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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    ΄ αοηυ ημ ηεηνάιδκμ αζπμθδεήηαιε, ζηδκ ενεοκδηζηή ενβαζία, ιε ημ εέια Φαρμακείο της 

Φύσης. Υςνζζηήηαιε ζε 4 μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ αηυιςκ μζ μπμίεξ  ακέθααακ ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

οπμεκυηδηα ημο εέιαημξ.  Οζ οπμεκυηδηεξ απυ ηζξ μπμίεξ ηάεε μιάδα εα ιπμνμφζε κα επζθέλεζ 

ήηακ μζ ελήξ ηέζζενζξ : 1) Ηζημνζηή ακαδνμιή ηςκ αμηάκςκ ζημ πεδίμ ηδξ ζαηνζηήξ, 2) Καηάθμβμξ 

αμηάκςκ ηδξ εθθδκζηήξ θφζδξ ηαζ μζ ζδζυηδηεξ ημοξ, 3) Αζεένζα έθαζα ηαζ 4) Καθθζένβεζα αμηάκςκ.  

   Πμζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πνχηδ οπμεκυηδηα δ μιάδα έπνεπε κα ράλεζ βζα εεναπεοηζηέξ 

ζοκηαβέξ αμηάκςκ πμο ιπμνμφιε κα θηζάλμοιε ζπίηζ, ακηζιεηχπζζδ αζεεκεζχκ ιε παναδμζζαηυ 

ηνυπμ ηαζ ηζ πνέπεζ κα πνμζέπμοιε ζηδκ πνήζδ αμηάκςκ.  

 ημ δεφηενδ οπμεκυηδηα δ μιάδα έπνεπε κα ζοβηεκηνχζεζ ζημζπεία βζα ηάπμζα είδδ αμηάκςκ 

υπςξ ημ αάθζαιμ δ ηακέθα ηαζ μ βθοηάκζζμξ, ηδκ πνήζδ ηςκ αμηάκςκ ζηδκ ιαβεζνζηή ηαζ ηζξ 

ηαθθοκηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αμηάκςκ. 

 ηδκ ηνίηδ ηα παζδζά έπνεπε κα ζοθθέλμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αμηάκςκ ηαζ 
ηνυπμοξ βζα κα θηζάλμοιε ηνέιεξ, αθέρδια ηαζ εηποθίζιαηα ιε πνήζδ αμηάκςκ. 

 Καζ ηέθμξ ζηδκ ηεθεοηαία οπμεκυηδηα δ μιάδα έπνεπε κα ανεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηα αοημθοή θοηά 

ηδξ Δθθάδαξ, πμζα αυηακα ηαθθζενβμφκηαζ ζημ ζπίηζ ιαξ ηαζ οπυ πμζέξ πνμτπμεέζεζξ, βζα ηδκ 
ζοβημιζδή ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ αμηάκςκ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ επελενβαζία ηαζ 
απμεήηεοζδ ημοξ. 
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΨΝ ΒΟΣΑΝΨΝ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

 

Σμ μζημζφζηδια πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ έπεζ λεπενάζεζ, πθέμκ, ημκ ημπζηυ ημο 

παναηηήνα, υπςξ αηνζαχξ ηαζ μ ακενχπζκμξ πμθζηζζιυξ ηαζ δ ζοκεζδδηυηδηά ιαξ. Ζ 

ηνμθή ιαξ ιπμνεί κα πνμένπεηαζ απυ μπμζμδήπμηε ιένμξ ημο ηυζιμο, εκχ δ 

ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηδξ πθδνμθυνδζδξ ακμίβεζ ημο μνίγμκηέξ ιαξ ζε έκα εονφ 

θάζια επζννμχκ. Δίιαζηε ήδδ απυ πμθθέξ απυρεζξ πθακδηζημί πμθίηεξ ηαζ ζακ 

παβηυζιζα υκηα ιέζα ζημ ζχια ηδξ Γαίαξ έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ ηδ πθςνίδα υθμο 

ημο ηυζιμο ιε ηζξ εοενβεηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ. 

 

ηζξ ανπέξ ηδξ Νεμθζεζηήξ επμπήξ ημ 5.700 π.Υ. πενίπμο, ζηδκ πενζμπή ηδξ La 

Marmotta - Β.Γ. ηδξ Ρχιδξ, ζηδ θίικδ Bracciano ακαηαθφθεδηε πςξ ηαθθζενβμφζακ 

ιζα εονεία πμζηζθία εζδχκ, εκχ άθθα ηα ζοκέθεβακ ζηα δάζδ. «Δίπακ ηα πάκηα», 

ακαθένεζ δ Fugazzola οπεφεοκδ ηδξ ακαζηαθήξ ηαζ ζοκεπίγεζ «Έηνςβακ ζηάνζ, 

θαπακζηά ηαζ ανηεηά θνμφηα, δαιάζηδκα, ζιέμονα ηαζ θνάμοθεξ». Δζδζηά ημ 

πεζιχκα, ζοιπθήνςκακ ηδ δζαηνμθή ημοξ ιε αεθακίδζα, ηα μπμία απμεήηεοακ ζε 

ιεβάθα ηεναιζηά αάγα. Καθθζενβμφζακ θζκάνζ βζα κα θηζάπκμοκ θζκά οθάζιαηα. 

Καθθζενβμφζακ, επίζδξ, παπανμφκεξ μπίμο, ακ ηαζ είκαζ δφζημθμ κα ηαεμνζζηεί ακ 

πνδζζιμπμζμφζακ ημ υπζμ βζα ζαηνζημφξ ή ηεθεημονβζημφξ θυβμοξ ή βζα δζαζηέδαζδ. 

ηδκ ακαζηαθή ανέεδηακ ηαζ εονήιαηα, ζφιθςκα ιε ηα μπμία ιπμνμφζακ κα 

θηζάλμοκ ηναζί.  

 

ηα Οιδνζηά έπδ ακαθένμκηαζ ανηεηά θοηά, ιε αηεθείξ πενζβναθέξ, ίζςξ δζυηζ, μ 

ιδνμξ ήηακ ηοθθυξ. Σα «ακδνμθυκα ή εοιμθευνα θάνιαηα» ήηακ δδθδηδνζχδδ 

αυηακα ιε ηα μπμία επάθεζθακ ηα αέθδ ή δδθδηδνίαγακ ηδκ ηνμθή. Σα «ήπζα ή 

μδοκήθαηα θάνιαηα» ήηακ ηα παοζίπμκα. Σα «θοβνά ή ηαηά θάνιαηα» ήηακ αοηά, 

πμο πνμηαθμφζακ αικδζία. Πνυηεζηαζ βζα δνυβεξ ιε ακηζπμθζκενβζηή δνάζδ ηαζ 

εκημκυηαηδ ροπμπθδβζηή επίδναζδ. ΄πςξ θαίκεηαζ, μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ήδδ απυ ηδκ 

πνμηθαζζζηή επμπή βκχνζγακ ηδκ επίδναζδ, επί ημο ροπζζιμφ, θοηχκ ιε 

ακηζπμθζκενβζηά αθηαθμεζδή (π.π. ηα μθακχδδ:), ηα μπμία πνμηαθμφκ αικδζία ηαζ 

παναθήνδια. οκακημφιε, επίζδξ, ακαθμνέξ βζα πνήζδ αμηάκςκ βζα εεναπεοηζημφξ 

ζημπμφξ ή βζα δδθδηδνζάζεζξ, πςνίξ, υιςξ, πμθθέξ θμνέξ κα ακαθένεηαζ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ αυηακμ ή κα πενζβνάθεηαζ ιε θεπημιένεζα.  

 

Έκαξ απυ ημο παθζμφξ εεμφξ-ζαηνμφξ, υπςξ ιαξ δζδβείηαζ μ ιδνμξ, ήηακ μ Παζήςκ, 

μ μπμίμξ βζάηνερε ζημκ θοιπμ ημκ εευ 'Ανδ ιε αυηακα παοζίπμκα, μδοκήθαηα. Καζ 

έδςζακ μζ ανπαίμζ ημ υκμια «παζςκία» ζημ εεναπεοηζηυ θοηυ, ημ μπμίμ έπεζ ηαζ 

αζιμζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ. 
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ηδκ Οδφζζεζα ακαθένεηαζ δ δνάζδ ηδξ Κίνηδξ πμο πνδζζιμπμζμφζε οβνά θάνιαηα 

θηζάπκμκηαξ ηα ιαβζηά ηδξ αυηακα, ηαηαζηεφαγε έκα ποθχδεξ νυθδια «ημκ 

ηοηεχκα» ιαγί ιε ιέθζ, πνμηαθχκηαξ αικδζία ηαζ παναθήνδια. Κάηζ ακηίζημζπμ 

πνμζέθενε ζημοξ ζοκηνυθμοξ ημο Οδοζζέα ιεηαιμνθχκμκηάξ ημοξ.  

 

Έκα άθθμ θοηυ, βκςζηυ απυ ηδκ Οδφζζεζα είκαζ ημ κδπεκεέξ, ημ μπμίμ αθεκυξ είπε 

έκημκδ θανιαημδοκαιζηή δνάζδ ζε ζοκένβζα ιε ημ ηναζί ηαζ αθεηένμο ήηακ 

ηαηεοκαζηζηυ ηαζ παοζίθοπμ. Πενζβνάθεηαζ ςξ θάνιαημ, πμο ηαηανβμφζε ηδ 

ζοκεζδδζζαηή επαθή ιε ηα ελςηενζηά ενεείζιαηα, ηαεχξ ηαζ ηδ ικδιμκζηή ακάπθαζδ 

ηςκ βεβμκυηςκ, πνμηαθχκηαξ αικδζία. Αοηυ ημ αζβοπηζαηυ αμηάκζ έδςζε δ Δθέκδ 

ζημκ Σδθέιαπμ βζα κα θδζιμκήζεζ ηαζ κα πάρεζ κα θοπάηαζ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ιε 

ημοξ ικδζηήνεξ ζημ ζπίηζ ημο παηένα ημο.  

 

Τπάνπεζ ηαζ ιζα άθθδ πνήζδ ηςκ αμηάκςκ υπςξ δζααθέπμοιε ιέζα ζηδκ αβάπδ ή ηδ 

θζθία ηςκ Δθθήκςκ υπμο πενζθαιαακυηακ ηαζ ημ ζελμοαθζηυ πάεμξ ζφιθςκα ιε ημκ 

Christopher A. Faraone ημο πακεπζζηδιίμο ημο ζηάβμ. Ο ένςηαξ, εηθναγυηακ ηαζ 

ιέζα απυ λυνηζα ηαζ ιαβζηέξ πναηηζηέξ ζπεδζαζιέκεξ βζα κα αθάρμοκ ή κα 

δεζιεφζμοκ. Ο βυδηαξ-ιάβμξ επζηαθείημ ημκ Ένςηα, ημκ Πάκα, ηδκ Δηάηδ, ή ηδκ 

Αθνμδίηδ ηαζ υζμζ βκχνζγακ πνδζζιμπμζμφζακ ηα αυηακα βζα κα ςεήζμοκ ημκ άπζζημ 

εναζηή κα επζζηνέρεζ ή κα απμηαηαζηήζμοκ ηδκ ανιμκία ιζαξ δοζθεζημονβζηήξ 

ζπέζδξ. Σμ ίδζμ έβζκε υηακ δ Γζδάκεζνα πνδζζιμπμίδζε ηδκ αθμζθή ημο Κεκηαφνμο ζημ 

έκδοια ημο Ζναηθή, αζηχκηαξ ιζα πναηηζηή ηδξ θζθίαξ, χζηε κα απμηνέρεζ ημκ 

Ζναηθή κα ηδκ εβηαηαθείρεζ βζα ηδ κέα ημο ενςιέκδ ηδκ Ηυθδ.  

 

Ζ Μήδεζα ακαθένεηαζ ηαζ ςξ αάναανδ ιάβζζζα θανιαηίδα, πμο έπεζ πνμδχζεζ ηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ βζα κα αμδεήζεζ ημκ εναζηή ηδξ Ηάζμκα, παίνκμκηαξ ηαοηυπνμκα έκακ 

δνυιμ πςνίξ επζζηνμθή. φιθςκα ιε ιία εηδμπή ημο ιφεμο, υηακ δ Μήδεζα ηαλίδεοε 

ζηζξ πεδζάδεξ ηδξ εεζζαθζηήξ βδξ ημ ζαημφθζ ιε ηα αυηακά ηδξ έζπαζε, 

ζημνπίγμκηαξ ημοξ ιαβζημφξ ηαζ εεναπεοηζημφξ ζπυνμοξ ζηδ Θεζζαθία. Ο ιφεμξ 

ημο Ηάζμκα ηαζ ηδξ Μήδεζαξ, εεςνμφιεκμξ απυ ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ ακενςπμθμβίαξ 

ηδξ ιαβείαξ, οπμκμεί ηδκ ακαημθζηή αμηακζηή πανάδμζδ πμο έθεαζε ςξ εδχ απυ ηδκ 

Ακαημθή. Ζ Μήδεζα ήηακ εεναπεφηνζα ηαζ ιάβζζζα, πμο έθενε ιαγί ηδξ ηζξ ανπαίεξ 

βοκαζηείεξ παναδυζεζξ ηςκ αμηάκςκ ηαζ ηδξ ιαβείαξ απυ ηδκ παηνίδα ηδξ ηδκ 

Κμθπίδα ηδξ Μ. Αζίαξ ζημ Πήθζμ ηδξ Θεζζαθίαξ, βκςζηήξ αηυια ηαζ ζήιενα ςξ «βδ 

ηςκ ιαβζζζχκ».  

 

ημ ηέθμξ ηδξ πνμ-ζππμηναηζηήξ πενζυδμο, δ εεναπεοηζηή έπαοζε κα αζηείηαζ ιυκμ 

απυ ημοξ ζενείξ, ηαεχξ άνπζζακ ηαζ μζ θζθυζμθμζ κα αζπμθμφκηαζ ιαγί ηδξ 

δδιζμονβχκηαξ ημοξ θζθυζμθμοξ-ζαηνμφξ.  

 

φιθςκα ιε ημκ Ζνυδμημ, οπήνπακ ζαηνζηέξ πμθέξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ ζππμηναηζηή 

πενίμδμ (Κονήκδξ, Ρυδμο, Κνυηςκα, Κκίδμο η.α.), υπμο μζ Αζηθδπζάδεξ δίδαζηακ 

ιοζηζηά ζημοξ απμβυκμοξ ημοξ ηδκ ζαηνζηή, αθθά ζηαδζαηά ηδ ιάεαζκακ ηαζ λέκμζ. Ζ 

εεναπεοηζηή δζδαζηυηακ, επίζδξ, απυ ημοξ πενζμδεοηέξ, πμο ήηακ πθακχδζμζ 

εεναπεοηέξ ηαζ απυ ημοξ ζαηνμζμθζζηέξ. Αηυιδ, οπήνπακ μζ ζηναηζςηζημί ζαηνμί, μζ 

αθεζπηέξ ή ιεζβιαημπχθεξ, πμο ειπμνεφμκηακ θάνιαηα, δδθδηήνζα, ηαθθοκηζηά 
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ηθπ., μζ θανιαηείξ ή θανιαηίδεξ, βοκαίηεξ, πμο αζπμθμφκηακ ιε ηδ ζοθθμβή 

αμηάκςκ, μζ ιονμπχθεξ, πμο πςθμφζακ ιφνα, αθμζθέξ, εοιζάιαηα η.θπ. ηαζ μζ ιαίεξ , 

βοκαίηεξ ηαηαβυιεκεξ ζοκήεςξ απυ ηδ Φνοβία ηαζ ηδ Θεζζαθία, μζ μπμίεξ εηηυξ ηςκ 

άθθςκ αζπμθμφκηακ ηαζ ιε ηα εηηνςηζηά θάνιαηα.  

 

Ακαθμνέξ θοηχκ έπμοιε ηαζ ζηα Ονθζηά έπδ (6μξ π.Υ. αζχκαξ) υπμο ακαθένμκηαζ μ 

ηέδνμξ, ημ ρφθθζμκ, μ ιακδναβυναξ, δ ακειχκδ η.α. Δκχ ζηδ Θεμβμκία ημο Ζζίμδμο 

(8μξ π Υ. αζχκαξ) οπάνπεζ δ πνχηδ βναπηή ακαθμνά βζα ηδ ιήηςκα. Ήδδ απυ ημοξ 

οζηενμιζκςζημφξ πνυκμοξ ήηακ βκςζηή δ πνήζδ ημο υπζμο, υπςξ ιανηονεί ηαζ ημ 

αβαθιαηίδζμ «δ Θεά ηςκ Μδηχκςκ».  

 

Γεκ ιπμνμφιε κα ιδκ ακαθενεμφιε ηαζ ζημ εακαηδθυνμ αμηάκζ, πμο έβζκε βκςζηυ 

ζηδκ Ηζημνία απυ ημκ ηνυπμ εακάημο ημο ςηνάηδ, ημ ηχκεζμ. Δίκαζ θοηυ πμο 

ιμζάγεζ ιε ημ πεηνμζέθζκμ ηαζ θέβεηαζ ηαζ ανςιυπμνημ ή ιαβημφηα, εκχ ημ ανίζημοιε 

δζάζπανημ ζε υθδ ηδκ Αηηζηή. Σα ζπένιαηά ημο είκαζ πμθφ δδθδηδνζχδδ αθθά ιέπνζ 

ηαζ ζήιενα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ θανιαηεοηζηή.  

Πανυηζ δ δδθδηδνζχδδξ δφκαιδ ημο ηχκεζμο ήηακ βκςζηή απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ, 

δ πνήζδ ημο βζα ηδ εακάηςζδ ηςκ ηαηαδίηςκ εζζήπεδ ημ 404-403 π.Υ. επί 30 

ηονάκκςκ. Πνχημξ ζηδκ Δθθάδα πμο ήπζε ημ ηχκεζμ ακαθένεηαζ μ ζηναηδβυξ ηαζ 

πμθζηζηυξ Θδναιέκδξ, ηαηά ηδκ επμπή ηςκ 30 ηονάκκςκ, υηακ ηαηαδζηάζηδηε ζε 

εάκαημ (404 π.Υ.). Γεφηενμξ εακαηςεείξ ακαθένεηαζ μ Πμθέιανπμξ, πςνίξ ιάθζζηα 

κα βκςζεεί δ αζηία ηδξ ηαηαδίηδξ ημο, υπςξ ακαθένεζ μ Λοζίαξ.  

 

Ο Γζμζημονίδδξ ημ εεςνεί εακάζζιμ δδθδηήνζμ ηαζ ακαθένεζ: «Σμ ηχκεζμ υηακ ημ 

πζεζξ πνμηαθεί ζημημδίκεξ ηαζ εαιπχιαηα, χζηε κα ιδ αθέπεζ ηακείξ μφηε θίβμ, 

θυλζβηα ηαζ πανάηνμοζδ ημο κμο ηαζ πάβςια ηςκ άηνςκ. ημ ηέθμξ μδδβεί ζε 

αζθολία ιε ζπαζιμφξ ηαεχξ ζηαιαηά μ αέναξ ζηδκ ηναπεία». Δκχ βζα ηζξ 

εεναπεοηζηέξ ημο εκδείλεζξ ακαθένεζ πςξ, αθμφ λδνακεεί έπεζ πμθθέξ πνήζεζξ 

ακαιεζβκουιεκμ βζα παοζίπμκα ημθθφνζα ηαζ ζακ εηπφθζζια ηαηάπθαζια αμδεάεζ 

ζημκ ένπδηα ηαζ ημκ ενοζίπεθα. Ο Γαθδκυξ ημ ζοβηαηαθέβεζ ζηα ροπνά δδθδηήνζα, 

ηα θμκεφμκηα δζα ηαηαρφλεςξ ηδξ ηανδζάξ. Ο Πθίκζμξ πενζβνάθμκηαξ ημ θοηυ 

ζδιεζχκεζ ηδκ ζζπφ ημο δδθδηδνζχδεξ ημο ζπένιαημξ. Καζ μ Κέθζμξ ακαθένεζ ημ θοηυ 

ςξ δδθδηήνζμ ηαζ ςξ ακηίδμημ αοημφ ακαθένεζ άθεμκμ άηναημ μίκμ ιεηά πδβάκμο 

(απήβακμο) ηαζ ηέκςζδ ημο ζημιάπμο δζα ειέημο. 

 

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ 
 
O Iππμηνάηδξ ιπμνεί κα είκαζ ζήιενα βκςζηυξ ςξ παηέναξ ηδξ ζαηνζηήξ, αθθά βζα 

αζχκεξ δ ηζιή αοηή ακήηε ζημκ Γαθδκυ,  
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έκακ βζαηνυ ημο 2μο αζχκα, πμο 

έβναρε εηηεηαιέκα βζα ηζξ ηέζζενζξ 

«δζαεέζεζξ» –αίια, θθέβια, ιαφνδ 

πμθή ηαζ ηίηνζκδ πμθή- ηαζ 

ηαλζκυιδζε ηα αυηακα ζφιθςκα ιε 

ηζξ μοζζχδεζξ ημοξ ζδζυηδηεξ ςξ 

εενιά ή ροπνά, λδνά ή οβνά. 

Θεχνδζακ πςξ δ ηαθή οβεία 

δζαηδνείηαζ υηακ μζ ζδζυηδηεξ αοηέξ 

είκαζ ζε ζζμννμπία ιέζς ηςκ 

εεναπεοηζηχκ ηνμθχκ, ηαεχξ ηαζ 

ιε ηδ θοζζηή άζηδζδ ηαζ ημκ 

άθεμκμ ηαεανυ αένα. 

 

Ανβυηενα μζ εειεθζχδεζξ αοηέξ 

εεςνίεξ επεηηάεδηακ απυ 'Ανααεξ 

ζαηνμφξ ημο 7μο αζχκα, υπςξ μ 

Ααζηέκκαξ, ηαζ ζήιενα μζ εεςνίεξ 

ημο Γαθδκμφ επζηναημφκ αηυιδ ζηδκ 

ζαηνζηή Γζμοκάκζ (Unani, θέλδ ηςκ 

ζζθαιζηχκ θαχκ πμο ζδιαίκεζ «εθθδκζηυξ»). Οζ πενζβναθέξ ημο Γαθδκμφ βζα ηα 

αυηακα υπςξ, βζα πανάδεζβια, «εενιυ ζημκ ηνίημ ααειυ» ή «ροπνυ ζημκ δεφηενμ» 

πνδζζιμπμζμφκηακ αηυιδ ηαζ ημκ 18μ αζχκα. 

Βυηακα ζε αζβοπηζαημφξ παπφνμοξ πμο πνμκμθμβμφκηαζ ημ 1700 π.Υ. ιανηονμφκ ηδ 

πνήζδ ημοξ απυ ημ 4000 π.Υ.. Μέπνζ ηδκ επμπή ημο Ηππμηνάηδ (468-377) δ 

Δονςπασηή αμηακμθμβζηή πανάδμζδ είπε ήδδ απμννμθήζεζ ζδέεξ απυ ηδκ Αζζονία 

ηαζ ηδκ Ηκδία, ιε ηα αυηακα ηδξ Ακαημθήξ. Ζ πμθφπθμηδ εεςνία ηςκ δζαεέζεςκ ηαζ 

ηςκ μοζζςδχκ οβνχκ ημο ζχιαημξ είπε ήδδ ανπίζεζ κα δζαιμνθχκεηαζ. 

 

Ο Πεδάκζμξ Γζμζημνίδδξ, βζαηνυξ ημο Καίζανα ηαζ ηδξ Κθεμπάηναξ, έβναρε ημ 

ηθαζζηυ ηείιεκμ De Materia Medica βφνς ζημ 60 ι.Υ., υπμο πενζεθάιαακε πάκς 

απυ 600 εεναπεοηζηά θοηά, ηαζ πανέιεζκε ζακ έκα πνυηοπμ εβπε ζνίδζμ βζα 1500 

πνυκζα. Πμθθέξ απυ ηζξ δνάζεζξ ηςκ αμηάκςκ είκαζ μζηείεξ έςξ ηαζ ζήιενα, ιε ηδ 

πνήζδ ημο ιασκηακμφ, ιάναεμο, ιαννμφαζμο ηαζ ιεθζμφ ηαζ ηυζςκ άθθςκ. Οζ 

εθθδκζηέξ ζαηνζηέξ εεςνίεξ έθηαζακ ζηδ Ρχιδ βφνς ζημ 100 π.Υ. ηαζ ιε ημκ ηαζνυ 

έβζκακ πζμ ιδπακζζηζηέξ, πανμοζζάγμκηαξ ημ ζχια ζακ ιδπακή πμο πνέπεζ κα 

επζδζμνεςεεί, ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε υ,ηζ πίζηεοε μ Ηππμηνάηδξ. Μεηά ηδκ πηχζδ ηδξ 

Ρχιδξ ημκ 5μ αζχκα ημ ηέκηνμ ηδξ ηθαζζηήξ βκχζδξ ιεηαθένεδηε ζηδκ Ακαημθή ηαζ 

ηέκηνμ ιεθέηδξ ηδξ Γαθήκζαξ Ηαηνζηήξ έβζκακ δ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ δ Πενζία. Ο 

Γαθδκζζιυξ οζμεεηήεδηε απυ ημοξ 'Ανααεξ ηαζ ζοβπςκεφηδηε ιε ηζξ θασηέξ 

παναδυζεζξ ηαζ ηδκ Αζβοπηζαηή βκχζδ δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα ιίβια 

αοημαμηακμθμβζηχκ ζδεχκ, πναηηζηήξ ηαζ παναδυζεςκ. Σμ πζμ ζδιακηζηυ ίζςξ ένβμ 

ηδξ επμπήξ ήηακ ημ Κζηάιπ αθ-Κακμφι (Kitab al-Qanum) ή Κακυκαξ ηδξ Ηαηνζηήξ απυ 

ημκ Ααζηέκκα πμο ααζζγυηακ ζηζξ Γαθήκζεξ ανπέξ.  

 

Οζ ηθαζζζημί Έθθδκεξ ηαζ βζαηνμί ηδξ ανπαζυηδηαξ έβναρακ δζάθμνα ζοββνάιιαηα 
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βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ηςκ θοηχκ ααζζζιέκμζ ζηζξ 

θασηέξ παναδυζεζξ ηδξ επμπήξ ημοξ. Ο Γζμηθήξ μ Κανφζηζμξ (330 π.Υ.) έβναρε ημ 

Ρζγμημιζηυκ πμο εεςνείηαζ ημ ανπαζυηενμ θανιαημβκςζηζηυ ένβμ ηαζ πδβή υθςκ ηςκ 

θανιαημθυβςκ. Απμζπάζιαηά ημο δζαζχεδηακ ηαζ εεςνείηαζ πςξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηα ένβα ημο Θευθναζημο, Γζμζημονίδδ ηαζ Πθζκίμο. Οζ 

Ποεαβυνεζμζ θζθυζμθμζ (500 π.Υ.) εεχνδζακ πςξ ηα θοηά είκαζ υκηα μνβακζηά ηαζ 

γχκηα. Δκχ μ Γδιυηνζημξ (460-370 π.Υ.) έβναρε έκα ένβμ βζα ηδ Γεςπμκία ηαζ 

πανάθθδθα αζπμθήεδηε ιε πμθθέξ άθθεξ ορδθέξ ηέπκεξ. 

 

Ο Ανζζημηέθδξ (384-322 π.Υ.) είπε πθμφζζμ αμηακζηυ οθζηυ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ 

Αζίαξ μθεζθυιεκμ ζημκ Μέβα Αθέλακδνμ, ιέζς ηςκ εηζηναηεζχκ ημο. Έπμκηαξ ημκ 

ηίηθμ ημο Βμηακμθυβμο έβναρε ημ Πενί Φοηχκ ημο μπμίμο ιυκμ απμζπάζιαηα 

δζαζχεδηακ, εκχ ίδνοζε Βμηακζηυ Κήπμ υπμο δίδμκηακ ιαεήιαηα Βμηακζηήξ .  

 

Καηά ημκ Μεζαίςκα μζ βκχζεζξ αοηέξ δζαδυεδηακ ιέζς ηςκ ιμκαζηδνζχκ πμο ήηακ 

ηέκηνα αμηακμεεναπείαξ. Δίπακ ζδνφζεζ κμζμημιεία ιε εζδζημφξ ηήπμοξ βζα ηδκ 

ηαθθζένβεζα θοηχκ, απυ ηα μπμία μζ ιμκαπμί έθηζαπκακ ηα θανιαηεοηζηά πμηά, ηα 

έθαζα ηαζ ηζξ αθμζθέξ πμο πνεζάγμκηακ βζα ηδ εεναπεία ηςκ αζεεκεζχκ. Καεχξ δ 

ιάεδζδ αβήηε απυ ηα ιμκαζηήνζα άνπζζε πάθζ κα δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ εεναπεοηζηή 

ηέπκδ ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ανπέξ πμο δζδάζημκηακ ηάπμηε ζηδ πμθή ημο αθένκμ.  

 

Σμκ 16μ αζχκα μ Πανάηεθζμξ έθενε επακάζηαζδ ζηζξ Δονςπασηέξ απυρεζξ βζα ηδ 

θνμκηίδα ηδξ οβείαξ. Χξ βζαηνυξ ηαζ αθπδιζζηήξ οπμζηήνζγε ηδκ επζζηνμθή ζηα πζμ 

απθά θάνιαηα ειπκεοζιέκμξ απυ ηδ εεςνία ηδξ Φοζζμβκςιζηήξ. Τπμζηήνζγε πςξ δ 

ελςηενζηή ειθάκζζδ εκυξ θοημφ είκαζ εκδεζηηζηή ηςκ αζεεκεζχκ πμο εεναπεφεζ. Ήηακ 

θμνέξ πμο αοηή ημο δ εεςνία απμδείπεδηε απνυζιεκα αηνζαήξ. Πίζηεοε υηζ δ οβεία 

ημο ζχιαημξ ααζίγεηαζ ζηδκ ανιμκία ημο ακενχπμο (ιζηνυημζιμξ) ιε ηδ θφζδ 

(ιαηνυημζιμξ). Ζ πνμζέββζζή ημο ήηακ υηζ πνέπεζ κα οπάνπεζ ζζμννμπία ζηα 

ιεηαθθζηά ζημζπεία ζημ ζχια ηαζ υηζ μζ αζεέκεζεξ ιπμνμφκ κα εεναπεοημφκ ιε ηδ 

πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ. Ο ίδζμξ έθεβε «Πμθθμί θέκε βζα ηδκ Αθπδιεία υηζ πνδζζιεφεζ 

βζα ηδκ ηαηαζηεοή πνοζμφ ηαζ αζδιζμφ. Γζα ιέκα, αοηυξ δεκ είκαζ μ ζημπυξ αθθά δ 

δφκαιδ ηαζ μζ ανεηέξ (ηδξ αθπδιείαξ) ιπμνεί κα ηνφαμκηαζ ζηδκ ζαηνζηή». Πνάβιαηζ, 

οπάνπμοκ εονήιαηα ηςκ Αθπδιζζηχκ πμο ανίζημοκ εθανιμβή ζηδ ζδιενζκή ζαηνζηή, 

αθθά ηαζ ζε επζζηήιεξ υπςξ δ Υδιεία. Μεηά ημ εάκαηυ ημο ημ επζζηδιμκζηυ ημο ένβμ 

ακαβκςνίζεδηε απυ πμθθμφξ ζαηνμφξ ηδξ Γενιακίαξ ηαζ ηδξ Γαθθίαξ πνμζδίδμκηάξ 

ημο ηδκ πνμζςκοιία ημο «Λμφεδνμο ηδξ Ηαηνζηήξ». ημκ ζδζυννοειμ αοηυκ 

ζαηνμθζθυζμθμ απμδίδμκηαζ 106 βναπηά ένβα, εκχ μ Φνακηξ Υάνηιακ δίκεζ ζημζπεία 

βζα ηδ γςή ηαζ ηδ δζδαζηαθία ημο ιε έκακ ελαζνεηζηά ηαηακμδηυ ηνυπμ.  

 

Καζ ηδκ επμπή ηδξ Σμονημηναηίαξ ζηδ πχνα ιαξ, δ πνήζδ ηςκ αμηάκςκ ήηακ, 

επίζδξ, πμθφ δζαδεδμιέκδ. Σα θανιαηεοηζηά θοηά πνδζζιμπμζμφκηακ ζφιθςκα ιε 

δζάθμνεξ μζημβεκεζαηέξ παναδυζεζξ ή ιε ηζξ μδδβίεξ ηςκ πναηηζηχκ βζαηνχκ, ηάηζ 

πμο έπεζ παναιείκεζ αηυιδ ιέζα ζηζξ ζηακυηδηεξ ημο θαμφ.  

 

Ο Samuel Thomson, ζδνοηήξ ημο ηζκήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ Ηαηνζηήξ, βεκκήεδηε ζημ 

New Ζamshire ημ 1769 ηαζ δζδάπηδηε, απυ παζδί αηυιδ, ηδ εεναπεοηζηή ιε νίγεξ ηαζ 
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αυηακα. οκδφαζε ηδκ ηέπκδ ηςκ Ηεαβεκχκ Αιενζηάκςκ ιε ημκ παναδμζζαηυ νυθμ 

ηδξ βζάηνζζζαξ ημο πςνζμφ ιε εεαιαηζηά απμηεθέζιαηα.  

 

Tα αυηακα, απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα, έπαζλακ γςηζηυ νυθμ ζηδκ 

παναδμζζαηή ζαηνζηή ανηεηχκ πμθζηζζιχκ. Καηά ημκ 16μ ηαζ 17μ αζχκα 

δδιμζζεφεδηακ πμθθά αμηακμθυβζα πμο ζηυπεοακ κα αμδεήζμοκ υζμοξ 

αζπμθμφκηακ ιε ηδ αμηακμεεναπεία ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ θοηχκ. Ζ 

ηαηηζηή πνήζδ ηςκ αμηακζηχκ παναζηεοαζιάηςκ είπε ανπίζεζ ημ 1600 ηαζ 

δζαηδνήεδηε έςξ ηδ δδιζμονβία ηδξ ζοκεεηζηήξ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ ηδ δεηαεηία 

ημο 1950.  

 

Ο βζαηνυξ William Witheringi ημ 1775 άνπζζε κα πεζναιαηίγεηαζ ιε δζάθμνα αυηακα 

πμο ηα εεχνδζε ζδιακηζηά ιεηά απυ ηδ αεθηίςζδ εκυξ αζεεκή ημο ιε πνήζδ 

νμθήιαημξ αμηάκςκ. Ξυδερε δέηα πνυκζα ιεθέηδξ πνζκ δδιμζζεφζεζ ηδκ πνςημπυνα  

ενβαζία ημο βζα ηζξ πανεκένβεζεξ ηδξ δαηηοθίηζδαξ, θυβς ηδξ ημλζηήξ ηδξ δνάζδξ, 

πνμζδζμνίγμκηαξ ηδκ αηνζαή δμζμθμβία ηαζ ηδ ζςζηή πνήζδ ηδξ.  

 

Καζ ιεηά απυ αοηυ πενκάιε ζηδκ επμπή υπμο ηα ζφβπνμκα θάνιαηα απμιμκχεδηακ 

απυ ηα θοηά υπμο πνχημξ μ Friedrich Sertuner ημ 1803 ακαηάθορε ηδ ιμνθίκδ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ ααζζηή φθδ ηδξ αζπζνίκδξ πμο ήηακ μ θθμζυξ ηδξ ζηζάξ. Αηυιδ ηαζ 

ζήιενα πμο δ θανιαημαζμιδπακία ζηδνίγεηαζ πζα ζηα πδιζηά ζηεοάζιαηα, ζηδκ 

ηεκηνζηή Δονχπδ μζ αμηακζηέξ εεναπείεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδ ζοιααηζηή 

ζαηνζηή. Δηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ αμηάκςκ 

έπμοκ ιπεζ ζηδ βναιιή παναβςβήξ ιε ηθζκζηά πνυηοπα υπςξ βίκεηαζ ηαζ ζε υθεξ ηζξ 

ζφβπνμκεξ θανιαημαζμιδπακίεξ.  

 

Ζ αμηακμεεναπεία «βεκκήεδηε» ιαγί ιε ημκ άκενςπμ. Αοηή δ ανπέβμκδ βκχζδ πμο 

απμηηήεδηε ζηδκ πμνεία ημο πνυκμο ιε ηυπμ ηαζ νζρμηίκδοκεξ ειπεζνζηέξ δμηζιέξ, 

δζαηδνήεδηε ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ ηδξ Γδξ ηαζ ζπεδυκ πάεδηε ζε ηάπμζεξ άθθεξ. 

ήιενα, ζημ δοηζηυ ηυζιμ δ αμηακμεεναπεία ακαηηά ημ παιέκμ έδαθμξ ηαζ εεςνείηαζ 

πθέμκ ιία απυ ηζξ αλζυπζζηεξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ιεευδμοξ εεναπείαξ. Ζ εθανιμβή 

ηδξ έπεζ ελαπθςεεί ηαζ ζηα θοηζηά ηαθθοκηζηά, εκχ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ δ 

εεναπεοηζηή ηδξ ζδζυηδηα ιε ηδ ιμνθή εζζπκμχκ, ιε θμοηνά, ημιπνέζεξ, εκηνζαέξ, 

ιαζάγ, αθερήιαηα, εβπφιαηα, ηαηαπθάζιαηα, αάιιαηα ηαζ ζε εηποθίζιαηα, 

ηαθφπημκηαξ έκακ ιεβάθμ ανζειυ εεναπεζχκ. 

 

 

ΠΙΣΙΚΕ ΤΝΣΑΓΕ ΓΙΑ ΥΑΡΜΑΚΑ 
 
 
 

 
Παναζηεοή θοζζηήξ αθμζθήξ βζα ηδκ ιφηδ 
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1 ιένμξ θάδζ δουζιμο (menthe spicata)  

1 ιένμξ θάδζ ιέκηαξ (menthe piperita) 
 

4 ιένδ ααγεθίκδξ (petroleum jelly) 
 

Αοηυ είκαζ έκα θοζζηυ ακηζζηαιζκζηυ θάνιαημ. Δθανιυζηε ημ ζημ ιέζα ιένμξ ηδξ 
ιφηδξ υηακ έπεηε νζκζηή ζοιθυνδζδ, λδνή, εοαίζεδηδ ή αμοθςιέκδ ιφηδ.  

Αθμζθή βζα ηα πείθδ, πένζα, δένια, ιαθθζά.... 

Αθμζθή-ηυηηζκδ-βζα-ηα-πείθδ 

Γζαθφεζξ ζε ιζηνή εενιμηναζία ζε έκα δμπείμ ηαεανυ 51,38 (= 16 δν) θεοηυ ηενί ηαζ 

160,25 βν. (= 50 δν) ακάθαημ ηαζ κςπυ αμφηονμ. Μεηά πνμζεέηεζξ 6,41 βν. (= 2 δν) 

αθηάκα ηαζ 96, 15 βν. (= 30 δν) ζηαθίδα θεοηή ηαζ θεπηή ηαθά πθοιέκδ ηαζ 

απμλδναιέκδ ηαζ θίβμ ημπακζζιέκδ. 

