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                                                 ΔΗΣΉΓΖΣΖ 

Παναζηεοή 4 Φεανμοανίμο 2011 

               Απωμαηικά θςηά και βόηανα ηος Ολύμπος 

                          Σηη Λαϊκή Θεπαπεςηική και 

              Σύγσπονη Φαπμακεςηική και Κοζμηηολογία 

 

Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ 

 

Δίιαζ δ Δοαββεθία Ράπημο, θζθυθμβμξ ηαζ οπμρήθζα δζδάηηςν ημο Σιήιαημξ 

Δπζζηδιχκ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ ηαζ Δηπαζδεοηζημφ πεδζαζιμφ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Αζβαίμο.  

αξ ηαθςζμνίγς ηζ εβχ ιε ηδ ζεζνά ιμο ζηδκ πυθδ ηδξ Δθαζζυκαξ ηαζ ζαξ 

εφπμιαζ ηαθή δζαιμκή. Ανπζηά, κμζχες ηδκ ακάβηδ κα ελμιμθμβδεχ υηζ αζζεάκμιαζ 

πνεχζηδξ ζημοξ δζμνβακςηέξ αοημφ ημο ζειζκανίμο, ηαεχξ ιμο επέηνερακ αοηυ ημ 

πκεοιαηζηυ ηαλίδζ ζημκ θοιπμ, ηδκ βκςνζιία ιε ηα απυηνοθα ιοζηζηά ημο, αθθά 

ηαζ ηδ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ, ακαηαθφπημκηαξ ζημζπεία ηαζ μδεφμκηαξ δνυιμοξ 

ηαζ ιμκμπάηζα πμο μφηε ηακ είπα θακηαζηεί, υηακ πήνα ηδκ απυθαζδ κα ζοιιεηάζπς 

ςξ εζζδβήηνζα. Χζηυζμ, εέθς κα ηαηαεέζς υηζ δεκ «ημιίγς βθαφηαξ εζξ Αεήκαξ». 

Γεκ θές ηίπμηα ηαζκμφνβζμ πμο δεκ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ανεζ ζε αζαθία, πενζμδζηά, 

εθδιενίδεξ, πναηηζηά ζοκεδνίςκ ή ηαζ δζαδζηηοαημφξ ηυπμοξ. Δλάθθμο, αοηά 

απμηέθεζακ ηαζ ηζξ πδβέξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ. Σμ ηαζκμφνβζμ ιάθθμκ είκαζ μ ηνυπμξ 

μνβάκςζδξ αοημφ ημο οθζημφ πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ αοηήξ 

ηδξ εζζήβδζδξ.  

Οθείθεηε, ςζηυζμ, κα βκςνίγεηε υηζ δ ενβαζία απμηεθεί απμηέθεζια ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ιε ημκ ηφνζμ Κςκζηακηίκμ Μπίζιπα, θμβμηέπκδ ηαζ ζοββναθέα ηδξ 

πυθδξ ιαξ ηαζ εκενβυ ιέθμξ ζηα πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά δνχιεκα.  

Σκοπόρ, θμζπυκ, ηδξ πανμφζδξ εζζήβδζδξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ημο 

ανςιαηζηχκ θοηχκ ηαζ αμηάκςκ ημο Οθφιπμο, δ μπμία, αέααζα, δεκ πενζμνίγεηαζ 

ζηδκ απθή πενζβναθή ή ηαηαβναθή ημοξ, αθθά ζημπεφεζ ζηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ γςηζηήξ 
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ζπέζδξ ημοξ ιε ηδκ ακενχπζκδ φπανλδ, ηαεχξ ζοιαάθθμοκ ηυζμ ζημ «γεζκ» υζμ ηαζ 

ζημ «εο γεζκ», ηδκ πμζυηδηα ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. Ζ θφζδ ηαευνζζε ηζξ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ ημο ηάεε θαμφ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ «πανά ημ ηαηαζηάθαβια 

ιζαξ πενζπέηεζαξ πμο λεηζκά πμθθά-πμθθά, εηαημκηάδεξ πνυκζα πνζκ, ηαζ πμο είπε 

εκαβχκζμ ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ ακαβηχκ ζε ηνμθή. ηακ 

ελαζθαθζγυηακ δ πμζυηδηα ηδξ ηνμθήξ, ηυηε άνπζγε ηαζ δ δδμκζζηζηή ακαγήηδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ, εηθναγυιεκδξ ςξ βεφζδ» (Οζημκαιάηδξ, -). οκάια, μ θαυξ ηαηάθενε 

ιέζα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ έιθοηδξ πενζένβεζαξ ηαζ ημο πδβαίμο 

εκζηίηημο, κα ακαηαθφρεζ ηαζ ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

εηάζημηε ειθακζγυιεκςκ αζεεκεζχκ πάζδξ θφζεςξ (Κακηανηγήξ, 2003).  

Σδ βκχζδ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηδ πάναλακ πνζκ 6000 

πνυκζα πνχημζ μζ μοιένζμζ ζε πθάηεξ ανβίθμο, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηέβναρακ ηζξ 

πνμθμνζηέξ πμθφηζιεξ ειπεζνίεξ μζ Κζκέγμζ ηαζ μζ Έθθδκεξ.  

Βοηανικέρ έπεςνερ: 

Ο πνχημξ αμηακμθυβμξ πμο επζζηέθηδηε ημκ θοιπμ εεςνείηαζ υηζ οπήνλε μ 

Aucher-Eloy, βαθθζηήξ ηαηαβςβήξ, ενεοκδηήξ ηδξ Ακαημθήξ, ημ 1836 (Arne Strid, 

1980). 

Ανβυηενα, ημ 1851, ακαννζπήεδηε μ  Th. Von Heldreich, βενιακζηήξ 

ηαηαβςβήξ, μ μπμίμξ ιάθζζηα ζοκέθελε ηαζ εκδδιζηά θοηά ημο Οθφιπμο, πμθθά απυ 

ηα μπμία ακαηαθφθεδηακ βζα πνχηδ θμνά ζ’ αοηήκ ηδκ ενεοκδηζηή απμζημθή. Ο 

ίδζμξ επζζηέθηδηε ηδκ Δθθάδα βζα πνχηδ θμνά ημ 1840. Ήηακ μ ιυκμξ πμο ζοκέααθε 

ζηδκ ακάπηολδ ηδξ εθθδκζηήξ αμηακζηήξ πενζζζυηενμ απυ μπμζμκδήπμηε άθθμκ, υπζ 

ιυκμ πνζκ αθθά ηαζ ιεηά απυ αοηυκ (Arne Strid, 1980). 

Σμ ένβμ ημο βενιακμφ αμηακμθυβμο ζοιπθήνςζε ιε ηζξ ένεοκέξ ημο, μζ 

μπμίεξ ημκ ηαηέζηδζακ ελίζμο ζδιακηζηυ αμηακμθυβμ, μ Θ. Οπθανίδηρ. Με δφμ 

επζζηέρεζξ ζημκ θοιπμ, ημ 1857 ηαζ ημ 1862, πμθθά απυ ηα αυηακα ημο Οθφιπμο 

ελήθεακ απυ ηδκ αθάκεζα ηαζ έβζκακ βκςζηά πνζκ απυ 150 πνυκζα πενίπμο απυ 

ζήιενα. Γοζηοπχξ, μζ δφμ παναπάκς αμηακμθυβμζ δεκ άθδζακ ζημζπεία ζπεηζηά ιε 

ηζξ ενεοκδηζηέξ ημοξ απμζημθέξ (Arne Strid, 1980).  

ηακ μ θοιπμξ απμηέθεζε ημ θοζζηυ ζφκμνμ Δθθάδαξ – Σμονηίαξ, 

απμηέθεζε ζοβπνυκςξ ηαζ απαβμνεοιέκδ γχκδ. Χζηυζμ, δ ηυθιδ ημο βενιακμφ 

ζοθθέηηδ P. Sintenis, δζάζδιμο ηδκ επμπή εηείκδ βζα ηα ηαλίδζα ημο ζηδκ Ακαημθή, 

ημο επέηνερε κα ημκ επζζηεθηεί ημ 1889 ηαζ ημ 1891 ζοκμδεουιεκμξ απυ ημκ 

ζοκάδεθθυ ημο J. Born muller αθθά ηαζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Πφθδξ (Arne Strid, 1980).  
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To 1905 ηδκ πνμζπάεεζα επακέθααε μ L. Adamovic. To 1913, υηακ πζα μ 

θοιπμξ απμηέθεζε «ηένδμξ» ηςκ ααθηακζηχκ αβχκςκ ηαζ άκμζλε δ είζμδμξ πνμξ 

αοηυκ, δφμ Δθαεημί μνεζαάηεξ, Baud-Bovy ηαζ Boissonas, ιε ζςνοδεία Έλληνα 

οδηγό, ηον Χπήζηο Κάκκαλο, έθηαζακ ζημ εθθδκζηυ αμοκυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

ο Χπήζηορ Κάκκαλορ επανέλαβε ηην πποζπάθεια ηο 1972, ζε ηλικία 92 εηών 

(Arne Strid, 1980).  

Σμ 1921 μ Marcel Kurz, Δθαεηυξ βεςβνάθμξ πναβιαημπμίδζε ένεοκα ηαζ 

δδιμζίεοζε αζαθίμ ζοιπενζθαιαακμιέκμο θεπημιενμφξ πάνηδ ηδξ πενζμπήξ ηςκ 

ημνοθχκ (Arne Strid, 1980).  

Οζ επζζηέρεζξ ζοκεπίγμκηαζ ημ 1926 απυ ημκ ζοββναθέα ηδξ Βαθηακζηήξ 

πθςνίδαξ August von Hayek, μ μπμίμξ έθηαζε ζε φρμξ 2400 ιέηνα ηαζ ιαξ άθδζε 

έκα πεζνυβναθμ απυ ηδ αθάζηδζδ ημο Οθφιπμο, πμο δδιμζζεφηδηε απυ ημκ Βζεκκέγμ 

αμηακμθυβμ Handel-Mazzetti, υηακ επζζηέθηδηε ημκ θοιπμ έκα πνυκμ ανβυηενα, 

ημ 1927, ηαζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζαηί πενζθαιαάκεζ 626 είδδ ακςηένςκ θοηχκ 

(Arne Strid, 1980). 

Σδ δεηαεηία ημο 1930 ημκ επζζηέπημκηαζ μζ Έθθδκεξ αμηακμθυβμζ Γιαπούληρ, 

Εαγανιάπηρ  ηαζ Πινάηζηρ ηαζ δφμ αμφθβανμζ, μζ Stojanov ηαζ Jordanov, μζ μπμίμζ 

δδιμζίεοζακ εηηεηαιέκμ ηαηάθμβμ ηςκ ζοθθμβχκ ηαζ ηςκ παναηδνήζεςκ ζημ 

πακεπζζηήιζμ ηδξ υθζαξ. Ο ανζειυξ ηςκ εζδχκ ημο Οθφιπμο θηάκεζ ηδκ επμπή αοηή, 

ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’30 ζηα 850. Αημθμοεμφκ μ εναζζηέπκδξ Κ. Γοςλιμήρ ημ 

1950, 1951 ηαζ 1952, μ Λ. Πιηζάνηρ ημ 1954, 1955 ηαζ 1958, ημο μπμίμο δ ζοθθμβή 

ζηεβάγεηαζ ζε ζδζαίηενμ πχνμ ζημ ιμοζείμ Γμοθακδνή. Σζξ δεηαεηίεξ ημο 1960 ηαζ 

1970 αολάκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ επζζηεπηχκ –εναζζηεπκχκ, αμηακμθυβςκ ηαζ 

θμζηδηχκ- ηαζ μ ανζειυξ ηςκ θουιεκςκ ζημκ θοιπμ θοηχκ ακένπεηαζ πθέμκ ζηα 

1700 (Arne Strid, 1980).  

Ακάιεζά ημοξ λεπςνίγεζ ηαζ μ δζαπνεπήξ ηαεδβδηήξ Arne Strid
1
, ζηζξ 

ιεθέηεξ ημο μπμίμο πνςζηάιε ηζξ βκχζεζξ ιαξ βζα ηδκ πθςνίδα ημο Οθφιπμο ηαζ ηδ 

                                                 
1
Ο Arne Strid δζεηέθεζε δζαδμπζηά Καεδβδηήξ ηδξ Βμηακζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Κμπεβπάβδξ ηαζ 

Γζεοεοκηήξ ημο Botanical Garden ημο Γηέηειπμνβη. Έπεζ δζαηνζεεί βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ημο ένεοκα 

ζηδκ εθθδκζηή πθςνίδα. Έπεζ ζοββνάρεζ ημκ ηυιμ Φοηά ημο Οθφιπμο ηαζ είκαζ ζοκεπζιεθδηήξ ιε ηδκ 

Kit Tan ηςκ εηδυζεςκ: Mountain Flora of Greece ηαζ Flora Hellenica. Πνυζθαηδ ενβαζία ημο είκαζ 

ιία οπμικδιαηζζιέκδ επακέηδμζδ ηδξ Flora Graeca Sibthorpiana, πμο εα απμηεθείηαζ απυ πέκηε 

ηυιμοξ (www.gnhm.gr/docs/Entypo_Agrioloulouda.pdf).  

. 

http://www.gnhm.gr/docs/Entypo_Agrioloulouda.pdf
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ιεβάθδ ημο πνμζθμνά ιε ημ ένβμ ημο «Φοηά ημο Οθφιπμο», ημ μπμίμ ελέδςζε ημ 

1980 ημ Μμοζείμ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ Γμοθακδνή
2
. 

