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Ειςαγωγή. Η ιατρική ςτα ομηρικά έπη 

  Θ λατρεία των ιερϊν δζντρων ςαν κεϊν και θ ενςτικτϊδθσ αναηιτθςθ από τον άνκρωπο οριςμζνων βοτάνων, κάτι 

ανάλογο με τα ηϊα που καταναλϊνουν εμετικά φυτά όταν ζχουν ςτομαχικζσ ενοχλιςεισ, κα πρζπει να αποτζλεςε 

το ξεκίνθμα τθσ κεραπευτικισ βοτανολογίασ. Αργότερα με τθ ςυςςϊρευςθ ςχετικισ εμπειρίασ κα προχϊρθςε ο 

άνκρωποσ ςε κάποια επιλεκτικι ταξινόμθςθ των βοτάνων ανάλογα με τισ ιδιότθτζσ τουσ.  

  Θ χριςθ βοτάνων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ χάνεται ςτο λυκαυγζσ τθσ ιςτορίασ και οι πρϊτεσ ςχετικζσ αναφορζσ 

είναι ντυμζνεσ με το υλικό του μφκου. Κατά τον Αιςχφλο, ο Ρρομθκζασ, ανάμεςα ςτισ τόςεσ τζχνεσ και τρόπουσ που 

ςοφίςτθκε και δίδαξε ςτουσ ανκρϊπουσ, τουσ φανζρωςε και τθ χριςθ των βοτάνων, πϊσ να τα αναδεφουν και 

μ’αυτά να φροντίηουν πλθγζσ και να κεραπεφουν αρρϊςτουσ (Αιςχφλου, Ρρομθκζασ Δεςμϊτθσ). 

  Στθν ελλθνικι μυκολογία είναι πλικοσ οι κεοί και οι θμίκεοι, οι ιρωεσ και οι κνθτοί γνϊςτεσ των βοτάνων και 

ιατιρεσ. Στθν αρχι ο Απόλλωνασ, ο πρϊτοσ και ξεχωριςτόσ κεραπευτισ, αφοφ ς’αυτόν δόκθκε το βοτάνι για κάκε 

αρρϊςτια, θ <παιωνία>, <θ παςάων βοτάνων βαςιλθίδα>. Σφμφωνα με το μφκο, ςτο πανζμορφο αυτό λουλοφδι 

μεταμορφϊκθκε ο μακθτισ του Αςκλθπιοφ Ραιϊν (ι Ραιιων) μετά το κάνατό του (Λλιάδα, Ε, 401). Φςτερα ο γιοσ 

του Απόλλωνα και τθσ Κορωνίδασ, ο Αςκλθπιόσ, <οσ πάντα φάρμακα οίδεν>, που ζφταςε δθλ. να κατζχει όλα τα 

μυςτικά για τισ ρίηεσ και τουσ χυμοφσ των φυτϊν και που κατακεραυνϊκθκε από τον Δία, όταν ο Ρλοφτων του 

παραπονζκθκε πωσ εξ αιτίασ του άρχιςαν πλζον να μζνουν ζρθμα τα δϊματά του. Φυτό αφιερωμζνο ςτθ μνιμθ 

του είναι θ πανζμορφθ <γεντιανι του Αςκλθπιοφ> (Gentiana asclepiadea), που χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ ςαν 

ευςτόμαχο από το βαςιλιά τθσ Λλλυρίασ Γζντιο, κανόντα το 167 π.Χ. και ςαν αποτελεςματικό ςτθ μάχθ κατά τθσ 

πανοφκλασ. Ο Διοςκουρίδθσ το ονομάηει και <ρίηα Κενταφρου>, λόγω των πολλϊν κεραπευτικϊν ιδιοτιτων που 

αναγνϊριηε ς’αυτό και που πικανόν να χρθςιμοποίθςε και ο Κζνταυροσ Χείρων. Επίςθσ, θ μάγιςςα Μιδεια, θ 

περιφθμότερθ φαρμακεφτρα τθσ αρχαιότθτασ, <θ πολυφάρμακοσ και δολόεςςα> κόρθ τθσ Εκάτθσ. Θ δφναμθ των 

φαρμάκων τθσ είναι ακαταμάχθτθ. Με <καυκαςιανό κρόκο> και <άρκευκο> βοικθςε τουσ Αργοναφτεσ, 

εξουδετερϊνοντασ το δράκο που φφλαγε το χρυςόμαλλο δζρασ. Με τα μαγικά τθσ βότανα κα κάνει επίςθσ αιττθτο 

τον Λάςωνα, μ’αυτά τελικά κα πεκάνει και θ επόμενθ ςφηυγόσ του. Ο ςοφόσ Κζνταυροσ Χείρων, ο γιατρόσ και 

δάςκαλοσ τόςων θρϊων, μαηί και του Αςκλθπιοφ, που ζηθςε ςτισ μαγευτικζσ λαγκαδιζσ του Ρθλίου και που τον 

φζρνουν ςτθ μνιμθ μασ τα φυτά <πάνακεσ Χειρϊνιον> ι <ελζνιον> του Κεοφράςτου (Inula helenium) (ο 

Διοςκουρίδθσ ωσ <πάνακεσ χειρϊνιον> περιγράφει το <υπερικό> (Hypericum perforatum) ι <βάλςαμο> κατάλλθλο 

για διγματα φιδιϊν) και το <μζγα κενταφριο> (Centaurea sp.) ι <χειρωνιά> ι <αίμα του Θρακλζουσ>.  Μ’αυτό ο 

Κζνταυροσ Χείρων κεράπευςε τθν πλθγι που του προξζνθςε ο ίδιοσ ο Αχιλλζασ. Ακόμθ, ο αργοφονιάσ Ερμισ, που 

γλίτωςε τον Οδυςςζα από τα μάγια τθσ Κίρκθσ με το μυςτθριϊδεσ βότανο <μϊλυ>  και πλικοσ άλλοι. 

  Κα επιχειριςουμε μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι, με αφετθρία τουσ πρϊιμουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ (11οσ π.Χ. 

αιϊνασ) για να δοφμε πότε άρχιςε και πωσ εξελίχτθκε θ άςκθςθ τθσ ιατρικισ ςτο πζραςμα των αιϊνων. Ροιεσ είναι 

αλικεια οι πρϊτεσ αρχζσ τθσ ελλθνικισ ιατρικισ; Το ερϊτθμα παρουςιάηεται ιδιαίτερα γοθτευτικό, θ απάντθςθ 

όμωσ ς’αυτό είναι ακόμθ και ςιμερα αδφνατθ. Δεν είναι μόνο οι γραπτζσ μαρτυρίεσ που μασ λείπουν. Και τα 

αρχαιολογικά μασ δεδομζνα δεν μποροφν προσ το παρόν να κεωρθκοφν επαρκι. Θ ιςτορία λοιπόν τθσ ελλθνικισ 

ιατρικισ αρχίηει υποχρεωτικά με τα ζπθ του Ομιρου, τα παλαιότερα μνθμεία γραπτοφ ελλθνικοφ λόγου. Ραρά τισ 

διιςτάμενεσ απόψεισ των ερευνθτϊν ( M. Riemschneider, Fr. Albracht, Sainte Beuve, Henry E. Sigerist) για το αν ο 

Πμθροσ γνϊριηε από πόλεμο και μάχεσ, κακϊσ και από ιατρικι, ζνα είναι βζβαιο: πωσ ο Πμθροσ δεν ιταν γιατρόσ 

και τα δφο μεγάλα του ζπθ, θ Λλιάδα και θ Οδφςςεια, δεν είναι βιβλία ιατρικά. Κάκε φορά που ο περίφθμοσ αυτόσ 
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αφθγθτισ μαχϊν αναφζρεται ςε κζματα ιατρικά, όπωσ είναι οι περιπτϊςεισ κανάτων ι τραυματιςμϊν θρϊων, 

όπου περιγράφει με καυμαςτι  ακρίβεια ανατομικζσ λεπτομζρειεσ του ανκρωπίνου ςϊματοσ, αλλά και τρόπουσ 

περιποίθςθσ των πλθγϊν, θ ευκαιρία είναι ζξοχθ για να δείξει πιο πολφ τθν ποιθτικι του δεξιότθτα, παρά τθν 

ιατρικι του κατάρτιςθ. Αυτι είναι μια πρϊτθ επιφφλαξθ για όποιον ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει τα ομθρικά ζπθ 

ωσ πθγι ιατρικϊν πλθροφοριϊν. Μια δεφτερθ επιφφλαξθ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι, ενϊ ο πολιτιςμόσ που 

περιγράφουν τα ζπθ είναι ο μυκθναϊκόσ, ο επικόσ ποιθτισ είναι πολφ μεταγενζςτεροσ και ζχει ενςωματϊςει ςτα 

ζπθ πολιτιςτικά ςτοιχεία και από τθ δικι του εποχι. Ζτςι είναι δφςκολο να διακρίνουμε κάκε φορά ποιεσ από τισ 

ιατρικζσ πλθροφορίεσ κακρεφτίηουν τθ δικι του εποχι και ποιεσ τθν εποχι των θρϊων του. Μια τρίτθ επιφφλαξθ 

υπαγορεφεται από το γεγονόσ ότι ςτον κόςμο των κεϊν και των θρϊων όλα είναι αλλιϊτικα. Οι νόμοι λειτουργοφν 

με διαφορετικό τρόπο και τα καφματα δεν είναι αςυνικιςτο φαινόμενο, όπωσ ακριβϊσ και ςτα παραμφκια. Με 

όλεσ αυτζσ τισ επιφυλάξεισ μποροφν ωςτόςο τα ζπθ του Ομιρου να μασ βοθκιςουν να ςχθματίςουμε κάποια ιδζα, 

ασ είναι αμυδρι και με πλικοσ κενά, για τθν ιατρικι ςτθν παλαιά εκείνθ εποχι.  

  α) Θ ομθρικι ιατρικι είναι ςτθ βάςθ τθσ κρθςκευτικι. Θ οργι των κεϊν είναι θ αποκλειςτικι ςχεδόν αιτία που 

προκαλεί τισ αρρϊςτιεσ ςτουσ ανκρϊπουσ.  Ρράγματι ςτθν αρχι τθσ Λλιάδασ (Α 9) ο Απόλλων, ο γιοσ τθσ Λθτοφσ και 

του Διόσ, είναι που ςτζλνει <νοφςον κακιν> ςτο ςτρατόπεδο των Αχαιϊν, οργιςμζνοσ γιατί ο βαςιλιάσ Αγαμζμνονασ 

πρόςβαλε με βάναυςο τρόπο τον ιερζα του Χρφςθ. Μζρεσ κρατά θ οργι του κεοφ και όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ 

<ολζκοντο λαοί>, ανιμποροι να προςφζρουν οι ίδιοι και τθν παραμικρότερθ βοικεια ςτον εαυτό τουσ. Μιςθμζνοσ 

από τουσ κεοφσ ο Βελλερεφόντθσ, γυρίηει μόνοσ του <ςτθσ Ερθμιάσ τον κάμπο>. Θ μελαγχολία του τρϊει ςα 

ςκουλικι τθν ψυχι (Η 200). Αφθμζνοσ ο Φιλοκτιτθσ από τουσ Ζλλθνεσ ςτθν ζρθμθ Λιμνο (Β 721) κα γλυτϊςει από 

τα <κρατερά άλγεα>, που του προκαλεί το ζλκοσ του, μόνο όταν οι κεοί το κελιςουν. Κατά βάκοσ το δάγκωμα του 

φιδιοφ, που του προκάλεςε τθ φοβερι πλθγι, ιταν κεϊκι τιμωρία για κάποια επιορκία του. 

  β) Στα χζρια όμωσ των κεϊν βρίςκεται και θ κεραπεία των αρρϊςτων. Αυτοί επεμβαίνοντασ με καυματουργό 

τρόπο, απαλλάςςουν τουσ ανκρϊπουσ από τα δεινά τουσ, φτάνει οι ίδιοι να τουσ το ηθτιςουν. ϋΕτςι, ο Διομιδθσ 

βαριά πλθγωμζνοσ από τον Ράνδαρο, ηθτά τθ γιατρειά του από τθν Ακθνά, με μια κερμι προςευχι (Ε 115 εξ.). Και 

θ κεά δεν κ’αργιςει να δϊςει πάλι ςτον ιρωα τθ δφναμι του για τθ μάχθ. Στθν ίδια ραψωδία ο Διομιδθσ, με μια 

αςικωτθ πζτρα ςθμαδεφει το γιο τθσ Αφροδίτθσ Αινεία, που ςωριαςμζνοσ ςτα γόνατα, δζχεται τισ περιποιιςεισ τθσ 

μθτζρασ του (Ε 311 εξ). Σε άλλθ ραψωδία (Ρ 514 εξ.), ο Απόλλωνασ ακοφοντασ τθν προςευχι του Γλαφκου ςταματά 

τθν αιμορραγία του τραφματόσ του και καταπραχνει τουσ αβάςταχτουσ πόνουσ του. Ο Γλαφκοσ κα είναι ςε λίγο 

ζτοιμοσ πάλι για τον πόλεμο. Κάκε κεόσ μπορεί να βοθκιςει τον άρρωςτο, οριςμζνοι όμωσ κεοί ςχετίηονται πιο 

άμεςα με τθν υγεία και τθ κεραπεία τθσ αρρϊςτιασ. Γιατρόσ των κεϊν είναι ςτθν Λλιάδα ο Ραιϊν θ Ραιιων. Στθ 

ραψωδία Ε παρουςιάηεται από τον ποιθτι να κεραπεφει τον Άδθ πρϊτα (ςτ. 401) και φςτερα τον Άρθ (ςτ. 900), 

χρθςιμοποιϊντασ <οδυνιφατα> φάρμακα (φάρμακα που ςκοτϊνουν τον πόνο). Με τον καιρό το όνομα αυτοφ του 

κεοφ ζγινε επωνφμιο άλλων κεϊν. Στθν πραγματικότθτα ςτουσ άλλουσ αυτοφσ κεοφσ αποδόκθκαν με τον καιρό οι 

δικζσ του κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Κεόσ όμωσ τθσ ιατρικισ ζγινε, από πολφ νωρίσ, κυρίωσ ο Απόλλων. Μερικά από 

τα επίκετα που του προςάπτουν (Ακζςιοσ, Αλεξίκακοσ, Αποτρόπαιοσ, Επικοφριοσ, Λατρόσ Ραιάν ι Ραιϊν, Σωτιρ) 

υποδθλϊνουν τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ αυτοφ του κεοφ με τθν υγεία, τθν αρρϊςτια και τθν ίαςθ. Αργότερα, ςτον 

Λπποκρατικό όρκο, οι γιατροί κα ορκίηονται ςτον όνομα του Απόλλωνοσ ιθτροφ για να βεβαιϊςουν με τον πιο 

επίςθμο τρόπο τθν εμμονι τουσ ςτισ αρχζσ του υψθλοφ λειτουργιματόσ τουσ. Λδιαίτερεσ ςχζςεισ με τθν ιατρικι 

ζχουν επίςθσ ο  Ιφαιςτοσ, θ Ιρα, θ Άρτεμθ, θ Ακθνά, θ Ειλείκυια. Για τον Αςκλθπιό, τον γιο του Απόλλωνα και τθσ 

Κορωνίδασ,  που κα γίνει ο κατ’εξοχιν κεόσ τθσ ιατρικισ, παραμερίηοντασ όλουσ τουσ άλλουσ, ςτον Πμθρο δεν 

φαίνεται να ιταν ακόμθ κεόσ. Στον Πμθρο ο Αςκλθπιόσ είναι απλά ζνασ <αμφμων ιθτιρ>, ανάμεςα ςτουσ τόςουσ 

άλλουσ κι’αυτόσ, που διδάχτθκε ιπια φάρμακα κοντά  ςτον Κζνταυρο Χείρωνα και αναφζρεται ωσ ζνασ απλόσ 

θγεμόνασ από τουσ πολλοφσ τθσ Κεςςαλίασ. Σφμφωνα με ζνα παλιό κεςςαλικό κρφλο, που μασ διζςωςε ο Θςίοδοσ, 

ο Αςκλθπιόσ, παράνομοσ καρπόσ του Απόλλωνα με τθν Κορωνίδα, κόρθ του Λαπίκθ Φλεγφα, μετά τθ κανάτωςθ 

(τόξευςθ) τθσ αγαπθμζνθσ του από τθν Άρτεμθ, αφαιρζκθκε από τθν κοιλιά τθσ ηωντανόσ από τον ίδιο τον 

Απόλλωνα, που τον παρζδωςε ςτο Κζνταυρο Χείρωνα. Κοντά ςτο φθμιςμζνο δάςκαλο, ο Αςκλθπιόσ ζγινε ζνασ 
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ζξοχοσ γιατρόσ, που όχι μόνο κεράπευε με γθτειζσ, φάρμακα και εγχειριςεισ τουσ αρρϊςτουσ, αλλά ανάςταινε και 

νεκροφσ, ϊςπου κατακεραυνϊκθκε από τον Δία, όταν ο Ρλοφτων παραπονζκθκε πωσ εξ αιτίασ του ερθμϊκθκε το 

βαςίλειό του. Σε άλλο μεταγενζςτερο κρφλο (Ραυςανίασ ΛΛ 26) θ γζννθςθ του Αςκλθπιοφ ζγινε ςτθν Επίδαυρο. Θ 

Κορωνίδα που ιρκε εκεί ακολουκϊντασ τον πατζρα τθσ, γζννθςε κρυφά τον παράνομο καρπό του ζρωτά τθσ με τον 

Απόλλωνα και το ζκκετο βρζφοσ με τθ κεϊκι λάμψθ ανακαλφφκθκε ςε μια ςπθλιά ςτο Μφρτιον όροσ από ζνα 

βοςκό που διζδωςε παντοφ τθν ευχάριςτθ είδθςθ. Οι γνϊμεσ των ειδικϊν ερευνθτϊν για το πωσ ο Αςκλθπιόσ ζγινε 

ο κατ’εξοχιν κεόσ τθσ ιατρικισ, επιςκιάηοντασ όλουσ τουσ άλλουσ, ακόμθ και τον πατζρα του Απόλλωνα, διίςτανται. 

Για άλλουσ ο Αςκλθπιόσ δεν ιταν αρχικά παρά μια χκόνια κεότθτα ςτθ Κεςςαλία (κάτι ςαν τον Αμφιάραο ι τον 

Τροφϊνιο), που με τον καιρό κατάντθςε ζνασ απλόσ ιρωασ, αργότερα όμωσ ςχεδόν τυχαία αποκαταςτάκθκε ςτθ 

κεϊκι του ιδιότθτα. Στουσ Κεςςαλοφσ οφείλεται θ ειςαγωγι τθσ λατρείασ του χκόνιου αυτοφ δαίμονα ςτθν 

Ρελοπόννθςο και από εκεί απλϊκθκε φςτερα παντοφ. Άλλοι όμωσ ερευνθτζσ δζχονται ωσ πιο ςωςτι τθ γνϊμθ που 

υποςτιριξαν οι Emma και L. Edelstein. Σφμφωνα με αυτιν ο Αςκλθπιόσ, ο αμφμων ιθτιρ του Ομιρου δεν άργθςε να 

γίνει ο προςτάτθσ των γιατρϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ για πολλοφσ αιϊνεσ οι γιατροί αςκοφςαν το ζργο τουσ ωσ 

περιοδευτζσ, κα κατανοιςουμε αςφαλϊσ πωσ τίποτε άλλο δεν κα μποροφςε να ενιςχφςει καλφτερα το κφροσ που 

χρειάηονταν ςτισ περιοδείεσ τουσ, όςο θ πλαςτι άποψθ ότι οι γιατροί  είναι απόγονοι του ιρωα Αςκλθπιοφ. Και 

αυτό είναι ςτθν πραγματικότθτα το περιεχόμενο του όρου Αςκλθπιάδεσ. Πχι ιερείσ, αλλά απόγονοι του ιρωα 

Αςκλθπιοφ. Στθν πραγματικότθτα ο Αςκλθπιόσ δεν κεράπευε αρρϊςτουσ, απλϊσ προςτάτευε τουσ κεραπευτζσ 

γιατροφσ και ζτςι ςτθν ψυχι του λαοφ ταυτιηόταν όλο και πιο πολφ με τθν ιατρικι, ϊςπου ζγινε ο κατ’εξοχιν 

γιατρόσ. Θ κεοποίθςι του πρζπει να ςυντελζςτθκε ςτα τζλθ του 6ου αι. π.Χ. κατά πάςα πικανότθτα ςτθν Επίδαυρο. 

