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Περίληψη  
 

 

 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η χρήση των βοτάνων ως φάρμακων από 

την αρχαιότητα έως σήμερα. Τονίζεται ιδιαίτερα η σχέση τους με την Ελλάδα, η 

οποία λόγω των ιδιαιτέρων κλιματολογικών και εδαφομορφολογικών 

χαρακτηριστικών της είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο σε χλωρίδα. 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και οι χρήσεις 

πέντε βοτάνων. Συγκεκριμένα περιγράφονται το δίκταμο, το τσάι του βουνού, το 

χαμομήλι, το ραδίκι και η σπιρουλίνα. Τα τέσσερα πρώτα είναι αυτοφυή είδη της 

Ελληνικής χλωρίδας και μάλιστα το Δίκταμο είναι και ενδημικό είδος. Η σπιρουλίνα 

δεν είναι αυτοφυές είδος, αλλά η καλλιέργειά της ευνοείται από τις συνθήκες που 

επικρατούν στη χώρα μας και σήμερα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που 

παράγει πιστοποιημένη βιολογική σπιρουλίνα. Η μονάδα παραγωγής της βρίσκεται 

στη Νιγρίτα Σερρών και είναι ο επίσημος προμηθευτής της ΝΑSA. 

Τέλος στο παράρτημα της εργασίας αυτής δίνονται τα εξώφυλλα διαφόρων 

μονογραφιών με θέμα τα θεραπευτικά βότανα. 

Η εργασία μας μπορεί να αναζητηθεί στην βιβλιοθήκη του τμήματος Χημείας 

του ΑΠΘ αλλά και στην ιστοσελίδα: www.greenchemistry.gr. 

 

 

 

Χατζηαντωνίου - Μαρούλη Κων/να 

http://www.greenchemistry.gr/
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Abstract 
 

 

 

This work describes the use of herbs as a medicine since ancient times to 

today. It highlights their relationship with Greece, which due to the special climatic 

characteristics edafomorfologikon is one of the richest countries in the world flora. 

It then describes the characteristics, properties and uses of five herbs: dictamnus, 

mountain tea, chamomile, dandelion, and spirulina. The first four are native species of 

flora and even Greek Dictamnus is endemic. Spirulina is not a native species, but its 

cultivation is favored by the conditions prevailing in our country today, Greece is the 

only country in Europe that produces certified organic spiroulina. The manufacturing 

facility located in Nigrita Serres and is the official supplier of NASA. 

Finally in the annex of this paper are the covers of several monographs on the 

medicinal herbs. 

Our work can be found in the library of the Chemistry Department of Aristotle 

Univercity of Thessaliniki and the website: www.greenchemistry.gr. 

http://www.greenchemistry.gr/
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Εισαγωγή 

 

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 

στο κατώφλι του 21
ου

 αιώνα και ο ξεκομμένος από τη φύση τρόπος ζωής, κάνουν πιο 

επιτακτική την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του τρόπου ζωής κι αλληλεπίδρασης 

με τη γη. Στα πλαίσια της παραπάνω φιλοσοφίας αναπτύσσεται παγκοσμίως με 

σταθερά βήματα η Πράσινη Χημεία. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη μεθόδων 

παρασκευής χημικών προϊόντων, που δεν περιέχουν τοξικά προϊόντα και συνεπώς δεν 

βλάπτουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Η Χημεία αυτή μπορεί να βρει πεδίο «δόξης λαμπρό», στη 

φαρμακοβιομηχανία, δεδομένου ότι είναι μία από τις πλέον ρυπογόνες βιομηχανίες. 

Η βιομηχανία αυτή αναπτύχθηκε τον τελευταίο αιώνα. Ξεκίνησε με τη κατεργασία-

συσκευασία φυσικών φαρμακευτικών ουσιών και συνέχισε με την αντιγραφή της 

φύσης (με τη βοήθεια της Χημείας πάντα) και την ανάπτυξη-εφεύρεση νέων 

φαρμακευτικών ουσιών. 

Διαβάζοντας κάποιος τη συνταγή που εσωκλείεται ακόμα και στα πιο κοινά 

φαρμακευτικά σκευάσματα, προβληματίζεται για την αναγκαιότητα λήψης του. 

Παρενέργειες, αντενδείξεις, τοξικότητα είναι έννοιες που δυστυχώς περνούν 

απαρατήρητες στους σημερινούς πολίτες αυτής της χώρας. Τα σπιτικά φαρμακεία 

σφύζουν από φάρμακα που στην καλύτερη περίπτωση, θα καταλήξουν στα ειδικά 

κουτιά ανακύκλωσης των  «φαρμακοπωλείων». 

Από την άλλη μεριά, ξεφυτρώνει ένα ρεύμα αντικατάστασης της βιομηχανικά 

παρασκευασμένης δραστικής ουσίας, από πηγές που όσο γίνεται περισσότερο, 

εγγίζουν την τακτική που ακολούθησαν πιστά οι πρόγονοι του σημερινού ανθρώπου. 

Πάντα επίκαιρη είναι η συμβουλή του θεμελιωτή της ορθολογικής Ιατρικής: «Ας 

γίνουν οι τροφές τα φάρμακά σας και τα φάρμακά σας οι τροφές σας.» 

Ο Διοσκουρίδης τον 1
ο
 αιώνα μ.Χ. γράφει περίπου για 400 βότανα με 

θεραπευτικές ιδιότητες. Σήμερα ο κατάλογος των φυτών αυτών είναι πολύ 

μεγαλύτερος: 5800 περίπου στο κινέζικο materia medica, 2500 στην Ινδία , 800 που 

συλλέγονται από τα τροπικά δάση της Αφρικής και σχεδόν 300 που περιγράφονται 

λεπτομερώς για χρήση στη  Γερμανία [1]. 

Ο μέσος δυτικός βοτανολόγος διαπιστώνει γενικά ότι περίπου 150-200 φυτά 

είναι αρκετά για την αντιμετώπιση των περισσότερων ασθενειών του ανθρώπου. 
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Ως βότανα ορίζονται τα φυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

μαγειρική ή στην ιατρική. Στους τελευταίους αιώνες περιορίστηκαν στα θεραπευτικά 

φυτά. Τα βότανα βέβαια δεν είναι πάντα τόσο αθώα όσο φαίνονται αλλά παραμένουν 

αθώα  στην πλειονότητά τους. Η περίπτωση του κωνείου μας παραπέμπει στη δέουσα 

προσοχή με την οποία πρέπει  να χορηγείται οποιοδήποτε παρασκεύασμα. Το «παν 

μέτρον άριστον» επίσης  πρέπει να τηρείται [2]. 

Οι Κινέζοι από το 2500π.Χ, οι Αιγύπτιοι από το 1700 π.Χ., οι Έλληνες με τον 

Ιπποκράτη, το Διοσκουρίδη, το Γαληνό και το Θεόφραστο, αλλά και όλοι οι λαοί 

ανεξάρτητα από τον πολιτισμό που ανέπτυξαν, βρήκαν στο «φαρμακείο» της φύσης, 

την ίαση της ψυχής και του σώματός τους [1]. Στην εποχή μας η βοτανοθεραπευτική 

εφαρμόζεται ακόμη από ορισμένους έμπειρους και με βάση τα στοιχεία που δίνει η 

χημική ανάλυση των βοτάνων. Έτσι η Χημεία ανακάλυψε πολλά δραστικά στοιχεία, 

τα οποία χρησιμοποιεί η φαρμακοβιομηχανία. Γίνονται διάφοροι συνδυασμοί, ώστε 

στο ίδιο φάρμακο να υπάρχουν πολλά βότανα, συμπληρώνοντας το ένα το άλλο. 

