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ΑΓΧΟΠΛΗΜΜΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τ Η Σ «ΜΑΝΙΑΣ»

ΤΩΝ ΠΡΟΠΊΔΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΛΑΜΠΟΔΟΣ
Κατά την μυθικήν παράδοσιν ό Προΐτος, προομηρικος βασιλεύς της Τίρυν
θας, είχε δίδυμον άδελφον τον Άκρίσιον, ό όποιος έβασίλευεν εις το γειτονικον
Άργος. Ούτοι έγιναν ονομαστοί δια το θανάσιμον άμοιβαΐον μίσος και πριν γεν
νηθούν (άπα τήν κοιλιά της μάννας). Μας πληροφορεί ό 'Απολλόδωρος («Βιβλιο
θήκη», II, 2 4 - 3 0 :
αΜερισάμενοι δέ τήν Άργείαν άπασαν κατώκουν. καΐ 'Ακρίσιος μεν "Αργούς
βασιλεύει, Προϊτος δέ Τίρννθος. Kai γίνεται Άκρισίω
μεν εξ Ευρυδίκης της
Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτφ δε εκ Σθενεβοίας Αυσίππη και *1φινόη και Ίφιάνασσα. Αύται δε ώς έτελειώθησαν, εμάνησαν, ώς μεν 'Ησίοδος φησιν, δτι τάς
Διονύσου τελετάς ου κατεδέχοντο, ώς δε Άκουσίλαος λέγει, διότι το της "Ηρας
ξόανον έξηυτέλισαν. Γενόμενοι δε έμμανεϊς έπλανώντο âvà τήν Άργείαν
άπασαν,
αύθις δε τήν Άρκαδίαν διελθοϋσαι μετ άκοσμίας άπάσης δια της ερημιάς ετρόχαζον. Μελάμπους ôè ό Άμυθάονος και Ειδομένης της "Αβαντος, μάντις ών και
τήν δια φαρμάκων και καθαρμών θεραπείαν πρώτος εύρηκώς, ύπισχνεΐναι θεραπεύειν τάς παρθένους, ει λάβοι το τρίτον μέρος της δυναστείας. Ουκ επιτρέποντος
δέ Προίτου θεραπεύειν επί μισθοϊς τηλικούτοις, έτι μάλλον εμαίνοντο al παρθέ
νοι και προσέτι μετά τούτων ai λοιπαι γυναίκες' και γαρ αύται τάς οΙκίας άπολοιποϋσαι τους ιδίους άπώλλυον παΐδας και εις τήν ερημίαν εφοίτων. Προβαινούσης δέ επί πλείστον της συμφοράς, τους αΐτηθέντας μισθούς 6 Προιτος έδίδου.
Ό δέ ύπέσχετο θεραπεύειν όταν έτερον τοσούτον της γης ο αδελφός αυτού λάβη
Βίας. Προϊτος δέ εύλαβηθείς μή βραδυνούσης της θεραπείας αΐτηθείη και πλείον,
θεραπεύειν συνεχώρησεν επί τούτοις. Μελάμπους δέ παραλαβών τους δυνατωτάτους των νεανιών μετ' αλαλαγμού καί τίνος ένθέου χορείας εκ τών ορών αύτάς εις
Σικυώνα συνεδίωξε. Κατά δέ τον διωγμον ή πρεσβυτάτη τών θυγατέρων Ίφινόη
μετήλλαξεν' ταϊς δέ λοιπαις τυχούσαις καθαρμών σωφρονήσαι συνέβη. Και ταύ
τας μέν έξέδοτο ΠροΙτος Μελάμποδι
και Βίαντι, παΐοα ό' ύστερον εγέννησε
Μεγαπένθην».
Πληροφορίας μας παρέχουν οι κάτωθι συγγραφείς :
'Απολλόδωρος. Βιβλιοθήκη (11, 2 4 - 3 0 ) , Βακχυλίδης. Έπινίκεια, Χ. 40-112,
Αιλιανός. Ποικίλη Ιστορία 3, 42, Ηρόδοτος. IX, 34, Στράβων VIII, 3.19,
Διόδωρος Σικελιώτης, IV, 68, Παυσανίας Π, 7,8 — Π , 18, 4—V, 5,10 —VIII,
18, 7. Κλήμης ό Άλεξανδρεύς. Στρωματεΐς VII, 4, 26. Βιργίλιοι. Eclogue VI,
48. Όβίδιος Metam. XV, 3 2 3 — 8 .
Πλίνιος. XVI, 47.
