Νερό: το σημαντικότερο φυσικό ίαμα
Φύλλο δραστηριοτήτων μαθητή και μαθήτριας
Προετοιμασία
Εσύ και οι συμμαθητές σου θα εργάζεστε ως μέλη Ερευνητικής ομάδας Τμήματος Χημείας ενός
Πανεπιστημίου με σκοπό την προώθηση των φυσικών μεθόδων ίασης έχοντας ως σημαντικότερη
ουσία το νερό. Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου ανακοίνωσε με δελτίο
τύπο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Κρήτη
ζητώντας από την ερευνητική ομάδα να σχεδιάσει δυο εκπαιδευτικές παρεμβάσεις δράσεις. Οι δυο
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα αλληλοσυμπληρώνονται , αλλά θα απευθύνονται σε διαφορετικές
ομάδες ανθρώπων. Η πρώτη θα αφορά μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12-16 ετών και η δεύτερη
εκπαιδευτικούς. Αφού μελετήσετε τις δημοσιεύσεις και επιλέξετε τις ουσίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως φυσικά ιάματα, πειραματιστείτε με τρόπους διαχωρισμού δραστικών ουσιών
από τα φυσικά ιάματα και παρασκευάσετε σκευάσματα για ιαματική χρήση θα σχεδιάσετε ένα
φυλλάδιο για μαθητές και μαθήτριες και ένα βίντεο για εκπαιδευτικούς που θα παρουσιάζουν τα
ευρήματα των ομάδων. Το φυλλάδιο θα πρέπει να έχει τη μορφή κόμικς και το βίντεο τη μορφή
ντοκιμαντέρ.
Επιστημονικές πληροφορίες που θα μάθετε
Τρόποι διαχωρισμού μειγμάτων. Τί είναι εκχύλιση, απόχηση, διήθηση, απόσταξη.
Το νερό ως κύριος διαλύτης.
Ομογενή και ετερογενή μείγματα. Διαλύματα.
Περιεκτικότητα διαλύματος
Ασκληπιός. Οι απαρχές της Ιατρικής.
Ιδιότητες και χρήσης φυτικών ζωικών και ανόργανων ιαμάτων (βότανα, ορυκτά κτλ).
Το κόμικς ως εργαλείο μετάδοσης πληροφοριών και μέσο εκπαίδευσης.
Κατασκευές – Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Θα κατασκευάσετε ένα κόμικς για μαθητές και μαθήτριες ώστε να γίνει περισσότερο προσιτή σε
αυτούς η γνώση και η χρήση φυσικών ιαμάτων. Επίσης, θα δημιουργήσετε ένα ντοκιμαντέρ, λίγων
λεπτών, για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να πληροφορηθούν και να καθοδηγηθούν για τον πρακτικό
τρόπο δημιουργίας φυσικών ιαμάτων.

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου
Φυσικά Ιάματα
-----------------------------------------------------------------------Κάθε μέρα, σε όλο τον κόσμο, εκδηλώνεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα “Φυσικά Ιάματα”,
δηλαδή τα γιατρικά που προέρχονται απευθείας από κάποια οργανική ή ανόργανη πηγή. Στη δύση,
οι πολίτες συχνά αναφέρονται στον κίνδυνο των παρενεργειών από τα συνθετικά φάρμακα ως λόγο
για την επιστροφή στα ηπιότερα φυσικά φάρμακα. Στον υπό ανάπτυξη κόσμο, η οικονομική
αδυναμία για την εισαγωγή συνθετικών φαρμάκων ενθαρρύνει την αναζωπύρωση της εκτίμησης
στα παραδοσιακά λαϊκά γιατρικά. Η τάση αυτή προς πιο φυσικά φάρμακα έχει κερδίσει έδαφος και
λόγω της ευαισθητοποίησης σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η καταστροφή τροπικών
δασών που περιέχουν μέσα του πολλά σπάνια είδη με φαρμακευτική αξία. Αν και οι θεραπευτικές
επιδράσεις πολλών βοτάνων δεν έχουν αποδειχτεί επιστημονικά, συνεχίζεται πάντα η έρευνα για να
μάθουμε πως λειτουργούν τα φυτά, τα ζώα ή τα ορυκτά αυτά, και για να αναγνωρίσουμε τα
δραστικά συστατικά στα οποία οφείλουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Οι επιστήμονες ελπίζουν
ότι η έρευνα αυτή μπορεί να αποκαλύψει νέα δραστικά φυσικά συστατικά που ίσως αποτελέσουν
τη βάση για τη μάχη εναντίον του AIDS ή του καρκίνου. Τα φάρμακα αυτά θα προστεθούν στα
χιλιάδες άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα συνθετικά θεραπευτικά μέσα που αρχικά προήλθαν από
τα φαρμακευτικά βότανα ή ορυκτά.
Όταν παραλαμβάνουμε τα χημικά συστατικά των φυτών και προσπαθούμε να τα μετατρέψουμε σε
δραστικά χημικά φάρμακα για να εκμηδενίσουμε τα συμπτώματα της ασθένειας, παρόλο που είναι
φτιαγμένα για να βοηθήσουν το σώμα να θεραπευτεί μόνο του, ξεχνούμε μια από τις βασικές αρχές
της παραδοσιακής θεραπευτικής: ότι προσπαθεί κανείς να αντιμετωπίσει την αιτία της δυσαρμονίας
και της “ασθένειας” μάλλον, παρά τις επιδράσεις της. Ξεχνούμε ακόμα ότι η παραδοσιακή
φροντίδα της υγείας αφορά τόσο στην πρόληψη της νόσου όσο και στη θεραπεία της, και ότι η
καλή υγεία είναι ευθύνη τόσο του ασθενή όσο και του γιατρού. Ο Ιπποκράτης συμβούλευε καθαρό
αέρα, καλή διατροφή και άσκηση.
Η χρήση απλών φυσικών γιατρικών μπορεί να μας ενθαρρύνει να αναλάβουμε και πάλι την ευθύνη
της ίδιας μας της υγείας. Αντί να προσπαθούμε να εξαλείψουμε τα συμπτώματα όταν γίνονται
βαριά, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε συντονισμένοι με το σώμα μας έτσι ώστε να
μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα αυτά καθώς αναπτύσσονται και να αντιμετωπίζουμε
τις πιθανές αιτίες τους – είτε είναι φυσικές, είτε συναισθηματικές ή πνευματικές – για
αποκαταστήσουμε την ουσιώδη ενέργεια και ισορροπία. Πάντοτε, χωρίς υπερβολές και βέβαια
πρέπει να θυμόμαστε ότι τα τελευταία 150 χρόνια, με την συνεχόμενη ανάπτυξη της σύγχρονης
ιατρικής και των τεχνιτών φαρμάκων καταπολεμήθηκαν πολλές ασθένειες που ταλαιπώρησαν την
ανθρωπότητα και γενικότερα, αυξήθηκε το προσδόκιμο της ζωής.
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Προς: Θεοδώρου Πάρη, Συντονιστής Ερευνητικής ομάδας
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Τμήμα: Χημείας
Αριθμός σελίδων 2
Από: Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου
Θέμα: Υλικό προβολής του νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά
ιάματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας.
Το ΠΕΚ Ηρακλείου μόλις ολοκλήρωσε την συνεδρίαση του και αποφάσισε να αναδείξει και να
προβάλει την τοπική βιοποικιλότητα και το τοπίο της Κρήτης ως μέσα για την βελτίωση της
προσωπικής υγείας του κάθε ατόμου. Τα “Φυσικά Ιάματα” που φιλοξενεί ο τόπος μας, εξαιτίας και
της έντονης ενδημικότητας που εμφανίζουν, αποτέλεσαν από την αρχαιότητα πόλο έλξεις των
ανθρώπων που ασχολήθηκαν με μεθόδους πρόληψης και ίασης των ασθενειών. Επίσης, η ποιότητα
των νερών που υπάρχουν στο νησί μας, αλλά και τα πετρώματα και η ενέργεια του γενικότερου
τοπίου επέδρασαν στο να ιδρυθούν στην Κρήτη Ασκληπιεία, δηλαδή θεραπευτήρια κατά την
αρχαιότητας. Τα παραπάνω αποτελούν κατάλληλη αφορμή ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες
σχετικά με τα φυσικά ιάματα του τόπου μας..
Το ΠΕΚ Ηρακλείου ζητά τη δημιουργία εντύπου για την προβολή του θέματος των “Φυσικών
Ιαμάτων”. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έντυπου είναι η έρευνα της κοινής
γνώμης για την εύρεση του καταλληλότερου τρόπου δημιουργίας, αλλά και των θεματικών του
εντύπου. Πρέπει να δημιουργηθούν τρία διαφορετικά δείγματα εντύπων που μπορούν να
προβληθούν πιλοτικά στο κοινό.
Οι προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος της εργασίας που μας έχει ανατεθεί είναι ασφυκτικές και
για αυτό σας προτείνω την ανάδειξή νέων ερευνητικών ομάδων φοιτητών. Επειδή όμως δεν έχουν
εμπειρία για τα τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την δημιουργία εντύπων προβολής και
εμπεριστατωμένες γνώσεις σχετικά με τα “Φυσικά Ιάματα” θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να τους
εκπαίδευση για να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις πολύ σύντομα.
Στο email είναι συνημμένα 5 άρθρα τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Οι ερευνητικές
ομάδες θα πρέπει να τα επεξεργαστούν πριν ξεκινήσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες. Θα ήταν
καλό αν η ερευνητική ομάδα κρατούσε σημειώσεις με βάση τις σκέψεις και τις απαντήσεις στα
διάφορα ερωτήματα που θα γεννιούνται κατά τη διάρκεια τη έρευνας.
Σας παραθέτω το τμήμα του συμβολαίου μας με το ΠΕΚ Ηρακλείου για περαιτέρω ενημέρωσή
σας.
Ο/Η ανάδοχος του έργου οφείλει να εκτελέσει την απαιτούμενη έρευνα για να καθορίσει το
καταλληλότερο έντυπο προβολής των “Φυσικών Ιαμάτων”. Οι παρακάτω παράγοντες θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη σχετικά με τις συστάσεις που θα γίνου:
 Θα πρέπει να προταθούν τρόποι προβολής του θέματος των “Φυσικών Ιαμάτων” ώστε να
ερευνηθεί ποιος από αυτούς θα χρησιμοποιηθεί για το έντυπο.
 Το κοινό θα πρέπει να ερωτηθεί ως προς το ενδιαφέρον του για τη θεματική που θα επιλεγεί




i.
ii.
iii.
iv.
v.

για να εμπεριέχεται στο έντυπο.
Το υλικό του συνιστώμενου εντύπου θα πρέπει να τεκμηριωθεί επιστημονικά από τα
ευρήματα της έρευνας και τη σχετική βιβλιογραφία.
Μια έγγραφη αναφορά με τις δράσεις, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις σας είναι επίσης
απαραίτητη. Το ΠΕΚ Ηρακλείου ίσως χρειαστεί να παρουσιάσει μια περίληψη της
αναφοράς στο Υπουργείο. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Μια περίληψη για την ιστορία των τρόπων θεραπείας στην αρχαία Ελλάδα και την χρήση
των “Φυσικών Ιαμάτων”.
Μια περιγραφή της αξίας των “Φυσικών Ιαμάτων” και πως αυτή εφαρμόστηκε στο
παρελθόν και στο παρόν.
Μια καταγραφή των μεθόδων που μπορούμε να εξάγουμε τα χρήσιμα συστατικά των
“Φυσικών Ιαμάτων”, με σκοπό τη θεραπευτική χρήση.
Μια περιγραφή των ερευνών που έγιναν στο κοινό τόσο για τη θεματική του εντύπου, όσο
και για τον τρόπο προβολής του θέματος.
Σκέψεις για τον τρόπο που το έντυπο αναμένεται να επιδράσει στη διαμόρφωση στάσεων
και αξιών της κοινής γνώμης.

Προτείνω να κανονίσετε μια συνάντηση με την ερευνητική ομάδα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Παρακαλώ γνωστοποιήστε μου προβλήματα που ίσως προκύψουν και κρατήστε με ενήμερο της
προόδου που κάνετε. Στο άμεσο μέλλον θα λάβετε νέο email μου.
Με εκτίμηση,
Θεοδώρου Πάρης
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Email από Θεοδώρου Πάρη, Συντονιστής Ερευνητικής ομάδας Επείγον!
Προς: Όλοι οι νεοπροσληφθέντες ερευνητές της Ομάδας Διδακτικής της Χημείας.
Θέμα: Το τμήμα Χημείας (Τομέας Διδακτικής της Χημείας).
Project: Υλικό προβολής του νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά
ιάματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας.
Προγραμματισμός συνάντησης
Ημερήσια διάταξη για τον προγραμματισμό των εργασιών.
1. Παρουσίαση σχετικών πληροφοριών και συζήτηση του περιεχομένου του φαξ και των
άρθρων που στάλθηκαν από τον υπεύθυνο του ΠΕΚ. (Αντίγραφα εσωκλείονται)(10 λεπτά)
Θέματα προς συζήτηση
a) Τι χρειάζεται να ερευνήσουμε; (ο Δρ. Θεοδώρου θα κάνει συνοπτική περιγραφή) (5 λεπτά)
b) Κατανοώντας τα τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία έντυπου προβολής του
νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά ιάματα με τη χρίση κόμικς (ο
Δρ. Θεοδώρου θα παραθέσει σχετικές δημοσιεύσεις προς ανάγνωση) (20 λεπτά)
Άρθρο 1: Τα Ασκληπιεία ως νοσηλευτήρια.
Άρθρο 2: Γιατρικά από βότανα.
Άρθρο 3: Από τα φυτά στα χάπια.
Άρθρο 4: Αξιοποίηση των Ψηφιακών Κόμικς στην Εκπαίδευση.
2. Σύντομη αναφορά στα μέλη της ομάδας σχετικά με το τι πρέπει να διαβάσουν πριν τη συζήτηση.
(20 λεπτά)
3. Σχεδιασμός της ερευνητικής δράσης και ανάθεση καθηκόντων ανά ομάδες (αναφορά σε άρθρα
και φαξ και σχέδιο δράσης παρακάτω) (30 λεπτά)
Ερωτήματα σχετικά με το σχέδιο δράσης:
Ποια είναι τα καθήκοντα\εργασίες;
Με ποιά σειρά πρέπει να εκτελεστούν;
Ποιός θα αναλάβει την κάθε εργασία;
Πόσο διάστημα θα χρειαστεί και τι χρειαζόμαστε;
Πώς θα ελέγχουμε την πρόοδο των εργασιών;
Πώς και πότε θα κάνουμε αναφορές με τα ευρήματά μας;
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Email από Ιωάννη Μαριούδη Επείγον!
Προς: Όλοι οι νεοπροσληφθέντες ερευνητές της Ομάδας Διδακτικής της Χημείας.
Θέμα: Το τμήμα Χημείας (Τομέας Διδακτικής της Χημείας).
Project: Υλικό προβολής του νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά
ιάματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας.

Προγραμματισμός δημιουργίας κόμικς
Ημερήσια διάταξη για τον προγραμματισμό των εργασιών δημιουργίας κόμικς.
1. Παρουσίαση σχετικών πληροφοριών και συζήτηση του περιεχομένου του email και του άρθρου
που στάλθηκε από τον υπεύθυνο του ΚΠΕ. (Αντίγραφο εσωκλείεται) (10 λεπτά)
Θέματα προς συζήτηση:
α) Δημιουργία κόμικς (ο Δρ Μαριούδης θα κάνει συνοπτική περιγραφή ) (15 λεπτά)
β) Κατανοώντας τα τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία κόμικς ως μέσο
προβολής του νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά ιάματα που
μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας. ο Δρ. Μαριούδης θα παραθέσει σχετικές δημοσιεύσεις προς
καθοδήγηση. (20 λεπτά)
Άρθρο 5: Δημιουργία σεναρίου και σχεδίων κόμικς
2. Σύντομη αναφορά στα μέλη της ομάδας σχετικά με το τι πρέπει να προετοιμάσουν πριν τη
σχεδίαση του κόμικς. (10 λεπτά)
3. Σχεδιασμός της δράσης και ανάθεση καθηκόντων ανά ομάδα (ανάλυση απαντήσεων
ερωτηματολογίου και σχέδιο δράσης) (30 λεπτά)
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Email από Ιωάννη Μαριούδη Επείγον!
Προς: Όλοι οι νεοπροσληφθέντες ερευνητές της Ομάδας Διδακτικής της Χημείας.
Θέμα: Το τμήμα Χημείας (Τομέας Διδακτικής της Χημείας).
Project: Υλικό προβολής του νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά
ιάματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας.

