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AΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

[514a] Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει 
τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ 
ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπτα-
μένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ 
σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέ-
λη καὶ τοὺς αὐχένας, [514b] ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ 
πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ 
ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρ-
ρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν 
δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, 
ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ 
παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη. 
[514c] Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώ-

πους σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀν- 
δριάντας [515a] καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα 
εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶ-
ντας τῶν παραφερόντων. 
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Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 
Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ· τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν 

ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς 
σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπη-
λαίου προσπιπτούσας; 

Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν  
[515b] ἠναγκασμένοι εἶεν διὰ βίου; 

Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; 
Τί μήν; 
Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα 

ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν; 
Ἀνάγκη. 
Τί δ’ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι; 

ὁπότε τις τῶν παριόντων φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι αὐτοὺς 
ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; 

Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’, ἔφη. 
[515c] Παντάπασι, δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι 

νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς. 

[514] «Ύστερα από αυτά», είπα, «δοκίμασε να απεικο-
νίσεις την ανθρώπινη φύση μας ως προς την παιδεία και 
την απαιδευσία της, πλάθοντας με το νου σου μια κατά-
σταση όπως η ακόλουθη: Φαντάσου δηλαδή ανθρώπους 

10
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σ’ ένα οίκημα υπόγειο, κάτι σαν σπηλιά, που το άνοιγμά 
της, ελεύθερο στο φως σε μεγάλο μάκρος, θα απλώνεται σε 
όλο το πλάτος της σπηλιάς, και τους ανθρώπους αυτούς να 
βρίσκονται εκεί μέσα από παιδιά κιόλας, αλυσοδεμένοι από 
τα σκέλια και τον αυχένα, [514b] ώστε να μένουν στην ίδια 
θέση και να κοιτάζουν μόνο προς τα εμπρός χωρίς να μπο-
ρούν, έτσι αλυσοδεμένοι καθώς θα είναι, να στρέφουν γύρω 
το κεφάλι τους· κι ένα φως να τους έρχεται από ψηλά κι από 
μακριά, από μια φωτιά που θα καίει πίσω τους, κι ανάμεσα 
στη φωτιά και τους δεσμώτες, στην επιφάνεια του εδάφους, 
να περνάει ένας δρόμος, κι εκεί δίπλα φαντάσου ένα τειχάκι 
χτισμένο παράλληλα στο δρόμο σαν εκείνα τα χαμηλά πα-
ραπετάσματα που στήνουν οι ταχυδακτυλουργοί μπροστά 
στους θεατές για να δείχνουν από εκεί τα τεχνάσματά τους».

«Φαντάζομαι», είπε.
[514c] «Φαντάσου ακόμη ότι κατά μήκος σε αυτό το 

τειχάκι κάποιοι άνθρωποι μεταφέρουν κάθε λογής κατα- 
σκευάσματα, που εξέχουν από το τειχάκι, [515a] αγάλμα-
τα και άλλα ομοιώματα ζώων, από πέτρα, από ξύλο ή από 
οτιδήποτε άλλο, κι ότι, όπως είναι φυσικό, άλλοι από τους 
ανθρώπους που κουβαλάνε αυτά τα πράγματα μιλούν και 
άλλοι είναι σιωπηλοί».

«Αλλόκοτη», είπε, «η εικόνα που περιγράφεις, και οι δε-
σμώτες αλλόκοτοι κι αυτοί».

«Όμοιοι με εμάς», έκανα εγώ· «γιατί πρώτα-πρώτα μή-
πως φαντάζεσαι ότι οι δεσμώτες αυτοί εκτός από τον εαυτό 
τους και τους διπλανούς τους έχουν ιδωμένο τίποτε άλλο 
πέρα από τις σκιές που ρίχνει το φως αντίκρυ τους στον 
τοίχο της σπηλιάς;»
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«Μα πώς θα ήταν δυνατόν», είπε, [515b] «αφού σ’ όλη 
τους τη ζωή είναι αναγκασμένοι να έχουν το κεφάλι τους 
ακίνητο;»

«Και με τα πράγματα που περνούν μπροστά στο τειχάκι 
τι γίνεται; Τι άλλο από αυτά παρά μόνο τις σκιές τους βλέ-
πουν οι δεσμώτες;»