Ή «Μανία» τών Προιτίδων παριστά το πρότυπον ομαδικής φρενίτιδος, τάς
εκδηλώσεις της οποίας πρώτος περιέγραψε ò Gustave Lebon εις το κλασικον σύγ
γραμμα του « Ή ψυχολογία τών όχλων» μέ άφετηρίαν τα συμβάντα κατά τήν
Γαλλικήν επανάστασιν. Μέ τον τίτλον «ή ψυχή της μάζης καί το βιολογικόν της
υπόστρωμα» έδώσαμεν το 1947 μίαν έρμηνείαν τοΰ φαινομένου μέ βάσιν παρατή
σεις τών συμβάντων (όμαδικαί πορεΐαι, συλλαλητήρια, βιοπραγίαι) είς τους δρό
μους τών 'Αθηνών ολίγας ημέρας προ τών γεγονότων τοΰ Δεκεμβρίου 1944 (είς

— Ill —
Τόμον «Ψυχανάλυσες κ.λ.π.», Έκλόγιον 'Ερευνών και Μελετών 1975, έκδ. Γρ.
Παρισιάνου, σελ. 325—337).
*0 sir James Frazer εις τα σχόλια της αγγλικής μεταφράσεως του 'Απολλο
δώρου σημειώνει, σύμφωνα με την διήγησιν του Ivor Evans, αύτόπτου μάρτυρος
(1921), δτι «δλες οι γυναίκες της φυλής Jakun της Μαλαϊκής Χερσονήσου κατελαμβάνοντο περιοδικώς άπο μίαν παράκρουσιν — μίαν μορφήν υστερίας — έτρεχον
(«ετρόχαζον», λέγει ό Απολλόδωρος δια τάς Προιτίδας), τραγουδώντας μέσα στη
ζούγκλα νυχθημερον και επέστρεφαν, αναμαλλιασμένες και με ξεσχισμένα φορέ
ματα, στα σπίτια τους. Ή αρχή έγινε άπο μίαν γυναίκα, πού τήν έμιμήθησαν
αϊ άλλαι (Ψυχική μόλυνσις, Contagion mentale).
ΙΙαρομοίως αί Προιτίδες υπό το κράτος «διονυσιακού ενθουσιασμού» (βακχείας),
πού ήτο άντίδρασις εις τήν περιωρισμένην ζωήν, τήν οποίαν διήγον, κλεισμέναι
εις ιδιαίτερα διαμερίσματα τών ανακτόρων («χαταβάντων δε ώς επί Θάλασσαν,
ενταύθα οι θάλαμοι τών Προίτον θυγατέρων εισίν», λέγει ό Παυσανίας, II, 25,9)
περιεπλανήθησαν εις τους δρυμούς και τα φαράγγια, παρασύρουσαι και τάς άλλας
γυναίκας της περιοχής. Ή τοιαύτη συμπεριφορά των, με τα σημερινά δεδομένα,
θα πρέπει να χαρακτηρισθή ώς αποτέλεσμα ένδοψυχικής συγκρούσεως μεταξύ
τών βιολογικών παρορμήσεων ( ένστιγματικών ) της εφηβείας και τών ηθικών απα
γορεύσεων (Προεγώ—Υπερεγώ), πού τους είχε, πιστός εις τάς παραδόσεις, επι
βάλλει ό πατέρας εν ονόματι της «σεπτές» "Ηρας, της προστάτιδος του γάμου
και τών οικογενειακών θεσμών. Καΐ αί τέσαρες παραλλαγαΐ του μύθου δια τάς
προσ£ολάς, πού της έκαναν (έπεριφρονοϋσαν το άγαλμα της, έκαυχώντο δτι το
πατρικό τους σπίτι εϊναι πολυτελέστερα διακοσμημένον άπο τον ναόν της "Ηρας,
διετείνοντο δτι είναι ώραιότεραι αυτής, έκλεψαν χρυσόν άπο το άγαλμα της δια
να στολισθούν), συμπίπτουν κατά τοΰτο δτι ήσέβησαν, οΰτως ή άλλως, προς τήν
σύζυγον του Διός και έπρεπε να τιμωρηθούν. Ή τιμωρία ήτο αλλαγή της προσωπικότητος. Ένόμιζον δτι μετεμορφώθησαν εις δαμάλεις, τών οποίων έμιμουντο
τους μυκηθμούς (όπως ή προμήτωρ των Ί ώ , ή όποια έτιμωρήθη επίσης άπο τήν
"Ηραν. Πρβ. Δ. Κουρέτα. 'Ανώμαλοι χαρακτήρες εις το άρχαΐον δράμα, 1951
σελ. 29—65 και 241—258).