ηακ ανάζεζ βζα ½ χνα ημ ζηναββίγεζξ ιε έκα θεπηυ πακί, ημ αθήκεζξ κα ηνοχζεζ ηαζ 

πνμζεέηεζξ 64,10 βν. (= 20 δν) ηαθυ νμδυζηαβια ή κενυ απυ άκεδ κεναββζάξ. Σμ 

ακαηαηεφεζξ ιέπνζ κα βίκεζ αθμζθή ιέηνζα πδηηή ηαζ εοςδζαζηή.  

Με αοηή αθείθμκηαζ μζ βοκαίηεξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ημ ανάδο ηαζ ημ πνςί ζηα 

πείθδ ηαζ ζηα πένζα ηαζ εεναπεφμκηαζ. 

 

Αθμζθή ηίηνζκδ βζα ηα πείθδ 

Γζαθφεζξ ζε έκα ηαεανυ δμπείμ ζε ιζηνή εενιμηναζία βζα ιενζηά θεπηά 32,05 βν. (= 

10 δν) ηίηνζκμ ηενί, 25,64 βν. (= 8 δν) ζπένια ηήημοξ ηαζ 10 ηυηημοξ ηαθυ ηνυημ. 

Μεηά ηα ζηναββίγεζξ ιε έκα θεπηυ πακί ζε άθθμ δμπείμ ηαζ πνμζεέηεζξ 5-10 ζηαβυκεξ 

βανοθαθέθαζμ. Ή έθαζμ ιμζπμθέιμκμο, ηα ακαηαηεφεζξ ηαθά ηαζ ηδκ θοθάξ.  

Αοηή ςθεθεί πάνα πμθφ ηα ζηαζιέκα πείθδ ηαζ ηα πένζα ηςκ ακενχπςκ ηαεχξ ηαζ 

άθθεξ πθδβέξ αθμφ αθεζθεμφκ ανάδο ηαζ πνςί βζα ιενζηέξ ιένεξ. 

 

Αθμζθή θεοηή βζα ηα πείθδ 

Γζαθφεζξ ζε έκα ηαεανυ δμπείμ ζε ιζηνή εενιμηναζία βζα ιενζηά θεπηά 32,05 βν. (= 

10 δν) θεοηυ ηενί, 19,23 βν. (= 6 δν) ζαζζιυθαδμ ηαζ 12,82 βν. (= 4 δν) ζπένια 

ηήημοξ. Σα αβάγεζξ αιέζςξ απυ ηδ θςηζά ηαζ πνμζεέηεζξ 30 ζηαβυκεξ έθαζμ απυ 

ιμζπμθέιμκμ ηαζ ημ θοθάξ. Χθεθεί ηα ιέβζζηα ηα ζηαζιέκα πείθδ ηαζ ηα πένζα ηςκ 

ακενχπςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ γάνεξ ημο πνμζχπμο, ηα εζςηενζηά ζπονζά ηδξ ιφηδξ, ηζξ 

αζιμννμΐδεξ βζα ηδκ ηναπφηδηα ηςκ πενζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ ιεθχκ ημο ζχιαημξ. 

 

Αθμζθή) αολδηζηή ηςκ ηνζπχκ 

Παίνκεζξ 320,5 βν. (= 100 δν) κςπυ ιοεθυ απυ μζηά ηαφνμο, 12,82 (= 4 δν) ιάηεξ 

απυ ιμζπμηάνοδα, 12,82 (= 4 δν) βανφθαθθα, 25,64 (= 8 δν) ιαηνμπίπενμ, 12,82 (= 

4 δν) ηνοθενά θφθθα δάθκδξ ή θάδζ ηδξ. Σα ηυαεζξ ηαζ ηα ημπακίγεζξ ιέπνζ κα βίκμο 

θεπηά ηαζ ηα αάγεζξ ζημ δμπείμ ημο γεζημφ κενμφ (δδθ. ζε έκα πήθζκμ δμπείμ πμο 

πενζέπεζ κενυ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδ θςηζά). Σμ εενιαίκεζξ έςξ ηαζ 6 χνεξ ηαζ ιεηά 

ζηναββίγεζξ ημ οθζηυ ηαζ ημ θοθάξ. 

Με αοηή ηδκ αθμζθή αθείαεζξ ημ άηνζπμ ιένμξ ηάεε ανάδο ηαζ αβαίκμοκ ηνίπεξ. ζμζ 

έπμοκ ηνίπεξ ιε ημ άθεζιια αολάκμοκ ζε ιήημξ. 
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Αθμζθή ζανηςηζηή ηαζ αολδηζηή ηςκ ηνζπχκ 

Παίνκεζξ 102,57 βν. (= 32 δν) αιοβδαθυθαδμ βθοηυ, 41,62 (= 13 δν) θεοηυ ηενί. Σμ 

Γζαθφεζξ ζε ιζηνή εενιμηναζία ηαζ αθήκεζξ κα ροπεεί ημ ιίβια. Μεηά ημ ιαγεφεζξ 

θίβμ-θίβμ απυ ημ επάκς ιένμξ ηαζ πνμζεέηεζξ 3,205 βν (= 1 δν) ζηφρδ ηαθή. Μεηά ηα 

ημπακίγεζξ υθα ιαγί ιε ιενζηέξ ζηαβυκεξ απυ θάδζ ιμζπμθέιμκμο ή άθθμο υιμζμο βζα 

κα ανςιαηίζεζξ ημ οθζηυ. 

Αοηή δ αθμζθή θεοηαίκεζ ημ δένια, αολάκεζ ηζξ ηνίπεξ ηαζ ηζξ ζηενεχκεζ. Αθείθμκηαζ 

υζμζ έπμοκ ηνίπεξ ιζηνέξ ημ ανάδο ηαζ ημ πνςί βζα ιενζηέξ διένεξ.  

 

Αθμζθή ιαθαηηζηή ημο δένιαημξ  

Γζαθφεζξ ζε ιέηνζα εενιμηναζία 51,28 βν. (= 16 δν) αμφηονμ εείμο ανχιαημξ, 25,64 

βν. (= 8 δν) ζπένια ηήημοξ ηαζ 102,56 βν. (= 32 δν) αιοβδαθυθαδμ. Ββάγεζξ ημ 

δμπείμ απυ ηδ θςηζά ηαζ ημ ακαηαηεφεζξ ηαθά απυ ηαζνμφ είξ ηαζνυκ. Πνμζεέηεζξ θίβμ 

κενυ ηδξ θεαάκηαξ ηαζ ημ θοθάξ. 

Με αοηή αθείθμκηαζ υζμζ εέθμοκ κα έπμοκ δένια ιαθαηυ ηαζ ηνοθενυ.  

 

Αθμζθή πανεεκζηή 

Παίνκεζξ 6,41 βν. (= 2 δν) ηδηίδζα, 6,41 βν. (= 2 δν) ηοπανζζζυιδθα, 6,41 βν. (= 2 

δν) θθμφδα νμδζχκ, 12,82 βν. (= 4 δν) ζυιαημ (κέμ είδμξ ζαηνζημφ) ηαζ 12,82 βν. (= 4 

δν) ζηφρδ. Κμπακίγεζξ ηα πάκηα λεπςνζζηά ηαζ αθμφ ηα εκχζεζξ ηάκεζξ ιζα ιάγα  ιε 

νμδμγάπανδ ηαθή, υζδ απαζηείηαζ ηαζ ηδ θοθάξ. 

Αοηή δ αθμζθή πνδζζιεφεζ βζα κα δζμνεχζεζ ηδ πανεεκζά ηςκ ημνζηζζχκ αθμφ 

πνμζηεεεί ζ’ εηείκμ ημ ιένμξ ηαζ αθεζθεεί. 

 

Ρμδυλζδμ 

Βάγεζξ ζε έκα δμπείμ λίδζ δοκαηυ ηαζ ηυηηζκα ηνζακηάθοθθα. Κθείκεζξ ημ δμπείμ ηαθά 

ηαζ ημ αθήκεζξ ζημκ ήθζμ βζα 1 ιήκα ή ημκηά ζε θςηζά, ημ ζηναββίγεζξ ηαζ ημ θοθάξ.  

Γφκαι.: εοςδζαζηυ, ηεκηδζηζηυ, δνζιφ ηαζ μλφ. 

Υνήζδ: ζε θζπμεοιία, ηεθαθαθβία ηαζ ζηζξ αζιμνναβίεξ ηδξ ιφηδξ.  

Γυζδ: υζμ ιπμνεί ηάπμζμξ κα ημ ιονίγεζ ηαζ κα ανέπεηαζ.  

 

Μία απυ ηζξ πζμ ημζκέξ αζεέκεζεξ πμο ζοκακημφιε ζπεδυκ ηάεε ιένα θέβεηαζ ιε 

δζάθμνα μκυιαηα ηνομθυβδια, βνίπδ ή παιδθυξ πονεηυξ. Μπμνεί κα εηδδθςεεί 
υπςξ ηαθείηε ζακ ηνομθυβδια ημο ηεθαθζμφ ή ημο ζηήεμοξ ιε ενεεζζιέκμ θαζιυ, 

ειπφνεημ δένια, πμκμηέθαθμ, ηαηαννμή ηςκ ιαηζχκ ηαζ ηδξ ιφηδξ, ιε αήπα, 
απχθεζα ηδξ υνελδξ, ημφναζδ, αημκία, δοζημζθζυηδηα ηαζ δζάθμνα άθθα ζοιπηχιαηα. 
Δάκ αιεθδεεί ή δμεεί θάεμξ εεναπεία, αοηυ ζοκήεςξ ελεθίζζεηαζ ζε πκεοιμκία, 

πθεονίηζδα, δζάθμνεξ ιμνθέξ ορδθμφ πονεημφ ηαζ άθθα. Μενζημί είκαζ ζμαανά 
άννςζημζ βζα εαδμιάδεξ ή ηαζ ιήκεξ, θυβμ ηδξ έθθεζρδξ βκχζδξ βζα ηδ 

ζςζηή εεναπεία ιε αυηακα. 

Ζ θυνιμοθα πμο ζαξ δίκμοιε είκαζ ιία  ηαηαπθδηηζηή, αζθαθήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή 
εεναπεία βζα υθα ηα είδδ ηνομθμβδιάηςκ ηαζ πονεηχκ. Δίκαζ πμθφ εφημθμ κα 

παναζηεοαζηεί, είκαζ ζπεδυκ πάκηα εφημθα δζαεέζζιδ ηαζ είκαζ ηυζμ βνήβμνα 
απμηεθεζιαηζηή, πμο είκαζ ζπεδυκ απίζηεοηδ ζε αοημφξ πμο ηδκ πνδζζιμπμίδζακ βζα 
πνχηδ θμνά. 

Σδκ ιεηαπεζνζγυιαζηε βζα πμθθά πνυκζα βζα υθα ηα είδδ ηςκ ηνομθμβδιάηςκ ηαζ 
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πονεηχκ, βζα ιςνά, παζδζά, εκήθζηεξ, δθζηζςιέκμοξ ηαζ βένμοξ ακενχπμοξ ηαζ πμηέ 
δεκ απέηοπε ζε ηαιζά πενίπηςζδ.  

ζμ οπεναμθζηυ κα ζμο θαίκεηαζ αβαπδηέ ιαεδηή δεκ θμαυιαζηε ηαευθμο υηζ εα 
νζζηάνμοιε ηδκ θήιδ ιαξ ιε αοηή ηδ εαοιάζζα θυνιμοθα απυ αυηακα.  

 
Πενζέπεζ ιυκμ δφμ ημζκά ηαζ βκςζηά αυηακα. 
Σα απμλδναιέκα θμοθμφδζα ημο ζαιπμφημο πμο ακαπηφζζεηαζ ζπεδυκ πακημφ ζηα 

εφηναηα ηθίιαηα ηαζ είκαζ ηυζμ βκςζηυξ πμο δεκ πνεζάγεηαζ πενζβναθή ηαζ ηα 
απμλδναιέκα θφθθα ηδξ βκςζηήξ ιέκηαξ. 

 

Βμηακζηή θυνιμοθα βζα ημκ πονεηυ  

Ακαιζβκφμκηαζ ηαζ παναζηεοάγμκηαζ ςξ ελήξ: 
Ακάιζλε 28 βναιιάνζα λενά θμοθμφδζα ζαιπμφημο ηαζ 28 βναιιάνζα λενά θφθθα 
ιέκηαξ. 

Βνάζε 473 ml απμζηαβιέκμο κενμφ ζε ιία ηαηζανυθα ανηεηά ιεβάθδ πμο κα πςνάεζ 
έκα θίηνμ ηαζ ηαεχξ ανάγεζ πνυζεεζε ηα αυηακα. ηέπαζέ ηα ηαζ άζηα κα 
ειπμηζζημφκ (υπζ κα αναζημφκ) ζε έκα γζηυ ιένμξ βζα 10 ιε 15 θεπηά. Μδκ ακμίλεηε 

ημ ηαπάηζ βζαηί εα πάζεηε ιενζηή απυ ηδ δφκαιή ημο. ηακ είκαζ έημζιμ ζμονχζηε ημ 
απυ έκα θεπηυ φθαζια ή ιμοζεθίκα ζε έκα δμπείμ (ειαβζέ ή βοάθζκμ).  

Πνζκ θδθεεί, μ αζεεκήξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζημ ηνεαάηζ ηαθά ζηεπαζιέκμξ ιε 
ημοαένηεξ βζα κα δζαηδνδεεί δ εενιμηναζία. 
 

Ζ δυζδ βζα ζμαανά ηνομθμβήιαηα ηαζ πονεημφξ είκαζ κα πζείξ 473 ml γεζηυ υζμ είκαζ 
δοκαηυκ. Μεηά ιείκεηε ζημ ηνεαάηζ ηαθά ζηεπαζιέκμζ. Μπμνεί κα βθοηαεεί εάκ 

επζεοιείηε.  
Δίκαζ εοενβεηζηυ κα έπεηε ιία ιπμοηάθα ιε γεζηυ κενυ ηαθοιιέκδ ιε ιία πεηζέηα 
αμοηδβιέκδ ζε λφδζ, ημπμεεηδιέκδ ζηα πυδζα ζαξ θνμκηίγμκηαξ κα ιείκεζ εηεί.  

 
Ζ δυζδ βζα ηα παζδζά είκαζ απυ ιζζυ έςξ έκα θθζηγάκζ ημο ηζαβζμφ.  

Οζ ηανπμί ηδξ ημοθμλοθζάξ (αιπμφημο-Sambucus nigra) έπμοκ πνμζεθηφζεζ ημκ 

ηεθεοηαίμ ηαζνυ ηδκ πνμζμπή, βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ εκίζποζδ ημο ακμζμπμζδηζημφ ηαζ 
ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα αολήζμοκ ηδκ απυηνζζδ ακηζζχιαημξ ζε ιία θμίιςλδ. Γζα 
αζχκεξ ήηακ δδιμθζθείξ ςξ ιία εεναπεία ηδξ βνίπδξ. 

Σμκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ έπμοκ ανεεεί υηζ πενζέπμοκ εκχζεζξ, θζβκάκεξ ηαζ θθααμκμεζδή, 
πμο αμδεμφκ ζηδκ ειπυδζζδ ηςκ ζχκ ηδξ βνίπδξ απυ ηδ δζείζδοζδ ηςκ ηοηηανζηχκ 

ιειανακχκ. 
 
Με ηδκ πζηνή ηαζ πζηάκηζηδ βεφζδ ημοξ, έπμοκ απμημλζκςηζηή δνάζδ ηαζ αμδεμφκ 

ζηδκ επίθοζδ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδξ θθεβιμκήξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 
ακηζιεηχπζζδ ηςκ θμζιχλεςκ ημο ακαπκεοζηζημφ υπςξ ηαζ ζημ πμκυθαζιμ ηαζ ζηζξ 

ιμθφκζεζξ ημο ζβιυνεζμο. 
 
Σμ ζζνυπζ ζαιπμφημο είκαζ έκαξ εφβεοζημξ ηνυπμξ βζα κα ημ πμνδβήζμοιε ζε παζδζά 

ηαζ ιπμνεί κα είκαζ πνμηζιυηενμξ απυ ηδ πζηνή φδναζηζξ (goldenseal) ή ηδκ 
επζκάηζεα. 

 

οκηαβή βζα ζζνυπζ ζαιπμφημο 
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οζηαηζηά 
Γφμ θθζηγάκζα ιμφνα ημοθμλοθζάξ  

500 ml κενμφ 
1-4 θθζηγάκζα ιέθζ 

1-4 θθζηγάκζα ποιυ θειμκζμφ 

Παναζηεοή ζζνμπζμφ βζα ηδκ βνίπδ 
Μαβεζνέρηε ηα ιμφνα ζημ κενυ βζα θίβα θεπηά ιέπνζ κα είκαζ ιαθαηά ηαζ ημ ιίβια ιε 
ημ ιέθζ ηαζ ημ ποιυ θειμκζμφ. Βάθηε ημκ πμονέ ζε έκα ηαεανυ ιπμοηάθζ ηαζ θοθάληε 

ημ ζημ ροβείμ. Πάνηε ιζα ημοηαθζά ζμφπαξ ζε γεζηυ κενυ, ιζα ή δφμ θμνέξ ηδκ διένα 
ςξ πνμθδπηζηυ ηςκ ιμθφκζεςκ. 

 

Πυκμξ ηαζ θθεβιμκέξ ζημ αοηί-ςηίηζδα  

Βμηακζηέξ αμήεεζεξ ηαζ παναζηεοέξ 

Οζ απθέξ, παθζμιμδίηζηεξ αμήεεζεξ είκαζ ιενζηέξ θμνέξ πμθφ βνήβμνεξ ζημ κα δίκμοκ 
ακαημφθζζδ. Θα ζαξ ζχζμοιε μνζζιέκεξ ζοιαμοθέξ αμήεεζαξ, μζ μπμίεξ έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί ιε πθήνδ επζηοπία βζα πμθθά πνυκζα. Πάκηα πενζπμζδεείηε ηαζ ηα 
δφμ αοηζά, αηυιδ ηαζ ακ πμκάεζ ιυκμ ημ έκα . 

οιπηχιαηα 

Αοηή ιπμνεί κα είκαζ ιία επίπμκδ ηαηάζηαζδ βζα υθεξ ηζξ δθζηίεξ. Σα ιζηνά ιςνά πμο 
ηνίαμοκ ηαζ ηνααάκε ηα αοηζά ημοξ δεκ είκαζ ζηακά κα ζαξ πμφκε πμζμ είκαζ ημ 
πνυαθδια, βζα αοηυ πνέπεζ κα είζαζηε παναηδνδηζημί. Σα παζδζά ηαζ μζ εκήθζηεξ 

επίζδξ οπμθένμοκ απυ ηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ ηαζ ιπμνμφκ κα εεναπεοημφκ ιε ημκ ίδζμ 
ηνυπμ. Άθθα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ γαθάδα ή απχθεζα ζζμννμπίαξ.  

Αζηίεξ  

Μενζηέξ θμνέξ μζ πυκμζ ζηα αοηζά πνμηαθμφκηαζ απυ ιυθοκζδ, ηνφςια ζημ ηεθάθζ, 
έκα πηφπδια ζημ ιένμξ ημο ηεθαθζμφ, ιία αθέκκα ζημ ιέζμ ή ζημ εζςηενζηυ ημο 
αοηζμφ, αθθά ηαζ πμθθέξ άθθεξ αζηίεξ. 

Κνειιφδζ 

Φήζηε εθαθνχξ έκα ιεβάθμ ηνειιφδζ, ηυρηε ημ ζηδ ιέζδ ηαζ εκχ είκαζ αηυια γεζηυ 
πνμζδέζηε ημ ιζζυ απυ ημ ηνειιφδζ ζε ηάεε αοηί. Σμπμεεηήζηε έκα επίδεζιμ ζημ 

ιένμξ ηαζ ζοβηναηήζηε ημκ επίδεζιμ ιε έκα ζημφθμ φπκμο ηαζ αθήζηε ημκ υθμ ημ 
ανάδο. 

 

Λάδζ ζηυνδμο 
Δκζηαθάληε ηέζζενζξ ιε έλζ ζηαβυκεξ απυ θάδζ ζηυνδμο ιέζα ζε ηάεε αοηί ηαζ 

πνμζεέζηε ηέζζενζξ ιε έλζ ζηαβυκεξ απυ ηδ θυνιμοθα βζα ηα αοηζά ηαζ ηα κεφνα, 
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ιεηά ημπμεεηήζηε ιία ιπάθα απυ ααιαάηζ ζε ηάεε αοηί.  
Γζα ιςνά ηαζ παζδζά ½ έςξ ¼ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ζηαβυκςκ.  

 

Υαιμιήθζ, παιυιδθμ, θμοθμφδζ ημο Αβ. Γεςνβίμο, Πακαζνίηζα 
Chamomilla Recutica-Υαιμιίθθα δ πενζηιδιέκδ 

Υνδζζιμπμζήζηε έκα εενιυ επίεεια πάκς ηαζ ζηα δφμ αοηζά απυ ηνία ιένδ 
παιμιδθζμφ ηαζ έκα ιένμξ θμιπέθζαξ. Πίκεηαζ ελήκηα βναιιάνζα ηάεε δφμ χνεξ πμο 

εα είζηε λφπκζμζ. Αθήζηε ημ εενιυ επίεεια ζηα αοηζά υθμ ημ ανάδο. Καθφρηε ημ 
επίεεια ιε πθαζηζηυ ή ιεηαλςηυ φθαζια. 

 

Φθυιμξ, ηαθάκενςπμξ-Mullein/Verbascum Thapsus-Βειπνάζημκ μ εάρμξ  
Υνδζζιμπμζήζηε ηνεζξ ιε έλζ ζηαβυκεξ θάδζ θθυιμο μνζζιέκεξ ηάεε ιένα. 

Σμπμεεηήζηε ημ πνζκ πέζεηε βζα φπκμ ηαζ ηαπχζηε ηα αοηζά ιε ααιαάηζ. 
Σμπμεεηήζηε έκα επίεεια πάκς απυ ηα αοηζά υθμ ημ ανάδο ιε ηνία ιένδ θθυιμο ηαζ 
έκα ιένμξ θμιπέθζαξ. Λάδζ θθυιμο ηαζ θμιπέθζαξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα 

ιαζάγ πίζς απυ ημ αοηί ηαζ ηάης ζημ ζαένημ βζα κα ακαημοθζζηεί δ πίεζδ ζηδκ 
εοζηαπζακή ζάθπζββα. 

 

Λμιπέθζα-Lobelia 
Σμπμεεηήζηε ιενζηέξ ζηαβυκεξ γεζημφ αάιιαημξ θμιπέθζαξ ιέζα ζε ηάεε αοηί ηαζ 

ηαπχζηε ιε ααιαάηζ. Ακηζηαηαζηήζηε αοηυ ιε ημ ακηζ ζπαζιςδζηυ απυζηαβια ή ηδ 
θυνιμοθα ηςκ αοηζχκ ηαζ ηςκ κεφνςκ ακ πνεζαζηεί. 
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Λοηίζημξ-Hops 
Σμπμεεηήζηε θακεθέκζα ηζάκηα ιε θοηίζημοξ ηαζ οβνή γέζηδ (έκα γεζηυ ιπμοηάθζ 
κενμφ) πάκς ζηδκ επδνεαζιέκδ πενζμπή. 

 

Πδβή: Dr. John R. Christopher 

Χηίηδδα αοηζμφ 

1. Ξεθθμοδίγμοιε ιζα ηαθή πμζυηδηα απυ ααθακίδζα ηαζ ηα ημπακίγμοιε ζημ βμοδί 
χζπμο κα θζχζμοκ. ηφαμοιε ημκ πμθηυ ζ’ έκα ημοθπάκζ ηαζαπυ ημ θάδζ πμφ εα αβεζ 
ζηάγμοιε ιέζα ζημ αοηί. 

 
2. Καζ μ ποιυξ ημο ηνειιοδζμφ ιπμνεί κα εεναπεφζεζ. Πνμααίκμοιε ζηδκ ίδζα 
δζαδζηαζία. Σα λεθθμοδίγμοιε, ηα ημπακίγμοιε, ηα ζηφαμοιε ιέζα ζ' έκα ημοθμοπάκζ 

ηαζ νίπκμοιε δομ ζηαβυκεξ ποιυ ιέζα ζημ αοηί. 
 

3. Κμπακίγμοιε, θφθθα ηαζ ημηζάκζα Λμοΐγα χζπμο κα θζχζμοκ. Όζηενα ηα 
ανάγμοιε ιε θίβμ βάθα ηαζ ιε ημκ πδπηυ πμθηυ πμφ εα ζπδιαηζζηεί ηάκμοιε 
ηαηάπθαζια ζημ αοηί. Σμ επζζηδιμκζηυ υκμια ηδξ Λμοΐγαξ είκαζ Λζππία ηαεχξ ηαζ 

Αθμζζία δ ηίηνμζιμξ. 
 

4. Λέβεηαζ υηζ 3-4 ζηαβυκεξ λφδζ αβκυ ιέζα ζημ αοηί, ακαημοθίγεζ ημκ πυκμ.  
 
5. Αθμφ ηαεανίζμοιε έκα γμοιενυ αββμφνζ, ημ ημπακίγμοιε εθαθνά ηαζ οζηένα ημ 

ζηφαμοιε ιέζα ζ’ έκα ημοθπάκζ. Απ’ ημ ποιυ νίπκμοιε 3-4 ζηαβυκεξ ζημ αοηί. 
 

6. Κμπακίγμοιε πνάζα ηαζ οζηένα ηα ζηφαμοιε ζ’ έκα ημοθπάκζ. Ρίπκμοιε 3-4 
ζηαβυκεξ ποιμφ ζημ αοηί. Σμ πνάζμ θέβεηαζ ζηδ αμηακζηή Κνυιιομκ ημ πνάζμκ. 
Καθθζενβείηαζ ζηδκ Δθθάδα απυ ημφξ ανπαίμοξ πνυκμοξ. Γεκ έπεζ ιεκ ζπμοδαίεξ 

ενεπηζηέξ ζηακυηδηεξ, ζοκζζηάηαζ υιςξ ζημοξ δοζπεπηζημφξ, ημοξ κεθνζημφξ, ημοξ 
ανηδνζμζηθδνςηζημφξ ανενζηζημφξ, ημφξ ηανδζαημφξ ημφξ παπφζανημοξ,  ζ’ εηείκμοξ 

πμο πάζπμοκ απυ θζείαζδ, δδθαδή ζε υθμοξ εηείκμοξ πμφ δεκ πνέπεζ κα ααναίκμοκ 
ημκ μνβακζζιυ ημοξ ιε πμθφ πθμφζζεξ ηνμθέξ, πμο δδιζμονβμφκ ζοζζχνεοζδ απυ 
ημλζηά απμννίιιαηα. Σμ πνάζμ είκαζ επί πθέμκ ιαθαηηζηυ ζημοξ αθεκκμβυκμοξ ηςκ 
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ακαπκεοζηζηχκ ηαζ ςθεθεί ζηζξ θανοββίηζδεξ, θανοββίηζδεξ, ηναπείηζδεξ ηαζ 
ανμβπίηζδεξ. 

 

Φηζάπκς ηεναθμζθή 

 

Σμ ιεθζζζμηένζ είκαζ πνήζζιμ ζε άπεζνεξ εθανιμβέξ, υιςξ απυ ιυκμ ημο δε δζαεέηεζ 

εκοδαηζηέξ ζδζυηδηεξ. Γνα ζακ αδζαανμπμπμζδηήξ (υπςξ δ ααγεθίκδ) ηαζ πνμζηαηεφεζ 
απυ ηζξ ελςηενζηέξ απχθεζεξ ηαζ ηδκ ελάηιζζδ ηδξ οβναζίαξ ημο δένιαημξ.  
ηακ υιςξ ζοκδοαζηεί ιε εθαζυθαδμ, δδιζμονβείηαζ δ θδιζζιέκδ ηδναθμζθή, δ μπμία 

είκαζ υηζ πζμ αβκυ ηαζ ςθέθζιμ ιπμνείηε κα πνμζθένεηε ζημ δένια ζαξ.  
Δίκαζ δ πζμ απθή αθμζθή πμο εα θηζάλεηε πμηέ ηαζ ίζςξ αοηή απυ ηδκ μπμία εα 

λεηζκήζεηε ηδ "ζηαδζμδνμιία" ζαξ, ςξ εναζζηέπκεξ ημζιεημθυβμζ.  

Γζα ειέκα πνμζςπζηά δ ηδναθμζθή πνέπεζ κα οπάνπεζ ζε ηάεε ζπίηζ ακελαζνέηςξ ηαζ 
κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ, ακηί ηςκ αθμζθχκ ημο ειπμνίμο. Απυ ηδκ 

απθή εκοδάηςζδ ηαζ πενζπμίδζδ ημο δένιαημξ ιέπνζ ηα ζηαζιέκα πείθδ ηαζ 
ζοβηάιαηα ηαζ απυ επζπθεβιέκεξ δενιαημπάεεζεξ ιέπνζ πθδβέξ, έθηδ, εβηαφιαηα ηαζ 
ιμθφκζεζξ. Έπεζ ακηζζδπηζηέξ, ακηζθθεβιμκχδεζξ, ακηζιοηδηζαζζηέξ, ηαηαπνατκηζηέξ, 

επμοθςηζηέξ, εκοδαηζηέξ ηαζ ιαθαηηζηέξ ζδζυηδηεξ. Δθανιυγεηαζ ζε υθμ ημ ζχια 
πςνίξ πενζμνζζιυ, είκαζ πμθφ εοενβεηζηή, πακεφημθδ ζηδ παναζηεοή ηδξ ηαζ ημζηίγεζ 

εθάπζζηα πνήιαηα. Αηυια ηάεεζηε; 

ΒΑΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΔΡΑΛΟΗΦΖ 

1 ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ ιεθζζζμηένζ 
5 ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ εθαζυθαδμ  

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΔΡΑΛΟΗΦΖ  

Σνίαμοιε ζε έκα ηνίθηδ ημ ιεθζζζμηένζ 
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Σμ θζχκμοιε ζε έκα πονίιαπμ ζηεφμξ, πάκηα ζε bain marie, πνμζεέημοιε ημ 
εθαζυθαδμ ηαζ ακαηαηεφμοιε ιέπνζ κα μιμβεκμπμζδεμφκ 

 

Απμζφνμοιε ημ ιίβια απυ ηδ θςηζά ηαζ ημ αάγμοιε ζε έκα απμζηεζνςιέκμ ααγάηζ. 
Σμ αθήκμοιε κα ηνοχζεζ ηαζ κα ζηενεμπμζδεεί ηαζ είκαζ έημζιμ βζα πνήζδ.  

Οφηε πηφπδια, μφηε εενιυιεηνα, μφηε βαθαηηςιαημπμζδηέξ, μφηε ηίπμηα άθθμ 
πενίπθμημ. 

 

Πνχηεξ φθεξ 
Μεθζζζμηένζ εα ανείηε ζηα ηαηαζηήιαηα ζοζηεοαζιέκμ ζε ιμνθή ηυηηςκ ή 

ζηαβυκςκ. Γε ζαξ ημ ζοκζζηχ. Αοηή ιμνθή ζοκήεςξ δεκ είκαζ ηαεανή ηαζ πενζέπεζ 



19 
 

παναθίκδ. Σμ ζδακζηυ είκαζ κα ανείηε έκακ έιπζζημ ιεθζζζμηυιμ ηαζ κα πνμιδεεφεζηε 
ημ ιεθζζζμηένζ ζαξ απυ αοηυκ. Θα ηαηαθάαεηε ηδ δζαθμνά ηςκ δφμ ηφπςκ ηενζμφ ιε 

ιζα "ιοηζά". Σμ αβκυ ιεθζζζμηένζ ιονίγεζ ιέθζ, ημ ηοπμπμζδιέκμ ιονίγεζ ηενί. 
Υνδζζιμπμζείηε πάκηα αζμθμβζηυ, extra πανεέκμ εθαζυθαδμ.  

Βαζζηή ζοκηαβή ηαζ παναθθαβέξ 

Οζ παναθθαβέξ είκαζ αηέθεζςηεξ. Πμθθμί πνδζζιμπμζμφκ ζπαευθαδμ ακηί βζα 
εθαζυθαδμ, άθθμζ πνμζεέημοκ αζεένζα έθαζα ηαζ εηποθίζιαηα αμηάκςκ, άθθμζ ηάκμοκ 
ζοκδοαζιμφξ εθαίςκ ηαζ αμοηφνςκ, άθθμζ αάγμοκ ιέθζ ηαζ αζηαιίκεξ ιέζα ηαζ μφης 

ηαεελήξ. Ζ ααζζηή ζοκηαβή είκαζ αοηή πμο ζαξ έδςζα παναπάκς. Ξεηζκήζηε ιε 
αοηήκ ηαζ ιεηά πεζναιαηίγεζηε ηαζ ιε άθθα οθζηά, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 
δένιαημξ ζαξ ηαζ ημ πνμμνζζιυ ηδξ ηδναθμζθήξ. 

Πνμζμπή ζηζξ δμζμθμβίεξ  

Ακ αάθεηε παναπάκς εθαζυθαδμ εα πάνεηε αθμζθή ιε πζμ θεπηή οθή, αθθά εα 
αθήκεζ έκημκδ θζπανυηδηα ζημ δένια. Ακ αάθεηε παναπάκς ηενί, εα βίκεζ πμθφ 
ζοιπαβήξ ηαζ εα είκαζ δφζημθδ ζηδκ εθανιμβή. Κοηθμθμνμφκ πμθθέξ "ααζζηέξ" 
ζοκηαβέξ, άθθεξ ιε 3 ημοηαθζέξ ιεθζζζμηένζ, πμο ηάκμοκ ηδ ηδναθμζθή ημφαθμ ηαζ 

πναηηζηά αδφκαημ κα απθςεεί ζημ δένια, άθθεξ ιε 100-150ml εθαζυθαδμ, πμο ηδ 
ηάκμοκ θίβμ πζμ πδπηή απυ ημ ζηέημ εθαζυθαδμ. Μδ ιπείηε ζημ ηυπμ κα ηζξ 

δμηζιάζεηε. Σζξ δμηίιαζα εβχ υθεξ ηαζ ηζξ πέηαλα ηαηεοεείακ ζηα ζημοπίδζα.  

διεζχζεζξ 
Σμ πνμσυκ ζαξ έπεζ δζάνηεζα γςήξ πενίπμο 3 ιήκεξ, ακ ημ απμεδηεφζεηε ζε δνμζενυ 
ηαζ ζηζενυ ιένμξ. 

Ακ πνυηεζηαζ κα ηδ πνδζζιμπμζήζεηε ζημ πνυζςπμ κα λένεηε πςξ δεκ εκδείηκοηαζ 
ηυζμ βζα θζπανέξ επζδενιίδεξ, ιζαξ ηαζ απυ ηδ θφζδ ηδξ είκαζ ιζα θζπανή ηνέια.  

Ακ πνυηεζηαζ κα ηδ πνδζζιμπμζήζεηε ζε ανέθδ απμθφβεηε κα πνμζεέζεηε αζεένζα 
έθαζα. 
Λίβδ αζηαιίκδ Δ είκαζ πάκηα επζεοιδηή, βζα ηζξ ακηζμλεζδςηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ ηαζ βζα ηδ 

"πανάηαζδ" γςήξ πμο δίκεζ ζημ πνμσυκ. 

Φηζάπκς θοζζηέξ ζπζηζηέξ ηαναιέθεξ βζα ημκ πμκυθαζιμ  

Τθζηά 
5 βν. αθηέα 

5 βν. ιαναευζπμνμ  
5 βν. θμοίγα 

5 βν. γαιπμφημ 
250 βν. επζκάηεζα ζηυκδ 
αζεένζμ έθαζμ εοιανζμφ 20 ζηαβυκεξ  

αζεένζμ έθαζμ ιάναεμο 20 ζηαβυκεξ 
αάιια ηγίκζεκβη 20 ml 

αάιια ζπένμλμο 20 ml 

 

 

Σνυπμξ παναζηεοήξ ζπζηζηχκ ηαναιεθχκ βζα πυκμ ζημ θαζιυ  
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Σμ αθέρδια: 
ε ιζα ημφπα αναζηυ κενυ, νίπκμοιε απυ 1 ημοη. αθηέαξ, ιαναευζπμνμο, θμοίγαξ 

ηαζ γαιπμφημο. 
Αθήκμοιε βζα 10 θεπηά ηαζ ιεηά ζμονχκμοιε. Γζα πζμ βθοηέξ ηαναιέθεξ 

πνμζεέημοιε 2-3 ημοη. γάπανδ. 

Οζ ηαναιέθεξ: 
Ρίπκμοιε ημ αθέρδια ζημ ιπμθ ηαζ πνμζεέημοιε ηδκ επζκάηεζα. Ακαηαηεφμοιε ηαθά 
ιέπνζ ημ ιείβια κα βίκεζ εφπθαζηδ γφιδ ηαζ πνμζεέημοιε ηα αζεένζα έθαζα, ημ 

ηγίκζεκβη ηαζ ημ ζπένμλμ. ηακ ημ ιείβια βίκεζ μιμζυιμνθμ ηαζ ιαθαηυ ημ 
ημπμεεημφιε πάκς ζε θεία επζθάκεζα παζπαθζζιέκδ ιε θίβδ ζηυκδ επζκάηεζαξ ηαζ 

ακμίβμοιε θφθθα. Κυαμοιε ηζξ ηαναιέθεξ ιαξ ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ θυνιαξ. Σζξ 
αάγμοιε ζε πζάημ ηαζ ηζξ αθήκμοιε ζημ ροβείμ βζα 3 χνεξ ιέπνζ κα ζηθδνφκμοκ. Σζξ 
θοθάιε ζε έκα ιζηνυ ααγάηζ. 

Σμ οπένμπμ ζπένoλμ (tabebuia avellanedae)  
Πνυηεζηαζ βζα δέκδνμ πμο ημ ζοκακημφιε ιεηαλφ αμνείμο Μελζημφ ηαζ κμηίμο 
Ανβεκηζκήξ. Υνδζζιμπμζείηαζ μ θθμζυξ ημο δέκδνμο πμο έπεζ ακηζθθεβιμκχδδ, 

ακηζιζηνμαζαηή, ακηζιοηδηζαηή, ακηζααηηδνζαηή ηαζ ακηζσηή δνάζδ. Δκζζπφεζ ημ 
ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια, αμδεάεζ ζηδκ απμαμθή ηςκ ημλζκχκ απυ ημκ μνβακζζιυ ηαζ 

δνά απμηεθεζιαηζηά ηαηά ημο άζειαημξ, ηδξ βνίπδξ ηαζ ηδξ ανμβπίηζδμξ ζδζαίηενα 
ηςκ ηαπκζζηχκ. 
 