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 6500 είδη φυτών στη χλωρίδα της 

Ελλάδας και τα ενδημικά είδη είναι 1150 κάτι που δεν παρατηρείται σε άλλη χώρα 

του κόσμου. Αντίστοιχα η Γερμανία, με έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδος έχει 

2700 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 1550 είδη και 16 

ενδημικά, η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει τον ίδιο αριθμό ειδών. 

Κατατάσσεται λοιπόν η Ελλάδα στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και σε πολύ ψηλή 

θέση παγκοσμίως. Η μοναδική χλωρίδα της οφείλεται στο κλίμα και τη μορφολογία 

του εδάφους [3]. Ενδημικό είδος χαρακτηρίζεται εκείνο που που ζει σε έναν 

οριοθετημένο (ή και απομονωμένο) γεωγραφικό χώρο. Για να είναι ενδημικό ένα 

είδος πρέπει να έχει δημιουργηθεί και να έχει εξελιχθεί στο  χώρο αυτό [1]. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για καλλιέργεια 

αρωματικών φυτών και βοτάνων λόγω της αυξημένης ζήτησης από κλάδους 

τροφίμων, καλλυντικών, ποτών και φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι σημαντική η 

ανάπτυξη του κλάδου αυτού, διότι δίνει ζωή στην ύπαιθρο αλλά και «υγεία»στην 

πόλη. Επίσης επιβιώνει η αυτοφυής (μη καλλιεργούμενη) χλωρίδα από την άμετρη 

εμπορική εκμετάλλευση. Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη χημική σύσταση 

των βοτάνων και οι κλινικές μελέτες της δράσης αυτών είναι παράλληλα όπλα στη 

φαρέτρα της ιατρικής του μέλλοντος. 
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Τα αρωματικά φυτά, δίκταμο, χαμομήλι και σιδερίτης (τσάι του βουνού), 

αλλά και το πανταχού παρών ραδίκι της ελληνικής κουζίνας με τις τόσες δράσεις του, 

είναι τα βότανα που μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία. 

Τέλος το πλούσιο γεωθερμικό πεδίο της πατρίδας του Εγκέλαδου, και ο 

γαλαντόμος ήλιος της ευνοεί την παραγωγή της τροφής των αστροναυτών και όσων 

έχουν την ανάγκη της. Πρόκειται για τη σπιρουλίνα που και αυτή με τη σειρά της 

κάλυψε ένα μέρος του πονήματος για τα πέντε αυτά πολύτιμα Πράσινα Εθνικά 

Προϊόντα. Πράσινα θεωρούνται διότι θεραπεύουν χωρίς να ρυπαίνουν, δεν 

καταναλώνουν μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, 

έχουν χαμηλή επικινδυνότητα κι είναι λιγότερο ενεργοβόρα, συνάδουν δηλαδή με τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της Πράσινης Χημείας. 
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1.1. Ονομασίες - Είδη. 

Η επιστημονική ονομασία του φυτού είναι Origanum dictamnus L. και 

Amaracus Dictamnus [1]. 

Η λέξη δίκταμνος είναι σύνθετη. Το πρώτο συνθετικό προέρχεται από το όρος 

της Κρήτης, Δίκτη, και το δεύτερο από τη λέξη θάμνος. Αποκαλείται δίκταμνος ή 

δίκταμος και Έρωντας ή Έροντας, όμως είναι γνωστό με πάρα πολλές λαϊκές 

ονομασίες. Οι ονομασίες που του έχουν αποδοθεί στην  Κρήτη όπου βρίσκεται ως 

αυτοφυές είναι [2,4]:  

 Δίκταμο, Δίχταμος ή Aδίχταμος στον νομό Λασιθίου. 

 Δικτάμι ή Δίταμο στην Ιεράπετρα 

 Σταματόχορτο, Στοματόχορτο και Στομαχόχορτο, στις περιοχές των Χανίων, 

του Κίσσαμου και στα Σφακιά. Η πρώτη ονομασία προέρχεται πιθανώς από 

την αιμοστατική του ιδιότητα, ενώ η δεύτερη επειδή καταπολεμά την 

κακοσμία αν μασηθεί. Στομαχόχορτο επειδή κάνει καλό στις δηλητηριάσεις 

και τις στομαχικές παθήσεις.  

 Λιβανόχορτο στα Σφακιά  

 Αττίταμος στην Επαρχία του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, στην περιοχή Αγίας 

Γαλήνης και στην Ιεράπετρα  

 Αττίταμος ή Τίταμος στην Επαρχία Μονοφατσίου 

 Πουντόχορτο, Σταμνόχορτο, Σταθάρι, Σταθώρι, Μαλλιαρόχορτο, επειδή είναι 

χνουδωτό .  

Παλαιότερα το φυτό ονομαζόταν και Βελοτόκο ή Βελόνοξο, λόγω της 

ιδιότητας του, όταν φαγωθεί από τους κτυπημένους με βέλη αίγαγρους, να βγάζει τα 

βέλη από το σώμα τους [5]. 

 

1.2. Άλλα φυτά με το όνομα Δίκταμο. 

1.2.1. Dictamnus albus, Δίκταμνος ο λευκός.  

Είναι φαρμακευτικό και διακοσμητικό φυτό, αυτοφυές σε ορεινά δάση της 

ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και σε άλλες χώρες. Είναι γνωστό με το κοινό όνομα 

ρακοβότανο. Καλλιεργείται σαν διακοσμητικό φυτό σε κήπους, και τα άνθη του 

έχουν άσπρο, ροζ ή μωβ χρώμα. Χρησιμοποιείται ως διουρητικό, εμμηναγωγό και 
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αποχρεμπτικό. Ιδιαίτερο γνώρισμα του Δίκταμνου του λευκού, είναι η περιεκτικότητα 

μεγάλων ποσοτήτων αιθέριου ελαίου [5,6]. 

 

Εικόνα 1. Το φυτό δίκταμο. 
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Εικόνα 2: Νεαρό φυτό δικτάμου. 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Δίκταμνος ο λευκός. 
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1.2.2. Cunila origanoides Britt:  

Είναι ένα ακόμη φυτό που καλείται Δίκταμος (dittany), Maryland dittany, και 

πετρο-μέντα (stone-mint). Είναι ένα πολυετές ποώδες φυτό, ιθαγενές της Δ. 

Αμερικής. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητική περίφραξη σε κήπους, αν και τα φύλλα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αφέψημα [6]. 

 

Εικόνα 4: Cunila origanoides Britt. 

 

1.3. Βοτανική περιγραφή. 

Είναι πολυετής αειθαλή πόα. Το ύψος του φτάνει 

τα 30 cm. Ο βλαστός είναι τετραγωνικός πολύκλαδος και 

έχει φύλλα ωοειδή τα οποία είναι τραχειά από την κάτω 

επιφάνειά τους, με πλούσια δικτυωτή νεύρωση και 

καλυμμένα με πυκνό άσπρο τρίχωμα, τις εριώδεις τρίχες 

[2,4]. Τα άνθη του είναι ανοιχτά ρόδινα.  

 

Εικόνα 5: Το δίκταμο. 
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Εικόνα 6: Άνθος δικτάμου. 

 

1.4. Γεωγραφική εξάπλωση και καλλιέργεια. 

 

Ο Κρητικός δίκταμος αυτοφύεται σε ορεινές και λοφώδεις ασβεστολιθικές 

περιοχές, σε φαράγγια, σε γκρεμούς και βράχους των ορεινών περιοχών  σε υψόμετρο 

300-1900 m [1]. Κυρίως φύεται στις ανατολικές πλαγιές των βουνών Ίδης και Δίκτης 

της Κρήτης.  

1.4.1. Καλλιέργεια. 