Ή συμπεριφορά των αυτή (όμοια με έκείνην τών Βακχών) έγινεν αφορμή,
νά δημιουργηθή ό θρύλος δτι ό Διόνυσος τάς έτιμώρησε, διότι, συμμορφούμεναι
προς τάς πατρικάς εντολάς, ήρνοΰντο ν' ακολουθήσουν τήν λατρείαν του, καθώς
κατήρχετο τάς Θήβας και τον Βοιωτικόν 'Ορχομενόν, δπου αί θυγατέρες του βα
σιλέως Μινύα εΐχον πάθει τα ϊδια. Τα εσωτερικά κελεύσματα του ενστίκτου τής
ζωής εις ήλικίαν κατά τήν οποίαν ειχον τήν άπαιτουμένην ωριμότητα καί έφλέγοντο άπο τήν έπιθυμίαν νά διαιωνίσουν τό είδος άφ' ενός, καί άφ' ετέρου ή εξω
τερική έκ μέρους τοϋ πατρός καταπίεσις τής ένορμήσεως αυτής έπέφερον τήν ένδοψυχικήν διαμάχην. Δια ν' απαλλαγούν άπό το συνακόλουθον άγχος (μέση συμβι
βαστική λύσις) εύρον καταφύγιον είς τήν νόσον (Flucht in die Krankheit). Δη
λαδή ή ζωομορφία τους παρείχε τό έλαφρυντικόν ενός «ψυχικού άλλοθι» : είς τα
ζώα (δαμτίλεις) έπετρέπεται—εξυπακούεται—νά παραδίδωνται καί ν' ακολουθούν
τα ένστικτα των, όπως καί σήμερον ακόμη συμβαίνει είς μερικούς ανθρώπους υπό
παρόμοιας ψυχοσυγκρουσιακάς συνθήκας (συναισθηματική έκτόνωσις δια ν' απο
φύγουν τα χειρότερα (ψύχωσιν, σχιζοφρένειαν, σεξουαλικήν διαστροφήν, κατάθλιψιν).
Ώ ς ψυχοσωματική μετατροπή (somatisation) τής ψυχοσυγκρούσεως θα πρέπει
νά χαρακτηρισθή ή άλλη παραλλαγή του μύθου κατά τήν οποίαν « Ή Κντΐρον βασιλις (ή 'Αφροδίτη οργισμένη, διότι έδειχναν φόβον καί άποστροφήν προς τό
άνδρικον φυλον, ά ν δ ρ ο φ ο β ί α ν , δπως ό 'Ιππόλυτος, προς τό γυναικεΐον), αύτάς
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μάχλους (αίσχράς, ασελγείς, ακόλαστους, ξετσίπωτες, επί γυναικών ιδιαιτέρως,
ένώ το έπίθετον λ ά γ ν ο ς λέγεται επί ανδρών) είργάσατο». Με το χωρίον αυτό του
Αιλιανού (Ποικίλη Ιστορία, 3, 42) συνάπτεται ό στίχος του 'Ησιόδου, πού αναφέ
ρεται από τον Σουΐδαν (σ. 693) :
«Εΐνεκα μαχλοσύνης στυγερής τέρεν ώλεσαν όίνθος», δηλαδή ή άναϊσχυντία
τους ε'γινεν αφορμή να χάσουν τήν ανθισμένη ομορφιά τους :
Το δέρμα των έκαλύφθη με άλφούς ( λεύκας κηλίδας) και τα μαλλιά της κεφαλής
των Ιπιπτον (τριχόπτωσις : κνύος, Etym. Magnum, 353, 8) : «Άλφος γαρ χρόα
πάντα κατήσχυν' εν δέ νυ χαϊται ερρεον εκ κεφαλεων, ψίλωτο δε καλά κάρηνα».
Είς το σημεΐον αυτό θα επικαλεσθώ τήν εννοιαν της «διαλεκτικής των οργάνων»,
(Organdialectik), ή διαταραχή της λειτουργίας των οποίων εκφράζει αντιστοίχους
συναισθηματικάς καταστάσεις (αϊ εκφράσεις «τον έχει στο στομάχι, τον έχει στην
καρδιά του, τοΰπρηξε το συκώτι κ.τ.λ.» είναι αρκετά παραστατικαί). Οοτω με
τήν ψυχογενή δερματοπάθειαν έχασαν τήν ελκυστικότητα πού ειχον πρότερον, έγένοντο άποκρουστικαί, ανέραστοι, ανεπιθύμητοι.
Είς το τελευταΐον του αύτοβιογραφικον βιβλίον ( 'Αναφορά στο Γκρέκο) ό Ν.
Καζαντζάκης περιέγραψε το περιστατικόν, πού του συνέβη το 1922 εις Βιέννην
μετά τήν συνάντησίν του μέ μίαν νεανίδα. Δια τήν δερματοπάθειαν, πού έπηκολούθησε, ό ψυχαναλυτής W. Stekel τοϋ ειπεν δτι έπασχε «τήν άρρώστεια των ασκη
τών». Είς τήν τηλεοπτικήν διασκευήν (ΕΡΤ) του μυθιστορήματος « Ό Χριστός
ξανασταυρώνεται» ό ηθοποιός πού ύπεδύθη τον Μανωλιό απέδωσε μ' επιτυχίαν
τον ρόλον του, εις δέ τήν «Νέαν Έστίαν» (15 Μαΐου 1975) έδημοσιεύθη εμπε
ριστατωμένη μελέτη « Ή δερματοπάθεια του Νίκου Καζαντζάκη — Μιά ψυχανα
λυτική άποψη», του Πέτρου Χαρτοκόλλη.
