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Στα πλαίσια των Σχεδίων Δράσης ομάδα μαθητών του ΣΔΕ Βόλου 
ασχολήθηκε με  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ σε 
μια προσπάθεια να συλλέξει πληροφορίες από ανθρώπους που τις 
μεταφέρουν στόμα με στόμα και από γενιά σε γενιά. 
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Ta Βότανα 
Από την αρχαιότητα, τα βότανα εκτιμήθηκαν για τις αναλγητικές και 
θεραπευτικές τους ικανότητες. Σήμερα ένα ποσοστό περίπου 75% των 
φαρμάκων μας βασίζονται στις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών. Οι 
κοινωνίες μας, διά μέσου των αιώνων, ανέπτυξαν τις δικές τους 
παραδόσεις για να καταφέρουν να κατανοήσουν τα φαρμακευτικά φυτά και 
τις χρήσεις τους. Κάποιες από αυτές τις παραδόσεις και τις ιατρικές 
πρακτικές μπορεί να μας φαίνονται παράδοξες και μαγικές, ενώ κάποιες 
άλλες λογικές και ορθολογιστικές, όλες τους όμως είναι προσπάθειες να 
ξεπεραστούν οι ασθένειες και ο πόνος και στο τέλος-τέλος να βελτιωθεί η 
ποιότητα της ζωής. Αυτά με λίγα λόγια ορίζουν την βοτανοθεραπεία. 

Η ιστορία της γνώσης των ιατρικών φαρμάκων από τα φυτά 
Η Ιατρική ύλη, που αποτελούσε το κυριότερο μέρος των ανθρώπινων αναγκών, συνίστατο 
από τα γνωστότερα και κοινότερα φυτά (φύλλα, κορυφές, ρίζες, καρπούς, σπέρματα κ.λ.π.). 
Όλα αυτά όμως τα χρησιμοποιούσαν όπως τους υποδείκνυαν οι γεροντότεροι, όπως τα 
έμαθαν και εκείνοι από τους προγόνους τους και απ' την ίδια τους την πείρα. Είχαν μελετήσει 
τα αποτελέσματα που έφερνε η χρησιμοποίηση τους ως τροφής, τη διάθεση του οργανισμού, 
γενικά την κράση, αλλά τις μεγαλύτερες παρατηρήσεις γύρω από το ζήτημα της λήψης των 
τροφών τις έκαναν στις αλλαγές των εποχών. Για αυτό είχανε συντάξει μελετημένα 
διαιτητικά ημερολόγια, από τα όποια μερικά σωθήκανε ως τις ήμερες μας μέσα στους 
Μικρούς ιατρούς και φυσικούς και που αξίζουν τον κόπο να προσεχθούν αρκετά.  

Το σκόρδο, το κρεμμύδι, το πράσο, όλα τα σταυρανθή (ρόκα, κάρδαμο, διάφορα κραμβοειδή 
κλπ. ), όλα τα σκιαδανθή (σέλινο, μάραθο, μαϊντανό, δαυκιά, μυρώνια), εκτός από το κώνειο 
και μερικά άλλα που είναι δηλητήρια, τα διάφορα χηνοποδιώδη (σπανάκι, σέσκουλα, 
παντζάρια κλπ.), τα σύνθετα (αγκινάρες, ραδίκια, σωχοί, μαρούλια κλπ.), τα αγρωστώδη 
(σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρόμη, καλαμπόκι, κεχρί κλπ.), τα σολανώδη (στύφνος, μελιτζάνες, 
ντομάτες, πατάτες κλπ.), τα ψυχανθή (φασόλια, φακή, λούπινα, κουκιά, ρεβίθια μπιζέλια, 
λαθούρι, αρακάς, φάβα κλπ.), οι καρποί (σύκα, καρύδια, μύγδαλα, κάστανα, φουντούκια), 
γενικώς όλα τα φρούτα, αργότερα όλα τα εσπεριδοειδή και πλήθος άλλα φυτά, δεν 
χρησιμοποιούνταν μόνο σαν τροφή, αλλά η χρήση τους πέρναγε στις διατάξεις της 
διαιτητικής και της θεραπευτικής.  

Οι ιδιοσυγκρασίες έπαιζαν, βέβαια, πάντοτε σπουδαιότατο ρόλο και αποτελούσαν το 
κυριότερο αντικείμενο των σπουδαιότερων ερευνών των εμπειρικών και των ιατρών, 
κατόπιν.  
Εκείνο που σήμερα η Ιατρική Επιστήμη προσπαθεί να το επιτύχει με το τεράστιο 
συγκρότημα της οργανικής και της ανόργανης χημείας, οι παλαιοί το κατόρθωναν με ένα 
απλό αφέψημα ενός φυτού, που σε άλλη περίπτωση το χρησιμοποιούσαν σαν τροφή.  
Όλα τα σπίτια, στα παλιά χρόνια, είχανε, απαραίτητα, εγχειρίδια, που η προέλευση τους 
ήταν άγνωστη, γιατί ήτανε κληρονομικά, που οι απόγονοι το πολλαπλασίαζαν σε 
αντίγραφα. Και τα βιβλία αυτά τα συμβουλευόντουσαν κάθε μέρα.  

http://www.ftiaxno.gr/2011/02/blog-post_20.html
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Το έθιμο τούτο διατηρείται και σήμερα σε όλους τούς βόρειους λαούς. Τέτοια εγχειρίδια 
αναφέρονται πολλά από τους αρχαίους συγγραφείς γιατρούς, ιδίως από το Γαληνό και 
τον Αέτιο, που τα αποδίδουν σε άγνωστους γιατρούς ή σε αντιγραφές κληρονομικές, που 
κυκλοφορούσαν επί πληρωμή. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους είχαν γραφτεί πολλά τέτοια, 
ύστερα από διαταγή των διαφόρων αυτοκρατόρων, τα όποια διέθετε η ίδια η κυβέρνηση στις 
οικογένειες του Βυζαντίου και που από αυτά σώζονται σήμερα του Ορειβάσιου, του 
Κασσιανού Βάσσου, του μοναχού Αγαπίου του Κρητός, όπως και μερικά στους Μικρούς 
Ιατρούς και φυσικούς. Όλα αυτά δεν μιλούσανε κυρίως για φάρμακα επικίνδυνα, μα για 
εδώδιμα φυτά στα όποια απέδιδαν σπουδαίες ιαματικές Ιδιότητες. 

Οι γυναίκες και οι πιο ένδοξες μάλιστα κατά την αρχαιότητα, ασχολήθηκαν πολύ με τη 
διαιτητική θεραπευτική, πού τη δίδασκαν στις άλλες. Διασημότερες τέτοιες γυναίκες υπήρξαν 
η Ασπασία η Φωκαίς, η βασίλισσα της Καρίας Αρτεμησία, η Αθηναία Αγνοδίκη, η 
βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα και η Κλεοπάτρα η αλχημίστρια, που ήτανε 
σπουδαιότατη και φημίστηκε κατά τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. 
 
Οι εποχές του έτους, οι ατμοσφαιρικές μεταβολές και γενικά οι κλιματολογικές συνθήκες 
απασχολούσαν πάντοτε σοβαρότατα τους ερευνητές και τους συγγραφείς. Πίστευαν ότι η 
κίνηση των ουρανίων σωμάτων είχε σπουδαιότατη σχέση και επίδραση πάνω στα όντα του 
πλανήτη μας και στις τροφές που λαμβάνουν. Πίστευαν επίσης πως τα περισσότερα χρόνια 
νοσήματα πάθαιναν αλλοιώσεις κατά τις διάφορες φάσεις της σελήνης. Παραδέχονταν ότι οι 
επιληπτικοί παροξυσμοί γινόντουσαν πιο σφοδροί όταν η σελήνη ήτανε νέα. Όμοια πίστευαν 
και για όλα τα διάφορα νευρικά και υστερικά πάθη και παραλύσεις, που περιοδικά 
χειροτερεύουν. Στην ανατολή και τη δύση του ήλιου, στα περάσματα των κομητών έδιναν 
μεγάλη σημασία. Αυτό διατηρήθηκε και στους κατόπιν αιώνες, μετά την εμφάνιση του 
Γαληνού, του Διοσκουρίδη, του Παύλου Αιγινίτου και στην εποχή της δράσης των Αράβων 
γιατρών (Αβικέννα, Αβερρόκ κλπ.) και κατά την εποχή της ίδρυσης της περίφημης Σχολής 
του Σαλέρνο και ακόμα ως την εποχή της Αναγέννησης.  

Αλλά από το 1542-5 και εδώ, η θεραπευτική αυτή άρχισε να πέφτει σοβαρά στην κρατική 
αντίληψη και κωδικοποιήθηκε πια ή Φαρμακολογία που μαζί με τα σύνθετα φάρμακα 
περιλάμβανε και πλείστα από τα εδώδιμα φυτά. 

Με την επικράτηση δε της ανακαλυφθείσης τυπογραφίας, συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν 
άφθονα χορχολόγια (Herbarium), όπως και φαρμακολογίες και φαρμακοποιίες, που 
προσδιόριζαν πια τα φυτά που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Όλα τα εδώδιμα φυτά 
περιγράφονται σαν φάρμακα. Τούτο βάστηξε έως τον καιρό της μεγάλης μεταβολής που 
έγινε από τους χημικούς Πρίστλευ και Λαβουαζιέ. Όλα τα διαιτητικά εγχειρίδια των παλαιών 
εξαφανίστηκαν, όπως και τα πλείστα βιβλία των αρχαίων, από τον καιρό της επικράτησης της 
τυπογραφίας και αυτό, γιατί οι αντιγραφείς δεν εξασκούσαν πια το επάγγελμα του 
αντιγραφέως και γιατί οι έκδοτες περιορίστηκαν στο να εκδίδουν τα πιο συγκεκριμένα 
βιβλία, όσα φέρνανε τη σφραγίδα των πιο διακεκριμένων συγγραφέων της εποχής εκείνης και 
της αρχαιότητος, ενώ περιφρονούσαν όλα τα ανώνυμα. 

Γενικά, τα εδώδιμα φυτά πρέπει, να προσεχθούν ξανά και να καταλάβουν τη θέση που 
τους έδωσαν οι μεγάλοι και σοφοί ερευνητές της αρχαιότητος. 

 

http://www.ftiaxno.gr/2009/09/blog-post_07.html
http://www.ftiaxno.gr/2009/09/blog-post_9617.html
http://www.ftiaxno.gr/2009/09/blog-post_9617.html
http://www.ftiaxno.gr/2009/09/blog-post_9617.html
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Συγκομιδή και επεξεργασία βοτάνων 
Μερικά βότανα μπορούν να συλλεχθούν ολόκληρο το χρόνο, αλλά τα περισσότερα έχουν 
διαφορετική εποχή ανάπτυξης και συγκομιδής και πρέπει είτε να καταναλώνονται αμέσως 
είτε να υποβάλλονται σε σωστή επεξεργασία συντήρησης για να χρησιμοποιηθούν αργότερα. 
Τα βότανα όπως όλα τα φυτά, τα λαχανικά και τα φρούτα, απαιτούν γρήγορη επεξεργασία για 
να μην χάσουν τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες και τη θεραπευτική τους ιδιότητά. 
Μαζέψτε τα καλύτερα υγιή φυτά, που δεν έχουν προσβληθεί από ασθένειες ή βλαβερά 
έντομα και βρίσκονται μακριά από μολυσμένο περιβάλλον και περιοχές όπου έχει γίνει 
ράντισμα για την προστασία καλλιεργειών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άδειες για βιολογικά 
φυτικά τρόφιμα δίνονται όταν η καλλιέργεια είναι μακριά από κεντρικές αρτηρίες δρόμων. 
Τα φυτά και ακόμα περισσότερο τα βότανα, επηρεάζονται από τις περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και αν είναι μολυσμένες, τα συστατικά τους 
μπορούν να αλλοιωθούν και να περιέχουν επικίνδυνα χημικά στοιχεία για τον άνθρωπο. 
Χάνουν έτσι την θεραπευτική τους ιδιότητα. 

Συγκομιδή αυτοφυών βοτάνων 

Τα καλύτερα βότανα είναι αυτά που είναι αυτοφυή, γιατί τα ενεργά συστατικά τους 
βρίσκονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Τα βότανα διαλέγουν το έδαφος που τους 
ταιριάζει για την ανάπτυξή τους και προτιμούν συγκεκριμένα μικροκλίματα. Εξάλλου σε όσο 
πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες επιβιώνουν, αυτό τα κάνει πιο ανθεκτικά και τα 
αναγκάζει να βελτιώσουν το δικό τους σύστημα επιβίωσης προσφέροντάς μας έτσι ότι 
καλύτερο μπορούν να παράγουν. 

Αναγνώριση 

Η παρατηρητικότητα και η μνήμη είναι απαραίτητα για να αναγνωρίζουμε τα αυτοφυή 
βότανα. Χρησιμοποιήστε έναν βιβλίο αν είστε αρχάριοι, που έχει φωτογραφίες και οδηγίες 
για τις περιοχές όπου αναπτύσσονται τα φυτά που σας ενδιαφέρουν. Πολλά φυτά μοιάζουν 
μεταξύ τους εξωτερικά και για αυτό αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα φυτό, μην το 
συλλέξετε, γιατί μια λάθος αναγνώριση μπορεί να καταλήξει σε δηλητηρίαση. Όταν τα φυτά 
βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας τους είναι πιο εύκολη η αναγνώρισή τους. Μη 
συλλέγετε ποτέ περισσότερα από όσα χρειάζεστε για δική σας χρήση και κυρίως ποτέ όλα τα 
βότανα από μια και μόνο περιοχή, γιατί θα καταστεί δύσκολη η αναπαραγωγή και η επιβίωσή 
τους. Ελέγχεται αν το φυτό βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και την περίοδο που είναι 
κατάλληλη για συλλογή.Για τη συλλογή και μεταφορά τους, χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο 
καλάθι ή σακί από φυτικές ίνες για να μην στραπατσάρετε τα φυτά. Να τα κόβετε 
χρησιμοποιώντας πάντοτε ένα καλό μαχαίρι ή ψαλίδα, για να ελαχιστοποιείται η ζημιά που 
κάνετε στο φυτό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ρούχα γιατί στην εξοχή υπάρχουν 
πολλά φυτά που έχουν αγκάθια και κάνουν δύσκολη την εξερεύνησή σας και την συγκομιδή 
τους. 
 
Καλλιέργεια και συγκομιδή από τον κήπο σας 

Τα βότανα που καλλιεργούνται στο κήπο μας, κάνουν την συγκομιδή τους ευκολότερη και 
γρηγορότερη. Με την ανάλογη φροντίδα και καλλιέργειά μπορούμε να έχουμε κοντά μας 
διάφορα βότανα έτοιμα για χρήση. Πρέπει να γνωρίζεται βέβαια ότι δεν μπορούμε να 
καλλιεργήσουμε όλα τα βότανα στην περιοχή μας, γιατί κάποια χρειάζονται ειδικού τύπου 

http://www.ftiaxno.gr/2008/05/blog-post_27.html
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έδαφος ή μικροκλίματος, για να πάρουν τα κατάλληλα στοιχεία και να τα μετατρέψουν σε 
ενεργά φαρμακευτικά συστατικά. Παρότι δηλαδή μπορούν να αναπτυχτούν και στην περιοχή 
μας δεν σημαίνει ότι θα έχουν τις ίδιες φαρμακευτικές ιδιότητες των αυτοφυών βοτάνων. 
Άλλη βασική αρχή είναι να μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά λιπάσματα ή φάρμακα, στην 
καλλιέργεια των βοτάνων στον κήπο σας. 

Πότε γίνεται η συγκομιδή 

Να μαζεύετε τα φυτά, μετά την εξάτμισή της πρωινής υγρασίας, όταν είναι στεγνά και 
καλύτερα τις απογευματινές ώρες. Πρέπει να συλλέγεται το φυτό με σωστές καιρικές 
συνθήκες (όχι μετά από βροχή) και όταν είναι σε πλήρη ωριμότητα, για να έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά. Συνήθως η καλύτερη εποχή για τη συγκομιδή είναι η 
άνοιξη ή το καλοκαίρι. Τα φύλλα θα πρέπει να συλλέγονται όταν βγαίνουν τα νέα, δηλαδή 
την άνοιξη ή το καλοκαίρι, τα άνθη όταν αρχίζουν να ανοίγουν τα μπουμπούκια τους, ενώ οι 
καρποί μόλις ωριμάσουν όχι όμως παραγινωμένοι , οι δε ρίζες το φθινόπωρο, που το φυτό θα 
έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα στοιχεία από το έδαφος. Θα πρέπει να ξέρετε από πριν πια 
μέρη των φυτών να συλλέγετε, γιατί ανάλογα το φυτό συλλέγουμε και τα ανάλογα μέρη τους, 
δηλαδή σε άλλα τα φύλλα και σε άλλα τα άνθη, τους σπόρους, η τη ρίζα τους. Διαφορετικά 
μέρη του ίδιου φυτού, έχουν εντελώς διαφορετική δράση και χρήση. 

