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Τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον σχετικά με τη χρήση 

προϊόντων φυσικής προέλευσης για την αντιμετώπιση μιας σειράς ασθενειών και δικαιολογημένα γίνεται 

λόγος για αναβίωση των αρχαίων ελληνικών φαρμάκων. Ωστόσο, η παραδοσιακή χρήση των ελληνικών 

φαρμακευτικών φυτών δεν έχει καταγραφεί ή τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο. Ως 

γνωστό, η εφαρμογή της λαϊκής παραδοσιακής θεραπευτικής είναι βασισμένη σε γνώσεις που έχουν 

περάσει προφορικά από γενιά σε γενιά. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο απώλειας όλου αυτού 

του πλούτου των γνώσεων, κρίνεται επιτακτική η πραγματοποίηση εθνοφαρμακολογικών μελετών, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν την καταγραφή πληροφοριών παραδοσιακής λαϊκής θεραπευτικής από 

διάφορες περιοχές της χώρας μας και την αξιολόγησή τους με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και 

εργαστηριακές πρακτικές. Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ενός δικτύου 

συστηματικής αναζήτησης και επιστημονικής αξιολόγησης δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση 

βοτάνων για θεραπευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, ευελπιστούμε ότι η εκπλήρωση του σκοπού αυτού θα 

συντελέσει τόσο στην ανάδειξη του πλούτου και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών φαρμακευτικών 

φυτών, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγροτική ανάπτυξη της χώρα μας. Η τελευταία, αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη για την στήριξη της εθνικής μας οικονομίας και την έξοδό μας από την κρίσιμη 

κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει τα τελευταία χρόνια. 

 

Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της λαϊκής θεραπευτικής από την αρχαιότητα ως την εποχή των 

βικογιατρών 

Oι γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων, σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών, 

κυριάρχησαν για πολλούς αιώνες και αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της λαϊκής 

θεραπευτικής σε ολόκληρο το Δυτικό Κόσμο. Μολονότι αναφορές για βότανα έχουμε από την εποχή 

του Ομήρου, ο Ιπποκράτη και ο Διοσκουρίδη ήταν αυτοί που δημιούργησαν τις βάσεις της 

σύγχρονης ιατρικής, αναγνωρίζοντας και χρησιμοποιώντας για θεραπευτικούς σκοπούς διάφορα 

φυτά. Ο Ιπποκράτης εισήγαγε την παρατήρηση και τον πειραματισμό στη θεραπευτική πρακτική και 

συνετέλεσε στην απομάκρυνσή της από τη μαγεία και τη δεισιδαιμονία. Από το έργο του 



απουσιάζουν οι λεπτομερείς περιγραφές των δρογών, καθώς όπως μαρτυρείται για τη συλλογή και 

αρχική επεξεργασία των βοτάνων εμπιστευόταν τους ριζοτόμους. Ο Διοσκουρίδης υπήρξε ο 

διασημότερος φαρμακογνώστης, καθώς στο έργο του δεν αναφέρονται μόνο 600 περίπου βότανα 

και οι ιδιότητές τους, αλλά καταγράφονται λεπτομερώς και τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά [1].  

Παρόλο που κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος στις επιστήμες, οι 

γνώσεις των ιατρών της αρχαιότητας διατηρήθηκαν μέχρι και τη βυζαντινή περίοδο. Οι μοναχοί χάρη 

στη μόρφωσή τους κατάφεραν να διασώσουν πολλές από τις πληροφορίες του παρελθόντος, να 

ιδρύσουν ιαματικούς βοτανικούς κήπους και να γράψουν συγγράμματα για τη χρήση των 

φαρμακευτικών φυτών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η αρχαία ελληνική ιατρική παράδοση διατηρήθηκε και 

προστατεύθηκε από την αφάνεια.  

Ωστόσο, στη Βυζαντινή θεραπευτική κάποιες από τις ήδη γνωστές συνταγές τροποποιήθηκαν, 

ενώ νέα φάρμακα ή νέες ιδιότητες των ήδη γνωστών βοτάνων εισήχθησαν. Επιπλέον, η Βυζαντινή 

θεραπευτική μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως (1453) είχε επίδραση στα «Ιατροσόφια», τα 

οποία κατέκλυσαν στη συνέχεια τον ελληνικό χώρο, οι κάτοικοι του οποίου τα χρησιμοποιούσαν ως 

θεραπευτικούς οδηγούς, λόγω ελλείψεως κατά κανόνα επιστημόνων [2]. 