Από τθν Επίδαυρο θ λατρεία του νζου κεοφ άρχιςε να εξαπλϊνεται με αςτραπιαία ταχφτθτα, ςε όλθ τθν Ελλάδα, 

θπειρωτικι και νθςιωτικι, κακϊσ και ςτθ Μικρά Αςία, και ζγινε αργότερα, ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ ρωμαϊκισ 

αυτοκρατορίασ, ο μζγασ αντίπαλοσ και αυτοφ του ιδρυτοφ τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ. Ρεριςςότερουσ από 

τετρακόςιουσ ναοφσ και ιερά είχε αφιερϊςει θ αρχαιότθτα ςτον Αςκλθπιό. Μερικά από αυτά λειτουργοφςαν ακόμθ 

και μζχρι τον 6ο αι. μ.Χ. Τα ονομαςτότερα πάντωσ Αςκλθπιεία ιταν τθσ Επιδαφρου, των Ακθνϊν, τθσ Τρίκκθσ, τθσ 

Κω, τθσ Ρεργάμου. Οι άρρωςτοι προςζρχονταν ηθτϊντασ από το κεό να κεραπεφςει τισ αρρϊςτιεσ τουσ και εκείνοσ 

παρουςιαηόταν ςτα όνειρά τουσ και υποδείκνυε τθ κεραπεία που ζπρεπε να εφαρμόςουν. Τα περιςςότερα από τα 

μεγάλα Αςκλθπιεία ιταν ολόκλθρα ςυγκροτιματα κτιρίων, με κζατρα, ωδεία, ιπποδρόμουσ, ςτάδια κλπ. που 

χρθςίμευαν για τθ ςτζγαςθ, νοςθλεία και ψυχαγωγία των αςκενϊν, αλλά και των ςυγγενϊν τουσ. Θ επικοινωνία 

του αρρϊςτου με το κεό γινόταν ςτο Άβατον. Εκεί πρζπει να γινόταν θ εγκοίμθςισ. Σε ειδικζσ πλάκεσ ςυνικιςαν να 

αναγράφουν το ιςτορικό των διαφόρων περιπτϊςεων και τισ κεραπείεσ των αρρϊςτων. Τζτοιεσ πλάκεσ 

διαςϊκθκαν ςτο Αςκλθπιείο τθσ Επιδαφρου.  

  Με κεραπευτικζσ όμωσ ιδιότθτεσ είναι προικιςμζνοι και οριςμζνοι ιρωεσ-θμίκεοι. Στον ποιθτι τθσ Οδφςςειασ 

είναι γνωςτό το όνομα του Μελάμποδοσ, του <αμφμονοσ μάντεωσ>. Ο μυκογράφοσ Απολλόδωροσ λζει γι’αυτόν 

πωσ ιταν ο πρϊτοσ <ευρθκϊσ τθν δια φαρμάκων κεραπείαν>. Ακριβϊσ με τθ δεφτερθ μζκοδο κεράπευςε από τθν 

τρζλα τουσ τισ κόρεσ του Ρροίτου, βαςιλιά τθσ Τίρυνκασ. Από τον Κεόφραςτο μακαίνουμε πωσ ο Μελάμπουσ ιταν 

ο πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τον <μαφρο ελλζβορο> (Helleborus niger) (ι <μελαμπόδιον> προσ τιμι του, κ. 

ςκάρφθ), ζνα φάρμακο που οι αρχαίοι Ζλλθνεσ το χρθςιμοποιοφςαν ςε πολλζσ αρρϊςτιεσ, ιδίωσ όμωσ ςτθν 

παραφροςφνθ. Γνωςτοί ςτον ποιθτι τθσ Οδφςςειασ είναι και οι απόγονοι του Μελάμποδοσ, με ςθμαντικότερο τον 

Αμφιάραο, που θ λατρεία του ωσ <χκονίου ιρωοσ> γινόταν ςτον Ωρωπό. Στο ιερό του δεν δίνονταν μόνο χρθςμοί, 

αλλά κεραπεφονταν και άνκρωποι με εγκοίμθςθ, λουτρό ςτα ψυχρά νερά μιασ πθγισ και παντελι νθςτεία για 

οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Εγκοίμθςθ και νθςτεία,  ιταν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ κεραπευτικισ αγωγισ και ςτο 

ιερό ενόσ άλλου χκόνιου δαίμονα του Τροφωνίου, ςε ζνα άντρο κοντά ςτθ Λειβαδειά (Ραυςανίασ, ΛΧ 39). 

  γ) Αν οι κεοί δεν το κζλουν, οι άνκρωποι είναι ανιμποροι μπροςτά ςτθν αρρϊςτια τουσ με τισ δικζσ τουσ μόνο 

δυνάμεισ. Το μόνο που μποροφν να κάνουν είναι να ηθτιςουν από τουσ μάντεισ και τουσ κάκε λογισ εξθγθτζσ να 

τουσ αποκαλφψουν τθν αιτία τθσ οργισ των κεϊν. Αυτοί κα τουσ υποδείξουν και με ποιο τρόπο κα καταπραχνουν 

τον κυμωμζνο κεό. Οι ιεροτελεςτίεσ κα εξευμενίςουν το κεό και θ γιατρειά μπορεί τότε να γίνει εφκολθ. 
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  δ) Θ μαγεία, πρϊτο και ζςχατο καταφφγιο των ανκρϊπων για τθ κεραπεία των αςκενειϊν τουσ, εμφανίηεται ςτον 

Πμθρο μόνο κατ’εξαίρεςθ. Ο Οδυςςζασ κυνθγϊντασ ςτον Ραρναςςό και πλθγωμζνοσ άςχθμα από αγριογοφρουνο 

γίνεται καλά από τουσ γιουσ του Αυτόλυκου με μια γθτειά (επαειδι). Το ότι θ μαγεία δεν κα ιταν άγνωςτθ ςτθν 

εποχι του Ομιρου, ανάμεςα ςτισ λαϊκζσ τάξεισ για τθ κεραπεία των αςκενειϊν, το ςυμπεραίνουμε από τθ διάδοςθ 

που είχε και ςτθν εποχι του Λπποκράτθ. Ροια άλλωςτε εποχι κα μποροφςε να καυχθκεί πωσ δεν κιτευςε ςτισ 

δυνάμεισ αυτζσ που δυναςτεφουν παράλογα τον άνκρωπο; 

  ε) Θ Λλιάδα είναι το ζποσ του πολζμου, του πολζμου που παραςφρει ακόμθ και τουσ κεοφσ. Στα πεδία των 

ομθρικϊν μαχϊν ςυχνά ακοφονται οι οιμωγζσ των τραυματιςμζνων. Ροιοσ κα τουσ βοθκιςει να τραβιξουν ζξω το 

ςφθνωμζνο ςτο ςϊμα τουσ βζλοσ; Ροιοσ κα ςταματιςει το αίμα που τρζχει άφκονο από τθν πλθγι; Ροιοσ κα τουσ 

κοιμίςει του αβάςταχτουσ πόνουσ; Συχνά ηθτοφν τθ βοικεια των κεϊν. Καμιά φορά τα καταφζρνουν και μόνοι 

τουσ, ςυχνότερα όμωσ ζχουν τθν ανάγκθ εμπειρότερων ανκρϊπων. Πλουσ κάτι τουσ δίδαξε ο δεκάχρονοσ πόλεμοσ. 

Μερικοί όμωσ από αυτοφσ ζχουν περιςςότερεσ και ειδικότερεσ ιατρικζσ γνϊςεισ. Τισ είχαν αποκτιςει πριν ακόμθ 

ξεκινιςουν για τον πόλεμο. Ραράδειγμα ο Αχιλλζασ, που είχε μάκει πλικοσ <ιπια φάρμακα>, όταν μακιτευςε 

κοντά ςτον Χείρωνα, τον <δικαιότατον  των Κενταφρων>.  Οι γιοι του Αςκλθπιοφ  Μαχάων και Ροδαλείριοσ, που 

ηοφςαν ςτθν Τρίκκθ, πιγαν και αυτοί να πολεμιςουν ςτθν Τροία επικεφαλισ τριάντα καραβιϊν-ιταν κάποτε και 

αυτοί μνθςτιρεσ τθσ Ελζνθσ. Ο Πμθροσ τουσ αναφζρει ωσ <αγακοφσ ιθτιρεσ> που ζμακαν τθν πολφτιμθ τζχνθ από 

τον πατζρα τουσ (Δ 219). Σε άλλθ αναφορά του ποιθτι, ο Μαχάων χαρακτθρίηεται ςαν γιατρόσ, <πολλϊν αντάξιοσ 

άλλων> (Λ 514). Οι υπθρεςίεσ που προςφζρει ςτουσ ςυμπολεμιςτζσ του ο Μαχάων είναι πολφτιμεσ. Ξζρει να 

τραβιξει από το ςϊμα το βζλοσ και να γιατρζψει φςτερα τθν πλθγι με βότανα (Δ 210 εξ.). Από διάφορεσ αναφορζσ 

ςτθν Λλιάδα, αλλά και ζνα αρχαίο ςχόλιο ςε ποίθμα του Ρινδάρου (Ρυκ. Λ 109 a), όπου ο Μαχάων κεράπευςε τθν 

πλθγι του Φιλοκτιτθ, ςχθματίηουμε μια ςαφι ιδζα για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν θ περιποίθςθ των 

τραυμάτων ςτθν αρχαϊκι Ελλάδα. Ρρϊτα απομακρφνονταν τα ξζνα ςϊματα, φςτερα πλζνονταν θ πλθγι και τζλοσ 

προςκζτονταν και φάρμακα. Αν υπιρχε ανάγκθ το τραφμα δενόταν με μαλλί. Οπωςδιποτε δεν ακοφμε να γίνεται 

κανζνασ λόγοσ για χειρουργικά εργαλεία. Για τισ υπθρεςίεσ του Ροδαλείριου δεν γίνεται κανζνασ λόγοσ ςτθν Λλιάδα. 

Σε ζνα επικό ποίθμα του Αρκτίνου χρωςτοφμε τθν πλθροφορία πωσ τα δφο αδζλφια δεν είχαν τθν ίδια ειδικότθτα. 

<Τον Μαχάονα μόνον χειρουργείν εκζλουςι, τον γαρ Ροδαλείριον διαιτάςκαι φαςί τασ νόςουσ>. Στουσ ιρωεσ τθσ 

εποχισ του Τρωϊκοφ πολζμου ι τθσ εποχισ του ποιθτι που φμνθςε αυτόν τον πόλεμο τίποτε δεν ιταν τόςο 

αγαπθτό όςο θ ηωι και θ υγεία και τίποτα πιο μιςθτό από ό,τι ο κάνατοσ. Γι’αυτό και θ αρρϊςτια λογαριαηόταν 

μεγάλθ ςυμφορά. Για να τθν προλάβουν, φρόντιηαν να διατθροφν γερό το ςϊμα τουσ. Θ λιτι δίαιτα, οι ςωματικζσ 

αςκιςεισ, μαηί και θ κακαριότθτα τουσ βοθκοφςαν πολφ ς’αυτό. Από τθν Οδφςςεια τζλοσ μακαίνουμε ότι ςτθν 

εποχι για τθν οποία μασ μιλά ο Πμθροσ, πρζπει να υπιρχαν και επαγγελματίεσ γιατροί και μάλιςτα περιοδευτζσ (ρ 

384). Ροιεσ όμωσ ιταν οι γνϊςεισ και οι επαγγελίεσ τουσ δεν κα μποροφςαμε να ποφμε με βεβαιότθτα. Αιϊνεσ 

φςτερα από τον Πμθρο, όταν πια θ ιατρικι άρχιςε να καλλιεργείται ςε επιςτθμονικότερεσ βάςεισ, διάφοροι γιατροί 

-οι διαςθμότεροι ανάμεςά τουσ- είχαν τθ φιλοδοξία να ςυνδεκοφν γενεαλογικά με κάποιον από τουσ κεοφσ, 

προφανϊσ για να αναγάγουν ς’αυτόν τισ γνϊςεισ τουσ. Δείγμα και αυτό πωσ τα μυςτικά τθσ ιατρικισ τα κρατοφςαν 

ςτισ παλαιότερεσ εποχζσ οι κεοί. Αυτοί αν ικελαν τα αποκάλυπταν και ςε εξαίρετουσ κνθτοφσ, τουσ ιρωεσ, γιουσ 

και αυτοφσ, ςυχνά, κεϊν. Ρότε όμωσ θ ιατρικι άρχιςε ςτον ελλθνικό χϊρο να χάνει το κρθςκευτικό τθσ χαρακτιρα 

και να γίνεται επιςτιμθ; Καίριο και αποφαςιςτικό ρόλο γι’αυτι τθ μεταςτροφι ζπαιξαν  οι προςωκρατικοί 

φιλόςοφοι (οι τρεισ Μιλιςιοι Καλισ, Αναξίμανδροσ, Αναξιμζνθσ, ο Ρυκαγόρασ και θ ςχολι του, ο Αλκμαίων ο 

Κροτωνιάτθσ, ο Δθμοκιδθσ, ο Θράκλειτοσ ο Εφζςιοσ, ο Ραρμενίδθσ, ο Εμπεδοκλισ ο Ακραγαντίνοσ, ο Αναξαγόρασ ο 

Κλαηομζνιοσ, ο Δθμόκριτοσ και ο Διογζνθσ Απολλωνιάτθσ). Δεν ιταν γιατροί οι Ρροςωκρατικοί φιλόςοφοι. Θ βαςικι 

τουσ προςπάκεια-και αυτό φαίνεται κακαρά ςτθν παλαιότερθ κυρίωσ εποχι- ιταν να διερευνιςουν και να 

εξθγιςουν τον κόςμο. Γριγορα όμωσ οι ςοφοί αυτοί ερευνθτζσ επεξζτειναν τθν προςοχι τουσ από το μακρόκοςμο, 

τον ζναςτρο επάνω τουσ ουρανό και τθ γφρω τουσ φφςθ, και ςτον μικρόκοςμο, τον άνκρωπο και ζφταςαν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι οι νόμοι που διζπουν τον πρϊτο είναι και του δεφτερου οι νόμοι. Κάκε ερμθνεία επομζνωσ που κα 

μποροφςε να δοκεί ςτον πρϊτο, κα μποροφςε να βρει και ςτο δεφτερο απόλυτθ εφαρμογι και θ μζκοδοσ που κα 
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μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ διερεφνθςθ των φαινομζνων τθσ φφςθσ, κα μποροφςε να εφαρμοςτεί και για 

τθ διερεφνθςθ των ανκρϊπινων φαινομζνων, επομζνωσ και των φαινομζνων τθσ υγείασ, τθσ αρρϊςτιασ και τθσ 

γιατρειάσ. Και ιταν αυτό το ςθμαντικότερο μάκθμα που κλθροδότθςαν ςτθ μεταγενζςτερθ ιατρικι οι 

προςωκρατικοί φιλόςοφοι. Ζτςι άρχιςε να ςυντελείται θ αποδζςμευςθ τθσ ιατρικισ από το καφμα και θ 

προοδευτικι ανζλιξι τθσ ςε επιςτιμθ. Αυτό βζβαια δεν οδιγθςε ςτθν κατάργθςθ τθσ κρθςκευτικισ ιατρικισ, θ 

οποία ςυνεχίηει να υπάρχει και ςιμερα και κα ςυνεχίςει να υπάρχει αςφαλϊσ και ςτο μζλλον. <Θ κρθςκευτικι 

ιατρικι>, ζγραψε χαρακτθριςτικά ζνασ ειδικόσ ςτα κζματα αυτά, <είναι ςτθν πραγματικότθτα άχρονθ. Σε όλουσ 

τουσ πολιτιςμοφσ, ςε όλεσ τισ εποχζσ υπιρξαν κρθςκευόμενα άτομα, που ςε περίπτωςθ αρρϊςτιασ προτιμοφςαν να 

ηθτοφν βοικεια από τον ιερζα μάλλον παρά από το γιατρό>. Πμωσ με τθ ςυμβολι των προςωκρατικϊν φιλοςόφων, 

παράλλθλα με τθ κρθςκευτικι ιατρικι, κα υπάρχει πλζον ςτθν Ελλάδα και θ ιατρικι που γεννικθκε από τθν 

παρατιρθςθ, τθν εμπειρία και τθ λογικι του ανκρϊπου. 

Κλαςικι εποχι (5οσ αι. π.Χ.-330 π.Χ.) 

  Στισ 27 του μθνόσ Αγριανίου (που ςτο θμερολόγιο τθσ Κω φαίνεται ότι αντιςτοιχοφςε ςτο δικό μασ Λανουάριο) του 

ζτουσ 460 π.Χ. πρωτοείδε το φωσ του ιλιου ο Λπποκράτθσ, ο άνκρωποσ που το όνομά του επρόκειτο να ςυνδεκεί 

τόςο ςτενά με τθ κεμελίωςθ τθσ επιςτθμονικισ ιατρικισ, ϊςτε δικαιολογθμζνα να αποκλθκεί αργότερα ο 

<πατζρασ> τθσ. Ο Λπποκράτθσ υπιρξε ο ςθμαντικότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ιατρικισ ςχολισ τθσ Κω, αλλά και τθσ 

ιατρικισ ςτθν αρχαιότθτα. Λατρικζσ ςχολζσ υπιρχαν ςτθν Ελλάδα από πολφ παλιά. Οι αρχαίοι μνθμόνευαν ιδιαίτερα 

τισ ςχολζσ τθσ Κυρινθσ, τθσ όδου, του Κρότωνοσ, τθσ Κνίδου και τθσ Κω. Δυςτυχϊσ οι περιςςότερεσ από αυτζσ δεν 

είναι για μασ ςιμερα παρά απλά ονόματα. Μόνο για τισ ςχολζσ τθσ Κνίδου και τθσ Κω ζχουμε αρκετζσ και 

ςθμαντικζσ ειδιςεισ. Φαίνεται πωσ ιταν οι ςθμαντικότερεσ ςτθν εποχι του Λπποκράτθ. Θ ςχολι τθσ Κω οφείλει τθ 

φιμθ τθσ κατά κφριο λόγο ςτον Λπποκράτθ. Βιογραφικζσ ειδιςεισ για τθ μεγάλθ αυτι προςωπικότθτα που άςκθςε 

τεράςτια επίδραςθ ζχουμε: α) ςε ζναν Βίο που ζγραψε ςτον 2ο αι. μ.Χ.  ο Εφζςιοσ γιατρόσ Σωρανόσ (Λπποκράτουσ 

γζνοσ και βίοσ κατά Σωρανόν), β) ςτθ Σοφδα, το γνωςτό Βυηαντινό εγκυκλοπαιδικό λεξικό, γ) ςτισ Χιλιάδεσ (VII 944-

989) του Τηζτηθ, γνωςτοφ βυηαντινοφ λόγιου του 12ου αι. και δ) ςε ζναν λατινικά γραμμζνο Βίο, που διαςϊκθκε ςε 

ζνα Βρυξελλικό χειρόγραφο του Ρριςκιανοφ. Επίςθσ δυο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ φιμθ του ωσ μεγάλου 

γιατροφ μασ δίνουν ο Ρλάτωνασ  (Φαίδροσ 270 c) και ο Αριςτοτζλθσ (Ρολιτικά Θ 4. 1326 a 13 εξ.). Τι είναι ιςτορία 

και τι κρφλοσ μζςα ςτα διαςωκζντα κείμενα, είναι δφςκολο να διακρίνει κανείσ. Ο Λπποκράτθσ γιοσ του Θρακλείδθ 

και τθσ Φαιναρζτθσ, διδάχτθκε τθν τζχνθ τθσ ίαςθσ δίπλα ςτον γιατρό πατζρα του και όταν ζγινε κάτοχοσ τθσ τζχνθσ 

αυτισ τθν άςκθςε με το ςυνικθ τρόπο τθσ εποχισ, ωσ περιοδευτισ γιατρόσ, ταξιδεφοντασ πολφ και μακριά 

(Ελλθνικόσ χϊροσ, Σκυκία, Ρερςία, Αίγυπτοσ). Στισ αρχζσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου θ δραςτθριότθτά του 

πρζπει να είχε φτάςει ςτθν ακμι τθσ. Ρζκανε ςε βακιά γεράματα το 380 ι το 277 π.χ. (κατ’ άλλουσ ζηθςε 104 

χρόνια).  Κοντά ςτθ Λάριςα (ςτθ ςθμερινι Γυρτϊνθ, νότια του Τυρνάβου) ζδειχναν ωσ τον 2ο αι. μ.Χ. τον τάφο του. 

