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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 

Η χρήση των βοτάνων-φυτών για φαρμακευτικούς σκοπούς 
έρχεται από τους Σουμέριους το 2.000 π.Χ. 

Μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην 

βοτανική έρευνα, είναι ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο 

Θεόφραστος. 

Ο πατέρας της ιατρικής, ο Έλληνας Ιπποκράτης κατέγραψε 

περίπου 400 είδη βοτάνων και ο Διοσκουρίδης έγραψε μια 

βοτανική χρησιμοποιώντας 600 φυτά, η οποία αποτέλεσε την 

βάση για πολλές μεταγενέστερες βοτανικές έρευνες. Τα δύο 

έργα <Περί Φυτών Ιστορίας> και <Περί Φυτών Αιτιών> του 

Θεόφραστου, αποτελούν, πιθανών, τα πρώτα συγγράμματα 

στον τομέα της βοτανικής μέχρι και το Μεσαίωνα. Κατά το 

Μεσαίωνα απέδωσαν και μαγικές ιδιότητες στα φυτά και τα 

χρησιμοποιούσαν σε ιεροτελεστίες. 

Ο άνθρωπος ήταν επίσης, πληροφορημένος, από την αρχή 

του πολιτισμού, για τα αποτελέσματα των αρωμάτων στο σώμα, 

στο μυαλό και στα συναισθήματα. Τα λουλούδια 

χρησιμοποιούνταν για να προσελκύσουν αγάπη, φαγητό και 

προστασία. Τα αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνταν για να 

γιατρέψουν το σώμα. Σε όλο τον κόσμο, από την αρχαιότητα 

μέχρι και σήμερα διαφορετικές κουλτούρες έχουν ανακαλύψει 

πολλές ποικιλίες και πολλές χρήσεις για βότανα και αιθέρια 

έλαια. 

ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Στη λεκάνη της Μεσογείου αναπτύχθηκαν σπουδαίοι αρχαίοι 

πολιτισμοί και γι' αυτό τα φυτά της είχαν την τύχη να μελετηθούν πριν από 

τα φυτά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Η επιστήμη της 



βοτανικής γεννήθηκε στις Μεσογειακές χώρες γι’ αυτό τα 

βότανα της Μεσογείου κατέχουν περίοπτη θέση στην ιστορία της 

βοτανικής. 

Δεν ξέρουμε πότε πρωτοσυλλέχθηκαν βότανα ή πότε 

καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τα 

χρησιμοποιούσαν για διάφορες λειτουργίες (φαγητό, καλλυντικά 

κ.α.) Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους τα φυτά μελετούνται μόνο 

για την χρησιμότητά τους. Επίσης τα βότανα ταξίδεψαν από την 

Μεσόγειο στην Ανατολή και αντίστροφα. Στο ζεστό μεσογειακό 

κλίμα, πολλά αρωματικά φυτά αναπτύσσονταν σε αφθονία και 

στο πέρασμα των αιώνων ακόμη περισσότερο, καθώς 

συστήνονταν από τους εμπορευόμενους, τους πρόσφυγες και 

τους μετανάστες από τα βάθη της Ανατολής. 

. Σήμερα, η μεσογειακή Ευρώπη κατά κύριο λόγο 

επανέρχεται στα εγχώρια ή εισαγόμενα βότανα. 

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Περιβαλλοντική ομάδα Γ1 : «Βάλε Ριάνες» 

Οι ''βάρβαροι'' έφεραν μαζί τους τα δικά τους βoτανικά 

θεραπευτικά έθιμα που προστέθηκαν στις Ρωμαϊκές μεθόδους 

Με την εξάπλωση του Χριστιανισμού οι δύο παραδόσεις αντάλλαξαν 

φάρμακα και δοκιμασμένες θεραπείες. Ο βασιλικός , ο δενδρολίβανος , η 

δάφνη θεωρούνται θρησκευτικά βότανα. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Το φυτό αυτό είναι σημαντικό για  

τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Το δροσερό, γλυκό άρωμα του  

<<βασιλικού φυτού>> φέρνει στο 

νου μνήμες από το παρελθόν και το 

παρόν. Οι γλάστρες με βασιλικό που γεμίζουν τον αέρα με το 

μεθυστικό άρωμά τους, ο αγιασμός και χιλιάδες άλλες μυρωδιές 

και εικόνες που στην θύμησή τους πιάνουμε τον εαυτό μας να 

χαμογελάει.  

