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ΦάρμακαΦάρμακα καικαι βόταναβότανα στηνστην ΑρχαίαΑρχαία
ΕλλάδαΕλλάδα

ΤαΤα διάφοραδιάφορα φυτάφυτά στηνστην αρχαιότητααρχαιότητα εκτόςεκτός απόαπό
τοτο νανα καλύπτουνκαλύπτουν τιςτις διατροφικέςδιατροφικές ανάγκεςανάγκες
τωντων ανθρώπωνανθρώπων, , χρησιμοποιούντανχρησιμοποιούνταν επίσηςεπίσης
στονστον καλλωπισμόκαλλωπισμό, , αλλάαλλά καικαι στηνστην
παραγωγήπαραγωγή διαφόρωνδιαφόρων φαρμακευτικώνφαρμακευτικών
σκευασμάτωνσκευασμάτων..



ΟιΟι ΜινωίτεςΜινωίτες καικαι οιοι ΜυκηναίοιΜυκηναίοι
χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν ρίζεςρίζες, , ξύλαξύλα, , φλοιούςφλοιούς
άνθηάνθη, , βλαστούςβλαστούς ,,καρπούςκαρπούς, , σπόρουςσπόρους έλαιαέλαια
καικαι ρητίνεςρητίνες απόαπό διάφοραδιάφορα φαρμακευτικάφαρμακευτικά
φυτάφυτά καικαι βόταναβότανα τατα οποίαοποία φύοντανφύονταν στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα..

ΤαυτόχροναΤαυτόχρονα πραγματοποιούσανπραγματοποιούσαν εισαγωγήεισαγωγή
πρώτωνπρώτων υλώνυλών φυτικήςφυτικής προέλευσηςπροέλευσης, , 
εξάγονταςεξάγοντας δικάδικά τουςτους αρωματικάαρωματικά καικαι
φαρμακευτικάφαρμακευτικά προϊόνταπροϊόντα..



ΠολλάΠολλά απόαπό τατα προϊόνταπροϊόντα αυτάαυτά χρησιμοποιούντανχρησιμοποιούνταν επίσηςεπίσης καικαι
σεσε διάφορεςδιάφορες μαγείεςμαγείες. . ΟΟ ελλαδικόςελλαδικός χώροςχώρος διέθετεδιέθετε
πλουσιότατηπλουσιότατη χλωρίδαχλωρίδα απόαπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα, , μεμε τηντην ΚρήτηΚρήτη
νανα αποτελείαποτελεί ένανέναν βοτανολογικόβοτανολογικό παράδεισοπαράδεισο..

ΟιΟι ΜινωίτεςΜινωίτες(2500(2500--1400 1400 ππ..ΧΧ.)  .)  γνώριζανγνώριζαν τιςτις φαρμακευτικέςφαρμακευτικές
καικαι αρωματικέςαρωματικές ιδιότητεςιδιότητες τωντων φυτώνφυτών καικαι εκμεταλλεύοντανεκμεταλλεύονταν
τηντην πλούσιαπλούσια βλάστησηβλάστηση τουτου νησιούνησιού γιαγια τηντην παρασκευήπαρασκευή
αρωμάτωναρωμάτων, , καλλυντικώνκαλλυντικών καικαι φαρμάκωνφαρμάκων. . ΣτιςΣτις πήλινεςπήλινες
πινακίδεςπινακίδες μάλισταμάλιστα τηςτης γραμμικήςγραμμικής ΒΒ περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται
διάφοραδιάφορα φαρμακευτικάφαρμακευτικά καικαι αρωματικάαρωματικά φυτάφυτά, , όπωςόπως
κορίανδροςκορίανδρος ((κόλιαντροκόλιαντρο),),ηη κύππεριςκύππερις, , τοτο σφάκονσφάκον
((φασκομηλιάφασκομηλιά),),τοτο κρίταμονκρίταμον ήή ΚρίθμονΚρίθμον τοτο παράλιονπαράλιον..



ΕπίσηςΕπίσης οιοι ΜινωίτεςΜινωίτες χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν τοντον
κρόκοκρόκο, , τοτο κύμινοκύμινο, , τηντην ίριδαίριδα, , τοτο μάραθομάραθο,,τητη
μαντζουράναμαντζουράνα, , τοτο γλυκάνισογλυκάνισο,,τητη μυρτιάμυρτιά,,τοτο
ελαιόλαδοελαιόλαδο, , ενώενώ οο ΄Ομηρος΄Ομηρος αναφέρειαναφέρει
διάφοραδιάφορα αρωματικάαρωματικά έλαιαέλαια, , καλλυντικα΄καικαλλυντικα΄και
φαρμακευτικάφαρμακευτικά σκευάσματασκευάσματα..