Ο Σωρανόσ ο Εφζςιοσ μάλιςτα προςκζτει το κρφλο ότι για πολλά χρόνια υπιρχε ςτο μνιμα του ςμινοσ από 

μζλιςςεσ, το μζλι των οποίων κεράπευε τισ άφκεσ των παιδιϊν. Αυτά τα τόςο λίγα φαίνεται πωσ είναι όλα όςα κα 

μποροφςε να πει κανείσ με βεβαιότθτα για τθ ηωι του Λπποκράτθ. Με το όνομα του Λπποκράτθ ζφταςαν ωσ εμάσ 

ζνα πλικοσ από ζργα, περίπου εξιντα, γραμμζνα ςε ιωνικι διάλεκτο, θ <Λπποκρατικι Συλλογι>. Στθ διάδοςθ των 

ζργων αυτϊν ωσ Συλλογισ πρζπει να υποκζςουμε ότι ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ περίφθμθ βιβλιοκικθ τθσ 

Αλεξάνδρειασ των Ρτολεμαίων. Μςωσ μάλιςτα εκεί για πρϊτθ φορά τα ζργα αυτά να ςυνδζκθκαν με το όνομα του 

Λπποκράτθ και να ζλαβαν τθν οριςτικι τουσ μορφι (γφρω ςτο 300 π.Χ.). Οι γλωςςικζσ και πραγματικζσ διαφορζσ 

που παρουςιάηουν τα επί μζρουσ ζργα μεταξφ τουσ, το πλικοσ των κεμάτων με τα οποία αςχολοφνται οι διάφορεσ 

πραγματείεσ, θ διαπίςτωςθ ότι υπάρχουν ςτθ Συλλογι ζργα δφο τουλάχιςτον αρχαίων ιατρικϊν ςχολϊν (τθσ Κνίδου 

και τθσ Κω) και ζνα πλικοσ από παρόμοιεσ δυςκολίεσ, είναι προβλιματα που βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ 

Λπποκρατικισ ζρευνασ και δυςτυχϊσ ςφμφωνα με τουσ μεγάλουσ Λπποκρατιςτζσ κανζνα από τα ζργα τθσ 

Λπποκρατικισ Συλλογισ δεν μπορεί με βεβαιότθτα να αποδοκεί ςτον Λπποκράτθ. Αναφορικά με τθ χρονολόγθςι 

τουσ, που και αυτι όπωσ και θ γνθςιότθτα, αποτελεί ακανκϊδεσ και δυςεπίλυτο πρόβλθμα, των μεν παλιϊν 

τοποκετείται γφρω ςτα 450 π.Χ. των δε νεϊτερων ςτθν εποχι του βαςιλιά Φιλίππου τθσ Μακεδονίασ, δθλ. ςτο 
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δεφτερο τρίτο του 4ου αι. π.Χ. Είναι φανερό ότι αν Λπποκρατικι ιατρικι είναι θ ιατρικι που διαβάηουμε ςτθν 

Λπποκρατικι Συλλογι, τότε με τον όρο αυτό δθλϊνεται όχι μόνο θ ιατρικι του Λπποκράτθ, αλλά μαηί και θ ιατρικι 

των μακθτϊν και των οπαδϊν του μεγάλου γιατροφ, που εργάςτθκαν εμπνεόμενοι από το παράδειγμα και τθ 

διδαςκαλία εκείνου. Με το ευρφτερο αυτό νόθμα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και οι κεμελιϊδεισ διδαςκαλίεσ τθσ 

Λπποκρατικισ ςχολισ είναι τα ακόλουκα: α) Θ Λπποκρατικι ςχολι εναντιϊνεται ςε μια ιατρικι κεωρία και πράξθ 

που βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ και δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν παρατιρθςθ, τθν οποία ανιγαγε 

ςε διαγνωςτικι μζκοδο ανϊτερθ από κάκε άλλθ (αυτι κακιζρωςε τουσ τρόπουσ εξζταςθσ που χρθςιμοποιεί και θ 

ςθμερινι ιατρικι για τθ διάγνωςθ δθλ. τθν επιςκόπθςθ, τθν ψθλάφθςθ και τθν ακρόαςθ β) απορρίπτει τθν 

υπερφυςικι εξιγθςθ ςτο κζμα τθσ προζλευςθσ των αςκενειϊν και δζχεται για τθν εξιγθςι τουσ φυςικά αίτια 

(ζκαςτον νόςθμα φφςιν ζχει και πρόφαςιν), γ) αποδίδει κεμελιϊδθ ςθμαςία ςτουσ περιβαλλοντικοφσ (αζρασ, νερό 

τοποκεςία) και διατροφικοφσ παράγοντεσ ςαν αιτίεσ  πρόκλθςθσ αςκενειϊν, αλλά και ςαν ςυντελεςτζσ για τθ 

κεραπεία τουσ. Οι προκαλοφμενεσ βλάβεσ εξαρτϊνται από τθν ιδιοςυγκραςία του οργανιςμοφ και τονίηουν ςτο 

ςθμείο αυτό τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ κλθρονομικότθτασ (πάντα τα νοςιματα άρχεται κατά γζνοσ), δ) τα κφρια 

ςυςτατικά του οργανιςμοφ είναι τζςςερεισ χυμοί, το αίμα, το φλζγμα, θ κίτρινθ και θ μαφρθ χολι. Οι τζςςερεισ 

αυτοί χυμοί βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ Λπποκρατικισ νοςολογίασ. Θ υγεία οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ ςωςτι 

ανάμειξι τουσ (ευκραςία). Κάκε διαταραχι τθσ ιςορροπίασ των χυμϊν προκαλεί τθν εμφάνιςθ τθσ αρρϊςτιασ 

(δυςκραςία). Οι άρρωςτοι περνοφν από τρία ςτάδια, τθσ απεψίασ,  τθσ πζψεωσ και τθσ κρίςεωσ. Στο πρϊτο ςτάδιο 

προκαλείται θ διαταραχι τθσ αναλογίασ των χυμϊν, ςτο δεφτερο ο οργανιςμόσ αντιδρά με πυρετό, ςτο τρίτο 

ςθμειϊνεται το τζλοσ. Αν ο άρρωςτοσ επιηιςει, το τζλοσ τθσ αρρϊςτιασ του επζρχεται είτε απότομα (με απότομθ 

αποβολι των υπολειμμάτων τθσ πζψεωσ (κρίςισ)), είτε με βραδφ ρυκμό (λφςισ). Κρίςιμεσ μζρεσ είναι ςυνικωσ θ 

τζταρτθ και θ ζβδομθ από τθν αρχι τθσ αρρϊςτιασ (Ρρογνωςτικόν). ε) ο κυριότεροσ κεραπευτικόσ παράγοντασ 

είναι θ φφςθ, ο γιατρόσ όμωσ πρζπει να ενιςχφει ι και να διορκϊνει τθ φυςικι αμυντικι προςπάκεια του 

οργανιςμοφ. Θ ςωςτότερθ μζκοδοσ είναι θ χρθςιμοποίθςθ των <εναντίων> (τα εναντία τοισ εναντίοισ ειςίν ιιματα).  

  Ρολφ ςυηθτικθκε τα τελευταία χρόνια το <επίπεδο> τθσ Λπποκρατικισ ιατρικισ. Κάποιοι, κυρίωσ γιατροί, άκριτα 

μάλλον, και μζςα ςε μια ατμόςφαιρα που δθμιουργεί ο ενκουςιϊδθσ λόγοσ, βιάςτθκαν να διακθρφξουν ότι <από 

τθν Λπποκρατικι ιατρικι ωσ τθν ιατρικι των θμερϊν μασ ςυνεχίηει να υπάρχει το ίδιο πνεφμα, θ ίδια μζκοδοσ, το 

ίδιο επιςτθμονικό ιδεϊδεσ>. Θ αντίκετθ άποψθ υποςτθρίηει πωσ <δεν είναι αρκετό μια ιατρικι να ζχει ςπάςει τουσ 

δεςμοφσ τθσ με τθ μαγεία και τθ κρθςκεία για να χαρακτθριςτεί υποχρεωτικά και μόνο γι’αυτό το λόγο 

επιςτθμονικι. Μια τζτοια ιατρικι είναι βζβαια ορκολογιςτικι, ανάμεςα όμωσ ςτον ορκολογιςμό και ςτθν επιςτιμθ 

μπορεί ακόμθ να υπάρχει άβυςςοσ>. Θ μζςθ οδόσ που ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι θ καλφτερθ υποδείχτθκε με τθν 

ακόλουκθ διατφπωςθ: <Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά από αυτά που διαβάηουμε ςτα ζργα τθσ Λπποκρατικισ 

ςυλλογισ μασ φαίνονται ςιμερα παράξενα, μπορεί και γελοία, το γεγονόσ όμωσ ότι θ ιατρικι επιςτιμθ μπόρεςε να 

φτάςει ςτισ μζρεσ μασ ςε ζνα επίπεδο τόςο υψθλό, οφείλεται κατά ζνα μεγάλο μζροσ ςτον Λπποκράτθ. Μπορεί 

πράγματι οι γνϊςεισ του να ζχουν ςε πολλά ξεπεραςτεί, είναι όμωσ απόλυτα βζβαιο ότι από εκείνον ξεκίνθςαν οι 

πρϊτεσ ωκιςεισ για πολλζσ από τισ κατακτιςεισ τθσ ςθμερινισ ιατρικισ επιςτιμθσ>. Τα ζργα τθσ Λπποκρατικισ 

ςυλλογισ αποτελοφν ζνα από τα ςθμαντικότερα κεφάλαια ςτθν ιςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ, αλλά 

και τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. Μόνο με τθ ςτενι ςυνεργαςία φιλόλογων και γιατρϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο κα 

καταςτεί δυνατι θ οριςτικότερθ ερμθνεία των δφςκολων αυτϊν κειμζνων και θ ςωςτότερθ αξιολόγθςι τουσ.  

  Με τον Λπποκράτθ θ ιατρικι απομακρφνεται από τον αςφυκτικό κεουργικό τθσ χαρακτιρα και αρχίηει να γίνεται 

πιο επιςτθμονικι και ανκρωποκεντρικι, χωρίσ όμωσ να απορρίπτεται εντελϊσ θ κεϊκι παρζμβαςθ ςτθν ίαςθ. Οι 

γιατροί ορκίηονται ςτον Αςκλθπιό και κεωροφνται απόγονοι αυτοφ (Αςκλθπιάδεσ). Οι άρρωςτοι εκτιμοφν τθν 

επιςτθμονικι ιατρικι, αλλά εξακολουκοφν να ςυρρζουν κατά χιλιάδεσ ςτα Αςκλθπιεία.  

  Θ Λπποκρατικι ςχολι ςτθ κεραπευτικι τθσ πρακτικι, ςτθρίηεται κυρίωσ ςτα βότανα. Θ παράδοςθ κζλει τον 

Λπποκράτθ μαηί με το γιο του Κεςςαλό, να βρίςκεται ςτθν Ακινα ςτα πρϊτα χρόνια του πελοποννθςιακοφ πολζμου, 

κατά τθ διάρκεια του μεγάλου λοιμοφ και να βοθκάει τουσ Ακθναίουσ ςτθν αντιμετϊπιςι του, με τθ ανάρτθςθ 
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ςτεφανιϊν από αρωματικά φυτά ςτα παράκυρα των ςπιτιϊν και τθν καφςθ αρωμάτων (επιδθμία πανϊλουσ από 

τθν οποία πζκανε ο Ρερικλισ το 429 π.Χ. και πενιντα χιλιάδεσ Ακθναίοι πολίτεσ). Ο ίδιοσ ταξινόμθςε 237 βότανα ςε 

κατθγορίεσ ανάλογα με τισ κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ και τθ χρθςιμότθτά τουσ ςε διάφορεσ αρρϊςτιεσ που ο 

ίδιοσ διεγίγνωςκε. Σθμαντικόσ γιατρόσ τον 4ο αι. π.Χ. είναι ο Διοκλισ από τθν Κάρυςτο, ο οποίοσ μάλιςτα γράφει το 

πρϊτο ελλθνικό βιβλίο για φαρμακευτικά φυτά, το ιηοτομικόν. 

Ελλθνιςτικι εποχι (330-30 π.Χ.) 

  Στθν Ελλθνιςτικι εποχι θ ιατρικι και θ φαρμακολογία γνωρίηουν μια καταπλθκτικι άνκθςθ. Θ αρχι τθσ περιόδου 

ςθματοδοτείται με τα βιοϊατρικά Ρερί Ηϊων ζργα του Αριςτοτζλθ και με το Ρερί Φυτϊν Λςτορίαι ζργο του 

Κεόφραςτου του Ερζςιου (372-287 π.Χ.) που τον αναγορεφει δίκαια ςε πατζρα τθσ Βοτανολογίασ. Διάδοχοσ του 

Αριςτοτζλθ ςτο Λφκειο και κφριοσ αποδζκτθσ των φυςιογνωςτικϊν πλθροφοριϊν που ςυναποκόμιςε από τθν 

Ανατολι το ερευνθτικό επιτελείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο πολυγραφότατοσ Λζςβιοσ ςοφόσ πιςτϊνεται με τθν 

επιςτθμονικι ταξινόμθςθ των φυτϊν και ορυκτϊν τθσ τότε οικουμζνθσ. Τθν περίοδο αυτι θ Λπποκρατικι ςχολι 

ςτθν Κω εμφανίηει νζα ϊκθςθ με πλειάδα διάςθμων γιατρϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ λειτουργεί ςτθν Κνίδο μια νζα 

μεγάλθ ςχολι, θ οποία τθν ανταγωνίηεται. Επίςθσ, ςτθν περιφζρεια του παλιοφ ελλθνικοφ χϊρου κακιερϊνονται 

νζα κζντρα ιατρικισ γνϊςθσ (ςχολι Ρεργάμου, ςχολι Αλεξάνδρειασ κ.ά.). Θ ςχολι τθσ Αλεξάνδρειασ ιδιαίτερα 

επθρζαςε για αιϊνεσ τθν ευρωπαϊκι και μεςογειακι ιατρικι. Τθν εποχι αυτι επικρατοφν ςτθν ιατρικι διάφορεσ 

απόψεισ, όπωσ των δογματιςτϊν, των εμπειριςτϊν, των πνευματιςτϊν. Πλοι αυτοί δρουν μζςα ςε ζνα διεκνιςτικό 

περιβάλλον και αντλοφν γνϊςεισ από όλουσ τουσ λαοφσ με τουσ οποίουσ ζρχονται ςε επαφι. Θ φαρμακολογία τθσ 

Αιγφπτου τεράςτια και πολφπλοκθ, γνωςτι από το 1600 π.Χ. (πάπυροσ Ebers), γίνεται πλζον προςιτι ςτθν ελλθνικι 

ιατρικι ςκζψθ. Θ Ελλθνιςτικι εποχι τερματίηεται τυπικά το 30 π.Χ. με τθν κατάκτθςθ του τελευταίου ελλθνιςτικοφ 

βαςιλείου των Ρτολεμαίων τθσ Αιγφπτου από τουσ ωμαίουσ, αλλά οι ελλθνιςτικζσ ιδζεσ κα επιηιςουν και κα 

επθρεάςουν για αιϊνεσ τθν ιατρικι αλλά και τθ γενικότερθ επιςτθμονικι ςκζψθ. 

ωμαϊκι εποχι (30 π.Χ.-476μ.Χ.) 

  Στθ ωμαϊκι εποχι οι κφριεσ κατθγορίεσ των κεραπευτϊν που διακονοφν τθν ιατρικι είναι τρεισ:  

  Στθν πρϊτθ ανικουν κυρίωσ μζλθ μιασ Elite μορφωμζνων ωμαίων ευγενικισ καταγωγισ και πλοφςιασ τάξεωσ, όχι 

απαραίτθτα γιατροί (Ρλίνιοσ ο Ρρεςβφτεροσ, Κικζρων, Κάτων κ.ά.). Αυτοί αμφιςβθτοφν τθν αποτελεςματικότθτα 

των επίςθμων φαρμάκων και εμπιςτεφονται τθ κεραπεία με απλά βότανα που αφκονοφν ςτθ φφςθ.  

  Στθ δεφτερθ κατθγορία υπάγονται οι επιςτιμονεσ γιατροί, που κιτευςαν επί μακρόν ςε κάποια αυκεντία ι 

ιατρικό κζντρο και εκτελοφςαν με αίςκθμα ευκφνθσ και ςοβαρότθτασ το ζργο τουσ, παρζχοντασ ιατρικζσ 

ςυμβουλζσ ςε άτομα ανϊτερθσ τάξθσ, αλλά και ςε δοφλουσ ακόμθ. Μζχρι τον 3ο αι. μ.Χ. θ τάξθ αυτι αποτελείται 

κυρίωσ από Ζλλθνεσ, με ςπουδαιότερουσ τον Ανδρόμαχο, το Διοςκουρίδθ και το Γαλθνό.  

  Ο Ανδρόμαχοσ, γιατρόσ του Νζρωνα, τον 1ο αι. μ.Χ. περιγράφει τθ Κθριακι, οπιοφχο ςκεφαςμα με 70 περίπου 

βότανα και άλλα ςυςτατικά, το οποίο αποτζλεςε ζνα είδοσ πανάκειασ μζχρι και τισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα.  

  Ο Διοςκουρίδθσ (25-90 μ.Χ.) με το πεντάτομο ζργο του <Ρερί Φλθσ Λατρικισ> (De Materia Medica), γίνεται ο 

κεμελιωτισ τθσ ςφγχρονθσ φαρμακογνωςίασ. Γεννθμζνοσ ςτθν Ανάηαρβο τθσ Κιλικίασ, κοντά ςτθν Ταρςό, τθν εποχι 

του Νζρωνα και του Βεςπαςιανοφ, ςυνόδεψε με τθν ιδιότθτα του ςτρατιωτικοφ γιατροφ τισ ωμαϊκζσ λεγεϊνεσ ςε 

πολλζσ επαρχίεσ τθσ Ανατολισ (από τθν Ελλάδα ωσ τθ Μεςοποταμία και τθν Αίγυπτο) και είχε ζτςι τθν ευκαιρία να 

γνωρίςει όλα τα βότανα και τα ιατρικά παραςκευάςματα των αναπτυγμζνων χωρϊν του τότε γνωςτοφ κόςμου. Με 

μοναδικό τρόπο και ςφςτθμα κατζγραψε και περιζλαβε ςτο βιβλίο του όχι μόνο όλα τα γνωςτά τθν εποχι εκείνθ 

φαρμακευτικά φυτά, αλλά και τισ οργανικζσ και ανόργανεσ ουςίεσ που απαντϊνται ςτθ φφςθ. Το ζργο του είχε 

τεράςτια απιχθςθ για δζκα πζντε ςυνεχείσ αιϊνεσ και μεταφράςτθκε ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ Ανατολισ και Δφςθσ, 

κακϊσ και ςτθν Ελλθνικι. Υπιρξε πρότυπο για όλα τα φαρμακευτικά βιβλία τθσ εποχισ. Ραρά τουσ είκοςι αιϊνεσ 
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τθσ θλικίασ του, διατθρεί ακόμθ και ςιμερα τθν πρακτικι του αξία. Οι Άραβεσ μάλιςτα αποκάλεςαν τον 

Διοςκουρίδθ <απεςταλμζνο του Κεοφ τθσ Βοτανικισ>.  

