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Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά από την αρχαιότητα στο σήμερα 

Καραβέντζας Θωμάς, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Άμφισσας 

«Παρασκευή γιατρικών από βότανα» 

Έγχυμα 

Το έγχυμα είναι ένας πολύ απλός τρόπος χρήσης των βοτάνων, παρασκευάζεται με τρόπο παρόμοιο με το 

τσάι. Χρησιμοποιείται το νερό ακριβώς πριν βράσει, γιατί το νερό που κοχλάζει διασκορπίζει πολύτιμα 

πτητικά έλαια στον ατμό. Χρησιμοποιείστε την μέθοδο αυτήν για τα άνθη και τα φυλλώδη τμήματα των 

φυτών. Η πρότυπη αυτή ποσότητα πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκια κάθε μέρα και επαρκεί για τρεις δόσεις. 

Πιείτε το ζεστό ή κρύο. 

Διαδικασία: 1.Βάλτε το βότανο σε ένα δοχείο που κλίνει καλά, η τσαγιέρα είναι ιδανική.        Ρίξτε το νερό 

στο βότανο. 2.Αφήστετο  10 λεπτά για να γίνει η έγχυση και μετά ο  στραγγίστε το με το σουρωτήρι σε μια 

κούπα του τσαγιού. Φυλάξτε το υπόλοιπο σε μια κανάτα σε δροσερό μέρος. 
Πρότυπες ποσότητες: 30 γραμμάρια αποξηραμένο βότανο ή 75 γραμμάρια νωπό βότανο σε 500 ml νερό. 

Πρότυπη δόση: 1 φλυτζάνι τσαγιού, 3 φορές την ημέρα 

 

Αφέψημα 

Με τη μέθοδο αυτή τα ενεργά συστατικά του φυτού παραλαμβάνονται με πιο δυναμικό τρόπο από ότι με το 

έγχυμα. Χρησιμοποιείται για ρίζες, φλοιούς, κλαδάκια και για μερικές ράγες. Θερμάνετε το βότανο σε κρύο 

νερό και αφήστε το να σιγοβράσει για 1 ώρα περίπου. Η πρότυπη αυτή ποσότητα πρέπει να παρασκευάζεται 

φρέσκια κάθε μέρα και επαρκεί για τρεις δόσεις. Πιείτε το ζεστό ή κρύο. 

Διαδικασία: 1.Βάλτε το βότανο σε ένα κατσαρολάκι και ρίξτε κρύο νερό.Αφήστε το να σιγοβράσει για 1 ώρα, 

μέχρι ο όγκος του να μειωθεί κατά ένα τρίτο. 

2.Στραγγίστετο. Φυλάξτε το σε δροσερό μέρος.  

Πρότυπες ποσότητες: 30 γραμμάρια αποξηραμένο βότανο ή 60 γραμμάρια νωπό βότανο σε 750 ml νερό, που 

θα μείνουν 500 ml. 

Πρότυπη δόση: 1 φλυτζάνι τσαγιού, 3 φορές την ημέρα  
πηγή: πλήρης οδηγός φαρμακευτικών βοτάνων 

PENELOPE ODY MNIMH 

Olea europaea subsp. Europaea ελιά 

Στην αρχαιότητα σύμβολο ειρήνης και νίκης.  

Σύγχρονες χρήσεις ελιά Το λάδι της ελιάς έχει καταπραϋντική δράση, μειώνει τα επίπεδα της Χοληστερόλης 

Εκχύλισμα φύλλων περιέχει ελαιοευρωπαΐνη που δρα κατά των βακτηρίων, των παρασίτων και των ιών. 

Εξωτερικά, ζεστό λάδι καταπραΰνει πόνους στο αυτί. 

Το λάδι είναι θρεπτικό (θερμιδικά), περιέχει βιταμίνες A, D, E και Κ 

Περιποίηση σώματος, για ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα, για την αντιμετώπιση ραγάδων και εύθραυστων 

νυχιών σε μάσκες μαλλιών, επανορθώνει ξηρές άκρες και αποκαθιστά την λάμψη στα μαλλιά. 

