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ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Ο Ι ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ γιατροί θεωρούσαν τη μελαγχολία, όπως δεί
χνει και ο όρος, συνέπεια της υπερέκκρισης της μέλαινας χολής. 

Τέσσερις ήταν οι χυμοί που πίστευαν ότι κυκλοφορούσαν στο ανθρώ
πινο σώμα: το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή χολή και η μέλαινα χολή. 
Σύμφωνα με τους ιπποκρατιστές γιατρούς, οι οποίοι πρωτοδιατύπω- 
σαν αυτήν τη θεωρία, η ισορροπία τους εξαρτάτο από την ισορροπία 
των τεσσάρων στοιχείων που απαρτίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό, το 
υγρό, το ξηρό, το θερμό και το ψυχρό. Ο ανθρώπινος οργανισμός δηλα
δή αντιμετωπίσθηκε ως μια μικρογραφία του κόσμου: εοικε γάρ κατά 
τους σοφούς οίονεί μ ικρός κόσμος 6 άνθρωπος αντίτιμος της ουρα
νίου τάξεως} Συνεπώς ήταν αναπόφευκτο να βρεθεί και η ιατρική έρ
μαιο της γοητείας των προσωκρατικών, γοητεία στην οποία γρήγορα 
αντιστάθηκε, αλλά από την οποία δεν ξέφυγε ποτέ ολοκληρωτικά, όχι 
μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, αλλά και μέχρι μετά την 
Αναγέννηση. Μόνον όταν η ιατρική, και γενικότερα, η επιστήμη εγκα- 
τέλειψε την προσκόλληση στην αναζήτηση της ουσίας των πραγμάτων 
κατάφερε να αναπτυχθεί αλματωδώς. Η συνειδητοποίηση βέβαια της 
ασφυκτικής σχέσης της ιατρικής με τη φιλοσοφία από μέρους των ια
τρών είναι αρχαία. Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο επιστήμες αναφάνη
κε από πολύ νωρίς. Χαρακτηριστικό είναι το χωρίο του ιπποκρατικού 
συγγράμματος Περί άρχαίης ίητρ ικής?  στο οποίο ο συγγραφέας με

1. Βλ. Ρουφος Έφέσιος, Περι ανατομής των τον άνθρωπον μορίων 1.2-4.
2. Ίππ., Περί Άρχαίης Ίητρικής 20.1-9: Λέγονσι δε τινες καί ίητροί καί 

σοφισταί ώς ονκ ενι δννατδν ιητρικήν είδέναι οστις μη οίδεν δ τι εστιν άνθρω
πος' άλλα τοντο δει καταμαθεϊν τον μέλλοντα δρθώς θεραπενσειν τονς άνθρώ- 
πονς. τείνει δε αντέοισιν δ λόγος ές φιλοσοφίην, καθάπερ Εμπεδοκλής ή άλλοι 
οι περί φνσιος γεγράφασιν εξ άρχής δ τι εστιν άνθρωπος, καί δπως έγένετο
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δηκτικό τρόπο υποστηρίζει ότι οι φιλοσοφικές θεωρίες περί του τί είναι 
και πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος έχουν λιγότερη σχέση με την ια
τρική από ό,τι με τη ζωραφική! Έχουν επίσης σωθεί ιπποκρατικά έρ
γα τα οποία αντιπροσωπεύουν συγχρόνως και τις δύο τάσεις, υποδη
λώνοντας την, έστω. ατελέσφορη, απόπειρα της ιατρικής να αυτονομη- 
θεί έναντι της φιλοσοφίας.

Η μελαγχολία ήταν ανέκαθεν ένα θέμα που απασχολούσε τους με
λετητές του ανθρώπου, φιλοσόφους και γιατρούς. Ο Ψευδο-Αριστοτέλης 
αναφέρεται στη μελαγχολία στα Προβλήματα παρατηρώντας ότι: ... 
άφροδιαστικοί ο ί μελαγχολικοί3 και, σε άλλο χωρίο: ο ί μελαγχολικοΐ 
ο ί πλεϊστοι λάγνοι εισίν/' Σημειωτέοι, ότι και ο Πλάτων, χωρίς να
πεί το ίδιο πράγμα ευθέως, λέει: τυραννικός δε, ήν δ’ εγώ , ώ δα ιμό
νιε, άνήρ ακριβώς γίγνεται, δταν η φύσει ή επιτηδενμασιν ή άμφο- 
τέροις μεθυστικός τε καί ερωτικός καί μελαγχολικός γένηται.:’ Οι 
παρατηρήσεις αυτές κίνησαν καταρχήν το ενδιαφέρον μου, γιατί, αν η 
μελαγχολία στην αρχαιότητα σηματοδοτούσε την έννοια όπως την 
αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας, αν δηλαδή θεωρείτο λίγο-πολύ 
ταυτόσημη με την κατάθλιψη, σε ελάχιστες μεταίχμιες περιπτώσεις 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ψυχαναλυτικά η ροπή των καταθλιπτι- 
κών στη φιληδονία.6 Συνεπώς θα πρέπει να αναζητήσουμε το ακριβές 
νόημα της μελαγχολίας, όπως την αντιλαμβάνονταν στην αρχαιότητα.