Προγραμματισμός δημιουργίας βίντεο/ ντοκιμαντέρ
Ημερήσια διάταξη για τον προγραμματισμό των εργασιών δημιουργίας κόμικς.
1. Παρουσίαση σχετικών πληροφοριών και συζήτηση του περιεχομένου του email και της
ιστοσελίδας που στάλθηκε από τον υπεύθυνο του ΚΠΕ. (Αντίγραφο εσωκλείεται) (10 λεπτά)
Θέματα προς συζήτηση:
α) Δημιουργία βίντεο/ ντοκιμαντέρ (ο Δρ Μαριούδης θα κάνει συνοπτική περιγραφή ) (15 λεπτά)
β) Κατανοώντας τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του βίντεο/ ντοκιμαντέρ ως
μέσο προβολής του νερού και άλλων φυτικών, ζωικών και ανόργανων ουσιών ως φυσικά ιάματα
που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας. ο Δρ. Μαριούδης θα παραθέσει σχετικές αναφορές για την
χρήση φυσικών ιαμάτων και των ιδιοτήτων τους προς καθοδήγηση. (20 λεπτά)
Παράρτημα Α: Ευρετήριο Φυσικών Ιαμάτων (από ιστοχώρο: http://fysikaiamata.blogspot.gr/p/blogpage.html )
2. Σύντομη αναφορά στα μέλη της ομάδας σχετικά με το τι πρέπει να προετοιμάσουν πριν τη
σχεδίαση του βίντεο/ ντοκιμαντέρ. (10 λεπτά)
3. Σχεδιασμός της δράσης και ανάθεση καθηκόντων ανά ομάδα (καταγραφή συνταγών,
βιντεοσκόπηση και σχέδιο δράσης) (30 λεπτά)
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Éóôïñßá ôçò ÉáôñéêÞò, ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ,
ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÁèÞíá

Ãýñù óôïí 5ï ð.×. áéþíá ðéèáíïëïãåßôáé ç ßäñõóç ôùí ðñþôùí éåñþí
íáþí ðñïò ôéìÞ ôïõ èåïý Áóêëçðéïý óå äéÜöïñá ìÝñç ôçò ÅëëÜäáò. Ç
åãêáôÜóôáóç ôùí íáþí áõôþí ãéíüôáí óå åéäéêÜ åðéëåãìÝíïõò ÷þñïõò,
ç öõóéêÞ ïìïñöéÜ ôùí ïðïßùí óõíçãïñïýóå óôç ãñÞãïñç áðïêáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ôùí áóèåíþí ðïõ óõíùóôßæïíôáí óôá Áóêëçðéåßá. Ïé éêÝôåò ðïõ êáôÝöèáíáí óôá Áóêëçðéåßá äåí Ýðáó÷áí óõíÞèùò áðü âáñéÜ
íïóÞìáôá êáé ïé èåñáðåßåò ðïõ åöáñìüæïíôáí Þôáí ðïéêßëåò. Áðü ôç
ìåëÝôç ôùí éáìÜôùí ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôéò áíáèçìáôéêÝò ðëÜêåò ðïõ
Ýöåñå óôï öùò ç áñ÷áéïëïãéêÞ óêáðÜíç ôïõ Ð. Êáââáäßá óôï éåñü ôçò
Åðéäáýñïõ, áëëÜ êáé áðü ôá áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá óå ðïëëÜ Áóêëçðéåßá (ð.÷. êùäéÝò ïðßïõ, ïñåé÷Üëêéíá ÷åéñïõñãéêÜ åñãáëåßá ê.ëð.), ðñïêýðôåé üôé ïé éåñåßò-éáôñïß áíáëÜìâáíáí ôç èåñáðåßá ôùí ðéóôþí ìå ôç
÷ñÞóç öáñìáêåõôéêþí ïõóéþí, öõóéêþí ìÝóùí (êéíçóéïèåñáðåßá, ìáëÜîåéò ê.Ü.) êáé ÷åéñïõñãéêþí åðåìâÜóåùí. ÅðåéäÞ üìùò ç ÉáôñéêÞ Þôáí
Üññçêôá óõíäåäåìÝíç ìå ôç èñçóêåßá, ïé éåñåßò áðÝäéäáí áõôÝò ôéò ðñáãìáôéêÝò èåñáðåßåò óå èåúêÞ åðÝìâáóç êáé äåí áðïêÜëõðôáí ôéò ãíþóåéò
ôïõò. Óõíåðþò, ôá Áóêëçðéåßá áðïôÝëåóáí ôçí êýñéá åóôßá áíÜðôõîçò
ôçò ÅëëçíéêÞò ÉáôñéêÞò êáé óôÝãáóáí ùò éåñÜ èåñáðåõôÞñéá ôïõò ðñþôïõò áóèåíåßò, áíáðôýóóïíôáò ðáñÜëëçëá ôçí ðñþôç íïóçëåßá áóèåíþí, ðïõ åß÷å ìåí èáõìáôïõñãéêü ÷áñáêôÞñá, áëëÜ êáô ïõóßá Þôáí ìéá
ðñáãìáôéêÞ ðáñï÷Þ éáôñéêþí õðçñåóéþí.
1. ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Óôï áñ÷áßï Åëëçíéêü ÐÜíèåïí, ôñåéò åßíáé ïé êýñéïé
èåïß ôçò ÉáôñéêÞò: ï Áðüëëùíáò ùò Ðáßùí, ç ÐáëëÜäá
ÁèçíÜ Þ Õãåßá (åéê. 1) êáé ç ¢ñôåìéò. Óôá ìåôáãåíÝóôåñá Ýôç åìöáíßóôçêå óôïí Åëëçíéêü êüóìï Ýíá ìõóôçñéþäåò ðñüóùðï åìðíåõóìÝíïõ èíçôïý, èåßáò õðïóôÜóåùò, ôï ïðïßï êáôåß÷å ôçí õðåñÜíèñùðç äýíáìç ôçò
èåñáðåßáò ôùí áóèåíåéþí, ï Áóêëçðéüò (åéê. 2). Ðéóôåýåôáé üôé ï Áóêëçðéüò äéäÜ÷èçêå ôçí éáôñéêÞ ôÝ÷íç
áðü ôïí êÝíôáõñï ×åßñùíá, ðïõ ôïí áíÝèñåøå óôï ÐÞëéï, êáôÜëïéðï äå ôçò ðáñáìïíÞò ôïõ åêåß Þôáí ï ìüíéìïò óõíïäüò ôïõ, ôï ößäé. Ç êáôáãùãÞ ôïõ Áóêëçðéïý
åíôïðßæåôáé óôç Èåóóáëßá êáé ç áñ÷áéüôåñç èÝóç ëáôñåßáò ôïõ Þôáí ðéèáíüôáôá ç Ôñßêêç. Ï ¼ìçñïò áíáöÝñåé ôïí Áóêëçðéü ìüíï ùò ãíþóôç ôçò éáôñéêÞò ôÝ÷íçò
êáé êÜíåé ëüãï óôçí ÉëéÜäá ãéá ôïõò õéïýò ôïõ Ìá÷Üïíá êáé Ðïäáëåßñéï, ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò ðáôÝñåò ôçò
×åéñïõñãéêÞò êáé ôçò Íïóïëïãßáò, áíôßóôïé÷á.1 Ïé ðñþéìåò ìáñôõñßåò ãéá ôç ëáôñåßá ôïõ èåïý Áóêëçðéïý áíÜãïíôáé ðéèáíüôáôá ôïí 5ï áéþíá ð.×., ïðüôå êáé ðáßñíåé
ôç èÝóç ôïõ áíÜìåóá óôïõò ÷èüíéïõò èåïýò. Ôï üôé ï
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Áóêëçðéüò åíôÜóóåôáé óôïõò ÷èüíéïõò èåïýò åßíáé áðüññïéá ôçò ìáíôéêÞò öýóçò ôïõ, êáèþò ôá éåñÜ ôïõ
ëåéôïõñãïýóáí ü÷é ìüíï ùò èåñáðåõôÞñéá áëëÜ êáé ùò
ìáíôåßá, áöïý óôç äéÜñêåéá ôçò åãêïßìçóçò ï Áóêëçðéüò åìöáíéæüôáí óôï üíåéñï ôïõ áóèåíïýò áðïêáëýðôïíôÜò ôïõ ôç èåñáðåßá ìå ÷ñçóìü, ôçí ïðïßá, óôç óõíÝ÷åéá, åñìÞíåõå ï éåñÝáò.2

2. ÏÉ ÐÑÏÁÃÃÅËÏÉ ÔÙÍ ÁÓÊËÇÐÉÅÉÙÍ
Áðü ðáëáéïôÜôùí ÷ñüíùí õðÞñ÷áí óôçí Áñ÷áßá ÅëëÜäá êáé Üëëá éåñÜ ðïõ äåí Þôáí áöéåñùìÝíá áðïêëåéóôéêÜ óôïí Áóêëçðéü, üðïõ åöáñìïæüôáí êõñßùò ç
ìÝèïäïò ôùí ïíåßñùí. Áðü áõôÜ, ôá óçìáíôéêüôåñá åßíáé
ôï éåñü ôïõ ÁìöéáñÜïõ, ôï éåñü ôçò ÔéèïñÝáò êáé ôï éåñü
ôïõ Ôñïöùíßïõ ¢íôñïí.
Ôï éåñü ôïõ ÁìöéáñÜïõ Þôáí Ýíá ìáíôéêü èåñáðåõôÞñéï, ðïõ âñéóêüôáí ìåôáîý ÁôôéêÞò êáé Âïéùôßáò óôç èÝóç
ôïõ óçìåñéíïý Ùñùðïý. Ïé áñ÷áéïëïãéêÝò áíáóêáöÝò,
ðïõ îåêßíçóáí ôï 1884, ìáò ðáñÝ÷ïõí ðïëýôéìåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äïìÞ êáé ôç ëåéôïõñãßá áíÜëïãùí èå-
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Åéêüíá 2. ÁíÜãëõöï ìå ôçí ðáñÜóôáóç ôïõ Áóêëçðéïý êáèéóìÝíïõ, ôï
380 ð.×., áðü ôçí Åðßäáõñï (Åèíéêü Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôùí Áèçíþí,
áñéèìüò 174).

Åéêüíá 1. ¢ãáëìá ôçò èåÜò Õãåßáò, 2ïò áéþíáò ì.×. (Ìïõóåßï ôçò Êù).

ñáðåõôçñßùí ôçò áñ÷áéüôçôáò. Ï ÁìöéÜñáïò èåñÜðåõå
ôïõò áóèåíåßò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ýðíïõ ôïõò êáé áõôïß, ãéá íá ôïí åõ÷áñéóôÞóïõí, ôïõ áöéÝñùíáí äéÜöïñá
áíáèÞìáôá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí âñÝèçêáí êáé ðïëëÜ
áíèñþðéíá ìÝëç öôéáãìÝíá áðü ÷ñõóü Þ áóÞìé. Ìéá
óêçíÞ èåñáðåßáò áðïäßäåé ðáñáóôáôéêÜ ôï áíáèçìáôéêü
áíÜãëõöï áðü ôï éåñü ôïõ ÁìöéáñÜïõ óôïí Ùñùðü, üðïõ
åéêïíßæïíôáé ôá ôñßá óôÜäéá ôçò èåñáðåßáò (åéê. 3). Ï
áíáèÝôçò Áñ÷ßíïò åéóÝñ÷åôáé óôï éåñü, üðïõ ðéèáíüí
õðüó÷åôáé íá áöéåñþóåé áíÜãëõöï ìåôÜ ôç èåñáðåßá
ôïõ, êïéìÜôáé óôï åãêïéìçôÞñéï êáé èåñáðåýåôáé óôïí
ýðíï ôïõ áðü ôï ößäé ðïõ ôïõ ãëåßöåé ôïí þìï êáé áðü
ôï èåü ðïõ åðéèÝôåé ôï ÷Ýñé óôïí þìï ôïõ, ßóùò áëåßöïíôáò êÜðïéï óêåýáóìá Þ êÜíïíôáò êÜðïéá ÷åéñïõñãéêÞ
åðÝìâáóç. ÐÜíù áðü ôï ãåßóï ôïõ áíÜãëõöïõ ðáñéóôÜíïíôáé äýï ïöèáëìïß. Óå áõôïýò èá ðñÝðåé íá áíáãíùñßóïõìå ôï áíáöåñüìåíï óôéò åðéãñáöÝò ìå ôá èáýìáôá
ôçò Åðéäáýñïõ ðñüóùðï, ôï ïðïßï åìöáíéæüôáí óôïí
áóèåíÞ êáôÜ ôçí åãêïßìçóç.3

Óôç Öùêßäá âñßóêåôáé ôï ìÝãá åîõãéáíôÞñéï ôçò ÔéèïñÝáò, ôï ãíùóôü ìå ôï üíïìá ôïõ Áñ÷áãÝôïõ Áóêëçðéïý. Ôï éåñü ðåñéâáëëüôáí áðü ìáêñý ôåß÷ïò êáé äåí
åðéôñåðüôáí ç ïéêïäüìçóç Üëëùí ïéêçìÜôùí ðëçóßïí
ôïõ, ãåãïíüò ðïõ áðïôåëïýóå ðñùôïðïñéáêü ìÝôñï äçìüóéáò õãéåéíÞò êáé ðñüíïéáò. Ôï ðáñÜäïîï ó÷åôéêÜ ìå

Åéêüíá 3. ÁíÜèçìá ôïõ Áñ÷ßíïõ óôï ÁìöéáñÜåéï, Ùñùðüò. Ðñþôï ìéóü
ôïõ 4ïõ áéþíá ð.×.

ÁÓÊËÇÐÉÅÉÁ

áõôüí ôï íáü åßíáé üôé åíôüò áõôïý ëáôñåýïíôáí äýï
äéáöïñåôéêÝò éáôñéêÝò èåüôçôåò, ï Áóêëçðéüò êáé ç Áéãýðôéá èåÜ ºóéäá.
Ôï éåñü Üëóïò ôïõ Ôñïöùíßïõ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ËéâáäåéÜò êáé åßíáé ÷ôéóìÝíï äßðëá ó’ Ýíáí ðïôáìü. ÌÝóá óôï éåñü Üëóïò õðÞñ÷å Ýíá ùñáéüôáôï Üãáëìá
ôïõ Áóêëçðéïý, ðïõ öéëïôå÷íÞèçêå áðü ôïí ÐñáîéôÝëç.
Óýìöùíá ìå üóá Ýãñáøå ï Ðáõóáíßáò, óôï éåñü ôïõ
íáïý ãéíüôáí ìéá ìõóôçñéþäçò éåñïôåëåóôßá, óôçí ïðïßá
ðéèáíïëïãåßôáé üôé õðïâëÞèçêå ðáñáäüîùò êáé ï ßäéïò.
Åßíáé åðßóçò ãíùóôü üôé üóïé êáôÝñ÷ïíôáí ôï éåñü ÷Üóìá ôïõ Ôñïöùíßïõ äåí ãåëïýóáí êáèüëïõ óå üëç ôçí
õðüëïéðç æùÞ ôïõò, åî ïõ êáé ç ãíùóôÞ öñÜóç «åò Ôñïöùíßïõ ìåìÜíôåõôáé», ðïõ áíáöÝñåôáé óôïõò áãÝëáóôïõò
êáé óõíïöñõùìÝíïõò áíèñþðïõò ìÝ÷ñé óÞìåñá.
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– Ôï Áóêëçðéåßï ôçò ÔéèïñÝáò óôç Öùêßäá, ðïõ Þôáí
áöéåñùìÝíï óôï üíïìá ôïõ Áñ÷áãÝôá Áóêëçðéïý
– Ôï Áóêëçðéåßï ôçò Åðéäáýñïõ (åéê. 4), ôïõ ïðïßïõ
êëÜäïé èåùñïýíôáé ôá Áóêëçðéåßá ôùí Áèçíþí, ôçò
Êù (åéê. 5), ôçò Êíßäïõ, ôçò Ìåãáëïýðïëçò óôçí Áñêáäßá, ôçò ÄÞëïõ, ôçò ÊõëëÞíçò, ôùí Êåã÷ñåþí
– Ôá Áóêëçðéåßá ôçò ÌÞëïõ, ôçò Ñüäïõ, ôïõ ÐåéñáéÜ,
ôçò Êïñßíèïõ,4 ôçò ËåâÞíáò óôçí ÊñÞôç5 (åéê. 6).

3. ÔÁ ÁÓÊËÇÐÉÅÉÁ
Õðü ôï áðïêëåéóôéêü üìùò éáôñéêü üíïìá ôïõ Áóêëçðéïý éäñýèçêáí ìåôÜ ôïí 6ï êáé 5ï ð.×. áéþíá óå äéÜöïñá ìÝñç ôçò ÅëëÜäáò íáïß, ðïõ áðïôåëïýóáí ôá èåñáðåõôÞñéá Þ åîõãéáíôÞñéá ôùí ÷ñüíùí åêåßíùí êáé óôá
ïðïßá åîáóêåßôï ç éáôñéêÞ ôÝ÷íç äéÜ öõóéêþí ìÝóùí,
÷åéñïõñãéêþí åðåìâÜóåùí êáé Üëëùí èåñáðåõôéêþí
ìåèüäùí. Ôá ãíùóôüôåñá Áóêëçðéåßá Þôáí:

Åéêüíá 5. Áóêëçðéåßï ôçò Êù.

– Ôï Áóêëçðéåßï ôçò Ôñßêêçò, ôï ïðïßï, óýìöùíá ìå ôï
ÓôñÜâùíá, Þôáí ôï áñ÷áéüôåñï
– Ôï Áóêëçðéåßï ôçò Óõêéùíßáò óôçí ÔéôÜíç, ôï ïðïßï
éäñýèçêå áðü ôïí õéü ôïõ Ìá÷Üïíá ÁëåîÜíïñá

Åéêüíá 4. Ï íáüò ôïõ Áóêëçðéïý óôçí Åðßäáõñï (380–370 ð.×.).

Åéêüíá 6. Ï íáüò ôïõ Áóêëçðéïý óôçí áñ÷áßá ðüëç ôçò ËåâÞíáò óôçí
ÊñÞôç.
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Åðßóçò, åêôüò ôùí óõíüñùí ôçò ÅëëÜäáò éäñýèçêáí
ôÝôïéá åîõãéáíôÞñéá, üðùò ôï ðåñßöçìï Áóêëçðéåßï ôçò
ÐåñãÜìïõ óôç Ì. Áóßá, êáèþò êáé ôá ÑùìáúêÜ Áóêëçðéåßá.

4. ÔÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÊÁÉ ÏÉ ÊÁÍÏÍÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ
ÔÙÍ ÁÓÊËÇÐÉÅÉÙÍ
Áðü ôç ìåëÝôç ôùí åõñçìÜôùí, ðïõ Ýöåñå óôï öùò ç
áñ÷áéïëïãéêÞ óêáðÜíç, êáé áðü ôá ãñáðôÜ êåßìåíá äéáöüñùí áñ÷áßùí óõããñáöÝùí, üðùò ï Ðáõóáíßáò, ï ÓôñÜâùí ê.Ü., áíôëïýìå ðïëýôéìåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ðñïóùðéêü êáé ôïõò êáíüíåò ëåéôïõñãßáò ôùí Áóêëçðéåßùí.6,7
Ôá ðåñéóóüôåñá áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá õðÜñ÷ïõí óôï
éåñü ôçò Åðéäáýñïõ, üðïõ, ÷Üñç óôçí åðßðïíç ðñïóðÜèåéá ôïõ ìåãÜëïõ áñ÷áéïëüãïõ Ðáíáãéþôç Êáââáäßá,
ïé áíáóêáöÝò, ðïõ Üñ÷éóáí ôï 1881 êáé ïëïêëçñþèçêáí ôï 1928, Ýöåñáí óôï öùò üëá ôá êôßóìáôá ôïõ
éåñïý, üðùò ìðïñïýìå íá ôá èáõìÜóïõìå óÞìåñá ùò
åðéóêÝðôåò. Ôá ïéêïäïìéêÜ åñåßðéá, ðïõ óþæïíôáé óôï
÷þñï ôïõ éåñïý, áñ÷ßæïõí áðü ôïí 4ï áéþíá ð.×. êáé
ðåñéëáìâÜíïõí ôá ðñïðýëáéá, ôéò èÝñìåò, ôç äåîáìåíÞ,
ôá ëïõôñÜ, ôïí éåñü íáü ôïõ Áóêëçðéïý, ôçí éåñÞ êñÞíç,
ôïõò âùìïýò, ôï Üâáôï, ôç èõìÝëç Þ áëëéþò èüëï, ôçí
ðáëáßóôñá, ôï ãõìíÜóéï ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôùí áèëçôþí, ôï ùäåßï, ôï óôÜäéï, ôïí éððüäñïìï, ôïí îåíþíá
Þ êáôáãþãéï êáé ôï èÝáôñï. Åðßóçò, ìå ôéò åðéãñáöÝò
ðïõ âñÝèçêáí, öùôßóôçêå Ýíá ïëüêëçñï êåöÜëáéï ôçò
áñ÷áßáò ëáôñåßáò êáé ôïõ ñüëïõ ôùí Áóêëçðéåßùí óôçí
áñ÷áéüôçôá, äßíïíôÜò ìáò ôç äõíáôüôçôá íá Ý÷ïõìå ìéá
áñêåôÜ ðåéóôéêÞ åéêüíá ôùí ôåêôáéíïìÝíùí óôïõò éåñïýò
áõôïýò íáïýò.8
Ãíùñßæïõìå üôé ç ðïëéôåßá äéüñéæå ãéá Ýíá ÷ñüíï ôïí
áíþôáôï Üñ÷ïíôá, ôïí ÉåñÝá ôïõ Áóêëçðéïý, ôá êáèÞêïíôá ôïõ ïðïßïõ Þôáí èñçóêåõôéêÜ êáé äéïéêçôéêÜ. Ôïí
óõíüäåõáí ïé ðõñöüñïé, ðïõ áíôéóôïé÷ïýóáí éåñáôéêÜ
ìå ôïõò óçìåñéíïýò äéáêüíïõò. Óçìáíôéêü ñüëï äéáäñáìÜôéæáí áóöáëþò ïé éåñåßò-éáôñïß êáé áíÜìåóÜ ôïõò ï
ðñùèéåñåýò, ï ïðïßïò åöÜñìïæå ôï óçìáíôéêüôåñï ìÝñïò
ôçò èåñáðåßáò êáé äßäáóêå ôçí éáôñéêÞ ôÝ÷íç óôïõò ìõçìÝíïõò. Ïé éåñïìíÞìïíåò êáôÝãñáöáí ôéò èåñáðåßåò ôùí
äéáöüñùí áóèåíþí, åíþ ïé èåñÜðïíôåò åêôåëïýóáí äéÜöïñåò éáôñéêÝò ðñÜîåéò. Ãéá ôçí åõôáîßá ôïõ èåñáðåõôçñßïõ öñüíôéæáí ïé íáêüñïé Þ æáêüñïé, ðïõ Þôáí óõíÞèùò
ãõíáßêåò.9
Ïé êáíüíåò ôçò ëáôñåßáò Þôáí áðü ðáñÜäïóç ðáëéïß
êáé ïé Üññùóôïé Ýðñåðå íá ôïõò åêôåëïýí ðéóôÜ, ãéá íá
âñïõí ôç èåñáðåßá áðü ôï èåü. Ðáëéüò íüìïò áðáãüñåõå
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óôéò ãõíáßêåò íá ãåííÞóïõí ìÝóá óôï éåñü, åíþ êáé ï
åôïéìïèÜíáôïò Ýðñåðå íá ìåôáöåñèåß Ýîù, ðñÜîåéò ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò áêñáßåò óôéãìÝò ôçò áíèñþðéíçò ýðáñîçò êáé äåí óõíÜäïõí ìå ôçí éåñüôçôá ôïõ ÷þñïõ.

4.1. Ç êÜèáñóç êáé ðñïåôïéìáóßá ôïõ áóèåíïýò
Áðü ôá Ðñïðýëáéá, ï ðñïóêõíçôÞò áêïëïõèïýóå ôçí
ÉåñÜ Ïäü, ðïõ ïäçãïýóå óôï íáü ôïõ Áóêëçðéïý. ÌåôÜ
ôï íáü, ï éêÝôçò Ýðñåðå íá óôáèåß óôçí ÉåñÞ ÊñÞíç, ôï
íåñü ôçò ïðïßáò ÷ñçóßìåõå ãéá ôïõò åîáãíéóìïýò ðïõ
áðáéôïýóáí ïé êáíüíåò. ÊÜðïõ êïíôÜ âñéóêüôáí ï âùìüò. Âáóéêü êáèÞêïí ôïõ ðñïóêõíçôÞ Þôáí ç ðñïóöïñÜ
èõóßáò «ôù Áðüëëùíé êáé Áóêëçðéþ», üðùò ðñüóôáæáí
ñçôÜ ïé êáíüíåò. Ç áðïôßìçóç öüñïõ ôéìÞò óôïí Áðüëëùíá åðÝæçóå, üìùò ôï èáýìá áðïäéäüôáí óôïí Áóêëçðéü. Ç ðéï ðëïýóéá èõóßá Þôáí ôï âüäé, áëëÜ êáé ïé
öôù÷ïß Þôáí êáëïäå÷ïýìåíïé áðü ôï èåü êáé ìðïñïýóáí
íá ðñïóöÝñïõí êáñðïýò, ãëõêßóìáôá Þ ïôéäÞðïôå Üëëï
ôáðåéíüôåñï. Ôá èõóéáæüìåíá Ýðñåðå íá êáôáíáëùèïýí
ìÝóá óôï ÷þñï ôïõ éåñïý. ÌåôÜ ôç èõóßá, ï åðéóêÝðôçò
ìðïñïýóå íá óõíå÷ßóåé ôï äñüìï ôïõ äéáìÝóïõ ôïõ éåñïý. ÅðåéäÞ ôï éåñü Þôáí ãåìÜôï ðÝñá ùò ðÝñá ìå ôá
áöéåñþìáôá ôùí ðñïçãïýìåíùí åðéóêåðôþí, ôéò åðéãñáöÝò êáé ôá áãÜëìáôá, ï ðéóôüò åß÷å ôçí Üíåóç íá ðëçñïöïñçèåß ãéá ôéò áóèÝíåéåò êáé ôç èáõìáóôÞ èåñáðåßá
Üëëùí êáé íá ðñïåôïéìáóôåß øõ÷ïëïãéêÜ êáé ìÜëéóôá
èåôéêÜ ãé’ áõôü ðïõ åðñüêåéôï íá ôïõ óõìâåß.
ÌåôÜ ôéò ðñïóåõ÷Ýò, ôïõò åîáãíéóìïýò êáé ôéò èõóßåò,
ï áóèåíÞò Ýðñåðå íá ðåñÜóåé áðü èñçóêåõôéêÝò äïêéìáóßåò, ãéá íá åíéó÷õèåß ç ðßóôç ôïõ êáé ç øõ÷Þ ôïõ íá
åßíáé Ýôïéìç íá ðëçóéÜóåé ôï èåü. Ïé éåñïôåëåóôßåò ðéèáíüôáôá ãßíïíôáí óôç èõìÝëç, äçëáäÞ óôï Èüëï, ôï êõêëéêü ïéêïäüìçìá ðïõ âñßóêåôáé êïíôÜ óôï íáü êáé ãé’
áõôü åß÷å êáé Ýíáí áéíéãìáôéêü ëáâýñéíèï êÜôù áðü ôï
äÜðåäï ôïõ óçêïý ôïõ. Ïé éåñåßò, ðïõ áêïëïõèïýóáí
ôïõò ðéóôïýò, üöåéëáí íá ôïõò äçìéïõñãÞóïõí Ýíôïíç
áõèõðïâïëÞ êáé èñçóêåõôéêÞ Ýîáñóç, ãéá íá ðáñïõóéáóôåß óôïí ýðíï ôïõò ï èåüò êáé íá äå÷èïýí ôï èáýìá. Ç
êáôÜíõîç ôïíéæüôáí áêüìç êáé ìå ýìíïõò, ðïõ Ýøåëíáí
åéäéêïß áïéäïß, ïé ðáéáíéóôÝò.

4.2. Ç åãêïßìçóç êáé ç èåñáðåßá
ÌåôÜ ôéò øõ÷éêÝò äïêéìáóßåò, Ýöôáíå ç ìåãÜëç þñá
ôçò åãêïßìçóçò. Ïé éåñåßò ïäçãïýóáí ôïí Üññùóôï óôï
¢âáôï (Þ ¢äõôï Þ ÅãêïéìçôÞñéï), ðïõ Þôáí ôï êôßóìá
óôï ïðïßï èá ðåñíïýóå ôç íý÷ôá ôçò ìåãÜëçò ðñïóäïêßáò. ÌÝóá óôéò éåñÝò áßèïõóåò, öùôéóìÝíåò áñ÷éêÜ ìå
èáìðü ìõóôçñéáêü öùò ðïõ óêüñðéæáí ôá ëõ÷íÜñéá, êõ-
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ñéåõìÝíïò áðü èñçóêåõôéêÞ êáôÜíõîç êáé áãùíßá ãéá
ôçí Ýêâáóç, ï ðéóôüò ðáñÝäéäå ôï êïñìß ôïõ óôïí ýðíï
îáðëùìÝíïò óå äÝñìá æþïõ. Ï èåüò åñ÷üôáí óôï üíåéñï
êáé Ýêáíå ôï èáýìá, ìå áðïôÝëåóìá ôï ðñùß ï Üññùóôïò
íá îõðíÜ èåñáðåõìÝíïò.10
Áí ï ðéóôüò Ýâñéóêå ôç ãéáôñåéÜ ôïõ, ðñéí öýãåé áðü
ôï éåñü Ýðñåðå íá åõ÷áñéóôÞóåé ôï èåü «áðïèýåéí ôá
ßáôñá». Ïé ðñïóöïñÝò Þôáí áíÜëïãåò ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ
äýíáìç ôïõ ðéóôïý. ¼ëá Þôáí áðïäåêôÜ. Áããåßá, ðÞëéíá
áíôéêåßìåíá, ÷Üëêéíá óêåýç, áíáèçìáôéêÝò åðéãñáöÝò,
áãÜëìáôá, áíäñéÜíôåò, âùìïß, êñÞíåò, áêüìç êáé ïëüêëçñá ïéêïäïìÞìáôá.
Ôéò êáëýôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá «èáýìáôá» ôïõ
Áóêëçðéïý ôéò äßíïõí ïé áíáèçìáôéêÝò åðéãñáöÝò, üðïõ
ïé èåñáðåõìÝíïé åîéóôïñïýí ôï ðåñéóôáôéêü ôçò ßáóÞò
ôïõò. Óå êáìéÜ ãñáðôÞ ðçãÞ äåí áíáöÝñåôáé éáôñéêÞ
åðÝìâáóç ôùí éåñÝùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðñþôùí áéþíùí ëåéôïõñãßáò ôïõ íáïý. Ìå ôçí ðÜñïäï üìùò ôùí
åôþí, ç áíÜðôõîç ôçò ÉáôñéêÞò áñ÷ßæåé íá êëïíßæåé ôçí
ðßóôç óôç èåúêÞ åðÝìâáóç êáé ôï éåñü ôçò Åðéäáýñïõ
êéíäýíåøå íá ÷Üóåé ôçí ðåëáôåßá ôïõ, üðùò êáé ôá Üëëá
Áóêëçðéåßá. Ãé’ áõôü, ôá éåñáôåßá áíáãêÜóôçêáí íá åêóõã÷ñïíéóôïýí. ÊñÜôçóáí üëá ôá ôõðéêÜ ôçò ëáôñåßáò,
áëëÜ ïé éåñåßò ðñéí áðü ôçí åãêïßìçóç æçôïýóáí áðü
ôïí áóèåíÞ íá äéçãçèåß ôçí ðÜèçóÞ ôïõ (Ýðáéñíáí äçëáäÞ ôï éóôïñéêü ôïõ) êáé ôïõ Ýäéíáí ôéò ðñþôåò óõìâïõëÝò. Ôç íý÷ôá åìöáíéæüôáí ðÜëé ï èåüò Áóêëçðéüò,
áëëÜ ï Üññùóôïò ìåôÝöåñå ðéá ïíåéñéêÜ ôéò óõìâïõëÝò
ôïõ éåñÝá ùò ðáñáéíÝóåéò ôïõ èåïý. Ôï ðñùß åîéóôïñïýóå
ôï üíåéñï êáé ïé éåñåßò, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò éáôñéêÝò
ôïõò ãíþóåéò, åñìÞíåõáí ôéò óõìâïõëÝò ôïõ èåïý ãéá
ôïí ôñüðï èåñáðåßáò, æçôþíôáò ìÜëéóôá íá ðáñáìåßíåé ï
éêÝôçò óôï éåñü. ¸ôóé, ôï éåñü äåí Ýìåéíå ìüíï êÝíôñï
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èñçóêåõôéêü, áëëÜ áíáðôý÷èçêå êáé óå íïóçëåõôéêü ßäñõìá. Ìå áõôÞ ôçí ðñïïäåõôéêÞ èÝóç ðïõ áêïëïýèçóå
ôï éåñü ü÷é ìüíï äåí ðáñÞêìáóå, áëëÜ Ýöôáóå êáé óå
ìéá äåýôåñç áêìÞ ôï 2ï áéþíá ì.×. Áêüìç êáé üôáí
êëïíßóôçêå ïñéóôéêÜ ç ðßóôç óôïõò Ïëýìðéïõò èåïýò êáé
ðñéí áðü ôçí ïñéóôéêÞ åðéêñÜôçóç ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý, ï
Áóêëçðéüò Þôáí ï ìüíïò èåüò ðïõ Ýìåéíå ùò ôï ôÝëïò
êïíôÜ óôïí ðïíåìÝíï Üíèñùðï. ¸öôáóå ï 4ïò áéþíáò
ì.×. êáé áêüìç ðÞãáéíáí ðñïóêõíçôÝò íá êïéìçèïýí
óôï ¢âáôï ìå ôçí åëðßäá ôçò ãéáôñåéÜò.
Ïé éêÝôåò ðïõ êáôÝöèáíáí óôá Áóêëçðéåßá äåí Ýðáó÷áí áðü âáñéÜ íïóÞìáôá, äéáöïñåôéêÜ äåí èá Üíôå÷áí
ôï ôáîßäé ìÝ÷ñé ôïí éåñü íáü. ÓõíÞèùò ïé áóèåíåßò Þôáí
÷ñïíßùò ðÜó÷ïíôåò, êõñßùò áðü äåñìáôéêÜ, ïöèáëìïëïãéêÜ, ñåõìáôéêÜ, øõ÷éêÜ Þ åëáöñÜ ÷åéñïõñãéêÜ íïóÞìáôá.
Ïé èåñáðåßåò ðïõ åöáñìüæïíôáí Þôáí ðïëëÝò êáé
ðïéêßëåò, áíÜëïãá ìå ôç öýóç ôçò íüóïõ, áëëÜ êáé ôçò
ðñïóùðéêüôçôáò ôïõ åêÜóôïôå áññþóôïõ. Ïé èåñáðåõôéêÝò ìÝèïäïé, ðïõ áóêïýóáí ïé éåñåßò ôïõ íáïý, ðåñéåëÜìâáíáí (á) ôç ÷ñÞóç ëïõôñþí áêüìç êáé ìå èáëáóóéíü íåñü, (â) ôçí êáôÜëëçëç õãéåéíïäéáéôçôéêÞ áãùãÞ,
(ã) ôçí øõ÷éêÞ ãáëÞíç êáé îåêïýñáóç ëüãù ôçò äéáìïíÞò ó’ Ýíá åõ÷Üñéóôï ðåñéâÜëëïí, (ä) ôç èåñáðåõôéêÞ
äýíáìç ôçò ðßóôçò, (å) ôç ÷ñÞóç äéáöüñùí ðáñáóêåõáóìÜôùí áðü âüôáíá êáé öõôÜ ãéá ôïðéêÞ Þ óõóôçìáôéêÞ
÷ñÞóç (üðùò åê÷õëßóìáôá, åðéèÝìáôá, áëïéöÝò, êïëëýñéá, áöåøÞìáôá, õðüèåôá ê.ëð.), (óô) ÷åéñïõñãéêÝò åðåìâÜóåéò (óõëëïãÝò ðïéêßëùí ÷åéñïõñãéêþí åñãáëåßùí
Ý÷ïõí âñåèåß óå áñêåôÜ Áóêëçðéåßá, üðùò ôçò Åðéäáýñïõ, ôçò Êù, ôçò ÐåñãÜìïõ, áëëÜ êáé óå äéÜöïñá ÑùìáúêÜ Áóêëçðéåßá)11 (åéê. 7), (æ) ÷åéñïðñáêôéêÝò ôå÷íéêÝò, ìáëÜîåéò, êéíçóéïèåñáðåßá ê.Ü., (ç) ôç ÷ñçóéìïðïßç-

Åéêüíá 7. ÉáôñéêÜ åñãáëåßá ðïõ âñÝèçêáí
óôçí áíáóêáöÞ ôïõ éåñïý ôïõ Áóêëçðéïý
óôçí Åðßäáõñï.
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óç éåñþí æþùí (öéäéþí, óêõëéþí) ãéá ôçí åöáñìïãÞ
ôçò «äéÜ ôïõ ëåß÷åéí èåñáðåßáò» (äçëáäÞ, ôï ãëåßøéìï
ôçò ðÜó÷ïõóáò ðåñéï÷Þò) êáé (è) ôç ÷ñÞóç øõ÷ïèåñáðåõôéêþí ìåèüäùí, üðùò ôçí ðñüêëçóç ýðíïõ óå åéäéêü
éåñü ÷þñï (åãêïßìçóç) Þ ôçí õðïâïëÞ, ôå÷íéêÝò ðïõ
óõ÷íÜ åðéôåëïýíôáí ìå ôç âïÞèåéá êáôÜëëçëùí öõôéêþí ïõóéþí. Äåí ðñÝðåé íá ëçóìïíïýìå üôé ïé áñ÷áßïé
¸ëëçíåò ãíþñéæáí ôç öáñìáêïëïãéêÞ åðßäñáóç ôïõ
ïðßïõ, êáèþò êáé Üëëùí õðíùôéêþí ïõóéþí, ãåãïíüò
ðïõ ðéóôïðïéåßôáé áðü ôá áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá (êùäéÝò ïðßïõ). ÔÝëïò, ðñÝðåé íá ôïíéóôåß éäéáßôåñá üôé êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ôçò åãêïßìçóçò ïé áóèåíåßò ìðïñïýóáí íá
õðïâëçèïýí áðü ôïõò éåñåßò óå êÜðïéåò ÷åéñïõñãéêÝò
åðåìâÜóåéò, üðùò åã÷åßñçóç êáôáññÜêôç, ïé ïðïßåò Ýëõíáí ôï ðñüâëçìá ôïõ áóèåíïýò åí ìßá íõêôß êáé ãé’ áõôü
åêëáìâÜíïíôáí ùò èáýìáôá ôïõ èåïý Áóêëçðéïý.12

5. ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÊÁÉ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇ ÔÙÍ ÉÁÌÁÔÙÍ
Ôá éÜìáôá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôéò áíáèçìáôéêÝò ðëÜêåò, ôéò ïðïßåò Ýöåñå óôï öùò ç áñ÷áéïëïãéêÞ óêáðÜíç
ôïõ Ð. Êáââáäßá óôï éåñü ôçò Åðéäáýñïõ, âñßóêïíôáé óå
äýï óôÞëåò (åéê. 8). Ç ðñþôç óôÞëç ðåñéëáìâÜíåé 19
éÜìáôá êáé ç äåýôåñç 23 êáé áõôÜ ìðïñïýí íá äéáêñéèïýí, óýìöùíá ìå ôï äéáðñåðÞ éáôñü Á. Áñáâáíôéíü,
óôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò:
á. Óôá öáíôáóôéêÜ, ôá ïðïßá áðïóêïðïýóáí óôç äéáöÞìéóç ôïõ Ýñãïõ ôùí éåñÝùí êáé ôçò äýíáìçò ôïõ
èåïý Áóêëçðéïý êáé äåí åß÷áí êáìßá ó÷Ýóç ìå ôçí
ðñáãìáôéêüôçôá.
â. Óôá Ý÷ïíôá ìéêñÞ ìüíï âáñýôçôá, áëëÜ óêïðßìùò
ðñïâáëëüìåíá.

