 

είναι η δεύτερη δυναμοποίηση. Η ίδια διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί πολλές φορές. Κάθε δυναμοποίηση χαρακτηρίζεται από 

μια ποσοτική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά και από 

μια ποιοτική επίσης. Μετά από κάποια δυναμοποίηση δεν υπάρχει 

ποσότητα τής αρχικής ουσίας στο διάλυμα. Υπάρχουν όμως οι 

ποιοτικές διαφορές. Έτσι το ομοιοπαθητικό φάρμακο παρουσιάζει μια 

δράση που βασίζεται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Η 

ελλειπής κατανόηση τής αρχής τής μετατροπής τής ποσότητας σε 

ποιότητα είχε ως αποτέλεσμα να κατηγορηθεί η Ομοιοπαθητική ως 

κομπογιαννιτισμός, το ομοιοπαθητικό φάρμακο ότι ήταν νερό και ότι 

τα θεραπευτικά της αποτελέσματα βασιζόταν στην αυθυποβολή. (Για 

αυθυποβολή μίλαγαν και οι πρώτοι επικριτές της ψυχανάλυσης 

επίσης!). Κάποιοι διατύπωσαν το θεωρητικό μοντέλο κατά το οποίο η 

δράση τού ομοιοπαθητικού φαρμάκου βασίζεται στην διάταξη τών 

δεσμών υδρογόνου τού διαλύτη στον χώρο. Αυτή η διάταξη είναι 

ανάλογη με την διάταξη τών μορίων τής αρχικής ουσίας στον χώρο. 

Έτσι το μόριο τής αρχικής ουσίας αποτελεί τη μήτρα και τα μόρια τού 

διαλύτη χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αντιγράφων. Το 

μοντέλο αυτό, αν και ήταν το πιο πειστικό από όσα είχαν διατυπωθεί 

για το ομοιοπαθητικό φάρμακο, δεν μπόρεσε να πείσει τον ιατρικό 

κόσμο. Ευτυχώς αυτή η θεωρητική Οδύσσεια πρόσφατα έλαβε τέλος, 

με την κατασκευή συσκευής που ανιχνεύει τα διαφορετικά 

ομοιοπαθητικά φάρμακα και που η λειτουργία της βασίζεται σε αρχές 

της Φυσικής που αφορούν τον στατικό ηλεκτρισμό. 

Στην καθημερινή πρακτική, συχνά ο θεραπευτής χρησιμοποιεί 

τεχνικές από πολλά θεραπευτικά συστήματα. Αυτό βέβαια γίνεται 

όταν δεν είναι οπαδός μιας μοναδικής αλήθειας. Μια πολύπλευρη 

εφαρμογή όμως που για συγκεκριμένες παθήσεις συνιστά 

συγκεκριμένο θεραπευτικό σύστημα είναι περιορισμένη. 
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Η συγκριτική μελέτη των αρχών των διαφόρων θεραπευτικών 

συστημάτων και η ανεύρεση της κοινής τομής τους έχει να 

προσφέρει πολύ περισσότερα από μια στείρα αντιπαράθεση ή μια 

κατατεμαχισμένη πολύπλευρη θεώρηση. Αφού το άτομο δεν 

τέμνεται, αφού η ιατρική είναι μία, γιατί θα πρέπει να διαιωνίζεται μια 

βαβελική πολυγλωσσία; Το ότι η έκφραση του πολιτισμού μας 

σχετίζεται άμεσα με τις καθηλώσεις - μιάσματά μας, δίνει μια απά-

ντηση στην ερώτησή μας. Σίγουρα όμως δεν είναι η μόνη απάντηση 

που θα μπορούσε να δοθεί. 



 1 

ΕΝΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
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Είναι σκόπιμο να αναφερθούμε λίγο στο παρελθόν, στην διαδικασία 

γένεσης της συγκεκριμένης εργασίας για να γίνουν περισσότερο 

κατανοητές οι έννοιες που θα συγκρίνουμε. Η ενοποιός θεωρία της 

ιδιοσυστασίας είναι μια θεωρία που διατυπώθηκε, το 1994 και 

εμπλουτίζεται συνεχώς από τότε μέχρι και σήμερα. Η αρχική 

παρατήρηση ξεκίνησε γύρω στο 1990 όταν συσχετίστηκε ο αριθμός 

των καθηλώσεων κατά την ψυχαναλυτική θεωρία και ο αριθμός των 

μιασμάτων που περιέγραψε ο Χάνεμαν. Στην συνέχεια 

αναγνωρίστηκε ότι αυτό που αποκαλούσαν οι ψυχαναλυτές “πρωκτικό” 

χαρακτήρα αντιστοιχούσε στον “συκωτικό” τύπο του Χάνεμαν. 

Ύστερα συσχετίστηκε το “φυματινικό” με την καθήλωση στο 

οιδιπόδειο και το συφιλιδικό μίασμα με την “στοματική” καθήλωση. 

Το ψωρικό μίασμα συσχετίστηκε με την διαδικασία της απώθησης και 

του περιορισμού της συνειδητότητας. Στην συνέχεια μελετήθηκαν 

κλινικά και έτσι η πρώτη μορφή αυτής της θεωρίας είχε αρχίσει να 

παίρνει μορφή, που στην ουσία ήταν ένα πάντρεμα μεταξύ 

ψυχαναλυτικής θεώρησης και ομοιοπαθητικής. Ήδη όμως άρχισαν 

προσπάθειες να γίνουν συσχετίσεις μεταξύ αυτών και άλλων 

συστημάτων. Η επόμενη συσχέτιση έγινε με τους τρεις τύπους νόσων 

του Παράκελσου, οι νόσοι του θείου αντιστοιχούν στον ψωρικό τύπο, 

οι νόσοι του άλατος στον συκωτικό τύπο και οι νόσοι του υδράργυρου 

στον συφιλιδικό τύπο· το γιατί συσχετίστηκαν έτσι ένας 
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ομοιοπαθητικός πολύ εύκολα το καταλαβαίνει αφού σύμφωνα με την 

διδασκαλία του Χάνεμαν το θείο είναι ο βασιλιάς των αντιψωρικών 

φαρμάκων και ο υδράργυρος των αντισυφιλιδικών.   

