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Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

Ασκληπιάδης από τον Ποδαλείριο

Κως, 460 π.Χ. – Λάρισα, 377 π.Χ.

Εκτός από την εμπειρία από το Ασκληπιείο της Κω, ταξιδεύει για να γνωρίσει

θεραπευτικές αντιλήψεις και μεθόδους, παρατηρεί το περιβάλλον και τις

συνθήκες ζωής και μελετά τον ανθρώπινο οργανισμό.

Υποστηρίζει πως η υλική υπόσταση του ανθρωπίνου σώματος αποτελείται από

τέσσερις χυμούς: αίμα, φλέγμα, ξανθή και μαύρη χολή. Σε αντιστοιχία με τα

τέσσερα στοιχεία: αήρ, ύδωρ, πυρ και γη, τα οποία σύμφωνα με τη διδασκαλία

του Εμπεδοκλή αποτελούν τον κόσμο. Σε αυτά ανταποκρίνεται η ιδιότητα του

ψυχρού, θερμού, υγρού, ξηρού. Συνεκτική ουσία πάντων είναι το πνεύμα,

έμφυτο και υγρό, που εδρεύει στη καρδιά.

Θεωρεί πως η αρμονική ανάμειξη των χυμών του ανθρωπίνου σώματος

συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας (ευκρασία).



Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

Πιστεύει πως στο ανθρώπινο σώμα ενυπάρχει μια ιδιαίτερη ζωική δύναμη, η

Φύσις.

Διδάσκει και εφαρμόζει πρώτος την ιατρική ως επιστήμη, την ξεχωρίζει από

την θρησκεία και τη μαγεία και οι απόψεις του διαδίδονται σε όλη την Ελλάδα.

Άφησε ένα σύνολο 59 έργων, την «Ιπποκρατική Συλλογή – Corpus

Hippocraticum», που αποδίδονται σε αυτόν και στους μαθητές του, ενώ

κάποια είναι αμφίβολης προέλευσης.

Τα Ιπποκρατικά έργα χωρίζονται κυρίως σε τομείς της ιατρικής που ισχύουν

ως σήμερα ή αφορούν σε συγκεκριμένα όργανα ή ασθένειες.



Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

Επιστήμων 

Ιατρός, 
Θεμελιωτής 

της 

Ορθολογικής 
Ιατρικής

«Όρκος του 
Ιπποκράτη»

Ηθική του Ιπποκράτη: 
✓ Ήθος 

✓ Πειθαρχία
✓ Απόδειξη



Θεόφραστος
(372/1 – 287/6 π.Χ.)

Διοσκουρίδης 
(40-90 μ.Χ.)

Γάιος Πλίνιος ο Πρεσβύτερος
(23-79 μ.Χ.)

Γαληνός
(129-199 μ.Χ.)

Ιπποκράτης: Οι συνεχιστές του



Ιπποκράτης: Οι συνεχιστές του

Από ιατρικό βιβλίο του Justus Cortnumm που εκδόθηκε στη Λειψία το 1677.



Ιπποκράτης: Η φιλοσοφία του

Ωφελέειν
ή 

μη βλάπτειν

Το φάρμακο 
σου να είναι 

η τροφή σου, 
η τροφή σου να 

είναι το 

φάρμακο σου

Κάλλιον
το προλαμβάνειν

ή 
το θεραπεύειν

Παν το πολύ τη 
φύσει πολέμιον

Ηγεμονικότατον
απάντων η 

φύσις 



Ιπποκράτης: Η φιλοσοφία του
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Ωφελέειν
ή 

μη βλάπτειν

Το φάρμακο 
σου να είναι 

η τροφή σου, 
η τροφή σου να 

είναι το 

φάρμακο σου

Κάλλιον
το προλαμβάνειν

ή 
το θεραπεύειν

Παν το πολύ τη 
φύσει πολέμιον

Ηγεμονικότατον
απάντων η 

φύσις 

Ιπποκράτης: Η φιλοσοφία του



Ιπποκράτης: Η φιλοσοφία του
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Ιπποκράτης: Η φιλοσοφία του



Ολιστική φιλοσοφία του Ιπποκράτη – Ολιστική Ιατρική

Όταν ασθενεί ένα μέρος του 
σώματος, στην πραγματικότητα 
ασθενεί όλο το σώμα, αφού όλα 

κάνουν κύκλο σε αυτό και τα μέρη 
επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με 

τις αισθήσεις και τις νόσους. 