Ας δούμε λοιπόν από ποιά συμπτώματα υποφέρουν οι μελαγχολι- 
κοί, σύμφωνα με τους αρχαίους. Για χάρη περιορισμού της έκτασης του 
άρθρου περιορίζομαι καταρχήν στον Αριστοτέλη, τον Ψευδο-Αριστοτέ- 
λη, και στο ιπποκρατικό corpus. Εξάλλου οι μετέπειτα γιατροί, όπως 
π.χ. ο Γαληνός, διαφοροποιούνται μόνο σε λεπτομέρειες.

πρώτον καί όπως ξννεπάγη. εγώ δέ τουτέων μεν όσα τιν ί ε ΐρητα ι σοφ ιστή  ή 
ιητρώ, Ύ] γεγραπται ηερι φνοιος , ησσον νομίζω τή Ιατρική προαήκειν ν] τή  
γραφική. Νομίζω δε περί φύσιος γνώναί τι σαφές ονδαμόθεν αλλοθεν είναι ή 
εξ ίητρίκής.

3. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 880α.
4. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 953 β.
5. Πλ., Πολ. 573c.9.
6. Σε ορισμένες μεταίχμιες περιπτώσεις η μελαγχολία εμφανίζεται με τη 

φαινομενολογία της κατάθλιψης και ένας από τους αμυντικούς μηχανισμούς του 
πάσχοντος είναι η έντονη ερωτική αναζήτηση.
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Σ υμπ τώ ματα

Οι μελαγχολικοί λοιπόν πάσχουν από αϋπνίες (αγρυπνία ,7 είναι ούχ υ 
πνωτικοί8), έχουν ταραχώδη ύπνο9 και όνειρα.10 Είναι λάγνοι και αφρο
δισιαστικοί. 11 Οι επιδόσεις των μελαγχολικών σε λάγνες πράξεις τους 
ανακουφίζουν, επειδή βρίσκει διέξοδο το πλεονάζον πνεύμα κατά την 
εκροή του σπέρματος.12 Είναι ίσχνόφωνοι{3 (δηλαδή με αδύνατη φωνή 
ή τραυλοί), μια που προηγείται η ορμή του λέγειν της δυνάμεώς τους. 
Μερικοί είναι σκληροί, δηλαδή τραχείς και άκαμπτοι, μαυριδεροί, με 
εμφανείς, εξέχουσες φλέβες1* (λόγω του πνεύματος). Το σκοτεινό χρώ
μα της προσωποποιημένης Μελαγχολίας περιγράφει, μεταξύ των άλ
λων λογοτεχνών, και ο John Milton στον “II Penseroso”.15

Είναι επίσης:
Ε κστατικοί, lb δηλαδή έχουν τάση προς απομάκρυνση από το λο

γισμό, το αντίθετο του έμμενετικοί τη δόξη.
Ε ρ ω τ ικ ο ί,δηλαδή αδηφάγοι.
Ευτελείς,18 δηλαδή ουτιδανοί, ποταποί, τιποτένιοι.
Εύθυόνειροι (βλέπουν εναργή όνειρα) και προορατικοί, άρα προ

βλεπτικοί, όχι λόγω θεϊκού δώρου, αλλά επειδή πάσχουν από 
απώλεια λόγου.19

Εύστοχοι, δηλαδή εικάζουν ορθώς, λόγω της σφοδρότητάς τους.20
Με αδυναμία να ακολουθήσουν τη λογική, επειδή ακολουθούν τη

7. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 874b. 18.
8. Άριστοτ., Περί ϋπνου καί έγρηγόρσεως 457a.27.
9. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 957a.

10. Άριστοτ., Περί ενυπνίων 461a.
11. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 953b, 880a, αντίστοιχα.
12. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 878b.
13. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 903b.
14. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 953b, 954a.
15. Ο Milton την αποκαλεί ((θεϊκότατη Μελαγχολία» (στ. 12), και εκφράζει 

την προτίμησή του για το σκούρο χρώμα της Σοφίας, δηλαδή τη σκούρα επιδερ
μίδα που προέρχεται από τη μέλαινα χολή (στ. 16).

16. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 953b.
17. Άριστοτ., Περί ύπνον καί έγρηγόρσεως 457a.
18. Άριστοτ. Περί τής καθ’ ύπνον μαντικής 463b.
19. Άριστοτ. Περί τής καθ’ ύπνον μαντικής 463b, ’Ηθικά Εύδήμεια 1248a.
20. Άριστοτ. Περί τής καθ’ νπνον μαντικής 464a.
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φαντασία.21 Η μελαγχολία εμποδίζει τη σκέψη και προκαλεί 
μαύρες ιδέες.

