
ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 



Περιεχόμενα: 
• Εισαγωγή    

• Ποια είναι τα βότανα της Κρήτης 

• Ιστορία   Α. παλιά χρόνια    

                     Β.  αρχαιολογικές ανασκαφές 

                     Γ.  πως βοηθούσαν τους ανθρώπους τότε 

                     Δ.  πως βοηθούν εμάς σήμερα 

• Καταστροφή  φυσικού -βοτανικού περιβάλλοντος 



Ο σκοπός της εργασίας μας  
 

Σκοπός της εργασίας μας είναι να 
διερευνήσουμε τη φυσική ομορφιά και 
συνάμα πλούτο του νησιού μας και να 

διασαφηνίσουμε τη σημασία των βότανων 
στη ζωή των ανθρώπων από τα αρχαία χρόνια 

μέχρι και σήμερα. 



Εισαγωγή 
    Στην Κρήτη σήμερα, προσφέρεται πλήθος βοτάνων που 

έχουν 

   χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα ως φαρμακευτικά 
φυτά. 

 Είναι πολλά τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων που  

  αποδίδουν στα βότανα εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες.  

    Τα βότανα της Κρήτης φυτρώνουν στα απόκρημνα βουνά 
του  

νησιού και συλλέγονται από συλλέκτες για να αποξηρανθούν 

 κάτω από φυσικές συνθήκες και να οδηγηθούν στα σύγχρονα  

 συσκευαστήρια, χωρίς καμία χημική επεξεργασία. 

 



Τα βότανα 

 
 
 
 
 

Περίπου 24 φυτά και βότανα αποτελούν βάση για 
παραδοσιακές θεραπείες . Όπως το χαμομήλι, το 

φασκόμηλο ,τον θύμο, το θρύμπι είναι από τα 
πλέον χρησιμοποιούμενα υλικά, ενώ ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στη δράση του κυδωνιού στον 

βήχα.  



Τα βότανα της Κρήτης  
( αναλυτικότερα) 

• Μαλοτίρας 

• Χαμομήλι ( Marticaria chamomila ) 

• Φασκόμηλο ( Salvia fruticosa ) 

•  Δίκταμο ( Έρωντας) Origanum dicatmus 

• Μαντζουράνα (Origanum majorana) 

•  Ρίγανη (Origanum Vulgare) 

•  Δάφνη (Laurus nobilis)  



 

• Μέντα (Mentha x piperita) 

•  Τίλιο 

• Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)  

• Θρούμπα 

• Αγιόκλημα 

• Βρώμη 

• Βασιλικός  



Τι πίστευαν οι αρχαίοι για τα θεραπευτικά 

βότανα και την ίδια την ιατρική;  
• Στην «Ιλιάδα» όταν ο Ευρύπυλος, τραυματισμένος από 

βέλος στο ισχίο, βγαίνει από τη μάχη κουτσαίνοντας και 
παρακαλεί τον Πάτροκλο να τον βοηθήσει, αυτός τον 
οδηγεί στη σκηνή, και… «Ευθύς του βγάζει ο Πάτροκλος τη 
σουβλερή σαγίτα/ απ΄το το μερί με το μαχαίρι του, το 
μαύρο αίμα πλένει/ με χλιο νερό και πάνω απίθωσε 
 πικρή πονοκοιμήτρα/ ρίζα, 
 στο χέρι αφού την έτριψε, και 
 σταματά τους πόνους Έτσι η 
 πληγή γοργά εμαράθηκε και 
 στάθηκε τι αίμα».  



    Στην αρχαία Ελλάδα οι ιατρικές γνώσεις ήταν αρκετά 
προηγμένες. Οι γνωστοί γιατροί της αρχαιότητας, τους 
οποίους μνημονεύει ο Όμηρος και οι μεταγενέστεροι 
συγγραφείς, ήταν οι "ριζοτόμοι" (έτσι ονομάζονταν οι 
πρακτικοί γιατροί - βοτανολόγοι που καλλιεργούσαν τα 
φαρμακευτικά φυτά ή τα μάζευαν από τα δάση). 
Περίφημοι ριζοτόμοι παρουσιάζονται και στην Κρήτη, οι 
οποίοι γνώριζαν ένα μεγάλο αριθμό φυτών με 
αποκλειστική θεραπευτική χρήση, είτε με τη μορφή 
αφεψημάτων, είτε με τη μορφή εμπλάστρων και αλοιφών, 
π.χ. το σπλήνιο για τους πόνους της σπλήνας, το δαύκον για 
τις μυϊκές παθήσεις, το δίκταμο για τα γυναικολογικά 
προβλήματα. 



Αρχαιολογικές ανασκαφές 
• Αρχαία πιθάρια με βότανα. 