Ο βασιλικός έχει σημαντικό ρόλο στην Ελληνική λαϊκή και 

θρησκευτική παράδοση. Σύμφωνα με αυτή το φυτό φύτρωσε 

στο χαμένο τάφο του Χριστού και η έντονη μυρωδιά του έγινε 

αφορμή να ανακαλυφθεί. Η Αγία Ελένη οδηγήθηκε στον Τίμιο 

Σταυρό από το έντονο άρωμα του βασιλικού που φύτρωσε 

δίπλα του. Την ονομασία του αυτή την πήρε τον 4ο αιώνα μ.Χ., 

γιατί φύτρωσε στο σημείο όπου ήταν θαμμένος ο Σταυρός, 

πάνω στον οποίο είχε σταυρωθεί ο Βασιλιάς του Κόσμου. 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν το εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Πίστευαν ότι 

φώλιαζαν στις γλάστρες του σκορπιοί και θεωρούσαν το φυτό 

σύμβολο κακίας και παραφροσύνης και την έντονη μυρωδιά του 

κατάρα. Ο Χρύσιππος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το φυτό 

υπάρχει μόνο και μόνο για να τρελαίνει τους ανθρώπους. 

Παραδόξως, ο Ιπποκράτης και ο Διοσκουρίδης, 

αποδεσμευμένοι από της προκαταλήψεις τις εποχής, είχαν 

αναφερθεί στις φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού. Για την 

ιδιότητα του βασιλικού ως αφροδισιακό έχει μιλήσει και ο 

Πλίνιος. 

 



Δάφνες και ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑ'Ι'ΩΝ 

Έχει καθιερωθεί ότι την Κυριακή των 

Βαΐων όλες οι εκκλησίες στολίζονται 

με κλαδιά δάφνης. Αυτά τα κλαδιά τα 

ονομάζουμε ''βάγια''. Όταν τελειώσει η 

λειτουργία στην εκκλησία, οι                  

νοικοκυρές παίρνουν τέτοια βάγια και 

τα φυλάνε στα εικονίσματα των σπιτιών τους. 

 

ΘΥΜΙΑΜΑ 

Το ιερό θυμίαμα που ορίστηκε να χρησιμοποιείται στην σκηνή 

της μαρτυρίας στην έρημο φτιαχνόταν από ακριβά υλικά τα 

οποία συνεισέφερε η εκκλησία. 

Μεταγενέστερα, οι ραβινικοί Ιουδαίοι πρόσθεσαν και άλλα 

συστατικά στο θυμίαμα του ναού, δεδομένου αυτού που λέει ο 

Ιώσηπος ότι το παρασκεύαζαν από 13 αρωματικές ουσίες. 

Μερικά από αυτά τα επιπλέον συστατικά περιλάμβαναν το 

μείγμα αρωματικών κόμμεων και βαλσάμων που καίγεται αργά 

αναδίδοντας ευωδιαστό άρωμα. Στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών 

Ελληνικών Γραφών χρησιμοποιείται η λέξη θυμίαμα . 

Μερικά από αυτά τα επιπλέον συστατικά περιλάμβαναν το ήλεκτρο, την 

κασία, την κανέλα, την σμύρνα, το σαφράνι και το νάρδο. 

Η ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 

Στις 22 Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων, τιμάται η 

μνήμη της Αγίας των βοτάνων, της θεραπεύτριας Αγίας 

Αναστασίας. Έζησε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού 

και σύμφωνα με τους Συναξαριστές, η Αναστασία ήταν 

θεραπεύτρια και απάλυνε τον πόνο των βασανισμένων 

Χριστιανών στις φυλακές με βότανα και φάρμακα που έφτιαχνε 

από αυτά. Για τους Ελληνορθόδοξους είναι η Αγία-ιατρός και σε 

πολλά χωριά της Ελλάδας την ημέρα της μνήμης της ζυμώνουν 

γλυκά ψωμάκια με βότανα, σταφίδες, καρύδια και σύκα και τα 

πηγαίνουν στην εκκλησία, όπου ο παπάς διαβάζει ευχές για 

καλή υγεία και τα μοιράζουν στους πιστούς. 

TΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ Περιβαλλοντική ομάδα Γ2 

Τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους 

τρόπους. 

Αφέψημα 

Βράζουμε τα θρεπτικά μέρη του φυτού αν είναι μαλακά. Το 

σουρώνουμε και τα πίνουμε. 

Έγχυμα 

Ρίχνουμε βραστό νερό στα θεραπευτικά μέρη του βοτάνου. Τα 

σουρώνουμε και πίνουμε το έγχυμα. 

Βάμμα: 

Τοποθετούμε τα θρεπτικά μέρη του φυτού σε καθαρό 

οινόπνευμα μέσα σε γυάλινο δοχείο και τα ανακατεύουμε κατά 

διαστήματα. Το φιλτράρουμε και διατηρούμε το υγρό σε γυάλινο 

δοχείο καλά κλεισμένο. 

 



Χυμοί: 

Γίνονται σε αποχυμωτή. Βάζουμε τα μαλακά, νωπά, 

θεραπευτικά μέρη του φυτού. 

Σιρόπια: 

Χρησιμοποιούμε το εκχύλισμα ή το χυμό του φυτού. 

Διαλύουμε σε ζεστό νερό διπλάσια ποσότητα ζάχαρης, το 

βράζουμε και προσθέτουμε το χυμό ή το εκχύλισμα του 

βοτάνου. 

Κομπρέσες: 

Βουτάμε ένα κομμάτι ύφασμα ή βαμβάκι σε έγχυμα, αφέψημα ή 

βάμμα του θεραπευτικού φυτού και το ακουμπάμε εξωτερικά 

στην επιφάνεια του σώματος. 

Κατάπλασμα 

 

Τοποθετούμε το φυτό κατευθείαν πάνω στο δέρμα και το 

δένουμε με ύφασμα. Αν ερεθίζει το δέρμα, δεν το τοποθετούμε 

κατευθείαν, αλλά μέσα σε βαμβακερό ύφασμα και το αφήνουμε 

για λίγο. Καλό είναι να είναι ζεστό αλλά όχι καυτό. Για αυτό το 

σκεπάζουμε με μάλλινο ύφασμα. 

Λουτρό: 

Μουλιάζουμε τα βότανα σε κρύο νερό. Το πρωί τα 

ζεσταίνουμε, τα στραγγίζουμε και τοποθετούμε το υγρό στο 

νερό του μπάνιου. 

Συχνές χρήσεις των βοτάνων Περιβαλλοντική ομάδα Γ3: «Τσάι-ρίγανη-

φασκόμηλο» 

Στα καλλυντικά και στην περιποίηση σώματος όπως η αλόη 

βέρα, το δεντρολίβανο, η δάφνη, το κάρδαμο, η λαδανιά λευκή και μωβ ,η 

Λουΐζα. Γίνονται 

σαπούνια κρέμες σώματος και προσώπου. 

Για τα μαλιά: η τσουκνίδα καταπολεμά την λιπαρότητα. 

Για το στομάχι: δυόσμο, θυμάρι,ρίγανη, μάραθος, μέντα, γλυκάνισος, 

μαντζουράνα. 

Καταπολεμούν το φούσκωμα, τη δυσκοιλιότητα, τη διάρροια 

και τις διάφορες διαταραχές. 

Γενικά ως φαρμακευτικά όπως το σκόρδο, το χαμομήλι, το 

φασκόμηλο, ο βασιλικός, το σαμπούκο, το τσάι βουνού σε 

περιπτώσεις βήχα, γρίπης. 

Ως ηρεμιστικά: Βαλεριάνα, λεβάντα, τσάι βουνού και 

πράσινο τσάι 

Τα περισσότερα από αυτά είναι τα βασικά συστατικά των 

ηρεμιστικών χαπιών. 
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