 

Αξ εζζέθεμοιε ζημ εέια ιαξ: 

 

Γεςθμβζηά, μ θοιπμξ
3
 είκαζ έκα αμοκυ «ακάδεθθμ». (Νηάθδξ π., 2008). Ο 

ιεβάθμξ ανζειυξ εζδχκ ηδξ πθςνίδαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πμζηζθία ηςκ πεηνςιάηςκ, ημ 

                                                                                                                                            
 
2
Ζ Νίηδ Γμοθακδνή είκαζ βκςζηή πνμζςπζηυηδηα ζηα πεδία ηδξ μζημθμβίαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ. Χξ 

πνυεδνμξ ημο Μμοζείμο Γμοθακδνή Φοζζηήξ Ηζημνίαξ παίνεζ δζεεκμφξ ακαβκχνζζδξ ηαζ έπεζ θάαεζ 

πμθοάνζειεξ ανααεφζεζξ ηαζ ηίηθμοξ βζα ημ ένβμ ηδξ. Έπεζ ακαβμνεοεεί Δπίηζιμξ Γζδάηηςν πμθθχκ 

εθθδκζηχκ ηαζ λέκςκ Πακεπζζηδιίςκ ηαζ έπεζ εηθεβεί “Γοκαίηα ηδξ Δονχπδξ” απυ ηδκ Δονςπασηή 

Κμζκυηδηα ημ 1991. Εςβναθίγεζ θοηά απυ κεανή δθζηία ηαζ έπεζ ακαβκςνζζηεί δζεεκχξ βζα ηζξ 

γςβναθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ζηα αζαθία Wild Flowers of Greece (1968) ηαζ Παζχκζεξ ηδξ Δθθάδμξ 

(1984). Ο πανχκ ηυιμξ πενζθαιαάκεζ 121 γςβνα-θζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, πμο απεζημκίγμοκ 130 

δζαθμνεηζηά είδδ θοηχκ (www.gnhm.gr/docs/Entypo_Agrioloulouda.pdf).  

3
Ο θοιπμξ, ημ ζενυηενμ υνμξ ημο ηυζιμο ηαζ ημ ανπαζυηενμ ηδξ Γδξ, εεςνήεδηε υηζ δδιζμονβήεδηε 

πνμ 140 εηαημιι. εηχκ.  

Δηοιμθμβείηαζ πνχηδ θμνά απυ έκα Λαηίκμ ημκ Κμφνηζμ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμία πανάβεηαζ 

απυ ημ νήια «θάιπς». θοιπμξ – θάιπς. Σμ υιζηνμκ πμο πνμδβείηαζ είκαζ αζμθζηυ. Νευηενεξ ένεοκεξ 

ηαζ, ηονίςξ, δ ιεβάθδ ακαηάθορδ ηαζ ακάβκςζδ ηδξ ιοηδκασηήξ βθχζζαξ ηαζ βναθήξ ημ 1953 ιαξ 

έθενακ ηζξ βκχζεζξ ημο Οιήνμο, μ μπμίμξ ημκ ακαθένεζ «θοιπμξ ηαζ Οφθοιπμξ ηαζ ηδκ εηοιμθμβζηή 

ζοββέκεζα ιε ηδ νίγα θοιπ πμο ζδιαίκεζ πανάδνα ή ζπίζζιμ εκυξ ανάπμο ηαζ, ακ ημ θάιδα ημ 

ηάκμοιε νμ, υπςξ βίκεηαζ ζηδ δζαθεηημθμβία, έπμοιε ηδ νίγα νζιπ, νμφιπ (ημ φρζθμκ πμο βίκεηαζ μο) 

ηαζ ζδιαίκεζ ηαζ αοηυ ανάπμξ. Άνα έπμοιε δφμ πζεακέξ ζδιαζίεξ ηδξ θέλδξ θοιπμξ: ζδιαίκεζ 

ανάπμξ, εκηφπςζδ πμο ζμο δίκμοκ μζ αναπχδεζξ ημνοθέξ ή ζδιαίκεζ ζπζζιέξ, πανάδνεξ ή ημ άκμζβια 

πμο αθέπεζ ηακείξ υηακ πδβαίκεζ ζημκ θοιπμ απυ ημκ Δκζππέα.  

Αηυιδ, ζοκακηάιε ηαζ ηζξ ελήξ εηοιμθμβίεξ: Ο Έθθδκαξ θζθυθμβμξ ηαζ ηαεδβδηήξ ηδξ 

Ακαβέκκδζδξ Μάνημ Μμοζμφνμ (1470-1517) ακαθένεζ υηζ ημ ημπςκφιζμ «θοιπμξ» ζδιαίκεζ 

«μονακυξ ή πμθφ ρδθυ αμοκυ». Τπμζηήνζλε αηυιδ  υηζ δ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ηδ θέλδ «μθμθαιπήξ» 

πμο ακαθένεηαζ ζημκ μονακυ ή απυ ημ «υθθφεζκ ημοξ χπαξ δζα ημο ηνφμοξ» πμο ακαθένεηαζ ζε αμοκυ.  

 Ο Μέκμξ Φίθδκηαξ (1870-1934) έθθδκαξ βθςζζμθυβμξ ηαζ θμβμηέπκδξ, δίκεζ ηζξ δζηέξ ημο 

εηδμπέξ. ημ ζφββναιιά ημο «Γθςζζμβκςζία ηαζ Γθςζζμβναθία Δθθδκζηή» οπμζηδνίγεζ υηζ ανηεηά 

μκυιαηα αμοκχκ, πμηαιχκ ηαζ ημπμεεζζχκ ζηδκ Ανπαία Δθθάδα έπμοκ ζδιζηζηή πνμέθεοζδ. 

Δπμιέκςξ, ημ υκμια θοιπμξ είκαζ δφμ δζαδμπζηέξ ζδιζηζηέξ θέλεζξ: Uluwen ή Uluen ή Ulu πμο 

ζδιαίκεζ ρδθά ηαζ Bas Bos πμο ζδιαίκεζ δφκαιδ πνμενπυιεκδ απυ ημ εευ. Έηζζ, Oluenbas ή Ulubos, 

δδθαδή Οφθοιπμξ ή θοιπμξ ζδιαίκεζ δφκαιδ ζηα φρδ, δφκαιδ πνμενπυιεκδ απυ ημ εευ.  

 πεηζηά πνυζθαηα, ημ 1985 δ ανπαζμθυβμξ Δοηοπία Πμοθάηδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

εηδδθχζεςκ «Οζ Ανπαζμθυβμζ Μζθμφκ βζα ηδκ Πζενία» οπμζηδνίγεζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ιζα 

http://www.gnhm.gr/docs/Entypo_Agrioloulouda.pdf


εθίδα 6 απυ 27 

 

ιεβάθμ ζπεηζηά ορυιεηνμ, ηδκ φπανλδ θζεχκςκ (ζάννεξ) ηαζ ζπζζιχκ ανάπςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηαεανά αθπζηχκ θζααδζχκ. Γεκζηά ζημκ θοιπμ έπμοκ παναηδνδεεί ηαζ 

ηαηαβναθεί 1700 είδδ θοηχκ, ανζειυξ πμο απμηεθεί ημ 25% ηδξ Δθθδκζηήξ πθςνίδαξ 

(Strid, A., 1980). Απυ αοηά 187 παναηηδνίγμκηαζ ζδιακηζηά, 56 είκαζ εκδδιζηά 

εθθδκζηά, πμο γμοκ ζηα θζαάδζα, ζημοξ ανάπμοξ ηαζ ηζξ απυημιεξ πθαβζέξ, ηαζ απυ 

αοηά 23
4
 ημπζηά εκδδιζηά, γμοκ δδθαδή ιυκμ ζημκ θοιπμ ηαζ πμοεεκά αθθμφ. Αξ 

ζδιεζςεεί υηζ ηα είδδ ηςκ θοηχκ ζ’ μθυηθδνδ ηδ βδ οπμθμβίγμκηαζ ζηζξ 500.000 

πενίπμο, 10.000 ζηδκ Δονχπδ ηαζ 6.300 πενίπμο είδδ θφμκηαζ ζηδ πχνα ιαξ, θυβς 

ηδξ εδαθμθμβζηήξ πμζηζθίαξ ηαζ ηςκ ηθζιαηζηχκ ζοκεδηχκ. Μπμνεί ηακείξ κα 

ακηζθδθεεί ημ ιέβεεμξ αοηήξ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηδξ Οθφιπζαξ πθςνίδαξ, ανηεί κα 

ακαθμβζζηεί υηζ ζε μθυηθδνδ ηδ ηακδζκααζηή Υενζυκδζμ έπμοκ εκημπζζηεί ιυθζξ 

1300 είδδ.  

Τπάνπμοκ, βεκζηά, ηέζζενζξ δζαδμπζηέξ γχκεξ αθάζηδζδξ ζημκ θοιπμ, πςνίξ 

ζαθή υνζα ιεηαλφ ημοξ: δ ιεζμβεζαηή ζε ορυιεηνμ 300 ιέπνζ 500 ιέηνςκ, δ γχκδ 

δαζχκ μλζάξ-εθάηδξ ηαζ μνεζκχκ ηςκμθυνςκ, δ γχκδ ροπνυαζςκ ηςκμθυνςκ ηαζ δ 

ελςδαζζηή γχκδ ορδθχκ μνέςκ (αθπζηή γχκδ).  

                                                                                                                                            
πνμεθθδκζηή θέλδ πμο ζδιαίκεζ «αμοκυ ή Οονακυξ» ή ημκ Οονάκζμ Θυθμ, ημκ μονάκζμ θςηεζκυ πχνμ, 

ζημκ μπμίμ ηαζνζάγεζ κα ιέκεζ έκαξ εευξ ή μζ εεμί. Καζ ςξ απυδεζλδ ακαθένεζ ηδκ φπανλδ πμθθχκ 

«Οθφιπςκ» ζε υθδ ηδκ Δθθάδα, ηδκ Κφπνμ, ηδκ Ηςκία, ηδκ Βζεοκία ηαζ ηδ Λοηία. Δπεζδή, θμζπυκ, 

θοιπμξ ζήιαζκε ημκ μονάκζμ πχνμ (ευθμ), υπμο ηαημζημφζακ μ εευξ/ μζ εεμί, μκυιαζακ ημ αμοκυ 

θοιπμξ. Πνάβιαηζ, μζ ημνοθέξ ημο θαίκμκηαζ κα εββίγμοκ ημκ μονακυ, κα πάκμκηαζ ιέζα ζηα κέθδ. 

Άνα ηαφηζζακ ημκ κμδηυ θοιπμ ιε ημκ οθζηυ – μναηυ, ημ υνμξ. Καζ μ πενζδεήξ Πενναζαυξ 

θακηάζηδηε ημκ οθζηυ θοιπμ ςξ ηαημζηία ηςκ αεακάηςκ ηαζ έδςζε ζημ υνμξ αοηυ ημ υκμια πμο ημο 

ηαίνζαγε. ηζξ θμαενέξ ημο πανάδνεξ θακηάζηδηε ηδκ ηαημζηία ηςκ ιμοζχκ, ηζξ Πζενίδεξ ηαζ ηζξ 

Λεζαδενίδεξ. Ο επζαθδηζηυξ ημο υβημξ, πμο άθθμηε θαιπμημπμφζε απυ ημ παπφ ζηνχια πζμκζμφ πμο 

ημκ ηάθοπηε ηαζ άθθμηε αβνίεοε ιε ηα ηαηάιαονα κέθδ πμο ημκ ζηέπαγακ ηαζ θαίκμκηακ ζακ κα 

πάκμκηακ ζηα φρδ ημο μονακμφ, ημο πνμζέδζδε έκα εεσηυ ιεβαθείμ. Σμ Οθφιπζμ παθάηζ είπε αζχκζμ  

θςηζζιυ, απυ ημκ οπένθαιπνμ ήθζμ ηαζ ηα αζηένζα. Γζ’ αοηυ πζεακυκ ηαζ ημ υκμιά ημο κα μθείθεηαζ 

ηαζ ζημ μθυθαιπμξ.  

4
 Σα εκδδιζηά θοηά ημο Οθφιπμο: 

1. Achillea ambrosiaca 2. Alyssum handelu 3. Asprerula muscosa  4. Aubrieta thessala    5. Campanula 

oreadum   6. Carum adamovicu  7. Centaurea incompleta 8. Centaurea litochorea   9. Centaurea 

transiens  10. Cerastrium theophrasti 11. Erysimum olympicum 12. Festuca olympica  13. Genίsta 

sakellariadis  14. Jankaea heldreichu   15. Ligusticum olympicum  16. Melampyrum ciliatum  17. Ρμα 

thessala 18. Potentilla deorum  19. RyncJiosinapis nivalis 20. Silene dionysu 21. Silene oligantha 22. 

Veronica thessalica 23. Viola strus - notata 
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Επμηνεία ηος όπος «βοηάνη» 

 

Βοηάνη, ζφιθςκα ιε ημ μιδνζηυ θελζηυ ηδξ Πακηαγίδμο (-), ζδιαίκεζ αμζηή, 

πυνημ, βναζίδζ. φιθςκα ιε άθθδ πδβή, (Πάηζδ, (- ), ζδιαίκεζ ημ πυνημ πμο 

θοηνχκεζ ζηδ βδ ηαζ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ηνμθή ηςκ γχςκ, ηάεε ζαιαηζηή πυα, ημ 

αυηακμ. φιθςκα ιε ηδκ ίδζα πδβή βόηανο ηαζ βοηάνι είκαζ πυνημ ιε πμχδεξ 

ζηέθεπμξ, θανιαηεοηζηυ θοηυ, ηάεε εάικμξ πνήζζιμξ βζα ηδκ παναζηεοή ανςιαηζηήξ 

ή εεναπεοηζηήξ μοζίαξ, αθθά ηαζ δδθδηδνζχδεξ θοηυ, ημ θοηυ «θάνιαημ».  

ηδ Βμηακμθμβία βόηανα ή βοηάναι μκμιάγμκηαζ ηα πμχδδ θοηά, ηα ιμκμεηή 

ή πμθοεηή, ηςκ μπμίςκ μ αθαζηυξ ή μζ ηθάδμζ δεκ έπμοκ δζεφεοκζδ πνμξ ηα πάκς ηαζ 

δζαηνίκμκηαζ ζε αυηακα, δδθαδή εεναπεοηζηά, ηαζ ζε επζγήιζα, ηα γζγάκζα (Πάηζδ, 

Υ.,-) 

ηδ θαμβναθζηή επζζηήιδ (Κςζηάηδξ, Θ., -) ιε ηδ θέλδ αμηάκζ μ θαυξ εκκμεί 

ηονίςξ ηα πναβιαηζηά ή θακηαζηζηά θοηά ιε ηζξ εεναπεοηζηέξ ή ιαβζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ
5
.  

Χξ αυηακα, θμζπυκ, μνίγμκηαζ υθα ηα θοηά πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ζηδ ιαβεζνζηή, ζηδκ ζαηνζηή, ζηδκ ανςιαημπμζΐα – ημζιδημθμβία.  