**ημ ζπένμλμ είκαζ δοζεφνεημ, βζ' αοηυ ιπμνμφιε κα ημ ακηζηαηαζηήζμοιε ιε αάιια 
άθθςκ αμηάκςκ πμο εκδείηκοκηαζ βζα πενζπηχζεζξ ηνομθμβήιαημξ, ιζα ηαθή ζδέα 
είκαζ μ δουζιμξ ηαζ δ ιέκηα υπμο εα ανςιαηίζμοκ ηαζ εοπάνζζηα ηζξ ηαναιέθεξ ιαξ  

 

ε αοηέξ ηζξ ηαναιέθεξ, μζ ηαηαπναοκηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ αθηέαξ ζοκδοάγμκηαζ ιε ηζξ 

απμπνειπηζηέξ ημο ιάναεμο ηαζ ημο γαιπμφημο ακαημοθίγμκηαξ απυ ημ αήπα ηαζ 
ημκ πμκυθαζιμ. Ο μνβακζζιυξ ημκχκεηαζ ιε ηδ θμοίγα ηαζ ημ ηγίκζεκβη ηαζ εκζζπφεηαζ 
απυ ηδκ επζκάηεζα ηαζ ημ εοιάνζ ημ μπμίμ είκαζ ημ ηαηαθθδθυηενμ αυηακμ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ βνίπδξ ηαζ ημο ηνομθμβήιαημξ. 
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ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΑΘΕΝΕΙΨΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΟΠΟ 
 

Σα αυηακα ήηακ ιέζα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ παθζχκ ηαζ θηάκμοκ ιέπνζ ζήιενα κα 

ηα ζοκακημφιε ζε θαβδηά ηαζ ζοκηαβέξ ιαβεζνζηέξ ή εεναπεοηζηέξ. Σα αυηακα ζηα 

θαβδηά δεκ ηα έααγακ ιυκμ βζα ηδ κμζηζιζά αθθά ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ 

πμο πνμζέθενακ, αηυια ηαζ ακ ήηακ απθά ημ άνςιά ημοξ. θα ζοκημκίγμκηακ ζε ιζα 

ηεθεημονβία παθζά ηαζ λεπαζιέκδ πμο υιςξ θακενχκεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ πανάδμζδ 

ηάεε ηυπμο. 

Ήδδ έπμοκ ακαθενεεί μνζζιέκεξ εεναπείεξ ή πναηηζηέξ εθανιμβέξ, αθθά εα 

πενζβνάρμοιε ηάπμζεξ αηυια ζοκηαβέξ. Πνμζμπή δμηζιάζηε ηζξ ζοκηαβέξ αθθά ζε 

ηάεε πενίπηςζδ επζζηεθηείηε ή γδηήζηε ηδ ζοιαμοθή ημο βζαηνμφ ζαξ. Κάηζ ιπμνεί 

κα είκαζ πμθφ ζμαανυηενμ απυ υ,ηζ θαίκεηαζ ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί ακηί 

βζα ηαθυ κα πνμλεκήζμοιε αθάαδ ζημκ εαοηυ ιαξ ή ζε ηάπμζμκ δζηυ ιαξ απυ ηαηή 

πνήζδ ηςκ αμηάκςκ. 

ΑΓΥΟ. Aκ πνζκ απυ έκα δζαβςκζζιυ ή ηάπμζμ άθθμ αβπμβυκμ βεβμκυξ δεκ ιπμνείηε 

κα παθανχζεηε ηαζ κα ημζιδεείηε, ακαγδηήζηε ηζξ ηαηεοκαζηζηέξ ηαζ οπκςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ημο θνέζημο ααζζθζημφ. Bάθηε 25 βν. θφθθα θνέζημο ααζζθζημφ ζε 1/2 

θίηνμ ηνφμ κενυ ηαζ αθήζηε ημ αθέρδια κα ανάζεζ ζε παιδθή θςηζά, ιε ημ ηαπάηζ 

ηθεζζηυ, βζα 10 θεπηά. Aθμφ ηνοχζεζ ημ αθέρδια, πζείηε 3-4 θθζηγάκζα ιέζα ζηδκ 

διένα. Έηζζ, υηακ ένεεζ δ χνα ημο φπκμο, εα ιπμνέζεηε εφημθα κα ημζιδεείηε. Aκ δ 

κεονζηυηδηα ηαζ ημ άβπμξ ζαξ είκαζ πμθφ έκημκα, ιπμνείηε κα λεηζκήζεηε ηδ εεναπεία 

αοηή ανηεηέξ διένεξ πνζκ.  

ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΔ. (ΦΡΔΚΟ ΚΡΔΜΜΤΓΗ). Bνάζηε έκα θνέζημ ηνειιφδζ ιέπνζ κα 

ιαθαηχζεζ ηαθά, πμθημπμζήζηε ημ ηαζ δζπθχζηε ημκ πμθηυ ζε ιζα ηαεανή βάγα. 

Tμπμεεηήζηε ημ ηαηάπθαζια ζηδκ πμκειέκδ πενζμπή ηαζ ιείκεηε λαπθςιέκμζ υζμ 

πενζζζυηενδ χνα ιπμνείηε. Oζ δζάθμνεξ μοζίεξ πμο πενζέπεζ ημ ηνειιφδζ 

εκενβμπμζμφκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ηαζ πενζμνίγμοκ ηδκ οπεναμθζηή δζαζημθή 

ηςκ αββείςκ ημπζηά.  

ΑΚΜΖ. Έκα απυ ηα ηαθφηενα θάνιαηα πμο δζαεέηεζ δ θφζδ βζα κα ηαηαπμθειήζεηε 

ηα ακηζαζζεδηζηά ζπονάηζα ηαζ κα ηαηαπναΰκεηε ημκ ενεεζζιυ ημο δένιαημξ πμο 

πνμηαθεί δ αηιή είκαζ δ κημιάηα. Πθφκεηε ηαθά ιζα χνζιδ, αζμθμβζηή ηαηά πνμηίιδζδ 

κημιάηα, ηυρηε ηδ ζε θεπηέξ θέηεξ ηαζ απθχζηε ηδ βζα 15΄ ζε ηαθά ηαεανζζιέκμ  

πνυζςπμ. Μεηά, πθφκηε ημ πνυζςπυ ζαξ ιε έκα θοζζηυ ζαπμφκζ πμο έπεζ μοδέηενμ 

pH ηαζ ζημοπζζηείηε. Ζ ακηζζδπηζηή δνάζδ ηδξ κημιάηαξ εα αμδεήζεζ ζημκ 

πενζμνζζιυ ηδξ οπεναμθζηήξ παναβςβήξ ζιήβιαημξ. H ιζηνμαζμηηυκμξ δνάζδ ηδξ 

εα ειπμδίζεζ ηδκ πεναζηένς επζιυθοκζδ ηςκ ακμζπηχκ πυνςκ, εκχ μζ αζηαιίκεξ εα 

επζζπεφζμοκ ηδκ ίαζδ ηαζ δ δνμζζζηζηή ηδξ οθή εα ζαξ ακαημοθίζεζ απυ ηδκ 

αίζεδζδ θμοκηχιαημξ. TIP. Θέθεηε κα «ζαήζεηε» ηδκ αηιή ιε θοζζηυ ηνυπμ; Aκ καζ, 

ηυρηε ιενζηέξ θέηεξ κημιάηαξ ηαζ απθχζηε ηζξ βζα 15 θεπηά  ημ πνςί ηαζ λακά πάθζ ημ 

ανάδο, υπμο οπάνπμοκ ζπονάηζα. Ξεαβάθηε ηαθά ημ πνυζςπυ ζαξ ηαζ πθφκεηέ ημ 

απαθά ιε έκα μοδέηενμ ζαπμφκζ. Σα άθαηα ηαζ μζ αζηαιίκεξ πμο πενζέπεζ δ κημιάηα 

είκαζ ιζηνμαζμηηυκα, επμοθςηζηά ηαζ ακηζημλζηά ηαζ εα ελαθακίζμοκ ηα ζπονάη ζα.  
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ΑΝΑΗΜΗΑ. Aκ έπεηε ακαζιία, ιπμνείηε κα θηζάλεηε έκα παθζυ βαθθζηυ βζαηνμζυθζ. 
Kαεανίζηε ηαζ πμκηνμηυρηε 20-25 ζηεθίδεξ ζηυνδμ ηαζ ακαηαηέρηε ηζξ ζε έκα 

ιπμοηάθζ ιε 250 βν. αθημυθ 40 ααειχκ. Kθείζηε ημ ιπμοηάθζ ενιδηζηά ηαζ αθήζηε ημ 
βζα 2 εαδμιάδεξ ζημκ ήθζμ. ηδ ζοκέπεζα, θζθηνάνεηε ημ ιείβια ηαζ δζαηδνήζηε ημ ζε 

έκα ιπμοηάθζ ιε ζθζπηυ πχια. Kαηακαθχζηε αοηυ ημ «θζηέν» ζηαβυκα-ζηαβυκα, 
δζαθφμκηάξ ημ ζε έκα θθζηγάκζ γεζηυ κενυ. Aνπίζηε ιε ιία ζηαβυκα ηαζ αολάκεηε ηδ 
δυζδ ηαεδιενζκά ιέπνζ κα θηάζεηε ηζξ 20 ζηαβυκεξ. Mεηά, ιεζχζηε ζηαδζαηά ηδ δυζδ 

ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 
 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ. Mε ηδκ πνχηδ έκδεζλδ ακαπκεοζηζημφ πνμαθήιαημξ, νίληε ιία 
πμφθηα «ιάηζα» ημο πεφημο ζε 1 θίηνμ κενυ ηαζ αθήζηε ηα κα ιείκμοκ ιία χνα. ηδ 
ζοκέπεζα, αάθηε ηα κα πάνμοκ ανάζδ βζα 2 θεπηά, αβάθηε ηα απυ ηδ θςηζά ηαζ 

αθήζηε ηα ζηδκ άηνδ βζα έκα 10θεπημ πνζκ ηα θζθηνάνεηε. Πίκμκηαξ 3-4 θθζηγάκζα 
απυ αοηυ ημ αθέρδια ιε ημ άνςια ζακ νεηζίκζ υπμηε έπεηε δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, 

εα δείηε άιεζα απμηεθέζιαηα. Tα «ιάηζα» ή αθθζχξ ηα ιπμοιπμφηζα ημο πεφημο 
είκαζ δ ηαθέ αζπιδνή άηνδ πμο είκαζ ηαθοιιέκδ ιε θμθίδεξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ 
ημνοθή ηςκ θεπηυηενςκ ηθαδζχκ ημο δέκηνμο. Mε έκα ημθηενυ ημπίδζ, απμζπάζηε 

απυ δζαθμνεηζηά δέκηνα ιία πμφθηα απυ ηα «ιάηζα», βζα κα θηζάλεηε αοηυ ημ 
βζαηνμζυθζ. 

 
ΑΝΑΡΡΧΖ. Aκ έπεζηα απυ ιζα ζμαανή ή ιαηνμπνυκζα αννχζηζα είζηε αδφκαιμζ, 
αδφκαημζ, πθμιμί ηαζ άημκμζ, αημθμοεήζηε ημ βζαηνμζυθζ πμο ζαξ πνμηείκμοιε, πμο 

εα ζαξ αμδεήζεζ κα ακαηηήζεηε πζμ βνήβμνα ηζξ δοκάιεζξ ζαξ. Aβμνάζηε 1 ηζθυ 
αζμθμβζηυ ζπακάηζ, ηαεανίζηε, πθφκηε ημ ηαζ αάθηε ημ ζημκ απμποιςηή. Pίληε ημ 

ποιυ πμο εα ζοβηεκηνχζεηε ζε έκα ιπμοηάθζ ηαζ πνμζεέζηε ηυηηζκμ ηναζί ηαζ 3 
ημοηαθζέξ ιέθζ. Kθείζηε ημ ιπμοηάθζ ιε θεθθυ, ακαηζκήζηε ημ ηαθά ηαζ θοθάληε ημ ζημ 
ροβείμ. Aκ πίκεηε δφμ πμηδνάηζα απυ ημ ιείβια πνςί ηαζ ανάδο -ηαηά πνμηίιδζδ 

ανηεηή χνα πνζκ ή ιεηά ηα βεφιαηα-, εα κζχζεηε βνήβμνα πμθφ ηαθφηενα. Tδ 
εεναπεία αοηή πνέπεζ κα ηδκ αημθμοεήζεηε βζα έκακ έςξ ημ πμθφ ηνεζξ ιήκεξ.  

 
ΑΝΔΜΟΒΛΟΓΗΑ. Με ιάναεμ : ιέζα ζ'; έκα ηζθυ κενυ ανάγμοιε 25 -30 βναιιάνζα 
δνμζενυ ιάναεμ ηαζ πίκμοιε 2-3 θθοηγάκζα ηζαβζμφ ηδκ διένα. Με άκδεμ : ιέζα ζ'; 

έκα ηζθυ κενυ ανάγμοιε 25-30 βναιιάνζα άκδεμ ηαζ πίκμοιε 2-3 θθοηγάκζα ηζαβζμφ 
ηδκ διένα. 

 
ΑΠΟΣΟΞΗΝΧΖ. (ΜΔ ΚΟΣΑΝΗΑ ΚΔΡΑΗΧΝ). Aκ εέθεηε κα αμδεήζεηε ημκ 
μνβακζζιυ ζαξ κα απμαάθεζ ηζξ ημλίκεξ, αβμνάζηε αζμθμβζηά ηενάζζα ηαζ θοθάληε ηα 

ημηζάκζα ημοξ. H εεναπεία απμημλίκςζδξ ιε αοηά είκαζ απθή.  Bάγεηε 30 βν. ημηζάκζα 
ηεναζζχκ ζημ ιπθέκηεν, φζηενα ηα νίπκεηε ζε 1 θίηνμ ηνφμ κενυ, ηα ζηεπάγεηε ηαζ ηα 

αθήκεηε κα ανάζμοκ βζα ιζζή πενίπμο χνα. Πίκεηε 1 πμηήνζ απυ αοηυ ημ αθέρδια 
πνςί ηαζ ανάδο, ηαηά πνμηίιδζδ ακάιεζα ζηα βεφιαηα. H δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ 
είκαζ 15 ιένεξ ή 3 εαδμιάδεξ ηαζ πνέπεζ κα ηδκ επακαθαιαάκεηε ηάεε 3 ιήκεξ. Tα 

θθααμκμεζδή ηαζ ηα άθαηα ηαθίμο πμο πενζέπμοκ ηα ημηζάκζα ηαεανίγμοκ ημ αίια ηαζ 
εκενβμπμζμφκ ημ μονμπμζδηζηυ, ελαβκίγμκηαξ, ιε ήπζμ ηαζ θοζζηυ ηνυπμ, ημκ 

μνβακζζιυ. 
 
ΑΠΟΣΟΞΗΝΧΖ ΤΚΧΣΗΟΤ (ΜΔ ΓΔΝΓΡΟΛΗΒΑΝΟ). Aκ έπεηε ηάπμο θοηέρεζ 

δεκηνμθίαακμ, αλίγεζ κα λένεηε υηζ, βζα υζμ δζανηεί δ ακεμθμνία ημο, έπεηε ζημκ ηήπμ 
ή ζημ ιπαθηυκζ ζαξ έκα πμθφηζιμ θάνιαημ βζα ηζξ ιένεξ πμο οπμθένεηε απυ αάνμξ, 

δοζθμνία, δζάννμζα ηαζ ειεημφξ πμο απμδίδμκηαζ ζε ηυπςζδ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ 
πμθήξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ ιένεξ πμο ημ παναηάκαηε ιε ημ θαβδηυ ηαζ ημ αθημυθ. Kυαεηε 
50 βν. ακεζζιέκμο θοημφ, ημ νίπκεηε ζε 1 θίηνμ αναζηυ κενυ ηαζ ημ αθήκεηε κα ιείκεζ 

βζα 10 θεπηά. Θα πίκεηε έκα θθζηγάκζ έβποια έπεζηα απυ ηάεε βεφια βζα υζεξ ιένεξ 
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κζχεεηε εκυπθδζδ. Γζα ημκ οπυθμζπμ πνυκμ, ιπμνείηε κα απμλδνάκεηε ιζα πμζυηδηα 
ακεζζιέκμο δεκηνμθίαακμο ηαζ κα πνδζζιμπμζείηε ηάεε θμνά 30 βν. βζα 1 θίηνμ κενυ.  

 
ΑΘΜΑ. Aκ θφβαηε απυ ημ ζπίηζ πςνίξ κα πάνεηε ιαγί ζαξ ηδ ζοζηεοή βζα ηζξ 

εζζπκμέξ ηαζ ιζα ηνίζδ άζειαημξ πθδζζάγεζ, ιδκ πακζημαθδεείηε. Mπείηε ζηδκ πνχηδ 
ηαθεηένζα πμο εα ανείηε ιπνμζηά ζαξ ηαζ παναββείθηε έκα δζπθυ εζπνέζμ ή δφμ 
θθζηγάκζα γεζηή ζμημθάηα. Aοηυ ημ βζαηνμζυθζ ημο πεναζιέκμο αζχκα ζήιενα πζα 

βκςνίγμοιε υηζ έπεζ ηαζ επζζηδιμκζηή αάζδ: Ο ηαθέξ, υπςξ ηαζ δ ζμημθάηα, έπμοκ 
πνάβιαηζ απμζοιθμνδηζηή επίδναζδ ζημοξ ανυβπμοξ ηαζ ζαξ επζηνέπμοκ κα 

ακαπκέεηε ιε ιεβαθφηενδ εοημθία. Bέααζα, ημ βζαηνμζυθζ αοηυ δεκ ιπμνεί επ’ μοδεκί 
κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδ ζοζηεοή βζα εζζπκμέξ. Nζχεεηε αδοκαιία ηαζ ηυπςζδ; Yπάνπεζ 
έκα ηθαζζηυ βζαηνμζυθζ πμο εα ζαξ δχζεζ άιεζα ηδκ εκένβεζα πμο ζαξ θείπεζ. 

Xηοπήζηε ημκ ηνυημ εκυξ αοβμφ ιε υζδ γάπανδ εέθεηε ηαζ ιε ιία ημοηαθζά νμφιζ, 
ιέπνζ κα αζπνίζεζ ηαζ κα αθνίζεζ. ηδ ζοκέπεζα, νίληε απυ πάκς έκα πμηήνζ βάθα ή 

κενυ γεζηυ ηαζ πζείηε ημ νυθδια. H θεηζείκδ πμο πενζέπεζ μ ηνυημξ εα ζαξ 
δοκαιχζεζ, εκχ ημ αθημυθ απυ ημ νμφιζ εα επζδνάζεζ δζεβενηζηά ηαζ ημκςηζηά ζημκ 
μνβακζζιυ ζαξ. 

 

ΑΦΘΔ. Ζ άθεα είκαζ έκα έθημξ (πθδβή) πμο έπεζ ζοκήεςξ ζηνμββοθυ ή ςμεζδέξ 

ζπήια, ιε δζάιεηνμ απυ 1-2 ιέπνζ ηαζ 6 πζθζμζηά ιενζηέξ θμνέξ. Μπμνεί κα 

ειθακίγεηαζ ιειμκςιέκδ, ή ζε μιάδεξ (πμθθαπθέξ άθεεξ). οκήεςξ εκημπίγεηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ιένμξ ηχκ πεζθέςκ ηαζ ηςκ πανεζχκ (ιάβμοθςκ), ζηδκ μοθμπανεζαηή 

αφθαηα, ζηα μφθα ηαζ ζηδ βθχζζα. Γζα κα επμοθςεμφκ βνήβμνα μζ άθεεξ, ιπμνείηε 

κα ανάζεηε δφμ ηανυηα βζα 15 θεπηά ζε δφμ θθζηγάκζα κενυ ηαζ, αθμφ αθήζεηε ημ 

κενυ κα ηνοχζεζ, κα ηάκεηε ζημιαηζηέξ πθφζεζξ ιε αοηυ. Γζα ημκ ίδζμ ζημπυ, ιπμνείηε 

κα πνδζζιμπμζήζεηε ηαζ ηα θφθθα ημφ ηανυημο. Bνάζηε ιία πμφθηα ηαθά πθοιέκα 

θφθθα ηανυημο ζε θίβμ κενυ, αθήζεηε ηα κα «ηάηζμοκ» βζα 15 θεπηά ηαζ ζμονχζηε. 

Aκ ηάκεηε ιε ημ αθέρδια ζημιαηζηέξ πθφζεζξ πνςί ηαζ ανάδο, εα «ζαήζμοκ» 

βνήβμνα μζ άθεεξ  

ΒΖΥΑ. (ΣΑΨ ΜΔ ΛΔΜΟΝΗ & ΜΔΛΗ). Tμ ηζάζ έπεζ θθααμκμεζδή, ηαζ αοηά ιάθθμκ 

αμδεμφκ εκ βέκεζ ημκ μνβακζζιυ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ηνομθυβδια. O ιδπακζζιυξ ιε 

ημκ μπμίμ ημ ηαηαθένκμοκ αοηυ, πάκηςξ, δεκ είκαζ βκςζηυξ. Έκαξ θυβμξ πμο αμδεά 

ημ ηζάζ πζεακυκ κα είκαζ ηαζ ιυκμκ δ εενιμηναζία ημο, ιζα πμο ημ πεζιχκα ημ 

πίκμοιε ζοκήεςξ υθμζ γεζηυ. Tμ γεζηυ αθέρδια (υπζ ημ πθζανυ) έπεζ ακηζζηή δνάζδ, 

ακελάνηδηα απυ ημ ηζ πενζέπεζ - ηζάζ, παιμιήθζ ή μηζδήπμηε άθθμ. Oζ πενζζζυηενμζ ζμί 

ημο ακαπκεοζηζημφ -υπζ υθμζ υιςξ- ακηζπαεμφκ ηδκ πμθθή γέζηδ. Άθθμξ έκαξ θυβμξ 

πμο αμδεά ημ ηζάζ πζεακυκ κα είκαζ ηαζ ημ θειυκζ πμο αάγμοιε ζε αοηυ - ημ θειυκζ 

είκαζ ακηζζδπηζηυ. Eπίζδξ, αμδεά ηαζ ημ ηζάζ ιε θειυκζ ηαζ ιέθζ - επίζδξ άβκςζημ 

πχξ. Ίζςξ ημ ιέθζ ιάξ αμδεά επεζδή απθμφζηαηα ιαξ ηάκεζ κα απμθεφβμοιε ηδ 

γάπανδ, πμο πάκηα επζδεζκχκεζ ημ ηνφςια, αθμφ εοκμεί ημκ πμθθαπθαζζαζιυ 

ιζηνμαίςκ ηαζ ζχκ, ιεζχκμκηαξ πανάθθδθα (άβκςζημ βζαηί) ηζξ άιοκεξ ημο 

μνβακζζιμφ. Tμ ιέθζ ιε ημ θειυκζ είκαζ ηαζ απυ ιυκα ημοξ πμθφ πνήζζια. ηφρηε ιζζυ 

θειυκζ ζε 2 ημοηαθζέξ ιέθζ. Eίκαζ έκα θάνιαημ πμο εα ημ εοπανζζηδεείηε, βζαηί ζπάεζ 

δ έκημκδ βθοηφηδηα ημο ιεθζμφ ηαζ ιέκεζ δ υιμνθδ βεφζδ ημο 

ΒΡΟΥΗΣΗΓΑ. (ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ). Γζα κα ηαθιάνεηε ημκ εκμπθδηζηυ λενυαδπα πμο 

πνμηαθεί δ πνυκζα ανμβπίηζδα, ιπμνείηε κα θηζάλεηε έκα απμηεθεζιαηζηυ ζζνυπζ απυ 

οθζηά πμο εα ανείηε ζηδκ ημογίκα ζαξ. Φζθμηυρηε έκα λενυ ηνειιφδζ ηαζ δφμ θφθθα 



24 
 

άζπνμο θάπακμο, ακαηαηέρηε ηα, παζπαθίζηε ηα ιε ζημφνα γάπανδ ηαζ αθήζηε ηα 

κα ιείκμοκ βζα 48 χνεξ. Aκ πίκεηε 1 -2 ημοηαθζέξ απυ ημ ζζνυπζ πμο θηζάλαηε 3-4 

θμνέξ ηδκ διένα, μ αήπαξ ζαξ εα οπμπςνήζεζ.  

ΓΑΣΡΗΣΗΓΑ. Έκα απυ ηα πζμ δναζηζηά αθερήιαηα πμο οπάνπμοκ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ βαζηνίηζδαξ είκαζ δ βθοηυνζγα. Σμ αυηακμ αοηυ πανάβεζ ιζα αθέκκα 

ζημ ζημιάπζ δ μπμία επζηάεεηαζ ζηα ημζπχιαηά ημο, πενζμνίγμκηαξ ηζξ εηηνίζεζξ ηςκ 

μλέςκ. Γζα κα ημ παναζηεοάζεηε, εα ακαιείλεηε ζε 1/2 θίηνμ αναζηυ κενυ ιία 

ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ βθοηυνζγα ζε ιμνθή ζηυκδξ, εα ηδκ αθήζεηε βζα 10 θεπηά ηαζ 

φζηενα εα ηδ ζμονχζεηε. Πίκεηε αοηυ ημ ηζάζ ηνφμ, 2 -3 θμνέξ ηδ ιένα πνζκ απυ ηα 

βεφιαηα. Πνμζμπή, υιςξ! Ζ θήρδ βθοηυνζγαξ είκαζ απαβμνεοηζηή βζα ημοξ 

οπενηαζζημφξ.  

ΓΡΗΠΖ. (ΑΛΔΠΗ). Σμ ζαθέπζ είκαζ έκα νυθδια εενιακηζηυ (ελαζηίαξ ηαζ ηςκ 

ιπαπανζηχκ πμο πενζέπεζ), πνμθδπηζηυ ημφ ηνομθμβήιαημξ ηαζ ηδξ βνίπδξ, θηζάπκεζ 
ημ ηνοςιέκμ ζημιάπζ, ηαηαπναΰκεζ ηα κεφνα, δζχπκεζ ημ άβπμξ ηαζ ηδκ ημφναζδ, 

πανίγμκηαξ εοελία ηαζ εβνήβμνζδ ηαοηυπνμκα. Δίκαζ πθμφζζμ ζε άιοθμ ηαζ πμθφηζια 
ιεηαθθζηά άθαηα: Φχζθμνμ ηαζ αζαέζηζμ. Γζ’ αοηυ ημκχκεζ υθμ ημ ζχια, «απυ ηα 
κφπζα ςξ ηδκ ημνοθή». Βμδεά ελαζεεκζζιέκμοξ απυ αννχζηζεξ μνβακζζιμφξ κα 

ακαηάιρμοκ ηαζ κα ακαννχζμοκ βνδβμνυηενα. Πενζέπεζ ιζα ημθθχδδ μοζία, ηδκ 
ααζζανίκδ, πμο υηακ ανάζεζ ιε κενυ, δίκεζ αοηυ ημ άνζζημ ιαθαηηζηυ ηαηά ημ φ αήπα 

ηαζ υθςκ ηςκ παεήζεςκ ημφ εχναηα, αθθά ηαζ ημφ ζημιάπμο ηαζ ηχκ εκηένςκ.  
 
ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ. Μεηά απυ ηάεε δδθδηδνίαζδ, απυ μπμζαδήπμηε αζηία, πνμηαθέζηε 

ειεηυ ηαζ ιεηά κα πζείηε έκα πμηήνζ ημφ ηναζζμφ εθαζυθαδμ. Δκαθθαηηζηά, ιέζα ζε έκα 
ηζθυ κενυ ανάγεηε 40-50 βναιιάνζα θφθθα ιέκηαξ δνμζενά ή ηαζ λενά ηαζ πίκεηε ακά 

δεηάθεπημ δφμ θθζηγάκζα ημφ ηζαβζμφ, πνμζπαεχκηαξ ηάεε θμνά κα ηάκεηε ειεηυ. 
Αοηυ επακαθαιαάκεηαζ 4-5 θμνέξ. 
 

ΓΗΑΡΡΟΗΑ. (ΠΑΣΟΚΤΓΧΝΟ). Aοηυκ ημ ιήκα, πμο ηα ηοδχκζα ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή 
ημοξ ζηδκ αβμνά, είκαζ εοηαζνία κα θηζάλεηε παζημηφδςκμ! πζ ιυκμ βζαηί είκαζ ιζα 

κυζηζιδ ηαζ οβζεζκή θζπμοδζά, αθθά ηαζ βζαηί 1 -2 ημιιαηάηζα απυ ημ βθοηυ είκαζ πμθφ 
απμηεθεζιαηζηυ θάνιαημ ζε πενίπηςζδ δζάννμζαξ. Tμ ηοδχκζ πενζέπεζ ηακίκεξ ηαζ 
μλέα, πμο έπμοκ ζοζθζβηηζηή επίδναζδ ζηζξ εθαζηζηέξ ίκεξ ηςκ ζζηχκ, εκχ δ πδηηίκδ 

πμο πενζθαιαάκεζ ελμιαθφκεζ ηζξ ζοζπάζεζξ ημο εκηένμο. Πένα απυ αοηυ, είκαζ έκα 
εφβεοζημ βζαηνμζυθζ, πμο ζοκήεςξ είκαζ εοπνυζδεηημ αηυια ηαζ απυ ημοξ πζμ 

«δφζημθμοξ» ή ιζηνμφξ αζεεκείξ. 
 

ΓΤΚΟΗΛΗΟΣΖΣΑ. Σέθμξ ιε λενά δαιάζηδκα ιμοθζαζιέκα ζε κενυ ιζα κφπηα, ημ 

πνςί πίκεηε ημ ποιυ ηαζ ηνχηε ηα δαιάζηδκα. Άθθμξ απθυξ ηνυπμξ, γεζηυ κενυ ιε 
ιέθζ ηάεε πνςί. ε γυνζηεξ ηαηαζηάζεζξ ηα θφθθα Αζβφπημο, αθθά πμθθή πνμζμπή 

ηαζ υπζ ηαηηζηά βζαηί αδνακμπμζείηαζ δ θεζημονβία ημο εκηένμο.  
 
ΓΤΜΖΝΟΡΡΟΗΑ. Απυ έκα ηαηάζηδια αμηάκςκ πνμιδεεοηείηε 500 βν. 

απμλδναιέκεξ νίγεξ ηζμοηκίδαξ (Urtica urens). πμηε οπμθένεηε απυ ηα 
ζοιπηχιαηα ηδξ δοζιδκυννμζαξ, αάθηε ηζξ κα ανάζμοκ ζε 3 θίηνα κενυ ιέπνζ κα 

ιείκεζ ιζζυ ιυκμ θίηνμ αθερήιαημξ. Πζείηε απυ αοηυ ημ ηζάζ 1 θθζηγάκζ 3 -4 θμνέξ ηδκ 
διένα. Ζ ηζμοηκίδα, πμο πενζέπεζ πμθθά ιέηαθθα ηαζ μλέα, επζδνά ηαεανηζηά ζημ 
αίια, εκχ μ ποιυξ ηδξ έπεζ, ζε πενίπηςζδ αζιμνναβίαξ, έκημκδ αζιμζηαηζηή δνάζδ.  
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ΓΤΠΝΟΗΑ. Ρίληε ιία πμφθηα «ιάηζα» ημο πεφημο ζε 1 θίηνμ κενυ ηαζ αθήζηε ηα κα 
ιείκμοκ ιία χνα. ηδ ζοκέπεζα, αάθηε ηα κα πάνμοκ ανάζδ βζα 2 θεπηά, αβάθηε ηα 

απυ ηδ θςηζά ηαζ αθήζηε ηα ζηδκ άηνδ βζα έκα 10θεπημ πνζκ ηα θζθηνάνεηε. Πίκμκηαξ 
3-4 θθζηγάκζα απυ αοηυ ημ αθέρδια ιε ημ άνςια ζακ νεηζίκζ υπμηε έπεηε δοζημθία 

ζηδκ ακαπκμή, εα δείηε άιεζα απμηεθέζιαηα. 
 
ΓΤΦΟΡΗΑ. Aκ έπεηε ηάπμο θοηέρεζ δεκηνμθίαακμ, αλίγεζ κα λένεηε υηζ, βζα υζμ 

δζανηεί δ ακεμθμνία ημο, έπεηε ζημκ ηήπμ ή ζημ ιπαθηυκζ ζαξ έκα πμθφηζιμ 
θάνιαημ βζα ηζξ ιένεξ πμο οπμθένεηε απυ αάνμξ, δοζθμνία, δζάννμζα ηαζ ειεημφξ 

πμο απμδίδμκηαζ ζε ηυπςζδ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ πμθήξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ ιένεξ πμο 
ημ παναηάκαηε ιε ημ θαβδηυ ηαζ ημ αθημυθ. Kυαεηε 50 βν. ακεζζιέκμο θοημφ, ημ 
νίπκεηε ζε 1 θίηνμ αναζηυ κενυ ηαζ ημ αθήκεηε κα ιείκεζ βζα 10 θεπηά. Θα πίκεηε έκα 

θθζηγάκζ έβποια έπεζηα απυ ηάεε βεφια βζα υζεξ ιένεξ κζχεεηε εκυπθδζδ. Γζα ημκ 
οπυθμζπμ πνυκμ, ιπμνείηε κα απμλδνάκεηε ιζα πμζυηδηα ακεζζιέκμο δεκηνμθίαακμο 

ηαζ κα πνδζζιμπμζείηε ηάεε θμνά 30 βν. βζα 1 θίηνμ κενυ.  
 
ΔΓΚΑΤΜΑ Α΄ΒΑΘΜΟΤ. (AΠΡΑΓΗ AΤΓΟΤ). Aκ πάεαηε έκα έβηαοια πνχημο 

ααειμφ ηαζ εέθεηε κα ακαημοθζζηείηε άιεζα απυ ημ ηζμφλζιμ ηαζ ημκ πυκμ, πηοπήζηε 
ημ αζπνάδζ εκυξ αοβμφ ζε ζθζπηή ιανέβηα ηαζ απθχζηε ημ πάκς ζημ ζδιείμ ημο 

εβηαφιαημξ. O πυκμξ ηαζ δ εκυπθδζδ εα οπμπςνήζμοκ αιέζςξ. 
 

ΔΜΔΣΟ. Aκ ιεηά απυ ιζα ζημιαπζηή δδθδηδνίαζδ οπμθένεηε απυ καοηία ηαζ 

επακαθαιαακυιεκμοξ ειεημφξ, έκα αθέρδια απυ ιαναευζπμνμ εα ζαξ ακαημοθίζεζ 
απυ ηα εκμπθδηζηά ζοιπηχιαηα. Γζα κα ημ θηζάλεηε, εα πνέπεζ κα πφζεηε ζε ηαοηυ 

κενυ πάκς απυ 10 βν. ιαναευζπμνμ ηαζ κα αθήζεηε ημ έβποια βζα 15 θεπηά. Θα 
πνέπεζ κα πίκεηε έκα θθζηγάκζ ηάεε 4 χνεξ. 
 

ΔΝΗΥΤΖ ΟΡΓΑΝΗΜΝΟΤ. Kυηηζκδ πζπενζά ηαζ ηνειιφδζ : Tα ηνυθζια πμο έπμοκ 
ηυηηζκδ πζπενζά, υπςξ ηαζ ιειμκςιέκα δ ηυηηζκδ πζπενζά ηαζ δ πζπενυνζγα, θαίκε ηαζ 

πςξ αμδεμφκ πμθφ ζημ ηνομθυβδια. Kακείξ υιςξ δεκ λένεζ ιε αεααζυηδηα ημ βζαηί. 
Πζεακυκ δ εοενβεηζηή δνάζδ ηδξ ηυηηζκδξ πζπενζάξ κα μθείθεηαζ ζημ υηζ πενζέπεζ 
πμθθή αζηαιίκδ A, αζηαιίκδ C ηαζ ηανμηέκζα, δδθαδή πθδεχνα ακηζμλεζδςηζηχκ 

μοζζχκ. Tμ αέααζμ είκαζ υηζ δ ηυηηζκδ πζπενζά πνμηαθεί εηηνίζεζξ ζηδ ιφηδ ηαζ ζημ 
θαζιυ, ηαζ έηζζ αμδεά ημκ μνβακζζιυ κα απμαάθθεζ πζμ βνήβμνα ημοξ ζμφξ ηαζ ηα 

ιζηνυαζα. Tμ ίδζμ υιςξ ηάκεζ ηαζ ημ ηνειιφδζ - βεκζηά υ,ηζ "ηαίεζ" πνμηαθεί 
αθεκκυθοζδ ηαζ ηαεανίγεζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ, βζ́  αοηυ ηαζ "ηθαίιε" υηακ ηαεανίγμοιε 
ηνειιφδζα.  

 

ΔΡΠΖ. Mε έκα ηαηάπθαζια απυ άκεδ παιμιδθζμφ εα ιπμνέζεηε βνήβμνα κα 

«ζαήζεηε» ηα δοζάνεζηα ηαζ ακηζαζζεδηζηά ζπονάηζα ημο ένπδ ζημ πνυζςπμ. Γζα κα 

ημ θηζάλεηε, ιαδήζηε ηαζ ηνίρηε υζμ πζμ θεπηά ιπμνείηε ηα άκεδ ημο παιμιδθζμφ ηαζ 

ακαηαηέρηε ηα ιε θίβμ πθζανυ κενυ βζα κα θηζάλεηε ημ ηαηάπθαζια. Tμπμεεηήζηε ημ 

ηαηάπθαζια πάκς ζημκ ένπδ ηαζ αθήζηε ημ βζα 10 θεπηά. Aοηή ηδ δζαδζηαζία πνέπεζ 

κα ηδκ επακαθαιαάκεηε υζμ πζμ ζοπκά ιπμνείηε ιέζα ζηδ ιένα. Tμ απμηέθεζια εα 

ζαξ ακηαιείρεζ βζα ημκ ηυπμ ζαξ. Βμδεά ηαζ ημ μζκυπκεοια, βζαηί επίζδξ λδναίκεζ ηδκ 

πθδβή. Ακαημοθίγεζ ημπζηά ηαζ έκα παβάηζ πμο έπεηε λεπθφκεζ πνχηα -βζα κα ιδκ 

ημθθήζεζ πάκς ζηδκ πθδβή. Άθθδ θφζδ: Παίνκεηε ποιυ θειμκζμφ ηαζ ηάκεηε 

ηαεδιενζκά ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηδκ διένα, επαθείρεζξ ζημ δένια ιε ημκ ένπδ.  
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ΔΤΡΤΑΓΓΔΗΑ. (Μπακάκα). Έπεηε εονοαββεία ηαζ ανίζηεηαζ ζε έλανζδ; 
Aκαημοθζζηείηε παναζηεοάγμκηαξ ιζα απθή πμιάδα. Aκαιείληε ιζα πμθημπμζδιέκδ 

χνζιδ ιπακάκα ιε ιία ημοηαθζά εθαζυθαδμ ηαζ ααζζθζηυ πμθηυ υζμ έκα θμοκημφηζ. 
Aπθχζηε ιζα θεπηή ζηνχζδ ημο ιείβιαημξ ζηα ζδιεία υπμο οπάνπεζ εονοαββεία ηαζ 

αθήζηε ημ βζα 15 θεπηά. Mεηά λεαβάθηε ημ πνυζςπυ ζαξ απαθά, πςνίξ κα ημ 
ηνίρεηε. Aημθμοεήζηε αοηή ηδ εεναπεία ιέπνζ κα αεθηζςεεί δ ηαηάζηαζδ. Oζ 
ακαπθαζηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ααζζθζημφ πμθημφ, δ πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ ημο 

εθαζυθαδμο ζηα αζιμθυνα αββεία ηαζ ηα ηανμηέκζα ηδξ ιπακάκαξ έπμοκ πμθφ ηαθά 
απμηεθέζιαηα. 

