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Εργαστήρι παρουσίασης Αρωματικών του Μπαξέ στην κατάληψη  βίλα Ζωγράφου.  
Καλλιεργούμε τη γη και τις συνειδήσεις μας. 

Τα αρωματικά φυτά  συμμετέχουν στη σοδειά που προσφέρει η καλλιέργεια  του Μπαξέ της κατάληψης Βίλα 

Ζωγράφου, εδώ και τρία χρόνια, στις συλλογικές κουζίνες των γειτονιών μας. Με αφορμή το εργαστήριο 

παρουσίασης των αρωματικών του Μπαξέ, μοιραζόμαστε και διευρύνουμε τις γνώσεις μας γύρω από τις 

θεραπευτικές τους ιδιότητες, τους τρόπους συλλογής των πρώτων υλών, τις δυνατότητες και τους τρόπους 

μεταποίησής τους. 

Αλόη η αυθεντική, Aloe Vera, αραβικά alloeh: πικρή και γυαλιστερή ουσία. Αν 
και η αλόη μοιάζει αρκετά με κάκτο, ανήκει στην οικογένεια των κρίνων και 
συγγενεύει με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σπαράγγι. Είναι φυτό ποώδες, με 
χοντρά, χυμώδη φύλλα και από το κέντρο της βγαίνει το χαρακτηριστικό 
κιτρινοκόκκινο λουλούδι της. Κατάγεται από τη Βόρεια Αφρική, τις Κανάριους 
Νήσους και το Πράσινο Ακρωτήρι. Στη Δύση διαδόθηκε από τους Ισπανούς, οι 
οποίοι την καλλιεργούσαν και τη χρησιμοποιούσαν για την αντιμετώπιση 
στομαχικών και εντερικών διαταραχών. Ευδοκιμεί στην Κούβα, στο Μεξικό, και τη 
Βραζιλία. Το ζελέ της Αλόης είναι πηγή βιταμινών, με κυριότερες τις Β, C, Ε και β-
καροτίνη, περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, κυρίως μαγνήσιο, μαγγάνιο, 
ψευδάργυρο, ασβέστιο, σίδηρο και σελήνιο, αμινοξέα, γλυκοπρωτεϊνες και 
σαλικυλικό οξύ. Η αλόη διεισδύει βαθιά στο δέρμα, το καθαρίζει και αποτελεί 
φυσικό αναισθητικό. Ενισχύει την ανάπτυξη νέων κυττάρων, βελτιώνει τη 
λειτουργία των ιστών, επουλώνει τα τραύματα και καταπραΰνει εγκαύματα, 
κάλους, ουλές, έρπητα. Ενυδατώνει το δέρμα, ενώ οι αντιοξειδωτικές ουσίες που 
περιέχει βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου, μειώνοντας ρυτίδες και ραγάδες. 
Επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος και έχει αποτελεσματική δράση σε θεραπείες για την ακμή. Περιορίζει τους 
μυϊκούς και σκελετικούς πόνους. Έχει αντιβιοτική, αντιμυκητική και αντιφλεγμονώδη δράση, τονώνει την πεπτική 
λειτουργία και καταπολεμά διαταραχές, όπως η δυσκοιλιότητα και η δυσπεψία και αποτοξινώνει τον οργανισμό. Ενισχύει 
το ανοσοποιητικό (έχει δοκιμαστεί σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς), ηρεμεί το νευρικό σύστημα, καταπολεμά τη 
φαγούρα, τις δερματικές αλλεργίες, τα τσιμπήματα των εντόμων, τα εκζέματα και τις μυκητιάσεις ενώ μπορεί να 
περιορίσει την ψωρίαση. Όταν κόβουμε το φύλλο εκκρίνονται δύο υγρά: ένα κίτρινο-πράσινο που περιέχει την ουσία 
αλοΐνη που πρέπει να αποφεύγουμε να πιάσουμε, και ένα διαφανές υγρό από το εσωτερικό του φύλλου. Όταν κοπεί το 
φύλλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 2-3 ώρες ή αλλιώς το διατηρούμε στο ψυγείο σχεδόν ένα μήνα. Από τα περίπου 300 
είδη αλόης, μόνο δύο χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, η Aloe Vera και η Aloe Barbadensis Miller. Η χρήση 
της αλόης συνηθίζεται στα καλλυντικά και στα προϊόντα περιποίησης σώματος, μαλλιών και προσώπου. Σε θεραπευτικές 
αλοιφές για το δέρμα. Ο χυμός του ζελέ της αλόης χρησιμοποιείται ως φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που ενισχύει τον 
οργανισμό. 