Όμως έπεται συνέχεια, οι τέσσερεις χυμοί του Ιπποκράτη. Κλειδί για 

την συσχέτιση αποτέλεσε η πληροφορία ότι το φυματινικό μίασμα 

είναι συνδιασμός του ψωρικού και του συφιλιδικού καθώς και η 

ελληνική λέξη “μελαγχολία”. Η “μέλαινα χολή” ήταν σίγουρα το 

συφιλιδικό μίασμα αφού η μελαγχολία είναι βαρειά συφιλιδική 

κατάσταση. Η κίτρινη χολή ήταν το φυματινικό μίασμα. Το ότι το 

φλέγμα αντιστοιχεί με τη σύκωση και το αίμα με την ψώρα αποτέλεσε 

την αρχική υπόθεση η οποία μπορούσε να διατυπωθεί μόνο ως 

υπόθεση γιατί έλειπαν κλινικά δεδομένα. Όμως δεν έμεινε πολύ ως 

απλή υπόθεση. Όταν ήλθε ο Jawahar Shah στην Ελλάδα και έδωσε 

διαλέξεις για τα μιάσματα παρουσίασε μια θεωρία για αυτά, που 

βασιζόταν στο μοντέλο ερεθίσματος - απάντησης. Έτσι δημιουρ-

γήθηκε η ιδέα πως θα μπορούσε να γίνει συσχέτιση μεταξύ των 

θεωριών του Παβλώφ και της μιασματικής θεωρίας. Η συγκριτική 

μελέτη έδωσε λοιπόν τα εξής: ασθενικός ανεσταλμένος - συφιλιδικός, 

ισχυρός διεγερτικός τύπος - φυματινικός, ήσυχος ισορροπημένος -

συκωτικός, δραστήριος ισορροπημένος τύπος - ψωρικός. Ο Παβλώφ 

είχε κάνει συσχέτιση των τύπων του με τους τύπους του Ιπποκράτη. 

Όλα αυτά συζητήθηκαν και επαληθεύτηκαν κατά την παρουσίαση της 

ενοποιού θεωρίας στην Ρωσσία και Ουκρανία, με ψυχιάτρους 

ομοιοπαθητικούς που είχαν εμπειρία στην Παυλοβιανή τυπολογία.. 

Τέλος, έγινε προσπάθεια για συσχέτιση των τεσσάρων χυμών του 

Ιπποκράτη με τα τέσσερα στοιχεία του Εμπεδοκλή, δηλαδή του 

αίματος με τον αέρα, του φλέγματος με το νερό, της κίτρινης χολής με 

την φωτιά, και της μαύρης χολής με τη γή. Βέβαια για τα τέσσερα 

στοιχεία μίλησε και ο Πλάτωνας αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης 

με διαφορετικές ορολογίες ο καθένας. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη 
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για να επινοηθεί μια ουδέτερη ορολογία για αυτές τις κοινές 

καταστάσεις και έτσι προτιμήθηκαν τα τέσσερα πρώτα γράμματα του 

αλφαβήτου. Δίδονται παρακάτω οι τελικές ονομασίες και οι αντιστοι-

χίες τους καθώς και οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των παραπάνω 

καταστάσεων: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ 

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ    

ΨΩΡΙΚΟ ΜΙΑΣΜΑ ΣΥΚΩΤΙΚΟ 

ΜΙΑΣΜΑ 

ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟ 

ΜΙΑΣΜΑ 

ΦΥΜΑΤΙΝΙΚΟ 

ΜΙΑΣΜΑ 

ΦΡΟΥΝΤ    

Δεν υπάρχει κάποια άμεση 

αντιστοιχία. Εδώ υπάγονται 

έννοιες όπως της ψυχικής 

σύγκρουσης και της 

απώθησης. 

ΠΡΩΚΤΙΚΗ 

ΚΑΘΗΛΩΣΗ 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΘΗΛΩΣΗ 

ΟΙΔΙΠΟΔΙΑΚΗ 

ΚΑΘΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ    

ΝΟΣΟΙ ΘΕΙΟΥ ΝΟΣΟΙ ΑΛΑΤΟΣ ΝΟΣΟΙ 

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 

 

ΠΑΒΛΩΦ    

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ 

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ 

ΗΣΥΧΟΣ 

ΙΣΟΡΡ/ΜΕΝΟΣ 

ΑΣΘΕΝΙΚΟΣ 

ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΙΣΧΥΡΟΣ 

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ    

ΑΙΜΑ ΦΛΕΓΜΑ ΜΑΥΡΗ ΧΟΛΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΧΟΛΗ 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ    

ΦΩΤΙΑ ΝΕΡΟ ΓΗ ΑΕΡΑΣ 

ΠΛΑΤΩΝ    

ΦΩΤΙΑ ΝΕΡΟ ΓΗ ΑΕΡΑΣ 

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    

ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΕΡΟ ΓΗ ΑΕΡΑΣ 

ΒΙΟΛΑ    

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΣΠΛΑ-

ΧΝΙΚΟΣ 

(ΑΠΟΠΛΗΚΤΙ ΚΟΣ) 

ΜΙΚΡΟΣΠΛΑ- 

ΧΝΙΚΟΣ 

(ΦΘΙΣΙΚΟΣ) 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η συσχέτιση των τεσσάρων στοιχείων του Εμπεδοκλή με τους 

τέσσερεις τύπους ιδιοσυστασίας άνοιξε νέους ορίζοντες. Έτσι στόχος 

τώρα ήταν να συσχετιστούν κάποιες θεωρίες της φυσικής με τις 

τέσσερεις πρωταρχικές καταστάσεις. Οι προεκτάσεις μιας τέτοιας 

συσχέτισης θα μπορούσαν να είναι πολύ βοηθητικές. Για παράδειγμα 

θα μπορούσαν τα ψυχικά φαινόμενα να κατανοηθούν με βάση τις 

Α Β Γ Δ 

Έλλειψη και 

ανεπάρκεια. 

Υπερβολή και 

εντόπιση. 

 Καταστροφή. Αναζήτηση. 

Υπερευαισθησία. Έλεγχος. Απόλυτη 

κατάκτηση. 

Φυγή. 

 Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος 

αυξημένη 

αντίδραση στην 

αναμενόμενη 

διεύθυνση. 

Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος 

ελάχιστη αντίδραση 

στην αναμενόμενη 

διεύθυνση. 

Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος η 

αντίδραση είναι 

μη αναμενόμενη, 

ασθενής. 

Σε εφαρμογή 

ερεθίσματος η 

αντίδραση είναι 

αυξημένη αλλά σε 

μη αναμενόμενη 

διεύθυνση. 

Ελαστικότης, 

ελεύθερη 

διακίνηση, 

ευμεταβλητότης. 

Δυσκαμψία. 

Φρενάρισμα στην 

κίνηση. 

Ακινησία, 

σταθερότητα. 