Επεξεργασία και αποθήκευση 

Όταν συλλέγετε τα βότανα θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε αμέσως μετά τη συγκομιδή και να 
τα αποθηκεύεστε κατάλληλα. Τα ευαίσθητα άνθη και φύλλα, χαλάνε πολύ γρήγορα και 
ταυτόχρονα επηρεάζονται τα ενεργά συστατικά τους. Κυρίως δε τα αρωματικά βότανα, γιατί 
το άρωμα τους διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και μπορούν να χάσουν τα πολύτιμα αιθέρια 
έλαια τους σε λίγες ώρες. Τα φύλλα που χρησιμοποιούνται σε σαλάτες και στη μαγειρική, 
είναι καλύτερα να καταναλώνονται αμέσως ή να αποθηκευτούν για λίγες μόνο μέρες σε μια 
πλαστική σακούλα κλεισμένη καλά εντός ψυγείου. Η αποξήρανση τους για αποθήκευση 
πρέπει να γίνεται σε έναν θερμό, ξηρό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς υγρασία 
και ποτέ κατευθείαν στον ήλιο γιατί το φως και οι υψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφουν τα 
πολύτιμα συστατικά τους. Ένα καλά αεριζόμενο ντουλάπι ή ένα σκιερό μέρος στην βεράντα 
σας, είναι ο ιδεώδης χώρος ξήρανσης. Οι θερμοκρασίες ξήρανσης θα πρέπει να είναι 
ανάμεσα στους 20-30 βαθμούς Κελσίου. Δέστε ελαφρά μέχρι δέκα κλωνάρια μεταξύ τους, 
για να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί άνετα ανάμεσα τους. Τα ξηραμένα βότανα μπορούν να 
αποθηκευθούν για πολλούς μήνες σε σκουρόχρωμα γυάλινα βάζα ή σε χαρτοσακούλες 
σκούρου χρώματος. Αποφύγετε τα μεταλλικά και πλαστικά δοχεία γιατί μπορούν να 
αλλοιώσουν τα βότανα. Αν φυλάσσονται σε δροσερό μέρος, τα βότανα μπορούν να αντέξουν 
μέχρι και 12 μήνες μετά τη συγκομιδή τους. 
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Εποχή συλλογής αρωματικών φυτών και βοτάνων 
Πότε μαζεύουμε βότανα; Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για την συλλογή τους; 
Η συλλογή βοτάνων και αρωματικών φυτών πρέπει να γίνετε την κατάλληλη εποχή. 
Ο παρακάτω οδηγός συλλογής βοτάνων έχει υπολογιστεί για την Ελλάδα. 
Στις πιο νότιες και ζεστές περιοχές μαζεύουμε τα βότανά μας, νωρίτερα από ότι στη βόρεια 
και ηπειρωτική Ελλάδα. 
Στον οδηγό συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο διαδεδομένα και χρήσιμα βότανα που 
φύονται στην Ελλάδα.  

 
Αγγελική Μάιο (φύλλα), Σεπτέμβριο-Οκτώβριο (ρίζα) 
Αγριάδα Μάρτιο-Απρίλιο, Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Αγριμόνιο Ιούνιο-Ιούλιο 
Άνηθος Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 
Απήγανος Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 
Αρτεμισία Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Αχιλλέα Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Βαλεριάνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 
Βασιλικός Ιούνιο-Ιούλιο 
Βήχιο Φεβρουάριο-Μάρτιο (άνθη)Απρίλιο-Μάιο (φύλλα) 
Βιβούρνο Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Γαϊδουράγκαθο Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο (φύλλα), Ιούλιο-Αύγουστο (σπόροι) 
Γάλιο Μάρτιο-Απρίλιο 
Γεντιανή Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Γλυκάνισο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Δάφνη Όλες τις εποχές 
Δεντρολίβανο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Δυόσμος Ιούνιο-Ιούλιο 
Εφέδρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 
Εχινάκια Ιούνιο-Ιούλιο (άνθη) Σεπτέμβριο-Οκτώβριο (ρίζα) 
Θούγια Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 
Θυμάρι Ιούνιο-Ιούλιο 
Κάλαμος Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Καλέντουλα Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 
Καρότο άγριο Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος, Ιούλιο-Αύγουστο (σπόροι) 
Κόλιαδρο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Κράτεγος Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Λεβάντα Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Λινάρι Ιούνιο-Ιούλιο 
Λομπέλια Ιούλιο-Αύγουστο 
Λυγαριά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 
Λυκίσκος Ιούλιο-Αύγουστο 
Μάραθο Αύγουστο-Σεπτέμβριο (σπόροι) 
Μελισσόχορτο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Μέντα Όλο το χρόνο για φρέσκο, για αποξήρανση πριν την ανθοφορία, τον Ιούλιο 
Μποράγκο Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 
Πασσιφλόρα Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 

http://www.ftiaxno.gr/2009/08/blog-post_16.html
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Πευντάνευρο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Ρίγανη Ιούλιο-Αύγουστο 
Σαμπούκος Ιούνιο-Ιούλιο (άνθη), Αύγουστο-Σεπτέμβριο (σπόροι) 
Σέλινο Μάιο- Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Σινάπι Ιούνιο-Ιούλιο (σπόροι) 
Σκόρδο Ιούνιο-Ιούλιο 
Σπάρτο Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο 
Σύμφυτο Απρίλιο-Μάιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 
Ταραξάκο Όλους τους μήνες τα φύλλα, Ιούνιο-Ιούλιο (ρίζα) 
Τίλιο Ιούλιο-Αύγουστο 
Τριφύλλι Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 
Τσουκνίδα Φεβρουάριο- Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο (φύλλα), Ιούνιο-Ιούλιο (σπόροι) 
Υπέρικο Ιούνιο-Ιούλιο 
Ύσσωπος Ιούνιο-Ιούλιο 
Φασκόμηλο Μάιο-Ιούνιο 
Φλισκούνι Ιούνιος 
Φουμαρία Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 
Χαμομήλι Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 
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Σωστή παρασκευή γιατρικών από βότανα 
Αναγνώριση 
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε βότανο που έχετε μαζέψει εσείς και δεν το έχετε 
αγοράσει από κάποιο κατάστημα βοτάνων, είναι απαραίτητο να είστε σίγουροι ότι είναι το 
σωστό φυτό. Αν δεν είστε απολύτως σίγουροι μη χρησιμοποιείστε το φυτό. Η λάθος 
αναγνώριση βοτάνων έχει αποβεί η αιτία πολυάριθμων δηλητηριάσεων. Θα θυμάστε για 
παράδειγμα, πριν από καιρό, που πολλοί είχαν δηλητηριαστεί τρώγοντας βλίτα, επειδή μαζί 
είχε μπερδευτεί και ο τάτουλας, κοινό ζιζάνιο στα χωράφια το οποίο είναι δηλητηριώδης. 
Εργαλεία 
Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία από πλαστικό ή αλουμίνιο γιατί είναι υλικά που μπορούν να 
δημιουργήσουν περίεργες χημικές ενώσεις. Όλοι βλέπετε όταν πλένεται σκεύη αλουμινίου τη 
μαυρίλα που βγάζει στα τοιχώματα. Χρησιμοποιείτε πάντα ανοξείδωτα, γυάλινα ή εμαγιέ 
σκεύη και εργαλεία. 

Αποστείρωση 
Όλα τα σκεύη και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή γιατρικών από 
βότανα θα πρέπει να είναι πεντακάθαρα και αποστειρωμένα. Η σωστή αποστείρωση 
αποτρέπει τη δημιουργία των μικροβίων και επιτρέπει την καλύτερη διατήρηση των 
γιατρικών. 
Βάρη και μεζούρες 

Συνιστάται μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας αν και μια κοινή ζυγαριά κουζίνας αρκεί. Ένα 
κόλπο αν δεν μπορείτε να ζυγίσετε μια μικρή ποσότητα, όπως, π.χ. 5 γραμμάρια, ζυγίστε το 
διπλάσιο βάρος, 10 γραμμάρια, και μετά μοιράστε την ποσότητα. Τα υγρά μπορούν να 
μετρηθούν με ποτήρια δοσομετρητές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και πολλοί έχουμε ήδη 
στην κουζίνα μας. Πολύ μικροί όγκοι νερού μπορούν να μετρηθούν σε σταγόνες. 
Μονάδες μέτρησης 

1ml = 20 σταγόνες 
5 ml =1 κουταλάκι του τσαγιού 
10 ml = 1 κουταλάκι του γλυκού 
20 ml =1 κουτάλι της σούπας 
70 ml =1 ποτήρι του τσέρι 
150 ml =1 φλιτζάνι ή ένα ποτήρι του κρασιού 
Αποθήκευση 

Η σωστή αποθήκευση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτό γιατί πρέπει να 
γνωρίζουμε πότε τα παρασκευάσματά μας χάνουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, δηλαδή 
μέχρι πότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. 

Τα εγχύματα θα πρέπει να παρασκευάζονται την ίδια μέρα για να είναι φρέσκα, ενώ τα 
αφεψήματα θα πρέπει να καταναλώνονται εντός 48 ωρών. Και τα δύο θα πρέπει να 
φυλάσσονται στο ψυγείο ή σε ένα δροσερό μέρος αν δεν καταναλώνονται αμέσως. Τα 
βάμματα και άλλα υγρά παρασκευάσματα, όπως τα σιρόπια και τα αιθέρια έλαια, θα πρέπει 
να φυλάσσονται σε μπουκάλι από σκουρόχρωμο γυαλί σε δροσερό περιβάλλον μακριά από 
το φως του ήλιου, μπορούν όμως να διατηρηθούν μήνες ή και χρόνια. Οι αλοιφές θα πρέπει 
να φυλάσσονται σε βαζάκια από σκουρόχρωμο γυαλί. 

http://www.ftiaxno.gr/2008/05/blog-post_7661.html
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Εγχύματα 
Το έγχυμα είναι ο πιο γρήγορος, απλός και εύκολος τρόπος επεξεργασίας για τα πιο 
ευαίσθητα μέρη των φυτών, δηλαδή των φύλλων και των λουλουδιών. Μπορείτε να τα πιείτε 
κρύα ή ζεστά και γίνονται εύκολα όπως το τσάι ή το χαμομήλι. Προσοχή όμως διότι η 
φαρμακευτική αξία πολλών βοτάνων βρίσκεται κυρίως στα πτητικά αιθέρια έλαια τους, τα 
οποία διαφεύγουν στον αέρα αν δεν είναι σκεπασμένο το σκεύος παρασκευής του 
εγχύματος.Θα πρέπει πάντα να γνωρίζεται την ποσότητα του βοτάνου που πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε, γιατί τα εγχύματα έχουν φαρμακευτική δράση και μπορούν να έχουν 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα αν δεν χρησιμοποιηθούν με τη σωστή δοσολογία. 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 κουταλιά του τσαγιού (2 - 3 γρ.) αποξηραμένου ή 2 κουταλιές του γλυκού (4-6 γρ.) νωπό 
βότανο για ένα φλιτζάνι νερό 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσονται σε ένα κλειστό γυάλινο δοχείο στο ψυγείο ή σε δροσερό μέρος, μέχρι και 24 
ώρες. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Βάλτε το βότανο σε ένα φλιτζάνι και γεμίστε το με νερό που μόλις έχει βράσει. 
Προσοχή ποτέ μη βράζεται το νερό μαζί με το βότανο γιατί καταστρέφονται ή εξατμίζονται 
τα διάφορα πολύτιμα συστατικά του. Αμέσως σκεπάστε το φλιτζάνι με ένα καπάκι και 
αφήστε το 10-15 λεπτά για να γίνει σωστά η απορρόφηση των ενεργών συστατικών των 
βοτάνων, κοινός έγχυση. Μετά σουρώστε το σε ένα άλλο φλιτζάνι. Προσθέστε μια κουταλιά 
μέλι αν θέλετε να το γλυκάνετε. 

Αφεψήματα (εκχύλιση διά βρασμού) 
Τα αφεψήματα γίνονται με σιγανό βρασμό σε νερό με τα μέρη των φυτών που είναι πιο 
σκληρά (οι ρίζες, ο φλοιός, τα κλωνάρια και οι καρποί), γιατί θέλουν μια πιο ισχυρή 
επεξεργασία από τα φύλλα ή τα λουλούδια για να επιτευχθεί η εξαγωγή των φαρμακευτικών 
τους συστατικών. Για να φτιάξουμε τα αφεψήματα χρησιμοποιούμε φρέσκα ή αποξηραμένα 
ψιλοκομμένα κομμάτια από το φυτό. Μπορείτε να τα πιείτε και αυτά ζεστά ή κρύα. 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
20 γραμμάρια αποξηραμένου ή 40 γρ. φρέσκου βοτάνου για 750 γρ. κρύο νερό, που 
μειώνονται από την εξάτμιση του νερού στα 500 γρ. μετά από σιγανό βρασμό (φτιάχνουμε 
έτσι 3 περίπου φλιτζάνια) 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Μπορείτε να λάβετε 3-4 δόσεις την ημέρα. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσονται σε ένα σκεπασμένο γυάλινο δοχείο στο ψυγείο ή σε δροσερό μέρος, μέχρι και 
48 ώρες. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σιγοβράζουμε τις ανάλογες δόσεις από τα βότανα και το νερό σε μια κατσαρόλα για 20 - 30 
λεπτά μέχρις ότου το νερό ελαττωθεί κατά το ένα τρίτο περίπου. Σουρώνουμε το υγρό και το 
φυλάμε σε γυάλινο δοχείο σε δροσερό μέρος. 
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Βάμματα 
 