Καταστέλλει τη δράση των ελεύθερων ριζών και αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας 

 

Olea europaea  subsp. Oleaster, αγριελιά 

Σύγχρονες χρήσεις αγριελιάς 

Κατά της υπέρτασης 

Ως διουρητικό 

Κατά της δυσκοιλιότητας 

Ως τονωτικό (σε περιπτώσεις παρατεταμένης αδυναμίας του οργανισμού) 

Κατά των αρθριτικών και των ρευματισμών 

Χρησιμοποιείται στη δερματολογία (εκζέματα, ψωρίαση, εγκαύματα) 

Σε τραυματισμούς και πληγές 

Ως αντίδοτο σε δαγκώματα φιδιών και άλλων δηλητηριωδών ζώων 

 

Laurus nobilis, Δάφνη 
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Σύγχρονες χρήσεις Δάφνης 

αντιρρευματικό, αντιφλεγμονώδες, αντισηπτικό, αποχρεμπτικό, για συνάχι και βρογχίτιδα, αναλγητικό 

(πονοκεφάλους, αρθρώσεις), αντισπασμωδικό. 

Καταπραΰνει αεροφαγία και φούσκωμα στο στομάχι. 

Αφέψημα των δαφνίδων (καρπών) ωφελεί παθήσεις της κύστης και της μήτρας, και οι λιωμένοι καρποί το άσθμα 

και τη φυματίωση. 

Παρασιτοκτόνο, εφιδρωτικό, τονωτικό. 

Εκχύλισμα από τα φύλλα διεγερτικό σε μικρές δόσεις, καταπραϋντικό σε μεγαλύτερες. 

Το αιθέριο έλαιο ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη διορατικότητα. 

Αρωματικό συστατικό σε καλλυντικά. 

 

Hypericum perforatum, υπερικόν το διάτρητον βαλσαμόχορτο  St. John's Wort, βότανο του Αγίου Ιωάννη  

Παραδοσιακές και σύγχρονες φαρμακευτικές χρήσεις: 

Επουλωτικό πληγών και τραυμάτων (με βάλσαμο, βαλσαμόλαδο) 

Επουλωτικό ελκών και εγκαυμάτων 

Αντισηπτικό κατά ιών και βακτηρίων – προστασία από  κρυολόγημα, γρίπη, λοιμώδη μονοπυρήνωση και από 

μολύνσεις στις πληγές, στυπτικό. 

Για τις δερματικές παθήσεις 

Αντισπασμωδικό – βοηθά σε δυσμηνόρροιες (έγχυμα 20γρ./1000 γρ. νερό) 

ανθελμινθικό (έγχυμα 20γρ./1000 γρ. νερό)  

Για την ήπια κατάθλιψη, το άγχος, την αϋπνία  

Για την εμμηνόπαυση 

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και τα διαστρέμματα 

Παρενέργειες: 

Κυρίως φωτοευαισθησία, εξάνθημα, ασυμβατότητα με αρκετά φαρμακα 

Παρασκευή βαλσαμόλαδου 

Ανθισμένες κορυφές σε κλειστό γυάλινο δοχείο,10 μέρη άνθη/100 μέρη λάδι, επί δυο εβδομάδες στον ήλιο. 

Εναλλακτικά: Προσθήκη 10 μερών τσίπουρου 

 

Sillybum marianum, Οικ. Σύνθετα (Compositae).  

Σίλυβο το μαριανό, Γαϊδουράγκαθο, Κουφάγκαθο, Κάρδος 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ 
Στη σύγχρονη βοτανοθεραπευτική, το γαϊδουράγκαθο είναι το κύριο γιατρικό για την προστασία του συκωτιού 

από λοιμώξεις, κατανάλωση αλκοόλ ή χημειοθεραπείες. Περιορίζειτις βλάβες στο συκώτι αλλά και στην 

ανανέωση των κυττάρων του. Χρησιμοποιείται ακόμα στη θεραπεία της ηπατίτιδας, του ίκτερου και της κύρωσης 

του ύπατος. 

Χορηγείται σε όλα τα προβλήματα της χοληδόχου κύστης καθώς αυξάνει την έκκριση και την ροή της χολής από 

το ήπαρ και της χοληδόχου κύστης. Είναι αντίδοτο σε δηλητηριάσεις από μύκητες του γένους Amanita καθώς και 

από άλλες τοξίνες του περιβάλλοντος. 

Χρησιμοποιείτε ακόμα σαν δυναμωτικό του εγκεφάλου και της μνήμης, σαν καταπραϋντικό στη καταρροή και στη 

πλευρίτιδα, αλλά και στη ψωρίαση. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε η αντικαρκινική, η νευροπροστατευτική αλλά και η 

καρδιοπροστατευτική του δράση λόγο της μείωσης της χοληστερόλης που προκαλεί. 

