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   Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής ιατρικής 

στην παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική της 

χώρας μας 

 

  1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

           Οι ημέρες που βιώνουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την ανθρωπότητα.Η 

περίοδος ευμάρειας του υφιστάμενου πολιτικοοικονομικού και κοινωνικού 

συστήματος κυρίως στον δυτικό κόσμο-ιδιαίτερα μετα την πτώση των οικονομιών 

των ανατολικοευρωπαικών χωρών (1989-91)-διέρχεται οξύτατης κρίσης.Ο 

προσανατολισμός του κυρίαρχου μοντέλου οικονομίας σε στρατηγικές μείωσης του 

κόστους,μεγιστοποίησης του κέρδους,ο χρηματοπιστωτικός ανταγωνισμός ανάμεσα 

στις οικονομικά προηγμένες χώρες και οικονομικούς συνασπισμούς του πλανήτη 

συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτή την βαθιά κρίση.Οι ηθικές αξίες,η κοινωνική 

ελευθερία και το φυσικό περιβάλλον είναι ανάμεσα  στα σημαντικότερα –κατά την 

γνώμη μου- μεγέθη τα οποία έχουν υποστεί και υφίστανται την μεγαλύτερη φθορά 

και απαξίωση. 

    Ειδικότερα,οι αλλοιωτικές επιδράσεις που προκαλόυν οι δομές και η λειτουργία 

του σύγχρονου πολτικοοικονομικού συστήματος και στον τομέα της Ιατρικής 

Σκέψης και  αντίληψης είναι ιδιαίτερα οξειδωτικές και καταστροφικές: το πνεύμα το 

οποίο ξεπήδησε μέσα από την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αι.,από την 

περίοδο του Διαφωτισμού και την έκρηξη της πρώτης Βιομηχανικής Επανάστασης 

από τα μέσα του 18ου αι. και έπειτα,ανέδειξε την ορθολογική σκέψη και την 

γραμμική αντίληψη για την εξέλιξη της ζωής ως κυρίαρχο στοιχείο του ανθρώπινου 

σκέπτεσθαι και πράττειν.Η επικράτηση της υλιστικής σκέψης ως απότοκο των 

παραπάνω εξελίξεων,διαπότισε φιλοσοφικά την θεώρηση των πραγμάτων στις 

κοινωνίες του δυτικού κόσμου,εγκλώβισε ασφυκτικά στους κόλπους της την 

πνευματική και συναισθηματική σφαίρα του ανθρώπινου όντος και την υπέταξε 

στους σκοπούς των υλικών και υλιστικών επιδιώξεων.Ο χρόνος,η σκέψη,η αξία της 

Φύσης,ο κόσμος των συναισθημάτων,οι υψηλές αισθητικές αξίες,το ένστικτο και η 

φαντασία, η γλώσσα, η επιστήμη, η αρχαία φιλοσοφία, το κοινοτικό πνεύμα, οι 

παραδοσιακές ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις και γενικά οτι προοριζόταν να 

αναδείξει το αδιάβλητο των σχέσεων μεταξύ Ανθρώπου και Φυσικού 

Κόσμου,άρχισε να υπονομεύεται από την ραγδαία εξαπλούμενη ορμή του 

υλιστικού γραμμικού μοντέλου οργάνωσης της ζωής. 

    Στο πεδίο της ιατρικής σκέψης,η επιβολή του υλιστικού μοντέλου όπως προέκυψε 

από τα κοσμοιστορικά γεγονότα του 17ου και 18ου αι. όπως περιγράφηκαν πιο 

πάνω,καθιέρωσε και στην ιατρική επιστημονική σκέψη την εμπειριστική αναζήτηση 

της γνώσης,πάνω στην οποία θα βασίζονταν η θεραπευτική προσέγγιση και 
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πρακτική: το μηχανιστικό υλιστικό κοσμοείδωλο οργάνωσης κ φιλοσοφικής 

προσέγγισης της ζωής,κάτω από την εποπτεία του Εμπειρισμού,αναγνώριζε οτι η 

γνώση αντλείται αποκλειστικά από την υλική δομή και μηχανική λειτουργία του 

έμβιου και άβιου κόσμου.Στα πλαίσια αυτά,η νέα ιατρική επιστημονική σκέψη 

όπως αναδύθηκε και άρχισε να καθιερώνεται,η θεραπευτική αντίληψη και πρακτική 

εστίαζε στην συμπτωματική θεραπεία,προσαρμόζοντας την θεραπευτική 

μέθοδο,την διάγνωση και την φαρμακολογία στους σκοπούς της υλιστικής 

εμπειριστικής διάστασης.Η υγειονομική περίθαλψη επίσης,οργανώθηκε σε μεγάλα 

νοσοκομειακά συγκροτήματα για περίθαλψη ασθενών σε μαζική 

κλίμακα,απηχώντας των πνεύμα οργάνωσης και οικονομικής ανάπτυξης των 

δυτικών κοινωνιών και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες 

(εργοστάσια,βιοτεχνίες,αγορές προιόντων κ.α.).Ταυτόχρονα,οι επιστημονικές 

ανακαλύψεις στον τομέα της βιοχημείας και της φαρμακολογίας ώθησαν στην 

εγκαθίδρυση φαρμακευτικών βιομηχανιών,οι μαζικές παραγωγές των οποίων 

καθιέρωσαν μια πρωτόγνωρη  αντίληψη για την κατανάλωση του φαρμάκου 

ευνοώντας την μαζική κατανάλωση ευρείας κλίμακας. 

        Η σταδιακή κυριαρχία από τον 19ο αι.του υλιστικού προτύπου 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,άρχισε με γοργούς ρυθμούς να αποκαθηλώνει 

την ολιστική θεραπευτική προσέγγιση,η οποία αναδείχθηκε κατά την περίοδο της 

ανάπτυξης της ιατρικής σκέψης στην αρχαιότητα και συνεχίστηκε στους νεότερους 

χρόνους μέσα από την λαική παράδοση και στην χώρα μας.Στο επίκεντρο της 

ολιστικής θεραπείας είναι η αντίληψη για την ανάγκη αποκατάστασης της 

ισορροπίας ανάμεσα στο πνευματικό,ψυχικό και βιολογικό πεδίο της ανθρώπινης 

ύπαρξης έτσι ώστε η ιδια η Φύση να συμβάλλει στην αποκατάσταση της υγείας του 

πάσχοντος οργανισμού.Η προσέγγιση του ασθενούς είναι ανθρωποκεντρική και 

ασκείται εξατομικευμένη θεραπευτική δράση με σκοπό την ίαση του εκάστοτε 

ασθενούς ατόμου.Μαζί με την νέα αντίληψη στην ιατρική 

σκέψη,περιθωριοποιήθηκαν ή περιορίστηκαν οι εμπειρικοί θεραπευτές της λαικής 

παράδοσης,οι τελευταίοι λειτουργοί δηλαδή των πανάρχαιων ιαματικών 

παραδόσεων του τόπου μας. 

      Σκοπός της εργασίας αυτής είναι αφενός να καταδείξει την ιστορική επίδραση 

και την συνέχεια της αρχαιοελληνικής ιατροφιλοσοφίας στις δομές της λαικής 

θεραπευτικής κουλτούρας στον ελλαδικό χώρο,οι οποίες επιβιώνουν ακόμη και 

σήμερα με διάφορες μορφές στον τόπο μας (μοναστήρια,απομονωμένες 

κοινότητες,τσιγγάνικες ομάδες).Αφετέρου,στοχεύει να αναδείξει την σημασία που 

ενέχουν οι αρχές και η σκέψη της αρχαιοελληνικής και της παραδοσιακής 

εμπειρικής ιατρικής για την ζωή και την υγεία του σύγχρονου ανθρώπου,οι οποίες 

εμπρός στα σημερινά αδίεξοδα που έχουν περιέλθει θα πρέπει να 

αναπροσανατολιστούν προς τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.Η επανεκκίνηση της σκέψης 

του σημερινού ανθρώπου στην κατεύθυνση όπως παραπάνω,δύναται να ανανεώσει 

την πίστη του σε αυτές τις αξίες ζωής και γιατί οχι να αποτελέσει την βάση ώστε να 

δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος για μια συζήτηση για την αρχαιοελληνική 
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φιλοσοφία και την ολιστική αντίληψη για τον κόσμο,η οποία θα συμβάλλει στην 

επιστροφή των τελευταίων στον τόπο που γεννήθηκαν.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. 

   

  Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή της εργασίας αυτής,το θέμα της 

καταπιάνεται με το ερώτημα,εάν υπάρχουν επιδράσεις και κοινή θεραπευτική 

αντίληψη ανάμεσα στην αρχαία ελληνική και την παραδοσιακή λαική ιατρική.Όλες 

οι έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα για αυτό το ζήτημα έχουν 

αποβεί θετικές και καταδεικνύουν την συνέχεια της μιας παράδοσης στην βάση της 

προηγούμενης,προσαρμοζόμενης φυσικά στα πολιτισμικά πλαίσια που 

επικρατούσαν ανά γεωγραφικό τόπο και ιστορική περίοδο. 