Τα βάμματα δεν έχουν καμία σχέση με το βάμμα ιωδίου που κυκλοφορεί στην αγορά και που 
πολλοί μπερδεύουν. Τα βάμματα είναι ότι καλύτερο μπορούμε να φτιάξουμε από τα βότανα 
γιατί έχουν μεγάλο χρόνο αποθήκευσης μέχρι και 2-3 χρόνια, τα έχουμε έτοιμα από πριν για 
να τα χρησιμοποιήσουμε όποτε έχουμε ανάγκη και καταναλώνουν μικρό αποθηκευτικό χώρο. 
Τα βάμματα γίνονται ουσιαστικά με το βούτηγμα του βοτάνου σε αλκοόλ. Το αλκοόλ 
βοηθάει στην ευκολότερη διάλυση και απορρόφηση των ενεργών συστατικών του φυτού, για 
αυτό και τα βάμματα είναι δραστικότερα και ισχυρότερα από τα εγχύματα ή τα αφεψήματα. 
Για αυτό το λόγο, έχει μεγάλη σημασία ο έλεγχος της συνιστώμενης δοσολογίας. Πάντα να 
χρησιμοποιείτε καθαρό φυτικό αλκοόλ στα βάμματα. Η αναλογία που χρησιμοποιείται 
συνήθως είναι 1:5 (ένα μέρος βοτάνου σε 5 μέρη αλκοόλ). 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
200 γρ. αποξεραμένα ή 300 γρ. φρέσκα ψιλοκομμένα βότανα σε 1 λίτρο αλκοόλ 40% (βότκα, 
ή τζιν ή λευκό ρούμι που περιέχει 40 % αλκοόλ είναι ότι πρέπει) 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Πάρτε από 5 ml (1 κουταλιά του τσαγιού) 2-3 φορές την ημέρα διαλυμένη σε λίγο νερό ή 
φρουτοχυμό. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι ηλιακές ακτίνες μπορούν να καταστρέψουν 
κάποια ενεργά συστατικά του βάμματος για αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε σκουρόχρωμο 
γυάλινο μπουκάλι σε σκοτεινό και δροσερό μέρος μέχρι και 2-3 έτη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τοποθετήστε τα βότανα σε ένα μεγάλο σκουρόχρωμο δοχείο και ρίξτε μέσα το αλκοόλ μέχρι 
τα έχει καλύψει εντελώς. Κλείστε το δοχείο και φυλάξτε το σε δροσερό και σκοτεινό μέρος 
για τουλάχιστον 15 ημέρες. Αναποδογυρίζετε το κλειστό δοχείο κάθε 2 μέρες περίπου, για να 
ανακατεύετε ουσιαστικά το μίγμα με αυτό τον τρόπο. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερο 
διάστημα αφήνουμε το μίγμα στο δοχείο τόσο ισχυρότερο γίνετε και τόσο περισσότερο 
διατηρείτε. 
Πρέπει όμως έτσι να αλλάζουμε και τη δοσολογία. Μετά από ένα 15 ημέρες σουρώστε το 
υγρό σε ένα μεγάλο σουρωτήρι στο οποίο έχετε βάλει μέσα ένα χάρτινο ή υφασμάτινο φίλτρο 
και πιέστε όσο μπορείτε τα βότανα να στραγγίσουν καλά. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη 
χρήση ενός μικρού πιεστηρίου. Χύστε το βάμμα σε καθαρά αποστειρωμένα μπουκάλια από 
σκουρόχρωμο γυαλί χρησιμοποιώντας ένα χωνί και όταν γεμίσουν, κλείστε τα καλά και 
βάλτε ετικέτα σε κάθε μπουκάλι. 
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Σιρόπια 
Το μέλι και η ακατέργαστη ζάχαρη είναι τα ουσιαστικά συντηρητικά μέσα για να 
διατηρηθούν τα σιρόπια και μπορούν να αναμιχθούν με εγχύματα και αφεψήματα για την 
παρασκευή σιροπιών. Εκτός από αυτό το μέλι έχει την ιδιότητα να είναι μαλακτικό 
(επιστημονικές έρευνες έχουν δήξει ότι είναι εξίσου καλό με τα σιρόπια που κυκλοφορούν 
για το βήχα και για την ανακούφιση του ερεθισμού του λαιμού). Με τη γλυκιά τους γεύση, 
βοηθούν στο να καλύψουν τη δυσάρεστη γεύση μερικών βοτάνων και για το λόγο αυτόν, 
γίνονται ευκολότερα αποδεκτά από τα παιδιά. Το σιρόπι παρασκευάζεται με την ανάμιξη, σε 
ίσα μέρη ενός εγχύματος ή αφεψήματος με μέλι ή ακατέργαστης ζάχαρης. 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
500 ml εγχύματος ή αφεψήματος και 500 γρ. μέλι ή ακατέργαστη ζάχαρη 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Μπορείτε να λαμβάνετε 5 - 10 ml (1 - 2 κουταλιές του τσαγιού) τρεις φορές την ημέρα. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσεται σε φιάλες από σκουρόχρωμο γυαλί όπως τα βάμματα σε δροσερό 
και σκοτεινό μέρος μέχρι και 6 μήνες. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Αναμίξτε σε μια κατσαρόλα το έγχυμα ή το αφέψημα με το μέλι ή την ακατέργαστη ζάχαρη. 
Ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να διαλυθεί το μίγμα και να 
αποκτήσει υφή σιροπιού. Αφήσετε το να κρυώσει και μετά βάλτε με ένα χωνί το σιρόπι σε 
γυάλινα αποστειρωμένα σκουρόχρωμα μπουκάλια. Φυλάξετε τα σε δροσερό και σκοτεινό 
μέρος. 
 

Αλοιφές 
Ο πιο εύκολος τρόπος για την παρασκευή μιας αλοιφής, είναι η χρησιμοποίηση βαζελίνης ή 
φυσικού κεριού από μέλισσες. Βότανα ή συνδυασμός βοτάνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ανάλογα με τις χρήσεις που το θέλουμε. Εκτός από τα βότανα μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε έτοιμα βάμματα ή αιθέρια έλαια, πρέπει όμως να γνωρίζουμε από πριν 
την κατάλληλη δοσολογία. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
60 γρ. αποξηραμένων ή 150 γρ. φρέσκων βοτάνων σε 500 γρ. βαζελίνης ή φυσικού κεριού. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Χρησιμοποιείτε μικρές ποσότητες 3 φορές την ημέρα. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσεται σε αποστειρωμένα σκουρόχρωμα γυάλινα βαζάκια, μέχρι και 3 μήνες σε 
δροσερό και σκοτεινό μέρος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Αναμίξτε βαζελίνη ή κερί σε ένα γυάλινο σκεύος σε μπεν μαρί σε χαμηλή φωτιά, μαζί με 
ψιλοκομμένα βότανα και σιγοβράστε το μίγμα για 15 λεπτά ανακατεύοντας τα συνεχώς. 
Φιλτράρετε και στύψτε το μίγμα των βοτάνων σε ένα σουρωτήρι προσεκτικά, γιατί καίει 
ακόμα και τοποθετήστε το σε γυάλινα αποστειρωμένα σκουρόχρωμα βαζάκια. Κλείστε τα 
καπάκια χωρίς να το σφίξετε πολύ. Όταν κρυώσει, σφίξτε τα καπάκια και βάλτε ετικέτες. 
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ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Πολλές φορές στο σπίτι μπορεί να μας συμβεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν φυσικοί τρόποι 
για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχουμε. Γι' αυτό το λόγο θα 
σας δώσουμε μερικά από τα "πρώτης ανάγκης" βότανα, αιθέρια έλαια, λάδια και αλοιφές 
που πρέπει να έχουμε πάντα στο σπίτι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο φυσικό 
τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να συμβούν σε μας, αλλά και σε άλλους στο σπίτι. 

Μερικά από τα βότανα που πρέπει να έχουμε στο σπίτι είναι: 

• Χαμομήλι, Τίλιο, Φασκόμηλο, Μέλισσα, Τσάι πράσινο, Μέντα, Βαλεριάνα, Μάραθο, 
Γλυκάνισο, Βάλσαμο, Λεβάντα, Θυμάρι, Ρίγανη, Αλτέα 

Μερικά από τα αιθέρια έλαια που πρέπει να έχουμε στο σπίτι είναι: 

• Λεβάντα, Μέντα, Χαμομήλι, Δενδρολίβανο, Θυμάρι, Ευκάλυπτος, Γαρύφαλλο 

Μερικά από τα λάδια που πρέπει να έχουμε στο σπίτι είναι: 

• Σιτέλαιο, Αμυγδαλέλαιο, Υπέρικος, Δαφνέλαιο 

Μερικές από τις αλοιφές που πρέπει να έχουμε στο σπίτι είναι: 

• Άρνικα, Καλέντουλα, Rescue Remedy Cream (Bach), Αλοιφή με υπέρικο, Αλοιφή με 
ευκάλυπτο 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Σε 1 ποτήρι του κρασιού βάζουμε σιτέλαιο και ρίχνουμε 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας. 
Κάνουμε επάλειψη τοπικά 3-4 φορές την ημέρα. 
Επίσης η κρέμα υπέρικου ή κρέμα Rescue Remedy cream είναι ιδανική για τοπική χρήση. 
Κομπρέσα με λάδι υπέρικου μέσα στο οποίο έχουμε ρίξει λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο 
λεβάντα είναι ιδανική για να τη βάζουμε τοπικά 2-3 φορές την ημέρα. 

ΔΙΑΡΡΟΙΑ 
Για την διάρροια ιδανικό είναι ένα ρόφημα από πράσινο τσάι. Σε 1 φλιτζάνι του τσαγιού 
βραστό νερό βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού πράσινο τσάι, αφού βράσει για 2' το 
κατεβάζουμε από την φωτιά και το αφήνουμε για 10΄το σουρώνετε και το πίνετε. Μπορείτε 
να πιείτε 2-3 φλιτζάνια του τσαγιού την ημέρα. Επίσης μπορείτε να κάνετε ρόφημα 
βαλεριάνας αλλά με ΠΡΟΣΟΧΗ. 1 κουταλάκι του γλυκού σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό. 
Βράζεται για 2, πίνετε ΜΟΝΟ 1 φλιτζάνι του τσαγιού την ημέρα. 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ 
Για τον πονοκέφαλο, μπορούμε να κάνουμε ένα ρόφημα με χαμομήλι, λεβάντα, 
δενδρολίβανο και χρυσάνθεμο. Από αυτό το ρόφημα μπορείτε να πιείτε 1-2 φλιτζάνια του 
τσαγιού την ημέρα.  
Κομπρέσες με λεβάντα. Σε βρεγμένο πανί με κρύο νερό ρίχνετε 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
λεβάντα ή lemon balm. 
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ΠΟΝΟΙ ΠΛΑΤΗΣ 
Σε 1 ποτήρι του κρασιού ρίχνουμε αμυγδαλέλαιο και 4 σταγόνες από αιθέριο έλαιο juniper, 
ginger και κάνουμε μασάζ 2-3 φορές την ημέρα. Επίσης κομπρέσα ζεστή με αιθέρια έλαια 
juniper και ginger θα σας βοηθήσει. Προσοχή μετά από το μασάζ και τις κομπρέσες να μην 
εκτεθείτε στο κρύο. 
Επάλειψη με κρέμα άρνικας 2-3 φορές την ημέρα βοηθά τους πόνους της πλάτης. 

ΕΜΕΤΟΣ 
Για τον εμετό, μπορούμε να κάνουμε ένα ρόφημα χαμομηλιού ή μέντας μέσα στο οποίο θα 
ρίξουμε 2 σταγόνες μέντα ή αιθέριο έλαιο. 

ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Σε 1 φλιτζάνι ρόφημα μέντας παγωμένο ρίχνουμε 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας. 

ΒΗΧΑΣ 
Για τον βήχα, ιδανικό είναι ένα ρόφημα με μέλισσα, θυμάρι, γλυκόριζα. Πίνετε ένα φλιτζάνι 
2-3 φορές την ημέρα. Επίσης, με φασκόμηλο ρόφημα μπορούμε να κάνουμε γαργάρες 2 
φορές την ημέρα. 

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ - ΓΡΙΠΗ 
Για εντριβές σε 1 ποτήρι του κρασιού ρίχνουμε χαμομηλέλαιο και 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
ευκαλύπτου.  
Ένα ρόφημα με φασκόμηλο, θυμάρι, μέλισσα, μέντα βοηθά στο κρυολόγημα. Πίνετε 2-3 
φλιτζάνια την ημέρα. Επίσης, επάλειψη με κρέμα με ευκάλυπτο στο στήθος και στη πλάτη 
βοηθά στους πόνους από το κρυολόγημα. 

ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 
Για την δυσκοιλιότητα, μπορούμε να κάνουμε ένα ρόφημα με ραδίκι, χαμομήλι, μάραθο και 
να πίνουμε 1 φλιτζάνι το βράδυ. 
Σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό βάζουμε 1 κουταλάκι από το μίγμα και το αφήνουμε στη φωτιά 
για 2΄. Το κατεβάζουμε και το αφήνουμε στο νερό για 10΄, το σουρώνουμε και το πίνουμε. 

ΑΛΛΕΡΓΙΑ - ΚΝΗΣΜΟΣ 
Για την αλλεργία και τον κνησμό μπορούμε να κάνουμε επαλείψεις με κρέμα καλέντουλας 
και κρέμα rescue. Βοηθούν στον κνησμό και μαλακώνουν την ερεθισμένη επιδερμίδα και την 
κοκκινίλα. 

ΑΫΠΝΙΑ 
Για την αϋπνία, ένα ρόφημα με βαλεριάνα, μέλισσα, χαμομήλι που πίνουμε το βράδυ πριν 
τον ύπνο βοηθά στην αϋπνία. ΠΡΟΣΟΧΗ: για 100 γρ. από το μίγμα βάζουμε 40 γρ. μέλισσα, 
40 γρ. χαμομήλι και 20 γρ. βαλεριάνα. Από αυτό το μίγμα, βάζουμε ένα κουταλάκι του 
γλυκού σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό και το αφήνουμε για 15΄, το σουρώνουμε και πίνουμε 1 
φλιτζάνι το βράδυ πριν τον ύπνο. 

Όλα τα βότανα δεν είναι ακίνδυνα και θέλουν προσοχή στην χρήση του. 
Τα αιθέρια έλαια επίσης θέλουν προσοχή να μην έρθουν σ' επαφή με τα μάτια και το στόμα. 
Τα βότανα, τα λάδια, αιθέρια έλαια και οι κρέμες να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. 
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 ΥΓΕΙΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

 

 

Γιατροσόφια (φάρμακα)  
Ο τεχνικός ύπνος και η νάρκωση επιτυγχάνεται με τ' αφιόνι, που είναι καρπός παπαρούνας. 
Τα στουμπάνε και πίνουν το ζουμί. (Το αφιόνι έσωσε την κατάσταση και με τα κλάματα 
των μικρών παιδιών κατά την εξόδου του Μεσολογγίου). Νάρκη, επιφέρει και η χουχούτα 
(τάτλα), χορταρικό σαν την κολιτσίδα που φύεται μονάχο του πιο πολύ στην περιοχή της 
Δ. Ευρυτανίας. Καταπραϋντικό στους πόνους είναι και ο βάλσαμος. Για εσωτερική χρήση 
βράζουν το κίτρινο λουλούδι του και το πίνουν σα ρόφημα, ενώ για εξωτερική το τρίβουν 
και το κάνουν αλοιφή με παλιό λάδι. Σταματάει αμέσως την αιμορραγία. Δίνει και 
αντισηπτικό υγρό που αλείφουν τα πτώματα για να διατηρούνται, (εξ ου και 
μπαλσάμωμα). Αντισηπτικές ιδιότητες έχει και η ρίγανη. (Ο σκοτωμένος λαγός για να 
διατηρηθεί, θέλει λίγα κλωνάρια ρίγανη στην κοιλιά του). Μαλακώνει ακόμα τον 
πονόδοντο και δίνει ρόφημα και την ευκοιλιότητα και τον κοιλόπονο. (Την έβαζαν επίσης 
για νοστιμιά στη σαλάτα, το ριγανάτο του φούρνου ή στο σουφλιμά). Το σκορπίδι, που 
βγαίνει ανάμεσα στα πουρνάρια, είναι μοναδικό για τους κοιλόπονους των μικρών 
παιδιών. Το άνθος του χαμόμηλου, (το συνιστά πολύ και η επιστήμη), δίνει το αρωματικό 
του ρόφημα που μαλακώνει το στομάχι κι όλο το πεπτικό σύστημα. Για την ίδια περίπου 
χρήση είναι και το τίλιο, το φασκόμηλο, η μαντζουράνα, τα ξερά τριαντάφυλλα, τα άνθη 
της μολόχας και το βουνίσιο τσάι. Τα φύλλα της μολόχας δίνουν κατάπλασμα για 
εξωτερικούς όγκους, όπως και το ψημένο κρεμμύδι με ζάχαρη και στάχτη, ο βρασμένος 
τραχανάς και ο κρόκος του αυγού με στουμπημένη σταφίδα. Όταν όμως σπάσει το σπυρί, 
τότε καθαρίζει με το ελατορέτσινο. Το αίμα καθαρίζει με ρόφημα από λουλούδια της 
ασφάκας, με τρυφερά φύλλα καρυδιάς, με αλοή, με αψιφιά ή με χάπια από δάκρυ 
ελατίσιου ρετσινιού. Τα φύλλα του ευκάλυπτου και η αψιφιά με την αλοή δίνουν το 
φάρμακο κατά της ελονοσίας. Το αγνό μέλι με σκόνη από άνθη ανυχακιού ή με τρίμματα 
απ’ τους καρπούς του μελαθρακιού ή αναποδογενιού είναι για τις αμυγδαλές και το 
καθάρισμα του αίματος. Στα μικρά παιδιά η θεραπεία αυτή γίνεται με χυμό από ρόδο ή 
ζόχι .Τα παραδάκια (καρποί σαν φακή ομώνυμου φυτού, που φυτρώνει σε πετρώδη εδάφη) 
και το αναποδογένι είναι το αμελέτητο. Για τη σούφρα που βγάζουν τα μικρά παιδιά, 
υπάρχει ειδικό χορτάρι που μοιάζει με τη μυρωδιά και λέγεται "σουφροχόρτι". 
Τα νεφρά καθαρίζουν με ρόφημα από συρτό (χόρτο που έρπει σαν την αγριάδα σε 
χοντροχώραφα) απ’ τα τσόφλια του άσπρου κρεμμυδιού και τα ξερό τριφύλλι. Το 
πεντανεύρι, που βγαίνει σε βαρκότοπους, συνίσταται για το ζάχαρο και τις αμοιβάδες. Οι 
αμοιβάδες καταπολεμούνται και με το ρόφημα από άνθη δεντρολίβανου ή τους χυμούς των 
φύλλων του καρυοφυλλιού. 
Το πεπτικό σύστημα καθαρίζει και το στομάχι μαλακώνει με τις ρίζες της αγριάδας. Οι 
γαστρούλες που φυτρώνουν σε παλιούς και νοτισμένους τοίχους γιατρεύουν τα χελώνια. 
Το ξυνόγαλο είναι για την δυσκοιλιότητα και το ψημένο κυδώνι ή οι καρποί της κρανιάς 
είναι για την ευκοιλιότητα. 
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Καλλυντικά   
Η γυναίκα των χωριών μας, προσπαθούσε να συμπληρώσει την άψογη φυσική της 
εμφάνιση με διάφορα παρασκευάσματα που κάνει μόνη της. Η καλύτερη λοσιόν για τα 
χέρια και το πρόσωπο, γίνονταν με πικραμύγδαλα στουμπισμένα που έμεναν μια με δυο 
μέρες στο νερό ή με γαλάκτωμα από σταρένιο ζυμάρι ή και με υγρό από φλούδες 
πορτοκαλιού. Τα μαλλιά μαύριζαν, δεν έπεφταν κι ήταν αφράτα όταν λούζονταν με τα 
λεγόμενα «βρασίδια». Ήταν νερό που έβρασε με φύλλα καρυδιάς, σκίνου, βάγιας, 
δεντρολίβανου ή ρίζες βάτου. Το μουστάκι και τα φρύδια τα έβαφαν με καμένο γαρίφαλο. 
Απ’ τους καρπούς της βάγιας έβγαζαν το δαφνόλαδο για τα μαλλιά. Το γιαούρτι, η 
ντομάτα και οι αγγουρόφλουδες ήταν για τα εγκαύματα και τα μπαλώματα του δέρματος. 
Οι φλούδες του λεμονιού και του πορτοκαλιού έκαναναφράτη επιδερμίδα. Η αλοιφή που 
κρατάει το πρόσωπο μαλακό κι αφράτο γίνεται με ασπράδι απ’ αυγό, σαπούνι, λάδι και 
γιαούρτι. Η ντομάτα μαλάκωνε τους κάλους και τις παρανυχίδες. Το κρασόψωμο ήταν για 
τις πρέκνες. Η ψείρα καταπολεμιόνταν με τα φύλλα της πικροδάφνης και ο ψύλλος με του 
σκίνου.  
Η χρήση του σαπουνιού ήταν μάλλον περιορισμένη. Τα ρούχα και κυρίως τ' άσπρα, τα 
καθάριζε το «κοφίνι» (αλισίβα = σταχτωμένο νερό) και νερό που έχει βράσει μέσα 
δεντρολίβανος.  Με μούργιες κι ακάθαρτα ελαιόλαδα έκαναν το σαπούνι της μπουγάδας, 
ενώ με δαφνόλαδο και ροδέλαιο το μοσχοσάπουνο.  