Κίνηση ενάντια σε 

μια ισχυρή έλξη. 

Ενοποίηση.  Εξατομίκευση.  

Νόμος. Αυστηρός νόμος. Ανομία. Αναζήτηση δικαίου. 

Ύπαρξη ορίου. Ανελαστικόν όριον. Καταστροφή 

ορίου 

Φυγή από το όριο. 

Ενέργεια.  Ύλη.  

Πνευματικότης.  Υλισμός.  
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αρχές της Φυσικής. Αυτό θα έλυνε πολλές θεωρητικές διαφωνίες σε 

επιμέρους θέματα. Θα μπορούσαν επίσης τα ψυχικά φαινόμενα να 

εκφραστούν με φυσικομαθηματικούς τύπους. Αλλά και η φυσική θα 

μπορούσε να πάρει πληροφορίες μέσα από την ενοποιό θεωρία της 

ιδιοσυστασίας. 

Αλλά ας ξεκινήσουμε τη μελέτη μας. Η ύλη του σύμπαντος η οποία 

είναι γνωστή στον άνθρωπο, παρουσιάζει μεγάλη πολυμορφία και 

ποικιλία. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει την δομή 

της ύλης που παρατηρεί, αναζήτησε την ύπαρξη πιο βασικών 

υπομονάδων, η σύνθεση των οποίων είναι ικανή να κτίσει τον φυσικό 

κόσμο. 

Ιστορικά η μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων και των 

αλληλεπιδράσεών τους είναι συνάρτηση της διαθέσιμης ενέργειας Ε. 

Η φιλοσοφία αυτής της μελέτης μπορεί να περιγραφεί υπεραπλου-

στευμένα ως εξής: «Αν σε ένα σύνθετο κομμάτι ύλης δοθεί αρκετή 

ενέργεια Ε, τότε αυτό ελευθερώνει κάποια συστατικά του, των οποίων η 

ενέργεια δεσμού είναι μικρότερη από την δοθείσα ενέργεια». Αρχικά τα 

πρώτα πειράματα έγιναν με Ε της τάξης του 1eV οπότε και τα μόρια 

διαχωρίζονται σε άτομα. Όταν   1000e οι πυρήνες και τα 

ηλεκτρόνια e- ελευθερώνονται και παρατηρούνται. Για   10
 
e οι 

πυρήνες σχάζονται σε πρωτόνια (p) και νετρόνια (n). Παρά το γεγονός 

ότι σήμερα μπορούμε να επιτύχουμε   10
10
e δεν έχουμε καταφέρει 

να επιτύχουμε περαιτέρω σχάση των p ή n στα όποια συστατικά τους. 

Ένα στοιχειώδες σωμάτιο ορίζεται ως μια βασική μονάδα ύλης η 

οποία δεν είναι σύνθετη και φέρει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά 

μπορεί να είναι μάζα m, φορτίο q, spin, ισοσπίν, βαρυονικός αριθμός 

B ή λεπτονικός αριθμός L, παραδοξότητα S ή μαγεία C. Ένα 

στοιχειώδες σωμάτιο μπορεί να είναι ασταθές ή σταθερότατο και να 

αλληλεπιδρά με άλλα στοιχειώδη σωμάτια μέσω ενός ή περισσοτέρων 
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αλληλεπιδράσεων. Φαίνεται λογικό να υπάρχει μικρός αριθμός 

στοιχειωδών σωματιδίων, οι συνδιασμοί των οποίων να είναι ικανοί 

να κτίσουν κάθε είδος ύλης που εμφανίζεται στο σύμπαν. 

Μια πρώτη διάκριση των στοιχειωδών σωματιδίων είναι με βάση το 

spin τους. Το spin ή γωνιακή επιτάχυνση είναι κβαντισμένη ποσότητα 

και αν και είναι άνυσμα, μπορούμε να μετρήσουμε μόνο το μέτρο του 

και μία εκ των τριών συνιστωσών, έστω την τρίτη. Τα στοιχειώδη 

σωμάτια των οποίων το spin λαμβάνει μη ακέραιες τιμές (1/2,,3/2, 5/2, 

κ.λ.π.) καλούνται φερμιόνια (fermions), ενώ αυτά των οποίων το spin 

λαμβάνει μόνο ακέραιες τιμές (1,2,3, κ.λ.π.) μποζόνια (bosons). Τα 

φερμιόνια ακολουθούν την στατιστική του Fermi ενώ τα μποζόνια 

αυτή των Bose- Einstein. 

Μια άλλη ταξινόμηση των στοιχειωδών σωματιδίων γίνεται με βάση 

τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα σωμάτια τα 

οποία αλληλεπιδρούν και με ισχυρή αλληλεπίδραση καλούνται 

αδρόνια (αδρός, ισχυρός). Τα άλλα σωμάτια λέγονται λεπτόνια. 

(Leptons, L). Τα αδρόνια διακρίνονται περαιτέρω σε βαρυόνια Β 

(baryons) και μεσόνια Μ (mesons). Η μάζα των βαρυονίων είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των μεσονίων και πολύ μεγαλύτερη από αυτή 

των λεπτονίων. Τα βαρυόνια και τα λεπτόνια είναι φερμιόνια ενώ τα 

μεσόνια είναι μποζόνια. 

Μέχρι το 1935 είχαν ανακαλυφθεί 4 στοιχειώδη σωμάτια και το 

φωτόνιο γ. Δύο βαρυόνια (p, n), δύο λεπτόνια (e και ηλεκτρονικό 

νετρίνο ve). Τα στοιχεία αυτών των σωματιδίων συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Η παραπάνω συμμετρία δεν διατηρήθηκε για πολύ. Στην εμπόλεμη 

Ιταλία ανακαλύφθηκε το μιόνιο και το αντισωμάτιό του, μ+, μ- με 

μάζα m=105,7 MeV. Τα σωμάτια αυτά είναι λεπτόνια και συνο-

δεύονται από το αντίστοιχο νιτρίνο (μιονικό νιτρίνο νμ). Έτσι 

εισάγεται ένας νέος κβαντικός αριθμός, ο μιονικός, ο οποίος 

διατηρείται πάντα. 

To 1947 ανακαλύπτονται τα π μεσόνια ή πιόνια (π+ ,π- ,π0 ) (το 

ουδέτερο και τα δύο φορτισμένα τα οποία είναι το ένα αντισωμάτιο 

του άλλου). Οι μάζες τους είναι αντίστοιχα 135 MeV και 140 Mev και 

οι χρόνοι ζωής τους αντίστοιχα: 83*10-17sec και 26*10-8sec. 

