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ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1. Σύντομη παρουσίαση του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

α. Με ποιο όνομα αναγνωρίζεται το στοιχείο από τους φορείς του: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

 

β. Άλλη/-ες ονομασία/ες: 

ΔΗΜΩΔΗΣ ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 

κ.α. 

 

γ. Σύντομη Περιγραφή (έως 100 λέξεις):  

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ είναι η Ιατρική παράδοση των Ελλήνων προγόνων μας. Ξεκινάει 

από την προ Ιπποκρατική εποχή με τα Ασκληπιεία και τη δημώδη λαϊκή Ιατρική της εποχής, περνάει 

από τον Ιπποκράτη και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Αυτή την Ιατρική παράδοση που έχει ιστορικά 

επηρεάσει όλες τις ιατρικές παραδόσεις του κόσμου, οφείλουμε σήμερα περισσότερο από ποτέ, να 

την αναγνωρίσουμε, να την καταγράψουμε, να την διδάξουμε και να την διαδώσουμε σ’ όλο τον 

κόσμο.  74 ΛΕΞΕΙΣ 

 

δ. Πεδίο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

√ προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις (π.χ. μύθος, παραμύθι, διήγηση κ.ά.) 

√ επιτελεστικές τέχνες (π.χ. λαϊκό θέατρο, μουσική, χορός κ.ά.) 

√ κοινωνικές πρακτικές-τελετουργίες-εορταστικές εκδηλώσεις (π.χ. πανηγύρια, δρώμενα, γιορτές, 

φεστιβάλ κ.ά.) 

√ γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν (π.χ. πρακτικές για τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων, όπως το νερό κ.ά.) 

√ τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία (π.χ. παραδοσιακές τέχνες και  

επαγγέλματα, όπως η αγγειοπλαστική κ.ά.) 

  άλλο (π.χ. ένα παραδοσιακό παιχνίδι) 

Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική  καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις που περιγράφονται στην 

παράγραφο δ.  
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Ιδιαίτερα η εθνοβοτανική γνώση μεταφέρεται και με προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις και με 

επιτελεστικές τεχνικές κα με όλα τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα για την παρασκευή του 

βαλσαμόλαδου, καλύτερη στιγμή συγκομιδής των άνθεων του φυτού, θεωρείται η εποχή που 

γιορτάζουμε τον Αϊ Γιάννη τον Κλήδωνα (24 Ιουνίου). Τότε βρισκόμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο, 

γεγονός το οποίο μεγιστοποιεί τις επουλωτικές θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού. Υπάρχουν λοιπόν 

άνθρωποι σ’ όλη την Ελλάδα που το γνωρίζουν, τα συλλέγουν και στην συνέχεια το τοποθετούν μέσα 

σε γυάλινο βάζο με λάδι και το εκθέτουν στον ήλιο για 40 ημέρες. Τόσο το μέρος του φυτού που 

συλλέγεται, η ώρα που συλλέγεται κα η τοποθέτησή του σε γυάλινο βάζο για έκθεση στον ήλιο για 

40 ημέρες, αποτελούν κομμάτι της πανάρχαιας ιατρικής μας κληρονομιάς.  (137 λέξεις) 

 

ε. Περιοχή όπου απαντάται το στοιχείο (100 λέξεις): 

Το στοιχείο απαντάται σ’ όλη την Ελλάδα και οπωσδήποτε εκτός της Ελλάδας (π.χ. η Παραδοσιακή 

Ιρανική Ιατρική είναι η Ιατρική των χυμών του Ιπποκράτη). 

στ. Λέξεις-κλειδιά (50 λέξεις): 

ΔΗΜΩΔΗΣ ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΟΦΤΕΣ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, κ.α. 