 

Οι καλύτερες ώρες για να πιούμε το αφέψημά μας 
Το πρωί νηστικοί: Τα αποτοξινωτικά, τα καθαρτικά, τα διουρητικά, τα επουλωτικά του 
στομάχου και του εντέρου και τα αντιπαρασιτικά του εντέρου.  
Ώρες 10:00 ή 16:00: Δυο ώρες πριν από τα γεύματα. Τα προστατευτικά του ήπατος, τα 
αντιρρευματικά, τα αντισηπτικά, τα αντιβηχικά, τα καρδιοτονωτικά, τα βοηθητικά στις 
αγωγές της περιόδου. 
20 λεπτά πριν από γεύματα: Τα τονωτικά, τα αντιόξινα, όσα βοηθούν στις περιπτώσεις 
έλλειψης μεταλλικών αλάτων. 
Μετά τα γεύματα: Τα χωνευτικά, τα καταπραϋντικά, τα αντιόξινα, τα αντιζυμωτικά και 
τα βοηθητικά για την αποβολή των εντερικών αερίων. 
Πριν κοιμηθείτε: Τα καταπραϋντικά, τα καθαρτικά, τα καρδιοτονωτικά, τα ροφήματα που 
βελτιώνουν τη κυκλοφορία του αίματος.  

  
 

Που ενδείκνυται το κάθε βότανο 
Αλόη βέρα: Για έκζεμα, ζάχαρο, δυνάμωμα μαλλιών. 
Αρχαγγελική: Τονωτική αναιμία, ευστόμαχη, συκώτι, εντερίτιδα, ρευματισμούς, 
αρθριτικά. 
Αγριάδα: Πέτρες νεφρών, προστάτη, χολή, πολύ διουρητική. 
Άγριο τριαντάφυλλο: Χοληστερίνη, ζάχαρο, άμυνα οργανισμού, περιέχει βιταμίνη C. 
Αγριμόνιο: Ζαχαροδιαβήτη, φαρυγγίτιδα, πόνοι λαιμού, διάρροια. 
Αλεξανδρινά φύλλα: Δυσκοιλιότητα. 
Αλθαία: Μαλακτική, λαρυγγίτιδα, βήχα, φαρυγγίτιδα. 
Αχιλλέα: Αιμορροΐδες, κιρσούς, γρίπη, άσθμα, λιποδιάλυση, κυτταρίτιδα. 
Αψιθιά: Ζάχαρο, διαταραχές έμμηνων, χωνευτική, εμετούς. 
Βασιλικός: Για καλή μνήμη, πονoκεφάλους, στομαχόπονους. 
Βαλεριάνα: Ηρεμιστική, νεύρα, αϋπνίες, υστερία. 
Βάτος: Ζαχαροδιαβήτη, διάρροια, πέτρες στα νεφρά, αρθριτικά, ρευματισμούς. 
Γλυκάνισο: Κολικούς, αεροφαγία, χώνεψη, λιποδιάλυση, κοιλόπονους. 
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Γλυκόριζα: Αντιφλεγμονώδης, βήχα, κρυολόγημα, άσθμα, γαστρικά έλκη. 
Γκίνσενγκ: Αφροδισιακό, τονωτικό, δίνει μακροζωία. 
Δάφνη: Διαλύει τα άλατα του σώματος, για πυρετό. 
Δενδρολίβανο: Ελιξίριο νεότητας, τριχόπτωση, πιτυρίδα, καρδιά, συκώτι. 
Δίκταμο Κρήτης: Στομαχοπαθήσεις, αφροδισιακό, τονωτικό, ζάχαρο. 
Εκουιζέτο: Προστάτης, κυστίτιδα, πέτρες στα νεφρά, ρευματικά. 
Ευκάλυπτος: Βήχα, άσθμα, καλή λειτουργία αναπνευστικού, βακτηριοκτόνο. 
Εχινάτσεα: Άμυνα οργανισμού, διεγερτικό του ανοσοποιητικού, αντιαλλεργικό. 
Θυμάρι: Συκώτι, τονωτικό, χωνευτικό, στομάχι, καρδιά, ρευματισμούς. 
Καλαμπόκι (φούντα): Πέτρες νεφρών, κύστη χολής, ουρικό οξύ, προστάτη. 
Καλέντουλα: Εμμηναγωγική, κατά εκζέματος και ακμής. 
Κάρδαμο/κακουλέ: Αφαιρεί φακίδες και πανάδες, καρδιοτονωτικό, περιέχει βιταμίνη C. 
Κύμινο: Αεροφαγία, ορχίτιδα, χιονίστρες, δυσπεψία. 
Κυπαρισσάκι: Προστάτη, κυστίτιδα, πέτρες νεφρών, ζάχαρο, διουρητικό. 
Λεβάντα: Γενικό παυσίπονο, καρδιά, πονοκέφαλο, ιλίγγους, αϋπνία, σκόρο. 
Λιναρόσπορος: Βήχα, δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες, πέτρες χολής. 
Λουΐζα: Αδυνάτισμα, αέρια εντέρου, δυσκοιλιότητα, τυμπανισμούς, καλή διάθεση. 
Λυκίσκος: Ζάχαρο, χοληστερίνη, ηρεμιστικό, αναφροδισιακό. 
Μάραθο: Πέτρες νεφρών, αδυνάτισμα, λιποδιαλύτης. 
Μαντζουράνα: Στομαχόπονους, αέρια, αϋπνίες, κοιλόπονο. 
Μαστίχα Χίου: Ζάχαρο, χοληστερίνη, διουρητική, χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική. 
Μελισσόχορτο: Ηρεμιστικό, αϋπνίες, διαλύει ουρικό οξύ, ταχυκαρδίες, υπέρταση. 
Μέντα: Στομαχικές διαταραχές, γρίπη, ξηρόβηχα. 
Μολόχα: Μαλακτική για το λαιμό, βήχα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, γαστρίτιδα, άσθμα. 
Πράσινο τσάι Κίνας: Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, συκώτι, χολή, καρκίνο στομάχου. 
Πικρόξυλο: Ζάχαρο, χοληστερίνη. 
Πασιφλώρα: Ηρεμιστική, αϋπνίες, στρες, νεύρα. 
Πιπερόριζα: Τονωτική, αφροδισιακή. 
Πολυκόμπι: Πέτρες νεφρών, προστάτη, κύστη, ζάχαρο, αιμορροΐδες, σκώλικες εντέρου. 
Πολυτρίχι: Βρογχίτιδες, τραχειίτιδες, κρυολόγημα, φλεγμονές ουρικών οδών, άσθμα. 
Σαπουνόχορτο: Χολαγωγικό, καθαρτικό, έκζεμα, δερματίτιδα, νεφρά. 
Σαλέπι: Πονόλαιμο, γρίπη. 
Σιναμική: Δυσκοιλιότητα. 
Σινάπι: Βρογχίτιδα, ρευματισμούς, πλευρίτιδα, νευραλγίες, καρδιά. 
Σπαθόχορτο: Στομαχόπονους, ρευματισμούς, πληγές και κρεατοελιές (λάδι με 
σπαθόχορτο). 
Σαμπούκο: Γρίπη, φαρυγγίτιδα, κρυολόγημα, βρογχικά, αλλεργικό άσθμα, βήχα. 
Σκορπιδόχορτο: Πέτρες νεφρών, προστάτη, κυστίτιδα. 
Τανατσέτο: Παράσιτα, χαλαρώνει αιμοφόρα αγγεία, ανακουφίζει πόνους περιόδου.  
Ταραξάκο: Ίκτερο, ρευματισμούς, αιμορροΐδες, ζαχαροδιαβήτη. 
Τσάι βουνού: Θερμαντικό, γρίπη, βήχα, ηρεμιστικό, αϋπνίες, αναιμία. 
Τσουκνίδα: Αιμοκαθαρτικό, συκώτι, πέτρες νεφρών, διαλύει ουρικό οξύ, αφροδισιακό, 
περιέχει βιταμίνες A, B, C και μέταλλα. 
Ύσσωπος: Ζάχαρο, άσθμα, χοληστερίνη, βρογχικά, υπέρταση. 
Φασκόμηλο: Ζάχαρο, υπόταση, αναιμία, δυναμωτικό, στομάχι, μυϊκούς πόνους, γρίπη. 
Χαμομήλι: Ηρεμιστικό, αϋπνίες, χωνευτικό, διουρητικό, ρευματισμούς. 
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Αναλυτική Παρουσίαση Βοτάνων και Χρήσεων 

  

                                         
Χρήσεις Είναι ήπιο διουρητικό, για ουρηθρίτιδα, κυστίτιδα, διαλύει πέτρες στα 

νεφρά και τη χολή επιδρά ευεργετικά στη διόγκωση του προστάτη.  

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι πολυετές αγριόχορτο αυτοφύεται και φθάνει ως 80 εκ ύψος. Έχει 
ρίζωμα λευκό και εμφανίζει πράσινα άνθη.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Το πιο χρήσιμο μέρος της αγριάδας είναι το ρίζωμα που περιέχει φυτική 
κόλλα, σίδηρο, κάλιο. Βάζουμε να μουσκέψουν όλη τη νύχτα 35 γρ ρίζες 
αγριάδας και το πρωί τις βάζουμε σε 3 ποτήρια νερό. Πίνουμε σε 
κανονικά διαστήματα από το πρωί ως το βράδυ.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Από την αγριάδα για τη φαρμακευτική χρησιμοποιούνται το ρίζωμα τα 
άνθη και τα σπέρματα. 

                                       

 

                                                 

 

Χρήσεις Για αντιβηχικό, εφιδρωτικό, ηρεμιστικό, διουρητικό και για τριχόπτωση. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι χνουδωτό ποώδες πολυετές φυτό, αρκετά τοξικό. Τα άνθη της έχουν 
το γνωστό ιώδες χρώμα. Χρήσιμα μέρη τα επίγεια τμήματα. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Την άνοιξη συλλέγουμε τα υπέργεια μέρη του φυτού και τα 
αποξηραίνουμε. Φρέσκο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί 
είναι πολύ τοξικό. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Είναι αρκετά τοξικό και πρέπει να χρησιμοποιείτε υπό την επίβλεψη 
γιατρού. 
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Χρήσεις Χρήσιμο μέρος είναι η ρίζα της είναι για το άγχος την αϋπνία και 

ενδυνάμωση της καρδιάς. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι φυτό πολυετές, το στέλεχος της είναι όρθιο και τα φύλλα της 
μοιάζουν με αυτά της φτέρης.   

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμο μέρος είναι η ρίζα και τα ξεραμένα φύλλα ρίχνουμε σε δυο 
ποτήρια καυτό νερό 8 γρ. Από τη ρίζα βαλεριάνας και με τα από δέκα 
λεπτά το σουρώνουμε  και πίνουμε με δυο φλιτζάνια τη μέρα όχι εντελώς 
γεμάτα.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Ευδοκιμεί σε ορεινά πετρώδη εδάφη αναπτύσσονται σε δέσμες και 
ανθίζουν από τα τέλη της άνοιξης ως και το καλοκαίρι. 

 

 

         
Χρήσεις Για πόνους στις αρθρώσεις και για επούλωση τραυμάτων. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι θαμνώδες περίπου 20 – 40 εκατοστά και έχει κίτρινο ανθό 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Το αποξεραίνουμε σε σκιερό μέρος.  Για εντριβή, βάζουμε σε ένα 
μπουκάλι  λάδι φύλλα και ανθό και το αφήνουμε στον ήλιο 20 μέρες 
περίπου. για την αλοιφή προσθέτουμε λίγο κερί και το αφήνουμε στον 
ήλιο μέχρι να πήξει.    

Λοιπές 
πληροφορίες 
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Χρήσεις Για έλκη, αναιμία, διάρροια, στηθάγχη, διαβήτη και καρδιακές παθήσεις. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Θάμνος ακανθώδης με αγκαθωτά στελέχη, πλούσιο φύλλωμα και 
άφθονους κόκκινους καρπούς. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Παίρνουμε 10γρ φύλλα βάτου στα 100 μέρη νερού, βράζουμε και με αυτό 
το αφέψημα κάνουμε γαργαρισμούς. Σιρόπι από βατόμουρα είναι 
φάρμακο για δυσεντερία και στοματίτιδα. Παρασκευή σιροπιού. χυμός 
από βατόμουρα βράζεται με διπλάσιο βάρος ζάχαρης. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Ευδοκιμεί κοντά σε ρυάκια, φράκτες, βουνά και αγρούς. Ανθίζει την 
άνοιξη και καρποφορεί όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 

  

                                                       

 

Χρήσεις Χρησιμοποιείται για γαργαρισμούς στις αμυγδαλές και για πλύσεις των 
ματιών. Καθώς για φλεγμονές του στόματος και καθαρισμός της ακμής, 
ως επουλωτικό των ελαφρών πληγών. 

 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι ποώδες φυτό με ύψος έως και 40 εκ. Έχει φύλλα σχιστά φτερωτά με 
πέντε λοβούς και άνθη  βιολετί ή λευκά με πέντε πέταλα. Το φυτό έχει 
κάποια ιδιάζουσα μυρωδιά. 

