




 

 

 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 
 ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΤΟ ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
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ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΑΣΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ ΖΩΗΣ 



ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΑΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ  ΒΟΤΑΝΑ 



 







 



ΜΑΘΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ 



Ο ΠΑΓΚΟΣ ΤΟΥ    ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΜΕ ΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΟΤΑΝΑ 



     Τσάι του βουνού σιδερίτης                    ζαμπούκος 

                 χαμομήλι         Άσπρο τσάι βουνού 



               χαμέντρο                σκορπίδι 



                    βασιλικός 
         Φύλλα  

Αλεξάνδρειας  



ΜΑΘΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
BOTANΩΝ 

 



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 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

      

 

 





ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ 





TEΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ:  ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΚΙΟΣΙ 

  



ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ 

άγχουσα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   

 

 σέδο 



Πεντάνευρο γάλιο  



πριμούλα 



αγριολάπατο 



 



Σινάπι ή βρούβα ή 
λαψάνα 



 
 
 
 





ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΚΑΨΕΛΑ 
(ΧΤΕΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΤΑΡΑΞΑΚΟ 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ 

Φουμαριά (Καπνόχορτο) παπαρούνα 

 



 πικραλίδα 

νεραγκούλα 

γάλιο 



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...».  
 



ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

• Βότανο επίσης θεωρεί ο λαός 
κάθε φυτό στο οποίο 
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. 



     Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ο τρόπος που 
έβγαζαν τον μανδραγόρα. 

     Για να βγάλουν τη ρίζα του οι 
συλλέκτες πήγαιναν νύχτα με 
φεγγάρι και αφού έβρισκαν το 
μέρος που ήταν το φυτό, 
έδεναν στην ούρα ενός σκυλιού 
τη ρίζα του. 



ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

    Τα φυτά αποτέλεσαν, μαζί με άλλες οργανικές και ανόργανες 

ουσίες, την βάση της θεραπευτικής 

     Πασίγνωστα ήταν τα μεγάλα μαντεία – θεραπευτήρια της 
αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο, με επικεφαλής τα 
Ασκληπιεία.  



ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

    

     Είναι  η  χρήση των 
βοτάνων για 
θεραπευτικούς σκοπούς. 

     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.  



ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

  Η λουτροθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή που στηρίζεται στη χρήση 

βοτάνων ή αιθέριων ελαίων στο λουτρό. Αναπτύχθηκε κατά την  αρχαιότητα. 

Βοηθούσε στην ανακούφιση από τους πόνους και στην ευεξία του σώματος.  

 

Στην Κρήτη διασώζεται μέχρι και σήμερα συνταγή λουτροθεραπείας γνωστή  

ως το «Σαραντοβότανο» 

 

 

“Σαν την υγεία σου έχασες και θες να την κερδίσεις  

μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. 

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…”  
 
 



ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 

      Έμβρεγμα  

    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 



           Έγχυμα 
      Όλα τα αρωματικά φυτά, άνθη και 

λεπτεπίλεπτα βότανα.Τα 
περιχύνουμε με καυτό νερό (2-3 
κουταλάκια του καφέ για κάθε 
ποτήρι νερό)   

     Αφήνουμε καλυμμένα για  5-15 
λεπτά. 

     Το έγχυμα δεν φυλάγεται 



 
 
           
 

 
 
           Αφέψημα 

 Aν πρόκειται για ρίζα, καρπό, φλοιό ή 
κάποιο άλλο σκληρό τμήμα του φυτού, 
προτιμάμε το αφέψημα, όπου το βότανο 
βράζει μαζί με το νερό. 

         Bάμμα 
Το βάμμα παρασκευάζεται εμβαπτίζοντας το 
αποξηραμένο ή νωπό βότανο σε διάλυμα 
25% αλκοόλης σε νερό. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέρος τού 
φυτού.  

 
 



      
    Εκχύλισμα 

    Συμπυκνωμένο ρόφημα.   

Αφήνουμε μεγάλη ποσότητα 
βοτάνου να φουσκώσει για ένα 
βράδυ σε κρύο νερό . 

     Βράζουμε μέχρι να εξατμιστεί η 
μεγαλύτερη ποσότητα νερού και 
φυλάμε στο ψυγείο 

      

     Σιρόπι 
     Το σιρόπι είναι ένας τρόπος για να 

διατηρούνται τα εγχύματα και τα 
αφεψήματα 



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  να τα καταψύξουμε. Η 
κατάψυξη μπορεί να είναι ξηρή ή σε παγάκι. 