 
ΔΦΗΓΡΧΖ. ηζξ παθάιεξ ηαζ ζηα πέθιαηα οπάνπεζ δ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ 
ζδνςημπμζχκ αδέκςκ απυ μπμζμδήπμηε άθθμ ζδιείμ ημο ζχιαημξ. Aκ ηα άηνα ζαξ 

έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ζδνχκμοκ οπεναμθζηά απυ οπενέκηαζδ, άβπμξ ηθπ., ιπμνείηε κα 
θφζεηε ημ πνυαθδια ιε έκα απθυ βζαηνμζυθζ. Λζχζηε ιζα θνέζηζα κημιάηα ζημ 

ιπθέκηεν, ακαιείληε ημ ποιυ ιε έκα ημοηαθάηζ βθοηενίκδ ηαζ απθχζηε ημ ιείβια ζηα 
πένζα ηαζ ζηα πυδζα ζαξ. Oζ ακηζζδνςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ κημιάηαξ εα ελαθακίζμοκ ημ 
δοζάνεζημ ζφιπηςια, εκχ δ βθοηενίκδ ιε ηδ ιαθαηηζηή ηαζ εκοδαηζηή ηδξ δνάζδ εα 

ηάκεζ ηα άηνα ζαξ απαθά. 
 

ΖΜΗΚΡΑΝΗΔ. Γνήβμνδ ακαημφθζζδ απυ ιζα ηνίζδ διζηνακίαξ ιπμνεί κα ζαξ δχζεζ 

ιζα ημιπνέζα ιε λίδζ, πμο εα αημοιπήζεηε ζημ ιέηςπυ ζαξ ηαζ εα αζθαθίζεηε ιε 

έκα ιακηίθζ δειέκμ βφνς απυ ημ ηεθάθζ. Tμ λίδζ πενζέπεζ, ςξ πνμσυκ ηδξ γφιςζδξ 

πμο έπεζ οπμζηεί, μλζηυ μλφ, ιζα μοζία πμο δνα απμζοιθμνδηζηά ζηα αζιμθυνα 

αββεία, απαθθάζζμκηάξ ζαξ απυ ηδκ οπεναζιία ηαζ ημκ πυκμ.  

ΓΜΟΡΗΣΗΓΑ. (ΛΔΒΑΝΣΑ). Mπμνεί κα ιδκ ηδ εεναπεφεζ, αθθά απμηεθεί έκακ 
εοπάνζζημ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ πμο πνμζθένεζ πανάθθδθα ζδιακηζηή ακαημφθζζδ 

απυ ηα δοζάνεζηα ζοιπηχιαηα πμο ζοκμδεφμοκ ιζα ηνίζδ ζβιμνίηζδαξ. Bνάζηε 2 
θθζηγάκζα κενυ, πνμζεέζηε ημ ποιυ 2 θειμκζχκ, πζπένζ, έκα ημοηαθάηζ εαθαζζζκυ 
αθάηζ ηαζ ιία πμφθηα θνέζηα ή απμλδναιέκα θφθθα θεαάκηαξ. ηδ ζοκέπεζα, πνζκ 

ηνοχζεζ ημ ιείβια, ζηφρηε πάκς απυ ηδ βααάεα, ζηεπάζηε ημ ηεθάθζ ζαξ ιε ιζα 
πεηζέηα ηαζ ηάκηε βζα ανηεηή χνα εζζπκμέξ. Tμ ζοζηαηζηά ημο ιείβιαημξ ηαζ ζδζαίηενα 

δ θεαάκηα παίγμοκ απμθοιακηζηυ ηαζ απμζοιθμνδηζηυ νυθμ.  
 
ΚΑΚΟΜΗΑ ΠΟΓΗΧΝ. Έκαξ εφημθμξ ηαζ θοζζηυξ ηνυπμξ βζα κα ακηζιεηςπίζεηε ηδ 

δοζμζιία ηςκ πμδζχκ είκαζ ημ πμδυθμοηνμ ιε αθέρδια εοιανζμφ. Βνάζηε 2 
ημοηαθάηζα ημο βθοημφ εοιάνζ ζε 1/2 θίηνμ κενυ βζα δέηα θεπηά ηαζ ιυθζξ  ημ 

αθέρδια ηνοχζεζ ανηεηά, ηάκηε ιε αοηυ έκα πμδυθμοηνμ βζα ιζζή χνα. Ακ 
επακαθαιαάκεηαζ ηδ δζαδζηαζία αοηή ηαεδιενζκά βζα έκα δζάζηδια, δ ηαημζιία εα 
ελαθακζζηεί. 

 
ΚΑΟΤΡΔ. Ζ πυζδ ζυδαξ (ή ηαζ υπμζμο άθθμο ακεναημφπμο ακαροηηζημφ) αμδεά 

ζδιακηζηά ζηδκ ζηαδζαηή ακαημφθζζδ απυ ηδκ δοζάνεζηδ ηαμφνα. Σδκ 
ηαηαπμθέιδζδ ηήξ ηαμφναξ, εκδέπεηαζ κα αμδεήζεζ ιία ημφπα πθζανυ θνέζημ βάθα 
(εθ’ υζμκ δεκ οπάνπεζ δοζακελία ζημ βάθα ηαζ ζηδκ θαηηυγδ). Δκαθθαηηζηά, πίκεηε 

αναζιέκμ δουζιμ. Μζα άθθδ θφζδ είκαζ, ζε ιζζυ πμηήνζ κενυ, κα νίλεηε ημκ ποιυ 
ιζζμφ θειμκζμφ ηαζ έκα ημοηαθάηζ ημφ βθοημφ ιαβεζνζηή ζυδα. Δάκ ημζιδεείηε, εκχ 

κζχεεηε ηαμφνα, λαπθχκεηε απυ ηδκ δελζά πθεονά βζαηί δζεοημθφκεηαζ δ πέρδ. 
 
ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ. ηα πνχηα ζφκκεθα δμηζιάζηε θαζηυιδθμ, αάθζαιμ, ιεθζζζυπμνημ 

ηαζ ιζθήζηε ιε ημκ βζαηνυ ζαξ, οπάνπμοκ θοζζηέξ θφζεζξ πνζκ ηαηαθφβεηε ζηα 
ακηζηαηαεθζπηζηά. 
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ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΤΓΡΧΝ. Tα ζπανάββζα είκαζ έκα κυζηζιμ θαπακζηυ ιε ζζπονή 

δζμονδηζηή δνάζδ. Aκ οπμθένεηε απυ ηαηαηνάηδζδ οβνχκ, ζαξ ζοκζζημφιε κα 
αημθμοεήζεηε ιζα απθή εεναπεία ιε ζπανάββζα βζα ιία εαδμιάδα. Mπμνείηε κα 

ηνίρεηε ζημκ ηνίθηδ ηζξ ημνοθέξ ημοξ ηαζ κα ηζξ θάηε ςιέξ ή κα ηναηήζεηε ηζξ 
ημνοθέξ ημοξ βζα ημ ηναπέγζ ζαξ ηαζ κα θηζάλεηε έκα αθέρδια απυ ημ ηαηχηενμ ηαζ 
θζβυηενμ ηνοθενυ ηιήια ημοξ. H ζςζηή ακαθμβία είκαζ 20 βν. βζα 1 θίηνμ κενυ. Θα 

πίκεηε 3-4 θθζηγάκζα απυ ημ αθέρδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ.  
 

ΚΡΑΜΠΔ. Oζ κοπηενζκέξ ηνάιπεξ ζηα πυδζα είκαζ επχδοκεξ ηαζ εκμπθδηζηέξ. Γζα κα 
ηζξ ακηζιεηςπίζεηε, ιπμνείηε κα θηζάλεηε θίβμ παιμιδθυθαδμ, πμο εα θοθάλεηε ζε 
έκα ιπμοηαθάηζ δίπθα ζημ ηνεαάηζ ζαξ. Ρίληε 30 βν. λενυ παιμιήθζ ζε έκα θθζηγάκζ 

εθαζυθαδμ ηαζ αθήζηε ημ βζα 15 πενίπμο θεπηά ζε ιπεκ ιανί. Aκ ηάκεηε ιαθάλεζξ ιε 
ημ παιμιδθυθαδμ, μζ ακαθβδηζηέξ, ζπαζιμθοηζηέξ ηαζ ακηζθθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηέξ ημο 

εα ζαξ αμδεήζμοκ κα ζοκεπίζεηε ημκ φπκμ ζαξ ακεκυπθδημζ. Μζα ειπεζνζηή θφζδ είκαζ 
κα ηζζιπήζεηε ημκ ιο πμο πμκάεζ. Ζ πνυηθδζδ πυκμο ζημκ ιο, ιπμνεί κα ημκ 
παθανχζεζ αιέζςξ. Μζα άθθδ θφζδ είκαζ κα πνμηαθέζεηε ιε ημ πένζ ζαξ δζάηαζδ ημο 

πζαζιέκμο ιο. Γζάηαζδ είκαζ μ ελακαβηαζιυξ ημο ιο κα ηάκεζ ηδκ αηνζαχξ ακηίεεηδ 
ηίκδζδ απυ αοηήκ ζηδκ μπμία έπεζ «ιαβηχζεζ». 

 
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ. Aκ κζχζεηε ηάπμζα ζηζβιή ημ αθέθανυ ζαξ κα ζαξ «ηυαεζ» ζε έκα 
ζδιείμ πμο έπεζ ανπίζεζ κα ημηηζκίγεζ, ζδιαίκεζ υηζ αβάγεηε ηνζεανάηζ. Γζα κα 

απαθθαβείηε βνήβμνα απυ αοηή ηδκ εκυπθδζδ, πνέπεζ κα ηάκεηε αιέζςξ έκα 
ηαηάπθαζια απυ άκεμξ ανααμζίημο ακαιειεζβιέκμ ιε θίβμ κενυ. Tμ άιοθμ πμο 

πενζέπεζ ημ άκεμξ ανααμζίημο ηαηαπναΰκεζ ημκ ενεεζζιυ ηςκ ζζηχκ ηαζ επζηαπφκεζ 
ηδκ ίαζή ημοξ. Οζ μθεαθιίαηνμζ δζαθςκμφκ ιε ηδκ πναηηζηή ηήξ γεζηήξ ημιπνέζαξ, 
βζαηί μζ ιζηνέξ ηφζηεξ ζηα ιάηζα ακηζιεηςπίγμκηαζ ηονίςξ ιε ημπζηή ακηζαίςζδ. Ζ 

ιυκδ πενίπηςζδ κα ζάξ αμδεήζεζ δ γεζηή ημιπνέζα, είκαζ κα έπεηε ιζα ηφζηδ 
ζηάζζιδ βζα πμθφ ηαζνυ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ γεζηυ κενυ ιπμνεί κα ηδκ ηάκεζ 

κα «ζπάζεζ» ηαζ κα αδεζάζεζ. Δκημφημζξ δ γεζηή ημιπνέζα υηακ δ ηφζηδ αοηή έπεζ 
ιυθζξ δδιζμονβδεεί, υπζ ιυκμκ δεκ ςθεθεί, αθθά αολάκεζ ηδ θθεβιμκή. 
 

ΜΑΤΡΑ ΣΗΓΜΑΣΑ. Σα ιαφνα ζηίβιαηα απυ ημ θζπανυ δένια εκδέπεηαζ κα θφβμοκ, 

ακ ηάκεηε ζοπκά ιαθάλεζξ ζημ πνυζςπυ ζαξ ιε θθμζυ θνέζηζαξ κημιάηαξ ή ιε έκα 

ημιιάηζ χνζιμ ημθμηφεζ 

ΜΤΨΚΟΗ ΠΟΝΟΗ. Θέθεηε κα ακαημοθίζεηε ημ αίζεδια ιοσηήξ ηυπςζδξ πμο κζχεεηε 
φζηενα απυ ιζα έκημκδ ζςιαηζηή πνμζπάεεζα ή κα δοκαιχζεηε πνμθδπηζηά ημοξ 

ιοξ ζαξ; Aκ καζ, δ ημφνα ιε θφηνεξ ζζηανζμφ είκαζ δ ηαθφηενδ. Mμοθζάζηε 2 -3 
πμφθηεξ ζζηάνζ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζε έκα ιπμθ ιε κενυ βζα 48 χνεξ. ηδ 
ζοκέπεζα, ζμονχζηε ημ ζζηάνζ, αάθηε ημ ζε έκα αάγμ ηαθοιιέκμ ιε ιζα βάγα ηαζ 

θνμκηίζηε κα ημ δζαηδνείηε οβνυ βζα ηζξ επυιεκεξ 3 -4 ιένεξ. ηακ μζ θφηνεξ 
ακαπηοπεμφκ, ιπμνείηε κα ηνχηε ηαεδιενζκά 3-4 ημοηαθζέξ θφηνεξ ιαγί ιε ηάεε 

βεφια. Θα αημθμοεήζεηε ηδ εεναπεία βζα 15 ιένεξ. Oζ θφηνεξ, ημ ακαπηοζζυιεκμ 
ηιήια ημο ζπυνμο, είκαζ ιζα αυιαα αζηαιζκχκ ηαζ ζπκμζημζπείςκ.  
 

ΜΤΚΖΣΗΑΔΗ. Σμ ηαθμηαίνζ είκαζ εφημθμ κα ημθθήζεζ ηακείξ ιφηδηεξ απυ ηζξ 
πζζίκεξ, ηδκ οβνή άιιμ ηαζ ηδ γεζηή οβναζία ηςκ ηθεζζηχκ παπμοηζζχκ. Ακ έπεηε έκα 

αίζεδια ηαρίιαημξ ζηζξ πηοπέξ ακάιεζα ζηα δάπηοθα ηςκ πμδζχκ, ζδζαίηενα 
ακάιεζα ζημ ηέηανημ ηαζ ημ πέιπημ δάπηοθμ, ηα μπμία ιπμνεί κα ειθακίζμοκ ηαζ 
απμλδναιέκεξ πέηζεξ, ηυηε ημ πζεακυηενμ είκαζ υηζ έπεηε ημθθήζεζ ιζα απυ ηζξ πζμ 
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ημζκέξ ιοηδηζάζεζξ: ημ θεβυιεκμ «πυδζ ημο αεθδηή». ΄Δκαξ εφημθμξ θοζζηυξ ηνυπμξ 
βζα κα ηδκ ηαηαπμθειήζεηε είκαζ κα νίλεηε ακάιεζα ζηα δάπηοθα ημο πμδζμφ 

ιαβεζνζηή ζυδα, κα ηδκ αθήζεηε βζα θίβα θεπηά ηαζ φζηενα κα λεπθφκεηε ηαθά ηα 
πυδζα ζαξ ιε πθζανυ κενυ. Δπακαθαιαάκεηε ηδ εεναπεία αοηή υζμκ ηαζνυ πνεζαζηεί, 

βζα κα ελαθακζζημφκ ηα ζοιπηχιαηα. 
 

ΝΑΤΣΗΑ. (ΚΑΝΔΛΑ). Aκ οπμθένεηε απυ ηαλζδζςηζηή καοηία, οπάνπεζ έκα ζπεηζηά 

εφβεοζημ βζαηνμζυθζ πμο ιπμνείηε κα δμηζιάζεηε. Mζα ιένα πνζκ λεηζκήζεηε βζα ημ 
ηαλίδζ, θηζάληε έκα έβποια ιε ίζα ιένδ ηακέθα, βανίθαθμ ηαζ λενή ιέκηα. Yπμθμβίζηε 

ιία πνέγα βζα ηάεε θθζηγάκζ. Aθήζηε ηα ιπαπανζηά ηαζ ημ αυηακμ ζημ αναζηυ κενυ 
βζα 10-15 θεπηά. Φηζάληε ιζα πμζυηδηα 2-3 θθζηγακζχκ ηαζ πίκεηε ζε υθδ ηδ δζάνηεζα 
ηδξ ιέναξ ιενζηέξ βμοθζέξ. Tδκ επμιέκδ, ζημ ηαλίδζ εα δζαπζζηχζεηε υηζ δ ηαλζδζςηζηή 

καοηία είκαζ πανεθευκ. 
 

ΝΑΤΣΗΑ. (ΔΛΗΔ-ΛΔΜΟΝΗ). Οζ εθζέξ πενζέπμοκ ηακίκεξ, ζοζηαηζηά, ηα μπμία 
ζηεβκχκμοκ ημ ζηυµα ηαζ ακαημοθίγμοκ απυ ηα ζοµπηχµαηα. Μυθζξ κζχζεηε υηζ ηάηζ 
δεκ πάεζ ηαθά, νίληε 2 εθζέξ ζημ ζηυµα ζαξ ή νμφθδλε ημκ ποµυ απυ έκα ημµµάηζ 

θεµυκζ –ßμδεάεζ ημ ίδζμ. 
 

ΠΟΝΟΗ ΑΡΘΡΧΔΧΝ. Mε ηα ηνφα ημο πεζιχκα, υζμζ έπμοκ πνυαθδια ζηζξ 
ανενχζεζξ, πμκμφκ πενζζζυηενμ ηαζ πζμ ζοπκά. Aκ ακήηεηε ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία, 

ιπμνείηε κα δμηζιάζεηε ημ αθέρδια αβηζκάναξ, πμο εεςνείηαζ πμθφ απμηεθε-
ζιαηζηυ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο. Γζα κα ημ θηζάλεηε, εα νίλεηε 1 ημοηαθζά 
απμλδναιέκα θφθθα αβηζκάναξ, πμο εα ηα πνμιδεεοηείηε απυ ηαηαζηήιαηα πμο 

πςθμφκ εεναπεοηζηά αυηακα, ιέζα ζε έκα θθζηγάκζ αναζηυ κενυ ηαζ εα ηα αθήζεηε 
βζα έκα ηέηανημ  ηδξ χναξ. H αβηζκάνα, πθμφζζα ζε θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ ηαζ πζμ 

βκςζηή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δπαηζηχκ πνμαθδιάηςκ, θαίκεηαζ υηζ έπεζ έκημκδ 
ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ, πμο ακαημοθίγεζ ηαζ απυ ημκ πυκμ ζηζξ 
ανενχζεζξ. Mπμνείηε κα πζείηε υζα θθζηγάκζα εβπφιαημξ εέθεηε ιέζα ζηδ ιένα. 

Άθθςζηε, εα επςθεθδεεί πανάθθδθα ηαζ ημ ζοηχηζ ζαξ. 
 

ΠΟΝΟΗ ΑΤΣΗΧΝ. Παίνκμοιε θφθθα εθζάξ, ηα ημπακάιε ηαζ ηα ζθίββμοιε. 
Ακαηαηεφμοιε ημ γμοιί ιε ιέθζ ηαζ θηζάπκμοιε ιία αθμζθή. Απυ αοηήκ ηδκ αθμζθή 
ζηάγμοιε πυηε πυηε θίβμ ιέζα ζημ πμκειέκμ αοηί ηαζ εα βίκεζ ηαθά. 

 

ΠΟΝΟΓΟΝΣΟ. Λεζημονβεί ζε ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ πμκυδμκημο. ε ηάεε 

πενίπηςζδ ημ δυκηζ δεκ έπεζ εεναπεοηεί. ηακ μ πυκμξ οπμπςνεί ιε πάβμ, ζδιαίκεζ 

υηζ ημ πνυαθδια δεκ ανίζηεηαζ ζημ δυκηζ αθθά ζηα κεφνα πμο οπάνπμοκ ιέζα ημο. Ζ 

επίζηερδ ζε έκακ μδμκηίαηνμ δεκ πνέπεζ κα ηαεοζηενήζεζ, υπςξ ηαζ κα έπεζ. ε 

ακηίεεζδ ιε υηζ πζζηεφεηαζ, δ ζημιαηζηή πθφζδ ιε αθημυθ (μφγμ, ηζίπμονμ η.ά.), εα 

πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ, ηαεχξ ιπμνεί κα ακαημοθίγεζ πνμζςνζκά απυ ημκ πυκμ, 

αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα θένκεζ ακηίεεηα απμηεθέζιαηα απυ ηα πνμζδμηχιεκα ηαζ 

δδιζμονβεί «εβηαφιαηα» ζηα μφθα. Μδκ αάγεηε, επίζδξ, ηνζιιέκδ αζπζνίκδ ή θάδζ 

πάκς ζηα μφθα ηαζ ηα δυκηζα. Σέθμξ, ιδκ δζακμδεείηε κα πνδζζιμπμζήζεηε οβνά 

ιπαηανίαξ! ζμ ηαζ ακ οπάνπμοκ ηάπμζμζ πμο ημ ζοκζζημφκ, δ πναβιαηζηυηδηα είκαζ 

πςξ ζηαιαημφκ άιεζα ημκ πυκμ, αθμφ ηαηαζηνέθμοκ μνζζηζηά ημ δυκηζ. Άνα δεκ έπεζ 

κυδια 
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ΠΟΝΟΛΑΗΜΟ. (ΒΑΣΟΜΟΤΡΑ). Σμ ηαθμηαίνζ, πμο ηάπμζμζ έπμοκ εοπάεεζα ηαζ 

οπμθένμοκ απυ αιοβδαθίηζδα, θανοββίηζδα ή μπμζαδήπμηε άθθδ πνυκζα ή 

πενζζηαζζαηή θθεβιμκή ημο θαζιμφ, εοιδεείηε κα δμηζιάζεηε ηζξ βανβάνεξ ιε 

αθέρδια απυ θφθθα ααημιμονζάξ. Bάθηε 50 βν. απμλδναιέκα ή θνέζηα θφθθα ζε 1 

θίηνμ ηνφμ κενυ, ηαθφρηε ημ ιε ημ ηαπάηζ ηαζ αθήζηε ημ κα ανάζεζ ζε παιδθή θςηζά 

βζα 15 θεπηά. ηδ ζοκέπεζα, ζμονχζηε ημ ηαζ ηάκηε ιε αοηυ βανβάνεξ υζμ πζμ 

πμθθέξ θμνέξ ιπμνείηε ιέζα ζηδκ διένα. H επζζηδιμκζηή ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ ηα 

θφθθα δνμοκ εοενβεηζηά ζηα ηνζπμεζδή αββεία ηαζ ηαηαπμθειμφκ ηα ααηηήνζα ηαζ ηζξ 

ιοηδηζάζεζξ. 

ΗΓΖΡΟΠΔΝΗΑ. Aοηυ ημ πμθφ απμηεθεζιαηζηυ παθζυ βαθθζηυ βζαηνμζυθζ είκαζ 
απμηθεζζηζηά βζα εκδθίημοξ ηαζ ιάθζζηα... ιε ιζα ηάπμζα μζημκμιζηή άκεζδ. Πίκμκηαξ 

έκα πμηήνζ ζαιπάκζα πνζκ απυ ηάεε βεφια ηαζ υζμ είζηε ηεθείςξ κδζηζημί, 
ηνμθμδμηείηε ημκ μνβακζζιυ ζαξ ιε άθεμκα, εφημθα απμννμθήζζια, εεηζηά ζυκηα 
ζζδήνμο, πμο θηάκμοκ βζα κα ηαθφρμοκ ηδκ ηαεδιενζκή απχθεζα αοημφ ημο 

ιεηάθθμο. Eπζπθέμκ, πανέπεηε ζημκ μνβακζζιυ ζαξ έκακ απίζηεοημ πθμφημ 
αζηαιζκχκ, ζαηπάνςκ, αιζκμλέςκ, ζπκμζημζπείςκ ηαζ ηακζκχκ, πμο εα ζαξ ημκχζμοκ.  

 
ΚΑΜΔΝΑ ΥΔΗΛΖ. Φηζάληε αοηή ηδκ πμθφ απμηεθεζιαηζηή αθμζθή ηχνα, πνζκ 
πζάζμοκ ηα ιεβάθα ηνφα ηαζ ζηάζμοκ ηα πείθδ ζαξ. Mμοθζάζηε βζα 30 θεπηά ζε ιζζυ 

θθζηγάκζ αναζηυ κενυ ιία ιζηνή πμφθηα νμδμπέηαθα πμο εα έπεηε πνμδβμοιέκςξ 
λεπθφκεζ. Aθμφ ζμονχζεηε ημ κενυ ηαζ αθήζεηε ηα νμδμπέηαθα κα ηνοχζμοκ, 

ακαιείληε ηα ιε 2 ημοηαθζέξ ιέθζ ιέπνζ κα δδιζμονβδεεί ιία πάζηα. Bάθηε ηδκ αθμζθή 
ζε έκα ιζηνυ βοάθζκμ ημοηάηζ ηαζ θοθάληε ηδ ζηδκ ηζάκηα ζαξ. Δίκαζ ενεπηζηή ηαζ 
αθήκεζ ηα πείθδ αεθμφδζκα ηαζ απαθά. Aοηή ηδκ επμπή, ηνζακηάθοθθα εα ανείηε ιυκμ 

ζηα ακεμπςθεία. Tδκ άκμζλδ, υιςξ, εοιδεείηε κα θηζάλεηε ηδκ αθμζθή απυ ηα 
ηνζακηάθοθθα πμο ακείγμοκ ζημ ιπαθηυκζ ζαξ. 

 

ΤΝΑΥΗ. Ανπάλαηε έκα εκμπθδηζηυ ζοκάπζ ηαζ εέθεηε κα απαθθαβείηε απυ ηζξ αθέκκεξ 
πμο ιπθμηάνμοκ ηα νμοεμφκζα ηαζ ηα πκεοιυκζα ζαξ; Ρίληε 10 θφθθα θνέζημ ή 

απμλδναιέκμ θαζηυιδθμ βζα 15 θεπηά ιέζα ζε έκα ηαοηυ πμηήνζ βάθα. μονχζηε 
ηαζ πζείηε ημ υζμ είκαζ γεζηυ. Σμ θαζηυιδθμ έπεζ απμλδνακηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ εα 

επζδνάζεζ άιεζα ζημοξ αθεκκμ-βυκμοξ ημο ακαπκεοζηζημφ. Tμ θαζηυιδθμ, πμο 
δζαηνίκεηαζ βζα ηζξ ακηζζδπηζηέξ ηαζ απμλδνακηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, είκαζ 
πμθφ απμηεθεζιαηζηυ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηαννμήξ, βζαηί αμδεάεζ κα ηαεανίζεζ μ 

αθεκκμβυκμξ ηδξ ιφηδξ ηαζ ηςκ πκεοιυκςκ απυ ηζξ οπεναμθζηέξ εηηνίζεζξ. Pίληε 
θμζπυκ ιέζα ζε έκα θθζηγάκζ ιε ηαοηυ βάθα 15-20 θφθθα θαζηυιδθμο, αθήζηε ηα βζα 

15 θεπηά ηαζ ζμονχζηε. Aοηυ ημ νυθδια ιπμνείηε κα ημ πίκεηε 2-3 θμνέξ ηδκ διένα, 
βζα υζμ ηαζνυ δζανηεί ημ ζοκάπζ. 
 

ΣΡΗΥΟΠΣΧΖ. Aκ έπεηε θαβμφνα ζημ ηνζπςηυ ημο ηεθαθζμφ ή αολδιέκδ ηνζπυπηςζδ, 
δμηζιάζηε κα ακηζιεηςπίζεηε ημ πνυαθδια ιε ιζα θμζζυκ ιδθυλζδμο πμο εα θηζάλεηε, 

ακαιεζβκφμκηαξ 1 ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ ιδθυλζδμ ζε 1 πμηήνζ κενυ. Tμ πνςί ηαζ ημ 
ανάδο αμοηάηε ζηδ θμζζυκ ημ πηέκζ ζαξ ηαζ ηα πηεκίγεζηε ανέπμκηαξ ηαθά υθμ ημ 
ηνζπςηυ. Tδκ επμιέκδ, ηαζ βζα ιία εαδμιάδα, επακαθαιαάκεηε ηδ δζαδζηαζία. Aκ ηα 

ζοιπηχιαηα δεκ οπμπςνήζμοκ, απεοεοκεείηε ζε δενιαημθυβμ  
 

 

ΣΗΜΠΖΜΑ ΦΖΓΚΑ. Aκ ζαξ ηζίιπδζε ζθήηα ή ιέθζζζα ηαζ δεκ έπεηε αθθενβία 
ζημ δδθδηήνζμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εκηυιςκ, αβάθηε πνμζεηηζηά ημ ηεκηνί, ανέληε ημ 

ενεεζζιέκμ ζδιείμ ιε άθεμκμ ηνφμ κενυ ηαζ ηνίρηε ημ ιε ζαπμφκζ Mαζζαθίαξ.  Γζα κα 
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ακαζηείθεηε ηδ δνάζδ απυ ημ δδθδηήνζμ πμο πενζέπεζ ημ ηεκηνί, ιπμνείηε αηυια κα 
πθδζζάζεηε ηδκ ηαφηνα εκυξ ηζζβάνμο υζμ πζμ ημκηά ιπμνείηε ζημ ηζίιπδια, 

θνμκηίγμκηαξ, αέααζα, κα ιδκ ηδκ αημοιπήζεηε ζημ δένια. Μζα άθθδ παναδμζζαηή 
πναηηζηή, είκαζ δ ηάθορδ ημφ ζδιείμο ιε κημιαημπεθηέ, εκχ παθαζυηενα δεκ ήηακ 

άβκςζηδ ηαζ ιζα πενίενβδ ζοκηαβή δ μπμία ζοκζζημφκηακ ζε θάζπδ απυ πχια 
ηαζ…ηάημονμ, δ μπμία έιπαζκε πάκς ζημ ηζζιπδιέκμ ζδιείμ. 
 

ΣΗΜΠΖΜΑΣΑ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ. Γζα κα απαθθαβείηε απυ ηδ θαβμφνα ηαζ ηδκ 
εκυπθδζδ, ηνίρηε θφθθα θνέζηζαξ ιακηγμονάκαξ πάκς ζηα ηζζιπήιαηα ή θνμκηίζηε 

κα έπεηε ζε έκα ιπμοηαθάηζ θίβμ έθαζμ αάζδξ (πμπυιπα, ζζηέθαζμ η.θπ.), ζημ μπμίμ 
εα έπεηε νίλεζ ιενζηέξ ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ ημφ θοημφ. Ζ ακαημφθζζή ζαξ απυ ηα 
δοζάνεζηα ζοιπηχιαηα εα είκαζ άιεζδ. Δκαθθαηηζηά, αάθηε ζημ ζδιείμ πμο έπεηε 

θαβμφνα θίβμ παβςιέκμ κενυ ή λίδζ, ή κενυ ιε ιαβεζνζηή ζυδα (3 ημοηαθζέξ ζυδα ζε 
ιζα ημοηαθζά κενυ) ή ηνίρηε ημ δένια ιε ιζα δζαθοιέκδ αζπζνίκδ -υπζ ζε παζδί. Πμθθμί 

άκενςπμζ εεςνμφκ υηζ δ ηνζαή ημφ εζςηενζημφ ηήξ θθμφδαξ ηήξ ιπακάκαξ, ζηδκ 
πνμζαεαθδιέκδ πενζμπή, είκαζ εηπθδηηζηά επζηοπήξ ζηδ ιείςζδ ημφ πνδλίιαημξ ηαζ 
ημφ ενεεζζιμφ. 

   

       ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΦΟΤΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΒΟΣΑΝΨΝ  

         

 

Γεκ  ζοκζζηάηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ θανιάηςκ ιε ηδ πνήζδ μπμζμοδήπμηε αμηάκμο.   

Πνζκ απυ ηδκ πνήζδ είκαζ απαναίηδηδ ηδ ζοιαμοθή εκυξ εζδζημφ. 

                                     

ε μνζζιέκα αυηακα απαζημφκηαζ πνμθοθάλεζξ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή.                           

           Καηά ηδκ πνήζδ ηςκ αμηάκςκ ηάεε οπεναμθή είκαζ επζηίκδοκδ.  

Δπεζδή έπμοιε ακαθενεεί ζε ανηεηά θανιαηεοηζηά θοηά θίβμ έςξ πμθφ βκςζηά, 

εεςνμφιε ζηυπζιμ κα  βκςνζζημφκ ηαζ ηα πζμ ζπάκζα απυ αοηά, ηα μπμία υιςξ 

ηοηθμθμνμφκ εονέςξ ζημ ειπυνζμ ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ, ζοζηεοαζίεξ  ηαζ ειπμνζηέξ 

μκμιαζίεξ. 
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Aconitum napellus 

 

 

1.  AΚΟΝΗΣΟ (Monk's-hood, Aconite, Monk's blood) 

  

Παναζηεοάγεηαζ απυ ηζξ νίγεξ ημο θοημφ Αηυκζημκ(Aconitum napellus). Χξ 

μιμζμπαεδηζηυ θάνιαημ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηνίζεζξ πακζημφ, θμαίεξ (ημφκεθ, 

ηθεζζημθμαία, ηηθ), έκανλδ ζοιπηςιάηςκ ιεηαηναοιαηζηχξ ηαζ ζε μλείεξ 

ηαηαζηάζεζξ (θμζιχλεζξ, ζχζεζξ, πονεηυ, θθεβιμκέξ, πυκμοξ 

ανενχζεςκ).Κνίκεηαζ επζηίκδοκμ.  Δίκαζ ημλζηυ, ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ καοηία, έιεημ, παιδθή ανηδνζαηή πίεζδ, 

πανάθοζδ ημο ακαπκεοζηζημφ, ηανδζαηή αννοειία ... 

 

 

 
2.  ΛΑΡΡΔΗΑ (Creosote bush,Greasewood, Chaparral) 

Larrea  tridentata (εάικμξ ημο ηνευγςημο) Zygophyllaceae. Σα δήβιαηα ημο 

ημηημεζδμφξ εκηυιμο Carteria larriae, πνμηαθμφκ ηδκ έηηνζζδ θανιαηεοηζημφ ηυιεμξ 

βζα ηνομθυβδια, απχθεζα αάνμοξ, θθεβιμκέξ, ένπδηα, απμημλίκςζδ, 

ηανηίκμ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαεξ ζημ ζοηχηζ ηαζ ηα κεθνά.  

 

 
 

3. ΣΟΤΗΛΑΓΚΟ (Coltsfoot) 

Tussilago  farfara (Asteraceae) βζα αήπα, πμκυθαζιμ,ανμβπίηζδα, θανοββίηζδα, άζεια.

 Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζηίκδοκεξ αθάαεξ ζημ ζοηχηζ. Ζ νίγα ηαζ θζβυηενμ ηα 

http://davesgarden.com/guides/pf/b/Asteraceae
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θφθθα, πενζέπμοκ αθηαθμεζδή ηα μπμία ζοζζςνεφμκηαζ ζημ ζοηχηζ βζ’ αοηυ δ 

εεναπεία κα έπεζ ιζηνή δζάνηεζα ζδίςξ ζηα παζδζά.  

 

 
4.  ΤΜΦΤΣΟ (Comphrey) 

 

Symphytum  officinale (Boraginaceae) βζα αήπα, επχδοκδ έιιδκμ νήζδ, ζηδεάβπδ. 

Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζηίκδοκεξ αθάαεξ ή ηανηίκμ ζημ ζοηχηζ.    

 
5.  ΗΓΖ (Heart-leaf sida, Country mallow, Flannel weed) 

 (Malvaceae) βζα ζοκάπζ, αθθενβίεξ, άζεια, ανμβπίηζδα, απχθεζα αάνμοξ. Πενζέπεζ 

αθηαθμεζδή εθεδνίκδξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηανδζαηή αννοειία, εβηεθαθζηυ ηαζ 

έιθναβια. 
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6.  ΥΔΛΗΓΟΝΗΟ (Greater celandine, Nipplewort, Swallowwort) 

Chelidoniu majus (Papaveraceae)  βζα ζφκδνμιμ εοενέεζζημο εκηένμο, ζημιαπζηέξ 

δζαηαναπέξ,  απμημλίκςζδ, ηανηίκμ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαεξ ζημ ζοηχηζ.   

 

 

 

  

  
7.  KAVA (Kava ή kava-kava) 

Piper  methysticum  (Piperaceae)  Απυ ηζξ νίγεξ ημο θοημφ πανάβεηαζ ζηυκδ ή 

πμηυ  ιομπαθανςηζηυ, ακηζζπαζιςδζηυ, δνειζζηζηυ ηαζ ακαθβδηζηυ 

(πενζέπεζ kavalactones). Βεθηζχκεζ ηδκ πκεοιαηζηή απυδμζδ ηαζ αεθηζχκεζ ηδ δζάεεζδ, 

αολάκεζ ηδ ζελμοαθζηή μνιή.  Δίκαζ επίζδξ, δζμονδηζηυ, ακηζζδπηζηυ, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kavalactones


34 
 

ακηζθθεβιμκχδεξ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.  Μεηαλφ άθθςκ υιςξ, πενζέπεζ ηαζ 

ημ ημλζηυ αθηαθμεζδέξ pipermethystine ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαδ ζημ ζοηχηζ.   

 

 

 
8.  ΛΟΒΔΛΗΑ (Indian tobacco, Puke weed) 

 

Lobelia  inflata (Campanulaceae). It can be used fresh, or dry (Indian 

tobacco). Ζνειζζηζηυ, ανμβπμθοηζηυ, άζεια, ημηηφηδ ηαζ άπκμζα ζηα ανέθδ, 

ιχθςπεξ, ιοαθβίεξ, δήβιαηα εκηυιςκ, δενιαημθφηςζδ, δζάζηνειια, νεοιαημεζδή 

ανενίηζδα. Υνδζζιεφεζ ηαζ ςξ εκημιμαπςεδηζηυ. Τπεναμθζηή δυζδ πνμηαθεί 

ηαποπαθιία, οπυηαζδ, ηχια. 

  

 

 

 
 

 

9.  ΤΟΥΗΜΒΗΝΖ (Yohimbe) 

Απυ ημκ θθμζυ ημο δέκδνμο Pausinystalia yohimbe  ή Corynanthe 

yohimbi (Rubiaceae). Αθνμδζζζαηυ (βζα άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ), ακζηακυηδηα, ζηοηζηή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pipermethystine
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δοζθεζημονβία, αεθδηζηέξ επζδυζεζξ, απχθεζα αάνμοξ, άβπμξ, δζααδηζηή κεονμπάεεζα, 

μνεμζηαηζηή οπυηαζδ, επίιμκδ ηαηάεθζρδ. Καπκίγεηαζ ςξ    

 

παναζζεδζζμβυκμ. ε ηακμκζηέξ δυζεζξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζμαανή οπένηαζδ, ηαποπαθιία. ε ιεβάθδ δυζδ, πμθφ παιδθή 

οπυηαζδ, ζμαανά ηανδζαηά πνμαθήιαηα, εάκαημ.   
 

 
 

 
 
 

 

 
10.  ΜΤΡΣΗΛΛΟ (European blueberry) 

Vaccinium spp. (Ericaceae): ζζπονή ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ, πνυθδρδ ηςκ θμζιχλεςκ 
ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, παεήζεζξ ημο ζημιάπμο, αζεέκεζεξ ημο ήπαημξ ηαζ 
αζιαημθμβζηέξ δζαηαναπέξ, ζημναμφημ. Πνμζηαηεφεζ απυ ζπδιαηζζιυ μδμκηζηήξ 

πθάηαξ ηαζ ημ έθημξ ζημιάπμο. Μεβάθδ πμζυηδηα ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζημιαπζηέξ 
δζαηαναπέξ ηαζ δζάννμζα. 
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11.  ΦΤΛΛΗΟ (Desert Indianwheat, Blond Psyllium) 

Plantago ovata (Plantaginaceae) Ο πφια θθμζυξ ζπυνςκ ημο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ 
ςξ ηαεανηζηυ αθθά ηαζ βζα ιείςζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

δζάννμζα, ζημιαπυπμκμ, καοηία, αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ κα ιεζχζεζ ηδκ δνάζδ 
θανιάηςκ ηαηά ηδξ επζθδρίαξ ηαζ ημο δζααήηδ. 