 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Το χρήσιμο μέρος του γερανιού είναι το ρίζωμα και τα φύλλα του. Σε 1 
λίτρο βραστό νερό βάζετε 20 γρ. του φυτού. πίνετε 3 4 φλιτζάνια την 
ημέρα. κοπανισμένα φύλλα τοποθετούνται πάνω στις πληγές. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Θεωρείται ακόμη ότι το γεράνι είναι κατά της στειρότητας. 
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Χρήσεις Είναι διουρητικό, υπατικό, αντιπυρετικό, ρευματικό, αρθριτικό, για 

αρτηριακή πίεση. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι αειθαλές δέντρο με ύψος ως και 10 μ. Έχει αγκαθωτά γυαλιστερά 
φύλλα, μικρά λευκά άνθη και σφαιρικούς κόκκινους καρπούς. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Τα χρήσιμα μέρη είναι τα φύλλα και οι άκρες των βλαστών, 
παρασκευάζουν, ρόφημα που είναι πικρό και στυφό. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Το αρκουδοπούρναρο διεγείρει το νευρικό σύστημα περισσότερο από τον 
καφέ και το τσάι. 

 

 

 

 
Χρήσεις Για το έντερο, και για φουσκώματα.  

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Το γλυκάνισο είναι ποώδες μονοετές, αρωματικό φυτό, χρήσιμα, μέρη του 
γλυκάνισου, είναι οι σπόροι του. Το ρόφημα του ανακουφίζει από τη 
δυσπεψία, το φούσκωμα και τους κολικούς. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Ρίχνουμε 5-6 γρ σε δυο ποτήρια ζεματιστό νερό και το αφήνουμε για δέκα 
λεπτά. Από το τσάι αυτό, πίνουμε ένα φλιτζάνι το μεσημέρι και το βράδυ, 
μετά το φαγητό. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Από τους ώριμους σπόρους του γλυκάνισου παράγεται το αιθέριο έλαιο, 
που διαθέτει διουρητικές, αντιβηχικές, χωνευτικές, αποχρεμπτικές,  
αντιφυσικές, σπασμολυτικές και τονωτικές ιδιότητες. Το γλυκάνισο 
ανακουφίζει τους κολικούς πόνους των βρεφών. 
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Χρήσεις Ανακουφίζει από πόνους τον μυών, των αρθριτικών και των ρευματισμών. 

Για ρινορραγίες, στομαχόπονο, δυσπεψία. Δυναμώνει τις ρίζες των 
μαλλιών. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Έχει γυαλιστερά ωοειδή φύλλα με χαρακτηριστικό άρωμα και μικρούς 
ωοειδείς καρπούς .Από τα κουκούτσια των καρπών παράγεται το γνωστό 
δαφνόλαδο. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Σε 200γρ βραστό νερό μουλιάζουμε 4γρ φύλλα για ¼ της ώρας 
διευκολύνει την πέψη και τονώνει τον οργανισμό. Πολύ δυναμωτικό τσάι 
Βράζουμε 150γρ φρέσκα φύλλα και όταν κρυώσει λουζόμαστε.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Αγαπά τις υγρές, ηλιόλουστες, απάνεμες περιοχές. Τα φύλλα της δάφνης 
συλλέγονται πάντα χλωρά και τα αποξηραίνουμε σε μέρος σκιερό 

 

 

  

 

                                                        
Χρήσεις Για αρθρίτιδα, ηπατικά, ανορεξία, καρδιοπάθειες μυϊκών πόνων, 

στομαχόπονο, κιρσών, τριχόπτωσης, εκζέματος, πονοκεφάλου. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Ξυλώδες, αειθαλές, πολυετές φυτό. Τα φύλλα του είναι βελονοειδή και 
χνουδωτά, με χαρακτηριστικό άρωμα. Τα άνθη του μικρά και γαλάζια. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Αν λιώσουμε φρέσκο δενδρολίβανο και το βάλουμε στο κεφάλι   
μπορούμε να σταματήσουμε το πέσιμο τον μαλλιών. Βράζουμε 5γρ άνθη 
και φυλλαράκια σε ένα ποτήρι νερό και το πίνουμε το πρωί νηστικοί. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Χρησιμοποιείτε ευρέως στη μαγειρική, τη φαρμακοποιία και την 
αρωματοποιία. 
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Χρήσεις Κατά των κουνουπιών. Δρα ανακουφιστικά κατά των κολικών, των 

στομαχικών αερίων, των αιμορροΐδων και της ναυτίας. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι πολυετές, ποώδες, έχει ευχάριστο άρωμα λογχοειδή φύλλα, ροζ ή 
μοβ άνθη και ωοειδείς καρπούς. Ο δυόσμος έχει πολλές θεραπευτικές 
ιδιότητες.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Τρίβουμε το δέρμα με τα φύλλα του.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Έχει διουρητικές αναλγητικές και αντιεμετικές ιδιότητες επίσης βοηθά 
στην αντιμετώπιση του βήχα, των μολύνσεων, των πονοκεφάλων και των 
πόνων της εμμήνου ρύσης (Καθώς είναι εξαιρετικό αντισπασμωδικό). 

 

               

 

                                                      
Χρήσεις Οι αντισηπτικές του ιδιότητες βοηθούν στη γρήγορη θεραπεία και 

επούλωση εκδορών και κοψιμάτων.  

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Τα χρήσιμα μέρη του ευκαλύπτου είναι τα φύλλα του από τα οποία 
παράγεται έλαιο που περιέχει αλκοόλες κινεόλη, πινένια, κουμιναλδεϋδη 
και αρωμαδενδρίνη.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Εισπνοές για την καταρροή Τι θα χρειαστείτε: 15 γρ. ευκαλύπτου ή 5-15 
σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου Η συνταγή: Εκχύστε το βότανο ή 
προσθέστε τις σταγόνες από το έλαιό του σε 750 ml νερό.  

Εισπνεύστε για 10΄. 

Λοιπές 
πληροφορίες 
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Χρήσεις Για γρίπη, βήχα, πονόλαιμο και για ουλίτιδα, για εντερικές, και 
στομαχικές διαταραχές καθώς και ρευματικούς και μυϊκούς πόνους. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Αρωματικό φυτό ποώδες, πολύκλαδο, φτάνει σε ύψος τα 20 εκ. Με άνθη 
μοβ ή ροζ, που ανθίζουν το καλοκαίρι. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι τα φύλλα και τα άνθη, αποξηραίνονται και 
φυλάσσονται σε σκιερά μέρη. Σ΄ ένα ποτήρι καυτό νερό, ρίχνουμε 5 γρ. 
Θυμάρι και αφήνουμε για 10 λεπτά. σουρώνουμε αν θέλουμε 
προσθέτουμε λίγο μέλι, πίνουμε 2 3 φορές την ημέρα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Το έλαιο του θυμαριού είναι αντιβακτηριδιακό και αντιμυκητιακό. 

 

                  
Χρήσεις   Τα άνθη που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς συλλέγονται 

το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικό και πολλαπλά χρήσιμο φαρμακευτικό 
βότανο, καθώς διαθέτει αντισηπτικές επουλωτικές, αντιικές και 
αποτοξινωτικές ιδιότητες.   

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Καθαρτικές, εφιδρωτικές και ηρεμιστικές. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Το αφέψημα των λουλουδιών της (5 γραμ. σε 100 γραμ. νερού) μπορεί να 
λαμβάνεται 3 φορές την ημέρα κατά του ίκτερου ή ως καταπραϋντικό .Αν 
το αφήσουμε αρκετό καιρό μέσα σε λάδι, φτιάχνουμε αλοιφή που 
θεραπεύει πληγές.   

Λοιπές 
πληροφορίες 
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Χρήσεις Ένα μυρωδάτο αφέψημα που καταπραΰνει τους πόνους της περιόδου και 

γενικότερα της κοιλιάς. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

 Η κανέλα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ατονίας και ανακουφίζει τους 
καταπονημένους μυς. Είναι καλή πηγή μαγνησίου και σιδήρου, αν και 
συνήθως η ποσότητα που χρησιμοποιούμε στα πιάτα μας δεν είναι 
επαρκής. Είναι θερμαντική, εφιδρωτική, βελτιώνει τη λειτουργία των 
νεφρών 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Βράζουμε σε νερό 1 κομματάκι κανέλα και 2 γαρύφαλλα, και όταν πάρει, 
χρώμα στύβουμε 2 σταγόνες, λεμόνι και πίνουμε 1 ποτηράκι τη μέρα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

 

 

 

                
Χρήσεις Για τον έρπη και τα τσιμπήματα. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Αναπτύσσετε σε υγρά και σκιερά μέρη. Έχει  ρίζα μακριά με κόμπους, 
ασπριδερούς στο στέλεχος. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Μαζεύουμε την άνοιξη, τον ανθό, μισό μπουκάκι ανθό και λίγο λάδι και 
το αφήνουμε για 10 μέρες, στον ήλιο. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Το χρησιμοποιούν ως στομαχικό, διεγερτικό, κατά, των αερίων και ως 
καρυκεύματα. Η χημική τους σύστασή του είναι οι σπόροι, αιθέριο έλαιο, 
λάδι, άμυλο.  
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Χρήσεις Έχει αντισηπτικές, αποχρεμπτικές, διουρητικές ιδιότητες. κατά της 

αϋπνίας, για πληγές ,και έλκη ,ρευματικούς και αρθριτικούς πόνους.  

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Ψηλό δέντρο με κυανοπράσινα βελονοειδή φύλλα και καρπούς μικρά, 
ωοειδή κουκουνάρια. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Βράζουμε 15 μικρούς καρπούς κέδρου σ’ ένα φλιτζάνι τσαγιού τη μέρα. 
Ξεραίνουμε λίγους καρπούς κέδρου, τους κάνουμε σκόνη, βάζουμε ένα 
κουταλάκι σκόνη σε ένα φλιτζάνι του καφέ νερό. Πίνουμε τρείς φορές την 
μέρα νηστικοί. Είναι για διαβητικούς  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Τα χρήσιμα μέρη του κέδρου είναι οι ώριμοι μπλε καρποί του και το έλαιο 
του. 

 

 

 

 

 

Χρήσεις Είναι αντισπασμωδικό, με αντισηπτικές και στυπτικές ιδιότητες, για 
ουρηθρίτιδα, κυστίτιδα, δυσεντερία, διάρροια, βοηθά επίσης στον 
ερεθισμένο λαιμό. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι όμορφος αειθαλής θάμνος, φθάνει σε ύψος μέχρι 5 μ. Με σκληρά 
οδοντωτά φύλλα και άνθη αχνορόδινα σαν καμπανούλες. Οι καρποί της 
είναι στρόγγυλοι, κόκκινοι ελαφρά αγκαθωτοί. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Τα χρήσιμα μέρη είναι οι καρποί της και τα φύλλα. Μπορούμε να 
κάνουμε εντριβές με το χυμό που βγάζουν τα κούμαρα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Την κουμαριά την συναντάμε σε πολλά βουνά της Ελλάδος. 
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Χρήσεις Για πρηξίματα, φλεγμονές, διάρροια, ερεθισμούς του λαιμού, των εντέρων 
και του ουροποιητικού. Βοηθά στην πέψη. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Μονοετές δημητριακό, έχει όρθιο μίσχο που φθάνει ως 1 μ. Λογχοειδή 
φύλλα και στάχυα με σπόρους. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμο μέρος είναι οι ρίζες και οι σπόροι. Βράζουμε κακά το κριθάρι 
μέχρι να σπάσουν οι σπόροι και με το ζουμί κάνουμε τοπικές πλύσεις. 
Επίσης μπορούμε να πιούμε από αυτό το αφέψημα.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Η βύνη που βγάζουν από το κριθάρι αποτελεί την βάση φια την 
Παρασκευή της μπύρας. 

 

 

 

  

 

                                                     
Χρήσεις για κρυολογήματα, ρευματισμούς ,σπασμωδικού βήχα, πονόλαιμου και 

γρίπης. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Αειθαλές κωνοφόρο δέντρο με ύψος μέχρι και 30 μ. τα φύλλα του είναι 
σκουροπράσινα μικρά και οι καρποί του – κουκουνάρια- χωρίζονται σε 
αρσενικά και θηλυκά. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι οι καρποί, τα φύλλα και ο φλοιός. Βράζουμε 15γρ 
από κλαδιά κυπαρισσιού σε δυο ποτήρια νερό και πίνουμε μεσημέρι 
βράδυ από ένα ποτήρι του κρασιού, μετά το φαγητό. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Το αιθέριο έλαιο του περιέχει πινένιο, καρένιο, και κεδρόλη. Το 
εκχύλισμα των καρπών περιορίζει την εφίδρωση. 
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Χρήσεις Χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό, σπασμολυτικό, αϋπνία, διάρροια 
κρυολογήματα, άλατα, βρογχίτιδες. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Κοντό ποώδες φυτό ύψος 30-40 πόντους. Άνθη μωβ και φύλλα πράσινα 
που την  άνοιξη λαδώνουν.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρησιμοποιείται το έλαιο των φύλλων για εντριβές στα κρυολογήματα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Στην Κρήτη έχουν ειδικά μηχανήματα για την επεξεργασία του φυτού. Το 
έλαιον φυτού το εξάγουν και στην Γαλλία. 

 

 

 

 

Χρήσεις Τονωτικό, για ίκτερο και δυσπεψία, αντιπυρετικό καθώς και για πέτρες 
στα νεφρά. Εξαιρετικό απολυμαντικό για πληγές. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Φυτό, ποώδες, θαμνώδες, πολυετές με φύλλα λεπτά και οδοντωτά με άνθη 
σε σχήμα χωνιού. Φυτρώνει σε περιοχές με πολύ νερό. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι η ρίζα και τα φύλλα. Η ρίζα είναι πολύ δύσοσμη και 
έχει γεύση στυφή και πικρή. Βράζουμε 30 γρ ρίζες λάπαθων. Τις 
αφήνουμε δέκα λεπτά και μετά τις σουρώνουμε. Πίνουμε δυο φλιτζάνια 
τη μέρα απ’ το αφέψημα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Η φρέσκια σαλάτα φτιαγμένη από τα φύλλα την άνοιξη είναι πολύ 
θρεπτική και καθαρίζει το αίμα. 
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Χρήσεις Πέτρες στα νεφρά και άμμο. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Το λεμόνι είναι  κυρίως, φάρμακο αντισκορβουτικό, με την βιταμίνη c 
που περιέχει, σε μεγάλη ποσότητα. Είναι αντιπυρετικό, μετριάζει τον 
πυρετό γενικά.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Βράζουμε, 3 λεμόνια τρυπημένα με πιρούνι και 3 ποτήρια νερό μέχρι να 
μείνει, ένα ποτήρι πίνουμε, από ένα φλιτζανάκι,. Πρωί μεσημέρι, βράδυ 
για 4 ημέρες. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Είναι καλό φάρμακο στις περιπτώσεις έλκους βαριάς μορφής.  

 

 

                  

 

                                                
Χρήσεις Για τον πονόματο, τους πόνους ρευματισμών.                  

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι τονωτικό, σπασμολυτικό, κάνει καλό στις ξινίλες, διώχνει τα αέρια. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Οι βλαστοί, τα φύλλα και τα άνθη χρησιμοποιούνται. Γίνονται αφέψημα 
με 10 έως 20 γρ.σε ένα λίτρο νερό, το οποίο συντελεί στο αδυνάτισμα του 
σώματος.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα που παίρνονται το φθινόπωρο.  

 

 

 



31 

 

               
Χρήσεις  Για λοιμώξεις του ουροποιητικού, υδρωπικίας, της υπέρτασης κατά του 

καρκίνου και των νεφρόλιθων 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Έχει λεπτά στελέχη με οδοντωτά φύλλα και ευχάριστο άρωμα, φτάνει τα 
20 εκατ.ύψος και φτάνει και ως 1 μέτρο. Έχει πολλές βιταμίνες και 
μεταλλικά άλατα.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Τα χρήσιμα μέρη είναι τα φύλλα, η ρίζα και οι σπόροι του. Βράζουμε 
φύλλα και κοτσάνια μαϊντανού μέσα σε γάλα και πίνουμε πολλές φορές 
την ημέρα ,είναι για το άσθμα. Για τσιμπήματα εντόμων χτυπάμε φύλλα 
να βγει ο χυμός και βάζουμε στο τσίμπημα 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Τα φύλλα φρεσκάρουν  την αναπνοή από την κακοσμία. 

