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Τι είναι η Ομοιοπαθητική;

• Η Ομοιοπαθητική είναι ένα σύστημα θεραπείας όπου χρησιμοποιούνται ουσίες από την 
φύση, σύμφωνα με την Ιπποκρατική αρχή «Τα όμοια των ομοίων εισίν ιάματα».

• Σαν θεωρία και μέσο θεραπείας διδάχθηκε σε ινδουιστικά κείμενα πριν από τρεις 
χιλιάδες χρόνια. Αναφέρθηκε στα γραπτά του Ιπποκράτη στην Αρχαία Ελλάδα. Ο 
Γαληνός την περιέγραψε τον δεύτερο αιώνα στη Ρώμη. Ο Παράκελσος, ο διάσημος 
αλχημιστής – παθολόγος, την άσκησε στην Ευρώπη του 16ου αιώνα. Σε όλη αυτή τη 
μακρά ιστορία η έμφαση και η πολυπλοκότητα έχουν αλλάξει, αλλά η αρχή παρέμεινε η 
ίδια.

• Η αρχή βασίζεται στην παρατήρηση ότι, ουσίες που προκαλούν συμπτώματα, μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία αυτών των συμπτωμάτων. 



Τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια

• Ήταν ο Ιπποκράτης (400 π.Χ.) που διατύπωσε το δόγμα και ο Samuel Hahnemann

(Γερμανός γιατρός, ιδρυτής της ομοιοπαθητικής το 1796) του έδωσε τα εύσημα για το 

«Τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια». Αυτός ο νόμος ανάγεται στην αρχή όλων των 

εποχών, αμετάβλητος και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, από κάθε ιθαγενή ή 

οποιοδήποτε άτομο που γνωρίζει την τοπική και φυλετική ιατρική, αν και μπορεί να μην 

γνωρίζει τίποτα για τον υποκείμενο νόμο της θεραπείας.

• «Δώστε», λέει ο Ιπποκράτης, «στον ασθενή, μια γουλιά από το φάρμακο σε μικρότερη 

δόση από αυτήν που θα προκαλέσει την ασθένεια και θα θεραπευτεί». Πόσο μικρότερη 

δεν αναφέρει. Αυτά τα αξιομνημόνευτα λόγια εκφωνήθηκαν από τον σοφό – φιλόσοφο 

της Κω, σχεδόν πεντακόσια χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. 

• Όλοι εμείς, που έχουμε αγκαλιάσει την Ομοιοπαθητική, ακολουθούμε την ίδια αρχή.



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, κάθε 
ομοιοπαθητικό φάρμακο πριν δοθεί σε ασθενή έχει πρώτα δοκιμαστεί και διερευνηθεί 
η δράση του σε υγιή άτομα. 

• Γίνεται δηλαδή, απόδειξη του φαρμάκου, όπου καταγράφονται όλα τα συμπτώματα 
που βίωσαν οι πειραματάνθρωποι (provers). Αυτά τα συμπτώματα που το φάρμακο 
προκαλεί, αυτά μπορεί να θεραπεύσει.

• Με τις αποδείξεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων γίνεται μία προσπάθεια να 
καταγραφεί η επίδραση της φαρμακευτικής ουσίας, με την δοκιμή της σε υγιή άτομα 
και χρησιμεύουν για τη σύνταξη της Ομοιοπαθητικής Φαρμακολογίας (Materia Medica).



Τα φάρμακα στην Αρχαία Ελλάδα

• Τα φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σαν φάρμακα από τους προϊστορικούς χρόνους. Τα 
αγγειόσπερμα (ανθοφόρα φυτά) ήταν η αρχική πηγή των περισσότερων φυτικών 
φαρμάκων. Με εξαίρεση τα Κωνοφόρα (Γυμνόσπερμα), όλα τα υπόλοιπα φυτά από τα 
οποία κατασκευάζονται ομοιοπαθητικά φάρμακα, είναι ανθοφόρα.

• Στην αρχαία Ελλάδα, ο βαθύτερος γνώστης των βοτάνων θεωρούνταν ο Κένταυρος 
Χείρων. 

