
 

 

                  Χορτάρια και βότανα. Λάδι, αυγά, κρασί, ρακή.  

Βασικά και επουλωτικά φάρμακα στην Επανάσταση του 1821.  

                  Ιπποκρατικοί λαϊκοί γιατροί. 

                  Μερικά παραδείγματα 

 

Η επανάσταση και ο αγώνας του 1821 έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Ελλάδας. 

Το έτος που διανύουμε, το 2021, συμπληρώνει τα 200 χρόνια από την εποχή εκείνη. 

Είναι σημαντική η μελέτη και η πολύπλευρη εξέταση των πτυχών της ιστορίας. Στο 

προσκλητήριο για το ιερό καθήκον, έδωσαν πολλά οι γιατροί ως φροντιστές και 

υποστηρικτές του ανθρώπινου δυναμικού. Ένοπλοι μαχητές και άοπλος πληθυσμός 

διεξήγαν έναν πολύχρονο και αδυσώπητο πόλεμο με τεράστιους αριθμούς τραυματιών 

αλλά και ασθενών καθώς μεγάλος αριθμός προσφύγων έφταναν κυνηγημένοι στα λίγα 

απελευθερωμένα εδάφη της Πελοποννήσου αναζητώντας προστασία και φροντίδα. 

 Στον αγώνα έδρασαν δύο κατηγορίες γιατρών οι πτυχιούχοι και οι εμπειρικοί. Ο 

κάτοχος διπλώματος ιατρικής, ο ιατροφιλόσοφος, όπως ονομαζόταν, δεν σήμαινε 

υποχρεωτικά εκείνη την εποχή ότι θα ασκούσε το ιατρικό λειτούργημα. Η έρευνα 

δείχνει ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες γιατροί διακρίθηκαν για πολιτικές, νομικές, 

διοικητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες και ελάχιστα για ιατρικές. Μεγάλο βάρος για 

πολλούς λόγους πέφτει στους εμπειρικούς γιατρούς που αξιοποιούν ένα εκπληκτικά 

όμοιο σύνολο γνώσεων και εφαρμογών της λαϊκής ιατρικής σ’ όλες τις περιοχές του 

ελλαδικού χώρου. Η ιατρική που ασκούσαν οι εμπειρικοί αυτοί γιατροί ήταν κατά 

κύριο λόγο η επιβίωση της ιατρικής των αρχαίων Ελλήνων. Η μελέτη των πτυχών 

αυτής της λαϊκής ιατρικής δεν εντοπίζει απλώς επιβιώσεις της αρχαίας και βυζαντινής 

ιατρικής, αλλά πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από τον ελληνικό λαό σχεδόν 

αναλλοίωτες και απαράλλακτες από την αρχαιότητα ως τα μέσα περίπου του 19ου 

αιώνα. Ξεχωριστή συγκίνηση επιφυλάσσει η έρευνα όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι η 

θεραπεία και η αποκατάσταση κυρίως των τραυματιών βασίστηκε σχεδόν εξ 

ολοκλήρου σε ιατρικές γνώσεις και πρακτικές που εφάρμοζαν και οι αρχαίοι Έλληνες 

γιατροί και αυτό από έναν λαό για αιώνες υπόδουλο σε τυραννικούς δυνάστες και για 

τον οποίο αρκετοί ευρωπαίοι πίστευαν ότι ουδεμία σχέση είχε με τους αρχαίους 

Έλληνες. 

Πολλές αναφορές υπάρχουν σχετικά με τους εμπειρικούς γιατρούς οι οποίοι δρούσαν 

συχνά από κοινού με τους λιγοστούς πτυχιούχους γιατρούς ή και ανεξάρτητα και 

αναγνωρίζονταν ως κανονικοί γιατροί και όχι ως δευτερεύουσας σημασίας ή 



 

 

αποτελεσματικότητας. Ο γνωστός ιερωμένος και λόγιος γιατρός Διονύσιος Πύρρος ο 

Θετταλός τους εμπειρικούς χειρουργούς τους αποκαλεί σ’ ένα βιβλίο του 

ιπποκρατικούς γιατρούς: «Είναι τινές Εμπειρικοί λεγόμενοι, και περίεργοι ιατροί, οι 

οποίοι προσέχοντες μεγάλως εις τας πράξεις των, πολλάκις θεραπεύουσι πάθη δυσίατα, 