 
Αρτεμισία ή Αψιθιά, Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris. Καλλιεργείται από 
τα βιβλικά χρόνια, για την αντιμετώπιση των επιδημιών και ως έντομο-απωθητικό. Την 
χρησιμοποιούσαν από τα χρόνια του Ιπποκράτη και αναφέρεται και από τον 
Λουκρήτιο. Ο Διοσκουρίδης γράφει για την Αψιθιά «…όταν ανακατεύεις το μελάνι με 
έγχυμα αψιθιάς τα ποντίκια δεν αγγίζουν τους πάπυρους». Αναφέρεται επίσης στην 
κινέζικη ιατρική βιβλιογραφία πριν από το 500 μ.Χ. Το βότανο περιέχει αιθέρια έλαια 
(κινεόλη και θουγιόνη), πικρές ουσίες, τανίνη, ρητίνη, ινουλίνη, γλουκονικές ουσίες 
(αψινθίν, ανασιντίν), βιταμίνες Α, Β1, Β2, C κ.α. Έχει γεύση πικρή και αρωματική. Για τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες χρησιμοποιούνται η ρίζα, οι ανθοφόροι μίσχοι και τα 
φύλλα. Οι ανθισμένες κορυφές και τα φύλλα συλλέγονται τον Αύγουστο και η ρίζα 
συλλέγεται τον Οκτώβριο. Το φυτό δρα ως πικρό τονωτικό, διεγερτικό, νευροτονωτικό, 
εμμηναγωγό, κατά της δυσπεψίας (σαν ήπιο καθαρτικό) και ως διεγερτικό του 
πεπτικού συστήματος στην ανορεξία. Η χρήση του βοτάνου διαστέλλει τα αιμοφόρα 
αγγεία, κατεβάζει την πίεση και ελαττώνει τα οιδήματα στην κατακράτηση ούρων. 
Θεωρείται αγχολυτικό, είναι καλό αντιπυρετικό και αποχρεμπτικό για το βήχα σε περιπτώσεις κρυολογημάτων και 
δύσπνοιας, φλεγμονών των άνω αναπνευστικών οδών, ενώ δρα και ως αντισηπτικό, αντιφλεγμονώδες, παυσίπονο. Ως 
αφέψημα ή έγχυμα χρησιμοποιείται ως χολαγωγό και για την αποβολή των πετρών από το ουροποιητικό σύστημα. Στην 
παραδοσιακή κινεζική ιατρική η Artemisia annua είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως για τη θεραπεία 
του πυρετού. Έχει παραχθεί ημισυνθετικά ως ανθελονοσιακό φάρμακο. Η αρτεμισινίνη αντιδρά με το σίδηρο για να 
σχηματίσει ελεύθερες ρίζες που σκοτώνουν τα κύτταρα. Δεδομένου ότι τα καρκινικά κύτταρα προσλαμβάνουν μεγαλύτερη 
ποσότητα σιδήρου από ό,τι τα φυσιολογικά κύτταρα, είναι πιο ευαίσθητα στην τοξική επίδραση της. Θεωρούσαν ότι 
δυναμώνει την μνήμη και την λογική, ανακουφίζει από τους μυικούς πόνους, στις αρθρώσεις και στους συνδετικούς 
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ιστούς, δυναμώνει την όραση, βαθαίνει τον ύπνο. Λόγω της τελευταίας ιδιότητας στα χωριά γέμιζαν τα μαξιλάρια με 
Αψιθιά. Σε περιόδους επιδημιών χολέρας και πανώλης κρέμαγαν το φυτό στα σπίτια και κάπνιζαν τους χώρους καίγοντας 
τους βλαστούς. Από τα φύλλα της Αψιθιάς σε ζεστό νερό και πράσινο σαπούνι μπορούμε να παρασκευάσουμε φυσικό 
εντομοαπωθητικό για τα φυτά μας. Το αποσταγμένο έλαιο της Αψιθιάς ήταν βασικό συστατικό ενός ποτού που το 
ονόμαζαν Αψέντι (Absinthe). Η κατανάλωση αυτού του ποτού τον 19ο αιώνα θεωρήθηκε ένα σοβαρότατο κοινωνικό 
πρόβλημα αντίστοιχο με το σημερινό της τοξικοεξάρτησης. Η παρατεταμένη χρήση και σε υπερβολικές δόσεις της Αψιθιάς 
μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο νευρικό σύστημα. Η χρήση του αιθέριου ελαίου της Αψιθιάς ως αρωματικού 
καταργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε ότι το συστατικό Θουγιόνη (Thujione) που περιέχει σε 
υπερβολικές δόσεις προκαλεί βλάβη στο νευρικό σύστημα και παραισθήσεις. Η σημερινή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1988 υπαγορεύει πως «το αψέντι μπορεί να πωλείται νόμιμα υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν περιέχει περισσότερο από 10mg Θουγιόνης (thujione)». Σήμερα χρησιμοποιείται σαν συστατικό διάφορων λικέρ στην 
Ιταλία και Ισπανία καθώς και στο γερμανικό βερμούτ. 
 
Δάφνη η Ευγενής (Laurus nobilis), ή αλλιώς Δάφνη, Βάγια, Δαφνολιά, 
Φυλλάδα. Είναι θάμνος ή μικρό δέντρο της οικογένειας των Δαφνοειδών 
(Λαουριδών), αυτοφυές στην περιοχή της Μεσογείου. Η ονομασία του φυτού 
προέρχεται από το μύθο της  ομώνυμης νύμφης που μετατράπηκε σε θάμνο για 
να ξεφύγει από το κυνήγι του Απόλλωνα. Έχει βαθυπράσινα φύλα σε σχήμα 
λόγχης και ελαφρώς κυματιστά. Έχουν ευχάριστη μυρωδιά και πικρή γεύση. 
Ανθοφορεί στις αρχές της άνοιξης (των Βαΐων). Οι καρποί της είναι σαν μικρές 
ελιές με σκούρο μωβ ή μαύρο χρώμα.  Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα για να 
αναπτυχθεί και είναι πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Ίσως γι αυτό στην αρχαιότητα όταν ξεραινόταν κάποιο 
δέντρο Δάφνης, πίστευαν ότι θα έρθει κάποιο μεγάλο κακό... Το αιθέριο έλαιο 
της δάφνης περιέχει κινεόλη ή ευκαλυπτόλη.  Βρίσκεται στα φύλλα αλλά και 
στους καρπούς του φυτού. Οι αντισηπτικές, αντιφλεγμονώδεις και 
καταπραϋντικές ιδιότητες των φύλλων και των καρπών της ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. Η σκόνη των δαφνόφυλλων 
χρησιμοποιείται τοπικά για το σταμάτημα της αιμορραγίας από τη μύτη. Τα φύλλα και οι καρποί είναι τονωτικά για τις 
λειτουργίες της πέψης (ακόμη ένας λόγος για τη χρήση της στη μαγειρική εκτός από το άρωμα). Το αφέψημα της δάφνης, 
θεωρείται χρήσιμο για την καταπολέμηση της αϋπνίας και της διάρροιας. Ως γαργάρα το αφέψημα πιστεύεται ότι 
καταπραΰνει τον πονόλαιμο και καταπολεμά τις στοματικές μολύνσεις. Οι κομπρέσες με νερό που έχουν βράσει τα φύλλα 
της Δάφνης ενδέχεται να καταπραΰνουν τα αποστήματα. Το δαφνέλαιο χρησιμοποιείται και ως δυναμωτικό για τα μαλλιά 
ενώ μετά το λούσιμο το ξέβγαλμα με αφέψημα χαρίζει λαμπερό και πιο σκούρο χρώμα. Πρέπει να αποφεύγεται η 
επάλειψη με σκέτο έλαιο Δάφνης γιατί μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή ερεθισμούς του δέρματος. Το δαφνέλαιο δεν 
πίνεται γιατί προκαλεί ναυτία, και τάση για εμετό, κολικούς κλπ. Τα κουκούτσια  θεωρούνται τοξικά (παλιότερα τα 
χρησιμοποιούσαν ως εκτρωτικά). 