Με αδυναμία μνήμης, λόγω των φαντασιώσεών τους (τούτους φα
ντάσματα κινεί μάλλον22).

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με κάποιους στωικούς, όπως ο Χρύσιπ
πος, η φαντασία είναι αυτό που προκαλείται στην ψυχή δια της ορά- 
σεως. Δηλαδή, η αντίληψη του ορατού αντικειμένου, του φανταστού, 
που υποκίνησε τη φαντασία, ανάλογη με την αντίληψη των οσμών ή 
της αφής, είναι ένα είδος οπτικής μνήμης. Φανταστικό πάλι είναι ο 
«διάκενος ελκυσμός», ο οποίος δεν προκαλείται στην ψυχή από κάποιο 
φανταστό, αλλά από φαντάσματα, δηλαδή αρρωστημένες φαντασιώ
σεις, όπως αυτές που έχουν οι μελαγχολικοί. Ο Ορέστης23 για παρά
δειγμα νόμιζε ότι έβλεπε κοντά του τις αιματοβαμμένες Εριννύες, εκεί 
που δεν υπήρχε τίποτα.24 Εδώ λοιπόν ο Αριστοτέλης πρέπει να χρησι
μοποιεί τον όρο φαντασία με την έννοια του φανταστικού,25

Ακρατεΐς και μη βουλευτικοί,26 δηλαδή ανίκανοι να συμβουλεύ
σουν ή να σκεφτούν και να αποφασίσουν.

Πολλοί ρέπουν προς τις κραιπάλες.27
Συχνά με τάσεις μισανθρωπισμού και απομόνωσης.28
Νωθροί και αδιάφοροι.

21. Άριστοτ., ’Ηθικά Νικομάχεια 1150b.
22. Άριστοτ., Περί μνήμης και άναμνήσεως 453a.
23. Εύρ. Όρ. 255 κ.ε.
24. Βλ. Χρύσιππού, Fragmenta logica et pkysica, fg. 54 1 κ.ε.
25. Επίσης: Φαντασία εστιν ετεροίωσις ψυχής, λόγω των πολλών μετατο

πίσεων που επιφέρει η τύπωσις του φανταστού (Sextus Emp. adv. Math. VII 227). 
Πβλ. LSJ: ((φαντασία (φιλοσ.): ή δύναμις δι’ ής έννοιά τις γίνεται φανερά (φαίνε
ται) είς τον νουν είναι δέ κατά τόν Πλάτωνα δόξα παρουσιαζομένη είς τό πνεύμα 
ούχΐ άπλως άλλα διά τής αίσθήσεως, Σοφιστ. 264 Α, έν φ  ό Άριστ. ορίζει αυτήν 
ώς κίνησιν τοϋ νου παραγομένην διά τής αίσθήσεως, Περί Ψυχ. 3.3.20, ή χ«λα- 
ρωτερον ώς αίσθησιν τινά ασθενή, τήν οποίαν προσδοκά τις ή άναμιμνήσκεται, 
κατ’άντίθεσιν προς τήν ζωηράν έντύπωσιν τήν έκ των παρόντων πραγμάτων, Ρ ψ ·
1.11.6, άποδίδει δέ τήν δύναμιν ταύτην είς τά ζωα, άπερ ζώσι ταΐς φαντασίαις καί 
ταΐς μνήμαις, Μετά τά Φνσ. 1,1,3 πβλ. Περί Ψυχ. 3.3.13. 2: άντικειμενικώς ση
μαίνει περίπου φάντασμα, ίνδαλμα, φανταστόν, βλ. Στωικούς, Χρύσιππ.».

26. Άριστοτ., ’Ηθικά Νικομάχεια 1152a.
27. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 873a.
28. Ψευδο-Ίππ., Έπιστ. 12.11-14.
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Με φοβίες και δυσθυμία.29
Οι φαλακροί ρέπουν συχνότερα προς τη μελαγχολία.30
Μερικοί, ιδίως οι νεώτεροι, έχουν αυτοκτονικές τάσεις, και μερι

κοί μάλιστα γίνονται αυτόχειρες.31
Μερικοί, για να ανακουφίσουν τη δυσθυμία τους καταφεύγουν στο 

ποτό.32
Συχνά υπάρχουν και ψυχοσωματικές εκδηλώσεις της νόσου: 1. 

Δερματικές ασθένειες: ΑΙ δε λέπραι καί λειχήνες εκ των μελαγχολι
κών.33 2. Τεταρταίοι πυρετοί: γνώση δε εν τωδε, δτι οι τεταρταίοι 
πυρετοί μετέχονσι τον μελαγχολικοϋ' φθινοπώρου γάρ μάλιστα οι 
άνθρωποι άλίσκονται υπό των τεταρταίων...34 (το φθινόπωρο η χο
λή είναι ισχυρότατη).