Παραδοξότητα S 

Μετά το 1953 επιταχυντές με μεγαλύτερες ενέργειες παρήγαγαν 

σωμάτια όπως το Λ
0
, Ω, Ξ. 

Τα σωμάτια αυτά ονομάστηκαν παράδοξα διότι αν και παράγονται και 

αλληλεπιδρούν με την ισχυρή αλληλεπίδραση, πεθαίνουν (διασπώνται) 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ M (MeV) ΧΡΟΝΟΣ 

ΖΩΗΣ (sec) 

SPIN B L 

Φωτόνιο γ 0 άπειρος 1 0 0 

Ηλεκτρόνιο e 0.51 άπειρος ½ 0 1 

Νετρίνο ve 1e-05 άπειρος ½ 0 1 

Πρωτόνιο p 938 άπειρος ½ 1 0 

Νετρόνιο n 936 898 ½ 1 0 
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ασθενώς, όπως υποδηλώνει ο μεγάλος χρόνος ζωής τους. Έτσι 

εισάγεται ο κβαντικός αριθμός της παραδοξότητας S. Η ισχυρή 

αλληλεπίδραση διατηρεί την παραδοξότητα, η ασθενής όχι. Συνοπτικά 

αναφέρουμε ότι: 

τα Κ
+
 , Κ

-
, Κ

0
 είναι μεσόνια 

τα Λ
0
, Σ

+
 ,Σ

-
, Σ

0
, Ξ

+
, Ξ

-
, Ω και τα αντισωμάτιά τους είναι βαρυόνια. 

Οι μάζες όλων των παράδοξων βαρυονίων είναι μεγαλύτερες από 

αυτή του p. Συνολικά κατατάσσουμε τα παράδοξα σωμάτια σε 6 

πολλαπλότητες ισοτονικού spin: (Κ
+
, Κ

0
,), (Κ

-
, Κ

0
), (Λ

0
), (Σ

+
, Σ

-
, Σ

0
), 

(Ξ
0
 , Ξ

-
), (Ω

-
). Το Ι κάθε ομάδας είναι τέτοιο ώστε 2Ι+1 να ισούται με 

τον αριθμό των μελών της ομάδας. 

Περαιτέρω ανακαλύψεις αδρονίων επιτυγχάνονται για μεγαλύτερες 

ενέργειες. Αν φτιάξουμε γράφημα της ενεργού διατομής μιας 

αντίδρασης ως προς την παρεχόμενη ενέργεια, τότε κορυφές του 

γραφήματος πλάτους ΔΕ σε ενέργεια Ε προδίδουν την παρουσία νέων 

σωματιδίων, η μάζα των οποίων δίνεται από την σχέση E=mc2. 

(αναφερόμαστε στο κέντρο μάζας της αντίδρασης). 

Τέλος, νέα μεσόνια και βαρυόνια, παράδοξα και μη, ανακαλύπτονται. 

π.χ τα. Δ
+
 , Δ

-
 , Δ

0
 , Ι=3/2, μάζα ίση με 1240 MeV, T=.5.5e-24, spin 

s=3/2. 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να συσχετίσουμε τα παραπάνω με τις 

τέσσερεις καταστάσεις Α, Β, Γ, Δ. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την 

συσχέτιση: 
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Η παραπάνω συσχέτιση βασίστηκε στις παραμέτρους κίνηση-

ακινησία και ενέργεια-μάζα. Το φωτόνιο έχει την ελάχιστη μάζα και 

κινείται με τη μέγιστη ταχύτητα. Τα βαριόνια έχουν τη μέγιστη μάζα 

και είναι τα πιο ακίνητα. Τα μεσόνια έχουν μεγαλύτερη μάζα από τα 

λεπτόνια και είναι πιο ακίνητα από αυτά, όταν προσδώσουμε το ίδιο 

ποσό ενέργειας σε αυτά. 

Αλλά ας επανέλθουμε στην εξέλιξη των ιδεών στην Φυσική. Ο 

αριθμός των νέων σωματιδίων ήταν τόσο μεγάλος, ώστε αναγκαστικά 

προέκυψε η υπόθεση ότι τα στοιχειώδη σωματίδια που είχαν βρεθεί 

δεν ήταν τα στοιχειώδη. Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι η στρατιά των 

αδρονίων που είχε ανακαλυφθεί (βαρυόνια και μεσόνια) πρέπει να 

ήταν σύνθετα από άλλα στοιχειώδη σωμάτια. Στην περίπτωση αυτή 

έπρεπε να βρεθεί πειραματικά η κατανομή φορτίου των σωματιδίων 

αυτών. Το βασικό είδος πειράματος στις περιπτώσεις αυτές είναι η 

σκέδαση με Leptons π.χ για την περίπτωση της μελέτης της 

συνθετότητας του p: 

       n t ing 

Σαν L χρησιμοποιήθηκαν λεπτόνια. Η ενεργός διατομή της σκέδασης 

αυτής θα ήταν διαφορετική αν το p είναι στοιχειώδες. 

Μια εξήγηση για τα πειραματικά αυτά δεδομένα προσπάθησε να 

δώσει το μοντέλο των παρτονίων. Προτάθηκε ότι το p αποτελείται 

από παρτόνια τα οποία κινούνται ελεύθερα μέσα στο p αλλά δε 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Α 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Β 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Γ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Δ 

Φωτόνια Μεσόνια Βαριόνια Λεπτόνια 
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βγαίνουν έξω από αυτό. Αναπάντητο ερώτημα όμως αποτελεί η φύση 

της αλληλεπίδρασης που συνέχει τα παρτόνια. 

Οι Zweig και Gell-Mann πρότειναν ένα μοντέλο από 3 quarks τα 

οποία ονόμασαν u (up), d (down), s (strange). Οι τρεις αυτές 

καταστάσεις ονομάζονται γεύσεις. 

 

 

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, τα quarks έχουν κλασματικές 

τιμές σε φορτίο, B, S. Μέχρι στιγμής πιστευόταν ότι κάθε σωμάτιο 

έχει φορτίο ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού του e. Σύμφωνα με τη νέα 

υπόθεση τα quarks έχουν φορτίο υποπολλαπλάσιο το e. 

Θεωρητικά (βάσει της εξίσωσης του Dirae), για κάθε quark θα πρέπει 

να υπάρχει το αντισωμάτιό του (antiquark). Έτσι υποθέτουμε την 

ύπαρξη σωματιδίων (αντι-u, αντι-d, αντι-s) με αντίθετους εσωτερικούς 

κβαντικούς αριθμούς Q, B, S, I... από εκείνους των u, d, s. Όπως ήταν 

φυσικό καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες να βρεθούν πειραματικά 

τα σωμάτια αυτά. Κανένα όμως δεν παρατηρήθηκε ποτέ. 

