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  Περί της Εκκλησιαστικής και μοναστηριακής λαϊκής ιατρικής 

 

Στη σημερινή εποχή επικρατεί γενικά η άποψη ότι η εκκλησία αντιτίθεται στην ιατρική 

επιστήμη επειδή προτιμά να αναζητά μία πιο “μεταφυσική” επίλυση των προβλημάτων 

υγείας που ενίοτε ταλανίζουν την ζωή των ανθρώπων. Η ιστορία, αρχαία και σύγχρονη, 

παρουσιάζει στοιχεία για το αντίθετο και μας αποδεικνύει πως η Ελληνική παραδοσιακή και 

λαϊκή ιατρική κατείχε πάντα περίοπτη θέση στην εκκλησιαστική ιεραρχία και έτι 

περισσότερο μεταξύ των πατέρων της ερήμου όπου η ιατρική περίθαλψη δεν ήταν πάντα 

δεδομένη. Εκεί άνθισαν οι θεραπευτικές μέθοδοι που μας παραδόθηκαν από την αρχαία 

Ελλάδα καθώς και άλλες που προέκυψαν στην πορεία των χρόνων μέχρι και σήμερα. Με 

αυτή τη σύντομη εργασία φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην ανάδειξη των παραπάνω. 

Ο Άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης, μιλά συχνά σε έργα του για την σπουδαιότητα της 

ιατρικής επιστήμης και της θεραπευτικής εν γένει και κάνει λόγο για κλινική ιατρική, 

παθολογία, θεραπευτικές μεθόδους, ενώ αναφέρει πως το επάγγελμα του ιατρού είναι 

ανώτερο όλων των άλλων. Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος 

Κωνιάτης, οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι πολλοί μόνο εγκωμιαστικά λόγια 

είχαν να πουν για την ιατρική επιστήμη. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε, στην Σοφία Σειράχ 38: 

“Να αποδίδεις στο γιατρό τις τιμές που του ανήκουν, γιατί κι αυτόν ο Κύριος τον έχει ορίσει 

στο λειτούργημά του... Το γιατρό η ικανότητά του τον αναδεικνύει, και προκαλεί το 

θαυμασμό σπουδαίων αντρών. Ο Κύριος δημιούργησε τα φάρμακα από τη γη κι ο 

άνθρωπος που έχει φρόνηση δε θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει... Μ’ αυτά γιατρεύει ο 

γιατρός κι απαλύνει τον πόνο. Μ’ αυτά κι ο φαρμακοποιός κάνει τα μίγματα... Έπειτα 

κάλεσε και το γιατρό, γιατί ο Κύριος τον έχει ορίσει στο λειτούργημά του· και να μη φύγει 

από κοντά σου, γιατί σου είναι χρήσιμος. Εξάλλου υπάρχουν περιπτώσεις που η θεραπεία 

σου βρίσκεται στα χέρια των γιατρών.” 

Αυτά αναφορικά με την σχέση της ιατρικής και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ας δούμε τώρα 

και τους “πρακτικούς ιατρούς” της ερήμου, τους μοναχούς. Εκεί αφήνεται να διαφανεί 

περίτρανα το παραδοσιακό ελληνικό στοιχείο. Η Αγιορείτικη βοτανοθεραπευτική φέρει 

μέσα της αιώνες πρακτικής ιαματικής παράδοσης όπως αυτή αποτυπώνεται και εγγράφως 

αν και συνηθέστερα ακολούθησε την προφορική οδό. Η θεραπευτική αυτή παράδοση έλκει 

την καταγωγή της, κατά κύριο λόγο, από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση με 

θεμελιωτή τον Διοσκουρίδη τον Πεδάνιο ή Αναζαρβεύ (1ος μ.Χ αι.) ο οποίος πρώτος 

συστηματοποίησε και κατέγραψε την θεραπευτική χρήση των βοτάνων. Εκεί πάνω πάτησε η 

βυζαντινή θεραπευτική προσθέτοντας εντωμεταξύ και νέες ανακαλύψεις. Στην πιο σύγχρονη 

εποχή αρκετοί μοναχοί ακολούθησαν τα βήματα των αρχαίων Ελλήνων θεραπευτών μεταξύ 

των οποίων οι: Αγάπιος Λάνδος, Κλήμης, Γυμνάσιος, Θεόφιλος, Δοσίθεος και άλλοι. Μάλιστα 



   
 

   
 