Το δίκταμο αρχικά συλλεγόταν από τη φύση (όχι καλλιεργημένος). Η 

υπερβολική όμως εκμετάλλευση του άγριου δικτάμου προκάλεσε μείωση των 

πληθυσμών ακόμα και την εξαφάνιση τους από ορισμένες περιοχές. Το φυτό σήμερα 

προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βέρνης. Ο δίκταμος περιλαμβάνεται στην Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ [7] και το Π.Δ. 67/81 [8], ενώ κομμάτι του πληθυσμού υπάγεται μέσα 

στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς, όπου και απαγορεύεται η συλλογή του. 
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Εικόνα 7: Περιοχές όπου φύεται ο Δίκταμος. 

 

 

 

Εικόνα 8: Ο δίκταμος στο φυσικό του περιβάλλον. 

 

Το δίκταμο εξαιτίας της μεγάλης ζήτησής του και της υψηλής του τιμής 

άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά στην Κρήτη από το 1920. Η ετήσια παραγωγή 

ξηρού δίκταμου στο νομό Ηρακλείου φτάνει τους 30 τόνους ετησίως, ενώ η ποιότητα 

του καλλιεργούμενου είναι πολύ κατώτερη του αυτοφυούς. Το φυτό το οποίο 

καλλιεργείται, ευδοκιμεί σε εδάφη αργιλώδη, πορώδη, και λιπαινόμενα με κοπριά, η 

οποία συμπληρώνεται με φωσφορικά ιόντα. Οι ιδιότητες του φυτού μειώνονται όταν 

αυτό καλλιεργείται [8]. 
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Οι καλλιεργούμενοι δίκταμοι παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους ως προς το 

χρώμα των φύλλων, το σχήμα και το μέγεθος των φύλλων. Έτσι διακρίνονται σε 

πλατύφυλλους, μεσόφυλλους και μικρόφυλλους. Οι πρώτοι έχουν μακριούς 

βλαστούς, αλλά λίγους και μεγάλα φύλλα. Οι δεύτεροι έχουν πολλούς βλαστούς και 

μεσαίου μεγέθους φύλλα, ενώ οι τρίτοι έχουν ακόμα περισσότερους βλαστούς και 

μικρότερα φύλλα. Από τα τρία είδη προτιμώνται οι μεσόφυλλοι δίκταμοι, γιατί τους 

εμπόρους τους ενδιαφέρει η ποσότητα και όχι η ποιότητα του φυτού [4]. 

1.4.2. Συλλογή. 

Η συλλογή του φυτού, που στην ουσία είναι η αποκοπή των βλαστών, 

ξεκινάει στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου (το αργότερο στις αρχές Ιουλίου) και 

συνεχίζεται όλο το καλοκαίρι και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, διαρκεί δηλαδή, την 

περίοδο ανθοφορίας του φυτού. Η συλλογή του αυτοφυούς φυτού είναι δύσκολη 

εξαιτίας της συγκεκριμένης γεωγραφικής εξάπλωσης του [8].  

1.4.3. Ξήρανση. 

Μετά τη συλλογή, το φυτό απλώνεται για ξήρανση σε σκιερούς και καλά 

αεριζόμενους χώρους. Μόνο όταν η ποσότητά του είναι μεγάλη και ο καιρός 

δροσερός εκτίθεται στον ήλιο. Η ξήρανση τελειώνει μόνο όταν η στερεή ύλη έχει το 

1/3 του βάρους της συλλεχθείσας ύλης για το καλλιεργημένο φυτό και το 1/2 του 

βάρους για το αυτοφυές φυτό.Αποθηκεύεται σε ξηρούς χώρους [2].  

Η ξήρανση πραγματοποιείται με φυσικό ή τεχνητό τρόπο [2,4,8]:  

 Η φυσική ξήρανση αποτελεί το παλιότερο τρόπο ξήρανσης και είναι μέθοδος 

απλή και οικονομική. Γίνεται με τοποθέτηση του δίκταμου σε στεγασμένους, 

σκιερούς, καλά αεριζόμενους χώρους, δίχως υγρασία. Το φυτό ξηραίνεται 

κρεμασμένο σε ματσάκια ή απλωμένο σε λεπτές στιβάδες, πάνω σε κάποιο 

είδος σχάρας ή τελάρου. Η μέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα και η διάρκεια 

εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες του χώρου και το φυτό. Η 

ξήρανση στον ήλιο συντομεύει το χρόνο ξήρανσης, αλλά δεν είναι κατάλληλη 

για δρόγες με πτητικά συστατικά π.χ. αιθέρια έλαια διότι οδηγεί σε απώλεια 

των συστατικών αυτών.  

 Τεχνητή ξήρανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με:  
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1. Κλίβανο υπό κενό. Είναι μια γρήγορη μέθοδος που σε περίπτωση ύπαρξης 

πτητικών συστατικών προκαλεί την  απώλειά τους.  

2. Ρεύμα ξηρού αέρα. Η ξήρανση γίνεται με διαβίβαση ρεύματος θερμού 

αέρα. Η θερμοκρασία ξήρανσης για υλικά όπως. φύλλα και άνθη 

δίκταμου, διατηρείται στους 20-40 C .  

3. Λυοφιλοποίηση. Είναι η πιο ήπια μέθοδος όπου η ξήρανση επιτυγχάνεται 

με εξάχνωση του νερού. Το φυτό ψύχεται σε θερμοκρασία –20 έως – 60 

C, έτσι το νερό από την υγρή κατάσταση περνά στην στερεή, και στη 

συνέχεια ο πάγος εξαχνώνεται σε ειδική συσκευή που λειτουργεί υπό 

κενό. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ακριβή, απαιτεί πολύπλοκο εξοπλισμό και 

δεν χρησιμοποιείται σε διαδικασίες ρουτίνας.  

 

  

 

Εικόνα 9: Αποξηραμένα φύλλα δικτάμου (αριστερά) και εμπορική συσκευασία του 

φυτού (δεξιά). 

 

1.5. Ιστορικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με την μυθολογία το φυτό ήταν αφιερωμένο στην θεά Άρτεμη. Εκεί 

οφείλει και την ονομασία του Αρτεμίδιο. Ο συσχετισμός επίσης με τη θεά Άρτεμη 

την Ειλειθυία (ή Ειλείθυια) οφείλεται πιθανώς στο ότι η θεά, όπως και το φυτό, κατά 

την παράδοση, διευκόλυνε τους δύσκολους τοκετούς και την υστεροτοκία. Επιπλέον 

η θεά του κυνηγιού Άρτεμη, τόξευε τα θηράματα με τα δηλητηριώδη βέλη της και 

γιάτρευε τις πληγές των λαβωμένων από βέλη ακριβώς όπως και το δίκταμο. Οι 

επουλωτικές ιδιότητες του δίκταμου ήταν γνωστές από την αρχαιότητα, καθώς και το 

γεγονός ότι τα αγριοκάτσικα της Κρήτης έτρωγαν δίκταμο για να επουλωθούν οι 
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πληγές τους όταν λαβώνονταν από τα βέλη των κυνηγών. Στις παραπάνω σχέσεις του 

δικτάμου με την θεά Άρτεμη οφείλεται το γεγονός ότι η θεά εμφανίζεται συχνά 

στεφανωμένη με δίκταμο [9]. 

Το φυτό χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους «ριζοτόμους» της αρχαιότητας και 

έπειτα από τους βυζαντινούς «κομπογιανίτες». Ο Βυζαντινός γιατρός Αέτιος 

χρησιμοποιούσε το δίκταμο σε έμπλαστρα και αλοιφές, ενώ το αφέψημά του λεγόταν 

τότε «Έψημα Κρητικόν». Οι Κρήτες ονόμαζαν τα αφεψήματα βραστάρια και τα 

χρησιμοποιούσαν σχεδόν σε κάθε ασθένεια ή ως θερμαντικό ρόφημα, όπως και για τη 

γενικότερη διατήρηση της καλής υγείας [4].  

