
ΒΟΤΑΝΑ



Γενικά

• Βότανα ονομάζονται τα φυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερες
θεραπευτικές, αρωματικές ή γευστικές ιδιότητες

• Προέρχονται από τα πράσινα και φυλλώδη μέρη του φυτού

• Χρησιμοποιούνται φρέσκα ή αποξηραμένα στη μαγειρική, 
στην ιατρική, στον καλλωπισμό ή και σε πνευματικές τελετές



Βότανα στην Ελλάδα

• Στην Ελλάδα φυτρώνουν εκατοντάδες είδη βοτάνων τα 
οποία χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα

• Τα βότανα χρησιμοποιούνται εκτενώς σε μορφή
εκχυλίσματος, αφεψήματος, σκόνης, εδώδιμου

• Πολλά από αυτά εκμεταλλεύονται από την Ελληνική
φαρμακοβιομηχανία ή εξάγονται στο εξωτερικό, 
προσφέροντας στην τοπική οικονομία



Βαλσαμόχορτο

• Γνωστό με το όνομα σπαθόχορτο λόγω 
της χρήσης του ως επουλωτικό για 
πληγές από σπαθί

• Φυτρώνει σε ορεινά μέρη

• Μαζί με το ελαιόλαδο ζημώνεται και 
δημιουργεί το βάλσαμο, ύστερα από
έκθεση στον ήλιο

• Λειτουργεί ως επουλωτικό, 
αντιφλογιστικό και σαν αφέψημα είναι 
τονωτικό, αντικαταθλιπτικό, ηρεμιστικό



Μανδραγόρας

• Φυτρώνει στην Πελοπόννησο, Στερεά, 
στο Αιγαίο και στη Θεσσαλία

• Η ρίζα του έχει ανθρωπόμορφο σχήμα, 
συντελώντας στη δημιουργία πολλών 
μύθων για τις ιδιότητες του φυτού

• Είναι τοξικό σε μεγάλες δόσεις, ενώ
χρησιμοποιείται ως αναλγητικό, 
αναισθητικό, αφροδισιακό κι 
αντικαταθλιπτικό



Φιδόχορτο

• Φυτρώνει στην Κρήτη και το Αιγαίο

• Είναι τοξικό σε μεγάλες δόσεις, ενώ
χρησιμοποιείται κυρίως η ρίζα του 
αποξηραμένη 

• Θεραπεύει τις φλεγμονές, τα έλκη και 
τους πολύποδες

• Θεωρείται ότι θεραπεύει τη φυματίωση 
και τα καρκινώματα με συγκεκριμένη 
χρήση



Τεύκριο

• Φυτρώνει σε άγρια, ξερά εδάφη και 
ορεινά δάση σε όλη την Ελλάδα

• Δρά ως συπτικό, αντιρευματικό, 
επουλωτικό και ιδρωταγωγό

• Βοηθά στις παθήσεις του στομάχου 
ως αφέψημα και ενδύκνυται για 
χρήση κατά της γρίπης ή του 
κρυολογήματος



Θυμάρι
• Ανθεκτικός θάμνος που φυτρώνει σε όλη 
την Ελλάδα

• Το μέλι από θυμάρι είναι εξαιρετικής
ποιότητας

• Χρησιμοποιείται συχνά στη Μεσογειακή
διατροφή

• Το αιθέριο του έλαιο έχει αντισηπτική
δράση και εύοσμο άρωμα έχοντας χρήση 
στην οδοντιατρική και την 
αρωματοποιία

• Το αφέψημά του αντιμετωπίζει το βήχα 
και τη βρογχίτιδα



Κρόκος
• Γνωστό ως σαφράνι ή ζαφορά είναι ένα 
από τα ακριβότερα βότανα στον κόσμο

• Η καλλιέργειά του είναι πολύ απαιτητική
και στην Ελλάδα καλλιεργείται μόνο στον 
Κρόκο Κοζάνης