     Η μητέρα μου μου έχει διηγηθεί οτι όταν ήμουν βρέφος προέβαινε σε 

διαδικασίες περίδεσης του σώματος μου:αυτό συνέβαινε όπως λέει για να 

αποκτήσει το σώμα σωστή ορθοστασία όταν μεγαλώσει ως οργανισμός,καθώς 

επίσης συμμετρική μυική κατανομή.Θυμάμαι επίσης τους γονείς μου οι οποίοι 

πραγματοποιούσαν θαλάσσια λασπόλουτρα κατά την διαρκεια των καλοκαιρινών 

θαλάσσιων μπάνιων σε κάποια παραλία που διέθετε τέτοια λάσπη.Δεν ξεχνώ 

επίσης τις ιατροσοφικές συμβουλές του παππού και της γιαγιάς για την 

αντιμετώπιση περιστατικών όπως τον κνησμό από την τσουκνίδα,τα τσιμπήματα 

των εντόμων,τις εκδορές και τα σκισίματα στο δέρμα,τα εγκαύματα,την 

θεραπευτική αξία του χαμομηλιού κ.α.Η αποτελεσματικότητα αυτών των 

ιατροσοφημάτων σε συνδυασμό με την διαφορετική αντίληψη που εκπέμπονταν 

από τους κόλπους του επίσημου ιατροφαρμακευτικού συστήματος περίθαλψης,με 

οδήγησαν να ερευνήσω από έφηβος αυτές τις γνώσεις μέσα από 

μελέτες,συηλικιωμένους ανθρώπους που είχαν μεγαλώσει με τα γιατροσόφια 

καθώς και ανθρώπους που γνώριζαν περί αυτών.Όλα τα παραπάνω με οδήγησαν 

στο συμπέρασμα οτι όλα τα παραπάνω έχουν την αφετηρία τους στον 

αρχαιοελληνικό πολιτισμό,εκεί που έχουν τις βάσεις τους τόσο η 

Συμβατική/Κλασσική,όσο και Εναλλακτική/Φυσική Ιατρική. 

     Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην διαδρομή της ελληνικής ιατρικής 

από την αρχαιότητα έως σήμερα,θα διαπιστώσουμε οτι αυτή εξελίχθηκε 

αξιοθαύμαστα  πετυχαίνοντας σπουδαία και διαχρονικά επιτεύγματα,πολλά από τα 

οποία αποτέλεσαν την βάση για την εξέλιξη της ιατρικής σκέψης έως τις ημέρες 

μας,ενώ αρκετά διατηρούν την εγκυρότητα και την αξία τους από το αρχαίο 
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μακρινό παρελθόν.Από την 3η χιλιετηρίδα π.Χ.,αντλούμε σημαντικές πληροφορίες 

μέσω αναγραφών σε γραφή Γραμμική Α΄ σε αμφορείς,γλυπτά και τοιχογραφίες για 

την βοτανική θεραπεία και το υγειονομικό σύστημα στον μινωικό 

πολιτισμό:αναφέρονται κανόνες δημόσιας υγιεινής όπως στα λουτρά,χρήση 

θεραπευτικών φυτών όπως η άψινθος και το δίκταμο,διάφορες κατασκευές όπως 

αλοιφές,έμπλαστρα,γνώση για θεραπευτική αξία των ορυκτών (λ.χ.η διουρητική 

χρήση του αμέθυστου) και τέλος γνώση για την  ιαματική επίδραση των μεταλλικών 

υδάτων στην υγεία.Από τον 17ο αι.π.Χ. και έπειτα,η ανάγνωση της Γραμμικής Β΄ σε 

πολλά αρχαιολογικά ευρήματα μας καταμαρτυρά την ιατροφαρμακευτική πρακτική 

των Μυκηναίων,μια περίοδο ακμής και κυριαρχίας του μυκηναικού πολιτισμού:οι 

Μυκηναίοι Ιερείς παρασκευάζουν με εξελιγμένες τεχνικές θεραπευτικά 

έλαια,αφεψήματα,υγρά πιόματα,καταπλάσματα και επιθέματα,συνεχίζοντας την 

παράδοση του κρητομινωικού πολιτισμού. Πολλά από τα παρασκευάσματα αυτά 

αποτέλεσαν την βάση της ελληνικής φαρμακολογίας για του επόμενους αιώνες. 

Ανάμεσα σε αυτά τα παρασκευάσματα συγκαταλλέγονται το ρετσινόλαδο 

(καστορέλαιο) για προβλήματα στομαχικά και εντερικά και το γάλα της 

συκομουριάς για δερματικά εγκαύματα. 

   Στα ομηρικά έπη (Ιλιάδα-Τρωικός Πόλεμος) -οι αρχαιότερες γραπτές πηγές 

πληροφόρησης και για θέματα ιατρικής γνώσης της εποχής- αναφέρονται 

θεραπευτικές πράξεις στρατιωτικής ιατρικής και χειρουργικών επεμβάσεων 

προκειμένου να αποκατασταθούν τραύματα ή αφαίρεση αιχμών από βέλη και 

ακόντια, αιμοστατικές μέθοδοι, επιθέματα, περιποίηση τραυμάτων με βαλσαμέλαιο 

και εκχυλίσματα βοτάνων. Γίνεται επίσης λόγος για πρακτικές αφαιμάξεων είτε 

μέσω βεντουζών, είτε μέσω φλεβοτομίας. Να σημειωθεί, ότι στους χρόνους αυτούς, 

ο ιατρός αρχίζει να απολαμβάνει τον σεβασμό του κοινωνικού περιγύρου.Σύμφωνα 

με τις ομηρικές πηγές, οι γιατροί εξασκούσαν την ιατρική τέχνη ως ανεξάρτητο 

επάγγελμα και επιβίωναν χάρη σε αυτήν. Από τα τέλη του 8ου π.Χ.αιώνα, 

εμφανίζονται και εξαπλώνονται στον ελλαδικό χώρο και στις περιοχές του 

ελληνικού κόσμου στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου τα Ασκληπιεία. Τα 

τελευταία αποτελούσαν ναούς που λειτουργούσαν ως θεραπευτικά συγκροτήματα 

της εποχής, προσφέροντας ποικίλες θεραπείες για πολλές παθήσεις, όπως 

βοτανοθεραπεία,διατροφοθεραπεία,μαλάξεις,λουτροθεραπεία,ψυχοθεραπεία κ.α., 

ενώ η κύρια μέθοδος προσέγγισης της ασθένειας ήταν η Εγκοίμηση,σύμφωνα με 

την οποία ο πάσχοντας-ικέτης κατακλινόταν στο Άβατο του Ναού και εκεί τον 

επισκεπτόταν στο όνειρο του ο Θεός Ασκληπιός ο οποίος και πρότεινε την λύση 

στους Ιερείς του Ναού για το πρόβλημα της υγείας του.Γενικά πιστευόταν οτι στα 

Ασκληπιεία,οι Θεοί του Άνω και του Κάτω Κόσμου μπορούσαν να επέμβουν και να 

θεραπεύσουν τους ασθενείς διώχνοντας μακριά τις ασθένειες καθότι πίστευαν οτι 

αυτές προέρχονταν από την τιμωρία των Θεών διότι διέπραξαν κάποια ύβρη ή από 

τις υπερφυσικές δυνάμεις του Κακού.Για τον Θεό Ασκληπιό πιστευόταν οτι στην 

ίαση χρησιμοποιούσε τον Όφι,μια χθόνια θέοτητα,γεγονός που προκαλεσε την 

πίστη σε αυτήν την  θεραπευτική δύναμη του Θεού (Οφιολατρεία). 
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    Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της ιατρικής πρακτικής της περιόδου που προανα      

φέρθηκε,εδράζεται σε μια κοσμοαντίληψη στην οποία κυριαρχεί το στοιχείο της 

πίστης στις μαγικές δυνάμεις της Φύσης,αλλά και στην πεποίθηση για την 

παρέμβαση των δυνάμεων αυτής στην ανθρώπινη ζωή και υγεία,οι οποίες 

προκαλούσαν στους κοινούς θνητούς ατυχία,κακοδαιμονία,τιμωρία και πρόκληση 

ασθενειών,αλλά και τον θάνατο.Η ασθένεια επίσης,ήταν ένα σύμπτωμα το οποίο 

προερχόταν από την μήνυ και την τιμωρία των Θεών επί των ανθρώπων για τα 

παραπτώματα που διέπραξαν.Από την άλλη,για τους αρχαίους Έλληνες,οι Θεοί 

παρενέβαιναν και συνέδραμαν στην ίαση των ανθρώπων μέσω της επίκλησης των 

τελευταίων σε αυτούς ως θνητές οντότητες.Την θεραπευτική Τέχνη ασκούσαν οι 

Ιερείς,οι οποίοι πιστευόταν οτι μεσολαβούσαν στους Θεούς για να αποκτήσουν 

θεραπευτική δύναμη,όπως επίσης οτι εκπροσωπούσαν τις δυνάμεις του φυσικού 

κόσμου.Διαμορφώθηκε έτσι μια αντίληψη η οποία προσωποποιούσε και 

δαιμονοποιούσε τα στοιχεία και φαινόμενα της Φύσης και τα οποία θα 

αντιμετωπίζονταν με ξόρκια,μαντικές πρακτικές,χρήση οιωνών,τελετουργίες θυσιών 

κ.α.Η ιερουργική θεραπευτική διευρύνθηκε από τους χριστιανικούς χρόνους και 

έπειτα εξαιτίας των ανατολικών παραδόσεων και της επίδρασης της αναδυόμενης 

και εξαπλούμενης χριστιανικής θρησκείας.Είναι γεγονός οτι η σύγχρονη 

παραδοσιακή λαική θεραπευτική πρακτική είναι ένα σώμα αντιλήψεων και 

πρακτικών,το οποίο συνδυάζει την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση κάποιων 

θεμελιωδών επιστημονικών αρχών,με τις μαγικοθρησκευτικές προσεγγίσεις 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ασθένεια.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η χρήση του βαλσαμόλαδου,ένα έλαιο το οποίο είναι γνωστό για την 

θεραπευτική του αξία από τα ομηρικά χρόνια,τους αρχαίους Σπαρτιάτες στρατιώτες 

έως τους λαικούς πρακτικούς και τους σύγχρονους γιατρούς και θεραπευτές της 

εναλλακτικής ιατρικής:είτε ένας Ασκληπιάδας Ιερέας ή λαικός πρακτικός στην 

θεραπεία του επικαλούνταν κάποιο Θεό ή πνεύμα,είτε κάποιος ιπποκρατικός 

γιατρός ή σύγχρονος θεραπευτής επικαλούνται την φυσική δράση του οργανισμού 

για την ίαση ενός τραύματος,κοινή αντίληψη και στις δύο περιπτώσεις 

αναδεικνύεται η πίστη στην αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και την 

θεραπευτική του αξία μέσω της λογικής προσέγγισης.  