Βλέπουμε λοιπόν ότι η μελαγχολία αναγνωρίζεται ως νόσος, με 
συγκεκριμένα συμπτώματα, η οποία χρήζει και επιδέχεται ιάσεως.35 
Οι μελαγχολικοί χαρακτηρίζονται ρητά ως άτομα ανώμαλα,36 με ανά
γκη θεραπείας: οι δε μελαγχολικοί την φνσιν δέονται αεί Ιατρείας.31 
Ένας από τους διάσημους πάσχοντες από μελαγχολία στην αρχαιότη
τα δεν ήταν άλλος από το Δημόκριτο, αν και η πληροφορία δεν μπορεί 
να ελεγχθεί. Όταν ο Δημόκριτος αρρώστησε από μανία, ή μελαγχο
λία, όπως την αποκαλεί αδιακρίτως ο ιπποκρατιστής συγγραφέας,38 οι 
Αβδηρίτες προσέτρεξαν στη βοήθεια του διάσημου γιατρού. Ο γιατρός 
μετά από συζήτηση με το φιλόσοφο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
Δημόκριτος ήταν σοφός και άριστος ερμηνευτής του κόσμου, ενώ αυ
τοί που θα χρειάζονταν ενδεχομένως θεραπεία ήταν οι συντοπίτες του.

29. Ίππ., Αφορισμοί VI,23 = IV L 568.
30. Ίππ., Έπιδημ. II.5.1. 6/7: Νοσήματα δε εχουσι τραυλός ή φαλακρός 

ή ίσχνόφωνος ή δασύς ίσχυρώς μελαγχολικά.
31. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 954b.
32. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 954b.
33. Ίπποκρ., Προρρητικόν 2.43.7.
34. Το φθινόπωρο η χολή αυξάνεται στον οργανισμό, Ίππ., Περί φυσιος άν

θρωπον 7.34.
35. Βλ. παρακάτω.
36. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 954b.
37. Άριστοτ., ’Ηθικά Νικομάχεια 1154b.
38. Σε άλλα ιπποκρατικά έργα γίνεται διάκριση μεταξύ μανιακών και με

λαγχολικών, π.χ. Άφορισμ. 3.22.
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Θεραπείες

Οι προτεινόμενες θεραπείες για τη μελαγχολία ήταν οι εξής: 
Φλεβοτομή. Η απώλεια αίματος είναι ευεργετική. Γι’ αυτό, είναι θε
τικό ένας μελαγχολικός να αποκτήσει αιμορροΐδες!39 
Καθαρτικά.
Σωστή δίαιτα. Τα μελαγχολικά νοσήματα παροξύνονται από υπερβο
λική κατανάλωση βοδινού/*0
Ελλέβορος. Σύμφωνα με την ιποκρατική πραγματεία περί ελλεβόρου/*1 
πρόκειται για φάρμακο επικίνδυνο, του οποίου η χρήση απαιτεί μέγι- 
στη προσοχή.

Ας μη ξεχνάμε και την Ελένη με το νηπενθές, το φάρμακο που 
γνώρισε στη μαγική Αίγυπτο, την πατρίδα του γιατρού Παιήονος. Μ’ 
αυτό το φάρμακο, ενδεχομένως όπιο,42 το νηπενθές τ’ άχολόν τε , κα
κών έπίληθον απάντων ,43 μπορούσε κανείς να μείνει αδάκρυτος ακό
μα και μπροστά στο θάνατο των γονιών του, του αδελφού του ή του 
γιού του. Βλέπουμε ότι και στην αρχαιότητα υπήρχαν πρόδρομοι των 
πάσης φύσεως σύγχρονων αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών σκευ
ασμάτων.

Έχει ευρέως υποστηριχθεί ότι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης θεω
ρούν ότι οι μελαγχολικοί ήταν άνθρωποι με ιδιαίτερες ευαισθησίες και 
κλίση προς τη φιλοσοφία και την τέχνη.44 Θεωρώ την άποψη αυτή 
απλουστευτική και πρόχειρη. Στη λανθασμένη αυτή ερμηνεία οδήγη
σαν προφανώς δύο μοναδικά χωρία, το ένα από τον Φαιδρό, και το άλ
λο από τα Προβλήματα του ψευδο-Αριστοτέλη. Στο πρώτο γίνεται 
λόγος για δύο είδη μανίας, η οποία, είναι γεγονός ότι εναλλακτικά πε
ριγράφει την ίδια νόσο με τη μελαγχολία. Είναι όμως σαφές ότι ο Σω
κράτης κάνει διάκριση μεταξύ της διαγνώσιμης φυσικής νόσου και 
της θείας μανίας: Μανίας δε γε είδη δύο, την μεν υπό νοσημάτων

39. Ίππ. Αφορισμ. 6.1 1 .
40. Ψευδο-Ίππ. Περί διαίτης οξέων 18.52.
41. Ίππ. Έπιστ. 21.
42. Βλ. μ.ά. Ε.Ι. Εμμανουήλ, «Τό νηπενθές του Όμήρου», ΠΑΑ 1952, σσ. 