ο Ζοζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ, διάσημος βοτανολόγος, αναφέρει στο έργο του “Ταξίδι στην 

Κρήτη και τις νήσους του Αρχιπελάγους” ότι έχει καλή εντύπωση για τις γνώσεις και την 

επιτυχία με την οποία ασκείται η ιατρική από τους Ορθόδοξους μοναχούς της Ελλάδας περί 

το 1700 όπως διαπίστωσε ιδίοις όμμασι διατρέχοντας πολλές περιοχές της χώρας μας. Ο 

Ιωάννης Χατζηφώτης στο βιβλίο του με τίτλο “Η Καθημερινή Ζωή στο Άγιον Όρος” αφιερώνει 

ένα κεφάλαιο στην “πρακτική ιατρική και φαρμακευτική” που εφαρμόζεται αδιάλειπτα στον 

Άθωνα από την βυζαντινή εποχή μέχρι και σήμερα. Απόδειξη, τα πολλά γραπτά που 

διασώζονται στις βιβλιοθήκες των μονών. Εν παραδείγματι στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος 

υπάρχουν γραπτά του μοναχού Γρηγορίου ενώ στην Ι.Μ Σιμωνόπετρας του μοναχού 

Δοσιθέου για την πρακτική ιατρική με ημερομηνία την 1η Μαρτίου 1909. Ο Διονύσιος Πύρρος 

ο Θεσσαλός άφησε παρακαταθήκη ένα τετράδιο-εγχειρίδιο της φαρμακευτικής. 

 

Τα έργα του Διονύσιου Πύρρου 

 

 Τα παραπάνω προς υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας, η οποία τα τελευταία χρόνια 

διαστρεβλώθηκε, και η οποία επιβάλλει να δεχθούμε ότι η παραδοσιακή ελληνική λαϊκή 

ιατρική ασκήθηκε και ασκείται από κληρικούς και μοναχούς κατά κόρον. Αν και θεωρούμε 

πως κάτι τέτοιο δεν είναι δύσκολο να το αποδεχθούμε, αρκεί να σκεφτούμε πως οι μοναχοί 

εργάζονται στην φύση, με την φύση, κινούνται εντός της και την παρατηρούν. Θα λέγαμε 

ακόμη πως την αφουγκράζονται, μακριά από τον θόρυβο των μεγαλουπόλεων. Η 



   
 

   
 

συσσωρευμένη πρακτική πείρα, μαζί με την παρακαταθήκη των αρχαίων Ελλήνων ιατρών, 

παρήγαγαν θαυμαστά αποτελέσματα μέσα από μεθόδους που η σύγχρονη επιστήμη, 

παραδομένη στην νοησιαρχία, συχνά αρνείται να ακολουθήσει. 

Ένας σύγχρονος μας μοναχός,  ο Άγιος Παΐσιος, πρότεινε διάφορα γιατροσόφια που 

προέρχονται το δίχως άλλος από αυτή την προφορική παράδοση που αναφέραμε 

προηγούμενα. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε μερικές θεραπευτικές πρακτικές που μπορεί 

να φανούν χρήσιμες. Θα μεταφέρουμε αυτούσια τα κείμενα όπως είναι δημοσιευμένα στο 

βιβλιαράκι με τίτλο “Αγιορείτικα γιατροσόφια” : 

“Ωφέλιμο είναι το φυσικό γάλα, που φέρνει ύπνο, όταν πάσχουμε από αϋπνίες, όπως και 

το φλαμούρι (ή τίλιο) που φέρνει ύπνο σε αυτές τις περιπτώσεις" 

“Το μέλι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς το πρωί, μία κουταλιά του γλυκού σε ένα 

ποτήρι με χλιαρό νερό, να το διαλύσει και να το πίνει, εάν θέλει ένα καλό και ωφέλιμο 

ρόφημα το οποίο πολύ βοηθάει και στην πέψη και στους δυσκοίλιους. Επίσης σε αυτή την 

περίπτωση πολύ βοηθούν τα βραστά σύκα. Τα ψητά ή βραστά κρεμμύδια και περισσότερο 

τα αγριόπρασα, ιδίως όταν τα χρησιμοποιούμε και με ωμό λάδι.” 