Ο Ευριπίδης σημειώνει στα «Αργοναυτικά του Ορφέως» κάποια στοιχεία για 

το δίκταμο, όπως και ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» και ο Βιργίλιος (70-19 π.Χ.) στην 

«Αινειάδα», όπου αναφέρουν ότι όταν πληγώθηκε ο Αινείας από βέλος, η μητέρα του 

η Άρτεμη, έτρεξε στην Κρήτη για να αναζητήσει το φυτό που αποβάλλει τα 

δηλητήρια του βέλους από την πληγή και επουλώνει τα τραύματα.  

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, γράφει για τις θεραπευτικές 

γυναικολογικές και άλλες ιδιότητες του φυτού. Συνήθιζε ο ίδιος να το χρησιμοποιεί 

για την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών παθήσεων του δέρματος και των 

εξελκώσεων [9]. 

 

 

Εικόνα 10: Επουλωτικές ιδιότητες του δικτάμου. 
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Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι τραυματισμένες από τα βέλη των κυνηγών 

αίγες αναζητούσαν το φυτό στα βουνά της Κρήτης για να το φάνε και να γιατρευτούν 

από το χτύπημα. Ο μαθητής του Αριστοτέλη και πατέρας της Βοτανικής, 

Θεόφραστος, περιγράφει το φυτό και μιλά για τις θεραπευτικές ιδιότητές του. Ο 

Διοσκουρίδης επίσης αναφέρει ότι όταν το φυτό καταπίνεται βοηθά στην αποβολή 

νεκρών εμβρύων. Ακόμα, τονίζει ότι η μυρωδιά του διώχνει έντομα και ερπετά [4,9]. 

Από την αρχαιότητα ακόμα ήταν γνωστή η ιδιότητα, που είχε κυρίως το τσάι 

του φυτού, να προκαλεί ερωτική διέγερση και επιθυμία, κάτι που διαπιστώνεται από 

τις πολλαπλές σχετικές ζωγραφιές που έχουν βρεθεί κατά καιρούς σε πολλά αρχαία 

αγγεία κατά τις ανασκαφές [9].  

Εκτός όμως από τη θεραπευτική χρήση του δίκταμου, το φυτό ή το αιθέριο 

έλαιό του έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς. Από το Μεσαίωνα οι 

Βενεδικτίνοι, οι Tραππιστές και άλλοι μοναχοί στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το 

δίκταμο στα περίφημα λικέρ τους, όπως είναι η Βενεδικτίνη, που θεωρούνται 

σπουδαία ορεκτικά και χωνευτικά επιδόρπια [8].  

Παρόμοιες ιδιότητες με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς αποδίδουν στο 

φυτό και οι μεταγενέστεροι Λατίνοι συγγραφείς Κικέρωνας (106-43 π.Χ.) και 

Βιργίλλιος (70-19 π.Χ.) [9].  

 

1.6. Χημικά συστατικά. 

Το φυτό Origanum dictamnus περιέχει μεγάλο πλήθος και ποικιλία χημικών 

συστατικών, στα οποία αποδίδονται οι διάφορες αρωματικές και θεραπευτικές 

ιδιότητες του φυτού. 

1.6.1. Αιθέριο έλαιο. 

Η χημική σύσταση του αιθέριου ελαίου ενός φυτού εξαρτάται από πάρα 

πολλούς παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η εποχή συλλογής του 

φυτού, οι συνθήκες αποθήκευσης του φυτού μέχρι την παραγωγή του αιθέριου ελαίου 

και οι συνθήκες παραλαβής του [10]. Τα κύρια συστατικά του είναι η καρβακρόλη, 

το γ-τερπινένιο και το π-κυμένιο. 
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Εικόνα 11: Τα κυριότερα συστατικά του αιθέριου ελαίου του δικτάμου. 

 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα συστατικά του αιθέριου ελαίου του φυτού. 

 

Πίνακας 1: Τα συστατικά του αιθέριου ελαίου του φυτού [10,11,12]. 

Συστατικό Ποσοστό % 

καρβακρόλη (carvacrol) 58.8-82.3 

γ-τερπινένιο (γ-terpinene) 4.45 

β-πινένιο (β-pinene) 0.05-1.109 

μυρκένιο (myrcene)  0.25 

α-τερπινένιο (a-terpinene)  0.42 

λιμονένιο (limonene)0.10 0.10 

καμφένιο (camphene) 0.07 

π-κυμένιο (p-cymene) 7.50 

Τερπινολένιο (terpinolene) 0.09 

α-κοπαένιο (α-copaene) 0.50 

μεθυλαιθέρας της καρβακρόλης  

(carvacrol methyl ether) 

1.10 

Καρυοφυλένιο (caryophylene) 2.10 

βισαβολένιο (bisabolene) 0.37 

γ-καδινένιο (γ-cadinene) 0.285 

Καλαμένιο (calamine) 0.36 

Θυμόλη (thymol) 0.435 

1,8 κινεόλη (1,8-cineole) 0.39 

3-οκτανόλη (3-octanol) 0.2 

οκτ-1-εν-όλη (oct-1-en-3-ol)  0.48 
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ένυδρο σαβινένιο (sabinene hydrate) 0.57 

λιναλοόλη (linalool) 0.778-0.90 

τερπιν-1-εν-4-όλη (terpin-1-en-4-ol) 1.12 

βορνεόλη (borneol) 1.71 

καρβόνη (carvone) 0.49 

ανηθόλη (anethol) 0.06 

π-κουμενόλη(p-cumenol) 0.08 

οξείδιο του καρυοφυλενίου (caryophylene oxide) 0.76 

β-φελανδρένιο (β-phellandrene) 18.34 

β-καρυοφυλένιο (β-caryophylene) 0.039 

οξικός εστέρας της κιτρονελλόλης  

(citronellyl acetate) 

0.364 

λονγκιφολένιο (longifolene) 0.669 

 

1.6.2. Λιπαρά συστατικά. 

Τα φύλλα του φυτού Origanum dictamnus έχει βρεθεί ότι είναι πλούσια σε 

λιπίδια. Τα λιπίδια που ανιχνεύτηκαν διαχωρίζονται σε πολικά και μη πολικά.  

Τα κυρίαρχα λιπαρά οξέα που διαπιστώθηκαν ήταν το παλμιτικό, ολεϊκό και 

το λινολεϊκό οξύ [10]. 
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Εικόνα 12:. Α. παλμιτικό οξύ, Β. ολεϊκό οξύ και Γ. λινολεϊκό οξύ. 
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Πίνακας 2: Λιπίδια του δικτάμου. 

Λιπίδια 

Πολικά Μη πολικά 

μονο-, δι- και πολύ- διγαλακτοσυλ-διγλυκερίδια, στερόλες 

σουλφολιπίδια στερυλικοί εστέρες 

σερεβροσίδες λιπαρές αλκοόλες 

φωσφατιδυλο- αιθανολαμίνη ελεύθερα λιπαρά οξέα 

φωσφατιδυλο-σερίνη κηροί  

φωσφατιδυλο-γλυκερόλη Ίχνη: 

φωσφατιδυλο- ινοσιτόλη τριγλυκεριδίων  

φωσφατιδυλο-χολίνη τριτερπενικών οξέων  

φωσφατιδικό οξύ αιθερίων ελαίων 

 

 

1.6.3. Πολυφαινολικά συστατικά, φλαβονοειδή, κουμαρίνες.  