       Η ελληνική ιατρική επιστημονική σκέψη αναπτύχθηκε όπως υποστηρίζει ο 

ιστορικός Margotta «...με βάση την φιλοσοφία,υπέστη τον αυστηρό έλεγχο της 

λογικής,η δε θεραπευτική τέχνη κατέστη για πρώτη φορά τόσο επιστήμη όσο και 

τέχνη,ησκείτο δε όχι από το ιερατείο αλλά από τους κοινούς θνητούς που 

αντικατέστησαν την μαγεία με τον ορθολογισμό...».1  Από τα τέλη του 6ου 

π.Χ.αιώνα,με την ίδρυση της Σχολής του Κρότωνα από τον Πυθαγόρα,θεμελιώνεται 

το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης μέσα από τις έρευνες και την διδασκαλία 

του:οι αρχές της αρμονίας και της αναλογικότητας που κυβερνούν τον μικρόκοσμο 

και τον μακρόκοσμο,αρχίζουν να φωτίζουν τον δρόμο της νέας φυσικής φιλοσοφίας 

που ανατέλλει.Στην συνέχεια ο Εμπεδοκλής με βάση την θεωρία των τεσσάρων 

στοιχείων που αποτελείται ο κόσμος (πύρ, αήρ, γή, ύδωρ) και των ιδιοτήτων 
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τους,αλλά και του Αλκμαίων του Κροτωνιάτη με τις ανατομικές έρευνες και τις νέες 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις γύρω από την  ασθένεια (αρμονία των τεσσάρων 

στοιχείων στον ανθρώπινο οργανισμό) προετοίμασαν την αυγή της επιστημονικής 

ιατρικής.Ο Ιπποκράτης,ο μέγιστος αυτός αρχαίος Έλληνας ιατροφιλόσοφος 

θεωρείται ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής,καταφέρνοντας να δημιουργήσει 

μια νέα ιατρική επιστήμη μέσω του ταιριάσματος της θεραπευτικής τέχνης,της 

φιλοσοφικής σκέψης και του ανθρωποκεντρισμού. Προήγαγε το λειτούργημα του 

ιατρού,θέτοντας ηθικές αξίες και ανθρωπιστικές αξίες για την άσκηση του ως 

επάγγελμα. Παράλληλα, κατόρθωσε με το έργο του να θέσει τις βάσεις ώστε να 

απαλλαγεί η μέχρι τότε ιατρική σκέψη από διάφορες προκαταλήψεις και 

δεισιδαιμονίες. Κύρια και βασικά σημεία της θεωρίας του ήταν τα τέσσερα 

κοσμολογικά στοιχεία (πύρ,αήρ,γη,ύδωρ) σε συνδυασμό με την χυμοτυπία και τις 

ιδιότητες αυτών στον ανθρώπινο οργανισμό,η κλινική και φυσική παρατήρηση και 

καταγραφή αυτών στους ασθενείς,η τριαδική αρχή «ασθενής-ασθένεια-ιατρός»,η 

σημασία της ζωτικής ενέργειας για την ίαση του ασθενούς (η «φύσις»), η σημασία 

της θεραπευτικής κρίσης της νόσου,οι ιατρικές μέθοδοι που δίδαξε 

(βοτανοθεραπεία, διατροφοθεραπείες, χειροπρακτικές μεθόδοι κ.α.),ενώ 

σημαντικές είναι οι γνώσεις που κληροδότησε στους σύγχρονούς και τους 

επιγόνους του στην χειρουργική, την μαιευτική και άλλα.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.R.Margotta,Iστορία της Ιατρικής,1996 

   

   Το πρωτοποριακό του έργο επέδρασε καταλυτικά στην ιατρική σκέψη και 

πρακτική για πολλούς αιώνες (έως και τον 19ο αι.!),αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 

τους γιατρούς και θεραπευτές κάθε εποχής,ενώ κάποιες από τις ανατομικές 

ανακαλύψεις και ορισμούς φυσιολογίας του οργανισμού χρησιμοποιούνται και 

διδάσκονται ακόμη και σήμερα. Από πολλούς ερευνητές θεωρείται οτι το έργο του 

Ιπποκράτη αποτελεί την βάση μέσα από την οποία ξεπήδησαν και εξελίχθηκαν οι 

αρχές τόσο της Συμβατικής/Κλασσικής όσο κσι αυτές της Εναλλακτικής/Φυσικής 

Ιατρικής. Η ιπποκράτεια ιατρική επιστήμη εξελίχθηκε και κορυφώθηκε προς τα τέλη 

του αρχαίου κόσμου μεσω της εξέχουσας προσφοράς δύο μεγάλων ιατρών:στο 

πεντάτομο έργο του «Περί Ύλης Ιατρικής»,ο σπουδαίος Έλληνας στρατιωτικός 

ιατρός Διοσκουρίδης κληροδότησε την ιατρική επιστήμη με χιλιάδες γνώσεις 

φαρμακολογίας,μέσα από τις προσωπικές του φυσικές παρατηρήσεις και 

ριζοτομήσεις που πραγματοποίησε στα θεραπευτικά φυτά.Ο έτερος σπουδαίος 

ιατρός,είναι ο Γαληνός –ο σημαντικότερος κατά πολλούς Έλληνας ιατρός μετά τον 

Ιπποκράτη-ο οποίος ασχολήθηκε με τους περισσότερους κλάδους της ιατρικής 

επιστήμης (ανατομία, φυσιολογία, φαρμακευτική, χειρουργική, βοτανική, μαιευτική 

κ.α.) και έμεινε γνωστός στην ιστορία για τα φάρμακα και τις θεραπευτικές 

συνταγές που παρασκεύαζε,τα οποία ονομάστηκαν προς τιμήν του 

«γαληνικά».Σημειωτέον,οι δύο προαναφερθέντες Έλληνες γιατροί της ύστερης 
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αρχαιότητας αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στην ιατρική σκέψη και πρακτική έως 

και τον 19ο αιώνα.! 

    Μετά το τέλος της αρχαιότητας,ο ελλαδικός γεωγραφικά χώρος εισήλθε σε μια 

νέα πολιτισμικά φάση:οι ακμάζουσες ελληνικές πόλεις-κράτη καθώς και οι 

ελληνικές περιοχές σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου περιήλθαν ως 

κατακτημένο έδαφος στην επικράτεια νέων αυτοκρατοριών.Το εξέχων λαμπρό φως 

του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,έδωσε την θέση του στην πνευματική 

παρακμή.Η ιατρική σκέψη και η θεραπευτική πρακτική όπως διαμορφώθηκαν στην 

προαναφερθείσα ιστορική περίοδο δεν χάθηκαν,αλλά προσαρμόστηκαν στην νέα 

εποχή και πάρα πολλά στοιχεία του παρελθόντος ιατρικού πολιτισμού της 

αρχαιότητας επιβίωσαν με διάφορες μορφές και παραλλαγές στους κόλπους των 

νεότερων ελληνικών κοινοτήτων,οι οποίες αποτέλεσαν μέρος της 

ρωμαικής,βυζαντινής και οθωμανικής αυτοκρατορίας.Ανάμεσα στα άλλα,οι 

κάτοικοι υπό ξένη κυριαρχία του ελλαδικού χώρου κληρονόμησαν την 

παρακαταθήκη της αρχαίας ελληνικής ιατρικής γνώσης.Η μετάδοση,η συγκέντρωση 

αλλά και η ανανέωση όλης της ιατρικής επιστήμης του αρχαίου κόσμου από γενιά 

σε γενιά,τόσο μέσω της γραπτής όσο και της προφορικής παράδοσης μέσω των 

ανθρώπων που την κοινωνούσαν,συσσωρεύθηκαν και συγκροτήθηκαν σε ένα 

σύνολο εμπειρικών θεραπευτικών πρακτικών που ιστορικά ονομάστηκε λαική 

παραδοσιακή ιατρική,η οποία αποτέλεσε το συνδεκτικό κρίκο ανάμεσα στην 

τελευταία και το λαμπρό παρελθόν της αρχαιοελληνικής ιατροφιλοσοφίας. 

 

 

 

 

3. ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. 

    Με τον όρο «Λαική Ιατρική»,αναφερόμαστε στην εφαρμογή μιας ιατρικής 

πρακτικής η οποία στην βάση της έχει ως πηγή γνώσης την πρακτική της λαικής 

παράδοσης.Δεν έχει δηλαδή επιστημονικό υπόβαθρο όπως τυπικά μια επιστήμη,η 

οποία αντλεί τα επιστημονικά της συμπεράσματα και πορίσματα διαμέσου του 

πειράματος και της επαλήθευσης του.Όπως και τους προ-ιπποκρατικούς 

χρόνους,έτσι και στην μεσαιωνική και νεώτερη εποχή,οι κάτοικοι των ελληνικών 

κοινοτήτων θεωρούσαν τις ασθένειες ως εκδήλωση μεταφυσικών φαινομένων 

(αόρατων,δαιμονικών και θεικών παρεμβάσεων) και συνεπώς πίστευαν οτι αυτά θα 

μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν με μεταφυσικό τρόπο και αντίστοιχες 

πρακτικές.Τα μαγικοθρησκευτικά τελετουργικά (προσευχές,ξόρκια,φυλαχτά κ.α.) σε 

συνδυασμό με τις φυσικές ιαματικές πρακτικές (βοτανικές θεραπείες, διατροφικές 

συμβουλές, αλοιφές, επιθέματα κ.α.) ήταν οι θεραπευτικοί τρόποι αντιμετώπισης 



 

8 
 

των ασθενειών. Αντανακλούσαν την λαική ψυχοσύνθεση,αφου για τους ανθρώπους 

της υπαίθρου η ασθένεια είχε υπερφυσική προέλευση κ έπρεπε να εκδιωχθεί. 