“Εάν είσαι γέρος ή νέος αλλά και φιλάσθενος, τότε χρησιμοποιούμε λίγο κρασί, το οποίο 

συμπληρώνει κάπως την λιτή τροφή. Επίσης βοηθάει το κρασί και σε αυτούς που έχουν 

αδύναμο στομάχι και δεν επιδέχεται το νερό. Πολύ βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις να 

βάζουμε δύο πόντους κρασί στο ποτήρι και μετά να το γεμίσουμε με νερό και να πίνουμε 

το θολωμένο αυτό κρασόνερο.” 

Ας θυμηθούμε εδώ τον κεκραμένο οίνο των Αρχαίων Ελλήνων (νερό αναμεμειγμένο με κρασί 

σε αναλογία 3 προς 1). 

“Όταν καμιά φορά φράζουν τα ούρα, πολύ αποτελεσματική είναι η ρόκα, το χορταρικό, 

και περισσότερο βοηθάνε τα γκαμιλόχορτα που βγαίνουν στην έρημο του Σινά...” 

“Και τα πολλά νερά δεν ωφελούν, διότι και αυτά δημιουργούν φουσκωμάρα... Γι’ αυτό 

καλό είναι να αποφεύγει κανείς τα αλμυρά, τα οποία βλάπτουν, όπως και τα πολλά γλυκά, 

καθώς και τους πολλούς ξηρούς καρπούς. Καλό είναι να αποφεύγει κανείς και την ποικιλία 

των φαγητών διότι δημιουργεί πάντα ανωμαλίες, επειδή η μία τροφή δεν ταιριάζει πάντα 

με την άλλη.” 

“Να τρώτε πολλά καρότα, κάνουν πολύ καλό, καθαρίζουν το αίμα.” 

Επιπλέον ο Αθανάσιος Ρακοβαλής στο έργο του “Ο Πατήρ Παΐσιος μου Είπε...” παραθέτει το 

εξής: 

“Κάποτε είχα κολλήσει μια ουρολοίμωξη. Μέσα σε ένα χρόνο είχα πάρει πέντε φορές δυνατή 

αντιβίωση. Από ένα μήνα την κάθε φορά... Δεν γινόταν τίποτα. Πήγα να ζητήσω την 

συμβουλή του Γέροντα Παΐσιου... 

- Θα πάρεις ΚΡΙΘΑΡΙ καθαρό. Θα το βράζεις μέχρι να ανοίξει το σπυρί του, και θα πίνεις το 

ζουμί μόνο. 

-Πόσο θα πίνω; 



   
 

   
 

-Πιες όσο θέλεις, κακό δεν κάνει. Είναι και δυναμωτικό. Καθαρίζει όλο το σύστημα...Τα 

νεφρά, την κύστη. Πίνε από ένα νεροπότηρο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 

-Για πόσο καιρό Γέροντα; 

-Ε!... Πιες για ένα μήνα. 

Πήρα ένα μεγάλο θερμός, γύρω στο ένα λίτρο, το γέμιζα βραστό νερό και έριχνα μια χούφτα 

κριθάρι μέσα που το είχα ξεπλύνει από τις σκόνες. Το άφηνα όλο το βράδυ. Το πρωί το 

στράγγιζα και έπινα το ζουμί. Σε 15 μέρες είχα γίνει τελείως καλά και δεν συνέχισα την 

θεραπεία. Το κριθάρι έκανε πολύ καλύτερη δουλειά από τα αντιβιοτικά και 

χωρίς...παρενέργειες!” 

Στο παραπάνω κείμενο μπορούμε να δούμε συμβουλές και θεραπευτικές πρακτικές που 

εφαρμόζει και ο απλός λαός που δεν έχουν όμως, λόγω αυτού, λιγότερη αξία για τον ασθενή 

μιας και συχνότατα καταφέρνουν να τον θεραπεύσουν. Ας δούμε όμως και μερικές συνταγές 

και γιατροσόφια μοναχών που εκτέλεσαν το λειτούργημα του ιατρού-θεραπευτή με μόνα 

μέσα αυτά που παρέχει η μητέρα φύση! 

Στις παλαιότερες αναφορές που βασίζονταν στην βοτανοθεραπεία βλέπουμε να 

προστίθενται ενίοτε και διάφορες μορφές τελετουργικής θεραπείας και έτσι επιδίωκαν μια 

ολιστική θεραπεία μέσω της κάθαρσης του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. 

Χρησιμοποιούνταν γι’ αυτόν το σκοπό προσευχές και ξόρκια ή γητειές καθώς και θυμίαμα, 

ράντισμα με αγιασμό και άλλα ενώ τα βότανα αποτελούσαν την πιο “υλική” πτυχή της 

θεραπείας. 