 
Δεντρολίβανο, Rosmarinous officinalis. Αυτοφυής θάμνος της Μεσογείου. 
Από το δενδρολίβανο χρησιμοποιούμε κυρίως τα φύλλα του τα οποία 
συλλέγονται την άνοιξη. Εκτός από βασικό μυρωδικό της μεσογειακής κουζίνας 
είναι και ένα ωφέλιμο βότανο. Το αφέψημά του βοηθά σε περιπτώσεις 
δυσπεψίας, μετεωρισμού, και διάρροιας. Η έκκριση στομαχικών υγρών που 
προκαλεί ανοίγει την όρεξη. Έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες ενώ είναι 
εφιδρωτικό και σπασμολυτικό γι’ αυτό και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
κρυολογήματος, βήχα, βρογχίτιδας, άσθματος κτλ. Αφέψημα από τα φύλλα 
του, χρησιμοποιείται για ιαματικά λουτρά, σε άτομα που πάσχουν από 
αρθριτικά και ρευματισμούς. Επίσης, πλύσεις της στοματικής κοιλότητας με 
αυτό, βοηθούν στην αντιμετώπιση της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας. Τα 
φρέσκα φύλλα του, τοποθετημένα σαν επίθεμα στο μέτωπο, ξεκουράζουν κι 
ανακουφίζουν από τους πονοκεφάλους. Το έλαιό του, το οποίο μεταξύ άλλων 
περιέχει τανίνη και είναι πλούσιο σε φαινολικά συστατικά έχει αντιοξειδωτική δράση. Από τους αρχαίους Έλληνες ως τους 
Άραβες γιατρούς το δεντρολίβανο θεωρούνταν το βότανο της σκέψης και ελιξίριο της μνήμης. Σήμερα θεωρείται ότι το 
συστατικό carnosicacid (CA) που περιέχεται στο δεντρολίβανο προστατεύει τα κύτταρα του εγκεφάλου από την 
καταστροφική ζημιά των ελεύθερων ριζών, εμποδίζει τη γήρανσή του και παίζει σπουδαίο ρόλο στην οξύνοια και τη 
βελτίωση της μνήμης. Διαθέτει αντιμικροβιακή δράση που σχετίζεται με την ανάσχεση της ανάπτυξης διαφόρων 
παθογόνων οργανισμών όπως ο E. Coli. Παράλληλα η βακτηριοκτόνος δράση του βρέθηκε ότι αναστέλλει έξι 
μικροοργανισμούς που αλλοιώνουν συνήθως το κρέας, ενώ η αντιμυκητική του δράση ερευνήθηκε ότι αναστέλλει μερικώς 
την ανάπτυξη και την παραγωγή τοξινών από διάφορους μύκητες. Ενισχύει την ανάπτυξη της τριχοφυΐας, ενώ ενδείκνυται 
μεταξύ άλλων για ατονία, υπερκόπωση, εξάντληση και κατάθλιψη. Είναι ένα από τα καλύτερα εντομοαπωθητικά, 
προστατεύει τα ρούχα από το σκώρο όταν τοποθετηθεί στις ντουλάπες σε σακουλάκια μαζί με φασκόμηλο, λεβάντα και 
βασιλικό. 