ΣτηνΣτην ελληνικήελληνική μυθολογίαμυθολογία γίνονταιγίνονται αναφορέςαναφορές
σεσε διάφοραδιάφορα θαυματουργάθαυματουργά βόταναβότανα όπωςόπως
σ΄αυτόσ΄αυτό μεμε τοτο οποίοοποίο οο μάντηςμάντης ΠολύιδοςΠολύιδος
ανέστησεανέστησε τοτο ΓλαύκοΓλαύκο, , γιόγιό τουτου βασιλιάβασιλιά
ΜίνωαΜίνωα. . ΣτηνΣτην ΟδύσσειαΟδύσσεια αναφέρεταιαναφέρεται πωςπως ηη
ΚίρκηΚίρκη έριξεέριξε στοστο κρασίκρασί τωντων συντρόφωνσυντρόφων τουτου
ΟδυσσέαΟδυσσέα κάποιακάποια κακάκακά βόταναβότανα, , τατα λυγράλυγρά
φάρμακαφάρμακα, , τατα οποίαοποία προκαλούσανπροκαλούσαν αμνησίααμνησία..



ΟΟ ΕρμήςΕρμής έδωσεέδωσε στονστον ΟδυσσέαΟδυσσέα έναένα βότανοβότανο, , 
τοτο μώλυμώλυ, , τοτο αντίδοτοαντίδοτο τωντων λυγρώνλυγρών
φαρμάκωνφαρμάκων
γιαγια νανα τοντον προστατέψειπροστατέψει απόαπό τατα μάγιαμάγια τηςτης
ΚίρκηςΚίρκης. . ΌμωςΌμως καικαι οιοι μεγάλοιμεγάλοι γιατροίγιατροί τηςτης
αρχαιότηταςαρχαιότητας, , όπωςόπως οο ΙπποκράτηςΙπποκράτης καικαι οο
ΓαληνόςΓαληνός μιλούνμιλούν γιαγια τητη σημασίασημασία τηςτης διαίτηςδιαίτης
καικαι τωντων βοτάνωνβοτάνων στηνστην πρόληψηπρόληψη καικαι τητη
θεραπείαθεραπεία διαφόρωνδιαφόρων ασθενειώνασθενειών..



ΓενικάΓενικά απόαπό τηντην εποχήεποχή τουτου ΟμήρουΟμήρου
αναφέρονταιαναφέρονται φάρμακαφάρμακα ανδροφόναανδροφόνα ήή
θυμοφθόραθυμοφθόρα ,,δηλαδήδηλαδή δηλητηριώδηδηλητηριώδη βόταναβότανα
μεμε τατα οποίαοποία επάλειφανεπάλειφαν τατα βέληβέλη ήή
δηλητηρίαζανδηλητηρίαζαν τηντην τροφήτροφή, , φάρμακαφάρμακα ήπιαήπια ήή
οδυνήφαταοδυνήφατα τατα οποίαοποία ήτανήταν παυσίποναπαυσίπονα, , 
αλλάαλλά καικαι φάρμακαφάρμακα λυγράλυγρά τατα οποίαοποία
προκαλούσανπροκαλούσαν αμνησίααμνησία, , καθώςκαθώς καικαι τοτο
μώλυμώλυ, , απόαπό τοτο μολύωμολύω πουπου σημαίνεισημαίνει
αφανίζωαφανίζω, , ωςως αντίδοτοαντίδοτο τωντων λυγρώνλυγρών
φαρμάκωνφαρμάκων..



ΣτονΣτον ΌμηροΌμηρο αναφέρεταιαναφέρεται επίσηςεπίσης τοτο νηπενθέςνηπενθές, , 
μεμε φαρμακοδυναμικήφαρμακοδυναμική δράσηδράση, , ωσωσ
κατευναστικόκατευναστικό καικαι παυσίλυπονπαυσίλυπον, , καθώςκαθώς καικαι
έναένα είδοςείδος γάζαςγάζας ηη ονομαζόμενηονομαζόμενη σφενδόνησφενδόνη
απόαπό καλοστριμμένοκαλοστριμμένο μαλλίμαλλί προβάτουπροβάτου γιαγια νανα
περιδένονταιπεριδένονται τατα τραύματατραύματα..