Μεταγενέστερα, η περιοχή με την μεγαλύτερη αναγνώριση στη χρήση βοτάνων ήταν το 

‘Ζαγόρι’. Κατά τη διάρκεια των αιώνων 17ος-19ος έγινε το πιο διάσημο κέντρο παραδοσιακής 

θεραπευτικής στη βαλκανική χερσόνησο. Οι πρακτικοί γιατροί, οι οποίοι προέρχονταν από την 

περιοχή εκείνη και ήταν γνωστοί ως ‘βικογιατροί’ ή ‘κομπογιαννίτες’, χρησιμοποιούσαν φυτά για τη 

θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Σήμερα η σημασία της λέξης ’κομπογιαννίτες’ έχει αλλάξει και 

αναφέρεται σε τσαρλατάνους και απατεώνες γιατρούς. Αυτό έγινε κυρίως όταν στην ομάδα των 

εμπειρικών θεραπευτών εισχώρησαν τυχοδιώκτες που εκμεταλλεύτηκαν την άγνοια των απλών 

ανθρώπων με μόνο σκοπό το κέρδος. Ωστόσο, οι πραγματικοί πρακτικοί γιατροί, με σκοπό την 

διαφύλαξη του κύρους και την εξασφάλιση των γνώσεων. χρησιμοποίησαν ειδική διάλεκτο [3]. Έτσι, 

σήμερα εκτιμάται ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν ευσυνείδητοι, ικανοί και με την εμπειρία 

τους εξυπηρετούσαν τον πάσχοντα. Οι συνταγές που χρησιμοποίησαν ονομάστηκαν γιατροσόφια και 

ήταν κυρίως αντίγραφα των αρχαίων συνταγών του Διοσκουρίδη και του Ιπποκράτη. Αυτοί που 

αντέγραφαν τις συνταγές, μερικές φορές προσέθεταν δικές τους δοξασίες με αποτέλεσμα κάποιες 

από αυτές να φαίνονται παγανιστικές ή αφελείς. Στήριγμα των Βικογιατρών ήταν τα άφθονα βότανα 

του Βίκου, και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, των οποίων η νεώτερη επιστημονική έρευνα 

δικαιώνει τη χρήση τους ως θεραπευτικών μέσων [3]. 



 

Η θέση των βοτάνων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

Στα μέσα περίπου 20ου

Η χρήση φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στους αρχαίους χρόνους. Οι 

γνώσεις των αρχαίων ελλήνων ιατρών-συγγραφέων για τη θεραπευτική χρήση διαφόρων φυτικών 

ειδών, διατηρήθηκαν στο πέρασμα των αιώνων και αποτελούν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τα θεμέλια 

της σύγχρονης λαϊκής θεραπευτικής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

βοτάνων, τα οποία απαντώνται στις αγορές των μεγάλων αστικών κέντρων, ήταν γνωστά από την 

αρχαιότητα και αναφορές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες έχουμε από την εποχή του Ιπποκράτη 

και του Διοσκουρίδη [4]. Επίσης, συναντάμε βότανα για τα οποία οι πληροφορίες για την εισαγωγή 

τους από τη Δυτική Ασία και άλλες περιοχές της Μεσογείου προέρχονται από τον Θεόφραστο και το 

Διοσκουρίδη [4].  

 αιώνα, η μετανάστευση του ελληνικού πληθυσμού και κυρίως των νέων 

ανθρώπων από τις αγροτικές περιοχές στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχε ως αποτέλεσμα την 

απομόνωση των απομακρυσμένων περιοχών. Έτσι, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών στράφηκαν στη 

χρήση βοτάνων, λόγω της απλότητάς τους και του χαμηλού κόστους τους, σε σύγκριση με τα 

βιομηχανικά φάρμακα. 

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διακίνηση των βοτάνων στη χώρα μας γίνεται σε 

μεγάλο βαθμό από ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν ελάχιστες επιστημονικές γνώσεις για τις 

ιδιότητες των φαρμακευτικών φυτών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μια μελέτη της Ε. 

Χαντλίδου και των συνεργατών της [4] η προμήθεια βοτάνων στη πόλη της Θεσσαλονίκης γίνεται 

από:  

• Παραδοσιακά καταστήματα, τα οποία αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις και περνούν από 

τους γονείς στα παιδιά τους. Σε αυτά, εκτός από φυτά με θεραπευτικές ιδιότητες πωλούνται 

μπαχαρικά, τρόφιμα και είδη θρησκευτικών τελετών. Οι ιδιοκτήτες, μολονότι είναι έμποροι κα 

όχι επαγγελματίες θεραπευτές, δεν διστάζουν να προτείνουν ειδικά βότανα για τη θεραπεία 

διαφόρων παθήσεων. Συνήθως, επαγγελματίες συλλέκτες είναι οι προμηθευτές των βοτάνων 

αυτών 

• Σύγχρονα καταστήματα, τα οποία ακολουθώντας την αυξημένη ζήτηση για φυσικά προϊόντα 