και μεγάλα εν τω λαώ, καθώς είναι οι εξ Ιωαννίνων Ιπποκρατικοί ιατροί, οίτινες κατά 

παράδοσιν πατρικήν, και διά της προσεκτικής αυτών μελέτης και πείρας, θεραπεύουσιν 

εν ευκολία την Λιθοτομίαν, τας Εντεροκήλας, και τους Καταρράκτας των οφθαλμών, ως 

πολλούς εξ αυτών είδον πάμπολλοι άνθρωποι». Τον θαυμασμό του για τους εμπειρικούς 

χειρουργούς εξέφρασε και ο ιερωμένος λόγιος και δάσκαλος του Γένους Άνθιμος 

Γαζής, που τους χαρακτήρισε «φιλοπάτριδας, φιλοκάλους, γενναίους, αγχίνοας, και 

αυτοφυείς ιατρούς». Από την προεπαναστατική εποχή έχουμε τη μαρτυρία του γνωστού 

Γάλλου ιστορικού και γιατρού Φρανσουά Πουκεβίλ, ο οποίος κατέγραψε στο βιβλίο 

του το θαυμασμό του για τις χειρουργικές ικανότητες των εμπειρικών γιατρών από τα 

Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. 

Η μετάδοση των ιατρικών γνώσεων και των εμπειριών γινόταν πατροπαράδοτα, από 

γενιά σε γενιά, όπως και στην αρχαία Ελλάδα. Για να γίνει κάποιος εμπειρικός γιατρός, 

έπρεπε να ακολουθήσει τον αρχαιοελληνικό θεσμό της μαθητείας κοντά σ’ έναν άλλον 

εμπειρικό γιατρό. Η συχνή παρουσία στην ίδια οικογένεια εμπειρικών γιατρών μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι πρώτες προσπάθειες για τη μετάδοση της γνώσης θα 

γινόντουσαν μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας, χωρίς αυτό να αποκλείει τη 

μετάδοση της γνώσης και σε άτομα εκτός του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας. 

Η γνώση αυτή μεταδιδόταν προφορικά αλλά και με τα γιατροσόφια. Εκτός από αυτούς 

τους τρόπους υπήρχαν και οι προσωπικές σημειώσεις που κρατούσαν οι διάφοροι 

εμπειρικοί, στις οποίες κατέγραφαν τις χειρουργικές περιπτώσεις που αντιμετώπιζαν, 

τα σημεία του σώματος που είχαν υποστεί βλάβη, τις μέρες που απαιτήθηκαν για να 

ολοκληρωθεί η θεραπεία του τραυματία. Οι σημειώσεις χρησίμευαν στους μαθητές των 

εμπειρικών ως εκπαιδευτικά βοηθήματα. 

Οι εμπειρικοί χρησιμοποιούσαν σαν αντισηπτικό στα τραύματα το οινόπνευμα σε όλες 

του τις μορφές (κρασί, ξίδι, ρακή), καθώς και το ρετσίνι. Βασικό φάρμακο της λαϊκής 

ιατρικής ήταν για πολλές περιπτώσεις και η μούχλα. Την έπαιρναν από μουχλιασμένους 

τοίχους που δεν τους έπιανε ο ήλιος, καθώς και από μουχλιασμένα τρόφιμα. Τη μούχλα 

την έβαζαν πάνω σε σοβαρά και μολυσμένα τραύματα, αλλά την χρησιμοποιούσαν και 

για εσωτερική λήψη διαλυμένη σε υγρά. Μούχλα χρησιμοποιούσε συστηματικά ο 

περίφημος Ηπειρώτης εμπειρικός Αντώνιος Ζώνιος, από τη Βίτσα Ζαγορίου, που είχε 



 

 

ιδρύσει και σχολείο για τους εμπειρικούς της περιοχής κατά την προεπαναστατική 

εποχή. Οι κλέφτες στα βουνά το μουχλιασμένο ψωμί το έβαζαν σαν φάρμακο πάνω 

στις μεγάλες πληγές. 