Συνεπώς, η υγεία ή ασθένεια ενός ανθρώπου εξαρτιόταν από τους δεσμούς που 

ανέπτυσσε ο άνθρωπος με τις δυνάμεις της Φύσης, οι οποίες θεωρούνταν άγνωστες 

και μυστηριώδεις. 

      Άμεσοι λειτουργοί της άσκησης θεραπευτικών πρακτικών ήταν οι 

εμπειρικοί/πρακτικοί λαικοί θεραπευτές ή γιατροί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν 

βότανα, δίαιτες, βεντούζες, ορθοπεδικές τεχνικές, μαιευτική, επιθέματα, αλοιφές, 

ροφήματα κ.α., οι ιερείς και μοναχοί οι οποίοι προέβαιναν σε άσκηση θεραπείας 

μέσω προσευχών, επικλήσεων, αγιασμών, εξομολογήσεων, εξορκισμών κ.α. και οι 

μάγοι-σσες οι οποίοι ασκούσαν λευκή και μαύρη μαγεία, επικαλούνταν πνεύματα, 

χορηγούσαν μαγικά φίλτρα και συνταγές κ.α.Να σημειωθεί οτι την μαιευτική 

ασκούσαν κυρίως γυναίκες εμπειρικές μαίες,ενώ σε πολλά μοναστήρια της Ελλάδας 

φυλάσσεται σημαντικός αριθμός  χειρογράφων με θεραπευτικές 

συνταγές,βότανα,διαιτητικές συμβουλές,μαγειρικές υγιεινής διατροφής,τα 

περισσότερα με στοιχεία που διασώζονται από την αρχαιότητα.Επίσης,μετά την 

επικράτηση και την εγκαθίδρυση της χριστιανικής πίστης στις λαικές κοινότητες του 

ελλαδικού χώρου,οι πρακτικές ίασης που ασκούσαν οι ιερείς και μοναχοί 

νομιμοποιήθηκαν στην συνείδηση των κατοίκων και έγιναν αποδεκτές.Αντίθετα,οι 

μαγικές πρακτικές δαιμονοποιήθηκαν στην αντίληψη αυτών και πέρασν σταδιακά 

στο κοινωνικό περιθώριο. 

   Όπως και στην αρχαία,έτσι και στην μεσαιωνική και νεώτερη παραδοσιακή 

ιατρική το μεταφυσικό στοιχείο συμβάδιζε με  αυτό του ορθολογικού:παρόλο που 

μέσω της παρατήρησης και της προόδου η πίστη των θεραπευτών για την απόδοση 

φυσικών αιτίων στην προέλευση της ασθένειας σταδιακά ενδυναμώνονταν,οι 

πρακτικές των λαικών θεραπευτών στην πλειοψηφία τους κατατρύχονταν από 

μεταφυσικά στοιχεία,προλήψεις και υποκειμενικούς φόβους.Όμως στην πρακτική 

εφαρμογή της ιαματικής πράξης χρησιμοποιούσαν θεραπευτικά μέσα με λογικό 

τρόπο,τα οποία είχαν αποτελεσματικότητα και ελέγχονταν μέσω ορθολογικής 

σκέψης,ενώ ενείχαν και ψήγματα επιστημονικής γνώσης.Λόγου χάρη,κάποιος 

ιερέας ή μια μάγισσα αν και προέβαινε στην προσευχή ή στην επίκληση κάποιου 

πνεύματος αντίστοιχα,δεν παρέλειπαν να χορηγήσουν και κάποιο βότανο ή άλλο 

σκεύασμα για αποκατάσταση της υγείας του πάσχοντα.Από την άλλη,ο λαικός 

πρακτικός γιατρός,ενώ χορηγούσε με λογικό τρόπο κάποια θεραπευτικά 

σκευάσματα ανάλογα την περίπτωση,μπορούσε ανάμεσα στα άλλα να προσευχόταν 

συνάμα προκειμένου ο Θεός να ευλογήσει την πράξη του και το γιατροσόφι που 

πρότεινε να βοηθήσει στην υγεία του αρρώστου.                                                              

   Αν και το μικρότερο μέρος των λαικών θεραπευτών αποδείχτηκαν καιροσκόποι 

και αγύρτες και οι θεραπείες που ασκούσαν ήταν κενές και πλανερές,εν τούτοις στο 

σύνολό τους όλες οι κατηγορίες των θεραπευτών αυτών κάλυψαν σε μεγάλο 

βαθμό,γεωγραφικά και κοινωνικά,τις ανάγκες της επικράτειας του ελλαδικού 

χώρου σε υγειονομική βοήθεια και πρόνοια, σε μια μακρά ιστορική περίοδο την 
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οποία χαρακτήριζε ανυπαρξία οργανωμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

πόλεμοι, επιδημίες, γεωγραφική απομόνωση και έλλειψη  επιστημόνων ιατρών. 

   Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα μέσω της ανάλυσης διάφορων πιο 

διαδεδομένων θεραπευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων,την συνάφεια και 

συνέχεια των ιαματικών αντιλήψεων και πρακτικών της αρχαίας ελληνικής ιατρικής 

στην  παραδοσιακή θεραπευτική τέχνη  των νεώτερων χρόνων.Η συνάφεια αυτή 

παρατηρείται τόσο στην ιερουργική πρακτική,όσο και στις ορθολογικές 

θεραπευτικές μεθόδους.Μια χαρακτηριστική παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική 

που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα,είναι οι διανυκτερεύεσεις  πιστών στις 

εκκλησίες και ναούς για να κοιμηθούν εκεί προκειμένου να διώξουν την ασθένεια 

από επάνω τους.Τέτοιου τύπου πρακτικές λάμβαναν χώρα για παράδειγμα στο ναό 

της Αγίας Μαρίνας στο Θησείο κατά την διάρκεια της γιορτής της Αγίας,ακόμη και 

έως την δεκαετία του 1960!Η πρακτική αυτή παραπέμπει στις εγκοιμήσεις που 

λάμβαναν χώρα στα αρχαία Ασκληπιεία,όπου οι ασθενείς εγκοιμούνταν στο Άβατο 

του ναού,με την προσδοκία να εμφανιστεί στο όνειρο τους ο θεός Ασκληπιός και να 

φανερώσει την θεραπευτική λύση για το πρόβλημα της υγείας των.Εδώ,η Αγία 

Μαρίνα αντικαθιστά τον Θεό Ασκληπιό,γεγονός κατανοητό δεδομένου των 

πολιτισμικών μεταβολών που μεσολάβησαν κατά την διάρκεια των δεκάδων 

αιώνων.Άλλη χαρακτηριστική πρακτική προς την θεραπευτική κατεύθυνση που 

καταγράφεται στην σύγχρονη παράδοση είναι τα τάματα,αφιερώματα δηλαδή σε 

κάποιον θαυματουργό Άγιο.Τα τάματα κατασκευάζονταν από ασημένιο ή χρυσό 

φύλλο μετάλλου,απεικόνιζαν διάφορες μορφές και ιερά πρόσωπα και 

τοποθετούνταν στην εκκλησία που είχε το όνομα του Αγίου ή υπήρχε εικόνα η 

οποία ήταν αφιερωμένη σε αυτόν.Πολλές φορές τα τάματα είναι αντικέιμενα από 

την προσωπική ζωή του θεραπευόμενου,όπως σταυροί,αλυσίδες,μετάλλια 

κ.α.Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα από τα τάματα στην Παναγία της Τήνου 

ή διάφορα αντικείμενα θεραπευτικής χρήσης όπως κηδεμόνες,πατερίτσες στον Αγιο 

Ταξιάρχη στην Λέσβο.Η πρακτική αυτή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.Τα 

αφιερώματα αυτά σχετίζονται με την πρακτική των αρχαίων,οι οποίοι όταν 

θεραπεύονταν εξερχόμενοι από ένα Ασκληπιείο,μετά το τέλος της θεραπείας των 

επέστρεφαν και τοποθετούσαν στον ναό ένα ομοίωμα από μαρμάρινη συνήθως 

κατασκευή του μέλους του σώματος το οποίο είχε θεραπευθεί 

(πόδι,χέρι,κλπ.).Επίσης,πολλοί λαικοί θεραπευτές προέβαιναν σε εκφορά επωδών 

προκειμένου να κατευνάσουν,να ανακουφίσουν ή και να βοηθήσουν στην θεραπεία 

μιας ασθένειας,παράλληλα με τα υλικά θεραπευτικά μέσα 

(βότανα,συνταγές,αλοιφές κ.α.) τα οποία χρησιμοποιούσαν προς τον σκοπό 

τούτο.Κάτι ανάλογο περιγράφεται στις πηγές της αρχαιότητας,όπου κατά την 

διάρκεια άσκησης μιας ιατρικής πράξης ,όπως χειρουργική τομή συνοδεύονταν από 

επωδούς προς τους Θεούς προκειμένου να ευοδώσουν την θεραπευτική 

προσπάθεια του γιατρού-χειρουργού (αναφέρονται σε διάφορα εδάφια της Ιλιάδας 

και περιγράφουν τέτοιες σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο).Τέλος,η ανάγκη του 

ανθρώπου να προστατευτεί από την δύναμη των στοιχείων της Φύσης,των 
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ασθενειών,γενικότερα από το Κακό,τους ωθούσε να στην χρήση των φυλακτών,τα 

οποία έφεραν επάνω τους.Αυτή η συνήθεια ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στους 

αρχαίους χρόνους,όπου η πίστη στις επιδράσεις των ανώτερων δυνάμεων του 

φυσικού κόσμου ήταν εντονότερη.Η συνέχεια αυτής της πρακτικής καταγράφεται 

ομοίως σε μεγάλη κλίμακα και σήμερα,αφού πάρα πολλοί άνθρωποι φέρουν πάνω 

τους διάφορων τύπων φυλακτά (μάτια,κομποσκοίνια,γούρια κ.α.). 