Από το εκχύλισμα των φύλλων του φυτού με οξικό αιθυλεστέρα 

απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ενώσεις:  

 Εριοδικτυόλη  

 7-γλυκοσίδης της εριοδικτυόλης 

 Απιγενίνη  

 7 γλυκοσίδης της απιγενίνης  

 Λουτεολίνη  

 7-γλυκοσίδης της λουτεολίνης 

 Κερκετρίνη 

 οριεντίνη και ισο-οριεντίνη 

 βιτεξίνη και ισο-βιτεξίνη 

 

Επίσης η Βικενίνη-2 και η κουμαρίνη αεσκουλίνη (aesculin) απομονώθηκαν 

από το βουτανολικό εκχύλισμα [9]. 
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1.7. Δράσεις. 

1.7.1. Αντιοξειδωτική δράση. 

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις που παρουσιάζει το φυτό και η οποία 

έχει μελετηθεί αρκετά είναι η αντιοξειδωτική του δράση. Η δράση αυτή πιθανότατα 

οφείλεται στην ύπαρξη των πολυφαινολών μέσα στα εκχυλίσματα του φυτού. Το 

φυτό δρα αποτελεσματικά ως αντιοξειδωτικό στον ανθρώπινο οργανισμό και μειώνει 

τον κίνδυνο νοσημάτων, που είναι απόρροια της επίδρασης των ενεργοποιημένων 

μεταβολιτών [9]. 

Επίσης οι μελέτες έδειξαν ότι τα υδατικά εκχυλίσματα του φυτού κατάφεραν 

να δεσμεύσουν με καλή απόδοση ρίζες υδροξυλίου. Για την έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν αποξηραμένα φύλλα δικτάμου και πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις 

αυτών με νερό, μεθανόλη, αιθανόλη και ακετόνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

εκχυλίσματα, που προέκυψαν με την κατεργασία των φύλλων με νερό και μεθανόλη, 

εμφάνιζαν ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση, δεσμεύοντας σε μεγαλύτερο βαθμό 

ρίζες υδροξυλίου, από ότι αυτά με την αιθανόλη και την ακετόνη. Η ισχυρότερη 

αντιοξειδωτική δράση, αποδόθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό φαινολικών συστατικών 

που εκχυλίζονταν με το νερό και την μεθανόλη, παρά με τις αιθανόλη και ακετόνη. Η 

αντιοξειδωτική δράση που παρουσίαζαν τα διάφορα εκχυλίσματα του φυτού, ήταν 

άμεσα συνδεδεμένη με τα περιεχόμενα σε αυτά φαινολικά συστατικά [13]. 

1.7.2. Αντιμικροβιακή δράση 

Πολλαπλές είναι και οι μελέτες οι οποίες ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση της 

αντιμικροβιακής δράσης του φυτού Origanum dictamnus [12]. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν μεγάλη αντιμικροβιακή δράση του φυτού. Έρευνες έχουν γίνει και για την 

αντιμυκητιασική δράση που μπορεί να έχει το αιθέριο έλαιο του δικτάμνου έναντι 

διαφόρων μυκήτων [14]. Η αντιμυκητιασική δράση του αιθερίου ελαίου οφείλεται 

στην παρουσία συστατικών που έχουν αρωματικό δακτύλιο με φαινολικό υδροξύλιο. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ουσίες αυτές να σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου με 

τα ενεργά κέντρα ενζύμων, που είναι απαραίτητα για τον μύκητα, και να προκαλούν 

την αναστολή τους. Η σειρά της δράσης των συστατικών του ελαίου είναι η εξής: 

φαινόλες > αλκοόλες > αλδεΰδες > κετόνες >αιθέρες > υδρογονάνθρακες [14]. 
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Μια πολύ σημαντική εφαρμογή της αντιμικροβιακής ιδιότητας του δικτάμου 

είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αιθέριο έλαιο με αποτελεσματικό και ασφαλή 

τρόπο για να επιμηκύνει το χρόνο αποθήκευσης της πατάτας, προστατεύοντάς την 

ταυτόχρονα από μικροβιακές μολύνσεις [15]. Αυτή η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική 

σε χώρες της Μεσογείου, που κυριαρχούν οι υψηλές θερμοκρασίες, και η συντήρηση 

των κονδύλων απαιτεί δραστικά και υψηλού κόστους μέτρα.  

 

1.8. Εθνοφαρμακολογία, λαϊκές θεραπευτικές χρήσεις.  

Το φυτό του δικτάμνου από την αρχαιότητα έβρισκε πολλές χρήσεις σε 

αρκετά προβλήματα υγείας. Στις μέρες μας, στις ήδη γνωστές θεραπευτικές ιδιότητές 

του προστέθηκαν και ορισμένες ακόμα που διαπιστώθηκαν είτε από μελέτες είτε από 

τις αναφορές τους στη λαϊκή θεραπευτική. 

Το δίκταμο εμφανίζει επουλωτικές και στυπτικές ιδιότητες και για το λόγο 

αυτό θεωρείται φάρμακο για το στομάχι, αλλά και για τα αποστήματα και τα σπυριά 

(σαν κατάπλασμα). Καταπραΰνει τους πόνους του στομάχου και των εντέρων. Για 

τους παραπάνω λόγους συστήνεται σε διαταραχές, κολικούς και φλεγμονές του 

γαστρεντερικού συστήματος. Είναι ευστόμαχο και πολύ χωνευτικό [1, 16]. 

Σε πονοκεφάλους και πονόδοντους, κάνει καλό όταν μασάει κανείς για πολλή 

ώρα φύλλα δικτάμου. Καταπολεμά την κακοσμία του στόματος και βοηθάει στην 

αντιμετώπιση ουλίτιδων. Το αφέψημά του είναι διουρητικό [18]. 

Το αιθέριο έλαιο που διεξάγεται με απόσταξη των ανθισμένων κορυφών 

χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και στην παρασκευή βερμούτ [8]. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους [1, 16, 17, 18]: 

Έγχυμα. 

Το έγχυμα είναι ένας απλός τρόπος χρήσης των βοτάνων, εύκολος στην Παρασκευή, 

που χρησιμοποιείται συνήθως για τα άνθη ή φυλλώδη τμήματα του φυτού.  

Παρασκευή: Το βότανο τοποθετείται σε δοχείο (το οποίο μπορεί και κλείνει καλά) σε 

ποσότητα περίπου 20-30 gr. Στη συνέχεια στο δοχείο τοποθετείται ζεστό νερό 

(περίπου 500-1000mL για την συγκεκριμένη ποσότητα βοτάνου) ακριβώς πριν 

βράσει. Αυτό γλινεται γιατί το νερό όταν κοχλάζει μπορεί να διασκορπίσει τα πτητικά 

έλαια στον ατμό. Το μίγμα αφήνεται 10 λεπτά και σουρώνεται πριν καταναλωθεί.  

Χρήσεις: ως τονωτικό και αντισπασμωδικό.  
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Εικόνα 13: Σκευάσματα δικτάμου. 

 

Αφέψημα ή «Βραστάρι». 

Με τη μέθοδο αυτή παραλαμβάνονται με πιο δυναμικό τρόπο τα ενεργά συστατικά 

του φυτού (συνήθως χρησιμοποιείται σε ρίζες, φλοιούς και κλαδάκια).  