ΠολλοίΠολλοί αρχαίοιαρχαίοι συγγραφείςσυγγραφείς ,,όπωςόπως οο
ΗρόδοτοςΗρόδοτος, , οο ΘεόφραστοςΘεόφραστος, , οο ΙπποκράτηςΙπποκράτης, , 
οο ΔιοσκουρίδηςΔιοσκουρίδης καικαι άλλοιάλλοι αναφέρουναναφέρουν
λεπτομέρειεςλεπτομέρειες σεσε σχέσησχέση μεμε αρώματααρώματα, , 
αλοιφέςαλοιφές, , καλλυντικάκαλλυντικά καικαι φάρμακαφάρμακα τωντων
οποίωνοποίων ηη ΠαρασκευήΠαρασκευή στηρίζοντανστηρίζονταν σεσε
φαρμακευτικάφαρμακευτικά καικαι αρωματικάαρωματικά φυτα΄καιφυτα΄και
βόταναβότανα..



ΕΙΔΗΕΙΔΗ ΒΟΤΑΝΩΝΒΟΤΑΝΩΝ
ΚΑΙΚΑΙ ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝΑΥΤΩΝ



ΑΓΡΙΑΔΑΑΓΡΙΑΔΑ
ΦυσικόΦυσικό αντιβιοτικόαντιβιοτικό καικαι απόαπό τατα πιοπιο
φημισμέναφημισμένα διουρητικάδιουρητικά. . ΚαθαρίζειΚαθαρίζει τοντον
οργανισμόοργανισμό απόαπό τιςτις τοξίνεςτοξίνες καικαι μειώνειμειώνει
τηντην χοληστερίνηχοληστερίνη τουτου αίματοςαίματος. . ΔράΔρά ωςως
αντισηπτικόαντισηπτικό καικαι αντιφλεγμονώδεςαντιφλεγμονώδες σεσε
ουρικέςουρικές λοιμώξειςλοιμώξεις. . ΚάνειΚάνει καλόκαλό σεσε
κυστίτιδεςκυστίτιδες,,ίκτεροίκτερο,,ηπατίτιδαηπατίτιδα,,αρθριτικάαρθριτικά..



ΑΓΡΙΜΟΝΙΟΑΓΡΙΜΟΝΙΟ

ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται ωςως τονωτικότονωτικό τουτου πεπτικούπεπτικού
συστήματοςσυστήματος. . ΕίναιΕίναι αποτελεσματικόαποτελεσματικό γιαγια τατα
έλκηέλκη, , τουςτους κολικούςκολικούς καικαι τητη διάρροιαδιάρροια. . 
ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται σταστα τσιμπήματατσιμπήματα εντόμωνεντόμων
καικαι σταστα δαγκώματαδαγκώματα φιδιώνφιδιών..



ΑΧΙΛΛΑΙΑΑΧΙΛΛΑΙΑ

ΚατάλληλοΚατάλληλο γιαγια τιςτις διαταραχέςδιαταραχές στηνστην
εμμηνόπαυσηεμμηνόπαυση καικαι τουςτους σπασμούςσπασμούς τηςτης
μήτραςμήτρας. . ΘεραπεύειΘεραπεύει ραγάδεςραγάδες τηςτης θηλήςθηλής τουτου
μαστούμαστού, , ραγάδεςραγάδες τωντων χεριώνχεριών ,,αιμορροίδεςαιμορροίδες, , 
πολλέςπολλές δερματοπάθειεςδερματοπάθειες, , ακμήακμή, , έρπηέρπη, , 
φαγούραφαγούρα, , φλεγμονέςφλεγμονές δέρματοςδέρματος..



ΑΨΙΘΙΑΑΨΙΘΙΑ

ΕίναιΕίναι διεγερτικόδιεγερτικό τουτου πεπτικούπεπτικού συστήματοςσυστήματος. . 
ΜπορείΜπορεί νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί γιαγια τηντην
καταπολέμησηκαταπολέμηση τηςτης αναιμίαςαναιμίας, , ωςως
αντιπυρετικόαντιπυρετικό καικαι ωςως αντισηπτικόαντισηπτικό. . 
ΚαταπολεμάΚαταπολεμά ζαλάδεςζαλάδες, , λιποθυμίεςλιποθυμίες καικαι
σταματάσταματά τητη διάρροιαδιάρροια καικαι τουςτους εμετούςεμετούς..



ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΔιώχνειΔιώχνει τουςτους νευρικούςνευρικούς πονοκεφάλουςπονοκεφάλους. . 
ΑνοίγειΑνοίγει τηντην όρεξηόρεξη. . ΒοηθάΒοηθά στηνστην αδύνατηαδύνατη
μνήμημνήμη, , μελαγχολίαμελαγχολία, , άγχοςάγχος, , ζαλάδεςζαλάδες
εντερικέςεντερικές διαταραχέςδιαταραχές καικαι τυμπανισμότυμπανισμό τηςτης
κοιλιάςκοιλιάς. . ΚαταπολεμάΚαταπολεμά πονόκοιλοπονόκοιλο, , ναυτίαναυτία καικαι
κρυολογήματακρυολογήματα..



ΔΑΦΝΗΔΑΦΝΗ

ΙδανικήΙδανική γιαγια φαγητάφαγητά. . ΣταματάΣταματά τηντην αιμορραγίααιμορραγία
τηςτης μύτηςμύτης ,,δυναμώνειδυναμώνει τατα μαλλιάμαλλιά
ανακουφίζειανακουφίζει απόαπό ρευματισμούςρευματισμούς, , αρθριτικάαρθριτικά



ΔΥΟΣΜΟΣΔΥΟΣΜΟΣ

ΓιαΓια τοτο φαγητόφαγητό ,,τητη χοληστερίνηχοληστερίνη, , τιςτις αϋπνίεςαϋπνίες, , 
κράμπεςκράμπες, , ξερόβηχαξερόβηχα αμυγδαλίτιδααμυγδαλίτιδα, , πόνουςπόνους
δοντιώνδοντιών. . ΣτρώνειΣτρώνει τοτο στομάχιστομάχι μετάμετά απόαπό
εμετόεμετό..



ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

ΚατάλληλοΚατάλληλο γιαγια τουςτους διαβητικούςδιαβητικούς. . ΚατεβάζειΚατεβάζει
τοντον πυρετόπυρετό, , καταπραϋνεικαταπραϋνει τοντον βήχαβήχα, , τητη
γρίπηγρίπη ,,τοντον πονόλαιμοπονόλαιμο. . ΚατάλληλοΚατάλληλο γιαγια
εισπνοέςεισπνοές σεσε ιγμορίτιδαιγμορίτιδα καικαι βρογχικάβρογχικά..



ΖΑΜΠΟΥΚΟΣΖΑΜΠΟΥΚΟΣ--ΘΥΜΑΡΙΘΥΜΑΡΙ

ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται σεσε νευραλγίεςνευραλγίες. . ΓιαΓια
κυστίτιδακυστίτιδα, , αμυγδαλίτιδεςαμυγδαλίτιδες, , πονόδοντοπονόδοντο, , 
φαρυγγίτιδαφαρυγγίτιδα καικαι πονόλαιμοπονόλαιμο..

ΤοΤο θυμάριθυμάρι είναιείναι κατάλληλοκατάλληλο γιαγια τοτο άγχοςάγχος, , τηντην
κατάθλιψηκατάθλιψη, , τατα νεύρανεύρα, , τιςτις ημικρανίεςημικρανίες. . 
ΑπαραίτητοΑπαραίτητο γιαγια τουςτους υποτασικούςυποτασικούς. . 
ΕπουλώνειΕπουλώνει σπυριάσπυριά, , εγκαύματαεγκαύματα..



ΙΒΙΣΚΟΣΙΒΙΣΚΟΣ--ΚΑΡΔΑΜΟΚΑΡΔΑΜΟ

ΟΟ ιβίσκοςιβίσκος είναιείναι γιαγια τητη χοληστερίνηχοληστερίνη, , τατα
τριγλυκερίδιατριγλυκερίδια,  ,  τοτο κυκλοφορικόκυκλοφορικό, , τοτο
ζαχαροδιαβήτηζαχαροδιαβήτη, , τοτο αδυνάτισμααδυνάτισμα, , τοντον
πονοκέφαλοπονοκέφαλο..

ΤοΤο κάρδαμοκάρδαμο περιέχειπεριέχει βιταμίνεςβιταμίνες ,,ιώδιοιώδιο, , 
σίδηροσίδηρο καικαι είναιείναι καρδιοτονωτικόκαρδιοτονωτικό. . ΚαθαρίζειΚαθαρίζει
τοτο αίμααίμα καικαι αφαιρείαφαιρεί φακίδεςφακίδες καικαι πανάδεςπανάδες..



ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ--ΛΟΥΙΖΑΛΟΥΙΖΑ

ΗΗ καλέντουλακαλέντουλα δυναμώνειδυναμώνει τηντην καρδιάκαρδιά. . 
ΚατάλληλοΚατάλληλο γιαγια τοτο συκώτισυκώτι, , ουρικήουρική
αρθρίτιδααρθρίτιδα, , πρηξίματαπρηξίματα καικαι δερματοπάθειεςδερματοπάθειες..