  Ο περίφθμοσ Γαλθνόσ (129-210 μ.Χ.) από τθν Ρζργαμο, που ηει ςτθν αυλι του Μάρκου Αυριλιου, χρθςιμοποιεί 

ςτθν άςκθςθ τθσ ιατρικισ του τα πιο εκλεκτά βότανα, που τα προμθκεφεται από χϊρεσ που επιςκζπτεται ο ίδιοσ, 

παρακάμπτοντασ του ςυλλζκτεσ ριηοτόμουσ (βάλςαμο τθσ Μζκκασ, ινδικό Lycium κ.ά.). Γνωςτά είναι ακόμθ και 

ςιμερα τα γαλθνικά ςκευάςματα (είναι οι τελικζσ μορφζσ που λαμβάνουν οι φυτικζσ δρόγεσ και οι διάφορεσ 

φαρμακευτικζσ πρϊτεσ φλεσ μετά από ειδικι κατεργαςία, προκειμζνου να καταςτοφν πλζον ςτακερζσ και πιο 

εφλθπτεσ).  Ο Γαλθνόσ κεωρείται μετά τον Λπποκράτθ, ο μεγαλφτεροσ και πολυγραφότεροσ γιατρόσ τθσ 

αρχαιότθτασ, οι δε πραγματείεσ του αποτζλεςαν κζςφατα μζχρι τον 16ο αι. μ.Χ.  

  Θ τρίτθ κατθγορία κεραπευτϊν είναι οι πρακτικοί γιατροί ι και κοινοί απατεϊνεσ που πρόςφεραν κάκε είδουσ 

κεραπεία ςε βαλανεία, γυμναςτιρια και ιδιωτικζσ κατοικίεσ. Τα κεραπευτικά μζςα περιλάμβαναν κατά κανόνα 

βότανα, αλλά και αρωματικά ζλαια, άλατα λουτροφ κ.ά. Θ κζςθ τθσ επίςθμθσ ιατρικισ δεν ιταν απορριπτικι για 

τζτοιεσ κεραπείεσ, κακϊσ δε γνϊριηε κι’αυτι κάτι περιςςότερο. Τα διάφορα κεραπευτικά προϊόντα γίνονταν άμεςα 

δθμοφιλι ςε ζνα κοινό που λάτρευε τθ χλιδι, τθν καλοπζραςθ και τθν εναςχόλθςθ με το γυμνό ςϊμα. Θ όλθ 

κατάςταςθ κφμιηε κάτι από τα ςθμερινά ιατρικά κζντρα υγιεινισ, αιςκθτικισ, διαιτθτικισ κ.λπ. 

   Ππωσ ςε όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ, ζτςι και ςτθ ωμαϊκι εποχι, παράλλθλα με τθν άςκθςθ τθσ επιςτθμονικισ 

ιατρικισ, εδραιϊνεται όλο και περιςςότερο θ πίςτθ ςτον θμικεϊκό  ρόλο του γιατροφ-φαρμακοποιοφ (μυρεψοφ). Το 

τζλοσ τθσ ωμαϊκισ εποχισ, με τθν καταςτροφι τθσ ϊμθσ από τουσ Γότκουσ (476 μ.Χ.), αφινει ζναν κόςμο 

ιδιαίτερα ανιςυχο με τθ δυςιδαιμονία να εξαπλϊνεται παντοφ και τισ διάφορεσ μαγικζσ κεραπείεσ να κυριαρχοφν 

εφεξισ για όλθ τθν περίοδο του Μεςαίωνα. 

Μεςαίωνασ ι Μζςοι Χρόνοι (476 μ.Χ.-τζλοσ 15ου αι. μ.Χ.) 

  Ο Μεςαίωνασ δεν κα πρζπει να κεωρείται πλζον ςαν μια αδιατάρακτθ περίοδοσ κρθςκολθψίασ και αμάκειασ, 

αλλά ςαν ζνα δραςτιριο ςφνολο ειρθνικϊν και εμπόλεμων περιόδων, όπου και οι δφο ωφζλθςαν τθν επιςτιμθ και 

ζκεςαν τισ βάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ ενότθτασ και φιλοςοφίασ. Ειδικότερα θ ιατρικι και φαρμακολογία, ουδζτεροι 

κατ’εξοχιν επιςτθμονικοί κλάδοι, δεν επθρεάηονται ςοβαρά από αυςτθρά δογματικζσ πολιτικζσ και εμφανίηουν 

ςτουσ μζςουσ χρόνουσ μια εντυπωςιακι διεκνι μορφι και ανάπτυξθ. Θ παράδοςθ που κζλει τθν ιατρικι ςχολι του 

Σαλζρνο, πόλθσ τθσ νότιασ Λταλίασ (που αποκαλείται και Λπποκρατικι πόλθ-Civitas Hippocratica) να τθν ζχουν 

ιδρφςει ζνασ Ζλλθνασ, ζνασ Λατίνοσ, ζνασ Άραβασ και ζνασ Εβραίοσ, απθχεί το πνεφμα τθσ πολυεκνικισ 

επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ τθσ εποχισ εκείνθσ. Τα επιςτθμονικά ρεφματα που χαρακτθρίηουν όλθ τθν περίοδο του 

Μεςαίωνα είναι τρία: α) Το Βυηαντινό, β) Το Αραβικό (Λςλαμικό) και γ) το Δυτικό. 

Α) Βυηάντιο 

  Στο Βυηάντιο τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ Αυτοκρατορίασ, μζχρι τον 6ο αι. μ.Χ.  περίπου, θ ιατρικι και ο ιατρικόσ 

κόςμοσ βρίςκονται ςε περίοπτθ κζςθ, ςυνεχίηοντασ τθν παράδοςθ τθσ αλεξανδρινισ και γενικότερα τθσ 

ελλθνορωμαϊκισ ιατρικισ. Από τον 7ο αιϊνα και μετά αρχίηει μια φκίνουςα πορεία του κφρουσ και τθσ αίγλθσ των 

γιατρϊν, οφειλόμενθ αφενόσ ςτθν αρχόμενθ άνοδο τθσ αραβικισ ιατρικισ και αφετζρου ςτθν αυξανόμενθ τάςθ 

των αςκενϊν να εμπιςτεφονται περιςςότερο τθν υπερβατικι ιατρικι. Αργότερα, κατά τον 11ο αι. μ.Χ. το κφροσ του 

ιατρικοφ ςϊματοσ ανακάμπτει εκ νζου. Οι γιατροί αναλαμβάνουν υψθλά αξιϊματα και ο κόςμοσ μιλάει με 

εκτίμθςθ γι’αυτοφσ. Οι λόγοι αυτισ τθσ αναβάκμιςθσ κα πρζπει να αποδοκοφν: α) ςτθ διαπίςτωςθ ότι οι 

κεουργικζσ κεραπείεσ δεν αρκοφςαν για τθν ίαςθ των αςκενϊν, β) ςτθν αυξθμζνθ αναηιτθςθ από τουσ γιατροφσ 

μορφωτικϊν πθγϊν, πζραν τθσ ςτενισ βυηαντινισ παράδοςθσ, με μεταφράςεισ π.χ. ζργων Αράβων ςτα ελλθνικά 

και γ) ςτθ γενικότερθ ςτάςθ τθσ εκκλθςίασ, θ οποία πρωτοςτάτθςε ςτθν ανζγερςθ και λειτουργία γνιςιων 

νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων. Θ ζντονθ επιρροι των γιατρϊν ςτα κοινωνικά δρϊμενα τθσ εποχισ φαίνεται ζμμεςα από 
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τον αφοριςμό του Λωάννθ Βρυζνιου, πωσ τα κακά τθσ Αυτοκρατορίασ οφείλονται ςτθν πρόςλθψθ Εβραίων γιατρϊν. 

Ονόματα άξια μνείασ ςτθ Βυηαντινι περίοδο είναι ο Ορειβάςιοσ (4οσ αι.μ.Χ.), ο Αζτιοσ ο Αμιδθνόσ (τζλοσ 5ου-αρχζσ 

6ου αι. μ.Χ.), ο Ραφλοσ ο Αιγινίτθσ (7οσ αι. μ.Χ.), ο Συμεϊν Σθκ (11οσ αι. μ.Χ.) μάγιςτροσ ςτθν Αντιόχεια τθσ Συρίασ 

(το ζργο του Ρερί Τροφϊν Δυνάμεωσ αποτελεί ανεξάντλθτθ πθγι πλθροφοριϊν για τον ιατροφαρμακευτικό κόςμο 

των μζςων και μεταβυηαντινϊν χρόνων), ο Νικόλαοσ Μυρεψόσ (13οσ αι. μ.Χ.) από τθ Νίκαια (το Μζγα Δυναμερόν 

είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςυνταγολόγιο και αποτελεί ςθμείο αναφοράσ ςε Ανατολι και Δφςθ μζχρι τον 18ο αι. μ.Χ.) 

κ.ά. Κα πρζπει ακόμθ να τονιςτεί ότι ςτο Βυηάντιο, τθν εποχι του Μεςαίωνα, γνωρίηει εξαιρετικι άνκθςθ θ 

παραςκευι αρωμάτων, με άρωμα αναφοράσ το μφρο (μίγμα αρωματικϊν ρθτινϊν και ελαίων, που ςφμφωνα με τθν 

παράδοςθ θ ςυνταγι πρωτοδόκθκε από το Κεό ςτο Μωυςι), δραςτθριότθτα ανάλογθ με αυτιν τθσ Αλχθμείασ ςτθ 

Δφςθ. Χαρακτθριςτικό τθσ αγάπθσ των βυηαντινϊν για τα αρϊματα είναι το απόςπαςμα από τθ Χρονογραφία του 

Μιχαιλ Ψελλοφ (1018-1078 μ.Χ.), όπου περιγράφει το χαρακτιρα τθσ Αυτοκράτειρασ Ηωισ. Θ αυτοκράτειρα 

διζκετε όλο τθσ το χρυςάφι για τθν αγορά αυκεντικϊν ινδικϊν αρωμάτων, όλων ανεξαιρζτωσ, κακϊσ και φλοιϊν 

ελαιοδζντρων και δαφνοδζντρων με φυςικό άρωμα, αποφεφγοντασ ςυςτθματικά κάκε γυνακεία εναςχόλθςθ και 

αδιαφορϊντασ παντελϊσ για τουσ καλλωπιςμοφσ που ταίριαηαν ςτθν αυτοκρατορικι τθσ κζςθ. <Ζνα μόνο τθν 

ενδιζφερε, ςε ζνα μόνο πράγμα ςπαταλοφςε όλθ τθν ενεργθτικότθτα. Να μεταλλάξει τθ φφςθ των μυροβόλων 

ουςιϊν ςε αρϊματα, να δθμιουργιςει καινοφργιεσ ευωδιζσ με ιδιαίτερθ οςμι (μυρεψείν), να επινοιςει άλλεσ ι να 

βελτιϊςει τισ υπάρχουςεσ. Ζτςι ο ιδιωτικόσ τθσ κάλαμοσ δεν ιταν κατϊτεροσ ςε διακόςμθςθ από τα εργαςτιρια τθσ 

αγοράσ, όπου οι χειρϊνακτεσ και ςιδθρουργοί δουλεφουν με τθ φωτιά. Γιατί παντοφ μζςα ςτο δωμάτιό τθσ ζκαιγαν 

αμζτρθτα χάλκινα μαγκάλια και από τισ υπθρζτριεσ, άλλθ μετροφςε τισ ποςότθτεσ των αρωμάτων, άλλθ τα 

αναμίγνυε και άλλθ ζκανε κάτι ςχετικό. Θ ίδια ωςτόςο, εντελϊσ αναίςκθτθ ςτον καφςωνα, παρζμεινε ακλόνθτθ 

εκεί μζςα, ζχοντασ πιςτι φρουρά γφρω τθσ, αμζτρθτα αναμμζνα μαγκάλια>. 

Β) Λςλαμικόσ κόςμοσ 

  Θ ραγδαία εξάπλωςθ του Λςλάμ αρχίηει τον 7ο αι. μ.Χ. με κατακτιςεισ ςτθ Μζςθ Ανατολι, τθν Ρερςία και τθ Β. 

Αφρικι και ςυνεχίηεται τον 8ο αι. μ.Χ. με τθν κατάκτθςθ τθσ Λςπανίασ και τθσ Σικελίασ. Οι Άραβεσ ζδραςαν ςε 

περιοχζσ όπου υπιρχε ζντονθ και μακραίωνθ ελλθνικι, βυηαντινι και εβραϊκι παράδοςθ (Μεςοποταμία, Ρερςία), 

οι δε Χαλίφεσ τθσ Βαγδάτθσ τον 8ο αι. μ.Χ. προωκοφν τθν ιατρικι με μια πρωτόγνωρθ μεταφραςτικι ορμι των 

κλαςικϊν ζργων του Γαλθνοφ, του Αριςτοτζλθ κ.ά. και αργότερα (13οσ αι. μ.Χ.) του Διοςκουρίδθ. Διαπρεπείσ 

Άραβεσ γιατροί είναι οι αηισ και Αβικζνασ τον 9ο αι. μ.Χ., ο El Zahrawi ι Άλμπουκαςί τον 10ο αι. μ.Χ., ο Αβερόθσ, ο 

Αβενηοάρ και ο Εβραίοσ Μεϊμονίδθσ τον 13ο αι. μ.Χ. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ αραβικισ ιατρικισ είναι θ 

εκτεταμζνθ χριςθ βοτάνων που αφκονοφςαν ςτθν περιοχι του Λςλάμ. Αυτό ιταν ςφμφωνο και με τα κθρφγματα 

του Μωάμεκ, ό οποίοσ ςτο Κοράνιο λζγει ότι <ο Κεόσ δεν κα ζςτελνε τισ αρρϊςτιεσ αν δεν ζςτελνε και τισ 

κεραπείεσ>. 

Γ) Δυτικι Ευρϊπθ 

  Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ κακολικισ Δφςθσ ςτο Μεςαίωνα ιταν θ ίδρυςθ από τουσ πρϊτουσ ακόμθ 

χριςτιανικοφσ χρόνουσ νοςοκομείων μζςα ςτα μοναςτιρια που αποτελοφν μοναδικό καταφφγιο φτωχϊν και 

παςχόντων. Στα μοναςτιρια αυτά υπάρχει μεγάλοσ κιποσ με φαρμακευτικά φυτά (Herbarium), κακϊσ και 

φαρμακοποιόσ και γιατρόσ. Τα νοςοκομεία πολλαπλαςιάηονται τθν περίοδο των ςταυροφοριϊν, λόγω των 

αυξθμζνων αναγκϊν, με τθ ςφςταςθ κρθςκευτικϊν ταγμάτων με νοςθλευτικι αποςτολι (τάγμα Λπποτϊν Αγ. 

Λωάννου, τάγμα Τευτονικό, τάγμα Αγ. Λαηάρου). Στο τζλοσ του Μεςαίωνα, ςτθ Δφςθ ακμάηει θ αλχθμεία, με 

οριςμζνουσ αλχθμιςτζσ να κεωροφνται από τα μεγαλφτερα πνεφματα τθσ ιατρικισ και φαρμακολογίασ (Albertus 

Magnus, Raimondo Lull, Arnold de Villanova, Paracelsus). Στθ ςυνολικι του κεϊρθςθ ο Μεςαίωνασ, παρά τισ 

ςυντελεςκείςεσ προόδουσ ςτο χϊρο τθσ ιατρικισ και φαρμακολογίασ, είναι για τισ πλατιζσ λαϊκζσ μάηεσ μιασ 

περίοδοσ ςκοταδιςμοφ, απόλυτθσ φτϊχιασ και άκρασ δυςτυχίασ. Οι κακζσ ςυνκικεσ διατροφισ, ςτζγαςθσ, 

φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, θ ζλλειψθ υγιεινολογικισ διαφϊτιςθσ και οι διαρκείσ πολεμικζσ ςυρράξεισ γίνονται αιτίεσ 
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για επζλευςθ ςυχνϊν, ςοβαρϊν επιδθμιϊν. Θ πλζον ςοβαρι ιταν θ επιδθμία πανϊλουσ τον 14ο αιϊνα που 

αποδεκάτιςε το ζνα τζταρτο του πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ και απορρφκμιςε πλιρωσ τον κοινωνικό και πολιτιςτικό 

ιςτό τθσ γθραιάσ θπείρου. 

Νεότεροι  χρόνοι (16οσ-20οσ αι. μ.Χ.) 

  Οι νεότεροι χρόνοι χαρακτθρίηονται από μια ραγδαία ανάπτυξθ των επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ.  

  Τον 16ο αιϊνα παρά τθν ςυντελεςκείςα πρόοδο και τθν αφξθςθ τθσ κετικισ γνϊςθσ, θ υπερβατικι ιατρικι 

εξακολουκεί να διατθρεί τα κεκτθμζνα τθσ, αφοφ ο άνκρωποσ, παρά τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, ςε κζματα υγείασ 

εναποκζτει πάντα τισ ελπίδεσ του ςτο Κεό. Είναι ακόμθ πεπειςμζνοσ ότι πολλζσ αρρϊςτιεσ οφείλονται ςτθν 

ακζτθςθ κεολογικϊν επιταγϊν και κανόνων, κάτι ανάλογο με τα ςθμερινά εκφυλιςτικά νοςιματα που οφείλονται 

ςε οικολογικζσ και διαιτθτικζσ παρεκτροπζσ. Ζτςι ποικίλα φυλαχτά-αγιάςματα και τεκμιρια του άλλου κόςμου 

διατθρικθκαν κατά κόρον τον 16ο αιϊνα και ςυνεχίηουν και μζχρι ςιμερα. Λδιαίτερα δθμοφιλισ ςτθν φςτερθ 

Αναγζννθςθ ιταν ο <λίκοσ Benzoar>. Yποτίκεται πωσ ιταν αυγό δράκου που υπόςχονταν κεραπεία για κάκε νόςο. 

Στθν πραγματικότθτα ιταν νεοςχθματιηόμενοσ λίκοσ (κοπρόλικοσ) ςτο πεπτικό ςφςτθμα του κθλαςτικοφ Capra 

aegagrus. Ραράλλθλα όμωσ με τθ κεοκρατικι ιατρικι προωκείται και θ Λπποκρατικι ιατρικι, ενϊ οι απόψεισ του 

Αριςτοτζλθ αμφιςβθτοφνται και πολλζσ του Ρλίνιου ανακεωροφνται. Θ αλχθμεία βρίςκεται ςτο απόγειο, με μεγάλο 

κριτικό πνεφμα τον Ραράκελςο (1493-1541 μ.Χ.), πατζρα τθσ φαρμακολογίασ. Θ αιτιολογία των επιδθμιϊν τον 16ο 

αιϊνα αλλάηει. Επικρατοφν επιδθμίεσ αφροδιςίων (ςφφιλθ, γονόρροια) και διαφόρων δυςεντεριϊν.   

  Ο 17οσ αιϊνασ που είναι αιϊνασ τθσ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ κυριαρχείται από τρία επιςτθμονικά ρεφματα: 

τον Αριςτοτελιςμό, το Γαλθνιςμό  και τον Ραρακελςιςμό. Τον αιϊνα αυτό ανκίηει θ αναλυτικι χθμεία, 

ανακαλφπτεται το μικροςκόπιο, γίνεται ακρόα ειςαγωγι φαρμακευτικϊν φυτικϊν ουςιϊν από το νζο κόςμο, όπωσ 

θ κιγχόνθ (κινίνθ) για τθ κεραπεία τθσ ελονοςίασ κ.ά. Θ ιατρικι και φαρμακολογία προωκοφνται ςθμαντικά τον 17ο 

αιϊνα, αλλά αυτι θ ζκρθξθ των επιςτθμϊν γενικά δεν εμποδίηει τθν επιβίωςθ θμιμαγικϊν κεραπειϊν, όπωσ είναι θ 

κεραπεία με ποφδρα αιγυπτιακισ μοφμιασ.  