«Τι άλλο θα μπορούσαν να δουν;»
«Αν, τώρα, είχαν τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ τους, 

δεν νομίζεις ότι θα πίστευαν πως οι ονομασίες που θα χρη-
σιμοποιούσαν αφορούν τις σκιές που έβλεπαν να περνούν 
μπροστά από τα μάτια τους;»

«Κατ’ ανάγκην», είπε.
«Κι αν υποθέσουμε ακόμη ότι στο δεσμωτήριο ερχόταν 

και αντίλαλος από τον αντικρινό τοίχο; Κάθε φορά που θα 
μιλούσε κάποιος από όσους περνούσαν έξω, φαντάζεσαι ότι 
οι δεσμώτες θα πίστευαν ότι η φωνή δεν βγαίνει από τη σκιά 
που θα έβλεπαν να περνά από μπροστά τους;»

«Μα το Δία», είπε, «αναγκαστικά».
[515c] «Ασφαλώς λοιπόν», είπα εγώ, «οι άνθρωποι αυτοί 

δεν θα ήταν δυνατόν να πιστέψουν για αληθινό τίποτε άλλο 
παρά μονάχα τις σκιές των κατασκευασμάτων».1

1. Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, μτφ. Νίκος Σκουτε-
ρόπουλος, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση».



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πριν από πολλά χρόνια είχα παρουσιάσει μία επι-
στημονική εργασία, ως μέρος της ακαδημαϊκής μου εκ-
παίδευσης σε βρετανικό πανεπιστήμιο, αναφορικά με 
την ανάπτυξη ενός μοντέλου ενοποιημένης υγείας. Το 
θέμα που είχα επιλέξει ήταν η σχέση των κοινωνικών 
δυναμικών με τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου 
και οι επιπτώσεις στην υγεία του.

Έκτοτε, και ύστερα από πολλές επιστημονικές με-
λέτες και κλινικές παρατηρήσεις σε χιλιάδες άτομα 
που παρουσίαζαν πληθώρα ψυχοσωματικών παθολο-
γικών συμπτωμάτων, το θέμα αναπτύχθηκε περαιτέρω 
και πήρε ευρύτερες διαστάσεις, που χαρακτηρίζονται 
«βιο-ψυχο-κοινωνικές». Δηλαδή αφορούν τον άνθρωπο 
στην ολότητα της ύπαρξής του.

Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για υψηλά επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας. 
Ποια όμως είναι αυτή η διατροφή; Πώς προάγει την 
υγεία και προστατεύει από τις παθήσεις; Πώς την επι-
λέγει ο άνθρωπος και γιατί; Τι είναι η υγεία; Ποιος 
είναι ο ορισμός της; Είναι απλώς η απουσία παθολο-
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γικών συμπτωμάτων ή μια πολύ πιο βαθιά έννοια, που 
σημαίνει πολύ περισσότερα για τον άνθρωπο;

Για παράδειγμα, αναφερόμαστε συχνά σε «υγιείς 
σχέσεις», «υγιείς επιχειρήσεις», «υγιές κοινωνικό περι-
βάλλον», «υγιή νοοτροπία», και λοιπά. Έχουν όλα αυτά 
σχέση με τις σωματικές λειτουργίες, τα παθολογικά συ-
μπτώματα και τη διατροφή; 

Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε αν μόνο η διατρο-
φή επηρεάζει τα επίπεδα υγείας του ατόμου ή υπάρ-
χουν και άλλοι παράγοντες, γνωστοί και άγνωστοι, οι 
οποίοι αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη ύπαρξη και 
καθορίζουν αυτό που αποκαλούμε «ψυχική και σωμα-
τική υγεία». Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ή πρό-
κειται απλώς για μια σοβαρή έλλειψη κατανόησης του 
ανθρώπου για την ίδια του την ύπαρξη και τις δυνάμεις 
που τη διαπλάθουν και την κατευθύνουν; 

Θα πρέπει να αναλύσουμε τον όρο «ψυχική και 
πνευματική υγεία» μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και να 
κατανοήσουμε σε βάθος την έννοια «ο άνθρωπος είναι 
προϊόν του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και κι-
νείται, και το οποίο καθορίζει την ποιότητα ζωής που 
θα έχει». Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι θέματα που πρέ-
πει να τα προσεγγισουμε με τη λογική, χωρίς προκατα-
λήψεις και δογματισμούς, αλλά, αντίθετα, με επιστη-
μονική τεκμηρίωση.