                               ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Πριν από οποιαδήποτε χρήση βοτάνου 
είναι καλό να συμβουλευόμαστε τον 
γιατρό ή έναν ειδικό.  

      Αυτό επιβάλλεται, ειδικά αν πρόκειται να 
χορηγηθεί σε παιδιά, σε άτομα που λαμβάνουν 
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. 
 
 



ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΙ       Γνωστές  από την 
αρχαιότητα οι θαυματουργές 
– κυρίως καταπραϋντικές - 
ιδιότητές του. 

      Σήμερα, η πιο διαδεδομένη 
ιδιότητα του χαμομηλιού 
έχει σχέση με την 
ικανότητα του να ηρεμεί τα 
νεύρα και να χαλαρώνει, 
διώχνοντας την αϋπνία και 
ενισχύοντας τον ύπνο.  

      Με εξωτερική εφαρμογή 
συντελεί στην επούλωση των 
εγκαυμάτων και των 
εκζεμάτων, ενώ είναι χρήσιμο 
στην ουλίτιδα και στις 
οφθαλμικές πλύσεις 

 
 



Η ΚΑΨΕΛΛΑ(ΧΤΕΝΑΚΙ) 

      Το βότανο ήταν γνωστό από την Αρχαιότητα και χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
κατά τον Μεσαίωνα. Είναι το «Θλάσπι» του Διοσκουρίδη που το 
χρησιμοποιούσε ως φάρμακο για τις αιμοπτύσεις. 
 

 
 
 



      

       

 
 

    
 
 

      
 

     Χρησιμοποιήθηκε επίσης 
βάμμα καψέλλας σε εντριβές 
για ατροφία των μυών, και 
σε κήλες σπλάχνων για την 
τόνωση των μυών 

 Ενα άλλο αγγλικό όνομά του 
είναι "καρδιές των μητέρων" που 
υπενθυμίζει ότι το βότανο είναι 
χρήσιμο για γυναικολογικά 

προβλήματα. 



ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟ 

     Οι γιατροί της 
αρχαιότητας εκτιμούσαν 
πολύ τη ρίζα του φυτού 
σαν φάρμακο. Ο Γαληνός 
και ο Διοσκουρίδης 
συνέστησαν τη ρίζα, σε 
έγχυμα σε άσπρο κρασί 
για τη θεραπεία του 
ίκτερου. 
 
Οι αρχαίοι γιατροί 
παρασκεύαζαν μέσα σε 
χάλκινο αγγείο ένα 
σύνθετο κολλύριο από 
χυμό Χελιδονίου και μέλι 
που χρησιμοποιούσαν κατά 
του καταρράκτη και των 
αμαυρώσεων. 



ΛΑΜΙΟ Η ΝΕΡΟΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 

 

      
      Το Λάμιο ή Νεροτσουκνίδα ή 

Αρχάγγελος ή Λαβρόχορτο 
είναι πολυετές, ποώδες φυτό 

      Φύεται στις άκρες του δρόμου 
και σε σκιερά δασώδη μέρη. 

       
      Η ονομασία 

«νεροτσουκνίδα» 
προέρχεται από την 
ομοιότητά του με την 
τσουκνίδα, ωστόσο τα 
φύλλα της δεν ερεθίζουν το 
δέρμα όπως η τελευταία.  

         Η λαϊκή παράδοση λέει ότι 
«το λάμιο φέρνει ευθυμία, 
διώχνει τη μελαγχολία και 
τονώνει το πνεύμα» 

       
 
 



ΣΑΠΟΥΝΟΧΟΡΤΟ 

      Η Σαπωνάρια  είναι 
ποώδες φυτό, μονοετές 
ή πολυετές με 
πολύπλοκη  μακριά ρίζα. 

 

      Ανθίζει από τον Ιούνιο 
μέχρι το Σεπτέμβριο.  

      Στη φαρμακευτική 
χρησιμοποιείται ως 
αντιπυρετικό και 
αντιρρευματικό και για 
παθήσεις του 
αναπνευστικού και 
πεπτικού συστήματος. 

      Έχει αντιφλεγμονώδη 
δράση.  