Quark Φορτίο Q B S (Παρα- 

δοξότητα) 

spin (s) Ισοσπίν Ι 

u 2/3 1/3 0 ½ 1/2 1/2 

d -1/3 1/3 0 ½ 1/2 -1/2 

s -1/3 1/3 -1 ½ 0 0 
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ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ  ΜΑΓΕΙΑ (CHARM C) 

Η κατασκευή των σωματίων από τα αντίστοιχα quarks γίνεται με 

βασικούς κανόνες πρόσθεσης S και I (spin και ισοτονικού spin). 

Για να λυθούν κάποια θεωρητικά προβλήματα, εισήχθη και μία ακόμα 

ιδιότητα των quarks η οποία ονομάστηκε χρώμα. Συνολικά όμως όλα 

τα στοιχειώδη σωμάτια είναι άχρωμα. 

Αξίζει να τονιστεί ότι ένα p δεν αποτελείται από 3 μόνο quarks (uud) 

αλλά από μία θάλασσα ή quark-antiquark και την τριάδα u, u, d. 

Το 1964 ο Glaskow εισήγαγε ένα τέταρτο quark, το μαγευτικό 

(charming ή C). 

Το 1974, ανεξάρτητα στο MIT και στο Berkeley ανακαλύφθηκε το 

πρώτο μαγικό σωμάτιο J/Ψ με μάζα 3,1 GeV και πλάτος >2 ΜεV. 

Αποδείχθηκε ότι το.είναι ένα μεσόνιο. Σύντομα ανιχνεύτηκαν και τα 

D
+
, D

-
, D

0
, αντι-D

0
 και οι διασπάσεις τους σε καόνια και πιόνια. Κατά 

τις διασπάσεις των μαγευτικών σωματιδίων παράγονται κατά προτί-

μηση παράξενα σωμάτια. Ο κβαντικός αριθμός της μαγείας δεν 

διατηρείται από τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις, ενώ διατηρείται στις 

ισχυρές. 

Αλλά ακολούθησαν και νέες ανακαλύψεις. Το 1976 ανακαλύφθηκε 

ένα πολύ βαρύ σωμάτιο με m=1,8 GeV το οποίο ήταν Lepton και 

ονομάστηκε T. Σχεδόν απότομα ανακαλύφθηκε και το αντίστοιχο 

νετρίνο με μάζα μάλλον ανάλογη των άλλων δύο νετρίνων 

(ηλεκτρονικού και μιονικού). 

Αυτή η ανακάλυψη κατέστρεφε ξανά τη συμμετρία quarks-leptons. 

Σύντομα όμως εισήχθη το «όμορφο» quark b με Q=-1/3 και 
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ανακαλύφθηκε το Y σωμάτιο με μάζα 10 GeV περίπου, καθώς και τα 

Β
+
, Β

-
. 

Το έκτο αναμενόμενο quark ονομάστηκε «top», t, και υπάρχουν 

ενδείξεις της ύπαρξής τους σε ενέργειες των 30 έως 50GeV. 

Καταλήγουμε λοιπόν στην ύπαρξη b leptons και b quarks, οι ιδιότητες 

των οποίων φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες: 

QUARKS 

 

 

ΟΙ 

ΤΕΣ

ΣΕΡ

ΕΙΣ 

ΒΑΣ

ΙΚΕ

Σ 

LEPTONS 

Λεπτόνιο μάζα Q Le Lμ Lτ Αλληλεπ. 

E 0,511 -1 1 0 0 Ηλ., Ασθ. 

Νe <6e-05 0 1 0 0 Ασθ. 

μ- 105.7 -1 0 1 0 Ηλ., Ασθ. 

Νμ <0.57 0 0 1 0 Ασθ. 

τ- 1.8e-03 -1 0 0 1 Ηλ., Ασθ. 

Ντ <300 0 0 0 1 Ασθ. 

 

Σωμάτιο B Q S c b t I I S 

u 1/3 2/3 0 0 0 1/2 ½ 1/2 1/2 

d 1/3 -1/3 0 0 0 1/2 ½ -1/2 1/2 

s 1/3 -1/3 -1 0 0 0 0 0 ½ 

c 1/3 2/3 0 1 0 0 0 0 1/2 

b 1/3 -1/3 0 0 1 0 0 0 1/2 

t 1/3 2/3 0 0 0 0 0 0 1/2 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Ένα άλλο βασικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να μελετήσουμε είναι 

αυτό των αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων. Σήμερα 

δεχόμαστε την ύπαρξη τεσσάρων βασικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των στοιχειωδών σωματιδίων τουλάχιστον στις συνηθισμένες 

ενέργειες. Αυτές είναι η ηλεκτρομαγνητική, η βαρυτική, η ισχυρή και 

ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση. 

Θα αρχίσουμε την περιγραφή από την ηλεκτρομαγνητική 

αλληλεπίδραση. Τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού 

ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Μέχρι το 1820 θεωρούνταν ως 

βασικές διακριτές δυνάμεις. Ο Faraday και ο Ampere έδειξαν ότι είναι 

δύο όψεις μιας και μοναδικής δύναμης, της ηλεκτρομαγνητικής. 

Αργότερα η θεωρία τελειοποιήθηκε από τον J. Maxwell ο οποίος 

συστηματοποίησε τις γνώσεις για τον ηλεκτρομαγνητισμό στις 4 

σπουδαίες εξισώσεις του, αποδεικνύοντας ότι και το φως είναι απλώς 

μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπί-

δραση είναι θεμελιώδης για το φαινόμενο της ζωής. Ονομάστηκε 

μάλιστα “η δύναμη της ζωής”, αφού είναι αυτή στην οποία οφείλονται 

όλες οι χημικές διεργασίες της έμψυχης και άψυχης φύσης. 

Γνωρίζουμε ότι η διαφορά δυναμικού V μεταξύ δύο φορτίων Z1, Z2 σε 

απόσταση r δίνεται από την σχέση: 
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Ο φορέας της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης είναι το φωτόνιο γ. 

Η εμβέλεια της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης είναι άπειρη 

αφού ο φορέας της είναι άμαζος. Δεν είναι επίσης καθολική. Την 

υφίστανται μόνο όσα σωματίδια έχουν ηλεκτρικό φορτίο και είναι 



 16 

πολύ πιο ισχυρή. Υπάρχουν δύο είδη φορτίου αρνητικού ή θετικού. 