Αν δεχτούμε ότι τα υψηλά επίπεδα ενέργειας, ευε- 
ξίας, καθαρής σκέψης, οξυδέρκειας και η όρεξη για συ-
νεχή δημιουργία, με αυξανόμενη αγάπη, σεβασμό και 
εκτίμηση για τη μοναδικότητα του εαυτού μας αλλά 
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και των συνανθρώπων μας, είναι χαρακτηριστικά μιας  
υγιούς ανθρώπινης ύπαρξης και απαραίτητη προϋπό-
θεση για πραγματική ποιότητα ζωής, πώς μπορούμε να 
τα εξασφαλίσουμε; Και πού τα συναντάμε, σε ποιους 
ανθρώπους και πόσο συχνά; Τι είναι τελικά οι ανθρώ-
πινες κοινωνίες και ποια η σχέση του ανθρώπου με αυ-
τές και με τον ίδιο του τον εαυτό; 

Θεωρώ ότι τα συμπεράσματα είναι τόσο σημαντικά 
και ζωτικής σημασίας για την ψυχική και τη σωματική 
υγεία του σύγχρονου «κοινωνικοποιημένου» ανθρώπου 
– αλλά και της κοινωνίας γενικότερα –, που θα έπρεπε 
να γίνουν γνωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την έκδοση αυτού 
του βιβλίου. 





ΤΟ ΙΣΤΟΡΙκΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΗΣ κΟΙΝΩΝΙκΗΣ ΕξΕΛΙξΗΣ  

κΑΙ ΤΗΣ κΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟφΗΣ

Η επάρκεια τροφής συνδεόταν πάντα με την αφθο-
νία και την υλική δύναμη. Η έλλειψή της δημιουργούσε 
κοινωνικές συγκρούσεις, πολέμους και επαναστάσεις. 
Παρότι οι λόγοι για τις συγκρούσεις των ανθρώπων 
είναι συνήθως σύνθετοι, η τροφή – ή, για να είμαστε 
πιο ακριβείς, η έλλειψή της – θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ένας από τους κυριότερους και το «...άχυρο που 
έσπασε την πλάτη της καμήλας». Η πιθανότητα επα-
νάστασης στη Γαλλία το 1789 έγινε βεβαιότητα όταν η 
Μαρία Αντουανέτα συμβούλεψε το πεινασμένο πλή-
θος «να φάει παντεσπάνι», αφού δεν υπήρχε ψωμί. Οι 
ατέλειωτες ουρές πεινασμένων πολιτών έξω από τους 
άδειους φούρνους της Πετρούπολης ήταν ο σπινθή-
ρας της Ρωσικής Επανάστασης του 1917. Οι Pacey και 
Payne αναφέρουν ότι οι πρώτες ανθρώπινες κοινω- 
νίες δημιουργήθηκαν από την ανάγκη διασφάλισης και 
ανταλλαγής τροφής.1 

1. «Η συνεργασία για την απόκτηση τροφής και η κατανομή της 
μεταξύ των μελών μιας οικογένειας σηματοδότησε την αρχή της 
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Σύμφωνα με τους Lenski et al1 οι πρώτες ανερχόμε-
νες κοινωνίες κατατάσσονται σε αυτές των κυνηγών, 
των βοσκών, των ψαράδων και των απλών κοινωνι-
ών συγκομιδής καρπών. Η οργάνωση της κοινωνίας, 
η δομή και η ιεραρχία της προσδιορίστηκαν από την 
εχθρότητα του ίδιου του περιβάλλοντος που προμή-
θευε την τροφή. Ο φόβος της πείνας και της απώλει-
ας των αποθεμάτων τροφής οδήγησε τους ανθρώπους 
να αναπτύξουν πιο προηγμένες και σκεπτόμενες κοι-
νωνίες, ώστε να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο 
ζούσαν και να προστατευτούν από το άγνωστο. Ο 
Ρωμαίος ποιητής Πέρσιος έγραψε ότι η πείνα είναι «ο 
δάσκαλος των πρακτικών τεχνών και ο χορηγός των 
εφευρέσεων». Κατά τους Lenski et al, στην προσπάθεια 
να επιβιώσουν σε ένα απειλητικό περιβάλλον, οι διά-
φορες κοινωνίες είχαν ένα βασικό απόθεμα στην τερά-
στια αποθήκη πληροφοριών που περιείχαν τα γονίδια 
των μελών τους. 