Ο απόστρατος αξιωματικός της ναπολεόντειας μεγάλης στρατιάς Μαξίμ Ρεμπό 

(Maxime Raybaud) ήρθε στην Ελλάδα το Αύγουστο του 1821 με τον Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο και αγωνίστηκε μαζί με τους Έλληνες για τρία χρόνια. Όταν επέστρεψε 

στην πατρίδα του, έγραψε ένα δίτομο χρονικό με τις εντυπώσεις του από τον Αγώνα 

με πληροφορίες που δεν αναφέρονται σε άλλες πηγές. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι 

έλλειπαν χειρουργικά εργαλεία και επίδεσμοι και ότι χρησιμοποιούνταν χορτάρια για 

να επιδένουν τις πληγές. Ο Ρεμπό είδε μπροστά στα μάτια του να εκτυλίσσεται μια 

πανάρχαια πολεμική πρακτική των Ελλήνων. Όταν τραυματίζονταν στις μάχες, έβαζαν 

πάνω στις πληγές θεραπευτικά βότανα, για να σταματήσει η αιμορραγία και να 

επουλωθεί ην πληγή. Ο Ρεμπό δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι αυτό που έβλεπε να 

πραγματοποιούν οι εμπειρικοί γιατροί ήταν άλλη μια εκπληκτική απόδειξη των 

επιβιώσεων της αρχαίας ελληνικής ιατρικής μέχρι την εποχή της Ελληνικής 

Επανάστασης. Από τα ομηρικά χρόνια έως την Επανάσταση, στα πολεμικά τραύματα 

οι Έλληνες γιατροί τοποθετούσαν επουλωτικά βότανα. Οι ομηρικοί γιατροί στα 

τραύματα, αφού πρώτα τα ξέπλεναν με κρασί, έβαζαν πάνω στην πληγή βότανα που 

είχαν αιμοστατικές, αναλγητικές και επουλωτικές ιδιότητες. Τα βότανα αυτά ο Όμηρος 

τα αποκάλεσε «οδυνήφατα», βότανα που απαλλάσσουν τον τραυματία από τον πόνο, 

«πονοκοιμήτρα ρίζα», σύμφωνα με μια έμμετρη μεταφορά του ομηρικού κειμένου 

στην νεοελληνική γλώσσα (Ομήρου Ιλιάς, μετ. Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή). Ο 

Ιπποκράτης συνιστούσε μετά τον καθαρισμό του τραύματος με κρασί, να 

τοποθετούνται διάφορα βότανα, για να διατηρηθεί το τραύμα καθαρό, δηλαδή για να 

αποφευχθεί η διαπύηση και να συντελεστεί η επούλωση. Το σχετικό βιβλίο της 

Ιπποκρατικής Συλλογής Περί Ελκών αναφέρει πολλά βότανα για την περιποίηση και 

τον καθαρισμό των τραυμάτων. Ο Διοσκουρίδης, στο έργο του Περί ύλης ιατρικής, 

περιγράφει αρκετά βότανα κατάλληλα για τη θεραπεία των πληγών. Θεραπευτικά 

βότανα έβαζαν πάνω στα πολεμικά τραύματα οι εμπειρικοί γιατροί των 

βενετοτουρκικών πολέμων, οι κλεφταρματολοί της Τουρκοκρατίας, οι αγωνιστές του 

Ιερού Αγώνα, το «βοτάνι της λαβωματιάς» των δημοτικών τραγουδιών. 

Από την αναφορά του Γάλλου φιλέλληνα και χωρίς πολλή σκέψη διάφοροι σύγχρονοι 

συγγραφείς αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του Αγώνα λόγω έλλειψης μέσων 

επίδεσης οι εμπειρικοί χρησιμοποιούσαν χορτάρια, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι στις 



 

 

πληγές τοποθετούνταν θεραπευτικά βότανα με επουλωτικές ιδιότητες όπως το γνωστό 

τότε σαρκόχορτο. Το σαρκόχορτο είναι το φυτό Phagnalum Grecum, Φάγναλον το 

Ελληνικόν κατά τον καθηγητή Βοτανικής Σπηρίδωνα Μηλιαράκη. Επίσης ως 

επουλωτικά πληγών χρησιμοποιούνταν ο απήγανος, το μελισσόχορτο, το φανόχορτο, το 

σταυροβότανο κ.ά. Ο Διοσκουρίδης έχει περιγράψει επίσης το φυτό στρατιώτης ο 

χιλιόφυλλος, αιμοστατικό και επουλωτικό. 

Κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς χρησιμοποιήθηκε το φυτό φλόμος (Varbascum 

Thapsus – Βερμπάσκον ο Θάψος) στα πηγάδια. Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται ως 

επουλωτικά, ηρεμιστικά και κατά της διάρροιας. Σε μεγάλες δόσεις όμως προκαλεί 

διάρροια και έτσι χρησιμοποιήθηκε κατά των Τούρκων. 

Λίγο πριν την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, μια φρικτή απόφαση δεν εκτελέσθηκε 

χάριν του πιο γνωστού βοτάνου στην ιστορία του πολιτισμού και αρχαιότερου φυτικού 

φαρμάκου. Οι έγκλειστοι είχαν αποφασίσει την σφαγή όλων των μικρών παιδιών που 

ενδεχομένως να έκλαιγαν κατά την έξοδο. Είχαν συζητηθεί ακόμα και οι λεπτομέρειες 

και είχε βρεθεί και ο αυτουργός. Όμως η λύση βρέθηκε: λίγο πριν από την έξοδο, όπιο 

δόθηκε στα παιδιά και τα κοίμισε βαριά. Το όπιο, φάρμακο γνωστό από την 

αρχαιότητα, ένα από τα πρώτα φάρμακα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, παράγεται 

από το φυτό μήκων η υπνοφόρος (Papaver somniferum). Όταν χαραχτεί η άγουρη κάψα 

του καρπού του, εξέρχεται ένας πηκτός γαλακτώδης χυμός (οπός), εξ ου και το όνομα 

του φαρμάκου όπιο. Τρεις ήταν τότε οι τρόποι που θα μπορούσαν να χορηγήσουν το 

όπιο στα παιδιά του Μεσολογγίου, ως σκεύασμα θηριακής, ως λάβδανο και ως μηκώνιο 

ή, κατά τη λαϊκή έκφραση, ως αφιόνι. Η θηριακή, το πιο διαδεδομένο και γνωστό μίγμα 

βοτάνων από τη ρωμαϊκή εποχή, απαρτιζόταν από δεκάδες βότανα, με κυρίαρχο και 

βασικότερο όλων το όπιο. Το λάβδανο, γνωστό στην ιατρική από τον 16ο αιώνα, ήταν 

σκεύασμα βάμματος οπίου σε οινόπνευμα, στο οποίο πρόσθεταν και άλλες ουσίες, 

όπως κανέλα ή κρόκο. Τέλος, το μηκώνιο ή αφιόνι ήταν το απλό αφέψημα των καρπών 

της παπαρούνας. Το πιθανότερο είναι να χρησιμοποίησαν απλά το αφιόνι, δεδομένου 

ότι τα άλλα δύο σκευάσματα ήταν ακριβά και δυσεύρετα. Άλλωστε, ήταν αρκετά 

διαδεδομένη συνήθεια των χωρικών κατά τις αγροτικές εργασίες να αποκοιμίζουν τα 

βρέφη και τα νήπια, αφού πρώτα τα θήλαζαν, δίδοντάς τους να πιούν βραστό ζουμί από 

ανθούς παπαρούνας με μέλι. 

Στις πρωτογενείς πηγές της ιστορίας της Επανάστασης δηλαδή σε ημερολόγια πλοίων, 

σε απομνημονεύματα αγωνιστών, σε διοικητικές αναφορές το κρασί, τα αυγά, το λάδι 

και η ρακή αναφέρονται ως φάρμακα και όχι ως τρόφιμα και ξεχωρίζονται σε 



 

 

διαφορετικά έγγραφα. Εντυπωσιασμένοι από τη χρήση του αυγού μαζί με λάδι, 

λιναρόσπορο κ.ά. για τη θεραπεία των τραυμάτων φαίνονται με μαρτυρίες τους και 

ξένοι εθελοντές ή και γιατροί όπως πχ. ο Αμερικανός γιατρός Χάου. Επιστολές και 

μηνύματα στέλνονται για την προμήθεια των αναγκαίων αυτών ‘‘φαρμάκων’’ και 

πολλές αναφορές γίνονται για την έλλειψή τους ή ακόμα και για την εκμετάλλευση από 

επιτήδειους που πλουτίζουν από την ανάγκη άλλων. Στα χέρια των εμπειρικών γιατρών 

τα απλά καθημερινά αυτά τρόφιμα μεταμορφώνονται σε φάρμακα για τη σωτηρία των 

τραυματιών.  

