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OI ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΘΕΣΑΜΕ ΕΙΝΑΙ : 

Να γνωρίσουν  οι μαθητές  τα θεραπευτικά βότανα του τόπου μας   και τις συνήθειες 
των παλιότερων σχετικά με αυτά. 

Να γνωρίσουν την αξία των  θεραπευτικών  φυτών στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων σήμερα 

Να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να κατανοήσουν τη  χρησιμότητα 
όλων των οργανισμών. 

Να αγαπήσουν τη φύση και τη φυσική ζωή. 

Να αποκτήσουν γνώσεις  και εμπειρίες που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους. 

Να μάθουν να συνεργάζονται, να ανέχονται να σέβονται τις απόψεις των άλλων  για να 
μπορέσουν να  παράγουν το τελικό  έργο. 

Να μπορούν να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για τη διεκπεραίωση εργασιών. 

TA EΡΩTHMATA ΣTA OΠOIA AΠANTHΣAME EINAI: 

Τι είναι τα βότανα; 

 Ποια είναι τα  θεραπευτικά βότανα του τόπου μας; 

Σε ποια μέρη φυτρώνουν; Που μπορούμε να τα βρούμε; Ποια εποχή; 

Ποιες είναι οι θεραπευτικές τους ιδιότητες;  

Πώς χρησιμοποιούνταν από τους παλιότερους; 

Πώς χρησιμοποιούνται σήμερα; 

Πως συντηρούνται; 

Τι προσέχουμε στη χρήση τους; 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ 

Συγκεντρωθήκαμε στις αρχές του σχολικού έτους και συζητήσαμε για το θέμα. Ε 
πιλέξαμε το θέμα γιατί παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέον και είχε σχέση με το περιβάλον 
αλλά και με την υγεία. Οριοθετήσαμε τα υποθέματα και θέσαμε τα ερευνητικά 
ερωτήματα. Χωριστήκαμε σε ομάδες, καθορίσαμε το ρόλο της κάε ομάδας ανάλογα με 
τα ενδιαφέροντα των μελών της και κάναμε συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ των 
ομάδων. Έπειτα προσδιορίσαμε τις πηγές άντλησης υλικού και προγραμματίσαμε τις 
δραστηριότητές μας. Εργαστήκαμε ατομικά, ομαδικά και σε υποομάδες. 

Η  ομάδα Α  ανέλαβε έρευνα για τα θεραπευτικαά βότανα στα έντυπα μέσα 
(βιβλία,περιοδικά,εφημερίδες κλπ). 

Η  ομάδα Β  ανέλαβε έρευνα  στο διαδίκτυο. 



Η  ομάδα Γ ανέλαβε να ετοιμάσει αφίσες και ένα μικρό φυτώριο με βότανα του τόπου. 

Η  ομάδα Δ ανέλαβε τη συλλογή αποξηραμένων βοτάνων και πληροφοριων από 
ηλικιωμένους. 

Η  ομάδα Ε ανέλαβε την ηλεκτρονική επεξεργασία και την παρουσίαση της εργασίας. 

Κάναμε εξορμήσεις στη φύση  για να εντοπίσουμε βότανα. 

Πήραμε συνέντευξη από το βοτανοπώλη της λαϊκής. 

Καλέσαμε ένα  γεωπόνο-μελισσοκόμο να μας μιλήσει για τις ιδιότητες των βοτάνων. 

Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βελβεντού και 
παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Δάσος , κιβωτός ζωής». Περπατήσαμε στο  δάσος 
των Πιερίων και παρατηρήσαμε βιότοπους. 

Συλλέξαμε αποξηραμένα βότανα και ρωτήσαμε για τις ιδιότητές τους.  

Δημιουργήσαμε ένα μικρό φυτώριο με σπόρους από βότανα που συγκεντρώσαμε. 

Συλλέξαμε όλες τις πληροφορίες, τις αξιολογήσαμε τις συνδιάσαμε και τις 
τακτοποιήσαμε  δημιουργώντας  ένα  κείμενο  σε ολοκληρωμένη μορφή. 

 Ετοιμάσαμε   την παρουσίαση της εργασίας μας  (powerpoint). 

Παρουσιάσαμε  την εργασία μας στο σχολείο. 

Αξιολογήσαμε  την προσπάθειά μας και προτείναμε τρόπους βελτίωσης. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ 

Το πιο δύσκολο σε όλη την προσπάθειά μας ήταν το να βρίσκουν τα μέλη των ομάδων 
κοινό χρόνο για τις συναντήσεις τους εκτός σχολείου. Επίσης, επειδή τα διάφορα 
βότανα δεν συναντώνται όλες τι εποχές του χρόνου, για να  παρατηρήσουμε τα 
διαφορετικά είδη και τα στάδια της ανάπτυξής τους,  έπρεπε νε κανουμε συχνές  
εξορμήσεις στην εξοχή.  Αυτό από τη μία ήταν ευχάριστο , από την άλλη παρουσιαζόταν 
το πρόβλημα του κοινού χρόνου.  

Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν η επιλογή των βοτάνων που θα 
συμπεριλάβουμε στην εργασία μας. Καθώς κάναμε την έρευνά μας, διαπιστώσαμε ότι 
τα βότανα ήταν εκατοντάδες και ήταν αδύνατο να τα συμπεριλάβουμε όλα,Τελικά 
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτά που μας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση και που 
μπορούσαμε πιο εύκολα να τα συναντούμε για να τα μελετήσουμε.   

 

 

 

 



 

                ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ

  

 

 



 

 

 

Ο ΠΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΟΤΑΝΑ

 

 

 

 



 

σκορπίδι ζαμπούκος

 

Άσπρο τσάι βουνού

• Άσπρο τσάι βουνου

χαμομήλι

 

 

 



βασιλικός Φύλλα  Αλεξάνδρειας 
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ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ

 



 

 

ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ

 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ

σέδο

φουμαριά

 

Πεντάνευρο γάλιο 

 



πριμούλα

 

Σύλιβο το μαριανό(γαϊδουράγκαθο)

 



αγριολάπατο

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΚΑΨΕΛΛΑ (ΧΤΕΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΤΑΡΑΞΑΚΟ 



 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ

καπνόχορτο

• παπαρουνα

   



 

Xελιδόνιο

 

πικραλίδα

νεραγκούλα

γάλιο

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΞΗΡΑΝΑΜΕ ΒΟΤΑΝΑ 
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 



 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, «βότανα είναι όλα 
τα χρήσιμα φυτά, των οποίων οι ρίζες, οι μίσχοι, τα άνθη και τα φύλλα χρησιμεύουν ως 
τροφή ή θεραπεία, χάρη στο άρωμά τους ή με κάποιο άλλο τρόπο...». 

Ο  άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του πάνω στη γη διέθετε το ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης, όπως και τα άλλα άγρια ζώα. 

Μέσα από το ένστικτο αυτό αλλά και την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άγριων 
ζώων, αντιμετώπιζε τα θέματα καλής υγείας του, περισσότερο προληπτικά, με το να 
διατηρεί μια άμεση σχέση με το περιβάλλον του και κυρίως μέσα από την φυτική τροφή 
του. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Βότανο επίσης θεωρεί ο λαός κάθε φυτό στο οποίο από πρόληψη αποδίδονται μαγικές 
δυνάμεις, όπως λ.χ. το Βοτάνι της Αγάπης, το Βοτάνι για το μάτι. Στα αρχεία των 
διαφόρων φαρμακευτικών εγκυκλοπαιδειών πολλοί βοτανοσυλλέκτες προσπάθησαν 
να περιβάλουν τη συλλογή των βοτάνων με μυστήρια καθώς και με μέσα και συνήθειες 
γεμάτες από μία αποπνικτική μαγεία, γιατί, κατ' αυτόν τον τρόπο,  απομάκρυναν με 
πειστικότητα κάθε ακατατόπιστον από την πραγματικότητα και του ενέπνεαν τον 
φόβο. Λ.χ. διέδιδαν πως για να έχουν δύναμη τα βότανα, πρέπει να συλλέγονται τη 
νύχτα και μάλιστα τα μεσάνυχτα, τις σκοτεινές βραδιές, με άδειο η γεμάτο φεγγάρι.  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Αριστοτέλης περιγράφει 500 περίπου φάρμακα στην «Ιστορία των Φυτών». Ο 
πατέρας της Ιατρικής ο Ιπποκράτης ο Κώος (460-337 π.Χ.) στα συγγράμματα του, που  
αποδίδονται στην εμπειρία του, αναφέρει 400 δείγματα φαρμακευτικών ουσιών από 
φυτά. Με  τις ιδιότητες των βοτάνων ασχολήθηκε και ο Ερέσιος Τύρταμος. Ο  
πασίγνωστος Θεόφραστος (372-287 π.Χ.). στο βιβλίο του «Περί Φυτών Ιστορίαι», που 
σώζεται, θεμελιώνοντει  τις βάσεις της βοτανικής. Μάζευε από παντού πληροφορίες και 
στα 450 φυτά που περιγράφει, αναφέρει και τις φαρμακευτικές τους εφαρμογές. Ο 
Διοσκουρίδης, (Κιλικία 1ος μ.Χ. αι.) θεωρείται ο «θεμελιωτής της φαρμακολογίας». Οι 
γνώσεις του για την θεραπευτική δράση των φυτών, δεν ξεπεράστηκαν για αιώνες. Ο 
άλλος μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας, ο Γαληνός (129-199 μ.Χ.) παρασκεύασε τα 
φυσικά θεραπευτικά σχήματα, που ονομάστηκαν «Γαληνικά σκευάσματα» που ίσχυαν 
έως τον 18α αι. Συνέγραψε 300 περίπου βιβλία, σε ένα από τα οποία τα φυτά με 
αλφαβητική σειρά.  

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Στην αρχαιότητα, βότανα αποκαλούσαν όλα τα φαρμακευτικά φυτά που κατά την 
μάσηση παρουσίαζαν πικράδα, γλυκάδα ή και αρωματική γεύση. Τις ιδιότητες αυτές, οι 
πρώτοι άνθρωποι τις απέδιδαν σε μαγικές ικανότητες που είχαν τη δύναμη, όταν 
εισέλθουν στον οργανισμό ενός πάσχοντος, να τον ανακουφίσουν η και να τον 
θεραπεύουν από οποιαδήποτε αρρώστια. Η ονομασία αυτή διατηρήθηκε και μέχρι 
σήμερα, ώστε σ’ ολόκληρη σχεδόν την χώρα να τα λένε «Μαγικά Βότανα». Σε μερικές 
περιπτώσεις ο λαός μεταχειρίζεται για τα βότανα ειδικές λέξεις, όπως «δεν βρίσκω 



βοτάνι για να γιάνω τις πληγές  μου», που δείχνει τη σπουδαιότητα που τους 
αποδιδόταν.  

ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

Τα φύλλα συλλέγονται πριν την άνθιση. 
Τα ανθισμένα μέρη συλλέγονται κατά την άνθιση. Οι καρποί συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια της πλήρους         ωρίμανσης. 
Οι ρίζες συλλέγονται όταν έχει τελειώσει ο κύκλος του φυτού. 
Ποτέ δεν ξεριζώνουμε τα φυτά. 
Η αποξήρανση γίνεται σε μέρος σκιερό και αεριζόμενο, γύρω στους 20-25 βαθμούς 
Κελσίου   

Η αποθήκευση γίνεται σε γυάλινα, σκούρα βάζα με αεροστεγές σκέπασμα, μακριά από 
φως και υγρασία 

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΜΑΣ  

    Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε φρέσκα βότανα από τον κήπο μας για αρκετούς 
μήνες η παραδοσιακή μέθοδος είναι να τα αποξηράνουμε ή και να τα καταψύξουμε!  

Ξηρή κατάψυξη 

Κόβουμε τα πιο φρέσκα, υγιή φύλλα 

Τα πλένουμε καλά, αν χρειάζεται, και  τα στεγνώνουμε   με χαρτί κουζίνας 

Απλώνουμε τα φύλλα σε ένα πιάτο ή σε λαδόκολλα. Έτσι δε θα κολλήσουν μεταξύ τους 
όταν τα καταψύξουμε. 

Καλύπτουμε το πιάτο και  το βάζουμε στην κατάψυξη. 

Όταν ψυχθούν καλά, τοποθετούμε τα φύλλα σε αεροστεγή σακούλα και τα βάζουμε  
πάλι  στην κατάψυξη. Τα παγωμένα φύλλα δε θα κολλήσουν μεταξύ τους.   

 Κατάψυξη σε παγάκι 

 Τα δύο πρώτα βήματα είναι τα ίδια με παραπάνω 

Στριμώχνουμε  δύο – τρία φύλλα ή μια κουταλιά ψιλοκομμένο βότανο μέσα στις θήκες 
μιας παγοθήκης. Φροντίζουμε ώστε τα φύλλα να είναι όσο το δυνατόν βυθισμένα μέσα 
στο νερό. Μισογεμίζουμε τις θήκες με νερό και τοποθετούμε την παγοθήκη στην 
κατάψυξη. 

Όταν τα βοτανο-παγάκια μας έχουν σχεδόν πήξει, συμπληρώνουμε τις θήκες με νερό. 
Τα φύλλα δε θα επιπλέουν πια! Βάζουμε την παγοθήκη ξανά στην κατάψυξη. 

Όταν έχουν «γίνει» τα παγάκια, τα  αφαιρούμε  και τα τοποθετούμε μέσα σε 
αεροστεγείς σακούλες κατά προτίμηση. 

Για να χρησιμοποιήσουμε τα βότανα, ρίχνουμε ολόκληρο το παγάκι μέσα στο φαγητό  



 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

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. 

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η λουτροθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή που στηρίζεται στη χρήση βοτάνων ή 
αιθέριων ελαίων στο λουτρό. Αναπτύχθηκε κατά την αρχαιότητα στην Ελλάδα, την 
Ιταλία, την Αίγυπτο, την Κίνα, την Ινδία, τη Σουμερία και το Ισραήλ. Βοηθούσε στην 
ανακούφιση από τους πόνους και γενικότερα  στην ευεξία του σώματος.  
 
Στην Κρήτη διασώζεται μέχρι και σήμερα συνταγή λουτροθεραπείας γνωστή ως το 
"Σαραντοβότανο". Είναι ένα μείγμα βοτάνων της κρητικής χλωρίδας που η παράδοση 
το θέλει πολύ αποτελεσματικό για την αποκατάσταση της υγείας. Η συνταγή αυτή 
διασώθηκε γιατί η ποιητική μορφή της βοηθούσε στην αποστήθιση της και απ' αυτούς 
που δεν ήξεραν να διαβάζουν.  

Σαραντοβότανο 

"Σαν την υγεία σου έχασες και θες να την κερδίσεις   
μνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. 
Φύλλα κιτροπορτοκαλιάς κι άρωμ' από λεμόνι,  
Ανερατζά, μανταρινιά, ξαρρωστικό κυδώνι.  
Μάζωξε απ' τσι ποταμούς, τα' ακονιζάς τα χνάρια,  
βάτο και τσάι του βουνού και τα' αμπιστιάς κλωνάρια. 
Μάζωξε έρωντα πολύ απ' τα βουνά τση Κρήτης  
Και σφάκα την πικραδερή, δάφνες, μυρτιές να βρίσκεις. 
Θύμο, κισό κι αγκαραθιά και αγκαθαστιβίδα,  
τη μυρωδιά βασιλικού, φασκομηλιά και θρύμπα. 
Μέντα και δεντρολίβανο, όπου μοσχομυρίζει,  
Το λένε και αρισμαρί που την υγειά χαρίζει. 

Πάρε τα γιασεμόφυλλα, τη ροδαρά με τ' άνθη,   
Γαρεφαλόβιολες πολλές και γαρεφάλου άνθη. 
Απήγανο και βάρσαμο τση γης το χαμομήλι,  
Τη μυριστή αμπερόριζα που δένουν στο μαντήλι. 
Πάρε το κοκκινόχαρτο, βάλε και κουτσουνάδα,  
Που κάνουν κοκκινόλαδο στου ήλιου την πυράδα. 
Φύλλα συκιάς κι αμυγδαλιάς και φύλλα μαντζουράνας, 

Φλισκούνι που μοσκοβολά σαν κόρφος κάθε μάνας. 
Το μαϊντανό, το σέλινο και την αντωναίδα,  
τ' αγούδουρα, τ' αγλακιχτού τον κλάδο και τα φύλλα. 



Σαράντα είναι όλα. Βράσε τα και γέμισε μια σκάφη 
Και διώξε απ' το κορμάκι σου τσι πόνους και τα πάθη." 

 

  ΑΦΕΨΗΜΑ 

 Για πιο ανθεκτικά βότανα όπως σπόροι, ρίζες, φλοιός κορμού ή κομμάτια κορμού 

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο - ψιλοκομμένο βότανο για κάθε ποτήρι νερό 

Βράζουμε από 5 - 15 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος και σκληρότητα των κομματιών 
βοτάνου 

Δοσολογία μέχρι 3 ποτήρια την ημέρα 

Ετοιμάζουμε ρόφημα για 1 το πολύ 2 ημέρες 

Λιναρόσπορος, ρίζες μαϊντανού, γλυκάνισσος  

 

  ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ 

 Συμπυκνωμένο ρόφημα. 
Αφήνουμε μεγάλη ποσότητα βοτάνου σε κρύο νερό, όσο για να καλύψει το βότανο, να 
φουσκώσει για ένα βράδυ. 
Βράζουμε μέχρι να εξατμιστεί η μεγαλύτερη ποσότητα νερού. 
Σουρώνουμε και φυλάμε στο ψυγείο. 
Δοσολογία: 1 κουταλάκι του καφέ, μέχρι μισό φλυτζανάκι του καφέ, σε ένα ποτήρι νερό 
με άδειο στομάχι ή το βράδυ πριν τον ύπνο. 
Για  τριόλια, φύλλα συκιάς. 