Καζ ζήιενα, απωμαηικά παναηηδνίγμκηαζ ηα θοηά πμο πενζέπμοκ πηδηζηά 

ζοζηαηζηά ζε ορδθή ζοβηέκηνςζδ, ηα μπμία, υηακ ελαενχκμκηαζ, πνμζδίδμοκ 

παναηηδνζζηζηή ηαζ εοπάνζζηδ μζιή. Αοηυ ημ ιίβια ηςκ πηδηζηχκ μοζζχκ είκαζ ηα 

                                                 
5
 Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ θοηχκ βζα ημοξ ζημπμφξ αοημφξ ηαζ δ πίζηδ ημο ακενχπμο ζ’ αοηέξ ηζξ 

ζδζυηδηεξ είκαζ παθαζυηαηεξ ηαζ πμθφ δζαδεδμιέκεξ ηαζ απμηεθμφζακ ιαγί ιε ηδ ιαβεία ημοξ 

ζπμοδαζυηενμοξ ηνυπμοξ εεναπείαξ ηςκ αζεεκεζχκ. Έθθδκεξ ηαζ Ρςιαίμζ πνδζζιμπμζμφζακ αυηακα ςξ 

πνμζθμνέξ ζημοξ εεμφξ, ςξ ζημθίδζα ζηα εφιαηα πμο εοζίαγακ, ςξ ιαβζηά ιέζα ηαζ θάνιαηα. Οζ 

πνέζαεζξ ηςκ Ρςιαίςκ ηναημφζακ ςξ ηδνφηεζα αυηακα απυ ημ Καπζηυθεζμ. Μαβζηέξ ζδζυηδηεξ έπεζ 

αηυιδ, ηαηά ηδ θασηή πίζηδ, δ ηζμοηκίδα, πμο δζχπκεζ ημ θυαμ ηςκ θακηαζιάηςκ, δ ηθδιαηζίδα πμο 

εεναπεφεζ ηδκ ακζηακυηδηα, ημ ιεθζζζυπμνημ, πμο βαθδκεφεζ ημκ άκενςπμ, ηαζ είκαζ βκςζηή δ 

πενίπηςζδ ηδξ πενπενμφκαξ πμο ζηεπάγεηαζ ιε πναζζκάδεξ βζα κα πνμηαθέζεζ ι’ αοηέξ ηδ ανμπή. 

Παζίβκςζηδ, ηέθμξ, είκαζ δ πίζηδ ημο θαμφ ζημ «αμηάκζ ηδξ αβάπδξ». Σμ εθζλήνζμ ημο ένςηα πμο δίκεζ 

ηδκ ζηακυηδηα ζημκ ηάημπυ ημο κα ειπκεφζεζ ημ ένςηα ζε υπμζα βοκαίηα ημκ αββίλεζ. Ζ θασηή ιμφζα 

ηναβμφδδζε ιε ζδζαίηενδ πίζηδ ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ αμηάκςκ, ζδζαίηενα ηδξ αβάπδξ, ζε ζηίπμοξ υπςξ: 

«ημο Υάνμο ηζξ θααςιαηζέξ αμηάκζα δε πςνμφκε 

Οφηε βζαηνμί βζαηνεφμοκε μφη’ άβζμζ πςνμφκε» 

«Ένςηα πμο ιε πθήβςζεξ, δςζ’ ιμο ηαζ ημ αμηάκζ» 
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βκςζηά ζε υθμοξ αζεένζα έθαζα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ανςιάηςκ ή 

άθθςκ εφμζιςκ πνμσυκηςκ. Άθθα ακαημοθίγμοκ απυ ηδκ ηεθαθαθβία, ημοξ πυκμοξ 

ηδξ ειιδκυννμζαξ, άθθα πνμζηαηεφμοκ ηα μφθα ηαζ θεοηαίκμοκ ημ δυκηζα, 

πενζπμζμφκηαζ ηδκ επζδενιίδα ηαεανίγμκηάξ ηδκ ζε αάεμξ, ακαγςμβμκμφκ ηα ηφηηανά 

ηδξ ηαζ δοκαιχκμοκ ηα ιαθθζά.  

Φαπμακεςηικά παναηηδνίγμκηαζ ηα θοηά πμο έκα ή πενζζζυηενα ηιήιαηά 

ημοξ πανάβμοκ πδιζηέξ εκχζεζξ ιε εεναπεοηζηή δνάζδ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε 

αοημφζζα είηε επελενβαζιέκα. Βέααζα, πμθθά θοηά έπμοκ ηαζ ηζξ δφμ ζδζυηδηεξ, χζηε 

δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δζάηνζζδξ ηαζ έκηαλήξ ημοξ ζηδ ιζα ή ηδκ άθθδ ηαηδβμνία.  

 

Όποι πος ζςνανηάμε ζηη Λαϊκή Θεπαπεςηική 

 

πςξ πνμακαθένεδηε, εηηυξ απυ ηα αυηακα ιε ζδζυηδηεξ ςθέθζιεξ βζα ημ 

ακενχπζκμ ζχια ηαζ ροπή, οπάνπμοκ ηαζ ηα επζγήιζα, ηα γζγάκζα ή, υπςξ ηα απμηαθεί 

μ ιδνμξ, ηα «ακδνμθυκα», ή «εοιμθευνα» θάνιαηα, δδθδηδνζχδδ, δδθαδή, 

αυηακα ιε ηα μπμία επάθεζθακ ηα αέθδ ή δδθδηδνίαγακ ηδκ ηνμθή. Σα «ήπζα ή 

Οδοκήθαηα» θάνιαηα ήηακ ηαζ παοζίπμκα
6
. Σα «θοβνά»

7
 ή «ηαηά» θάνιαηα ήηακ 

εηείκα πμο πνμηαθμφζακ αικδζία. 

 ηδκ Ηθζάδα ημο μιήνμο, Δ 401-402 ακαθένεηαζ ςξ εεναπεοηήξ μ Παζήςκ, μ 

μπμίμξ εενάπεοζε ζημκ θοιπμ ηα ηναφιαηα ημο Άνδ ιε αυηακα μδοκήθαηα: «Συηε 

μ Παζήςκαξ απζεχκηαξ πάκς ζηδκ πθδβή αμηάκζα, ιαθαηηζηά, ιε ιζαξ ημκ έβζακε΄ 

εκδηυξ ιαεέξ δεκ ήηακ» (Καγαηγάηδξ – Καηνζδήξ, 1976). Γζ’ αοηυ μ Παζήςκ ηαθείηαζ 

ηαζ «Πμθοθάιαημξ» ηαζ ημ υκμιά ημο «Παζήςκ» ή δ θέλδ «παζχκ» ζηα ιεηαμιδνζηά 

πνυκζα πήνε ηδ ζδιαζία ημο «ζςηήνμξ».  

                                                 
6
 Οδοκήθαημξ < μδφκδ + θα-, θεκ- < ζςκ. ηαζ επζηυξ ηφπμξ: θμκεφξ –ήμξ, δ θμκή = θυκμξ, μ θυκμξ < 

εειαηζηυ ηφπμ θεκ- : ζηδκ πμίδζδ ζδιαίκεζ α) ημ υνβακμ ημο θυκμο, ημ δυνο α) ηδκ αζηία ημο θυκμο, 

ημο εακάημο β) ημ αίια πμο πφεδηε απυ ημ θυκμ. Δπμιέκςξ, δ θέλδ οδςνήθαηορ ζδιαίκεζ ο ηαρ οδύναρ 

θονεύων, καηαπαύων, καηαππαϋνων, μ παοζίπμκμξ (Πακηαγίδμο, - ). 

7
 Λδβνυξ = θοπδνυξ, άεθζμξ, εθεεζκυξ, δοζηοπήξ. «θοβνά ηεθμφζζκ μζ εεμί» = πέιπμοζζ δοζηοπίαξ, 

δεζκμπαεήιαηα. Πνυηεζηαζ βζα δνυβεξ ιε δνάζδ ακηζπμθζκενβζηή ηαζ επίδναζδ ροπμπθδβζηή. [δνυβδ = 

θανιαηεοηζηυ παναζηεφαζια, < βαθθ. Drogue ή μθθ. Droog= λδνυξ ζηεβκυξ < μθθ. Droge (vate) = 

ζηεβκά (αανέθζα), ιηθ = «άκεο πενζεπμιέκμο ηαζ αλίαξ» ή ζηαθ. Droga = κανηςηζηή μοζία, ανπζηή 

ζδιαζία «ανςιαηζηή μοζία ή ζηυκδ ή < αναα. durawa = «ιπάθα ζζηδνχκ» (Μπαιπζκζχηδξ, Γ., 2010). 
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Σα αυηακα απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα έπαζλακ ημ πνχημ νυθμ 

ζοιιεηέπμκηαξ ζηδ γςή ηαζ ηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ, ηαεμνίγμκηαξ ηαζ ηδκ πμνεία 

ηδξ παναδμζζαηήξ ζαηνζηήξ. Ζ «αμηακμεεναπεία» βεκκήεδηε ιαγί ιε ημκ άκενςπμ. 

Απυ ανπαζμηάηςκ, αέααζα, πνυκςκ ιέπνζ ηαζ πνυζθαηα μζ θασημί/-έξ 

εεναπεοηέξ/ηνζεξ πνδζζιμπμζμφζακ ηδ ιέεμδμ ηδξ επάθεζρδξ ηςκ αμηάκςκ ζηζξ 

πάζπμοζεξ πενζμπέξ ςξ έιπθαζηνα, «ηαηάπθαζια», ηαεχξ έκημκδ ήηακ δ πίζηδ υηζ μζ 

δναζηζηέξ ημοξ μοζίεξ εα εζζπςνήζμοκ ζημκ μνβακζζιυ πάνδ ζηδκ απμννμθδηζηή 

ζηακυηδηα ημο δένιαημξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ θασημί/έξ εεναπεοηέξ/ηνζεξ δεκ 

ήηακ ιυκμ υζμζ βκχνζγακ ηαζ ζοκέζηδκακ αυηακα, αθθά ηαζ αοημί πμο έημαακ ηαζ 

ιάγεοακ ηα θανιαηεοηζηά θοηά ηαζ ηζξ νίγεξ ημοξ, μζ θεβυιεκμζ «νζγμηυιμζ». Δπίζδξ, 

οπήνπακ ηαζ μζ «θανιαημπχθαζ» ή «θανιαημηνίθηεξ» ζηδ βθχζζα ημο θαμφ, μζ 

μπμίμζ πςθμφζακ θανιαηεοηζηά θοηά ή θάνιαηα πμζδιέκα απυ αυηακα. φιθςκα, 

ιάθζζηα ιε ημκ Ζνυδμημ (Καναιπεθυπμοθμξ, 2003), δ εεναπεοηζηή δζδαζηυηακ απυ 

ηζξ Αζηθδπζάδεξ, μζ μπμίεξ ιεηέδζδακ ζημοξ απμβυκμοξ ημοξ ηζξ βκχζεζξ ημοξ 

ιοζηζηά, αθθά ηαζ απυ ημοξ πενζμδεοηέξ, ημοξ πθακχδζμοξ εεναπεοηέξ, ηαζ απυ ημοξ 

ζαηνμζμθζζηέξ. Τπήνπακ αηυιδ μζ ζηναηζςηζημί βζαηνμί, μζ αθεζπηέξ ή 

ιεζβιαημπχθεξ, μζ μπμίμζ ηονίςξ ειπμνεφμκηακ θάνιαηα, εφμζια παναζηεοάζιαηα, 

αθθά ηαζ δδθδηήνζα, μζ θανιαηείξ ή μζ θανιαηίδεξ βοκαίηεξ, ζοθθμβείξ ηονίςξ ηςκ 

αμηάκςκ, μζ ηαημπζκέξ θασηέξ βζάηνζζζεξ, μζ ιονμπχθεξ, πςθδηέξ ιφνςκ, αθμζθχκ 

ηαζ εοιζαιάηςκ, ηαζ μζ ιαίεξ, μζ μπμίεξ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ εκδζαθένμκηακ ηαζ βζα ηα 

εηηνςηζηά θάνιαηα, πνμηεζιέκμο κα δζαημπεί ιζα ακεπζεφιδηδ εβηοιμζφκδ. Αλίγεζ 

κα ημκζζηεί υηζ ηονίςξ μζ βοκαίηεξ ηαηαβίκμκηακ ιε ηδ θασηή εεναπεοηζηή, ιζα ηαζ δ 

εκαζπυθδζδ ιε «ηα ημο μίημο» ηζξ οπμπνέςκε κα αζπμθμφκηαζ μζ ίδζεξ αοηέξ ιε ημκ 

αζεεκή ηαζ κα ημο πανέπμοκ ηδκ δέμοζα ανςβή ηαζ πενίεαθρδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ 

βοκαίηεξ «δζαπνέπμοκ» ηαζ ζηδ θασηή εεναπεοηζηή.  

 «Με ηδ θασηή εεναπεοηζηή αζπμθήεδηακ ηυζμ άκδνεξ υζμ ηαζ βοκαίηεξ ηαζ 

είκαζ οπανηηή ιζα ηαηά θφθα δζαίνεζή ηδξ» (Γηαζμφηα, 2008:154). Οζ άκδνεξ ήηακ 

ηονίςξ μζ μνεμπαζδζημί, πεζνμφνβμζ, μδμκηίαηνμζ, εκχ μζ βοκαίηεξ βεκζημί παεμθυβμζ, 

ηαζ ιαίεξ. Δίκαζ ηονίςξ, αοηέξ πμο εα θνμκηίζμοκ βζα ηδ ζοθθμβή αμηάκςκ. 

Καεμδδβμφιεκεξ απυ ημ  έκζηζηημ ηαζ ηδκ παναηήνδζδ, δζαπίζηςζακ αθ’ εκυξ ηζξ 

ενεπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ δζαθυνςκ θοηχκ ηαζ ηανπχκ ηδξ βδξ, αθ’ εηένμο ηζξ 

θανιαηεοηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, ηυζμ αοηέξ πμο επζδνμφκ εεηζηά ηαζ έπμοκ εοενβεηζηά 

απμηεθέζιαηα, υζμ ηαζ αοηέξ πμο δνμοκ ανκδηζηά ηαζ έπμοκ αθαπηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα 
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ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ
8 

(Βμθακάηδξ, 2003). Σα πνδζζιμπμζμφζακ αηυιδ βζα ηδκ 

εηπθήνςζδ επζεοιζχκ ηαζ πνμζδμηζχκ (Γηαζμφηα, 2006). οιπανίζηακημ πάκημηε 

ηζξ θεπχκεξ, ηα παζδζά ηαζ ημοξ δθζηζςιέκμοξ. Ήηακ, αηυιδ, ηαζ μζ θανιαημπμζμί: 

αθμφ ζοκέθεβακ ηα πμζηίθα αυηακα, ηα πνδζζιμπμζμφζακ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ9. Δίηε 

ηα έαναγακ ηαζ έπζκακ ημ αθέρδια, είηε ηα επέεεηακ πθςνά ή ρδιέκα ζηζξ πθδβέξ ή 

ηα πάζπμκηα ιέθδ, είηε παναζηεφαγακ ποθμφξ, ηαηαπυηζα ηαζ αθμζθέξ (Βμθακάηδξ, 

2003). Σμ θανιαηείμ ηδξ θφζδξ απμηεθμφζε ημκ ααζζηυ ελμπθζζιυ βζα ηζξ πναηηζηέξ 

βζάηνζζζεξ.  