Η ΒΑΤΟΜΟΥΡΙΑ 

 
 
 
 

Η βατομουριά είναι θάμνος 
ακανθώδης 
Τα άνθη της είναι μικρά ροζ ή 
άσπρα συνήθως. 
 Βλαστάνει σε άγρια 
κατάσταση κοντά στους 
φράκτες, πλάι σε ρυάκια, στις 

χαράδρες και μέσα στα δάση. 
Τα μπουμπούκια και τα 
τρυφερά κλαδιά 
χρησιμοποιούνται  σε 
περιπτώσεις  πονόλαιμου, πο
νόδοντου,  στοματίτιδας, ουλί
τιδας.  
 
 
 



                                                 

ΑΓΡΙΜΟΝΙΟ (Φωνόχορτο) 
      Στην αρχαιότητα το αγριμόνιο 

χρησιμοποιούταν για τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες στα 
πεδία μάχης για να καθαρίζονται οι 
πληγές.                           

     

 

      

     Ο Διοσκουρίδης όπως και ο Πλίνιος 
ο Πρεσβύτερος το χρησιμοποιούσαν 
εκτός από τις παθήσεις των ματιών 
και για την θεραπεία του ήπατος, 
για τα τσιμπήματα εντόμων και 
φιδιών και  για τη διάρροια.  

       

 



Ο ΦΛΟΜΟΣ ( Βερμπάσκον ο θάψος) 
        

      Ο φλόμος είναι διετές φυτό που 
φτάνει σε ύψος τα 2 μέτρα.Ευδοκιμεί 
σε όλη την Ελλάδα και τα φύλλα και τα 
άνθη του συλλέγονται κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού.  

      Τον πρώτο χρόνο βγάζει μόνο φύλλα 
και τον δεύτερο βγάζει τα πολύτιμα 
άνθη του.   

        

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 
τη ρίζα του φυτού σε περιπτώσεις 
αναπνευστικών προβλημάτων, 
διάρροιας, κράμπας, φλεγμονών των 
ματιών και ως επουλωτική. 



ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ 

Το γαϊδουράγκαθο, βρίσκεται 
 παντού στον κόσμο. Αγαπάει 
 όμως ιδιαίτερα τα μεσογειακά 
 εύκρατα κλίματα. 
 Οι βοτανολόγοι από την αρχή  
της ιστορίας τους, το 
χρησιμοποιούσαν  για τα 
προβλήματα του ήπατος.  
 
Οι ερευνητές που ακολούθησαν, 
βλέποντας την συμπεριφορά του 
συγκεκριμένου βοτάνου στον 
οργανισμό, αποφάσισαν να το 
ερευνήσουν διεξοδικότερα γιατί 
αναζητούσαν το ιδανικό σκεύασμα 
για το συκώτι. 

 
 



ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ (Rosmarinous) 

Το δεντρολίβανο είναι τονωτικό. 
Πολύτιμο σε σωματική και πνευματική 
υπερκόπωση. Χρησιμοποιείται σε χρόνιες 
βρογχίτιδες, γρίπη, κοκίτη, και άσθμα 
Δρα κατά της τριχόπτωσης αφού αυξάνει 
την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό. 
Ενδυναμώνει, τονώνει και ενυδατώνει, 
σκουραίνει τα μαλλιά. 
 

Η ονομασία του δενδρολίβανου είναι 
συνδυασμός των λέξεων δένδρο και 
λιβάνι, ενώ η λατινική του ονομασία 
Rosmarinous σημαίνει ρόδο της 
θάλασσας.   



ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ-ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΟ 

      

      Το ταραξάκο είναι το γνωστό ραδίκι 
του βουνού. Λέγεται αλλιώς 
αγριοράδικο ή «πικραλίδα». Η 
καταγωγή της λέξης είναι ελληνική 
και σημαίνει αυτό που θεραπεύει τις 
ταραχές. 

        Χρησιμοποιήθηκε στη «λαϊκή» 
ιατρική για την ανακούφιση των 
πόνων σε οστά και αρθρώσεις, καθώς 
και σαν αποτοξινωτικό του αίματος 

      

       Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
αυξάνει την απορρόφηση των 
μετάλλων και καταστέλλει την 
ανώμαλη κυτταρική ανάπτυξη. 
Μειώνει την υπεργλυκαιμία. 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-DKRIt9tY42M/TfO30WxhRBI/AAAAAAAACTM/hg_XwuF8d8U/s1600/talia+taraxacom+3.jpg


ΜΕΝΤΑ 
     Το  αιθέριο έλαιό της είναι ένα 

δημοφιλές άρωμα που 
χρησιμοποιείται στα τρόφιμα και σε 
πολλά εμπορικά προϊόντα.  