Παρασκευή: θερμαίνεται μια ποσότητα νερού σε κάποιο σκεύος και μόλις αρχίσει ο 

βρασμός ρίχνουμε, ανάλογα με την ποσότητα του νερού, δίκταμο και το αφήνουμε 

λίγα δευτερόλεπτα, το κατεβάζουμε και το αφήνουμε σκεπασμένο τουλάχιστον για 

πέντε λεπτά. Η ποσότητα που ρίχνουμε είναι περίπου 2-5 g (όση πιάνουν οι άκρες 

των δακτύλων του χεριού)  σε 150 gr νερό. Mπορεί να χρησιμοποιηθoύν και 

αναλογίες παρόμοιες με το έγχυμα. Προκείμενου για άλλο φυτό ο χρόνος παραμονής 

στο βραστό νερο μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Όμως θεωρείται και από εθνογραφικές 

αναφορές ότι αν το δίκταμο «βράσει» για παραπάνω χρονικό διάστημα τότε τα 

ευεργετικά του συστατικά καταστρέφονται. Το ίδιο συμβαινει αν το «βραστάρι» 

παραμείνει για περισσότερο από 24 ώρες.  

Δοσολογία-χρήσεις: 2 φλυτζάνια την ημέρα, κατά προτίμηση πρωί και βράδυ.  

Χρήσεις: Έχει χρησιμοποιηθεί για πονοκεφάλους, νευραλγίες, κατά της ουλίτιδας και 

του πονόδοντου. Eπίσης δίνεται κατά της αμυγδαλίτιδας, του κρυολογήματος, του 

βήχα και του πονόλαιμου. Είναι καλό για στομαχικές διαταραχές, λειτουργεί 

χωνευτικά και ανακουφίζει τους στομαχοπόνους. Θεωρείται επίσης σπασμολυτικό, 

διουρητικό και ότι ανακουφίζει τους πόνους στα νεφρά. Χρησιμοποιείται, για τις 

παθήσεις του ήπατος αλλά και ως εμμηναγωγό (πιστεύεται ότι μπορεί να επιφέρει και 

αποβολή). Τέλος αναφέρεται ότι το αφέψημα βοηθά στους πόνoυς από ρευματισμoύς.  

 

Βάμμα.  
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Παρασκευή: γίνεται με εμβαπτίσμό αποξηραμένου ή νωπού βότανου σε διάλυμα 25% 

αλκοόλης ( 15-20 g ή 20-30 g βότανο σε 1 λίτρο κρασί ή ρακί). Το βότανο αφήνεται 

σε γυάλινο δοχείο με το αλκοόλικο διάλυμα για χρονικό διάστημα περίπου 3 μέρες 

(το χρονικό διάστημα ποικιλεί για τα διάφορα φυτά) και κατά καιρούς αναδεύεται. Το 

αλκοολικό διάλυμα αποχωρίζεται και τοποθετείται σε σκουρόχρωμες φιάλες. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί κάθε υπέργειο μέρος του φυτού. Με τη διαδικασία αυτή τα 

δραστικά συστατικά παραλαμβάνονται από την αλκοόλη. Η αλκοόλη δρα και ως 

συντηρητικό και το βάμμα του φυτού μπορεί να διατηρηθεί για αρκετό χρόνο. Στα 

βάμματα του εμπορίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη, ενώ κατά την οικιακή 

παρασκευή διάφορα οινοπνευματώδη ποτά. Συνήθως για τον δίκταμο 

χρησιμοποιείται κρασί, κατά προτίμηση λευκό, ή ρακί.  

Χρήσεις: Το βάμμα χρησιμοποιείται συνήθως αραιωμένο όπως και το αφέψημα.  

 

Επιθέματα-Kατάπλασμα. 

Παρασκευή: Χρησιμοποιείται ολόκληρο το νωπό βότανο το οποίο και ψιλοκόβεται ή 

πολτοποιείται και έπειτα βράζεται για μερικά λεπτά (2-5) σε νερό. Στίβεται το υγρό 

και απλώνεται ο πολτός του βοτάνου στην πάσχουσα περιοχή. Ενίοτε τοποθετείται 

και λάδι πάνω στο δέρμα για να μην κολλήσει το βότανο. Πάνω από το βότανο 

τοποθετείται γάζα ή βαμβάκι προκειμένου να συγκρατηθεί. Τα καταπλάσματα 

χρησιμοποιούνται ζεστά. Για την Παρασκευή εκτός από τον πολτό του βοτάνου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάμμα ή ποσότητα από το βραστάρι.  

Χρήσεις: Καταπλάσματα ή επιθέματα χρησιμοποιούνται εξωτερικά για τους 

πονοκεφάλους, για τους πόνους του στομαχιού και τις παθήσεις του συκωτιού. 

Επίσης για φλεγμονές του δέρματος, μώλωπες, εξελκώσεις και ως αντισηπτικό.  Τα 

επιθέματα στο υπογάστριο βοηθούν κατά τον τοκετό. Το κατάπλασμα από πολτό 

είναι πολύ αποτελεσματικό για τις εκχυμώσεις κατά της δυσοσμίας του στόματος. Το 

ίδιο αποτελεσματικό είναι και το μάσημα των φύλλων, το οποίο ενδείκνυται και για 

τον πονόλαιμο.  

 

Σκόνη.  

Χρησιμοποιείται ως αντιμικροβιακό, αντισηπτικό, ανθελμινθικό αντιαιμορραγικό και 

επουλωτικό φάρμακο [16]. 
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Οίνοι. 

Ο οίνος παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας 2 μέρη του φυτού σε 20-30 μέρη κρασιού. 

Αφήνεται  2-3 ημέρες και λαμβάνεται σε δόση 70-100 g την ημέρα. 

Τονωτικό κρασί: φτιάχνεται με 20-30 g βότανο σε ένα λίτρο κρασί ή ρακί [1]. 

Λουτρά. 

Το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο λουτρό. Βράζουμε σε μπόλικο νερό 

αρκετά φύλλα και ανθισμένες κορυφές και προσθέτουμε το νερό του σε ζεστό 

λουτρό. Μένουμε στο ζεστό λουτρό για 15-20 λεπτά. Τα θεραπευτικά αυτά λουτρά 

είναι ηρεμιστικά, τονωτικά, αυξάνουν την ερωτική διάθεση και πιστεύεται ότι 

διατηρούν τη νεότητα [17]. 

 

1.9. Παρενέργειες. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία στην βιβλιογραφία για τις πιθανές παρενέργειες που 

μπορεί να έχει η χρήση του φυτού. Όμως, συνιστάται, να μη γίνεται καθημερινή 

χρήση του γιατί είναι πιθανό να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες. Δεν πρέπει να 

καταναλώνεται συχνά από τις εγκύους γιατί μπορεί να προκαλέσει διακοπή της 

κύησης. Όπως συμβαίνει στην περίπτωση κάθε φυτού που έχει θεραπευτικές 

ιδιότητες, δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση του, γιατί τότε η δράση του 

αναστρέφεται και από θεραπευτική γίνεται τοξική λόγω υπερδοσολογίας των 

δραστικών συστατικών του. 



21 
 

2. Τσάι του Βουνού 

 

 

 

 

 

2. ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 
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2.1. Ονομασία – Είδη. 

Το τσάι του βουνού ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών (Lαmiαceαe) και 

στο γένος Sideritis, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 είδη, που βρίσκονται κυρίως 

στις παραμεσόγειες χώρες. Το επιστημονικό του όνομα είναι Sideritis spp [19].  

Σύμφωνα με μια εκδοχή, η ονομασία αυτή προέρχεται από τη λέξη σίδηρος 

εξαιτίας της ικανότητάς του να θεραπεύει τις πληγές που προκαλούνται από 

σιδερένια αντικείμενα. Σύμφωνα με άλλη ονομάστηκε έτσι επειδή αποτελεί φυσική 

πηγή σιδήρου, αφού στα ροφήματα που παρασκευάζονται από αυτό περιέχεται 

αρκετός σίδηρος. Μια Τρίτη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα προέρχεται από το σχήμα 

του άνθους (τα δόντια κάλυκα του άνθους) που μοιάζουν με αιχμή λόγχης [5]. 