που σχετίζονται με τη διατροφή και τη φροντίδα της καλής υγείας του ανθρώπου, 

εμπορεύονται όχι μόνο συσκευασμένα βότανα αλλά και άλλα προϊόντα φυσικής προέλευσης 

όπως αιθέρια έλαια, σαπούνια, λοσιόν κ.ά. Ο ιδιοκτήτες τους συνήθως έχουν πανεπιστημιακή 



μόρφωση αλλά δεν έχουν καμία ειδική εκπαίδευση σε σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες των 

βοτάνων. Οι γνώσεις τους προέρχονται από σύγχρονα συγγράμματα αλλά και την 

πληροφόρηση από τους προμηθευτές των προϊόντων που εμπορεύονται. 

• Μικροπωλητές με πάγκους σε λαϊκές αγορές, οι οποίοι μολονότι δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση 

συλλέγουν μόνοι τους τα βότανα τα οποία και εμπορεύονται και βασίζονται κυρίως στην 

παράδοση και σε γνώσεις που έχουν αποκτήσει εμπειρικά.  

Η δράση ανθρώπων που προμηθεύουν φαρμακευτικά φυτά στο ευρύ κοινό και 

αυτοχαρακτηρίζονται βοτανολόγοι, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα προγράμματα 

σπουδών, συντελεί τελικά στη δυσφήμιση της λαϊκής θεραπευτικής. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση της «φραπελιάς» ήταν τόσο άστοχες οι πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες αυτού του 

παρασκευάσματος, ώστε λίγο έλλειψε να «ακυρωθούν» μελέτες χρόνων σχετικά με τις ευεργετικές 

επιδράσεις της ελιάς στην υγεία του ανθρώπου.  

Κατά καιρούς στο εμπόριο φαρμάκων φυσικής προέλευσης έχουν εμπλακεί και άτομα τα οποία 

όχι μόνο δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των απλών 

ανθρώπων προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος τους. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να 

γίνουν πιο πειστικοί και να επιτύχουν αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος τους, αποδίδουν σε 

αυτό ιδιότητες τις οποίες δεν διαθέτει. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα είναι η περίπτωση 

του δηλητηρίου του μπλε σκορπιού, το οποίο αρκετοί συμπατριώτες μας έσπευσαν να 

προμηθευτούν με την ελπίδα ότι θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν διάφορες μορφές καρκίνου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκατάλειψη της συμβατική θεραπευτικής αγωγής μπορεί να συντελέσει 

στην ραγδαία εξέλιξη της νόσου και να έχει ολέθρια αποτελέσματα.  

Επίσης, στο δεύτερο μισό του 20ου

 

 αιώνα παρατηρήθηκε μία συστηματική προσπάθεια 

κατασυκοφάντησης της αποτελεσματικότητας των βοτάνων και απόρριψης της φυτοθεραπείας από 

την επίσημη ιατρική πρακτική. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι μέχρι και την δεκαετία 

του ’80 υπήρχε έντονη αμφισβήτηση των βοτάνων από μία σημαντική μερίδα του λαού και όχι μόνο. 

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα μας δείχνουν 

εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων φυτικής προέλευσης 

Η αναγκαιότητα της αναβίωσης των αρχαίων ελληνικών φαρμάκων 

Στις μέρες μας εκτιμάται ότι έχουν μελετηθεί εκτεταμένα λιγότερο από το 0.5 % των 

καταγεγραμμένων σποριόφυτων (~265.000 είδη), ως προς το χημικό τους περιεχόμενο και τη 



θεραπευτική τους αξία. Σε ένα κόσμο με περιορισμένες οικονομικές πηγές φαίνεται πραγματικά 

ανέφικτο να αξιολογηθεί κάθε ανεξερεύνητο είδος ως προς τις βιολογικές του ιδιότητες καi το 

περιεχόμενό του. Με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις 

θεραπευτικές χρήσεις των βοτάνων δεν θα χαθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των 

φυτικών ειδών που θα αποτελέσουν αντικείμενο πιο συστηματικής μελέτης, απαιτείται μια εφικτή 

και αποτελεσματική ερευνητική στρατηγική. Η εθνοβοτανική προσέγγιση φαίνεται να ικανοποιεί 

αυτή την απαίτηση και θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την επιλογή φυτών για φαρμακολογικές 

μελέτες. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη επιστημονική κοινότητα, η εθνοβοτανική παγκοσμίως βρίσκεται σε 

κρίσιμο στάδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα γεγονότα:   

 Οι γέροντες (κυρίως άνθρωποι σε ηλικία μεγαλύτερη των 75 ετών), οι οποίοι κατέχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό της υπάρχουσας εθνοβοτανικής γνώσης, έχουν χαμηλό προσδόκιμο 

επιβίωσης και ο κίνδυνος απώλειας αυτού του πολιτισμικού πλούτου είναι πλέον ορατός. 

Δυστυχώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ανθρώπων δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για 

τη συλλογή και χρήση βοτάνων, καθώς είναι ευκολότερο για αυτούς να προμηθεύονται από 

τα φαρμακεία ότι χρειάζονται (εμπορικά σκευάσματα και φυτικά παρασκευάσματα) για την 

διατήρηση της καλής υγείας τους. Αν οι εθνοβοτανικοί δεν καταγράψουν όλες αυτές τις 

πληροφορίες, τότε η γνώση που έχει συσσωρευτεί στο πέρασμα των αιώνων και σχετίζεται με 

τη θεραπευτική χρήση των φυτών, θα χαθεί.  

 Ή άναρχη αστική ανάπτυξη, η καταστροφή των οικοτόπων και η έλλειψη μέριμνας για την 

προστασία του περιβάλλοντος έχουν συντελέσει στην εξαφάνιση αρκετών φυτικών ειδών με 

ευεργετικές για την υγεία του ανθρώπου ιδιότητες. 

 Σε λίγα πανεπιστήμια παγκοσμίως εκπαιδεύονται νέοι εθνοβοτανικοί και ταξονομικοί 

ερευνητές, δύο ειδικότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση 

εθνοβοτανικών μελετών. 

Η εφαρμογή της λαϊκής παραδοσιακής θεραπευτικής είναι βασισμένη σε γνώσεις που έχουν 

περάσει προφορικά από γενιά σε γενιά, ενώ μόνο λίγες γραπτές πηγές είναι διαθέσιμες. Σε αντίθεση 

με την κινέζικη και την ινδική παραδοσιακή θεραπευτική, οι Ελληνικές ρίζες της λαϊκής ιατρικής 

«ξεθωριάζουν». Η πραγματοποίηση εθνοφαρμακολογικών μελετών για την καταγραφή, την 

ταξινόμηση και το φαρμακολογικό έλεγχο των πληροφοριών της λαϊκής παραδοσιακής θεραπευτικής 

κρίνεται στις μέρες μας  επιτακτική. Πολλές ανεκτίμητες πληροφορίες οι οποίες έχουν χαθεί με την 



καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και την καύση βιβλίων κατά την περίοδο των 

κλασικών χρόνων ίσως έχουν διασωθεί με τον προφορικό λόγο σε περιοχές που έχουν παράδοση στη 

χρήση βοτάνων (π.χ. Πήλιο, Βίκος, ορεινές περιοχές της Κρήτης κ.ά.). 

Η Ελλάδα αναλογικά με το μέγεθός της, διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό φυτικών ειδών και τα 

περισσότερα ενδημικά είδη στην Ευρώπη (6.000 είδη από τα οποία τα 950 εξαπλώνονται μόνο στη 

χώρα μας). Μολονότι η χώρα μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα χλωριδικής ποικιλότητας 

η παραδοσιακή θεραπευτική χρήση των ελληνικών βοτάνων δεν έχει καταγραφεί με συστηματικό 

τρόπο. Η ανάδειξη τόσο του χλωριδικού μας πλούτου όσο και της αποτελεσματικότητας της 

παραδοσιακής μας θεραπευτικής, θα συντελέσει στην ανάπτυξη του τομέα των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών στη χώρα μας και την επακόλουθη στήριξη της εθνικής μας οικονομίας. 

 

Προηγούμενες εθνοβοτανικές και εθνοφαρμακολογικές μελέτες 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για την συλλογή πληροφοριών λαϊκής θεραπευτικής στον 

ελλαδικό χώρο δημοσιεύτηκε το 1984 από τους Tammaro και Xepapadakis [5]. Στα πλαίσια της 

μελέτης αυτής, η οποία έλαβε χώρα στην επαρχία Πραμάντας του Νομού Ιωαννίνων (Ήπειρος, ΒΔ 

Ελλάδα), καταγράφηκαν οι γνώσεις υπερηλίκων σχετικά με τη χρήση βοτάνων τόσο για τη θεραπεία 

ασθενειών, όσο και ως χρωστικές. Μολονότι αρκετά από τα αναφερόμενα φυτικά είδη 

χρησιμοποιούνται ευρέως και σε άλλες μεσογειακές χώρες, υπάρχουν αναφορές για ενδημικά είδη ή 

πιο συχνά τοπικές χρήσεις κοινών βοτάνων που δεν συσχετίζονται με προηγούμενες μελέτες. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Hypericum perforutum L., του οποίου η χρήση με τη μορφή 

εγχύματος και ελαίου για την επούλωση πληγών είχε ήδη αναφερθεί, ενώ η λήψη του για τις 

αντιπυρετικές του ιδιότητες αποτελεί μία τοπική χρήση.  