2. Ταυτότητα του φορέα του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

α. Ποιος/-οι είναι φορέας/-είς του στοιχείου; (200 λέξεις) 

1ο και 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

β. Στοιχεία Επικοινωνίας  

Διεύθυνση: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4, ΥΜΗΤΤΟΣ  

ΤΚ: 17237  

Τηλ.: 2108010111 

FAX: 2108088382 

e-mail:  traditionalhellenicmedicine@gmail.com      

url/ site web: traditionalhellenicmedicine.gr 

 

γ. Περαιτέρω πληροφορίες για το στοιχείο: 

Αρμόδιο/-α πρόσωπο/-α  

Όνομα: Αλέξανδρος Τηλικίδης 

Ιδιότητα: Ιατρός, Υπεύθυνος οργάνωσης 1ου και 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 
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Διεύθυνση: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 

ΤΚ:17237 

Τηλ.2108010111   FAX.2108088382 

e-mail: traditionalhellenicmedicine@gmail.com 

 

 

3. Αναλυτική περιγραφή του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως απαντάται σήμερα 

(από 500 έως 1.000 λέξεις) 

α. Που απαντάται σήμερα το στοιχείο;  

 Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική ασκείται από τους απλούς ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους. 

Υπάρχει παντού στην Ελλάδα και όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί όσους επιστήμονες κι αν έχει μια 

οικογένεια, πάντοτε υπάρχει μια γιαγιά που ξεματιάζει και ένας παππούς που γεννήθηκε από 

πρακτική μαμή και έχει σημάδια από κοφτές βεντούζες στην πλάτη του. Και όσο η υγεία των 

ανθρώπων, εξαρτώνταν από τα γιατροπορέματα των οικείων τους ή κάποιας πρακτικής μαμής όλα 

πήγαιναν καλά με την υγεία των ανθρώπων. Μπορεί τα τελευταία 50 -60 χρόνια, η φρενήρης εξέλιξη 

της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στα ιατρικά θέματα, να ‘χει περιθωριοποιήσει την Παραδοσιακή Ελληνική 

Ιατρική. Παρ’ όλα αυτά δεν την έχει εξαλείψει. Γιατί βαθιά μέσα στην μνήμη και του πιο τεχνολογικά 

προηγμένου Έλληνα, υπάρχει το ιστορικό αποτύπωμα της Ιατρικής μας Παράδοσης. Παρά λοιπόν το 

γεγονός ότι το στοιχείο είναι περιθωριοποιημένο εξακολουθεί να είναι ενεργό. Άλλωστε γι’ αυτόν 

ακριβώς τον λόγο χρειάζεται και την δικιά μας φροντίδα και μέριμνα, ώστε μια ιατρική παράδοση 

χιλιετηρίδων να μην εξαφανιστεί μέσα σε μερικές δεκαετίες.  

β. Πότε επιτελείται το στοιχείο; 

Καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου γιατί η προσφορά θεραπευτικής βοήθειας στους οικείους 

συμβαίνει διαρκώς. 

γ. Πως επιτελείται το στοιχείο; 

Επιτελούμε το στοιχείο της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής όταν ακολουθούμε κάποια 

παραδοσιακή θεραπευτική, π.χ. να βάλουμε βαλσαμόλαδο σε μια πληγή. Το βαλσαμόλαδο τα 

τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά δημοφιλές, γιατί πράγματι έχει πολύ καλά επουλωτικά 

αποτελέσματα. Το βαλσαμόλαδο είναι επουλωτικό των πληγών από αρχαιοτάτων χρόνων, ήδη από 

την εποχή του Ομήρου. Εγκαταλείφθηκε η χρήση του το 1960 όταν σταδιακά αντικαταστάθηκε από 

το οξυζενέ και το ιώδιο. Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται και πάλι αυτό το κομμάτι της 

Ιατρικής μας παράδοσης που λέγεται βαλσαμόλαδο. Το βαλσαμόλαδο είναι ένα απτό παράδειγμα 

ότι η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική υπάρχει και λειτουργεί στην πορεία του χρόνου κα αυτό 

συμβαίνει μέσα στα σπίτια των απλών ανθρώπων. Υπάρχουν και πολλές άλλες θεραπευτικές 

πρακτικές κληρονομημένες απ’ την Παράδοση, οι οποίες επιτελούνται όπως αναφέρθηκε μέσα στα 

σπίτια των απλών ανθρώπων. 