ΗΗ λουίζαλουίζα διώχνειδιώχνει τοντον πονοκέφαλοπονοκέφαλο, , τοντον
πονόματοπονόματο καικαι τουςτους πόνουςπόνους ρευματισμώνρευματισμών. . 
ΠολεμάειΠολεμάει τηντην αϋπνίααϋπνία πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό
νευρικήνευρική κούρασηκούραση..



ΛΑΔΑΝΙΑΛΑΔΑΝΙΑ--ΛΕΒΑΝΤΑΛΕΒΑΝΤΑ

ΗΗ λαδάνιαλαδάνια χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ωςως
καταπραϋντικόκαταπραϋντικό γιαγια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση τηςτης
αϋπνίαςαϋπνίας, , τηςτης διάρροιαςδιάρροιας, , τουτου πονόδοντουπονόδοντου, , 
γιαγια εντριβέςεντριβές σταστα κρυολογήματακρυολογήματα καικαι στιςστις
βρογχίτιδεςβρογχίτιδες..

ΗΗ λεβάνταλεβάντα γιαγια ημικρανίεςημικρανίες, , πονοκεφάλουςπονοκεφάλους, , 
κακήκακή χώνεψηχώνεψη καικαι λιποθυμίαλιποθυμία. . ΕπουλώνειΕπουλώνει
πληγέςπληγές, , εγκαύματαεγκαύματα, , ακμήακμή, , ψώραψώρα..



ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ

ΚαταπολεμάΚαταπολεμά τοτο άγχοςάγχος, , πονοκεφάλουςπονοκεφάλους, , 
κρυολόγημακρυολόγημα, , αμυγδαλέςαμυγδαλές, , αϋπνίεςαϋπνίες. . ΒοηθάειΒοηθάει
τοντον οργανισμόοργανισμό νανα διώξειδιώξει τιςτις τοξίνεςτοξίνες, , τατα
πρηξίματαπρηξίματα ,,δυσπεψίαδυσπεψία καικαι πονόκοιλοπονόκοιλο



ΜΑΡΑΘΟΣΠΟΡΟΣΜΑΡΑΘΟΣΠΟΡΟΣ

ΑνακουφίζειΑνακουφίζει τατα αρθριτικάαρθριτικά, , άσθμαάσθμα, , βήχαβήχα, , 
τυμπανισμότυμπανισμό, , πόνουςπόνους τηςτης κοιλιάςκοιλιάς, , σταματάσταματά
τοντον εμετόεμετό..

ΟΟ μάραθοςμάραθος χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται επίσηςεπίσης ωςως
αρωματικόαρωματικό καικαι στηνστην μαγειρικήμαγειρική..



ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ

ΤονωτικόΤονωτικό γιαγια τηντην καρδιάκαρδιά, , τοντον εγκέφαλοεγκέφαλο, , τοτο
πεπτικόπεπτικό σύστημασύστημα, , τητη μελαγχολίαμελαγχολία. . 
ΚαταπραϋντικόΚαταπραϋντικό σεσε νευρασθένειεςνευρασθένειες, , ζαλάδεςζαλάδες
,,βουητόβουητό σταστα αυτιάαυτιά , , νευραλγίεςνευραλγίες δοντιώνδοντιών καικαι
αυτιώναυτιών..



ΠΟΛΥΚΟΜΠΟΠΟΛΥΚΟΜΠΟ

ΣκοτώνειΣκοτώνει τατα σκουλήκιασκουλήκια καικαι παράσιταπαράσιτα τωντων
εντέρωνεντέρων. . ΣταματάειΣταματάει τιςτις αιμορραγίεςαιμορραγίες τηςτης
μύτηςμύτης καικαι τωντων αιμορροϊδωναιμορροϊδων . . ΕπουλώνειΕπουλώνει
τιςτις πληγέςπληγές καικαι τατα έλκηέλκη. . ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται γιαγια
κολικούςκολικούς..



ΡΙΓΑΝΗΡΙΓΑΝΗ

ΓιαΓια τοτο φαγητόφαγητό, , πόνουςπόνους δοντιώνδοντιών καικαι
ρευματισμώνρευματισμών, , εντερικέςεντερικές διαταραχέςδιαταραχές καικαι
πόνουςπόνους στηνστην κοιλιάκοιλιά. . ΚάνειΚάνει καλόκαλό στοστο βήχαβήχα
καικαι στονστον πονόλαιμοπονόλαιμο..



ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ--ΣΚΟΡΠΙΔΙΣΚΟΡΠΙΔΙ

ΤοΤο σπαθόχορτοσπαθόχορτο είναιείναι καταπραϋντικόκαταπραϋντικό σεσε
πνευμονικέςπνευμονικές ενοχλήσειςενοχλήσεις. . ΓιαΓια αϋπνίααϋπνία, , 
μελαγχολίαμελαγχολία, , έλκοςέλκος στομάχουστομάχου ,,δυσπεψίαδυσπεψία. . 
ΓιαΓια εγκαύματαεγκαύματα καικαι πληγέςπληγές..

ΤοΤο σκορπίδισκορπίδι διαλύειδιαλύει τιςτις πέτρεςπέτρες τωντων νεφρώννεφρών. . 
ΕίναιΕίναι αποχρεμπτικόαποχρεμπτικό καταπραϋντικόκαταπραϋντικό, , 
διουρρητικόδιουρρητικό..



ΤΙΛΙΟΤΙΛΙΟ

ΗρεμιστικόΗρεμιστικό τωντων νεύρωννεύρων, , ημικρανίεςημικρανίες
νευραλγίεςνευραλγίες, , αϋπνίεςαϋπνίες. . ΓιαΓια βήχαβήχα
κρυολόγημακρυολόγημα, , εμετόεμετό, , αρθριτικάαρθριτικά καικαι
δυσπεψίαδυσπεψία..



ΤΣΑΙΤΣΑΙ ΤΟΥΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥΒΟΥΝΟΥ

ΓιαΓια γρίπηγρίπη καικαι πονόλαιμοπονόλαιμο. . ΤονωτικόΤονωτικό τουτου
σώματοςσώματος καικαι τουτου εγκεφάλουεγκεφάλου. . ΚάνειΚάνει καλόκαλό
στηνστην αρτηριοσκλήρωσηαρτηριοσκλήρωση, , στονστον πονοκέφαλοπονοκέφαλο
καικαι στηστη μεσογειακήμεσογειακή αναιμίααναιμία..



ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

ΔιαλύειΔιαλύει τοτο ουρικόουρικό οξύοξύ. . ΠολύτιμοΠολύτιμο γιαγια τιςτις
πέτρεςπέτρες στηστη χολήχολή. . ΕίναιΕίναι καλόκαλό γιαγια
αιμορραγίεςαιμορραγίες, , αιματουρίααιματουρία, , αναιμίααναιμία, , ατονίαατονία
τουτου σώματοςσώματος ,,κυστίτιδακυστίτιδα ,,διάρροιαδιάρροια. . ΑυξάνειΑυξάνει
τοτο γάλαγάλα τηςτης μητέραςμητέρας πουπου θηλάζειθηλάζει. . 



ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΗρεμείΗρεμεί τατα νεύρανεύρα. . ΓιαΓια κατάθλιψηκατάθλιψη, , 
φαρυγγίτιδαφαρυγγίτιδα, , βήχαβήχα ,,πονόλαιμοπονόλαιμο, , υπότασηυπόταση
διάρροιαδιάρροια, , αμυγδαλέςαμυγδαλές καικαι κυκλοφορικάκυκλοφορικά
προβλήματαπροβλήματα. . 



ΧΑΜΟΜΗΛΙΧΑΜΟΜΗΛΙ

ΗρεμιστικόΗρεμιστικό τωντων νεύρωννεύρων, , ημικρανίεςημικρανίες, , 
νευραλγίεςνευραλγίες, , ζαλάδεςζαλάδες, , αϋπνίεςαϋπνίες. . ΕπουλώνειΕπουλώνει
εγκαύματαεγκαύματα καικαι σπυριάσπυριά. . ΑνακουφίζειΑνακουφίζει απόαπό
φαγούραφαγούρα, , πονόδοντοπονόδοντο, , βήχαβήχα, , κρυολόγημακρυολόγημα, , 
τυμπανισμότυμπανισμό, , κράμπεςκράμπες, , πόνοπόνο αυτιώναυτιών καικαι
πληγέςπληγές στοστο στόμαστόμα..



