
ΥΓΕΙΟΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ & 
ΦΥΤΟ'Ι'ΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Βασίζεται στο  έργο "Περί αέρων, υδάτων και τόπων" 
του Ιπποκράτους. Το γνησιότερον έργον του Πατρός 

της Ιατρικής & Θεμελιωτού της Φυσικοπαθητικης: 
1. Βιβλίο Ιατρικής Γεωγραφίας 
2. Επιτομή της Ιπποκρατικής συλλογής 

[Corpus Hippocraticum] Δρ. Κ. Μητροπούλου Ιατρού.

Εργασία Φυσικοπαθητικής έρευνας του 
Δρ. Ν. Σαμαρίδη N.D,PhD- Φυσικοπαθητικός. 

Λέξεις κλειδιά: Εποχή, Υγεία, πόσιμα ύδατα, ελώδεα, πηγαία, 
όμβρια.



§ 1. “Ιητρικήν όστις βούλεται ορθώς ζητείν, 
τάδε χρη ποιέειν”, Ιπποκράτης. 
“Επιβλέπειν ουν δει και ώρην και χώρην, και 
ηλικίην και νούσους...” (Αφ. 2 Ιπποκρ.)
1. Πρώτον να εξετάζει καλώς τις εποχές 
(ώρας) του έτους και ό,τι δύναται 
επεργάζεται εκάστη εποχή.
Ήτοι, να επιβλέπει τις επιδράσεις του 
‘’περιβάλλοντος’’ στο ‘’βιο-σωματοψυχικόν 
σύνολον" του ανθρώπου, καθορίζοντας την 
εν γένει "ιδιοσυστασία" του.



2. Να εξετάζει τα πόσιμα ύδατα και την 
δύναμιν ενεργείας των, καθ' όσον 
διαφέρουν κατά γεύσιν, το βάρος και την 
ενέργειαν.
3. Τα πόσιμα ύδατα διακρίνονται εις  
‘’νοσώδεα και ‘’υγιεινότερα’’, αναλόγως της 
‘’ποιότητος του ύδατος’’, με ποικίλες 
ιδιότητες: παχύ ή λεπτόν, σκληρόν, ή 
μαλακόν, ανουσιονή εύγευστον, θολόν ή 
διαυγές, γλυκόν ή υφάλμυρον κ.α.



4. Η ποιότης του ύδατος, η οποία εξαρτάται 
α) από το έδαφος, εξ ου πηγάζει και 
β) τους επικρατούντας ανέμους, 
και συμβάλλει κατά πολύν εις την Υγεία του 
ανθρώπου.
“Πλείστον γαρ μέρος ξυμβάλλεται εις την 
Υγίειην”, Ιπποκρ.
– Η υψηλή περιεκτικότητα του ανθρωπίνου 
οργανισμού σε Νερό (~70%) το καθιστά 
βασικό ρυθμιστή πλείστων οργανικών 
βασικών λειτουργιών, π.χ. ενυδάτωση, 
θερμορύθμιση, κυτταρική επικοινωνία, 
εγκεφαλική λειτουργία, αποτοξίνωση κ.α.



Κατηγορίαι υδάτων:
α) Ύδατα ελώδεα και στάσιμα, (λιμναία)
ακατάλληλα προς πόσιν.
Χαρακτήρ: θερμά το θέρος, ψυχρά τον 
χειμώνα,
χολώδη και τεθολωμένα (φλεγματώδη).



β) Πηγαία ύδατα
ακατάλληλα προς πόσιν (ουκ αγαθά) 

τα εκ των βράχων (πετρέων σκληρά), τα 
των θερμοπηγών, τα μεταλλικά.
γ) Όμβρια ύδατα
Χαρακτήρ: γλυκέα, λεπτά, διαυγή, 
κουφότατα (ελαφρά)
κατάλληλα προς πόσιν [μετά από βρασμόν 
και αποψύχωσιν]
ακατάλληλα προς πόσιν [τα από χιόνων και 
πάγων].



β) Πηγαία ύδατα
ακατάλληλα προς πόσιν (ουκ αγαθά) 

τα εκ των βράχων (πετρέων σκληρά), τα 
των θερμοπηγών, τα μεταλλικά.
γ) Όμβρια ύδατα
Χαρακτήρ: γλυκέα, λεπτά, διαυγή, 
κουφότατα (ελαφρά)
κατάλληλα προς πόσιν [μετά από βρασμόν 
και αποψύχωσιν]
ακατάλληλα προς πόσιν [τα από χιόνων και 
πάγων].



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Η ποιότης του ύδατος (εύγευστον, 
διαυγές, γλυκόν, λεπτόν κ.α.) Επηρεάζει 
ευνοϊκά την Υγεία του Ανθρώπου.
Αντιθέτως, "νοσώδεα" είναι τα ανούσια 
(άγευστα), θολά, υφάλμυρα, σκληρά κ.α. 
[ακατάλληλα προς πόσιν].



2. Άριστα ύδατα προς πόσιν είναι: 
τα πηγάζοντα εξ υψηλών λόφων και ορέων 

και τόπων (βαθέων πηγών).
Χαρακτήρ: γλυκέα, λεπτά, εύγευστα, διαυγή, 

μαλακά κ.α. 
Τον Χειμώνα θερμά και το Θέρος ψυχρά.

ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ & ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ! 
Dr.N.Samaridis N.D.
drnsamaridis@gmail.com



“About health-potable waters”
From Hippocrates’ work ‘’On Waters and Places’’ (Aphorism) Naturopathic 

Project of Dr N.Samarides N.D, PhD Naturopath
Keywords: Season, Health, Water : potable, miry, spring, rain 
“Ιητρικήν όστις βούλεται ορθώς ζητείν, τάδε χρη ποιέειν” Ιππ.
1. Initially examine well the seasons (hours) of the year, whatever each season can work out.
That is, to supervise the effects of the environment over the individual’s bio-psychosomatic total, defining his/her overall 
constitution.
2. To examine the potable waters and their energy’s power, since they are different in taste, body and energy. The 
potable waters are distinguished in diseased and healthier, depending on the water’s quality, with various properties : thick
or fine, hard or soft, tasteless or tasty, blur or clear, sweet or brackish etc. The quality of the water, which depends on a) 
the ground that comes from and b) the predominant winds, contributes a lot to human’s Health.
3. “Πλείστον γαρ μέρος ξυμβάλλεται εις την υγίειην”, Ιπποκρ.
The high content of Water (~70%) in the human organism makes it major regulator for plenty of important organic 
functions, for example moisturization, temperature, cellular communication, cerebral activities, detoxification etc. 
Waters’ Categories : 
a) Waters miry and stationary (lake) unfit to drink 
Characteristics: warm in summer, cold in winter Green, blur, muddy (phlegmy) 
b) Spring waters unfit to drink (not goods) Those of rainfalls (hard), thermal springs, mineral 
c) Rain waters (also of snow and ice) 
characteristics: sweet, fine, clear, light  fit to drink (after boiling and defrosting Unfit to drink those of snow and ice 

CONCLUSIONS
1. The water’s quality (delicious, clear, sweet, fine) affects favorably human’s Health.
On the contrary, “diseased” are the tasteless, blur, brackish, hard etc. 
2. Excellent waters to drink are those who spring from high hills and places (deep springs)
characteristics: sweet, fine, delicious, clear
warm in Winter and cold in Summer.





LIVE IN HEALTH AND BLISS !!

Dr.N.Samaridis N.D.
drnsamaridis@gmail.com

Translation and Diligence by Marina Christi