Ο Αγάπιος ο Κρης  ή κατά κόσμον Αθανάσιος Λάνδος ήταν μοναχός βοτανοθεραπευτής που 

γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης περί το 1580 και πέθανε στην Βενετία το 1656. Το 

μνημειώδες έργο του που περιλαμβάνει συνταγές του μοναχού Παχώμιου Τσάκωνα και του 

πάτερ Γυμνάσιου φέρει τον τίτλο “Γεωπονικόν”. 



   
 

   
 

 

O Αγάπιος πολλά από τα βιβλία του τα χάριζε ώστε και οι φτωχοί ακόμη να μπορούν να 

ωφεληθούν από το περιεχόμενο... 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

“Δεν υπάρχει αμφιβολία πώς κι 

απ΄τον πλούτο ποθητότερο επίγειο 

αγαθό είναι η σωματική υγεία και 

αρτιμέλεια. Γι΄ αυτό και όλοι οι 

άνθρωποι σκορπάνε πρόθυμα και 

αφειδώλευτα τα χρήματά τους για 

χάρη της υγείας τους, ενώ 

απεναντίας ποτέ δεν θυσιάζουν την 

υγεία τους για τα χρήματα...” 

 

Ας δούμε τώρα μερικές από τις 

συνταγές του: 

 

Αιμορροΐδες εξωτερικές: Παίρνετε 

λίγο ζαμπούρι και το βάζετε μέσα σε 

ζεστή ψημένη μελιτζάνα με λίγο φωτιστικό οινόπνευμα Τοποθετείτε τη μελιτζάνα επί του 

πονεμένου μέρους, κατόπιν την αφαιρείτε και στο ίδιο μέρος τοποθετείτε μία πάνα. 

Επαναλάβετε 5-6 φορές για να επιτευχθεί η θεραπεία. 

Αναιμία: Βράζετε κρασί, 100 δράμια αγριάδα, 100 δράμια ζάχαρη, 100 δράμια κινά, 2 

χούφτες σκορπίδι (φυτό) και πίνετε το υγρό. 

Άλλος τρόπος: Παραγεμίζετε 3 καρπούζια με 50 δράμια γαρύφαλλα και 100 δράμια μαστίχα. 

Τα στέλνετε στο φούρνο και, αφού ψηθούν, τα κάνετε πολτό μέσα σε αγγείο, βάζετε την 

ανάλογη ζάχαρη και το βράζετε μέχρις ότου δέσει. Χορηγείτε στον άρρωστο τρία κουταλάκια 

την ημέρα. 

Βλεννόρροια: Παίρνετε δυόσμο, φύλλα κυδωνιάς ή φλοιό, μια κουταλιά ζάχαρη και 

καλαμίδι και τα ανακατεύετε. Ακολούθως, πίνετε το ζωμό τους. 

Πληγές βαριές: Βράζετε φύλλο κερασιάς μέσα στο κρασί και το φύλλο αυτό το βάζετε στην 

πληγή. Βγάζετε το φύλλο και πλένετε την πηγή με ρετσινόλαδο. 

Άλλος τρόπος: Χτυπάτε καλά ρακή, καμφορά και λάδι και επαλείφετε την πληγή, αφού την 

πλύνετε προηγουμένως καλά με σαπουνάδα. 

Πονοκέφαλος: Βράζετε κουκούτσια κυδωνιού και πίνετε το νερό. 

Πούντα: Αναμειγνύετε κοκκινοπίπερο με ρακή και κάνετε 2-3 ημέρες εντριβές. Κατόπιν 

εμποτίζετε ένα τεμάχιο από άπλυτο μαλλί προβάτου, το οποίο περιφέρετε σε ολόκληρο το 

σώμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 



   
 

   
 

 
Εικόνα από τα χειρόγραφα του Αγάπιου 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Συνταγές του μοναχού Παχώμιου Τσάκωνα 

Ο Παχώμιος Τσάκωνας λέγει σε ένα φυλλάδιο του, πρακτικής βοτανολογίας, πως προσφέρει 

“αδιακρίτως προς πάντα άνθρωπον, ιδιαιτέρως δια τους αδελφούς εν Κυρίω...” τα όσα 

περιλαμβάνονται σε αυτό. Να μερικές από τις συνταγές του: 

 

Αγγύλωση: Όταν η αγγύλωσις είναι στα πόδια, παίρνουμε τρείς οκάδες ξύδι, τρείς οκάδες 

νερό, μία οκά πλεξίδες σκόρδου και τα βάζουμε να βράσουν σκεπασμένα καλά. Αφού 

βράσουν βάζουμε τα πόδια να αχνίσουν καλά. 