Φάρμακα για μια γενικευμένη παρά 
για εξειδικευμένη θεραπεία. 

Η νόσος είναι ανεξάρτητη του 
οργάνου που πάσχει και προέχει η 
γενική κατάσταση του αρρώστου. 

Το κλίμα, οι εποχές, οι ώρες, η 
γεωμορφολογία, το έδαφος, γενικά 

το περιβάλλον επηρεάζουν την 
κατάσταση του ανθρώπινου 

σώματος, πνεύματος, τον ψυχισμό. 

Η σωματική υγεία βρίσκεται σε 
αλληλεπίδραση με την ψυχική. 

Υπάρχουν ασθένειες 
ψυχοσωματικές. 

H διατροφή μας και γενικότερα ο 
τρόπος ζωής μας, καθορίζει αν θα 

είμαστε ή όχι υγιείς. 



Πρωτοπόρος Ιπποκράτης

Τι γνωρίζουμε σήμερα;
Στις δύσκολες καταστάσεις τα φυτά 

καταφεύγουν στον δευτερογενή 
μεταβολισμό, παράγοντας ουσίες που 

είναι και σε εμάς χρήσιμες. 

«Εσύ για την ώρα μάζεψε 

τα βότανα των βουνών και των ψηλών λόφων. 

Γιατί αυτά είναι ανθεκτικότερα και δριμύτερα από 

τα βότανα που προτιμούν το νερό, εξαιτίας της 

πυκνότητας του εδάφους και της ελαφρότητας 

του αέρα. Γιατί έτσι αντλούν από τη γη 

περισσότερη ζωή.» 



Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

Στα έργα της «Ιπποκρατικής Συλλογής» αναφέρονται περίπου 270-300 είδη

φυτών και οι συγκεκριμένες χρήσεις τους.

Τα φυτά αυτά ο Ιπποκράτης τα χρησιμοποιούσε για να θεραπεύει τους

ασθενείς του ή τα πρότεινε στη διατροφή για να ενδυναμώνεται ο

οργανισμός και η υγεία.

Στα Ιπποκρατικά έργα περιγράφεται και η χρήση μελισσοκομικών

προϊόντων.



Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

Πλήθος λημμάτων για φυτά: εκτός του λήμματος για το είδος του φυτού, και

αρκετά άλλα, αναλόγως της δρόγης και του παρασκευάσματος.

Π.χ. «οθώνιον»

ή ο «μυσσωτός»

Σε λίγες περιπτώσεις για το ίδιο φυτό παραπάνω από ένα ονόματα.

λινάρι

σκόρδο



κν. πηγουνιά

“Παιωνία” κατά Όμηρο

Παιωνία, Γλυκυσίδη κατά Ιπποκράτη

Paeonia peregrina Paeonia mascula subsp. hellenica



Mandragora autumnalis – κν. μανδραγόρας
«μανδραγόρας»

«στα πρόσωπα που κατέχονται από θλίψη, που πάσχουν από μελαγχολία και θέλουν

να αυτοκτονήσουν, να κρεμαστούν, να τους δίνετε το πρωί ποτό από ρίζα

μανδραγόρα, σε μικρή δόση, ώστε να μην προκαλέσει παραλήρημα»

Κατά Ιπποκράτη:



Lathyrus ochrus

«Ώχρος»/ «Ωχρός», κν. παπούλες, πισάρες,ψαρές, καμπυλιές (τα βλαστάρια)

Στη Σκύρο, Λήμνο, Λέσβο, Εύβοια, Άνδρο και Κάρπαθο από τα σπέρματα του 

φυτού παράγουν νόστιμη φάβα. 

Pisum sativum 

«Πίσος» (ο)/ «Πίσον» (το), κν. aρακάς

Στην Αμοργό και τη Σχοινούσα παράγουν νόστιμη φάβα.