 ΕΜΒΡΕΓΜΑ                                                                                                                                              
Χλιαρό ή κρύο έμβρεγμα όσο αφορά τη θερμοκρασία του νερού.                                          
Για πολύ ευαίσθητα πέταλα, ξηρή σάρκα φρούτων και φύλλα πλούσια σε κυτταρίνη.                  
Καλύπτουμε το βότανο με χλιαρό ή κρύο νερό και αφήνουμε από μισή ώρα μέχρι 
μερικές ώρες.Σουρώνουμε και πίνουμε .                                                                                                                                                  
Δοσολογία: 3 ποτήρια την ημέρα.                                                                                                      
Για άνθη τριανταφυλλιάς, σάρκα σπόρων τριανταφυλλιάς 

  ΕΓΧΥΜΑ 



  

Παρασκευή εγχύματος 

Το έγχυμα είναι ενάς πολύ απλός τρόπος χρήσης των βοτάνων. Χρησιμοποιείται το νερό 
ακριβώς πριν βράσει, γιατί το νερό που κοχλάζει διασκορπίζει πολύτιμα πτητικά έλαια 
στον ατμό. Για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε τα άνθη και τα φυλλώδη τμήματα των 
φυτών. Πίνεται ζεστό ή κρύο.    ΄Ολα τα αρωματικά φυτά, άνθη και λεπτεπίλεπτα 
βότανα μπορουν να δώσουν έγχυμα.  Το έγχυμα δεν φυλάγεται. 

  Bότανα από τα οπία παίρνουμε έγχυμα:  Σπατζιά - salvia, origanum - ρίγανη, calendula 
- καραγκιόζης, achillea - αχίλλεια,     chamomile - χαμομήλι, petrosellinum – μαϊντανός 

Ενδεικτικές αναλογίες 
30g αποξηραμένα βότανα ή 75g νωπά βότανα 
500ml νερό 

Διαδικασία 
α´ Ζεσταίνουμε το νερό και το φέρνουμε σε θερμοκρασία λίγο πριν το σημείο βρασμού 
β´ Βάζουμε το βότανο σε ένα δοχείο που κλείνει καλά και ρίχνουμε το νερό στο βότανο 
γ´ Αφήνουμε 10 λεπτά για να γίνει η έγχυση και μετά στραγγίζουμε με το σουρωτήρι 
δ´ Το φυλάσσουμε σε δροσερό μέρος 

Ενδεικτική δόση 
1 φλυτζάνι τού τσαγιού ή 1 ποτήρι τού κρασιού 3 φορές ημερησίως 

ΒΑΜΜΑ 

Παρασκευή βάμματος 

Το βάμμα παρασκευάζεται εμβαπτίζοντας το αποξηραμένο ή νωπό βότανο σε διάλυμα 
25% αλκοόλης σε νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέρος τού φυτού. 
Εκτός του ότι παραλαμβάνει τα ενεργά συστατικά τού φυτού, η αλκοόλη δρα και ως 
συντηρητικό δίνοντας διάρκεια στο βάμμα μέχρι και τα 2 έτη. Είναι σημαντικό το 
βάμμα κάθε βοτάνου να παρασκευάζεται χωριστά και μετά να συνδυάζονται εάν 
χρειάζεται. Η βότκα είναι ιδανική γιατί περιέχει πολύ λίγα πρόσθετα, αν και το ρούμι 
βοηθά να καλυφθεί η γεύση των λιγότερο εύγεστων βοτάνων. 

Ενδεικτικές αναλογίες 
200g αποξηραμένο βότανο ή 600g νωπό βότανο 
1lt διαλύματος αλκοόλης σε νερό: 75% αλκοόλη και 25% νερό 



Διαδικασία 
α´ Βάζουμε το βότανο σε μια μεγάλη γυάλα και το καλύπτουμε με το διάλυμα αλκοόλης-
νερού. Σφραγίζουμε τη γυάλα και τη φυλάσσουμε σε δροσερό μέρος για περίπου 2 
εβδομάδες ανακατεύοντας το μείγμα ανά τακτά διαστήματα 
β´ Στραγγίζουμε το μείγμα συμπιέζοντάς το, π.χ. σε ένα σταφυλοπιεστήριο, και 
μαζεύουμε το υγρό σε μία κανάτα 
γ´ Χύνουμε το στραγγισμένο υγρό από τη κανάτα σε καθαρό μπουκάλι από σκούρο 
γυαλί και το αποθηκεύουμε. 

Ενδεικτική δόση 
5ml 3 φορές ημερησίως. Τα βάμματα πρέπει να χορηγούνται αραιωμένα σε νερό (λίγο 
μέλι ή φρουτοχυμός συχνά βελτιώνουν τη γεύση). 

 ΑΛΟΙΦΗ 

 

 

 

Παρασκευή αλοιφής από βότανα 

Η αλοιφή είναι ένας τρόπος για να προστατέψουμε τα εξασθενημένα και μαλακά σημεία 
τού δέρματος ή ένας τρόπος να εφυδατώσουμε σημεία που είναι ξηρά. Περιέχει μόνο έλαια 
ή λίπη χωρίς νερό και όταν αλοίφεται στο δέρμα δεν αναμιγνύεται με αυτό αλλά σχηματίζει 
ένα ξεχωριστό στρώμα επάνω του. Παλιότερα οι αλοιφές παρασκευάζονταν από ζωϊκά 
λίπη, αλλά εξ’ ίσου αποτελεσματικές είναι και η βαζελίνη ή η παραφίνη. 

Ενδεικτικές αναλογίες 
500g βαζελίνη ή μαλακό κερί παραφίνης 
60g αποξηραμένο βότανο 

Διαδικασία 
α´ Λιώνουμε το κερί παραφίνης ή τη βαζελίνη σε μία λεκάνη νερό που βράζει. Ρίχνουμε 
μέσα τα βότανα ανακατεύοντάς τα και τα θερμαίνουμε για περίπου 2 ώρες ή μέχρι αυτά να 
γίνουν εύθρυπτα 
β´ Ρίχνουμε το μείγμα σε μία σακούλα από μουσελίνα (τούλι), στερεωμένη καλά με σχοινί ή 
λαστιχάκι στο χείλος μίας κανάτας 
γ´ Φορώντας λαστιχένια γάντια, γιατί το μείγμα είναι καυτό, το στίβουμε μέσα από τη 
σακούλα στη κανάτα 
δ´ Όσο το μείγμα είναι ακόμη ζεστό και ρευστό το βάζουμε σε καθαρά γυάλινα βαζάκια 



ΣΙΡΟΠΙ 

 

Παρασκευή σιροπιού 

Το σιρόπι είναι ένας τρόπος για να διατηρούνται τα εγχύματα και τα αφεψήματα και 
αποτελείιδανικό γιατρικό για το βήχα γιατί το μέλι είναι ιδιαίτερα μαλακτικό. Τα σιρόπια 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αρωματίσουν τα γιατρικά για παιδιά. 

Ενδεικτικές αναλογίες 
500ml έγχυμα ή αφέψημα 
500g μέλι ή ακατέργαστη ζάχαρη 

Διαδικασία 
α´ Θερμαίνουμε περίπου 500ml πρότυπου εγχύματος ή αφεψήματος σε μία κατσαρόλα. 
Προσθέτουμε 500g μέλι ή ακατέργαστη ζάχαρη ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να 
διαλυθούν 
β´ Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και το βάζουμε σε μία μπουκάλα από σκούρο γυαλί την 
οποία και σφραγίζουμε με φελλό 

Ενδεικτική δόση  
5-10ml 3 φορές ημερησίως 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πριν από οποιαδήποτε χρήση βοτάνου πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή έναν 
ειδικό. Αυτό επιβάλλεται, ειδικά αν πρόκειται να χορηγηθεί σε παιδιά, σε άτομα που 
παίρνουν φάρμακα και σε γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας. 
Πρέπει να θυμόμαστε, επίσης, ότι τα βότανα δεν αντικαθιστούν άλλες ιατρικές και 
φαρμακευτικές θεραπείες. 

 

MEΡIKA  AΠΟ   TA BOTANA  ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΕ 

Καψέλλα (αγριοκαρδαμούρα, τραγιά, τζουρκάς)  

http://dilofo.gr/category/trofes-proionta-zagorochoria/agno-meli-bounou/


 

 

Η καψέλλα έχει τη θέση της και στην Ανατολική και στη Δυτική ιατρική. 
Οι καρδιόσχημοι καρποί μοιάζουν με τα δερμάτινα πουγγιά που είχαν κάποτε οι βοσκοί, 
και από εκεί προέρχεται και το όνομα του, ένα άλλο κοινό αγγλικό όνομα είναι "καρδιές 
των μητέρων" που υπενθυμίζει ότι το βότανο είναι χρήσιμο για γυναικολογικά 
προβλήματα. Για τις θεραπευτικές του ιδιότητες χρησιμοποιείται όλο το φυτό το οποίο 
περιέχει σαπωνίνες, έλαιο μουστάρδας, φλαβονοειδή, ρητίνη, μονοαμίνες, χολίνη, 
ακετυλχολίνη, σιτοστερόλη και βιταμίνες Α,Β και C. 
Η καψέλλα χρησιμοποιείται κυρίως ως στυπτικό για να μειώσει την αιμορραγία και για 
δυσεντερία στην Κίνα, λέγεται ότι οι σπόροι βελτιώνουν την όραση. 
Στην Ευρώπη, τα επίγεια τμήματα χρησιμοποιούνται για να σταματήσουν την 
εσωτερική ή την εξωτερική αιμορραγία, αλλά και γιά να διεγείρουν επίσης και τη μήτρα.  

 

 

 



 

 

Σε πολλά μέρη του κόσμου η καψέλλα είναι εδώδιμο λαχανικό. Στην Κίνα, η γλυκεία του 
γεύση θεωρείται καλή για την σπλήνα. Μαζέψτε τα νωπά όλο σχεδόν το     χρόνο. 
θεωρείται επίσης ότι έχει διουρητικές, αντισηπτικές, αντιδιαρροϊκές, αντιρρευματικές 
ιδιότητες ενώ χρησιμοποιήθηκε στην ψαμμίαση για την αποχέτευση της άμμου, σε 
λοιμώξεις του ουροποιητικού και στη φλεβίτιδα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης βάμμα 
καψέλλας σε εντριβές σε ατροφία των μυών, και σε κήλες σπλάχνων για την τόνωση 
των μυών σε συνδυασμό με έγχυμα αλχεμίλλης. 
 Χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό φρέσκο και όχι αποξηραμένο πριν την ανθοφορία . 
Tο δυνατό έγχυμα νωπών ή πρόσφατα αποξηραμένων φύλλων πάρτε για δύσκολες 
περιόδους, κυστίτιδα και χρόνια διάρροια. Πιείτε γουλιές από καυτό έγχυμα κατά τον 
τοκετό για να διεγείρετε τις συστολές και μετά τον τοκετό για να ανακουφίσετε την  
επιτόκια αιμορραγία. 
Βάλτε το νωπό βότανο σε πληγές με αιμορραγία σαν πρώτη βοήθεια. 
Βάλτε στα κοψίματα ένα επίθεμα μουσκεμένο στο έγχυμα. 
Για την αιμορραγία της μύτης, μουσκέψτε ένα ξυλάκι με βαμβάκι στο βάμμα και βάλτε 
το στο ρουθούνι. 
Η χρήση του βοτάνου αντενδείκνυται στην θρομβοφλεβίτιδα. Επιπλέον η τυραμίνη που 
περιέχεται στο φυτό είναι συμπαθομιμητική και προκαλεί άνοδο της πίεσης του 
αίματος.  

 

 

 

 

 

 



Η Αγριοτριανταφυλλιά  

 

Η Αγριοτριανταφυλλιά είναι θάμνος αυτοφυής σε πλαγιές και ξέφωτα. Ο βλαστός της 
είναι πολύκλαδος και αγκαθωτός, τα φύλλα της λογχοειδή και οδοντωτά, οι καρποί της 
κόκκινοι και ωοειδείς με πολλούς σπόρους, τα κυνόροδα, και άνθη λευκά ή ροζ. Ανθίζει 
την άνοιξη και χρησιμοποιούμενα μέρη είναι τα άνθη και οι καρποί. 

Οι καρποί και τα άνθη περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης και γι΄αυτό είναι πρώτης 
τάξεως αντισκορβουτικό και φάρμακο για το ραχιτισμό. Το αφέψημα θεωρείται ιδανικό 
τονωτικό σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, στο συνάχι, την ατονία, την 
ανορεξία και τη δυσπεψία.  

Έχει στυπτικές ιδιότητες και βοηθά στην καταπολέμηση της διάρροιας και των κολικών 
των εντέρων. Επίσης θεωρείται πολύ αποτελεσματικό αντισηπτικό για μολύνσεις και 
ερεθισμούς των βλεφάρων και των οφθαλμών. Το αιθέριο έλαιο θεωρείται πολύ αγνό 
και ασφαλές για χρήση αλλά σπάνια κυκλοφορεί ανόθευτο. Συμβάλλει στην ανάπλαση 
του δέρματος (κυτταρική αναπαραγωγή). Συμβάλλει στην ελάττωση φλεγμονών και 
φαγούρας, ενυδατώνει την επιδερμίδα. 

 

 

http://www.hmt.com.gr/wp-content/uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-13-at-2.07.00-PM.png


 

Ο καρπός είναι μία από τις πλουσιότερες πηγές βιταμίνης c. 

Περιέχει επίσης και άλλες βιταμίνες σε μικρότερη ποσότητα: α, β1, β2, ε, κ και 
φλαβονοειδή. Παραδοσιακά χρησιμοποιούταν για την καταπολέμηση της κόπωσης, των 
γαστρεντερικών προβλημάτων, ως μαλακτικό, ως στυπτικό, ως διουρητικό, ως 
γαργάρα για το στόμα και το λαιμό, για την υγεία των οφθαλμών, για τη θεραπεία από 
κρυολογήματα, γρίπη και ως αντισκορβουτικό, ιδιότητες που οφείλει στις ιδιότητες 
των βιταμινών και αντιοξειδωτικών φλαβονοειδών που περιέχει. Πρόσφατα, το φυτό 
αποδείχθηκε μετά από επιστημονικές μελέτες ότι ανακουφίζει τον πόνο και τη 
δυσκαμψία που σχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα, χωρίς να παρουσιάζει τις 
παρενέργειες των συμβατικών φαρμάκων. 

Ο καρπός μπορεί να γίνει σιρόπι, γλυκό του κουταλιού ή μαρμελάδα, τα οποία 
αποτελούν άριστα διατροφικά συμπληρώματα ή να αποξηρανθεί και να γίνει τσάι. Πιο 
σπάνια τρώγεται ωμός. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στο καθάρισμα του καρπού για 
οποιαδήποτε χρήση, αφού κάτω από το σαρκώδες μέρος βρίσκονται οι σκληρές τρίχες 
που είναι ερεθιστικές για το πεπτικό και αναπνευστικό σύστημα και πρέπει να 
αφαιρεθούν. Ο καρπός δεν είναι τοξικός. 

Σε παλαιότερες εποχές η αγριοτριανταφυλλιά είχε χρησιμοποιηθεί ως διατροφικό τσάι. 
Στην παραδοσιακή ιατρική του χθες και του σήμερα, είναι γνωστό ότι το τσάι 
αγριοτριανταφυλλιάς αυξάνει την ανοσία του σώματος. Συνιστάται σε περιπτώσεις 
κρυολογήματος, ουλίτιδας και πονόδοντους. 

 

Οι σπόροι των καρπών της αγριοτριανταφυλλιάς έχουν 
διουρητική δράση. Το τσάι που γίνεται από αυτούς τους 
σπόρους βοηθά στη θεραπεία των νεφρών και της 
ουροδόχου κύστης. Η τονωτική δράση του τσαγιού 
δείχνει ότι είναι ένα φάρμακο για την αναιμία και 
επιπλέον συνιστάται για την απώλεια βάρους, δεδομένου 
ότι δρα ενάντια του ουρικού οξέος και των τοξινών. 

Το αφέψημα παρασκευάζεται από δύο κουταλιές, 
βρασμένο 5-10 λεπτά σε 500 ml νερού. Ο καρπός ρίχνεται 

στο νερό όταν βράζει, για να αποφευχθεί η απώλεια της βιταμίνης C. Πίνετε δύο 
φλιτζάνια κατά τη διάρκεια μιας ημέρας.  

Χρησιμοποιείται σε: κόπωση, αναιμία, πυρετό, πονοκεφάλους,εντερικά σκουλήκια.Τα 
άνθη και οι καρποί της αγριοτριανταφυλλιάς χρησιμοποιούνται για γλυκά του 
κουταλιού, μαρμελάδες, σιρόπια και ζεστά ροφήματα . 



   Το  Ταραξάκο  

 

 

Το ταραξάκο, γνωστό και ως πικραλίδα ή άγριο ραδίκι, είναι ένα ακόμα βότανο με 

σημαντικές και ιδιαίτερα ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Ξεκινώντας από την προσφορά του στο πεπτικό σύστημα, είναι πολύ καλό χωνευτικό, 

ενώ ρυθμίζει την όρεξη. Η χρήση του είναι ευεργετική για άτομα που υποφέρουν από 

καούρες, κακή χώνεψη λόγω της καταπραϋντικής του δράσης, όπως επίσης 

δυσκοιλιότητα, λόγω των ελαφρών υπακτικών ιδιοτήτων του. Θεωρείται πολύ καλό 

τονωτικό του πεπτικού συστήματος, ιδανικό για αδύναμα στομάχια με διαταραχές. 

Σε σχέση με το αναπνευστικό σύστημα, το ταραξάκο προστατεύει από μολύνσεις του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ανακουφίζει από τα συμπτώματα της 

αμυγδαλίτιδας και τον δυνατό βήχα, ενώ συμβάλλει στην γρηγορότερη ίαση από 

πνευμονία. 

Αξίζει να τονιστεί η φροντίδα και η προστασία που προσφέρει στο ήπαρ από 

παθήσεις, υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα 

λειτουργώντας αποτοξινωτικά και τονωτικά. Η κατανάλωση του βοτάνου αυτού, 

ρυθμίζει το αδενικό σύστημα και καταπολεμά τον πόνο στο συκώτι, τον ίκτερο και τη 

διόγκωση του ήπατος. Παράλληλα η αποτοξίνωση που προσφέρει στο ήπαρ, βοηθά 

στην αποκατάσταση της υγείας τοξικομανών, αλκοολικών και προστατεύει από 

παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων που επηρεάζουν το συκώτι. Η ιδιότητα 

του άγριου ραδικιού να καθαρίζει το αίμα, βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της 



χοληστερίνης σε χαμηλά επίπεδα και προστατεύει την καρδιά από νοσήματα όπως η 

αρτηριοσκλήρυνση. 