Åéêüíá 8. Ç óôÞëç ìå ôç äéÞãçóç ôçò èåñáðåßáò ôïõ Ì. Éïõëßïõ ÁðåëëÜ,
ðïõ âñßóêåôáé óôï Ìïõóåßï ôçò Åðéäáýñïõ.

óô. Óôá áìéãþò ôáìéåõôéêÜ, ðïõ åß÷áí áðïêëåéóôéêÜ åéóðñáêôéêü ÷áñáêôÞñá, êáèþò åíçìÝñùíáí ôïõò éêÝôåò
ãéá ôá «íåíïìéóìÝíá ßáôñá».13

ä. Óôá åêöïâéóôéêÜ, ðïõ áöïñïýóáí êõñßùò óôïõò áóåâåßò Þ óôïõò äýóðéóôïõò.

Áðü ôç ìåëÝôç ôùí éáìÜôùí ðñïêýðôåé üôé ï ãåíéêüò
óêïðüò ôçò èåñáðåßáò åðéôõã÷áíüôáí ÷Üñç óôéò óõíèÞêåò
äéáâßùóçò ðïõ ðñïóöÝñïíôáí óôïõò áóèåíåßò, ïé ïðïßïé
êáôÝöèáíáí óôá ðñùôïðïñéáêÜ áõôÜ ãéá ôçí åðï÷Þ íïóçëåõôÞñéá. Ôá éåñÜ ôïõ Áóêëçðéïý ÷ôßæïíôáí óå ðåñéï÷Ýò, üðïõ ç èÝóç êáé ç öõóéêÞ ïìïñöéÜ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôéò Ýêáíáí êáôÜëëçëåò ùò ôüðïõò èåñáðåßáò. Ç
êáèáñéüôçôá êáé ç êáëÞ äéáôñïöÞ, ðïõ åðéâáëëüôáí óå
üëïõò üóïõò ðñïóÝñ÷ïíôáí óôá Áóêëçðéåßá, åîáßñåôáé
áðü ðïëëïýò áñ÷áßïõò óõããñáöåßò êáé äéáäñáìÜôéæå
óçìáíôéêü ñüëï áðü Üðïøç õãéåéíÞò.

å. Óôá ìáíôéêÜ, ðïõ äåí åß÷áí ó÷Ýóç ìå ôçí ÉáôñéêÞ,
áëëÜ ôïðïèåôÞèçêáí óêüðéìá ãéá íá ðåßóïõí ôïõò
áðëïúêïýò ãéá ôçí õðåñÜíèñùðç äýíáìç ôïõ Áóêëçðéïý ü÷é ìüíï íá èåñáðåýåé, áëëÜ êáé íá ðñïâëÝðåé
ôá ìåëëïýìåíá.

ÕðÞñ÷áí üìùò êáé ðåñéðôþóåéò áóèåíþí ðïõ Ý÷ñçæáí ïõóéáóôéêüôåñçò èåñáðåßáò ìå öáñìáêåõôéêÜ ìÝóá
Þ ìå åã÷åéñÞóåéò. ÁõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò áíáëÜìâáíáí ïé
Ýìðåéñïé éåñåßò-ãéáôñïß, ðïõ Ýêáíáí êáé ôç äéÜãíùóç.
Ãéíüôáí, êáôÜ óõíÝðåéá, ÷ñÞóç öáñìáêåõôéêþí ïõóéþí

ã. Óôá ðñáãìáôéêÜ. Óå áõôÜ, äçëáäÞ, üðïõ åöáñìüóôçêå ðñáãìáôéêÞ éáôñéêÞ èåñáðåßá, ìå ÷ïñÞãçóç öáñìáêåõôéêþí ïõóéþí, ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç Þ ìå ôç
ìÝèïäï ôçò êéíçóéïèåñáðåßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
ôçò íüóïõ, åíþ ï áóèåíÞò âñéóêüôáí õðü ôçí åðÞñåéá öáñìÜêùí Þ åß÷å õðïóôåß ôçí åãêïßìçóç óôï
¢âáôï.
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óå üëá ôá Áóêëçðéåßá áðü ôçí áñ÷Þ ôçò óýóôáóÞò ôïõò.
¼ëåò üìùò ïé èåñáðåõôéêÝò ìÝèïäïé êáëýðôïíôáí åðéìåëþò áðü ðÝðëï ìõóôçñßïõ êáé õðåñöõóéêüôçôáò, õðü ôç
ìïñöÞ ôçò åãêïßìçóçò êáé ôùí ïíåßñùí, êáèþò êáé ôùí
äéáöüñùí éåñïôåëåóôéþí êáé ìõóôáãùãéþí ðïõ åëÜìâáíáí ÷þñá.
Ïé éåñåßò éáôñïß äéáôçñïýóáí ìåãÜëç óåéñÜ áðü ìáñìÜñéíåò óôÞëåò, üðïõ áíáãñÜöïíôáí ïé êÜèå åßäïõò éáôñéêÝò èåñáðåßåò ôïõ Áóêëçðéåßïõ áðü ðáëáéïôÜôùí ÷ñüíùí, êáôÜ ìÞêïò ôçò óôïÜò, åíôüò ôçò ïðïßáò ðåñíïýóáí ôéò þñåò ôïõò ïé äéÜöïñïé éêÝôåò ôïõ íáïý, ìå áðþôåñï óôü÷ï íá ôïíßóïõí ôç èåúêÞ ðñïÝëåõóç ôùí éáìÜôùí. Åðéäßùêáí ôçí ðñïóÝëåõóç ôïõ êïéíïý äéÜ ôçò õðåñöõóéêÞò ðáñáóôÜóåùò ôùí êáôåîï÷Þí éáôñéêþí ìåèüäùí ôùí éåñÝùí, êÜôé ðïõ Þôáí áðüëõôá öõóéïëïãéêü
ãéá åêåßíç ôçí åðï÷Þ. Ç ÉáôñéêÞ Þôáí Üññçêôá óõíäåäåìÝíç ìå ôç èñçóêåßá êáé, êáôÜ óõíÝðåéá, Þôáí ëïãéêüôáôï ïé éåñåßò íá ðáñïõóéÜæïõí ôçí ðñáãìáôéêÞ èåñáðåßá
õðü èñçóêåõôéêü êáé èåßï ðÝðëï, áöïý ïé Üíèñùðïé ðßóôåõáí üôé ïé áññþóôéåò óôÝëíïíôáí áðü ôïõò èåïýò êáé,
åðïìÝíùò, ç èåñáðåßá ôïõò Þôáí åðßóçò åîáñôþìåíç áðü
áõôïýò. Êáé ïé éåñåßò åß÷áí ôçí ßäéá ðåðïßèçóç ãéá ôçí
êáôáðïëÝìçóç ôùí áóèåíåéþí, üìùò ðßóôåõáí üôé ï Üíèñùðïò ðñÝðåé íá äÝ÷åôáé êáé ôç óõíäñïìÞ ôçò öýóçò,
áêïëïõèþíôáò õãéåéíÞ äéáôñïöÞ, êáèþò êáé ôç âïÞèåéá
ôùí èåñáðåõôéêþí ôå÷íéêþí. ¢ëëùóôå êáé ï äÜóêáëüò
ôïõò, ï Áóêëçðéüò, åß÷å ìåôáâéâÜóåé óôïõò éåñåßò äéÜ
ôùí ðáñáäüóåùí êáé ôçò äéáäï÷Þò áõôÞ ôçí éáôñéêÞ
áãùãÞ, ðïõ ðåñéåëÜìâáíå ôç ÷ñÞóç äéáöüñùí öáñìÜêùí êáé ÷åéñïõñãéêþí ìÝóùí. Ùóôüóï, ïé éåñåßò, áí êáé
ðåñéåâëÞèçóáí ôï Ýíäõìá ôïõ éáôñïý, áðïôåëþíôáò ïõóéáóôéêÜ ôï ßäéï ðñüóùðï, áðÝêñõðôáí ìå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ ôá ìõóôÞñéá ôçò äéðëÞò áõôÞò ôÝ÷íçò áðü ôï ëáü,
ãéáôß äåí ôïí èåùñïýóáí Ýôïéìï íá áðïäå÷èåß ôÝôïéåò
áíôéëÞøåéò êáé Ýôóé ðñïôéìïýóáí íá åöáñìüóïõí ôç èåñáðåßá ùò áðüññïéá èåúêÞò ðáñÝìâáóçò. Ãé’ áõôü, Üëëùóôå, óôéò áíáèçìáôéêÝò ðëÜêåò ðñïåîÝ÷åé ôï ðíåýìá ôçò
èñçóêåßáò êáé ôïõ ìõóôçñßïõ.
Åííïåßôáé üôé áí áíáãñÜöïíôáí ëåðôïìåñþò ïé öáñìáêåõôéêÝò ïõóßåò ðïõ ÷ïñçãïýóáí êáé ïé ìÝèïäïé ôùí
éáôñéêþí ôå÷íéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí ïé éåñåßò, ç
èåñáðåßá ôùí áóèåíþí äåí èá åß÷å ôçí ßäéá óðïõäáéüôçôá, åíþ ôá ìõóôéêÜ ôïõò èá áðïêáëýðôïíôáí êáé èá
ãßíïíôáí åõñÝùò ãíùóôÜ. ×áñáêôçñéóôéêÞ åßíáé ç ðåñéãñáöÞ ôïõ ÁñéóôïöÜíç óôçí êùìùäßá ôïõ «Ðëïýôïò»,
ðïõ ðáß÷ôçêå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÁèÞíá ôï 388 ð.×.
Åäþ óõíáíôÜìå ìéá ëåðôÞ êáé ðíåõìáôþäç óÜôéñá ôçò
ëáôñåßáò ôïõ Áóêëçðéïý êáé ôùí èåñáðåõôéêþí ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæïíôáí óôá éåñÜ. Ç óáôéñéêÞ ìïñöÞ ìå
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ôçí ïðïßá ðåñéãñÜöåôáé ç ïöèáëìïëïãéêÞ èåñáðåßá ðïõ
ëáìâÜíåé ÷þñá óôï éåñü, ïé áóåâåßò êáé ìÜëéóôá áéó÷ñÝò
åêöñÜóåéò ôïõ ðïéçôÞ, êáèþò êáé ç Ýëëåéøç åêôßìçóçò
ðïõ äåß÷íåé ï ÁñéóôïöÜíçò ãéá ôá Ýñãá ôïõ éåñïý, åßíáé
åíäåéêôéêÜ ôïõ êñéôéêïý ðíåýìáôïò ôùí áñ÷áßùí ÅëëÞíùí. Öáßíåôáé Ýôóé üôé ôá åëåýèåñá ðíåýìáôá, áêüìç êáé
ó’ åêåßíç ôçí åðï÷Þ, ïóöñáßíïíôáí ôá ôå÷íÜóìáôá ðïõ
åðéíïïýóáí ïé éåñåßò ãéá íá ðñïâÜëëïõí ôéò èåñáðåßåò
ùò èáõìáôïõñãéêÝò, âáóéæüìåíïé óôéò äåéóéäáéìïíßåò ôïõ
ëáïý.14
Óõ÷íÜ ïé ðñùèéåñåßò ôùí Áóêëçðéåßùí ðñïóêáëïýíôáí åêôüò ôùí íáþí ôïõò ãéá íá èåñáðåýóïõí äéÜöïñåò åðéäçìßåò Þ Üëëá äåéíÜ ðïõ Ýðëçôôáí ôéò ÅëëçíéêÝò
ðüëåéò, üðùò óõíÝâç ìå ôïí ðñùèéåñÝá ôçò Êù Íåâñü
êáé ôï ãéï ôïõ ×ñýóï, ðïõ êëÞèçêáí, óýìöùíá ìå õðüäåéîç ôïõ Ìáíôåßïõ ôùí Äåëöþí, íá ìåôáâïýí óôçí ðüëç
Êßññá ôçò Öùêßäáò. ÕðÞñ÷å, êáôÜ êÜðïéï ôñüðï, åðïìÝíùò, ó÷Ýóç êáé óõíåñãáóßá áíÜìåóá óôïõò ëáúêïýò éáôñïýò êáé ôïõò éåñåßò ôùí Áóêëçðéåßùí. Áí ï ìõóôéêéóìüò êáé ïé èñçóêåõôéêÝò ðñïëÞøåéò äéáôçñïýóáí ìéá
öáéíïìåíéêÞ äéáöïñÜ áíÜìåóá ó’ áõôÝò ôéò äýï ôÜîåéò
ôùí éáôñþí êáé áí ðñÜãìáôé áõôÞ ôç äéáöïñÜ åêìåôáëëåýïíôáí áìöüôåñïé ðñïò ßäéï üöåëïò, êáôÜ âÜèïò õðÞñ÷å áìïéâáßá åêôßìçóç ãéá ôçí êïéíÞ ôïõò äñÜóç. Ìå
ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, üìùò, ïé Üíèñùðïé åîïéêåéþèçêáí ìå ôçí éäÝá ôçò ÉáôñéêÞò êáé êõñéÜñ÷çóå ôï ðíåýìá
ôçò åîåýñåóçò ôïõ êáëýôåñïõ ôñüðïõ ãéá ôç èåñáðåßá
ôùí íïóçìÜôùí. ¸ôóé, áíáðôý÷èçêå Ýíáò áíôáãùíéóìüò
ìåôáîý ëáúêþí êáé êëçñéêþí éáôñþí ãéá ôçí ðñïóÝëêõóç áóèåíþí. Êáé ôüôå üìùò ôá Áóêëçðéåßá êñáôïýóáí ôá
óêÞðôñá, ëüãù ôùí êáëýôåñùí óõíèçêþí äéáìïíÞò ðïõ
ðáñåß÷áí êáé ôùí èåñáðåõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ
åðéôýã÷áíáí.

6. ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁ
Ï íïóïêïìåéáêüò ÷áñáêôÞñáò ôùí Áóêëçðéåßùí êáôáäåéêíýåôáé ü÷é ìüíï áðü ôéò áíáèçìáôéêÝò åðéãñáöÝò
ôçò Åðéäáýñïõ, áëëÜ êáé áðü ðëÞèïò Üëëùí åõñçìÜôùí, üðùò åßíáé ôá ÷åéñïõñãéêÜ åñãáëåßá, ôá ðÞëéíá
áíèñþðéíá ìÝëç ðïõ áíáðáñßóôáíáí ôï èåñáðåõìÝíï
ôìÞìá ôïõ óþìáôïò (åéê. 9) ê.Ü. Åðßóçò, äåí ðñÝðåé íá
ðáñáãíùñßæïõìå ôï ãåãïíüò üôé ï Ðáõóáíßáò ìíçìïíåýåé êáé Üëëåò áíáèçìáôéêÝò ðëÜêåò óôï Áóêëçðéåßï
ôçò Åðéäáýñïõ, ðïõ äõóôõ÷þò äåí áíåõñÝèçêáí êáôÜ
ôéò áíáóêáöÝò, åíþ ï ÓôñÜâùí áíáöÝñåé ôçí ýðáñîç
ðáñüìïéùí ðëáêþí óôá Áóêëçðéåßá ôçò Êù êáé ôçò Ôñßêêçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ï ÓôñÜâùí Ýêáíå ëüãï ãéá
áíáèçìáôéêÝò ðéíáêßäåò óôçí Êù, ïé ïðïßåò ðåñéÝãñá-
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Ã. ÊÁËÁÍÔÆÇÓ êáé É. ËÁÓÊÁÑÁÔÏÓ

Åéêüíá 9. ÐÞëéíá áíáèÞìáôá (5ïò–4ïò
áéþíáò ð.×.), ðïõ áðåéêïíßæïõí äéÜöïñá
áíèñþðéíá ìÝëç êáé ôá ïðïßá âñÝèçêáí óôçí
áñ÷áßá Êüñéíèï (Ìïõóåßï Êïñßíèïõ).

öáí êáé ôç èåñáðåõôéêÞ ìÝèïäï ðïõ áêïëïõèåßôï, êÜôé
ðïõ öáßíåôáé áðüëõôá ëïãéêü, áí áíáëïãéóôïýìå üôé ï
ÉððïêñÜôçò, óýìöùíá ìå ôïí áñ÷áéïëüãï R. Herzog,
Üíôëçóå ôá ðñáêôéêÜ äéäÜãìáôá ôçò éáôñéêÞò åðéóôÞìçò
áðü êÜðïéåò êñõììÝíåò ìÝ÷ñé åêåßíç ôçí åðï÷Þ ðçãÝò.
Ï ÉððïêñÜôçò (åéê. 10), åðïìÝíùò, ùò ãíÞóéïò áðüãïíïò ôùí ÁóêëçðéÜäùí, áðÝêôçóå, óýìöùíá ìå ïñéóìÝíïõò éóôïñéêïýò (åíþ áìöéóâçôåßôáé áðü Üëëïõò), ôéò
ðñþôåò ðñáêôéêÝò ãíþóåéò áðü ðëÞèïò áíáèçìáôéêþí
ðëáêþí, ðïõ ðåñéÝãñáöáí äéÜöïñá éÜìáôá, êáé ðéíáêßäùí ôçò êáèçìåñéíÞò íïóïêïìåéáêÞò êßíçóçò ôùí Áóêëçðéåßùí êáé éäßùò ôçò Êù.
ÓõìðåñáóìáôéêÜ, ôá Áóêëçðéåßá áðïôÝëåóáí ôçí êýñéá åóôßá áíÜðôõîçò ôçò ÅëëçíéêÞò ÉáôñéêÞò êáé óôÝãáóáí ùò éåñÜ èåñáðåõôÞñéá ôïõò ðñþôïõò áóèåíåßò, Ý÷ïíôáò áñôéüôáôç ïñãÜíùóç, ðïõ ìïéÜæåé ìå áõôÞ ôùí ìåôÝðåéôá ïñãáíùìÝíùí íïóïêïìåßùí. Óå áõôÜ ôá ðñþôá
íïóïêïìåßá ôçò áíèñùðüôçôáò äéáäüèçêå êáé äéáöõëÜ÷èçêå ôï ðíåýìá ôçò éáôñéêÞò åðéóôÞìçò, åíþ áíáðôý÷èçêå ç ðñþôç íïóçëåßá áóèåíþí, ðïõ åß÷å ìåí èáõìáôïõñãéêü ÷áñáêôÞñá, áëëÜ êáô’ ïõóßá Þôáí ìéá ðñáãìáôéêÞ ðáñï÷Þ éáôñéêþí õðçñåóéþí õðü ôç ìïñöÞ öõóéêþí
ìÝóùí, ÷ïñÞãçóçò öáñìÜêùí, øõ÷ïëïãéêþí ìåèüäùí
êáé ÷åéñïõñãéêþí åðåìâÜóåùí.