Έτσι η δύναμη μεταξύ δύο θετικών ή αρνητικών είναι απωστική ενώ 

μεταξύ ενός θετικού και αρνητικού είναι ελκτική. 

Στη φύση οι ελκτικές και απωστικές δυνάμεις σε μεγάλης κλίμακας 

σώματα αλληλοεξουδετερώνονται, στις μικρές όμως κλίμακες των 

ατόμων και των μορίων οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις κυριαρχούν. 

Η ηλεκτρομαγνητική έλξη μεταξύ των ηλεκτρονίων (που έχουν 

αρνητικό φορτίο) και των πρωτονίων του πυρήνα (που έχουν θετικό 

φορτίο) αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να κινούνται γύρω από τον πυρήνα 

όπως η Γη γύρω από τον Ήλιο. Η βαρυτική έλξη μεταξύ πυρήνα- 

ηλεκτρονίου είναι κατά πολύ μικρότερη από την ηλεκτρομαγνητική 

και θεωρείται αμελητέα. 

Η ισχυρή πυρηνική αλληλεπίδραση υφίσταται στο επίπεδο των quarks, 

μεταξύ των διαφορετικών χρωμάτων. Αυτό οφείλεται σε μια ιδιότητά 

της που ονομάζεται περιορισμός. Σύμφωνα με αυτή, συνενώνονται 

πάντα τα σωματίδια σε συνδυασμούς που δεν έχουν “χρώμα”. Πάντα 

ένα “κόκκινο” quark πρέπει να ενωθεί με ένα “πράσινο” και ένα 

“μπλε”. Έτσι τα quarks εμφανίζονται πάντα σε τριάδες. Η ιδιότητα 

αυτή της ισχυρής πυρηνικής ισχύει απόλυτα σε χαμηλές ενέργειες και 

πράγματι δεσμεύει τα quarks μεταξύ τους. 

Οι φορείς της ισχυρής πυρηνικής αλληλεπίδρασης ονομάζονται 

συγκολλητές. Η δύναμη μεταξύ δύο quarks μοιάζει με ελατήριο αφού 

είναι ανάλογη της απόστασης των δύο quarks: F=k x. Αυτός είναι και 

ο λόγος που δεν έχουμε παρατηρήσει ελεύθερα quarks, αφού όση 

ενέργεια και αν καταναλώσουμε δεν μπορούμε να σπάσουμε το δεσμό 

δύο quarks. 

Η ισχυρή αλληλεπίδραση είναι υπεύθυνη για τη συνοχή των πυρήνων 

των ατόμων. 
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Όπως η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση παρουσιάζει φαινόμενα 

θωράκισης, έτσι και η ισχυρή παρουσιάζει φαινόμενα αντιθωράκισης 

(όταν ένα νέφος συγκολλητών παρεμβάλλεται μεταξύ δύο quarks, η 

μεταξύ τους έλξη αυξάνει). 

Όσον αφορά στην ασθενή πυρηνική αλληλεπίδραση, αυτή είναι 

υπεύθυνη για την διάσπαση των στοιχείων που ονομάζονται 

ραδιενεργά. Δεν είχε κατανοηθεί αρκετά ως το 1967 όταν ο A. Salam 

και ο S. Weinberg πρότειναν θεωρίες που την ενοποίησαν με την 

ηλεκτρομαγνητική, ακριβώς όπως περίπου ένα αιώνα πριν ο Maxwell 

ενοποίησε τον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό. 

Οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις παρά το γεγονός ότι ο Fermi τις 

θεώρησε δυνάμεις επαφής, χρησιμοποιούν και αυτές ενδιάμεσους 

φορείς. Αυτά ονομάζονται ενδιάμεσα ανυσματικά μποζόνια Z
0
, W

+
, 

W
-
 με μάζα γύρω στα 80 GeV. Λόγω της πολύ μεγάλης μάζας η 

εμβέλεια της αλληλεπίδρασης είναι πολύ μικρή. 

Η μορφή του δυναμικού που δημιουργούν αυτοί οι φορείς δίνεται σαν 

       

  

 
e    

 

  
  

όπου 
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  .  10  

   

Ο εκθετικός όρος μειώνει πολύ την τιμή του δυναμικού καθώς η 

απόσταση μεγαλώνει με αποτέλεσμα οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις να 

γίνονται σύντομα 10e5 φορές ασθενέστερες της ηλεκτρομαγνητικής. 
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Οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις είναι υπεύθυνες για τη β εκπομπή 

σωματιδίων 

60  o  60  i        

κατά την οποία ένας πυρήνας μεταστοιχειώνεται σε ένα άλλο με 

εκπομπή της          και ενός νετρίνου. 

Έτσι η ασθενής πυρηνική δύναμη διέπει φαινόμενα υποατομικής 

κλίμακας όπως είναι η ραδιενεργός διάσπαση των στοιχείων 

(ραδιενέργεια, ακτινιβολία α και β κ.τ.λ). Η εργασία των Salam και 

Weinberg κέρδισε το βραβείο Nobel το 1979. 

Η βαρυτική αλληλεπίδραση έχει μελετηθεί λιγότερο από όλες τις 

άλλες. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η πολύ μικρή της ένταση σε 

σχέση με τις άλλες τρεις αλληλεπιδράσεις, σε χαμηλές τουλάχιστον 

ενέργειες 

Ο Isaak Neuton ήταν αυτός που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη βαρύτητα 

και διατύπωσε το νόμο της παγκόσμιας έλξης. Για πρώτη φορά στην 

ιστορία της Φυσικής διατυπώθηκε ότι οι νόμοι της φύσης είναι 

παγκόσμιοι. Ο ίδιος νόμος καθορίζει την πτώση ενός μήλου από το 

δέντρο και την κίνηση της Γης και του Ήλιου. 

Αν και είναι η ασθενέστερη από τις τέσσερεις, η εμβέλεια της 

βαρυτικής αλληλεπίδρασης είναι άπειρη (και γίνεται αντιληπτή με 

μακροσκοπική και αστρονομική κλίμακα). Αυτό συμβαίνει γιατί η 

βαρυτική αλληλεπίδραση δύο σωμάτων είναι πάντα ελκτική. 