Στην Ήπειρο επίσης (περιοχή Ζαγορίου), η Σ. Κοκκίνη και οι συνεργάτες της το 1993 

πραγματοποίησαν μία εθνοβοτανική έρευνα, η οποία είχε ως σκοπό να αξιολογηθεί η παρούσα 

κατάσταση σχετικά με τη χρήση φαρμακευτικών φυτών στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της 

περιοχής [3]. Το Ζαγόρι αποτελεί μια ομάδα χωριών κοντά στον εθνικό δρυμό του Βίκου-Αώου 

(χαράδρα του Βίκου), το οποίο σε προηγούμενους αιώνες ήταν αναγνωρισμένο κέντρο 

παραδοσιακής θεραπευτικής. Η φήμη των πρακτικών γιατρών, οι οποίοι κατάγονταν από την 

περιοχή αυτή και ήταν γνωστοί ως «κομπογιαννίτες» ή «βικογιατροί» είχε ξεπεράσει τα σύνορα της 

Ελλάδας. Περίπου 100 διαφορετικά είδη και οι χρήσεις τους (θεραπευτικές και άλλες) 

καταγράφηκαν, ενώ οι πληροφορίες που συμπεριελήφθησαν στη έρευνα αυτή είτε προήλθαν από τη 



μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας είτε ήταν αποτέλεσμα των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα σε 28 

ηλικιωμένους κατοίκους. Οι γέροντες που διατηρούν την παράδοση των «βικογιατρών», 

εμπιστεύονται μόνο τους εαυτούς τους στη συλλογή των βοτάνων και την προετοιμασία των 

θεραπευτικών παρασκευασμάτων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι οι νέοι 

της περιοχής παρουσίασαν μειωμένο ενδιαφέρον για τα βότανα και τις ιδιότητές τους, ερμηνεύει σε 

μεγάλο βαθμό την ανησυχία που υπάρχει για την απώλεια αυτού του πλούτου γνώσης και καθιστά 

επιτακτική την άμεση καταγραφή του. Επίσης, ο μεγάλος χλωριδικός πλούτος της περιοχής είναι σε 

συμφωνία με την πεποίθηση ότι θα υπάρχουν και άλλα φαρμακευτικά φυτά των οποίων δεν έχουν 

καταγραφεί μέχρι σήμερα οι θεραπευτικές τους ιδιότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από 

τα 52 φυτικά είδη στα οποία αναφέρθηκαν οι ερωτηθέντες, 14 δεν είχαν αναφερθεί στο παρελθόν 

στη βιβλιογραφία ως θεραπευτικοί παράγοντες. 

Μια άλλη περιοχή φημισμένη για την παράδοση στη χρήση βοτάνων αποτελεί το Πήλιο, στο 

οποίο καταγράφηκε από τον D. E. Brussell [6] το 2004 ένα σημαντικό πλήθος εθνοβοτανικών 

στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε άτομα της περιοχής και 

συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικές με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση βοτάνων (225 taxa που 

ανήκουν σε 77 διαφορετικές οικογένειες)  για θεραπευτικούς σκοπούς. Επίσης, η μελέτη αφορούσε 

την καταγραφή τόσο των φαρμακευτικών – αρωματικών φυτών, όσο και του τρόπου με τον οποίο 

διενεργείται το εμπόριό τους από τους υπαίθριους μικροπωλητές. Παράλληλα συλλέχθηκαν 

πληροφορίες για συγγενή είδη, ενώ αρχαία κείμενα μελετήθηκαν με σκοπό την βιβλιογραφική 

αξιολόγηση τους. Ωστόσο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι αναγκαίο όλες αυτές οι 

πληροφορίες να αξιολογηθούν για την εγκυρότητά τους, ενώ η χρήση των βοτάνων και ο 

πειραματισμός με αυτά πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. 

Εξίσου σημαντικές ήταν και τρεις μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την  ερευνητική 

ομάδα της Σ. Κοκκίνη και είναι σχετικές με τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά τα οποία 

απαντώνται στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη από αυτές [7], στην οποία ερωτήθηκαν οι 

πωλητές βοτάνων που είχαν παραδοσιακά καταστήματα ή υπαίθριους πάγκους, έγινε με σκοπό τη 

συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με την προέλευση, τη συχνότητα εμφάνισης, τον τρόπο 

χρήσης και τις θεραπευτικές ιδιότητες βοτάνων που ανήκουν στην οικογένεια των χειλανθών 

(Labiatae). Μεταξύ των φαρμακευτικών φυτών που καταγράφηκαν (28 διαφορετικά είδη και 

υποείδη) περιλαμβάνονται πολύ κοινά είδη, όπως είναι το δίκταμο, το τσάι του βουνού, το 

φασκόμηλο, η μέντα, το θυμάρι, το δενδρολίβανο, το μελισσόχορτο, η λεβάντα, η μαντζουράνα κ.ά. 