  Ο 18οσ αιϊνασ, που δίκαια αποκαλείται αιϊνασ τθσ γνϊςθσ, χαρακτθρίηεται από τθν εμφάνιςθ δφο πολιτιςτικϊν 

ρευμάτων, τθσ αριςτοκρατικισ τάξεωσ και των διανοουμζνων. Τα δφο αυτά ρεφματα οδθγικθκαν ςε ριξθ που 

γζννθςε τθ γαλλικι επανάςταςθ. Θ ιατρικι και φαρμακολογία ςυνεχίηουν τθν πρόοδο του περαςμζνου αιϊνα. 

Ραράλλθλα όμωσ με τθν επιςτθμονικι φαρμακολογία ςυνεχίηεται θ άςκθςθ εναλλακτικϊν κεραπειϊν, που 

κινοφνται ςτθ ςφαίρα τθσ απάτθσ. Θ παραςκευι κθριακισ π.χ. γίνεται ακόμθ τελετουργικά με τθ ςυμμετοχι τθσ 

κοινότθτασ και τθν ετοιμαςία μεγάλων ποςοτιτων για τισ ανάγκεσ ολόκλθρων πόλεων. Ππωσ ειπϊκθκε και 

προθγουμζνωσ, θ πρϊτθ ςυνταγι κθριακισ ανάγεται ςτθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία και αποδίδεται ςτον ζλλθνα 

γιατρό Ανδρόμαχο. Θ ευρεία διάδοςθ του οπιοφχου φαρμάκου, με εβδομιντα περίπου βότανα και άλλα ςυςτατικά, 

οφείλεται ςτθ μεταγενζςτερθ πραγματεία του Γαλθνοφ <Ρερί Κθριακισ Εκλείγματοσ>, θ δε μεγάλθ του 

δθμοτικότθτα παρζμεινε αμείωτθ ανά τουσ αιϊνεσ, με μια αξιοςθμείωτθ ευρφτθτα και αοριςτία ενδείξεων. Τα 

κθριακά φάρμακα ιταν αντίδοτα που προορίηονταν για τθν αντιμετϊπιςθ ιοβόλων φιδιϊν και άλλων 

δθλθτθριωδϊν ηϊων, κατ’αναλογία προσ τα αλεξιφάρμακα που δίνονταν για τισ δθλθτθριϊδεισ ουςίεσ. Κατά τον 

Καρυοφφλλθ (1895) θ κθριακι <ωσ φάρμακον ενζχει εν εαυτϊ τασ μάλλον ςυγκρουομζνασ ιδιότθτασ, διότι περιζχει 

ουςίασ διεγερτικάσ, τονωτικάσ, ςτυπτικάσ, αντιςπαςμωδικάσ, προ πάντων δε το όπιον…..Δίδεται εισ τασ 

γαςτραλγίασ, τασ εντεραλγίασ και εισ αρρϊςτουσ ατονικοφσ>. Υπάρχουν μαρτυρίεσ ότι θ κθριακι υπιρξε μζχρι και 

τισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα ζνα είδοσ πανάκειασ που χορθγοφνταν εμπειρικά ακόμθ και για το κοινό 

κρυολόγθμα. Άλλωςτε από τθ κθριακι  ζλκει τθν καταγωγι τθσ και θ λζξθ κεργιακλισ που υποδθλϊνει εξάρτθςθ 

από το όπιο και κατά ςυνεκδοχι κάκε είδουσ ιςχυρι εξάρτθςθ.  

  Οι 19οσ και 20οσ αιϊνασ χαρακτθρίηονται από τθν εδραίωςθ του καπιταλιςμοφ, τθ μεγάλθ τεχνολογικι εξζλιξθ, 

τθν πρόοδο τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ χθμείασ, τθσ μοριακισ βιολογίασ (αποκρυπτογράφθςθ ανκρϊπινου 
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γονιδιϊματοσ, διαγνωςτικι και κεραπευτικι προςζγγιςθ νοςθμάτων ςε γονιδιακό επίπεδο) και τθν ακρόα 

παραγωγι πάςθσ φφςεωσ φαρμάκων ςε βιομθχανικι κλίμακα και ουδείσ οίδεν τι τεφξεται ο 21οσ αιϊνασ, τα πρϊτα 

βιματα του οποίου διανφουμε. 

Βότανα και λαϊκι ιατρικι ςτθ ςκλαβωμζνθ Ελλάδα και μετά 

  Μετά τθν άλωςθ τθσ Ρόλθσ, οι Ζλλθνεσ για τετρακόςια χρόνια ςτενάηουν αλυςωμζνοι κάτω από τον Τοφρκο 

δυνάςτθ, μζςα ςτο ςκοτάδι, τθν καταφρόνια, τθ δυςτυχία, ολάρφανοι και λθςμονθμζνοι από όλουσ. Κατά τον 

εκνικό μασ ποιθτι Βαλαωρίτθ, που <ζνοιωκε για τθν πατρίδα ςτα ςπλάχνα χαλαςμό>:  

<δεν είχε θ ηωι γι’αυτοφσ γλυκάδεσ και λουλοφδια,/ δεν είχε θ άνοιξθ χαρζσ και τα πουλιά τραγοφδια,/ φεφγαν οι 

χρόνοι ςκοτεινοί…>. 

  Το ελλθνικό γζνοσ πορεφεται αποκομμζνο εντελϊσ από τισ πολιτιςτικζσ και επιςτθμονικζσ επιρροζσ που πρόςφερε 

θ Αναγζννθςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Δφςθσ. Τα κείμενα των αρχαίων ελλινων γιατρϊν Λπποκράτθ, Γαλθνοφ, Διοςκουρίδθ, 

αλλά και των μεταγενζςτερων βυηαντινϊν Ορειβάςιου, Αμιδθνοφ, Αιγινίτθ, Σθκ, Μυρεψοφ, κακϊσ και γιατρϊν του 

αραβικοφ (αηι, Αβικζνα) και δυτικοφ κόςμου (Ραράκελςου κ.ά) αποξεχάςτθκαν τελείωσ για το ευρφ κοινό που δεν 

είχε καμία ευκαιρία και δυνατότθτα πρόςβαςθσ ς’αυτά. Μόνο προσ το τζλοσ τθσ δουλείασ, ανάμεςα ςτα βιβλία που 

εκδόκθκαν ςε μια προςπάκεια ανάνθψθσ από τθ μακρόχρονθ χειμερινι πνευματικι νάρκθ, υπιρξαν και λιγοςτά 

ιατρικά βιβλία. Τα πιο ενδιαφζροντα είναι θ <Ονοματολογία Βοτανικι> (1787) του κ. Ηαβίρα, θ οποία περιγράφει 

771 είδθ βοτάνων, θ <Εικονολογία Ραιδικι> των αδελφϊν Μαν. και Κυρ. Καπετανάκθ (1811-1812), ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται και εικόνεσ 34 φαρμακευτικϊν φυτϊν (ακόνιτο, ςτραμόνιο, οφιόςτρυχνο, ευφόρβιο, μικων θ 

ιμεροσ, κιγχόνθ κ.ά.) και κάποια ιατρικά δθμοςιεφματα του περιοδικοφ <Ερμισ ο Λόγιοσ> (Λςτορία τθσ Βοτανικισ το 

1813, το αντικαρκινικό βότανο Γάλιον Απαρίνθ-Γαλατςίδα το 1814 και το Ελαιόλαδο, ωσ προφυλακτικό του 

Κανατικοφ το 1820). Κα ςτακϊ λίγο ιδιαίτερα ςε μια πολυςφνκετθ προςωπικότθτα, το γιατρό και 

<ιατροδιδάςκαλο>, διδάκτορα του πανεπιςτθμίου τθσ Ραβίασ, τον αρχιμανδρίτθ Διον. Ρφρρο το Κετταλό 

(Καςτανζα Τρίκκθσ, 1773-1853),  Ρολυγραφότατοσ, εξζδωςε εκτόσ των άλλων το 1818 τθ Φαρμακοποιία Γενικι, 

ςτθν οποία περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τθν Ραραςκευι όχι μόνο των χθμικϊν αλλά και των φυτικϊν 

παραςκευαςμάτων. <Βάλε άνκθ ξθρά τθσ αψινκζασ δράμια 50 εισ 200 δράμια πνεφμα του οίνου δια να 

μουςκεφςωςιν εισ δφο. Ζπειτο πίεςον το πνεφμα τοφτο καλϊσ και χφςον αυτό επάνω εισ 16 δράμια χόρτου τθσ 

αψινκζασ..> Το ςκεφαςμα προορίηονταν για ταρακτικάσ κζρμασ (πυρετόσ, ρίγοσ) και εισ αδυναμίαν ςτομάχου. Το 

1831 εξζδωςε το δίτομο Εγκόλπιον των Λατρϊν, ιτοι πρακτικι ιατρικι, όπου ςτο 2ο τόμο περιγράφει 150 

φαρμακευτικά φυτά (ονοματολογία ελλθνικι, ιταλικι και τουρκικι, ταξινόμθςθ κατά Λιναίο, μορφολογία, 

φαρμακολογικζσ δράςεισ κ.ά.). Το 1838 εξζδωςε ςτθν Ακινα δίτομθ Βοτανικι Ρρακτικι, αναλόγου με τα 

προθγοφμενα περιεχομζνου. Ο Ρφρροσ, διακζτοντασ βακιζσ βοτανικζσ γνϊςεισ, μόχκθςε να τισ διαςϊςει και 

διαδϊςει ςτο ευρφ κοινό, όπωσ επζταςςε θ διπλι του ιδιότθτα, του ιερζα και του γιατροφ.  

  Οι λίγοι επιςτιμονεσ γιατροί που υπιρχαν ςτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ ιταν ςυγκεντρωμζνοι ςε ιςχυρά 

διοικθτικά και οικονομικά κζντρα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, κοντά ςε πρόςωπα που αςκοφςαν πολιτικι και 

οικονομικι εξουςία. Μερικοί από τουσ γιατροφσ αυτοφσ ςτο λίγο χρόνο που διζκεταν, αςκοφςαν τθ φιλάνκρωπθ 

και αφιλοκερδι ιατρικι τουσ και για τον απλό λαό. Ζτςι κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο πολφσ και απλόσ κόςμοσ 

ζπρεπε ο ίδιοσ να διακζτει αδρζσ γνϊςεισ βοτανοκεραπείασ ι εμπιςτεφονταν τθν τφχθ του ςε πρακτικοφσ 

κεραπευτζσ. Γιατί, πωσ αλλιϊσ να βρει γιατρειά και πϊσ να επιβιϊςει με βαρυχειμωνιζσ και αγριοκαίρια ςτισ 

αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ ποιμενικισ και αγροτικισ ηωισ, ςτθν αςφυκτικι και επικίνδυνθ μοναξιά τθσ καλφβασ του ι 

του απόμακρου ςυνοικιςμοφ του; <Οι άνκρωποι μοναχοί τ’σ πιγαιναν και μάηευαν βότανα, τα βράηαν και πίναν 

του ηουμί τ’σ για να γιάν’νε>. Οι εμπειρικοί κεραπευτζσ ςτθν άςκθςθ τθσ λαϊκισ ιατρικισ χρθςιμοποιοφςαν τα 

λεγόμενα γιατροςόφια. Τα γιατροςόφια ιταν ιατρικζσ ςυνταγζσ με δομι και περιεχόμενο αρχαίασ ιατρικισ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ, αλλά παραποιθμζνεσ και ςυμπλθρωμζνεσ με ξόρκια, μαγείεσ, προςευχζσ, νζεσ βοτανικζσ 

γνϊςεισ και αςτρολογικζσ εικαςίεσ. Τα γιατροςόφια αυτά αποτζλεςαν τουσ Κϊδικεσ Λατρικισ του Γζνουσ, ςόλο το 
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μακρφ διάςτθμα τθσ δουλείασ και μ’αυτά μεγάλωςαν και γιατροπορεφτθκαν οι γενιζσ των ςκλάβων. Ζνασ 

προςεχτικόσ και βακφσ μελετθτισ αναγνωρίηει ςτα κείμενά τουσ ρίηεσ τθσ Λπποκρατικισ ιατρικισ, ςυνταγζσ του 

Γαλθνοφ, γνϊςεισ του Διοςκουρίδθ, του Αζτιου του Αμιδθνοφ, του Ορειβάςιου, του Αιγινίτθ κ.ά. Μςωσ το πιο 

κακαρό κομμάτι των κεραπευτικϊν αυτϊν κωδίκων ιταν εκείνο που αναφζρονταν ςτα βότανα. Οι εμπειρικοί 

κεραπευτζσ λειτουργοφςαν ςαν ευςυνείδθτοι επαγγελματίεσ, με ζντονθ τθν αίςκθςθ του κοινωνικοφ χρζουσ και με 

κεμελιϊδθ αρχι τθσ χρθςτισ ιατρικισ τουσ φροντίδασ, ςτο μζτρο βζβαια του δυνατοφ, τθν Λπποκρατικι ριςθ 

ωφελζειν ι μθ βλάπτειν. Γι’αυτό και φρόντιηαν με τθν επιμονι τουσ και τθ μεγάλθ ςχολαςτικότθτά τουσ να 

αποκτιςουν βακιζσ και ουςιαςτικζσ γνϊςεισ βοτανοκεραπείασ (αναγνϊριςθ φαρμακευτικϊν φυτϊν, εξειδικευμζνθ 

χριςθ τουσ, δραςτικότθτα φυτικϊν μερϊν, χρόνοσ και τρόποσ ςυλλογισ των βοτάνων, μζκοδοσ ξιρανςθσ, 

επεξεργαςίασ κ.λπ. Ζτςι περιοχζσ με πλοφςια φαρμακευτικι χλωρίδα, όπωσ θ Κεςςαλία (πιλιο), θ Ιπειροσ 

(χαράδρα του Βίκου), θ Φκιϊτιδα, θ Ρελοπόννθςοσ, θ Κριτθ, θ Χαλκιδικι (Άκωσ), τα νθςιά (Χίοσ) κ.ά. ανζδειξαν 

πολλοφσ και ςπουδαίουσ εμπειρικοφσ κεραπευτζσ και γιάτριςςεσ, εξειδικευμζνουσ ςτα βότανα.  

  Μικρό απάνκιςμα ςχετικϊν γνϊςεων αποτελοφν οι παρακάτω ςυνταγζσ: Για τθ ηάλθ (ςτθν Ιπειρο). <Ριγανον, 

άνθκον, μάλανκρον βράςον, δοσ πιείν και ιάται. Μάςα και αγριοςταφίδα και ιακιςεται>. Για τθ γιατρειά του 

ςτομαχιοφ (ςτθ Χίο). <Άμα μπονείσ το ςτομάχι ςου, βράςε καλάνκρωπα για χαμομιλι γκαι πιε το>. Για τθν 

θμιπλθγία (ςτθ Φκιϊτιδα). <Χαμόμθλο, μπαλεργιάνα, αψθντιά, φαςκόμθλο, τςάι, τίλιο>.   

  Ξακουςτοί παραμζνουν οι αυτοδίδακτοι γιατροί από τα Ηαγόρια τθσ Θπείρου, οι <βικογιατροί>, οι οποίοι μάηευαν 

τα βότανα από τθν πλοφςια χαράδρα του Βίκου. Ο κακθγθτισ τθσ Βοτανικισ Γκανιάτςασ αναγνϊριςε αργότερα εκεί 

219 φυτικά είδθ, πολλά από τα οποία (54) ζχουν φαρμακευτικι αξία. Ακροηυγιαςμζνοι, ϊρεσ και μζρεσ πολλζσ, οι 

βικογιατροί ςτουσ μυτεροφσ, γκρίηουσ ςαν φρζςκο ατςάλι, βράχουσ του φαραγγιοφ, ίδιοι ςταυραθτοί, 

βοτανολογοφςαν με υπομονι μεγάλθ το ξακουςτό βουνό και μοχκοφςαν να μαντεφςουν τα μυςτικά τθσ χλωρίδασ 

του. Ρεριςποφδαςτοι φυςιοδίφεσ, ολόιδιοι απόγονοι του μεγάλου βοτανικοφ Λιναίου, με ςπάνια φυςικά 

ταξινομικά χαρίςματα, οξυδερκι ματιά και κριτικι ςκζψθ, ξεδιάλεγαν τα πολφτιμα και καυματουργά βότανα και 

ξεχφνονταν φςτερα με τθν πολφτιμθ πραμάτεια τουσ, ςε πολιτείεσ και χωριά να γιατρζψουν τισ πλθγζσ και τα μφρια 

βάςανα του κόςμου. Ρεριόδευαν ςε όλο τον ελλαδικό και τουρκοκρατοφμενο βαλκανικό χϊρο, αλλά και ςτθν ίδια 

τθν Τουρκία, φτάνοντασ μζχρι τισ αυλζσ των Σουλτάνων. Ρολλζσ δε ιςτορίεσ κρυλοφνται για τισ ιατρικζσ τουσ 

επιδόςεισ, κινοφμενεσ ανάμεςα ςτο μφκο και τθν αλικεια. Ρολλοί από αυτοφσ ταξίδευαν πεηοί, κρατϊντασ για 

ςτιριγμα ζνα ματςοφκι (μπαςτοφνι), γι’αυτό και θ ονομαςία ματςουκάδεσ. Το μπαςτοφνι αυτό πιο δυνατό και από 

τθν εφτατόμαρθ αςπίδα του Αίαντα, προφφλαγε το ςϊμα του αφζντθ άτρωτο από κάκε τροχιςμζνο ςκυλόδοντο και 

κάκε πειναςμζνου λφκου αγριοχφμιςμα. Μ’αυτό ο αφζντθσ δραςκζλιςε ποτάμια και κάμπουσ και βουνά. Μαηί του 

κόνεψε ςε χϊρεσ και χωριά και καλυβάκια. Ραρζα δζχτθκαν τθν πλοφςια ελεθμοςφνθ του άρχοντα και το 

μονόλεφτο τθσ χιρασ. Ζφαγαν τ’αποφάγια του αφζντθ και του δοφλου. Ιπιαν το απόπιμα του γεροφ και του 

αρρϊςτου. Κοιμικθκαν ςτο ςτάβλο και τον αχερϊνα, εμπρόσ ςτο κατϊφλι τθσ πόρτασ και το νάρκθκα τθσ 

εκκλθςιάσ, ςτου βουνοφ το διάςελο και ςτο γοφπατο κατακαμπίσ. Ράνω ςτθ ράχθ του ο αφζντθσ χάραηε με 

γραμμζσ ό,τι αξιοκφμθτο ςυναντοφςε ςτα ατζλειωτα οδοιπορικά του. Στα μπαςτοφνι ιταν αποτυπωμζνθ όλθ θ 

ιςτορία των ταξιδιϊν και τθσ ηωισ του, τθσ γεμάτθσ περιπζτειεσ, τρόπαια και δόξα. Άλλοι πάλι μετακινοφνταν 

ζφιπποι, ζχοντασ μαηί τουσ και ςυνοδοφσ που τουσ ντελάλιηαν και τουσ προςφωνοφςαν <εξοχϊτατουσ>. Ακόμα 

αντιλαλεί ςτα αυτιά μασ ο απόθχοσ τζτοιων αναμνιςεων των παιδικϊν μασ χρόνων. 

   Πμωσ ανάμεςα ςτουσ καλοπροαίρετουσ και ζντιμουσ κεραπευτζσ υπιρξαν και πολλοί αγφρτεσ και μάγιςςεσ. Θ 

ζξοχθ ελλθνικι γραμματεία βρίκει από τζτοιου είδουσ αναφορζσ.  

  Γνωςτι είναι θ <γόθςςα> ςτθ Λυγερι του Καρκαβίτςα, θ κυρά Ραγϊνα για τουσ εξορκιςμοφσ και τα μάγια τθσ. 