Αναλςηικά οι ιδιόηηηερ μεπικών εξ αςηών 

 

Σα ζδιακηζηυηενα ανςιαηζηά θοηά είκαζ μ ιασκηακυξ, μ δουζιμξ, ημ ζηυνδμ, 

ημ ηνειιφδζ, δ νίβακδ, αθθά ηαζ δ δάθκδ, δ ιακηγμονάκα, ημ δεκηνμθίαακμ, ημ 

θαζηυιδθμ, δ θεαάκηα, δ ααθενζάκα, δ ιέκηα, ηα κάκα (είδμξ ζπακαηζμφ) ηαζ πμθθά 

άθθα.  

Ο μαϊνηανόρ εκδείηκοηαζ ζηδκ ακαζιία, μ δςόζμορ ηαηαπναΰκεζ ημκ θυλοβηα 

ηαζ ηδκ δοζπερία, μ βαζιλικόρ ηδ γαθάδα ηαζ ηδ καοηία, ημ δενηπολίβανο ημοξ 

πυκμοξ ηδξ πενζυδμο, ημ θαζκόμηλο ημκ πμκμηέθαθμ ηαζ ηδκ νζκζηή ηαηαννμή, ημ 

θςμάπι ηζξ ηεθαθαθβίεξ, ημ ζκόπδο επακαθένεζ ηδκ πίεζδ ηςκ οπενηαζζηχκ ζηα 

θοζζμθμβζηά επίπεδα. Πζμ ακαθοηζηά:  

Ζ βαλεπιάνα, Valeriana officinalis, είκαζ θοηυ ηδξ μζημβέκεζαξ 

Βαθενζακμεζδχκ –Valerianaceae. Σμ υκμιά ηδξ έπεζ θαηζκζηή πνμέθεοζδ, απυ ημ νήια 

valeo πμο ζδιαίκεζ «οβζαίκς», ηαζ απανέιθαημ valere πμο ζδιαίκεζ «οβεία» ή 

«δφκαιδ». Σμ υκμιά ημο ιπμνεί κα είκαζ εκδεζηηζηυ ηυζμ ηδξ εεναπεοηζηήξ ημο 

δφκαιδξ, υζμ ηαζ ηδξ δοκαηήξ, έκημκδξ μζιήξ. Φδιίγεηαζ βζα ημκ ήνειμ φπκμ πμο 

πνμζθένεζ, ηαεχξ δνα ιε ηνυπμ χζηε μ φπκμξ κα ιμζάγεζ θοζζμθμβζηυξ. Αηυιδ, 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα πνμαθήιαηα ζημ έκηενμ, αμδεά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηοζηζηχκ 
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 Σα ημλζηά ηαζ δδθδηδνζχδδ θοηά ζηδ θφζδ είκαζ ζπεηζηά μθζβάνζεια. Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ ηα 

γχα, μδδβμφιεκα απυ έκζηζηημ δεκ ηνχκε απυ αοηά ηα θοηά ή απυ ημοξ ηανπμφξ ημοξ. Δλάθθμο, δ 

ζδιαζία ηδξ θέλδξ θάνιαημ είκαζ δζπθή: ζηεφαζια ιε εοενβεηζηέξ ή αθααενέξ, αηυια ηαζ 

εακαηδθυνεξ, ζδζυηδηεξ (Γαζπανάηδξ, 2003:103). οπκά ημ θαπμάκι ημ πνδζζιμπμζμφζακ μζ 

αοηυπεζνεξ έπεζηα απυ ενςηζηέξ απμβμδηεφζεζξ ή ελαζηίαξ ηδξ ηαηαηνζηζηήξ ηαζ απμννζπηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ηδξ ημζκςκίαξ. Αθμνά ηονίςξ ηζξ ηυνεξ ή ηζξ κεανέξ βοκαίηεξ πμο είπακ πανάκμιεξ ή 

ακηζηακμκζηέξ ενςηζηέξ ζπέζεζξ (Ποθανζκυξ, 2003:503). 

9 
Δοάββεθμξ ημοαανάξ, (1965-1966: 71) ιαβζηά ηαζ ζαηνμζμθζηά ενακίζιαηα εη εεζζαθζημφ ηχδζημξ, 

Δπεη. Κέκηνμο Λαμβναθίαξ. Συι. 18-19 
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δοζθεζημονβζχκ, εκηενζηχκ εκμπθήζεςκ έςξ ηαζ επχδοκςκ εκηενζηχκ ζπαζιχκ. ημ 

πανεθευκ πνδζζιμπμζμφκηακ ηαζ βζα αζεεκείξ ιε επζθδρία. 

Ζ μένηα, Mentha, είκαζ πμχδεξ θοηυ ιε παναηηδνζζηζηυ εοπάνζζημ άνςια. 

Τπάνπμοκ βεκζηά 26 είδδ  ιέκηαξ
10

, μηηχ απυ ηα μπμία οπάνπμοκ ζηδκ εθθδκζηή 

πθςνίδα ηαζ 5 ακαθένμκηαζ απυ ημκ Strid ζηδ πθςνίδα ημο Οθφιπμο: Mentha 

pulegium, ημ βκςζηυ θθδζημφκζ, Mentha longifolia, μ αβνζμδουζιμξ, Mentha 

aquatica, Mentha verticillata, Mentha arvensis. Απυ ηα λενά θφθθα ημο δουζιμο 

παναζηεοάγεηαζ αθέρδια ιε ζδζυηδηεξ ημκςηζηέξ, δζεβενηζηέξ ηαζ ακηζζπαζιςδζηέξ, 

ηαηαπνατκηζηέξ, ηαηά ηδξ δοζπερίαξ, ηςκ κεονζηχκ δζαηαναπχκ, ηαποηανδζχκ, 

πυκςκ ζημ ζημιάπζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ. Οζ ανπαίμζ ημ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδκ 

παναβςβή ιφνμο αθθά ηαζ βζα Παναζηεοή θανιάηςκ. Ο Γζμζημονίδδξ, μ 

Ηππμηνάηδξ ηαζ μ Πθίκζμξ έηακακ θυβμ βζα ηδκ θανιαηεοηζηή ημο αλία ηαζ ςναζυηαημ 

άνςιά ημο. Ζ Mentha pulegium, ημ βκςζηυ θθδζημφκζ, ζοιαάθθεζ ζηδκ πενίμδμ, ηαζ 

βζα ημ θυβμ αοηυ δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ πνήζδ υηακ ακαιέκεηαζ εβηοιμζφκδ ή ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ. Σμ θληζκούνι, ιε ηδκ επζζηδιμκζηή μκμιαζία Mentha 

pulegium, ιπαίκεζ ζε ηνέαξ, παηάηεξ ηαζ ζάθηζεξ ηαζ εκδείηκοηαζ ζε παεήζεζξ 

ζημιάπμο ηαζ εκηένμο, αμδεά ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, είκαζ αθνμδζζζαηυ ηαζ 

ειιδκαβςβυ.  

Σμ ηζάι ηος Ολύμπος (Sideritis cardica) είκαζ αυηακμ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, 

βεφζεςξ, ανχιαημξ ηαζ ακαιθζζαήηδηςκ εεναπεοηζηχκ ζδζμηήηςκ. ηδ θασηή 

εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εοζηυιαπμ, εενιακηζηυ, ημκςηζηυ, δζμονδηζηυ ηαζ 

απμημλζκςηζηυ. Σμ αθέρδια απυ ηα οπένβεζα ηιήιαηα ημο θοημφ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

πενζπηχζεζξ ηνομθμβδιάηςκ, παεήζεζξ ημο ακαπκεοζηζημφ ηαζ μονμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ. ε ζοκδοαζιυ ιε λοθανάηζα ηακέθθαξ ηαζ ιέθζ αμδεάεζ ζηδκ 

ηαηαπνάοκζδ ημο αήπα, ηαεχξ έπεζ ιαθαηηζηέξ ηαζ ακηζζδπηζηέξ ζδζυηδηεξ. Αηυιδ 

εεςνείηαζ εθζδνςηζηυ, ακηζενεεζζηζηυ ηαζ ακηζακαζιζηυ, βζαηί πενζέπεζ Fe (Floca et 

al., 1981). Ονβακμθδπηζηά είκαζ ςξ νυθδια πμθφ εφβεοζημ, πίκεηαζ γεζηυ ή ηνφμ. Οζ 
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 Mentha aquatica, Mentha arvensis, Mentha asiatica, Mentha australis, Mentha Canadensis, Mentha 

cervina, Mentha citrate, Mentha crispate, Mentha cunninghami, Mentha dahurica, Mentha diemenica, 

Mentha gattefossei, Mentha grandiflora, Mentha haplocalyx, Mentha japonica, Mentha kopetdaghensis, 

Mentha laxiflora, Mentha longifolia, Mentha nemorosa, Mentha pulegium, Mentha requienii, Mentha 

sachalinensis, Mentha satureioides, Mentha spicata, ζοκ. Mentha viridis, Mentha suaveolens, Mentha 

vagans. 
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ακεμθυνμζ αθαζημί λεναίκμκηαζ, χζηε κα ιπμνμφκ κα απμεδηεοημφκ ηαζ κα 

δζαηδνδεμφκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

ημ ζδιείμ αοηυ εα εζζέθες ζε έκα εέια πμο αθμνά άιεζα ηζξ βοκαίηεξ, 

έιιεζα υθμοξ ιαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ειιδκυπαοζδ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Ζ 

ηθζιαηηήνζμξ ηαζ δ ειιδκυπαοζδ, ακ ηαζ είκαζ θοζζηυ θαζκυιεκμ ζηδ γςή ηδξ 

βοκαίηαξ, ζε πμθθά άημια πνμηαθεί έκα ζφκμθμ ζοιπηςιάηςκ απυ ήπζα έςξ ηαζ 

εκμπθδηζηά, ηα μπμία πνμζαάθθμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημοξ
11

. ηζξ μνβακζηέξ 

επζπηχζεζξ πνμζηίεεκηαζ ηαζ μζ κεονμροπζηέξ, υπςξ ηαηάεθζρδ αίζεδια ηυπςζδξ, 

εοενεεζζηζηυηδηα, Alzheimer, πηχζδ ηδξ libido. Καζ ηάηζ αηυια πμθφ ζδιακηζηυ. 

Καηά ηδκ ακαπαναβςβζηή δθζηία, μζ βοκαίηεξ ειθακίγμοκ ζδιακηζηά παιδθυηενδ 

ζοπκυηδηα ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ ηαζ ειθναβιάηςκ ημο ιομηανδίμο απυ υ,ηζ μζ 

άκδνεξ. Μεηά απυ ιία δεηαεηία πενίπμο, δ ζοπκυηδηα ηςκ ηανδζαηχκ παεήζεςκ 

πανμοζζάγεζ εκηοπςζζαηή αφλδζδ, ζε ζδιείμ πμο κα ελζζχκεηαζ ιε ηδ ζοπκυηδηα πμο 

ειθακίγμοκ μζ άκδνεξ. Σα ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα απμηεθμφκ ηδκ ηονία αζηία 

εακάημο βοκαζηχκ δθζηίαξ 65 εηχκ πενίπμο. Πζζηεφεηαζ υηζ δ ιείςζδ ηςκ 

μζζηνμβυκςκ, πμο παναηδνείηαζ ηαηά ηδκ ειιδκυπαοζδ, απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ. Αθθά μζ 

επζπηχζεζξ ηδξ ειιδκυπαοζδξ αθμνμφκ ηαζ ημ ιομζηεθεηζηυ ζφζηδια. Ο 

Παβηυζιζμξ μνβακζζιυξ οβείαξ (W.H.O.) ηδ παναηηδνίγεζ ζιωπηλή επιδημία, δ μπμία 

ελαπθχκεηαζ ιε ηαπφηαημ νοειυ. Ζ ιεηειιδκμπαοζζαηή μζηεμπυνςζδ ειθακίγεηαζ 

ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζε βοκαίηεξ άκς ηςκ 50 εηχκ ηαζ πνμηαθείηαζ απυ ηδ ιείςζδ 

ηςκ επζπέδςκ ηςκ μζζηνμβυκςκ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ 10 εη. ιεηειιδκμπαοζζαηέξ 

βοκαίηεξ πάζπμοκ απυ μζηεμπυνςζδ ηαζ 25 εη. απυ μζηεμπεκία αοηή ηδ ζηζβιή ζηζξ 

Ζ.Π.Α.  
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 «Ζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ ςμεδηζηχκ μζζηνμ-βυκςκ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ειθάκζζδ αθθαβχκ ζε πμθθά 

υνβακα – ζοζηήιαηα ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ γςή ηδξ ειιδκμπαοζζαηήξ βοκαίηαξ. Ζ ιείςζδ αοηή, εηηυξ 

ηςκ εκμπθδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ηα μπμία ηαθαζπςνμφκ ηδ βοκαίηα ιε ηδκ είζμδυ ηδξ ζηδκ 

ηθζιαηηδνζαηή πενίμδμ, εοεφκμκηαζ επίζδξ ηαζ βζα «αζοιπηςιαηζηέξ» - φπμοθεξ επζπηχζεζξ πμο 

επδνεάγμοκ πμθθά υνβακα – ζοζηήιαηα, υπςξ ημκ ηυθπμ, ηδ ιήηνα, ηδκ μονήενα, ηδκ μονμδυπμ 

ηφζηδ, ημκ ιαζηυ, ημ δένια, ηδκ ηανδζά ηαζ ηα αββεία. Γίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ, ιε ηέημζα επίδναζδ ζε 

αοηή ηδκ πθεζάδα μνβάκςκ –ζοζηδιάηςκ, δ πζεακυηδηα κα πανμοζζαζημφκ επζηίκδοκεξ ζοκεήηεξ βζα 

ηδκ οβεία ηαζ βζα ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηδξ ειιδκμπαοζζαηήξ βοκαίηαξ είκαζ αολδιέκδ» (ηαιαηυπμοθμξ 

& άθθ., 2007). 
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Ζ εεναπεοηζηή αβςβή πμο αημθμοεείηαζ πενζθαιαάκεζ μνιμκζηή εεναπεία 

οπμηαηάζηαζδξ ιε μζζηνμβυκα, δ μπμία, υιςξ, υπςξ δζαπζζηχεδηε ηεθεοηαία, 

ζοκμδεφεηαζ απυ ζμαανέξ πανεκένβεζεξ. Έπεζ εκμπμπμζδεεί βζα αολδιέκδ πζεακυηδηα 

ειθάκζζδξ ηανηίκμο ιαζημφ ηαζ εκδμιδηνίμο, δδιζμονβίαξ ενυιαςκ ηαζ πκεοιμκζημφ 

μζδήιαημξ.  