Åéêüíá 10. ÐñïôïìÞ ôïõ ÉððïêñÜôç (Museo Capitolino, Roma).

ABSTRACT

................................................................................................................................................................................
Asclepieia: the first hospitals of mankind
G. KALANTZIS, J. LASCARATOS

Department of the History of Medicine, Medical School, University of Athens, Athens, Greece
Archives of Hellenic Medicine 2003, 20(1):67–75
It is postulated that the first temples of Asclepios were established in the 5th century BC in many regions in
Greece. The healthiest regions with suitable springs of water were chosen for the sites of Asclepieia with a view
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to enhancing the rapid recovery of the sick people who presented themselves at the temples. The suppliants
entering the temples did not suffer from very severe illnesses, and various treatments were applied depending
on the nature of the disease. The stone tablets found in the excavations of the Asclepieion at Epidaurus by P.
Kavvadias, in addition to other archeological findings, such as opium capsules, surgical tools etc., in many of
Asclepieia, verify the fact that the priests were responsible for the treatment of the patients, using drugs, surgical
operations and psychological techniques. However, medicine was part of the religion at that time in ancient
Greece and consequently the priests attributed the cures to the intervention of God Asclepios. Thus, Asclepieia
constituted the main focus in the development of Greek medicine and housed their first patients as “holy” health
institutions. In these first hospitals of mankind certain methods of treatment were introduced for the first time,
which did not have a miraculous character, but which actually constituted a rendering of health services.

................................................................................................................................................................................
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Άρθρο 3

Από τα φυτά στα χάπια
Πλήρης οδηγός φαρμακευτικών βοτάνων, Penelope Ody
Αν και τα εκχυλίσματα όπως τα αιθέρια έλαια παρασκευάζονται από διαφορετικά φυτά εδώ και αιώνες, η
παραδοσιακή βοτανική θεραπευτική συνδυάζει πάντα τα βότανα για να τροποποιήσει τις επιδράσεις στον
οργανισμό θεωρώντας το σύνολο πιο σημαντικό από τα μέρη που το απαρτίζουν. Η κίνηση για την
αναγνώριση του κάθε δραστικού συστατικού και η χρήση του ως ενός απλού φαρμάκου άρχισε τον 18ο
αιώνα και σήμερα είναι γνωστά πολλές χιλιάδες συστατικά. Οι χημικές αυτές ουσίες παρουσιάζουν αρκετά
διαφορετικές ιδιότητες από τα βότανα από τα οποία προήλθαν αρχικά. Στην αρχή τα φάρμακα μπορούσαν
μόνο να εξαχθούν από εκχυλίσματα αλλά αργότερα αναγνωρίστηκε η χημική δομή πολλών εκχυλισμάτων
και τα φάρμακα φτιάχνονται σήμερα συνθετικά. Κατά τη μετάβαση από τη χρήση μη επεξεργασμένων
φυτών στα κλινικά χάπια, η σύγχρονη ιατρική έχασε την τέχνη του συνδυασμού βοτάνων για την
τροποποίηση της τοξικότητας και της χρήσης ολόκληρων φυτών για τη μείωση των παρενεργειών.

Φάρμακα από φυτά
Ένα από τα πρώτα σύγχρονα φάρμακα που απομονώθηκαν από φυτά ήταν η μορφίνη που πρώτος
αναγνώρισε το 180 ο Friedrich Sertuner στη Γερμανία. Έβγαλε λευκούς κρυστάλλους από το φυτό της
υπνοφόρου παπαρούνας. Με παρόμοιες τεχνικές έγινε γρήγορα παραγωγή ακονιτίνης από το ακόνιτο,
εμετίνης από ιπεκακουάνα, ατροπίνης από μπελαντόνα και κινίνης από φλοιό κιγχόνης. Όλες αυτές οι
ενώσεις, που ανήκουν στα αλκαλοειδή, είναι εξαιρετικά ισχυρές και μπορούσαν να αποκτηθούν μόνο από τα
νωπά φυτά μέχρι να καταφέρουν οι επιστήμονες να τις παράγουν συνθετικά.

Σύνθεση ουσιών
Η καινοτομία έγινε το 1852 όταν η σαλικίνη, που αναγνωρίστηκε ως ένα από τα ενεργά συστατικά του
φλοιού της λυγαριάς παρασκευάστηκε συνθετικά για πρώτη φορά. Η σύνθεση αυτή τροποποιήθηκε
αργότερα ώστε να ερεθίζει λιγότερο το στομάχι και το ακετυλοσαλικυλικό οξύ διατέθηκε στο εμπόριο το
1899, ως ασπιρίνη από τη φαρμακευτική εταιρία Bayer. Σε λιγότερο από 100 χρόνια, τα εκχυλίσματα φυτών
έχουν γεμίσει τα ράφια των φαρμακείων. Υπάρχουν παρασκευάσματα εφεδρίνης από ma huang, για
παράδειγμα, που διατίθενται με ή χωρίς συνταγή γιατρού, που χρησιμοποιούνται κυρίως για το βήχα, την
καταρροή, τον αλλεργικό πυρετό και το άσθμα. Η πιλοκαρπίνη που παραλαμβάνεται από το “ζαμποράντι”
χρησιμοποιείται για την θεραπεία του γλαυκώματος. Η βινσκρίνη, από τη βίνκα της Μαδαγασκάρης,
χρησιμοποιείται για την λευχαιμία, ενώ η στροφανθίνη από το Strophanthus kombe, που χρησιμοποιείται
στην αιχμή των δηλητηριασμένων βελών, χορηγείται για βαριά καρδιακά προβλήματα.

Η δύναμη των χημικών ενώσεων
Οι χημικές ενώσεις που εξάγονται από φυτά μπορεί να είναι συχνά εξαιρετικά ισχυρές και να προκαλέσουν
επιδράσεις που ήταν άγνωστες όταν χρησιμοποιούνταν ολόκληρο το φυτό. Η ινδική φιδόριζα, Raufolia
serpetina, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην ιατρική της Αγιουβέρδα για αρκετές
νοσηρές καταστάσεις όπως δάγκωμα φιδιού, πονοκέφαλος, άγχος, πυρετός και πόνος στην κοιλιά. Λέγεται
ότι ο Μαχάτμα Γκάντι έπινε τσάι από φιδόριζα όταν βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Στη Δύση, η φιδόριζα
θεωρούνταν πολύτιμο ηρεμιστικό και χρησιμοποιούνταν για την υψηλή πίεση του αίματος, την χορηγούσαν
επίσης, στην θεραπεία της σχιζοφρένιας και των ψυχώσεων. Το 1947 η CIBA εκχύλισε το αλκαλοειδές
ρεζερπίνη από την φιδόριζα και διέθεσε στο εμπόριο το φάρμακο Σερπαζίλ για τη θεραπεία της υπέρτασης.
Η ρεζαρπίνη, όμως, έχει αρνητικές παρενέργειες όπως βαριά κατάθλιψη και μη φυσιολογική επιβράδυνση
της καρδιακής συχνότητας. Από το 1960, το βότανο αυτό χορηγείται μόνο με συνταγή ιατρού στη Βρετανία
και η χρήση του στη βοτανοθεραπεία έχει περιοριστεί δραστικά. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η φιδόριζα
χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας και πολλοί τη χρησιμοποιούν ως
καταπραϋντικό ηρεμιστικό.

Άρθρο 4

Αξιοποίηση των Ψηφιακών Κόμικς στην Εκπαίδευση
Μαριάνθη Βασιλικοπούλου, Μιχάλης Μπολουδάκης, Συμεών Ρετάλης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για την ένταξη πρωτότυπων και συνάμα αποτελεσματικών παιδαγωγικών εργαλείων στην
εκπαίδευση με τη βοήθεια της τεχνολογίας ερευνητικές ομάδες προτείνουν εργαλεία δημιουργίας
και παρουσίασης ψηφιακών εικονογραφημένων περιοδικών (κόμικς) ως βασικά ή και επικουρικά
μέσα διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας των
κόμικς και της χρήσης τους στην εκπαίδευση, παρουσιάζονται οι δυνατότητές τους ως εκπαιδευτικά
εργαλεία και προτείνονται εφαρμογές τους στη διδασκαλία της Ιστορίας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μία από τις στρατηγικές που ευνοούν τη μάθηση είναι η οπτικοποίηση της πληροφορίας (ΡάπτηςΡάπτη 2002). Η εικόνα προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον και καθιστά το μάθημα
ελκυστικότερο· ένα απλό κείμενο απωθεί το μαθητή, αφού η καθημερινότητα του βρίθει από εικόνες
(Βοσνιάδου, 2006, Γιακουμάτου 2003). Ειδικότερα, η εικονογράφηση σε μορφή κόμικς συνιστά μια
γλώσσα παγκοσμίως κατανοητή που προκαλεί τις αισθήσεις, μετατρέπει το αφηρημένο σε
συγκεκριμένο και προσδίδει μια νότα περιπέτειας, αγωνίας και συχνά μυστηρίου, απογειώνοντας
τη φαντασία των αναγνωστών (Burton, 1955).
Από παιδαγωγική σκοπιά υποστηρικτική θέση των ως άνω κατέχει η θεωρία της διπλής
κωδικοποίηση του Paivio (dual coding: Paivio, 1991) σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι
αποθηκεύουν και αποκωδικοποιούν τις πληροφορίες σε δύο συνδεδεμένα συστήματα μνήμης, τη
γλώσσα (λεκτικές πληροφορίες) και τις εικόνες (μη λεκτικές πληροφορίες), δηλαδή τις
κωδικοποιούν με διπλό τρόπο, άρα η εικόνα είναι αποτελεσματικότερη στη μάθηση, όταν
συνοδεύεται από κείμενο και αντίστροφα. Επιπρόσθετα, οι Mayer και Moreno (1998, 2002)
βασίστηκαν στην παραπάνω θεωρία και διερεύνησαν τρόπους, ώστε ο υπολογιστής να συνδράμει
στην αποτελεσματική μάθηση και πρότειναν στρατηγικές που βασίζονται στη διδασκαλία με
ταυτόχρονη παρουσίαση αφήγησης και κινούμενων σχεδίων (Σολωμονίδου 2006).
Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί η εκπαιδευτική αξία των κόμικς, να
μελετηθεί η δυνατότητα διδακτικής αξιοποίησης τους (σε πολυσέλιδη μορφή ή σε μεμονωμένη
σελίδα ή σε λίγα καρέ ή ακόμη και σε ένα, π.χ. γελοιογραφία), να καταγραφούν τα εργαλεία
δημιουργίας και παρουσίασής τους, καθώς και να προταθούν τρόποι αξιοποίησής τους στην
εκπαίδευση - ειδικότερα στο μάθημα της Ιστορίας.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ
Τα κόμικς όπως και η γελοιογραφία ανήκουν στις γραφικές τέχνες. Πρόκειται για ένα είδος
φανταστικής ή και πραγματικής αφήγησης που γίνεται με εικόνες, λόγο ή και με ήχους και
αποδίδεται με την παράθεση γραμμάτων (Αντωνιάδης, 1995). Ο Scott McCloud (1993)
προσδιορίζει τα κόμικς ως "γραφικά ή άλλες εικόνες σε αντιπαραβολή με μια προμελετημένη σειρά
με σκοπό να μεταφέρουν πληροφορίες, και/ή να παράξουν μια αισθητική ανταπόκριση στον
παρατηρητή". Ο Π. Μαρτινίδης (1982) ονομάζει τα κόμικς "εικονογραφήματα και ζωγραφιστή
λογοτεχνία". Τα πιο συνηθισμένα είδη είναι τα κόμικ στριπ (comic strip) σε εφημερίδες και
περιοδικά, όπου μια μικρή ιστορία ξετυλίγεται σε τρία ή τέσσερα καρέ με κοινωνικά ή πολιτικά
σχόλια, ενώ μεγαλύτερες ιστορίες κυκλοφορούν σε περιοδικά ή βιβλία, εικονογραφημένες νουβέλες
και άλμπουμ σε συνέχειες ή αυτοτελώς, γνωστές ως κόμικς ή βιβλία κόμικς.
Αρχικά μεγάλη επιτυχία γνώρισαν στις ΗΠΑ, όπου οι μελετητές της ιστορίας τους έχουν
προχωρήσει σε περιοδολόγησή τους: Χρυσή Εποχή (αρχές 20ου αιώνα ως 1950), Ασημένια
Εποχή (1950-1981) και Μοντέρνα Εποχή (1981 έως σήμερα). Μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο το
είδος αναπτύσσεται και στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα εμφανίζεται μετά την Μεταπολίτευση.
Παράλληλα με τα αμερικάνικα κόμικς, που κυκλοφορούν αδιακρίτως, αρχίζουν και οι καθαρά

ελληνικές προσπάθειες, όπως μονοσέλιδα σε περιοδικά ή εφημερίδες που αποτελούνται από 9-12
σκίτσα με ενιαίο θέμα (κυρίως πολιτικοινωνικού περιεχομένου) και συνεχίζεται ως τις μέρες μας
από τη νέα γενιά σκιτσογράφων.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ευρηματικότητα των συγγραφέων κόμικς δε σταματά στα ευφυολογήματα και στο χιούμορ, αλλά
προχωρά και στη μετάδοση γνώσεων. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταβάλλονται
προσπάθειες να αξιοποιηθούν διδακτικά.
Στις ΗΠΑ πληθώρα μελετών ήδη από τη δεκαετία του ’40 κάνουν αναφορά στο θέμα. O W. W. D.
Sones, καθηγητής στο University of Pittsburgh (1944), διεξήγαγε σειρά από έρευνες για τη χρήση
τους στα σχολεία και τον ακολούθησαν και άλλοι. Η εκπαιδευτική χρήση των κόμικς θεωρήθηκε
τέτοιας σπουδαιότητας που το περιοδικό Journal of Educational Sociology αφιέρωσε το Volume 18,
Issue 4, 1944 στο θέμα. Ο Gruenberg (1944) σχολίασε ότι: "Σχεδόν όλα τα μαθήματα
προσφέρονται για παρουσίαση μέσω αυτού του μέσου". Εντούτοις, άλλοι θεώρησαν τα κόμικς ως
φραγμό στην Εκπαίδευση. Ο ψυχίατρος F. Wertham, στη μελέτη του "The Seduction of the
Innocent" (1954) εξαπέλυσε μύδρους εναντίον τους, θεωρώντας ότι προωθούν τη βία, τα φυλετικά
στερεότυπα, την ομοφυλοφιλία, την ανυποταγή και τον αναλφαβητισμό (Wright, 2001). Μετά τα
μέσα της δεκαετίας του ’50 η ενασχόληση με το ζήτημα της εκπαιδευτικής τους αξίας σταμάτησε.
Εκ νέου επαναφέρονται το 1970 από ορισμένους εκπαιδευτικούς, όπως ο R. W. Campbell,
που θεώρησε ότι ήταν χρήσιμα στη διδασκαλία της Γλώσσας (Koenke, 1981), οι K. Haugaard
(1973) και C. Alongi (1974), που τα σύστησαν για τους απρόθυμους αναγνώστες, ενώ ο B. Brocka
(1979) τα στρατολόγησε ως υπεράσπιση ενάντια σε έναν νέο εχθρό, την τηλεόραση.
Η κατάσταση άλλαξε το 1992 όταν το βιβλίο κόμικς "Maus" με θέμα το Ολοκαύτωμα του Art
Spiegelman κέρδισε το βραβείο Pulitzer (Sturm, 2001). Την επόμενη δεκαετία, τα κόμικς άρχισαν
σταθερά να βρίσκουν το δρόμο τους στον κόσμο της Εκπαίδευσης. Χρησιμοποιώντας τα κόμικς για
τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, ο καθηγητής R. Versaci (2001) προκάλεσε τους σπουδαστές του
στο κολλέγιο Palomar να εξετάσουν αυστηρά τον ίδιο τον ορισμό της Λογοτεχνίας. Στο
πανεπιστήμιο της Μινεσότα ο καθηγητής Φυσικής J. Kakalios (2001) τα χρησιμοποίησε σε μάθημά
του με τίτλο "Science in Comic Books." Με την καθιέρωση προγράμματος σπουδών για τα κόμικς
στο Savannah College of Art and Design (Sturm, 2001) εξελίχθηκαν σε μέσο άξιο προς μελέτη. Στη
νέα χιλιετία οι ειδικοί τα θεωρούν δέλεαρ για να κρατήσουν τους εφήβους μακριά από τις
τηλεοράσεις και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Bacon, 2002).
Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα ο φιλόλογος Αντωνιάδης Λ. (1995) τονίζει ότι
"οφείλουμε να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας […] χρησιμοποιώντας και τα κόμικς ως μέσο για
τη διεξαγωγή του μαθήματος". Στα διδακτικά βιβλία κόμικς η θεματική ποικίλλει και αναφέρεται σε
πολλά γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται: οι περιπέτειες του Αστερίξ στα Αρχαία
Ελληνικά σε απόδοση Φάνη Κακριδή και το Συντακτικό της Aρχαίας Ελληνικής σε κόμικς των Χ.
Δάλκου και Ν. Κατσέλη. Ακόμη, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφόρησαν σε κόμικς κωμωδίες του
Αριστοφάνη σε διασκευή των Τ. Αποστολίδη και Γ. Ακοκαλίδη (Αχαρνείς, Πλούτος, Βάτραχοι,
Ειρήνη) και οι τραγωδίες "Αντιγόνη" του Σοφοκλή και "Ιφιγένεια στην Αυλίδα" του Ευριπίδη σε
διασκευή των Τ. Αποστολίδη και Γ. Τραγάκη. Έχουν διασκευαστεί επίσης σε κόμικς οι Μύθοι του
Αισώπου, η Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη, η Φρουτοπία του Ευγ. Τριβιζά κ.ά.. Με την ευκαιρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο κόμικς σε όλες τις επίσημες γλώσσες
της. Το πρώτο, "Ο Πόλεμος του Βατόμουρου", έχει θέμα την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και τα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε., ενώ το δεύτερο, "Εγώ ο Ρατσιστής", καταγράφει τις προθέσεις της Ε.Ε.
να καταπολεμήσει κάθε είδους διακρίσεις (Παπαντωνάκης, 2003). Τέλος, από τις εκδόσεις Africa e
Mediterraneo, Lai-momo εκδόθηκε το βιβλίο με τίτλο "Αποβιβάσεις, η μετανάστευση στη
διευρυμένη Ευρώπη μέσα από ιστορίες κόμικς" με αυτοτελείς ιστορίες για το θέμα.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Στόχος των ακόλουθων σεναρίων (ερμηνείας και δημιουργίας) είναι να καταδειχθούν ενδεικτικοί
τρόποι αξιοποίησης των κόμικς ως πόρων μάθησης, δίνοντας παραδείγματα από το μάθημα της
Ιστορίας. Η χρήση τους στην τάξη δε επιβάλλει αποκλεισμό του παραδοσιακού μοντέλου
διδασκαλίας. Αντίθετα, μπορεί να εμπλουτίσει τα σχέδια μαθήματος.