Αυτές οι γενετικές πληροφορίες μεταφέρθηκαν με 
την πάροδο των αιώνων στις επόμενες γενιές. Καθώς 
οι άνθρωποι ανέπτυσσαν ανώτερη συνείδηση, οι κοι-

         

κοινωνικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. Ο βαθμός ενσωμάτωσης 
ενός ατόμου στην κοινωνία μπορεί να μετρηθεί από την επάρ-
κεια και τη σιγουριά της ικανότητάς του να παράγει, να ελέγχει, 
να αγοράζει, να δανείζεται ή να αποκτά με άλλο τρόπο τροφή». 
Pacey, Arnold and Payne, Philip, Agricultural development and 
nutrition, Westview Press, U.S.A., 1985. 
1. Lenski et al, «Balancing Robustness and Evolvability», ΗΠΑ, 
2006.
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νωνίες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν το ίδιο βασικό 
πρόβλημα της διασφάλισης επαρκούς ποσότητας τρο-
φής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το έκαναν και η συ-
μπεριφορά τους απέναντι στην τροφή άρχισε να αντα-
νακλά τις εξελισσόμενες ανώτερες πνευματικές τους 
ικανότητες. Η γυμνή έκφραση της ανάγκης τους για 
εξασφάλιση τροφής επικαλύφθηκε από ένα λούστρο 
επεκτατισμού και καθόρισε την πολιτική να κυριαρχή-
σουν και να επιβάλουν τη θέλησή τους στους γειτονι-
κούς πληθυσμούς με μόνιμους στρατούς. 

Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο αναπτύχθηκε 
μια νέα βασική ανάγκη. Η ανάγκη έκφρασης και επι-
βεβαίωσης των ανώτερων πνευματικών ικανοτήτων 
του ανθρώπου μέσω της ανάπτυξης ακόμη ανώτερων 
μορφών πολιτισμού. Οι κοινωνίες άρχισαν να ανα-
πτύσσουν εξεζητημένες μορφές θρησκείας, κουλτού-
ρας και φιλοσοφίας, ερευνώντας το νόημα της ζωής 
και της ύπαρξης και προσπαθώντας να καθορίσουν 
τον σκοπό και την κατεύθυνσή τους. Οι Αθηναίοι της 
εποχής του Περικλή πίστευαν πως υπάρχουν μόνο δύο 
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για την εξέλιξη του 
ανθρώπου: η τροφή και η ψυχαγωγία. Η πρώτη θρέ-
φει το σώμα και η δεύτερη την ψυχή. Η θρέψη της 
ψυχής οδήγησε την ανθρωπότητα στο μακρύ ταξίδι 
της μέσω της θρησκείας και της φιλοσοφίας και στη  
δημιουργία της Ιστορίας των τελευταίων 10.000 χρό-
νων. Η πρώτη, βασική, ανάγκη για τροφή όμως παρέ-
μεινε το ίδιο ισχυρή και κυρίαρχη όσο και η δεύτερη. 
Και οι δύο αυτές ανάγκες αλληλοεπηρεάστηκαν στη 
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διάρκεια των αιώνων με τρόπους που είχαν σημαντικές 
συνέπειες – τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε σε βά-
θος – όσον αφορά την αντιμετώπιση της τροφής κατά 
την έναρξη του 20ού αιώνα. 