 Αοηά ηα πνμαθήιαηα έπμοκ μδδβήζεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ζε ένεοκεξ 

ιε ζημπυ ηδκ ακαγήηδζδ ιέζςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. Απυ ηδκ Παβηυζιζα 

Ονβάκςζδ Τβείαξ εηηζιάηαζ υηζ ημ 80% ηςκ ηανδζαηχκ κμζδιάηςκ ιπμνμφκ κα 

απμθεοπεμφκ ιε ζςζηή δζαηνμθή ηαζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ. Ο θυβμξ αθμνά ηα 

«θοημ-μζζηνμβυκα», δδθαδή θοζζηά ιυνζα απυ θοηζημφξ μνβακζζιμφξ ηα μπμία 

εζζένπμκηαζ ζημ ζχια ηονίςξ ιε ηδκ ηνμθή. Οζ επζζηήιμκεξ έπμοκ ακζπκεφζεζ ζε 

πενζζζυηενα απυ 300 πνμσυκηα θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ηδκ ζηακυηδηα εκενβμπμίδζδξ 

ημο μζζηνμβμκζημφ οπμδμπέα ηαζ μζζηνμβυκμ ή ακηζ-μζζηνμβυκμ δνάζδ. Σμ ηπιθύλλι, 

Trifolium pretence ηδξ μζημβέκεζαξ Leguminosae, πμο θφεηαζ ζημκ θοιπμ είκαζ 

πθμφζζμ ζε ζζμαθααυκεξ, δδθαδή πδιζηέξ μοζίεξ πμο δζαεέημοκ μζζηνμβμκζηυηδηα ηαζ 

έπμοκ εηπμκδεεί πμθθέξ ιεθέηεξ βζα ηδκ δζαπίζηςζδ ηςκ μζζηνμβμκζηχκ ζδζμηήηςκ 

ηςκ εηποθζζιάηςκ ημο. Δνβαζηδνζαηέξ ηαζ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ, αλζμπμζμφιεκεξ ηαζ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ απυ ηδ θασηή εεναπεοηζηή, απέδεζλακ ηαζ ακέδεζλακ ημκ ζπμοδαίμ ηαζ 

ζςηήνζμ νυθμ ηςκ θοημμζζηνμβυκςκ. ηα πθαίζζα ηςκ ιεθεηχκ αοηχκ έπμοκ ανεεεί 

δεδμιέκα ηαζ πενζβναθέξ βζα ηδκ ειιδκαβςβυ δνάζδ δζαθυνςκ θοηχκ ημο Οθφιπμο, 

υπςξ δ άβνζα δαοηζά ή αζηαθοθίκμξ -Daucus carota ηδξ μζη. Umbelliferae, δ 

θαζημιδθζά –Salvia frutcosa μζη. Labiatae ηαζ ημ βθοθχκζ –Calamintha nepeta μζη. 

Labiatae. Σμ ηεθεοηαίμ, είκαζ έκα είδμξ ιέκηαξ ιε ημ υκμια Mentha Rotundifolia, 

βκςζηυ επίζδξ ηαζ ςξ Γθήπςκ, Γθοθχκζ ή Καθαιίενα. 

Μεηαλφ ηςκ θοηχκ βζα ημ μπμίμ βίκεηαζ ακαθμνά ηαζ ζηα ανπαία ηείιεκα 

είκαζ ηαζ ημ είδμξ Vitex agnus – castus (Verbenaceae), δ βκςζηή ιαξ λςγαπιά. Γζα ηδ 

θοβανζά βίκεηαζ ζδζαίηενμξ θυβμξ ζημ ένβμ ημο «πενζχκοιμο ζαηνμθζθυζμθμο 

Γζμζημονίδμο Πενί Όθδξ Ηαηνζηήξ, πμο ακάβεηαζ ζημκ πνχημ αζχκα ι.Υ. ηαζ 

απμηεθεί ηδκ πθέμκ ειπενζζηαηςιέκδ ηαηαβναθή θοζζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνχηςκ 

οθχκ ηαζ ακαθοηζηχκ ζοκηαβχκ βζα ηδ πνήζδ ημοξ, απμηέθεζε ηδ αάζδ ηδξ 

θανιαημθμβίαξ ηαζ ήηακ ζε πνήζδ βζα 15 πενίπμο αζχκεξ» (Μζπαδθίδδξ, 1997)
12

.  
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 Ο Γζμζημονίδδξ ακαθένεζ: «…δ άβκμξ ή θφβμξ εάικμξ εζηί δεκδνχδδξ, πμο θοηνχκεζ 

δίπθα ζε πμηάιζα ηαζ πεηνχδεζξ πενζμπέξ ηαζ πανάδνεξ, ιε ηθαδζά πμο ζπάκε δφζημθα, θφθθα ζακ ηδξ 
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Ζ θοβανζά ζοκζζηάηαζ «ζηδ δεοηενμβεκή ειιδκυννμζα, ζημ 

πνμειιδκμνοζζαηυ ζφκδνμιμ, ημ μπμίμ ηαθαζπςνεί πενίπμο ημ 40% ηςκ βοκαζηχκ, 

ακαημοθίγεζ απυ ημκ ιεηεςνζζιυ, ηδκ ηαηάεθζρδ, ηδκ εοενεεζζηυηδηα, ηδκ ατπκία, 

ζηδ δοζιδκυννμζα, ζε πενζπηχζεζξ ζκμιοςιάηςκ ηδξ ιήηναξ, ζηδκ αιδκυννμζα, ζηδκ 

βοκαζηεία αηιή, ζε πενζπηχζεζξ παιδθήξ πνμβεζηενυκδξ, ελζζμννμπεί ηα επίπεδα 

μζζηνμβυκςκ-πνμβεζηενυκδξ. Κζ εκχ ημ ίδζμ ημ αυηακμ δεκ είκαζ μνιυκδ, έιιεζα 

αολάκεζ ηα επίπεδα ηδξ πνμβεζηενυκδξ, ιεηαημπίγμκηαξ ηδκ ακαθμβία μζζηνμβυκςκ - 

πνμβεζηενυκδξ οπέν ηδξ πνμβεζηενυκδξ. Αηυιδ είκαζ άιεζδ δ ζπέζδ ηδξ θοβανζάξ ιε 

ηδκ ςπνζκζηή ακεπάνηεζα, ζημ ζφκδνμιμ πμθοηοζηζηχκ ςμεδηχκ, ημ μπμίμ 

ηαθαζπςνεί ημ 7-10% πενίπμο  ηςκ βοκαζηχκ, ηδκ ζηεζνυηδηα δ μπμία μθείθεηαζ ζηα 

παιδθά επίπεδα ηδξ πνμβεζηενυκδξ, ηδκ μζηεμπεκία, ηδκ ηοηθζηή ιαζηαθβία, ηδκ 

εκδμιδηνίςζδ, ηα πνμαθήιαηα ηδξ ηθζιαηηδνίμο, υπςξ εοενεεζζηυηδηα, κεφνα, 

ατπκία, ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ειιδκυπαοζδξ, υπςξ εθζδνχζεζξ, ηυπςζδ, ατπκία, 

ελάρεζξ, ημθπζηή λδνυηδηα. Βμδεάεζ αηυια ημ ζχια κα επακαηηήζεζ ηδκ θοζζηή ημο 

ζζμννμπία ιεηά ηδκ πνήζδ ακηζζοθθδπηζηχκ παπζχκ...» 

(http://botanologia.blogspot.com/2011/01/blog-post_06.html). 

                                                                                                                                            
εθζάξ, πζμ ιαθαηά υιςξ. Άθθδ αβάγεζ θεοηυ άκεμξ ιαγί ιε ιζα εθαθνζά πμνθονυηδηα, εκχ άθθδ αβάγεζ 

πμνθονυ, ηαζ ζπυνμ ζακ ημ πζπένζ… ηακ πίκεηαζ ζε πμζυηδηα ιζαξ δναπιήξ ιαγί ιε ηναζί, ηαηεαάγεζ 

βάθα ηαζ πνμηαθεί ηδκ έιιδκμ νφζδ…Σμ αθέρδια ημο ίδζμο ημο θοημφ ηαζ ημο ηανπμφ αμδεά ηζξ 

παεήζεζξ ηαζ ηζξ θθεβιμκέξ ηδξ ιήηναξ ιε αηιυθμοηνα ηςκ βοκαζηείςκ μνβάκςκ. Ο ζπυνμξ υηακ 

πίκεηαζ ιαγί ιε βθήπςκα (ημ θθζζημφκζ-μ  βθήπςκ μ δδφμζιμξ) ηαζ βίκεηαζ οπμηαπκζζηυξ ηαζ εζζάβεηαζ 

ιε αφζια, πνμηαθεί ηδκ έιιδκμ ηάεανζδ, εκχ ςξ ηαηάπθαζια δζαθφεζ ημκ πμκμηέθαθμ, ηαζ βίκμκηαζ 

πθφζεζξ ιε αοηυκ ιαγί ιε λφδζ ηαζ θάδζ ζε υζμοξ έπμοκ θήεανβμ ηαζ θνεκίηζδα. 

Έπεζ μκμιαζηεί "άβκμξ", επεζδή μζ βοκαίηεξ πμο πανέιεκακ αβκέξ ηαηά ηα Θεζιμθυνζα,(δ 

ζπμοδαζυηενδ βζμνηή ζηδκ ανπαία Δθθάδα πμο βίκμκηακ ηαηά ημκ ιήκα Ποακερίςκα  ημο Αηηζημφ 

έημοξ ,πνμξ ηζιήκ ηδξ Γήιδηναξ -ηδξ Θεάξ πμο εζζήβαβε ημοξ εεζιμφξ -ελ μο ηαζ "Θεζιμθυνζα"-ηαζ 

ημοξ κυιμοξ ημο ελεοβεκζζιέκμο αίμο, ιεηείπακ ιυκμ βοκαίηεξ ,μζ μπμίεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ βζμνηή 

δεκ είπακ μοδειία επζημζκςκία ιε ημοξ ζογφβμοξ ημοξ ,εκχ ηα ζηνχιαηα απυ επζθεηηζηά πυνηα ηαζ 

ηθαδζά πάκς ζηα μπμία ημζιμφκηακ είπακ ηαεανηζηή δφκαιδ ηαζ ηαηαθοηζηή επίδναζδ πάκς ημοξ ) ηδ 

πνδζζιμπμζμφζακ ςξ ζηνχια, θέβεηαζ ιάθζζηα "θοβανζά", επεζδή ηα ηθαδζά ηδξ είκαζ εοθφβζζηα..», 

εηθνάγεζ ηδκ εοθοβζζία ηςκ ηθςκανζχκ. (http://botanologia.blogspot.com/2011/01/blog-post_06.html), 

(Παπαδυπμοθμξ, Γ., _). οκδέεηαζ, θμζπυκ, βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ζελμοαθζηχκ επζεοιζχκ, ηδκ 

ακαημφθζζδ ηδξ ιδηναθβίαξ, ηδξ εεναπείαξ ημο πνμειιδκμννοζζαημφ ζοκδνυιμο, ηδξ ηοηθζηήξ 

ιαζηαθβίαξ, ηδξ ζηεζνυηδηαξ, ηδξ μζηεμπεκίαξ.  

 

http://botanologia.blogspot.com/2011/01/blog-post_06.html
http://botanologia.blogspot.com/2011/01/blog-post_06.html
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Ζ Φαζκομηλιά είκαζ θοηυ αοημθοέξ, θφεηαζ βεκζηά ζηδ Νυηζα Δονχπδ ηαζ 

ζηζξ Μεζμβεζαηέξ πχνεξ. Δίκαζ δε ηαζ ηυζμ δζαδεδμιέκδ δ πνήζδ ημο θαζηυιδθμο 

ζηδ πχνα ιαξ, χζηε μζ Γάθθμζ ηδκ μκμιάγμοκ «ηζάζ ηδξ Δθθάδαξ». Ακήηεζ ζημ βέκμξ 

Salvia ημ μπμίμ έπεζ ηδ νίγα ημο ζημ θαηζκζηυ salvo-salvare, πμο ζδιαίκεζ «ζχγς». 

Δίκαζ βκςζηυ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ, ημ ακαθένμοκ μ Γζμζημονίδδξ, μ Αέηζμξ, μ 

Ηππμηνάηδξ ηαζ μ Γαθδκυξ
13

. ηδκ Δθθάδα ζοκακηάιε 23 είδδ Salvia ηαζ ζημκ 

θοιπμ ημ Salvia sclarea, ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ιε ημ ημζκυ υκμια «αβζάκκδξ» ηαζ 

«βμνβυβζακκδξ». Έπεζ δοκαηυ άνςια ηαζ οπυπζηνδ βεφζδ. Υνδζζιμπμζείηαζ ιε ηδ 

ιμνθή εβποιάηςκ, εβποθζζιάηςκ ηαζ αάιιαημξ. Με ηδ ιμνθή ημο εβπφιαημξ 

ζοζηήκεηαζ ζε πενζπηχζεζξ κεονζηχκ δζαηαναπχκ, ζθίββςκ ηαζ ηαηαεθζπηζηχκ 

ηάζεςκ, ηαηά ημο ενεεζζιέκμο θαζιμφ ηαζ ημο ζηαθοθίηδ ηάκμκηαξ βανβάνεξ. Σμ 

θαζηυιδθμ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ είκαζ δζαθμνδηζηυ, πνμηαθεί εθίδνςζδ ηαζ βζα ημ 

θυβμ αοηυ δίκεηαζ ηαηά ηδξ ανμβπίηζδαξ ηαζ ηδξ βνίπδξ. Ακηίεεηα, ζε ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ είκαζ ακεζδνςηζηυ. Δπζπθέμκ, νοειίγεζ ηδκ έιιδκδ θεζημονβία, παφεζ ηδκ 

αιδκυννμζα, ηδ δοζιδκυννμζα ηαζ εκδείηκοηαζ ηαηά ηςκ κεοναζεεκεζχκ. Αηυιδ, 

εεςνείηαζ υηζ μλφκεζ ηδ δζάκμζα, ηδκ μλοδένηεζα ηαζ απαθθάζζεζ απυ ηαηαζηάζεζξ 

κςενυηδηαξ (Γηυθζμο, 2008). Θεςνείηαζ επίζδξ υηζ πανμοζζάγεζ μζζηνμβμκζηή ηαζ 

ακηζιοηδηζαηή δνάζδ (Carruba et al., 2002, Fournier, 1948).  