     Η βοτανική τέχνη υπήρξε κατά πολλούς ερευνητές και ιστορικούς η πρώτη μορφή 

θεραπείας με χρήση υλικών σκευασμάτων όπως τα βότανα,ήδη από την 3η 

χιλιετηρίδα π.Χ.που υπάρχουν ευρήματα και πηγές προς μελέτη και έρευνα.Λόγω 

της άμεσης σχέσης και επαφής των αρχαίων ανθρώπων με τον φυσικό κόσμο,τα 

βότανα έγιναν τα πρώτα θεραπευτικά μέσα που ανακάλυψαν,αφού μπορούσαν 

άμεσα να τα ερευνήσουν και να μάθουν για την χρήση τους.Στην πορεία των 

αιώνων,οι άνθρωποι μάθαιναν όλο και περισσότερα για τα βότανα και για την 

ποικίλα χρήση του για όλες τις παθολογίες των ασθενειών.Από την ιπποκρατική 

εποχή και μετά κυρίως οι γιατροί και θεραπευτές άρχισαν να τα διακρίνουν 

ανάλογα με τον θεραπευτικό τους σκοπό,όπως 

μαλακτικά,υπακτικά,αναλγητικά,διουρητικά,στυπτικά κλπ.Στην λαική 

βοτανοθεραπεία,από όλες τις κατηγορίες των θεραπευτών(εμπειρικοί 

πρακτικοί,γιατροί,ιερείς,μαίες,μαγοι-σσες),χρησιμοποιούνταν βότανα για κάθε 

παθολογία,ανάλογα με την τόπο και την ιδιαίτερη κουλτούρα κάθε περιοχής,τα 

περισσότερα των οποίων αναφέρονταν σε χρήση στην αρχαιοελληνική ιατρική και 

ενείχαν διαχρονική θεραπευτική αξία: ενδεικτικά,η χρήση του δίκταμου το οποίο 

φύεται στην Κρήτη,ήταν γνωστό στους Μινωίτες Κρήτες για χρήση στην ευτοκία των 

γυναικών και τα πεπτικά προβλήματα,ενώ ακόμη και σήμερα χρησιμοποείται και 

για άλλους θεραπευτικούς σκοπούς,όχι μόνο στην Κρήτη,αλλά και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας πλέον.Αλλο διαχρονικής αξίας θεραπευτικό βότανο είναι το 

χαμομήλι,για το οποίο κάνει λόγο ο Ιπποκράτης στο έργο του για την εμμηναγωγική 

του δράση αλλά και για την χρησιμότητα του κατά της υστερίας.Μέσα από την 

λαική μας παράδοση το χαμομήλι στις ημέρες μας παραμένει ένα πολύτιμο 

θεραπευτικό ρόφημα,χρήσιμο σε παθήσεις φλεγμονών,πεπτικών και δερματικών 

προβλημάτων ανάμεσα σε άλλες.Από τα ιπποκρατικά κείμενα επίσης 

διαπιστώνουμε την ιατρική αξία του σκόρδου: «...σκόρδου εφθά και ωμά εσθιέτω 

και αι ασκαρίδες εξίασι και θνήσκουσι...».2 Η αποτελεσματικότητα του ως 

καθαρτικό του εντερικού σωλήνα ήταν γνωστή από την αρχαία εποχή ,ενω στην 

λαική ιατροσοφία χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείτε ακόμη και σήμερα ως 

αντιυπερτασικό και βοήθημα για την  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Γ.Α.Ρηγάτος, Η Αρχαία Ιατρική στην Λαική μας παράδοση, 2007 

 

καρδιακή λειτουργία. Ταυτόχρονα,η χρήση του ενέχει και μαγικοθρησκευτικές 

διαστάσεις ως φυλακτό για προστασία από το κακό. 

Από τις ομηρικές πηγές επίσης ,είναι γνωστή η αξία του σπαθόλαδου για την 

θεραπεία και αποκατάσταση πολεμικών τραυμάτων στις μάχες του Τρωικού 
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πολέμου.Εξίσου γνωστή ήταν για τον ίδιο σκοπό η αξία του από τους αρχαίους 

Σπαρτιάτες στρατιώτες.Στην λαική μας παράδοση είναι γνωστό ανά τους αιώνες για 

την αποτελεσματική του χρήση σε τραύματα,πληγές,μυοσκελετικούς 

πόνους.Χρησιμοποιείται σε όλη την Ελλάδα σήμερα και το  παρασκευάζουν 

ιδιόχειρα για προσωπική τους χρήση οι σύγχρονοι Έλληνες.Η πικραγγουριά,το 

κάρδαμο,το πεντάνευρο,ο μανδραγόρας,το ελαιόλαδο.η τσουκνίδα,η μαστίχα,το 

φασκόμηλοαποτελούν μερικά από τα πιο σημαντικά ανάμεσα σε δεκάδες άλλα που 

συμπληρώνουν την μακριά λίστα των βοτάνων για θεραπευτική χρήση από την 

αρχαιότητα έως τις ημέρες  μας. 

    Σημαντικό κεφάλαιο για την ιαματική τέχνη της λαικής παράδοσης,αποτελούν και 

οι θεραπευτικές μέθοδοι τις οποίες οι πρακτικοί γιατροί ακολουθούσαν στις 

θεραπείες τους.Από τις πιο παραδεδεγμένες και πολύχρηστες θεραπευτικές 

τεχνικές είναι η βεντουζοθεραπεία.Γνωρίζω οικογένειες από την ιδιαίτερη πατρίδα 

μου οι οποίες ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική για να 

καταπολεμήσουν τα κρυολογήματα και να εκδιώξουν την εισβολή του κρύου 

παράγοντα στον οργανισμό.Η χρήση των βεντούζων αναφέρεται στα 

Ασκληπιεία,ενώ ο Αρεταίος αναφέρει 48 διαφορετικές χρήσεις αυτής της πρακτικής 

ίασης.Συχνές ήταν επίσης οι τεχνικές της φλεβοτομίας,των υποκλυσμών και της 

εφαρμογής βδελλών στο σώμα από την αρχαιότητα,τεχνικές οι οποίες συνεχίστηκαν 

και μέσα από την παράδοση της λαικής ιατρικής από τους πρακτικούς 

θεραπευτές,αλλά εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα σε κάποιες απομονωμένες 

περιοχές,αλλά και από τους διάφορους εναλλακτικούς θεραπευτές.Σύμφωνα με τον 

Ιπποκράτη,οι παραπάνω θεραπευτικές πρακτικές βοηθούν στην αποκατάσταση της 

χυμοτυπίας στον ανθρώπινο οργανισμό (ισορροπία των τεσσάρων χυμών του 

σώματος),θεραπευτική αρχή η οποία ακολουθήθηκε πιστά από τους λαικούς 

θεραπευτές και επιστήμονες γιατρούς των παρελθόντων αιώνων. 

    Εξίσου σπουδαία ιαματικά αποτελέσματα επιτυγχάνονταν μέσω της χρήσης 

καταπλασμάτων και εμπλάστρων στην πάσχουσα περιοχή ενός ασθενούς: τα πρώτα 

παρασκευάζονταν από διάφορες λειοτριβιμένες ουσίες,οι οποίες σχημάτιζαν μια 

πολτώδη μάζα αφού αναμειγνύονταν με κάποιο υγρό και στην συνέχεια 

τοποθετούνταν στο πάσχον σημέιο.Το πολτώδες υλικό συγκρατούνταν σε κάποιο 

πανί ή άλλο υλικό,ένω οι πρώτες ύλες παρασκευής προέρχονταν από φυτά ανάλογα 

με την αιτία και την  φύση του προβλήματος.Κάθε γεωγραφική περιοχή,σύμφωνα 

με την πολιτιστική ιδιαιτερότητα του,παρασκεύαζε καταπλάσματα με τα βότανα και 

γενικά υλικά τα οποία φύονταν ή αφθονούσαν στην περιοχή αυτή (λ.χ.τα 

καταπλάσματα των Ζαγοροχωρίων).Από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα 

καταπλάσματα πανελλαδικώς ήταν αυτά του σιναπιού,κατάλληλα για 

αρθραλγίες,πλευρικούς και μυικούς πόνους.Τα έμπλαστρα ήταν μικρές ταινίες 

επιστρωμένες με ένα μείγμα κολλητικών και βιοδραστικών ουσιών,με σκοπό την 

επικόλληση τους στο επιλεγμένο μέρος και την σταδιακή αποδέσμευση της 

φαρμακευτικής ουσίας.3 Γνώρισε ευρεία χρήση στους βυζαντινούς χρόνους και 

κάθε γιατρός ή εμπειρικός πρακτικός συνήθιζε να παρασκευάζει τα έμπλαστρα του 
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ανάλογα με την πάθηση που καλούνταν να αντιμετωπίσει.Ίδια ήταν και η 

φιλοσοφία χρήσης των κηρωτών (τσιρότων):είχαν ως βασικό συστατικό το λιωμένο 

κερί και μέσα σε αυτό τοποθετούσαν φαρμακευτικές ουσίες και στην συνέχεια το 

τοποθετούσαν στην πληγείσα περιοχή του σώματος.Στους αιώνες εμφανίστηκε μια 

ολόκληρη κατηγορία παρασκευαστών τσιρότων,οι κηρωτές. 