δ. Γιατί επιτελείται το στοιχείο; 

Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική ασκείται σ’ όλα τα σπίτια στην Ελλάδα γιατί καθημερινά ο 

άνθρωπος χρήζει θεραπευτικής βοήθειας. Είτε όταν ανοίγει μια πληγή βάζουμε βαλσαμόλαδο. Είτε  

όταν ανεβαίνει ο πυρετός βάζουμε κομπρέσσες με ξύδι και τρώμε κοτόσουπα. Είτε όταν πονάμε 

mailto:traditionalhellenicmedicine@gmail.com
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τρίβουμε την περιοχή με μια θερμαντική αλοιφή. Είτε όταν κάνουμε βεντούζες, βδέλλες, ιαματικά 

λουτρά ή σταφυλοθεραπεία, κ.α. σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ακολουθούμε την 

Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική και το κάνουμε γιατί είναι επωφελές.(405 ΛΕΞΕΙΣ) 

 

4. Χώρος, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που συνδέονται με την επιτέλεση/ άσκηση του στοιχείου 

Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Ο χώρος μέσα στον οποίο ασκείται η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική είναι μέσα στο σπίτι του κάθε 

απλού ανθρώπου. 

5. Προϊόντα ή εν γένει υλικά αντικείμενα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

επιτέλεσης/άσκησης του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από την άσκηση του στοιχείου είναι τα βότανα (π.χ. χαμομήλι) 

και τα παράγωγα αυτών (π.χ. βαλσαμόλαδο). 

6. Ιστορικά στοιχεία για το στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (έως 700 λέξεις) 

Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική ξεκινάει απ’ τον Απόλλωνα και τον γιό του Ασκληπιό. Απ’ τον 
Ασκληπιό και μετά εμφανίζονται τα Ασκληπιεία. Παράλληλα με τα Ασκληπιεία υπάρχει και η 
δημώδης λαϊκή Ιατρική της εποχής. Λίγο πριν την γέννηση του Ιπποκράτους αρχίζουν να 
εμφανίζονται οι πρώτες Ιατρικές Σχολές στην περιοχή της Ιωνίας (Πυθαγόρας, κλπ.). Έτσι λοιπόν την 
εποχή που γεννιέται ο Ιπποκράτης η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική αποτελεί την συνισταμένη τριών 
πραγμάτων: 
α. Της δημώδους λαϊκής Ιατρικής της εποχής. 
β. Της Ιατρικής που ασκούνταν στις ιατρικές Σχολές της εποχής. 
γ. Της Ιατρικής που ασκούνταν από τους ιερείς μέσα στα Ασκληπιεία. 
Ο Ιπποκράτης παρά το γεγονός ότι γεννιέται κυριολεκτικά μέσα στο Ασκληπιείο της Κω, αφού ο 
παππούς και ο πατέρας του ήταν Ασκληπιάδες, επιλέγει τελικά  
να μην γίνει ιερέας του Ασκληπιού στο Ασκληπιείο της Κω, αλλά να ιδρύσει περίφημη Ιατρική Σχολή 
και να μας αφήσει πολύτιμη παρακαταθήκη τα γραπτά του. Ο Ιπποκράτης διδάσκοντας την Ιατρική 
σε όλους, μπολιάζει την δημώδη λαϊκή Ιατρική με την Ιατρική των Σχολών και των Ασκληπιείων. Έτσι 
προκύπτει μια Ιατρική η λεγόμενη Ιπποκρατική Ιατρική η οποία λόγω της ανωτερότητάς της 
επηρεάζει και την Κινέζικη και την Ινδική Ιατρική αλλά και κάθε άλλη Ιατρική που εμφανίζεται μετά 
τον Ιπποκράτη. 
Το μπόλιασμα λοιπόν του Ιπποκράτη στην δημώδη λαϊκή Ιατρική της προϊπποκρατικής εποχής, με 
την Ιατρική των Ασκληπιείων και των Ιατρικών Σχολών, είναι που γεννά αυτό που μπορούμε να 
αποκαλούμε Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική. Τόσο σπουδαία και σημαντική είναι η Ιατρική 
παράδοση του τόπου μας. 
Από τον Ιπποκράτη και μετά η Ιατρική εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου. Δεν χάνεται ποτέ γιατί 
πρώτα απ’ όλα επιζεί σε άλλες Ιατρικές Παραδόσεις (π.χ. Παραδοσιακή Κινέζικη, Ινδική, Θιβετανική 
και  Ιρανική Ιατρική).  
Την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα (γύρω στο 1750) υπάρχουν τουλάχιστον δυο Ιατρικές 
Σχολές, του Τυρνάβου και του Αιτωλικού, οι οποίες φιλοξενούν τον γνωστό ιατρό διδάσκαλο 
Νικόλαο Ιερόπαιδα. Τα βιβλία αυτού τα οποία έχουν εκδόσει οι Πανεπιστημιακές εκδόσεις Λάρισας, 
είναι καθαρά Ιπποκρατικά. 
Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική αρχίζει να ξεθωριάζει από το 1960 και μετά. Δεν έχει όμως χαθεί, 
αλλά όπως είπαμε ασκείται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μέσα σε κάθε σπίτι. 346 ΛΕΞΕΙΣ 
 