Το ταραξάκο, είναι ένα από τα βότανα που προστατεύουν και καταπολεμούν την 

παχυσαρκία και βοηθά στη διατήρηση του βάρους σε κανονικά επίπεδα. Υποστηρίζει 

την καύση των λιπών και τον μεταβολισμό σακχάρων και καταπολεμά την 

κατακράτηση υγρών. 

Θεωρείται πολύ καλό χολαγωγό και διουρητικό, προστατεύοντας από παθήσεις τα 

νεφρά, τη χολή, την ουροδόχο κύστη, τη χοληδόχο κύστη και καταπολεμά τις πέτρες 

στα νεφρά και τη χολή και ουρολοιμώξεις ελαφριάς μορφής. Είναι επίσης σημαντικό 

να σημειωθεί, ότι παρά τη διουρητική του δράση, το ταραξάκο δεν προκαλεί 

απώλειες καλίου, δεδομένου ότι είναι από μόνο του πηγή καλίου. 

Πέραν των προαναφερθέντων σημαντικών ιδιοτήτων του, το ταραξάκο έχει κάποιες 

ακόμα μεμονωμένες ιδιότητες, άξιες αναφοράς. Είναι φυσικό αντισηπτικό και πολύ 

καλό τονωτικό τόσο σωματικά όσο και διανοητικά, βοηθώντας στη καλύτερη 

συγκέντρωση και διανοητική ανάπτυξη. Επίσης σε εμπύρετες καταστάσεις είναι 

ωφέλιμο, ενώ ανακουφίζει από πόνους μαστίτιδας και αρθρίτιδας. 

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ταραξάκο δεν έχει παρενέργειες 

γνωστές στον ανθρώπινο οργανισμό μέχρι τώρα. 

 

 

 

Η  Βερόνικα (γαλαζάκι)  

Βερόνικα (γαλαζάκι) - Veronica persica / Birds Eye Speedwell 

 



 

Η βερόνικα η περσική (το γαλαζάκι), είναι ένα ετήσιο ζιζάνιο που βρίσκεται 

παντού στα χωράφια μας και ανθίζει στα νότια από Μάρτιο μέχρι Μάιο. Στα βουνά 

στην Ελλάδα το συναντάμε ανθισμένο πλέον το καλοκαίρι. 

Δυστυχώς οι περισσότεροι δε γνωρίζουμε τίποτα για τις φαρμακευτικές της ιδιότητες. 

Και όμως είναι τόσες πολλές και βρίσκεται δίπλα μας. 

Η Μαρία Τρέμπεν το συστήνει: 

 

- Ένας κύριος είχε υψηλή χοληστερίνη στο αίμα του και είχε οδηγηθεί στο 

νοσοκομείο αρκετές φορές. Του συνέστησα βερόνικα 2 κούπες την ημέρα. Η 

ευχαρίστησή μου ήταν μεγάλη, όταν μετά από έξι μήνες οι γιατροί του έμειναν 

έκπληκτοι όταν είδαν ότι δεν είχε πλέον υψηλή χοληστερίνη. 

- Αυτό το παραδοσιακό βότανο προστίθεται σε εγχύματα που καθαρίζουν το αίμα και 

μαζί με φρέσκιες κορφές από τσουκνίδες θεραπεύει το χρόνιο έκζεμα. 

- Τα αδύνατα άτομα το ανέχονται σαν ένα στομαχικό απαλής δράσης που επίσης 

διεγείρει την πέψη. 

- Τα υγρά, η βλέννα στο στομάχι και οι εσωτερικέ διαταραχές, εξαφανίζονται. 

- Θα ήθελα να υποδείξω ότι η βερόνικα έχει μεγάλη φαρμακευτική αξία στα 

προβλήματα των νεύρων που προκαλούνται από υπερβολική πνευματική κούραση. 

Ένα φλιτζάνι πριν πάμε για ύπνο, λόγου του ηρεμιστικού του αποτελέσματος είναι 

πολύ ευεργετικό. 

- Ενισχύει ακόμα τη μνήμη και φτιάχνει τη διάθεση και βοηθάει στη κατάθλιψη. 

- Ακόμη και για ίκτερο και αμμοχάλικο στην ουροδόχο κύστη, για τον πόνο της 

ρευματικής και ουρικής αρθρίτιδας, η βερόνικα είναι πολύ αποτελεσματική. 

 

Επίσης χρησιμοποιήστε για τα προβλήματα για τα μάτια και είναι αδελφάκι της 

ευφρασίας (eyebright) που είναι δύσκολο να τη βρούμε στην Ελλάδα 

Κατά μιαν άλλη παράδοση ήταν η γυναίκα που με το μαντίλι της σκούπισε το 

ματωμένο πρόσωπο του Χριστού, την ώρα που Αυτός με τον σταυρό στον ώμο 

ανέβαινε τον Γολγοθά. Το πρόσωπο του Χριστού αποτυπώθηκε στο μαντίλι της  

Βερονίκης, « το ιερόν μανδήλιον». 

  

Για τη θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός, που κατά την παράδοση ονομαζόταν 

Βερονίκη, μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 

κεφάλαιο Θ' στ. 20-22, στο κατά Μάρκον κεφάλαιο Ε' στ. 25-34 και στο κατά  

Λουκάν κεφάλαιο Η' στ. 43-49 

 

Ο Συναξαριστής του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου αναφέρει, ότι η αγία αυτή 

καταγόταν από την πόλη Πανεάδα. Όταν τη γιάτρεψε ο Κύριος από την ασθένεια της 

αιμορραγίας, αυτή για να Τον ευχαριστήσει, φιλοτέχνησε τον ανδριάντα Του και τον 

έστησε μπροστά στο σπίτι της για να προσκυνείται απ' όλους. Μάλιστα στη βάση του 

ανδριάντα, φύτρωσε βότανο που θεράπευε διάφορες ασθένειες. Αργότερα η Βερονίκη 

έγινε μέλος της πρώτης Εκκλησίας, και αφού έζησε αγία ζωή, ειρηνικά παρέδωσε το 

πνεύμα της.  

http://www.mariatrebenherbs.com/?pid=55&sid=84:SPEEDWELL


 

 

Χρήσεις 

Έγχυση: 1 γεμάτη κουταλιά τσαγιού από βότανα ανά φλιτζάνι βραστού νερού, 
εγχύεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 
Φρέσκος χυμός: Τα φρεσκοκομμένα κεφάλια λουλουδιών πλένονται και 
βρεγμένα, τα βάζετε στον αποχυμωτή. Ο χυμός χύνεται σε μικρά μπουκάλια και 
φυλάσσεται στο ψυγείο. 
Βάμμα: 1 γεμάτη διπλή χούφτα ψιλοκομμένα άνθη εμβαπτίζονται σε 1 λίτρο 
ουίσκι σίκαλης 38% ή βότκα και τοποθετείται στον ήλιο ή κοντά στη σόμπα για 
14 ημέρες. 
Μίγμα τσαγιού: 1 γεμάτο κουταλάκι του γλυκού ανά φλιτζάνι βραστό νερό, 
εγχύεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

 

 

 

 

 

 

 



Η  Στελλάρια η φαρμακευτική  

Ένα από τα 10 πολυτιμότερα βότανα και τροφή στο χωράφι μας 

 

 
Περιγραφή 
Η Στελλάρια είναι πολυετές φυτό που βρίσκεται σ’ όλο τον κόσμο, εκτείνεται άτακτα 
και φτάνει σε ύψος τα 15 εκατ. Έχει χνουδωτούς μίσχους, οβάλ φύλλα, βλαστούς 
στρογγυλούς, διάχυτους και αστεροειδή λευκά άνθη. Αναπτύσσεται εύκολα σε χέρσα 
εδάφη και θεωρείται ζιζάνιο. Το φυτό συλλέγεται από την άνοιξη στα νότια και πεδινά 
της Ελλάδας μέχρι το καλοκαίρι στα βόρεια. 
 
Φυσικό περιβάλλον και καλλιέργεια. 
Η Στελλάρια βγαίνει στο τέλος του χειμώνα, αντέχει σε θερμοκρασίες 20ο Φαρενάιτ. Τα 
νέα φυτά είναι μικροσκοπικά και δεν τα αντιλαμβάνεσαι καθώς προχωράς στους 
αγρούς. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία, ανάλογα με την περιοχή, περίπου νωρίς την 
άνοιξη, γίνεται εμφανέστατη η παρουσία τους. Το κάθε φυτό ζει μόνον 6 με 7 
εβδομάδες αλλά ο σπόρος που πέφτει απ’ αυτό το φυτό παράγει νέα φυτά. Αν η 
περιοχή δεν έχει την απαιτούμενη υγρασία και η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 90ο 
Φαρενάιτ η Στελλάρια θα ξεραθεί και δεν θα βγάλει νέα φυτά μέχρι η θερμοκρασία και 
η υγρασία να επανέλθουν στην ιδανικά γι’ αυτήν επίπεδα. 
 
Συστατικά 
Συστατικά του είναι οι βιταμίνες Α, C, Μαγνήσιο, τριτερπενοειδείς σαπωνίνες, 
κουμαρίνες, φλαβονοειδή, καρβοξυλικά οξέα και είναι υψηλή η περιεκτικότητά του σε 
σίδηρο και ψευδαργύρο. Υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλο φυτό πράσινο. Σύμφωνα με 
μια άλλη πηγή (Bianco 1998) η Στελλάρια περιέχει στη σύστασή της επίσης πολύ υψηλό 
ποσοστό καλίου (potassium). Έρχεται δεύτερη, μόνο μετά από το άγριο σπανάκι, και 
είναι υψηλότερο από το καλλιεργήσιμο σπανάκι και  το μπρόκολο. Επίσης έχει πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα οξαλικά Έχει πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 
Χρησιμοποιούμενα μέρη είναι τα υπέργεια μέρη του. 



 

Ιστορία και παράδοση. 

Ο Διοσκουρίδης ανέφερε ότι είναι χρήσιμη αν επαλειφθεί με χυλό και σιτάλευρο στις 
φλεγμονές των ματιών. Ο χυμός της μπορεί να εισαχθεί στο αυτί για την ωταλγία. 
Χρησιμοποιείται κυρίως επαλειφόμενη σαν χυμός, κατάπλασμα, αλοιφή ή κρέμα για τη 
θεραπεία των ερεθισμών του δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
καταπραΰνει την έντονη φαγούρα όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει. 

 
 

Θεραπευτικές δράσεις και χρήσεις. 

Μια κοινή φαρμακευτική χρήση του είναι να συνθλίψεις τα φύλλα και τα στελέχη και να 
χρησιμοποιήσεις το χυμό τους σαν καταπραϋντικό για το δέρμα και τα μάτια. 
 
Το φρεσκοστιμένο χυμό μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για το έκζεμα έως 5 φορές  
την ημέρα. 
Για εξάνθημα πάνας (σύγκαμα) και φλεγμονώδη δερματικά εξανθήματα μπορείτε να 
κάνετε επαλείψεις με την αλοιφή της 1-2 φορές την ημέρα.Μια πολύ πρακτική χρήση 
είναι να βάλετε το βότανο μέσα σ’ ένα βαμβακερό ύφασμα, να το τυλίξετε, να το 
χτυπήσετε για να ποτίσει το ύφασμα και να το χρησιμοποιήσετε μετά κατευθείαν πάνω 
στο δέρμα σας. Χρησιμοποιείται συχνά για να ανακουφίζει το έκζεμα, τα κιρσώδη έλκη 
και την κνίδωση. Έγχυμα του νωπού ή του αποξηραμένου φυτού μπορεί να προστεθεί 
στο νερό του μπάνιου, οπότε οι μαλακτικές ιδιότητες του βοτάνου θα συντελέσουν στη 



μείωση των φλεγμονών – για παράδειγμα στις αρθρώσεις με ρευματισμούς – και στην 
ενίσχυση της αποκατάστασης των ιστών. 
Η στελλάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά για τη θεραπεία των ασθενειών στο 
στήθος (Η Στελλάρια είναι εξαιρετική για προβλήματα των πνευμόνων, 
περιλαμβανομένων το βήχα, το κρύωμα, την βρογχίτιδα κι άλλα παρόμοια). Θα 
ενεργοποιήσει το συκώτι να αποβάλλει τις τοξίνες που είναι παρεμφερείς σ’ αυτές τις 
ασθένειες. 
Το χρησιμοποιούμε τρώγοντάς το φρέσκο σαν σαλάτα ή σαν τσάι και τοποθετημένο 
σαν κατάπλασμα στην περιοχή του στήθους κάνοντάς του αλλαγές όταν κρυώνει και 
στεγνώνει. 
Είναι εξαιρετικό για τον καθαρισμό του συστήματος περιλαμβανομένου του στομαχιού 
και του εντέρου. Μία κούπα από το έγχυμα ζεστό λαμβανόμενο κάθε τρεις ώρες 
καταπραΰνει την δυσκοιλιότητα. Σε μικρές ποσότητες το βότανο υποβοηθά τη χώνεψη. 
Μία άλλη ασυνήθιστη χρήση της Στελλάριας είναι η μεταφορά της ροής του αίματος 
στο συκώτι και στις ηπατικές βαλβίδες τις οποίες ενισχύει. 
Προφυλάξεις
Σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να προκαλέσει διάρροια και εμετό. Κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να λαμβάνεται . Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συλλογή 
του: Πάντα ξεχωρίζετε τη στελλάρια από τα λευκά άνθη της περιμένοντας να ανθίσει. 
Δεν πρέπει να μπερδεύεται με το Scarlet Pimpernel (Anagallis arvensis) που θεωρείτε 
δηλητηριώδες φυτό. Ξεχωρίζει από τη στελλάρια από τον τετράγωνο βλαστό, τα 
πορτοκαλο κόκκινα άνθη και την έλλειψη τριχών. Το συναντούμε και με μωβ άνθη.  
Αυτό το φυτό βγαίνει πολύ συχνά δίπλα  στη στελλάρια. 
 
 

   

 Φωτογραφία του φυτού  αναγαλίδα  αρουραία ,  που πρέπει να αποφεύγετε. 

Χρήσεις: O φρέσκος χυμός του φυτού ή κοπανισμένο ολόκληρο το φυτό  
χρησιμοποιείται σαν κατάπλασμα.  
Εκτός από τις φαρμακευτικές χρήσεις της είναι ένα εύγεστο και θρεπτικό λαχανικό. 
Έχει 4 φαγώσιμα μέρη: η κορυφή του τρυφερού φυλλώδη βλαστού, τα φύλλα του, τα 
μπουμπούκια και τα λουλούδια του. Επειδή το φυτό είναι πολύ μικρό το μαζεύετε όλο 
μαζί κόβοντάς το με ένα ψαλίδι όταν είναι πυκνό. Τρώγονται οι τρυφερές κορυφές 3 -7 
εκατοστών και κατ’ επιλογή ωμές ή μαγειρευμένες. Σύμφωνα με γευσιγνώστες η 
Στελλάρια είναι ανώτερη σε γεύση και υφή από το τριφύλλι. Η γεύση της είναι ουδέτερη 



και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα λαχανικά για να καλύψει την έντονη γεύση 
τους. 
Η Στελλάρια είναι πολύ λεπτό φυτό και το οποιοδήποτε μαγείρεμά του μειώνει την 
ποσότητά του: 1 κούπα φρέσκιας ωμής Στελλάριας ισοδυναμεί σε ποσότητα με 7 
βρασμένες. Εάν αποφασίσετε να τη μαγειρέψετε, κάντε τη στον ατμό ή βράστε τη το 
πολύ για 1-2 λεπτά. 
 

Βουζιά (Sambucus ebulus)  

 

 

Βιότοπος – περιγραφή: 

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι SAMBUCUS ebulus (Σαμούκος ο έβουλος) και 
ανήκει στην οικογένεια των Καπριφολιϊδών. Στη χώρα μας το συναντούμε με τις 
ονομασίες  βουζιά, ράγαλο, ασσιές, βούσσες, φρουσκλιά, ζαμπούκος, σαμπούκος, 
βρωμούσα, βουζουλιά, αβουγιά, αβυζιά,  χαμαιάκτη. 

Περιγραφή  

Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι SAMBUCUS ebulus (Σαμούκος ο έβουλος) και 
ανήκει στην οικογένεια των Καπριφολιϊδών. Στη χώρα μας το συναντούμε με τις 
ονομασίες  βουζιά, ράγαλο, ασσιές, βούσσες, φρουσκλιά, ζαμπούκος, σαμπούκος, 
βρωμούσα, βουζουλιά, αβουγιά, αβυζιά,  χαμαιάκτη.Ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον 
Σαμπούκο τον μέλανα (SAMBUCUS nigra) ο οποίος είναι καταπληκτικό βότανο, χρήσιμο 
σε μώλωπες, τραύματα, όγκους, κρυολόγημα, γρίπη, καταρροϊκή φλεγμονή, πυρετό εκ 
χόρτου και ιγμορίτιδα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον δηλητηριώδη SAMBUCUS 
ebulus που αναφέρουμε σήμερα.                                     

Ο  Σαμπούκος ο έβουλος είναι μοιάζει πολύ με τον Σαμπούκο τον μέλανα τόσο στο 
άνθος όσο και στα φύλλα. Το ύψος του κυμαίνεται από 60 εκατοστά μέχρι 2 μέτρα, σε 



αντίθεση με τον Σαμπούκο τον μέλαινα ο οποίος μπορεί να φτάσει τα 10 μέτρα.Είναι 
πολυετές φυτό με ξυλώδες ρίζωμα και ετήσιους όρθιους βλαστούς. Έχει δυσώδη, πικρή 
οσμή (εξ ου και η ονομασία βρωμούσα) και δυσάρεστη γεύση. Τα φύλλα είναι μεγάλα με 
5-13 φυλλάρια (ενώ του Σαμπούκου έχουν 5-7 φυλλάρια) προμήκη – λογχοειδή, 
μυτερά, οδοντωτά.Άνθη λευκωπά, αρωματικά, σε σκιάδια διαμέτρου 5-16 εκατοστών. 
Οι ράγες του μαύρες και σε μέγεθος μπιζελιού. Οι ράγες του φυτού είναι τοξικές σε 
αντίθεση με τις ράγες του Σαμπούκου τις οποίες ο άνθρωπος κατανάλωνε από την 
νεολιθική εποχή. Πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα. 
Το συναντούμε σε τάφρους, κατά μήκος των δρόμων, κοντά σε εγκαταλελειμμένα 
σπίτια, σε φράκτες, σε υγρές πεδιάδες και όχθες ρυακιών.  