α. Ερμηνεία των κόμικς
Μία από τις μαθησιακές στρατηγικές στο μάθημα της Ιστορίας αφορά στη διερεύνηση ιστορικού
προβλήματος με χρήση πηγών. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής οδηγείται στην κατανόηση
ιστορικών ζητημάτων, αναπτύσσει κριτική σκέψη και χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές των
ιστορικών ως προς τη συλλογή και ερμηνεία αποδεικτικών στοιχείων (Eulie, 1969). Επομένως, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πηγή τα ψηφιακά κόμικς, π.χ. μία σειρά από ιστορικές
γελοιογραφίες, που πρέπει να ερμηνευτούν από τους μαθητές, αφού πρώτα μελετηθούν.
Αρχικά επιβάλλεται να δοθούν κατευθύνσεις για τη διαδικασία ερμηνείας των κόμικς (π.χ. με
powerpoint) ως ιστορική πηγή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:
Βήμα 1. Εξετάστε την προέλευση/ πηγή των κόμικς, το δημιουργό, την εφημερίδα, το περιοδικό,
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, εάν είναι διαθέσιμη. Ελέγξτε πόσο σημαντικά είναι.
Βήμα 2. Εξετάστε τον τίτλο, εάν υπάρχει. Τι μας λέει για τη δράση, τη διάταξη/ ένταξη στο χώρο και
το χρόνο, το μήνυμα και το σκοπό των κόμικς;
Βήμα 3. Απαριθμήστε τα στοιχεία που αποτελούν τα εικονογραφημένα σχέδια. Αυτά είναι τα
διάφορα συστατικά του μέρη, δηλαδή ποιος /τι παρουσιάζεται; Πού; Τι συμβαίνει; Συχνά
χρησιμοποιούνται σύμβολα - απλές εικόνες που μεταφέρουν ιδέες (π.χ. μαύρη γάτα: κακή τύχη) ή
προφανείς μεταφορές- ιδέες "μεγάλης εικόνας" (π.χ. παλιό αυτοκίνητο: απαρχαιωμένες ιδέες).
Βήμα 4. Εξετάστε τις λεζάντες, εάν είναι διαθέσιμες. Συνδέστε τες με τα στοιχεία.
Βήμα 5. Ενώστε τα βήματα ένα έως τέσσερα μαζί, αυτό είναι το μήνυμα. Τι μας λέει ο δημιουργός;
Χρησιμοποιήστε στοιχεία από την εικονογράφηση για να υποστηρίξετε την ερμηνεία.
Βήμα 6. Αναζητήστε το πλαίσιο-περιστάσεις που περιβάλλουν τα εικονογραφημένα σχέδια
(άνθρωποι, θέσεις, ενέργειες και γεγονότα, εποχή, με λίγα λόγια τα συμφραζόμενα).
Βήμα 7. Υπάρχουν προκαταλήψεις; Ο δημιουργός μεροληπτεί; Κοιτάξτε προσεκτικά τις λεζάντες
και την πηγή των κινούμενων σχεδίων. Συνδέστε τες με τα εικονογραφημένα σχέδια. Σας δίνουν
οποιεσδήποτε ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία για την άποψη του δημιουργού; Εξετάστε την
έκφραση στα πρόσωπα, τα σχετικά μεγέθη των χαρακτήρων ή τη γλώσσα του σώματος.
Βήμα 8. Τι προσπαθεί να πετύχει ο δημιουργός; Ποιος είναι ο σκοπός του; Γιατί επέλεξε αυτό το
ιδιαίτερο συμβάν, γεγονός, ζήτημα ή θέμα; Γιατί μεταβίβασε το μήνυμα με αυτόν τον ιδιαίτερο
τρόπο; Τι τον οδήγησε να σχεδιάσει τα κόμικς; - αυτό είναι το κίνητρο.
Βήμα 9. Ποιο είναι το ύφος τους και ποια διάθεση μας δημιουργούν (ευτυχία, δυστυχία, λύπη,
σαρκασμό, ειρωνεία, σάτιρα κ.λπ.);
Βήμα 10. Τι είδους στοιχεία μας δίνει η σχεδίαση; Υπάρχει υπερβολή στην απόδοση των
χαρακτηριστικών ανθρώπων και αντικειμένων, είναι δαιμονοποιημένα ή θεοποιημένα;
Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι να αντλήσει ο μαθητής περισσότερα στοιχεία για την
ιστορική περίοδο στην οποία εντάσσεται το υπό ερμηνεία κόμικς, να εμβαθύνει στον τρόπο σκέψης
των ανθρώπων τη συγκεκριμένη εποχή, να προσθέσει επιπλέον στοιχεία στις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις του, που θα τον βοηθήσουν τόσο να κατανοήσει και να κρίνει το ιστορικό ζήτημα, όσο και
να ερμηνεύσει ή να αξιολογήσει τη στάση, τα κίνητρα, την προσωπικότητα των δρώντων
προσώπων και τέλος την υποκειμενική θεώρηση του δημιουργού.
Τα παραπάνω βήματα για την ερμηνεία ενός κόμικς μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε ατομικά
είτε μέσα από συνεργατικές δράσεις και παιχνίδι ρόλων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των
ασύγχρονων ή σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. discussion forum chat, skype).
Εκτός από την ερμηνεία της πηγής μπορεί να ζητηθεί από το μαθητή να παρουσιάσει το ιστορικό
ζήτημα που πραγματεύεται το κόμικς σε μορφή εννοιολογικού χάρτη (concept map). Έτσι, ο
μαθητής θα επικεντρωθεί στα ουσιώδη θέματα της πηγής και θα αποκτήσει τη δεξιότητα να τα
παρουσιάζει με ένα διαγραμματικό και αφαιρετικό τρόπο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά την πολεμική που δέχτηκαν τα κόμικς ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα και παρά τις παρερμηνείες
που εξασθενίζουν αργά, πεποίθηση μας είναι ότι οι πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν τα
καθιστούν ένα ελκυστικό εργαλείο διδασκαλίας, το οποίο με σωστή χρήση μπορεί να εμπλουτίσει
τη διδασκαλία σχεδόν όλων των μαθημάτων. Αξίζει διερεύνησης η παιδαγωγική αξιοποίησή τους
μέσα από συστηματικές πιλοτικές εφαρμογές σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
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Άρθρο 5

Βασικές Αρχές Δημιουργίας Κόμικ
Ioannidis Marios, animator – illustrator app designer – author www.marimation.gr
Ιδέα
Αρχική έχουμε μια γενική ιδέα για το θέμα που θέλουμε να ασχοληθούμε. Μια ιδέα μπορεί να είναι π.χ. οι πρόσφυγες,
ο πόλεμος κλπ.
Ιστορία
Την αρχική ιδέα την κάνουμε ιστορία. Σιγά-σιγά τις λίγες λέξεις που έχουμε γράψεις την αναπτύσσουμε φτιάχνοντας
μια ιστορία με αρχή-μέση-τέλος.
Σενάριο
Την ιστορία την μετατρέπουμε σε σενάριο. Σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε/αφαιρούμε στοιχεία που χρειάζονται ή όχι.
Προσπαθούμε να μην υπάρχουν λογοτεχνικά στοιχεία, αλλά κυριολεξία σε ό,τι γράφουμε. Π.χ. δεν θα πούμε "μπαίνει
νευριασμένος στο δωμάτιο" αλλά "έριξε μια κλωτσιά στην πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο φωνάζοντας".
Σκαλέτα
Χωρίζουμε το σενάριο σε επί μέρους τμήματα σε μορφή λίστας. Έχουμε στο νου μας ότι κάθε πρόταση αντιστοιχεί σε
όσο το δυνατόν λιγότερα καρέ (ιδανικά 1 καρέ). Στο τέλος του βήματος αυτού, θα έχουμε ουσιαστικά μια λίστα με όλα
τα καρέ που έχουμε να ζωγραφίσουμε.
Story-Board
Εδώ μετατρέπουμε την λίστα που φτιάξαμε πριν σε εικόνες. Κουτιά στη σειρά όπου στήνουμε τις εικόνες σκηνοθετικά
χωρίς να δίνουμε έμφαση στην λεπτομέρεια αλλά στην ουσία. Είναι ουσιαστικά τα πρώτα προσχέδια. Στο τέλος του
βήματος αυτού έχουμε ουσιαστικά ζωγραφισμένα πρόχειρα όλα τα καρέ του κόμικ μας.
Layout
Βλέποντας τα καρέ του storyboard, σκεφτόμαστε πως θα τα εντάξουμε στον χώρο της σελίδας μας. Θέλουμε να
πετύχουμε ένα άρτιο οπτικά αποτέλεσμα, όπου το στήσιμο της σελίδας να βοηθάει τον αναγνώστη. Έτσι ένα μεγάλο
τοπίο στο οποίο θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση του χώρου, θα το σχεδιάσουμε σε μεγάλο καρέ, ενώ μια μικρή
ενέργεια σε μικρό.
Προσχέδια
Αφού έχουμε έτοιμο το layout της σελίδας, κάνουμε τα πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο της σελίδας μας. Δεν κάνουμε
κατευθείαν το τελικό σχέδιο, αλλά πρώτα προσχέδια γιατί στην πορεία υπάρχουν πράγματα που δεν "κάθονται" καλά,
οπότε τα διορθώνουμε. Με την χρήση φωτοτράπεζας, κάνουμε διαδοχικά προσχέδια, βελτιώνοντας σταδιακά το σχέδιο
και προσθέτοντας λεπτομέρεια.
Τελικό Μολύβι
Το τελικό μας μολύβι είναι ουσιαστικά το τελευταίο προσχέδιο, το οποίο έχει ενταγμένες μέσα του όλες τις διορθώσεις.
Από εδώ και πέρα δεν θα αλλάξει τίποτα στο οπτικό αποτέλεσμα, σχετικά με το σκίτσο/στήσιμο.
Μελάνωμα
Με την χρήση φωτοτράπεζας ή υπολογιστή, περνάμε πάνω από το μολύβι το μελάνι. Ακολουθούμε τις γραμμές μας με
το μολύβι. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να περάσουμε και τις γραμμοσκιάσεις με το πενάκι μας, σε περίπτωση που
είναι αυτό το στυλ.
Χρώμα
Αν το κόμικ είναι έγχρωμο (ή και σε αποχρώσεις του γκρι), περνάμε το χρώμα με όποια τεχνική έχουμε επιλέξει
Lettering
Στο τελικό κόμικ προσθέτουμε το κείμενο. Τις φουσκάλες για τα κείμενα τις έχουμε προβλέψεις και αποτελούν ήδη
μέρος του κόμικ από το βήμα των προσχεδίων. Συνήθως το κείμενο το προσθέτουμε εξ'ολοκληρου στον υπολογιστή.
Σελιδοποίηση - Εκτύπωση
Το τελικό πια κόμικ, το σκανάρουμε (αν δεν το έχουμε ήδη στον υπολογιστή από προηγούμενο βήμα), και το
ετοιμάζουμε για εκτύπωση. Μπορεί να χρειαστεί μια μικρή ψηφιακή επεξεργασία για να τονιστούν π.χ. κάποια
χρώματα που στο σκανάρισμα δείχνουν πιο άτονα. Με μια απλή σελιδοποίηση, στέλνουμε το αρχείο στον τυπογράφο
για εκτύπωση.

Ευρετήριο
Φυσικών Ιαμάτων

Παράρτημα Α

Καλέντουλα
Calendula officinalis

Ιδιότητες - Χρήσεις
Ένα από τα καλύτερα βότανα για την θεραπεία τοπικών δερματικών
προβλημάτων. Για κάθε φλεγμονή του δέρματος, από μόλυνση ή φυσική
βλάβη. Ιδανική για κάθε εξωτερική αιμορραγία, τραύματα, μώλωπες ή
διαστρέμματα, για ελαφρά εγκαύματα και ζεμάτισμα. Κατάλληλη σε εγκαύματα,
εκζέματα, ερεθισμούς του δέρματος, δίνει ελαστικότητα στο δέρμα (προϊόντα
για ραγάδες, αντιρρυτιδικά), αλλά ακόμη και στα μαλλιά. Επιπλέον, οι πηκτίνες
που υπάρχουν στα φύλλα την καθιστούν ενυδατική. Χρήσιμη και σε θεραπεία
κιρσών γι’ αυτό και περιέχεται σε προϊόντα για μασάζ.
Σπασμολυτικό και χολαγωγό, εμμηναγωγό, αντισηπτικό, η καλέντουλα
χρησιμοποιήθηκε στην παραδοσιακή ιατρική, από τον 12ο κι όλας αιώνα, σαν
αντισπασμωδικό, ιδιαίτερα για το στομάχι, την δυσμηνόρροια, και σαν τονωτικό
του ήπατος, εφιδρωτικό, αντιεμετικό, αντισκορβουτικό. Κατά της ακμής, κατά
των νέων και παλαιών ουλών, Κατά των φλογώσεων και αιμορραγιών του
στομάχου. Κατά των εκχυμώσεων και του ίκτερου. Κατά των τσιμπημάτων της
σφήκας και των μελισσών. Αντιεμετικό και κατά του αρθρίτη, κρεατοελιών.

Γενικά
Η Calendula officinalis, η καλέντουλα η φαρμακευτική,
καλλιεργείται και σαν καλλωπιστικό σε κήπους, η
Calendula arvensis, είναι το άγριο φυτό που θα
συναντήσουμε σε πολλά μέρη της πατρίδας μας,
συνήθως με το όνομα νεκρολούλουδο. Φυτό εξαιρετικά
προσαρμοστικό σε δύσκολες συνθήκες, σε άνυδρα
εδάφη, έχει μάθει να αντέχει την μεγάλη ηλιοφάνεια και
το κρύο της νύχτας. Πιστεύεται ότι απομακρύνει το
γήρας.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Πικρές, βλεννώδεις χρωστικές, αιθέρια έλαια,
σαπωνίνες, φλαβονοειδή, πεντακυκλικές αλκοόλες
(καλεντουλαδιόλη), αλκαλοειδή, βιταμίνη C, ασβέστιο,
καροτένια – που είναι πρόδρομα μόρια της βιταμίνης Α
– και σημαντικές ποσότητες πυριτίου. Μέρος της
δράσης της φαίνεται ότι οφείλεται στην παρουσία των
τερπενίων, ιδιαίτερα σ’ έναν τριτερπενικό γλυκοσίδη,
τον καλεντουλοσίδη Β.

Λεβάντα
Lavandula angustifolia

Ιδιότητες - Χρήσεις
Τα άνθη της τοποθετούνται στις ντουλάπες, τις αρωματίζουν και διώχνουν το
σκώρο. Επίσης θεωρούνται ότι ενεργούν κατά του βήχα, του άσθματος, του
κοκίτη, της γρίπης και της λαρυγγίτιδας. Η λεβάντα καταπραΰνει τους
νευρόπονους του στομάχου και ηρεμεί το νευρικό σύστημα, γιατί δρα ως
χαλαρωτικό. Είναι ιδανικό για τις αϋπνίες και το στρες, βοηθά τις ημικρανίες και
τους πονοκεφάλους.
Οι θεραπευτικές ιδιότητες της άγριας λεβάντας είναι αναρίθμητες. Αυτό
οφείλεται εν μέρει, στην ιδιαίτερα σύνθετη χημική σύσταση του ελαίου της. Η
λεβάντα είναι φυτό εξισορροπιστικό. Βοηθάει τον άνθρωπο να βρει τη μέση
οδό και έτσι, είναι κατάλληλη για την καταπολέμηση της νευρικότητας αλλά και
της ατονίας, της κατάθλιψης αλλά και της υπερδιέγερσης. Καταπολεμά το
άγχος και την μελαγχολία, τονώνει και ξεκουράζει. Ανακουφίζει και δροσίζει το
δέρμα μετά την ηλιοθεραπεία. Αιθέριο έλαιο λεβάντας είναι εξαιρετικό και για
τσιμπήματα σφήκας ή μέλισσας. Το αιθέριο έλαιο έχει αντισηπτικές και
επουλωτικές ιδιότητες. Εκτός από αναλγητικό είναι και αντισηπτικό. Ανθη
άγριας λεβάντας ως αφέψημα είναι κατάλληλα και για κρυώματα, βήχα,
πόνους, στομάχου, κυστίτιδα.
Στην οικιακή χρήση μια-δύο σταγόνες αιθέριου ελαίου στο τελευταίο ξέβγαλμα
των ρούχων ή στο νερό του σφουγγαρίσματος αφήνει μια ευωδιά φρεσκάδας
πολύ πιο ευχάριστη από κάθε χημική. Σ’ όλους αρέσει λίγη μυρωδιά λεβάντας
στα ρούχα, στις ντουλάπες και τα συρτάρια εκτός από τον…σκώρο.

Γενικά
Η λεβάντα είναι ένα γένος φυτών που ανήκει στην
οικογένεια “χειλανθή”. Υπάρχουν δύο είδη λεβάντας. Η
λεβάντα η στοιχάδα που φυτρώνει στα πεδινά πετρώδη
μέρη και η λεβάντα σταχύς που φυτρώνει σε τόπους
πετρώδεις. Το όνομά της προέρχεται από το λατινικό
ρήμα lavare, που σημαίνει «πλένω». Είναι φυτό
αρωματικό – φαρμακευτικό και εκτός από αφέψημα
χρησιμοποιείται πάρα πολύ και ως αιθέριο έλαιο.

Χημικό – Βιοχημικό περιεχόμενο
Τα ενεργά συστατικά των αιθερίων ελαίων της λεβάντας
είναι: λιναλόλη, οξικό λιναλύλιο, καμφορά,. ευγενόλη, απινένιο, β-πινένιο, β-οκιμένιο, καμφένιο, κ.λ.π

Θυμάρι
Thymus vulgaris

Ιδιότητες - Χρήσεις
Οι αντιβακτηριακές και αντισηπτικές ιδιότητες του θυμαριού είναι
αποτελεσματικές για την οδοντική πλάκα, την ουλίτιδα και την τερηδόνα.
Γιατρικό για τους ρευματισμούς. Καταπραΰνει τα φουσκώματα της κοιλιάς και
διευκολύνει την εντερική λειτουργία. Βοηθάει και ενισχύει την πέψη και
θεραπεύει την γαστρεντερίτιδα, τα κρυώματα της κοιλιάς και την διάρροια.
Βοηθάει το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου -την γνωστή μας σπαστική
κολίτιδα. Το βάμμα θυμαριού βοηθάει τις βαθιά εγκατεστημένες λοιμώξεις των
πνευμόνων, την βρογχίτιδα, την λαρυγγίτιδα, την φαρυγγίτιδα, την
αμυγδαλίτιδα, τον κοκκύτη και την καταρροή. Έγχυμα θυμαριού για την τόνωση
του οργανισμού μας και για την εξάλειψη του άγχους της ψυχικής και
σωματικής εξάντλησης της κατάθλιψης της απάθειας και της αϋπνίας.
Το θυμάρι χρησιμοποιείται για την τόνωση και βελτίωση της μνήμης «βοηθάει
να αναβιώσει και να ενισχυθεί το σώμα και το μυαλό» έλεγε ο Culpeper.
Ανακουφίζει από την επώδυνη εμμηνόρροια και κράμπες περιόδου. Τέλος
τοποθετώντας κομπρέσες εμποτισμένες σε έγχυμα θυμαριού στο εξωτερικό
(πάνω σε κλειστά βλέφαρα ) του πάσχοντος ματιού βοηθάει την θεραπεία της
επιπεφυκίτιδας.