Πιστεύεται ότι σε ιδιαίτερα υψηλές ενέργειες η βαρύτητα αποκτά 

σημαντικό ρόλο και στον μικρόκοσμο και μπορεί να ενοποιηθεί με τις 

λοιπές αλληλεπιδράσεις. 
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Ο φορέας της βαρύτητας πιστεύεται ότι είναι το βαρυτόνιο ή 

γκραβιτόνιο G, το οποίο όμως δεν έχει ανιχνευτεί και τέτοια 

πειράματα βρίσκονται εκτός των δυνατοτήτων της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

Η βαρύτητα παίζει σπουδαίο ρόλο στο σύμπαν. Η Κοσμολογία υπολο-

γίζει ότι το τέλος του σύμπαντος θα καθοριστεί από την ποσότητα 

ύλης που αυτό περικλείει. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τη θεωρία της 

μεγάλης έκρηξης, οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο. 

Αν η ύλη είναι αρκετή, η βαρυτική έλξη φρενάρει κάποια στιγμή τη 

διαστολή και το σύμπαν αρχίζει και συρρικνώνεται μέχρι να 

συνθλιβεί σε ένα υπέρπυκνο αυγό που ίσως να οδηγήσει εκ νέου σε 

μια μεγάλη έκρηξη κ.τ.λ. (Μιλάμε δηλαδή για μια αλυσίδα από 

γεννήσεις και θανάτους συμπάντων, στην οποία το τωρινό σύμπαν 

στο οποίο ζούμε είναι απλώς ένα κρίκος). Αντίθετα, αν η ποσότητα 

της ύλης είναι λιγότερη από ένα συγκεκριμένο όριο, τότε η βαρύτητα 

δεν θα μπορέσει να σταματήσει την διαστολή του και αυτό θα 

καταλήξει στο λεγόμενο “εκρηκτικό θάνατο” όπου όλη η ενέργεια θα 

έχει υποβαθμιστεί σε θερμότητα και τίποτε δεν θα κινείται! (Σήμερα η 

ύλη φαίνεται ότι είναι μόλις το 1% αυτής που απαιτείται για να 

φρενάρει το σύμπαν και έτσι μάλλον το τέλος θα είναι ο θερμικός 

θάνατος, εκτός αν υπάρχει και “σκοτεινή ύλη” που δεν μπορεί να 

εντοπιστεί από τους αστρονόμους. 

Η βαρύτητα δρα λοιπόν σαν ένα είδος “κοσμικής κόλλας” που 

συγκρατεί ενωμένη την ύλη σε διάφορους σχηματισμούς: πέτρες, 

δέντρα, άνθρωποι, πλανήτες, άστρα, γαλαξίες, συγκροτήματα 

γαλαξιών κ.τ.λ. Χωρίς αυτήν τα άστρα δεν θα κινούνταν στις τροχιές 

τους και οι γαλαξίες θα διαλυόταν. 

Ο Einstein με τη γενική θεωρία της σχετικότητας παρουσίασε τη 

βαρύτητα ως ιδιότητα που αποκτά ο τετραδιάστατος χωροχρόνος όταν 
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καμπυλώνεται. Με απλά λόγια η ύλη προκαλεί καμπύλωση στον 

χωροχρόνο και αυτό έχει σαν συνέπεια αυτός με τη σειρά του να 

αποκτά την ιδιότητα που συνηθίσαμε να ονομάζουμε βαρύτητα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε συνοπτικά τις πληροφορίες 

για τους φορείς των αλληλεπιδράσεων. 

 

 

 

Οι τέσσερεις αλληλεπιδράσεις τις οποίες περιγράψαμε ως τώρα δρουν 

πάνω σε διαφορετικά σωμάτια. Οι ισχυρές δρουν σε quarks, άρα σε 

αδρόνια (βαρυόνια, μεσόνια) τα οποία αποτελούνται από quarks. 

Λεπτόνια και φωτόνια (L και γ) δεν αντιλαμβάνονται αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις. Η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση δρα σε όλα τα 

φορτισμένα σωμάτια. Η ασθενής αλληλεπίδραση δρα σε λεπτόνια και 

quarks. Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης αυτής, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και το spin του σωματίου. Πιο συγκεκριμένα όλα τα 

σωμάτια διακρίνονται σε αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα (L - R) 

ανάλογα με το αν το άνυσμα του spin τους είναι αντιπαράλληλο ή 

παράλληλο με την ταχύτητά τους. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ SPINS ΜΑΖΑ (MeV) 

Ισχυρή Συγκολλητές g 1 0 

Ηλεκτρομαγνητική Φωτόνιο γ 1 >10-33 

Ασθενής Z , W 1 mw=80800 

mz=92900 

Βαρυτική Βαρυτόνιο G 2 0 
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αριστερόστροφο (L)   δεξιόστροφο (Ri) 

Τα στοιχειώδη σωμάτια τα οποία συμμετέχουν στις ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις είναι είτε αριστερόστροφα ή τα δεξιόστροφα 

αντισωμάτιά τους. Ο παρακάτω πίνακας ανακεφαλαιώνει τα 

χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων: 

 

Μπορούμε να συσχετίσουμε τις βασικές αλληλεπιδράσεις με τους 

4 βασικούς τύπους: 

Όσον αφορά στις ηλεκτρικές: Η έλλειψη φορτίου καταστρέφει την 

ηλεκτρική ουδετερότητα και γεννά ηλεκτρικά δυναμικά. Η ιδέα της 

έλλειψης είναι βασικό χαρακτηριστικό στην κατάσταση Α. 

Μακροκοσμικά, η βαρύτητα προκαλεί τον απόλυτο εντοπισμό της 

ύλης σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ισχυρών βαρυτικών πεδίων (π.χ. 

υπέρπυκνα άστρα κλπ.). Η βαρύτητα αντιστοιχεί στην κατάσταση Β. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ (cm) ΣΩΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΔΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1 10-13 ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΑ 

ΒΑΡΥΤΙΚΗ 10-2 άπειρη ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΑ 

ΙΣΧΥΡΗ 10-5 10-14 QUARKS 

ΑΣΘΕΝΗΣ 10-39 άπειρη LEPTONS, QUARKS 
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Οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις συγκρατούν τα quarks που συνθέτουν 

βαρυόνια και μεσόνια, ή τα βαρυόνια στους ατομικούς πυρήνες, 

δρώντας έτσι απόλυτα κατακτητικά για τα δέσμια σωμάτια. Διάσπαση 

των ισχυρών αυτών δεσμών απελευθερώνουν μεγάλες ενέργειες με 

καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτές οι ιδιότητες αντιστοιχούν με την 

κατάσταση Γ. 