Ιστορικά στοιχεία: 

Γνωστό βότανο από την αρχαιότητα. Πρόκειται για την Χαμαιάκτη του Διοσκουρίδη. 
Γνώριζαν από τότε ότι η Βουζιά ήταν τοξικό φυτό και επικίνδυνο σε μεγάλες 
ποσότητες. Την χρησιμοποιούσαν ως καθαρτικό.Για πολλούς αιώνες, στη  λαϊκή ιατρική 
χρησιμοποιούσαν τα φύλλα του φυτού, ανακατεμένα με φύλλα αψιθιάς σε κατάπλασμα 
στην κοιλιά των παιδιών, για να απομακρύνουν, μέσω κενώσεων τους σκώληκες των 
εντέρων. Όπως έλεγαν σε παιδιά 6-7 ετών το κατάπλασμα μπορούσε να προκαλέσει 
τέσσερις κενώσεις, με σύγχρονη εκβολή των ελμίνθων, ζωντανών. Σημείωναν μάλιστα 
ότι αν στο κατάπλασμα αυτό προστεθεί σκόρδο, τότε μπορούσαν να εκτινάξουν και 
διάφορα είδη ασκαρίδων. Γνώριζαν επίσης τις εφιδρωτικές, αντιβηχικές, αντισηπτικές 
και αποχρεμπτικές ιδιότητες των ανθέων του φυτού.                 

   Το έγχυμα των ανθέων με μέλι, το χρησιμοποιούσαν ως καταπραϋντικό του νευρικού 
συστήματος, ελαφρά ναρκωτικό, διεγερτικό της αναπνοής και αποχρεμπτικό 
δευτερεύουσας σημασίας.Τα φύλλα τα χρησιμοποιούσαν εξωτερικά σε κατάπλασμα 
ενάντια στους ρευματισμούς.Ο χυμός των καρπών, αραιωμένος σε νερό ήταν γνωστό 
καθαρτικό και εφιδρωτικό φάρμακο.Το βιολετί υγρό των καρπών το χρησιμοποιούσαν 
για πολλά χρόνια στον χρωματισμό του κρασιού και στη βαφή μαλλιών και δερμάτων. 

Συστατικά-χαρακτήρας: 

Το φυτό έχει δυσάρεστη οσμή, πιο δυνατή από του Σαμπούκου και γεύση πικρή και 
ναυτιώδη. Μασσώμενο βάφει το σάλιο κόκκινο. Τα άνθη είναι ανάλογα και με ανάλογη 
σύνθεση με τα άνθη του Σαμπούκου. Οι ράγες της Βουζιάς  συνθλιβόμενες ανάμεσα στα 
δάκτυλα αφήνουν ένα κόκκινο χρωματισμό. Η ρίζα του φυτού περιέχει δεψικά οξέα, 
οξικό και βαλεριανικό οξύ, λιπαρή ουσία, σαπωνίνη, ρητίνη, άμυλο, σάκχαρο, γόμμα, 
φυτικό λεύκωμα, ίχνη πτητικού ελαίου και ένα κύριο πικρό και δριμύ συστατικό, την 
Ιεβλίνη.   

Άνθιση – χρησιμοποιούμενα μέρη - συλλογή: 
Ανθίζει Ιούλιο και Αύγουστο.Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται η ρίζα του 
φυτού η οποία συλλέγεται Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Χρησιμοποιούνται ακόμη τα 
φύλλα (τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού), οι καρποί και τα 
σπέρματα. Αυτά συλλέγονται τον Ιούνιο (στα βόρεια κλίματα  τον Ιούλιο) και 
ξηραίνονται αμέσως με προσοχή. 
 
Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις: 
Παλαιότερα η χρήση του φυτού για θεραπευτικούς σκοπούς ήταν πολύ συχνή. Σήμερα η 
χρήση του έχει σχεδόν σταματήσει. Υπάρχουν πολλά και καλά θεραπευτικά φυτά που 
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με ασφάλεια. 
Η ρίζα της Βουζιάς είναι διουρητική, χολαιρετική και ελαφρώς καθαρτική. 



Οι καρποί είναι τοξικοί και δεν πρέπει να συγχέονται με τους καρπούς του Σαμπούκου 
του μελανού. 
 Η ρίζα, ο φλοιός και τα σπέρματα κοπανισμένα είναι χρήσιμα καθαρτικά. Τα άνθη είναι 
ανώδυνα και διαφορητικά (εφιδρωτικά), σε μικρές δόσεις. Τα φύλλα έχουν τις ίδιες 
ιδιότητες με τα άνθη και χρησιμοποιούνται κυρίως σε αντιφλογιστικά και διαλυτικά 
καταπλάσματα. 

Παρασκευή και δοσολογία: 
Η σκόνη της ρίζας, φλοιού και σπερμάτων σε δόση 1,5-3 γραμμάρια  παρασκευάζεται σε 
έγχυμα με κρασί. Το έγχυμα των ανθέων γίνεται ρίχνοντας ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 
1,5-2,5 γραμμάρια βοτάνου για 5 λεπτά.                                                                
 
Προφυλάξεις: 
Σε υπερβολική δοσολογία το φυτό είναι τοξικό. Ένα παρατεταμένο μάσημα μπορεί να 
προκαλέσει μεγάλη έκκριση σιέλου, ναυτίες και εμετούς. 
Τον Αύγουστο που αρχίζουν να μαυρίζουν οι κορυφές, κόβουν τα μαύρα σπόρια. Με 
αυτά έβαφαν τα μαύρα σκούτινα ρούχα και τα μαλλιά. Τα βαμμένα πασχαλιάτικα αυγά  
έπαιρναν μπλε χρώμα.  
 
Τα μαλλιά τα έβαφαν μαύρα με βούζια και ξανθά καφέ ή μαύρα με μικρά καρύδια που 
στούμπιζαν μέσα σε πήλινο και έριχναν νερό.  

 

 Ρούσκος  ο κεντρωτός 

 Άλλα Ονόματα: Λαγομηλιά 

Eπιστημονική Oνομασία: Ruscus aculeatus 

Καρπός: σφαιρικός, κόκκινος, Φυτό: διοικό, θάμνος, μικρό, Φύλλο: λογχοειδές, παχύ, 
Κλαδιά: ευθυτενή,  
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Αγκαθωτός αειθαλής θάμνος που φτάνει ως 1 μέτρο Χαρακτηρίζεται από τους 
κόκκινους καρπούς του που παραμένουν στο φυτό τα Χριστούγεννα. 
Τα θηλυκά άνθη είναι εφοδιασμένα με έξι λοβούς, που έχουν στο εσωτερικό τους τρεις 
μικρότερους. Τα αρσενικά έχουν ενωμένους τους τρεις στήμονες.                                           
Ο καρπός, του είναι ένα μικρό απύρηνο χυμώδες κόκκινο σφαιρίδιο. Όταν είναι σε 
πλήρη ανάπτυξη μοιάζει με μία μικρή μπάλα κολλημένη στο κέντρο του ψευδόφυλλου. 
Οι καρποί αυτοί ωριμάζουν το φθινόπωρο, ωστόσο μένουν προσκολλημένοι στο φυτό 
όλο το χειμώνα και αυτή είναι η αιτία που το φυτό αυτό συλλέγεται σαν διακοσμητικό. 
Χρησιμοποιείται στις Χριστουγεννιάτικες συνθέσεις με το λεγόμενο γκι των 
Χριστουγέννων. 
Χρήσεις: Τα ώριμα κλαδιά του γίνονταν σκούπες. Ιδιαίτερα οι χασάπηδες 
χρησιμοποιούσαν τέτοιες σκούπες για να καθαρίσουν τα υπολείμματα από τα σφάγια 
και από εκεί προέρχεται και η αγγλική του ονομασία, "Butcher’s broom", (η σκούπα του 
χασάπη).Σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης τρώνε τους νεαρούς βλαστούς όπως το 
σπαράγγι. Η γεύση του είναι πικάντικη και πικρή. Ο Σπόρος εμφανίζει ελαφρά 
τοξικότητα. Παρόλα αυτά ψητός αποτελεί υποκατάστατο του καφέ. 

 Από το 1959, τα παράγωγα της Λαγομηλιάς  πωλούνται στις φαρμακευτικές εταιρείες 
για τη δράση τους στην αποσυμφόρηση του φλεβικού συστήματος.Πράγματι, βοηθάει 
στη συρρίκνωση των φλεβών, και προωθεί την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στα 
κάτω άκρα μειώνοντας το αίσθημα του βάρους στις πρησμένες γάμπες και τους 
αστραγάλους. 

Το εκχύλισμα του γκι χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλες περιοχές του σώματος όπως 
το πρόσωπο, αφού τονώνει την κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία 
μειώνοντας την ερυθρότητα του προσώπου και ανακουφίζει το πρήξιμο και τους 
μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια που προκαλούνται από υποτονική κυκλοφορία.  

Θεραπευτικές ιδιότητες: Έχει μεγάλη ιστορία στη βοτανική ιατρική όμως δεν 
χρησιμοποιείται σήμερα πολύ, Θεωρείται ότι έχει θετική επίδραση στους κιρσούς και 
τις αιμορροΐδες. Τα υπέργεια τμήματα του και η ρίζα συνιστούνται σαν διουρητικά και 
καθαρτικά.Συνίσταται για: Κιρσούς, αιμορροΐδες. 
Βιότοπος: δάσος 
Μήνας συλλογής: Δεκέμβριος 
Μήνες άνθισης: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος 
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Πολύκομπο  Εκουιζέτο (Equisetum arvense) ή 
Ιππουρίδα των αγρών 

 

 

 

     Το πολυκόμπι είναι συγγενής με τα δέντρα που υπήρχαν στη γή πριν από 270 
εκατομμύρια χρόνια στη Λιθανθρακοφόρο περίοδο. Οι βλαστοί του είναι πλούσιοι σε 
πυρίτιο και χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους Αιγύπτιους για να επουλώνει πληγές 

Το πολυκόμπι είναι ένα πρωτόγονο φυτό, απόγονος των τεράστιων δένδρων που 
υπήρχαν στην παλαιοζωική περίοδο. Ο Διοσκουρίδης λέει ότι το πολυκόμπι 
κοπανισμένο και επαλειμμένο θεραπεύει τελείως τις πληγές και για αυτό 
χρησιμοποιούταν σαν επουλωτικό για τις πληγές. Το πυρίτιο ενισχύει την ανάπλαση  
του συνδετικού ιστού. 
Στο παρελθόν χρησιμοποιείτο για το γυάλισμα των μετάλλων και του ξύλου. Αυτό γιατί 
έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο που ενεργεί σαν λειαντικό μέσον. 
Το αγγλικό του όνομα, bottlebrush σημαίνει ότι χρησιμοποιούταν σαν βούρτσα για 
μπουκάλια. Το πολυκόμπι δενόταν στις ουρές των ζώων για να τα βοηθά να διώχνουν  
τα έντομα, για αυτό λεγόταν στα αγγλικά και horsetail(αλογοουρά). 
 

Θεραπευτικές δράσεις & χρήσεις 

Το πολυκόμπι σταματά την αιμορραγία των πληγών, τη ρινορραγία και τις αιμοπτύσεις. 
Συντελεί στην επιτάχυνση της αποκατάστασης του κατεστραμμένου συνδετικού ιστού 



καλυτερεύοντας την ισχύ του και την ελαστικότητα του. Το αφέψημα του βοτάνου 
προστιθέμενο στο νερό του μπάνιου βοηθά στην αποθεραπεία των διαστρεμμάτων και 
των καταγμάτων, καθώς και σε παθήσεις που προκαλούν ερεθισμούς και φλεγμονές. 
του δέρματος, όπως το έκζεμα και ο έρπητας. 
 
Έχει ευεργετική επίδραση γενικώς στο ουροποιητικό σύστημα και για αυτό 
ενδείκνυται, στις καταστάσεις κυστίτιδας, ουρηθρίτιδας, τις παθήσεις και φλεγμονές 
των νεφρών και της ουροδόχου κύστης, στη φλεγμονή του προστάτη, στην 
κατακράτηση υγρών και τις χρόνιες ογκώσεις των ποδιών. 
Το πολυκόμπι είναι από τα καλύτερα βότανα για τη θεραπεία των ρευματικών 
αρθριτικών προβλημάτων, και βοηθάει τις αναπνευστικές παθήσεις, τη χρόνια 

βρογχίτιδα και φυματίωση, την αναιμία, εξασθένηση του οργανισμού. 

Το διοξείδιο του πυριτίου που περιέχει βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου και 

εμποδίζει την εναπόθεση λιπιδίων στις αρτηρίες για αυτό προλαμβάνει την 

αρτηριοσκλήρυνση, και βοηθάει ασθένειες του στήθους, όπως το εμφύσημα. 
Xρησιμοποιείται για τα ευαίσθητα και σπασμένα νύχια γιατί τα σκληραίνει. 

 
 
Άλλες χρήσεις 
 

Είναι καλό λίπασμα για τα φυτά και χρησιμοποιείτε σαν έγχυμα για την προστασία 

τους γιατί σκληραίνει την εξωτερική επιφάνεια των φυτών βοηθώντας τα έτσι στην  

αντιμετώπιση των εχθρών. 

Δοσολογία 

Δύο κουταλάκια ξερό βότανο σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό τρείς φορές την ημέρα. 

Για λουτρά 100 γραμμάρια σε καυτό νερό για μία ώρα και προσθέσετε το μετά στο 

νερό του μπάνιου. Κάντε το μπάνιο σας για 20 λεπτά φροντίζοντας να καλύψετε τα 



νεφρά σας αλλά όχι την καρδιά σας (αυτό ισχύει για όλα τα λουτρά με βότανα) και 

μετά μείνετε σκεπασμένοι στο κρεβάτι για μια ώρα. Είναι ευεργετικό για ρευματικούς  

πόνους και χιονίστρες. 

 

Η Μποράντζα  

 

 

 

 Το Βοραγινό (Borage ή μποράντζα, Borago officinalis) είναι ένα ετήσιο φυτό με μωβ 
άνθη σε σχήμα αστεριού και θαλασσί χρώμα που φυτρώνει στην Κεντρική και Νότια 
Ευρώπη, καθώς και στη βόρεια Αφρική. 

Από τους σπόρους αυτού του φυτού εξάγεται με πρώτη πίεση εν ψυχρώ μια μικρή 
ποσότητα ελαίου, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μεγάλη περιεκτικότητά του σε 
σημαντικά λιπαρά οξέα όπως το εξαιρετικά σπάνιο γ-λινολενικό οξύ και το λινολεϊνικό 
οξύ. 

Οφέλη: 
-Ενυδατώνει την επιδερμίδα και το δέρμα γίνεται πιο σφριγηλό και αποκτά καλύτερη 
όψη. 
- Χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην πρόληψη του σχηματισμού ρυτίδων και βοηθά το 
δέρμα να ξαναβρεί την ελαστικότητα και την ζωντάνια του. 
 - Αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη στην καταπολέμηση των αντιαισθητικών ραγάδων. 
- Χρησιμοποιείται από πολλές γυναίκες για να δυναμώσει τα εύθραυστα νύχια. 



- Είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της σμηγματόρροιας ή των δερματικών 
προβλημάτων σε παιδιά. Χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητα του σε ω-6 λιπαρά οξέα το 
έλαιο Borage είναι η καλύτερη ανοσολογική απάντηση του δέρματος στους επιθετικούς 
παράγοντες και στις παθήσεις. 
 
Χρήση:  
Εξωτερικά σε πρόσωπο και σώμα. 
 
Κατάλληλο και για κατάποση ως συνοδευτικό σε σαλάτα . 
Ενδείξεις: Διουρητικό, Τονωτικό, Κρυολόγημα, Πυρετός, Πνευμονικές Παθήσεις, 
Επινεφρίδια, Αυξάνει τη ροή του γάλακτος. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το  Χαμομομήλι 

 

 

Το Χαμομήλι, ή Χαμοπούλα, (Marticaria Chamemilla) πήρε το όνομα του από το άρωμά 
του (μήλο του εδάφους) και ο πρώτος που αναφέρει τις ευεργετικές του ιδιότητες είναι 
ο Ιπποκράτης (460-370 π. Χ.), ο πατέρας της Ιατρικής που το θεωρούσε εμμηναγωγό 
και φάρμακο κατά της υστερίας. Είναι μονοετής πόα της οικογένειας των Συνθέτων ή 
Κομποζίτων (δικοτυλήδονα), η επιστημονική ονομασία του είναι Chamomilla. Η πιο 
γνωστή ποικιλία του χαμομηλιού που φύεται και ευδοκιμεί στην Μεσόγειο και ιδίως 
στην Πελοπόννησο, είναι η Chamomilla recutita. 

Έχει λεπτά φύλλα, δις ή τρις πτεροσχιδή, σε προμήκη τμήματα, τ’ άνθη του σχεδόν 
τριχοειδή σχηματίζουν μοναχικά κεφάλια, με ανθίδια λευκά γλωσσοειδή, σχηματισμένα 
γύρω από το κεντρικό κίτρινο στέλεχος του άνθους, κωνικό προεξέχοντα ταξιανθικό 
τους δίσκο, που είναι σχηματισμένος από πολύ μικρά σωληνοειδή άνθη.Το χαμομήλι 
έχει επίσης ονομαστεί «γιατρός των φυτών», γιατί όπου φύεται, το ριζικό του σύστημα 
βοηθάει όλα τ’ ασθενικά φυτά που φύονται μαζί του. 