7. Η σημασία του στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σήμερα  
α. Ποια είναι η σημασία του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα μέλη της 

κοινότητας/τους φορείς του; (όχι λιγότερες από 100- όχι περισσότερες από 300 λέξεις) 
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Ποια είναι η σημασία του στοιχείου για τα μέλη της κοινότητας/τους φορείς του; 

Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική είναι πολύ σημαντική για τα μέλη της κοινότητας. Σε καθημερινή 

βάση χρησιμοποιούνται μέρη του στοιχείου. Για παράδειγμα τα μέλη της κοινότητας χρησιμοποιούν 

διάφορα βότανα ή άλλα γιατροσόφια για να αντιμετωπίσουν προβλήματα της καθημερινότητας. 

Όσο κι αν σήμερα θεωρούμε ότι διαθέτουμε μια Ιατρική ανώτερη από οποιαδήποτε Ιατρική έχε 

προκύψει ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου, παρ’ όλα αυτά χρειαζόμαστε τον πλούτο που κουβαλάει 

μέσα της η Ιατρική Παράδοση του κάθε τόπου. Η ανωτερότητα της σύγχρονης Ιατρικής ούτε 

απειλείται, ούτε υποσκάπτεται από την αναγνώριση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής. Το να 

χαθεί όμως ο πλούτος αυτός, αρχαίας γνώσης και σοφίας από την δικιά μας αδράνεια και 

αδιαφορία, είναι ένας απόλυτα υπαρκτός κίνδυνος, γεγονός το οποίο θα αποβεί επιζήμιο, τόσο για 

μας, όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Εμείς βρισκόμαστε σ’ ένα κομβικό σημείο, όπου ακόμα 

μπορεί να γίνει κάτι και να σωθεί μεγάλο μέρος της Ιατρικής μας Παράδοσης. 161 ΛΕΞΕΙΣ 

β. Ποια είναι η σημασία του στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία; (όχι λιγότερες από 100- όχι περισσότερες από 200 λέξεις) 

Η σημασία του στοιχείου για την Ελληνική κοινωνία είναι κρίσιμη ιδιαίτερα στην εποχή μας. Μην 

ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή μετάβασης κατά την οποία διαρρηγνύουμε τις σχέσεις μας με το 

παρελθόν, κόβουμε τις ρίζες μας και εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή (μετά – εποχή) κατά την οποία 

η μηχανοποίηση (ψηφιοποίηση) του ανθρώπου ή η ανθρωποποίηση των μηχανών, δημιουργεί 

εντελώς καινούργια δεδομένα σ’ όλους τους τομείς. Είναι μεγάλης σημασίας και βαρύτητας σ’ αυτή 

την κρίσιμη μεταβατική εποχή, κατά την οποία δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, ν’ 

αποκτήσουμε μια στενότερη σχέση με την παράδοσή μας ιδιαίτερα στα ζητήματα υγείας και 