 

  

 

                                                      
Χρήσεις Για μείωση χοληστερίνης 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Η μαστίχα Χίου είναι ρητινώδης έκκριση του μαστιχόδεντρου. φυσική 
αρωματική ρητίνη, που εκκρίνεται σε σχήμα δακρύων από τον κορμό και 
τα μεγάλα κλαδιά, μέσω επιφανειακών τομών που προκαλούνται με 
αιχμηρά εργαλεία. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Στη σύγχρονη θεραπευτική χρησιμοποιούνται πολλά από τα 
φαρμακευτικά φυτά, είτε τα δραστικά τους συστατικά. Αναφέρω 
ενδεικτικά τη Valeriana Officinalis (ηρεμιστικό, ταχυκαρδίες), Rosa 
Canina-Αγριοτριανταφυλλιά (ροδέλαιο,πηγή βιταμίνης C) 

Λοιπές 
πληροφορίες 
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Χρήσεις Έχει αντισπασμωδικές και χωνευτικές ιδιότητες για μυϊκούς σπασμούς και 
πεπτική διαδικασία. Για στομαχικό έλκος, κοιλιακές κράμπες, φούσκωμα, 
διάρροια, καούρα, δροσίζει την αναπνοή και καθαρίζει τα δόντια. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι φυτό πολυετές, ποώδες και φτάνει σε ύψος τα 70 εκατ. Έχει 
τετράγωνο βλαστό με ιδιαίτερο μοβ χρώμα, λογχοειδή φύλλα και ρόδινα ή 
άσπρα ακανθώδη άνθη. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι τα άνθη και τα φύλλα. Καθώς και το αιθέριο έλαιο 
που είναι πολύ χρήσιμο στην αρωματοποιία, την ζαχαροπλαστική και την 
ποτοποιία. Βάζουμε σε βραστό νερό 30 γρ. φύλλα και άνθη μέντας και 
αφήνουμε για 15 λεπτά. σουρώνουμε, βάζουμε ζάχαρη και το πίνουμε 
ζεστό. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Η τοποθέτηση φύλλων μέντας στους κροτάφους αποτελεί μια καλή 
θεραπεία για τον πονοκέφαλο. 

 

 

  

 

                                          
Χρήσεις Είναι αποχρεμπτική, μαλακτική, ηρεμιστική, καταπραϋντική.Για κάλους , 

πληγές και εγκαύματα. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Φτάνει σε ύψος το μισό μέτρο, τα φύλλα της είναι σαρκώδη σε σχήμα 
παλάμης, ενώ τα άνθη της είναι γαλάζια ή ροζ ή λευκά. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Η ρίζα ως κατάπλασμα χρησιμοποιείτε σε κάλους, πληγές, εγκαύματα. Για 
αφέψημα 60γρ φύλλα και άνθησε ένα λίτρο νερό. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Μπορεί να αναπτυχθεί σε δυσχερείς συνθήκες καθώς και αρκετά 
ανθεκτικό φυτό. 
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Χρήσεις Καθαρτικό αίματος  για ήπαρ και πεπτικό σύστημα .για ουρική αρθρίτιδα 

και ρευματικούς πόνους. καλό χωνευτικό, καλή λειτουργία χολής. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Πολυετές και πολύ κοινό φυτό, φθάνει σε ύψος το ένα μέτρο . έχει βαθιές 
ρίζες, φύλλα λογχοειδή και άνθη με γαλάζιο χρώμα. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμο μέρος είναι η ρίζα, τα άνθη και τα φύλλα. Ρίχνουμε 15 γρ νερό 
από τα άνθη και τα φύλλα σε δυο ποτήρια καυτό νερό και τα αφήνουμε 
για 10 λεπτά και πίνουμε τρία ποτήρια κρασιού τη μέρα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Ο λευκός χυμός από το βλαστό και τη ρίζα χρησιμοποιείται και ως τοπική 
θεραπεία για τις κρεατοελιές .Ονομάζεται επίσης και αγριογάρουλο. 

 

 

 

 

Χρήσεις Είναι τονωτικό, σπασμολυτικό, αντιφυσητικό, χωνευτικό, εφιδρωτικό, 
αντισηπτικό, αντιδιαβητικό και για τον πονόδοντο. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Φυτό πολυετή, αρωματικό με ύψος ως 80 εκ. Έχει φύλλα ωοει9δή και 
άνθη ρόδινα σε δέσμες.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι οι βλαστοί με τα οποία φτιάχνουμε αφεψήματα και 
εγχύματα, (8-15 γρ. Ρίγανης σε 1 λίτρο νερού ) βράζουμε ένα κουταλάκι 
ρίγανη και κάνουμε γαργάρες για πονόδοντο. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Είναι πολύ κοινή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιέχει κάμφορα, αιθέριο 
έλαιο, δριμύ αρωματικό. Η ανθισμένη ρίγανη συλλέγεται το καλοκαίρι.  
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Χρήσεις Για ουρική αρθρίτιδα, ρευματικές παθήσεις, βελτίωση του 
κυκλοφοριακού και νευρικού συστήματος. διουρητικό, αντισηπτικό  και 
υπερτασικό. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Φυτό διετές, με ύψος ως 50 εκ. φύλλα πτεροειδή, γραμμωτό μίσχο,λευκά 
άνθη και χαρακτηριστικό άρωμα. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι τα φύλλα, οι ρίζες και οι μίσχοι. Καταπλάσματα με 
κοπανισμένα φύλλα κάνουν καλό σε πληγές και μώλωπες. σε τρία 
ποτήρια νερό βράζουμε 25γρ ρίζες σέλινου και πίνουμε στη διάρκεια της 
μέρας. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Το σέλινο είναι σημαντικό φαρμακευτικό βότανο. διαθέτει αιθέριο έλαιο, 
λίπος, φώσφορο και νιτρικό κάλιο. 

 

 

 

 

Χρήσεις Είναι ισχυρό καθαρτικό, διουρητικό, για χολολιθίαση, ηπατικές, 
καρδιακές διαταραχές. Καταπολεμά και την δυσκοιλιότητα. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι θαμνώδες, πολυετές φυτό, φέρει κλαδιά που μοιάζουν με ράβδους 
και είναι άφυλλα και πολύ σκληρά. Τα λουλούδια του είναι κίτρινα. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι οι τρυφερές κορφές των βλαστών του. Σε τέσσερα 
ποτήρια καυτό νερό, ρίχνουμε 10 γρ. Άνθη σπάρτου και μετά από δέκα 
λεπτά σουρώνουμε. Πίνουμε ένα ποτηράκι του κρασιού τρείς φορές την 
ημέρα. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Συνιστάται σε άτομα με καρδιακά προβλήματα γιατί θεωρείτε ότι είναι 
ικανό να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο συγκοπής. 
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Χρήσεις Είναι αντισπασμωδικό, για ημικρανίες, νευρικούς εμετούς, δυσπεψία, 
συνάχι, βήχα, κρυολόγημα. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Είναι φυλλοβόλο, μεγάλο δέντρο του δάσους. Τα φύλλα του είναι 
καρδιόσχημα και τα άνθη του έχουν κίτρινο χρώμα.  

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι τα άνθη και ο εσωτερικός φλοιός. Άνθη και 
φυλλαράκια στη βάση τους έχουν αποχρεμπτικές, μαλακτικές και 
λευκαντικές ιδιότητες. Βράζουμε 15 γρ φύλλα τίλιο σε 2 ποτήρια νερό, 
σουρώνουμε και πίνουμε.     

Λοιπές 
πληροφορίες 

Το αφέψημα της σε συνδυασμό με ασπιρίνη ή με χαμομήλι ανακουφίζει 
από το κρυολόγημα και το συνάχι. 

 

          

                                             

 

Χρήσεις Αντιδιαβητικό, διουρητικό, διαλύει το ουρικό οξύ, πολύτιμο σε νεφρίτιδα, 
κυστίτιδα, πέτρες στη χολή. Αιμοστατικό, αντιανεμικό για αναιμία, 
ραχιτισμό και γενικά ατονία του σώματος, αφροδισιακό θεωρείται ότι 
είναι διεγερτικό για τις γυναίκες. 

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Φυτό από την οικογένεια Urticaceae που φυτρώνει σχεδόν παντού και 
θεωρείτε λανθασμένα ζιζάνιο. Εκτός από το τσούξιμο που προκαλεί στο 
δέρμα το φυτό περιέχει βιταμίνες A,B,C,΄σίδηρο, και άλλα μέταλλα.  
Έχει τονωτικές, διουρητικές και αντιρρευματικές ιδιότητες.  
Τα φύλλα της κοπανισμένα σταματούν την αιμορραγία και το αφέψημα 
της καταπολεμά την πιτυρίδα. Επίσης το εκχύλισμα της χρησιμοποιείτε 
για το δυνάμωμα των φυτών και την καταπολέμηση της μελίγκρας. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Το τσάι των φύλλων και τα φρέσκα φύλλα με μέλι παρουσιάζουν καλή 
αποχρεμπτική δράση στο βήχα, βρογχίτιδα, δύσπνοια, πνευμονία, 
φυματίωση και σε περιπτώσεις αιμοπτύσεως. Κρασί φύλλων Τσουκνίδας 
(1:3) παίρνεται από 1 κουτάλι φαγ. για τον βήχα, βρογχίτιδα και 
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πλευρίτιδα. 
 
Έγχυμα και χυμός του φυτού δρα σαν ηρεμιστικό μέσο στις νευρικές 
διαταραχές, επιληψία, υστερία και σπασμούς. Στις αιμορραγίες από την 
μύτη τοποθετείται στην μύτη μια γάζα μουσκεμένη με τον φρέσκο χυμό 
του φυτού. 
 
Σε περιπτώσεις κατακράτησης ούρων σαν ισχυρό διουρητικό μέσο 
συνιστάται να πίνεται αφέψημα φύλλων με μέλι. Σε περιπτώσεις 
κακοηθών εξογκωμάτων συνιστάται να γίνονται πλύσεις με το αφέψημα 
των φύλλων, ρίζας, φρέσκου χυμού και να παίρνεται εσωτερικά. 
Συνδυάζεται πιο καλά γι αυτό το σκοπό αφέψημα ριζών Τσουκνίδας με 
έγχυμα Χελιδονιού, 3 φορές την ημέρα μετά από το φαγητό. Στην 
Τσουκνίδα έχουν ανακαλυφθεί δραστικές βιολογικές ουσίες παρόμοιες με 
τις θηλυκές ορμόνες των γυναικών, γι αυτό η Τσουκνίδα αποδεικνύεται 
ένα από τα καλύτερα φυσικά μέσα για τις γυναικολογικές ασθένειες, 
όπως: διαταραχές των έμμηνων, αιμορραγίες μετά τον τοκετό, λευκόρροια 
κ.ά. Σε περιπτώσεις αδενωμάτων της μήτρας δεν συνιστάται να 
παίρνονται σκευάσματα Τσουκνίδας. 

Αφέψημα: 2 κουτάλια φαγ. με θρυμματισμένο σκεύασμα βουτιέται σ΄ ένα 
ποτήρι (200 γρ.) νερό, βράζεται για 1 λεπτό, μετά το υγρό στραγγίζεται 
και πίνεται. Παίρνονται 2 – 3 τέτοιες δόσεις την ημέρα, γλυκαίνοντας 
κατά προτίμηση με μέλι ή ζάχαρη.Για εξωτερική χρήση προετοιμάζεται 
με τον παραπάνω τρόπο πιο συμπυκνωμένο αφέψημα (2-4 κουτάλια φαγ. 
σε 200 γρ. νερό) και κατά των ρευματισμών και νευραλγιών, για εντριβές 
και κατάπλασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκολάτ (οινοπνευματώδες 
διάλυμα χλωρών φύλλων της Τσουκνίδας σε οινόπνευμα), μία χούφτα 
χλωρά φύλλα σε 500 γρ. οινόπνευμα (40 % συμπυκνωμένο), ή στη θέση 
του τσίπουρου, ούζο ή βότκα,- να μουλιάσουν για 24 ώρες.Για το 
σταμάτημα των εσωτερικών αιμορραγιών συστήνεται ο φρέσκος χυμός, ο 
οποίος πίνεται αμέσως. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Πλούσια σε βιταμίνη c και εξασφαλίζει την απορρόφηση σιδήρου.  
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χρήσεις Ανακουφίζει τον πονόδοντο τα στομαχικά έλκη κολικός και την 

αμυγδαλίτιδα αντιπυρετικό.  

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Έχει ύψος 1,50 μ. έχει τετράγωνα χνουδωτά ξυλώδη στελέχη φύλλα 
ωοειδή θαλλασογκριζοπράσινα φύλλα. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Αναλγητικό και ανακουφίζει από τον πονόδοντο είναι για το κρυολόγημα 
και το βήχα βράζουμε 10 γρ. Φασκόμηλο σε δυο ποτήρια νερό και 
πίνουμε από ένα μεσημέρι και βράδυ μετά φαγητό.  

Λοιπές 
πληροφορίες 

Δεν πρέπει να λαμβάνεται θεραπευτικά πάνω από 1 έως 2 εβδομάδες κάθε 
φορά. 

 

   

                                                                                                         

 

Χρήσεις Είναι φυτό αντιφλεγμονώδες για κρυολογήματα, βήχα, πυρετό, εντερικά 
αέρια, γαστρίτιδα, αιμορροΐδες, δυσπεψία, αϋπνία, στοματικές φλεγμονές. 
ακμή, αλλεργίες, άγχος .    

Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά 

Ποώδες αρωματικό φυτό με φύλλα πτεροειδή, άνθη λευκά με 
χαρακτηριστικό άρωμα. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του χαμομηλιού είναι 
ποικίλες και πλούσιες. 

Συνταγές και 
τρόπος 
εφαρμογής 

Χρήσιμα μέρη είναι τα νωπά και αποξηραμένα άνθη του. Ρίχνουμε 4 γρ 
χαμομήλι σε 2 ποτήρια βραστό νερό, αφήνουμε για 10 λεπτά σουρώνουμε 
και πίνουμε, χωρίς να βάλουμε ζάχαρη ,είναι για δίαιτα. Ζεματάμε 1 
κουταλιά χαμομήλι σε 1 φλιτζάνι ζεστό νερό, το αφήνουμε 10 λεπτά 
σουρώνουμε και πίνουμε ,είναι για ημικρανίες. 

Λοιπές 
πληροφορίες 

Δεν βράζουμε το χαμομήλι για να μην καταστραφούν τα αιθέρια έλαια 
που περιέχει. 
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BOTANA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 

Οι δίαιτες και η σωματική άσκηση δεν είναι τα μόνα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να 
χάσουμε τα περιττά κιλά. Μπορούμε να το πετύχουμε και με πιο φυσικούς, εναλλακτικούς 
τρόπους, και μάλιστα εξοικονομώντας ενέργεια. Τα κάτωθι βότανα μπορούν να συμβάλουν 
στην απώλεια κιλών.  

Θα πρέπει να τονίσουμε, πάντως, ότι τα βότανα από μόνα τους δεν είναι θαυματουργά. Απλά 
αποτελούν ένα ωφέλιμο συμπλήρωμα μιας ισορροπημένης δίαιτας που, ούτως ή άλλως, πρέπει 
να κάνουμε προκειμένου να αδυνατίσουμε. 

Τα βότανα που βοηθούν στο αδυνάτισμα είναι τα εξής:   

Φασκόμηλο: Βοηθά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού. Τρόπος παρασκευής: Βράζετε μία 
χούφτα φασκόμηλο σε 4 φλιτζάνια νερό. Πίνετε ένα ποτήρι από το ρόφημα πρωί, μεσημέρι και 
βράδυ, πριν από το φαγητό. Εκτός του ότι βοηθά στο αδυνάτισμα, είναι αρωματικό, ελαφρώς 
διουρητικό και έχει ευχάριστη γεύση. Μπορείτε να το πίνετε για πολύ καιρό, χωρίς να 
αντιμετωπίσετε παρενέργειες. 

Χαμομήλι: Είναι ένα ελαφρύ ρόφημα, που συμβάλλει στην αποτοξίνωση του 
οργανισμού. Τρόπος παρασκευής: Διαλύστε 1 κ.γ. χαμομήλι σε σκόνη σε βραστό νερό. Πίνετε 
1-2 ποτήρια την ημέρα, πριν από το φαγητό. 

Λεμόνι: Βοηθά στη διάλυση του συσσωρευμένου λίπους. Τρόπος παρασκευής: Σε ένα ποτήρι 
χλιαρό νερό στύψτε 10 σταγόνες από ένα φρεσκοκομμένο λεμόνι. Πίνετε αυτό το βιταμινούχο 
ρόφημα κάθε πρωί 

Μέντα: Είναι διουρητική. Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε 1 κ.γ. μέντα σε βραστό νερό. Πίνετε 
από το αφέψημα κάθε πρωί. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλα μέντας στο 
τσάι, σε άλλα ροφήματα, στους χυμούς, αλλά και στις κομπόστες. 