Η επικράτηση της οργανωμένης θρησκείας στις 
κοινωνίες άρχισε επίσης να καθορίζει τις διατροφικές 
συνήθειες των μελών τους. Η τροφή ήταν άρρηκτα 
συνδεμένη με το σώμα και είτε αποτελούσε εμπόδιο 
στην πνευματική ανάπτυξη είτε έπρεπε να εξαγνιστεί. 
Ο οίνος και ο άρτος στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, 
αντιπροσωπεύοντας το σώμα και το αίμα του Χρι-
στού, είναι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας προσπάθειας. 
Οι Mennell et al1 αναφέρουν ότι η νηστεία χρησιμο- 
ποιήθηκε για την επίτευξη αφύσικων επιπέδων διέγερ-
σης του ατόμου ως προετοιμασία για πνευματική έκ-
σταση και ότι σε μετέπειτα στάδια κοινωνικής ανάπτυ-
ξης οι προσφορές τροφής στους νεκρούς προμήθευαν 
την Εκκλησία με τις πρώτες της εισφορές. Τροφή, δο-
ξασίες και θρησκεία συνδέθηκαν και η διαδικασία του 
φαγητού απέκτησε ιδιαίτερο νόημα. Στην ελληνική 
μυθολογία οι Ολύμπιοι θεοί θρέφονταν με αμβροσία 
και έπιναν νέκταρ. Οι περιπλανώμενοι Ιουδαίοι, αφού 
έφυγαν από την Αίγυπτο, έλαβαν ψωμί κατευθείαν από 
τον ουρανό (Έξοδος, 16:4) ως σημάδι της θεϊκής προ-
στασίας της κοινότητάς τους. Η τροφή δεν ήταν πια 
μόνο η βιολογική ανάγκη για την πρόσληψη θρεπτικών 

1. Mennell et al, The Sociology of Food: Eating, Diet and Culture, 
Sage Publications/International Sociological Association, 1992.
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στοιχείων, αλλά μια κοινωνική και θρησκευτική έκφρα-
ση. Ακόμη περισσότερο, έγινε η κινητήρια δύναμη που 
δημιούργησε και επέκτεινε αυτοκρατορίες και έφερε 
διαφορετικούς πολιτισμούς σε επαφή μεταξύ τους.

Όπως παρατήρησε ο Adam Smith στο κλασικό αρι-
στούργημά του Η προέλευση και η φύση του πλούτου 
των εθνών, «Η τροφή δεν αποτελεί μόνο το κύριο μέρος 
των αγαθών στον κόσμο, αλλά ακριβώς η αφθονία της 
τροφής προσδίδει το κύριο μέρος της αξίας της σε σχέ-
ση με άλλα είδη αγαθών». Η ανάγκη για αγαθά, επίσης, 
προώθησε το διεθνές εμπόριο, τις εξερευνήσεις των με-
γάλων εξερευνητών και την αποικιοκρατία.

Η διατροφή έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε αυτή την ανά-
πτυξη. Οι R. Passwater και C. Kandaswami1 αναφέρουν 
ότι πολλοί εξερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των 
Vasco Da Gama και Jacques Cartier, είδαν τα πληρώ-
ματά τους να αποδεκατίζονται εξαιτίας της έλλειψης 
βιταμίνης C, η οποία περιέχεται στα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά. Ο Captain Cook, αντιθέτως, δεν έχασε 
κανέναν από το πλήρωμά του, γιατί είχε προνοήσει να 
αποθηκεύσει επαρκείς ποσότητες αυτών των τροφών 
στα πλοία του. Στην ουσία το βρετανικό ναυτικό επι-
κρατούσε στις θάλασσες χάρη στη βιταμίνη C, μια και 
οι ναυτικοί μπορούσαν να μείνουν στο πλοίο πολύ πε-
ρισσότερο χρονικό διάστημα χωρίς να υποφέρουν από 

          

1. Passwater, R. and Kandaswami, C., Pycnogenol: The Super 
«Protector» Nutrient, New Canaan, CT: Keats Publishing, Inc., 
ΗΠΑ, 1994.
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σκορβούτο. Με λίγα λόγια, η Βρετανική Αυτοκρατο-
ρία στηρίχτηκε στα γλυκολέμονα – limes –, εξού και 
η αμερικανική έκφραση «limeys» που χρησιμοποιείται 
για τους Βρετανούς. Ο Alan Macfarlane1 θεωρεί ότι η 
βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία κατέστη εφι-
κτή χάρη στην κατανάλωση τσαγιού και μπίρας. Και 
τα δύο, με τις αντισηπτικές τους ιδιότητες, πρόσφεραν 
προστασία στον πληθυσμό και έτσι μπορούσε να συ-
ναθροίζεται στις μεγάλες πόλεις και να παρέχει φτηνό 
εργατικό δυναμικό.

1. Mac Farlane, A., Mc Farlane, I., The Empire of Tea, Harry N. 
Abrams, 2009.