ασθένειας. 101 ΛΕΞΕΙΣ 

γ. Συμμετείχε και πώς η κοινότητα στην προετοιμασία της εγγραφής του στοιχείου της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας; 

(όχι λιγότερες από 200- όχι περισσότερες από 300 λέξεις) 

Συμμετείχε και πώς η κοινότητα στην προετοιμασία της εγγραφής του στοιχείου στο Εθνικό 

Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς;  

Τα μέλη της κοινότητας που επιθυμούν την αναγνώριση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής ως 

στοιχείου για την εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συμμετείχαν 

ενεργά σε δυο Πανελλήνια Διαδικτυακά Συνέδρια (1ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο έλαβε χώρα 

στις 25/3/2021 με 41 συμμετέχοντες ως ομιλητές και αντίστοιχες εργασίες και 9500 προβολές και το 

2ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο έλαβε χώρα 25/3/2022 με 35 συμμετέχοντες και αντίστοιχες 

εργασίες και 4600 προβολές) μπορείτε να δείτε τις εργασίες των δυο Συνεδρίων στο 

www.traditionalhellenicmedicine.gr 

Επίσης έχουμε πλέον των 800 υπογραφών υποστήριξης της αναγνώρισης της Παραδοσιακής 

Ελληνικής Ιατρικής. Είναι λοιπόν εμφανές από τα προαναφερθέντα νούμερα ότι υπάρχει μια αρκετά 

μεγάλη μερίδα ανθρώπων, τα μέλη της κοινότητας δηλαδή, τα οποία ενδιαφέρονται ενεργά για τα 

την αναγνώριση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ανήκουν σε κάποια 

συγκεκριμένη επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα, δεν είναι δηλαδή απλά γιατροί ή υγειονομικοί  

γενικά, αλλά καλύπτουν μεγάλο φάσμα του Ελληνικού πληθυσμού, τόσο γεωγραφικά, όσο κοινωνικά 

και επαγγελματικά. 

Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι αν και το εγχείρημα της οργάνωσης των 2 Πανελληνίων 

Διαδικτυακών Συνεδρίων, δεν υποστηρίχθηκε από επίσημα χείλη, παρ’ όλα αυτά το ενδιαφέρον και 

η συμμετοχή δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητα. 204 ΛΕΞΕΙΣ 
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8.Διαφύλαξη/ανάδειξη του στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

α. Πώς μεταδίδεται το στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις νεότερες γενιές σήμερα; 

(όχι λιγότερες από 200, όχι περισσότερες από μέχρι 300 λέξεις) 

Σήμερα το στοιχείο μεταδίδεται ελάχιστα στις νεότερες γενιές και θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

παρά την μακραίωνη ιστορία του απειλείται με εξαφάνιση. Είναι σαφές ότι η Παραδοσιακή Ελληνική 

Ιατρική ενώ είχε μια τέτοια μακραίωνη Ιστορία, σήμερα μεταδίδεται ελάχιστα στις νεότερες γενιές 

και απειλείται με περαιτέρω εκφυλισμό, παρακμή και ίσως εξαφάνιση. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι 

μπορούν να πληροφορηθούν για την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική από το διαδικτυακό τόπο 

www.traditionalhellenicmedicine.gr , τον οποίο έχουμε ιδρύσει και υποστηρίζουμε οικονομικά, για 

να καλύψουμε αυτήν ακριβώς την ανάγκη, την μεταφορά της γνώσης στις νεότερες γενιές. Επίσης οι 

νέοι άνθρωποι είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή με την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική μέσω 

περιγραφών και αφηγήσεων από τα γηραιότερα μέλη των οικογενειών τους. Συνήθως οι παππούδες 

και οι γιαγιάδες έχουν κάτι να θυμηθούν από την εποχή που η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική ήταν 

ακόμη ακμαία και εφαρμόζονταν σε κάθε σπίτι. 