Είναι φυτό που φθάνει σε ύψος από 0,05 έως και 0,60 εκατοστά περίπου. Αποτελείται 
από πολυκλαδικό όρθιο και λείο βλαστό. Η άνθηση αρχίζει τον Απρίλιο και διαρκεί 
μέχρι και τον Ιούνιο. Από το φυτό συλλέγονται μόνον τ’ άνθη, όταν ανοίξουν καλά και 
πριν αρχίσουν να πέφτουν τα πέταλά των. Στην συνέχεια αποξηραίνονται σε σκιερό ή 
σκοτεινό μέρος και συσκευάζονται συνήθως αεροστεγώς για να διατηρηθούν όσο το 
δυνατόν πιο περισσότερο οι ουσίες που περιέχονται στα συλλεγόμενα άνθη. Μετά το 
πέρας  



Το χαμομήλι έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στους οργανισμούς και βοηθά εναντίον 
διαφόρων παθήσεων. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι γνωστές από την αρχαιότητα 
και βέβαια ο Ιπποκράτης ο πατέρας της Ιατρικής το θεωρούσε ως το πιο θαυματουργό 
βοτάνι για πολλές περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ευρέως, οι 
επιστήμονες ερευνητές συνεχίζουν ν’ ανακαλύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία σχετικά με 
τις ενεργές ουσίες και ιδιότητες που περιέχει, για την βοήθεια παρασκευής διαφόρων 
σκευασμάτων φαρμακευτικής και καλλυντικής χρήσης.  

Χρήσεις                                                                                                                                                         
Το κοινό χαμομήλι έχει αναγνωρισθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σαν μια 
φυσική φυτική πηγή αρώματος στα τρόφιμα (κατηγορία Ν2). Η κατηγορία αυτή δείχνει 
πως το χαμομήλι δύναται μεν να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα τρόφιμα σε ορισμένες 
ποσότητες, αλλά υπάρχει πιθανότητα περιορισμού λόγω πιθανού ενεργού συστατικού 
στο τελικό προϊόν. Το χαμομήλι χρησιμοποιείται ευρέως σαν έγχυμα. Στις ΗΠΑ, το κοινό 
χαμομήλι θεωρείται GRAS, δηλαδή ως ασφαλές για την υγεία του ανθρώπου (GRAS= 
Generally Recognized As Safe).                                                                                                 

Όσον αφορά στη χρήση του ως βοτάνου, το κοινό χαμομήλι αναφέρεται ότι έχει 
άφυσες, αντισπασμωδικές, ελαφρώς ηρεμιστικές, αντιφλεγμονώδεις, αντισηπτικές και 
αντικαταρροϊκές ιδιότητες. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις φουσκώματος 
στο στομάχι (τυμπανισμός), ναυτίας του ταξιδιώτη, ρινικής καταρροής (συνάχι), 
διάρροιας, κόπωσης, αιμορροΐδων, μαστίτιδας, ελκών στα πόδια και ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις γαστρεντερικών ενοχλήσεων συνδυαζόμενες με νευρικότητα σε παιδιά .  

Η μονογραφία Ε της Γερμανικής Επιτροπής ενέκρινε τη χρησιμοποίηση του χαμομηλιού 
για τη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων όπως, γαστρεντερικών σπασμών, φλεγμονωδών 
ασθενειών του γαστρεντερικού συστήματος, φλεγμονών του δέρματος (εξωτερική 
επιφάνεια) και των βλεννωδών μεμβρανών καθώς και για την θεραπεία δερματικών 
ασθενειών που έχουν προκληθεί από διάφορα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων και της 
στοματικής κοιλότητας.  

Επίσης ενέκρινε τη χρησιμοποίηση του χαμομηλιού σε φλεγμονές και ερεθισμούς της 
αναπνευστικής οδού (με εισπνοή) και των γενετικών οργάνων (λουτρά και πλύσεις). 

Θεραπευτικές ιδιότητες 
Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις και είναι το πιο χαλαρωτικό 
ρόφημα. Καταπολεμά τους κυρίως πολλούς ιούς και χρησιμοποιείται συνήθως κατά του 
έλκους του στομάχου. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η συνεχής χρήση του μειώνει 
σημαντικά το ουρικό οξύ στο αίμα, γεγονός που πιθανόν να προσφέρει τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες για ασθενείς πάσχοντες από ποδάγρα. Το ρόφημα του είναι 
καλό για το στομάχι, για τον βήχα, για τους πόνους της κοιλιάς και της εμμηνόρροιας 
(περιόδου) των γυναικών, για τον λαιμό και για την βραχνάδα.  
  Η πιο διαδεδομένη ιδιότητα του χαμομηλιού είναι η ικανότητα του να ηρεμεί τα νεύρα 
και να ανακουφίζει και ηρεμεί από τα έντονα προβλήματα που μας απασχολούν καθώς 
επίσης μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε φυσικά την αϋπνία. Η καταπραϋντική του 
δράση βοηθάει στην ανακούφιση των παιδιών από τους πόνους της οδοντοφυΐας.  
  Το τσάι από χαμομήλι έχει και αντιπηκτικές ιδιότητες. Μειώνει τη συγκόλληση των 
αιμοπεταλίων. Έχει συνεργιστική δράση με φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με 
καρδιοπάθεια ή κίνδυνο για εγκεφαλικά επεισόδια και προσφέρει επιπρόσθετη 
αντιπηκτική δράση. Επίσης δρα σε συνέργια με ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα. Για 
τους λόγους αυτούς οι γιατροί των ασθενών που παίρνουν αντιπηκτικά, υπνωτικά ή 
ηρεμιστικά φάρμακα πρέπει να γνωρίζουν εάν οι ασθενείς τους καταναλώνουν μεγάλες 



ποσότητες από χαμομήλι. Επίσης όταν τα νήπια είχαν πόνους στην κοιλιά τους έδιναν 
χαμομήλι για να καταπραϋνει ο πόνος. 

Yπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να διαλευκανθούν σχετικά με τις κλινικές 
θεραπευτικές ιδιότητες του χαμομηλιού. Σίγουρα φαρμακολογικές έρευνες και 
εμπειρικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη ευεργετικών για την υγεία δράσεων του 
χαμομηλιού. Όμως δεν υπάρχει  σήμερα ικανοποιητικός αριθμός θεραπευτικών δοκιμών 
που να τεκμηριώνουν τελεσίδικα τη θέση του χαμομηλιού στο θεραπευτικό οπλοστάσιο 
και γι’ αυτό χρειάζεται επιφύλαξη και προσοχή. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα 
προκύψουν ενδιαφέροντα δεδομένα για βότανα που μας δώρισε η φύση όπως το 
χαμομήλι. 

Εξωτερική  θεραπεία                                                                                                                                       

Το χαμομήλι είναι γνωστό για την καταπραϋντική του δράση σε ερεθισμένες 
επιδερμίδες ή σε σημεία με εκζέματα καθώς και για την ανακούφιση που προσφέρει 
όταν χρησιμοποιείται ως κομπρέσα. 

Στο μπάνιο βάζουμε 300 γρ. χαμομήλι σε μία κατσαρόλα με καυτό νερό και το 
αφήνουμε για 15 λεπτά. Σουρώνουμε και ρίχνουμε το έγχυμα στο νερό του μπάνιου. 
Ξεκουράζει και ηρεμεί από το στρες. 

Για φλεγμονές των οφθαλμών βρέχουμε βαμβάκι σε χλιαρό χαμομήλι και το 
τοποθετούμε για λίγη ώρα πάνω τους. Για τα μικρά παιδιά, κυρίως τα νήπια, όταν 
κρυώσουν βάζουμε λίγο χαμομήλι σε ελαιόλαδο και αλείφουμε το σώμα τους πριν 
κοιμηθούν. Εξ’ ου και η λαϊκή ρήση:  Χαμομήλι και λαδάκινα κοιμάται το παιδάκι. 

Στο δέρμα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μολύνσεων και για τη φροντίδα 
ελκών. Επίσης βοηθά στη θεραπεία της μαστίτιδας. Επίσης χάρη στις καταπραϋντικές 
και βακτηριοκτόνους ιδιότητες του ανακουφίζει από το αντιαισθητικό «κριθαράκι» 
μετά από συνεχείς πλύσεις με αφέψημα χαμομηλιού. Όταν το αναμείξουμε με λάδι και 
ρίγανη, και το ζεστάνουμε στην φωτιά, κάνει για εντριβές, γιατί είναι πυρωτικό και 
ανακουφίζει τους πόνους. 

Αν από την εποχή της εφηβείας σας ταλαιπωρείστε με την ακμή και τα σπυράκια, 
βράστε λίγο χαμομήλι, αφού καθαρίσετε καλά το πρόσωπό σας με νερό και σαπούνι, 
απλώνετε επάνω το χαμομήλι, χλιαρό. Αφήστε το για είκοσι λεπτά και μετά ξεπλύνετε 
καλά. Μπορείτε να το κάνετε κάθε δύο ημέρες, έως ότου δείτε αποτελέσματα. 

 

Προφυλάξεις 

Ερευνητές από το Imperial College του Λονδίνου, απομόνωσαν από ούρα εθελοντών 
που έπιναν χαμομήλι για αρκετές εβδομάδες, ουσίες που δείχνουν ότι το χαμομήλι είναι 
χρήσιμο κατά του κρυολογήματος και κατά των μυϊκών σπασμών, που είναι υπεύθυνοι 
για τις κράμπες και τους πόνους της περιόδου. 

Η πρώτη ουσία είναι το ιππουρικό οξύ που έχει τεράστια αντιφλεγμονώδη δράση. Η 
δεύτερη είναι η γλυκίνη που μειώνει κατά πολύ τους μυϊκούς σπασμούς. 

Σημαντικό στα ευρήματα τους, είναι το γεγονός ότι οι δύο ωφέλιμες ενεργές ουσίες 
παρέμειναν ψηλές στο αίμα ακόμη και δύο εβδομάδες μετά που σταμάτησαν να πίνουν 



χαμομήλι. Αυτό δείχνει ότι το χαμομήλι μπορεί να έχει παρατεταμένη μακροχρόνια 
χρήσιμη δράση. 

Επισημαίνεται ότι άτομα που είναι αλλεργικά στα φυτά γένους αμβροσία και στο 
χρυσάνθεμο, μπορεί να είναι αλλεργικά και στο χαμομήλι και για το λόγο αυτό πρέπει 
να το αποφεύγουν. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις έντονων αλλεργικών αντιδράσεων 
σε άτομα που έπιναν τσάι από χαμομήλι. 

Επίσης το χαμομήλι μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου από το έντερο. Έτσι 
ασθενείς που πάσχουν από έλλειψη σιδήρου ή που παίρνουν σίδηρο πρέπει να ξέρουν 
για τη σχέση χαμομηλιού και απορρόφησης σιδήρου. 

Το χαμομήλι μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής, ιδιαίτερα αν κάνετε 
ηλιοθεραπεία σε υγρά λιβάδια χαμομηλιού. 

 

Παρεμφερή  είδη 

Ποικιλίες του χαμομηλιού καλλιεργούνται, γιατί το αφέψημά τους έχει καταπραϋντικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες, στις τοπικές φλογώσεις. Τ’ άνθη επίσης θεωρούνται 
αντιπυρετικά, ευκοίλια, χολαγωγά, σιελογόνα, εμμηναγωγά, σπασμολυτικά, 
αντιαλλεργικά, επουλωτικά, καταπραϋντικά των νεύρων, αεραγωγά, ανθελμινθικά και 
ορεκτικά. 

Εκτός από το χαμομήλι υπάρχουν και δύο άλλα φυτά, που χαρακτηρίζονται ως 
αγριοχαμομήλι. Πρόκειται για την πουλκιαρία τη δυσεντερική και την ανθεμίδα την 
κοτούλα, και τα δύο της οικογένειας των Συνθέτων. Το πρώτο είναι πόα με βλαστό 
ύψους 0,20- 0,60 εκ., όρθιο και χνουδωτό και φύλλα χνουδωτά επίσης ωοειδή και 
κυματιστά. Ο καρπός του είναι αχαίνιο τριχωτό. Τα φύλλα είναι αρωματικά, ελαφρά 
χνουδωτά, πολύ σχισμένα, αλλά με τμήματα κοντά τα περιφερειακά άνθη των 
κεφαλιών είναι λευκά, ενώ του δίσκου είναι σωληνοειδή κίτρινα. Περιέχει τις ίδιες 
φαρμακευτικές ουσίες του κοινού χαμομηλιού αν και στην ανθεμίδα είναι πιο άφθονες 
ή πικρές. Φυτρώνει σε έλη και υγρούς τόπους όλης της Ελλάδας. Το δεύτερο είναι πόα 
επίσης, με δυσάρεστο άρωμα. Έχει 0, 20- 0,50 εκ. ύψος, με διακλαδώσεις προς τα πάνω 
και καρπό αχαίνιο. Φυτρώνει σε χέρσα και καλλιεργούμενα χωράφια, σε όλη την 
Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, και Β. Αφρική.                                                                                                                 

Από τα κεφάλια και των δύο ειδών παρασκευάζουν αφεψήματα, ρευστά εκχυλίσματα, 
αποστάγματα όλα τα παρασκευάσματα έχουν κοινές ιδιότητες: καταπραϋντικές, 
αντισπαστικές και τονωτικές της πέψης, το απόσταγμα του έχει ιδιότητες θεραπευτικές 
επί των τοπικών φλογώσεων. 

Καλλυντικές ιδιότητες 

Το χαμομήλι ενισχύει το χρώμα των φυσικών ξανθών μαλλιών τους χωρίς την χρήση 
βλαβερών χημικών συστατικών, άμα τα λούσουμε (ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες) με 
αφέψημα χαμομηλιού. Συνιστάται κυρίως για την ομορφιά του προσώπου, για τα 
μαλλιά, τα μάτια και γενικά για όλο το σώμα. Το γνήσιο έλαιο χαμομηλιού είναι πολύ 
ακριβό και έχει βαθύ μπλε χρώμα.  

Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε πολύ εύκολα και ντεμακιγιάζ χρησιμοποιώντας 2 
κουταλιές γάλα και 2 κουταλιές από αφέψημα χαμομηλιού και λίγη λιωμένη χλωρή 



καρυδόφλουδα με λάδι. Χρησιμοποιείται κανονικά σα γαλάκτωμα καθαρισμού, 
απλώνοντας το κατευθείαν στο πρόσωπο ή βάζοντας το σε βαμβάκι. Για τα πρησμένα 
κόκκινα μάτια σας ή αν υποφέρουμε από μαύρους κύκλους βουτάμε βαμβάκι σε 
αφέψημα χαμομηλιού και το τοποθετούμε στα μάτια για τουλάχιστον 10 λεπτά.  

Λαογραφικά 

Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε ευρέως το χαμομήλι για τις θεραπευτικές και καλλυντικές 
ιδιότητές του και αρκετές φορές το συνέδεσε με τελετές, προλήψεις, τραγούδια, και με 
διάφορες ιστορίες αγάπης κ.λπ. 

 

 

 

Λέγεται όταν κόψεις ένα λουλούδι από χαμομήλι και έχεις βάλει κάτι στο μυαλό σου, 
πρέπει να μετρήσεις τα πέταλά του, αν τα πέταλα είναι ζυγός αριθμός, αυτό που 
επιθυμείς θα επιτευχθεί, αν είναι μονός δεν θα έχεις την ανάλογη επιτυχία. 

 

ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

…Άγιε μου Γιώργη άρχοντα, πιστέ μου καβαλάρη 

κάνε πάλι τα θάμα σου και μένανε μια χάρη. 

Το που γιορτάζει η χάρη σου στα τέλη του Απρίλη 



οπ’ ανθίζουν ούλα τα κλαριά και το χαμομήλι… 

 

Η χριστιανική παράδοση έχει αφιερώσει το χαμομήλι στον Άγιο Γεώργιο, προφανώς 
γιατί ανθίζει κοντά στην γιορτή του (23 Απριλίου). Λέγεται παλιά στόλιζαν την εικόνα 
του Αγίου Γεωργίου με λουλούδια από χαμομήλι, διότι το χαμομήλι είχε τα δυο 
χρώματα, το κίτρινο κεφάλι αντιπροσώπευε τις αρρώστιες και τα βάσανα και το λευκό 
πέταλο την ευτυχία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ή της περιφοράς της εικόνας 
οι προσκυνητές έπαιρναν τα λουλούδια του χαμομηλιού από την εικόνα και τα 
τοποθετούσαν στο εικόνισμα της οικίας των για να προφυλάσσονται από τις ασθένειες. 
Όταν κάποιος νοσούσε από την οικογένεια, έφτιαχναν ιατρικά παρασκευάσματα μέσα 
έριχναν και λίγο διαβασμένο χαμομήλι για να πιάσει όπως λέγανε το γιατρικό. 

 

Διάφορα τραγούδια: 

…Κι αν με μισείς βρε πεθερά,  

θα βράσω χαμομήλι 

να σε ποτίζω αφέντρα μου,  

να σου γελούν τα χείλη… 

 

Οι πόνοι της καρδούλας μου,  

μου έχουν γίνει χίλιοι. 

Γιατρός δεν τους εγιάτρεψε,  

μ’ ούτε το χαμομήλι. 

 

…Το χαμομήλι πάλι άνθισε και ο τόπος μοσχοβολάει  

κι ο δόλιος Γιώργης μόνος του στα ξένα τριγυρνάει… 

 

Απ’ όλα τα λελουδικά  

μ’ αρέσει το χαμομήλι 

γιατί το έχω γιατρικό, 

το έχω και για κειμήλι. 



 

Τα χαμομήλια γεράσανε,  

σαν τα παπιά μαδιούνται 

και τα γλυκά ματάκια μου,  

για σένα δεν κοιμούνται. 

 

Η παπαρούνα και το χαμομήλι. 

Δεν θέλω πια παρά να ζω έτσι όπως ένα δέντρο, 
οπού θροΐζει ανάλαφρα σε πρωινό του Απρίλη 
μες σ’ ένα κάμπο ειρηνικό, γεμάτον φως γαλάζιο 
και παπαρούνες κόκκινες και άσπρο χαμομήλι 

  

  

Λάμιο το πορφυρό (Lamium purpureum L.)  