Γενικά
Για την προέλευση της ονομασίας του φαίνεται να
υπάρχουν πολλές απόψεις. Σύμφωνα με μια εκδοχή
προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «θύω», που
σημαίνει, μεταξύ άλλων, και «ευωδιάζω». Το θυμάρι
είναι γνωστό ως το φυτό με τις περισσότερες
θεραπευτικές ιδιότητες, αποτελεί όμως και ένα από τα
πιο σημαντικά βότανα στις κουζίνες των σεφ. Οι
κρητικοί από πολύ παλιά έτριβαν με θυμάρι τα ούλα
τους για να θεραπεύσουν την ουλίτιδα, γεγονός που τα
τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται από κλινικές μελέτες.
Χημικό – Βιοχημικό περιεχόμενο
Από την μελέτη προκύπτει πως το αιθέρια έλαια του
θυμαριού χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη παρουσία
της θυμόλης, η οποία επικρατεί των άλλων με ποσοστά
63,3-78,0%. Η καρβακρόλη, ισομερές της θυμόλης
προσδιορίστηκε με ποσοστά 2,2%. Οι ουσίες γτερπινένιο και π-κυμένιο κυμαίνονται μεταξύ 4,3-12,7%
και 9,9-23,5% αντίστοιχα και θεωρούνται πρόδρομες
ενώσεις της θυμόλης και καρβακρόλης. Τα ποσοστά
τους θεωρούνται σχετικά μεγάλα.

Φασκόμηλο
Salvia officinalis, Salvia sp.

Ιδιότητες – Χρήσεις
Το φασκόμηλο χρησιμοποιείται από πολύ παλιά για την αντιμετώπιση
κρυωμάτων, διάρροιας, εντερίτιδας, πονόλαιμου, δαγκωμάτων από φίδια και
καρκίνου. Ως εκ τούτου τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει δοθεί πολλή έμφαση
στα φυσικά αντιοξειδωτικά. Το φασκόμηλο παράγει και ουσίες που έχουν
αντιμικροβιακή δράση, πράγμα που το κάνει χρήσιμο για αντισηπτικές
εφαρμογές, όπως σε σκευάσματα προστασίας από μικρόβια, όπως στοματικά
διαλύματα. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε υδατικά και αλκοολικά
εκχυλίσματα από το φασκόμηλο υπάρχουν ουσίες με αντιμικροβιακή δράση, με
αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται στη θεραπεία ασθενειών όπως η χρόνια
βρογχίτιδα. Άλλα πειράματα σε εκχυλίσματα από φασκόμηλο, έδειξαν ότι έχει
ιδιότητες κατασταλτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και
αντισπασμοδικές ιδιότητες. Επιπρόσθετα, έχουν εντοπιστεί παράγοντες, όπως
τα τριτερπένια ολεανολικό και ουρσολικό οξύ ή το διτερπένιο καρνοσολικό οξύ,
τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδης δράση (Baricevic et al., 2001).Είναι ιδιαίτερα
τονωτικό λόγω της τανίνης που περιέχει. Είναι καλό φάρμακο κατά της ατονίας
του στομάχου και των εντέρων αλλά και απολυμαντικό και αποχρεμπτικό σε
περίπτωση κρυολογημάτων. Θεωρείται τονωτικό της μνήμης και καταπολεμά τη
νωθρότητα. Το φασκόμηλο είναι ευεργετικό στα μαλλιά και στυπτικό με μάσκα
στο πρόσωπο.

Γενικά
Έχει πάρει το λατινικό όνομά του «σαλβία» από το
ρήμα salvere, που σημαίνει «είμαι υγιής». Θεωρήθηκε
ιερό βότανο από τους Έλληνες που το αφιέρωσαν στο
Δία και από τους Ρωμαίους που το πήγαν στη
Βρετανία. Για το κοινό αυτό βότανο οι Άραβες λένε
«πώς μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος που έχει στο
κήπο του φασκόμηλο;».

Χημικό – Βιοχημικό περιεχόμενο
Η χαρακτηριστική ουσία που περιέχεται στο αιθέριο
έλαιο που παράγουν τα φυτά του S.officinalis είναι η α
και η β θουγιόνη. Αλλοι δευτερογενείς μεταβολίτες που
παράγονται στο είδος αυτό είναι το β-πινένιο,
διτερπένια, τριτερπένια, φλαβονοειδή, συστατικά
φαινολικών οξέων και φαινολικοί γλυκοζίτες.

Δεντολίβανο
Rosmarinus officinalis

Ιδιότητες – Χρήσεις
Το δεντρολίβανο είναι θερμαντικό και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος
προς τον εγκέφαλο και βελτιώνει τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Είναι χρήσιμο
για τους νευρικούς πονοκεφάλους και τις ημικρανίες. Ενισχύει την ανάπτυξη
της τριχοφυΐας, ενισχύοντας την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της
κεφαλής. Τα φύλλα του δεντρολίβανου, μαζί με ρίζες τσουκνίδας και ρίζες
λάπατου, μουσκεμένες σε οινόπνευμα, βοηθούν να προκαλούν τριχοφυΐα
κάνοντας εντριβές στο τριχωτό μέρος του κεφαλιού. Ανεβάζει τη διάθεση και
είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις κατάθλιψης ήπιας έως μετρίως σοβαρής
μορφής. Τα μπάνια που γίνονται με αφέψημα δεντρολίβανου βοηθούν αυτούς
που υποφέρουν από ρευματισμούς στις αρθρώσεις. Είναι αποχρεμπτικό και
βοηθάει στο βήχα στο άσμα σε βρογχίτιδες και στη γρίπη. Η σκόνη από τα
κονιοποιημένα φύλλα του δεντρολίβανου επουλώνει τις πληγές. Το αφέψημα
του δεντρολίβανου είναι και κατά της λιποθυμίας και των ζαλάδων.
Κοπανισμένο φρέσκο δεντρολίβανο κάνοντάς το κατάπλασμα ξεραίνει τις
αιμορροΐδες. Βοηθάει στην υπερκόπωση και στην αδυναμία. Βρασμένο
δεντρολίβανο με κρασί βοηθάει στον ύπνο. Γενικά θεωρείται αντιβακτηριδιακό,
αντιμυκητιακό και αντιρρευματικό, τονωτικό της καρδιάς και της όρασης αλλά
και κατά του διαβήτη.

Γενικά
Πολυετές αειθαλής θάμνος που φθάνει, μέχρι το
ενάμισυ μέτρο ύψος. Τα φύλλα του είναι βελονοειδή
στενά σκουροπράσινα και τα άνθη του μικρά ελαφρώς
γαλάζια-μωβ.
Οι αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν δώρο της Αφροδίτης.
Οι μαθητές φορούσαν στεφάνια από δεντρολίβανο όταν
είχαν εξετάσεις, γιατί βοηθούσε την συγκέντρωση και
την μνήμη.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Πτητικό έλαιο, φλαβονοειδή, ταννίνες, ροζμαρινικό οξύ,
ροζμαρικίνη, διτερπένια.

Δάφνη
Laurus nobilis

Ιδιότητες - Χρήσεις
Η δάφνη έχει πολλές χρήσεις στη λαϊκή παράδοση. Χρησιμοποιούνται τα
φύλλα και οι καρποί της, χωρίς τα κουκούτσια που θεωρούνται τοξικά και
παλαιότερα χρησίμευαν ως εκτρωτικά. Εκχύλισμα δάφνης βοηθά στην καλή
λειτουργία του στομάχου. Το δαφνέλαιο, που εξάγεται με μηχανική συμπίεση
των καρπών, θεωρείται ως αντιρρευματικό, για θλάσεις μυών και εναντίον της
αρθρίτιδας. Το χρησιμοποιούσαν επίσης για να τονώσουν τα μαλλιά αλλά και
να σκουραίνουν το χρώμα τους (και των βλεφαρίδων) βράζοντας μαζί φύλλα
δάφνης και καρυδιάς. Σήμερα χρησιμοποιείται σε αρώματα, κεριά και
σαπούνια. Το αιθέριο έλαιο, που παράγεται από την απόσταξη των φύλλων,
είναι αντισηπτικό, πολύτιμο για το συνάχι και τη βρογχίτιδα. Σε πολλά χωριά
χρησιμοποιούν το χυλό των φύλλων μαζί με ρεβυθάλευρο για το ζύμωμα του
εφτάζυμου ψωμιού. Οι Βυζαντινοί αρωμάτιζαν το κρασί τους και τη
χρησιμοποιούσαν σαν κατευναστικό. Η σκόνη των δαφνόφυλλων
χρησιμοποιείται τοπικά για το σταμάτημα της αιμορραγίας από τη μύτη.
Το αφέψημα της δάφνης, που μπορείτε να φτιάξετε βράζοντας σε ένα φλιτζάνι
νερό 2-3 φυλλαράκια για δέκα λεπτά, χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση
της αϋπνίας και της έντασης. Το ίδιο αφέψημα θεωρείται χρήσιμο και σε
περιπτώσεις δυσπεψίας και ανορεξίας, ενώ συγχρόνως τα φύλλα της δάφνης
πιστεύεται ότι διαθέτουν στυπτικές, αντιδιαρροϊκές και διουρητικές ιδιότητες.
Για τον πονόλαιμο αλλά και τις στοματικές μολύνσεις μπορούμε επίσης να
κάνουμε γαργάρες με το παραπάνω αφέψημα, ενώ τα επιθέματα με
κομπρέσες με νερό όπου έχουμε βράσει δέκα φύλλα δάφνης ενδέχεται να
καταπραΰνουν και τα αποστήματα. Παράλληλα το αιθέριο έλαιο της δάφνης
θεωρείται ότι καταπολεμά την αεροφαγία αλλά και τους πόνους που οφείλονται
σε ρευματισμούς και αρθριτικά.

Γενικά
Η δάφνη (Δάφνη η ευγενής, Laurus nobilis) είναι ένα
αρωματικό φυτό της οικογένειας των Δαφνοειδών. Στην
Ελλάδα απαντάται και αυτοφυής. Επίσης, στον ελληνικό
χώρο καλλιεργείται και η δάφνη του Απόλλωνα, γνωστή
με τα λαϊκά ονόματα βαγιά, δάφνη, δαφνολιά Στην
Ελλάδα η δάφνη ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και
γίνεται μνεία γι’ αυτήν στον Όμηρο. Ήταν ιερό δέντρο,
αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα. Πρώτα οι Έλληνες και
έπειτα οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να στεφανώνουν με κλαδιά
δάφνης τους νικητές των αγώνων.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Το αιθέριο έλαιο περιέχει, ως κύριο συστατικό, την
κινεόλη (50%), που είναι ουσία αντισηπτική και
απολυμαντική. Από τους καρπούς επίσης, όταν
αποσταχθούν με υδρατμούς, λαμβάνεται αιθέριο έλαιο,
που περιέχει τα ίδια χημικά συστατικά με τα φύλλα. Οι
ώριμοι καρποί με έκθλιψη, ενώ συγχρόνως
διαβιβάζονται υδρατμοί, παρέχουν λιπαρό έλαιο (25%30%), το δαφνέλαιο, το οποίο στη συνηθισμένη
θερμοκρασία είναι πράσινο και έχει μορφή αλοιφής.

Μαστίχα
Pistacia lentiscus

Ιδιότητες - Χρήσεις
Πράγματι, λόγω της ισχυρής αντιφλεγμονώδους δράσης του ελεανολικού και
ολεανολικού οξέος (3-οξοτριτερπένιο), η μαστίχα δρα επουλωτικά λύοντας τις
φλεγμονές συγκεκριμένων οργάνων ξεκινώντας από περιοδοντίτιδες,
οισοφαγίτιδες, γαστρίτιδες, δωδεκαδακτυλικό έλκος μέχρι τις κολίτιδες και τις
αιμορροΐδες. Επίσης αποτρέπει τη στασιμότητα στις περιοχές αυτές
εμποδίζοντας την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως δυσπεψία ή τυμπανισμό.
Επιπρόσθετα, η πέψη διευκολύνεται από την αντανακλαστική έκκριση σιέλου
και γαστρικού υγρού κατά το μάσημα της μαστίχας. Είναι γεγονός πως η
μαστίχα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για την αποσκλήρυνση όγκων στον
πρωκτό, στο στήθος, στο ήπαρ, στις παρωτίδες, στη σπλήνα, στο στομάχι, στο
έντερο και στον οισοφάγο, ακόμα και για διάρροιες των παιδιών. Επιπρόσθετα,
θεωρείται αναλγητικό, αντιβηχικό, ορεξιογόνο, αφροδισιακό, στυπτικό,
ερυθροποιητικό, διουρητικό, αποχρεμπτικό και αιμοστατικό. Η μαστίχα
μνημονεύεται ως το παραδοσιακό αντίδοτο έναντι αποστημάτων, ακμής,
καρκίνου, έλκους και καρκινωμάτων, κακοήθους φλύκταινας, καρδιοδυνίας,
κονδυλώματος, ατονίας, ουλίτιδας, δυσοσμίας του στόματος, λευκόρροιας,
μαστίτιδας, φυμάτων και αθηροσκλήρωσης.

Γενικά
Οι πρώτες αναφορές γύρω από το μαστιχόδενδρο και
τη μαστίχα Χίου εντοπίζονται στην αρχαιότητα και
ουσιαστικά προέρχονται από τον Ηρόδοτο (484-420
π.κ.χ.), ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην
αρχαία Ελλάδα μασούσαν το αποξηραμένο ρητινώδες
υγρό που ρέει από το φλοιό του μαστιχόδενδρου. Σε
ιατρικά κείμενα της ύστερης αρχαιότητας συναντάται
πληθώρα ιατρικών συνταγών, με κύριο συστατικό τη
μαστίχα, την οποία θεωρούσαν ευεργετική για την
ανθρώπινη υγεία και της απέδιδαν πολλές ιδιότητες.
Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα οδήγησε στην
απομόνωση και ταυτοποίηση του ουρσολικού και
ολεανολικού οξέος. Η ρητίνη της μαστίχας Χίου περιέχει
αξιόλογες ποσότητες διαφόρων πολυφαινολών σε
σχέση με άλλα φυσικά προϊόντα, που σε συνδυασμό με
τα υπόλοιπα συστατικά της (π.χ. τριτερπενοειδή)
αποκτά ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες.

Αβοκάντο
Persea americana

Ιδιότητες - Χρήσεις
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος αλλά απαραίτητο στα ξηρά,
αφυδατωμένα και ώριμα δέρματα, απλώνεται ικανοποιητικά στο δέρμα
αφήνοντας μια ευχάριστη κέρινη αίσθηση στην αφή. Το λάδι αβοκάντο είναι
επίσης πλούσιο σε μαλακτικές ιδιότητες που προκύπτουν από στερολίνες που
βοηθούν να επουλωθεί το κατεστραμμένο από τον ήλιο δέρμα, ραγάδες, ουλές
και πολλών ειδών ξηροδερμίες. Επιπλέον μειώνουν τα σημάδια της γήρανσης
και προλαμβάνει τις ραγάδες της εγκυμοσύνης, καταπολεμά τις πανάδες,
γεροντικές κηλίδες και τους μεγάλους πόρους. Απορροφάται εύκολα ως τη
βαθύτερη στιβάδα του δέρματος δηλ. το υπόδερμα ή υποδερμίδα* για το λόγο
αυτό είναι πολύ καλό λάδι για την περιποίηση των πανάδων και των μεγάλων
πόρων. Σε μια μελέτη που έγινε στο Τμήμα Τροφίμων Μηχανικής και
Βιοτεχνολογίας, Technion – Ισραήλ Ινστιτούτου Τεχνολογίας το 1991,
διαπιστώθηκε ότι η χρήση του λαδιού αβοκάντο εξωτερικά αυξάνει σημαντικά
την ποσότητα του κολλαγόνου στο δέρμα. Το έλαιο αβοκάντο δεν είναι
φαγεσωρογόνο, όπως τα περισσότερα έλαια, δεν φράζει δηλαδή τους πόρους,
κάτι που μπορεί να υποβοηθήσει ή και να προκαλέσει την ανάπτυξη μικροβίων
και συνεπώς ακμής, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα σε υποαλλεργικά
προϊόντα. Λειτουργεί ως φίλτρο για την ηλιακή ακτινοβολία, έχει φυσικό δείκτη
προστασίας (SpF 4) και αποτελεί μια καλή πρώτη ύλη για την παρασκευή
φυσικού αντηλιακού. Ενυδατώνει βαθιά, τρέφει και αναζωογονεί το δέρμα,
αυξάνοντας την ελαστικότητά του, ανακουφίζοντας την ξηρότητα, κνησμό,
ψωρίαση και το έκζεμα. Επαναφέρει το δέρμα στη φυσική του κατάσταση,
δηλαδή από λιπαρό ή ξηρό σε κανονικό. Η χρήση γύρω από τα μάτια και το
στόμα είναι ευεργετική για τις ρυτίδες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα κανονικά ή
ξηρά μαλλιά, λόγω του ότι προσδίδει σε αυτά όγκο και λάμψη. Επίσης έχει την
ικανότητα να βελτιώνει το πρόβλημα της ψαλίδας.

Γενικά
Το αβοκάντο – Αvocado (Persea americana) είναι
αείφυλλο, ιθαγενές δέντρο γνωστό και με την ονομασία
βουτυρόδεντρο. Ανακαλύφτηκε στις τροπικές περιοχές
του Μεξικού (το καλλιεργούσαν οι ιθαγενείς για τους
καρπούς του που ήταν συστατικό της διατροφής τους).
Στην συνέχεια διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές.
Ευδοκιμεί, στις τροπικές περιοχές και σε μέρη που
ευδοκιμούν τα εσπεριδοειδή και κυρίως οι λεμονιές.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Ο καρπός του αβοκάντο είναι εκ φύσεως πλούσιος σε
μονοακόρεστα λίπη και ωμέγα-3 λιπαρά. Περιέχει
επίσης, τις περισσότερες φυτικές ίνες σε σχέση με
άλλα φρούτα, μαγνήσιο, κάλιο, γλουταθιόνη (μία
φυτοχημική ουσία η οποία έχει αντιοξειδωτικές
ιδιότητες), βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Α,
βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Κ, ψευδάργυρο και
σίδηρο σε μεγαλύτερες ποσότητες απ’ όσες τα άλλα
φρούτα που καταναλώνονται ευρέως.