Τέλος οι νέοι άνθρωποι σήμερα μπορεί να έρθουν σε επαφή με την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική, 

αν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, συνήθως παππούδες ή γονείς γνωρίζουν κάποια τεχνική ή 

μέθοδο για την αντιμετώπιση διαφόρων νοσηρών καταστάσεων. Αν λοιπόν έχουν την τύχη να έχουν 

κάποιο τέτοιο άτομο στην οικογένειά τους, πράγμα το οποίο συμβαίνει ιδιαίτερα στις αγροτικές 

περιοχές της χώρας μας, είναι δυνατόν να βιώσουν και την εμπειρία των εφαρμογών της 

Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής. 212 ΛΕΞΕΙΣ 

β. Μέτρα διαφύλαξης/ανάδειξης του στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχουν 

ληφθεί στο παρελθόν ή που εφαρμόζονται σήμερα (σε τοπική, περιφερειακή ή ευρύτερη κλίμακα) 

(όχι λιγότερες από 200, όχι περισσότερες από 300 λέξεις) 

Απ’ όσο γνωρίζω κατά το παρελθόν δεν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα διαφύλαξης ή ανάδειξης της 

Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει σήμερα ως προς 

την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική, είναι ότι κάποιες τεχνικές της (π.χ. η χρήση βοτάνων, διατροφής, 

ιαματικά λουτρά, ποδόλουτρα, βεντούζες, κ.α.) μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, όταν σε κάποια 

οικογένεια υπάρχουν παππούδες ή γιαγιάδες που γνωρίζουν κάτι απ’ όλα αυτά. Γενικότερη μέριμνα 

για την διαφύλαξη -  ανάδειξη του στοιχείου δεν υπάρχει.  96 ΛΕΞΕΙΣ 

γ. Μέτρα διαφύλαξης/ανάδειξης που προτείνεται να εφαρμοστούν στο μέλλον (σε τοπική, 

περιφερειακή ή ευρύτερη κλίμακα) (όχι λιγότερες από 300 όχι περισσότερες από 500 λέξεις) 

Αν και εφ’ όσον η αναγνώριση του στοιχείου εγκριθεί από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του 

Υπουργείου Πολιτισμού θεωρούμε ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την κατοχύρωση, καλλιέργεια και 

διάδοση του στοιχείου. Ως προς το τι προτείνουμε για το μέλλον έχουμε να πούμε τα εξής:  

Κατ’ αρχάς θεωρούμε ότι για την διαφύλαξη, ανάδειξη της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής θα 

παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η έγκριση της αναγνώρισής της ως στοιχείου άϋλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ελλάδος, από την αρμόδια Επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Η 

αναγνώριση αυτή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο πρώτα για την διαφύλαξη κα μετά για την 

ανάδειξη του στοιχείου. Την σημασία της αναγνώρισης αυτής κατανοούμε ως κοινότητα και γι’ αυτό 

στρεφόμαστε με την αίτησή μας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική 
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είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της μακραίωνης πολιτιστικής συνέχειας των Ελλήνων. Άρα λοιπόν 

οφείλουμε ν’ αναδείξουμε αυτό το κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Κατά δεύτερον προτείνουμε την σύσταση αρμοδίων επιστημονικών επιτροπών, ώστε να μελετηθεί 

και να καταγραφεί όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής. Να 

καταγραφούν τεχνικές (όπως οι κοφτές βεντούζες ή οι αφαιμάξεις με βδέλλες, κ.α..), οι οποίες 

επιτελούνται σκόρπιες σε διάφορα σημεία, κυρίως αγροτικές περιοχές της χώρας μας. Η μελέτη, 

καταγραφή καθώς και η αναγνώριση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής μπορούν να οδηγήσουν 

στην παραγωγή εκπαιδευτικής ύλης. Αυτή στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκπαίδευση σε νέους πάνω στην Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική. 

Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την διάσωση και επιβίωση της Παραδοσιακής Ελληνικής 

Ιατρικής. Όταν επίσημα και υπό την καθοδήγηση της Πολιτείας μεταλαμπαδευθεί η αρχαία γνώση σε 

νέους ανθρώπους, αυτό θα έχει σίγουρα θετικό αντίκτυπο στην Ελληνική κοινωνία. 