Σε μεγάλα τραύματα μετά από τον καθαρισμό με ρακή, κρασί ή ξίδι τοποθετούσαν 

στην πληγή μίγμα από λάδι και ασπράδι αυγού. Το ίδιο μίγμα χρησιμοποιούσαν και σε 

εγκαύματα και επιπεπλεγμένα κατάγματα με το οποίο εμπότιζαν μικρά κομμάτια ή 

πολλά νήματα από λινό ύφασμα τα οποία ονόμαζαν ξαντό. Εν συνεχεία 

χρησιμοποιούσαν πάνινους επιδέσμους. Σε καθημερινή βάση τα τραύματα πλένονταν 

και αλλάζονταν με καθαρό ξαντό και αλοιφή. Η αλοιφή (λάδι και αυγό) ονομαζόταν 

κηραλοιφή όταν περιείχε κερί λιωμένο σε βραστό λάδι για να γίνει ο επίδεσμος 

αδιάβροχος. Συχνά αντί για οινόπνευμα χρησιμοποιούσαν ρετσίνι. Η κηραλοιφή ήταν 

μια ακόμα επιβίωση της αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Επρόκειτο για το κηρωτόν 

έμπλαστρον, τις κηρωτές αλοιφές των ιπποκρατικών κειμένων. Η γνωστή ιταλική λέξη 

τσιρότο (cerotto) είναι αντιδάνειο από την αρχαιοελληνική ιπποκρατική λέξη κηρωτόν: 

«Ιητρεύειν δε κηρωτή και σπλήνεσι» και «Το έλκος πισσηρήν κηρωτήν κρίσαντα», 

(Ιπποκράτους, Περί αγμών). «Χρή κηρωτή και σπλήνεσι και οθονίοισι», (Ιπποκράτους, 

Περί άρθρων).  

Τα κατάγματα οστών πολλά από τα οποία είχαν προκληθεί από σπαθιά, τσεκούρια, 

γιαταγάνια, τα αντιμετώπιζαν με τη χρήση ειδικής αλοιφής που λεγόταν ανακόλλι 

(λεγόταν επίσης κόλλα, οστεόκολλα, τσάπα). Στη βασική αλοιφή που περιγράψαμε 

προσέθεταν τριμμένο σαπούνι, μαστίχα, λιβάνι και τριμμένο κεραμίδι ή μάρμαρο. 

Αυτό το μίγμα το έβαζαν πάνω σε μαλλί προβάτου που έπρεπε απαραιτήτως να είναι 

ρυπαρό (λιπώδης ακαθαρσία) και το άπλωναν στο κάταγμα εφαρμόζοντας και κάτι για 

ακινησία πχ. σανίδα. Το μίγμα έπηζε και γινόταν ένα είδος γύψου. Για να πήξει 

γρήγορα έβαζαν οινόπνευμα και αν το κάταγμα ήταν εκτεταμένο έβαζαν περισσότερα 

στρώματα οστεόκολλας. Η θεωρητική αρχή και αυτής της αντιμετώπισης για τα 

κατάγματα ανάγεται και πάλι σε κείμενα της ιπποκρατικής εποχής. Απαραίτητα για 

τους εμπειρικούς γιατρούς, όπως και για τους αρχαίους Έλληνες γιατρούς, τα ρυπαρά 

μαλλιά προβάτου στην αντιμετώπιση των καταγμάτων: «Ειρία πολλά ρυπαρά 



 

 

νενοτισμένα οίνω και ελαίω», (Ιπποκράτους, Περί αγμών), «Οι πλείστοι των Ιητρών τα 

κατήγματα και τα μεθ’ ελκέων και τα άνευ ελκέων, τας πρώτας των ημερέων ιητρεύουσιν 

ειρίοισι ρυπαροίσιν» και «Έρια ρυπαρά οίνω και ελαίω καταρραίνοντα χλιεροίσιν 

άνωθεν», (Ιπποκράτους, Περί άρθρων). Στα ιπποκρατικά κείμενα πολλές σελίδες είναι 