        Στην μαιευτική τέχνη,προκειμένου να διευκολυνθεί ο τοκετός και να 

προστετευθεί η γυναίκα από την επώδυνη γέννα,πέραν των επικλήσεων που 

πραγματοποιούνταν προς τις προστάτιδες Θεές του τοκετού,ήταν σημαντική η 

χρήση του δίφρου,ενός τεχνικού μέσου που έμοιαζε σαν σκαμνί και βοηθούσε την 

γυναίκα να πάρει την τελική θέση κατά την φάση του τοκετού.Αναφέρεται στον 

Ιπποκράτη,στον Γαληνό,κ.α.Άκμασε κατά τους βυζαντινούς χρόνουςκαι παρέμεινε 

σε εφαρμογή μέχρι τον 19ο αιώνα.Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι 

ετοιμόγεννες γυναίκες πέραν του δίρφυ,ήταν οι όρθια και η γονατιστή στάση του 

σώματος τους. 

Διαχρονικές θεραπείες για τραυματισμούς των επιφανείων του σώματος (δέρμα) ή 

σε πρηξίματα από δήγματα ερπετών,ήταν οι περιτυλίξεις του πάσχοντος σημείου με 

δέρμα φρεσκοσφαγμένου ζώου (προβιές).Ιδιαίτερα καθοριστική για την 

επαναφορά της υγείας και της θεραπείας των ασθενών ήταν η εφαρμογή της 

προληπτικής ιατρικής και η γνώση των διαιτητικής τέχνης:πρώτος ο Ιπποκράτης στο 

«Περί Διαίτης»,αλλά και αρκετοί επίγονοί του όπως ο Γαληνός, ο 

Ιερόφιλος,αναφέρουν αναλυτικά και επιστημονικά τους τρόπους με τους οποίους 

καθορίζεται η δίαιτα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες,το είδος της 

εργασίας,την ιδοσυγκρασία,την ηλικία,την εποχή,την κατάσταση και τις συνήθειες 

ένος ανθρώπου, Στο «Περί διαίτης οξέων»,ο Ιπποκράτης αναφέρεται στην επίτευξη 

της αρμονίας της χυμοπαθολογίας στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω των 

διατροφικών συνηθειών.Διαιτητικές παρόμοιες τέτοιες συμβουλές και οδηγίες 

συναντάμε την περίοδο της βυζαντινής εποχής,τα βυζαντινά διαιτητικά 

μηνολόγια,καθώς και στις μετέπειτα ιστορικές περιόδου κατά τις οποίες οι 

διάφοροι λαικοί εμπειρικοί θεραπευτές χορηγούσαν διαιτητικές συνταγές και 

συμβουλές ανάλογα με την πάθηση,την εποχή και σε συνδυασμό με κάποιο άλλη 

γιατροσοφική θεραπεία. Σήμερα ακόμη, πολλοί χριστιανοί αλλά και κατά βάση η 

Εκκλησία,πιστεύουν οτι η χριαστιανική νηστεία πέραν της ένδειξης 

πίστης,αφοσίωσης και εγκράτειας προς τον Θεό,συνιστά και μια διαδικασία 

αποστασιοποίησης από τις υλικές γευστικές απολαύσεις η οποία βοηθά στην 

ψυχική και βιοχημική αποτοξίνωση του οργανισμού.  

      Άλλη προληπτική μέθοδος ήταν το αλάτισμα των βρεφών για αντισηπτικούς 

λόγους καθώς και η περίδεση των προκειμένου να επιτευχθεί ορθοπεδική και 

μυοσκελετική υγείας μελλοντικά όταν το βρέφος ενηλικιωθεί.Την μέθοδο της 

περίδεσης (φάσκιωμα) την οποία συναντάμε στα κείμενα της αρχαίας ιατρικής 

συνεχίζουν να εφαρμόζουν ακόμη και σήμερα κάποιες κοινωνικές ομάδες,όπως οι 

τσιγγάνοι.Άλλες προληπτικές πρακτικές υγιεινής ήταν η χρήση του οινοπνεύματος 
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(κυρίως του κρασιού στην χώρα μας,αλλά και του τσίπουρου), για αντισηπτικούς 

σκοπούς στην περιποίηση πληγών με χρήση 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Γ.Α.Ρηγάτος, Η Αρχαία Ιατρική στην Λαϊκή μας παράδοση , 2007 

 επιθεμάτων, σε χειρουργικές επεμβάσεις για εξωτερική χρήση,ακόμη και στα 

κρυολογήματα ως θερμαντικό ποτό κατά του κρύου παράγοντα.Η οινοπνευματική 

αντισηπτική μέθοδος διατηρήθηκε από την αρχαιότητα μέσω της λαικής παράδοσης 

έως τις ημέρες μας καθότι και σήμερα σε κάποιες έκτακτες τραυματικές 

καταστάσεις οι περισσότεροι γνωρίζουν την χρήση του οινοπνεύματος σε μια πληγή 

ως αντισηπτικό και σαν πρώτη βοήθεια. Ο Ιπποκράτης αναφέρει επίσης την χρήση 

γλυκού κρασιού στην θεραπεία ελκών. Μέσω της  παράδοσης μας επίσης  

διασώθηκαν ακόμη η γνώση για την αντισηπτική χρήση του ξυδιού σε δήγματα 

σκύλων,εντόμων,στην διαδικασία του τοκετού,του βρασμένου νερού για τον 

καθαρισμό της πληγής ή ενός τραύματος και του αλατόνερου.Το τελευταίο ακόμη 

και σήμερα χρησιμοποιέιται από πολλούς για θεραπευτικούς γαργαρισμούς από 

πάσχοντες με αμυγδαλίτιδα,φαρυγγίτιδα,πονόλαιμο ως αντισηπτικό και συστήνεται 

σαν θεραπευτική μέθοδο από πολλούς σύγχρονους θεραπευτές της φυσικής 

ιατρικής.    Αποτελεσματικό μέσο αντισηπτικής ικανότητας σε τραύματα και πληγές 

είναι και το θερμασμένο ή καυτό ελαιόλαδο από αρχαιοτάτων χρόνων.Στην λαική 

μας παράδοση λόγω της χριστιανικής πίστης απέκτησε και μαγικοθρησκευτική 

διάσταση εφόσον πέραν της ιαματικής του επάρκειας βοηθούσε διαμέσου της 

πίστης στην προστασία από το κακό,μιας και η ελιά ήταν ευλογημένο δέντρο από 

τον Χριστό. 

    Βάση στην ιαματική πρακτική της αρχαίας ιατρικής έχουν οι πρώτες βοήθειες σε 

δήγματα ιοβόλων ζώων,όπως των φιδιών:ο φαρμακοποιός Νίκανδρος (2ος αι.π.Χ.) 

κάνει λόγο στα «Θηριακά» του για χρήση αριστολόχιας για του πόνους που 

προκαλούν τέτοια δήγματα,ενώ ο Άέτιος ο Αμιδηνός (6ος αι.μ.Χ.),βυζαντινός ιατρός 

αναφέρει για το βύζαγμα της πληγής μετά από το σκίσιμο της με αιχμηρό 

αντικείμενο προκειμένου να απαλλαγεί η περιοχή αυτή του σώματος από το τοξικό 

δηλητήριο.Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν στα γιατροσόφια των εμπειρικών 

λαικών θεραπευτών,με την χρήση διάφορων βοτάνων ανάλογα την περιοχή και τις 

τοπικές θεραπευτικές παραδόσεις. Ομολογώ οτι στα τέλη της δεκαετίας του ’70-

αρχές ’80,οι δάσκαλοι μου στο Δημοτικό Σχολείο μας μιλούσαν για τις πρώτες 

βοήθειες όπως παραπάνω σε περιπτώσεις δήγματος φιδιών.Επίσης,διάφορες 

αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές άμεσης θεραπευτικής βοήθειας υπάρχουν 

στην αρχαία και την λαική μας παράδοση για δήγματα από 

σκύλους,έντομα,σκορπιούς,καθώς και σε οδοντιατρικά και οφθαλμιατρικά 

προβλήματα. 

     Τέλος,γνωστή ήταν από την αρχαιότητα η γνώση των Ελλήνων ιατροφιλοσόφων 

για την αξία των ιαματικών λουτρών και των αμμόλουτρων/λασπόλουτρων.Τα 

πρώτα,πραγματοποιούνταν κυρίως σε θερμαινόμενα νερά,τα οποία περιείχαν 

χημικά στοιχεία όπως θείο,νίτρο,χαλκό κ.α. και η λήψη τους βοηθούσε στην 
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θεραπεία ή ανακούφιση σε πολλές περιπτώσεις παθολογίας, όπως δερματικά, 

μυοσκελετικά, γυναικολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Τα θερμόλουτρα 

συστήνονταν και λαμβάνονταν πολλές φορές από τους ανθρώπους και για 

προληπτικούς σκοπούς. Την ίδιο θεραπευτικό σκοπό επίσης επιτελούσε και η λήψη 

από τους αρρώστους των ατμόλουτρων. Η χρήση των λασπόλουτρων/αμμόλουτρων 

ενείχε επίσης προληπτικό ή θεραπευτικό σκοπό και προσφερόταν για την ίαση ή 

ανακούφιση παθήσεων όπως αρθριτικών προβλημάτων,ισχιακών και οσφυικών 

αλγών.Η πρακτική όλων των τύπων λουτρών πέρασε στην λαική μας παράδοση,ενώ 

και σήμερα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν αυτήν την μέθοδο προβαίνουν με 

ατομική τους πρωτοβουλία στην λήψη τέτοιων λουτρών ή κατόπιν συστάσεως από 

τον εναλλακτικό θεραπευτή τους.Είναι γεγονός δε,οτι μέχρι πριν δύο-τρείς 

δεκαετίες οι λουτροθεραπείες καλύπτονταν οικονομικά για τους ασφαλισμένους 

ασθενείς από το σύγχρονο και επίσημο ιατροφαρμακευτικό σύστημα περίθαλψης. 