• Ο μαθητής του Ασκληπιός συνέχισε την επιστήμη και αργότερα ήρθε ο Ιπποκράτης 
(460-370 π.Χ.), που με τις θεραπείες του αναγνωρίστηκε σαν ο «πατέρας της Ιατρικής».

• Ο Ιπποκράτης κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνων που η χρήση τους ήταν γνωστή 
κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Αναφέρθηκε στις θεραπευτικές τους ιδιότητες σε μια σειρά 
βιβλίων του όπου καταγράφει 236 φυτικά φάρμακα.



Τα φάρμακα στην Αρχαία Ελλάδα

• Ο Θεόφραστος ο Ερέσιος (372 – 287 π.X.) είναι ο πρώτος και ο πιο ολοκληρωμένος 

γνώστης της βοτανικής. 

• Ο Διοσκουρίδης, γιατρός του Καίσαρα και της Κλεοπάτρας, έγραψε το κλασικό κείμενο 

«Περί Yλης Ιατρικής» (De Materia Medica) γύρω στο 60 μ.Χ., όπου περιελάμβανε πάνω 

από 600 θεραπευτικά φυτά. 

• O Ιπποκράτης μπορεί να είναι σήμερα γνωστός ως πατέρας της ιατρικής, αλλά για 

αιώνες η τιμή αυτή ανήκε στον Γαληνό, έναν γιατρό του 2ου αιώνα.

• Ο Γαληνός (Πέργαμος 129 – 216 μ.Χ.), εισήγαγε τα λεγόμενα Γαλλινικά φάρμακα, 

σύνθετα σκευάσματα φαρμάκων. Ο Γαληνός προτείνει τρόπο συλλογής φυτών. 

Κατάλληλη μέρα, μήνα, ώρα, τρόπο παρασκευής, διατήρηση, δοσολογία, καθώς και 

θεραπευτικές χρήσεις. Διετέλεσε γιατρός του Μάρκου Αυρήλιου.



Ο Μανδραγόρας (Mandragora officinarum) 

• Ο Μανδραγόρας ανήκει στην οικογένεια των Σολανοειδών (Solanaceae). Το κύριο 
αλκαλοειδές στον Μανδραγόρα είναι η υοσκυαμίνη, ενώ υπάρχουν επίσης 
μαντραγορίνη, ατροπίνη και σκοπολαμίνη, που το κατέταξαν στο πλουσιότερο από 
άποψη φαρμακευτικών ουσιών και πλέον περιζήτητο φάρμακο στην αρχαιότητα. Όλα 
αυτά είναι ισχυρά αντιχολινεργικά.

• Τα αλκαλοειδή αυτά αρχικά δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και γι’ αυτό το πρώτο 
σύμπτωμα είναι η απώλεια της όρασης. Ακολουθεί το παραλήρημα, η καταστολή και 
τελικά ο θάνατος. Τον μανδραγόρα οι άνθρωποι και κυρίως η λαϊκή ιατρική, τον 
περιέβαλαν με μυστηριώδεις υπερφυσικές δυνάμεις. 

• Ο Ιπποκράτης συνήθιζε να συνταγογραφεί τον Μανδραγόρα για την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης που οδηγεί σε αυτοκτονία.



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Από την απόδειξη του ομοιοπαθητικού φαρμάκου Mandragora officinarum:

• Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερα – όπως πριν από μερικά χρόνια στη δουλειά μου, ότι η 

ζωή είναι ένας αγώνας, προσπαθώ σκληρά, μερικές φορές φαίνεται να προχωράει και 

στη συνέχεια καταρρέει. Πρώτα αισθάνομαι αισιόδοξος/η και ιδεαλιστικός/η, 

προσπαθώ σκληρά και μετά απογοητεύομαι, αποθαρρύνομαι, δεν βγάζει πουθενά, το 

αίσθημα του πόνου, της θλίψης, δεν είμαι αρκετά καλός/ή. Ενώ τα γράφω, νιώθω 

περισσότερο αυτήν την κατάσταση και θέλω να βγω από αυτήν. Έχω την αίσθηση ότι 

δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτήν την κατάσταση, προσπαθώ να καταστείλω αυτή την 

αναταραχή που θέλει να βγει, δάκρυα, καταπιεσμένα συναισθήματα, καταπιεσμένος 

θυμός, καταπιεσμένη θλίψη, καταπιεσμένες απογοητεύσεις.