 

 

 

 
12.  PYGEUM (Red stinkwood) 
Eηπφθζζια απυ ημκ θθμζυ ημο Prunus africana  (Rosaceae),  ζοννζηκχκεζ ημκ 

πνμζηάηδ ηαζακαημοθίγεζ απυ ηδκ κοηηενζκή ζοπκμονία ηαζ μθζβμμονία. Μπμνεί κα 
πνμηαθέζεζ καοηία, ημζθζαηυ άθβμξ ηαζ κα επδνεάζεζ ηδκ δνάζδ άθθςκ θανιάηςκ ηαζ 
ζοιπθδνςιάηςκ δζαηνμθήξ. 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 13. ΤΓΡΑΣΗ (Goldenseal) 

Ρίγα ηαζ νίγςια ημο, Hydrastis canadensis(Ranunculaceae): Δίκαζ δοκαηυ θοζζηυ 

ακηζαζμηζηυ υπςξ δ επζκάηεζα. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ζχζεζξ ηαζ ιμθφκζεζξ απυ ααηηήνζα 

ηςκ θμζιχλεςκ ηδξ ιφηδξ, ημο θαζιμφ, ημο ζημιάπμο, ημο εκηένμο ηαζ ηαηά ηςκ 

αζιμννμΐδςκ. Δίκαζ άηνςξ απμηεθεζιαηζηυ ηαηά ηςκ ενπδημεζδχκ 

κμζδιάηςκ (επζπείθεζμ ή γςζηήνα) ηαζ επίζδξ ελαζνεηζηυ βζα ημθπζηέξ πθφζεζξ, 

απμθοιακηζηυ ηαζ ηαεανηζηυ βζα ημ ζηυια, βζα δενιαηζηέξ παεήζεζξ ηαζ βζα 

εβηαφιαηα. Κοηθμθμνεί ζε ηζάζ,  ηάρμοθεξ, αάιια ηαζ αθμζθή. Ακ πνδζζιμπμζδεεί ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ, είκαζ ημλζηή βζ' αοηυ κα ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ πμηέ  ζε δζαζηήιαηα 

ιεβαθφηενα ηςκ δφμ ζοκεπχκ εαδμιάδςκ, ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εβηοιμζφκδξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotpants.gr/html/lista.html#echinacea
http://www.hotpants.gr/html/smn/herpes.html
http://www.hotpants.gr/html/smn/herpes.html
http://www.hotpants.gr/html/smn/herpes.html
http://www.hotpants.gr/html/proetoimasia.html#aloifi
http://www.hotpants.gr/html/proetoimasia.html#bamma
http://www.hotpants.gr/html/proetoimasia.html#aloifi
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΟΣΑΝΨΝ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ 

Αββεθζηή Γζα ηυκςζδ, θθέβια, ζπαζιμφξ, 
θμοζηχιαηα, ηοιπακζζιυ, 
νεοιαηζζιμφξ, ανενίηζδα 

Αβνζιυκζμ Γζα πμκυθαζιμ, θανοββίηζδα, 
θανοββίηζδα, αιοβδαθίηζδα, μοθίηζδα, 

άθεεξ, πθδβέξ, ηναφιαηα, 
ιοηδηζάζεζξ  

Αθυδ Γζα δζααήηδ, ηναφιαηα, ακηζζδρία, 
έηγεια, έβηαοια, ηυκςζδ  

Αιαιεθίδα Γζα ηζνζμφξ, αζιμνναβίεξ, ακηζζδρία, 
πμκμηεθάθμοξ, δενιαηίηζδεξ, 

ζημιαηίηζδα 

Αρζεζά ή Ανηειζζία Γζα δζααήηδ, αηακυκζζηδ έιιδκμ 
νφζδ, ειεημφξ  

 

Βαζζθζηυξ  Γζα πμκμηεθάθμοξ, κεφνα, άθεεξ, 
ζημιαπυπμκμ 

Βαθενζάκα Γζα ατπκίεξ, δνειζζηζηυ  

Βάθζαιμ ή παευπμνημ  Γζα ηναφιαηα, ακηζζδρία, πυκμοξ, 

θθεβιμκέξ  

 

Γασδμονάβηαεμ Γζα ηίννςζδ ημο ήπαημξ, 

απμημλίκςζδ ημο ζοηςηζμφ 

Γανφθαθθμ Γζα πμκυδμκημ, δοζπερία, 
απμθφιακζδ, καοηία  

Γθοηάκζζμξ  Γζα ημθζημφξ, αδοκάηζζια, πςκεοηζηυ, 
ημζθζαηά άθβδ, αένζα 

Γθοηυνζγα Γζα θθεβιμκέξ  

 

Γάθκδ Γζα ζοκάπζ, πονεηυ, θμοζηχιαηα, 

άθαηα, νεοιαηζζιμφξ  

Γεκδνμθίαακμ Γζα πμθδζηενίκδ, πμκυδμκημ, 

ημκςηζηυ, ηνζπυπηςζδ, πζηονίδα  

Γίηηαιμ Γζα ζοκάπζ, βνίπδ, νεοιαηζζιμφξ, 
πμκμηεθάθμοξ, πεπηζηυ, επμφθςζδ 
ηναοιάηςκ, ιχθςπεξ 

Γουζιμξ Γζα ζημιαπζημφξ πυκμοξ, 

ηαποπαθιίεξ, ζπαζιμφξ, ατπκίεξ, 
καοηία, διζηνακίεξ, ηνέιμοθμ  

 

Δοηάθοπημξ Γζα άζεια, ακαπκεοζηζηά, ένπδ 

πεζθζχκ, αήπα, θθεβιμκέξ, ρείνεξ 
ηεθαθδξ, ελακεήιαηα 

Δθαζυθαδμ Γζα δενιαηζημφξ ενεεζζιμφξ, 
ζφβηαια, μοθίηζδα, ενέρδ ημο 

ηνζπςημφ ηδξ ηεθαθδξ  
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Εαιπμφημξ  Γζα θθέβιαηα, εθίδνςζδ, ηαηαννμή, 

ζοκάπζ, βνίπδ, ηνφςια, πμκυδμκημ, 
αιοβδαθίηζδα, δζμονδηζηυ  

 

Θνμφιπζ Γζα πςκέρεζ, εκηενζηά πανάζζηα, 
ηοιπακζζιυ, θμφζηςια  

Θοιάνζ Γζα ακηζζδρία, πονεηυ, δενιαηζηέξ 
θμζιχλεζξ, πεπηζηυ, ηυκςζδ, κεονζηέξ 

ζοζπάζεζξ εκηένςκ ηαζ ζημιάπμο 

 

Ηαίζημξ  Γζα πεπηζηά πνμαθήιαηα, 

δοζημζθζυηδηα, αολδιέκα θζπίδζα 

Ζηζά Γζα ακηζζδρία, πυκμοξ, νεοιαηζζιμφξ, 

ζοκάπζ, ηνφςια 

 

Καθαιπυηζ (θμφκηεξ θοημφ) Γζα μονζηυ μλφ, πνμζηάηδ, πέηνεξ 

κεθνχκ, ηφζηδ πμθήξ 

Καθεκημφθα Γζα δενιαηζημφξ ενεεζζιμφξ, έηγεια, 

αηιή, εβηαφιαηα 

Κακέθα Γζα ζπαζιμφξ, ακηζζδρία, 
ακηζααηηδνζδζαηυ, πανάζζηα εκηένμο, 
ιφηδηεξ  

Κάνδαιμ Γζα θεφηακζδ δένιαημξ, ηυκςζδ 
μνβακζζιμφ 

Κυθζακδνμξ  Γζα πυκμοξ, αδοκάηζζια, ηυκςζδ, 

άβπμξ, πμκμηεθάθμοξ, ηνφςια, 
διζηνακίεξ, ανενζηζηά, ιοσημφξ 
πυκμοξ 

Κφιζκμ Γζα δοζπερία, πζμκίζηνεξ  

Κοπανζζζάηζ Γζα πέηνεξ κεθνχκ, δζααήηδ, 
πνμζηάηδ, ηοζηίηζδα 

 

Λάαδακμ  Γζα θθέβιαηα, ηαηαννμή, ατπκίεξ, 
πμκυδμκημ 

Λεαάκηα Γζα ηανδζά, ατπκίεξ, βεκζημφξ πυκμοξ, 
ίθζββμ 

Λειυκζ Γζα αδοκάηζζια, θεφηακζδ δένιαημξ, 
ακηζζδρία 

Λζκανυζπμνμξ Γζα πέηνεξ πμθήξ, δοζημζθζυηδηα, 

αζιμννμΐδεξ  

Λμοΐγα Γζα δοζημζθζυηδηα, αδοκάηζζια, 

ηοιπακζζιυ 

Λοηίζημξ  Γζα δζααήηδ, πμθδζηενίκδ, κεφνα, 

ατπκίεξ  
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Μασκηακυξ  Γζα δζμονδηζηυ, ηοηηανίηζδα, 

θθεβιμκέξ, πυκμοξ, ηζζιπήιαηα 
εκηυιςκ, θεφηακζδ δένιαημξ  

Μακηγμονάκα Γζα ζημιαπζημφξ πυκμοξ, 
ηοιπακζζιυ, ατπκίεξ, ημζθυπμκμοξ  

Μάναεμξ Γζα αδοκάηζζια, πέηνεξ ζηα κεθνά 

Μαζηίπα Υίμο Γζα ζημιαπυπμκμ, έθημξ, δζααήηδ, 
πμθδζηενίκδ, δζμονδηζηυ  

Μεθζζζυπμνημ Γζα ατπκίεξ, οπένηαζδ, μονζηυ μλφ, 
ηαποηανδίεξ 

Μέκηα Γζα ακηζζδρία, πμκυθαζιμ, πχκερδ, 
ζοκάπζ, λενυαδπα, βνίπδ, ηαημζιία 

ζηυιαημξ  

Μμθυπα Γζα πμκυθαζιμ, αήπα, άζεια, 

βαζηνίηζδα, θανοββίηζδα, θανοββίηζδα 

 

Παπανμοκυζπμνμξ Γζα αήπα, ατπκίεξ, ζπαζιμφξ, κεφνα 

Παζζθθχνα  Γζα ατπκίεξ, κεφνα, άβπμξ  

 

Ρίβακδ Γζα δοζημζθζυηδηα, πεπηζηά 
πνμαθήιαηα, ανμβπίηζδα, ηυπςζδ 

 

αθέπζ Γζα αήπα, πμκυθαζιμ, ζοκάπζ, βνίπδ 

έθζκμ Γζα αδοκάηζζια, ηανδζά, ζοηχηζ, 

κεθνμφξ  

ηυνδμ Γζα ακηζζδρία, ιμθφκζεζξ, πανάζζηα 
εκηένςκ, πχκερδ, πμθδζηενίκδ, 
οπένηαζδ, θθεβιμκέξ, νεοιαηζζιμφξ  

 

Σίθζμ Γζα διζηνακίεξ, ίθζββμ, γαθάδεξ, 
ατπκίεξ, ζοκάπζ, δοζπερία, ανενζηζηά 

Σζμοηκίδα Γζα ηναφιαηα, άβπμξ, ηυπςζδ, 
δζμονδηζηυ, ηαεανηζηυ  

Σγίκζεκβη Γζα ηυπςζδ, ηυκςζδ 

 

Φαζηυιδθμ Γζα ηυκςζδ, δζααήηδ, εφημθδ, πέρδ, 
πνυςνδ ειιδκυπαοζδ, ιοσημφξ 

πυκμοξ, οπεναμθζηή εθίδνςζδ 

Φφθθα Αθελάκδνεζαξ  Γζα δοζημζθζυηδηα 

 

Υαιμιήθζ Γζα ατπκίεξ, πμκμηεθάθμοξ, 
πμκυδμκημ, κεονχζεζξ, ζοκάπζ, 

ακηζζδρία, ηαεανζζιυ δένιαημξ, 
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θθεβιμκέξ αθεθάνςκ 

  

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ Ε ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑ 
ΑΛΟΖ 

Σδκ απμηαθμφκ «θοηυ ηδξ αεακαζίαξ» ηαζ ηδ εεςνμφκ εθζλίνζμ ιαηνμγςίαξ, ακ ηαζ δ 

μκμιαζία ηδξ, πμο πζεακυηαηα πνμένπεηαζ απυ ηδκ ανααζηή θέλδ alloeh, ζδιαίκεζ 

«πζηνή ηαζ βοαθζζηενή μοζία». Δίκαζ απυ ηα θοηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ 

ελαημθμοεμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ, υπζ ιυκμ απυ 

δζαθμνεηζημφξ πμθζηζζιμφξ, αθθά ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ επμπέξ.  

 Ζ πνήζδ ηδξ αθυδξ λεηζκά πενίπμο ημ 2200 π.X. ιε ηα μθέθδ ηδξ κα είκαζ βκςζηά 

ζηδκ Πενζία, ζηδκ Αίβοπημ, ζηδκ ανπαία Δθθάδα, ζηδ Ρχιδ, ζηδκ Ηκδία ηαζ ζηδκ 

Αθνζηή.  

  Ζ αθυδ ιπμνεί κα ιμζάγεζ ανηεηά ιε ηάηημ, αθθά ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ ηνίκςκ 

ηαζ ζοββεκεφεζ ιε ημ ηνειιφδζ, ημ ζηυνδμ ηαζ ημ ζπανάββζ. Δίκαζ θοηυ πμχδεξ, ιε 

πμκηνά, ποιχδδ θφθθα ηαζ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ αβαίκμοκ θμοθμφδζα ζοκήεςξ 

ηζηνζκμηυηηζκα. 

 Tζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δ αθυδ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηαηαπνατκηζηυ ζε δζάθμνμοξ 

ενεεζζιμφξ ημο δένιαημξ, υπςξ εβηαφιαηα, ηάθμοξ, μοθέξ, ένπδ. Ζ αθυδ 

απμννμθάηαζ βνδβμνυηενα απυ ημ κενυ ηαζ έηζζ ημ δένια επμοθχκεηαζ βνήβμνα.   

 

Δπζπθέμκ, δ αθυδ ηναηά ημ δένια απαθυ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πενζπμίδζδ ημο 

ζχιαημξ ηαζ ηςκ ιαθθζχκ, ηαεχξ εκοδαηχκεζ, αολάκεζ ηδκ παναβςβή ημθθαβυκμο 
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ηαζ εκζζπφεζ ηδ θοζζηή ημοξ άιοκα. Θεςνείηαζ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ αηιήξ, επζαναδφκεζ ηδ βήνακζδ ημο δένιαημξ ηαζ ηαηαπμθειά ηδ 

θαβμφνα, ηζξ δενιαηζηέξ αθθενβίεξ, ηα ηζζιπήιαηα ηςκ εκηυιςκ, ηα εηγέιαηα ηαζ ηζξ 

ιοηδηζάζεζξ, εκχ ιπμνεί κα πενζμνίζεζ αηυια ηαζ ηδκ ρςνίαζδ.  

 

ΒΑΗΛΗΚΟ 

O ααζζθζηυξ είκαζ εηήζζμ, πμχδεξ θοηυ ηαζ ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Ηκδία ηαζ ημ Ηνάκ. 

ήιενα, αέααζα, ηαθθζενβείηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ημο ηυζιμο ηαζ ηοηθμθμνμφκ 

πμθθέξ πμζηζθίεξ ημο είδμοξ, ιε δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ πνήζεζξ.  

 Ο ααζζθζηυξ είκαζ θοηυ ιε ακηζζδπηζηέξ ηαζ απμπνειπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ εεςνείηαζ 

ελαζνεηζηυ εθζδνςηζηυ. 

Οζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ααζζθζημφ ανίζημκηαζ ηονίςξ ζημ αζεένζμ έθαζυ ημο, ημ 

μπμίμ είκαζ πμθφ ηαθυ ακηζζπαζιςδζηυ. Σμ «ηζάζ» απυ ααζζθζηυ είκαζ ζδζαζηένςξ 

πςκεοηζηυ, δζμονδηζηυ ηαζ ημκςηζηυ, ηαηαπναΰκεζ ημ έκηενμ ηαζ ηζξ κεονζηέξ 

διζηνακίεξ. Ο ααζζθζηυξ ζε ζηυκδ (νμοθχκηαξ ημκ απ’ ηδ ιφηδ) ηαηαπμθειά ημ 

ηνομθυβδια ηαζ ημκ πμκμηέθαθμ. Μέζα ζε ηναζί, ημκχκεζ ημκ μνβακζζιυ ηαζ είκαζ 

ελαζνεηζηά πςκεοηζηυξ. Δπίζδξ, δζεοημθφκεζ ηδκ παναβςβή βάθαηημξ ζε ιδηένεξ πμο 

εδθάγμοκ. 

 

Σμ εηπφθζζια ααζζθζημφ είκαζ εοενβεηζηυ ηαηά ηδξ ζημιαηίηζδαξ, ημο επζπείθζμο 

ένπδηα ηαζ ηδξ καοηίαξ (ηαζ ηδξ καοηίαξ ηδξ εβηοιμζφκδξ).  

Ζ ηαηακάθςζδ θφθθςκ ααζζθζημφ ιε θάδζ, ζακ ζαθάηα, ηαηαπμθειά ηδ 

δοζημζθζυηδηα. 

Υνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδ θανιαημαζμιδπακία ηαζ ζηδκ ανςιαημεεναπεία. 
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ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ  

Ζ Βαθενζάκα ιε επίζδιδ μκμιαζία Valeriana officinalis (Βαθενζακή δ θανιαηεοηζηή) 

είκαζ βκςζηή ηαζ ςξ κάνδμξ, ηέκηνακεμξ, Γζμζημονίδεζμξ, Αβνζμγαιπμφημξ ηαζ 

πμθθέξ αηυια μκμιαζίεξ. Ζ ααθενζάκα είκαζ ακεεηηζηή ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ 

αζεέκεζεξ. Δίκαζ εάικμξ ιε ιέβζζημ φρμξ πμο δεκ λεπενκά ημ 1,5 ιέηνμ. Ζ ααθενζάκα 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οπκςηζηυ αβπμθοηζηυ ηαζ ηαηεοκαζηζηυ, ιζαξ ηαζ ηα έθαζα πμο 

πενζέπεζ έπμοκ πανυιμζα δνάζδ ιε ηζξ αεκγμδζαγεπίκεξ. Σα άκεδ ηδξ είκαζ ιζηνά νμγ 

έςξ θεοηά ακάθμβα απυ ηδκ πμζηζθία, ζε ζπδιαηζζιυ «μιπνέθαξ» ζηδκ ημνοθή ημο 

θοημφ, εκχ μ αθαζηυξ ζςθδκμεζδήξ ηαζ πκμοδςηυξ υκμια "Βαθενζάκα" πνμήθεε απυ 

ηδ θαηζκζηή θέλδ valere πμο ζδιαίκεζ "οβεία ή δφκαιδ" ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ 

εεναπεοηζηή πνήζδ ημο θοημφ, ακ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ηαζ 

ζηδ δοκαηή ημο μζιή 

 

 

ΒΑΛΑΜΟ 

Σμ αάθζαιμ ήηακ βκςζηυ ςξ οπενζηυ ζηδκ ανπαία Δθθάδα εκχ ζηδ κευηενδ Δθθάδα 

είκαζ βκςζηυ ςξ ααθζαιυπμνημ ή ζπαευπμνημ, εκχ ζηδκ λέκδ (αββθζηή)αζαθζμβναθία 

ακαθένεηαζ ςξ St John's wort. ηδκ ανπαζυηδηα ημ πνδζζιμπμζμφζακ ςξ επμοθςηζηυ 

ζηζξ πθδβέξ πμο βζκυκημοζα απυ ηα ζπαεζά, ελ μο ηζ δ μκμιαζία ημο ζπαευπμνημ. 

ηζξ ΖΠΑ ιεηά απυ έκα πνυβναιια ημο ABC News ημκ Ημφκζμ ημο 1997 ημ οπενζηυ 

έβζκε ημ πζμ δδιμθζθέξ θοηυ, ημ εκαθθαηηζηυ «πνυγαη» (Ladose), βζα ηδκ ήπζα ηαζ 

ιέηνζα ηαηάεθζρδ.Υνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ςξ ακηζζπαζιςδζηυ ηαζ αεθηζςηζηυ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο φπκμο ζε ατπκίεξ. Ήδδ, ημ 1994 ζηδ Γενιακία, ζοκηαβμβναθήεδηακ 

ζοκηαβέξ βζα 20 εηαημιιφνζα αζεεκείξ. Μυκμ ζηδ Μμκηάκα ηςκ ΖΠΑ ηαθθζενβμφκηαζ 

ζήιενα 500.000 ζηνέιιαηα θοημφ. 
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ΓΛΤΚΑΝΗΟ 

Ο βθοηάκζζμξ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ ηζαδμθυνςκ. Δίκαζ θοηυ πμχδεξ, 
ιμκμεηέξ πμο ηαθθζενβείηαζ απυ ηδκ ανπαία επμπή.  Έπεζ  άκεδ ιζηνά θεοηά ζε 

ζηζάδζα ανηεηά ιεβάθα, θφθθα ιε ιεβάθεξ ζηνμββοθέξ πενζθένεζξ ηαζ ηνεζξ θμαμφξ, 
ζηέθεπμξ ιε θεπηέξ νααδχζεζξ, δζαηθαδζγυιεκμ, ηανπυ αοβμεζδή ηαζ πκμοδςηυ. 
Ακείγεζ απυ Ημφκζμ ιέπνζ Αφβμοζημ. Φηάκεζ ζε φρμξ ημοξ 50 πυκημοξ. Ο ζπυνμξ πμο 

ιαγεφεηαζ χνζιμξ ημκ επηέιανζμ  ηαζ  είκαζ πνήζζιμξ. Δίκαζ έκα εενιακηζηυ, 
δζεβενηζηυ πυνημ, ημ μπμίμ αεθηζχκεζ ηδκ πέρδ, δνα εοενβεηζηά ζημ ζοηχηζ ηαζ ημ 

ηοηθμθμνζαηυ ζφζηδια ηαζ έπεζ απμπνειπηζηή ηαζ μζζηνμβμκζηή δνάζδ. Δίκαζ ανηεηά 
απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ εκάκηζα ζημοξ ζπαζιμφξ-ημθζημφξ ηςκ εζςηενζηχκ ιοχκ (ημο 
ζημιάπμο ηαζ ηςκ εκηένςκ), αολάκεζ ηδκ απμαμθή αενίςκ ηςκ εκηένςκ ηαζ ηδκ 

πενζζηαθηζηυηδηα ημοξ, πνδζζιμπμζείηαζ εκάκηζα ζημ άζεια,ζημκ αήπα ηαζ ημκ 
ενεεζζιυ ηςκ άκς ακαπκεοζηζηχκ μδχκ, ζηδκ αναπκάδα ηδξ θςκήξ, ζακ εθζδνςηζηυ 

ηαζ ακηζπονεηζηυ 
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ιέζμ.  
οζηήκεηαζ ζηζξ ιδηένεξ πμο εδθάγμοκ βζαηί αολάκεζ ημ βάθα αθθά ηαζ ζακ δζμονδηζηυ 

ιέζμ ζηζξ αζεέκεζεξ ηςκ κεθνχκ, ημο ζοηςηζμφ ηαζ ημο παβηνέαημξ. Δλςηενζηά 
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ηδξ ρχναξ. Βνάγμκηαξ απμλδναιέκμοξ ηανπμφξ 

απυ βθοηάκζζμ ζε κενυ ιπμνμφιε κα εημζιάζμοιε έκα αθέρδια ημ μπμίμ απμηεθεί 
έκα ήπζμ ηαεανηζηυ. Δπίζδξ, παναζηεοάγεηαζ ςξ έβποια (Πνζκ ηδ πνήζδ 
ζοκεθίαμοιε εθαθνά ημοξ ζπυνμοξ βζα κα εθεοεενςεμφκ ηα πηδηζηά έθαζα. Ρίπκμοιε 

έκα θθζηγάκζ αναζηυ κενυ ζε 1-2 ημοηαθζέξ ημο ηζαβζμφ ζπυνμοξ ηαζ ημ αθήκμοιε 
ζηεπαζιέκμ βζα 10-15 θεπηά). Αθθά ηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ πμθημπμίδζδ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ελςηενζηά. 

 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

Οζ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο εθαζμθάδμο ήηακ βκςζηέξ απυ ηα ανπαζυηαηα πνυκζα. 
ήιενα ένπεηαζ δ επζζηήιδ κα ημ επζαεααζχζεζ ηαζ κα παναηηδνίζεζ ημ εθαζυθαδμ υπζ 
ιυκμ ζδακζηή ηνμθή αθθά ηαζ θάνιαημ βζα πμθθέξ παεήζεζξ. Οζ εοενβεηζηέξ ημο 

ζδζυηδηεξ μθείθμκηαζ υπζ ιυκμ ζηδ ζφκεεζή ημο, αθθά ηαζ ζηδκ ακαθμβία ηςκ 
ζοζηαηζηχκ ημο. Σμ εθαζυθαδμ πενζέπεζ εθασηυ μλφ (73% - 80%), αζηαιίκεξ  Α, Δ, D, Κ, 

θαζκμθζηέξ εκχζεζξ, ζηενυθεξ, θςζθμθζπίδζα, ηενπεκζηέξ αθημυθεξ  ηαζ επζπθέμκ 
ζοζηαηζηά ηα μπμία δίκμοκ ζημ θάδζ άνςια, βεφζδ ηαζ ζζπονέξ  δζαηνμθζηέξ ζδζυηδηεξ.  
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                                                                                                                1.Πνμζηαηεφεζ 

ημ πεπηζηυ ζφζηδια, ιεζχκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ δδιζμονβίαξ έθημοξ.    2. Βμδεά ζηδ 
ζςζηή ακάπηολδ ηςκ μζηχκ ηςκ παζδζχκ ηαζ είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ 
ζζμννμπίαξ ημο ιεηααμθζζιμφ.                                                              3. Δίκαζ υπθμ 

ηαηά ηδξ μζηεμπυνςζδξ, εκχ πάνδ ζηδ αζηαιίκδ Δ επζαναδφκεζ ηδκ αθθμίςζδ ηςκ 
ηοηηάνςκ πμο μδδβμφκ ζημ θοζζηυ βήναξ.                                        4. Παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ εεναπεία παεήζεςκ ηδξ πμθήξ ηαζ δνα ακαζηαθηζηά  ζημ 
ζπδιαηζζιυ πμθυθζεςκ.                                                                                       5. 
Μεζχκεζ ηδκ ηαηή πμθδζηενίκδ ηαζ αολάκεζ ηδκ ηαθή. Ζ ζηαεενή ηαηακάθςζδ 

εθαζμθάδμο  ιεζχκεζ ηδ εκδζζιυηδηα απυ ηανδζαββεζαηά ηαζ εβηεθαθζηά κμζήιαηα.  6. 
οιαάθθεζ ζηδκ απμθοβή ηδξ ακάπηολδξ  ανηεηχκ ιμνθχκ ηανηίκμο ηαζ ζδζαίηενα 

ημο ηανηίκμο ημο ιαζημφ.                                                                                          7. 
Ζ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο ζε  ζοκδοαζιυ ιε ράνζ, ιεζχκεζ ζημ 1/4 ηζξ πζεακυηδηεξ 
πνυηθδζδξ νεοιαημεζδμφξ  ανενίηζδαξ.                                                     8. Βεθηζχκεζ 

ηδκ ηζκδηζηυηδηα ημο  παπέςξ εκηένμο.                                                  9. Πανμοζζάγεζ 
αλζυθμβδ εοενβεηζηή  δνάζδ ζηδ εεναπεία ημο δζααήηδ.  

ΚΑΝΔΛΑ 

Ζ ηακέθα απμηεθεί έκα ιμκαδζηυ ηανφηεοια ιε ζδιακηζηά μνβακμθδπηζηά 
παναηηδνζζηζηά, αλζμγήθεοημ δζαηνμθζηυ πθμφημ ηαζ ζδζαίηενεξ εεναπεοηζηέξ 
ζδζυηδηεξ.Υαναηηδνίγεηαζ εεναπεοηζηή πάνδ ζηα ζοζηαηζηά πμο πενζέπεζ ιε ηονζυηενδ 

ηδ ζζκαιαθδεφδδ.Ζ ζζκαιαθδεφδδ επζδνά ζηα αζιμπεηάθζα ηαζ έπεζ ανεεεί υηζ αμδεάεζ 
ζηδκ πνυθδρδ ζπδιαηζζιμφ ενυιαςκ ζημκ μνβακζζιυ.               Δπίζδξ, ζοζηαηζηά 

ηδξ ηακέθαξ έπμοκ ζζπονή ακηζθθεβιμκχδδ ηαζ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ, πάνδ ζηδκ 
ζηακυηδηά ημοξ κα ειπμδίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ακεπζεφιδηςκ ααηηδνίςκ, ιοηήηςκ η.α.  
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Πανάθθδθα, αμδεά ζηδ δοζπερία, ζηδκ οπένηαζδ, ζηδκ αεθηίςζδ ημο θζπζδαζιζημφ 

πνμθίθ, ζημοξ πμκμηεθάθμοξ, ζηζξ ηνάιπεξ, ζημοξ πυκμοξ ηδξ πενζυδμο ηαζ ημο 
ζηυιαπμο εκχ έπεζ εεηζηή επίδναζδ ζημ έθημξ ημο ζημιάπμο ηαζ ημο 

δςδεηαδάηηοθμο.                                                                                                      Ζ 
ηακέθα αμδεά ζημκ ηαθφηενμ έθεβπμ ημο ζαηπάνμο. Καεοζηενεί ημ νοειυ βαζηνζηήξ 
ηέκςζδξ, δδθαδή ημ πνυκμ πμο πνεζάγεηαζ δ ηνμθή βζα κα πενάζεζ απυ ημ ζημιάπζ, 

ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ ιζα πζμ ανβή απμννυθδζδ ηςκ ζαηπάνςκ ηδξ 
ηνμθήξ.Πανάθθδθα, ενεοκδηζηά δεδμιέκα ηαηαδεζηκφμοκ ιζα ζδιακηζηή επίδναζδ ηδξ 

ηακέθαξ ζηδκ εοαζζεδζία ηςκ ηοηηάνςκ ημο μνβακζζιμφ ζηδκ ζκζμοθίκδ, 
αεθηζχκμκηαξ ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ αηυιδ πενζζζυηενμ ημκ βθοηαζιζηυ έθεβπμ.  

ΛΟΤΗΕΑ  

Έπεζ πακέιμνθα ιζηνά άκεδ ζε θεοηυ, ιμα ή πνάζζκμ πνχια ηαζ οπένμπμ άνςια 

πμο εοιίγεζ θειυκζ. Ο θυβμξ βζα ηδ θμοίγα, έκα αυηακμ ιε πμζηίθεξ θανιαηεοηζηέξ 
ζδζυηδηεξ, ημ μπμίμ, ακ ηαζ έπμοιε ηαοηίζεζ ιε ηδκ εθθδκζηή βδ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Αιενζηή, εκχ ζηδκ Δονχπδ ημ έθενακ μζ Ηζπακμί ημκ 17μ αζχκα. 
Ζ θμοίγα είκαζ βκςζηή ηονίςξ βζα ηδ ζοιαμθή ηδξ ζημ αδοκάηζζια ηαζ ηδ αεθηίςζδ 
ηδξ ηοηηανίηζδαξ. 

 

Πχξ ιαξ ςθεθεί; 
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1. Θεςνείηαζ αυηακμ ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηυ ζημ αδοκάηζζια, επεζδή έπεζ ηδκ      
ζδζυηδηα κα θζχκεζ ημ θίπμξ, εκχ πανάθθδθα ηαηαπμθειά ηδκ ηοηηανίηζδα.                                  

2. Καηαπναΰκεζ ημ ζημιάπζ ηαζ ημ πεπηζηυ ζφζηδια, βζ’ αοηυ ηαζ εκδείηκοηαζ ζε 
πενζπηχζεζξ δοζπερίαξ, θμοζηχιαημξ, ημθζημφ ημο ζημιάπμο ηαζ εκηενζηχκ 

δζαηαναπχκ.                                                                                                                   
3. Έπεζ ακηζπονεηζηή δνάζδ, εκχ εεςνείηαζ απμηεθεζιαηζηυ ζε πενίπηςζδ δζάννμζαξ 
ή αζιμνναβίαξ.                                                                                                                     

4. οβηαηαθέβεηαζ ζηα ημκςηζηά αυηακα, αθθά ηαοηυπνμκα έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα 
πνμζθένεζ έκακ ήνειμ φπκμ, δζχπκμκηαξ ηδκ έκηαζδ ηαζ ημ ζηνεξ.                                                  

5. οζηήκεηαζ ζε πενζπηχζεζξ ηαημζιίαξ ημο ζηυιαημξ.  

 

Η ΦΡΤΗ ΛΙΣΑ ΜΕ ΣΑ 23 ΑΡΨΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΥΤΣΑ 
 

Σζ είκαζ ανςιαηζηά θοηά; 

Σα ανςιαηζηά θοηά είκαζ υιμνθα ηαζ εοςδζαζηά, εκχ πανάθθδθα δζαεέημοκ 

πθδεχνα πνήζζιςκ εεναπεοηζηχκ ζδζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαεδιενζκά ζημ ιαβείνεια. θμ ηαζ πενζζζυηενμζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δζαηδνμφκ 

ηέημζμοξ είδμοξ θοηά ζημκ ηήπμ ημοξ ή ζε βθάζηνεξ ζημ ιπαθηυκζ ημοξ.  

Ζ «ηαοηυηδηα» ηςκ θοηχκ, μζ μζημκμιζηέξ απμδυζεζξ ηαζ δ πνήζδ ημοξ  

Ζ νίβακδ: είκαζ πμθοεηήξ εάικμξ. οθθέβεηαζ 
υηακ είκαζ ζε πθήνδ άκεδζδ ιε απμημπή. Σμ 

αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
ανςιαημπμζία, ηδ θανιαηεοηζηή ηαζ δ λδνή 

δνυβδ ζακ άνηοια ζε θαβδηά. Έπεζ 
πενζεηηζηυηδηα ζε αζεένζμ έθαζμ 3,15%. Έπεζ 
ιία απυδμζδ 150 ηζθά ημ ζηνέιια ηαζ δίκεζ 

αηαεάνζζηδ πνυζμδμ 400- 600 εονχ ημ 
ζηνέιια. Ζ νίβακδ ανίζηεηαζ ζηδ δεφηενδ εέζδ 

ηςκ ελαβςβχκ ηδξ πχναξ ιαξ ζε ανςιαηζηά 
ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά ιεηά ημκ ηνυημ. Σμ 62,5% ηδξ αλίαξ ημοξ πνμςεείηαζ ζε 
ηνίηεξ πχνεξ, ιε ζδιακηζηυηενδ ηζξ ΖΠΑ πμο απμννμθά ημ 55,3. 

Σμ δεκδνμθίαακμ: είκαζ πμθοεηήξ εάικμξ. 
οθθέβμκηαζ ηα άκεδ ηαζ ηα θφθθα ημο. Βνίζηεηαζ 
ζε πθήνδ απυδμζδ ηαηά ημκ ηνίημ πνυκμ. Σμ 

αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
ανςιαημπμζία, ηδ θανιαηεοηζηή αθθά ηαζ ηδκ 

παναβςβή ζαπχκςκ ηαζ ζακ ζοκηδνδηζηυ ζε 
πμηά ηαζ ηνμθέξ. Έπεζ πενζεηηζηυηδηαξ αζεένζμ 
έθαζμ 1,5-3%. Ζ λδνή δνυβδ απυ ηα άκεδ ηαζ ηα 

θφθθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ άνηοια ζε δζάθμνα 

θαβδηά. 

Ζ ιέκηα: είκαζ θοηυ ανςιαηζηυ, θανιαηεοηζηυ ηαζ 
ιεθζζζμημιζηυ. Σμ οπένβεζμ ηιήια ηδξ πενζέπεζ 

αζεένζμ έθαζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
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ανςιαημπμζία ηαζ ηδ ζαπςκμπμζία, ζηδκ πμημπμζία ηαζ ηδ γαπανμπθαζηζηή. Ζ 
πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε αζεένζα έθαζα είκαζ πενίπμο 3,5-4%. 

Σμ βθοηάκζζμ: είκαζ εηήζζμ πμχδεξ θοηυ. Απμδίδεζ 

100-150 ηζθά ηανπμφ ημ ζηνέιια. Υνδζζιμπμζείηαζ 
ζηδκ παναβςβή μφγμο, ηζίπμονμο αθθά ηαζ ζακ 

άνηοια ζε ηνυθζια. Πανάβεηαζ αζεένζμ έθαζμ, πμο 
είκαζ ηαηάθθδθμ ζηδκ πμημπμζία. 

 

 

Σμ δίηηαιμ: είκαζ πμχδεξ πμθοεηέξ θοηυ. οθθέβεηαζ 

ζε πθήνδ άκεδζδ ιε 3-5 ημπέξ ημκ πνυκμ. 
Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ αθέρδια. Σμ αζεένζμ έθαζμ 
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ θανιαηεοηζηή αθθά ηαζ 

πμημπμζία ηαζ ζηδκ παναβςβή ημο αενιμφη. 

 

 

 

Ο δουζιμξ: είκαζ πμθοεηήξ πυα. Γζα λδνή δνυβδ 

ζοβημιίγεηαζ θίβμ πνζκ απυ ηδκ άκεδζδ, εκχ βζα 
αζεένζμ έθαζμ ζοθθέβεηαζ ζε πθήνδ άκεδζδ. Ζ 
πενζεηηζηυηδηά ημο ζε αζεένζμ έθαζμ ακένπεηαζ 

ζε 0,8-2% ηαζ ζε λδνή δνυβδ απμδίδεζ 150-200 
ηζθά ημ ζηνέιια. Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ άνηοια 
ζε θαβδηά, αθθά ηαζ ζακ αθέρδια. 

 

 

Σμ θαζηυιδθμ: είκαζ πμθοεηέξ πμχδεξ θοηυ. 
οθθέβμκηαζ μζ αθαζημί ιε ηα άκεδ ηαζ ηα θφθθα 
ημο. Ζ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε αζεένζμ έθαζμ είκαζ 

1,0% ζηα άκεδ ηαζ 1,9% ζηα θφθθα. 

 

 

 

Ο ααζζθζηυξ: είκαζ εηήζζμ πμχδεξ θοηυ. 
Καηάθθδθμ βζα ηαθθζένβεζα ζε πενζμπέξ ιε ήπζμ 

ηθίια. Σμ αζεένζμ έθαζυ ημο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
ανςιαημπμζία, ηδ θανιαημθμβία ηαζ ηδκ 
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παναβςβή ζαπχκςκ. Πενζέπεζ 0,5-1,2% αζεένζμ έθαζμ. 

 

Σμ ηφιζκμ: είκαζ εηήζζμ πμχδεξ θοηυ ημο μπμίμο μζ 

απμλδναιέκμζ ηανπμί πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ζηυκδ 
ζηδ ιαβεζνζηή βζα ημ άνςιά ημοξ. Δπίζδξ μζ ζπυνμζ 
ημο πενζέπμοκ αζεένζμ έθαζμ ιε ιζα πενζεηηζηυηδηα 2-

3%. 