<Φεφγα ρουςοφμπελθ. Σε κυνθγά θ φωτιά, το ςτουρνάρι και ο πρυόβολοσ-ςφρε ςτ’άγρια όρθ ςτ’άγρια βουνα>. Θ 

κυρά Ραγϊνα κεωροφνταν ςτθ περιοχι τθσ (ςτα Λεχαινά τθσ Θλείασ), <θ ανωτζρα όλων δια τθν επιτυχίαν των 

γοιτρων και τθν ποικιλίαν των γνϊςεϊν τθσ… Καμία αρρϊςτεια δεν ιτο μυςτικι εισ αυτιν, κανζν αερικόν πάκθμα 
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δεν διζφευγε τθν δικαιοδοςίαν τθσ. Εκτόσ τθσ ρουςοφμπελθσ, εγιτευε τον ςπλινα, τισ παραμαγοφλεσ, τον ςτυλίτθν, 

τον πονοκζφαλον, τον ςτρόφον, το λίκωμα των βυηϊν. Εξόρκιηε το μάτιαςμα… το ανεμοπφρωμα… τον πονόματον… 

τθν λιμόκαψαν, επίβουλθ αρρϊςτειαν, θ οποία ρζβει τον άνκρωπο ολίγον κατ’ολίγον, όπωσ το ςκουλικι που 

φωλιάηει εισ τον κορμόν του δζνδρου… Και δεν διζφερε μόνον εισ τοφτο από τουσ άλλουσ ςυντοπίτασ τθσ θ κυρά 

Ραγϊνα, αλλά και εισ τα μζςα τα οποία μετεχειρίηετο δια τθν επιτυχίαν του ςκοποφ τθσ… Εκτόσ των εξορκιςμϊν 

τθσ, θ ογδοθκοντοφτισ γραία εισ πολλάσ πακιςεισ εδζχετο ςυνεπικοφρουσ και αλοιφάσ και φάρμακα διάφορα. Το 

μικρόν κατακαπνιςμζνο ςπιτάκι τθσ, δεν ιτο μόνον κεραπευτιριον, αλλά και βοτανϊν αποκικθ. Εντόσ τριϊν 

χαμθλϊν ερμαρίων περιζκλειε δζςμασ απεξθραμζνων φυτϊν, τα οποία αυτι ανεκάλυψεν, ρίηασ βαρυόςμουσ, των 

οποίων τθν κεραπευτικιν δφναμιν αυτι μόνθ εγνϊριηεν, εργαλεία χειρουργικά κατεςκωριαςμζνα εξ αιμάτων και 

πφου, ζμπλαςτρα διαφόρου μεγζκουσ, τουλίπασ βάμβακοσ και ξαντοφ. Μικρά υζλινα δοχεία εφφλαςςον το 

βάλςαμον, τα μεταξϊδθ εκείνα λευκά ποφπουλα, τα αποςπϊμενα από τουσ ςτικουσ των αγριοχινων και ικανά να 

κρατιςουν το ορμθτικότερον ρεφμα του αίματοσ και να επουλϊςουν πάςαν πλθγιν Χφτραι μικραί μετά μεγάλων 

ζφερον διάφορα εκχυλίςματα και βάμματα και αλοιφάσ ικανάσ να κατατρϊγουν τασ ςαπιςμζνασ ςάρκασ, να 

ρευςτοποιοφν τα κόκκαλα, να αποςυνκζτουν τασ τρίχασ, να διαχωρίηουν τουσ υμζνασ, να ιςοπεδϊνουν και τασ 

πλζον παλαιωμζνασ υπερςαρκϊςεισ>. 

   Επίςθσ, ς’άλλο διιγθμά του, ςτο Ηθτιάνο, ο ομϊνυμοσ ιρωάσ του, ο Τηιριτόκωςτασ, ςπουδαγμζνοσ από μικρόσ 

ςτθν πατρίδα του τθ οφμελθ, που χωροφςε ςτα ςτενά τθσ ςφνορα όλθ τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ ηθτιανιάσ, με όλα 

τθσ ηθτιανιάσ τα καμϊματα, είχε μάκει ςτο μακρφ ηθτιανικό του βίο <να μαντεφει όλα τθσ ψυχισ τα πάκθ και τθσ 

καρδιάσ τα απόκρυφα. Από μακρινι παρατιρθςθ εγνϊριηε πωσ ο κόςμοσ αυτόσ, που άνωκεν εςτάλκθκαν οι 

ηθτιάνοι να τον εκμεταλλεφονται με τθν πονθριά τουσ, είχε ζνα ςωρό αδυναμίεσ και μυριοπρόςωπεσ ανάγκεσ>. 

Γι’αυτό κουβαλοφςε μαηί του ολοηωισ το καυματουργό εκείνο ςακοφλι με τθν ακριβι, ωσ άγια λείψανα, 

πραμάτεια, <τα ευεργετικά, τα παριγορα βότανα τθσ γθσ, που γιατρεφουν κάκε ςωματικι πλθγι, που καταπαφουν 

κάκε ψυχικό πόνο, που αλαφρϊνουν κάκε τθσ καρδιάσ μαραςμό και τθ γυρίηουν πάλι ςτθν πρϊτθ νεότθτα και ςτθν 

αρχικι τθσ ακμι>. <Είχε εκεί μζςα το γαργαλιςτικό φιδόχορτο, το ςερνικοβότανο, το ςιδερόχορτο και άλλα μφρια 

βότανα τθσ γθσ>. <Τα διαλαλοφςε το ζνα με τ’άλλο, ζλεγε τθ χριςθ τουσ και τθν παντοδυναμία τουσ με τζχνθ και 

υψθλι πλαςτικότθτα λόγου>. <Ιταν αυτόσ ζνασ παντοδφναμοσ μάγοσ που ςυγκζντρωνε ςτα ςτιβαρά του χζρια 

όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ γθσ και τα ςτοιχεία του αικζροσ και ιταν ικανόσ να αλλάξει όχι μόνο τθν τφχθ αλλά και αυτι 

τθν ίδια τθ φφςθ των όντων>. Γι’αυτό και όταν παρουςιάςτθκε μπροςτά του θ Κρουςτάλλω, κεόςταλτο κφμα τθσ 

μαγγανευτικισ του πονθρίασ, θ οποία είχε αποκάμει να γεννοβολά μζχρι τότε κθλυκά παιδιά και πάλι 

εγκυμονοφςε, ηιτθςε με λαχτάρα και αγωνία μεγάλθ από το ηθτιάνο να μαντζψει το φφλο και αν αυτό ιταν κθλυκό 

να τθσ δϊςει το γιατρικό που κα μποροφςε να μεταλλάξει το είδοσ του καρποφ τθσ. Και ο ηθτιάνοσ που δεν είχε 

μζχρι τότε εφεφρει κανζνα τζτοιο γιατρικό, αλλά και δεν θμποροφςε να ομολογιςει τθν αδυναμία του, ξεδίπλωςε 

από το ςακουλάκι του και τθσ πρόςφερε λίγθ ψιλι και ςταχτερι ςκόνθ. <Ιξευρε αυτόσ πολφ καλά τθν επικίνδυνθ 

ενζργεια τθσ ςκόνθσ που ζδινε για να μεταλλάξει το φφλο του εμβρφου ςτθ μιτρα τθσ χωριάτιςςασ>. Δεν ιταν 

τίποτε άλλο, παρά ςκόνθ εκτρωτικι (επρόκειτο για το ςκλθρϊτιο του μφκθτα που παραςιτεί ςτουσ ςτάχεισ τθσ 

βρίηασ, τθν ερυςιβϊδθ όλυρα). <Τθν είχε πουλιςει ςυχνά τθ ςκόνθ αυτι, ςτα ατζλειωτα ηθτιανικά του ταξίδια, αντί 

μεγάλθσ αμοιβισ ςε κορίτςια κρυφογκάςτρωτα. Ρολλϊν άνομεσ ςπορζσ ετίναξεν αςϊματεσ από τισ μιτρεσ με τθ 

ςκόνθ αυτι. Αλλά και πολλά ςϊματα ζςτειλε πάρωρα ςτον τάφο. Το ιξευρεν αλλά και τι να κάμει. Δεν θμποροφςε 

να αρνθκεί τθν υπθρεςία του, αφοφ τθν εηθτοφςαν και μάλιςτα με τόςθ πλθρωμι>. Τελικά οι ςκόνεσ του 

Τηιριτόκωςτα παρμζνεσ αςυλλόγιςτα οδιγθςαν τθ χωριάτιςςα ςε φριχτό τζλοσ. Σε μια ςτιγμι μανίασ και άκρασ 

απελπιςίασ κάτω από τθ φοβερι επίδραςθ τθσ ερυςιβϊδουσ όλυρασ, ζκαμε βρόχο ζνα ςχοινί, το πζραςε ςτο λαιμό 

και παραδόκθκε τυφλι ςτο κάνατο. Τα διθγιματα αυτά αποτελοφν δυο καταπλθκτικζσ, γλαφυρζσ και ολοηϊντανεσ 

θκογραφίεσ του μεγάλου πεηογράφου και γιατροφ Καρκαβίτςα για τον κόςμο τθσ γενζτειράσ του και για τουσ 

άξεςτουσ καραγκοφνθδεσ τθσ κεςςαλικισ γθσ. 

  Στο <Κάνατο του Ραλλθκαριοφ> του Ραλαμά, του μεγάλου αυτοφ πνευματικοφ εργάτθ του ζμμετρου αλλά και 

πεηοφ λόγου, ξετυλίγεται το δράμα μιασ πραγματικισ ιςτορίασ που άκουςε ο ςυγγραφζασ από το ςτόμα μιασ 
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αγράμματθσ γυναίκασ, τθσ Χαραυγισ. Στθν ιςτορία αυτι διαςϊηονται επίςθσ πλικοσ ιατρολαογραφικϊν 

πλθροφοριϊν και αποτυπϊνεται ανάγλυφα ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ λαϊκισ ιατρικισ από γιατρολόγουσ, 

τςαρλατάνουσ και μάγιςςεσ. Ράνω από τθν κλίνθ του ρουμελιϊτθ ιρωα με το άςχθμα ςπαςμζνο γόνατο, του 

Μιτρου, του αλθκινοφ παλλθκαριοφ, του μονάκριβου γιου τθσ χιρασ Διμαινασ, παριλαςαν για να το γιάννουν 

κάκε λογισ κεραπευτζσ. Σπουδαγμζνοι γιατροί, κομπογιαννίτεσ, μάγιςςεσ και αγφρτεσ. Ζνασ ιταν ο ςτοχαςμόσ του 

παλλθκαριοφ που ετοιμάηονταν να ςτεφανωκεί απόλαμπρα και τθ Μεγάλθ Ραραςκευι τον θφρε το μεγάλο κακό. 

Δεν ικελε να μείνει <ςθμαδεμζνοσ>. <Για παλλθκάρια ςαν το παιδί τθσ Διμαινασ είναι ατιμιά θ αςχθμιά>. Ο 

ςπουδαγμζνοσ καλαςςοχωρίτθσ γιατρόσ που τον είδε πρϊτοσ <καλάμιςε> ςφιχτά το πόδι του και ςφςτθςε υπομονι 

για λίγο καιρό. Σαν πζραςαν υπομονετικά τρεισ μινεσ από τθ νφχτα τθσ Μεγάλθσ Ραραςκευισ και κατεβαίνοντασ 

από το κρεβάτι δοκίμαςε να περπατιςει και είδε πωσ το πόδι ςτράβωςε και το ςπαςμζνο γόνατο δε λφγιηε, είπε και 

κάλεςαν το <γιατρολόγο> τθσ Λυγαριάσ, ακουςμζνο ς’ολθ τθ οφμελθ και πζρα ςτο Μωριά. <Κα ςτο γιατρζψω, 

είπε. Κα ςτο κάμω κατά πωσ ξζρω γω>. Και πρόςταξε γοργά ςτθ Διμαινα δυναμωτικό μαντηοφνι πριν από τθ 

κεραπεία. <Ρζντε δράμια ςυναμικι, δζκα δράμια μαςτίχα, οχτϊ δράμια ρεβζντι, πζντε δράμια αρςενικό λιβάνι… 

Ράρε μια οκά μζλι…>. Και αφοφ πζραςαν οι <αχαμνζσ> μζρεσ και βρικε τθν καλι μζρα, ξανάςπαςε το  πονεμζνο 

πόδι διπλϊνοντάσ το βίαια ςτον αντικρινό ϊμο, κάτω από το λιονταρίςιο μοφγκριςμα του βαςανιςμζνου 

παλλθκαριοφ και ςτράφθκε πάλι ςτθ Διμαινα προςτάηοντασ γοργά: <Μολφβι κοπανιςτό, βάλε το ςτο ξίδι, ζπειτα 

κάψε το καλά με το κειάφι, να γίνθ ςτάχτθ. Κιαυτι ανακάτωςζ τθν με χϊμα κόκκινο, κερί, λιβάνι, μαςτίχα 

κι’αγουρόλαδο και βάλε τθν απάνου ςτο πόδι τθν αλοιφι πρωί βράδυ>. Κι’άλλα λόγια δεν ξανάειπε, οφτε 

πρόςταξε, πιρε τθν αδρι αμοιβι του κατά τθ ςυμφωνία, άφθςε γεια και κανείσ δεν τον ξανάειδε. Από τότε ο 

Μιτροσ ο ουμελιϊτθσ δεν ξανάδε προκοπι. Στθ ςυνζχεια ζφεραν άλλο <γιατρολόγο>, ζναν ξακουςμζνο Μωραίτθ, 

που ζτυχε να διαβεί χειμϊνα καιρό από το Καλαςςοχϊρι. Στρογγυλοκάκιςε κι’αυτόσ ςτο ςπίτι του <βαρεμζνου> 

<και δοσ του μαντηοφνια ςτον άνκρωπο, δοσ του βεντοφηεσ ςτο πόδι και βιηιγάντια και αλοιφζσ> και αφοφ πιρε 

κι’αυτόσ τον ακριβό παρά του, οφτε που ξαναφάνθκε. Κι’ο <βαρεμζνοσ> μζρα με τθ μζρα πιγαινε χειρότερα. 

Φςτερα από εφτά-οχτϊ μινεσ τον ξανάδε ο Καλαςςοχωρίτθσ γιατρόσ που πρϊτοσ τον είχε κοιτάξει. Κρυφά από τον 

άρρωςτο, είπε ςτθ Διμαινα ξερά και παςτρικά. <Αδφνατον να γιατρευτεί. Οι τςαρλατάνοι που φζρατε τόνε 

ςκότωςαν τον άνκρωπο…, δε γλιτϊνει αν δεν του κοπεί το πόδι. Κοιτάχτε το γρθγορϊτερο να τον πάτε ςτθν Ακινα. 

Ρροφτάςτε τον>. Τελικά θ μάνα θ Διμαινα και οι φίλοι που τον παράςτεκαν, πείςτθκαν πωσ το παιδί το είχαν 

μαγεμζνο και πωσ το κακό του ιταν ανκρϊπινο κακό. Και αντί για τθν Ακινα, τράβθψε θ Διμαινα για τθν Ράτρα, 

παίρνοντασ μαηί τθσ και ςθμάδια του αρρϊςτου-μαλλιά από το κεφάλι του-ςυνάντθςε τθ γρια μάντιςςα, 

ξακουςμζνθ ς’όλθ τθ ωμιοςφνθ και γφρεψε απόκριςθ. <Αδφνατον να γιατρευτεί. Τόχουν κάμωμα φοβερό>. <Και 

τθσ ζδωςε βοτάνια μαγικά, να τον δίνει το ηουμί τουσ, όταν τονζ κυμϊνει ο πόνοσ να τον περνά. Κι’ζννοιωςεν θ 

Διμαινα πωσ για παρθγοριά τθσ τάδινε και όχι για γιατρειά>. Και γφριςε ςτο Καλαςςοχϊρι και ςτο γιο τθσ ζφερε 

μόνο τα βότανα τθσ μάντιςςασ, χωρίσ να τον φανερϊςει και τα λόγια τθσ. Κι’ο γιοσ που δεν άκουγε από γιατροφσ, 

αλλά τα μάγια τα πίςτευε, ςαν ζφεραν για να τον δει μια μάγιςςα Οβριά, τθ δζχτθκε εκεί ςτο ςτρϊμα καρφωμζνοσ, 

όπωσ δζχονταν καπετάνιοσ το πρίμο τ’αεράκι ςτα ταξίδια του. <Και διϊριςε και αυτι κάτι χόρτα, να τα πίνει 

βραςμζνα με κραςί> και επιςτρζφοντασ τα ξθμερϊματα ηθτάει το ςθμάδι του αρρϊςτου – το <πόδθμα> που 

ξενφχτθςε ςτα κεραμίδια- το κοιτάει καλά καλά, λιγάκι ςυλλογίηεται, γλυκογελάει του Μιτρου και λζγει χωριςτά 

τθσ Διμαινασ. <Δε ςασ το είπα εγϊ; Το παιδί είναι μαγεμζνο. Των αδυνάτων να γιατρευτεί...>. και όςο τουσ 

απζλπιηαν οι μάντιςςεσ, τόςο ςτα μαντολόγια ζριχναν τοισ ελπίδεσ τουσ. Και πιραν ςτερνι μεγάλθ απόφαςθ να 

πάνε ςτον ξακουςτό μάντθ από τον Ζπαχτο που γιάτρευε και τθν πιο κακι αρρϊςτια. Αυτόσ κ’άλεγε τον τελευταίο 

λόγο. Δεν είχαν πλζον να ελπίςουν από πουκενά. Και ιρκε θ απόκριςθ του μάντθ. <Να μαυροφορζςετε από 

τϊρα…, των αδυνάτων αδφνατον να ιδι προκοπι…, τον ζφαγαν τα μάγια τθσ αγάπθσ. Κακά ςτοιχειά τονζ 

χτφπθςαν>. Και μζςα ςε ζνα χρόνο από τθ μζρα που ιρκε το αναπάντεχο κακό, το πόδι γαγγραίνιαςε, απλϊκθκε το 

φαρμάκι ς’όλο το αίμα και το αμίλθτο και άςειςτο παλλθκάρι περίμενε το χάρο να λογαριαςτοφν. Άνοιξθ ιταν πάλι, 

είχε ξαναγυρίςει θ εβδομάδα των πακϊν και ο νιόφερτοσ Απρίλθσ ξανάνιωνε τθ ηωι, ςκορποφςε νζα δφναμθ και 

νζεσ ελπίδεσ για τθσ ηωισ τουσ αγϊνεσ, γλφκανε μαηί και θ βαςανιςμζνθ ψυχι του απελπιςμζνου, ςφιχταγκάλιαςε 

τθ ηωι και δεν ικελε να τθν αποχωριςτεί. Και ςαν ξθμζρωςε θ Μεγάλθ Ραραςκευι, αλλοιϊτικθ από τισ άλλεσ 
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χρονιζσ, όχι με μαφρο ουρανό, αλλά καταγάλανθ και ξανκι, με ζναν ιλιο που πλθμμφριςε το ςκοτιδιαςμζνο και 

ζρμο ςπίτι και φϊτιςε βακειά το λογιςμό του, κατάλαβε ο Μιτροσ πωσ ιρκε θ ςτερνι ϊρα και πωσ ζπρεπε να 

παραδοκεί ςαν άξιο παλλθκάρι ςτο χάρο που πλάκωνε. Ξάναψε ζξαφνα μζςα του για ςτερνι φορά θ φροντίδα τθσ 

νιότθσ, θ ζγνοια του ςτολιδιοφ, ικελε να ςυγυρίςει τθ λεβεντιά του για το ταξίδι του κάτω κόςμου. Και με τθν 

αλάλθτο καθμό τθσ λεβεντιάσ, <αχ, ωραία νιάτα που κα φάει θ γθσ> ζκραξε τθ δυςτυχιςμζνθ μάνα του και τθσ 

ηιτθςε μια μόνο χάρθ, <να τον κλάψει ηωντανό> και να φζρει και κόςμο πολφ. Σαν ζπεςε το κακό μαντάτο ςαν 

χαλάηι ςτο Καλαςςοχϊρι, μαηεφτθκε ςτο ςπίτι κόςμοσ πολφσ, γυναίκεσ ομορφοςυγυριςμζνεσ και γυναίκεσ 

ανάλλαγεσ, παιδιά μικρά και κάκε λογισ άντρεσ, νοικοκυραίοι, δουλευτάδεσ τθσ κάλαςςασ και τθσ ςτεριάσ. Και να 

μθν ιξερε κανείσ τίποτε, να μθ γροικοφςε τον ιχο, κα ςτοχάηονταν πωσ μζςα ςτο ςπίτι με τθν ολάνοιχτθ πόρτα και 

τα παρακφρια, λουςμζνο από τον ιλιο του μεςθμεριοφ, δεν διάβαινε ο χάροσ, μασ πωσ είχε ςτθκεί μεγάλο 

πανθγφρι. Και κατά το δειλινό, φςτερα από βαρφ ψυχομαχθτό, ο χτυπθμζνοσ Μιτροσ, ο ηθλοφτονεμζνοσ νζοσ, ο 

μαγεμζνοσ λεβζντθσ παράδοςε ςτο χάρο τθ ηωι. <Ξεψφχθςε μπροςτά ςτα μάτια του κόςμου> που τον 

μοιρολογοφςε ηωντανό, <μζςα ςτου Καλαςςοχωριοφ τθν αγκαλιά, ςαν λεφκα ρθγμζνθ από ξυλοκόπο, φςτερα από 

βαρφ αγϊνα, ςτ’ανοιχτά, μπροςτά ςτθν όψθ ολόκλθρου του ανιμπορου λόγγου>. 