ΤαΤα βόταναβότανα στοστο χρόνοχρόνο

ΑπόΑπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα ακόμηακόμη, , τατα βόταναβότανα
έπαιζανέπαιζαν σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο στηστη ζωήζωή τωντων
ανθρώπωνανθρώπων ..ΟΟ εναλλακτικόςεναλλακτικός τρόποςτρόπος
αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τηςτης φροντίδαςφροντίδας τηςτης υγείαςυγείας
πουπου αντιπροσωπεύουναντιπροσωπεύουν έχουνέχουν καικαι σήμερασήμερα
τηντην αξίααξία πουπου είχεείχε καικαι πρινπριν απόαπό 5.000 5.000 
χρόνιαχρόνια ..ΠολλάΠολλά φάρμακαφάρμακα όπωςόπως καικαι
καλλυντικάκαλλυντικά βασίζονταιβασίζονται σταστα βόταναβότανα..



ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ καικαι ΓΑΛΗΝΟΣΓΑΛΗΝΟΣ

ΟΟ ΙπποκράτηςΙπποκράτης, , πατέραςπατέρας τηςτης ιατρικήςιατρικής, , ήτανήταν
γνώστηςγνώστης τηςτης σπουδαιότηταςσπουδαιότητας τηςτης χρήσηςχρήσης
τωντων βοτάνωνβοτάνων στηστη ζωήζωή τωντων ανθρώπωνανθρώπων..

ΟΟ ΓαληνόςΓαληνός επίσηςεπίσης ,,γιατρόςγιατρός τουτου 22ουου αιαι. . 
έγραψεέγραψε εκτεταμέναεκτεταμένα γιαγια τιςτις ““4 4 διαθέσειςδιαθέσεις””_ _ 
αίμααίμα, , φλέμαφλέμα, , μαύρημαύρη χολήχολή καικαι κίτρινηκίτρινη χολήχολή_ _ 
καικαι ταξινόμησεταξινόμησε τατα βόταναβότανα σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις
ιδιότητεςιδιότητες ωςως: : θερμάθερμά ,,ψυχράψυχρά, , ξηράξηρά, , υγράυγρά..



ΡΟΦΗΜΑΤΑΡΟΦΗΜΑΤΑ καικαι
ΠΑΓΩΜΕΝΑΠΑΓΩΜΕΝΑ ΠΟΤΑΠΟΤΑ μεμε

ΒΟΤΑΝΑΒΟΤΑΝΑ



ΤσάιΤσάι μεμε τζίντζερτζίντζερ καικαι λεμόνιλεμόνι

25 25 γργρ ρίζαρίζα τζίντζερτζίντζερ ( ( πιπερόριζαπιπερόριζα))
600600μλμλ. . ΝερόΝερό
ΛίγεςΛίγες φλούδεςφλούδες λςμονιούλςμονιού

ΒάλτεΒάλτε τατα φυτάφυτά σεσε μιαμια κατσαρόλακατσαρόλα μεμε τοτο νερόνερό. . 
ΑφήστεΑφήστε τατα νανα βράσουνβράσουν 20 20 λεπτάλεπτά. . ΤαΤα
σουρώνετεσουρώνετε, , προσθέστεπροσθέστε ζάχαρηζάχαρη ήή μέλιμέλι καικαι είναιείναι
έτοιμοέτοιμο..



ΡόφημαΡόφημα απόαπό βασιλικόβασιλικό καικαι
μελισσόχορτομελισσόχορτο

1 1 κουταλιάκουταλιά τηςτης σούπαςσούπας βασιλικόβασιλικό
1 1 κουταλιάκουταλιά τηςτης σούπαςσούπας μελισόχορτομελισόχορτο
600 600 mlml νερόνερό

ΒάλτεΒάλτε τατα βόταναβότανα σεσε μιαμια τσαγιέρατσαγιέρα, , χύστεχύστε απόαπό
πάνωπάνω βραστόβραστό νερόνερό. . ΣκεπάστεΣκεπάστε τηντην καικαι αφήστεαφήστε
τηντην γιαγια 1010--15 15 λεπτάλεπτά. . ΤαΤα σουρώνετεσουρώνετε καικαι
προσθέτετεπροσθέτετε ζάχαρηζάχαρη ήή μέλιμέλι..



ΤΙΛΙΟΤΙΛΙΟ καικαι ΧΑΜΟΜΗΛΙΧΑΜΟΜΗΛΙ

2 2 κουταλιέςκουταλιές τίλιοτίλιο
22κουταλιέςκουταλιές χαμομήλιχαμομήλι
600600mlml νερόνερό

ΒάλτεΒάλτε τατα βόταναβότανα σεσε μιαμια τσαγιέρατσαγιέρα, , χύστεχύστε απόαπό
πάνωπάνω βραστόβραστό νερόνερό. . ΣκεπάστεΣκεπάστε τηντην καικαι αφήστεαφήστε
τηντην γιαγια 1010--15 15 λεπτάλεπτά. . ΤαΤα σουρώνετεσουρώνετε καικαι
προσθέτετεπροσθέτετε ζάχαρηζάχαρη ήή μέλιμέλι..