542-543. Για περαιτέρω βιβλιογραφία, βλ. Δ. Ράιο 2001, σ 65 σημ. 130.
43. Όμ., Όδυσ. δ 221.
44. Βλ. π.χ. Πελεγρίνη 1995, σ. 54.
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ανθρωπίνων, τήν δέ υπό θείας εξαλλαγής των είωθότων νομίμων 
γιγνομένην... Τής δέ θείας τεττάρων θεών τέτταρα μέρη διελόμενοι, 
μαντικήν μέν έπίπνοιαν Απόλλωνος θέντες, Διονύσου δέ τελεστι
κήν , Μουσών δ9 αϋ ποιητικήν , τετάρτην δέ Αφροδίτης καί Έρω
τος... 45 Συνεπώς πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα, η δε θεία 
μανία περιγράφει ένα είδος θεόσταλτης και δημιουργικής έκστασης.

Το δεύτερο χωρίο, από τα Προβλήματα του ψευδό-Αριστοτέλη,46 
λέει ότι πάντες δσοι περιττοί γεγόνασιν άνδρες ή κατά τήν φ ιλοσο
φίαν ή πολιτικήν ή ποίησην ή τέχνας φαίνονται μελαγχολικοί όντες, 
καί οι μέν ούτως ώστε καί λαμβάνεσθαι τοΐς από μελαίνης χολής άρ- 
ρωστήμασιν, οίον λέγεται τών τε ήρωϊκών τά περί τδνΉ ρακλέα... 
(Στο χωρίο αναφέρονται ως παραδείγματα μελαγχολικών ανθρώπων ο 
Λύσανδρος, ο Αίαντας, ο Βελλεροφόντης, ο Εμπεδοκλής, ο Πλάτων 
και ο Σωκράτης. Ο δε συγγραφέας εν κατακλείδι παρατηρεί ότι ...έτι 
δέ τών περί τήν ποίησιν οι πλεϊστοι). Αφήνοντας στην άκρη το θέ
μα της γνησιότητας των Προβλημάτων, καθώς και το γεγονός ότι σε 
τουλάχιστον 37 άλλες άμεσες αναφορές του ο Αριστοτέλης, γιος για
τρού, και, κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος βιολόγος όλων των επο
χών, δείχνει να θεωρεί τους μελαγχολικούς ως σοβαρώς πάσχοντα 
άτομα, από ασθένεια μάλιστα η οποία τα καθιστά ευτελή και άχρη
στα, θα ήθελα μόνο να υποδείξω ότι η λέξη περιττοί4' είναι αμφίσημη, 
δηλαδή υποδηλώνει τους εξέχοντες, ευφυείς ανθρώπους, αλλά και τους 
άχρηστους (χωρίς να θέλω να υπονοήσω ότι ο συγγραφέας θεωρεί 
άχρηστους τον Πλάτωνα ή τον Σωκράτη).

Πάντως, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χωρίο, η έλλειψη συμπά
θειας και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη προς τους με- 
λαγχολικούς, είναι κατά τη γνώμη μου σαφής. Αυτό προφανώς οφεί
λεται στο γεγονός ότι τέτοιοι άνθρωποι γίνονται κακοί πολίτες και κα
κοί πολεμιστές. Μία κοινωνία που μεγαλύτερη αρετή της θεωρούσε το 
μέτρο δεν θα μπορούσε εύκολα να δεχθεί μεγάλες αποκλίσεις της αν
θρώπινης συμπεριφοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πλάτων, όπως ανα
φέρθηκε προηγουμένως,48 πιστεύει ότι οι μελαγχολικοί είναι αυτοί που 
μπορούν να εξελιχθούν σε τυραννικούς ανθρώπους, δηλαδή στη χειρό
τερη κατηγορία των θνητών, που τους περιμένει η καταραμένη μοίρα