 

 

 

Ο ηυθζακδνμξ: είκαζ εηήζζμ θοηυ. 
Υνδζζιμπμζμφκηαζ μζ λδνμί ζπυνμζ ημο ζακ 

αθέρδια βζα θυβμοξ θανιαηεοηζημφξ. Σμ αζεένζμ 
έθαζμ πμο πενζέπεζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ 

αζμιδπακία ηνμθίιςκ, ηδκ παναβςβή ζαπμοκζχκ 
η.θπ. Ζ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε αζεένζα έθαζα 
ακένπεηαζ απυ 0,03%- 2%. 

 

Ζ θεαάκηα: είκαζ έκαξ παιδθυξ πμθοεηήξ 

εάικμξ. οθθέβεηαζ ηδκ πενίμδμ ηδξ πθήνμοξ 
άκεδζδξ. Σμ αζεένζμ έθαζμ 
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, 

ζαπςκμπμζία, θανιαηεοηζηή. Ζ πενζεηηζηυηδηά 
ημο ζε αζεένζμ έθαζμ είκαζ 1-3%. 

 

Ζ ιακηγμονάκα: είκαζ πμθοεηήξ πυα. Γζα 

παναβςβή αζεένζμο εθαίμο ζοθθέβεηαζ ζε 
πθήνδ άκεδζδ ιε απμημπή, εκχ βζα παναβςβή 
λδνήξ δνυβδξ ηυαεηαζ θίβμ πνζκ απυ ηδκ 

άκεδζδ. Σμ αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
ανςιαημπμζία, ηδ θανιαημπμζία, ηαζ δ λδνή 

δνυβδ ζακ άνηοια ζε θαβδηά ή ζακ αθέρδια. 

 

Σμ ιεθζζζυπμνημ: είκαζ πμθοεηήξ πυα. Γίκεζ 
2-3 παναβςβέξ εηδζίςξ. Σμ αζεένζμ έθαζμ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, ηδ 
θανιαηεοηζηή, αθθά ηαζ ζηδκ παναζηεοή ημο 
αενιμφη. Ζ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε αζεένζμ 
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έθαζμ είκαζ 0,13-0,20%. Σα λδνά ημο θφθθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ αθέρδια. 

 

Σμ παιμιήθζ: αθέρδια. ημ παιμιήθζ είκαζ εηήζζμ 

θοηυ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, ζηδκ 
παναβςβή ηαθθοκηζηχκ, ηδ θανιαηεοηζηή, ζακ Ζ 
πενζεηηζηυηδηά ημο ζε αζεένζμ έθαζμ είκαζ 0,6 -1%. 

 

 

 

Σμ ηνζακηάθοθθμ: είκαζ εαικχδεξ 
πμθοεηέξ θοηυ. οθθέβμκηαζ ηα 
ηνζακηάθοθθα απυ ηα μπμία πανάβεηαζ 

ημ νμδέθαζμ ηαζ ημ νμδυζηαιμ, πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 

ανςιαημπμζία. Δπίζδξ ηα νμδμπέηαθα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα παναβςβή 
βθοημφ ημοηαθζμφ. 

 

Ζ ιαζηίπα: Ζ ιαζηίπα ηδξ Υίμο, είκαζ έκα είδμξ 
ζπίκμο. Ζ απυδμζδ ηδξ ηοιαίκεηαζ απυ ηα 
350-1000 βναιιάνζα ακά θοηυ. Ζ ιαζηίπα 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, ηδ 
θανιαηεοηζηή, ζε παναβςβή ηαθθοκηζηχκ, 
γαπανμπθαζηζηή. Καθθζενβείηαζ απμηθεζζηζηά 

ζηδ Υίμ. 

 

 

Ζ 
ανιπανυνζγα: είκαζ πμθοεηέξ 

πμχδεξ θοηυ. Έπεζ ιία ιέζδ 
πενζεηηζηυηδηα ζε αζεένζμ έθαζμ 

0,15%. Έπεζ ιία ιέζδ παναβςβή 150 ηζθχκ 
ακά ζηνέιια λδνά θφθθα. 
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Σμ εοιάνζ: είκαζ πμθοεηέξ πμχδεξ θοηυ ηςκ 
εενιυηενςκ αθθά ηαζ ροπνυηενςκ πενζμπχκ. 

Δίκαζ άνζζημ ιεθζζζμημιζηυ θοηυ. Σμ αζεένζμ 
έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία ηαζ 

ζηδκ παναβςβή ηαθθοκηζηχκ, αθθά ηαζ ζηδκ 
μιμζμπαεδηζηή. Πενζέπεζ 1,5-3,4% αζεένζμ 
έθαζμ. 

 

Ο ιάναεμξ ή θζκυηζμ: Ο ιάναεμξ είκαζ 

έκα πμχδεξ θοηυ πμο έπεζ φρμξ 0,5-1,5 
ιέηνμ ημο μπμίμο ηα θφθθα 
ιμζάγμοκ πμθφ ιε ημκ άκδεμ. Σμ θζκυηζμ 

πένα απυ ημ ιαβείνεια ηνχβεηαζ ηαζ ςιυ ζε 
ζαθάηεξ. Απυ ηα ζπένιαηά ημο, 

πανάβεηαζ ιε απυζηαλδ έκα αζεένζμ έθαζμ 
πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
πμημπμζία, ηδκ ανςιαημπμζία ηαζ ηδ 

θανιαηεοηζηή. 

 

Ζ δάθκδ: Δίκαζ έκα αεζεαθέξ δέκηνμ. Σα θφθθα ηδξ 
ζοβημιίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 

θεζκμπχνμο. Σα θφθθα ηδξ πενζέπμοκ 2,7-
3% αζεένζμ έθαζμ. Σα θφθθα ηαζ ηα άκεδ ηδξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ άνηοια ζε θαβδηά. 

Σμ αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, 
ζαπςκμπμζία 

 

 

 

 

Ζ ενμφιπα: είκαζ πμθοεηήξ εάικμξ. 
Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ ζακ λδνή 
δνυβδ ζακ άνηοια. Δπίζδξ πανάβεηαζ αζεένζμ έθαζμ 

ζηδκ ανςιαημπμζία ηαζ ηδ θανιαηεοηζηή. 
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Ο ηνυημξ: απμηεθεί ημ ηονζυηενμ ελαβχβζιμ πνμσυκ ιε 
πμζμζηυ 51% επί ημο ζοκυθμο ηδξ αλίαξ ηςκ 

ελαβχβζιςκ πνμσυκηςκ. Απυ αοηυκ πανάβεηαζ έκα 
απυ ηα πζμ αηνζαά ιπαπανζηά ζημκ ηυζιμ. 

οβημιίγεηαζ μ φπενμξ ημο άκεμοξ ημο. Γίκεζ 
παναβςβή 0,8-1 ηζθυ ημ ζηνέιια ηαζ αηαεάνζζηδ 
πνυζμδμ 1500-1800€ ημ ζηνέιια. ηδκ Δθθάδα 

ηαθθζενβείηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ Κμγάκδ. 
Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ: είκαζ πμθφ ανςιαηζηή πμθοεηήξ 

πυα. Απμδίδεζ πενίπμο 150 ηζθά απμλδναιέκδξ δνυβδξ. Ζ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε 
αζεένζμ έθαζμ είκαζ 0,05-1%. Σμ αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία ηαζ 
ηδ θανιαηεοηζηή. 

ΦΡΗΗ ΒΟΣΑΝΨΝ ΣΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

Μενζηέξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ημ πχξ ιενζηά αυηακα ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ κα 
έπμοιε ιζα ζζμννμπδιέκδ ηαζ ζοκεηή δζαηνμθή είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ. Σα θνέζηα 
αυηακα δεκ πνμζεέημοκ απθά βεφζδ πςνίξ εενιίδεξ ζημ θαβδηυ ιαξ, αθθά επίζδξ 

απμδεζηκφμκηαζ ηαζ ςθέθζια βζα ηδκ οβεία, ιε εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Ζ αμηακζηή 
ζαηνζηή πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ημογίκα εδχ ηαζ πζθζάδεξ πνυκζα ηαζ δεδμιέκμο ημο υηζ δ 

ακηίδναζδ ημο μνβακζζιμφ ιαξ ζε αοηά ηα θοζζηά θάνιαηα δεκ έπεζ αθθάλεζ, εα 
πνέπεζ κα εηιεηαθθεοημφιε ηζξ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ επζθμβέξ πμο έπμοιε.Αξ δμφιε 
θμζπυκ ηα ανςιαηζηά θοηά ηαζ αυηακα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πζμ ζοπκά ζηδ 

ιαβεζνζηή: 

Ακδεμξ 

οκδοάγεηαζ ιε ηανυηα, αναηά ηαζ αβηζκάνεξ, αθθά ηαζ ιε ράνζα, ηονίςξ ζε ζοκηαβέξ 
πμο δεκ πενζέπμοκ κημιάηα 

Βαζζθζημξ  

Ζ πζμ δζάζδιδ ζοκηαβή ημο είκαζ δ ζάθηζα πέζημ. Σαζνζάγεζ, υιςξ, ηαζ ιε κημιάηεξ, 

ιπζγέθζα ηαζ ημθμηοεάηζα, εκχ βίκεηαζ ςναίμ κηνέζζκβη πάκς απυ θεοηά διίζηθδνα 
ακάθαηα ηονζά (ιμηζανέθα, διίζηθδνμ ηαηζζηίζζμ ηονί).  

Γαθκδ 

Eίκαζ ζδακζηυ ιονςδζηυ βζα ζμφπεξ ηαζ ημηηζκζζηυ.  

Θοιανζ 

'Eπεζ ηδ πνήζδ ηδξ νίβακδξ (ηαζνζάγεζ, δδθαδή, ζε ζαθάηεξ, κηάημ ηθπ.), αθθά πδβαίκεζ 
πμθφ ηαζ ιε εαθαζζζκά. Σμ εοιάνζ είκαζ ζδακζηυ ζε βανίδεξ ζαβακάηζ ιε κημιάηα  

Μεκηα  

Ζ ιέκηα ηαζνζάγεζ ζδακζηά ιε ηζξ θνμοημζαθάηεξ, εκχ ιπμνείηε κα ηδ πνδζζιμπμζήζεηε 
ηαζ ζηδκ παναζηεοή μνζζιέκςκ βθοηχκ. 

Ρζβακδ  

Μπαίκεζ πακημφ. Σαζνζάγεζ, υιςξ, ηονίςξ ιε κημιάηεξ (κςπέξ ή ζάθηζεξ κημιάηαξ), 
παηάηεξ θμφνκμο ηαζ ημηυπμοθμ., επίζδξ ζε ζαθάηεξ, ζε ιανζκάδεξ βζα ρδηά ηνέαηα 
ή ζε ζμφπεξ 

αθνακ – ηνμημξ 

Ζ ζδζαίηενδ ιονςδζά ημο ηαζνζάγεζ βεοζηζηά ιε ημ νφγζ. Υνδζζιμπμζείηε  μ ηνυημξ  
επίζδξ, ιε ιαβζμκέγα, βζα κα ηδκ Παναζηεοή ηδξ   ζάθηζαξ ημο  ρανζμφ.  
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ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΒΟΣΑΝΨΝ 

θμζ βκςνίγμοιε πςξ ηα αυηακα έπμοκ ηαθθοκηζηέξ ζδζυηδηεξ, ηαεχξ πενζέπμκηαζ ςξ 
ααζζηά ζοζηαηζηά ζε υθα ηα πνμσυκηα μιμνθζάξ. 

 

Βυηακα βζα ηδ θνμκηίδα ηςκ ιαθθζχκ: Σα ανςιαηζηά αυηακα, πμο πνδζζιμπμζμφιε 

ζηδ ιαβεζνζηή ςξ ηανοηεφιαηα αθθά ηαζ βζα κα παναζηεοάζμοιε οβζεζκά αθερήιαηα, 
απμηεθμφκ πνχηδξ ηάλεςξ 

ηαθθοκηζηά βζα ηδ θνμκηίδα ηςκ ιαθθζχκ. Ανηεί κα λένμοιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημοξ ηαζ πμζα 
εκδείηκοκηαζ βζα ηάεε ηφπμ ιαθθζχκ. 

 Θοιάνζ: Γζαεέηεζ ηζξ πενζζζυηενεξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ απυ υθα ηα ανςιαηζηά 
αυηακα ηαζ πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ thymus vulgaris. Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ημ 

πνδζζιμπμζμφζακ ζακ απμθοιακηζηυ ζηζξ πθδβέξ, εκχ μζ Ρςιαίμζ ζηναηζχηεξ έηακακ 
ιπάκζμ ζε κενυ ανςιαηζζιέκμ ιε εοιάνζ βζα κα ακαγςμβμκδεμφκ ηαζ κα 

δοκαιχζμοκ. Πενζέπεηαζ ζε πμθθά ζαιπμοάκ, πμο πανίγμοκ δφκαιδ, εθαζηζηυηδηα 
ηαζ υβημ ζηα ιαθθζά. 

 Γεκηνμθίαακμ:Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ ηανφηεοια ζηδ ιαβεζνζηή, ζηδ ενδζηεοηζηή 

πανάδμζδ βζα ημοξ αβζαζιμφξ, αθθά ηαζ ςξ θάνιαημ. Πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ 
rosemarinus officinalis ηαζ έπεζ ελαζνεηζηέξ ημκςηζηέξ ζδζυηδηεξ, εεςνείηαζ δε υηζ δ 

παναηηδνζζηζηή ιονςδζά ημο, πμο εοιίγεζ ηαιθμνά, δζεβείνεζ ηζξ εβηεθαθζηέξ 
θεζημονβίεξ ηαζ αεθηζχκεζ ηδ ικήιδ. Χξ ζοζηαηζηυ ζημ ζαιπμοάκ δίκεζ δφκαιδ ηαζ 
θάιρδ ζηα ιαθθζά. 

 Υαιμιήθζ:Δίκαζ ημ ηαηελμπήκ ηαηαπνατκηζηυ αυηακμ ηαζ πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ 

marticaria chamomilla. Χξ αθέρδια εκδείηκοηαζ βζα ηζξ ακηζθθεβιμκχδεζξ ηαζ 
ακηζπονεηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, εκχ ημ εηπφθζζιά ημο πενζέπεηαζ ζε υθα ζπεδυκ ηα 

ημζιεημθμβζηά πνμσυκηα, πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ θνμκηίδα ηδξ εοαίζεδηδξ, 
αθθενβζηήξ ή ενεεζζιέκδξ επζδενιίδαξ απυ ελςηενζηά αίηζα (π. π. UV αηηζκμαμθία). 
Δπίζδξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζαιπμοάκ πμο «λακεαίκμοκ» ηα ιαθθζά. 

 Φαζηυιδθμ:Πνμένπεηαζ μπυ ημ θοηυ salvia officinalis ηαζ ημ πνδζζιμπμζμφζακ ζηδκ 
ανπαζυηδηα ςξ ακηζζδπηζηυ ζηα ηναφιαηα απυ δάβηςια θζδζμφ. Οζ Ρςιαίμζ ημ 

εεςνμφζακ ζενυ θοηυ ηαζ πίζηεοακ πςξ πανίγεζ ιαηνμγςία ηαζ  εκζζπφεζ ηδ 
βμκζιυηδηα. Χξ αθέρδια δεκ ζοκζζηάηαζ ιυκμ ζηζξ βοκαίηεξ πμο εδθάγμοκ, βζαηί δίκεζ 
ιζα πζηνή βεφζδ ζημ ιδηνζηυ βάθα. 

 
 Μεθζζζυπμνημ:Πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ melissa officinalis, ημ μπμίμ μκμιάζηδηε έηζζ 

βζαηί πνμζεθηφεζ ηζξ ιέθζζζεξ θυβς ηδξ εοςδζάξ ημο, πμο εοιίγεζ έκημκα θειυκζ. ηδκ 
ημζιεημθμβία πνδζζιμπμζείηαζ ζε ημκςηζηέξ θμζζυκ, γεθ ηαεανζζιμφ ηαζ ιζα πθδεχνα 
πνμσυκηςκ ζφζθζβλδξ-αδοκαηίζιαημξ.  

 
 Ρίβακδ:Πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ origanum vulgare ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ 

απμλδναιέκδ ζακ ιπαπανζηυ. Σμ εηπφθζζια νίβακδξ πενζέπεηαζ ζε πμθθά ζαιπμοάκ, 
επεζδή νοειίγεζ ηδ θεζημονβία ηςκ ζιδβιαημβυκςκ αδέκςκ ηαζ πενζμνίγεζ ηδκ έηηνζζδ 
ζιήβιαημξ. 

 
 Καθέκημοθα:Δίκαζ απμηθεζζηζηά θανιαηεοηζηυ αυηακμ ηαζ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

ηανφηεοια. Πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ calendula officinalis ηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ 
πχνμξ ιαξ απμηαθείηαζ «κεηνμθμφθμοδμ». Δπεζδή έπεζ άνζζηεξ επμοθςηζηέξ 
ζδζυηδηεξ, απακηάηαζ ςξ ζοζηαηζηυ ζε πμθθά ηαθθοκηζηά βζα ηδ θνμκηίδα ηδξ 

επζδενιίδαξ ηαζ ηςκ ιαθθζχκ, ζηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ακηζβδνακηζηέξ ηνέιεξ 
κφπηαξ, ημκηίζζμκεν ηαζ ιάζηεξ επακυνεςζδξ βζα ηαθαζπςνδιέκα ή ααιιέκα ιαθθζά.  

 Μέκηα:Πνμένπεηαζ μπυ ημ θοηυ mentha piperita, ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ ίδζα μζημβέκεζα 
ιε ημ δουζιμ (mentha viridis). ηδκ ανπαζυηδηα εεςνμφκηακ ελαζνεηζηυ αθνμδζζζαηυ, 
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εκχ ζήιενα πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιαβεζνζηή ηαζ ηδκ ημζιεημθμβία, ηονίςξ ζε 
μδμκηυπαζηεξ, ηαηαπνατκηζηέξ ηνέιεξ ηαζ ζαιπμοάκ. Γεκ εκδείηκοηαζ ςξ αθέρδια 

βζα ηζξ κέεξ ιδηένεξ πμο εδθάγμοκ, επεζδή ειπμδίγεζ ηδκ παναβςβή βάθαηημξ.  
 Σζμοηκίδα:ηδ αμηακμθμβία μκμιάγεηαζ urtica dioica ηαζ πενζέπεζ έκα ζζπονυ ημηηέζθ 

αζηαιζκχκ ηαζ ιεηάθθςκ, πμο ηδκ ηαεζζηά άνζζημ θανιαηεοηζηυ αυηακμ. Χξ αθέρδια 
έπεζ δζμονδηζηή, ημκςηζηή ηαζ ακηζνεοιαηζηή δνάζδ, εκχ ηα θφθθα ηδξ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδ ιαβεζνζηή, ζε ζαθάηεξ ή βεοζηζηυηαηεξ ηζμοηκζδυπζηεξ. Ζ 

επαθή ημο θοημφ ιε ηδ βοική επζδενιίδα πνμηαθεί έκημκμ ενεεζζιυ, πμο 
εηδδθχκεηαζ ιε πανμδζηυ ηάρζιμ ηαζ θαβμφνα. Σα ζοιπηχιαηα, ςζηυζμ, 

οπμπςνμφκ ακ ημπμεεηήζμοιε θφθθα ιμθυπαξ πάκς ζηδκ ενεεζζιέκδ πενζμπή.  

Βυηακα πενζπμίδζδξ ημο ζχιαημξ: ημ δένια ιαξ δζαεέηεζ ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ 
απμννυθδζδξ, παίνκμκηαξ εεναπεοηζηέξ ή επζαθααείξ μοζίεξ πμο εζζένπμκηαζ ζημκ 
μνβακζζιυ ιαξ. Λυβμο πάνδ, πδιζηά πμο πενζέπμκηαζ ζε ηαθθοκηζηά έπμοκ ανεεεί ζημ 

αίια, ακ απθχζμοιε ζηυνδμ ζημ δένια ιαξ, δ ιονςδζά ημο ανβυηενα ακζπκεφεηαζ 
ζηδκ ακαπκμή ιαξ ηαζ ηα έθαζα ηδξ ανςιαημεεναπείαξ πμο ηνίαμκηαζ ζημ δένια, 

επζδνμφκ ζημ κεονζηυ ιαξ ζφζηδια. 
Γεκ πνεζάγεηαζ κα πμφιε πμθθά βζα κα πεζζημφιε ημ υηζ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ βζα 
ηδκ οβεία ιαξ, δ δζαηήνδζδ ημο δένιαημξ ιαξ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ. Σζ πνεζάγεηαζ ημ 

δένια ιαξ βζα κα είκαζ οβζέξ; 
Πνέπεζ κα θνμκηίγμοιε ηνία πνάβιαηα. Σμκ ηαεανζζιυ ημο, ηδκ ηυκςζδ ηαζ ηδκ 

ενέρδ ημο. 
Γζα ημκ θυβμ αοηυ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε αυηακα πμο ιπμνμφκ κα 
θνμκηίζμοκ απαθά ημ ζχια ιαξ. Ζ ζςζηή πνήζδ ημοξ αμδεά ζηδκ ηυκςζδ ημο 

δένιαημξ, απμηαεζζημφκ ημ θοζζηυ pH ημο ηαζ ημ ενέθμοκ ιε ηα θοηζηά έθαζα.Αξ 
δμφιε ιενζηά αυηακα ηαζ ηζξ ηαθθοκηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ.  

δμφιε  
 αιπμφημξ: Σα άκεδ ημο έπμοκ ζδζυηδηεξ ηαεανζζηζηέξ, ιαθαηηζηέξ, ακμίβεζ ημ πνχια 

ημο δένιαημξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ εθίδνςζδ. 

 Ηνθακδζηυ ανφμ: Μαθαηηζηυ  
 Βζμθέηα: Μαθαηηζηυ ηαζ ηαεανζζηζηυ  

 Μμθυπα: Μαθαηηζηυ  
 Καιθμνά: Μαθαηηζηυ  
 Καθέκημοθα: Καεανζζηζηυ, ηοπηζηυ, επμοθςηζηυ ηαζ ημκςηζηυ  

 Αιάιεθζξ: ηοπηζηυ, επμοθςηζηυ  
 Δημοζγέημ: ηοπηζηυ  

 Αθπδιίθδ: ηοπηζηυ  
 Θοιάνζ: Σμκςηζηυ, ακαγςμβμκδηζηυ, απμθοιακηζηυ  
 Απζθθέα: Καεανζζηζηυ, ημκςηζηυ, εθζδνςηζηυ  

 Υαιμιήθζ: Καεανζζηζηυ, δνμζζζηζηυ, ακμίβεζ ημ πνχια, ακηζθθεβιμκχδεξ  
 Λεαάκηα: Ακηζζδπηζηυ, δζεβενηζηυ. 

Ζ εθανιμβή αέααζα ηςκ αμηάκςκ βίκεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ. Σα αυηακα 
βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο πνμζχπμο ηα πνδζζιμπμζμφιε ημ ανάδο ηαζ ημ πνςί βζα κα 
αθαζνμφιε ημ ιαηζβζάγ ή ηδκ ανςιζά. Σα ημκςηζηά ηα πνδζζιμπμζμφιε ιεηά ημ  ιπάκζμ 

ή ιεηά απυ αηιμφξ ζημ πνυζςπμ, ζθμοββίγμκηαξ απαθά ημ πνυζςπμ ηαζ ημκ θαζιυ 
ιε έκα οβνυ ααιααηενυ φθαζια. Σζξ ενεπηζηέξ ηνέιεξ ζηζξ ημπμεεημφιε ηάκμκηαξ 

ιαζάγ ιε αοηέξ ηδκ κφπηα. 

                      

 

http://www.herb.gr/index.php/news/herbs_for_body
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 ΑΙΘΕΡΙΑ  ΕΛΑΙΑ  
ΟΡΗΜΟ :  Αζεένζα έθαζα είκαζ πηδηζηέξ μοζίεξ πμο απμιμκχκμκηαζ ιέζς ιζαξ 

δζενβαζίαξ, υπςξ δ απυζηαλδ, απυ έκα ανςιαηζηυ θοηυ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο θοηζημφ 

είδμοξ. Σμ αζεένζμ έθαζμ θένεζ, ζοκήεςξ, ημ υκμια ημο θοηζημφ είδμοξ απυ ημ μπμίμ 

έπεζ πνμηφρεζ, π.π. νζβακέθαζμ. 

Σα αζεένζα έθαζα - πηδηζηά έθαζα, έπμοκ θοηζηή πνμέθεοζδ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ 

δζαηνζηζηή ιονςδζά ηαζ ηάπμζμ ιέηνμ ακηίδναζδξ ςξ πνμξ ηδκ οδνυθοζδ. Απυ πδιζηή 

άπμρδ είκαζ ηονίςξ ηενπέκζα. Κάπμζα αζεένζα έθαζα απμηεθμφκηαζ ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά απυ έκα ζοζηαηζηυ.  ηα αζεένζα έθαζα ηα ηονζυηενα ζοζηαηζηά ημοξ 

ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ηενπεκίςκ, πμο ζοκηίεεκηαζ ζοκήεςξ ηαηά ημ 

αζμζοκεεηζηυ ιμκμπάηζ ημο ιεααθμκζημφ μλέμξ ή ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ανςιαηζηχκ 

εκχζεςκ (ημο θαζκοθμπνμπεκίμο) πμο πανάβμκηαζ ζοκήεςξ ζημ αζμζοκεεηζηυ 

ιμκμπάηζ ημο ζζηζιζημφ μλέμξ. Σα ιένδ ημο θοημφ ζηα μπμία ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ ηα αζεένζα έθαζα είκαζ εζδζηά ηφηηανα, πμο θεζημονβμφκ ςξ θοζζημί 

απμεδηεοηζημί πχνμζ βζα ημ θοηυ ηαζ μκμιάγμκηαζ εθαζμβυκμζ αδέκεξ. Οζ μζημβέκεζεξ 

ηςκ θοηχκ πμο ηονίςξ πενζέπμοκ αζεένζα έθαζα είκαζ: Apiaceae (Umbelliferae), 

Asteraceae (Compositae), Lαmiaceae (Labiateae), Lauraceae, Myrtaceae, Pinaceae 

ηαζ Rutaceae. 

Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ  

Σα αζεένζα έθαζα ανίζημκηαζ ζε οβνή ιμνθή, ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ, αθθά 
βίκμκηαζ πηδηζηά ζε εενιμηναζίεξ αναζιμφ (ιεηαλφ 50 – 320μ ). Λυβς ηδξ 

πηδηζηυηδηαξ ημοξ έπμοκ παναηηδνζζηζηυ άνςια. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ 
είκαζ ζπεδυκ άπνςια ηαζ έπμοκ ορδθυ δείηηδ δζάεθαζδξ, ιε ελαίνεζδ ημ αζεένζμ έθαζμ 

ηδξ ανηειζζίαξ. Δίκαζ δζαθοηά ζημοξ πενζζζυηενμοξ μνβακζημφξ δζαθφηεξ αθθά έπμοκ 
πμθφ ιζηνή δζαθοηυηδηα ζημ κενυ. Δπίζδξ έπμοκ παιδθυηενδ ποηκυηδηα απυ ημ κενυ 
βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ημ δζαπςνζζιυ ημοξ ηαηά ηδκ οδνμαπυζηαλδ, ιε ελαίνεζδ ηα 

αζεένζα έθαζα ηδξ ηακέθαξ ημο βανφθαθθμο η.α. 

Πχξ κα θηζάλεηε αζεένζα έθαζα 

Mε δεκηνμθίαακμ ηαζ πνάζζκμ πζπένζ 

Bήια 1μ. Πθέκεηε 3 ηθανάηζα δεκηνμθίαακμ ηαζ ηα ζημοπίγεηε ηαθά ιε ιζα πεηζέηα. 

(Mπμνείηε ακηί βζα δεκηνμθίαακμ κα πνδζζιμπμζήζεηε 3 ημοηαθζέξ εοιάνζ.)  

Bήια 2μ. Bάγεηε πνμζεπηζηά ημ δεκηνμθίαακμ  ηαζ 7 ηυηημοξ πζπενζμφ ζε έκα ηαεανυ 

βοάθζκμ ιπμοηάθζ. 

Bήια 3μ. Mε ηδ αμήεεζα εκυξ πςκζμφ, νίπκεηε ιέζα 1 θίηνμ εθαζυθαδμ.  

Bήια 4μ. Kθείκεηε ηαθά ημ ιπμοηάθζ ηαζ ημ θοθάηε ζε δνμζενυ ηαζ ζημηεζκυ ιένμξ 

βζα 3 εαδμιάδεξ, ακαηζκχκηαξ ημ ακά δζαζηήιαηα.  

Δίκαζ ζδακζηυ βζα ρδηυ ράνζ ηαζ ηνέαξ. 

Mε δάθκδ, βανίθαθμ ηαζ ηακέθα 

Bήια 1μ. Πθέκεηε 4 θφθθα δάθκδξ ηαζ ηα ζημοπίγεηε ηαθά ιε ιζα πεηζέηα.  

Bήια 2μ. Bάγεηε ζε έκα ηαεανυ βοάθζκμ ιπμοηάθζ ηδ δάθκδ, 1 ημοηαθζά βανίθαθα, 2 

λοθάηζα ηακέθαξ ηαζ βειίγεηε ημ ιπμοηάθζ ιε 1 θίηνμ εθαζυθαδμ. 

Bήια 3μ. Kθείκεηε ηαθά ημ ιπμοηάθζ ηαζ ημ αθήκεηε ζε δνμζενυ ηαζ ζημηεζκυ ιένμξ 
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βζα 20 διένεξ. 

Bήια 4μ. Mυθζξ ημ ακμίλεηε, ημ ιεηαββίγεηε ζε άθθμ ιπμοηάθζ ηαζ αθαζνείηε ηδ δάθκδ, 

ημ βανίθαθμ ηαζ ηδκ ηακέθα. 

 

Δίκαζ ζδακζηυ βζα κα ιανζκάνεηε ηνέαξ ή βζα κα ημ πνμζεέζεηε ζε αναζηά ηνέαηα.  

Mε ααζζθζηυ ηαζ ζηυνδμ  

Bήια 1μ. Πθέκεηε 1/2 θθζηγάκζ θφθθα θνέζημο ααζζθζημφ ηαζ ηα ζημοπίγεηε ηαθά ιε 

ιζα πεηζέηα. 

Bήια 2μ. Tμκ αάγεηε ζε έκα ιπμοηάθζ ιε 2 ζηεθίδεξ ζηυνδμ ηαζ νίπκεηε 1 θίηνμ 

εθαζυθαδμ. 

Bήια 3μ. Kθείκεηε ηαθά ημ ιπμοηάθζ ηαζ ημ θοθάηε ζε ζημηεζκυ ηαζ δνμζενυ ιένμξ 

βζα 2 εαδμιάδεξ, ακαηζκχκηαξ ημ πμφ ηαζ πμφ. 

Bήια 4μ. Aκμίβεηε ημ ιπμοηάθζ, ζμονχκεηε ημ εθαζυθαδμ, ημ αάγεηε ζε έκα άθθμ 

ιπμοηάθζ ηαζ είκαζ έημζιμ. 

 

Δίκαζ ζδακζηυ βζα ιαηανυκζα ζαθάηα, νφγζ, παλζιάδζα, ηαζ βζα ςιέξ ή αναζηέξ 

ζαθάηεξ. 

 

 

   Φηζάληε ημ δζηυ ζαξ άνςια 

Γζα κα θηζάλεηε θοζζηά ανχιαηα, εα πνεζαζηείηε πμζηζθία αζεένζςκ εθαίςκ, 

μζκυπκεοια, ηαζ θάδζα-αάζεζξ, ζηαβμκυιεηνα, ιπμοηάθζα, ζδιεζςιαηάνζμ ιμθφαζ, ηαζ 

εηζηέηεξ. 
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Αζεένζα έθαζα 
Ζ δδιζμονβία ανχιαημξ απαζηεί πμζηζθία απυ “κυηεξ” αζεένζςκ εθαίςκ – πμο 

πενζθαιαάκμοκ ορδθέξ, ιεζαίεξ ηαζ ααζζηέξ κυηεξ. Αοημί μζ υνμζ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηα ιείβιαηα ανςιάηςκ είκαζ ακάθμβμζ ιε ηδκ δδιζμονβία 

ιμοζζηήξ, επεζδή δδιζμονβείηαζ ιζα “ζοιθςκία ανχιαημξ”. Ζ ηαηδβμνία αοηχκ ηςκ 
κυηςκ πμζηίθεζ ηαζ ελανηάηαζ απυ ημκ ανςιαημεεναπεοηή πμο ηζξ ηαλζκμιεί. Γεκ 
οπάνπεζ θυβμξ θμζπυκ κα ημθθήζεηε ζε μπμζαδήπμηε δοζημθία, βζα κα δδιζμονβήζεηε 

ημ δζηυ ζαξ άνςια. 

 

ΑΥΕΧΗΜΑ ΚΑΙ  ΕΚΦΤΛΙΜΑΣΑ  

 
     ΤΝΣΑΓΔ  ΠΑΝΧ Δ ΑΤΣΑ , ΜΔ ΥΡΖΖ ΒΟΣΑΝΧΝ  
 

 
     ΟΡΗΜΟ : ημ πνμσυκ ημο αναζιμφ ιέζα ζε κενυ δζάθμνςκ θοηζηχκ 
θανιαηεοηζηχκ ή ανςιαηζηχκ μοζζχκ  

  

ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ : 

1. ΑΓΡΗΑΦΗΘΗΑ  

Ζ Αβνζαρζεζά βκςζηή ηαζ ςξ Απζθθέα δ πζθζυθοθθμξ ιε επίζδιδ μκμιαζία Achillea 

millefolium, είκαζ θοηυ πμχδεξ, πμθοεηέξ, ακεμθυνμ ιε θφθθα ζφκεεηα ηαζ αηζδςηά. 
Έπεζ φρμξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 20 εηαημζηα έςξ ηαζ 1 ιέηνμ ηαζ ακήηεζ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ Asteraceae. Ζ Απζθθέα δ πζθζυθοθθμξ, είκαζ έκα αυηακμ βκςζηυ βζα ηζξ 
εεναπεοηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, ηαεχξ ήηακ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ 

ηαζ ηδκ πνδζζιμπμζμφζακ βζα κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ έκημκδ αζιμνναβία απυ πθδβέξ 
ηαεχξ έπεζ αζιμζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Φοηυ πθμφζζμ ζε παθηυ ηαζ αζεένζμ έθαζμ, πενζέπεζ ιεηαλφ άθθςκ ζοζηαηζηχκ κζηνζηά 

ηαζ θςζθμνζηά άθαηα, ηακίκεξ, αιζκμλέα, ζαθζηοθζηυ μλφ, ζάηπανα, αθηαθμεζδή ηαζ 
θθααμκμεζδή. 

2. ΑΡΚΣΟΣΑΦΤΛΟ 

Ο Ανηημζηάθοθμξ είκαζ βέκμξ Γζηυηοθςκ Αββεζυζπενιςκ θοηχκ πμο ακήηεζ ζηδκ 
ηάλδ Δνεζηχδδ, μζημβέκεζα Δνεζημεζδή (Ericaceae). To βέκμξ πενζθαιαάκεζ 70 

πενίπμο είδδ πμο απακημφκ ηονίςξ ζηδκ Κεκηνζηή ηαζ Βυνεζα Αιενζηή. ηδκ Δθθάδα 
απακηά ημ είδμξ A. uva-ursi. Δίκαζ αεζεαθείξ δαζζημί εάικμζ ή ιζηνά δέκηνα. Ο 

ηανπυξ είκαζ νάβα ή δνφπδ ηαζ ημ πνχια ημο είκαζ ηυηηζκμ. Σμ υκμιά ημο πνμένπεηαζ 
απυ ηζξ θέλεζξ "άνηημξ" ηαζ "ζηαθφθζ" ηαεχξ απμηεθεί ελαζνεηζηυ έδεζια βζα ηζξ 
ανημφδεξ. 

Μενζηά είδδ έπμοκ ηαζ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Σμ αθέρδια ηςκ θφθθςκ 
πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ημκςηζηυ, δζμονδηζηυ ηαζ ηαηά ηςκ παεήζεςκ ηςκ κεθνχκ ηαζ ηδξ 
ηφζηδξ εκχ ζηδ Ρςζία πίκεηαζ ςξ ηζάζ ιε ηδκ μκμιαζία Καοηαζζακυ ηζάζ. Σα θφθθα 

ημο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ αονζμδερία. Σέθμξ ιενζηά απυ ηα είδδ ηαθθζενβμφκηαζ ςξ 
ηαθθςπζζηζηά θοηά βζα ημ ςναίμ ημοξ θφθθςια ηαζ άκεδ 
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Σα θφθθα ημο Ανηημζηάθοθμο πενζέπμοκ ανιπμοηίκδ, ιεεοθανιπμοηίκδ, βαθθζηυ 

μλφ, δερζηέξ μοζίεξ ηαζ ημ έκγοιμ ανιπμοηάζδ. 

3. ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ  

Βαθενζάκα ιε επίζδιδ μκμιαζία Valeriana officinalis (Βαθενζακή δ θανιαηεοηζηή) 

είκαζ βκςζηή ηαζ ςξ κάνδμξ, ηέκηνακεμξ, Γζμζημονίδεζμξ, Αβνζμγαιπμφημξ ηαζ 

πμθθέξ αηυια μκμιαζίεξ. Ζ ααθενζάκα είκαζ θοηυ πμθοεηέξ πμχδεξ ηαζ ακεμθυνμ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Βαθενζακμεζδχκ. Δίκαζ βδβεκέξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ 

αμνεζμδοηζηή Αζία. ηδκ Δθθάδα είκαζ αοημθοέξ, ηονίςξ ζηδ αυνεζα ηαζ δπεζνςηζηή, 

ηαζ πνμηζιά εδάθδ οβνά, βυκζια ηαζ δθζυθμοζηα. Σμ υκμια "Βαθενζάκα" πνμ ήθεε απυ 

ηδ θαηζκζηή θέλδ valere πμο ζδιαίκεζ "οβεία ή δφκαιδ" ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ 

εεναπεοηζηή πνήζδ ημο θοημφ, ακ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ηαζ 

ζηδ δοκαηή ημο μζιή. 