  Κείμενα με αναφορζσ ςτθ λαϊκι ιατρικι και ςτα βότανα ςυναντοφμε ςε ζργα πολλϊν ακόμθ ςθμαντικϊν 

πεηογράφων και ποιθτϊν, αλλά και ςτο δθμοτικό τραγοφδι. 

  Στθ <Φόνιςςα> του Ραπαδιαμάντθ, πζρα από το μεταφυςικό ςτοιχείο, δίνονται επίςθσ ολοηϊντανα και κακαρά τα 

ικθ, τα ζκιμα και οι ςυνικειεσ που επικρατοφν ςτθ γενζτειρά του ςχετικά με χειροπρακτικζσ δεξιότθτεσ και 

βοτανοκεραπείεσ. Θ θρωίδα Φραγκογιαννιοφ <επιτθδειότατθ μεταξφ όλων των γυναικϊν ζδιδε βότανα, ζκαμνε 

κθραλοιφάσ, εξετζλει εντριβάσ, εκεράπευε τθν βαςκανίαν, παρεςκεφαηε φάρμακα δια τασ παςχοφςασ, δια τασ 

χλωρωτικάσ και αναιμικάσ κόρασ, δια τασ εγκφουσ και τασ λεχοφσ και τασ χλωρωτικάσ αλγθδόνων παςχοφςασ>. <Με 

το καλάκιον υπό τον αγκϊνα τθσ αριςτεράσ χειρόσ…, εξιρχετο εισ τουσ αγροφσ, ανζβαινεν εισ τα όρθ, διζτρεχε 

φάραγγασ, κοιλάδασ και ρεφματα, ζψαχνε να εφρθ τα βότανα, όςα αυτι εγνϊριηε –τθν αγριοκρομμφδα, τθν 

δρακοντιά, το τρίμερο και άλλ’ ακόμθ- τα ζκοπτεν ι τα εξερρίηωνεν, εγζμιηε το καλάκιον κι’επζςτρεφε το βράδυ εισ 

τθν οικίαν>. <Με αυτά τα βότανα κατεςκεφαηε διάφορα μαντηοφνια, τα οποία εςφςταινεν αλάνκαςτα κατά των 

χρονίων πόνων του ςτικουσ, τθσ κοιλίασ, των εντζρων κ.λπ.>. 

  Ο εκνικόσ μασ ποιθτισ Βαλαωρίτθσ, γνιςιοσ λάτρθσ των παραδόςεων του τόπου, του λαϊκοφ πολιτιςμοφ και του 

περιβάλλοντοσ, αποτυπϊνει ςτουσ ςτίχουσ του με ζξοχο και γλαφυρό τρόπο  τισ βακιζσ βοτανικζσ γνϊςεισ και τισ 

οικολογικζσ του ευαιςκθςίεσ. Μικρό δείγμα του ευαίςκθτου ποιθτι αποτελοφν οι παρακάτω ςτίχοι: 

  <Χαροφμενα τα λοφλουδα φιλοφν το μζτωπό του./ Χάνει με μιασ τθν αςχθμιά και τθν ταπεινωςφνθ/ ο ζρμοσ ο 

αηϊθροσ θ ταπεινι λαψάνα,/ γλυκαίνει το χαμαίδρυο, ςτου χαμαιλιοφ τθ ρίηα/ αποκοιμιζται ο κάνατοσ και το 

περικοκλάδι/ που  πάντα κρφβεται δειλό και τ’άπλερο κορμί του/ αλλοφ ςτυλϊνει το φτωχό δυναμωμζνο τϊρα>. 

Άςμα Ρρϊτο, Ακ. Διάκοσ 

<Μεσ ςτο ςκοτάδι το βακφ χιλιόχρονο ρουπάκι,/ φοβζριηε τον ουρανό με τ’αγριομανθτό 

του./………………………………………………………………………………………………/    Εισ τον βαρφ τον ίςκιο του περίχαρο 

λουλοφδι/ποτζ δεν εξεφφτρωςεν. Οφτε το χαμομιλι/ οφτε θ χολάτθ θ κυκλαμιά. Ολόγυρά του ςπλόνοι/ και 

δρακοντιζσ φαρμακερζσ…>. Αςμα Τζταρτο, Ακ. Διάκοσ 

<Ιρκε ςτθν Κόκκινθ Εκκλθςιά εξιντα χρόνουσ πίςω/ ζνασ ςοφόσ καλόγεροσ φευγάτοσ απ’ τθν 

πόλθ/…………………………………………………………………………………………/ Ιξερε γράμματα πολλά κι εγιάτρευε του κόςμου/ 

με ξόρκια και με βότανα τα χίλια μφρια πάκθ./ Το ρίμα, το κακό ςπυρί, τθ φάγουςα, το λζφα,/ το μαλακράκι, το 

καρφί, τθ λιόκριςθ, τθ λφςςα>. Άςμα Δεφτερο,Φωτεινόσ 

  Ο ποιθτισ Κρυςτάλλθσ κάνει και αυτόσ αναφορζσ ςε φαρμακευτικά φυτά: 
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  <Τα δυο τα ςταυραδζλφια του τονζ γιατρολογοφςαν/ με ρίηεσ μ’αγριοβότανα, με ςταυρωμοφσ, με ξόρκια>. 

<..απ’όλα τάγριοβότανα κι απ’ τα καλά χορτάρια/ κε να μου φζρουν τθ γιατρειά…>. 

  Ο ποιθτισ Ακάνασ αναφζρεται επίςθσ ςτουσ ςτίχουσ του ςε διάφορα βότανα. Μνθμονεφει τθ ρίγανθ, τθ μζντα, τον 

απιγανο, τθν αγριάμπελθ, τα τριβόλια, τισ λαγοκοιμθκιζσ, το φλιςκοφνι, τα ςαρκοτρόφια, το φλόμο, κακϊσ και το 

πολυκρφλθτο βοτάνι τθσ αγάπθσ. 

  Θ δθμοτικι μασ ποίθςθ κάνει κι’αυτι ατζλειωτεσ αναφορζσ ςε διάφορα βότανα και γιατρικά τθσ ελλθνικισ 

χλωρίδασ: 

  <Αρρωςτθμζνοσ του γιατροφ πάντα ηθτάει βοτάνι> 

<Εισ του κανάτου τισ πλθγζσ βοτάνια δε χωράνε> 

<Τα βότανα, τα γιατρικά, μον’ το κορμί γιατρεφουν> 

<Για ιδζςτε τον αμάραντο ςε τι βουνά φυτρϊνει>. 

  Πλεσ αυτζσ οι αναφορζσ και πολλζσ άλλεσ, πζρα από τθ λογοτεχνικι τουσ αξία, είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ για τθν 

επιςτιμθ τθσ ιατρικισ λαογραφίασ, αλλά και για τθν εκνικι μασ γλϊςςα και τθν εκνικι μασ αυτογνωςία. 

  Ζτςι λοιπόν γιατροπορεφτθκε το ελλθνικό γζνοσ ςτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ, αλλά και αργότερα, μζχρι τα μιςά 

ςχεδόν του 20ου αιϊνα. Με μια μικρι αςτικι τάξθ να χαίρει των προνομίων τθσ όποιασ επίςθμθσ ιατρικισ και τον 

πολφ απλό λαό να εμπιςτεφεται τισ τφχεσ τθσ υγείασ του και τθσ υπόςταςισ του ςτθν καλοπροαίρετθ, φιλάνκρωπθ 

και ζντιμθ διάκεςθ των λίγων ςπουδαγμζνων γιατρϊν και των ζμπειρων πρακτικϊν και ςυγχρόνωσ ςτθν 

κερδοςκοπικι και αδθφάγο μαγγανευτικι πονθριά των αγυρτϊν, των τςαρλατάνων και των μαγιςςϊν. Θ 

παρεχόμενθ κεραπευτικι φροντίδα, πζραν των άλλων πρακτικϊν (βεντοφηεσ, αφαιμάξεισ, βδζλλεσ, υποκλυςμοί 

κ.ά.)ςτθρίηονταν κατά βάςθ ςτα βότανα. Άλλωςτε τθν ίδια περίοδο και θ επίςθμθ ιατρικι χρθςιμοποιεί γνϊςεισ 

βοτανοκεραπείασ, οι οποίεσ είχαν επικυρωκεί πρακτικά μζςα από τθ μακρόχρονθ εμπειρία. 

Βότανα και Λαϊκι Λατρικι ςιμερα 

  Σιμερα θ κατάςταςθ αναφορικά με τθ ςωςτι ι μθ χριςθ των βοτάνων ςτθ κεραπευτικι λαϊκι ιατρικι ζχει 

μεταβλθκεί ςθμαντικά προσ το καλφτερο. Τα <γιατροςόφια> απϊλεςαν τθν παλιά τουσ αίγλθ, δίνουν φςτατο αγϊνα 

επιβίωςθσ, <πνζουν τα λοίςκια> ςχεδόν και τθ κζςθ τουσ καταλαμβάνει μια νζα μορφι αμιγοφσ βοτανοκεραπείασ 

πιο ορκολογικι και πιο επιςτθμονικι. Ραρόλα αυτά, υπάρχουν δυςτυχϊσ ακόμθ και ςιμερα περιοχζσ και 

άνκρωποι που εξακολουκοφν να εμπιςτεφονται τθν πρακτικι βοτανοκεραπεία με τισ όποιεσ δοξαςίεσ τθσ, παρά τθ 

κεαματικι πρόοδο τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ ςτο κεραπευτικό τομζα. Αυτζσ οι λιγοςτζσ εςτίεσ αντίςταςθσ απζναντι 

ςτθν κλαςικι ιατρικι αφοροφν κοινωνίεσ κλειςτζσ, προςθλωμζνεσ ςε παλιζσ αντιλιψεισ και παραδόςεισ και άτομα 

χαμθλοφ κατά κανόνα κοινωνικοφ, μορφωτικοφ και βιοτικοφ επιπζδου, κακϊσ και άτομα όπου θ φφςθ τθσ 

επίβουλθσ αρρϊςτιασ τα οδιγθςε ςτο ζςχατο ςθμείο τθσ απελπιςίασ (κακοικειεσ, χρόνια εκφυλιςτικά νοςιματα, 

ςοβαρζσ αναπθρίεσ κ.λπ.). Στθν πολφχρονθ άςκθςθ τθσ ιατρικισ και ςτθ ςυνεχι επαφι μασ με κόςμο τθσ υπαίκρου, 

μασ δόκθκε θ ευκαιρία να γνωρίςουμε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυνανκρϊπων που αναηθτοφν τθ ςυνδρομι τθσ λαϊκισ 

ιατρικισ για μείηονα ι ελάςςονα προβλιματα υγείασ. Ρολλζσ από τισ κεραπευτικζσ αυτζσ επιλογζσ, επιςτθμονικά 

κρινόμενεσ, διακζτουν ςτοιχεία ςωςτισ ιατρικισ ι είναι πλιρωσ αποδεκτζσ, κακϊσ αποτελοφν απόςταγμα 

εμπειρίασ αιϊνων. Πμωσ, υπάρχουν και πάρα πολλζσ οι οποίεσ είναι εντελϊσ ανορκόδοξεσ και αςτιρικτεσ 

επιςτθμονικά και κινοφνται ςτθ ςφαίρα του επικίνδυνου. Σταχυολογιςαμε τισ πιο ςυχνζσ και τισ παρακζτουμε 

ενδεικτικά, με ανάλογα διευκρινιςτικά ςχόλια: Ερυςιβϊδθσ όλυρα, εςωτερικά ωσ εκτρωτικό, Κζδροσ, θ εκ καρπϊν 

δρόγθ ωσ εκτρωτικό, Μταμοσ ι τάξοσ, ωσ αντινεοπλαςματικό, Δάφνθ, θ εκ καρπϊν δρόγθ ωσ αντιρρευματικό και 

παραςιτοκτόνο, Ανεμϊνθ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ υπό μορφι καταπλάςματοσ ςε ρευματιςμοφσ και δερματοπάκειεσ 
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τριχωτοφ κεφαλισ, Κλεμάτισ, ο χυμόσ τθσ δρόγθσ εςωτερικά και εξωτερικά ςε κυκλοφορικζσ διαταραχζσ και δθ ςε 

φλεβικά ζλκθ, Αγκβιλζτηια, ο χυμόσ των φφλλων για εποφλωςθ πλθγϊν και προφφλαξθ από <κακό μάτι>, 

Ελλζβοροσ-κ. ςκάρφθ, ςε οδονταλγίεσ, αλλά και ςε παραφροςφνθ (ςχιηοφρζνεια), Χελιδόνιο, εςωτερικά ωσ 

ςπαςμολυτικό του γαςτρεντερικοφ και τθσ χολισ, Ραπαροφνα, το εκχφλιςμα εςωτερικά ωσ κατευναςτικό και 

αποχρεμπτικό, Ραριετάρια-κ. περδικάκι ι παρκενοφλι, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ ωσ καταπραχντικό και αντιφλογιςτικό, 

Ρικραμυγδαλιά, τα ςπζρματα, ιδιαίτερα τοξικά λόγω του υδροκυανίου, ωσ κακαρτικό, Λαβοφρνο, το εκχφλιςμα των 

ανκζων ωσ εμετικό, κακαρτικό, αντιυπερταςικό, αντιαςκματικό, αντινευραλγικό, Αςτράγαλοσ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ 

ωσ κακαρτικό, Γλυκφρριηα-κ. γιάμπολθ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ ωσ αντιβθχικό, αποχρεμπτικό και διορκωτικό γεφςεωσ, 

Μελίλωτοσ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ ωσ αντιπθκτικό  και αντικρομβωτικό (αντιβιταμίνθ Κ), Μλεξ- κ. αρκουδοποφρναρο, 

ωσ ανκελονοςιακό, διουρθτικό, αντιδιαρροϊκό, ςε ουρικι αρκρίτιδα, ςε κολικοφσ και ωσ αντιεπιλθπτικό, Μυρτιά, ςε 

νοςιματα πεπτικοφ και ουροποιθτικοφ και ςε διγματα αραχνϊν και ςκορπιϊν, οδιά, ο φλοιόσ με ταινιοκτόνο 

δράςθ, Σινάπι, υπό μορφι καταπλάςματοσ ςε μυοςκελετικά ςφνδρομα, Υπερικό κ. βαλςαμόχορτο, εξωτερικά ωσ 

επουλωτικό πλθγϊν και εγκαυμάτων και ςε διγματα φιδιϊν, εςωτερικά ωσ αντιςπαςμωδικό  (το <πάνακεσ 

χειρϊνιον> του Διοςκουρίδθ), Λπποκαςτανιά, ωσ αντιαιμορροϊδικό, Κϊνιο, εξωτερικά ςε νευραλγίεσ και καρκινικοφσ 

πόνουσ, Σανίκουλα, ςτο παρελκόν βότανο για όλεσ τισ νόςουσ. Εςωτερικά ςε πνευμονικζσ αιμορραγίεσ, αιματουρίεσ 

και γαςτραλγίεσ, Δρυσ, οι κθκίδεσ εςωτερικά ωσ ςτυπτικό αιμοςτατικό, ωσ αντιαιμορροϊδικό, ςε εγκαφματα, ςε 

διάφορεσ δερματικζσ πακιςεισ και ωσ αντίδοτο ςε δθλθτθριάςεισ με αλκαλοειδι, Καρυδιά, ςε τραχθλικζσ 

αδενίτιδεσ (αντιχοιραδικό), επίςθσ ωσ ιπιο αντιυπερταςικό και αντιδιαβθτικό, Λνδικι κάνναβθ κ. μαριχουάνα ι 

χαςίσ, το ρθτινϊδεσ εκχφλιςμα τθσ δρόγθσ ωσ υπνωτικό, αναλγθτικό και αντιβθχικό και ευρζωσ ωσ θδονιςτικι 

ουςία, ετςινολαδιά, ωσ ευοδωτικό τθσ τριχοφυίασ, Εουφόρβια- κ. γαλατςίδα, ωσ εμετικό και κακαρτικό, Λξόσ κ. 

γκυ, ωσ αντιεπιλθπτικό, αντιςπαςμωδικό και αντιαιμορραγικό, Γεντιανι, ωσ ανκελονοςιακό, ωσ ταινιοκτόνο, ωσ 

αντίδοτο ςε δθλθτιρια φιδιϊν και ωσ κακαρτικό του αίματοσ, επίςθσ παλαιότερα χρθςιμοποιικθκε εναντίον τθσ 

πανοφκλασ, ακόμθ ωσ ορεξιογόνο και ενιςχυτικό τθσ πζψεωσ (θ γνωςτι <ρίηα κενταφρου> του Διοςκουρίδθ), 

Ρικροδάφνθ, μαηί με κραςί ςε διγματα δθλθτθριωδϊν ηϊων, Χειλανκι είδθ (λεβάντα, μζλιςςα, μζντα, κυμάρι, 

ρίγανθ, μαντηουράνα, δενδρολίβανο, φαςκομθλιά, ςιδερίτθσ), ςε φλεγμονζσ ςτοματικισ και φαρυγγικισ 

κοιλότθτασ, ςε καταρροϊκά, αναπνευςτικά νοςιματα, ςε δυςμθνόρροιεσ, ωσ ευςτόμαχα, εξωτερικά ςε δυςίατα 

ζλκθ και πλθγζσ κ.ά., Ευκαλεία θ άτροποσ-κ. μπελλαντόνα, θ δρόγθ και τα εξ αυτισ ςκευάςματα ςε νοςιματα 

πεπτικοφ και ουροποιθτικοφ, ςε βρογχικό άςκμα, ωσ μυδριατικό τθσ κόρθσ των ματιϊν και ωσ αντίδοτο ςε 

δθλθτθριάςεισ με οργανοφωςφορικοφσ ςτζρεσ. Ανάλογθ δράςθ ζχουν και τα ςυγγενικά Ντατοφρα και Υοςκφαμοσ, 

Δακτυλίτιδα- κ. χελιδονόχορτο ι κορακοβότανο, ςε καρδιακά νοςιματα (μαηί με τθν παπαροφνα και τθν κιγχόνθ 

αποτελοφν τα ςπουδαιότερα φαρμακευτικά φυτά), Βερμπάςκουμ- κ. φλόμοσ ι καλάνκρωποσ, ωσ εφιδρωτικό και 

διουρθτικό και εξωτερικά ςε γαργαριςμοφσ και υποκλυςμοφσ, Ρλαντάγκο ι πεντάνευρο ι αρνόγλωςςο, ωσ άριςτο 

κακαρτικό, Σαμποφκουσ ι κουφοξυλιά, ςε κρυολογιματα, πυρετό και για ςτοματοφαρυγγικζσ πλφςεισ, Βαλεριάνα, 

ςε αχπνίεσ, υπερκόπωςθ, καταςτάςεισ υςτερίασ, αγχϊδουσ νεφρωςθσ, ςε επιλθψία, ζμμθνθ ρφςθ, κλιμακτθριακζσ 

διαταραχζσ κ.λπ., Ματρικάρια- κ. χαμομιλι, πολφπλευρθ κεραπευτικι δράςθ με προζχουςα τθν αντιφλογιςτικι 

δράςθ, Αρτεμιςία, ωσ ανκελμινκικό, ωσ αντιεμετικό, ςε αναιμίεσ, επίςθσ ωσ εκτρωτικό και εμμθναγωγό, Ταραξάκο 

κ. πικροράδικο, ωσ διουρθτικό, ςε πακιςεισ χολισ και ιπατοσ, ςε αναιμίεσ και ςε χρόνια ρευματικά νοςιματα, 

Τουςιλάγκο-κ. χαμαιλεφκθ, ωσ αντιβθχικό, ςε γαργάρεσ και υποκλυςμοφσ, Βζρατρο, ςε ρευματικά και νευρολογικά 

νοςιματα και εξωτερικά ςε κνθςμϊδεισ δερματοπάκειεσ και φκειρίαςθ, Κολχικό, ςτθ κεραπεία τθσ ουρικισ 

αρκρίτιδασ, Μρισ ι κρίνοσ, ωσ αποχρεμπτικό και αντιςπαςμωδικό του ΓΕ, Σαλζπι ι ςερνικοβότανο, ωσ αφροδιςιακό, 

Αγριάδα, κεωρείται διαχρονικό βότανο και δίνεται ωσ διουρθτικό, ςε κολικοφσ ουροποιθτικοφ, ςε καταρροϊκά 

νοςιματα του αναπνευςτικοφ, του πεπτικοφ και ωσ υπολιπιδαιμικό και αντιδιαβθτικό. Υπάρχει πλικοσ ακόμθ 

βοτάνων, θ παράκεςθ των οποίων παρζλκει εν προκειμζνω. 