Τα σωμάτια που αλληλεπιδρούν ασθενώς και μόνο έχουν το 

χαρακτηριστικό της σχεδόν απόλυτης φυγής καθώς δραπετεύουν από 

όλα τα δυναμικά. Είναι μοναχικά και αντικοινωνικά, αφού δεν 

σχηματίζουν δεσμούς με άλλα σωμάτια. Αντιστοιχούν στην κατά-

σταση Δ. 

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα είναι αυτό της ενοποίησης των 

τεσσάρων βασικών αλληλεπιδράσεων. Το ανθρώπινο πνεύμα, στην 

προσπάθειά για πλήρη κατανόηση των φυσικών φαινομένων, πάντοτε 

προσπαθούσε να τα θεωρήσει ως εκδηλώσεις ενος φυσικού νόμου ο 

οποίος και διέπει την εξέλιξή τους. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η 

ενοποίηση της γήινης και της ουράνιας βαρύτητας από τον Newton 

και η ενοποίηση των ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων από τον 

Maxwell. Οι φυσικοί σήμερα πιστεύουν ότι η τελική ενοποίηση των 

τεσσάρων αλληλεπιδράσεων σε μία, η οποία μπορεί να εκφράσει 

μαθηματικά και τις τέσσερεις σε όλο το φάσμα των ενεργειών είναι 

δυνατή, παρά τα τόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά τους. Στην 

περίπτωση αυτή, όλα τα φυσικά φαινόμενα όπως ένα μήλο που πέφτει, 

η έκρηξη ενός αστέρα, μια β διάσπαση, ή η σταθερότητα ενός πυρήνα 

ή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ενός πηνίου, θα είναι εκφράσεις ενός 

και του αυτού νόμου. 

Την ένδειξη ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό, την παρέχει το γεγονός ότι η 

ένταση των τεσσάρων αλληλεπιδράσεων δεν είναι σταθερή, αλλά 

συνάρτηση της ενέργειας (αυτό είναι αναμενόμενο αν λάβουμε 



 23 

υπ’όψιν ότι μεγάλη ενέργεια είναι ισοδύναμη με μικρή απόσταση 

μεταξύ των σωματιδίων π.χ 10-14 GeV ισοδυναμούν με 10-28 cm). 

Έτσι το 1983 η ηλεκτρομαγνητική και η ασθενής αλληλεπίδραση 

ενοποιήθηκαν σε μια (ηλεκτρασθενής) και ο φορέας της ανιχνεύτηκε 

(CERN). Σε ενέργειες της τάξης των 1014 GeV αναμένεται η 

περαιτέρω ενοποίηση της ισχυρής αλληλεπίδρασης ενώ πιστεύεται ότι 

σε ενέργειες 1000 φορές υψηλότερες, η βαρυτική δύναμη εξισώνεται 

(ενοποιείται) με τις άλλες τρεις. 

Σήμερα οι τεχνολογικές μας δυνατότητες επιτρέπουν ενέργειες της 

τάξης του 102 - 103 GeV. Επίτευξη ενεργειών της τάξης του 1014 

GeV φαντάζει απίθανη ακόμη και στο απώτερο μέλλον. Οι φυσικοί 

όμως ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν σαν εργαστήριο την φύση, 

αντλώντας πειραματικά δεδομένα από φυσικές διεργασίες στις οποίες 

τέτοιες ενέργειες προσεγγίζονται (εκρήξεις supernova ή ιδιαίτερα 

απομακρυσμένα quasars). 

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες θυμίζουν πολύ τις φιλοσοφικές 

απόψεις των μονιστών φιλοσόφων για τις οποίες ήδη αναφερθήκαμε. 

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Αλβέρτου Αϊνστάιν: 

“Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την ύλη ως 

σύνθεση των περιοχών του χώρου όπου το πεδίο εμφανίζει 

μια ιδιαίτερη ένταση. Σε αυτό το είδος φυσικής δεν 

υπάρχει θέση και για το πεδίο και για την ύλη. Η μόνη 

πραγματικότητα είναι το πεδίο”. 

Βέβαια τα παραπάνω δεν διαφέρουν καθόλου από τα παρακάτω λόγια 

του Τσουάνγκ Τσε: 

“Αυτό είναι και εκείνο, εκείνο είναι και αυτό. Όταν πάψει 

η αντίθεση ανάμεσά τους, προβάλλει η ουσία του Ταό, που 
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αποτελεί το κέντρο που γύρω του περιστρέφεται ο κύκλος 

των αιώνιων μεταλλαγών”. 

Βέβαια δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε αυτό το κεφάλαιο όλες 

οι παραπάνω αρχές εκτενέστερα. Άλλωστε δεν νοιώθω ότι κάτι τέτοιο 

είναι στόχος αυτού του βιβλίου. Θα ήθελα μόνο να εστιαστεί η 

προσοχή μας στις συσχετίσεις τις οποίες αναφέραμε παραπάνω. 

Πιστεύω ότι μπορεί να συνεισφέρουν πολύ στην δημιουργία μιας 

κοινής θεώρησης μεταξύ φαινομενικά διαφορετικών θεωρητικών 

τοποθετήσεων. Εύχομαι να υπάρξει μια αφετηρία συνάντησης 

επιστημόνων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που θα προσπαθή-

σουν να μελετήσουν και να διευρύνουν την ενοποιό θεωρία της 

ιδιοσυστασίας, η οποία θα είναι τμήμα μιας ευρύτερης θεώρησης για 

τη δομή του σύμπαντος. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ακατόρ-

θωτο. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες που σχετίζονται με 

τη φυσική των οποίων την επίβλεψη έχει ο καθηγητής Ευάγγελος 

Βανίδης. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης η μελέτη του περιοδικού 

πίνακα των στοιχείων κάτω από το πρίσμα της ενοποιού θεωρίας της 

ιδιοσυστασίας. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε για οδηγούς τα 

παραδείγματα της αρχαίας Ελληνικής σκέψης όπως του Πλάτωνα, του 

Ιπποκράτη, του Εμπεδοκλή και άλλων που ήδη αναφέραμε. Κάτι 

τέτοιο όμως απαιτεί την συνεργασία πολλών επιστημόνων από 

διάφορες επιστήμες και σχολές. Άν νομίζετε ότι θα σας ενδιέφερε μια 

τέτοια συνεργασία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα. 

Μπορείτε να συζητήσετε οποιαδήποτε ιδέα ή συσχέτιση που έχετε 

κάνει σχετικά με το θέμα. Μπορεί έτσι, αυτό να γίνει αφορμή να 

συμμετάσχετε σε κάποια ερευνητική ομάδα από αυτές που υπάρχουν 

ή από αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν. 
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