Ό Ίατρομάντης Μελάμπους, ό όποιος ειχεν ήδη είς το ένεργητικόν του τήν
θεραπείαν της ψυχικής άνικανότητος του Ίφίκλου (πρβ. Δ. Κουρέτα και Γ.
Τσουκαντά. « Ή ψυχοκαθαρτική θεραπεία της άτεκνίας του Ίφίκλου υπό του Μελάμποδος», 1956, είς τόμον «Ψυχανάλυσις κ.λ.π.», σελ. 463—429) εκλήθη και
έπειτα άπο τα «παζαρέματα» μέ τον Προΐτον, πού αναφέρει ό 'Απολλόδωρος (καΐ
ό Ηρόδοτος, κάπως διαφορετικά, Θ. 34), ανέλαβε τήν θεραπείαν, ή οποία ήτο
φαρμακευτική, ψυχολογική και μυητική—τελετουργική (προς ύποβολήν). Έχορήγησε μέλανα έλλέβορον (φυτον το όποιον άνθεΐ κατά τα τέλη Δεκεμβρίου και δι'
αυτό ονομάζεται «Χριστουγεννιάτικο τριαντάφυλλο»). Ό έλλέβορος έχορηγειτο
(Tinctura et extractum hellebori nigri) κατά τήν αρχαιότητα είς τα νευροψυχικά
κυρίως νοσήματα, αυτούσιος ή (κατά Πλίνιον) άπο γάλα αίγός, ή οποία έ'φαγεν έλ
λέβορον (Διοσκορίδης, De materia medica, 2, 306 και Plinius Nat. Hist, XXV.
Git. Röscher, Lexikon). Tò ρήμα «ελλεβορίζειν τινά» και ή φράσις «Λλεΐν ες
Αντίκυρα» τους δεομένους ελλεβόρου» είναι δηλωτικά της τοιαύτης δράσεως του.
Ή ρίζα του φυτού έχρησιμοποιεΐτο ως έμετικόν, καθαρτικον και έμμηναγωγον φάρμακον. Ή δέ ίδιότης του νά προκαλή ναυτίαν, εμετούς και διάρροιαν μου
φέρει είς τήν σκέψιν (εξ αφορμής της προσωρινής, έστω, δράσεως του επί ώρισμένων
ψυχικών παθήσεων) αυτό πού μας έ'λεγεν εις τα περίφημα μαθήματα του «Επει
γούσης ψυχιατρικής» ό διδάσκαλος μου (κατά τά έ'τη 1925—1926 Dr. de Clérambault) : «χορηγήσατε εμετικά είς μερικούς καταθλιπτικούς, είς τους απογοη
τευμένους και είς τους έμμανεΐς (passionnels), ό άνθρωπος είς κατάστασιν ναυτίας
λησμονεί τά βάσανα του
και τήν αγαπημένη του». Το παράγγελμα αυτό υπο
δηλώνει τον μηχανισμον δράσεως του ελλεβόρου, ό όποιος επί πλέον προκαλεί
και πταρμούς.
Ή ψυχολογική θεραπεία πού ομοιάζει, μέ τήν έφαρμοζομένην σήμερον μέθοδον της ψυχικής δι άγχους καταπλημμυρίσεως
(άλλως ενδοεκρηκτικήν : Boulou-

Είκών 1. Παράστασις μυητικής ιεροτελεστίας επί έρυθρομόρφου άμφορέως τοΰ Μουσείου της
Νεαπόλεως, όπου διακρίνονται : 1) "Ενας καθήμενος Σιληνός, ακόλουθος τοΰ Διονύσου, 2) ό
Μελάμπους, 3) ή Πρώτη Προιτίς, 4) άγαλμάτιον της "Ηρας ή της 'Αρτέμιδος, 5) ή δευτέρα
Προιτίς, 6) ή τρίτη Προιτίς, προφανώς ή Ίφινόη, με ύφος εντρομον ώς να προαισθάνεται το
έπικείμενον τέλος της, 7) δ Διόνυσος (άπο το Lexikon der griechischen und roemisoheu
Mythologie τοϋ Röscher, είς λήμμα Μελάμπους).

Είκών 2. Σκηνή καθαρμού των Προιτίδων άπο τον Μελάμποδα επί αρχαίου σφραγιδολίθου
(16X15 χιλιοστών τοΰ μ.) εκ της συλλογής Fould της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.