Βότανα και ςφγχρονθ κλαςικι ιατρικι. Εκνοφαρμακολογία 

  Τα τελευταία χρόνια επανιλκε ςτο προςκινιο και ςθμειϊνει μια αυξθμζνθ δθμοτικότθτα θ ανάπτυξθ 

ςυμπλθρωματικϊν κεραπευτικϊν μεκόδων (βοτανοκεραπεία, αρωματοκεραπεία, ομοιοπακθτικι κ.ά.). Οι 
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εναλλακτικζσ αυτζσ μορφζσ κεραπείασ, ςτθριηόμενεσ ςε επιςτθμονικζσ πλζον βάςεισ, χάρθ ςτθν πρόοδο τθσ 

φαρμακευτικισ χθμείασ και άλλων ςυναφϊν επιςτθμϊν (φαρμακοτεχνίασ, φαρμακογνωςίασ, μοριακισ βιολογίασ 

κ.λπ.) ζρχονται να βοθκιςουν τθν κλαςικι ιατρικι, εκεί που αυτι ςυναντά δυςκολίεσ ι αδυνατεί να δϊςει λφςεισ. 

  Αποτελεί γενικι πεποίκθςθ ότι δεν πρόκειται για παροδικό <ςυρμό>, που ςφντομα κα καταλιξει ςε παρακμι και 

απαξίωςθ. Αυτι θ αναηωπφρωςθ του ενδιαφζροντοσ ενδεχόμενα να εκφράηει μια δυςαρζςκεια απζναντι ςτθ 

ςυμβατικι κεραπευτικι που δεν ικανοποιεί πάντα τισ υψθλζσ ανκρϊπινεσ προςδοκίεσ, μια επιφυλακτικότθτα 

επίςθσ απζναντι ςτθν αλόγιςτθ χριςθ ι και κατάχρθςθ φαρμάκων και ςτθ λεγόμενθ <προκλθτι ιατρικι ηιτθςθ> 

και τζλοσ ζνα γενικότερο προβλθματιςμό ςε κζματα οικολογίασ, ςωςτισ διατροφισ, υγιεινισ διαβίωςθσ και 

ολιςτικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων υγείασ. 

  Θ Εκνοφαρμακολογία (διεκνισ όροσ από τισ ελλθνικζσ λζξεισ ζκνοσ και φάρμακο), πεδίο εναςχόλθςθσ πολλϊν 

ειδικοτιτων (φαρμακοποιϊν, γιατρϊν, βιολόγων, δαςολόγων, γεωπόνων, οικολόγων κ.λπ.), ζρχεται να καλφψει 

ςιμερα αυτιν ακριβϊσ τθν αναγκαιότθτα, δθλαδι τθν καταγραφι και μελζτθ των παραδοςιακϊν κεραπευτικϊν 

μεκόδων και πρακτικϊν, των εναλλακτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν ιατροφαρμακευτικϊν γνϊςεων και τθν 

αξιολόγθςθ και ςφνδεςι τουσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ κεραπευτικισ. 

Συηιτθςθ, Συμπεράςματα   

  Ανάμεςα ςτον άνκρωπο και το φυτικό κόςμο αναπτφχκθκε ζνασ βακφσ και ακατάλυτοσ δεςμόσ, τόςο παλιόσ όςο 

και θ ιςτορία του. Θ φφςθ ςτάκθκε γι’αυτόν ζνα ιερό ςφμβολο, θ δφναμθ των βοτάνων ζνα δϊρο των κεϊν και θ 

εκπλθκτικι ποικιλία των λουλουδιϊν και των φυτικϊν μορφϊν μια διαρκισ πθγι ζμπνευςθσ για τισ καλλιτεχνικζσ 

του αναηθτιςεισ. 

  Θ χριςθ βοτάνων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ χάνεται ςτα βάκθ τθσ προϊςτορίασ και ςυνεχίηεται ακόμθ και 

ςιμερα. Κακϊσ ο κόςμοσ βγαίνει από το μφκο για να μπει ςτθν ιςτορία, το ζργο των αρχαίων γιατρϊν, πολλαπλά 

εμπλουτιςμζνο, γίνεται υπόκεςθ μιασ μακράσ ςειράσ από κεραπευτζσ, φαρμακοτρίφτεσ, βοτανοςυλλζκτεσ και 

<πρακτικοφσ> εμπειρικοφσ, που θ αρωγι τουσ φτάνει χρονικά ωσ τισ παρυφζσ τθσ λεγόμενθσ κλαςικισ ςφγχρονθσ 

ιατρικισ επιςτιμθσ. Τθσ επιςτιμθσ που μζχρι χτεσ τουσ αντιμετϊπιηε εχκρικά, αλλά που ςιμερα τουσ αποδίδει τθν 

οφειλόμενθ αναγνϊριςθ και αφουγκράηεται τισ ςυμβουλζσ του μφκου τουσ. Βζβαια θ ιατρικι των αρχαίων και ςτθ 

ςυνζχεια θ λαϊκι ιατρικι, όπωσ αςκικθκε μζςα ςτουσ αιϊνεσ, με κφριο κεραπευτικό μζςο τα βότανα και τισ 

παραγόμενεσ από αυτά φυτικζσ δρόγεσ, ιταν αυςτθρά ςυνδεμζνθ με τθ λατρεία, τθ μαγεία και τισ προλιψεισ και 

περιείχε μζςα τθσ το ςτοιχείο τθσ υπερβολικισ πίςτθσ για τθ κεραπευτικι τουσ αξία. Το βότανο ιταν γι’αυτοφσ θ 

<πανάκεια>, θ οποία γιάτρευε κάκε ανκρϊπινο <πάκοσ>. Κεωροφνταν το <βάλςαμο>  για κάκε  ψυχικό και 

ςωματικό πόνο. Πμωσ, θ αντίλθψθ αυτι δε μειϊνει κακόλου τθν αξία των φυτϊν ςαν πθγισ για τθν παραγωγι 

πλικουσ φαρμακευτικϊν ουςιϊν με ιδιαίτερα μεγάλθ κεραπευτικι αξία. Θ επιβεβαίωςθ αυτι ιρκε μζςα από τθ 

ςφγχρονθ επιςτθμονικι ζρευνα, θ οποία απομόνωςε από τα φυτά ουςίεσ και παριγαγε ςπουδαία φάρμακα με 

μεγάλθ ςυμβολι ςτθν υπθρεςία τθσ ιατρικισ (αντιβιοτικά, ιςχυρά αναλγθτικά, ςπαςμολυτικά, αντιρρευματικά, 

αντιυπερταςικά, αντιδιαβθτικά, κατευναςτικά, ψυχοτρόπα, καρδιοτονωτικά, κυτταροςτατικά κ.ά.). Ζτςι, φκάςαμε  

ςτο ςθμείο τθσ <απομυκοποίθςθσ> των βοτάνων, αλλά ςυγχρόνωσ και ςτθ διαπίςτωςθ και αναγνϊριςθ τθσ 

μεγάλθσ κεραπευτικισ αξίασ που αυτά διακζτουν. Σιμερα, θ βοτανοκεραπεία αποτελεί κομμάτι τθσ εκ νζου 

ανακάλυψθσ και ςφνδεςισ μασ με το παρελκόν, με αυτό που κάποτε υπιρξαμε, κακϊσ ςυνειδθτοποιοφμε πωσ κα 

ιταν ζνα είδοσ άτεγκτου και ηθλότυπου μονοκεϊςμοφ θ προςκόλλθςθ ςτθν ιδζα τθσ κλαςικισ ιατρικισ, ςαν 

μοναδικισ πρόταςθσ-απάντθςθσ ςτον ανκρϊπινο πόνο.  

  Θ πλοφςια ελλθνικι χλωρίδα (με 6.000 περίπου φυτικά είδθ και με πολλά από αυτά ενδθμικά), πζρα από τισ 

παντοειδείσ και ποικίλεσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ-αφοφ θ ιςτορία του ξφλου είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν ιςτορία του 

ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, υπθρζτθςε πιςτά και με πλθρότθτα ςτο πζραςμα των αιϊνων και τισ ιατροφαρμακευτικζσ 
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του ανάγκεσ. Υπιρξε κυριολεκτικά μια μεγάλθ και αςτείρευτθ <φαρμακαποκικθ> και μια πραγματικι <κιβωτόσ> 

από βότανα-φυτικζσ δρόγεσ ανεκτίμθτθσ αξίασ. 

   Ραρόλο που θ βλάςτθςθ τθσ χϊρασ μασ υποβλικθκε για χιλιάδεσ χρόνια ςτθν καταςτρεπτικι επίδραςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ παρουςίασ, αφοφ θ Ελλάδα υπιρξε το <λίκνο> πολλϊν πολιτιςμϊν, εν τοφτοισ τα φυτικά τθσ είδθ 

κατάφεραν να επιηιςουν και υπάρχουν ακόμθ περιοχζσ, όπωσ ο Πλυμποσ, ο Ταχγετοσ, ο Άκωσ, τα βουνά τθσ 

Κριτθσ, θ οδόπθ, θ χαράδρα του Βίκου ςτθν Ιπειρο κ.ά. πραγματικοί <βοτανικοί παράδειςοι> με φυτά μοναδικά 

ς’όλο τον κόςμο. 

  Σιμερα όμωσ, θ εντεινόμενθ με ταχείσ ρυκμοφσ ομογενοποίθςθ των πολιτιςμϊν οδθγεί ςτακερά ςτθ ςυρρίκνωςθ 

ι και απϊλεια τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ των λαϊν, επομζνωσ και τθσ δικισ μασ. 

   Ρολλά από τα απαράμιλλθσ ομορφιάσ και ςθμαντικισ αξίασ ευάρικμα βότανα τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ 

απειλοφνται με εξαφάνιςθ και μαηί τουσ κα χακοφν για πάντα και οι παραδοςιακζσ-ιατρολαογραφικζσ και άκρωσ 

ςθμαντικζσ από κάκε άποψθ γνϊςεισ που ςχετίηονται μ’αυτά. Να ςθμειωκεί ότι από τα 300.000 γνωςτά φυτικά 

είδθ τθσ γθσ, εκτιμάται ότι 40.000 ζχουν κάποια κεραπευτικι ι κρεπτικι αξία και μζχρι ςτιγμισ ζχουν μελετθκεί 

επαρκϊσ μόνο 5.000. Σιμερα απειλοφνται με εξαφάνιςθ από το πρόςωπο τθσ γθσ περίπου 65.000 ανκοφόρα φυτά. 

Στθ χϊρα μασ από τα 6.000 περίπου φυτικά είδθ απειλοφνται άμεςα 571, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ  Διεκνοφσ 

Ζνωςθσ για τθν Ρροςταςία τθσ Φφςεωσ (ΛUCN). 

  Αποτελεί επομζνωσ αδιριτθ ανάγκθ θ καταγραφι και διάςωςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ, που αποτελεί κλθρονομιά του 

πλανιτθ μασ, ςτισ βιβλιοκικεσ και ςτθ μνιμθ των υπολογιςτϊν, πριν χακεί για πάντα από τθ μνιμθ των ανκρϊπων. 

  Οι κίνδυνοι που απειλοφν τθ χλωρίδα μασ ςιμερα είναι περιςςότερο ορατοί από ποτζ. Μερικά ςπάνια είδθ που 

απαντϊνται ςε μικροφσ πλθκυςμοφσ κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν εξ αιτίασ διαταραχϊν που προκαλοφνται ςτουσ 

φυςικοφσ τουσ βιότοπουσ. Θ ζλλειψθ οικιςτικισ πολιτικισ και χωροταξικοφ προγραμματιςμοφ, θ εντατικι βόςκθςθ, 

θ τουριςτικι-βιομθχανικι και οικιςτικι ανάπτυξθ, θ επζκταςθ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν, οι πυρκαγιζσ, οι 

διανοίξεισ δρόμων, τα λατομεία, θ εμπορία ςε μεγάλθ κλίμακα άγριων ειδϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ και θ 

ανεξζλεγκτθ ςυλλογι φυτϊν από βοτανικοφσ και εραςιτζχνεσ για επιςτθμονικοφσ ι ανκοκομικοφσ ςκοποφσ, είχαν 

ςαν αποτζλεςμα τθ ςοβαρι μείωςθ του πλθκυςμοφ πολλϊν ειδϊν ι και τθν εξαφάνιςθ ςπάνιων ειδϊν τθσ 

ελλθνικισ χλωρίδασ. 

  Καλοφμαςτε λοιπόν όλοι ςε  μια ιερι ςταυροφορία διάςωςθσ και προςταςίασ τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ και των 

αντίςτοιχων παραδόςεων που ςυνδζονται μ’αυτιν. Για όςουσ αγαποφν αυτόν τον τόπο, τθν ιςτορία του και τθ 

καυμάςια ελλθνικι φφςθ, πζρα από αυτά που προβλζπει θ Κοινοτικι και Εκνικι Νομοκεςία για τθν προςταςία των 

ειδϊν, θ προτροπι μασ είναι να αποφεφγουν να κόβουν φυτά και αγριολοφλουδα. Να κυμοφνται πάντα ότι μια 

<καλι φωτογραφία> είναι προτιμότερθ από ζνα ηωντανό, κομμζνο εφιμερο λουλοφδι που κα ξθρακεί ςφντομα. 

Μόνο ζτςι τα φυτά των προγόνων μασ, τα δικά μασ φυτά και θ ςθμαντικι  πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά που τα 

ςυνοδεφει, κα εξακολουκιςουν να ηουν, για να μποροφν να τα απολαμβάνουν και να τα χαίρονται οι επόμενεσ 

γενιζσ, τα παιδιά μασ και τα εγγόνια μασ. <Αυτι τθν πλάςθ δεν τθν κλθρονομιςαμε από τουσ γονείσ μασ, τθ 

δανειςτικαμε από τα παιδιά μασ> και οφείλουμε να τθν επιςτρζψουμε ς’αυτά αλϊβθτθ, ανζγγιχτθ και ακζραια. 

  Κακϊσ ςκζφτομαι πωσ πολλά από τα καυματουργά βότανα τθσ γθσ είναι ςυγχρόνωσ και ιςχυρά δθλθτιρια 

(χελιδονόχορτο, υπνοφόροσ παπαροφνα, μπελλαντόνα, γεντιανι, κϊνειο, πικροδάφνθ, ίταμοσ κ.ά.) ζρχονται 

ςυνειρμικά ςτο νου μου κάποιοι ςτοχαςμοί. Γράφει ο Μυριβιλθσ ςτο <Βαςίλθ τον Αρβανίτθ>, <για κάτι νερομάνεσ 

που αναβρφηουν ολομόναχεσ ςτθν ερθμιά κάτω από τον ουρανό. Τινάηουν τθ δροςιά τουσ μζςα από τθν πυρωμζνθ 

πζτρα και κανζνασ δεν είναι εκεί να απλϊςει τθ φοφχτα ςτο χόχλο να αναςτθκεί θ καρδιά του. Τα νερά τάχατεσ 

τραγουδοφν για τον εαυτό τουσ; Θ χαρά τουσ βουίηει μάταια, δίχωσ να ξεδιψάςει ψυχι;>. Ορκϊνεται λοιπόν το 

ερϊτθμα, ςαν τι να χρειάηονται ςτθ φφςθ τόςα μφρια βότανα, πολλά από τα οποία κρφβουν μζςα τουσ, ίδιο τθσ 
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όχεντρασ κανατθφόρο φαρμάκι. Ασ μθν αμαρτάνουμε και ασ μθ γινόμαςτε άκριτα αφελείσ. Πλα ςτθ φφςθ ζχουν το 

δικό τουσ κρυφό, τισ πιο πολλζσ φορζσ, ςκοπό και όλα είναι υποταγμζνα ςε μια παγκόςμια τάξθ, γεμάτθ ςοφία, 

αρμονία και αυςτθρι νομοτζλεια. Από τθν ταπεινι κάπαρθ που φυτρϊνει εκεί που τρίηει θ άμμοσ μες’ τθ μοναξιά 

και δε βρίςκει μια χαραμάδα για τθ ρίηα τθσ, μζχρι τα αςιμαντα αγριολοφλουδα των αλπικϊν βράχων που 

αψθφϊντασ το κρφο, ξεπροβάλλουν με αυκάδεια ςτο χιονιά τα κεςπζςια άνκθ τουσ, από τθν πικραμυγδαλιά που 

χάςκει ανάερα ριηωμζνθ ςτο γκρεμό και που μικροί ςε μια επίδειξθ αντρειοςφνθσ μαηεφαμε τα πράςινα τςάγαλα 

και παραβγαίναμε ςτο ποιοσ κ’αντζξει τθν πικράδα να φάει περιςςότερα, μθ νογϊντασ τον ελλοχεφοντα κίνδυνο, 

μζχρι τθν επικίνδυνθ ςκάρφθ με το φανταχτερό τθσ άνκοσ, από τθν αιωνόβια δρυ, τθ βακφςκια οξιά, το λυγερό 

κυπαρίςςι, τθ γραφικι κουκουναριά, τον υδατοτραφι πλάτανο, τθν ουρανομικθ ελάτθ, μζχρι τθ κανατθφόρα 

πικροδάφνθ, το φπουλο χελιδονόχορτο ι κορακοβότανο, τθν εφιμερθ ανεμϊνθ, τον χνουδωτό φλόμο, τθ ηθλευτι 

πρίμουλα, το βελοτόκο δίκταμο, τθ λάγνα γεντιανι, τον ξανκό αςφόδελο, το ταπεινό γιοφλι, το βελοφδινο πανςζ, τθ 

ςπακόφυλλθ δρακοντιά, το ελπιδοφόρο ςερνικοβότανο, τθν υπνοφόρο παπαροφνα, το μεκυςτικό ςπάρτο, τθ 

μπελλαντόνα με τουσ μαυλιςτικοφσ καρποφσ, το ςκυκρωπό ίταμο ι δζντρο του κανάτου, το ζνοχο κϊνειο και όλα 

τα ςυνόμοιά τουσ, παντοφ υπάρχει ζνασ Κεόσ περίγυρα που τα κυβερνά, τα χαίρεται και αναςαίνει γαλθνά τθν 

ειρινθ Του. Για μασ, μπορεί όλα αυτά να φαντάηουν αχρείαςτα και ανεξιγθτα, όμωσ όλα τουσ είναι μεγάλθ χαρά 

μπροσ ςτα μάτια του Κεοφ που ςπαρταρά μζςα τουσ. Πλα τα νοιάηεται και τα κρατά ςτοργικά ςτουσ κόρφουσ τθσ 

και τα κρζφει ακατάπαυςτα θ μάνα Φφςθ. Κεότθσ αυτι αδιάφορθ, ανεπθρζαςτθ, ίςθ δείχνοντασ αγάπθ και ςτου 

Κάιν τουσ καρποφσ και ςτα πρωτοτόκια του Άβελ. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