Χξ ηαθθοκηζηυ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πενζπμίδζδ ημο ζχιαημξ, ημο 

ηνζπςημφ ηδξ ηεθαθήξ ηαζ ημο δένιαημξ. Παναζηεοάγμκηαζ ιάζηεξ πενζπμίδζδξ ημο 

δένιαημξ ημο πνμζχπμο, βζαηί είκαζ δνμζζζηζηυ ηαζ εκοδαηζηυ ηαζ βζ’ αοηυ 

εοενβεηζηυ, ζαιπμοάκ βζα ηα ιαθθζά πνμζθένμκηάξ ηα εθαζηζηυηδηα ηαζ 

αεθηζχκμκηαξ ηδκ οθή ημοξ, αζεένζα έθαζα πμο ζε ζοκδοαζιυ ιε έθαζα άθθςκ θοηχκ 

έπμοκ ακηζνοηζδζηή ηαζ ζοζθζηηζηή δνάζδ, πνμσυκηα ηαεανζζιμφ πνμζχπμο, 

αθνυθμοηνα, ανχιαηα, μδμκηυπαζηεξ ηαζ ζημιαηζηά δζαθφιαηα (Γηυθζμο, 2008).  

Αθθά ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο διαβήηη δ Δεκμθανιαημθμβία ζηνέθεηαζ 

ζηδ ιεθέηδ υζςκ έπμοκ βναθηεί απυ ηδκ ανπαζυηδηα απυ ημοξ ζαηνμζμθζζηέξ ιέπνζ 

πνυζθαηα απυ ημοξ θασημφξ εεναπεοηέξ. φιθςκα ιε άνενμ θανιαημπμζμφ, δ 
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 ημκ Μεζαίςκα, πίζηεοακ υηζ υπμζμξ έπεζ ζημ ζπίηζ ημο θαζημιδθζά δεκ έπεζ θυβμ κα θμαάηαζ ημ 

εάκαημ, εζδζηά ζε πενζπηχζεζξ επζδδιίαξ, υπςξ αοηή ηδξ πμθέναξ (Εακκέημο-Πακηεθή, 2000). Οζ 

Κζκέγμζ ημ μκυιαγακ «εθθδκζηυ αθαζηάνζ» ηαζ ημ εεςνμφζακ ηαθφηενμ απυ ημ ηζάζ, βζ’ αοηυ ηαζ 

ακηάθθαγακ ημ ηζκέγζημ ηζάζ ζε ακαθμβία δφμ πνμξ έκα: δφμ δέζιεξ ηζκέγζημ ηζάζ ιε ιία δέζιδ 

θαζηυιδθμ. 
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Γαθάβδ, Galega officinalis, θοηυ πμο, ζφιθςκα ιε ημκ Arne Strid
14

, θφεηαζ ζημκ 

θοιπμ, πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ακηζδζααδηζηυ ζηδκ Δονχπδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Μεζαίςκα. Καηυπζκ ενβαζηδνζαηέξ ένεοκεξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ, απυ ηζξ 

μπμίεξ ιάθζζηα δφμ ακήηςκ ζε ενεοκδηζηέξ μιάδεξ ημο 1957, ακαηάθορακ υηζ ιζα 

Σνίηδ βεκζά βμοακζδίκδξ ήηακ πμθφ απμηεθεζιαηζηή ηαζ ιπμνμφζακ κα εκηαπεεί ζε 

ιζα ηαζκμφνβζα ηαηδβμνία ακηζδζααδηζηχκ θανιάηςκ, «δζεονφκμκηαξ ηδκ παθέηα ηςκ 

θανιάηςκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο δζααήηδ» (Μανίκμξ, www.ethnopharmacology.gr).  

Ο ιξόρ, ημο μπμίμο ημ επζζηδιμκζηυ υκμια είκαζ Viscum album, είκαζ βκςζηυ 

ζημοξ ακενχπμοξ ηςκ πυθεςκ ηονίςξ ιε ημ λεκζηυ υκμια γκι, αθθά ακαθένεηαζ ηαζ 

ιε ηα μκυιαηα μελάρ ηαζ ελαηένιο. Δίκαζ θοηυ παναζζηζηυ ζημ έθαημ, ζηδ αεθακζδζά, 

ζηδ ιδθζά ηαζ αθθμφ. Οζ ζδζυηδηέξ ημο είκαζ ανμπμζπαζιμθοηζηέξ ηαζ απμπνειπηζηέξ 

(Μζηάηδξ, Μ., -). 

Ζ μπελανηόνα είκαζ έκα θοηυ ιε επζζηδιμκζηυ Atropa Belladona, βκςζηυ απυ 

ηδκ ανπαζυηδηα. Οζ βοκαίηεξ ημ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδ δζαζημθή ηδξ ηυνδξ ημο 

ιαηζμφ ηαζ βζα αζζεδηζημφξ θυβμοξ (Μζηάηδξ, Μ., -). 

 Ζ μολόσα, βκςζηή ζε υθμοξ ιαξ, θένεζ ηδκ επζζηδιμκζηή μκμιαζία Malva 

silvestris ηαζ έπεζ απμπνειπηζηέξ ζδζυηδηεξ, ακαημοθίγεζ θθεβιμκέξ ηςκ αθεκμβυκκςκ, 

ανμβπίηζδα, αήπα, θθεβιμκέξ ζημιάπμο ηαζ εκηένμο. Αηυια πνδζζιμπμζείηαζ ιε 

βανβάνεξ ζε πενζπηχζεζξ αναπκάδαξ, εκμπθήζεςκ δμκηζχκ, ηαημζιία ζηυιαημξ ηαζ 

θθεβιμκέξ αιοβδαθχκ ηαζ αθεκκμβυκςκ (Μζηάηδξ, Μ., -). 

Ο ζαμπούκορ θένεζ ημ επζζηδιμκζηυ υκμια Sambucus nigra ηαζ ζηδ θασηή 

εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζμφκηακ ηαηά ηδξ θοιαηίςζδξ, βκςζηήξ θασηά ιε ηα μκυιαηα: 

ηζπηζηυ, πηίηζαζια, θείζδ, γαιπμοκζάνζζια (Μζηάηδξ, Μ., -). 

Ο Κιζζόρ, ιε ηδκ επζζηδιμκζηή μκμιαζία Hedera helix, είκαζ θοηυ 

ακαννζπδηζηυ. Ο ημνιυξ ημο ζε αάιια 1:10 ζηδ θασηή εεναπεοηζηή πνδζζιμπμζήεδηε 

ηαηά ημο ημηηφηδ ηαζ ζε δυζδ 10-20 ζηαβυκεξ (Μζηάηδξ, Μ., -). 

Ζ βκςζηή ζε υθμοξ, πάθζ, κόκκινη παπαπούνα, ιε επζζηδιμκζηυ υκμια 

Papaver rhoias, πνμζέθενε ζηδ θασηή εεναπεοηζηή ηα άκεδ ηδξ ςξ ακηζαδπζηά ηα 

απμπνειπηζηά. ηδκ εθθδκζηή θανιαημθμβία ακαβνάθεηαζ ημ ζζνυπζ παπανμφκαξ βζα 

ηδκ ακηζαδπζηή ημο δνάζδ. Οζ θασημί εεναπεοηέξ αλζμπμζμφζακ ηζξ ζδζυηδηέξ ηδξ ηαζ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πθεονίηζδαξ.  
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 οββναθέαξ ηδξ ιεβάθδξ επίημιδξ έηδμζδξ «Φοηά ημο Οθφιπμο», ζε ιεηάθναζδ ηδξ Δοαββεθίαξ 

Οζημκμιίδμο, εηδυζεςξ Μμοζείμο Γμοθακδνή. 

http://www.ethnopharmacology.gr/
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Ακηζπονεηζηή ηαζ απμπνειπηζηή δνάζδ έπεζ ηαζ ημ πμχδεξ θοηυ ζηελάπια –

Stelaria media, έκα γζγάκζμ ηςκ αβνχκ.  

Σμ βάλζαμο, Hypericum perforatum, απμηεθεί πναβιαηζηά «αάθζαιμ» ηαεχξ 

έπεζ πάνα πμθθέξ πνήζεζξ. οκίζηαηαζ βζα εηκεονζζιμφξ, ατπκίεξ, ιεθαβπμθία ηαζ 

ηαηάεθζρδ. Με ηδ δοκαιςηζηή ημο δνάζδ εκδείηκοηαζ ζε πενζπηχζεζξ πκεοιαηζηήξ 

ελάκηθδζδξ, ηαηαζηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ αανζέξ αζεέκεζεξ, ακαζιία. Γνα 

ζπαζιμθοηζηά ζημοξ πυκμοξ ηδξ πενζυδμο, ςξ ακηζθθεβιμκχδεξ ζηζξ παεήζεζξ ημο 

ζημιάπμο, ημο εκηένμο ηαζ ηδξ ζπμθήξ. Σμ βκςζηυ θάδζ ημο αάθζαιμο είκαζ 

ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηυ ζε εβηαφιαηα, ημρίιαηα, εηδμνέξ, ζε ιοαθβίεξ ηαζ 

κεοναθβίεξ, νεοιαηζζιμφξ ηαζ θθεαίηζδα.  

Ζ δάθνη, Laurus nobilbis,  ζοζηήκεηαζ βζα πνμαθήιαηα ακμνελίαξ, πέρδξ, 

αήπα, ηνομθμβήιαηα ηαζ βνίπδ. Αηυιδ, πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιαβεζνζηή, ηονίςξ ζε 

ζάθηζεξ αθθά ηαζ ζε άθθα θαβδηά, θυβς ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ πςκεοηζηχκ ζδζμηήηςκ 

ημο. 

Σμ θςμάπι, Thymus capitatus, εκζζπφεζ ηδκ πκεοιαηζηή δζαφβεζα ηαζ ηδξ 

ικδιμκζηέξ ζηακυηδηεξ, αθθά έπεζ ηαζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ζε πενίπηςζδ ζζκαπζμφ 

ηαζ ανμβπίηζηδαξ, ακηζζδπηζηέξ, δνα ζπαζιμθοηζηά ζε βαζηνεκηενζηέξ δζαηαναπέξ, 

εκδεζηηζηυ ζε παεήζεζξ ακαπκεοζηζημφ. Υνδζζιμπμζείηαζ αηυια ςξ μνεηηζηυ ηαζ ςξ 

πνμζεήηδ ζημ ιπάκζμ.  

Σμ παδίκι, Taraxacum officinalis, ημ βκςνίγμοιε υθμζ απυ ηδ ιαβεζνζηή, 

ηαεχξ ηα θνέζηα θφθθα, ςιά ή ιαβεζνειέκα, απμηεθμφκ άνζζηδ ηνμθή ηαζ πμθφ 

ηαθή δζαηνμθζηή ζοκήεεζα. Αηυιδ, αεθηζχκεζ ηαζ ακαγςμβμκεί ημ ιεηααμθζζιυ, δνα 

ςξ αζιμηαεανηζηυ ηαζ δζμονδηζηυ, νοειίγεζ ηδ θεζημονβία ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ 

πμθήξ, ηαζ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνμαθήιαηα πέρδξ, ακμνελίαξ, νεοιαηζζιχκ ηαζ 

δζααήηδ. 

Ακάθμβα ηαζ δ πίγανη, Origanum majorana, πνδζζιμπμζείηαζ, ςξ βκςζηυκ, 

ζηδ ιαβεζνζηή, αθθά ηαζ ςε εεναπεοηζηυ ιέζμ, ςξ ζπαζιμθοηζηυ ζε ηνάιπεξ ημο 

ζημιάπμο, ζε αήπα, διζηνακίεξ έιιδκδξ νφζεςξ, ηαζ ςξ εκδοκαιςηζηυ ηςκ κεφνςκ. 

Ζ άγπια πίγανη, Origanum vulgare, πνδζζιμπμζείηαζ υπςξ δ πνμδβμφιεκδ ζηδ 

ιαβεζνζηή ηαζ ςξ ζπαζιμθοηζηυ ζε αήπα, δζαηαναπέξ ζημιάπμο,  ζε πενζπηχζεζξ 

δοζημζθζυηδηαξ ηαζ θμοζηχιαηα. Δίκαζ πμθφ ηαθυ δζμονδηζηυ ηαζ ζοζηήκεηαζ ηαζ ζε 

βνίπδ ηαζ ηνομθυβδια.  

Ζ ηζοςκνίδα, Urtica pilulifera, πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιαβεζνζηή, ςιή ςξ 

ζαθάηα ή ιαβεζνειέκδ ςξ πυνηα ζε ζμφπεξ ηαζ πίηεξ. Δίκαζ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηαημ 
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ακηζααηηδνζαηυ, ακηζθθεβιμκχδεξ, απμημλζκςηζηυ, απμπνειπηζηυ, ζπαζιμθοηζηυ, 

νοειζζηζηυ ηδξ εθίδνςζδξ. Δίκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνμαθήιαηα θμζιχλεςκ, 

μονμθμζιχλεςκ, ηνομθμβήιαημξ, βνίπδξ, πνμαθδιάηςκ ζημιάπμο, εκηένμο, 

ζοηςηζμφ, πμθήξ ηαζ βζα υθεξ ηζξ θθεβιμκέξ ημο θαζιμφ ηαζ ημο θάνοββα. Δπζπθέμκ, 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ ζε πενίμδμ ηθζιαηηδνίμο ηαζ ακάβηδ 

απμβαθαηηζζιμφ. 