Διακρίνονται : 1) Μία θεραπενίς, ή οποία προσκομίζει το ιερόν ΰδωρ πού θα χρησιμεύση δια
τον καθαρμόν, 2) Μία άπο τάς Προιτίδας, έπί της κεφαλής τής οποίας ρέει το αίμα τοΰ θυσιασθέντος χοιριδίου, 3) ό Μελάμπους, έκτελών τήν ίεροτελεστίαν, 4) ή δευτέρα Προιτίς, χειρονομοΰσα και δεικνύουσα Διονυσιακήν 2ξαρσιν, 5) ή τρίτη Προιτίς, προφανώς ή Ίφινόη,
ήδη έκπνεύσασα, 6) ένας εκ τών υπηρετών (Roscher, ϊ. άν.)·

δ
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gouris and Marks : Implosion or flooding. A new treatement for phobias. British
Medical Journal, 1969, 721), συνίστατο είς το δτι ο Μελάμπους, μαζί μέ τους
πλέον εύρωστους νέους της περιοχής ήκολούθησεν κατά πόδας τάς έξαλλους Προιτίδας καΐ «μετ 3 άλλαλαγμοϋ
και τίνος ένθέου μανίας» τάς κατεδίωξε διά μέ
σου τών ορέων μέχρι της Σικυώνος, δπου ή Ίφινόη, ή μεγαλύτερα αδελφή,έξηντλημένη άπο τήν κούρασιν, έξεψύχησε
(μετήλλαξε).
Ό Erwin Rohde («Phyche», 304) γράφει, δτι ή περιγραφή του Πλάτωνος (Φαι
δρός, 244 - ε) αντιστοιχεί προς τήν μέθοδον πού έφήρμοσεν ό Μελάμπους καΐ ϊσως
είς αυτήν ανάγεται : <αή μανία.... καταφυγοϋσα προς θεών εύχάς τε κάί λατρείας,
δθεν δή καθαρμού τε και τελετών τυχούσα εξάντη εποίηαε τον εαυτής Βχοντα».
Χαρακτηριστική είναι ή διατύπωσις της σκέψεως του Rohde δια τον χειρισμον
του Μελάμποδος : δτι δηλαδή έπροκάλεσε παρόξυνσιν της διονυσιακής διεγέρσεως,
μεγιστοποίησιν αυτής, θά έλέγομεν.
Εις τά «Ιίρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρίας» του 1952 (σελ. 395) γρά
φει ό 'Ακαδημαϊκός 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος δτι άνευρέθη κατά τάς άνασκαφάς ή
έξης σπουδαία επί χαλκίνης πινακίδος κεχαραγμένη επιγραφή του 4ου αιώνος π. Χ.,
ή οποία μας πληροφορεί δτι ή Ίφινόη ετάφη εις τήν άγοράν της αρχαίας Σικυώνος. Είς το ΐδιον μέρος ό Μελάμπους έ'κρυψε τά φάρμακα πού έχρησιμοποίησε :
Ένθάδε υπέρ Προίτου παίδων έκρυψε Μελάμπους βλαψίφρονος μανίας φάρ
μακα λυσίνοοα. "Η τ' Ιθανεν παίδων, δτι δεϋρο εμολον δια μήνιν "Ηρας, Ίφινόην
ήδ' αγορά κατέχει.
Ό Προΐτος έκτισεν άργότερον είς τήν άγοράν της Σικυώνος 'Ιερόν της Πει
θούς («τας γαρ οι θυγατέρας ένταϋθα την μανίαν παναασθαι»), κατά Παυσανίαν,
μέ τήν ίδέαν δτι ή ϊασις τών θυγατέρων του εΖχεν έπιτευχθή δια Πειθούς. Ό
διάσημος Γάλλος νευρολόγος J. Babinski, πού έπλασε το 1904 (άρυσθείς δπως
μου έξεμυστηρεύθη το 1924 άπο το Γαλλοελληνικο; Λεξικον του Courtaud, 1859),
τον δρον «Πειθιατισμος» (δια της πειθούς ίατός, προς άντικατάστασιν του ιππο
κρατικού εν χρήσει δρου «Υστερία», προερχομένου έκτης υστέρας, μήτρας) πολύ
θά ήγάλλετο αν είχε λάβει γνώσιν του περιεχομένου της περί τον μύθον τών
Προιτίδων πινακίδος εκείνης.
Καθώς φαίνεται αϊ δύο άδελφαί, πού επέζησαν, δεν παρουσίασαν αίσθητήν βελτίωσιν. Είς το σχετικον χωρίον του Παυσανίου (VIII, 18—7, 8 Μετάφρασις Ν.
Παπαχατζή) διευκρινίζεται δτι «Πάνω άπο τή Νώνακρι (της Αρκαδίας) υψώ
νονται τά λεγόμενα Άροάνια δρη (ό σημερινός Χελμός), δπου υπάρχει σπηλιά,
«σπήλαιον του Έρμου», στην οποία σπηλιά λένε πώς ανέβηκαν και βρήκαν κατα
φύγιο οι Κόρες του Προίτου, δταν τρελλάθηκαν».
«Μέ απόρρητες θυσίες και καθαρμούς ό Μελάμπους τις έ'φερε κάτω σε μια
θέσι πού λέγεται Λουσοί ( δπου τάς έ'λουσε).... έθεράπευσε τήν τρέλλα τους μέσα
σε ιερό της "Αρτεμης». Προστίθεται έδώ δτι είς τήν ιδίαν θέσιν κατά τους μεσαιω
νικούς χρόνους έκτίσθη εκκλησία άπο το οίκοδομικον ύλικον του αρχαίου ναοΰ.