Λάμιο το πορφυρό (Lamium purpureum L.), είναι ένα ετήσιο χειμερινό φυτό 
διεσπαρμένο σε όλο το Ν. Πιερίας. Τα φύλλα του είναι πράσινα, ωοειδή και οδοντωτά με 
τραχιά υφή και  τρίχες σε όλη την επιφάνεια.Τα άνθη είναι μωβ και ζυγόμορφα. 
Ανθοφορεί από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο. 



 
Λάμιο (Λαβρόχορτο)  

 

Το Λάμιο (Lamium album) είναι ένα από τα κοινά Ελληνικά βοτανα. Πρόκειται για 

ένα πολυετές χνουδωτό φυτό που ανθίζει το Μάϊο και ανήκει στην οικογένεια 

Lamiaceae. Το Λαμιο το βρίσκουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Δυτική Ασία, 

φτάνει σε ύψος τα 60 εκατοστά και προτιμάει εδάφη με αυξημένη υγρασία και 

πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Μοιάζει πολύ με τη γνωστή μας τσουκνίδα και σε 

πολλές περιοχές της Ευρώπης τα φρέσκα φύλλα του φυτού χρησιμοποιούνται σε 

σαλάτες. Το Λάμιο ή Νεροτσουκνίδα ή Αρχάγγελος ή Λαβρόχορτο (Lamium spp.) 

είναι πολυετές, ποώδες φυτό που φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο σε ύψος. Ανήκει στην 

οικογένεια των Χειλανθών (Lamiaceae)και  φύεται σε περιοχές της Ευρώπης και της 

Δυτικής Ασίας στις άκρες του δρόμου και σε σκιερά δασώδη μέρη. Η ονομασία 

«νεροτσουκνίδα» προέρχεται από την ομοιότητα του φυτού με την τσουκνίδα, 

ωστόσο τα φύλλα της δεν ερεθίζουν το δέρμα όπως η τελευταία.  

Υπάρχουν πολλά είδη, με παραπλήσιες ιδιότητες, εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα 

είναι το λευκό (Lamium album) και το πορφυρό είδος (Lamium purpureum). Η λέξη 

λάμιο και η αντίστοιχη λατινική ονομασία lamium προέρχονται από την ελληνική 

λέξη λαιμός λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος του άνθους του. 

 Η ονομασία αρχάγγελος οφείλεται στην άνθηση του φυτού γύρω από την 

ημερομηνία εορτασμού του Αρχάγγελου Μιχαήλ (8η Μαϊου). Σε μερικές χώρες τα 

φύλλα και τα άνθη του φυτού προστίθενται σε σαλάτες ή και μαγειρεύονται ως 

λαχανικό (σε σούπες κλπ.) όπου οι   χρήσεις του συχνά αντικαθιστούν το σπανάκι.  

Το Λαμιο λέγεται πως ονομάστηκε έτσι λόγω της εμφάνισης του και από την 

Ελληνική λέξη "λαιμός". Αποκαλείται επίσης "αρχάγγελος" ή "λευκός αρχάγγελος", 

καθώς τα πρώτα του άνθη αρχίζουν να εμφανίζονται γύρω στις 8 Μαΐου - την παλαιά 

ημερομηνία εορτασμού του Αρχάγγελου Μιχαήλ. 



 Η χρήση του χρονολογείται από τον Μεσαίωνα. Από τότε το χρησιμοποιούσαν για 

να εξομαλύνουν προβλήματα έμμηνης ροής και να ανακουφίσουν τους πόνους της 

περιόδου. 

  

 

Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεια το Λαμιο χρησιμοποιείται από τους θεραπευτές για 

την αντιμετώπιση της λευκόρροιας (εσωτερικά) και την περιποίηση των κιρσών 

(εξωτερικά). Το Λαμιο παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη δράση που οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη παρουσία histamine (και isoquercitrin) στα συστατικά του. Η ουσία 

αυτή βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα στην αντιμετώπιση μολύνσεων όπως η 

λευκορροια, η οποία συνήθως προέρχεται από επιμόλυνση του κόλπου με μικρόβια ή 

μύκητες. Η χρήση του Λαμιου εξωτερικά (κομπρέσα) θεωρείται ότι βοηθάει στην 

αντιμετώπιση των κιρσών καθώς και αποστημάτων ή πληγών. 

 Οι τανίνες που περιέχει  του προσδίδουν στυπτικές και αιμοστατικές ιδιότητες.  

Εκτός των άλλων, το Λαμιο περιέχει αιθέριο έλαιο, αμίνες (κυρίως histamine, 

tyramine, choline και methylamine), σαπωνίνες, φλαβονοειδή (kaempferol), ταννίνες  

(katechin) και αλκαλοειδή.  

Προετοιμάστε ένα ρόφημα προσθέτοντας 2 κουταλάκια του αποξηραμένου βοτανου 

σε μία κούπα βρασμένου νερού (3 φορές την ημέρα).  

Τα βότανα είναι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φάρμακα.  
Ως θεραπευτικό βότανο (medicinal plant), το λάμιο χρησιμοποιήθηκε κατά τους 
πρώιμους χρόνους για τη ρύθμιση της άτακτης έμμηνου ρύσης, της δυσμηνόρροιας και 
της μητρορραγίας χάρη στις αντισπασμωδικές, αιμοστατικές ιδιότητες και αναλγητικές 
του ιδιότητες και χάρη στην ιδιαίτερη συγγένεια του βοτάνου με το αναπαραγωγικό 
σύστημα. Η λαϊκή παράδοση λέει ότι «το λάμιο φέρνει ευθυμία, διώχνει τη μελαγχολία 
και τονώνει το πνεύμα». 



 Στις δραστικές ουσίες του φυτού συμπεριλαμβάνονται ταννίνες, βλεννώδεις ουσίες, 
φλαβονοειδή και αμίνες όπως η ισταμίνη. Τα άνθη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την καταρροή, τη βρογχίτιδα και την υδρωπικία χάρη στη στυπτική και αποχρεμπτική 
τους δράση. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι όμως τα φύλλα του φυτού, τα οποία είναι πολύ 
αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η λευκόρροια, η καλοήθης 
υπερπλασία του προστάτη και γαστρεντερικά προβλήματα όπως η διάρροια. Επίσης 
σημαντική είναι η χρήση του σε πονοκεφάλους (αναλγητικές και ηρεμιστικές 
ιδιότητες), είναι χολαγωγό και διουρητικό βότανο – ιδανικό για διαταραχές της 
ουροδόχου κύστεως και των νεφρών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σκορπίδι (Κατέραχον το φαρμακευτικό) 
Οικογένεια των Πολυποδιϊδών 



 

Το συναντούμε με τις κοινές ονομασίες σκορπίδι, ασπλήνιο, σκορπιδόχορτο, σκροπίδι, 
σκροπιδόχορτο, σκορπιδάτσι, σκοπηροτήρι, χρυσόχορτο, αγριοσπάρτι. Το σκορπίδι 
είναι φυτό αρκετά διαδεδομένο στις ρωγμές των βράχων και στις σχισμές παλαιών 
τοίχων, προτιμώντας τους τοίχους που βλέπουν βόρεια. Είναι μάλλον το ασπλήνιο του 
Διοσκουρίδη και οι  αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν για τις διουρητικές και 
αποχρεμπτικές του ιδιότητες. 

 

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις: 
 
Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται όλο το φυτό εκτός από τη ρίζα.  Δρα ως 
καταπραϋντικό, διουρητικό, αποχρεμπτικό και εφιδρωτικό. Χρησιμοποιείται κατά των 
νοσημάτων της κύστεως, των ουροφόρων οδών και των νεφρών. Είναι πολύ καλό για 
την αφαίρεση της πέτρας από τους νεφρούς. Γενικότερα δρα κατά της διάρροιας και 
είναι θεραπευτικό της σπλήνας, των στηθικών παθήσεων και του βήχα. Έχει ακόμη 
ανθελμινθικές ιδιότητες (για τους σκώληκες των εντέρων). Το σιρόπι που 
παρασκευάζεται από το σκορπίδι χρησιμοποιείται σαν φάρμακο κατά των 
πνευμονικών παθήσεων.  

Το Asplenium Ceterach ή  Ceterach officinarum είναι ένα είδος φτέρης κοινώς γνωστή 
ως Rustyback. Χαρακτηρίζεται από ένα κοντό ρίζωμα που δημιουργεί διάφορα πράσινα 
φύλλα που έχουν ένα έλασμα με τρίχες επιφάνεια.  Αυτές οι τρίχες είναι πορτοκαλί-
καφέ χρώμα, και γι΄αυτό ονομάζεται και σκορπιδόχορτο ή χρυσόχορτο. 

Αυτό το είδος βρίσκεται στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και 
της περιοχής της Μεσογείου και κυρίως στην Κρήτη. Φυτρώνει σε ρωγμές στα 
ανθρακικά πετρώματα και αναπτύσσεται στο κονίαμα τοίχων που είναι φτιαγμένοι 
από πέτρες και τούβλα. Μπορεί να αναπτύσσεται μέχρι 2700 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, αν και προτιμά ορεινές περιοχές, όπου συνήθως αυξάνεται σε 
ηλιόλουστους βραχώδεις τοίχους. Είναι ανθεκτικό το χειμώνα και οι μικροσκοπικοί 



σπόροι ωριμάζουν Μάιο- Ιούνιο. Το καλοκαίρι τα φύλλα περιτυλίγονται γύρω από τον 
εαυτό τους. 

Συλλέγουμε όλο το χρόνο, αλλά καλύτερη εποχή είναι Φλεβάρη και Μάρτη. 

Αντέχει στην ξηρασία και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων, όπως 
χλωρογενικό οξύ και καφεϊκό οξύ. Οι συγκεντρώσεις αυτών των φαινολών μειώνονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφυδάτωσης. 

Τα φύλλα περιέχουν τανίνη και οργανικά οξέα. Η γεύση του είναι πικρή. 

Είναι πτεριδόφυτο και ανήκει στην οικογένεια Aspleniaceae. Αυτό το είδος φτέρης 
χρησιμοποιείται ιατρικώς ωςδιουρητικό. 

Θεωρείται είδος σοβαρά απειλούμενο και προστατεύεται. 

Χρήσιμα μέρη: Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται όλο το φυτό εκτός από τη 
ρίζα. Αυτή μάλιστα είναι καλό όταν συλλέγουμε το φυτό να μην την ξεριζώνουμε για να 
μπορέσει το φυτό να αναπτυχθεί και πάλι. 

Φαρμακευτικές ιδιότητες 

Οι αρχαίοι Έλληνες (Διοσκουρίδης) το χρησιμοποιούσαν για τις διουρητικές και 
αποχρεμπτικές του ιδιότητες. 

Το σκορπίδι χρησιμοποιείται εδώ και εκατονταετίες για νοσήματα της κύστεως και 
γενικότερα των ουροφόρων οδών. 

Επίσης, κατά της βλεννόρροιας και των πνευμονικών κατάρρων. 

Το βραστάρι του είναι λαϊκό φάρμακο για τους ελώδεις πυρετούς με μεγαλοσπληνία. 
Δεν έκαναν όμως το βραστάρι με το πόσιμο νερό απλά, αλλά χρησιμοποιούσαν το νερό 
στο οποίο έσβηναν οι σιδηρουργοί το πυρακτωμένο σίδερο. Στα Αγγλικά η ονομασία 
του βοτάνου είναι spleenworts (σπληνοβότανο), γιατί θεωρούν ότι είναι χρήσιμο για τις 
ασθένειες της σπλήνας. 

Οι λαϊκοί θεραπευτές το χρησιμοποιούν ως έμπλαστρο για να θεραπεύουν σπυριά του 
δέρματος, ιδιαίτερα τη νεανική ακμή. 

Το κάτω μέρος του φύλλου που έχει το πορτοκαλί – κίτρινο χνούδι το χρησιμοποιούν 
εξωτερικά σε πληγές, γιατί συντομεύει το χρόνο επούλωσης. 

Το χρησιμοποιούν, επίσης, για τη θεραπεία των κακοηθών  δοθιήνων που βγαίνουν 
στον αυχένα και ανοίγουν τρύπες που μοιάζουν με κόσκινο (ασθένεια του κοσκινά) και 
μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο. 

Κύρια όμως το χρησιμοποιούν, ως λιθοτριπτικό για τις πέτρες σε νεφρούς και χολή. Για 
την ιδιότητά του αυτή μάλιστα η τοπική ονομασία του βοτάνου στη Ρόδο είναι «Σπάκα 
πέτρα».Έχει ακόμη ανθελμινθικές ιδιότητες (για τους σκώληκες των εντέρων). 



Το σιρόπι που παρασκευάζεται από το σκορπίδι χρησιμοποιείται σαν φάρμακο κατά 
των πνευμονικών παθήσεων, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το σιρόπι που 
παρασκευάζεται από μια άλλη φτέρη, τον αδίαντο. 

Παρασκευή και δοσολογία: 
Παρασκευάζεται ως αφέψημα. Βράζουμε 6 γραμμάρια σε 1,5 φλιτζάνι νερό για 5-10 
λεπτά λεπτά. Μία φορά την μέρα. Αν θέλουμε μπορούμε να το γλυκάνουμε με μέντα ή 
γλυκάνισο. 

Ένα αποτελεσματικό μείγμα για τις πέτρες στα νεφρά γίνεται με σκορπίδι, δίανθο, 
πολύκομπο (από 1 μέρος) και σπόρους πεντάνευρου (1,5 μέρος). Βράζουμε 27 
γραμμάρια από το μείγμα για 10 λεπτά σε 3 φλιτζάνια νερό το σουρώνουμε και πίνουμε 
το μισό το πρωί και το υπόλοιπο το βράδυ. Το ρόφημα αυτό το πίνουμε για μία 
εβδομάδα. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Παρά το γεγονός ότι για  το σκορπίδι δεν έχουν αναφερθεί στοιχεία τοξικότητας,πρέπει 
να αναφερθεί ότι μια σειρά από φτέρες περιέχουν θυαμινάση, ένα ένζυμο   
που καταστρέφει τη βιταμίνη Β. Σε μικρές ποσότητες το ένζυμο αυτό δεν κάνει καμία 
ζημιά σε ανθρώπους  που τρώνε τροφή που είναι πλούσια σε βιταμίνη Β. Το ένζυμο 
θυαμινάση καταστρέφεται από τη θερμότητα ή το στέγνωμα, έτσι ώστε το βράσιμο για 
την παρασκευή του αφεψήματος το διασπά και το απενεργοποιεί. 
Πάντως μετά από θεραπευτικές δόσεις ασπλήνιου, καλό είναι ο ασθενής να λάβει 
συμπληρώματα των βιταμινών του συμπλέγματος Β για κάποιο χρονικό διάστημα. 
 
 
 
 
 

 
          Το  ορνιθόγαλο - Ornithogalum umbellatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το ορνιθόγαλο (Ornithogalum umbellatum) ή Αστέρι της Βηθλεέμ,  είναι ένα χαμηλό 
βολβώδες φυτό, ανοιξιάτικης ανθοφορίας της οικογένειας Liliaceae, ενδημικό στην 
περιοχή της Μεσογείου αλλά εγκλιματισμένο στη βόρεια Αμερική και καλλιεργούμενο 
σε κήπους. Το φυτό έχει σκληρά, μάλλον δύσκαμπτα φύλλα, που μοιάζουν με γρασίδι 
και μια συστάδα από άσπρα αστεροειδή άνθη που στο πίσω μέρος τους στιγματίζονται 
με πράσινο χρώμα. Εξαπλώνεται εύκολα όπως τα αγριόχορτα. Αν και τα φρέσκα φυτά 
είναι δηλητηριώδη, οι βολβοί μαγειρεύονταν και χρησιμοποιούνταν σαν τρόφιμο σε 
παλιότερες εποχές. Το άνθος έχει συνδεθεί με το άστρο που οδήγησε τους "μάγους" στη 
φάτνη (αστέρι της Βηθλεέμ).  

  Το Ornithogalum umbellatum είναι ένα ποώδες φυτό που αναπτύσσεται από βολβούς, 
οι οποίοι ανανεώνονται κάθε χρόνο. Οι βολβοί έχουν ωοειδές σχήμα και διάμετρο 1 - 3 
cm. Το περίβλημα του βολβού είναι σαν μεμβράνη. Τα φύλλα είναι στενά και γραμμικά, 
με 10-30 εκ. μήκος και 2-5 χιλ. πλάτος. Τα φύλλα σχηματίζουν μια φούντα απ' όπου 
αναδύεται ο κορμός. Τα άσπρα, αστεροειδή άνθη σχηματίζονται πάνω σ' ένα κορμό που 
μπορεί να φτάσει τα 30 εκατ. σε ύψος, αλλά συνήθως είναι κοντύτερος. Το τσαμπί 
μοιάζει με σκιάδι και αποτελείται από 3-10 άνθη. Κάθε άνθος έχει 6 πέταλα και 1,5-2 
εκατ. διάμετρο. Εξωτερικά το άνθος είναι πράσινο με άσπρες άκρες. Τα λουλούδια 
εμφανίζονται στο φυτό από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Οι κάψες αυτού του φυτού είναι 
ημισφαιρικές στη μορφή και 3-πλευρες. Κάθε κάψα περιέχει πολλούς μαύρους σπόρους. 
Το Ornithogalum umbellatum εξαπλώνεται μόνο του. Σε αυτό βοηθάνε οι βολβοί του 
φυτού, που διασκορπίζονται σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια του νερού. 
Το Ornithogalum umbellatum είναι ενδημικό στη βόρεια Αφρική καθώς επίσης και την 
Ευρώπη. Στην Ευρώπη, συναντάται σε όλες τις χώρες τις Μεσογείου μέχρι την Τουρκία. 
 