Σέλινο: Είναι ένα πολύ καλό διουρητικό, το οποίο βοηθάει ιδιαίτερα στο αδυνάτισμα. Τρόπος 
παρασκευής: Σε ένα λίτρο νερό βράστε 5 ρίζες και φύλλα σέλινου. Πίνετε 3-4 ποτήρια την 
ημέρα.  
Σένα: Την βρίσκετε στα φαρμακεία. Τρόπος παρασκευής: Μουσκέψτε λίγα φύλλα σ’ ένα 
ποτήρι βραστό νερό, για 5 ώρες περίπου. Το σουρώνετε και το πίνετε το βράδυ, κατά 
προτίμηση πριν κοιμηθείτε. 

 

Φυτολάκα: H φυτολάκα είναι ένα δέντρο τα φύλλα του οποίου έχουν κυρίως λιποδιαλυτική 
και εν μέρει διουρητική δράση. H φυτολάκα βοηθά ανθρώπους με έντονο πρόβλημα τοπικού 
πάχους. Τρόπος παρασκευής: Eτοιμάζετε έγχυμα με 1 κουταλάκι φυτολάκα σε 1 φλιτζάνι 
νερό. Επίσης, τη φυτολάκα θα τη βρείτε και σε πόσιμη μορφή, σε φαρμακεία με 
ομοιοπαθητικά. Διαλύετε 10 σταγόνες φυτολάκα σε ένα φλιτζανάκι νερό και πίνετε μέχρι 3 
φλιτζανάκια την ημέρα. 
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Aψιθιά: Αν σας αρέσουν τα γλυκά. H αψιθιά φημίζεται για την πλούσια περιεκτικότητά της 
σε αιθέρια έλαια. Συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στο 
μεταβολισμό των υδατανθράκων (σακχάρων) - γι’ αυτό και ενδείκνυται για όσους έχουν 
αδυναμία στα γλυκά. Τρόπος παρασκευής:Eτοιμάζετε έγχυμα με 1-2 κουταλάκια αψιθιά σε 1 
φλιτζάνι νερό. 

Iβίσκος: Για τη δυσκοιλιότητα. Εκτός από διακοσμητικό φυτό, ο ιβίσκος έχει και 
θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και 
στον καλύτερο μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. O ιβίσκος 
ενδείκνυται για τους υπέρβαρους με πρόβλημα δυσκοιλιότητας και αυξημένων 
λιπιδίων. Τρόπος παρασκευής: Eτοιμάζετε έγχυμα με 1 κουταλάκι ιβίσκου σε 1 φλιτζάνι νερό. 
 
Λουΐζα: Για την κατακράτηση υγρών. H λουίζα είναι από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα 
βότανα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. H λουΐζα βοηθά στην αύξηση του ρυθμού του 
μεταβολισμού, στη ρύθμιση της όρεξης και στη διούρηση - γι’ αυτό και είναι μια καλή επιλογή 
για όσους ταλαιπωρούνται από κατακράτηση υγρών. Eπιπλέον, η λουίζα έχει ήπια 
κατευναστική δράση. Τρόπος παρασκευής: Eτοιμάζετε έγχυμα, βάζοντας μέχρι 3 κουταλάκια 
σε 1 φλιτζάνι νερό. Ωστόσο, αποφύγετέ την αν έχετε υπόταση, επειδή είναι διουρητική και 
μειώνει την πίεση. 
 
Σπιρουλίνα: Για τη βουλιμία. H σπιρουλίνα είναι ένα βότανο των ποταμών και της θάλασσας 
(καλλιέργειες σπιρουλίνας υπάρχουν στη Bόρεια Eλλάδα). H σπιρουλίνα ενδείκνυται για 
όσους συνηθίζουν να καταφεύγουν στο φαγητό, όταν δεν έχουν καλή διάθεση. Θα τη βρείτε σε 
μορφή σκόνης. Τρόπος παρασκευής: Διαλύετε 1-2 κουταλάκια του γλυκού σκόνη σπιρουλίνας 
σε 1 ποτήρι νερό ή σε 1 ποτήρι φρέσκο χυμό (π.χ. γκρέιπφρουτ). Aποφύγετε το ρόφημα, 
επειδή η σπιρουλίνα δεν έχει ευχάριστη γεύση, ενώ σημειώστε ότι η σπιρουλίνα διατίθεται 
επίσης και σε κάψουλες. 
 
Σημύδα για την κυτταρίτιδα: Tα φύλλα της σημύδας έχουν διουρητική δράση, βοηθούν στην 
καύση του λίπους, αλλά και στη μείωση του ουρικού οξέος. H σημύδα επίσης μπορεί να 
βοηθήσει και στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. Τρόπος παρασκευής: Eτοιμάζετε 
αφέψημα με 1 κουταλάκι φύλλων σημύδας σε 1 φλιτζάνι νερό. 

Tαραξάκο για να περιορίσετε την όρεξη: Tο ταραξάκο είναι από τα πιο διαδεδομένα βότανα 
της Eλλάδας, με πολύπλευρη δράση, γι’ αυτό και του έχει αποδοθεί πλήθος χαρακτηρισμών, 
όπως ταραξάκο «το ιαματικόν», «το θεραπευτικόν», «το καταπληκτικόν», «το μαγικόν». Tο 
ταραξάκο βοηθά στο μεταβολισμό των σακχάρων και των λιπών - γι’ αυτό και θα μπορούσε 
να βοηθήσει έναν υπέρβαρο με αυξημένη χοληστερίνη. Eπιπλέον, ρυθμίζει την όρεξη, 
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ήπατος και έχει καταπραϋντική δράση. Τρόπος 
παρασκευής: Eτοιμάζετε έγχυμα με 1-2 κουταλάκια σε 1 φλιτζάνι νερό. 

 

 

 

 



40 

 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 

Η χοληστερόλη είναι μια λιποειδής ουσία που μεταφέρεται με την κυκλοφορία του αίματος 
στο σώμα και επικάθεται στο εσωτερικό των αρτηριών μας, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η καρδιόπαθεια και το έμφραγμα. Η εναπόθεση της 
χοληστερόλης στα τοιχώματα της αρτηρίας είναι γνωστή ως αθηρωμάτωση ή 
αρτηριοσκλήρυνση, ενώ όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αθηρωμάτωσης. 

Τα βότανα που βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης είναι τα εξής: 

Βερονίκη (veronica officinalis): Παρουσιάζει ευεργετική επίδραση στην μείωση της 
χοληστερόλης στο αίμα. Καταναλώστε το ως βάμμα ή με τη μορφή τσαγιού, δυο φορές την 
ημέρα. 

Γαϊδουράγκαθο (cardus marianus): Θεωρείται εξαιρετικό βότανο για το συκώτι και το 
πάγκρεας, δηλαδή εκτός από το ότι βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης και των 
τριγλυκεριδίων, επιδρά θετικά και σε παθήσεις όπως ηπατίτιδα, διαβήτης, δυσπεψία, κ. α. 
Διατίθεται σε μορφή βάμματος. 

Άγρια αγκινάρα (cynara scolymus): Φυτό με παρόμοιες ιδιότητες και δράση με το 
γαϊδουράγκαθο (ή αγκάθι της Παναγιάς). Διατίθεται σε μορφή βάμματος από το φαρμακείο 
μας, όπως και όλα τα προηγούμενα. 

ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ 

Η υπέρταση ανήκει στις σύγχρονες παθήσεις της εποχής και κατά κανόνα αντιμετωπίζεται με 
αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής (αποφυγή αλατιού, διακοπή καπνίσματος, άσκηση, 
δίαιτα), καθώς και με φαρμακευτική αγωγή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από το γιατρό. 
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα βότανα που έχουν την ιδιότητα να μειώνουν την πίεση του 
αίματος και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της υπέρτασης: 
Κράταιγος: Oι κόκκινοι καρποί του κράταιγου θεωρούνται από τα καλύτερα τονωτικά του 
κυκλοφορικού και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, της 
αρτηριοσκλήρωσης και της στηθάγχης. O κράταιγος είναι καλή επιλογή για όσους 
ταλαιπωρούνται από υπέρταση, κυρίως εξαιτίας προβλημάτων στα αγγεία τους. Έχει την 
ιδιότητα να εξισορροπεί με ήπιο τρόπο την πίεση του αίματος. Πίνετε το αφέψημα του 
κράταιγου 1-2 φορές την ημέρα (το πρωί και το απόγευμα), μεταξύ των γευμάτων. Τρόπος 
παρασκευής:Ρίχνετε 2 κουταλάκια καρπούς κράταιγου σε 1 φλιτζάνι του τσαγιού με βρασμένο 
νερό, τους αφήνετε για 20’ και σουρώνετε. 

 Φύλλα ελιάς: Τα φύλλα της ελιάς έχουν αποδεδειγμένα θεραπευτικές ιδιότητες. Συμβάλλουν 
στη ρύθμιση της πίεσης, στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, καθώς και στη μείωση των 
υψηλών επιπέδων του σακχάρου. Τα φύλλα της ελιάς περιέχουν πολλές δραστικές ουσίες που 
δρουν αντιυπερτασικά (τους ολεοευρωποσίδες, την ολεοζίνη και το γλυκολικό οξύ) και 
ανακουφίζουν από τα συμπτώματα της υψηλής πίεσης, όπως είναι οι πονοκέφαλοι και οι 
ίλιγγοι. Το ρόφημα αυτό ενδείκνυται για όσους ταλαιπωρούνται από υπέρταση, καθώς και από 
πεπτικά προβλήματα (π.χ. δυσπεψία, φουσκώματα, πέτρες στη χολή). Μπορείτε να πίνετε 1-2 
ροφήματα την ημέρα μετά τα γεύματα.  
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Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε σε 300 ml νερό 20 γρ. ξηρά φύλλα ελιάς και τα αφήνετε να 
βράσουν μαζί για 15’ . Πίνετε το ρόφημα ζεστό (μισό το πρωί και μισό το βράδυ). 

 Τίλιο: Το τίλιο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες (ηρεμιστικό, διουρητικό, ήπιο στυπτικό) και 
θεωρείται ότι προλαμβάνει την αρτηριοσκλήρωση και την υπέρταση. Το βότανο αυτό 
ενδείκνυται για όσους έχουν υψηλή πίεση και παράλληλα είναι νευρικοί, με αποτέλεσμα η 
πίεσή τους να ανεβαίνει όταν εκνευρίζονται. Το τίλιο έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει τα 
αιμοφόρα αγγεία και να επουλώνει τα τοιχώματά τους. Μπορείτε να πίνετε 1-2 φορές την 
ημέρα ρόφημα τίλιου μεταξύ των γευμάτων ή όταν νιώθετε ότι είστε σε ένταση.  
Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε 1 κουταλιά τίλιο σε 1 φλιτζάνι βρασμένο νερό για 10’ και μετά 
σουρώνετε. Το τίλιο μπορεί να συνδυαστεί με τον κράταιγο.  
 
Βίσκο το λευκό: Το βότανο αυτό, που είναι γνωστό ως γκι, έχει την ιδιότητα να επιβραδύνει 
τον καρδιακό ρυθμό, να μειώνει την πίεση του αίματος και να βοηθά στην καταπολέμηση της 
αρτηριοσκλήρωσης. Επίσης, ανακουφίζει από τα συμπτώματα της υπέρτασης, όπως οι ζαλάδες 
και οι πονοκέφαλοι. Ενδείκνυται για όσους έχουν υπέρταση, καθώς και προβλήματα του 
κυκλοφορικού συστήματος (π.χ. πρηξίματα στα άκρα). Μπορείτε να πίνετε 1-2 ροφήματα την 
ημέρα. Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε 1 κουταλιά φύλλα από το γκι σε 1 φλιτζάνι βρασμένο 
νερό και το αφήνετε για 10- 20’. Το βότανο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τον κράταιγο, 
καθώς και με το τίλιο. 

Μελισσόχορτο: Το μελισσόχορτο είναι ένα βότανο που ενδείκνυται για τους υπερτασικούς 
που τείνουν να ανεβάζουν... πίεση κυρίως όταν στρεσάρονται. Το μελισσόχορτο δρα τονωτικά 
στην καρδιά και στο κυκλοφορικό, προκαλώντας διαστολή των αγγείων, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η πίεση του αίματος. Η γεύση του είναι ωραία (μοιάζει με του λεμονιού), γι’ αυτό 
μην παρασυρθείτε πίνοντας πολλά φλιτζάνια. Αρκεστείτε σε 1-2 ροφήματα την ημέρα ή κάθε 
δεύτερη μέρα. Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε 1-2 κουταλιές ξηρό μελισσόχορτο (ή 4 φρέσκα 
φύλλα) σε 1 φλιτζάνι βρασμένο νερό και το αφήνετε για 10- 15’ . Σουρώνετε και πίνετε. Το 
μελισσόχορτο μπορεί να συνδυαστεί με το τίλιο. 

Κρόκος: O κρόκος (ή σαφράν) είναι ένα βότανο με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες που 
ωφελούν την καρδιά: τονώνει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλεί διούρηση, μειώνει την 
υψηλή πίεση, καθώς και τη χοληστερίνη. Επίσης, έχει αντιθρομβωτική δράση. Είναι 
κατάλληλη επιλογή για τους υπερτασικούς που ταλαιπωρούνται από προβλήματα στο συκώτι 
και στο μεταβολισμό του λίπους (π.χ. έχουν υψηλή χοληστερίνη). Τρόπος 
παρασκευής: Ρίχνετε 3-4 στήμονες κρόκου σε 1 φλιτζάνι βρασμένο νερό και τους αφήνετε για 
6- 8’ . Σουρώνετε και πίνετε το ρόφημα. 

Δεσποινόχορτο: Το βότανο αυτό είναι γνωστό και ως «Λεόνουρος ο καρδιακός», γεγονός που 
αποκαλύπτει την ευεργετική του δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Το δεσποινόχορτο είναι 
ηρεμιστικό και καρδιοτονωτικό βότανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση 
της υπέρτασης, κυρίως όταν αυτή επιτείνεται από το στρες. Μπορείτε να πίνετε 1-2 ροφήματα 
την ημέρα. Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε 1-2 κουταλάκια ξηρού βοτάνου σε 1 φλιτζάνι βραστό 
νερό, τα αφήνετε για 10- 15’ και σουρώνετε. 
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Σκόρδο: Το σκόρδο έχει αντιυπερτασική δράση, επειδή επιτρέπει τη διαστολή των αγγείων 
και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι όταν 
λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (3-4 μήνες), εκτός του ότι μειώνει την πίεση του 
αίματος, ελαττώνει και την υψηλή χοληστερίνη. Εάν ταλαιπωρείστε από υπέρταση, λοιπόν, 
καλό είναι να εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή 1-2 σκελίδες σκόρδο. Για να 
αποκομίσετε τα ευεργετικά αποτελέσματα της αλισίνης, που περιέχει το σκόρδο, είναι 
προτιμότερο να ψιλοκόψετε τις σκελίδες και να τις αφήσετε για 10’ στο πιάτο πριν τις φάτε ή 
τις ρίξετε στο φαγητό (έτσι το σκόρδο γίνεται πιο δραστικό). Για να είναι, ωστόσο, 
αποτελεσματική η δράση του σκόρδου, πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας υγιεινής 
διατροφής, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε περιορισμό του αλατιού. 

ΒΟΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 

O σύγχρονος τρόπος ζωής, με την εσφαλμένη και άστατη διατροφή, το άγχος και την παντελή 
έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, έχει κάνει τη δυσκοιλιότητα ένα πολύ συνηθισμένο 
πρόβλημα. Aν σας ταλαιπωρεί κι εσάς η δυσκοιλιότητα, διαβάστε μερικές από τις λύσεις που 
προτείνουν οι εναλλακτικές θεραπείες για να ανακουφιστείτε. 

Άνθη χαμομηλιού. Για ένα φλιτζάνι νερό, βάζετε 10 με 15 άνθη. Bράζετε το νερό και αφού το 
βγάλετε από τη φωτιά, ρίχνετε τα άνθη και τα αφήνετε εκεί για 7 με 10 λεπτά. Σουρώνετε και 
το πίνετε χλιαρό. 
 