Στης Αρχάνες έγινε ανασκαφή το 
καλοκαίρι του 2000 στην Κρήτη 
και εκεί μέσα βρήκαν 
απανθρακωμένα βότανα 
διατηρημένα για 3.500 χρόνια 

• Βότανα των πινακίδων 
     Μια ρωμαϊκή τοιχογ 

ραφία δείχνει τον Αινεία του 
οποίου έχει ανοίξει μια πληγή 
και ο Βιργίλιος λέει ότι η 
Αφροδίτη του έφερε δίκταμο 
για να κλείσει την πληγή. 
Συμφώνα με τους αρχαίους 
υπάρχουν κάποια βότανα που 
αδυνατίζουν είναι τα σκόρδα , 
κρεμμύδια , τα κάρδαμα τα 
πράσα τα σινάπια . 



Ιατρική αναδρομή της παραδοσιακής 
θεραπευτικής στη Κρήτη  

     Με τον όρο < Παραδεισιακή Θεραπευτική> εννοούμε το 
σύνολο των γνώσεων , των δεξιοτήτων και τον πρακτικών 
που βασίζονται σε θεωρίες, πεποιθήσεις και αυτόχθονες 
εμπειρίες, αλλά και τη διατήρηση και βελτίωση της υγειάς. 

      Προκειμένου να επιτευχθεί το  επιθυμητό αποτέλεσμα 
(υγειά) κάθε πολιτισμός και κάθε εποχή ανέπτυξαν 
πληθώρα θεραπευτικών μεθόδων, οι οποίες βασίζονται στη 
παρατήρηση αλλά και στην αιτιολόγηση της κάθε 
ασθενείας.Συγκεκριμένα στην Κρήτη οι  
μυνωιτες φαίνεται να είχαν 
 οργανωμένη Ιατρική, με πρακτικές, 
 όπως αιθέρια έλαια, αναθήματα, 
 βότανα κ.α που διατηρούνται έως  
σήμερα.  



Παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας 
    Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  διεθνώς ολοένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρο από τη χρήση 
παραδοσιακών μεθόδων θεραπείας. Το ενδιαφέρον αυτό 
φαίνεται κυρίως σε βότανα και άλλα  
παραδοσιακά φυτά  
καθώς από πολύ νωρίς 
αναγνωρίστηκε η κλινική,  
φαρμακευτική τους αξία  
και η συμβολή τους στη  
φαρμακοβιομηχανία. 



Χρήσεις βοτάνων και μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα: 

   1.Τα ροφήματα (τσάι η βλαστάρια) 
 

 

 
 
2.Καταποση η μάσημα βοτάνων  



    3. Εισπνοές ( έβραζαν βότανα σε ένα τσουκάλι και 
μετά εισπνέανε τις αναθυμίασες)  
 
 
 
 
4. Βεντούζες (Αποτελούσε την πιο γνωστή 
παραδοσιακή θεραπευτική μέθοδο στην 
αντιμετώπισης του κρυολογήματος)  



Καταστροφή  φυσικού -βοτανικού 
περιβάλλοντος 

    Ο πλούτος ενδημικών φυτών οφείλεται στην απομόνωση 
για εκατομμύρια χρόνια της Κρήτης από την ηπειρωτική    
μάζα,στην ύπαρξη ψηλών βουνών και στη μεγάλη 
ποικιλία βιοτόπων. Τα πολλά φαράγγια της Κρήτης είναι 
καταφύγια ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων 
φυτικών ειδών, τα οποία σε άλλες τοποθεσίες έχουν 
εξαφανιστεί. Κι όμως, η πλούσια χλωρίδα του νησιού 
κινδυνεύει να χαθεί.  



Στην οικολογική αυτή καταστροφή 
συντελούν 

• οι ασύστολες εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων που 
αποδίδονται στην καλλιέργεια ή όποια άλλη χρήση 

• η υπερβόσκηση 

• οι πυρκαγιές 

• η υπερβολική συλλογή κάποιων φυτών 

•  η χρήση ζιζανιοκτόνων που καταστρέφουν πολλά 
φυτά 

• η διάβρωση του εδάφους 

• η εξάπλωση των κατοικημένων περιοχών κτλ. 



Ο Χορτάτζης αναφέρει: 
"Με χόρτα λέσι μια 'λοιφή πως κάνει και 
με γάλα Και μετά κείνη γίνουνται 
θαμάσματα μεγάλα: Οι μαύρες την 
αλείφουνται και το ζημιό ξασπρίζου κ' οι 
γράδες  
εις τα νιάτα τως πάλι ξαναγυρίζου..."  
(Πανώρια, Α273-277)  



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 

ΠΗΓΕΣ 
Άλλες πληροφορίες :  
μεταπτυχιακή εργασία Σκανδαλάκη Νεκταρία    
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