  Χρειάζεται προσοχή στην καλλιέργεια του φυτού, επειδή συνεχίζει να χρησιμοποιείται 
στην κηπουρική, αλλά είναι πιθανό να εξαπλωθεί από μόνο του. Το Ornithogalum 
umbellatum είναι δηλητηριώδες, αν όχι θανατηφόρο για το ζωικό βασίλειο, και πρέπει 
να πρεριφρουρείται η διάδοσή του στις γεωργικές καλλιέργειες. Το Ornithogalum 
umbellatum παράγει νέους βολβούς κάθε χρόνο, που μετακινούνται εύκολα προς νέες 
τοποθεσίες. Εχει την ικανότητα να σχηματίζει πυκνές συστάδες κατά τόπους, στις 
άκρες των ποταμών και των ρεμάτων, προκαλώντας την εκτόπιση των ενδημικών 
παρόχθιων φυτών. 
  Το απόσταγμα χρησιμοποιείται από τους βοτανοθεραπευτές σαν θεραπευτική αγωγή 
για την αντιμετώπιση του τρόμου, της αυτοκαταστροφικής κατάθλιψης ή της θλίψης, 
επίσης σε διάφορα έλκη, φλύκταινες, αέρια του εντέρου και σε κάποιες σοβαρές 
ασθένειες όπως ο καρκίνος. Βοηθά στη διαδικασία ενάντια στη θλίψη. 
  Το ανθοΐαμα "αστέρι της Βηθλεέμ" είναι ένα από τα πέντε λουλούδια στη rescue 
remedy. Η ουσία που περιέχει είναι ένα ανανεωτικό ίαμα που προσφέρει ηρεμία σε 
όποιον έχει υποστεί νευρικό κλονισμό ή ψυχικό τραύμα. Η εξισορροπητική του δράση 
είναι χρήσιμη, όταν αυτό λαμβάνεται σε συμβουλευτικές ή θεραπευτικές περιόδους.    
 
Το όνομα αστέρι της Βηθλεέμ αναφέρεται κυρίως στα έξι πέταλα του άνθους, αλλά 
μπορεί επίσης να προήλθε και από τη χρήση του σαν τροφή, κατά τους μεσαιωνικούς 
χρόνους, από τους πεινασμένους προσκυνητές στους Αγιους Τόπους και επειδή 
βρέθηκε αναπτυσσόμενο σε όλο τη γύρω από Βηθλεέμ περιοχή ή ίσως να φυτεύτηκε 
εκεί από τους χριστιανούς προσκυνητές.  

Ήταν γνωστό στην Ευρώπη έναν χρόνο νωρίτερα, σαν κρεμμύδι του σκυλιού, αλλά 
μέχρι το 15ο αιώνα συνδέθηκε με τους προσκυνητές και έτσι αποκλήθηκε αστέρι της 
Βηθλεέμ. Από μια περίεργη σύμπτωση, το ελληνικό όνομα που συντηρείται στο 
σύγχρονο επιστημονικό γένος ήταν "γάλα του πουλιού," και ονομάζεται γάλα του 
πουλιού σε διάφορες γλώσσες. Ο όρος "γάλα του πουλιού" είναι συνώνυμος με «ένα 
εκλεκτό πράγμα». 



Καλλέντουλα 

 

 

 

Το όνομα Καλέντουλα δόθηκε στο φυτό από τους Ρωμαίους επειδή άνθιζε κάθε 
πρωτομηνιά, δηλαδή στις Καλένδες. 

Αυτό το όμορφο, ετήσιο φυτό είναι ενδημικό της νότιας Ευρώπης. Το ύψος του φθάνει 
τα 50 με 70 εκατοστά. Οι διακλαδώσεις των μίσχων του καλύπτονται με απλά, 
εναλλασσόμενα φύλλα και το καλοκαίρι παράγουν μεγάλα λουλούδια σε διάφορες 
αποχρώσεις του κίτρινου και του πορτοκαλί. Τα φυτά της καλέντουλας αναπτύσσονται 
πολύ εύκολα. Το κύριο είδος τους είναι η Calendula officinalis, η κοινή καλέντουλα των 
κήπων), έχει φύλλα με ανοιχτό πράσινο χρώμα και κοντούς μίσχους, όπου 
αναπτύσσονται μονά ή διπλά άνθη με χρώμα πορτοκαλί, κίτρινο, κρεμ ή άσπρο και 
διάμετρο 5 με 7 εκατοστά. Αυτά τα φυτά είναι πολύτιμα για πολλούς περισσότερους 
λόγους εκτός από την όμορφη παρουσία τους στους κήπους και τους αγρούς.  
Η καλέντουλα έχει καλλιεργηθεί σαν φυτό κήπου για πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη 
και τη Βόρεια Αμερική.  



Τα λουλούδια της καλέντουλας C. officinalis έχουν χρησιμοποιηθεί σαν φάρμακο για 
αιώνες, και βοτανικά ιάματα που βασίζονται στην καλέντουλα ήταν γνωστά πολλές  
γενεές πριν. Οι πρώτοι Χριστιανοί αποκαλούσαν την καλέντουλα "Mary's Gold" - 
χρυσάφι της Μαρίας - και την τοποθετούσαν δίπλα στα αγάλματα της Παρθένου 
Μαρίας. Η καλέντουλα ήταν επίσης ένα από τα πιο ιερά λουλούδια της αρχαίας Ινδίας. 
Σχημάτιζαν γιρλάντες δένοντας με σπάγγο μίσχους καλέντουλας και κεφάλια 
λουλουδιών και τα τοποθετούσαν γύρω από το λαιμό των ιερών αγαλμάτων. Το 
λουλούδι της καλέντουλας στρέφει το κεφάλι προς τον ήλιο ακολουθώντας την πορεία 
του, γι' αυτό μερικές φορές αποκαλείται "νύφη του καλοκαιριού".                                     
Στη γλώσσα των λουλουδιών το άνθος της συμβολίζει τη λαμπρότητα της νίκης. 
 
Το όνομα αυτού του φυτού προέρχεται από τους αρχαίους Ρωμαίους, που πρόσεξαν ότι 
τα λουλούδια του φυτού ήταν ανθισμένα την πρώτη μέρα στις καλένδες (ή calends) 
κάθε μήνα και έτσι το θεώρησαν ένα χρήσιμο ίαμα για τις ανωμαλίες της εμμηνόρροιας. 
Η καλέντουλα θεωρήθηκε φυτό με μαγικές δυνάμεις, που επιτρέπει στους ανθρώπους 
να δουν τις νεράιδες και τις γυναίκες να επιλέξουν τον κατάλληλο σύντροφο. Πιο 
πρακτική ήταν η χρήση του στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στις ΗΠΑ: τα φυτά 
εφαρμόστηκαν σε πληγές για να τις σταματήσουν και να τις θεραπεύσουν. 
Στην αρχαιότητα έφτιαχναν ένα ποτό, αναμιγνύοντας άνθη καλέντουλας μέσα σε κρασί, 
που το χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία της δυσπεψίας. Τα πέταλα της καλέντουλας 
χρησιμοποιήθηκαν συχνά για την παρασκευή αλοιφών που θεράπευαν ερεθισμούς του 
δέρματος, ίκτερο, πόνους στα μάτια και πονόδοντους.  Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης 
πολλές φορές στο παρελθόν για να θεραπεύσει κράμπες, βήχα και  δαγκώματα από 
φίδια. 
Τα άνθη της καλέντουλας έχουν θεωρηθεί ευεργετικά για τη μείωση των φλεγμονών, τη 
γρήγορη αποθεραπεία πληγών και τις αντισηπτικές τους δυνατότητες. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσουν ποικίλες δερματικές ασθένειες και είναι 
αποτελεσματικά ενάντια στα δερματικά έλκη. Όταν λαμβάνονται εσωτερικά ως τσάι, 
μπορούν να αντιμετωπίσουν έλκη του στομάχου φλογώσεις - φλεγμονές. Η καλέντουλα 
ερευνάται σήμερα για τις αντικαρκινικ΄κές της ιδιότητες.  
Η καλέντουλα εκτιμήθηκε ιστορικά και για τις και μαγειρικές της χρήσεις. Οι Ρωμαίοι 
χρησιμοποιούσαν μίγμα καλέντουλας με ξίδι για να καρυκέψουν κρεατικά και σαλάτες. 
Τα πέταλα με την ελαφριά αρωματική και κάπως πικρή γεύση τους, νοστιμίζουν σούπες 
ψαριών και κρεατικών, πιάτα με ρύζι, σαλάτες και δίνουν κίτρινο χρώμα σε τυριά και 
Βούτυρα. 
Ολόκληρο το λουλούδι χρησιμοποιήθηκε σα γαρνιτούρα σε πάτα της μεσαιωνικής 
εποχής.  
Εκχύλισμα των πετάλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαλακτικό των μαλλιών για να 
τα κάνει ανάλαφρα και φωτεινά. Τα πέταλα κάνουν επίσης μια θρεπτική κρέμα για το 
δέρμα. Οι καλέντουλες σε γλάστρα παράγουν ένα γοητευτικό κοπτόμενο άνθος και αν 
φυτευτούν στον λαχανόκηπο, βοηθούν στον έλεγχο των εντόμων. 
 
Χρησιμοποιούμενα μέρη του φυτού: 
Από τα άνθη ή τα πέταλα παρασκευάζονται τσάγια, αλοιφές έλαια ή βάμματα. 
 
Ιδιότητες                                                                                                                                                    
Τα αιθέρια έλαια αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων και μυκήτων, οι 
δε σαπονίνες ενεργούν αντιφλεγμονικά. Η καλέντουλα ενισχύει επιπλέον το 
ανοσοποιητικό σύστημα, ενεργεί αντισπασμωδικά και ευνοεί την έκκριση χολής. 
 
Χρήση: 
Τις εξαιρετικές της ικανότητες δείχνει η καλέντουλα στους τραυματισμούς του 
δέρματος και των βλεννογόνων. Κομπρέσες με τσάι ή αραιωμένο βάμμα μπορούν να 
θεραπεύσουν πληγές που επουλώνονται δύσκολα, μολύνσεις των νυχιών, εγκαύματα, 



αποστήματα, ουλές και έλκη των κνημών. Οι γαργάρες με τσάι βοηθούν σε περίπτωση 
στοματίτιδας και φαρυγγίτιδας. 

 

Η Φουμαριά (Καπνόχορτο)  (FUMITORY) 

 -.  
 

 

 

Η Φουμάρια (Fumaria officinalis) ή καπνόχορτο είναι επίσης γνωστή με τις ονομασίες 
καπνιά, μαγιασιλόχορτο , καπνίτης, στάχτερη, χιονίστρα, αγριοκουφίτης, καπνογόργιον 
και καρυδάλιον του Διοσκουρίδου. Είναι φυτό ποώδες, ετήσιο, ιθαγενές σε Ευρώπη και 
Βόρειο Αφρική και φύεται σε Ασία, Βόρειο Αμερική και Αυστραλία. Το όνομα της 
οφείλεται στο ότι μοιάζει με φυτό καπνού και έχει μακρά ιστορία χρήσης αφού οι 
ιδιότητές της ήταν γνωστές σε αρχαίους Έλληνες, Άραβες και πολλού λαούς της 
μεσαιωνικής Ευρώπης  

Οι γιατροί της αρχαιότητας χρησιμοποιούσαν πολύ το φυτό εναντίον πολλών 
παθήσεων.Ήταν γνωστό από τον Πλίνιο και τον Διοσκουρίδη και αναφέρεται στα 
βιβλία βοτανοθεραπευτικής του Μεσαίωνα (Αβικέννιος). Σε έγγραφα μεγάλων Αράβων 
γιατρών και φιλοσόφων του 9ο αιώνα αναφέρεται πως όλα τα είδη του φυτού έχουν 
θεραπευτικές ιδιότητες. Ακόμη και σήμερα το βότανο έχει ευρεία χρήση στην Μέση 
Ανατολή. 



Από την εποχή του Διοσκουρίδη είχε γίνει γνωστή η ιδιότητα του βοτάνου να καθαρίζει 
εσωτερικά τον οργανισμό.Στην Ευρώπη ο Gilibert και ο Hoffmann το θεωρούσαν καλό 
αντισκορβουτικό φάρμακο. Ο Hoffmann το έδινε απίσης κατά των εντερικών 
παθήσεων, της υποχονδρίας και των χοιράδων, κυρίως δε κατά των χρόνιων 
δερματικών παθήσεων.Ο Δρ. Γκούλεν αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα του 
βοτάνου σε δερματικές διαταραχές αναφέρει: «υπάρχει μια δερματική διαταραχή η 
οποία αν και δεν παρουσιάζει ανησυχητικά συμπτώματα για την ζωή του ασθενούς, 
θέτει σε κίνδυνο την ομορφιά του. Είναι οι έντονες φακίδες οι οποίες επεκτείνονται και 
πέρα από το πρόσωπο, στο σώμα του ασθενούς. Πρέπει τώρα να μάθουν όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται ότι το έγχυμα των φύλλων του φυτού είναι εξαιρετικό για την 
απομάκρυνση των φακίδων.                                                                                                              
Η φουμάρια περιέχει επτά αλκαλοειδή (μεταξύ των οποίων φουμαρίνη και προτοπίνη), 
φουμαρικό οξύ, τανικό οξύ, κάλιο, μηλικό ασβέστιο, αμινοξέα και ρητίνη. Για 
θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα αέρια μέρη του φυτού. Το βότανο δρα ως 
διουρητικό, υπακτικό και εξομαλυντικό. Μπορεί να δράσει και ως ήπιο πικρό υπνωτικό 
ή τονωτικό, το οποίο δρα στους εσωτερικούς λείους μυς, αυξάνοντας την 
περισταλτικότητα των εντέρων, τη διούρηση και την έκκριση της χολής, δρώντας 
παράλληλα ως αντιφλεγμονώδες και ως ελαφρύ ηρεμιστικό.  
  Το Καπνόχορτο έχει μεγάλη ιστορία στη θεραπεία δερματικών προβλημάτων, όπως το 
έκζεμα και η ακμή. Η δράση του μάλλον οφείλεται σε γενικό καθαρισμό του οργανισμού 
και γίνεται δια μέσου των νεφρών και του ήπατος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για πλύσεις ματιών στην επιπεφυκίτιδα. Σε φλεγμονές των γυναικείων οργάνων 
λαμβάνεται εσωτερικά και γίνονται πλύσεις με το έγχυμα του φυτού. Συνδυάζεται με το 
γάλιο και το άρκτιο  

Συστατικά-χαρακτήρας: 
 
Όταν κανείς τρίψει το φυτό αναδίδει χορτώδη οσμή. Έχει γεύση πικρή και δυσάρεστη, 
όταν είναι πρόσφατο. Όταν αποξηρανθεί η γεύση είναι ακόμη περισσότερο πικρή και 
δυσάρεστη. Περιέχει επτά αλκαλοειδή (μεταξύ των οποίων φουμαρίνη και προτοπίνη), 
πικρό στοιχείο, γλίσχρασμα, φουμαρικό οξύ, τανικό οξύ, κάλιο, μηλικό ασβέστιο,  
αμινοξέα και ρητίνη. 
 

Παρασκευάζεται ως έγχυμα ρίχνοντας ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-2 κουταλιές του 
τσαγιού ξηρό βότανο και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10-15 λεπτά. Σουρώνουμε και 
πίνουμε τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα (για δερματικά προβλήματα). Για να δράσει ως 
ήπιο υπνωτικό παίρνουμε επί 20 ημέρες 3 φλιτζάνια του καφέ ημερησίως. Υπό μορφή 
βάμματος η δοσολογία είναι 1-2 ml βάμματος 3 φορές την ημέρα. Δεν πρέπει να 
υπερβαίνουμε τη συνιστώμενη δοσολογία γιατί στοιχεία που περιέχει (όπως η 
φουμαρίνη) μπορεί να προκαλέσουν τοξική αντίδραση.  

  



Το γάλλιο κολλιτσίδα

 

Γάλλιο (Galium) Το γάλλιο (Κολλιτσίδα, Αγριορίζαρο, Αγγλικά: Cleavers, Galium, 
Goosegrass) είναι γένος φυτών 300 ειδών μεταξύ των οποίων είναι το Galium verum 
και το Galium aparine (Γάλλιο η απαρίνη) που χρησιμοποιείται για τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες και ανήκει στην οικογένεια των Ρουβιιδών (Rubiaceae). 
 
Περιλαμβάνει πολυετή, σπανιότερα μονοετή, ποώδη φυτά τα οποία φυτρώνουν σε 
υγρά δάση, στις όχθες των ποταμών, σε ακτές και σε τέλματα, σε όλες τις ηπείρους 
εκτός της Αυστραλίας. Έχουν τετραγωνικό, τριχωτό βλαστό ο οποίος φτάνει σε ύψος 
τα 3m και καταλήγει σε λεπτό και έρπον ρίζωμα. Φέρουν λογχοειδή ή γραμμοειδή 
φύλλα, τα οποία φύονται κατά σπονδύλους. Τα άνθη τους, διατεταγμένα κατά 
μασχαλιαίους βότρεις ή επάκριες φόβες, έχουν λευκό, κίτρινο ή πρασινωπό χρώμα. Ο 
καρπός τους είναι αδιάρρηκτη κάψα, σχηματισμένη από δύο όμοιους σφαιρικούς ή 
ωοειδείς λοβούς, καθένας από τους οποίους περιέχει δύο σπέρματα. Ανθίζουν από την  

άνοιξη έως το φθινόπωρο.  
 
 

Το Galium aparine είναι μονοετής πόα, αυτοφυής σε όλη την Ελλάδα, σε 
καλλιεργημένους και χέρσους αγρούς, θαμνότοπους, φράχτες κ.α. Οι λεπτοί, 
τετραγωνικοί του βλαστοί, όπως επίσης και οι δίλοβοι καρποί του, φέρουν πυκνές, 
μικροσκοπικές, αγκιστροειδείς τρίχες με τις οποίες προσκολλώνται στο τρίχωμα των 
ζώων και στα ενδύματα. Έχει λογχοειδή φύλλα, σε ομάδες των 6-9 ανά σπόνδυλο, και 
πολύ μικρά λευκά άνθη, με σταυροειδή στεφάνη. Πρόκειται για ένα φυτό που προτιμά 
τα υγρά μέρη και για το λόγο αυτό το βρίσκουμε κοντά στις κοίτες των ποταμών και σε 
βοσκότοπους. 



