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Διδακτική Ενότητα 1 

Τα θεραπευτικά φυτά από την αρχαιότητα στον τελικό χρήστη (Ιπποκράτης, Θεόφραστος 

Γαληνός και άλλοι) 

Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: η χρήση των βοτάνων στην θεραπεία των ασθενειών 

όπως έχει καταγραφεί στο πέρασμα των χιλιετιών, η εργασία διασήμων θεραπευτών από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και οι πιο σημαντικές θεωρίες της εναλλακτικής θεραπείας 

σήμερα. 

       Περιγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιδείξει: 

Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να προσδιορίζει τους όρους, το θεραπευτικό φυτό και τη θεραπευτική χρήση των βοτάνων  

2. Να συζητά όρους που σχετίζονται με την χρήση των θεραπευτικών φυτών από ιστορικής 

άποψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

3. Να κατατάσσει τις διαφορές ανάμεσα στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις 

εναλλακτικές θεραπείες 

 

Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

2. Να επειδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 

3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες από 

άλλες ηλεκτρονικές πηγές 

4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την βελτίωση του 

επαγγελματικού του επιπέδου 

5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  

6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 
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Οι διαθέσιμες πηγές για τη μελέτη και την κατανόηση της χρήσης των φαρμακευτικών φυτών (καθώς 

και των θρεπτικών συστατικών τους, αλλά και των τοξικών ουσιών τους), δια μέσου των αιώνων, είναι 

οι αρχαιολογικές καταγραφές και τα γραπτά αρχεία. Ακόμη και στη μυθολογία συναντάμε αναφορές 

φυτικών θεραπειών. Ως δάσκαλος της βοτανικής ιατρικής, θεωρείται ο Κένταυρος Χείρων, ο οποίος 

ζούσε στο Πήλιο και δίδαξε τον θεό της Ιατρικής, Ασκληπιό. 

 

Ο Απόλλωνας παραδίδει τον Ασκληπιό στον Χείρωνα. Goltzius, Hendrick, 1590, γκραβούρα, Haarlem, 

Μουσείο Teylers, KG 02499 

Είναι αξιοσημείωτες οι αναφορές που υπάρχουν στα ομηρικά έπη, σχετικά με τη χρήση βοτάνων είτε 

για θεραπευτικούς σκοπούς, ή ως δηλητήρια. Στην Ιλιάδα, όταν ο Άρης τραυματίζεται από τον 

Διομήδη, ο Δίας καλεί τον ιατρό Παίωνα, ο οποίος έδωσε στον θυμωμένο Άρη γάλα σύκου. Στην 

Οδύσσεια αναφέρεται το «νηπενθές», που έλαβε η Ελένη από την Αίγυπτο και το έδωσε στον 

Τηλέμαχο για να ξεχάσει, και για να μην λυπάται για την παρουσία των μνηστήρων στο σπίτι του 

πατέρα του. Η μάγισσα Κίρκη, η οποία γνώριζε πολλά για τα βότανα και την φαρμακευτική τους 

επίδραση, χρησιμοποίησε μαγικά ποτά και έκανε τους συντρόφους του Οδυσσέα να λησμονήσουν την 

αποστολή τους. Ο Ερμής έδωσε στον Οδυσσέα το «μώλυ» για να μπορέσει να αντισταθεί στη δράση 

των μαγικών ποτών της Κίρκης (Skaltsa E., 2001). 

Η ιστορία της εθνοφαρμακολογίας χρονολογείται αιώνες πίσω. Η πρώτη γραπτή αναφορά για τη 

συλλογή φυτών για θεραπευτικούς σκοπούς μεταφράστηκε από την σφηνοειδή γραφή και αποδόθηκε 

στους Σουμέριους, το 4000 π.Χ. Άλλες γραπτές αναφορές ανακαλύφθηκαν στην Κίνα, στη 

Μεσοποταμία (3000 π.Χ.) και στην Αίγυπτο (2500 π.Χ.). Η πρώτη "Βοτανική" γράφτηκε στην Κίνα το 

2700 π.Χ. Οι Κινέζοι θεραπευτές χρησιμοποίησαν 365 φαρμακευτικά φυτά. Ένας αιγυπτιακός 

πάπυρος που χρονολογείται περίπου στο 1700 π.Χ. αναφέρει πολλά κοινά βότανα που 

χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Στην εποχή του Ραμσή III, η κάνναβη χρησιμοποιήθηκε για τις 

οφθαλμικές παθήσεις, το εκχύλισμα παπαρούνας χρησιμοποιήθηκε για να ηρεμίσει το κλάμα των 

μωρών, και το σκόρδο ήταν γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες (Benedum J., Loew D., Schiler 

H. 2006). 
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Ο Ιπποκράτης, γνωστός ως ο «πατέρας της ιατρικής», γεννήθηκε στην Κω γύρω στο 460 π.Χ. 

Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής. Ο μεγάλος αυτός 

φιλόσοφος μελέτησε την ανθρώπινη φύση, το σώμα και τη λειτουργία του, αλλά και την επίδραση του 

κλίματος και του περιβάλλοντος στην υγεία. Ο Ιπποκράτης επηρεάστηκε από τους προσωκρατικούς 

φιλοσόφους, οι οποίοι πίστευαν ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: φωτιά, νερό, αέρα και 

γη, που σχετίζονται επίσης και με τις βασικές ιδιότητες του θερμού, του κρύου, του ξηρού ή του 

υγρού, όπως και με τις τέσσερις εποχές. Κατηγοριοποίησε τα τρόφιμα και τα βότανα σύμφωνα με τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά τους - ζεστό, κρύο, ξηρό ή υγρό, και πίστευε ότι διατηρείται η υγεία ενός 

οργανισμού όταν οι ιδιότητες αυτές βρίσκονται σε ισορροπία.  

                 

Γκραβούρα του Peter Paul Rubens, 1638                 Άγαλμα του Ιπποκράτη στη Λάρισα 

Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε τα φυτά και τα βότανα για ιατρικές εφαρμογές, διότι πίστευε στη 

θεραπευτική δύναμη της φύσης. Από τα περίπου 256 φυτά που χρησιμοποίησε, πολλά εξακολουθούν 

ακόμα να είναι βασικά υλικά για την παρασκευή των σύγχρονων φαρμάκων (Totelin L., 2009). 

Ο Θεόφραστος θεωρείται ο ιδρυτής της βοταντολογίας. Γεννήθηκε το 372 π.Χ. στην Ερεσό της 

Λέσβου, ήταν μαθητής του Πλάτωνα και μετά το θάνατό του, ακολούθησε τον Αριστοτέλη, καθώς τον 

εκτιμούσε ιδιαιτέρως. Όταν το 323 π.Χ. ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε για ασέβεια και αναγκάστηκε 

να φύγει στη Χαλκίδα, έδωσε τη βιβλιοθήκη του στον Θεόφραστο και του ανέθεσε την καθοδήγηση 

της Περιπατητικής Σχολής. Ο Θεόφραστος παρέμεινε στην σχολή για 35 χρόνια και κατά το διάστημα 

αυτό δίδαξε, αλλά άφησε και πολλά χειρόγραφα. Δυστυχώς μόνο δύο έργα βοτανολογίας έχουν 

επιβιώσει από ολόκληρο το επιστημονικό του έργο, εκ των οποίων, το πρώτο (χρονολογικά) έχει τίτλο 

«Περί φυτών αιτιών». Στο έργο του, ο Θεόφραστος συνδύασε την εμπειρική γνώση και τη φιλοσοφική 

σκέψη (από άποψη μεθοδολογίας). Οι βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη μελέτη των φυτών, 

άνηκαν στον Αριστοτέλη, αλλά ο Θεόφραστος διατύπωσε τις βασικές έννοιες της βοτανολογίας και 

περιέγραψε τα μέρη των φυτών με έναν πολύ λεπτομερή και συγκεκριμένο τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στα φύλλα και στις ρίζες. Το έργο του Θεόφραστου δεν αφορά μόνο τη βοτανολογία, αλλά 

και τη φυτοθεραπεία, διότι αναφέρεται επίσης στις φαρμακευτικές τους χρήσεις (Loeb Classical 

Library 1980). 
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Περί φυτών ιστορία, 1549 

Μεταξύ των πρόδρομων της φυτοθεραπείας, μπορεί να αναφερθεί ο Ηρακλείδης ο Ταραντινός, ένας 

διάσημος αρχαίος ιατρός, ο οποίος έδρασε τον 1ο αιώνα π.Χ. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους της ιατρικής σχολής των εμπειρικών, και ο Γαληνός τον ονόμασε Ηρακλείδη ο 

εμπειρικός. Χρησιμοποιούσε φυτά, ειδικά το όπιο, το πιπέρι και το βάλσαμο, και αναφέρεται ότι είχε 

πειραματιστεί με την παρασκευή αντιδότων κατά δηλητηριωδών φυτών (κώνειο, υοσκύαμος, κλπ.). 