45. Πλ. Φαιδρός 265a/b.
46. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 953a.
47. Ψευδο-Άριστ., Προβλήματα 953a, 954b, 955a.
48. Βλ. σημ. 5.
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του Παμφύλιου του Αρδιαίου, του πανάθλιου τύραννου που στον κά
τω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του.49 Επίσης, ο Αριστοτέλης, όπως 
ήδη ανέφερα, αποκαλεί ρητά τους μελαγχολικούς άτομα ανώμαλα, με 
άμεση ανάγκη θεραπείας. Βλέπουμε λοιπόν μια διαφορά της αντιμε
τώπισης των μελαγχολικών σε σχέση με άλλες εποχές, όπως π.χ. 
ήταν η εποχή της Αναγέννησης ή του ρομαντισμού. Κατά την Ανα
γέννηση, μέσω της αμαρτίας, στα αίτια της ασθένειας υπεισέρχεται 
και η ενοχή με τη μορφή του σατανά. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ταύ
τιση με τον Freud, ο οποίος απέδειξε το μεγάλο ρόλο των ενοχών σε 
πάσχοντες από μελαγχολία, ασθένεια που αποδίδει σε απώλεια του 
ναρκισσιστικά επενδεδυμένου σεξουαλικού αντικειμένου, το οποίο εν
σωματώνεται στο εγώ. Σημειωτέον, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης δεί
χνει μια κακοκρυμμένη αντιπάθεια προς τους πάσχοντες, αντίστοιχη 
με αυτήν του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Στην Αναγέννηση, παρατηρείται μια έντονη ροπή προς τη με
λαγχολία, η οποία ίσως εξηγείται με κοινωνικούς όρους, πάντως σί
γουρα δεν οφειλόταν στην ανεργία των νεαρών διανοουμένων,50 αλλά 
μάλλον στην ανατροπή της συνοχής του κόσμου και στη συνεπαγόμε
νη οντολογική αβεβαιότητα του ατόμου, η οποία δημιουργήθηκε απο 
την πρόοδο των θετικών επιστημών.51 Η μελαγχολία εξαίρεται ως 
πηγή δημιουργίας και υμνείται ως αυτός ο ίδιος ο χαρακτήρας της 
θνητότητας.52 Την ίδια εποχή, πληθαίνουν και οι εικαστικές αναπαρα
στάσεις της Μελαγχολίας, η οποία παίρνει τη φτερωτή μορφή δευτε- 
ρεύουσας αρχαιοελληνικής θεότητας. Ο Γερμανός ζωγράφος Diirer, το 
1514, έτος θανάτου της αγαπημένης του μητέρας, δημιουργεί μία διά- 
σημη σήμερα χαλκογραφία, επικαλούμενη Μελαγχολία, η οποία πιθα
νόν να προοριζόταν ως το πρώτο μιας σειράς από τέσσερα έργα, που 
θα απεικόνιζαν τις τέσσερις ιδιοσυγκρασίες, αντίστοιχες στους τέσσε
ρις χυμούς που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο οργανισμό:53 τη μελαγχο

49. Πρφρ. Γ. Σεφέρη, Έπ'ι 'Ασπαλάθων...
50. Οπως υποστηρίζει π.χ. ο Πελεγρίνης 1995, σ. 87.
51. Βλ. π.χ. Παπαΐωάννου, σ. 12.
52. R. Burton, The Anatomy of Melancholy, 1.1.5
53. Αυτη είναι μια ερμηνεία του γεγονότος ότι στο έργο υπάρχει επιγραφή» 

οπου αναγραφεται: Melencolia I. Άλλη εκδοχή είναι ότι ο καλλιτέχνης είχε σκοπό 
να παρουσιάσει τις τρεις ιδιοφυίες οι οποίες κατά τον Ficino προέρχονται από τον 
furor melancholicus, δηλαδή τον καλλιτέχνη, τον επιστήμονα και το μεταφυσικό. 
Μια τρίτη άποψη θεωρεί ότι Melencolia I είναι η νυχτερίδα που απεικονίζεται στο 
εργο, και συμβολίζει την αρνητική μελαγχολία, ενώ η δεύτερη, θετική μελαγχολία
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λική, τη φλεγματική, την χολερική και την αιματώδη (οξύθυμη). 0  
καλλιτέχνης, όπως και ο Cranach ο πρεσβύτερος την ίδια περίπου επο
χή, επηρεασμένος από τους αλχημιστές,54 μας παρουσιάζει ένα έργο 
κατάφορτο από αλχημιστικά σύμβολα, σύμβολα που επηρέασαν μέχρι 
και τους σουρρεαλιστές του προηγούμενου αιώνα: Βλέπουμε λοιπόν το 
πολύεδρο, που συμβολίζει τη φιλοσοφική λίθο, ή πιο άμεσα, την πέτρα 
του Κρόνου. Ο αστρολογικός πίνακας, η σφαίρα, η ζυγαριά, η κλεψύδρα, 
οι διαβήτες μας δείχνουν την εμμονή των αλχημιστών στον αριθμό και 
τη μορφή στον κόσμο, εμμονή κληροδοτημένη από τους πυθαγόρειους. 
Μας δείχνουν επίσης μια σχέση της μελαγχολίας με τη γεωμετρία.55 Η 
φωτιά, μια άλλη μορφή του θειαφιού (θείου), συμβολίζεται από το πριό
νι, το σφυρί, τα καρφιά και την πλάνη. Το νερό συμβολίζει τον υδράρ
γυρο. Η σκάλα με τις επτά βαθμίδες τα επτά μέταλλα και τα αντί
στοιχα ουράνια σώματα, πιθανόν δε και τις επτά ελευθέριες τέχνες. Το 
παιδί συνδέεται με την αλχημιστική θεωρία της αναγέννησης, με το 
μύθο του Κρόνου,56 αλλά και με τον θεοποιημένο χρόνο, ή, έστω, τον 
Αιώνα του Ηρακλείτου.57 Και δεσπόζουσα στο έργο η φτερωτή, ανδρό- 
γυνη Μελαγχολία, σκεπτική, όπως αρμόζει σ5 αυτούς που έχουν αφιε
ρώσει τη ζωή τους στην αναζήτηση της σοφίας που αργεί να φανερω
θεί. Κι όπως λέει και ο Εκκλησιαστής: οτι εν πλήθει σοφίας πλήθος 
γνώσεως / καί 6 προστιθείς γνώσιν προσθήσει αλγημα.58