Ταυτόχρονα η αναγνώριση και εκπαίδευση στην Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική, θα ανοίξει την 

πόρτα προς την διεθνή αναγνώριση και εκπαίδευση. Ώστε ν’ αναγνωριστεί ο ρόλος και η συμβολή 

της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής στην διαμόρφωση άλλων Παραδοσιακών Ιατρικών 

συστημάτων ανά τον κόσμο όπως για παράδειγμα της Παραδοσιακής Ιρανικής (Περσικής) Ιατρικής, η 

οποία αυτοονομάζεται ως HUMORAL MEDICINE, από τους χυμούς του Ιπποκράτη. Ή της UNANI TIBB 

MEDICINE, η οποία επίσης είναι αναγνωρισμένη Ιατρική παράδοση στην Ινδία και αλλού και 

αποτελεί παρακλάδι της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής, γι’ αυτό κα το UNANI  που σημαίνει 

Γιουνάν – Ιωνία. Αλλά επίσης η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική αλλά και η Ayurveda. 

Τέλος η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική είναι αυτή η οποία γέννησε και διαμόρφωσε την 

Παραδοσιακή Ευρωπαϊκή Ιατρική (Naturopathy, heilpraktikers στην Γερμανία, κ.α.), έτσι όπως αυτή 

αναγνωρίζεται από τις Ευρωπαϊκές χώρες. 396 ΛΕΞΕΙΣ 

9. Βασική Βιβλιογραφία 

Α. Ιπποκράτης άπαντα τα έργα. Εκδόσεις Μαρτίνος, μετάφραση Καίσαρος Εμμανουήλ, επιμέλεια 

Γεώργιος Πουρναρόπουλος. 

Β. Στέφανος Γερουλάνος. Τραύμα. Πρόκληση και φροντίδα τραύματος στην Αρχαία Ελλάδα. Εκδόσεις 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 

Γ. Γεράσιμος Ρηγάτος. Η Αρχαία Ιατρική στη Λαϊκή μας Παράδοση. Εκδόσεις Βήτα. 

Δ. Χαρισίου Μεγδάνου. Ο υπ. αριθμ. 30 χειρόγραφος κώδικας της Κοβενταρείου βιβλιοθήκης της 

Κοζάνης. Επιμέλεια Αγαμέμνων Τσελίκας. 

Ε. Νικόλαος Ιερόπαιδας (δυο βιβλία) 

i. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. 

ii. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΙΑΤΡΟΝ, επιμέλεια Αγαμέμνων Τσελίκας. Εκδόσεις Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

ΣΤ. Αγάπιος Μοναχός ο Κρης Γιατροσόφια και παλιές συνταγές. Εκδόσεις Κουλτούρα. 

Ζ. Δίφιλου του Σίφνιου. Περί των προσφερομένων τοις νοσούσι κα τοις υγιαίνουσιν. Συγγραφέας 

Νικόλαος Προμπονάς, εκδόσεις Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου. 
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Η. «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν». Συγγραφέας Ελένη Ασκητοπούλου, Αντώνης Ν. Βγόνεζας. Εκδόσεις 

ΕΑΠ. 

10. Συμπληρωματικά Τεκμήρια 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο του συνεδρίου στο: 

https://www.youtube.com/channel/UCwOsOcLDYot9f0xF9WqODJQ/videos   

www.traditionalhellenicmedicine.gr  

11. Στοιχεία συντάκτη του Δελτίου και ημερομηνία υποβολής 

α. Όνομα Συντάκτη/-ών 

Αλέξανδρος Τηλικίδης 

β. Ιδιότητα Συντάκτη/-ών 

Φυσίατρος 

γ. Τόπος και Ημερομηνία Σύνταξης του Δελτίου 

Αθήνα 2/9/22 

 

12. Τελευταία συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Δελτίου 

https://www.youtube.com/channel/UCwOsOcLDYot9f0xF9WqODJQ/videos
http://www.traditionalhellenicmedicine.gr/