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Δίκταμο. Ο όρος  δίκταμο αποτελεί την κοινή ονομασία του φυτικού είδους 
Amaracus dictamnus του γένους Αμάρακος. Η ονομασία αυτή προέρχεται μάλλον 
από το όνομα του όρους  Δίκτη της Κρήτης και τη λέξη. Στο όρος Δίκτη και γενικά σε 
περιοχές της Κρήτης, όπως απότομες πλαγιές με φαράγγια, χαράδρες και 
απόκρημνους βράχους, σε υψόμετρο από 0 έως 1900 μέτρα, το δίκταμο 
συναντάται ως ενδημικό φυτό. Άλλες λιγότερο συνηθισμένες ονομασίες του 
αποτελούν οι: μαλλιαρόχορτο, λιβανόχορτο, σταθόρι, σταματόχορτο αλλά και 
έρωντας. Το όμορφο αυτό όνομα δόθηκε στο φυτό εξαιτίας της δυσκολίας που 
παρουσιάζει η περισυλλογή του από τα απόκρημνα βράχια. Έτσι μόνο του “έρωτα 
τα πάθη” θα μπορούσαν να οδηγήσουν κάποιο άτομο να διακινδυνεύσει τη ζωή 
του σε τέτοιο βαθμό ώστε να το μαζέψει. Το δίκταμο ξεχωρίζει από την τριχωτή και 
βελούδινη υφή, τα πρασινόλευκα φύλλα του, τα ροζ λουλούδια του και το 
ιδιαίτερο άρωμά του. Θεραπευτικές χρήσεις: Όπως μαρτυρούν κείμενα πολλών 
Αρχαίων Ελλήνων (Ιπποκράτης, Αριστοτέλης, Διοσκουρίδης Θεόφραστος κ.ά.) στην 
αρχαία Ελλάδα πιστευόταν ότι το φυτό αυτό θεραπεύει πολλές παθήσεις και ότι επουλώνει τις πληγές. Σήμερα έχει 
μεγάλη φήμη για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και καλλιεργείται συστηματικά ως φαρμακευτικό φυτό, αλλά και ως 
αφέψημα. Θεωρείται ότι έχει αναζωογονητικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ως τονωτικό αφέψημα για να καταπραΰνει 
τους πονοκεφάλους, τις νευραλγίες, τις στομαχικές διαταραχές, τις παθήσεις του συκωτιού αλλά και ως εμμηναγωγό. 
Ακόμη θεωρείται ότι διεγείρει το πεπτικό σύστημα, καταπολεμά την ατονία, τα κρυολογήματα και το βήχα,  και ότι  
λειτουργεί ως σπασμολυτικό, στυπτικό, επουλωτικό, καταπραϋντικό των πόνων του στομαχιού και των εντέρων. Το 
δίκταμο είναι επίσης διουρητικό, ενώ θεωρείται ότι έχει αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση.  
 
Θυμάρι. Με το όνομα θυμάρι (Thyme) αναφέρονται τα περίπου 350 είδη του 
γένους Thymus που φύονται  στην Ευρώπη, την Ασία και τη Β. Αφρική, κυρίως 
γύρω από τη Μεσόγειο. H ονομασία του μπορεί να προέρχεται από την αρχαία 
ελληνική "θυμός" (ψυχή, αλλά και καπνός), ή την αρχαία αιγυπτιακή "θαμ" 
(έντονη οσμή). Είναι πολυετή, ποώδη χαμηλά φυτά (συχνά έρποντα), με μικρά 
φυλλαράκια. Ανθοφορούν το καλοκαίρι (μικρά κοκκινωπά ή ανοιχτό μοβ άνθη) 
και ευδοκιμούν σε άγονα εδάφη. Χρειάζονται ήλιο και ελάχιστο νερό για να 
αναπτυχθούν. Από τα 30 περίπου είδη που ευδοκιμούν στην Ελλάδα, τα 
περισσότερο γνωστά  είναι το θυμάρι του Σίμπθορπ, το Κεφαλωτό, το Αττικό 
(αυτοφυές στην Αττική σε αφθονία στον Υμηττό), το Λεμονοθύμαρο και το Κοινό 
Θυμάρι. Το αιθέριο έλαιο θυμαριού περιέχει τις ουσίες θυμόλη και καρβακρόλη. 