• Ένιωσα αυτοκτονικός/ή και δεν ήθελα να συνεχίσω.



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Το απόγευμα – σπίτι μόνος/η μου – πολύ σκοτεινό βαρύ συναίσθημα, δεν είμαι 
σίγουρος/η αν θα μπορούσα να το χειριστώ – ποτέ δεν το ένιωσα πριν – σκέφτηκα ότι 
έτσι πρέπει να νιώθουν αυτοί που αυτοκτονούν. Δεν ένιωθα αυτοκτονικός/η, αλλά 
φοβόμουν μήπως αισθανθώ έτσι.

• Είχα μια συντριπτική αίσθηση θλίψης και άρχισα να κλαίω. Έπρεπε να σταματήσω το 
αυτοκίνητο στην άκρη για λίγα λεπτά για να αφήσω το συναίσθημα να βγει. Σκέφτηκα, 
«Τι οδυνηρός ο κόσμος από τον οποίο περνάμε. Όλα αυτά στα οποία προσκολλάμε, 
πρέπει να μας αφήσουν».

• Ένιωσα συντριπτική θλίψη και καμία χαρά στη ζωή μου.

• Λυπημένος, ένοιωσα αποσυνδεδεμένος/η από τους ανθρώπους.



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Αυτά είναι κάποια από τα συμπτώματα που μπορεί το ομοιοπαθητικό φάρμακο 
Mandragora officinarum να θεραπεύσει σε έναν ασθενή, αν η ολότητα των 
συμπτωμάτων του ασθενούς, ψυχικά και διανοητικά, ταιριάζει με αυτήν του φαρμάκου.

• Ο Διοσκουρίδης γνώριζε τις ιδιότητες του Μανδραγόρα του φαρμακευτικού 
(Μandragora officinarum), την θεραπευτική αξία και τη χρησιμότητά του για την 
προνάρκωση και τη νάρκωση, αλλά και τις παρενέργειες τις οποίες μπορεί να 
προκαλέσει. Γι’ αυτό ήταν ευπρόσδεκτο από αυτούς που πρόκειται να υποβληθούν σε 
χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, απαιτείται μεγάλη προσοχή στη λήψη του. 
Διαφορετικά, ο ασθενής μπορεί να ξυπνήσει στον Κάτω Κόσμο.

• Όντας το πρώτο γνωστό υπνωτικό, ο Μανδραγόρας είχε παλιότερα επιλεγεί σαν 
έμβλημα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. 



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Από την απόδειξη του Μandragora officinarum και την Ομοιοπαθητική Materia Medica
(φαρμακολογία):

• Πόδια: Ξυπνώντας ένοιωσα στα πόδια σαν ήπια αναισθησία. Πολύ βαριά αίσθηση και 
στα δύο πόδια...Η γενική κατάσταση χαρακτηρίζεται από υπνηλία, σπαστικότητα, 
μούδιασμα, ναυτία, ζάλη, αναισθησία και υπεραισθησία…Ευαίσθητος/η στο λαιμό, σαν 
να αναισθητοποιείται…Αναλγησία. Αναισθησία.

• Η Ιουλιέτα του Σαίξπηρ πήρε αυτό το βότανο για να υποκριθεί τον θάνατο, 
προκαλώντας της έναν βαθύ ύπνο.

• Ο Σωκράτης στο Συμπόσιο του Ξενοφώντα (430-354 π.Χ.) συγκρίνει τον οίνο με το 
μανδραγόρα: «Το κρασί ποτίζοντας τις ψυχές κοιμίζει τις λύπες, όπως ο μανδραγόρας 
κοιμίζει τους ανθρώπους».



Σωκράτης και κώνειο

• Σαν μια από τις παλαιότερες αποδείξεις φαρμάκων θεωρείται η «απόδειξη» του φυτού 
κώνειου από τον Σωκράτη.

• Ο Σωκράτης συλλαμβάνεται (399 πΧ), κατηγορούμενος για ασέβεια και διαφθορά των 
νέων και φυλακίζεται.

• Στην φυλακή, αφού έμαθε από τον δεσμοφύλακα την ημέρα που έπρεπε να πάρει το 
κώνειο και τα συμπτώματα της δηλητηρίασης, έλαβε το φάρμακο με απόλυτη αταραξία 
και χωρίς καμία μεταβολή των χαρακτηριστικών του προσώπου του.