Ως ο μεγαλύτερος φαρμακολόγος της αρχαιότητας θεωρείται ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης (40-90 μ.Χ.), ο 

οποίος ήταν σημαντικός ιατρός, φαρμακολόγος και βοτανολόγος από την Ανάζαρβο της Κιλικίας, 

έμεινε γνωστός για το πεντάτομο έργο του «Περὶ ὕλης ἰατρικῆς», που επηρέασε την φαρμακολογία 

μέχρι το 1600 μ.Χ.. Από τα πρώτα χρόνια της δράσης του, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την μελέτη των 

φυτών και των βοτάνων, και στο τέλος των ιατρικών του σπουδών διερεύνησε τις φαρμακολογικές 

ιδιότητες πολλών φυτών, ακολουθώντας τον ρωμαϊκό στρατό στις διάφορες μεσογειακές χώρες. Ο 

Διοσκουρίδης κατέγραψε περισσότερες από 1.000 φαρμακευτικές ουσίες, η πλειοψηφία των οποίων 

προερχόταν από φυτά. Γνώριζε τις ιδιότητες του μανδραγόρα, τη θεραπευτική του αξία και τη 

χρησιμότητά του ως προ-φαρμακευτική αγωγή και ως ναρκωτικό (Scarborough J., 1982). 
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Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Ισπανία 12ος 13ος αιώνας 

Επίσης, παρατήρησε και περιέγραψε το φαινόμενο του αλλεργικού σοκ, που προκαλείται από τη 

χρήση ενός φαρμάκου. Η επίδραση του έργου του εκτείνεται, τουλάχιστον έως την περίοδο της 

Αναγέννησης, και γενικά εκτιμάται ότι οι μέθοδοι παρατήρησης του Διοσκουρίδη αποτέλεσαν ισχυρές 

βάσεις για την εξέλιξη της φαρμακολογικής επιστήμης. 

Ο Κλαύδιος Γαληνός (Πέργαμος, 129-Ρώμη, 199) ασχολήθηκε με τους περισσότερους κλάδους της 

ιατρικής. Όπως ο Ιπποκράτης, έτσι και ο Γαληνός πίστευε ότι τα τέσσερα υγρά του σώματος: αίμα, 

κίτρινη χολή, μαύρη χολή και φλέγμα, ήταν κρύα ή ζεστά, υγρά ή ξηρά. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί μια ασθένεια, έπρεπε να επιλεγεί η "αντίστροφη" θεραπεία, της ίδιας έντασης. Έτσι, οι 

ασθένειες που ανήκαν στις ζεστές και υγρές στον τρίτο βαθμό, αντιμετωπίζονταν με ψυχρή και ξηρή 

θεραπεία στον τρίτο βαθμό. Εάν ο ασθενής ήταν κρύος και έπασχε από καταρροή, τα φάρμακα και τα 

τρόφιμα που χρησιμοποιούνταν τα θέρμαιναν και τα στέγνωναν. Με την εξισορρόπηση των χυμών, το 

σώμα επέστρεφε σε μία υγιή "ουδέτερη" κατάσταση. 

 

Τοιχογραφίες που δείχνουν τον Γαληνό και τον Ιπποκράτη, 12ος αιώνας, Anagni Ιταλία 
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Ο Κλαύδιος Γαληνός μελέτησε τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων και παρήγαγε ποικίλα σύνθετα 

φαρμακευτικά σκευάσματα, γνωστά στη βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία 

ονομάζεται «γαληνική φαρμακευτική». 

Ο Άβικενας (980-1037), διάσημος μουσουλμάνος φιλόσοφος και ιατρός, θεωρείται ο πιο 

συστηματικός εκπρόσωπος της ισλαμικής φιλοσοφίας. Η ιατρική άποψη του Άβικενα βασίζεται επίσης 

στη θεωρία των 4 υγρών του Ιπποκράτη. Το διασημότερο από τα περίπου εκατό βιβλία που έγραψε 

είναι «Οι Πυλώνες της Ιατρικής», το οποίο υπήρξε σημείο αναφοράς για την ιατρική επιστήμη ανά 

τους αιώνες. Σε αυτό το βιβλίο περιγράφονται 764 απλά φάρμακα και οι φαρμακευτικές τους 

ιδιότητες, με βάση τους κινδύνους που ανέφεραν ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός, και άλλοι αραβικής και 

ινδικής καταγωγής. 