Μολονότι τα περισσότερα από αυτά, τα οποία συλλέγονταν κατά κύριο λόγο από την πλούσια 

ελληνική φύση, χρησιμοποιούνταν ως μπαχαρικά, όλα ήταν γνωστά για τις θεραπευτικές τους 

ιδιότητες. Οι πιο συνηθισμένες θεραπευτικές ιδιότητες που αποδίδονται στα βότανα αυτά είναι οι 

καθαρκτικές, διουρητικές, αποχρεμπτικές, ηρεμιστικές, αντιβηχικές, ευστόμαχες κ.ά. Σε μια 

μεταγενέστερη μελέτη [4], η οποία ήταν πιο γενικευμένη και αφορούσε 172 φαρμακευτικά φυτά τα 

οποία εμπορεύονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα (77 %) είναι 

ελληνικής προέλευσης, ενώ σχεδόν τα μισά από αυτά είναι αυτοφυή. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η 

χρήση 93 (54 %) ειδών που ήταν γνωστά από την εποχή του Διοσκουρίδη για τις θεραπευτικές τους 

ιδιότητες. Τέλος, επισημάνθηκε ότι τα βότανα που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά την τελευταία 

δεκαετία δεν έχουν αναφερθεί στα κείμενα των αρχαίων ελλήνων ιατρών συγγραφέων, το κοινό 

τους όνομα προέρχεται από το αντίστοιχο επιστημονικό και πωλούνται κυρίως σε κάποια 

«μοντέρνα» καταστήματα. Στην τρίτη και πιο εξειδικευμένη μελέτη [8] καταγράφηκαν οι 

θεραπευτικές ιδιότητες οκτώ φυτικών ειδών, τα οποία ανήκουν στα γένη Acinos και Mentha και 

απαντώνται στην αγορά της Θεσσαλονίκης (παραδοσιακά και μοντέρνα καταστήματα με 

φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, πάγκοι σε υπαίθριες αγορές, υπεραγορές). Οι χρήσεις των 

βοτάνων αυτών σχετίζονται με παθήσεις του στομάχου, την πέψη καθώς και δυσλειτουργίες του 

αναπνευστικού συστήματος. Αντίστοιχες αναφορές για τις θεραπευτικές αυτές χρήσεις των βοτάνων 

εντοπίσθηκαν σε εθνοφαρμακολογικές και εθνοβοτανικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 14 

άλλες μεσογειακές χώρες, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι 23 από τις δράσεις που 

καταγράφηκαν έχουν ήδη αναφερθεί από τον Διοσκουρίδη στο έργο του ‘Περί ύλης ιατρικής’ (1ος

Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί σποραδικές και λιγότερο συστηματικές προσπάθειες για την 

καταγραφή και διάσωση πληροφοριών λαϊκής θεραπευτικής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι 

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της πράξης 2.6.1α του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. για τα «Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Μολονότι οι μελέτες αυτές είναι δυνατό να αποτελέσουν ένα 

σημαντικό «εργαλείο» στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της νεολαίας σε θέματα περιβάλλοντος 

[9], δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της εθνοβοτανικής επιστήμης και τα 

αποτελέσματά τους είναι λιγότερο τεκμηριωμένα και μη αξιοποιήσιμα για τους σκοπούς της. 

 

αιώνας μ.Χ.). 

 

Καταγραφή πληροφοριών λαϊκής θεραπευτικής και αξιολόγησή τους τόσο με βάση τις αρχές της 

Εθνοβοτανικής όσο και με την εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών 



Η εκπόνηση συστηματικών εθνοφαρμακολογικών μελετών χρήζει «εργαλείων» συλλογής και 

πρωταρχικής αξιολόγησης δεδομένων, μέσω ερωτηματολογίων και δομημένων ή ημιδομημένων 

συνεντεύξεων, γλωσσολογικών και σημασιολογικών μελετών, ανάλυσης κειμένων (πηγών). 