συμβολίζεται από τη γυναίκα. Η πιο ακραία, κατά τη γνώμη μου, άποψη είναι ότι 
η δυσεξήγητη γραφή Melencolia αποτελεί αναγραμματισμό του “Limen Caelo”.

54. Η αλχημεία πρωτοεμφανίστηκε τον 1ο-7ο μ.Χ. αι. στην Αίγυπτο. Κύρια 
κέντρα της ήταν η Αλεξάνδρεια και πόλεις της Άνω Αιγύπτου, ενώ βασικοί εκ
πρόσωποί της ήταν ο Ψευδο-Δημόκριτος (ca. 1ος αι. μ.Χ.), ο Βώλος από τη Μέν- 
δη, ο Οστάνης, οι γνωστικοί και ερμητικοί φιλόσοφοι, όπως ο Ζώσιμος (ca. 300 
μ.Χ.) κ.ά.

55. Ο Heinrich von Gent στον Μεσαίωνα διέκρινε τους στοχαστές σε μετα
φυσικούς και μαθηματικούς. Οι τελευταίοι σκέφτονταν μόνο σε ποσότητες, γεγο
νός που τους καθιστούσε μελαγχολικούς. Ο Μ. Ficino μίλησε επίσης για τη σχέ
ση της γεωμετρίας με τη μελαγχολία. Βλ. π.χ. Belting κ.α. 1995, σ. 232.

56. Οι στωικοί ταυτίζανε τον Κρόνο με το Χρόνο.
57. Ήράκλ. Fragm. 52.1: αιών παϊς εστι παίζων, πεσσεύων παιδός ή βα- 

σιληίη. Για την ταύτιση του ονόματος Αιών με το όνομα του Ιεχωβά, Ιαώ, το 
οποίο περιέχει τα ίδια φωνήεντα σε διαφορετική σειρά, βλ. Merkelbach & Totti, 
1991, s. 146. Ο Αιών ταυτίζεται επίσης και με τον Κρόνο/Χρόνο, και κατά την 
ελληνιστική εποχή υιοθετήθηκε ως θεός του φωτός από τους πιστούς του Μίθρα, 
καθώς και από τους Μανιχαϊστές.

58. Έκκλησ. 1.18-19.
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Αυτό που θεωρώ όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και που θα κλείσει 
τον κύκλο, πηγαίνοντάς μας πίσω στην αρχαιότητα, είναι ο αστρολο
γικός πίνακας στον τοίχο πίσω από τη σκυθρωπή μορφή της Μελαγ
χολίας.

Η μαγεία είναι ο άλλος πυλώνας όπου στηρίχθηκε η ιατρική από 
την αρχαιότητα, μέχρι —ανεπίσημα τουλάχιστον— τις μέρες μας. 
Και σίγουρα οι μάγοι φαίνεται να είχαν πολύ μεγαλύτερη δύναμη στα 
χέρια τους απ’ τους σοφούς που ματαιοπονούσανε στην αναζήτηση της 
βαθύτερης ουσίας του κόσμου. Οι μάγοι, όχι μόνον πίστευαν ότι τη 
γνώριζαν, αλλά ήταν και σε θέση να την ελέγξουν, θέτοντας τις μυ
στικές δυνάμεις που κυβερνούν το σύμπαν υπό τον έλεγχό τους. Οι ίδιοι 
οι ιπποκρατικοί, αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της τέχνης τους και 
της μαντικής: Ίητρική δε καί μαντική και πάνυ ξνγγενέες είσίν, 
επειδή και των δύο τεχνέων πατήρ εις Απόλλων} δ και πρόγονος 
ημεων , έονσας και έσομένας νονσονς προαγορενων και νοσέοντας 
και νοσησοντας ίώμενος.0 * Αλλά και η αστρολογία έπαιξε καθοριστι
κό ρόλο στην άσκηση της ιατρικής, ας μη ξεχνάμε τους αλχημιστές ια
τρούς - αστρολόγους, δηλαδή τους ιατρομαθηματικούς, και τη σφαίρα 
του Δημοκρίτου, η οποία ήταν προγνωστική της επιβίωσης ή του θα
νάτου του ασθενούς.60