Αλίγεζ εδχ κα ακαθένμοιε ηαζ ιενζηά απυ ηα ζπάνια ενδημικά είδη ηαζ 

πνχηα απ’ υθα ηδ δζάζδιδ Jankaea jeldreichii / heldreichu, έκα θοηυ πμο ιμζάγεζ  κα 

ζοββεκεφεζ ιε ηδ θεβυιεκδ αθνζηακζηή αζμθέηα ηςκ ακεμπςθείςκ, απμηεθεί θοηζηυ 

θείρακμ απυ ηδκ επμπή ηςκ παβεηχκςκ ηαζ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα 

ημοξ επζηήιμκεξ, δ Campanula oreadum, απυ ηζξ κφιθεξ Oνεζάδεξ,  ιζα ςναία 

ηαιπακμφθα ζηζξ ζπζζιέξ ηςκ ανάπςκ, ηαζ δ ημθμιπίκα (είδμξ απμηνζάηζηδξ 

αιθίεζδξ) ηδξ Aιαθίαξ, Aquilegia amaliae. Αηυιδ έκα ζπάκζμ είδμξ είκαζ ηαζ δ Viola 

delphinantha, έκα είδμξ ιεκελέ, ιε λοθχδδ αάζδ ηαζ θφθθα πμο ιμζάγμοκ ζακ ηα 

θφθθα ημο εοιανζμφ, ηδκ Gentiana verna, ιζα ιζηνή βεκηζακή (ημ ιζηνυ αθπζηυ θοηυ 

ιε ηα ιπθε πακέιμνθα ηςδςκμεζδή άκεδ) ιε έκημκα ιπθε θμοθμφδζα ηαζ ημ 

Omphalodes luciliae, έκα θοηυ ηςκ ανάπςκ ιε βαθακά πέηαθα.  

 Ο θοιπμξ, θμζπυκ,  είκαζ έκαξ απένακημξ αμηακζηυξ ηήπμξ. Γζ’ αοηυ πνέπεζ 

κα ημκίζς λακά πςξ δ επζθμβή ήηακ εκδεζηηζηή, δεκ ζηυπεοε ζε ιζα μθζζηζηή 

πανμοζίαζδ ηςκ ζαιαηζηχκ ζδζμηήηςκ υθςκ ηςκ θοηχκ ή ηαζ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πμο 

ακαθένεδηακ, αθθά κα ημκίζεζ ηδκ αλία ημο «θοζζημφ θανιαηείμο» ηαζ βζ’ αοηυ ημο 

θοζζημφ ιεβαθείμο ημ μπμίμ αθεζδχθεοηα ιαξ πάνζζε δ θφζδ, επζηνέπμκηάξ ιαξ κα 

γμφιε ιέζα ζ’ αοηυ ημ ιεβαθείμ. 

Δκχ, θμζπυκ, μ θοιπμξ απυ ιαηνζά ιμζάγεζ ιε έκα ένδιμ ηαζ άβμκμ ημπίμ, 

πνμζαάζζιμ ηαζ πνμζπεθάζζιμ, ςζηυζμ ηνφαεζ ηαθά ηα ηαηαπθδηηζηά ηαζ 

εηπθδηηζηά ιοζηζηά ημο.  

Πποζπάθειερ αξιοποίηζηρ ηος Ολύμπος 

Ζ εθθδκζηή ηοαένκδζδ, ακαβκχνζζε ηδκ αλία ημο, ηαεχξ είκαζ ημ ιυκμ αμοκυ 

πμο θένεζ βζα ηθδνμκμιζά ημο ηυζμ ιεβάθδ ζζημνία, ηυζμ ιεβάθδ ιοεμθμβία αθθά 

ηαζ ηυζμ θοζζηυ πθμφημ, απμηεθχκηαξ έκα θοζζηυ θανιαηείμ αθεκυξ, έκακ οπένμπμ 

αμηακζηυ ηήπμ αθεηένμο. Ζ θοζζηή ημο μιμνθζά ακεπακάθδπηδ, υπςξ ημοθάπζζημκ 

μιμθμβμφκ ηαζ ηαηαεέημοκ υζμζ πενπάηδζακ ηα ιμκμπάηζα ημο, ακαννζπήεδηακ ζηζξ 

απυηνδικεξ πθαβζέξ ημο, έθηαζακ ζηζξ ημνοθέξ ημο, αζχκμκηαξ απυ ημκηά ημ ιφεμ 
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ηαζ αζζεακυιεκμζ ημ δέμξ βζα ημ ζενυ πάκεεμκ πμο ημκ δζάθελε ημ ενυκμ ημο κα 

ζηήζεζ.  

Ο θοιπμξ είκαζ ημ πνχημ αμοκυ ζηδκ Δθθάδα βζα ημ μπμίμ εθανιυζηδηε 

εζδζηυ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ ημ 1938 ιε ηδκ ακαηήνολή ημο απυ ημ Τπμονβείμ 

Πμθζηζζιμφ ζε Δεκζηυ Γνοιυ (Β.Γ. 09-06-1938 ΦΔΚ 248Α/1938) ηαζ ημ 1985 

εβηνίεδηε μ Κακμκζζιυξ Λεζημονβίαξ ημο Δεκζημφ Γνοιμφ (ΦΔΚ467/25-07-1985) 

(www.ypeka.gr). 

Σμ 1981, ιε απυθαζδ ημο Γναθείμο ημο Γζεεκμφξ οκημκζζηζημφ οιαμοθίμο 

ημο Πνμβνάιιαημξ βζα ημκ Άκενςπμ ηαζ ηδ Βζυζθαζνα (MAB, UNESCO), μ Δεκζηυξ 

Γνοιυξ Οθφιπμο ακαβκςνίγεηαζ ςξ «Μένμξ ημο Γζεεκμφξ Γζηηφμο ηςκ Απμεειάηςκ 

ηδξ Βζυζθαζναξ» (15/12/1981), εκηάζζμκηάξ ημ ζημ πνυβναιια «Man and the 

Biosphere», ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ Φφζδξ ζηα ιεβαθφηενα 

μζημζοζηήιαηα ημο ηυζιμο.  

Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ιέθμξ ηδξ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Δεκμθανιαημθμβίαξ 

(Μζηάηδξ, -) «Ζ Δθθάδα ανίζηεηαζ ιέζα ζηζξ πνχηεξ δέηα πχνεξ παβημζιίςξ απυ 

πθεονάξ ενεοκδηζημφ εκδζαθένμκημξ ζημ πεδίμ ηδξ Δεκμθανιαημθμβίαξ. ε 

Δονςπασηυ, ιάθζζηα, επίπεδμ ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ. Ζ Δεκμθανιαημθμβία έπεζ 

ζημπυ κα πνμζθένεζ ζηδκ Ηαηνζηή ζφβπνμκα ηαζ ηεηιδνζςιέκα απμηεθεζιαηζηά 

θάνιαηα. Σα θάνιαηα αοηά ηα ακαγδηά ηαζ ηα ανίζηεζ ιέζα απυ ηδκ ζαηνζηή 

ημοθημφνα ηςκ θαχκ πμο ηα πνδζζιμπμζμφζακ βζα αζχκεξ. Γεκ είκαζ, επμιέκςξ, 

ηοπαίμ υηζ δ πθμφζζα ζαηνζηή θαμβναθία ηδξ Δθθάδμξ απμηεθεί ιζα πνυηθδζδ βζα 

ημοξ Δεκμθανιαημθυβμοξ».  

Ζ εθθδκζηή θφζδ, θμζπυκ, έπεζ ακάβηδ απυ ηδκ πνμζηαζία υθςκ ιαξ. Ο 

θοιπμξ ιαξ ακέδεζλε ςξ βέκμξ ηαζ ημο πνςζηάιε ςξ απυηζζδ ηζιήξ ηδκ 

εοβκςιμζφκδ ιαξ, εηθναγυιεκδ ζε έιπναηηδ πνμζηαζία. Ζ ελαθάκζζδ εκυξ ζπάκζμο 

θοημφ ζοκεπάβεηαζ ηδκ αδοκαιία ακεφνεζδξ εκυξ κέμο θανιάημο. Γζαηί «δ θφζδ 

ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ ζφιιαπμ ηδξ ζαηνζηήξ ηαζ ηδξ 

Φανιαηεοηζηήξ».  

Ζ ακαπαναβςβή πμθθχκ απυ αοηά εα είκαζ δοκαηυ κα ζοκηεθεζηεί, υπςξ 

θνμκμφκ ηαζ μζ εζδήιμκεξ, ιε ηδ ζοζηδιαηζηή  ηαθθζένβεζα ανςιαηζηχκ ηαζ 

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ, εοκμμφιεκδ ιάθζζηα απυ ηζξ ζδζαίηενεξ εδαθμ-

ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, δ μπμία εα απμθένεζ ηαζ άιεζα μζημκμιζηά ηένδδ, αθμφ 

εα αολήζεζ ηα έζμδα απυ ελαβςβέξ ηαζ απυ ηδκ ηοηθμθμνία ημοξ ζηδκ εβπχνζα 

αβμνά, αλζμπμζχκηαξ ηαζ ακαπηφζζμκηαξ ζοβπνυκςξ ηδκ εθθδκζηή φπαζενμ, ηαζ 

http://www.ypeka.gr/
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πμθζηζζιζηά, ηαεζζηχκηαξ ημ υκμια ημο Οθφιπμο εονέςξ βκςζηυ. Δίκαζ ακάβηδ κα 

πνμςεδεμφκ
15

 ζηδ δζεεκή αβμνά, κα επζδζςπεεί δ πμζμηζηή ακααάειζζή ημοξ, κα 

αεθηζςεεί δ ακηαβςκζζηζηυηδηά ημοξ. Έηζζ εα απμθεοπεεί δ ζοθθμβή αοημθοχκ 

θοηχκ, πμο απμηεθεί ακμζπηή, αζιμνναβμφζα, ακεπμφθςηδ ηαζ βζ’ αοηυ ακίαηδ πθδβή. 

Γζαηί ηα εκδδιζηά θοηά δεκ ηζκδοκεφμοκ απυ ημοξ απθμφξ επζζηέπηεξ, αθθά ηονίςξ 

απυ ημοξ εζδζημφξ αμηακζημφξ, μζ μπμίμζ ηα ζοθθέβμοκ ηαζ ηα πςθμφκ ζε δζάθμνεξ 

ζοθθμβέξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ «απαζηείηαζ αοζηδνυηαημξ έθεβπμξ ηυζμ ζηδκ 

αδεζμδυηδζδ ενεοκδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, υζμ ηαζ ζημ οθζηυ πμο απμημιίγεηαζ» 

(Νηάθδξ, 2008). 

φιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή Δηαζνεία Δεκμθανιαημθμβίαξ 

(www.ethnopharmacology.gr) «Σμ 25% απυ ηα θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφιε 

ζήιενα πνμένπεηαζ απυ ηα θοηά. Σα πενζζζυηενα απυ ηα θάνιαηα θοηζηήξ 

πνμέθεοζδξ ηα ακαηαθφραιε ενεοκχκηαξ ηδκ παναδμζζαηή πνήζδ ημοξ ζηζξ ημπζηέξ 

ημζκςκίεξ. ημ πχνμ ιαξ οπάνπμοκ πενίπμο 7.000 είδδ θοηχκ. Πμθθά απυ αοηά 

πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ». Ζ Δλληνική 

Δηαιπεία Δθνοθαπμακολογίαρ (Δ.Δ.Δ.) καηαγπάθει, μελεηά, αναπηύζζει και 

διαδίδει ηοςρ παπαδοζιακούρ ηπόποςρ σπήζηρ ηων θςηών. Σα ηεθεοηαία πνυκζα 

βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ επζηαηηζηή δ ακάβηδ ηαηαβναθήξ ηςκ παναδμζζαηχκ βκχζεςκ 

ηαζ πναηηζηχκ πμο ακαθένμκηαζ ζε εεναπεοηζηέξ ιεευδμοξ
16

.  

                                                 
15

 «ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (Δ.Δ) ανςµαηζηά & θανµαηεοηζηά θοηά πανάβμκηαζ ζηζξ 16 απυ ηζξ 25 

πχνεξ ηαζ ζοκμθζηά εοδμηζµμφκ 200 είδδ. Οζ ηαθθζενβμφµεκεξ εηηάζεζξ ζηδκ Δ.Δ ηδκ πενίμδμ 2000 

2005 ακένπμκηακ πενίπμο ζηα 86.000 πζθζάδεξ εηηάνζα µε µέζμ εηήζζμ νοεµυ µείςζδξ ηδξ ηάλδξ ημο 

5,2%, εκχ μζ παναβυµεκεξ πμζυηδηεξ µεζχεδηακ ηαηά 8,6% ημ μπμίμ παναπέµπεζ ζε µείςζδ ηςκ 

ζηνεµµαηζηχκ απμδυζεςκ. Γζα ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ ζηδκ Δθθάδα ηα ακηίζημζπα µεβέεδ 

πανμοζίαζακ αφλδζδ (µέζμξ εηήζζμξ νοεµυξ µεηααμθήξ ηαθθζενβμφµεκςκ εηηάζεςκ 41,42%). Ζ 

αβμνά ηςκ ανςµαηζηχκ & θανµαηεοηζηχκ θοηχκ ζηδκ Δονχπδ είκαζ πμθφπθμηδ θυβς ηδξ 

δζαθμνεηζηήξ ημοξ πνήζδξ ηαζ δ εµπμνία ημοξ ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ απυ µζηνυ ανζεµυ 

πμκδνεµπυνςκ. Οζ ηαθθζενβμφµεκεξ εηηάζεζξ ηδξ Δθθάδαξ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδµα 2000-2001 

ακένπμκηακ ζε 0,80% ηςκ ζοκμθζηά ηαθθζενβμφµεκςκ εηηάζεςκ ηδξ Δ.Δ. Σμ πμζμζηυ αοηυ ακήθεε 

ζημ 2,26%, ημ 2005 ηαηαθαµαάκμκηαξ έηζζ ηδκ 11δ εέζδ ζημ ζφκμθμ ηςκ 16 εονςπασηχκ πςνχκ» 

(Τπ. Αβν. Ακ ηαζ Σνμθ., 2007) . 