Πρωταρχικός στόχος είναι ο εντοπισμός των «παραδοσιακών» θεραπευτών και η καταγραφή των 

στοιχείων που σχετίζονται με τα βότανα και τις θεραπευτικές τους χρήσεις. Η λήψη δειγμάτων και 

φωτογραφιών συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των φυτών και τέλος, η σημαντικότητα – ωριμότητα 

της εκάστοτε πληροφορίας κρίνεται μετά από συνεκτίμηση της συχνότητας με την οποία αναφέρεται 

και τη σύγκριση με δεδομένα προηγούμενων μελετών. Στη χώρα μας, οι ελάχιστες 

εθνοφαρμακολογικές - εθνοβοτανικές μελέτες που έχουν καταγραφεί επίσημα, καλύπτουν 

γεωγραφικά ένα μικρό μόνο μέρος της ελληνικής επικράτειας (Περιοχές Ζαγορίου και Πραμάντας 

στην Ήπειρο, Πήλιο και αγορά της Θεσσαλονίκης). Επίσης, σχετίζονται κυρίως με απλή καταγραφή 

εθνοβοτανικών δεδομένων και σύγκρισή τους με πληροφορίες που περιέχονται σε αρχαία κείμενα 

(κυρίως του Διοσκουρίδη) και δεδομένα ανάλογων μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες 

χώρες (κυρίως μεσογειακές), χωρίς περαιτέρω αξιολόγησή τους με σύγχρονα επιστημονικά 

δεδομένα και εργαστηριακές τεχνικές. 

Οι σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (HPTLC, HPLC, LC-MS και NMR), χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην αξιολόγηση του χημικού περιεχομένου των φυτικών παρασκευασμάτων, γεγονός που 

συνδέεται άμεσα τόσο με την ταυτότητα των βοτάνων από τα οποία προέρχονται, όσο και με την 

εκδήλωση των βιολογικών τους ιδιοτήτων. Στην Κινέζικη βοτανοθεραπευτική, μία από τις 

αρχαιότερες και τις πλέον διαδεδομένες παγκοσμίως, οι τεχνικές αυτές βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή 

στον έλεγχο γνησιότητας και την αξιολόγηση της ποιότητας των φυτικών δρογών. 

Σκοπός της μελέτης η οποία ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & 

Χημείας Φυσικών Προϊόντων του ΕΚΠΑ είναι η συστηματική καταγραφή πληροφοριών 

παραδοσιακής θεραπευτικής και η αξιολόγησή τους τόσο με βιβλιογραφικά δεδομένα όσο και με 

σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές. Η επιλογή των περιοχών μελέτης έγινε με κριτήριο τη 

μακροχρόνια παράδοσή τους στη χρήση βοτάνων, την πλούσια χλωρίδα τους και την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους κατοίκους τους. 

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου 

περιλαμβάνει: 

• Συλλογή και καταχώριση των πληροφοριών: Με βάση την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι σχετικά απλό και μπορεί να 



προσαρμοστεί εύκολα στις ομάδες μελέτης στις οποίες απευθύνεται (π.χ. γέροντες, μαθητές, 

φοιτητές, φαρμακοποιοί, έμποροι βοτάνων κ.τ.λ.). Το ερωτηματολόγιο αυτό αποσκοπεί τόσο 

στην κατανόηση του βαθμού γνώσης των ερωτηθέντων σε σχέση με τη χρήση των βοτάνων, 

όσο και στην πλήρη καταγραφή των σημαντικών πληροφοριών από τους ανθρώπους-γνώστες 

(περιγραφή δρόγης, χρήσεις, τρόπος παρασκευής θεραπευτικών μορφών κ.ά.). Ο εντοπισμός 

των τελευταίων, τόσο με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, όσο και τις υποδείξεις 

των ντόπιων κατοίκων, αποτελεί ορόσημο για την επιτυχή έκβαση του παρόντος έργου. 

Επίσης, στις περιπτώσεις που θα κριθεί σκόπιμο θα γίνουν συνεντεύξεις, που θα 

ηχογραφούνται, θα έχουν ελεύθερη δομή και θα είναι σύμφωνες με τον Διεθνή Κώδικα 

Ηθικής [10]. Οι καταγραφείσες πληροφορίες καταχωρούνται σε ειδικά διαμορφωμένη βάση 

δεδομένων, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το επιστημονικό όνομα, κοινά ονόματα και 

το βιότοπο του αναφερόμενου φυτικού είδους, όπως επίσης και τον τρόπο παρασκευής και 

χρήσης των φυτικών παρασκευασμάτων. Τα δεδομένα που θα προκύψουν, θα υποστούν την 

απαραίτητη στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία – 

πληροφορίες – μεταβλητές για την ανάλυση του «πληθυσμού» αναφοράς. 