Bαλεριάνα. Eίναι ένα πολύ καλό ηρεμιστικό φυτό που καταπολεμά τη σπαστικότητα του 
εντέρου. Σε ένα λίτρο νερό βάζετε 30 γρ. φύλλα, τα βράζετε, τα σουρώνετε και πίνετε ένα 
φλιτζάνι την ημέρα.  
 
Λιναρόσπορος. Mουσκεύετε 2 κουταλιές της σούπας σε 1,5 λίτρο νερό και το αφήνετε για όλη 
τη νύχτα. Tο πρωί, το σουρώνετε και το πίνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προσοχή: Ο 
λιναρόσπορος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα από 
άτομα που υποφέρουν από διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα. 

Άλλα βότανα που μπορούν να βοηθήσουν είναι η αλόη, το αγριμόνιο, ο βασιλικός, ο βασιλικός 
πολτός, το κύμινο, , η μηλιά, η πικραγγουριά, οι σπόροι άρεκας (bing lang), ο ασφόδελος (zhi 
mu), το μοσχοκάρυδο, η ψίχα του βερίκοκου (xing ren), η βερόνικα, η κάσσια (fan xie ye), το 
κόκαλο σουπιάς (hai piao xiao), ο κράταιγος (shan zha), η μανόλια (huo po), το αρωματικό 
ξύλο (mu xiang), ο πάπυρος (xiang fu), το κυνόροδο, η σπιρουλίνα, το πράσινο νεράντζι (zhi 
shi), το ραπάνι (lai fu zi), η ρεμάνια (shu di huang), το ρήο (da huang), , το κουκούτσι 
ροδάκινου (tao ren), το μπολντό, η νταμιάνα, τα φύλλα συνναμικής, το ταραξάκο, η 
φραγκουλιά, τα φύλλα Αιγύπτου.  
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ΒΟΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΧΑ 

Βήχας μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες, μια από τις οποίες είναι και οι ιώσεις. 
Υπάρχουν φυσικοί τρόποι να καταπολεμηθεί και να ανακουφισθεί το ταλαιπωρημένο 
αναπνευστικό. 

Σιρόπι βοτάνων: 

Τι θα χρειαστείτε: 

1 κ.γ. φτελιά (slippery elm) 

2 κ.γ. δενδρομολόχα  

4-5 σταγ. βάμμα εχινακέας  

5 στ. βάμμα γλυκόριζας  

1 κ.γ. μέλι 

Η συνταγή: Βάλτε τα ξηρά βότανα μέσα σε μiα κανάτα τσαγιού και προσθέστε 250 ml σχεδόν 
βραστό νερό. Εμποτίστε για 20 λεπτά και μετά σουρώστε. Προσθέστε τα βάμματα και το μέλι. 
Σημείωση: Αποφύγετε τη γλυκόριζα, αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. 

Χυμός από ρόδι:  

Τι θα χρειαστείτε: 

1 ρόδι  

Η συνταγή: Τοποθετήστε το ρόδι οριζόντια και κρατώντας το σφιχτά με την παλάμη σας 
κυλήστε το, θρυμματίζοντας τους σπόρους του.  Αφαιρέστε την κορυφή του και συμπιέστε το. 
Πίνετε 1-2 ποτήρια με τα πρώτα συμπτώματα. 

ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ  

Τον νιώθετε να σας γαργαλάει και να είναι «γδαρμένος»; Ο ερεθισμένος λαιμός είναι ένα 
συνηθισμένο σύμπτωμα που μπορείτε να νικήσετε μόνες σας, στο σπίτι.  
Διάλυμα για γαργάρες:  

Τι θα χρειαστείτε: 

1 κ.γ. βάμμα φασκόμηλου  

1 κ.γ. βάμμα δεντρολίβανου 

 1 κ.γ. βάμμα θυμάρι 

1 κ.γ. βάμμα μύρου  

1 κ.γ. βάμμα εχινάκειας  
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Η συνταγή: Αναμείξτε τα βάμματα σε μισό ποτήρι του κρασιού ζεστό νερό. Κάντε γαργάρες 
για μερικά λεπτά και κατόπιν καταπιείτε το.  
Σημείωση: Αν είστε έγκυες, μην το καταπιείτε. 

Ρόφημα από φασκόμηλο:  

Τι θα χρειαστείτε: 

μία κ.σ. φασκόμηλο (περίπου 2- 3 γρ. ) 

5 ml ξίδι 

1 κ.γ. μέλι  

Η συνταγή: Βάλτε το φασκόμηλο σε ένα σουρωτήρι και τοποθετήστε το στο φλιτζάνι. Γεμίστε 
το με βρασμένο νερό. Καλύψτε το φλιτζάνι με ένα καπάκι για 10' κι έπειτα αφήστε το να 
κρυώσει. Προσθέστε το ξίδι και το μέλι. Κάντε γαργάρες για μερικά λεπτά και καταπιείτε το.  
Σημείωση: Αν είστε έγκυες, μην το καταπιείτε. 

ΕΜΕΤΟΣ  

Το στομάχι σας είναι ανακατεμένο και καταλήγετε να αποβάλλετε οτιδήποτε έχετε 
καταναλώσει. Και σ' αυτή την περίπτωση για όλα φταίει... ο ιός. Τι μπορείτε να κάνετε;    
 
Ρόφημα χαμομηλιού: 

Τι θα χρειαστείτε: 

μία κ.σ. χαμομήλι (Chamomilla) ή μέντα (Mentha piperita) 

2 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας  

Η συνταγή: Φτιάξτε το ρόφημα του χαμομηλιού ή της μέντας και προσθέστε το αιθέριο έλαιο. 
Πίνετε 1-2 φορές την ημέρα. 

Γάλα με μοσχοκάρυδο:  

Τι θα χρειαστείτε: 

 
μία πρέζα μοσχοκάρυδο 

μία πρέζα κάρδαμο 

½ φλιτζάνι γάλα  

Η συνταγή: Ανακατέψτε το μοσχοκάρυδο με το κάρδαμο και προσθέστε τα στο ζεστό γάλα. 
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ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ  

Όταν πονάει όλο το κορμί με αιτία το κρυολόγημα, μια φυσική λύση μπορεί να είναι η εξής: 
 
Αλοιφή για μασάζ:  

Τι θα χρειαστείτε: 

100 γρ. αμυγδαλέλαιο 

25 σταγ. έλαιο πεύκο (Pinus sylvestris) 

25 στ. έλαιο ευκάλυπτο (Eucalyptus globules) 

25 στ. έλαιο κέδρο (Juniper) 

15 στ. έλαιο δεντρολίβανο   

Η συνταγή: Προσθέστε στο αμυγδαλέλαιο τα αιθέρια έλαια και χρησιμοποιήστε το μείγμα για 
να κάνετε μασάζ πρωί και βράδυ. 

 
Αφέψημα για ανακούφιση:  

Τι θα χρειαστείτε: 

5 γρ. θυμάρι (Thymus vulgaris) 

5 γρ. μελισσόχορτο (Melissa officinalis) 

5 γρ. κουφοξυλιά (Sambucus nigra)   

Η συνταγή: Βάλτε τα βότανα σε ένα σουρωτήρι και τοποθετήστε τα στο φλιτζάνι. Γεμίστε το 
με 750 ml βραστό νερό. Καλύψτε το για 10'. Αφήστε το να κρυώσει και πίνετε 5 φλιτζάνια. 

ΠΥΡΕΤΟΣ  

Όταν η θερμοκρασία του σώματός σας ανεβαίνει επικίνδυνα και νιώθετε κρυάδες, 
αποτελεσματικό μπορεί να είναι το εξής: 

Σιρόπι για ήπιο πυρετό:  

Τι θα χρειαστείτε: 

ένα μεγάλο κρεμμύδι (allium cepa) 

μέλι (όσο το μέγεθος του κρεμμυδιού)   

Η συνταγή: Βάλτε το κρεμμύδι στο φούρνο και ψήστε το για 40 λεπτά στους 200°C .  
Πολτοποιήστε το και αναμείξτε το με το μέλι. Λαμβάνετε 1-2 κ.γ. ανά ώρα, μέχρι 8 φορές την 
ημέρα.   
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Ρόφημα για υψηλό πυρετό:  

Τι θα χρειαστείτε: 

1 κ.γ. χιλιόφυλλο (Achillea millefolium) 

1 κ.γ. ευπατόριο (Eupatorium perfoliatum) 

μία πρέζα τσίλι (Capsicum frutescens)   

Η συνταγή: Φτιάξτε το έγχυμα των βοτάνων σε ένα φλιτζάνι νερό. Πίνετέ το ζεστό, μέχρι και 
4 φλιτζάνια την ημέρα. Μπορείτε να προσθέσετε στο μείγμα 2-3 μοσχοκάρφια.  
Σημείωση: Αποφύγετέ το αν είστε έγκυες. 

  
 
ΡΙΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

Η μύτη σας τρέχει ή είναι βουλωμένη, δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ενώ η όσφρηση και η 
γεύση σας έχουν αλλοιωθεί. Υπάρχουν φυσικές λύσεις που θα σας ανακουφίσουν. 

Εισπνοές για την καταρροή:  

Τι θα χρειαστείτε: 

15 γρ. ευκαλύπτου ή 5-15 σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου   

Η συνταγή: Εγχύστε το βότανο ή προσθέστε τις σταγόνες από το έλαιό του σε 750 ml νερό. 
Εισπνεύστε για 10'. 

Έγχυμα για τη συμφόρηση:  

Τι θα χρειαστείτε:  

½ κ.γ. θυμάρι 

½ κ.γ. ευπατόριο (Eupatorium cannabinum)  

Η συνταγή: Φτιάξτε το έγχυμα των βοτάνων σε ένα φλιτζάνι νερό. Πίνετε μέχρι 3-4 φλιτζάνια 
την ημέρα. 
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ΒΟΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 

Όλοι γνωρίζουμε πως τα βότανα έχουν καλλυντικές ιδιότητες, καθώς περιέχονται ως βασικά 
συστατικά σε όλα τα προϊόντα ομορφιάς. Σε ό,τι αφορά στη φροντίδα των μαλλιών, μπορούμε 
να τα χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι με τη μορφή χλιαρού αφεψήματος, το οποίο 
παρασκευάζουμε βράζοντας 1 φλιτζάνι φρέσκα βότανα (η 1/2 φλιτζάνι αποξηραμένα) σε 1 1/2 
φλιτζάνι νερό για περίπου 3-5 λεπτά. 

Θυμάρι: Διαθέτει τις περισσότερες φαρμακευτικές ιδιότητες από όλα τα αρωματικά βότανα 
και προέρχεται από το φυτό thymus vulgaris. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν 
απολυμαντικό στις πληγές, ενώ οι Ρωμαίοι στρατιώτες έκαναν μπάνιο σε νερό αρωματισμένο 
με θυμάρι για να αναζωογονηθούν και να δυναμώσουν. Περιέχεται σε πολλά σαμπουάν, που 
χαρίζουν δύναμη, ελαστικότητα και όγκο στα μαλλιά. 

Δεντρολίβανο: Χρησιμοποιείται κυρίως ως καρύκευμα στη μαγειρική, στη θρησκευτική 
παράδοση για τους αγιασμούς, αλλά και ως φάρμακο. Προέρχεται από το φυτό rosemarinus 
officinalis και έχει εξαιρετικές τονωτικές ιδιότητες, θεωρείται δε ότι η χαρακτηριστική 
μυρωδιά του, που θυμίζει καμφορά, διεγείρει τις εγκεφαλικές λειτουργίες και βελτιώνει τη 
μνήμη. Ως συστατικό στα σαμπουάν δίνει δύναμη και λάμψη στα μαλλιά. 

Χαμομήλι: Είναι το κατεξοχήν καταπραϋντικό βότανο και προέρχεται από το φυτό marticaria 
chamomilla. Ως αφέψημα ενδείκνυται για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιπυρετικές του 
ιδιότητες, ενώ το εκχύλισμά του περιέχεται σε όλα σχεδόν τα κοσμετολογικά προϊόντα, που 
προορίζονται για τη φροντίδα της ευαίσθητης, αλλεργικής ή ερεθισμένης επιδερμίδας από 
εξωτερικά αίτια (π. χ. UV ακτινοβολία). Επίσης, χρησιμοποιείται σε σαμπουάν που 
«ξανθαίνουν» τα μαλλιά. 

Φασκόμηλο: Προέρχεται οπό το φυτό salvia officinalis και το χρησιμοποιούσαν στην 
αρχαιότητα ως αντισηπτικό στα τραύματα από δάγκωμα φιδιού. Οι Ρωμαίοι το θεωρούσαν 
ιερό φυτό και πίστευαν πως χαρίζει μακροζωία και ενισχύει τη γονιμότητα. Ως αφέψημα δεν 
συνιστάται μόνο στις γυναίκες που θηλάζουν, γιατί δίνει μια πικρή γεύση στο μητρικό γάλα. 

Μελισσόχορτο: Προέρχεται από το φυτό melissa officinalis, το οποίο ονομάστηκε έτσι γιατί 
προσελκύει τις μέλισσες λόγω της ευωδιάς του, που θυμίζει έντονα λεμόνι. Στην κοσμετολογία 
χρησιμοποιείται σε τονωτικές λοσιόν, ζελ καθαρισμού και μια πληθώρα προϊόντων σύσφιγξης-
αδυνατίσματος. 

Ρίγανη: Προέρχεται από το φυτό origanum vulgare και χρησιμοποιείται κυρίως αποξηραμένη, 
σαν μπαχαρικό. Το εκχύλισμα ρίγανης περιέχεται σε πολλά σαμπουάν, επειδή ρυθμίζει τη 
λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων και περιορίζει την έκκριση σμήγματος. 
 
Καλέντουλα: Είναι αποκλειστικά φαρμακευτικό βότανο και δεν χρησιμοποιείται ως 
καρύκευμα. Προέρχεται από το φυτό calendula officinalis και σε πολλές περιοχές της χώρος 
μας αποκαλείται «νεκρολούλουδο». Χάρη στις άριστες επουλωτικές του ιδιότητες, απαντάται 
ως συστατικό σε πολλά καλλυντικά για τη φροντίδα της επιδερμίδας και των μαλλιών, στα 
οποία περιλαμβάνονται αντιγηραντικές κρέμες νύχτας, κοντίσιονερ και μάσκες επανόρθωσης 
για ταλαιπωρημένα ή βαμμένα μαλλιά. 
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Μέντα: Προέρχεται οπό το φυτό mentha piperita, το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια με το 
δυόσμο (mentha viridis). Στην αρχαιότητα θεωρούνταν εξαιρετικό αφροδισιακό, ενώ σήμερα 
χρησιμοποιείται στη μαγειρική και την κοσμετολογία, κυρίως σε οδοντόπαστες, 
καταπραϋντικές κρέμες και σαμπουάν. Δεν ενδείκνυται ως αφέψημα για τις νέες μητέρες που 
θηλάζουν, επειδή εμποδίζει την παραγωγή γάλακτος. 

Τσουκνίδα: Στη βοτανολογία ονομάζεται urtica dioica και περιέχει ένα ισχυρό κοκτέιλ 
βιταμινών και μετάλλων, που την καθιστά άριστο φαρμακευτικό βότανο. Ως αφέψημα έχει 
διουρητική, τονωτική και αντιρευματική δράση, ενώ τα φύλλα της χρησιμοποιούνται και στη 
μαγειρική, σε σαλάτες ή γευστικότατες τσουκνιδόπιτες. Η επαφή του φυτού με τη γυμνή 
επιδερμίδα προκαλεί έντονο ερεθισμό, που εκδηλώνεται με παροδικό κάψιμο και φαγούρα. Τα 
συμπτώματα, ωστόσο, υποχωρούν αν τοποθετήσουμε φύλλα μολόχας πάνω στην ερεθισμένη 
περιοχή. 

 

 

Οι πληροφορίες που δίδονται  για τα βότανα έχουν 
αντληθεί από βιβλία και συγγράμματα βοτανολογίας, η 
δε αναφορά στις ιδιότητές τους είναι καθαρά 
ενδεικτική και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
ιατρική συμβουλή ή συνταγή.... 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 
Βιβλιογραφία/Πηγές:  Τα εδώδιμα φυτά ως τροφαί και ως φάρμακα-Μετά προλόγου του 
βοτανολόγου Κ. Ιωαν. Πρινέα/Ανάργυρου Μιχ. Σφακιανάκη Ιατρού, βοτανοθεραπεία-Μεγάλη 
εγκυκλοπαίδεια θεραπευτικών φυτών,  

www.iatronet.gr/article.asp?art 

http://www.holism.gr 
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