Στο Βυζάντιο διέπρεψε ο πρωτοπόρος φαρμακοποιός Νικόλαος Μυρεψός (1222 - 1255 μ.Χ.) ο οποίος 

ήταν βοτανολόγος και γιατρός της αυλής του Ιωάννη Βατάτζη, αυτοκράτορα της Νίκαιας (13ος αι.). 

Ήταν βαθιά εξοικειωμένος με τις φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών, και ήταν ο συγγραφέας του 

έργου "Δυνάμερον", που περιλαμβάνει 2656 ιατρικές συνταγές. Σε αυτό το έργο, καταγράφηκαν οι 

πρώτες ύλες, οι προπαρασκευαστικές μέθοδοι, οι τρόποι δοσολογίας, οι αναλογίες και τα 

υποκατάστατα. Επίσης, προσπάθησε να δημιουργήσει ορολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια των αιώνων από τους ευρωπαίους φαρμακοποιούς. Εώς τον 18ο αιώνα αποτέλεσε τον 

επίσημο φαρμακευτικό κώδικα στο Δυτικό κόσμο, και το επίσημο εγχειρίδιο της ιατρικής σχολής του 

Παρισιού (Marketos S. 2008). 

Ο Παράκελσος (1493-1541), ένας ερασιτέχνης αλχημιστής, ήταν γιος ιατρού από τον οποίο και πήρε 

τα πρώτα του μαθήματα. Στη συνέχεια σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ήταν 

μελετητής της πλατωνικής φιλοσοφίας και της αλχημείας, και ταξίδεψε στην Αίγυπτο, τους Αγίους 

Τόπους, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη, αναζητώντας τη γνώση των αλχημιστών. Ήταν 

διορατικός, καινοτόμος και επαναστατικός για την εποχή του. Αντιτάχτηκε σε παραδοσιακούς 

συγγραφείς όπως ο Γαληνός και ο Αβικένας, και ήταν οπαδός των Ερμητικών, Νεοπλατωνικών και 

Πυθαγορικών φιλοσοφιών. Εξέφραζε την άποψη, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία των μεταλλικών 

στοιχείων στο σώμα και ότι οι ασθένειες μπορούν να θεραπευτούν με τη χρήση των χημικών ουσιών. 

Η βασική ιδέα ήταν ότι οι ζωτικές διαδικασίες είναι χημικής φύσεως, και ότι η αντιμετώπιση των 

ασθενειών εξαρτάται από την ισορροπημένη σύνθεση των υγρών, που θα μπορούσε να αποκατασταθεί 

με τη χρήση των κατάλληλων φαρμάκων. Για το λόγο αυτό, ο Παράκελσος, έδωσε μεγάλη σημασία 

στην προετοιμασία των φαρμάκων, στη μελέτη των οποίων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του, 

συνδυάζοντας τις πειραματικές παρατηρήσεις με τις αντιλήψεις των αλχημιστών. Χρησιμοποίησε φυτά 

για τις θεραπείες και τα πειράματά του, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων του, και βοήθησε στην 

ανακάλυψη των θεραπευτικών ιδιοτήτων πολλών φυτών. Επίσης, εισήγαγε στην ιατρική τα βάμματα 

και τα εκχυλίσματα (Skaltsa Ε., 2005). 

Ο γερμανός ιατρός Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), που θεωρείται ο πατέρας της 

ομοιοπαθητικής, ήταν σπουδαστής της θεωρίας του Παράκελσου. Ο Hahnemann, διεξάγοντας 

πειράματα τον εαυτό του, παρατήρησε ότι ο φλοιός της κιγχόνης προκαλεί πυρετό, και είναι γνωστό 

ότι αποτελεί θεραπεία κατά της ελονοσίας. Θεωρούσε επίσης ότι ο λόγος που ο φλοιός της κιγχόνης 

θεραπεύει τους διαλείποντες πυρετούς είναι η ικανότητα να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα σε υγιείς 

οργανισμούς. Για έξι χρόνια, πειραματίστηκε με άλλα φάρμακα, καταγράφοντας τα συμπτώματα που 

δημιούργησαν σε υγιή άτομα και με αυτόν τον τρόπο καθιέρωσε την Ομοιοπαθητική. 



Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

 θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 

         

Φλοιός κιγχόνης                                                   Christian Friedrich Samuel Hahnemann 

Συγκέντρωσε επίσης στοιχεία της τοξικολογίας, γνωστά από το παρελθόν, καθώς γνώριζε λατινικά, 

ελληνικά, αραβικά, αγγλικά και γαλλικά. Οι γνώσεις αυτές ήταν τα θεμέλια της Materia Medica 

(Φαρμακολογία) της Ομοιοπαθητικής. Η ομοιοπαθητική φαρμακολογία περιέχει πολλές πληροφορίες 

σχετικά με τις ιδιότητες των φυτών, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σύμφωνα με τις αρχές της 

ομοιοπαθητικής. Η μελέτη της δράσης ενός φυτού, ήταν η αιτία της δημιουργίας και της 

συστηματοποίησης ενός νέου θεραπευτικού συστήματος. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα προέρχονται 

από τα φυτά αλλά όχι όλα. Σε αντίθεση με την ομοιοπαθητική, η φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί 

αποξηραμένα φυτικά υλικά ή εκχυλίσματα από μέρη των φυτών, σε συγκεκριμένες δόσεις για να 

θεραπεύσει τα συμπτώματα της ασθένειας με παρόμοιο τρόπο με αυτόν της συμβατικής ιατρικής. Η 

χρήση βοτανικών φαρμάκων με μη επιστημονική ή επιστημονική προσέγγιση για τη θεραπεία και 

πρόληψη ασθενειών είναι γνωστή ως (ορθολογική) φυτοθεραπεία. 

Η ομοιοπαθητική δεν είναι το μόνο θεραπευτικό σύστημα που προέρχεται από τη φυτοθεραπεία. Η 

γεμμοθεραπεία του Pol Henri, που ανακαλύφθηκε από τον ίδιο το 1965, αποτελεί ένα εκλεπτυσμένο 

πεδίο φυτοθεραπείας. Σε αντίθεση με τη φυτοθεραπεία όπου γίνεται χρήση του ώριμου βοτάνου, η 

γεμμοθεραπεία χρησιμοποιεί μόνο φυτικά υλικά που ακόμα αναπτύσσονται, δηλαδή φυτικούς 

εμβρυικούς ιστούς, όπως νεαρές ρίζες, οφθαλμούς, σπόρους κλπ. Οι φυσικοί αυτοί ιστοί είναι πλούσιοι 

σε αυξητικούς παράγοντες, όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και φυτοορμόνες, συστατικά τα οποία δεν 

απαντώνται πάντα στο ώριμο φυτό. 

Οι θεραπείες με την χρήση των ανθέων αρχικά ανακαλύφθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον Άγγλο 

ιατρό Edward Bach (1930). Ο αρχικός αριθμός που καταγράφτηκε από τον Bach έχει αυξηθεί από 

άλλους θεραπευτές. Είναι φάρμακα κατασκευασμένα από άνθη φυτών, θάμνους ή δέντρα. 

Ανακουφίζουν τους ανθρώπους από συναισθηματικές αναταραχές όπως φόβο, πανικό, άγχος, 

κατάθλιψη, ανασφάλεια, έλλειψη αυτοπεποίθησης, ζήλια κλπ. Βασίζονται στη θεωρία, ότι κάθε 

αρνητική φυσική ή ψυχική κατάσταση επηρεάζει το αμυντικό σύστημα ενός οργανισμού, και 

επομένως γίνεται ευάλωτος σε λοιμώξεις και ασθένειες. Συνεπώς, το φάρμακο επιλέγεται με βάση τον 

χαρακτήρα, τη διάθεση και τα συναισθήματα που προκαλούν δυσαρμονία στο άτομο. 

Παρόλο που η ιστορία της φυτοθεραπείας είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη με την ιστορία της 

φαρμακευτικής, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά αρχίζει μια μικρή παρακμή 20-30 ετών, 



Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

 θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 

όπου κυριαρχεί η «χημική επανάσταση» στην ιατρική. Εκείνη τη χρονική περίοδο, το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας στράφηκε προς τα χημικά παρασκευάσματα και παραμελήθηκε η 

φυτοθεραπεία. Όμως, σήμερα, αναγνωρίζονται τα οφέλη της φυτοθεραπείας και η έλλειψη 

παρενεργειών από τα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα, συγκριτικά με τα χημικά φάρμακα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, συνεχώς περισσότεροι επιστήμονες να αναγκάζονται να αναζητήσουν τις φυσικές λύσεις 

που προσφέρει η φυτοθεραπεία. Γι’ αυτό πιστεύεται ότι τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει άνθηση της 

φυτοθεραπείας και θα ανακτήσει τη θέση της ανάμεσα στις επιστήμες. 
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