Vicia faba

«Κύαμος», κν. κουκιά

Στην Κρήτη από τα σπέρματα φτιάχνουν νόστιμη φάβα

«δημιουργεί λιγότερα αέρια και 

διευκολύνει περισσότερο την εκκένωση 

του εντέρου από άλλα όσπρια, ενώ 

είναι και θρεπτικό» (Περί Διαίτης Β’ 45)

«δεν μας  

φουσκώνει πολύ, 

διευκολύνει 

κενώσεις» (Περί 

Διαίτης Β’ 45)

είναι  φυσώδες και  χρησιμοποιείται:

• σε διαταραχές του στομάχου 

• σε γυναικολογικές παθήσεις 



Origanum dictamnus (δίκταμο / έρωντας)

Ενδημικό φυτό των γκρεμών της Κρήτης, που χρησιμοποιείτο ήδη από τη

Μινωική εποχή και εκθειάζουν για την πολυφαρμακευτική του δράση

πάνω από 20 συγγραφείς της αρχαιότητας.



Ο ίδιος ο Αριστοτέλης (Περί ζώων ιστορίαν, ΧΙΙΙ.6)

αναφέρει ότι όταν τα αγριοκάτσικα του Ψηλορείτη

δέχονταν τα δηλητηριασμένα βέλη των κυνηγών,

έτρωγαν δίκταμο και έτσι απέβαλαν τα βέλη και

έκλειναν οι πληγές τους.

Γκραβούρα του Φλαμανδού

Ο. Dapper (1703)

Αυτό το βότανο πήγε και μάζεψε από την Κρήτη με τα 

χέρια της η θέα Αφροδίτη για να θεραπεύσει τον γιό 

της Αινεία! 



Το έλεγαν και ωκυτόκιον (ωκύς = ταχύς και τόκος = τοκετός)

και ήταν αφιερωμένο στις σχετικές θεές, π.χ. στην Ειλείθυια και..

Άρτεμις λοχεία Ήρα προστάτης των εγκύων



Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

σε διάφορες 
γυναικολογικές 
περιπτώσεις, 

ανάμεσά τους 
για γρήγορο 

τοκετό

για προβλήματα 
χολής

για επούλωση 
πληγών, 
διάλυση 

οιδημάτων και 
αποστημάτων

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤOΝ ΔΙΚΤΑΜΝΟΝ :

για 
αναπνευστικά 
προβλήματα



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Οι Κρητικοί, γνωστοί για την μακροζωία και ευζωία τους, κάτι ξέρουν: το πίνουν για να 

βοηθήσουν να λειτουργεί σωστά το πεπτικό τους σύστημα αλλά και για να 

ανακουφίζονται από το κρυολόγημα και από πόνους (π.χ. των αρθριτικών). Όμως 

επιπλέον χρησιμοποιούν το έγχυμά του για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά 

διάφορα ήπια δερματικά προβλήματα.  Πίνεται και μετά το φαγητό για καλή χώνευση. 

Μάλιστα δικαιώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European 

Medicines Agency), που θεωρεί το δίκταμο ως φυτικό φάρμακο παραδοσιακής 

χρήσης για τον βήχα από κρυολόγημα, για ήπια γαστρεντερολογικά προβλήματα και 

για αντιμετώπιση δερματικών φλεγμονών και οιδημάτων. 



Δίκταμο : Άλλες χρήσεις

Αξιοποιείται σε μεσογειακούς 

κήπους και κυρίως βραχόκηπους 

ως καλλωπιστικό φυτό.

Χρησιμοποιείται επίσης στην 

αρωματοποιία  

Χρησιμοποιείται ως απλό 

ρόφημα (έγχυμα ή αφέψημα) 

μόνο του ή με άλλα βότανα, 

αλλά και στην ποτοποιία (για 

παρασκευή βενεδικτίνης, Martini

κ.λπ.).



Urtica sp.

τσουκνίδα

Ποώδες φυτό, που φυτρώνει σε εδάφη πλούσια

σε νιτρικά άλατα.

Το επιστημονικό όνομα του γένους Urtica

προέρχεται από το λατινικό ρήμα «urere», που

σημαίνει «καίω» λόγω της αίσθησης του

καψίματος και του κοκκινίσματος που προκαλεί η

επαφή του φυτού με το δέρμα, ιδιότητα που έχει

για λόγους προστασίας.