      Περισσότερο από όλα τα είδη του 
δυόσμου, η μέντα περιέχει την πιο 
πολλή μενθόλη, ένα φυτοχημικό που 
βοηθά να καταπραϋνθούν οι μυϊκοί 
σπασμοί σε όλο το σώμα .  

      Βελτιώνει την πέψη, προστατεύει 
από την τροφική δηλητηρίαση και 
ανακουφίζει από τον πονοκέφαλο και 
τη ναυτία. 



                             ΑΓΡΙΟΜΟΛΟΧΑ 

      Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του είχαν 
προσέξει ότι το χόρτο αυτό 
υποβοηθούσε την σκέψη, γιατί ήταν 
ελαφρό στην πέψη κι άφηνε ελεύθερο 
το πνεύμα. 
Ο Ιπποκράτης παρασκεύαζε  ένα 
κατάπλασμα με κρασί και μολόχα  για 
να αντιμετωπίσει τα οιδήματα και τις 
φλεγμονές. Επίσης  τη συνιστούσε σαν 
αφέψημα εναντίον διαφόρων 
γυναικολογικών προβλημάτων.  

 

      Από τα άνθη της παρασκευάζονταν 
αφέψημα εναντίον παθήσεων του 
πεπτικού και του ουροποιητικού 
συστήματος. 



Η ΔΕΝΔΡΟΜΟΛΟΧΑ-ΑΛΘΑΙΑ 

 Η δενδρομολόχα (ή 
νερομολόχα) 
καλλιεργούνταν στους 
κήπους των μοναστηριών 
το μεσαίωνα.  
 Συλλέγεται κυρίως η ρίζα 
του φυτού, η οποία 
περιέχει το υψηλότερο 
ποσοστό δραστικών 
συστατικών. 
Χρησιμοποιούνται επίσης 
τα φύλλα και τα άνθη.  



Η ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 

Η τσουκνίδα τονώνει όλο τον οργανισμό, γι’ αυτό είναι καλό να τη λαμβάνουν 
άτομα που αναρρώνουν από ασθένεια, σαν φαγητό και σαν τσάι. 
 
 Είναι το καλύτερο φάρμακο για την αναιμία, γιατί περιέχει πολύ σίδηρο και η 
βιταμίνη c που έχει , φροντίζει στην απόλυτη απορρόφηση του σιδήρου από τον 
οργανισμό. Μειώνει σημαντικά την τριχόπτωση, αναζωογονεί τα μαλλιά. 
      
 
  

  



Η ΑΝΤΡΑΚΛΑ (ΓΛΥΣΤΡΙΔΑ) 

     Το επιστημονικό της όνομα 
είναι ανδράχνη η ολησθηρίς 
και το βοτανολογικό της 
όνομα μεταφραζόμενο στα 
ελληνικά πορτουλάκα η 
λαχανώδης.  
Ο Θεόφραστος  σύστηνε τη 
γλιστρίδα ως φάρμακο για 
την καρδιακή ανεπάρκεια 
το σκορβούτο τον 
πονόλαιμο τον πόνο στα 
αφτιά,το οίδημα στις 
αρθρώσεις και την 
ξηροδερμία. 

 

 



Η  ΡΙΓΑΝΗ 
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      Η  ρίγανη είναι  το πιο αγαπημένο 
άρτυμα της ελληνικής μαγειρικής.  

      

      Κάνοντας γαργάρες με το δυνατό έγχυμά 
της ή το αραιωμένο βάμμα της μπορούμε 
να επουλώσουμε στοματικά έλκη και να 
απαλύνουμε το βήχα σε περιπτώσεις 
βρογχίτιδας και φαρυγγίτιδας. 

       

       Μπορούμε επίσης να πιούμε το έγχυμα ή  
και να το χρησιμοποιήσουμε τοπικά σε 
έμπλαστρο για να ανακουφίσουμε 
ρευματικούς πόνους και μυαλγίες και να 
απολυμάνουμε μικρές πληγές.  

 



Η  KAΛΕΝΤΟΥΛΑ officinalis 

       

      Το όνομα σημαίνει πρώτη 
μέρα του μήνα πιθανώς γιατί η 
καλέντουλα ανθίζει τις πρώτες 
μέρες των περισσότερων 
μηνών του χρόνου.  

      Το officinalis δείχνει την 
παραδοσιακή φαρμακευτική 
χρήση του φυτού. 

       Eρευνάται σήμερα για τις 
αντικαρκινικές της ιδιότητες. 
 