Όμως η σύσταση των αιθέριων ελαίων κάθε είδους θυμαριού είναι διαφορετική, επομένως διαφορετικές είναι και οι 
ιδιότητές τους. Η φαρμακευτική τους  χρήση είναι καταγεγραμμένη από το 3.500 π.Χ.  Χρησιμοποιήθηκε για 
απολυμαντικούς, αντισηπτικούς λόγους αλλά και ως θυμίαμα. Η γνωστή έκφραση "πήγε στα θυμαράκια" προκύπτει από 
τη συχνή χρήση στα νεκροταφεία, για να εξουδετερώνει ανεπιθύμητες μυρωδιές. Οι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν στην 
ταρίχευση των νεκρών. Στη μαγειρική, εκτός από το άρωμα που έδινε βοηθούσε και στη συντήρηση των ευπαθών τροφών. 
Σήμερα το φυτό καλλιεργείται ως τροφή για τα μελίσσια, σε συγκαλλιέργεια με κηπευτικά (ιδίως ντομάτα) αλλά και για 
την παρασκευή αιθέριων ελαίων που χρησιμοποιούνται σε αντισηπτικά σαπούνια, στοματικά διαλύματα, λάδια μασάζ. Το 
ρόφημα θυμαριού θεωρείται εφιδρωτικό, αποχρεμπτικό, αντισηπτικό και στυπτικό. Οι κομπρέσες δρουν κατά των μυϊκών 
σπασμών και των τσιμπημάτων από έντομα. Ως γαργάρα θεωρείται ότι βοηθά στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου και της 
ουλίτιδας. Η χρήση του στο μπάνιο βοηθά στην ανακούφιση των πόνων από ρευματισμούς. Στη μαγειρική χρησιμοποιείται 
λιγότερο ή περισσότερο σε όλες τις κουζίνες των λαών της μεσογείου. Είναι καλό να αποφεύγεται γενικά η πολυήμερη 
χρήση του εσωτερικά, να μην καταναλώνεται κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, καθώς και να μην καταναλώνεται με 
αλκοόλ.  
 
Λεβάντα. Η Λεβάντα (επ. ονομ. Lavandula) είναι γένος φυτών που ανήκει 
στην οικογένεια των Χειλανθών (Labiatae). Το όνομα «Λεβάντα» προέρχεται 
από το λατινικό lavare που σημαίνει πλένω ή κολυμπώ. Το γνωστότερο 
γένος είναι η Λαβαντούλα, που περιλαμβάνει γύρω στα 25 είδη. Τα 
περισσότερα είδη λεβάντας κατάγονται από την λεκάνη της Μεσογείου, και 
απαντώνται σε βραχώδεις και ασβεστολιθικές περιοχές. Το αιθέριο έλαιο 
που περιέχουν τα φύλλα της χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και για τη 
θεραπεία νευρασθενειών. Έχει επίσης αντισηπτικές ιδιότητες και 
χρησιμοποιείται στην επούλωση τραυμάτων. Καταπολεμάει το φούσκωμα, 
αφού οι πολυφαινόλες, ένα είδος αντιοξειδοτικών που περιέχει η λεβάντα, 
μειώνουν τα ποσοστά «κακών» βακτηριδίων στο στομάχι μας. Το αιθέριο 
έλαιο της λεβάντας ανακουφίζει από τον κνησμό μετά από τσιμπήματα των 
κουνουπιών. Επειδή το φυτό είναι φυσικό αντιφλεγμονώδες, βοηθάει στην μείωση της φαγούρας, της κοκκινίλας και του 
πρηξίματος στο δέρμα. Το αιθέριο έλαιο του φυτού μπορεί να βοηθήσει στην σωστή ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής 
και συγκεκριμένα, στην απομάκρυνση της πιτυρίδας. Σε μεγάλες δόσεις η λεβάντα δρα ως υπνωτικό και ναρκωτικό.  