Ησίοδος: «Να φας τσουκνίδα για να

προστατευτείς από όλες τις ασθένειες του έτους»



Ιπποκράτης: «Ο Πατέρας της Ιατρικής»

σε διάφορες 
γυναικολογικές 

περιπτώσεις

ως 
αποχρεμπτικό

για να απαλύνει 
τα σημάδια του 

προσώπου

Κως, 460 π.Χ. – Λάρισα, 377 π.Χ.

ως καθαρτικό

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΝΙΔΗ / ΑΚΑΛΥΦΗ :

ως αναλγητικό, 
κυρίως για την 

μήτρα



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Από την αρχαιότητα η τσουκνίδα χρησιμοποιείται  γιατί έχει  διουρητική και αναζωογονητική 

δράση και απομακρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η τσουκνίδα θεωρείται επισήμως παραδοσιακό φυτικό 

φάρμακο τόσο για τις διουρητικές της ιδιότητες όσο και για την ανακούφιση ήπιων αρθρικών 

πόνων και την αντιμετώπιση της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας.



Τσουκνίδα : Άλλες χρήσεις

Το εκχύλισμα της τσουκνίδας 

είναι άριστο προληπτικό 

φυτοπροστατευτικό για τα φυτά 

του κήπου μας.

Χρησιμοποιείται σε σαμπουάν για 

τόνωση του τριχωτού της 

κεφαλής και καταπολέμηση της 

πιτυρίδας αλλά και σε καλλυντικά 

προϊόντα προσώπου κατά των 

ρυτίδων και της γήρανσης του 

δέρματος.

Τα νεαρά βλαστάρια της 

τσουκνίδας, πλούσια σε 

βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, 

τρώγονται ως σαλάτα ή 

μαγειρεύονται όπως το σπανάκι.



Επίκαιρος και Διαχρονικός Ιπποκράτης

• Ενδελεχής μελέτη και έρευνα του έργου του Ιπποκράτη - τεκμηρίωση.

• Προβολή και διάδοση της τεκμηριωμένης Ιπποκρατικής φιλοσοφίας.

Αειφόρος 

Ανάπτυξη

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ



Η συμβολή της Hippocrates for Life

Ανάδειξη της 

Φυσικής 

κληρονομιάς.

Διάδοση του 

αειφόρου 

μοντέλου  

επιχειρείν. 

Δημιουργία 

Ιπποκράτειων 

Βοτανικών 

Κήπων.

Στόχος: 

Το Ανώτερο 
Κοινό Καλό

Ανάδειξη της 

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς 

(σύνδεση 

φύσης & 

τέχνης).

Διάδοση 

Ιπποκρατικής 

διατροφής.

Διάδοση της 

Ιπποκρατικής 

Ολιστικής 

αντίληψης για 

την υγεία & την 

ευεξία.

Προστασία & 
ανάδειξη των 

αυτοφυών 
φαρμακευτικών 

φυτών της 
Ελλάδας.



▪ Έδρα στην Αθήνα.

▪ Ταξινομημένη βιβλιοθήκη με έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής & μελέτες για τον Ιπποκράτη.

▪ Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

▪ Φυσική & ψηφιακή συλλογή ζωγραφικών έργων με ιπποκρατικά φυτά.

Hippocrates for Life

Δήμητρα Γούναρη, Cistus creticus

Ευαγγελία Ιωάννου-Σιώμου, Pinus sp.

Κωσταντίνα Μπολιεράκη, Punica granatum

Γιάννης Κούτρικας, Artemisia arborescens



▪ Herbarium & Τράπεζα Γενετικού Υλικού.

Hippocrates for Life



▪ Δημιουργία Ιπποκράτειων Βοτανικών Κήπων.

Hippocrates for Life



ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Και τα δυο θα αφορούν σε σχολικούς κήπους

1. Ιπποκράτεια φυτά και ιπποκρατική φιλοσοφία. 

2. Ιπποκράτειος λαχανόκηπος και διατροφή.

Hippocrates for Life



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