ΧΑΜΟΜΗΛΙΧΑΜΟΜΗΛΙ καικαι ΜΑΡΑΘΟΜΑΡΑΘΟ
((τριμμένοτριμμένο))

½½ κουταλιάκουταλιά μάραθομάραθο
½½ κουταλιάκουταλιά χαμομήλιχαμομήλι
200200ml ml νερόνερό

ΒάλτεΒάλτε τατα βόταναβότανα σεσε μιαμια τσαγιέρατσαγιέρα, , χύστεχύστε απόαπό
πάνωπάνω βραστόβραστό νερόνερό. . ΣκεπάστεΣκεπάστε τηντην καικαι αφήστεαφήστε
τηντην γιαγια 1010--15 15 λεπτάλεπτά..



ΛΕΒΑΝΤΑΛΕΒΑΝΤΑ καικαι ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ

2 2 κουταλιέςκουταλιές λεβάνταλεβάντα
2 2 κουταλιέςκουταλιές μελισσόχορτομελισσόχορτο
600600mlml νερόνερό

ΒάλτεΒάλτε τατα βόταναβότανα σεσε μιαμια τσαγιέρατσαγιέρα, , χύστεχύστε απόαπό
πάνωπάνω βραστόβραστό νερόνερό. . ΣκεπάστεΣκεπάστε τηντην καικαι αφήστεαφήστε
τηντην γιαγια 1010--15 15 λεπτάλεπτά. . ΣουρώνετεΣουρώνετε καικαι σερβίρετεσερβίρετε
μεμε ζάχαρηζάχαρη ήή μέλιμέλι..



ΛΕΜΟΝΑΔΑΛΕΜΟΝΑΔΑ μεμε ΛΟΥΙΖΑΛΟΥΙΖΑ
((παγωμένηπαγωμένη ))

11ltlt νερόνερό
½½ κούπακούπα χυμόχυμό λεμονιούλεμονιού
½½ κούπακούπα ζάχαρηζάχαρη
3 3 κουταλιέςκουταλιές ΛουίζαΛουίζα ψιλοκομμένηψιλοκομμένη

ΑνακατεύουμεΑνακατεύουμε όλαόλα τατα υλικάυλικά σεσε έναένα μπόλμπόλ. . ΤαΤα
βάζουμεβάζουμε στοστο ψυγείοψυγείο γιαγια 3 3 ώρεςώρες. . ΣτραγγίζουμεΣτραγγίζουμε
καικαι σερβίρουμεσερβίρουμε μεμε παγάκιαπαγάκια..



ΠΑΓΩΜΕΝΟΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΙΤΣΑΙ μεμε
ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ καικαι ΓΙΑΟΥΡΤΙΓΙΑΟΥΡΤΙ

2 2 κούπεςκούπες τσάιτσάι μελισσόχορτουμελισσόχορτου
2 2 κουταλιέςκουταλιές μέλιμέλι
1 1 κούπακούπα στραγγιστόστραγγιστό γιαούρτιγιαούρτι

ΤαΤα βάζουμεβάζουμε όλαόλα μαζίμαζί στοστο μίξερμίξερ , , τατα χτυπάμεχτυπάμε
καικαι τατα σερβίρουμεσερβίρουμε μεμε παγάκιαπαγάκια..



ΤαΤα παιδιάπαιδιά πουπου εργάστηκανεργάστηκαν::

ΓώγουΓώγου ΑκριβήΑκριβή
ΔημοπούλουΔημοπούλου ΧριστίναΧριστίνα
ΚατέλαΚατέλα ΕλένηΕλένη
ΚατέλαΚατέλα ΚαλούδαΚαλούδα
ΚατέλαΚατέλα ΣοφίαΣοφία
ΚακκαλοπούλουΚακκαλοπούλου ΑλεξάνδραΑλεξάνδρα
ΚατσιούλαΚατσιούλα ΜατίναΜατίνα
ΚουκάραΚουκάρα ΚλεοπάτραΚλεοπάτρα ((τουτου ΕυαγγέλουΕυαγγέλου ))
ΚουκάραΚουκάρα ΚλεοπάτραΚλεοπάτρα ((τουτου ΝικολάουΝικολάου))
ΜουτσμάραΜουτσμάρα ΒερονίκηΒερονίκη
ΡούκουληΡούκουλη ΒούλαΒούλα