• Και τα συμπτώματα που καταγράφονται από τον Πλάτωνα, στο ακόλουθο απόσπασμα 
από τον «Φαίδωνα», σχετικά με το θάνατο του Σωκράτη, είναι πολύ παρόμοια με αυτά 
που παρατηρούνται όταν το δηλητήριο επηρεάζει ειδικότερα τον νωτιαίο μυελό.



Σωκράτης και κώνειο

• Ρώτησε τον δεσμοφύλακα, «Τι πρέπει να κάνω»; «Περπάτησε», του είπε, «και όταν 
υπάρχει βάρος στα πόδια σου, ξάπλωσε».

• Αλλά ο Σωκράτης, αφού περπατούσε γύρω, μας είπε ότι τώρα τα πόδια του άρχισαν να 
γίνονται βαριά, και αμέσως ξάπλωσε, έτσι του είχε παραγγελθεί. Ταυτόχρονα, ο άντρας 
που του είχε δώσει το δηλητήριο, εξέταζε τα πόδια και τα πόδια του, αγγίζοντας τα ανά 
διαστήματα. Πιέζει βίαια το πόδι του και ρώτησε αν το ένιωσε. Ο Σωκράτης απάντησε 
ότι δεν το ένοιωσε. Ο άντρας στη συνέχεια πιέζει τα πόδια του και ούτω καθεξής, 
δείχνοντάς μας ότι γινόταν κρύος και άκαμπτος. Και ο Σωκράτης, που το αισθανόταν, 
μας διαβεβαίωσε ότι όταν η επίδραση θα έχει φτάσει στην καρδιά του, θα έχει φύγει. 
Και τώρα, το μέσον του σώματός του γινόταν κρύο, πέταξε τα ρούχα του και μίλησε για 
τελευταία φορά στον Κρίτωνα αναφορικά με την θυσία ενός κόκορα στον Ασκληπιό. 



Σωκράτης και κώνειο

• «Θα γίνει», είπε ο Κρίτων. «Έχεις κάτι άλλο να πεις;» Δεν απάντησε, αλλά μια στιγμή 
μετά κινήθηκε και τα μάτια του έγιναν σταθερά. Και ο Κρίτων, βλέποντας αυτό, έκλεισε 
τα βλέφαρα και το στόμα του. 

• Αυτός είναι ο τρόπος με το κώνειο: Θανατώνει από τα άκρα προς τα πάνω, ενώ ο 
νους παραμένει καθαρός.

• Η ανοδική παράλυση που προκαλεί, καταλήγοντας σε αναπνευστική ανεπάρκεια, 
δείχνει την τελική τάση πολλών συμπτωμάτων που παράγονται στις αποδείξεις.

• Στην ομοιοπαθητική το κώνειο (conium maculatum) δίδεται για βαθμιαία παράλυση, 
κυρίως με ανοδική φορά. Επηρεάζει τα ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΜΥΕΣ, προκαλώντας μη συντονισμό 
και παράλυση. Ασταθή βήματα, δύσκολη ομιλία. Ο ασθενής γίνεται σταδιακά 
ΑΔΥΝΑΜΟΣ. Ξαφνική απώλεια δύναμης ενώ περπατά. Τρέμουλο των άκρων. 



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Ξαφνικά άρρωστος και αδύναμος, με μούδιασμα. Χρήσιμο σε γηρατειά ή για τα άτομα 
που γερνούν νωρίς. 

• Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι Θρασύας ο Μαντινεύς έφτιαχνε ένα δηλητήριο με χυμούς 
κωνείου, μήκωνος και άλλων παρομοίων, το οποίο προκαλούσε ένα εύκολο και 
ανώδυνο τέλος της ζωής,. Ακόμη γράφει ότι οι κάτοικοι της πόλεως Ιουλίδος της νήσου 
Κείου (Τζιάς) χρησιμοποιούσαν το κώνειο, το οποίο ως γνωστό σύμφωνα με σχετικό 
νόμο, το έπιναν οι ηλικιωμένοι οι υπερβαίνοντες το εξηκοστό έτος, δίνοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο ανώδυνο τέλος στη ζωή τους.