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Λεμονόχορτο, Cymbopogon Citratus, Té delimon, Lemongrass. Το λεμονόχορτο 
είναι τροπικό, πολυετές, ψηλό χορτάρι με εκπληκτικό άρωμα λεμονιού. Είναι 
βότανο εγγενές στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα, αλλά  καλλιεργείται ευρέως και στην 
Κίνα, την Παραγουάη, την Αγγλία, την Ινδονησία, την Κεντρική και τη Νότια 
Αμερική. Το αιθέριο έλαιο του λεμονόχορτου έχει κατευναστική επίδραση σε 
περιπτώσεις νευροδιαταραχών. Είναι καταπραϋντικό και αγχολυτικό και βοηθά 
στις περιπτώσεις αϋπνίας και άγχους. Το ευχάριστο άρωμά του αναζωογονεί τον 
οργανισμό και τονώνει τη διάθεση. Τονώνει το νευρικό σύστημα και παρέχει 
ωφέλεια σε περιπτώσεις ναυτίας και ιλίγγου. Προσφέρει προστασία ενάντια σε 
μικροβιακές λοιμώξεις του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. Η 
διουρητική του δράση βοηθά το σώμα να απαλλαγεί από τοξικές ουσίες. Έχει 
αντιπυρετική δράση προκαλώντας εφίδρωση γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις μαλάριας ή τυφοειδούς πυρετού. Διαθέτει ισχυρές αντισηπτικές, 
αντιβακτηριδιακές, αντιμυκητικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Βοηθά ιδιαίτερα τις λιπαρές επιδερμίδες με ακμή και 
ανοιχτούς πόρους, που χρειάζονται βαθύ καθαρισμό καθώς επίσης δρα και κατά της κυτταρίτιδας. Ως αναλγητικό, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε επιθέματα (κομπρέσες) ανακουφίζοντας πονοκεφάλους, πονόδοντο, πόνους στις αρθρώσεις και 
μυϊκούς πόνους. Ως αφέψημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης. Λόγω της 
απολυμαντικής του δράσης, χρησιμοποιείται συχνά και σαν καθαριστικό συσκευών οικιακής χρήσης (ψυγεία, φούρνοι, 
πάγκοι κουζίνας κ.α.), αφήνοντας συγχρόνως ένα άρωμα φρεσκάδας. Το αιθέριο έλαιο του Λεμονόχορτου έχει επίσης 
εντομοαπωθητική δράση. 
 
Λουϊζα. Το βότανο της Λουίζα, με το λατινικό όνομα «Lippia citriodora» ανήκει στην 
οικογένεια των Verbenaceae (που περιλαμβάνει περίπου 250 είδη) και κατάγεται από την 
Νότια Αμερική και συγκεκριμένα τη Χιλή. Οι Ισπανοί την έφεραν στην Ευρώπη τον 17ο 
αιώνα. Εκτός από τα επιστημονικά της ονόματα Λιππία η κιτρίοσμος και λεμονόχορτο, 
λόγω της λεμονάτης μυρωδιάς των ανθών και των φύλλων της, στην Κρήτη που της έχουν 
ιδιαίτερη αδυναμία θα ακούσετε να την αποκαλούν και γοργογιάννη. Θεωρείται βότανο 
εξαιρετικά αποτελεσματικό στο αδυνάτισμα, επειδή διεγείρει το γενικό μεταβολισμό, έχει 
την ιδιότητα να λιώνει το λίπος, ενώ παράλληλα καταπολεμά την κυτταρίτιδα. 