'Ετσι και το τετράγωνο του χαρακτικού μας, έχει σκοπό να θερα
πεύσει τη μελαγχολία. Είναι αστρολογικός πίνακας του Δία, του πλα
νήτη - αντίδοτου στο μελαγχολικό Κρόνο με την αινιγματικά προβλη
ματική τροχιά, την οποία μελέτησε μέχρι και ο Einstein.

59. Ψευδο-Ίπποκρ., Έπιστ. 15.34 κ.ε.
60. Βλ. π.χ. Μ. Berthelot I, 1987, σσ. 86-89.
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Πρόκειται για ένα μαγικό τετράγωνο.01 Όλες οι σειρές, οι στήλες 
και οι διαγώνιές του, όπως επίσης και τα τέσσερα τεταρτημόριά του 
έχουν το ίδιο άθροισμα, το 34. Ο Diirer έχει αντιμεταθέσει το 14 και 
το 15 στην τελευταία σειρά, ώστε το προκύπτον 1514 να συμπίπτει 
με το έτος θανάτου της μητέρας του. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει 
το τελικό άθροισμα των στηλών, σειρών, διαγωνίων και τεταρτημόριων.

Το 1987 έπεσε στα χέρια μου ένα φυλακτήριο. Αυτό, δεν έχει σκο
πό να θεραπεύσει τη μελαγχολία, αλλά τη βαριά αλλεργία από την 
οποία έπασχε η μικρή Μαίρη:

Ο
eT6f 1 H  Q p c u
<-<M w -fMS
\jX i oriu?8> eJfe'v- /-& ίν^ο,/οΐβ&ι
νντί, (Tvri-

μη[^οϊή °(&& σνΤ~L
TTL>T> \ ^ O J & b O < fC < h i/ . iVV-f~L 
s v n  C^ -̂puJ .

iQ>r&i
°r $<ηοcSJ  .

61. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή A. Jones για τις πληροφορίες που μου 
έδωσε σχετικά με τα μαγικά τετράγωνα.
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Βλέπουμε ότι, στην περίπτωση αυτή το μαγικό τετράγωνο έχει 3 σει
ρές και τρεις στήλες. Πρόκειται για μαγικό τετράγωνο του Κρόνου, 
αποκαλούμενο και πανμαγικό ή διαβολικό. Ο σύγχρονος μάγος μάλι
στα που το υπαγόρευσε ως φυλακτήριο, έκανε λάθος σε έναν αριθμό: 
Το 9 της πρώτης σειράς θα έπρεπε να είναι 8, ώστε το άθροισμα όλων 
των σειρών, στηλών και διαγωνίων να είναι 15.

Παρόμοια μαγικά τετράγωνα62 έχουν ιστορία 5000 ετών. Πρωτο- 
εμφανίζονται στην Κίνα, απαντούν στην Ινδία, τα ξαναβρίσκουμε στην 
Κάμπαλλα, στα κείμενα αλχημιστών, αλλά και σ’ αυτά των Ροδο- 
σταυριτών. Βλέπουμε πώς όλα, τόποι, εποχές και γνώση, δημιουργούν 
με τις αέναες τομές τους ένα δυσεξιχνίαστο, αλλά γοητευτικό καλει
δοσκόπιο. Επίσης, συνειδητοποιούμε ότι ενίοτε το μακρινό και αλλό- 
τριο αποκαλύπτεται ως απόλυτα οικείο.

62. Πβλ. επίσης και το πασίγνωστο latercolo pompeiano “Sator” που έχει 
βρεθεί σε πολλά αντίγραφα, από την Αίγυπτο μέχρι και τη Βρετανία. Το πιο γνω
στό βέβαια βρέθηκε σε τοίχο του μπάνιου του Paquius Proculus στην Πομπηία. Το 
κείμενο: SATOR/AREPO/TENET/OPERA/ROTAS διαβάζεται οριζόντια και κατακό- 
ρυφα, από αριστερά προς τα δεξιά, και αντίστροφα. Βλ. επίσης και Kotansky 1994, 
όπου δημοσιεύεται ένα χρυσό έλασμα της ρωμαϊκής εποχής, το οποίο βρέθηκε σε 
τάφο στη Varer^ Γαλλίας, και περιέχει ένα μαγικό τετράγωνο - «επταγράμματον».
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