Είς δ,τι άφορφ το σπήλαιον, δπου κατέφυγον αϊ Προιτίδες, μέ βεβαιότητα απο
φαίνεται ό σπηλαιολόγος καθηγητής Ι. Μελέντης, δτι είναι εκείνο, πού έξηρεύνησε προ ολίγων ετών ή σπηλαιολογική ομάς του Ελληνικού "Ορειβατικού Συν
δέσμου (Πετροχείλου) μέ τάς 13 λίμνας είς διάφορα επίπεδα, μέ τους σταλακτίτας και τά ηλικίας 300.000 ετών απολιθωμένα οστά ιπποπόταμου της δευτέρας
μεσοπαγετώδους εποχής.
"Ετσι έθεραπεύθησαν αί Προιτίδες άπο τήν «μανίαν», αλλά τά ψυχοσωματικά
συμπτώματα (λειχήνες, λευκαί κηλίδες καίτριχόπτωσις) έσυνεχίσθησαν και δι' αυτό
ό Μελάμπους τάς ώδήγησεν εις Τριφυλίαν και τάς έ'πλυνε είς τά νερά του Άνί-

-115;γρου ποταμού (σημ. Μαυροπόταμος), πού χύνεται είς την σημερινήν λιμνοθάλασσαν Καϊάφα. «Ευθύς από τίς πηγές ό Άνιγρος ποταμός δέν μυρίζει καλά, γράφει
ό Παυσανίας, άλλ' αντίθετα τά νερά του είναι φοβερά δύσοσμα (άνιγρον == άκάθαρτον, φαυλον, κακόν, δυσώδες, άσεβες, κατά Ήσύχιον, άναφερόμενον υπό Ο.
Gruppe, Griechische Mythologie, II, 814). "Οσα ψάρια κατεβαίνουν προς την θά
λασσαν μαζί μέ τά νερά του Άνίγρου οι άνθρωποι δέν τά τρώνε πλέον. Ή παρά
ξενη οσμή, πού έ'χει το νερό του Άνίγρου, πιστεύω, δτι οφείλεται στη γη από
την όποια πηγάζει το νερό».
Ή ερμηνεία αυτή, πλησιάζει προς τάς σημερινάς διαπιστώσεις δια την χημικήν σύστασιν του ύδατος τών Λουτρών Καϊάφα, πού περιέχεια ύδρόθειον (οσμή
κλούβιου αύγοΰ).
Άλλα ό Στράβων κατά τρεις αιώνες προγενέστερος του Παυσανία, ό όποιος
ήκμασε τον δεύτερον μ. Χ. αιώνα, παρέχει τήν έξης πληροφορίαν (8, 346) : «κοντά
στή σπηλιά (αντρον) τών Άνιγρίδων Νυμφών υπάρχει πηγή της οποίας το νερό
μεταβάλλεται σέ έλος και βαλτότοπο πιο κάτω" το περισσότερο νερό της πηγής
το δέχεται δ Άνιγρος, ό όποιος βαθύς καί σχεδόν ακίνητος, λιμνάζει σέ εκτασι
είκοσι σταδίων δ τόπος είναι βορβορώδης καί αποπνέει μια βαρεία μυρουδιά : τά
ψάρια δέν τρώγονται* κατά τους μύθους ή κακοσμία οφείλεται στο δτι μερικοί άπο
τους πληγωμένους Κενταύρους άπέπλυναν εδώ το δηλητήριο της (Λερναίας
"Υδρας) ή στο δτι δ Μελάμπους χρησιμοποίησε τά νερά αυτά για το καθαρμό τών
Προιτίδων». Καί προσθέτει ό Στράβων αύτολεξί : «Άλφους δε και λεύκας και
λειχήνας lâxai το εντεύθεν λουτρον φασί ôè και τον Άλφεών από της τών άλψών
θεραπείας όντως όνομάσθαι».
Μίαν άξιόλογον παραλλαγήν, τοπογραφικήν μάλλον, εύρίσκομεν εις τον Όβίδιον (Μεταμορφώσεις XV 320 κ.έπ.) } δ όποιος, αντί του Άνίγρου ποταμού, ανα
φέρει τήν πηγήν Κλειτορίαν, της οποίας το νερό εκείνος πού θα το πιή δια να
καταπραυνη τήν δίψαν του, αηδιάζει μετά το κρασί (vina fugit), το αποφεύγει
είς δλην του τήν ζωήν καί πίνει μόνο καθαρό νερό : αυτό συμβαίνει εϊτε διότι
ή πηγή έχει μίαν ιδιότητα άντίθετον προς τήν ζεστασιά πού φέρει το κρασί, είτε
διότι ό υιός του Άμυθάωνος (δ Μελάμπους), δπως διηγούνται οι εντόπιοι, δταν
μέ τήν βοήθειαν επωδών (εξορκισμών) καί μαγικών φυτών (carmen et herbas)
άπήλλαξε τάς θυγατέρας του Προίτου άπο τήν τρέλα, Ιριψε είς τήν πηγήν τά
φίλτρα (purgamina), πού τάς επανέφεραν στα λογικά τους». e O Κλήμης Άλεξανδρεύς (160—220 μ. Χ., εις τους «Στρωματεΐς» Ζ'. Κεφ. IV, έκδ. Αποστολικής
Διακονίας) παραθέτει χωρίον του κωμωδιογράφου Διφίλου (3 αιών π . Χ . ) , δπου
οι θεραπευθέντες είναι πέντε :
«Προιτίδας άγνίζων κούρας και τον πάτερα αυτών Προιτον Άβαντιάδην και
γραϋν πέμπτην επί τοϊσδε δαδί μια σκίλλγ) τε μια
».