16
 Ζ Δεκμθανιαημθμβία είκαζ δ επζζηήιδ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ παναηήνδζδ, πνμζδζμνζζιυ, 

πενζβναθή ηαζ πεζναιαηζηή ένεοκα ηςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηςκ δνάζεςκ ηςκ θανιάηςκ θοηζηήξ, γςζηήξ 

ηαζ μνοηηήξ πνμέθεοζδξ ,πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ. Κονίςξ υιςξ δ 

http://www.ethnopharmacology.gr/
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ε ζοκέδνζα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ πυθδ ιαξ ημκ Αφβμοζημ ημ 1994, 

ροπή ηςκ μπμίςκ, ειπήζθω εν παπόδω, απεηέθεζε δ θζθμδδιυηαημξ δδιμζζμβνάθμξ 

ηαζ ζοββναθέαξ ημπζηήξ ζζημνίαξ ηαζ υπζ ιυκμ, ηφνζμξ Αθέλακδνμξ Κεθέζδξ, έκαξ 

απυ ημοξ ζοκέδνμοξ ηυκζζε ιεηαλφ άθθςκ ηα ελήξ, ηα μπμία εεςνχ πμθφ επίηαζνα: «δ 

θέλδ αξιοποίηζη πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά ηα ηεθεοηαία πνυκζα απυ εηείκμοξ πμο 

εέθμοκ κα εηιεηαθθεοημφκ μζημκμιζηά ημ υκμια, ημοξ ενφθμοξ, ηδκ ζζημνία ηαζ ηδ 

θοζζηή μιμνθζά ημο Οθφιπμο. Φοζζηά, ενιδκεφμκηαξ ζςζηά ηδ θέλδ εα δμφιε υηζ ημ 

ζενυ αμοκυ δε πνεζάγεηαζ αλζμπμίδζδ. Δίκαζ αλζμπμζδιέκμξ απυ ηδ θοζζηή 

δδιζμονβία, ηδκ ηέπκδ, ηδ θμβμηεπκία, ηδκ πανάδμζδ, ηα ηναβμφδζα ημο εθθδκζημφ 

θαμφ, ηδκ ζζημνία ηαζ ηδ ιοεμθμβία ιαξ. […] Μενζημί ζηέθηδηακ κα εηιεηαθθεοημφκ 

ημοξ ενφθμοξ, ιφεμοξ ηαζ ζζημνία ημο Οθφιπμο ιε έκακ ηνυπμ πμο εοιίγεζ ηδ 

Νηίζκεσθακη ηςκ Ζ.Π.Α..Να ηαηαζηεοάζμοκ δδθαδή ιζα ηενάζηζα πυθδ, ακηζβναθή 

ανπαίαξ ιε ηείπδ, καμφξ, αςιμφξ, αβάθιαηα, θζθμζμθζηέξ ζπμθέξ ηθπ. Μεηά, κα 

ηαθέζμοκ επεκδοηέξ ηαζ ημονίζηεξ κα θφζμοκ ηα μζημκμιζηά πνμαθήιαηα ηδξ 

Δθθάδαξ ηαζ ηςκ πανμθοιπίςκ, ςξ δζά ιαβείαξ. Εδημφζακ, υιςξ, μζ ειπκεοζηέξ 

50.000 ζηνέιιαηα, απυ ηδκ πθεονά ημο Λζημπχνμο αέααζα, υπμο οπάνπεζ πνάζζκμ ηαζ 

εάθαζζα. Ίζςξ εηεί κακ ανίζημκηακ ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ ιεβάθδξ έιπκεοζδξ! […] 

Λείπεζ δ μνβακςιέκδ ηηδκμηνμθία, βεςνβία ηαζ δεκδνμηαθθζένβεζα. […] Γεκ 

δεκδνμθοηεφηδηε αηυιδ δ δοηζηή πθεονά ημο Οθφιπμο, πμο εα άθθαγε ηδκ υρδ ημο 

ημπίμο ιε εοενβεηζηέξ ζοκέπεζεξ ζημ ηθίια, ηδκ ακάπηολδ, ηδ βεςνβία, ηδ 

δεκδνμημιία, ηδκ αζζεδηζηή. […] Απυ πθεονάξ Πζενίαξ δ απαίηδζδ βζα «αλζμπμίδζδ» 

ημο Οθφιπμο είκαζ πανάθμβδ. […] Να, θμζπυκ, ηζ ζδιαίκεζ αλζμπμίδζδ ημο Οθφιπμο: 

ακάπηολδ ηςκ πανμθφιπζςκ πενζμπχκ. Ο θοιπμξ απθά εα μιμνθαίκεζ ημκ ηυπμ, εα 

δίκεζ γςή ηαζ οβεία ηαζ εα ζοκηνμθέεζ ηδκ Δθθάδα ζηδκ αζχκζα πμνεία» (Καναΐζημξ, 

1994).  «Σμ γήηδια είκαζ ακ εέθμοιε κα βίκεζ μ θοιπμξ έκα αηυια υκμια ιέζα ζηζξ 

εηαημκηάδεξ ηςκ πζμκμδνμιζηχκ ηαζ αεθδηζηχκ ηέκηνςκ ηςκ αμοκχκ ηδξ Δονχπδξ ή 

εέθμοιε κα ιείκεζ, υπςξ ακαβκςνίγεηαζ απ’ υθμοξ, έκα απυ ηα θίβα ενοθζηά αμοκά 

                                                                                                                                            
εεκμθανιαημθμβία αζπμθείηαζ ιε ηδκ ιεθέηδ ηςκ αζμδναζηζηχκ θοηχκ, πμο ανίζημοιε ζηα 

παναδμζζαηά ζαηνζηά ζοζηήιαηα ηςκ αοημπευκςκ ημζκςκζχκ». 
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ημο ηυζιμο, ζζυηζιμ ιε ηα Ηιαθάζα, ημ Ανανάη
17

, ημ Μάηενπμνκ
18

 ή ημ υνμξ ζκά
19

» 

(Σζμφκδξ, 1990, 1993).  

Χξ οπμρήθζα δζδάηηςν ημο ημιέα «Γθχζζαξ, Θεάηνμο ηαζ Πμθζηζζιμφ» ιε ηα 

εκδζαθένμκηά ιμο κα εζηζάγμκηαζ ζηδ θασηή εεναπεοηζηή, εέθς ηαζ κζχες ηδκ 

οπμπνέςζδ κα ημκίζς υηζ υθδ δ πνμζπάεεζα αλζμπμίδζδξ δξ πθςνίδαξ ηυζμ ηδξ 

ζδζαίηενδξ πενζμπήξ ημο Οθφιπμο, ημκ μπμίμ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζειζκάνζμ ηζιά, υζμ 

ηαζ ηδξ εονφηενδξ αθθά ηαζ παβηυζιζαξ πθςνίδαξ, ακαδεζηκφεζ ηδκ αλία ηδξ Λασηήξ 

Θεναπεοηζηήξ. Γζαηί ημ ζοκμκεφθεοια ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ ηδξ θασηήξ 

εεναπεοηζηήξ, ηςκ ιφεςκ ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, μδήβδζε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

θανιαημβκςζίαξ
20

.  

«Ζ θασηή εεναπεοηζηή, ζηα πνυκζα ηςκ παηένςκ ιαξ ηαζ ηάης απυ ηζξ 

δφζημθεξ ζοκεήηεξ ηδξ Σμονημηναηίαξ, ήηακ εαοιαζηή βζα ηζξ επζκμήζεζξ ηδξ, αθθά 

ηαζ πμθφηζιδ βζα ηζξ εκδείλεζξ πμο έδςζε ηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή ζαηνζηή.  

 […] Πανάθθδθα, δ θζθμθμβία ηςκ γιαηποζοθικών ζοκηαβχκ, πμο βνάθμκηακ ιε 

αλζμπνυζεηημ πκεφια αθθδθεββφδξ, βζα κα ιμζνάγμκηαζ πθαηφηενα ζημοξ ακενχπμοξ 

ηαζ κα δίκμοκ ηάπμζα ζςηδνία, ακαπηφπεδηε ζημοξ πνμηεθεοηαίμοξ αζχκεξ, υζμ 

ηαιζά άθθδ βναπηή θαμβναθζηή πανάδμζδ» (Ηζημνία ημο Δθθδκζημφ Έεκμοξ, ημι. ΗΑ, 

1980). Δλάθθμο, υθδ δ δνάζδ ηςκ επζζηδιυκςκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ 

ηδξ εβπχνζαξ πθςνίδαξ ή ηδ δνάζδ ηδξ εεκμθανιαημθμβίαξ ζηδ εεναπεία ζμαανχκ 

αζεεκεζχκ, υπςξ αοηή ημο δζααήηδ πμο πνμακαθένεδηε, ιπμνεί κα ηνμθμδμηήζεζ 

ηυζμ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ιε πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ υζμ ηαζ κα ιαξ αμδεήζεζ 

κα ηαηακμήζμοιε ημο ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ θεζημονβμφζακ ή ηαζ αηυιδ 

θεζημονβμφκ μζ θασημί εεναπεοηέξ ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ θασηή ζηέρδ 

ηαζ ροπή, ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, ζηδνζγυιεκδ ζε ακενςπζζηζηή 

                                                 
17

 Σμ Ανανάη είκαζ ημ ρδθυηενμ αμοκυ ηδξ Σμονηίαξ. Βνίζηεηαζ 35 πζθζυιεηνα απυ ηα ημονημ-ζνακζημ-

ανιεκζηά ζφκμνα, ζηα αάεδ ηδξ ακαημθζηήξ Σμονηίαξ. Έπεζ ορυιεηνμ 5137 ιέηνα ηαζ είκαζ 

δθαζζηεζαηυ αμοκυ, υπμο πάκς απυ ηα 4600 ιέηνα έπεζ παβεηχκα μ μπμίμξ ηαθφπηεζ 45 ηεην.πθι 

18
 Μία απυ ηζξ ορδθέξ ημνοθέξ ηςκ Πεκκζηχκ Άθπεςκ (Δθαεηία) είκαζ ημ Μάηενπμνκ (4.505 ι.), μ 

βκςζηυηενμξ ίζςξ ανάπμξ ζημκ ηυζιμ. 

19
 Σμ ζκά είκαζ υνμξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ μιχκοιδ πενζυκδζμ ηδξ Αζβφπημο. Σμ ορδθυηενμ ζδιείμ 

ημο είκαζ ζηα 2.285ι. 

20
 Σδξ επζζηήιδξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδ ζοθθμβή θοηχκ, ηδκ απμιυκςζδ ημο ιένμοξ ημο θοημφ πμο 

πανμοζζάγεζ ηδ θανιαημθμβζηή δνάζδ ηαζ ηδκ ηοπμπμίδζδ ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
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αάζδ, ακαηάθοπηε ηδ εεναπεοηζηή αλία ηδξ θφζδξ, πνμζπαεχκηαξ κα δζαηδνδεεί ημ 

αβαευ ηδξ γςήξ ζε υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ.  

Καεχξ πθδζίαγε δ ζφβπνμκδ ζαηνζηή επακάζηαζδ, δ Λασηή Θεναπεοηζηή  

ανίζηεζ ηαηαθφβζμ ζημκ απθυ θαυ, ζε ημζκςκίεξ υπμο δ άκμδμξ ημο ιμνθςηζημφ ηαζ 

ημο πμθζηζζηζημφ επζπέδμο ζοκηεθείηαζ ανβά. Αηυιδ ηαζ εηεί πμο δ ζαηνζηή πνυμδμξ 

νίπκεζ ημ δζηυξ ηδξ θςξ, δεκ επζζηζάγεζ ηδκ πίζηδ ηαζ ειπζζημζφκδ ζηα θασηά 

βζαηνμζυθζα ηαζ ηδξ πναηηζηέξ ηςκ θασηχκ βζαηνχκ/βζαηνζζζχκ. Ζ δφκαιδ ηδξ 

άιεζδξ ειπεζνίαξ ηαζ επζμφζδξ ζμθίαξ απμδεζηκφεηαζ πζμ ζζπονή απυ ηδκ έιιεζδ 

ειπεζνία πμο θένμοκ ζε πνχημ, ημοθάπζζημκ, ζηάδζμ μζ επζζηήιμκεξ βζαηνμί 

(Ακηςκμβζακκάηδξ, 2003:31).  

 Καζ υθα αοηά ηα πνςζηάιε ζηδκ επζζηήιδ ηδξ Λαμβναθίαξ, δ μπμία απυ ημ 

1909, πμο μ Ν. Πμθίηδξ έεεζε ηα εειέθζα ηδξ Δθθδκζηήξ Λαμβναθίαξ, απακηχκηαξ 

έιιεζα ζηδκ πνυηθδζδ ημο Φαθιενάβζεν βζα ηδκ βκδζζυηδηα ημο εθθδκζημφ έεκμοξ, 

ιέπνζ ζήιενα ακέζηδζε ημ εεςνμφιεκμ «ηαηχηενμ πμθζηζζιυ», δδιζμφνβδια ημο 

μπμίμο είκαζ μ θαυξ ηαζ υπζ επχκοιμζ δδιζμονβμί, ηαζ ιπμνεί κα ηαοπζέηαζ υηζ 

ζοκέααθε ζηδκ ακάδεζλδ ημο θεβυιεκμο «Λασημφ Πμθζηζζιμφ», ημο μπμίμο 

ακαπυζπαζημ ημιιάηζ απμηεθεί δ Λασηή ή Γδιχδδξ εεναπεοηζηή. Παναηδνμφιε, 

θμζπυκ, κα ακαπηφζζεηαζ ιζα ζπέζδ αθθδθμηνμθμδυηδζδξ ιεηαλφ ηδξ Λαμβναθίαξ 

αθεκυξ ηαζ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ αθεηένμο. Ο έκαξ ημιέαξ βίκεηαζ βζα ημκ 

άθθμ έκα είδμξ πνμαμθέα, απυ ημ θςξ ημο μπμίμο αοηυ-θςηίγμκηαζ αθθά ηαζ αθθδθμ-

θςηίγμκηαζ. Μάθζζηα, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ θαμβναθζηέξ ένεοκεξ πμο βίκμκηαζ 

απυ βοκαίηεξ ηαζ αθμνμφκ ηδ δνάζδ ηςκ βοκαζηχκ αοηχκ, ζοιαάθθμοκ ηαεμνζζηζηά 

ζηδκ ακαζφζηαζδ ηαζ ακάδεζλδ ημο βοκαζηείμο πανεθευκημξ ηαζ ζηδκ επίννςζδ ηςκ 

δζαπζζηχζεςκ υηζ μ ημζκςκζηυ θφθμ απμηεθεί ακαθοηζηή ηαηδβμνία, δζαιμνθχκεζ ημκ 

πμθζηζζιυ, υπςξ ελάθθμο δζαιμνθχκεηαζ ημ ίδζμ απυ ηα ηονίανπα πμθζηζζιζηά 

πνυηοπα. 

 

Γζα ημ  

Υψηλοθώπηηο, όμοπθο κι αθάναηο βοςνό 

Τηρ θανηαζίαρ κοπύθωμα 

Και ηων θεών παλάηι 

έπς ηδκ ακάβηδ απυ ηδ εέζδ ημφηδ κα επζζδιάκς ηδκ εοεφκδ υθςκ ιαξ, ιδδεκυξ 

ελαζνμοιέκμο. 
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