 

(Δι’) Αμοιβάδες, σάκχαρον, πίεσιν - υπότασιν: Ορεκτικόν και δυναμοτικόν, για 

προφυματίωσιν (μόνον μέχρι σκιές στους πνεύμονας) είναι το πουρνάρι, πρίνος, 

κοκκινοπούρναρον, κατά προτίμησίν το φυόμενον άνωθεν της θαλάσσης 700 μέτρα, η ρίζα 

του. 
 

Τρόπος παρασκευής του: Την ρίζα την τεμαχίζομεν σε πολύ μικρά κομματάκια: 650 

γραμμάρια εξ’ αυτών, θα τεθούν σε πήλινο τσουκάλι, προσθέτοντας δύο κιλά νερό. Αρχικώς 

θα βράσει (να κοχλάσει) και έπειτα να ελαττωθεί η φωτιά στο ελάχιστον, βράζοντας 2-3 

ώρες, να μείνουν δε ακριβώς 650 γραμμάρια υγρόν. Δια τους μεγαλύτερους (που θα είναι 

και οι περισσότεροι) να μείνουν 600 γραμμάρια, προσθέτοντας 25% οινόπνευμα καθαρόν 

95 βαθμών. Δηλαδή τρία μέρη υγρόν πουρναρόρριζα, ένα μέρος οινόπνευμα. Διατηρείται 

άνευ ψυγείου, επ’ αόριστον. Δια τους προβεβηκότας τη ηλικία, είναι προτιμωτέρα η 

παρασκευή του ούτως. 
 

Δόσις: Δι’ όλας τας ανωτέρω διαλαμβανομένας περιπτώσεις, δι’ ενηλίκους πρωί, μεσημέρι, 

βράδυ από ένα ποτηράκι του λικέρ και αμέσως φαγητόν. (Περιέχει πολύ ασβέστιον 

φυσικόν.) 
 

Αποτελέσματα: Δια τις αμοιβάδες θα λαμβάνεται επί δίμηνον. Σάκχαρον επί 20 ημέρας 

συνεχώς. Άνευ ουδεμίας διαίτης. Πίεσιν - υπότασιν - ζαλάδες επί μήνας συνεχώς, άνευ 

διαίτης. Ορεκτικόν - δυναμοτικόν. Δημιουργεί πολύ μεγάλην όρεξιν και το ασβέστιον που 

εμπεριέχει είναι ιδεώδες δι’ εξασθενισμένους οργανισμούς, και αναιμικά και αδενικά 

παιδιά. Δια προφυματίωσιν (μέχρι σκιές στον πνεύμονα): Λαμβανόμενον επί μήνα συνεχώς, 

και κατόπιν ακτινογραφίας διαπιστούται ουδέν. 

 

Το φαινόμενο του πάτερ Γυμνάσιου 

Ο πάτερ Γυμνάσιος, κατά κόσμον Γεώργιος Τζανέτης, γεννήθηκε στη Θάσο, στο χωριό 

Θεολόγος, το 1858 (κατ’ άλλους 1865) και απεβίωσε εκεί το φθινόπωρο του 1935. Υπήρξε 

μεγάλος λαϊκός θεραπευτής τον οποίο ονόμασαν, ενώ ήταν ακόμη εν ζωή, “άγιο”, 

“Ιπποκράτη”, “σωτήρα” μέχρι και “Νέον Ιησούν”. Ήταν ένας σύγχρονος θρύλος για τον οποίο 

κυκλοφόρησε  το 1974 στον δίσκο “Θεσσαλικός κύκλος” του Γιάννη Μαρκόπουλου και του 



   
 

   
 

Κώστα Βίρβου το τραγούδι “ο πάτερ Γυμνάσιος”. Χιλιάδες βοηθήθηκαν από τον λαϊκό αυτό 

θεραπευτή και ενώ για πολλούς ήταν σπουδαίος άνδρας άλλοι δεν δίστασαν να τον 

αποκαλέσουν εξορκιστή, τρελό ή αγύρτη. Η ιστορία όμως μιλά από μόνη της και πολλές είναι 

μαρτυρίες που θέλουν τον π. Γυμνάσιο να είναι ικανότατος θεραπευτής. Να μερικές από τις 

συνταγές του: 

 

Αναβρασμός στήθους: Βράζουμε ½ οκά ζαμπούκο και το ζουμί το κτυπούμε με αυγό και 

κάντιο και το πίνουμε 

Δύσπνοια με φλεγμονή: Παίρνουμε 100 δράμια ζαμπούκο τριμμένο, 1 οκά κρασί, ένα αυγό, 

50 δράμια κάντιο τριμμένο· αφού τα ανακατώσουμε τα κάνουμε χαπάκια και παίρνουμε 2 

την ημέρα. 