• Conium maculatum – Νοητικά: Αργή, μειωμένη κατανόηση. Δυσκολία στην κατανόηση 
του τι διαβάζει. Δυσκολία συγκέντρωσης. Δεν μπορεί να σκεφτεί μετά από χρήση των 
ματιών. Κακή μνήμη, συμπτώματα παρόμοια με Alzheimer’s. Μουδιασμένη αίσθηση. 



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Αδυναμία διατήρησης της ψυχικής προσπάθειας, αίσθημα κόπωσης στον εγκέφαλο, 
ανοησία. Γεροντική άνοια, αδυναμία. Συνεσταλμένος. Αδιάφορος. Κατάθλιψη.

• Το κώνειο ανήκει στην οικογένεια Apiaceae [(παλιά Umbelliferae). Σκιαδοφόρα
(Umbelliferae) ή σελινοειδή (Apiaceae)]. Η δραστική ουσία του κωνείου είναι το 
αλκαλοειδές κωνεΐνη που έχει αναλγητικές ιδιότητες και είναι ένα από τα ισχυρότερα 
δηλητήρια από φυτά.

• Ο Διοσκουρίδης αναφέρει για τις θεραπευτικές ενδείξεις του κωνείου. Γράφει λοιπόν 
ότι, αφού ξηρανθεί έχει πολλές χρήσεις αναμειγνυόμενο για παυσίπονα κολλύρια, το 
εκχύλισμα του αν χρησιμοποιηθεί σε κατάπλασμα βοηθάει στον έρπητα και το 
ερυσίπελας.



Conium maculatum

• Σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο ενδείκνυται στην scrofulous ophthalmia – μια φλεγμονή 

των ματιών, όπου ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η έντονη φωτοφοβία, 

δυσανάλογη με τον βαθμό φλεγμονής. 

• Το άτομο βιώνει – σωματικά ή/και νοητικά, απροσδόκητες βίαιες επιθέσεις. Η απάντησή 

του σε αυτές τις «απροσδόκητες χαοτικές επιθέσεις» είναι να «αναπτύξει πείσμα», «να 

αποσπάσει τον εαυτό του» - για να διατηρήσει τον έλεγχο.

• Το πιο διάσημο σύμπτωμα του Conium maculatum είναι οι σκληρύνσεις (όγκοι) που 

υπάρχουν σε όλο το σώμα. Ενώ μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε, τείνουν να 

εμφανίζονται στον αδενικό ιστό. 



Conium maculatum

• Η αίσθηση του Conium θα μπορούσε να είναι: 

• Πρέπει να έχει τον έλεγχο ακόμη και όταν επιτίθεται απροσδόκητα. 

• Ο Σωκράτης, αν και είχε πιεί το δηλητήριο, είχε τον πλήρη έλεγχο των ικανοτήτων του. 
Συνέχισε τις φιλοσοφικές του διαλέξεις με μεγάλη ηρεμία και χωρίς φόβο δυσφορίας ή 
θανάτου. 

• Ζήτησε στους ακολούθους του να φύγουν από το κρεβάτι του εάν ξέσπαγαν σε δάκρυα 
ή έχαναν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους.



Η πρώτη απόδειξη: Κινίνη

• Το παράδειγμα για τις αποδείξεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων έδωσε πρώτος ο 

Samuel Hahnemann ο οποίος έγινε ο πρώτος πειραματάνθρωπος.

• Το 1790, σχεδόν 10 χρόνια μετά την έναρξη της ιατρικής πρακτικής του, ο Hahnemann 

παραιτήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να αναγκαστεί να ακολουθήσει ένα 

τέτοιο δολοφονικό εμπόριο.

• Τον ίδιο χρόνο που παραιτήθηκε από το ιατρικό του επάγγελμα, το 1790, ο Hahnemann

άρχισε τη μετάφραση της Φαρμακολογίας του ιατρού από το Εδιμβούργο, William 

Cüllen, ο οποίος απέδιδε την θεραπευτική επιτυχία της κιγχόνης για τον διαλείποντα 

πυρετό και την ελονοσία, στο ότι αυτή ήταν πικρή και είχε τονωτικά αποτελέσματα στο 

στομάχι. 