 

 

 

Εικόνα 14: Τσάι του βουνού. 

 

Τα κυριότερα είδη στην Ελλάδα είναι [2]:  

1. Τσάι Βλάχικο (Sideritis αthoα). Φύεται στον Άθω, στην Πίνδο και στα ορεινά του 

νησιού Σαμοθράκη.  
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2. Τσάι του Μαλεβού ή τσάι Ταΰγετου (Sideritis clαndestinα). Αυτοφύεται πάνω 

στους βράχους, στις υποαλπικές και αλπικές περιοχές του Μαλεβού, του Ταΰγετου 

και της Κυλλήνης.  

3. Τσάι του Ολύμπου. (Sideritis scαrdicα). Αυτοφύτεαι σε βραχώδη εδάφη της 

υποαλπικής ζώνης του Ολύμπου, Κίσαβου, Πηλίου και Σκάρδου.  

4. Τσάι του Παρνασσού ή τσάι του βελουχιού (Sideritis rαeseri Boiss & Heldr.). 

Αυτοφύεται στον Παρνασσό, Τυμφρηστό (Βελούχι) και σε άλλα βουνά της Αιτωλίας, 

Δωρίδας και Φθιώτιδας.  

5. Τσάι της Κρήτης (Sideritis syriαcα L.) γνωστό ως Μαλοτήρα ή Καλοκοιμηθιά. 

Το όνομα μαλοτήρα προέρχεται από τις Ιταλικές λέξεις male (αρρώστια) και tirare 

(σύρω), επειδή στην ενετοκρατούμενη Κρήτη το θεωρούσαν πανάκεια για τα 

κρυολογήματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού. Αυτοφύεται στα ψηλά βουνά της 

Κρήτης και κυρίως στα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη, σε ύψος 1300-2000 μέτρα.  

6. Τσάι της Εύβοιας. (Sideritis euboea Heldr.) ή τσάι απ' το Δέλφι. Αυτοφύεται 

άφθονο στο βουνό Δίρφυ σε υψόμετρο 1Ο00-1500μ. (Διάσελο Δίρφυς, Σκοτεινή, 

Σέτα, Στρόπωνες, Μετόχι κ.λ.π.). Επίσης υπάρχει στο Ξεροβούνι Εύβοιας, σε 

υψόμετρο 1400μ.  

 

 

Εικόνα 15: Τσάι από το Δέλφι. 
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2.2. Βοτανική περιγραφή. 

Το Ελληνικό τσάι του βουνού είναι πολυετές φυτό, ανήκει στην οικογένεια 

χειλανθών (Lamiaceae) και στο γένος Sideritis.  

Είναι μονοετείς ή πολυετείς πόες αποξυλωμένες στη βάση και τριχωτές. 

Συνήθως είναι πολύ αρωματικές λόγω του περιεχομένου αιθέριου ελαίου. Τα φύλλα 

είναι οδοντωτά και τα άνθη είναι λευκά ή κίτρινα και συνήθως σχηματίζουν στάχυ. Ο 

κάλυκας είναι κωνοειδής με 10 νευρώσεις και 5 οδόντες διαταγμένους σε δύο χείλη. 

Το επάνω χείλος αποτελείται από δύο συμφυή πέταλα, ενώ το κάτω καταλήγει σε 

τρεις λοβούς, από τους οποίους ο μεσαίος είναι ο μεγαλύτερος. Οι στήμονες είναι 

τέσσερις και οι μπροστινοί δύο είναι επιμηκέστεροι από τους άλλους δύο. Ο στύλος 

καταλήγει σε δύο άνισα στίγματα. Η ωοθήκη είναι δίχωρη, ενώ με ψευδή 

διαφράγματα γίνεται τετράχωρη. Οι καρποί είναι τέσσερα κάρυα που περικλείουν 

από ένα σπέρμα [2,16]. 

 

 

  

Εικόνα 16: Mέρη του φυτού Sideritis. 
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2.3. Γεωγραφική εξάπλωση. 

Το γένος Sideritis περιλαμβάνει περισσότερα από 140 είδη και υποείδη που 

ευδοκιμούν κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, ιδιαίτερα στις παραμεσόγειες περιοχές 

όπως στην Ισπανία, στα Κανάρια νησιά, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στην Ιταλία, στη 

Βαλκανική χερσόνησο, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία, στον Καύκασο και στα 

παράλια της Βορείου Αφρικής (Αλγερία, Μαρόκο και Αίγυπτο). Μερικά είδη του 

γένους απαντούν επίσης στο Μεξικό, στο Περού και στην Ιαπωνία [20].  

Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ενδημικά είδη του φυτού. Τα φυτά 

ευδοκιμούν σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 500 έως 2000 μέτρα σε ξηρά πετρώδη 

ή ασβεστολιθικά εδάφη και σε διάφορες περιοχές της χώρας [2]. 

 

 
 

Εικόνα 17: Γεωγραφική εξάπλωση του είδους Sideritis [20]. 

 

 

2.4. Καλλιέργεια. 

Επειδή τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε η κατανάλωση αυτών των 

ροφημάτων και οι παραγωγοί δυσκολεύονταν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της 

αγοράς σε τσάι του βουνού από τα αυτοφυή φυτά, αναγκάστηκαν να το 
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καλλιεργήσουν. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε η κατανάλωσή του και 

παρουσιάσθηκε δυσκολία στην ικανοποίηση των αναγκών από τα αυτοφυή φυτά. 

Έτσι άρχισε η συστηματική του καλλιέργεια. 

Ως καλλιεργούμενο φυτό μπορεί να το χαρακτηριστεί σκληροτράχηλο στις 

κλιματικές συνθήκες, γιατί αντέχει πολύ στις χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς 

απαιτήσεις στις εδαφικές συνθήκες, αφού ευδοκιμεί καλύτερα σε μέτριας σύστασης 

ορεινά ασβεστολιθικά εδάφη. Για να μην υποβαθμιστεί η ποιότητά του και κατά 

συνέπεια και η τιμή του, πρέπει όταν το καλλιεργούμε να μιμούμαστε τις φυσικές 

συνθήκες ανάπτυξής του, από άποψη υψομέτρου και εδάφους [2].  

Συγκομιδή. Αυτή γίνεται συνήθως τον Ιούλιο, στο στάδιο που τα φυτά βρίσκονται 

σε πλήρη άνθιση. Κατά τη συγκομιδή κόβεται ολόκληρη η ταξιανθία και κάτω από 

αυτή ένα μέρος του βλαστού, μήκους 5 ως 6 εκατοστά.  

Ξήρανση. Στη συνέχεια η ποσότητα που συγκομίστηκε μεταφέρεται για ξήρανση σε 

υπόστεγα που έχουν σκεπή από κεραμίδια, για να αποκτήσει ένα χρώμα 

πρασινοκίτρινο που είναι το καλύτερο. Εάν η ξήρανση δεν γίνει σε σκιά ή όταν το 

υπόστεγο είναι από λαμαρίνα (τσίγκο), τότε τα φυτά αποχρωματίζονται με 

αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητά τους.  

 

Η ξήρανση στα υπόστεγα γίνεται, είτε με 

άπλωμα είτε με κρέμασμα σε μικρά ματάκια. Μετά 

την ξήρανση ένα δεματάκι ζυγίζει περίπου 80 

γραμμάρια. Τα δεματάκια συσκευάζονται σε δέματα 

βάρους 20 κιλών, που περιμετρικά καλύπτονται με 

λινάτσα, όπως ο καπνός. Σ' αυτή τη μορφή 

φυλάγεται σε αποθήκες που αερίζονται καλά, μέχρι 

να διατεθεί στο εμπόριο.  