 



Η ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

      Η αγριοτριανταφυλλιά είναι 
θάμνος αυτοφυής σε πλαγιές και 
ξέφωτα.  

      Ανθίζει την άνοιξη και 
χρησιμοποιούμενα μέρη είναι τα 
άνθη και οι καρποί.  

      Ο καρπός είναι μία από τις 
πλουσιότερες πηγές βιταμίνης c. 

      Περιέχει επίσης και άλλες 
βιταμίνες σε μικρότερη ποσότητα 
και φλαβονοειδή. 

 
 

 



Η ΛΕΒΑΝΤΑ  

 

• Κρατά το σκόρο μακριά από τη 
ντουλάπα μας. 

• Καταπολεμάει το φούσκωμα 

• Απομακρύνει την πιτυρίδα 

• Είναι φυσικό αντιφλεγμονώδες, 
ανακουφίζει από τον κνησμό 
που προκαλούν τα τσιμπήματα 
εντόμων.  

• Χρησιμοποιείται για τη 
λαρυγγίτιδα,τον πονόδοντο,το 
ξηρό έκζεμα. 



 
 
Είναι  φυτό ποώδες, πολυετές . Αναπτύσσεται σε 
ηλιόλουστες περιοχές.  Ευδοκιμεί  σε εδάφη ξηρικά, 
φτωχά.  
Το εκχύλισμά του χαρακτηρίζεται από αντικαταθλιπτικές 
και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στη 
θεραπεία όγκων και θηλωμάτων. 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΟ ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ (ΥΠΕΡΙΚΟ) 



ΟΡΝΙΘΟΓΑΛΟ (ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ) 

      Το ορνιθόγαλο είναι τοξικό.Τα 
άγρια ζώα το αποφεύγουν και 
όλα τα μέρη του φυτού πρέπει 
να θεωρούνται δηλητηριώδη 
για ανθρώπους  και ζώα.  

       Οι βολβοί τρώγονται αν είναι 
καλά μαγειρεμένοι ή 
αποξηραμένοι και 
κονιορτοποιημένοι.  

      Το απόσταγμα 
χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση του τρόμου, της 
αυτοκαταστροφικής 
κατάθλιψης ή της θλίψης.  

       Επίσης σε  κάποιες σοβαρές 
ασθένειες όπως ο καρκίνος.  



ΚΟΝΤΥΛΟΧΟΡΤΟ Η  ΠΟΛΥΚΟΜΠΙ 

  
 Εκουιζέτο (Equisetum arvense) 

     

     Το πολυκόμπι είναι συγγενής με τα 
δέντρα που υπήρχαν στη γη 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.         

      Έχει στυπτικές, αιμοστακικές, 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και  
επουλώνει ιστούς. 

 

 
 





ΛΑΓΟΜΗΛΙΑ (ΡΟΥΣΚΟΣ Η ΓΚΥ) 

      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 



ΜΠΟΡΑΝΤΖΑ  (Borago) 
Το Βοραγινό (Borage ή μποράντζα,) 
είναι ένα ετήσιο φυτό με μωβ άνθη σε 
σχήμα αστεριού. 
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. 
 
 
Είναι η καλύτερη ανοσολογική 
απάντηση του δέρματος στους 
επιθετικούς παράγοντες και στις 
παθήσεις.  
Είναι αποτελεσματικό για την 
αντιμετώπιση της σμηγματόρροιας ή των 
δερματικών προβλημάτων σε παιδιά. 
 
 
 

 
 



ΤΟ ΣΚΟΡΠΙΔΙ 
 
Το συναντούμε με τις κοινές ονομασίες 
σκορπίδι, ασπλήνιο, 
σκορπιδόχορτο,χρυσόχορτο κ.λ.π. Είναι 
φυτό αρκετά διαδεδομένο στις ρωγμές 
των βράχων και στις σχισμές παλαιών 
τοίχων, προτιμώντας τους τοίχους που 
βλέπουν βόρεια.  
Oι  αρχαίοι Έλληνες το 
χρησιμοποιούσαν για τις διουρητικές 
και αποχρεμπτικές του ιδιότητες.  
Είναι  κατάλληλο για την αφαίρεση της 
πέτρας από τους νεφρούς.  
  
 Το σιρόπι που παρασκευάζεται από το 
σκορπίδι χρησιμοποιείται σαν φάρμακο 
κατά των πνευμονικών παθήσεων. 
 
 



          