   4.  ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. 

   Θέλησα πριν κλείσω αυτήν την εργασία να κάνω μια συνοπτική ειδική αναφορά 

στην σχέση ανάμεσα στην μυκηναική ιατρική και την νέωτερη παραδοσιακή τοπική 

ιαματική παράδοση στον Νομό Αργολίδας και ιδιαίτερα στην επαρχία Άργους,λόγω 

του οτι οι  Μυκήνες από όπου κατάγομαι αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα 

λίκνα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.Σε αυτόν τον ιστορικό χώρο εμφανίσθηκε 

και άκμασε ο μυκηναικός πολιτισμός,μια ιστορική περίοδος που διήρκησε αρκετούς 

αιώνες (17ος-11ος π.Χ.αι.).Η έλλειψη χρόνου καθώς και η έκτακτη υγειονομική 

κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον τόπο μας δεν επέτρεψαν να 

πραγματοποιηθεί μια εις μεγαλύτερο βάθος έρευνα για αυτό το θέμα,αλλά οι 

μαρτυρίες που ελήφθησαν από κάποιους τελευταίους εναπομείναντες εν ζωή 

κατοίκους που θυμήθηκαν τις ιαματικές πρακτικές της τοπικής λαικής παράδοσης 

μπόρεσαν ως ένα βαθμό να καλύψουν τις ερευνητικές ανάγκες για το ζήτημα 

αυτό.Οι πληροφορίες για τον μυκηναικό πολιτισμό γενικότερα,αλλά και για το θέμα 

της μυκηναικής ιατρικής ειδικότερα προέρχονται από την γραφή Γραμμική 

Β,εγγραφήματα της οποίας αποκωδικοποιήθηκαν πάνω από ευρήματα των 

ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν κυρίως από τα τέλη του 19ου αι. και έπειτα 

(αμφορείς, επιγραφές, πινακίδες, αγάλματα κλπ).Είναι γεγονός σύμφωνα με τις 

περισσότερες ιστορικές έρευνες οτι η μυκηναική φαρμακολογία και ιαματική τέχνη 

είχαν επηρρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την μινωική ιατρική,η οποία αποτέλεσε 

ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του μινωικού πολιτισμού.  

    Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, οι Μυκηναίοι υπήρξαν ένας λαός με 

αναπτυγμένη βιοτεχνία,γεωργία και εμπόριο και αργότερα λόγω της οικονομικής 

και στρατιωτικής δύναμης που απέκτησαν απέβησαν και επεκτατική δύναμη στην 

Ανατολική Μεσόγειο, Β.Αφρική και στην Βορειοδυτική Ευρώπη.Οι επιδράσεις που 

δέχτηκαν από όλους τους λαούς που συναναστράφησαν ήταν σε όλα τα 

επίπεδα,ακόμη και στην ιατρική γνώση.Στον γεωργικό τομέα,οι περισσότερες πηγές 
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αναφέρουν οτι την περίοδο ακμής του μυκηναικού πολιτισμού,στο επίκεντρο του 

πολιτισμού αυτού,στην αργολική πεδιάδα,κυραιρχούσε ανάμεσα σε άλλα,η 

καλλιέργεια του ελαιόδεντρου, της άμπελου και της συκιάς. Η μυκηναική 

φαρμακολογία βασίστηκε κυρίως στην εκμετάλλευση των προιόντων που 

προέρχονταν και από τις προαναφερθείσες καλλιέργειες.Με πρωτεργάτες τους 

Ιερείς,οι Μυκηναίοι παρασκεύαζαν με προηγούμενο τρόπο και με την βοήθεια 

μηχανικών εργαλείων έλαια,αφεψήματα,θεραπευτικά ποτά και αναμείγνυαν πολλά 

σκευάσματα με μέλι και κρασί για χρήση σε διάφορες παθολογίες.Επιγραμματικά 

σημειώνοντας,σημαντική για την μυκηναική ιατρική ήταν η χρήση ελαίων για 

θεραπείες τραυμάτων και πληγών, δερματικά και πεπτικά προβλήματα,τα οποία 

προερχόταν από την χρήση του ελαιόλαδου.Όμως χρησιμοποιούσαν και άλλα λάδια 

όπως το έλαιο της ρηκίνης (ρετσινόλαδο ή καστορέλαιο),το οποίο εξίσου 

χρησιμοποιούνταν για στομαχικά άλγη και πεπτικές διαταραχές.Από τον οπό της 

συκιάς ή μιας κατηγορίας αυτού του δέντρου,την συκομουριά -η οποία πιθανόν 

προήλθε από την Αφρική όπου φύεται μέσω του εμπορίου- παρασκευάζονταν 

έμπλαστρα και επιθέματα με βάση αυτόν και χρησιμοποιούνταν για θεραπεία 

εγκαυματικών τραυμάτων. Οι Ιερείς επίσης παρασκεύαζαν από τα σταφύλια 

θεραπευτικά αφεψήματα,κατάλληλα για τη  ίαση ή ανακούφιση των προβλημάτων 

του στομάχου (ευστόμαχα) και της πεπτικής διαδικασίας. Από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω των παλαιών και ηλικιωμένων κατοίκων της 

περιοχής,πολλά από τα γιατροσόφια που θυμούνται από του προγενέστερους τους 

και χάνονται πίσω στον 19ο αι.και πολλά στοιχεία καταδεικνύουν την επίδραση που 

άσκησε η θεραπευτική κουλτούρα των μυκηναικών χρόνων στην τοπική λαική 

παράδοση. Με την πάροδο της χρόνων,κάποιες πρακτικές μεταβλήθηκαν, 

εμπολουτίστηκαν με νέα γνώση και προσαρμόστηκαν στα νέα πολιτισμικά 

δεδομένα κάθε εποχής,άλλες ατόνησαν,κάποιες άλλες εγκαταλείφθηκαν. Οι 

μαρτυρίες των κατοίκων ήταν ενδεικτικές: το ελαιόλαδο χρησιμοποιούνταν τακτικά 

σε περιπτώσεις εξωτερικών τραυμάτων της δερματικής επιφάνειας και του μυικού 

ιστού,το οποίο αφού το θέρμαιναν αρκετά το τοποθετούσαν στις πληγές με κάποιο 

υλικό με ένα βαμβάκι αρκετές φορές προτού η πληγή ιαθεί. Στην μνήμη αρκετών 

επίσης ήταν γνωστή και η χρήση του ρετσινόλαδου, ιδίως στην περίοδο της Κατοχής 

κατά την οποία πολλοί άνθρωποι υπέφεραν από πεπτικά προβλήματα. Με τον οπό 

από την συκιά,παρασκεύαζαν ειδικά επιθέματα (κομπρέσσες) και τις τοποθετούσαν 

σε επιφάνειες του σώματος με εγκαύματα και παρόμοιες βλάβες.Από το κρασί-αν 

και τα αμπέλια με την πάροδο των χρόνων μειώνονταν ως καλλιέργεια στην 

περιοχή-χρησιομοποιούνταν μια συνταγή ροφήματος σύμφωνα με την οποία το 

υγρό αυτό βραζόταν αφού εντός είχε ριφθεί γλκαντική ουσία (ζάχαρη), 

ανακατεύονταν και το έπιναν σε περιπτώσεις κρυολογήματος,το οποίο στην τοπική 

διάλεκτο ονομαζόταν «τσουκαλόκαυτο».  

    Άλλες θεραπευτικές πρακτικές που παρέμειναν γενικά στην τοπική παράδοση 

από τα βάθη του χρόνου,ήταν η παρασκευή επιθεμάτων για τα χτυπήματα στο 

μυικό ιστό και τα πρηξίματα από μείγμα λειωμένου σκόρδου ή κρεμμυδιού με μέλι, 
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τα φασκιώματα,η χρήση παλιών βοτάνων από την τοπική χλωρίδα για 

αφεψήματα,όπως χαμομήλι,τσουκνίδα,η χρήση στάχτης από την καύση ερίων ζώων 

για την αντισηψία του ομφαλίου λώρου κατα την αποκοπή του μετά τον τοκετό. 

Παραλλαγές κάποιων από αυτών των πρακτικών προφανώς έχουν καταγραφεί και 

σε άλλες ελλαδικές περιοχές,η σημασία εδώ των προαναφερομένων έχει να κάνει 

με την ιδιαιτερότητα της προσαρμογής των στα τοπικά δεδομένα,αλλά και η σχέση 

τους με την παράδοση της θεραπευτικής πρακτικής της μυκηναικής περιόδου. 