"Η θεραπεία του χρόνιου αλκοολισμού, ή δποία εφαρμόζεται κατά τάς τελευ
ταίας δεκαετίας (Aversion therapy) δια προκλητής αποστροφής προς το οινόπνευμα,
έ'ρχεται αμέσως είς τήν σκέψιν καθώς διαβάζει κανείς τήν περικοπή του Όβιδίου.
Κατά τήν θεραπείαν λοιπόν αυτήν, τήν σημερινήν, αναμιγνύουν είς ενα ποτήρι
κρασί μίαν ούσίαν, πού προκαλεί ναυτίαν μέχρις εμέτου μαζί μέ αϊσθημα αηδίας
καί δυσφορίας, λ. χ. ίπεκακουάναν (είς κόνιν) ή εκτελούν ένεσιν έμετίνης, πού
προκαλεί τά 'ίδια ενοχλήματα. Ή δοκιμασία επαναλαμβάνεται επί πολλάς ημέρας,
δπως γίνεται δια τήν έγκατάστασιν συνηρτημένου αντανακλαστικού επί κυνών
κατά το πείραμα του Παυλώφ (είς τους οποίους κατώρθωσε να προκαλή σιελόρροιαν μόνον μέ τον ήχον κώδωνος, πού τον είχε κατ* επανάληψιν προηγουμένως
συνδυάσει μέ τήν χορήγησιν τροφής) : Παρομοίως το κρασί μόνον του (χωρίς
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προσθήκην ναυτιογόνου ουσίας), ακόμη και ή οσμή ή ή θέα του προκαλούν εις τον
άλκοολικόν άηδίαν, ναυτίαν καΐ Ιμετον.
Είς τήν όλοκλήρωσιν της θεραπείας των Προιτίδων συνετέλεσε και ή είδησις
την οποίαν έγνωστοποίησε ό Μελάμπους εις αύτάς, οτι δ πατήρ των τελικώς ανε
γνώρισε τήν λατρείαν του Διονύσου. Έ τ σ ι έδρασεν επικουρικώς καΐ ή άρσις τώνγονεϊκών απαγορεύσεων, ώς θα έλέγομεν σήμερον (levée des interdictions parentales).
Κατά τήν έπιστροφήν των ύπανδρεύθησαν ή Ίφιάνασσα τον Μελάμποδα και ή
Λυσίππη τον άδελφόν του Βίαντα (του οποίου ή σύζυγος Πηρώ εϊχε προσφάτως
αποβιώσει, καθώς σημειώνει ό Robert Graves, The Greek Myths, 1, 235) καί ελαβον έκαστος το εν τρίτον του βασιλείου του Προίτου, κατά τα συμπεφωνημένα.
Έ κ των ανωτέρω συνάγεται δτι εις τα μυθολογούμενα περί της «μανίας» των θυ
γατέρων του Προίτου και περί της θεραπείας είς τήν οποίαν υπεβλήθησαν, υπάρχουν
στοιχεία πού στηρίζουν τήν άποψιν, δτι δέν είναι αποκυήματα αχαλίνωτου φαντα
σίας, άλλα αρχαιοελληνικά ευρήματα, παρατηρήσεις, σκέψεις, εννοιαι και πρακτικαΐ
έφαρμογαί τάς οποίας υπό το φως των σημερινών κατακτήσεων της Ψυχιατρι
κής Επιστήμης : (συγκεκριμένως της Ένδομυχοψυχολογίας της (Tiefenpsycho
logie) χαρακτηρίζομεν με τάς έξης 2 ονομασίας :
Ψυχοσύγκρουσις (μεταξύ προεγώ - υπερεγώ),
Καταφυγή εις τήν νόσον,
Άνθρωπομορφισμος (αλλαγή της προσωπικότητος),
Όμαδική παραφροσύνη,
Ψυχική μόλυνσις,
Διαλεκτική, Ψυχοσωματική ιατρική των οργάνων,
* Υποβολή διά εξορκισμών μαγικών (επωδών), τελετουργιών, θυσιών,
Ένδοεκρηκηκή ή άγχοπλημμυριστική ψυχοθεραπεία,
Θεραπεία διά της πειθούς - πειθιατισμός,
Φαρμακοθεραπεία (έλλέβορες),
Θεραπεία αλκοολισμού διά προκλητής αποστροφής (νύξεις),
Λουτροθεραπεία (καθαρμός).