Ελιά
Olea sp.

Ιδιότητες – Χρήσεις
Στην περιοχή που ζούμε η χρήση του ελαιολάδου είναι τόσο εκτεταμένη που οι
ιδιότητες του είναι συνδεδεμένες με την καθημερινή μας ζωή και την υγεία μας.
Αποτελεί τρόπο ζωής όχι μόνο η κατανάλωση ελαιολάδου και ελιών αλλά η
καλλιέργεια του δέντρου, η συγκομιδή του καρπού και η παραγωγή των
υποπροϊόντων του. Για αυτό η υγεία μας είναι συνδεδεμένη άμεσα με τη
κατανάλωση και τη χρήση, εσωτερική ή εξωτερική, του ελαιολάδου και της
ελιάς.

Γενικά
Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ελιά και ο καρπός της «ζει»
στην περιοχή της Μεσογείου. Το πολύτιμο αυτό δώρο
της φύσης είναι μια ζωντανή κληρονομιά, που
συνδέεται με πολλούς τομείς της ζωής μας. Το
ελαιόλαδο τρέφει, συντηρεί, προστατεύει, τονώνει,
θεραπεύει, εμπνέει.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Το μονοακορεστο ελαϊκό οξύ (C18 : 1) είναι το κύριο
συστατικό, αλλά υπάρχουν θρεπτικά σχετικές
συνεισφορές από το κορεσμένο παλμιτικό οξύ (C16 : 0)
και το απαραίτητο πολυακόρεστο λινελαϊκό οξύ (C18 : 2
), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό λινολενικού οξέος (C18
: 3 ) είναι παρόν.

Σανδαλόξυλο
Santalum album

Ιδιότητες - Χρήσεις
Είναι αντισηπτικό, καταπραϋντικό, αναζωογονεί το δέρμα και είναι κατάλληλο
για δερματικά έλκη, ρυτίδες, ευρειαγγείες, κουρασμένη επιδερμίδα. Επίσης
σαν αποσυμφορητικό βοηθά στην κυτταρίτιδα, σαν αφροδισιακό αυξάνει την
παραγωγή τεστοστερόνης, σαν χαλαρωτικό κατευνάζει το στρες και τη
νευρικότητα και τέλος βοηθά στον διαλογισμό και διευκολύνει να βρει το άτομο
την εσωτερική του γαλήνη. Δεν είναι τοξικό, δεν ερεθίζει το δέρμα, γι΄αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αδιάλυτο.

Γενικά
Παράγεται από τον κορμό του δέντρου και συνδέεται
με θρησκευτικές τελετουργίες στους ινδοϊστικούς
ναούς και φημίζεται για τις καταπραϋντικές,
αφροδισιακές
και
τονωτικές
ιδιότητές
του.
Χρησιμοποιείται και ως συστατικό αρωμάτων.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Το αιθέριο έλαιο του σανδαλόξυλου περιέχει κυρίως μία
αλκοόλη την santalol σε ποσοστό 63,56%. Επίσης
περιέχει και κάποια τερπένια (santalene ).

Τσαγιόδεντρο
Melaleuca alternifolia

Ιδιότητες - Χρήσεις
Είναι αντισηπτικό, αντιμικροβιακό και στυπτικό, ιδανικό για ιώσεις,
πονοκεφάλους αλλά και δερματικά προβλήματα. Εξουδετερώνει την κακοσμία
και βοηθάει στην ρύθμιση της λιπαρότητας καθώς επιδρά στους
σμηγματογόνους αδένες. Είναι ένα αιθέριο έλαιο, με χλωμό χρυσαφί χρώμα
και άρωμα πικάντικο στυφό, με πολλές εφαρμογές στη αρωματοθεραπεία για
καταπολέμηση της ακμής και για τις μυκητιάσεις. Ακόμη χρησιμοποιείται και
σαν φυσικό συντηρητικό στα καλλυντικά. Εχει φυσικές αντιβακτηριακές και
αντι-μικροβιακές ιδιότητες που το καθιστούν ως μια εξαιρετική εναλλακτική
λύση σε σκληρή συνθετικές χημικές ουσίες και σκοτώνει τα βακτήρια που
προκαλούν την ακμή. Μην το εφαρμόζετε άμεσα στο δέρμα. Αδιάλυτο μπορεί
να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, ερυθρότητα, φουσκάλες, ξηρότητα και
φαγούρα. Ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα. Θα πρέπει να το αραιώνετε με
νερό ή ζελέ αλόης ή οποιοδήποτε άλλο καταπραϋντικό και στη συνέχεια να
εφαρμόζετε πάνω στην επιδερμίδα σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
για τοπική εφαρμογή, αλλά δεν θα πρέπει να καταπίνεται λόγω της
τοξικότητάς του γιατί θα έχει σοβαρές παρενέργειες.

Γενικά
Το αιθέριο έλαιο του τεϊόδεντρου (tea tree essential oil),
προέρχεται από απόσταξη των φύλλων του Melaleuca
alternifolia
της
οικογένειας
των
Μυρτοειδών
(Myrtaceae).

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Το tea tree oil έχει μια ουσία που ονομάζεται τερπινεν 4 - όλη η οποία είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο
μέρος της αντιμικροβιακής δράσης του.

Κερί Μέλισσας
Apis Mellifera

Ιδιότητες - Χρήσεις
Το κερί χρησιμοποιήθηκε φαρμακευτικά για την χρόνια μαστίτιδα, το έκζεμα,
την επούλωση εγκαυμάτων και πληγών, την δερματίτιδα, την θυλακίτιδα, τα
σπυριά του δέρματος, την τερηδόνα και την ουλίτιδα. Το κερί μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά και σταδιακή αποδέσμευση αιθέριων
ελαίων και πρόπολης στον οργανισμό. Το κερί αφομοιώνεται σε πολύ μικρό
βαθμό από τον ανθρώπινο οργανισμό. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιείται σε
πρωτόκολλα καθαρισμού εντέρου, συνήθως μαζί με αιθέρια έλαια, γύρη και
πρόπολη. Έχει βρεθεί πως το κερί που χρησιμοποιούν οι μέλισσες για να
καλύψουν το ώριμο μέλι διαθέτει αντιβιοτικές ουσίες που το καθιστούν ικανό να
συντηρεί το μέλι. Το κερί χρησιμοποιείται για την παραγωγή φαρμάκων σε
μορφή κάψουλας βραδείας απορρόφησης. Επίσης, χρησιμοποιείται στην
βιομηχανία καλλυντικών, βελτιώνοντας τις ιδιότητες και τη σταθερότητα τους.
Χρησιμοποιείται σε αποσμητικά, οδοντόκρεμες, σαπούνια, κρέμες ξυρίσματος,
κρέμες σώματος και προσώπου, αντιηλιακές lotion κτλ. Ακόμη, στη βιομηχανία
βερνικιών και λιπαντικών. Xρησιμοποιείται στη θεραπεία της αρθρίτιδας, στις
ωτίτιδες, στις φλεγμονές της ρινικής περιοχής, στις δερματοπάθειες και στο
βρογχικό άσθμα. Φαίνεται, επίσης, να έχει ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες
κατά ορισμένων βακτηριδίων, όπως η σαλμονέλα. Συνιστάται για την
επούλωση πληγών και ελκών και χρησιμοποιείται ως έμπλαστρο στις
ρευματοπάθειες και στις νευραλγίες και ως αντιφλεγμονώδες. Σε κατάσταση
«εκτάκτου» ανάγκης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν πρόχειρο σφράγισμα
σε δόντι, αν σας έχει φύγει το δικό σας, μέχρι να επισκεφτείτε τον οδοντίατρο
σας!

Γενικά
Κερί είναι το προϊόν που εκκρίνεται σε λέπια από τους
κηρογόνους αδένες που η μέλισσα έχει στον θώρακά
της. Το πλάθει με τα πόδια και τις σιαγόνες της για να
χτίσει τις κηρήθρες. Οι κηροπλάστριες είναι νεαρές
μέλισσες 10 – 15 ημερών. Το κερί εξυπηρετεί, βασικά,
δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι η κατασκευή των
εξαγωνικών κελιών, στα οποία αποθηκεύει μέλι, γύρη
και βασιλικό πολτό και ο δεύτερος είναι για την
επιδιόρθωση ρωγμών και οπών που ενδεχομένως έχει
το μελίσσι, σε συνδυασμό με την πρόπολη.
Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Η πλήρης χημική σύσταση του κεριού είναι ακόμη
άγνωστη. Παρόλα αυτά, πολλές γνωστές ουσίες έχουν
αναγνωριστεί, όπως διαφόρων ειδών εστέρες,
υδρογονάνθρακες, οξέα, αλκοόλες κτλ

Πρόπλη Μέλισσας
Apis Mellifera

Ιδιότητες - Χρήσεις
Αντιφλεγμονώδης δράση: Διεγείρει την κινητικότητα των μικροφάγων
κυττάρων του ανοσοποιητικού και καταστέλλει κάποια ένζυμα τα όποια
επιτρέπουν σε μια φλεγμονή να αναπτυχθεί.
Αντισηπτική – αντιβακτηριδιακή δράση: Η πρόπολη έχει ευρύτατο
μικροβιοκτόνο φάσμα
Αντί-υικές ιδιότητες: Η πρόπολη έχει ευρύ αντί-οίκο φάσμα, ενώ η
δραστικότητα της εναντίων των ιών ενισχύεται σημαντικά σε συνδυασμό με
την γύρη και τον βασιλικό πολτό. Έχει πιστοποιημένη δράση κατά των ιών,
συμπεριλαμβανόμενου της γρίπης, του Η1Ν1 και Η1Ν3. Η κόκκινη πρόπολη
της Κούβας, σε μελέτες in Vitro, σκοτώνει όλα τα καρκινικά κύτταρα και τον ιό
του HIV (AIDS), ενώ φαίνεται να έχει δράση έναντι του ιού HPV
(κονδυλωμάτων).
Αντιμυκητιακες ιδιότητες: Η αντιμυκητιακη δράση της πρόπολης έχει
επιβεβαιωθεί και πρακτικά εναντίων της Candida albicans, Trichomonas
vaginalis, κολοβακτηριδίων και άλλων βακτηρίων, μυκήτων και παρασίτων.
Παράλληλα, με όλα τα παραπάνω, έχει δειχτεί ότι η μακροχρόνια χρήση
πρόπολης δεν οδηγεί στην δημιουργία ανθεκτικών στελεχών παθογόνων
μικροοργανισμών, ενώ παράλληλα καταστρέφει το ίδιο εύκολα παθογόνους
μικροοργανισμούς που έχουν γίνει ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά.
Αντιοξειδωτική δράση: Η ιδιότητα αυτή της πρόπολης εκδηλώνεται με την
σάρωση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Παράλληλα, προστατεύει την
βιταμίνη C από την οξείδωση.
Αναλγητική, Αναισθητική δράση: Έχει δειχτεί ότι ορισμένα φλαβονοειδή της
πρόπολης έχει παρόμοια δράση με ορισμένα αναλγητικά φάρμακα.
Αναγεννητική ιστολογική δράση: Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι, ενώ η
πρόπολη εμφανίζει κατασταλτική και μερικές φορές τοξική δράση απέναντι
στα καρκινικά κύτταρα, διεγείρει την αναγέννηση των υγιών ιστών. Μια από
τις βασικότερες χρήσεις της πρόπολης, από την αρχαιότητα, ήταν η επούλωση
των πληγών στο δέρμα ή στην στοματική κοιλότητα.

Γενικά

Η μέλισσα συλλέγει νέκταρ, γύρη και νερό γιατί αυτά
αποτελούν την τροφή της. Συλλέγει όμως και πρόπολη
και αυτή είναι που την βοηθά να επιβιώνει εκατομμύρια
χρόνια τώρα. Την χρησιμοποιεί ως ασπίδα αμυνόμενη
ενάντια σε κάθε ξένο οργανισμό που την απειλεί, όσο
μικρός (βακτήρια, μικρόβια) ή μεγάλος (μυρμήγκια,
ποντίκια), περιορίζοντας τη δράση τους ή την
πρόσβασή τους, βαλσαμώνοντας τυχόν μεγάλους
νεκρούς εχθρούς που τους σκότωσαν όταν μπήκαν
στην φωλιά τους για να κλέψουν τροφές
Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Γενικά, η πρόπολη περιέχει φαλαινοειδή σε ποσοστό
περίπου 50% και άλλες ουσίες όπως ρητίνες, αιολικά
οξέα και εστέρες, κερί, πτητικά ελαία, πρωτεΐνες,
αρκετά μεταλλικά στοιχειά, κετόνες, κινίνες, στεροειδή
κ.α

Καολίνης
Al4Si4O10(OH)8

Ιδιότητες - Χρήσεις
Ο φυσικός καολίνης είναι ουσία πού και σήμερα ακόμη χρησιμοποιείται σε
δηλητηριάσεις από τροφές, δυσεντερίες, δυσπεψίες, γενικά σε διάρροιες μόνη
ή σε συνδυασμό με άλλα άντιδιαρροϊκά φάρμακα. Οι δε ενώσεις του αργίλιου,
μαγνησίου και ασβεστίου αποτελούν και σήμερα άριστα άντιόξινα και
άντιδιαρροϊκά φάρμακα, γι’ αυτό και πολύ υπολογίζονται στις σημερινές
φαρμακοποιίες. Μάλιστα ή κεκαυμένη μαγνησία επειδή είναι αλκάλι, μπορεί
να εξουδετερώνει τα ισχυρά οξέα και χορηγείται σε δηλητηριάσεις με οξέα. Ο
σίδηρος βοηθάει γενικά στην αναιμία και διδόταν στην κύηση, τη γαλουχία, σε
γαστρεντερικά νοσήματα και αλλού. Το ανθρακικό νάτριο λαμβανόμενο
εφαρμόζεται επί υπερχλωρυδρίας. Όσο για το Θείο στην αναλογία πού
υπήρχε, σίγουρα θα πρόσφερε τουλάχιστον αντισηπτική δράση σε εξωτερική
χρήση, αφού είναι γνωστό πώς σε συνδυασμό με αλκάλια καταστρέφει ζωικά
παράσιτα του δέρματος λόγω σχηματισμού θειούχων αλκαλίων.

Γενικά
Μια ευρεία ποικιλία των αργίλων χρησιμοποιείται για
ιατρικούς σκοπούς-κυρίως για εξωτερικές εφαρμογές,
όπως τα λουτρά πηλού σε ιαματικά λουτρά
(λασποθεραπεία), αλλά επίσης και εσωτερικά. Μεταξύ
των πιο συχνών άργιλων που χρησιμοποιούνται για
ιατρικούς σκοπούς είναι ο καολίνης και οι σμηκτικοί
άργιλοι όπως μπεντονίτης, μοντμοριλλονίτης και πηλό
Fuller.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Λευκός. Συχνά υποκίτρινο, κοκκινωπό, καστανωπό,
τεφρό εξαιτίας προσμείξεων. Συνήθως βρίσκεται σε
συμπαγή ή εύθρυπτα συσσωματώματα. Ο καολινίτης
αποτελεί το κύριο ορυκτό συστατικό του καολίνη και της
αργίλου. Ο καολίνης έχει λιπαρή αφή, κολλά στη
γλώσσα, γίνεται πλαστικός όταν υγρανθεί, μυρίζει
άργιλο όταν εκπνεύσουμε πάνω του. Χρησιμοποιείται
στην κατασκευή πορσελάνης, δύστηκτων υλικών,
χαρτιού, χρωμάτων, λαστίχων και κεραμικών.

Διττανθρακική Σόδα
NaHCO3

Ιδιότητες - Χρήσεις
Αναμεμειγμένη με νερό, είναι ένα θαυμάσιο αντιόξινο σε αυτούς που
υποφέρουν από δυσπεψία και καούρες. Χρησιμοποιείται στις πρώτες
βοήθειες σε εγκαύματα από ζεμάτισμα, στη θεραπεία από υπερδοσολογία
ασπιρίνης και σε άνοδο του ουρικού οξέος στα ούρα. Σε ενδοφλέβια
χορήγηση (ειδικό φαρμακευτικό σκεύασμα) εξισορροπεί το pH του αίματος και
προλαμβάνει την οξείδωση των ιστών. Χρησιμεύει για τη θεραπεία της
υπερκαλιαιμίας, την υπερδοσολογία με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά καθώς και
τις αλλεργικές αντιδράσεις. Η καθημερινή χρήση του όξινου ανθρακικού
νατρίου για τον καθαρισμό αντικειμένων, το μαγείρεμα, την δυσπεψία, τα
ηλιακά εγκαύματα και αλλού, φαίνεται να επιβραδύνει την πτώση της νεφρικής
λειτουργίας σε ασθενείς με προχωρημένη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ).
Αυτές οι χρήσεις, εκτός από την πρώτη, αφορούν αποκλειστικά και μόνο το
νοσοκομειακό περιβάλλον και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, καθώς
χρειάζονται
συνεχή
παρακολούθηση
και
εμπεριέχουν
κινδύνους
παρενεργειών. Χρησιμοποιείται σε οδοντόπαστες και στοματικά διαλύματα για
αποτελεσματικότερη λεύκανση και αφαίρεση πλάκας, σε αποσμητικά, λόγω
της αντισηπτικής της δράσης και σε σαμπουάν. Μπορούμε να αφαιρέσουμε
εύκολα σκλήθρες από το δέρμα μας, άμα μουλιάσουμε το άκρο σε διάλυμα
νερού και σόδας.

Γενικά
Είναι λευκή, σε κρυσταλλική μορφή (σόδα πλυντηρίου,
το ανθρακικό νάτριο) και σε μορφή σκόνης (η λεγόμενη
μαγειρική, το διττανθρακικό νάτριο). Διαλύεται στο νερό
αλλά όχι στην αιθανόλη. Έχει ελαφρώς αλμυρή,
αλκαλική γεύση. Είναι συστατικό του ορυκτού νατρίου
που βρίσκεται διαλυμένο στο νερό διαφόρων πηγών ως
ιχνοστοιχείο. Εκτός από τη φυσική της προέλευση η
σόδα παράγεται και τεχνητά.

Χημικό- Βιοχημικό περιεχόμενο
Το διττανθρακικό νάτριο (Sodium bicarbonate) (Όνομα
IUPAC: όξινο ανθρακικό νάτριο (sodium hydrogen
carbonate)) είναι μια χημική ένωση με τον τύπο
NaHCO3. Είναι ένα άλας που αποτελείται από ιόντα
νατρίου και δισανθρακικά ιόντα. Το δισσανθρακικό ή
διττανθρακικό νάτριο είναι ένα λευκό στερεό που είναι
κρυσταλλικό, αλλά συχνά εμφανίζεται ως μια λεπτή
σκόνη. Έχει μια ελαφρώς αλμυρή, αλκαλική γεύση
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