• Συστηματικός προσδιορισμός των φυτικών ειδών  

Παράλληλα με τη συλλογή πληροφοριών, πραγματοποιείται λήψη φωτογραφικού υλικού και 

φυτικών δειγμάτων. Με τη βοήθεια των προαναφερόμενων στοιχείων και τη χρήση ειδικών 

βοτανικών συγγραμμάτων [11] θα γίνει βοτανικός προσδιορισμός των εξεταζόμενων ειδών. Επίσης, 

σύμφωνα με τους κανόνες ορθής συλλογής φυτών, θα λαμβάνεται μία μικρή ποσότητα φυτικού 

υλικού για την παρασκευή των εκχυλισμάτων. Έτσι, θα δημιουργηθεί φυτοθήκη και συλλογή 

φυτικών εκχυλισμάτων οι οποίες θα σχετίζονται άμεσα με πληροφορίες λαϊκής παραδοσιακής 

θεραπευτικής. 

• Αξιολόγηση των πληροφοριών λαϊκής παραδοσιακής θεραπευτικής 

Αρχικά, με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, αλλά και στοιχειώδεις κανόνες που 

διέπουν τις εθνοφαρμακολογικές μελέτες, εντοπίζονται οι άνθρωποι-κλειδιά. Ακολούθως, με σκοπό 

την αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν καταγραφεί λεπτομερώς (συνεντεύξεις) 

πραγματοποιείται: 

 Αναζήτηση πληροφοριών από αρχαία και βυζαντινά κείμενα, ανάλογες εθνοβοτανικές 

μελέτες και άλλες  νεώτερες βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται στα βότανα και τις 

χρήσεις τους 



 Ανεύρεση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων (έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά) 

για την τεκμηρίωση των πιθανών θεραπευτικών χρήσεων που έχουν καταγραφεί 

Στα πλαίσια της προσπάθειας επιβεβαίωσης ή μη των πληροφοριών με βάση το χημικό φορτίο 

των βοτάνων θα πραγματοποιηθεί:  

 Εκχύλιση του φυτικού υλικού και παραλαβή (εκτέλεση των αναφερόμενων συνταγών) των 

περιεχόμενων ουσιών 

 Πρωταρχική διερεύνηση του χημικού φορτίου με απλές φωτομετρικές μεθόδους (π.χ. 

προσδιορισμός ολικών φαινολικών, φλαβονοειδών κ.ά.)  

 Καταγραφή του χημικού προφίλ με τη βοήθεια σύγχρονων χρωματογραφικών και 

φασματοσκοπικών  τεχνικών (HPTLC, HPLC, LCMS, NMR)  

Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής αναζήτησης και του χαρακτηρισμού του 

χημικού φορτίου θα καθοριστούν τα πιο σημαντικά παρασκευάσματα, τα οποία θα αξιολογηθούν ως 

προς την τοξικότητα και την αποτελεσματικότητά τους με τη χρήση μιας σειράς in vitro ελέγχων. Στη 

συνέχεια θα γίνει συσχέτιση εργαστηριακών και βιβλιογραφικών δεδομένων και τα αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση της έκθεσης που θα ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων και 

θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εκάστοτε πληροφορία. 

Ήδη έχει αναφερθεί, ότι η παρούσα μελέτη αρχικά αφορά συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες 

είναι απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, διακρίνονται για την πλούσια χλωρίδα τους 

και φημίζονται για την παραδοσιακή χρήση βοτάνων από τους κατοίκους τους. Ωστόσο, απώτερος 

στόχος μας είναι η ανάπτυξη σχεδίου μελλοντικής αξιοποίησής των αποτελεσμάτων του παρόντος 

έργου, μέσω της δημιουργίας δικτύου και εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδος.  Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα συντελέσουν στην ανάδειξη της 

θεραπευτικής δύναμης των ελληνικών βοτάνων και την αποκατάσταση της φήμης τους στο ευρύ 

κοινό. Επίσης, πιστεύουμε ότι σημαντικά θα είναι τα μελλοντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, 

λόγω της συμβολής της στην ανάπτυξη του τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη 

χώρα μας.  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για μια επίπονη, χρονοβόρα και αρκετά δαπανηρή 

προσπάθεια, η οποία απαιτεί τη συνεργασία ερευνητών που ειδικεύονται σε διαφορετικούς 

επιστημονικούς τομείς (Φαρμακογνωσία, η Εθνοβοτανική, η Συστηματική Βοτανική, η Βιολογία κ.ά.). Για 

τον λόγο αυτό, εκτός από τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας που ανήκουν στο Εργαστήριο 



Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, συμμετέχουν ερευνητές και από άλλα ερευνητικά 

ιδρύματα, όπως είναι το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τμήμα 

Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Επίσης, ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη προσπάθεια έχουν εκδηλώσει διάφοροι 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας, το Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Τέλος, σημαντικότητα είναι η 

συνεισφορά της εταιρείας ‘APIVITA’, η οποία αποτελεί τον επίσημο χορηγό του συγκεκριμένου έργου.  
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