Η πρώτη απόδειξη: Κινίνη

• Ο Χάνεμαν δεν έμεινε ικανοποιημένος με αυτήν την εξήγηση και άρχισε, αν και υγιής, 
να πειραματίζεται με το φάρμακο πάνω στον εαυτό του παίρνοντας καθημερινά. 

• Πήρε λοιπόν σκόνη από τον φλοιό του δένδρου και μετά από λίγο εμφανίστηκαν όλα τα 
συμπτώματα που συνοδεύουν τον διαλείποντα πυρετό:

• Πειραματίστηκα παίρνοντας δύο φορές την ημέρα, 4 γραμ. καλής China (Cinchona). Τα 
πόδια μου, τα ακροδάχτυλα μου, κλπ, πρώτα έγιναν κρύα, έγινα νωθρός και 
νυσταγμένος, μετά η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά και ο παλμός γινόταν 
σκληρός και μικρός, ανυπόφορη ανησυχία, τρέμουλο, εξάντληση σε όλα μου τα μέλη, 
μετά παλμός στα χέρια, στο κεφάλι, κοκκίνισμα στα μάγουλα, δίψα και εν συντομία όλα 
αυτά τα συμπτώματα, που είναι τα συνήθη χαρακτηριστικά συμπτώματα του 
διαλείποντα πυρετού έκαναν την εμφάνισή τους, το ένα μετά το άλλο, αλλά χωρίς 
αυτήν την παράξενη κρυάδα και το δριμύ τουρτούρισμα. 



Η πρώτη απόδειξη: Κινίνη

• Εν ολίγοις, ακόμα και αυτά τα συμπτώματα που παρουσιάζουν συχνή εμφάνιση και 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – όπως η νωθρότητα του νου, ένα είδος ακαμψίας σε όλα τα 
άκρα, αλλά πάνω απ' όλα η μουδιασμένη, δυσάρεστη αίσθηση, η οποία φαίνεται να 
έχει τον σπόρο της στο περιόστεο, πάνω από κάθε οστό στο σώμα – όλα αυτά έκαναν 
την εμφάνισή τους. Αυτός ο παροξυσμός διήρκεσε δύο ή τρεις ώρες κάθε φορά και 
επαναλαμβάνεται αν επαναλάβω την δόση, όχι σε διαφορετική περίπτωση. Το διέκοψα 
και ήρθα σε κατάσταση καλής υγείας».  Samuel Hahnemann

• Δεν είναι τυχαίο ότι η κιγχόνη είναι ιθαγενές φυτό της Νότιας Αμερικής και ιδίως του 
Περού, της Κολομβίας και της Βολιβίας. Οι ιθαγενείς Ίνκας γνώριζαν τις αντιπυρετικές 
ιδιότητες του φλοιού της κιγχόνης πριν ακόμα ανακαλυφθεί η Αμερική. Η σημασία της 
κιγχόνης διαφαίνεται και από το γεγονός ότι υπάρχει στο εθνόσημο του Περού.



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Στη συνέχεια η χρήση των φλοιών του φυτού αυτού μεταφέρθηκε στην Ευρώπη από 
τους Ισπανούς εξερευνητές, τον 17ο αιώνα. Συγκεκριμένα, οι Ιησουίτες μοναχοί που 
ακολουθούσαν τους Ισπανούς στη Λατινική Αμερική έφεραν τον θαυματουργό φλοιό 
της κιγχόνης στην Ευρώπη. Μια άλλη ονομασία του φλοιού κιγχόνης ήταν φλοιός των 
Ιησουϊτών. Επίσης ονομάζεται και φλοιός κίνας, από τη λέξη των ιθαγενών του Περού 
quina, που σημαίνει φλοιός. 

• Ο φλοιός της Κιγχόνης φημίζεται για την αποτελεσματικότητα του στην αγωγή των 
εμπύρετων καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν έχουν περιοδική μορφή. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για όλους τους πυρετούς, Από το φλοιό της εξάγεται το αλκαλοειδές 
κινίνη και κιγχονίνη. Χρησιμοποιείται φαρμακευτικά ακόμα και σήμερα για την 
θεραπεία της ελονοσίας, αν και έχει παρενέργειες.