Ζ ααθενζάκα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οπκςηζηυ, αβπμθοηζηυ ηαζ ηαηεοκαζηζηυ, ιζαξ ηαζ ηα 

έθαζα πμο πενζέπεζ έπμοκ πανυιμζα δνάζδ ιε ηζξ αεκγμδζαγεπίκεξ. Ο ιδπακζζιυξ 

δνάζδξ ηδξ ςζηυζμ παναιέκεζ βεκζηά άβκςζημξ. ημ πανεθευκ πνδζζιμπμζμφκηακ 

ηαζ ζε αζεεκείξ ιε επζθδρία. Πένακ ηςκ εεναπεοηζηχκ πνήζεςκ ηδξ, δ ααθενζάκα 

είκαζ βκςζηή ηαζ βζα ηδ πνήζδ ηδξ ζηδκ ανςιαημπμζία αθθά ηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ 

βζα ηαθθςπζζηζημφξ  θυβμοξ θυβς ηςκ υιμνθςκ ακεέςκ ηδξ ηαζ ηδξ ακημπήξ ηδξ ζε 

αηναίεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

 

4. ΛΟΤΗΕΑ  

 

Ζ θμοίγα ιε επίζδιδ μκμιαζία lippia citriodora ή Aloysia citrodora είκαζ θοθθμαυθμξ 

εάικμξ ιε φρμξ ακάιεζα ζημ 1,5m ιε 2m ηαζ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ 

verbenacea. Ζ πνμέθεζδ ηδξ είκαζ απυ ηδ Λαηζκζηή Αιενζηή απ΄υπμο ηδ ιεηέθενακ 

ζηδκ Δονχπδ ημκ 17μ αζχκα ι.Υ. Ηζπακμί ελενεοκδηέξ. Ζ θμοίγα εεςνείηαζ 

θανιαηεοηζηυ ηαζ ανςιαηζηυ θοηυ ιε πμθθέξ πνήζεζξ απυ ηδ ιαβεζνζηή έςξ ηςκ 

ηαθθςπζζιυ. Σα θφθθα ηδξ είκαζ θμβπμεζδή ηαζ ηα άκεδ πμζηίθθμοκ ζε πνςιαηζζιμφξ 

ηαζ είκαζ ιζηνά ιε παναηηδνζζηζηυ έκημκμ άνςια πμο εοιίγεζ θειυκζ. Ακείγεζ ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ πμο είκαζ ηαζ δ ζδακζηή πενίμδμξ ζοθθμβήξ ηδξ. Απυ 

ανπαζυηαημοξ πνυκμοξ  πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ δζάθμνςκ ηφπμο 

πυκςκ. 

 

 

5.  ΦΗΛΤΡΑ  

 

Με ημ υκμια Φζθφνα (θαη. Tilia) ή θίθονα είκαζ βκςζηυ έκα βέκμξ πενίπμο 30 

δζαθμνεηζηχκ δέκηνςκ πμο εοδμηζιμφκ πενζζζυηενμ ζημ εφηναημ ηθίια ημο Βυνεζμο 

Ζιζζθαζνίμο. Ζ ιεβαθφηενδ πμζηζθμιμνθία απακηάηαζ ζηδκ Αζία, ςζηυζμ ημ βέκμξ 

ζοκακηάηαζ επίζδξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ ακαημθζηή Βυνεζα Αιενζηή. 

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ ημο δέκηνμο είκαζ ηα άκεδ απμλδναιεκα ηαζ ζπακζυηενα μ 

θθμζυξ. Σα άκεδ ζοθθέβoκηαζ ιυθζξ ακμίλμοκ ηεθείςξ ηαζ λδναίκμκηαζ ζε ζηζά ζε 

εενιoηναζiα ηάης απυ 35 ααειμφξ Κεθζίμο.Ζ θθμφδα ζοθθέβεηαζ ημκ Απνίθζμ - 

Μάζμ. Σα άκεδ πενζέπμοκ αζεένζμ έθαζμ, θοηζηή αθέκκα, ηακίκδ ηαζ ιζηνή πμζυηδηα 

ζαπςκίκδξ. Δίκαζ ήπζμ εθζδνςηζηυ ηαζ ηαεανηηζηυ. Ζ θθμφδα είκαζ πθμφζζα ζε ηακίκδ 
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ηαζ έπεζ ακηζθθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηεξ. Σα άκεδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εθζδνςηζηυ ιέζμ. 

΄Δβποια ηδξ θθμφδαξ ή ηαζ δ θθμφδα δ ίδζα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηαηάπθαζια.  

 

                                                 ΤΝΣΑΓΔ   

 

Γεκδνμθίαακμ-Rosmarius officinalis 

Θάικμξ πμθοεηήξ ηαζ αεζεαθήξ, αββεζυζπενιμ, δζημηοθήδμκμ, 
ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πεζθακεχκ ηαζ ζημ βέκμξ ηςκ νμζιανίκςκ. Σμ 
δεκδνμθίαακμ είκαζ βκςζηυ απυ ηδκ Ανπαζυηδηα βζα ηδ πνήζδ ημο ζε ενδζηεοηζηέξ 

ηαζ άθθεξ ηεθεημονβίεξ. Πθμφζζμ ζε ακηζμλεζδςηζηά, εεςνείηαζ ακηζζδπηζηυ, ζηοπηζηυ, 
πςκεοηζηυ, ακηζνεοιαηζηυ, ακηζδζααδηζηυ, ειιδκαβςβυ, ζπαζιμθοηζηυ, ημκςηζηυ, 

απμπνειπηζηυ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιαβεζνζηή, γαπανμπθαζηζηή, ανςιαημπμζία, 
θανιαηεοηζηή. 

Σνυπμξ πνήζδξ: ζακ αθέρδια βζα ηνομθμβήιαηα, 1/2 ημοηαθζά απμλδναιέκμ 
δεκδνμθίαακμ ιαγί ιε ιακηγμονάκα ηαζ ιέθζ 1-2 θμνέξ ηδκ διένα. 

Πνμζμπή ζημοξ οπενηαζζημφξ, ημ δεκδνμθίαακμ ακεαάγεζ ηδκ πίεζδ 

Δοηάθοπημξ-Eukalyptus globulus 

Απυ ηα πζμ ρδθά ακεμθυνα δέκδνα, αββεζυζπενιμ, 
δζημηοθήδμκμ, ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ιονημεζδχκ, ήνεε ζηδκ Δθθάδα ημ 1862 ιε ααζζηυ 
ζημπυ ηδκ απμζηνάββζζδ εθχκ. Γκςζηυξ βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ θανιαηεοηζηή βζα ηδκ παναζηεοή ακηζηαηαννμσηχκ θανιάηςκ. 
Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ ακηζπονεηζηυ, ακηζαδπζηυ, επμοθςηζηυ, βζα ημοξ πυκμοξ ηςκ 

ανενχζεςκ, ηζξ ζημιαπζηέξ δζαηαναπέξ, ηδκ αηιή, ηζξ θμζιχλεζξ ημο ακαπκεοζηζημφ.  

Πνμζμπή ζημ έθαζμ ημο εοηάθοπημο, δεκ είκαζ ανχζζιμ ηαζ αθθδθεπζδνά ιε άθθα 
θάνιαηα. 

Σνυπμξ πνήζδξ: 

α) Αθέρδια  βζα ηνομθυβδια ιε 1  θφθθμ εοηάθοπημο ιαγί ιε ηζάζ ημο αμοκμφ βζα 1-

2 θμνέξ διενδζίςξ. 
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α) Δζζπκμέξ επάκς απυ ζηεφμξ ιε κενυ πμο ανάγεζ ηαζ θφθθα εοηάθοπημο βζα 
ακηζηαηαννμσηή δνάζδ ηαζ απμθφιακζδ ηδξ αηιήξ. 

 

Mμθυπα-Malva sylvestris 

 Θάικμξ, αββεζυζπενιμ, δζημηοθήδμκμ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 
ιαθαπμεζδχκ, βκςζηυ ζηδκ Δθθάδα απυ ημ 2000 π.Υ.. Αοημθφεηαζ ζε υθδ ηδκ 
Δθθάδα ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιαβεζνζηή (ηζζβανζαζηά άβνζα πυνηα) αθθά ηαζ ζακ 

εεναπεοηζηυ αθέρδια. Μαθαηηζηυ, αθεκμθοηζηυ εεςνείηαζ ζδακζηυ βζα ήπζεξ αζεέκεζεξ 
ημο ακαπκεοζηζημφ, ζφκδνμιμ εοενέεζζημο εκηένμο ηαζ ζημιαπζηυ έθημξ.  

Υνεζάγεηαζ πνμζμπή ζηδ ζφβπνμκδ θήρδ ιε ακηζδζααδηζηά ή θάνιαηα ιε θίεζμ.  

Σνυπμξ πνήζδξ: αθέρδια ζακ απμπνειπηζηυ, 1 ημοηαθάηζ απμλδναιέκα άκεδ 

ιμθυπαξ 2-3 θμνέξ διενδζίςξ. 

 

                             

 ΒΑΜΜΑΣΑ 

 
 

 
Σζ είκαζ αάιιαηα; 

Σα αάιιαηα απμηεθμφκ ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ εηποθίζιαηα αμηάκςκ ζε αθημμθμφπμ 

δζάθοια. Ζ αθημυθεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εηποθίγμοκ ηονίςξ ηα αθηαθμεζδή ηαζ 

θθααμκμεζδή ζοζηαηζηά ηςκ αμηάκςκ ηα μπμία έπμοκ ηονίςξ ηαηεοκαζηζηέξ ή 

δζεβενηζηέξ ηαζ ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ ιε εκδείλεζξ υπςξ ημ άβπμξ, δ ατπκία ηαζ ημ 

άθβμξ (π.π. πμκμηέθαθμξ, ηνάιπεξ ειιήκμο νφζεςξ) ή ζχζεζξ ηαζ ιμθφκζεζξ 
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(ηνφςια, βνίπδ ηθπ). Σα αάιιαηα πανμοζζάγμοκ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα έκακηζ ηςκ 

θμζπχκ θοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ υπςξ έβποια, ζζνυπζ ηθπ. θυβς 2 ηονίςξ βεβμκυηςκ:  

Ζ αθημυθδ θυβς ορδθήξ ζοββέκεζαξ ιε ηζξ εηποθζγυιεκεξ μοζίεξ, πνμζθένεηαζ βζα 

ηδκ παναζηεοή ζοιποηκςιέκςκ εεναπεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ εκχ δνα ηαοηυπνμκα 

ηαζ ζακ ζοκηδνδηζηυ, απμδίδμκηαξ ιεβάθμ πνυκμ γςήξ ζημ πνμσυκ (2- 5 έηδ ακάθμβα 

ιε ηζξ ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ υπςξ δ εενιμηναζία, δ έηεεζδ ζηδκ αηηζκμαμθία 

ηθπ.). Σα αάιιαηα ελάθθμο ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζδεμφκ ζε ζζπφ ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ 

ιζα ηαζ αοηή βίκεηαζ ζοκήεςξ ηαηυπζκ αναίςζδξ ζε γεζηυ κενυ , ποιυ (βζα αεθηίςζδ 

ηδξ επίβεοζδξ) ή ηαζ ζε άθθα αθερήιαηα βζα επίηεολδ ζοκδοαζιμφ εοενβεηζηχκ 

ζδζμηήηςκ ζηδ αμηακμεεναπεία. 

Ζ ζοκδεέζηενδ αάζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ημ αθημμθμφπμ δζάθοια αζεακυθδξ 

υπςξ είκαζ δ αυηηα, ημ ηγζκ ή ημ θεοηυ νμφιζ ζε ζοβηέκηνςζδ 40-50%. οπκά 

ζοζηήκεηαζ δ παναζηεοή εκυξ πζμ ήπζμο πνμσυκημξ ιε πνήζδ δζαθφιαημξ αζεακυθδξ 

25% πμο παναθαιαάκεηαζ ιε ακάιζλδ εκυξ ιένμοξ ηαεανήξ αζεακυθδξ ιε ηνία ιένδ 

κενμφ.  Σμ εεναπεοηζηυ αυηακμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιπμνεί κα είκαζ ζε θνέζηζα ή 

απμλδναιέκδ ιμνθή  ακάθμβα ιε ηδκ πνυζααζδ ζε πνχηδ φθδ, ςζηυζμ εα πνέπεζ 

κα έπεζ ελαζθαθζζεεί δ ζπεηζηή απμζηείνςζδ απυ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ.  
 

  

                                    Πςξ παναζηεοαγμκηαζ; 

 Σμπμεεημφιε ημ αυηακμ ιαξ ζε ιζά ιεβάθδ ηαζ 

ηαεανή ηακάηα βοάθζκδ ή ζε ηάπμζμ βοάθζκμ αάγμ ιε ιεβάθμ ζηυιζμ πμο ηαζ ηα δφμ 

πνέπεζ κα ηθείκμοκ πμθφ ηαθά 

 

   Ρίπκμοιε ηυζμ αθημυθ υζμ πνεζάγεηαζ βζα κα ζηεπαζηεί ημ αυηακμ  

 

   ηεπάγμοιε πμθφ ηαθά ηδκ ηακάηα ή ημ αάγμ ηαζ 

 

   Κμοκάιε πμθφ ηαθά βζα έκα δφμ θεπηά 

 

   Σμπμεεημφιε ζε δνμζενυ ηαζ ζημηεζκυ ιένμξ βζα δέηα ιε δεηαπέκηε ιένεξ  

 

   Γεκ λεπκάιε κα ημοκάιε ημ ιείβια ιαξ ηάεε ιία ιε δφμ ιένεξ πμθφ ηαθά 

υηακ εημζιάγμοιε ηα αάιιαηά ιαξ δεκ πνδζζιμπμζμφιε πμηέ θςηζζηζηυ μζκυπκεοια ή 

μζκυπκεοια ηαεανζζιμφ  

   

                                                      Βάιια παιμιδθζμφ 

http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/54-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-Mother-tinctures
http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/80-%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1372-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%B2%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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 Παίνκμοιε έκα βοάθζκμ δμπείμ ακ είκαζ δοκαηυκ ιε θίβμ ιεβάθμ ζηυιζμ ημ μπμίμ κα 

ηθείκεζ αενμζηεβχξ ηαζ ημ βειίγμοιε πενίπμο ηαηά ηα 2/3 ιε ηα άκεδ ημο παιμιδθζμφ 
ιαξ. ηδ ζοκέπεζα νίπκμοιε ημ αθημμθμφπμ πμηυ ηδξ ανεζηείαξ ιαξ δ ναηή είκαζ 
ελαζνεηζηή ακ ιπμνμφιε κα ανμφιε ιέπνζ κα ζηεπαζηεί υθμ ημ αυηακυ ιαξ ηαζ κα 

ηαθοθηεί ηαζ ημ οπυθμζπμ 1/3 απυ ημ δμπείμ ιαξ. 

 Κθείκμοιε ημ αάγμ ιαξ ηαζ ημ ημοκάιε ήνεια βζα ιενζηά θεπηά χζηε ημ αυηακυ ιαξ 

κα ειπμηζζηεί πμθφ ηαθά ιε ημ πμηυ ιαξ. Αθήκμοιε ημ δμπείμ ιαξ υπςξ είκαζ ηθεζζηυ 
ιαηνζά απυ ημ θςξ, ημκ αένα ηαζ ηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ βζα δεηαπέκηε ιε είημζζ 
πενίπμο διένεξ εκχ ημοκάιε  ηάεε ηυζμ. 

 Μεηά ημ πέναξ ηςκ  διενχκ ζμονχκμοιε ιε ηδ αμήεεζα δζδεδηζημφ πανηζμφ βζα κα 
ιδκ πενάζμοκ ημιιαηάηζα ημο θοημφ ιέζα ζημ οβνυ ή ιε έκα ζμονςηήνζ. Σμ οβνυ 

πμο ιαξ πνμέηορε είκαζ ημ αάιια ιαξ ιέζα ζημ μπμίμ έπμοκ πενάζεζ ηαζ εα 
ζοκηδνδεμφκ μζ μοζίεξ ημο αμηάκμο ιαξ. 

 Σμ αάιια ιαξ θμζπυκ ημ αάγμοιε ζε ζημονυπνςια ιπμοηαθάηζα ηαζ ημ 
απμεδηεφμοιε ζε δνμζενυ ζημηεζκυ ηαζ λδνυ ζδιείμ ηαζ 
ιπμνμφιε κα ημ έπμοιε βζα έκα ιε εκάιζζδ πενίπμο πνυκμ   

 Σμ πνδζζιμπμζμφιε ζε ζηαβυκεξ  ιέζα ζε κενμ, ζε έβποια ή αθέρδια παιυιδθμο, 
ζε ποιμφξ, ζε εκηνζαέξ, ζε επζεέιαηα η.η.θ  

 
                                                          Βάιια νίβακδξ  

Οζ πενζζζυηενμζ ηάπμζα ζηζβιή ακηζιεηςπίγμοιε ιζηνά ή ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα ιε 

ηα μφθα ιαξ . Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ, πνζκ ηαηαθήλμοιε ζε ζηεοάζιαηα ημο 

ειπμνίμο, ιπμνμφιε κα δμηζιάζμοιε παθζέξ , δμηζιαζιέκεξ θφζεζξ. ε ηαιιία 

πενίπηςζδ δεκ αβκμμφιε ηζξ ζοιαμοθέξ ημο μδμκηίαηνμο, υιςξ έπμοιε πάκηα 
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οπ’υρζκ ιαξ ηαζ ηα παναδμζζαηά θάνιαηα. 

 

                    Παναζηεοή: 

 Αθήκμοιε ηδ νίβακδ ηαζ ημ μζκυπκεοια ζημ ιπμοηάθζ βζα 10 διένεξ, ζε γεζηυ ιένμξ.  

 Σμ ημοκάιε 1 θμνά ηδκ διένα. 

 μονχκμοιε ηαζ απμεδηεφμοιε ζε κημοθάπζ. 

Με ηδ αμήεεζα ιπαημκέηαξ, πενκάιε ηα μφθα 3 θμνέξ ηδκ διένα. Πθέκμοιε ηα 
δυκηζα, απμθεφβμκηαξ ηζξ ηνέιεξ ιε θευνζμ, ιεηά απυ ηάεε βεφια ηαζ εζδζηά ιεηά 
απυ ηαηακάθςζδ βθοηχκ. Απμθεφβμοιε ηδκ ζφκημιδ εκαθθαβή γεζημφ-ηνφμο. 

Πνμζμπή ζηδκ μδμκηυαμονηζα. Δίκαζ ακάβηδ κα παναιέκεζ ζδζαίηενα ηαεανή, χζηε 
κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ εζηίεξ ιζηνμαίςκ. Καθυ είκαζ 1 θμνά ημ ιήκα κα ηδκ αθήκμοιε 

ιέζα ζε ηαεανυ μζκυπκεοια ιε θίβεξ ζηαβυκεξ ιενημονυπνςια ηαζ ηάεε 6 ιήκεξ κα 
ηδκ ακηζηαεζζημφιε. 
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ΠΨ ΥΣΙΑΦΝΟΤΜΕ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΡΕΜΕ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ 

 

 

είκαζ βκςζηυ υηζ εδχ ηαζ πμθθά πμθθά πνυκζα ηα αυηακα οπμαάθθμκηακ ζε εηποθίζεζξ 
ηαζ βζα κα εηποθίζμοκ ηζξ εεναπεοηζηέξ μοζίεξ ηςκ αμηάκςκ μζ αμηακμεεναπεοηέξ ηαζ 

μζ θανιαημθυβμζ πνδζζιμπμζμφζακ πμθθμφξ ηαζ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ δίκμκηάξ ιαξ 
ιζά εηπθδηηζηή πμζηζθία ιμνθχκ 

έηζζ δεκ έπμοιε ιυκμ  

 ηα εβπφιαηα 
 ηα αθερήιαηα ηαζ 

 ηα ααιιαηα  αθθά ηαζ  
 ηα εθζλήνζα 
 ημ μλφιεθζ 

 ηζξ αθμζθέξ  
 ηζξ ηνέιεξ ηαζ πμθθά άθθα 

ιέπνζ ηχνα έπμοιε δεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ ιμνθέξ αοηέξ 

πςξ: Πςξ θηζάπκμοιε αάιια ιε αυηακα 
Φηζάπκς ηαηαπθάζιαηα ιε αυηακα! 
Φηζάλε ζπζηζηυ ζζνυπζ απυ αυηακα!  

ηαζ: ςζηή παναζηεοή βζαηνζηχκ απυ αυηακα. 

ζήιενα ζοκεπίγμοιε ιε ηζξ «ηνέιεξ» αμηάκςκ 
βζα κα παναζηεοάζμοιε -θμζπυκ-ηνέια ιε θάδζα ηαζ αυηακα πνέπεζ κα ζοκδοάζμοιε  

1. θάδζ ηαζ  

2. κενυ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πάνμοιε έκα βαθάηηςια…  

βζα κα εκχζμοιε αοηά ηα δφμ οθζηά πνεζαγυιαζηε ηδκ πανμοζία  

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%86
http://proionta-tis-fisis.com/ftiaxe-spitiko-siropi-apo-votana/
http://proionta-tis-fisis.com/ftiaxe-spitiko-siropi-apo-votana/
http://proionta-tis-fisis.com/sosti-paraskevi-giatrikon-apo-votana/
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3. ημο βαθαηηςιαημπμζδηή 
άνα έπμοιε ηνία ζοζηαηζηά  

α. ηδκ οδαηζηή ιαξ αάζδ δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ 

 έβποια αμηάκμο 
 αθέρδια αμηάκμο 
 ακευκενμ 

 κενυ ή 
 γεθ αμηάκμο 

α. ηα έθαζά ιαξ ηα μπμία ιπμνεί κα είκαζ 

θοηζηά έθαζα υπςξ  

 ημ αιοβδαθέθαζμ 
 ημ εθαζυθαδμ 
 ημ ηανμηέθαζμ ή 

εηποθίζιαηα ηαζ εβπφιαηα αμηάκςκ ζε έθαζα υπςξ 

 ημ ααθζαιέθαζμ 
 ημ θάδζ ημο ζφιθοημο ηαζ πμθθά άθθα ηαζ 

β. ημ βαθαηηςιαημπμζδηή ή μιμβεκμπμζδηή μ μπμίμξ ιπμνεί κα είκαζ  
ηενί ιέθζζζαξ (ιεθζζζμηένζ) ζε ζοκδοαζιυ -υηακ πνεζάγεηαζ- 

ιε αυναηα ή 
θεηζείκδ 

………………. 

αοηά είκαζ ηα ηνία ααζζηά ζοζηαηζηά πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα κα παναζηεοάζμοιε 
ιία ηνέια εκχ ιπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε  

1. αζεένζα έθαζα ηα μπμία  

πνμζδίδμοκ ζηδκ ηνέια ιαξ ιζά ηδξ ζδζυηδηα π.π  
ημ αζεένζμ έθαζμ ημο νμδυλοθμο ιαξ δίκεζ ιζά ηνέια ακηζβδνακηζηή  
ημ αζεένζμ έθαζμ ηδξ θεαάκηαξ  ιαξ δίκεζ ιζά ηνέια βζα ηα εβηαφιαηα 

ημ αζεένζμ έθαζμ ημο θειμκζμφ ιαξ δίκεζ ιζά ηνέια θεοηακηζηή ή 
αζεένζμ έθαζμ ιεθαθεφηδξ δ μπμία πνμζηαηεφεζ ηδκ ηνέια ιαξ απυ ηδκ ακάπηολδ 

ιμφπθαξ ηαζ ηδξ δίκεζ πενζζζυηενμ πνυκμ γςήξ 

2. ιέθζ 

3. αζηαιίκεξ  

4. βθοηενίκδ αηυια ηαζ  

5. απμλδναιέκμ ή κςπυ αυηακμ 

6. αάιιαηα 

7. ζηυκεξ 

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%85%CF%84%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B9
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9


67 
 

ηαζ ηχνα 
πςξ εα θηζάλμοιε ηζξ ηνέιεξ ιαξ 

ααζζηυ είκαζ κα έπμοιε υθα ηα οθζηά ηαζ ηα ζηεφδ ιαξ δίπθα ιαξ βζα κα ιδκ ηα 
ράπκμοιε  

ηαζ πάιε 

~. βειίγμοιε έκα ααεφ ηδβάκζ ηαηά ημ έκα ηνίημ ιε κενυ ηαζ ημ ημπμεεημφιε ζε ιζά 
εζηία εενιάκζεςξ νοειίγμκηαξ ηδκ εενιμηναζία παιδθά  

~. ζε έκα ακμλείδςημ ζηεφμξ αάγμοιε  

ηδκ οδαηζηή ιαξ αάζδ ιε ημκ αυναηα ηαζ 
ημπμεεημφιε ημ ζηεφμξ ιαξ ιέζα ζημ ηδβάκζ ακαηαηεφμκηαξ κα μιμβεκμπμζδεμφκ 
πμθφ ηαθά ηα οθζηά ιαξ -αημθμοεμφιε δδθαδή ηδκ ιέεμδμ ημο bain-marie-ιυθζξ είκαζ 

έημζιμ ημ απμζφνμοιε ηαζ  

~. ζηδ εέζδ ημο ημπμεεημφιε έκα άθθμ ακμλείδςημ ζηεφμξ πμο έπμοιε αάθεζ ημ ηενί  
ακαηαηεφμοιε ηαζ ιυθζξ  

ημ ηενί ιαξ θζχζεζ ημ απμιαηνφκμοιε απυ ηδ θςηζά  

~. αθμφ ηάκμοιε έκακ έθεβπμ χζηε  
ηα δφμ οθζηά ιαξ -ημ θζςιέκμ ηενί ηαζ δ οδαηζηή ιαξ αάζδ ιε ημκ αυναηα-κα έπμοκ 
πενίπμο ηδκ ίδζα εενιμηναζία πνμζεέημοιε ζζβά-ζζβά ηδκ οδαηζηή ιαξ αάζδ ζημ ηενί 

ακαηαηεφμκηαξ ζοκεπχξ 

~. ζηδ ζοκέπεζα-πνμζέπμκηαξ ημ ιείβια ιαξ κα είκαζ ανηεηά πθζανυ-πνμζεέημοιε ηα 
έθαζα ζοκεπίγμκηαξ ημ ακαηάηεια 

~. ακαηαηεφμοιε ιέπνζ κα ηνοχζεζ δ ηνέια ιαξ  

υηακ 

~. ηνοχζεζ ηδκ ημπμεεημφιε ζε ααγάηζα ηα μπμία ιε ηδκ ζεζνά ημοξ ηα ημπμεεημφιε 
ζε ζημηεζκυ λδνυ ζδιείμ ή ζημ ροβείμ  

…………………….. 

ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφιε πνέπεζ κα είκαζ αβκά πςνίξ πδιζηά πνυζεεηα 
μζ ηνέιεξ πμο παναζηεοάγμοιε ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δεκ δζανημφκ πμθφ ηαζνυ δζυηζ 
δεκ έπμοκ ζοκηδνδηζηά άνα 

ηαθυ είκαζ κα ηζξ δζαηδνμφιε ζημ ροβείμ  
υηακ θηζάπκμοιε ηνέιεξ δεκ πνέπεζ κα αζαγυιαζηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναζηεοήξ 

δζυηζ ηα δφμ ααζζηά ζοζηαηζηά ιαξ -ημ θάδζ ηαζ ημ κενυ-οπάνπεζ ηίκδοκμξ κα 
δζαπςνζζημφκ 
μζ ηνέιεξ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ αθμζθέξ απμννμθχκηαζ απυ ημ δένια  

ηαηαπναΰκμκηάξ ημ 
ημκχκμκηάξ ημ 

εεναπεφμκηάξ ημ εκχ  
πανάθθδθα ημ αθήκμοκ εθεφεενμ κα  
ακαπκέεζ ηαζ 

κα ζδνχκεζ θοζζμθμβζηά 

 

 

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ   

ΣΑ ΑΤΣΟΥΤΗ ΥΤΣΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Βαθενζάκα, ηέκηνακεμξ (ηυηηζκδ ααθενζάκα)   

Ζ ααθενζάκα είκαζ βκςζηή απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Απυ ημκ 18μ αζχκα πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ ηαηεοκαζηζηυ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ ηυηηζκδ ααθενζάκα έπεζ 

ακάθμβδ δνάζδ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηεκηνζηή Δονχπδ, ηονίςξ ζηδ Γενιακία. Σδ 

ααθενζάκα ηδ ανίζημοιε ημκηά ζε πμηάιζα ηαζ ηαηαννάηηεξ, ζε εθχδεζξ πενζμπέξ ηαζ 

ζε δάζδ. Σμ θοηυ ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ιε ζπυνμοξ ηαζ ιεηαθοηεφμκηαξ ηζξ 

παναθοάδεξ ζε αάεμξ 30 εη. ζε εθαθνφ έδαθμξ. Πνμηζιάεζ εδάθδ λδνά ηαζ πμθφ 

ήθζμ. 

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Οζ νίγεξ ηδξ, μζ μπμίεξ ζοθθέβμκηαζ ημ θεζκυπςνμ ηαζ 

απμλδναίκμκηαζ ζηδ ζηζά, αθμφ πνχηα ηζξ πθφκμοιε ηαθά.  

Υνήζδ: ε ιμνθή εβπφιαημξ θεζημονβεί ςξ ήπζμ ηαηεοκαζηζηυ, αθθά αμδεά ηαζ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ ατπκίαξ.  

Πνμζμπή: Οζ ορδθέξ ηαζ ζοκεπείξ δυζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ πμκμηέθαθμ. Γεκ 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα πενζζζυηενεξ απυ 8 ζοκεπείξ διένεξ. Δπίζδξ, πνέπεζ 

κα έπμοιε οπυρδ υηζ εκζζπφεζ ηδ δνάζδ ηςκ οπκςηζηχκ θανιάηςκ. ηυπζιμ είκαζ κα 

απμθεφβεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ ηδξ βαθμοπίαξ.   

 

2. Γουζµμξ  

Ζ ηαθθζένβεζά ημο βίκεηαζ ιε παναθοάδεξ ζε εθαθνφ, υπζ πμθφ ζηεβκυ έδαθμξ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Σα οπένβεζα ηιήιαηα ημο θοημφ, πμο ζοθθέβμκηαζ αηνζαχξ 

πνζκ ηδκ άκεζζδ ηαζ απμλδναίκμκηαζ υζμ ημ δοκαηυκ βνδβμνυηενα ζε ζηζά ηαζ ζε 

εενιμηναζία παιδθυηενδ ηςκ 35° C.  

Υνήζδ: Σμ αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ελςηενζηά ζε ιοαθβίεξ ηαζ κεοναθβίεξ. 

Πνέπεζ υιςξ κα απμθεφβεηαζ δ επαθή ηςκ παναζηεοαζιάηςκ πμο πενζέπμοκ 

αζεένζμ έθαζμ ιε ημ πνυζςπμ ηαζ ιε ηδ ιφηδ. Χξ έβποια πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδξ 

βαζηνίηζδαξ, ηςκ ημθζηχκ ηαζ ηδξ δοζπερίαξ. Γζεοημθφκεζ ηδκ έηηνζζδ ηδξ πμθήξ. 

Δπίζδξ, οπμαμδεά ηδκ εθίδνςζδ ζημκ πονεηυ ηαζ ηδ βνίπδ. Σμ ανάζζιμ ηςκ θφθθςκ 

ζε κενυ ηαζ δ εζζπκμή ηςκ οδναηιχκ αμδεά ηαηά ημο ηνομθμβήιαημξ.   

Πνμζμπή: Πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ παναηεηαιέκδ πνήζδ ημο αζεένζμο εθαίμο βζα 

εζζπκμέξ. Γεκ πνέπεζ κα δίκεηαζ ζε παζδζά βζα δζάζηδια ιεβαθφηενμ απυ 3 διένεξ, 

εκχ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ζηα ανέθδ. Μπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ νμή ημο βάθαηημξ, βζ’ 

αοηυ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ιε πνμζμπή ηαηά ηδ βαθμοπία. Δπίζδξ, πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαηά ηδκ ηφδζδ. Ζ πνήζδ παναζηεοαζιάηςκ ιε 

δουζιμ ακηεκδείηκοηαζ ζε άημια ιε απυθναλδ ημο πμθδδυπμο πυνμο ή/ηαζ ιε 

ζμαανή δπαηζηή αθάαδ.  

 

3. Γθοηυνζγα  

Δίκαζ έκα πμθοεηέξ θοηυ πμο ημ ζοκακηάιε ςξ αοημθοέξ ηονίςξ ζηδ Μαηεδμκία. 

οθθέβεηαζ απυ ημ θεζκυπςνμ ιέπνζ ημ ηέθμξ Μανηίμο.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Οζ νίγεξ ηαζ ηα νζγίδζα, πμο πθέκμκηαζ ηαθά ηαζ 

απμλδναίκμκηαζ.  

Υνήζδ: Σμ αθέρδια έπεζ ζπαζιμθοηζηή δνάζδ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζε εκμπθήζεζξ 

http://www.vita.gr/ygeia/article/1087/enoxlhseis-sto-stomaxi-ti-mporei-na-ftaiei/
http://www.vita.gr/ygeia/article/1087/enoxlhseis-sto-stomaxi-ti-mporei-na-ftaiei/
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ζημιάπμο. Δπίζδξ, είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηυ ζημκ λδνυ αήπα ςξ ιαθαηηζηυ ηαζ 

απμπνειπηζηυ.  

Πνμζμπή: Γεκζηά δεκ πνέπεζ κα ηαηακαθχκεηαζ ζε ορδθέξ δυζεζξ, επεζδή πνμηαθεί 

οπένηαζδ, μίδδια ηαζ οπμηαθζαζιία. Πνέπεζ μπςζδήπμηε κα απμθεφβεηαζ απυ ημοξ 

οπενηαζζημφξ. Δπίζδξ, ακηεκδείηκοηαζ ζε άημια ιε πνμαθήιαηα ζηδ πμθδδυπμ 

ηφζηδ, δπαηζηή ηίννςζδ, κεθνζηή ακεπάνηεζα, αθθά ηαζ ζηδκ ηφδζδ.  

 

4. Αβνζάδα ή άβνςζηζξ ή αβνυπονμ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα γζγάκζμ πμο ανίζηεηαζ ζε αβνμφξ ηαζ άβμκεξ πενζμπέξ ηαζ 

ζοθθέβεηαζ ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ θεζκυπςνμ. Μπμνμφιε, επίζδξ, κα ημ ηαθθζενβήζμοιε 

ηαζ ιε ζπυνμοξ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Σμ νίγςια, πμο απμλδναίκεηαζ ζηδ ζηζά, αθμφ πνχηα 

πθοεεί ηαθά.  

Υνήζδ: Κονίςξ πίκεηαζ ςξ αθέρδια ηαζ ςξ δζμονδηζηυ βζα ηζξ πέηνεξ ζηα κεθνά.  

Πνμζμπή: Αηνζαχξ επεζδή είκαζ πμθφ δναζηζηή, δ αβνζάδα πνέπεζ κα ηαηακαθχκεηαζ 

ιε πνμζμπή. Σμ αθέρδια πνεζάγεηαζ κα είκαζ πμθφ αναζςιέκμ, ηαεχξ οπάνπεζ 

πενίπηςζδ εάκ δζαθοεμφκ απυημια μζ πέηνεξ κα ηναοιαηίζμοκ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ 

ή/ηαζ ημοξ μονδηήνεξ ηαζ κα παναηδνδεεί αίια ζηα μφνα.  

 

5. Βεναάζημ ή θθυµμξ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα πμθφ ημζκυ θοηυ ζηδ πχνα ιαξ, πμο ιπμνεί επίζδξ κα 

πμθθαπθαζζαζηεί ηαζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ζπυνςκ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Σα άκεδ, απμλδναιέκα ζε ζηζά ζε λδνέξ επμπέξ, ζημκ 

αένα. Σα ζοθθέβμοιε απυ ηα δζεηή θοηά απυ ημκ Ημφθζμ ιέπνζ ημκ επηέιανζμ.   

Υνήζδ: Σμ έβποια εκδείηκοκηαζ βζα ημκ παναβςβζηυ αήπα ηαζ ηδ ανμβπζηή ηαηαννμή.  

Πνμζμπή: Σμ έβποια πνέπεζ κα δζδεείηαζ ιε πακί, βζα κα απμιαηνφκμκηαζ μζ ηνίπεξ 

πμο έπεζ ημ θοηυ.  

 

6. Γθοηάκζζμ ή άκζζμ  

Δίκαζ έκα ιμκμεηέξ θοηυ ιε παναηηδνζζηζηή ςναία ιονςδζά, ημο μπμίμο δ ηαθθζένβεζα 

βίκεηαζ ιε ζπυνμοξ πμο θοηεφμκηαζ ηδκ άκμζλδ ζε ζεζνέξ.   

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Ο ηανπυξ (απμλδναιέκμξ), πμο ζοθθέβεηαζ ημκ Ημφθζμ ή 

ημκ Αφβμοζημ.  

Υνήζδ: Σμ πίκμοιε βζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ηδ ανμβπζηή ηαηαννμή.   

Πνμζμπή: Ακηεκδείηκοηαζ ζε άημια ιε οπενεοαζζεδζία ζημκ άκζζμ ή ζηδ ιζκευθδ. 

Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ πμζηίθεξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ (δενιαηζηέξ, ακαπκεοζηζηέξ, 

βαζηνεκηενζηέξ).  

 

7. Γεκηνμθίαακμ ή ανζζµανέξ  

Δίκαζ έκαξ ιεζμβεζαηυξ εάικμξ πμο πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε αθαζημφξ πμο αθήκμκηαζ 

κα αβάθμοκ νίγεξ ή ακαπηφζζμκηαζ απυ ζπυνμοξ. Σμ ζοθθέβμοιε θνέζημ υθμ ημκ 

πνυκμ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Συζμ ηα λδνά (απμλδναίκμκηαζ ζε εενιμηναζία 

παιδθυηενδ ηςκ 35° C), υζμ ηαζ ηα πθςνά θφθθα.   

Υνήζδ: Δλςηενζηά πνδζζιμπμζείηαζ ζε ενεεζζιμφξ ημο δένιαημξ ηαζ ζε εκηνζαέξ βζα 

νεοιαηζηέξ παεήζεζξ, δζυηζ πνμηαθεί ημπζηή οπεναζιία. ηακ θαιαάκεηαζ εζςηενζηά, 

http://www.vita.gr/news/article/30513/ta-antibiotika-den-einai-gia-to-synaxi/
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δνα ςξ ημκςηζηυ, ζακ ειιδκαβςβυ ηαζ εηηνςηζηυ. Σμ έβποια ιπμνεί επίζδξ κα 

πνδζζιεφζεζ ηαζ ηαηά ηδξ πζηονίδαξ, ςξ ηεθεοηαίμ λέπθοια ζηα ιαθθζά.   

Πνμζμπή: Γεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ. Δπίζδξ, 

ζε ιεβάθεξ δυζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζπαζιμφξ ηαζ ίθζββμ.   

 

8. Θοµάνζ  

Θάικμξ πμο ανίζηεηαζ ζε άβνζα ηαηάζηαζδ ή ηαθθζενβείηαζ ιε ζπυνμοξ πμο 

θοηεφμκηαζ ζε ζεζνέξ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Σα ηθαδζά ημο, πμο ζοθθέβμκηαζ πνζκ ηδκ άκεζζδ ηαζ ηαηά 

ηδ δζάνηεζά ηδξ ημ ηαθμηαίνζ. Σμ θοηυ απμλδναίκεηαζ ζε ζηζά ηαζ ζε εενιμηναζία 

παιδθυηενδ ηςκ 35° C.  

Υνήζδ: Σμ έβποια πνδζζιμπμζείηαζ βζα θμζιχλεζξ ημο εχναηα ηαζ ςξ απμπνειπηζηυ 

ζε ανμβπζηή ηαηαννμή.  

Πνμζμπή: Γεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ. Δπίζδξ, 

ζε πμθφ ορδθέξ ημλζηέξ δυζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πμκμηέθαθμ, ίθζββμ ηαζ 

κεθνζηέξ δζαηαναπέξ.  