*Ας προστεθη πρώτον δτι οι δροι ούτοι και αί έ'ννοιαι, τάς οποίας αύται αντι
προσωπεύουν εϊναι δημιουργήματα, μεταξύ πολλών άλλων, της Ψυχαναλυτικής Σχο
λής του Φρόϋντ και δτι ό αφορισμός του Νίτσε κατά το όποιον «οι αρχαίοι "Ελ
ληνες τα είπαν δλα, δέν άφησαν τίποτα γιά μας», έ'χει ίσχύν κυρίως διά τάς Έ π ι στήμας του άνθρωπου (Ψυχολογίαν, Κοινωνιολογίαν, Έθνολογίαν, Θρησκειολογίαν,
Λαογραφίαν κ.λ.π.), αν ώς κριτήριον ληφθή ή ρήσις του Πρωταγόρα : «πάντων
χρημάτων μέτρον άνθρωπος» καί δεύτερον δτι κρίνεται χρήσιμον να καταλήξωμεν
μέ τον όρισμον του'Ησυχίου : « Μ ΰ θ ο ς λ ό γ ο ς κ ε ν ό ς , ψ ε υ δ ή ς ε ί κ ο ν ί ζ ω ν τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν», πού είναι προέκτασις συναφούς σκέψεως του Πλάτω
νος εις τήν «Πολιτείαν» (330 δ και 337 α). Διευκρινίζεται δτι εδώ πρόκειται
διά ψυχολογικήν άλήθειαν μέ διαχρονικότητα καί καθολικότητα, δεδομένου δτι
ή βασική προσωπικότης (αί ένστιγματικαί ένορμήσεις μέ τάς συναφείς συναισθηματικάς καταστάσεις) δέν παραλλάσσουν διά μέσου τών αιώνων. Αυτό έχει άπο
τήν ίδικήν μας άποψιν δχι όλιγωτέραν άξίαν άπο τήν ίστορικήν άλήθειαν, μέ
τήν έννοιαν δτι εις μίαν τόσον παρωχημένην έποχήν εις αυτόν τον τόπον έπραγματοποιήθησαν διαισθητικώς ψυχολογικαί παρατηρήσεις καί επιτεύξεις, είς τάς
οποίας μέ πολύ μόχθον καταλήγουν σήμερον οι έρευνηταί. Διά πειστικήν τεκμηρίωσιν κατεχωρήθησαν τά σχετικά χωρία, αυτούτια ή μεταφρασμένα.
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Psychothérapie par implosion (flooding) de la «Manie» der Proetides par Mélampous
Parmi les thérapeutiques tefléxolegiques des névroses qui s' opposent aux
méthodes de psychothérapie traditionelle - freudienne et ses dérivés-, c' est la
technique d' inondation (flooding procedure) et la thérapie par implosion (implosive therapy), les plus récemment mises en pratique, qui tiennent la première place, en ce sens qu' elles impliquent 1* intervention active du psychothérapeute au plus haut degré : «il s' agit, nous dit J. Rognant, de parvenir le
plus rapidement possible aux origines les plus profondes des symptômes actuels
en essavant de faire naître chez le sujet des réactions anxieuses les plus vives».
Le thérapeute obige le malade à s' exposer aux stimuli générateurs d' angoisse,
qu* en dehors de la situation thérapeutique, il cherche à éviter au moyen de
de ses symptômes» (phobiques). Il s' agit des filles du roi pré-homérique de
Tyrinthe Poetos (Elles s' appelaient Iphinoë, Lysippe et Iphianassa). Parvenues à Γ
âge nubile furent frappées de «folie» sur la cause de laquelle existent trois versions. Suivant la plus répandue ce serait Dienysos, le dieu du vinj des orgies
(symbolisées par le phallus) et du délire mystique, qui aurait provoqué, 1*égarement des jeunes filles, qui réfusant d' adopter le nouveau culte, ont méprisé
les rites dionysiaques : elles ze crurent transformées en génisses et, ss échappant
de la maison partenelle, parcoururent Γ Argolide, Γ Arcadie et le reste du
Peloponèse, dans le dénuement et le desordre le plus complet.
Mélampous, «Γ inventeur du traitement par des remèdes et des purifications».
«s' adjoignant les plus vigoureux jeunes gens, organisa uue poursuite de ces
filles avec cris rituels et certaines danses enthousiastiques», et les conduisit
des montagnes jusqu* à Sicyon.
Gomme factuer adjuvant, qui a dû aider les Proetides à recouvrer la raison,
on pourrait invoquer aussi la levée de Γ interdiction parentale, étant donné que
Proetus, en attendant, a été obligé d' accepter le culte de Dionysos.