 

Cupressus sempervirens. Κυπάρισσος  

Χρήσεις: 

Οι κώνοι και τα νεαρά κλαδιά ωφελούν το ουρητικό σύστημα ως ανθελμινθικό, αντιπυρετικό, αντισηπτικό, 

αιμοστατικό. 

Ως αφέψημα σε κρυολογήματα και ιώσεις κατά ρευματισμών, βρογχίτιδας, ψύξεων της κεφαλής, κυστίτιδας, 

φλεγμονών του δέρματος και των ματιών κατά υπεραιμίας φλεβών (κιρσοί). 

Εξωτερική χρήση για αιμορροΐδες 

Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται σε αρώματα, πολλά σαπούνια και την αρωματοθεραπεία σε δερματικά 

προβλήματα, το αναπνευστικό, νευρικό και ουρογεννητικό σύστημα. 
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Τονώνει την μικροκυκλοφορία του αίματος 

Coridothymus capitatus, Θυμάρι 

Σύγχρονες χρήσεις 

Αντισηπτικό το διάλυμα αιθέριου ελαίου  

Βοηθά στην καταπολέμηση ψώρας, ψείρας, λειχήνων, βακτηρίων, βακίλων 

Αποχρεμπτικό, αντισπασμωδικό, ανακουφίζει αναπνευστικά προβλήματα, κρυολογήματα, πονόλαιμο (φρέσκα 

φύλλα αν μασηθούν ανακουφίζουν τον ερεθισμένο λαιμό) 

Καταπραΰνει μυϊκούς σπασμούς, ισχιαλγία και ρευματικούς πόνους 

Τα φύλλα σε μείγμα με άλλα βότανα γίνονται τονωτικό αφέψημα 

Αιθέριο έλαιο από τις ανθισμένες κορυφές του φυτού, τονώνει την κυκλοφορία του αίματος, κατά της 

τριχόπτωσης και κυτταρίτιδας 

Συμβάλει στην πνευματική διαύγεια 

Σε αρώματα και σαπούνια 

Για την υγιεινή της στοματικής κοιλότητας και κατά της ουλίτιδας 

 

Cistus creticus, λαδανιά 

Σύγχρονες χρήσεις 

Αρωματικό, αποχρεμπτικό, διεγερτικό,με αντιβιοτικές ιδιότητες. 

Κατά της κολίτιδας, κατά της δυσπεψίας, κατά παθήσεων του δέρματος.  

Το λάβδανο ή λάδανο, είναι το ρετσίνι που βγαίνει από τη λαδανιά και χρησιμοποιείται σαν θυμίαμα και 

τελευταία σε αρώματα στην θεραπεία του συναχιού, της διάρροιας και ως εμμηναγωγό. 

Ισχυρό αιμοστατικό (πληγές, αμυχές, αιμορραγίες) 

αντιρυτιδικό, αντιγηραντικό μαλακτικό του δέρματος 

 

Aloe barbadenis (A. Vera) ή A. Ferox, οικ:liliaceae  

Επουλώνει πληγές, τραύματα και εγκαύματα  

Έχει αντιαλλεργιογόνο δράση  

Βελτιώνει το άσθμα  

Έχει ευεργετική δράση στο έντερο.  

Θαυματουργή στην κολίτιδα και τη δυσκοιλιότητα, φουσκώματα και μυκητιάσεις.  

Μειώνει το ζάχαρο στους διαβητικούς 

Μειώνει την χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια  

Σταματάει την τριχόπτωση  

Θεραπεύει το έλκος στομάχου και τις γαστροπεπτικές διαταραχές  

Χρησιμοποιείτε για τη θεραπεία των αιμορροΐδων, δερματίτιδας, εκζεμάρων ή ψωρίασης 

Μελέτη του 1997 από το πανεπιστήμιο του Texas δείχνει ότι η αλόη μακραίνει τη ζωή και μικραίνει τη συχνότητα 

ασθενειών. 

 

Foeniculum vulgare, Μάραθον  

Σύγχρονες χρήσεις 

Αφέψημα σπόρων ανακουφίζει τον τυμπανισμό της κοιλιάς, τον στομαχόπονο (αντισπασμωδικά), διεγείρει την 

όρεξη, είναι διουρητικό και αντιφλεγμονώδες. 