αφιερωμένες σε θεραπείες τραυμάτων, σταθερά δε, σε κάθε οδηγία για κατάγματα, τα 

κείμενα συνιστούν τη χρήση ρυπαρών μαλλιών προβάτου. Με την τεχνική αυτή καθώς 

και με τη χρήση οινοπνεύματος και μούχλας οι εμπειρικοί γιατροί είχαν πολύ καλά 

αποτελέσματα και απέφυγαν πολλούς ακρωτηριασμούς. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι 

οι πτυχιούχοι γιατροί εκτός από δύο εξαιρέσεις τον Γερμανό Τράϊμπερ και τον 

Αμερικανό Χάου δεν είχαν χειρουργικές εμπειρίες και έτσι το βάρος της αντιμετώπισης 

κατά τη διάρκεια του Αγώνα έπεσε στους εμπειρικούς. Η ικανότητά τους αυτή καθώς 

και οι επιτυχίες τους παρέμεινε αντίληψη πολύ διαδεδομένη στον ελληνικό λαό ακόμα 

και έναν αιώνα μετά την Επανάσταση. Ο διάσημος και πολυγραφότατος 

ιατροφιλόσοφος της Πάτρας Χρίστος Κορύλλος, γράφοντας για την λαϊκή ιατρική το 

1927, σημειώνει και την εδραιωμένη στον λαό πεποίθηση ότι για τα τραύματα μόνο οι 

εμπειρικοί είχαν την απαραίτητη εμπειρία και τις ικανότητες: «Και δια τραύματα 

καταφεύγει ουχί εις ιατρούς αλλ’ εις τους τζεράχους, η εις τους οποίους πεποίθησις είναι 

αρχαιοτάτη, από του Ομήρου σχεδόν, επερρώσθη δ’ έτι μάλλον από της εποχής του Ιερού 

ημών αγώνος, ότι μόνον οι τοιούτοι εθεράπευον τα εν πολέμω τραύματα». 

Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 τα μηνύματα από την έρευνα και τις 

πηγές είναι διαχρονικά. 

Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με πολλές ομοιότητες αλλά απείρως περισσότερες 

δυνατότητες και εφόδια στεκόμαστε αμήχανοι στο πως πρέπει να αντιδρούμε και να 

αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ο σεβασμός στη γνώση του παρελθόντος 

πρέπει να αποτελεί βάση του τώρα και όχι μια επιπόλαιη και μηχανιστική αντιμετώπιση 

του μέλλοντος όπως άλλοι το φαντάζονται, το προεξοφλούν και το σχεδιάζουν. Η 

αλαζονεία και ειδικά στη γνώση και στην επιστήμη δεν οδηγεί σε τίποτα καλό. Με 

κάθε τρόπο οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν αβοήθητοι σε στιγμές αρρώστιας, θλίψης 

και πόνου. 

 

Διάφορες πηγές αναφέρονται μέσα στο κείμενο, επίσης πληροφορίες αντλήθηκαν από το έργο του Λ. Ε. 

Βλαδίμηρου, Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 1821. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Βιογραφικό 

Η Ρώνη (Αργυρώ) Φουρναράκη γεννήθηκε στα Χανιά, στην Κρήτη. Μεγάλωσε και ζει 

κυρίως στην Αθήνα. Έκανε ανθρωπιστικές σπουδές και σπουδές νομικής, ξένων 

γλωσσών και τέχνης. Είναι ανεξάρτητη επιμελήτρια τέχνης. Το 1990 δημιούργησε την 

πλατφόρμα ‘Άερ’ με βάση την Πάτμο για την οποία βραβεύτηκε το 2015 από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερευνά και γράφει. Γράφει επίσης κείμενα λογοτεχνικά και 

δημοσιογραφικά. Από τα βασικά της ενδιαφέροντα είναι η θεραπεία και οι κήποι. Ήταν 

παρούσα στις Αμφικτιονίες για την αναγέννηση του Κήπου του Ιπποκράτη στην Κω. 

Είναι μεγάλη η χαρά της που υπήρξε από τους πρώτους σπουδαστές στην Ακαδημία 

Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής απ’ όπου έλαβε δίπλωμα 

στον Βελονισμό, τη Βοτανοθεραπεία και τη Βιοδυναμική καλλιέργεια. Παράλληλα 

σπούδασε και άλλες θεραπευτικές τέχνες. 

Συνεχίζει να μαθαίνει με πλήρη επίγνωση του Ars Longa, Vita Brevis.    