• Έχει αντιγηραντικές, αντιοξειδωτικές και 
αντικαρκινικές ιδιότητες

• Ενισχύει τη μνήμη και βοηθά τα άτομα με 
άνοια ή Αλτσχάιμερ

• Η εξωτερική του χρήση βελτιώνει το 
δέρμα με ακμή



Δενδρολίβανο

• Είναι ένα Μεσογειακό βότανο που 
απαντάται σε όλη την Ελλάδα

• Έχει πολλές και διαφορετικές χρήσεις από τη 
σαπωνοποιία μέχρι τα εντομοκτόνα

• Το αιθέριο έλαιό του χρησιμοποιείται στα 
φάρμακα για τον ρευματισμό, τους
ερεθισμούς του στόματος και για το βήχα

• Τα φύλλα του συντηρούν το κρασί, ενώ ως
ρόφημα βοηθά στις καύσεις του στομάχου



Φασκόμηλο
• Φυτρώνει σε ξηρούς και πετρώδης τόπους
στην Ελλάδα

• Καλλιεργέιται κυρίως για τις αρωματικές και 
φαρμακευτικές ιδιότητές του

• Το αιθέριο ελαιό του έχει τονωτικές, 
στομαχικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες

• Ως αφέψημα βοηθά στη φυματίωση και τους
νευρασθενείς

• Σε μεγάλες ποσότητες γίνεται δηλητηριώδες
για αυτό η χρήση του απαιτεί σύνεση



Θρούμπι
• Φυτρώνει σε βραχώδη εδάφη και 
θαμνότοπους

• Το αφέψημά του είναι διεγερτικό δρώντας
κατά της σωματικής και πνευματικής
κούρασης

• Βοηθά στο άσθμα και στη ναυτία 

• Δρά ως χωνευτικό όταν χρησιμοποιείται 
στη μαγειρική

• Διαθέτει ισχυρές αντιβακτηριδιακές και 
αντιμικροβιακές ιδιότητες



Βαλεριάνα

• Είναι αυτοφυές στην Ελλάδα σε εδάφη 
υγρά και ηλιόλουστα

• Αντέχει σε ακρέες καιρικές συνθήκες

• Είναι γνωστή για τις υπνωτικές κι 
αγχολυτικές ιδιότητές της

• Χρησιμοποιείται κυρίως καλλωπιστικά λόγω 
των όμορφων ανθών της

• Διακρίνεται για το άρωμά της



Σαμπούκος

• Είναι αυτοφυές σε υγρές, δασώδεις
περιοχές στην Ελλάδα

• Τα φύλλα του έχουν καθαρτικές κι 
επουλωτικές ιδιότητες, ενώ είναι γνωστό
κι ως κουφοξηλιά

• Τα μέρη του φυτού χρησιμοποιούνται 
στη βαφή υφασμάτων και στο 
χρωματισμό ποτών

• Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη γρίπη 
και περιέχει πληθώρα βιταμινών



Δίκταμο
• Είναι ενδημικό φυτό που συναντάται στην 
Κρήτη σε φαράγγια και γκρεμνά

• Έχει ισχυρή τονωτική, αντισηπτική κι 
αντισπασμωδική δράση

• Χρησιμοποιείται για την επούλωση των 
τραυμάτων κι ως καταπραϋντικό του 
πεπτικού

• Προλαμβάνει τα κυκλοφορικά και 
καρδιολογικά προβλήματα

• Δρά ανακουφιστικά σε πονόδοντους κι 
αποστήματα



Ρίγανη

• Φυτρώνει σε ξερό κι άγονο ορεινό έδαφος

• Η Ελληνική ρίγανη θεωρείται από τις
καλύτερες, παγκοσμίως

• Έχει αντιδιαρροϊκή, αντιφλεγμονώδη και 
βακτηριογόνα δράση

• Ως αφέψημα βοηθά στην υπέρταση και στην 
σκλήρυνση των αρτηριών

• Χαρακτηρίζεται από τη σπουδαία 
αντιοξειδωτική της δράση



Χαμομήλι

• Το χαμομήλι συναντάται στους Ελληνικούς
αγρούς ανθισμένο, κυρίως την Άνοιξη

• Είναι γνωστό για τις ηρεμιστικές και 
καταπραϋντικές του ιδιότητες

• Χρησιμοποιείται σε καλλυντικά ή
εντομοκτόνα

• Έχει αντισηπτική δράση, ενώ δρά κατά των 
αερίων των εντέρων