Ιστορικα στοιχεία 

Βότανο γνωστό από την αρχαιότητα. Ονομάστηκε ´Γάλιο´ από τον Διοσκουρίδη γιατί 
πήζει το γάλα. Το χρησιμοποιούσε σαν αλοιφή με καλά αποτελέσματα για τα σκισίματα 
των μαστών των γυναικών. Ο Αιγινήτης χρησιμοποιούσε τον χυμό βρασμένο ως 
κατάπλασμα για τα καρκινωματώδη έλκη. Τους σπόρους του φυτού κοπανισμένους σε 
ψιλή σκόνη και σε δόση 4 ως 5 γραμμαρίων μέσα σε κρασί τους χρησιμοποιούσαν 
εναντίον της ψαμμιάσεως. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει ότι οι βοσκοί χρησιμοποιούσαν τα 
αγκαθωτά στελέχη του φυτού για να φτιάξουν ένα τραχύ κόσκινο με το οποίο 
σούρωναν το γάλα. Σήμερα ακόμη, βοσκοί στη Σουηδία το χρησιμοποιούν για τον ίδιο 
σκοπό.  
Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν το φυτό σε καταπλάσματα ενάντια σε δαγκώματα 
και τσιμπήματα, παθήσεις δέρματος, ελαφρά τραύματα και εγκαύματα.  
Παραδοσιακά ο λαός μας χρησιμοποιούσε το βότανο αυτό για περιποίηση πληγών και 
ελκών καθώς και για τις αντικαρκινικές του ιδιότητες. 
Το φύλλωμα το χρησιμοποιούσαν ακόμη για το γέμισμα των στρωμάτων. 

Παραδοσιακά ο λαός μας χρησιμοποιούσε το βότανο αυτό για περιποίηση πληγών και 
ελκών καθώς και για τις αντικαρκινικές του ιδιότητες. Σύμφωνα με μία αντίληψη, το 
γάλιο, μπορεί να καταπραΰνει τους πόνους του καρκίνου. Έχει διουρητικές, 
αντισπασμωδικές και βοηθά στην καταπολέμηση των ρευματισμών. Χρησιμοποιείται 
επίσης και κατά του σκώρου.  

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις: 

Δρα ως εξομαλυντικό, αντιφλεγμονώδες, τονωτικό, στυπτικό και αντινεοπλασματικό.  
Το Γάλιο θεωρείται ένα πολύτιμο φυτό. Είναι ίσως το καλύτερο διαθέσιμο τονωτικό 
του λεμφικού συστήματος. Σαν λεμφοτονωτικό με εξομαλυντική και διουρητική δράση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στα οποία εμπλέκεται το 
λεμφικό σύστημα. Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις οιδήματος των αδένων 
(λεμφαδενίτιδα), σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και ιδιαίτερα στην αμυγδαλίτιδα 
και την αδενοειδίτιδα (φλεγμονή των αδενοειδών εκβλαστήσεων του ρινοφάρυγγα). 
Χρησιμοποιείται επίσης ευρύτατα σε καταστάσεις του δέρματος, ιδιαίτερα ξηράς 
μορφής, όπως η ψωρίαση. Είναι ωφέλιμο στη θεραπεία της κυστίτιδας και άλλων 
καταστάσεων του ουροποιητικού συστήματος που συνοδεύονται από πόνο. Για τη 
χρήση αυτή μπορεί να συνδυασθεί με μαλακτικά. Το γάλιο έχει επίσης μεγάλη 
παράδοση στην αγωγή των ελκών και των όγκων που μπορεί να οφείλονται στη 
 λεμφική παροχέτευση.  
 
Σαν λαχανικό είναι εξαιρετικό αν και δεν το συνηθίζουμε στη χώρα μας.  
Για προβλήματα του λεμφικού συστήματος συνδυάζεται καλά με τη φυτολάκκα, την 
εχινάκια και την καλέντουλα. Για προβλήματα δέρματος, συνδυάζεται καλά με το α-
γριολάπαθο και το άρκτιο Περιέχει ασπερουλοσιδικό γλυκοσίδιο, κουμαρίνες, βιταμίνη 
C, χλωροφύλλη, ασπερουλοζίδη, τανίνες, γαλοτανικό οξύ και κιτρικό οξύ και 
χρησιμοποιείται από τους θεραπευτές για την αντιμετώπιση λοιμώξεων του 
ουροποιητικού και ως διεγερτικό του λεμφικού συστήματος. Στη πρώτη περίπτωση, 
θεωρείται ότι μειώνει την κατακράτηση υγρών και χρησιμοποιείται για την απόπλυση 
άμμου και λίθων στο ουροποιητικό. Η διουρητική του δράση πιστεύεται ότι είναι 
σημαντική για τον καθαρισμό ολόκληρου του ουροποιητικού σωλήνα και ως εκ τούτου 
είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση ενοχλήσεων που προέρχονται από φλεγμονές 
στο ουροποιητικό. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτικό και ως 
εξαγνιστικό του αίματος. Διεγείροντας το λεμφικό σύστημα ανακουφίζει τους 
πρησμένους λεμφαδένες. Το λεμφικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την απομάκρυνση 



των τοξινών από το σώμα. Έτσι θεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα καλύτερα βότανα 
για την αντιμετώπιση ασθενειών όπως είναι η ψωρίαση, τα εκζέματα, η ακμή και η 
αρθρίτιδα,  ασθένειες που η θεραπεία τους απαιτεί την αποτοξίνωση του οργανισμού. 
Λόγω της αντιοξειδωτικής του δράσης, θεωρείται ενισχυτικό του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 
 
 

Στην ομοιοπαθητική παρασκευάζουν ένα βάμμα με το νωπό φυτό. 

Παρασκευή και δοσολογία: 

Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 2 με 3 κουταλιές 

του τσαγιού ξηρό βότανο και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10 έως 15 λεπτά. 

Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις φορές την ημέρα. Υπό μορφή βάμματος η ημερήσια 

δοσολογία είναι 2-4 βάμματος τρεις φορές την ημέρα.  

Προφυλάξεις: 

Δεν αναφέρονται παρενέργειες. Τηρούμε την συνιστώμενη δοσολογία.  

 
 

 
 
 

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Η αξία των φυτών και των βοτάνων είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορούσε να αφήσει 
ασυγκίνητη την αρχαία ελληνική μυθολογία και λογοτεχνία. Κάποιοι μύθοι έδωσαν σε 
γνωστά στην εποχή μας φυτά το όνομά τους, ενώ κάποιοι άλλοι περιγράφουν 
λεπτομερώς τη χρήση των βοτάνων ως μέσο ίασης. 

Μεγάλα συγγραφικά έργα της αρχαιότητας όπως η Ομήρου Ιλιάδα και  η 
Οδύσσεια κάνουν αναφορές στη χρήση των βοτάνων. Στην Οδύσσεια η Πηνελόπη, 
γυναίκα του Οδυσσέα, έδωσε στον Τηλέμαχο βότανα για να απαλύνει την λύπη του για 
τους μνηστήρες που είχαν παρουσιαστεί στο σπίτι της. Επίσης η μάγισσα Κίρκη έφτιαξε 
από βότανα ρόφημα που προκάλεσε αμνησία και λησμονιά στους συντρόφους του 
Οδυσσέα, με σκοπό να τους κρατήσει για πάντα αιχμάλωτους στο νησί της. 

Στην Ιλλιάδα αναφέρεται ότι όταν ο Μενέλαος τραυματίστηκε, ο ιατρός Μαχάων αφού 
τράβηξε το βέλος από την πληγή τοποθέτησε ήπια φάρμακα φυτικής προέλευσης, που 
ο πατέρας του Ασκληπιός τα είχε πάρει από τον Χείρωνα. Επίσης ο Αχιλλέας, βασιλιάς 
των Μυρμιδόνων κατά την διάρκεια του τρωικού πολέμου έδινε στους στρατιώτες του 
το φυτό Αχιλλέα ή Χιλιολούλουδο για να σταματήσουν το αίμα που έτρεχε από τις 
πληγές τους. Αργότερα αποδείχθηκε ότι όντως το φυτό διέθετε αιμοστατικές 
ικανότητες. Όταν μάλιστα τραυματίστηκε ο Αινείας, η θεά Αφροδίτη εμφανίστηκε και 
θεράπευσε τα τραύματα του χρησιμοποιώντας δίκταμο που είχε συλλέξει από την 
Κρήτη. Μάλιστα με το ίδιο φυτό, αφού το συνέλεξε μόνη της από το όρος Ίδη, έκανε 
κατάπλασμα και απάλυνε τους πόνους του τοκετού της.   



Στη μάχη εναντίον των Τιτάνων, ο Ηρακλής πολεμώντας μαζί με τους Κενταύρους 
τραυμάτισε κατά λάθος τον σοφό Κένταυρο Χείρωνα στο πόδι. Ο Χείρων τότε 
χρησιμοποίησε ένα βότανο, την Κενταύρια, για να σταματήσει το δηλητήριο με το οποίο 
ήταν ποτισμένο το βέλος. 

Οι θεοί του Ολύμπου δεν συνδέονται με τα  βότανα και τα φυτά μόνο επειδή τα 
χρησιμοποιούσαν. Κάποιες φορές σύμφωνα με την μυθολογία είναι οι ίδιοι υπαίτιοι της 
ύπαρξης τους ή της προέλευσης του ονόματος τους. Για παράδειγμα, η θεά των 
λουλουδιών και της βλάστησης, η Χλωρίδα βρήκε μια μέρα το άψυχο σώμα μιας νύμφης 
στο δάσος. Το πήρε και το μεταμόρφωσε σε λουλούδι. Κάλεσε τότε την Αφροδίτη τη 
θεά της αγάπης και το Διόνυσο το θεό του κρασιού. Η Αφροδίτη χάρισε στο λουλούδι 
ομορφιά και ο Διόνυσος πρόσθεσε νέκταρ για να του δώσει γλυκιά ευωδία. Ο Ζέφυρος, 
ο θεός του ανέμου, φύσηξε μακριά τα σύννεφα και έτσι ο Απόλλωνας, ο θεός του Ήλιου, 
μπόρεσε να λάμψει και να το κάνει να ανθίσει. Έτσι δημιουργήθηκε το τριαντάφυλλο 
και έγινε ο "Βασιλιάς των λουλουδιών". 

Πολλές από τις Νύμφες της μυθολογίας είχαν ερωτευθεί έναν εξαιρετικά όμορφο νέο, 
τον Νάρκισσο. Για τον Νάρκισσο υπήρχε μια προφητεία που έλεγε πως θα μπορούσε να 
μείνει για πάντα νέος αν δεν έδινε μεγάλη σημασία στην ίδια του την ομορφιά. Ο νέος 
όμως παράκουσε την προφητεία και συνέχισε να ασχολείται μόνο με την ομορφιά του 
αγνοώντας έτσι τον έρωτα των Νυμφών. Οι θεοί θύμωσαν και αποφάσισαν να τον 
τιμωρήσουν. Μια μέρα που χάζευε τον αντικατοπτρισμό του σε μια λίμνη ερωτεύθηκε 
το είδωλο του με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στα νερά της λίμνης και να πνιγεί. Στο 
σημείο όπου καθόταν φύτρωσε ένα πανέμορφο λουλούδι και πήρε το όνομα του, 
Νάρκισσος. 

Παρόμοιο τέλος είχε και η ιστορία του Υάκινθου, ενός άλλου όμορφου νέου με 
καταγωγή από ένα μέρος κοντά στην αρχαία Σπάρτη. Ο Υάκινθος έπεσε θύμα του θεού 
Απόλλωνα. Τον σκότωσε κατά λάθος  στη διάρκεια μια δισκοβολίας. (Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι ο Ζέφυρος, προσωποποίηση του δυτικού ανέμου, φθονώντας τον νέο 
άλλαξε επίτηδες την πορεία του δίσκου για να πέσει νεκρός). Ο θεός Απόλλωνας τότε 
έσκαψε ο ίδιος με τα χέρια του τον τάφο του Υάκινθου και στο σημείο αυτό φύτρωσε 
ένα φυτό που πήρε το όνομα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ 

Στην αρχαιότητα το δεντρολίβανο θεωρούνταν ελιξίριο της νεότητας, σύμβολο 
ομορφιάς και λέγεται μάλιστα ότι ο θάμνος ήταν το δώρο της θεάς Αφροδίτης στους 
ανθρώπους. Οι μαθητές φορούσαν στεφάνια από δεντρολίβανο στο κεφάλι γιατί έχει 
διεγερτικές ικανότητες και αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος. 

 

   Οι ρωμαίοι κρατούσαν πάντα ένα κλαράκι δεντρολίβανου κατά την διάρκεια τελετών 
και θρησκευτικών εορτών, μιας και θεωρείται πως εξασφαλίζει ευτυχισμένη ζωή και 
ειρήνη κατά τον θάνατο. Το δεντρολίβανο είναι εξαίρετο διεγερτικό και τονωτικό. 
Πολύτιμο σε σωματική και πνευματική υπερκόπωση. Είναι καλό αποχρεμπτικό και 
χρησιμοποιείται σε χρόνιες βρογχίτιδες, γρίπη, κοκίτη, και άσθμα. 

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ 

Ο θρύλος μιλάει για αυτοτιμωρία κάποιου άντρα 
που ερωτεύτηκε μία νεράιδα και όταν αυτή έχασε 
την ζωή της θέλησε να την ακολουθήσει και 
ζήτησε να τον θάψουν όρθια δίπλα της και όταν 
κάποιος πάει να τον ξεριζώσει από δίπλα της 
αυτός βγάζει μία φωνή-στριγγλιά και σκότωνε ή 
τρέλαινε όποιον δεν είχε προφυλαγμένα τα αυτιά 
του εκείνη την ώρα. Η ανθρώπινη μορφή του 
μανδραγόρα οφείλεται στην διχαλωτή του ρίζα 
που μοιάζει με ανοιχτά πόδια ανθρώπου που 
στέκεται όρθιος. 



ΑΧΙΛΛΕΑ 

 
Αχίλλεα ή χιλιόφυλλη το όνομα της το οφείλει στον Αχιλλέα ο οποίος τραυματισμένος 
από το δόρυ του Πάρη στον πόλεμο της Τροίας έδεσε την πληγή του με αυτό το φυτό 
για να ανακουφιστεί, μετά από συμβουλή της θεάς Αφροδίτης. Αργότερα στον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο το χρησιμοποιούσαν σαν αιμοστατικό στα τραύματά τους. 

 

ΛΕΒΑΝΤΑ 

 
Μύθοι λένε ότι η λεβάντα δεν είχε άρωμα μέχρι τη στιγμή που η Παναγία άπλωσε τα 
φασκιά του βρέφους Ιησού Χριστού πάνω σε ένα θάμνο λεβάντας. Από θαύμα, όταν τα 
μετακίνησε από τον θάμνο, η λεβάντα πήρε ένα μεθυστικό άρωμα! Από τότε η 
Παρθένος Μαρία έπλενε τα φασκιά του Ιησού Χριστού νερό αρωματισμένο με λεβάντα. 
Επίσης λέγεται πως η βασίλισσα Κλεοπάτρα χρησιμοποιούσε αυτό το μαγευτικό άρωμα 
για να ξελογιάσει τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Αντώνιο. 

 



ΜΕΝΤΑ 

Σύμφωνα με τον μύθο, ο 
Πλούτωνας αγάπησε μια νύμφη, 
την Νύμφη Μίνθη, γεγονός που 
προκάλεσε την ζήλια και την 
οργή της Περσεφόνης που την 
μεταμόρφωσε σε φυτό. Τότε ο 
Πλούτωνας που δεν μπορούσε να 
της δώσει την αληθινή της 
μορφή, της έδωσε την ιδιότητα 
να μπορεί να γλυκαίνει τον αέρα 
κάθε φορά που την πατούν οι 
άνθρωποι με τα πόδια τους και 
συνθλίβονται τα φύλλα της και 
οι μίσχοι της. Έτσι το φυτό 
ονομάστηκε μέντα από το όνομα 
της νύμφης Μίνθης. Στην αρχαία 
Ρώμη τη χρησιμοποιούσαν σαν 
χωνευτικό και αρωμάτιζαν με 
αυτή τα λουκάνικα και το κρασί. 
 

 

 

 

                                                                                                                 
ΔΑΦΝΗ     

 

 Η νύμφη Δάφνη ήταν κόρη 
του ποταμού Λάδωνα ή κατ’ 
άλλους του Πηνειού και της 
Γαίας. Την ερωτεύτηκε 
σφοδρά ο θεός Απόλλων που 
άρχισε να την κυνηγάει 
ασταμάτητα. Εξαντλημένη η 
Δάφνη παρακάλεσε την 
μητέρα της, την Γαία, να την 
βοηθήσει και έτσι 
μεταμορφώθηκε σε δέντρο, 
όταν ο Απόλλων προσπάθησε 
να την αγκαλιάσει. Ο Απόλλων 
τότε για να παρηγορηθεί 
έκαψε ένα κλαδί από το 
δέντρο και στεφανώθηκε. Από 
τότε η δάφνη είναι το ιερό 
φυτό του θεού Απόλλωνα. 



ΜΥΡΤΙΑ 

 

Στην ελληνική μυθολογία, η μυρτιά ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη, θεά του Έρωτα, η 
οποία γνωρίζει τα μυστικά της γέννησης αλλά και της διατήρησης της αγάπης. Η 
Αφροδίτη μεταμόρφωσε την Μυρσίνη, μια από τις ιέρειές της σε θάμνο για να την 
προστατεύσει από έναν επίμονο θαυμαστή της. Έτσι δημιουργήθηκε η μυρτιά. 

ΛΥΓΑΡΙΑ 

 
Η Λυγαριά στην ελληνική μυθολογία συνδέεται με την αγνότητα. Η Ήρα, προστάτιδα 
του γάμου, γεννήθηκε κάτω από λυγαριά και σύμφωνα με τον Παυσανία μια λυγαριά 
στόλιζε το Ναό της στη Σάμο. 
Ο Ασκληπιός στη Σπάρτη είχε το όνομα «αγνήτας» επειδή το ξόανό του ήταν από ξύλο 
λυγαριάς. 
O Προμηθέας μετά την απελευθέρωσή του, τοποθέτησε στο κεφάλι του ένα κλαδί 
λυγαριάς για να του θυμίζει τα δεσμά του. Ο Αχιλλέας έδεσε με κλαδιά λυγαριάς τους 
γιούς του Πριάμου και ο Οδυσσέας χρησιμοποίησε τις ίδιες βέργες, για να δέσει κάτω 
από τα πρόβατα του Πολύφημου τους συντρόφους του, προκειμένου να τους 
ελευθερώσει από τα δεσμά του Κύκλωπα. 
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