Καταπραΰνει το στομάχι και το πεπτικό σύστημα, γι’ αυτό και ενδείκνυται σε περιπτώσεις 
δυσπεψίας, φουσκώματος, κολικού του στομάχου και εντερικών διαταραχών. Έχει 
αντιπυρετική δράση, ενώ θεωρείται αποτελεσματικό σε περίπτωση διάρροιας ή 
αιμορραγίας. Συγκαταλέγεται στα τονωτικά βότανα, αλλά ταυτόχρονα έχει την ιδιότητα να προσφέρει έναν ήρεμο ύπνο, 
διώχνοντας την ένταση και το στρες. Συστήνεται σε περιπτώσεις κακοσμίας του στόματος. Είναι γνωστό για τη διουρητική 
του δράση, γι’ αυτό και συνιστάται σε περιπτώσεις που ο οργανισμός έχει την τάση να δημιουργεί πέτρες στα νεφρά 
(νεφρολιθιάσεις).  
 
Φασκόμηλο. Το φασκόμηλο ή φασκομηλιά (Σάλβια η φαρμακευτική ελλ. 
Ελελίφασκος ο φαρμακευτικός, Salvia officinalis) ανήκει στο γένος των Αγγειό-
σπερμων δικότυλων φυτών Ελελίφασκος (Salvia). Το φασκόμηλο, πολυετές, 
θαμνώδες, με πολυάριθμα κλαδιά, ύψους μέχρι μισό μέτρο, βρίσκεται σε όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας κυρίως σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους. Το γένος περι-
λαμβάνει γύρω στα χίλια είδη που εξαπλώνονται σχεδόν σε όλες τις κυρίως 
εύκρατες περιοχές της γης. Περιέχει ως κύρια ουσία το αιθέριο έλαιο φασκο-
μηλόλαδο, άχρωμο ή ερυθροκίτρινο, σαπωνίνες, πικρές ουσίες, τερπένια, ρητίνες, 
πικρά διτερπένια, τανίνες, τριτερπένια, φλαβονοειδή και θουγιόνη. Τα φύλλα του 
είναι επιμήκη και παχιά, χρώματος λευκοπράσινου. Τα άνθη του, που φύονται 
κατά σπονδύλους, είναι χρώματος μοβ και ανθίζουν από το Μάιο ως τον Ιούνιο. 
Το φυτό έχει έντονη αρωματική οσμή και καλλιεργείται για τις φαρμακευτικές ιδιότητες του, ως αφέψημα και ως 
καρύκευμα. Τα φύλλα -το κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο μέρος του φυτού- συλλέγονται λίγο πριν ή κατά την αρχή της 
ανθοφορίας και ξηραίνονται στη σκιά. Τα φύλλα έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες. Το φυτό 
έχει στομαχικές, τονωτικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες ενώ χρησιμοποιείται και κατά των νευραλγιών. Με τη μορφή 
αφεψήματος είναι ιδανικό για την θεραπευτική του στόματος σε περίπτωση τραυματισμών, άφτρων, φαρυγγίτιδας και 
κατά της ουλίτιδας. Ελαττώνει τα αέρια του εντέρου, είναι διουρητικό και εμμηναγωγό. Ακόμη είναι αιμοστατικό, και 
τοπικό αναισθητικό του δέρματος. Επίσης έχει αντιβιοτική, αντιμυκητική, αντισπασμωδική και υπογλυκαιμική δράση. Στη 
μαγειρική χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό διαφόρων ζωμών, φαγητών και του ξιδιού ενώ θεωρείται και 
μελισσοτροφικό φυτό παρέχοντας μέλι εκλεκτής ποιότητας. Αντιμετωπίζονται τα τσιμπήματα από κουνούπια και σφήκες, 
τρίβοντας με τα φρέσκα φύλλα του φασκόμηλου το ερεθισμένο σημείο. Ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και 
ανακουφίζει τα μέρη του σώματος που πάσχουν από κράμπες αν κάνουμε πλύσεις με αφέψημα. Το φασκόμηλο 
χρησιμοποιείται και στην αρωματοποιία. H χρήση του πρέπει να γίνεται με σύνεση γιατί υπάρχουν περιπτώσεις 
δηλητηρίασης από υπερβολική χρήση που οφείλεται κυρίως στην ουσία θουγιόνη που υπάρχει στο φυτό. 
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