 

9. Μασκηακυξ ή πεηνμζέθζκμ  

Δίκαζ αοημθοέξ ζηδκ Δθθάδα, αθθά ηαθθζενβείηαζ ηαζ ιε ζπυνμοξ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Κονίςξ ηα οπένβεζα ηιήιαηα, αθθά ηαζ μζ νίγεξ, πμο 

απμλδναίκμκηαζ ζε εενιμηναζία παιδθυηενδ ηςκ 40° C.   

Υνήζδ: Σμ αθέρδια είκαζ δζμονδηζηυ ηαζ ειιδκαβςβυ.  

Πνμζμπή: Γεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ ζε 

πενζπηχζεζξ θθεβιμκήξ ηςκ κεθνχκ. Μπμνεί κα θαιαάκεηαζ ιε ελαζνεηζηή πνμζμπή 

ζε πενζπηχζεζξ μζδήιαημξ πμο έπεζ πνμηθδεεί απυ ηανδζαηή ή/ηαζ κεθνζηή 

ακεπάνηεζα. Έπμοκ ακαθενεεί πενζζηαζζαηέξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ απυ ημ δένια 

ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ. Δπίζδξ, ζε ιεβάθεξ δυζεζξ πνμηαθεί ιέεδ.  

 

10. Μάναεμ ή µάθαενμ  

Υνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ νςιασημφξ πνυκμοξ ηαζ πζζηεφεηαζ υηζ αμδεάεζ ζημ 

αδοκάηζζια. Μάθζζηα, θέβεηαζ υηζ ημ υκμιά ημο πνμένπεηαζ απυ ημ νήια ιαναίκς 

πμο ζδιαίκεζ αδοκαηίγς. ηδκ Δθθάδα ημ ζοκακημφιε ςξ αοημθοέξ ζε λδνμφξ 

ηυπμοξ. Ζ ηαθθζένβεζά ημο βίκεηαζ ιε ζπυνμοξ πμο ζπένκμκηαζ ζε ζεζνέξ.  

Υνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ: Οζ χνζιμζ ηανπμί (απμλδναιέκμζ), πμο ζοθθέβμκηαζ ημ 

θεζκυπςνμ.  

Υνήζδ: Σμ έβποια ηαζ ημ αθέρδια πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θάνιαηα ημο πεπηζημφ 

ζοζηήιαημξ, βζα ηδ δοζπερία, ημοξ ημζθζαημφξ ηαζ ζημιαπζημφξ πυκμοξ, αθθά ηαζ βζα 

ημοξ ημθζημφξ. Σμ έβποια (ιε ηδκ πνμζεήηδ ιεθζμφ) πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ανμβπζηή 

ηαηαννμή (ηαζ ζε παζδζά).  

Πνμζμπή: Γεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ εβηοιμζφκδ ηαζ ζηδ βαθμοπία. Έπμοκ 

ακαθενεεί πενζζηαζζαηέξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ απυ ημ δένια ηαζ ημοξ 

αθεκκμβυκμοξ. Δπίζδξ, ζε ιεβάθεξ δυζεζξ πνμηαθεί ιέεδ.   
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ΠΟΙΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΑ ΚΑΙ ΤΠΟ ΠΟΙΕ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
 

Σα αυηακα είκαζ θοηά πμο ιπμνμφιε εφημθα κα ηαθθζενβήζμοιε ζπίηζ ιαξ, ζημ 

ιπαθηυκζ ιαξ ή ζε ηάπμζμ ιζηνυ πχνμ. Δίκαζ υιμνθα, ανςιαηζηά ηαζ έπμοκ πμθθέξ 
εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Έηζζ, μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηα πνεζαζημφιε, είηε αοηυ είκαζ βζα θαβδηυ, είηε βζα 

θάνιαημ ηαζ νυθδια, ηα έπμοιε δζαεέζζια ζημ ζπίηζ ιαξ, απαθθαβιέκα ιεηά 
αεααζυηδηαξ απυ θάνιαηα. 

                                              
Γζα κα θοηέρμοιε ηα αυηακα, πνμηζιυηενμ είκαζ κα δζαθέλμοιε έκακ ελςηενζηυ πχνμ, 
κυηζμ ή ακαημθζηυ. Ακ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηήπμ, εα πνέπεζ ημ ζδιείμ 

πμο εα επζθέλμοιε κα ηα θοηέρμοιε, εκκμείηαζ ηάης ζημ πχια, κα ιδκ ζηζάγεηαζ απυ 
δέκδνα, ηηίζιαηα ηθπ. Ακ επζθέλμοιε κα ηα θοηέρμοιε ζε βθάζηνεξ ζημ ιπαθηυκζ, 
πνμηζιυηενμ εα ήηακ κα ηνειάζμοιε ηζξ βθάζηνεξ ζηα ηάβηεθα, χζηε κα έπμοκ 

απνυζημπηδ επαθή ηα θοηά ιε ημκ ήθζμ ηαζ ημκ αένα.  

Σζ εα πνεζαζημφιε: 

 Γμπεία θφηεοζδξ βθάζηνεξ ηαζ γανκηζκζένεξ ή ηαζ απθέξ ζαημφθεξ θφηεοζδξ.  
 Πζαηάηζα (πνμαζνεηζηά, πνμηζιυηενμ κα ιδκ πνδζζιμπμζμφιε πζαηάηζα ζηζξ βθάζηνεξ 

ιαξ, ημ κενυ πμο παναιέκεζ, δδιζμονβεί ιζα θαζπχδδ ηαηάζηαζδ ζηδκ νίγα ηςκ 

θοηχκ , ακαπηφζζμκηαζ ιφηδηεξ, ζημοθήηζα ηαζ πνμηαθμφκηαζ αζεέκεζεξ ζε υθα ηα 
θοηά. Ακ ςζηυζμ βζα θυβμοξ ακηζηεζιεκζημφ πενζμνζζιμφ είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα 

ηα πνδζζιμπμζήζμοιε, εα πνέπεζ κα ημπμεεηήζμοιε ακάιεζα ζηδκ βθάζηνα ηαζ ημ 
πζαηάηζ ή παθίηζ ή μηζδήπμηε άθθμ δδιζμονβεί ιζα απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ, 
επζηνέπμκηαξ ζηζξ νίγεξ ημο θοημφ κα ακαπκέμοκ).  

 Μεηαθθζηά ηνειαζηάνζα ακηίζημζπμο ιεβέεμοξ. 
 Υαθίηζ ιεβάθδξ ημηημιεηνίαξ πμο εα ημπμεεηήζμοιε ζημκ πάημ ηδξ βθάζηναξ βζα 

ηαθφηενδ απμζηνάββζζδ ημο κενμφ. 
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 Υχια, ηαθφηενα ηυιπμζη 
 Φοηά ή ζπυνμοξ. 

 Γάκηζα 
                                                                                                                          

Δνβαθεία ακ δεκ έπεηε δεκ είκαζ απαναίηδημ κα αβμνάζεηε. Έκα ημοηάθζ ζμφπαξ ή 
έκα ηαηζααίδζ ηάκμοκ ιζα πανά ηδκ δμοθεζά ημοξ ζε ηυζμ ιζηνέξ θοηεφζεζξ. 
θα ηα αυηακα είκαζ πμθοεηή εηηυξ ημο άκδεμο, ημο ιασκηακμφ ηαζ ημο ηυθζακδνμο 

πμο είκαζ ιμκμεηή.  
Υνεζάγμκηαζ ιυκμ  πυηζζια ηαζ θίβμ ζηάθζζια, ηαζ ιία θμνά ημ πνυκμ θίβμ 
ζοιπθήνςια ημ πχια, βζαηί θοναίκεζ ηαζ πνέπεζ κα ζοιπθδνχκμκηαζ ηα ζημζπεία ημο. 

Αζεέκεζεξ δεκ ακηζιεηςπίγμοκε πθδκ ίζςξ ημο άκδεμο, ακ ηάπμζμ ιαιμοκάηζ 
απμθαζίζεζ κα βεκκήζεζ ηα αοβά ημο πάκς ημο, μπυηε ρεηάγμοιε ιε απθυ 
ζαπμοκυκενμ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ υθα είκαζ ζδζαίηενα θεδκά. Δπίζδξ ζημ έκα θαηεθάηζ 
μζ ζπυνμζ θεάκμοκ βζα πμθθέξ θοηεφζεζξ.                                                                                                                                                                

Βυηακα πμθφ εφημθα ζηδκ ηαθθζένβεζά ημοξ 
-Ρίβακδ, ηαθφηενα ζε γανκηζκζένα ιήημοξ πενίπμο 50 -60 εη. 
-Θοιάνζ, υπμο ιπμνμφιε ηαζ ζε βθάζηνα, ιζκ. 20 -25 εη. δζαιέηνμο 

-Βαζζθζηυξ, επίζδξ βθάζηνα ιζκ. 20 εη. δζαιέηνμο (ημκ πεζιςκζάηζημ ιε ημκ λοθχδδ 
ημνιυ). 

-Γεκδνμθίαακμ, βθάζηνα ιζκ. 30 εη. δζαιέηνμο 
-Μέκηα, γανκηζκζένα ιήημοξ 50 -60 εη. 
-Γουζιμξ, γανκηζκζένα ιήημοξ ιζκ. 50 εη. 

-Λεαάκηα, βθάζηνα ιζκ. 30 εη. δζαιέηνμο 
-Φαζηυιδθμ, γανκηζκζένα ιήημοξ 50-60 εη. 

-Άκδεμξ, βθάζηνα ιζκ. 30 εη. δζαιέηνμο 
-Μεθζζζυπμνημ ή θειμκυπμνημ ( MelissaOfficinalis ) ζε βθάζηνα ιζκ.30 εη. δζάιεηνμ                                        
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Μασκηακυ ηαζ ηυθζακδνμ, ανίζηεηε επίζδξ ηαζ ζε βθαζηνάηζα, αθθά είκαζ πνμηζιυηενμ 
ηαζ έπεζ ηαθφηενδ απυδμζδ κα πάνεηε ζπυνμοξ ηαζ κα ημοξ θοηέρεηε ζε γανκηζκζένα 

ιήημοξ 60 εη. ημοθάπζζημκ.                                                                                     
Καθυ είκαζ υηακ είκαζ ιζηνά ηα θοηά κα αάθεηε ηαιπεθάηζα ζημ πχια βζα κα εοιάζηε 

πμζμ είκαζ ημ ηαεέκα. 

 

ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΤΣΟΥΤΨΝ ΒΟΣΑΝΨΝ  

 

Σα ηαθφηενα αυηακα είκαζ αοηά πμο είκαζ αοημθοή, βζαηί ηα εκενβά ζοζηαηζηά ημοξ 

ανίζημκηαζ ζε ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Σα αυηακα δζαθέβμοκ ημ έδαθμξ πμο ημοξ 

ηαζνζάγεζ βζα ηδκ ακάπηολή ημοξ ηαζ πνμηζιμφκ ζοβηεηνζιέκα ιζηνμηθίιαηα. Δλάθθμο 

ζε υζμ πζμ δφζημθεξ ηαζ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ επζαζχκμοκ, αοηυ ηα ηάκεζ πζμ ακεεηηζηά 

ηαζ ηα ακαβηάγεζ κα αεθηζχζμοκ ημ δζηυ ημοξ ζφζηδια επζαίςζδξ πνμζθένμκηάξ ιαξ 

έηζζ υηζ ηαθφηενμ ιπμνμφκ κα πανάβμοκ. 

 

 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ  

Ζ παναηδνδηζηυηδηα ηαζ δ ικήιδ είκαζ απαναίηδηα βζα κα ακαβκςνίγμοιε ηα αοημθοή 

αυηακα. Υνδζζιμπμζήζηε έκακ αζαθίμ ακ είζηε ανπάνζμζ, πμο έπεζ θςημβναθίεξ ηαζ 

μδδβίεξ βζα ηζξ πενζμπέξ υπμο ακαπηφζζμκηαζ ηα θοηά πμο ζαξ εκδζαθένμοκ. Πμθθά 

θοηά ιμζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ελςηενζηά ηαζ βζα αοηυ ακ δεκ ιπμνείηε κα ακαβκςνίζεηε 

έκα θοηυ, ιδκ ημ ζοθθέλεηε, βζαηί ιζα θάεμξ ακαβκχνζζδ ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ ζε 

δδθδηδνίαζδ. ηακ ηα θοηά ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ ακεμθμνίαξ ημοξ είκαζ πζμ 

εφημθδ δ ακαβκχνζζή ημοξ. Μδ ζοθθέβεηε πμηέ πενζζζυηενα απυ υζα πνεζάγεζηε βζα 

δζηή ζαξ πνήζδ ηαζ ηονίςξ πμηέ υθα ηα αυηακα απυ ιζα ηαζ ιυκμ πενζμπή, βζαηί εα 

ηαηαζηεί δφζημθδ δ ακαπαναβςβή ηαζ δ επζαίςζή ημοξ. Δθέβπεηαζ ακ ημ θοηυ 

ανίζηεηαζ ζε θάζδ ακάπηολδξ ηαζ ηδκ πενίμδμ πμο είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ζοθθμβή. Γζα 

ηδ ζοθθμβή ηαζ ιεηαθμνά ημοξ, πνδζζιμπμζήζηε έκα ιεβάθμ ηαθάεζ ή ζαηί απυ 
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θοηζηέξ ίκεξ βζα κα ιδκ ζηναπαηζάνεηε ηα θοηά. Να ηα ηυαεηε πνδζζιμπμζχκηαξ 

πάκημηε έκα ηαθυ ιαπαίνζ ή ραθίδα, βζα κα εθαπζζημπμζείηαζ δ γδιζά πμο ηάκεηε ζημ 

θοηυ. Να θμνάηε πνμζηαηεοηζηά βάκηζα ηαζ νμφπα βζαηί ζηδκ ελμπή οπάνπμοκ πμθθά 

θοηά πμο έπμοκ αβηάεζα ηαζ ηάκμοκ δφζημθδ ηδκ ελενεφκδζή ζαξ ηαζ ηδκ ζοβημιζδή 

ημοξ.  

 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΒΟΣΑΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΖΠΟ Α  

Σα αυηακα πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζημ ηήπμ ιαξ, ηάκμοκ ηδκ ζοβημιζδή ημοξ 

εοημθυηενδ ηαζ βνδβμνυηενδ. Με ηδκ ακάθμβδ θνμκηίδα ηαζ ηαθθζένβεζά ιπμνμφιε κα 

έπμοιε ημκηά ιαξ δζάθμνα αυηακα έημζια βζα πνήζδ. Πνέπεζ κα βκςνίγεηαζ αέααζα υηζ 

δεκ ιπμνμφιε κα ηαθθζενβήζμοιε υθα ηα αυηακα ζηδκ πενζμπή ιαξ, βζαηί ηάπμζα 

πνεζάγμκηαζ εζδζημφ ηφπμο έδαθμξ ή ιζηνμηθίιαημξ, βζα κα πάνμοκ ηα ηαηάθθδθα 

ζημζπεία ηαζ κα ηα ιεηαηνέρμοκ ζε εκενβά θανιαηεοηζηά ζοζηαηζηά. Πανυηζ δδθαδή 

ιπμνμφκ κα ακαπηοπημφκ ηαζ ζηδκ πενζμπή ιαξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ εα έπμοκ ηζξ ίδζεξ 

θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αοημθοχκ αμηάκςκ. Άθθδ ααζζηή ανπή είκαζ κα ιδκ 

πνδζζιμπμζείηε πμηέ πδιζηά θζπάζιαηα ή θάνιαηα, ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ αμηάκςκ 

ζημκ ηήπμ ζαξ. 

 

 ΠΟΣΔ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΓΚΟΜΗΓΖ  

Να ιαγεφεηε ηα θοηά, ιεηά ηδκ ελάηιζζή ηδξ πνςζκήξ οβναζίαξ, υηακ είκαζ ζηεβκά ηαζ 

ηαθφηενα ηζξ απμβεοιαηζκέξ χνεξ. Πνέπεζ κα ζοθθέβεηαζ ημ θοηυ ιε ζςζηέξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ (υπζ ιεηά απυ ανμπή) ηαζ υηακ είκαζ ζε πθήνδ ςνζιυηδηα, βζα κα έπεζ ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε εκενβά ζοζηαηζηά. οκήεςξ δ ηαθφηενδ επμπή βζα ηδ ζοβημιζδή 

είκαζ δ άκμζλδ ή ημ ηαθμηαίνζ. Σα θφθθα εα πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ υηακ αβαίκμοκ ηα 

κέα, δδθαδή ηδκ άκμζλδ ή ημ ηαθμηαίνζ, ηα άκεδ υηακ ανπίγμοκ κα ακμίβμοκ ηα 

ιπμοιπμφηζα ημοξ, εκχ μζ ηανπμί ιυθζξ ςνζιάζμοκ υπζ υιςξ παναβζκμιέκμζ , μζ δε 

νίγεξ ημ θεζκυπςνμ, πμο ημ θοηυ εα έπεζ ζοβηεκηνχζεζ ηα πενζζζυηενα ζημζπεία απυ 

ημ έδαθμξ. Θα πνέπεζ κα λένεηε απυ πνζκ πζα ιένδ ηςκ θοηχκ κα ζοθθέβεηε, βζαηί 

ακάθμβα ημ θοηυ ζοθθέβμοιε ηαζ ηα ακάθμβα ιένδ ημοξ, δδθαδή ζε άθθα ηα θφθθα 

ηαζ ζε άθθα ηα άκεδ, ημοξ ζπυνμοξ, δ ηδ νίγα ημοξ. Γζαθμνεηζηά ιένδ ημο ίδζμο 

θοημφ, έπμοκ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή δνάζδ ηαζ πνήζδ.  

 

 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

ηακ ζοθθέβεηε ηα αυηακα εα πνέπεζ κα ηα επελενβαζηείηε αιέζςξ ιεηά ηδ 

ζοβημιζδή ηαζ κα ηα απμεδηεφεζηε ηαηάθθδθα. Σα εοαίζεδηα άκεδ ηαζ θφθθα, παθάκε 

πμθφ βνήβμνα ηαζ ηαοηυπνμκα επδνεάγμκηαζ ηα εκενβά ζοζηαηζηά ημοξ. Κονίςξ δε ηα 

ανςιαηζηά αυηακα, βζαηί ημ άνςια ημοξ δζαθεφβεζ ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ιπμνμφκ κα 

πάζμοκ ηα πμθφηζια αζεένζα έθαζα ημοξ ζε θίβεξ χνεξ. Σα θφθθα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ζαθάηεξ ηαζ ζηδ ιαβεζνζηή, είκαζ ηαθφηενα κα ηαηακαθχκμκηαζ 

αιέζςξ ή κα απμεδηεοημφκ βζα θίβεξ ιυκμ ιένεξ ζε ιζα πθαζηζηή ζαημφθα ηθεζζιέκδ 

ηαθά εκηυξ ροβείμο. Ζ απμλήνακζδ ημοξ βζα απμεήηεοζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε έκακ 

εενιυ, λδνυ, ζημηεζκυ ηαζ ηαθά αενζγυιεκμ πχνμ, πςνίξ οβναζία ηαζ πμηέ ηαηεοεείακ 

ζημκ ήθζμ βζαηί ημ θςξ ηαζ μζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ηαηαζηνέθμοκ ηα πμθφηζια 

ζοζηαηζηά ημοξ. Έκα ηαθά αενζγυιεκμ κημοθάπζ ή έκα ζηζενυ ιένμξ ζηδκ αενάκηα 

ζαξ, είκαζ μ ζδεχδδξ πχνμξ λήνακζδξ. Οζ εενιμηναζίεξ λήνακζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ 

ακάιεζα ζημοξ 20-30 ααειμφξ Κεθζίμο. Γέζηε εθαθνά ιέπνζ δέηα ηθςκάνζα ιεηαλφ 
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ημοξ, βζα κα ιπμνεί μ αέναξ κα ηοηθμθμνεί άκεηα ακάιεζα ημοξ. Σα λδναιέκα 

αυηακα ιπμνμφκ κα απμεδηεοεμφκ βζα πμθθμφξ ιήκεξ ζε ζημονυπνςια βοάθζκα 

αάγα ή ζε πανημζαημφθεξ ζημφνμο πνχιαημξ. Απμθφβεηε ηα ιεηαθθζηά ηαζ πθαζηζηά 

δμπεία βζαηί ιπμνμφκ κα αθθμζχζμοκ ηα αυηακα. Ακ θοθάζζμκηαζ ζε δνμζενυ ιένμξ, 

ηα αυηακα ιπμνμφκ κα ακηέλμοκ ιέπνζ ηαζ 12 ιήκεξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ημοξ.  

 

 

ΣΡΙΑ ΒΟΣΑΝΑ ΠΟΤ ΑΥΗΝΟΤΝ ΜΑΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ 

 

 
 

Σνία αυηακα πμο θδιίγμκηαζ βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, ιμζάγμοκ κα 
απμηεθμφκ ιζα πνχηδξ ηάλεςξ εκαθθαηηζηή πνυηαζδ βζα κέα πδβή εζζμδήιαημξ.  
 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ, ημ παιμιήθζ ηαζ ημ ιεθζζζυπμνημ, ιπμνεί κα είκαζ εονέςξ 
βκςζηά ζε υθμοξ ιαξ ςξ ελαζνεηζηά νμθήιαηα ιε εοενβεηζηέξ βζα ηδκ οβεία ζδζυηδηεξ, 

ςζηυζμ δ ηαθθζένβεζά ημοξ ειθακίγεζ ιεβάθεξ πνμμπηζηέξ  
ακάπηολδξ ιε ηάεε άθθμ πανά εοηαηαθνυκδηεξ απμδυζεζξ πμο θεάκμοκ κα 
λεπενκμφκ ηα 2.000 εονχ ακά ζηνέιια. Σα ηεθεοηαία  πνυκζα ζε υθεξ ηζξ δζεεκείξ 

αβμνέξ δ γήηδζδ βζα πνμσυκηα θοζζηήξ πνμέθεοζδξ είκαζ αολακυιεκδ.  
Ζ Δθθάδα έπεζ ελαζνεηζηά πθμφζζα πθςνίδα ζε πμζηζθυηδηα ηαζ είδδ ανςιαηζηχκ 

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ εοκμσηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ηαζ εδαθμθμβζηέξ ζοκεήηεξ βζα 
ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ πενζζζυηενμ βκςζηχκ ηαζ ειπμνζηχκ εζδχκ.  
Ο κεμεζζενπυιεκμξ παναβςβυξ πνμηείκεηαζ κα ανπίζεζ ιε πενζζζυηενα ημο εκυξ είδδ, 

ηυζμ εηήζζα αθθά ηαζ πμθοεηή θοηζηά οθζηά. Σα εηήζζα δίκμοκ ηδκ ειπεζνία ιέζς ημο 
πθήνμοξ ηφηθμο ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαηά ημ πνχημ έημξ, απυ ημ πμθθαπθαζζαζηζηυ 

οθζηυ έςξ ηδ ζοβημιζδή, ηαε' μκ πνυκμ ηα πμθοεηή ακαπηφζζμκηαζ, βζα κα δχζμοκ ημ 
ιέβζζημ ηαζ αέθηζζημ ηδξ παναβςβήξ ημοξ, ζοκήεςξ ιεηά ημκ δεφηενμ πνυκμ.  
Δηηάζεζξ ηεζζάνςκ-πέκηε ζοκμθζηά ζηνειιάηςκ είκαζ ζοκήεςξ πάνα  πμθφ ιζηνέξ 

βζα πναβιαηζηά έζμδα, δζαεέημκηαξ πφδδκ λδνά ανςιαηζηά θανιαηεοηζηά θοηά. Γζα 
κα είκαζ ηενδμθυνεξ μζ πςθήζεζξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ, εα πνέπεζ κα επεηηαεεί δ 

παναβςβή ημοξ. 
 
ΜΔΛΗΟΥΟΡΣΟ  
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4 έςξ 6 εονχ ημ ηζθυ δ ηζιή πχθδζδξ  
Με ηδ ιέζδ απυδμζδ ακά ζηνέιια κα ακένπεηαζ ζε 400 ηζθά λδνήξ δνυβδξ (λδνά 
θφθθα) ηαζ ηδκ ηζιή πχθδζδξ ζηδκ Δθθάδα κα δζαιμνθχκεηαζ απυ 4 έςξ 6 εονχ ημ 

ηζθυ, δ ηαθθζένβεζα ημο ιεθζζζυπμνημο οπυζπεηαζ ζδιακηζηά ηένδδ.  
Σμ ιεθζζζυπμνημ είκαζ πμθοεηήξ πυα, αοημθοήξ, είκαζ βκςζηυ ςξ  ηζηνμαάθζαιμ ιε 

άνςια θειμκζμφ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ θανιαηεοηζηή ημο αλία.  
Σμ ιεθζζζυπμνημ, βζα κα εοδμηζιήζεζ, απαζηεί εδάθδ ιε ηζιέξ pH 6-7, πθμφζζα, 
πμηζζηζηά, ηαθά ζηναββζγυιεκα, ζε διζμνεζκέξ ηαζ δνμζενέξ πεδζκέξ πενζμπέξ. Με ηζξ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πεζιχκα, ημ οπένβεζμ ηιήια ηαηαζηνέθεηαζ, εκχ ημ 
πθμφζζμ, αααεέξ νζγζηυ ζφζηδια επζγεί ηαζ αβάγεζ κέμοξ αθαζημφξ ηδκ επυιεκδ 

άκμζλδ. Δίκαζ ηαθθζένβεζα ζδζαίηενα απαζηδηζηή ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηαζ μνβακζηή 
μοζία. Ζ ακαβηαζυηδηα ζε θίπακζδ πνμζδζμνίγεηαζ ιε εδαθμθμβζηή ακάθοζδ. 
οκήεςξ απαζηείηαζ πνμζεήηδ αγχημο, θςζθυνμο ηαζ ηαθίμο. Ακ ημ ιεθζζζυπμνημ 

ηαηαπμκδεεί απυ έθθεζρδ κενμφ, παίνκεζ ζημφνμ πνάζζκμ πνχια, ιεζχκεηαζ δ 
παναβςβή ηαζ οπμααειίγεηαζ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ, έηζζ βίκεηαζ πυηζζια ακά 10-

15 διένεξ. 
οβημιίγεηαζ μθυηθδνμ ημ οπένβεζμ ηιήια ιε πμνημημπηζηυ ιδπάκδια, ζοθθέβεηαζ 
ηαζ ιεηαθένεηαζ βζα λήνακζδ (ζε εενιμηναζίεξ ιζηνυηενεξ 40μC), ή απεοεείαξ 

απυζηαλδ. Σμκ πνχημ πνυκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ βίκεηαζ ιία ζοβημιζδή πνμξ ημ ηέθμξ 
ημο ηαθμηαζνζμφ υηακ λεηζκά δ άκεζζδ. Απυ ημ δεφηενμ έημξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ δφμ 

ζοβημιζδέξ, δ πνχηδ ανπέξ Ημοθίμο ηαζ δ δεφηενδ ημκ επηέιανζμ. Ζ απυδμζδ 
ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 1.200 ηζθά κςπυ αάνμξ ή 400 ηζθά λδνά θφθθα. Ζ παναβςβζηή 
γςή ηδξ θοηείαξ είκαζ 5-6 πνυκζα. Σα κςπά ή λδνά θφθθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

ηανφηεοια ζηδ ιαβεζνζηή ηαζ γαπανμπθαζηζηή, βζα ηδκ παναζηεοή πμηχκ. Δίκαζ 
ζδιακηζηυ ιεθζζζμηνμθζηυ θοηυ. 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε αζεένζμ έθαζμ ημο κςπμφ θοηζημφ οθζημφ ηοιαίκεηαζ απυ 0,01-
0,13% ημ μπμίμ ελάβεηαζ ιε απυζηαλδ. Σμ αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 
ανςιαημπμζία βζα κα απμδχζεζ ημ άνςια ημο θειμκζμφ. Πνυζθαηα πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδ θανιαημθμβία ςξ ακηζααηηδνζαηυ, ακηζζπαζιςδζηυ ηαζ ακηζμλεζδςηζηυ.  
Υαιμιήθζ: Σα ιοζηζηά βζα απμδμηζηή ζμδεζά  
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Σμ αζμθμβζηυ απμλδναιέκμ παιμιήθζ πςθείηαζ ζηδκ εβπχνζα αβμνά έςξ 8 εονχ ημ 
ηζθυ, εκχ ζηζξ αβμνέξ ημο ελςηενζημφ μζ ηζιέξ πχθδζδξ δζπθαζζάγμκηαζ υηακ αέααζα 
πθδνμφκηαζ ηα πμζμηζηά ηνζηήνζα. 

Σμ παιμιήθζ είκαζ εηήζζα πυα πνμενπυιεκδ απυ ηδκ Δονχπδ ηαζ εοδμηζιεί ηαθφηενα 
ζε πεδζκέξ πενζμπέξ ιε εφηναημ ηθίια ζε ζπέζδ ιε ηζξ μνεζκέξ. Πανμοζζάγεζ ακημπή 

ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ. Γεκ ακαπηφζζεηαζ ζηακμπμζδηζηά ζε πμθφ ορδθέξ 
εενιμηναζίεξ. Σμ παιμιήθζ είκαζ ζδζαίηενα εοαίζεδημ ζημοξ ακέιμοξ ηονίςξ ηδκ 
πενίμδμ ηδξ άκεζζήξ ημο, βζ' αοηυ εεςνείηαζ απαναίηδηδ δ ημπμεέηδζδ ακειμθνάηηδ 

χζηε κα ιεζςεεί δ έκηαζδ ημο ακέιμο. 
Σα ηαθφηενα εδάθδ είκαζ ηα αιιμανβζθχδδ ιε ανηεηή μνβακζηή μοζία. ηα αιιχδδ δ 

ακάπηολή ημο πενζμνίγεηαζ εκχ αηαηάθθδθα είκαζ ηα αανζά εδάθδ ιε πμθθή οβναζία. 
Σμ παιμιήθζ ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ ζε ζζπονά υλζκα εδάθδ.  
Πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε ζπυνμ πμο ζπένκεηαζ ζημ πςνάθζ ζηα πεηαπηά ή ιε ζπανηζηέξ 

ιδπακέξ ζζηανζμφ ή ιε άθθμ είδμξ ιδπακήξ ιε ηαηάθθδθδ νφειζζδ χζηε μζ βναιιέξ 
κα απέπμοκ 40-50 cm. 

Ζ ζπμνά ημο αμηάκμο αοημφ βίκεηαζ απυ ανπέξ Οηηςανίμο έςξ ηέθδ Φεανμοανίμο. 
Γζα κα έπμοιε μιμζυιμνθδ ζπμνά μ ζπυνμξ ακαηαηεφεηαζ ιε ζηεβκή πμηαιίζζα άιιμ.  
Πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ θοηχκ ζημ πςνάθζ απαζημφκηαζ 1-2 μνβχιαηα έςξ υημο 

ημ πςνάθζ κα είκαζ ηαθά ρζθμπςιαηζζιέκμ. 
Σμ παιμιήθζ είκαζ θοηυ λδνζηυ αθθά δ ηακμκζηή εδαθζηή οβναζία εοκμεί ηδκ ακάπηολή 

ημο. 
Οζ ακάβηεξ ζε θίπακζδ πνέπεζ κα πνμζδζμνζζημφκ ιεηά απυ εδαθμθμβζηή ακάθοζδ. 
Ακ απαζηείηαζ θίπακζδ, ηυηε ημ θίπαζια πνέπεζ κα νίπκεηαζ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ χζηε 

κα απμθεοπεεί δ ιεβάθδ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ πμο μδδβεί ζε οπμαάειζζδ ζηδκ 
πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ θςζθμνζηή αιιςκία ηαζ εεζζηυ 

ηάθζμ. Ακ δ πμζυηδηα ημο αγχημο είκαζ ορδθή, ηυηε δδιζμονβείηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ 
θφθθςκ ζδζαίηενα ακεπηοβιέκςκ ιε ζοκέπεζα κα ειπμδίγεηαζ δ ζοθθμβή αθθά ηαζ κα 
πνμηαθείηαζ πηχζδ ημο θοημφ. 

Ζ ζοθθμβή βίκεηαζ ιε ενβαθεία ή ιδπακέξ εζδζηέξ, ημκ Μάζμ. Ακ ηα άκεδ δεκ είκαζ ηαθά 
ακμζβιέκα ηαζ ζοθθεπεμφκ, ηυηε ηαηαζηνέθεηαζ δ πμζυηδηα βζαηί ηαηά ηδκ 

απμλήνακζδ παίνκμοκ ζημφνμ πνχια. Ζ ζοθθμβή ημο παιμιδθζμφ πνέπεζ κα βίκεηαζ 
ανβά ημ πνςί, χζηε ηα θοηά κα είκαζ απαθθαβιέκα απυ ηδ δνμζζά. Απαβμνεφεηαζ δ 
ζοθθμβή ηςκ θοηχκ ιεηά απυ ανμπή. Σμ παιμιήθζ δίκεζ ηαηά ιέζμ υνμ παναβςβή 

300-400 ηζθά πθςνά θφθθα ακά ζηνέιια ηαζ θηάκεζ έςξ ηαζ 100 ηζθά λδνά θφθθα ακά 
ζηνέιια. 

Ζ απυδμζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ηοιαίκεηαζ ζοκήεςξ απυ 0,2-1,9%. Πενίπμο 120 
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ζοζηαηζηά έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζημ παιμιήθζ ζακ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ.  
Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ νυθδια, ζηδκ ανςιαημεεναπεία, ζηδκ ημζιεημθμβία η.α. ηδκ 

θανιαηεοηζηή πνδζζιμπμζείηαζ βζαηί πανμοζζάγεζ ακηζθθεβιμκχδδ, ακηζζπαζιμθοηζηή, 
ακηζααηηδνζαηή, δνειζζηζηή, ακηζαθθενβζηή, ακηζμλεζδςηζηή, ακηζπονεηζηή, 

ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ. 
Σμ ηυζημξ ηςκ νζγςιάηςκ  
Ζ αβμνά νζγςιάηςκ ηαζ θοηςνίςκ απυ ηα ελεζδζηεοιέκα θοηχνζα ζοπκά ημζηίγεζ 

ανηεηά (ακ οπμθμβζζεεί ηαηά ιέζμ υνμ υηζ ημζηίγμοκ πενζζζυηενμ απυ 0,15 - 0,25 
εονχ ακά θοηυ ζηδκ Δθθάδα ηαζ 0,05 - 0,18 εονχ ζε ελεζδζηεοιέκα θοηχνζα ηδξ 

Δ.Δ.). Με ιζα ηοπζηή ποηκυηδηα θφηεοζδξ, πενίπμο 4.000 θοηχκ ακά ζηνέιια, δ 
δαπάκδ βζα ημ θοηζηυ οθζηυ εβηαηάζηαζδξ ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 600 - 
1.000 εονχ ακά ζηνέιια. 

ηζξ πμθοεηείξ ηαθθζένβεζεξ ημ ηυζημξ βζα ηδκ απυηηδζδ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ 
αανφκεζ ηονίςξ ημκ πνχημ πνυκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ηαεχξ ηα επυιεκα πνυκζα μ 

παναβςβυξ ιπμνεί απυ ηζξ έημζιεξ θοηείεξ κα δδιζμονβήζεζ ημ δζηυ ημο 
πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ ηαζ κα επεηηείκεζ ηδκ ηαθθζένβεζα.  
ΣΑΨ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ  

 
Γζπθάζζα δ απυδμζδ βζα αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα  

Με ηδ ζηνειιαηζηή απυδμζδ ζημ ηζάζ ημο αμοκμφ κα είκαζ δζπθάζζα υηακ δ 
ηαθθζένβεζα είκαζ αζμθμβζηή, ηα έζμδα ακά ζηνέιια ζε εηήζζα αάζδ ιπμνμφκ κα 
θεάζμοκ ηα 800 εονχ. 

Σμ θοηυ εοδμηζιεί ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθμ ορυιεηνμ, ακηέπεζ ζηζξ παιδθέξ 
εενιμηναζίεξ, πνμηζιά ηα πεηνχδδ αζαεζημθζεζηά εδάθδ αθθά ακαπηφζζεηαζ ζε 

πμζηζθία εδαθχκ. Δπεζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ζε ενεπηζηά ζημζπεία, ηαζ ακημπή ζηδκ 
έθθεζρδ κενμφ. Σμ θοηυ είκαζ ακεεηηζηυ ζε επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ υηακ ηαθθζενβείηαζ 
ζε ορυιεηνμ άκς ηςκ 800 ιέηνςκ. 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ ή ζζδενίηδξ είκαζ θοηυ πμχδεξ, πμθοεηέξ ηαζ αοημθοέξ ηςκ 
μνεζκχκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ ιαξ. Με ημ υκμια ηζάζ ημο αμοκμφ ακαθένμκηαζ 

δζάθμνα είδδ ημο βέκμοξ Sideritis ssp. ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae. Σα πζμ ζδιακηζηά 
είδδ ζζδενίηδ πμο ανέεδηακ ζηδκ Δθθάδα είκαζ: Sideritis athoa (ηζάζ Αες), Sideritis 
euboea (ηζάζ Δοαμίαξ), Sideritis scardiaca (ηζάζ Οθφιπμο), Sideritis raeseri (ηζάζ 

Πανκαζζμφ), Sideritis clandestina (ηζάζ Σατβέημο).  
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Ζ ζοβημιζδή βίκεηαζ ζοκήεςξ ημκ Ημφθζμ, υηακ ηα θοηά ανίζημκηαζ ζε πθήνδ άκεζζδ 
ηαζ ηα ακεμθυνα ζηεθέπδ ανπίγμοκ κα λοθμπμζμφκηαζ, μπυηε δ πενζεηηζηυηδηα ζε 

αζεένζμ έθαζμ είκαζ ιεβαθφηενδ. Κυαεηαζ μθυηθδνδ δ ηαλζακεία ηαζ ιένμξ ημο αθαζημφ, 
ιήημοξ 5-6 εη. ιε ιαπαίνζ ή δνεπάκζ. ηδ ζοκέπεζα ιεηαθένμκηαζ βζα λήνακζδ ζε 

οπυζηεβα χζπμο κα απμηηήζμοκ ημ επζεοιδηυ πναζζκμηίηνζκμ πνχια. Ζ δζάνηεζα 
παναβςβζηήξ γςήξ ηδξ θοηείαξ είκαζ 5 -8 πνυκζα, ιε ηδκ απυδμζδ ημκ 3μ -4μ πνυκμ κα 
θηάκεζ ηα 100 ηζθά ακά ζηνέιια. 

Ηδζυηδηεξ - Υνήζεζξ 
Υνδζζιμπμζείηαζ ιε ηδ ιμνθή αθερήιαημξ, πμο πανάβεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ιζηνήξ 

πμζυηδηαξ λδνήξ δνυβδξ ζε κενυ πμο ανάγεζ. Σμ νυθδια πθμφζζμ ζε ζίδδνμ, 
ημκςηζηυ, απμπνειπηζηυ, ιε ακηζενμιαςηζηή, ακηζοπενηαζζηή ηαζ ακηζμλεζδςηζηή 
δνάζδ, ηαηακαθχκεηαζ ηονίςξ ηδ πεζιενζκή πενίμδμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ημζκμφ 

ηνομθμβήιαημξ. Δπίζδξ, εεςνείηαζ ζδιακηζηυ ιεθζζζμηνμθζηυ θοηυ.  
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