Αναλγητικό, υπάρχει σε σκευάσματα για νήπια (κολικούς, πόνους οδοντοφυΐας). 

Αυξάνει την παραγωγή γάλακτος από το στήθος. Καταπραΰνει τη μαστίτιδα. 

κολλύριο για ερεθισμένα μάτια και επιπεφυκίτιδα. 

Υποβοηθητικό για απώλεια βάρους και μακροζωία. 

Το αιθέριο έλαιο δραστηριοποιεί και τονώνει το μυαλό, επιφέρει μια αίσθηση θάρρους, σύνεσης και ηρεμίας. 

μαλακτικό της επιδερμίδας και τονωτικό. 

 

Crocus sativus, Κρόκος 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΤΑΝΟΥ 

 Πολύτιμο και σπάνιο βότανο. Θεωρείται το πιο ακριβό μπαχαρικό του κόσμου 
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Προσδίδει άρωμα και την ιδιαίτερη, ελαφρά πικάντικη γεύση του και το  χαρακτηριστικό  κίτρινο χρώµα του, σε 

ροφήματα και φαγητά 

 Καρύκευμα με σηµαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που γενικά συμβάλλει στην ευεξία και στην καλή υγεία του 

οργανισμού 

 

Urtica pilulifera, τσουκνίδα 

Παραδοσιακές και σύγχρονες φαρμακευτικές χρήσεις: 

Η τσουκνίδα έχει στυπτικές, διουρητικές και τονωτικές ιδιότητες, καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες, 

ελέγχει τις αιμορραγίες, αυξάνει την αιμογλομπίνη, ελέγχει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τις πηκτικές ουσίες του 

αίματος, και σαν ρόφημα μπορεί να κατεβάσει την πίεση αλλά και το σάκχαρο στο αίμα. Οι βρασμένοι σπόροι 

τσουκνίδας κάνουν καλό στο συκώτι στη χολή, στην αρτηριοσκλήρυνση, βοηθούν στη δυσκοιλιότητα ενώ 

λειτουργούν και σαν καθαρτικό.  

Φάρμακο ή φαρμάκι 

Η ράβδος του Ασκληπιού με το φίδι συμβολίζει το διπλό χαρακτήρα των σκευασμάτων (φάρμακο-φαρμάκι) 

Θεόφραστος Παράκελσος 1493-1541  

«Όλα τα πράγματα είναι δηλητήρια και τίποτα δεν είναι χωρίς δηλητήριο, μόνο από τη δόση εξαρτάται  αν κάτι 

δεν είναι δηλητήριο» 

 

Conium maculatum, Κόνιον 

Σύγχρονες χρήσεις 

Σε άκρως μικρές ποσότητες είναι ηρεμιστικό και αναλγητικό, ενώ σε μεγαλύτερες δόσεις προκαλεί παράλυση και 

θάνατο. Χρησιμοποιείται, σπάνια, στην θεραπεία της επιληψίας και της ασθένειας του Parkinson. 

Σε πολύ μικρές δόσεις για όγκους, κοκκύτη, λύσσα και ως αντίδοτο σε δηλητηρίαση με στρυχνίνη. 

Εξωτερικά στην ίαση της μαστίτιδας, κακοηθών όγκων (ιδιαίτερα καρκίνου του μαστού) και αιμορροΐδων 

(παραδοσιακό φάρμακο για τον καρκίνο και την οξεία κυστίτιδα) 

 

Mandragora autumnalis, μανδραγόρας 

Σύγχρονες χρήσεις 

Η ρίζα με το ανθρωπόμορφο σχήμα, περιέχει πολύ δηλητηριώδη αλκαλοειδή που έχουν ναρκωτικές ιδιότητες, 

χρησιμοποιήθηκε ως αναισθητικό, αναλγητικό και για τη θεραπεία της τρέλας. 

Προκαλεί ευθυμία, νάρκωση και λήθη. Τοξικό, κατά της νευρικότητας και της αϋπνίας, των στομαχικών ελκών, 

των κολικών, του άσθματος, του πυρετού, του βήχα. 

Τα φύλλα είναι ακίνδυνα και δροσιστικά. Χρησιμοποιούνται για αλοιφές και άλλες εξωτερικές εφαρμογές σε έλκη. 
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