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός αναφέρουν την ελονοσία στα έργα τους. Χρησιμοποιούνται 
συνώνυμα της ελονοσίας, όπως ελώδης πυρετός και ελειογενής πυρετός ή το λατινικό 
malaria. 

• Δυναμοποιημένη η κινίνη, China ή Cinchona officinalis (ομοιοπαθητική μορφή), είναι 
ασφαλής και δίνεται σε περιοδικούς πυρετούς και περιοδικά συμπτώματα, ελονοσία. 

• Μεγάλη κατάπτωση μετά από απώλεια ζωτικών υγρών, κυρίως αίματος. 

• Τυμπανισμός, αέρια και ρεψίματα που δεν ανακουφίζουν. 

• Άτομα με μεγάλη φαντασία και σχέδια. 

• Ανήκει στην οικογένεια Ερυθροδανοειδή (Rubiaceae).



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Σκόνη από φλοιό δέντρου χρησιμοποιούσε και ο Ιπποκράτης, για να θεραπεύσει τους 
ασθενείς του από διάφορους πόνους και παθήσεις, όπως τον πυρετό, τους 
πονοκεφάλους, τις ισχιαλγίες, τα αρθριτικά και διάφορα άλλα νοσήματα. Ο Ιπποκράτης 
έγραψε αρχικά για τη χρήση εκχυλίσματος φλοιού ιτιάς σαν ανακουφιστικό πόνου κατά 
τον τοκετό και για πυρετό, περίπου στο 400 π.Χ.

• Παρασκεύαζε μία σκόνη πικρή από τον φλοιό της ιτιάς, καθώς και ένα πικρό ρόφημα 
από τα φύλλα της ιτιάς και της λεύκας. Ο Ιπποκράτης είχε παρατηρήσει την 
καταπραϋντική δράση του δέντρου από τον 5ο αιώνα π.Χ., χρειάστηκε όμως να 
περάσουν πολλά χρόνια για να φτιαχτεί το διασημότερο παυσίπονο όλων των εποχών 
και να πάρει τη μορφή που όλοι ξέρουμε σήμερα:



Οι αποδείξεις των φαρμάκων

• Από το βασικό συστατικό του κορμού της ιτιάς, το σαλικυλικό οξύ, γεννήθηκε η διάσημη 
ασπιρίνη. 

• Αργότερα, ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος αναφέρεται σε κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, οι 
οποίες παρασκευάζονταν από την σκόνη του φλοιού της ιτιάς και της λεύκας. 

• Ανάμεσα στην πληθώρα των βοτάνων και των φυτών που χρησιμοποιούσε ο Πεδάνιος
Διοσκουρίδης ήταν και τα εκχυλίσματα και οι σκόνες από τα δύο δέντρα.

• Και στην πορεία των χρόνων, ο άλλος μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας ο Κλαύδιος 
Γαληνός (129-199), μελέτησε και τις αντισηπτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων των 
φλοιών και των φύλλων των δύο δέντρων, της λεύκας και της ιτιάς. Πειραματίστηκε και 
μελέτησε τις θεραπευτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων σε έλκη και πληγές.



Salicylicum acidum (Salicylic acid)

• Στην ομοιοπαθητική το φάρμακο ονομάζεται Salicylic acid. 

• Γνωρίζοντας την αλλοπαθητική χρήση, οι ομοιοπαθητικοί χρησιμοποίησαν για πρώτη 
φορά αυτό το φάρμακο σε χαμηλή δυναμοποίηση για ρευματισμούς και στη θεραπεία 
της γρίπης. 

• Έγινε ιδιαίτερα γνωστό για τη θεραπεία του συνδρόμου Meniere. 

• Επίσης χρησιμοποιείται στην δυσπεψία, στην αμφιβληστροειδοπάθεια και στους 
ρευματισμούς. Μεγάλη κατάπτωση μετά τη γρίπη, εμβοές, κώφωση και άλλα 
συμπτώματα.



Πηγές:

• Παρουσιάσεις Ομοιοπαθητικής Α’ και Β’ έτους Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής και 

Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής – Ελένη Σπυρίδου

• Πληροφορίες από Materia Medica – MacRepertory – Synergy 

• Ιστορία της φαρμακευτικής – Ελένη Σκαλτσά

• Internet 