Άλλος τρόπος: Παίρνουμε ένα κρόκο αυγού, ολίγο ζαμπούκο τριμμένο, ολίγη σοκολάτα και 

αφού τα ανακατώσουμε κάνουμε χάπια και παίρνουμε 2 την ημέρα. 

 
Βιβλία με τις συνταγές του πάτερ Γυμνάσιου 

 

 

Πυρετός: Λέγεται πυρετός εφήμερος επειδή και η περίοδος αυτού είναι μια μέρα. Αυτό 

προέρχεται από κρυώματα και πληθώρα του αίματος ή από πολλάς τροφάς. 



   
 

   
 

Παίρνουμε ιτιά και αφού βγάλουμε την φλούδα την βράζουμε σε τρία φλυτζάνια νερό έως 

ότου μείνουν δύο, τα οποία πίνουμε σε διαστήματα 3-4 ωρών. 

Πρόληψη ασθενειών: Παίρνουμε ιδρώτα πεύκου άγριου, τον ζυμώνουμε με ανάλογο αλεύρι 

και παίρνουμε, αφού τα κάνουμε χάπια σαν ρεβίθι, 3 την ημέρα, όποια ώρα θέλουμε (αυτή 

η συνταγή προλαμβάνει ουκ ολίγας ασθενείας). 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα συνιστώμενα βότανα και οι πρακτικές που 

περιλαμβάνονται στο κείμενο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως υπόδειξη θεραπείας. Τον 

καθοριστικό ρόλο έχει πάντα ο θεράπων ιατρός. 

 

Όλα αυτά μας οδηγούν σε εξής συμπεράσματα. Πρώτον, βλέπουμε πως οι θεραπευτικές 

μέθοδοι που άνθισαν στην Αρχαία Ελλάδα και συνεχίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο κατά την 

διάρκεια των αιώνων είναι λειτουργικές, χρήσιμες και αποτελεσματικές. Δεν είναι “φθηνές 

εναλλακτικές” αλλά ουσιαστικές μορφές θεραπείας και όχι “οβίδες αποπροσανατολισμού” 

για τον οργανισμό. Δίνουν, δηλαδή, λύση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος και όχι απλά των συμπτωμάτων που μας ταλαιπωρούν. Αυτό άλλωστε ο 

καθένας μπορεί να το διαπιστώσει και ο ίδιος. Κατά δεύτερον, φαίνεται πως η Παραδοσιακή 

Ελληνική Λαϊκή Ιατρική δεν είναι “νεκρή” αλλά ζώσα προς απογοήτευσίν ίσως πολλών που 

θα ήθελαν να την δουν χωμένη στα χρονοντούλαπα ως ένα σύνολο πρακτικών αλλοτινών 

εποχών... Η Φύση μας διδάσκει παρέχοντας μας παράλληλα όλα τα θεραπευτικά μέσα αρκεί 

εμείς να την εμπιστευτούμε. Τρίτο και τελευταίο, η εκκλησία δεν απαξιώνει την ιατρική 

επιστήμη, απλώς διαφωνεί με τις ανθρωποκτόνες προσεγγίσεις της σύγχρονης ιατρικής ή 

μάλλον των φαρμακοβιομηχανιών που για να εξαλείψουν το πρόβλημα υγείας καταλήγουν 

συχνά να εξαλείφουν...τον ίδιο τον άνθρωπο! Κληρικοί και μοναχοί πάντοτε είχαν τον 

μέγιστο σεβασμό για τους λαϊκούς θεραπευτές και δεν θα ήταν λάθος να πούμε πως η 

θεραπευτική των πατέρων της ερήμου είναι ένα ζωντανό κλωνάρι στο αειθαλές δέντρο που 

λέγεται Παραδοσιακή Ελληνική Λαϊκή Ιατρική! 