Σύμφωνα με πηγή ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας «...εκείνο που θα μπορούσε να πει 

κανείς για την μυκηναική εμπειρική ιατρική είναι οτι,παρόλο που δεν διέφερε 

σημαντικά από την ιατρική των άλλων μεσογειακών λαών...εν τούτοις προετοίμασε 

τον δρόμο σε μια από τις πιο θαυμάσιες σελίδες της ιατρικής επιστήμης...» 4  
4. https://www.olympia.gr/ellada/kritiki-kai-mykinaiki-iatriki/ 

 

 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

    H παραδοσιακή και λαική ιατρική αποτέλεσε τον θεματοφύλακα και συνεχιστή 

της αρχαιοελληνικής ιατροφιλοσοφίας και ιαματικής πρακτικής.Διατρεχόταν απο 

μαγικοθρησκευτικές δοξασίες αναμεμειγμένες με εμπειρικές ορθολογικές 

αντιλήψεις.Από την εποχή του Ιπποκράτη η ιατρική άρχισε να αποκτά επιστημονικό 

υπόβαθρο και να συγκροτείται σε ένα αξιωμάτων και αρχών που στηρίζονταν στην 

λογική,την παρατήρηση και την ανατομική έρευνα,άρχισε να αποκτά 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να στηρίζει την προέλευση των ασθενειών σε 

φυσικά αίτια και όχι στις άγνωστες υπερφυσικές δυνάμεις.Μετά το τέλος της 

αρχαιότητας και κατά την διάρκεια των μεσαιωνικών και νεώτερων χρόνων,η 

ιατρική παρά τα ιπποκρατικά της χαρακτηριστικά τα οποία κυριαρχούσαν και τα 

οποία είχαν εξιλιχθεί και εμπλουτιστεί από το έργο σπουδαίων γιατρών επιγόνων 

του Ιπποκράτη (Διοσκουρίδης,Γαληνός),διατήρησε πολλά στοιχεία 

μαγικοθρησκευτικών αντιλήψεων,τα οποία ενισχύθηκαν από την επικράτηση του 

χριστιανισμού από τον 4ο μ.Χ. αιώνα.Η παραπάνω ιατρική αντίληψη κληροδοτήθηκε 

και ενσωματώθηκε στο πνεύμα της νέας ελληνικής κοινωνίας που αναδύθηκε και 

σταδιακά συγκροτήθηκε από τους ρωμαικούς χρόνους και εν συνεχεία στα πλαίσια 

των ελληνικών κοινοτήτων της βυζαντινής και οθωμανικής αυτοκρατορίας 

αποτελώντας την λαική μας θεραπευτική παράδοση. 

     Η λαική θεραπευτική παράδοση και οι λαικοί πρακτικοί γιατροί  που την 

εξάσκησαν,κάλυψαν για μια μεγάλη ιστορική περίοδο πολλών αιώνων τις ανάγκες 

των κατοίκων των κοινοτήτων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μιας και το 

ιατρικό σύστημα της ιστορικής αυτής περιόδου ήταν εμβρυώδες ή ανύπαρκτο,ο 

φόβος της ασθένειας μεγάλος και οι επιστήμονες γιατροί ελάχιστοι ώστε να 

ανταποκριθούν στις υγειονομικές απαιτήσεις που έχριζαν αντιμετώπισης.Βοήθησαν 

τους πληθυσμούς των εποχών εκείνων να επιβιώσουν εμπρός στο φάσμα των 

επιδημιών,της αρρώστιας,των πολέμων και της θνησιμότητας.Επίσης σημαντικό 

ήταν οτι μέσα από την λειτουργία και τα θεραπευτικά μέσα  της λαικής ιατρικής 

https://www.olympia.gr/ellada/kritiki-kai-mykinaiki-iatriki/
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παράδοσης διατηρήθηκε το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής ιατροφιλοσοφίας 

ζωντανό,ενώ αποτέλεσε την βάση μέσα από την οποία ξεπήδησαν νέες τεχνικές 

βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων οι οποίες προσαρμόστηκαν στα νέα πολιτιστικά και 

τοπικά δεδομένα ανά ιστορική περίοδο. 

     Η σύγχρονη επιστημονική ιατρική παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη από τον 

Vesallius και μετά,ενώ το πνεύμα της επιστημονικής επανάστασης του 17ου αι.την 

ώθησε στην συγκρότηση αυστηρού επιστημονικού πλαισίου και σε κοσμοιστορικές 

ανακαλύψεις για τον ανθρώπινο οργανισμό και την βιοχημεία του.Οι 

φαρμακευτικές βιομηχανίες,από τα τέλη του 19ου αι,παρασκευάζουν συνεχώς 

ολοένα και περισσότερα φάρμακα σε τεράστια μαζική κλίμακα,τα περισσότερα από 

τα οποία  

συνιστούν παραλλαγές παλαιότερων φαρμάκων.Παρά την τεράστια πρόοδο της  

ιατρικής επιστήμης και της φαρμακολογίας όμως,σήμερα οι ίδιοι οι γιατροί αλλά 

και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση του έργου τους στον 

θεραπευτικό σκοπό,αρχίζουν να βρίσκονται εμπρός σε αδίεξοδα:τις τελευταίες  

δεκαετίες ,όλο και περισσότεροι ασθενείς στο δυτικό κόσμο αποφεύγουν να 

προστρέξουν στην στην συμβατική/κλασσική ιατρική,θέλοντας να απομακρυνθούν 

από το φαινόμενο της «ιατροποίησης» της ασθένειας τους.Προσεγγίζουν 

παράλληλα περισσότερα συνειδητά την ολιστική ιατρική αντιμετώπιση για τα 

ζητήματα της υγείας τους,αφού μέσω αυτής αντιμετωπίζονται θεραπευτικά ως 

ανθρώπινες οντότητες στο σύνολό τους,εξατομικευμένα και όχι το υλικό έδαφος για 

την εκδήλωση μιας ασθένειας. 

      Τα ερωτήματα για την σύγχρονη επιστημονική ιατρική συνεχώς 

πληθαίνουν:γιατί ενω υπάρχει τόση επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη στο πεδίο 

της ιατρικής οι ασθενείς όλο και πληθαίνουν,συνεχώς νέες νόσοι εμφανίζονται? 

Γιατί οι ασθένειες διαρκώς μεταλλάσονται και επιδημίες όπως η σημερινή 

υγειονομική κρίση με τον ιό COVID 19 δοκιμάζουν την πίστη των ανθρώπων στην 

σύγχρονη ιατρική αλλά και το υφιστάμενο ιατροφαρμακευτικό σύστημα 

περίθαλψης των σημερινών προηγμένων δυτικών οικονομιών? 

     Ο πολιτισμός του δυτικού κόσμου διέρχεται σήμερα βαθύτατη κρίση αξιών και η 

ιατρική επιστήμη και σκέψη δεν θα μπορούσε να μείνει αλώβητη από αυτήν την 

εξέλιξη.Οι σύγχρονοι ιατροί παρά την προηγμένη γνώση και τεχνολογία που 

διαθέτουν,απομακρύνονται διαρκώς από τον στόχο της θεραπείας:αντί να προβούν 

σε ολιστική προσέγγιση του πάσχοντος υποκειμένου το οποίο διακατέχεται από 

αυτήν την ανάγκη,στα πλαίσια της κυρίαρχης υλιστικής αντίληψης για την αλήθεια 

της εμπειριστικής παρατήρησης υπερμεγεθύνουν την εστίαση τους στο βιοχημικό 

(υλικό) επίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης,αποσκοπώντας στην συμπτωματική 

αντιμετώπιση της νόσου.Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται κατά αυτόν τον τρόπο 

είναι η προσωρινή πάυση των συμπτωμάτων ,τα οποία καταπιεζόμενα στην 

συνέχεια κάνουν την εμφάνιση τους σε άλλη περιοχή του υλικού πεδίου του 

ανθρώπινου σώματος.Η φαρμακευτική αντιμετώπιση παράλληλα της ασθένειας 
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αντιμετωπίζετα στα πλαίσια της παραπάνω αντίληψης και συνδέεται άμεσα με την 

κουλτούρα της μαζικής και άκρατης κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

     Αντίθετα,στην αρχαία ελληνική ιατρική σκέψη αλλά και στους κόλπους της 

παραδοσιακής θερπευτικής κουλτούρας των νεώτερων χρόνων κυριαρχούσε η 

αντίληψη οτι η Φύση είναι ο θεραπευτής των νόσων («φύσις νούσων ιητήρ»).Πάνω 

σε αυτήν την αντίληψη θα πρέπει και σήμερα να στραφεί η ανθρωπότητα και να 

επαναπροσανατολιστεί με γνώμονα τις αξίες της Φύσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής 

και οχι μόνο στην θεραπευτική μέθοδο.Το μήνυμα της εργασίας αυτής 

ευθυγραμμίζεται αφενός με την υποχρέωση έναντι της ιστορικής μνήμης στην 

μακραίωνη εξέλιξη της αρχαίας ιατροφιλοσοφίας και της λαικής εμπειρικής 

πρακτικής, τις παραδόσεις των οποίων οποίας οφείλουμε ιστορικά να τις 

διαφυλλάξουμε,να διδαχθούμε από τις αξίες τους και να προσπαθήσουμε να τις 

κληροδοτήσουμε καθαρές και εξελίξιμες για τις επόμενες 

γενιές.Αφετέρου,αναγνωρίζοντας σήμερα όλα τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει 

σήμερα ο άνθρωπος ως άτομο,ως κοινωνία,ως πεδίο ιατρικής σκέψης ενώνεται με 

την άποψη η οποία καλεί το ανθρώπινο όν να επιστρέψει και πάλι σταδιακά στις 

ρίζες του και να ενσωματωθεί συνειδητά με τις δομές του Φυσικού Κόσμου,του 

οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.Η Εναλλακτική και Φυσική ιατρική 

σήμερα,σε όλες της τις μορφές,αποτελεί τον συνεχιστή του πνεύματος της 

αρχαιοελληνικής παράδοσης,έχοντας βαθιά συνείδηση για την πίστη στην ολιστική 

και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς.Είναι χρέος όλων των 

Εναλλακτικών θεραπευτών,ιατρών και επαγγελματιών υγείας να συνεχίσουμε να 

υπηρετούμε πιστά την ιδέα αυτή και να βοηθήσουμε παράλληλα τους 

συνανθρώπους μας πρώτα από όλα να σεβαστούν την Μητέρα Φύση,τον φυσικό 

κόσμο, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν την 

θαυματουργή ζωτική δύναμη που θεραπεύει την ασθένεια και την οποία φέρουν 

μέσα τους.- 
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επιμέλεια Ελληνική Εταιρία Εθνολογίας,εργασία ΧΑΛΚΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,Φυτά και λαική 

Ιατρική στην Ελλάδα-Συμβολή στην Εθνοβοτανική. 

2.   https://www.olympia.gr/ellada/kritiki-kai-mykinaiki-iatriki/ 
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