Από μια επιτυχημένη φυτεία με ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες μπορούμε να πάρουμε τις 

παρακάτω αποδόσεις: Τον πρώτο χρόνο περίπου 10 

κιλά, ξερό προϊόν, το δεύτερο 50-60 κιλά, τον τρίτο 

και τέταρτο 90-100 κιλά.  

Όταν στη φυτεία γίνουν όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες 

(καταπολέμηση ζιζανίων, αφαίρεση ξηρών βλαστών κ.λ.π.), αυτή μπορεί να 

διατηρηθεί παραγωγική για περισσότερα από 5 χρόνια.  

Εικόνα 18: Ματσάκι 

τσαγιού. 
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2.5. Ιστορικά στοιχεία του γένους Sideritis.  

Στην Ελλάδα είναι γνωστό από την αρχαιότητα και αναφέρεται από το 

Θεόφραστο (372-287 π.Χ.) και τον Διοσκουρίδη (10 μ.Χ. αιώνα) [2]. 

Ο Διοσκουρίδης περιγράφει τρεις Σιδερίτες, από τις οποίες όμως οι δύο δεν 

έχουν σχέση με το γένος [19]:  

 Ο πρώτoς ονομάζεται και Ηράκλεια. Η περιγραφή αντιστοιχεί πιθανόν στο 

Sίderίtίs scordίοίdes L ή στον Στάχυ τον κρητικό ή σε κάποιο είδος 

Μαrrubίum.  

 Ο δεύτερος σιδηρίτης αντιστοιχεί σε κάποιο είδος Ροterίum, μάλλον στο 

Ροterίum polygamum L ή στο Ροterίum sαnguίsοrbα Κίt (Rosaceae).  

 Ο τρίτος αντιστοιχεί πιθανόν στο Γεράνιο το ροβερτιανό ή στην Scrophularia 

Iucida L. ή στην S. chrysαnthemίfolία L. (Scrophulariaceae).  

Τα δύο τελευταία είδη δεν αντιστοιχούν σε κάποιο φυτό της οικογένειας 

Larniaceae.  

Ο Λινναίος ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τους σιδερίτες ενώ οι Webb και 

Berthelot το 1836 υποστήριξαν ότι αποτελούσαν ένα ξεχωριστό γένος, το οποίο 

ονόμασαν Leucophae. Ο Bentham to 1948 θεώρησε ότι αποτελούν μια Section του 

γένους Sideritis και τους ονόμασε Marrubiastrum (Mendoza-Hener 1977) και ο Bolle 

επανέφερε την κατά Λινναίον κατάταξη. Τέλος ο Mendoza-Hener πρότεινε ότι οι 

σιδερίτες μπορούν να διακριθούν σε δύο υπογένη, Sideritis και Marrubiastrum στα 

οποία μπορούν να καταταχθούν τα διάφορα είδη που απαντώνται στις παραμεσόγειες 

περιοχές και στα Κανάρια νησιά αντίστοιχα [19]. 

Γενικά στην αρχαιότητα το όνομα σιδηρίτης αναφερόταν σε διάφορα φυτά, 

που θεωρείτο ότι είχαν την ικανότητα να επουλώνουν τις σοβαρές πληγές από 

σιδερένια αντικείμενα, όπως τα βέλη ή τα ξίφη κλπ. Κατ' άλλους ο πρώτος σιδηρίτης 

του Διοσκουρίδη πήρε το όνομά του από τα δόντια του κάλυκα του άνθους, που 

μοιάζουν με αιχμή λόγχης. O Διοσκουρίδης το χρησιμοποιούσε ως θεραπευτικό των 

πληγών.  
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Εικόνα 19: Περιοχές της Ελλάδας όπου φύονται τα διάφορα είδη του γένους Sideritis. 
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Εικόνα 20: Αποξηραμένοι βλαστοί τσαγιού. 

 

 

2.6. Χημική σύσταση. 

Τα τελεταία 20 χρόνια γίνεται προσπάθεια για απομόνωση και ταυτοποίηση 

των συστατικών των διαφόρων ειδών σιδερίτη, ώστε να εντοπιστούν οι κυριότερες 

ουσίες που παρουσιάζουν βοτανικό και φαρμακολογικό ενδιαφέρον. Έτσι η σύσταση 

του ειθέριου ελαίου δυο τύπων σιδερίτη είναι: 

 

Πίνακας 3: Τα συστατικά (%) του αιθέριου ελαίου δυο ειδών του γένους Sideritis 

[21]. 

Συστατικό Ssp. clandestinu Ssp. raeseri 

Τρικυκλένιο (Tricyclene) δ.α 0.05 

α-θουγένιο (α-Thujene) 0.13 0.15 

α-πινένιο (a-Pinene) 12.16 16.50 

καμφένιο  (Camphene) ίχνη 0.05 

Ισοβουτυλοβενζένιο (Isobutylbenzene) δ.α 0.08 

Σαβινένιο (Sahinene) 1.68 ίχνη 

2-μέθυλο-2-επτεν-6-όνη (2-Methyl-2-hepten-6-

on) 

0.17 0.11 

β-πινένιο (β-Pinene) 11.92 20.61 
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Μυρκένιο (Myrccne) 0.23 0.33 

α-φελλανδρένιο (α-Phellandrene) ίχνη 0.45 

α-Τερπινένιο (α-Terpinene) 1.13 0.90 

π-κυμένιο (p-Cyrnene) 0.34 3.37 

β-φελλανδρένιο (β-Phellandrene) 1.19 0.25 

Λιμονένιο (Limonene) 7.29 6.73 

cis-β-ωκιμένιο (cis-β-Ocirnene) 0.08 0.20 

Γ-τερπινένιο (γ-Terpinene) 3.18 0.45 

6-μεθυλο-3,5-επταδιέν-2-όνη (6-Methyl-3,5-

heptadien-2-one) 

0.21 0.31 

Λινανοόλη (Linalool) 0.11 1.68 

cis-ένυδρο σαβινένιο (cis -Sahinene hydrate) ίχνη 0.90 

Σαβινόλη (Sabinol) 0.34 2.13 

trans-πινοκαρβεόλη (trans-Pinocarveol) δ.α. 0.55 

πινοκαρβόνη (Pinocarvone) 0.17 1.00 

Βορνεόλη (Borneol) ίχνη 0.28 

Ναφθαλένιο (Naphthalene) 0.78 0.18 

Τερπινέν-4-όλη (Terpinen-4-ol) 2.78 0.25 

Μυρτενάλη (Myrtcnal) ίχνη 3.49 

α-τερπινεόλη (α-Terpineol) ίχνη 0.30 

Καρβόνη (Carvone) δ.α. 0.71 

Bornyl acetate 0.38 0.21 

α-κοπαένιο (α-Copaene) 0.13 ίχνη 

β-ελεμένιο (β-Elemene) 0.28 δ.α. 

Darnascenone ίχνη 0.13 

β-κοπαένιο (β-Copaene) 13.49 0.80 

β-Bourhonene 1.39 ίχνη 

β-καρυοφυλλένιο (β-Caryophyllene) 9.07 6.52 

allo-Aromadendrene 0.43 0.15 

α-Hurnulene 0.43 9.91 

Germacrene-D 0.38 5.52 

β-Bisaholene 1.38 0.28 
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α-Muurolene 0.38 ίχνη 

β-ιονόνη (β-lonone) 0.11 0.09 

γ-καδινένιο (γ-Cadinene)  0.51 ίχνη 

Calamenene 4.61 3.70 

δ-καδινένιο (δ-Cadinene) 11.49 1.30 

Calactirene 3.80 2.13 

Λεδόλη (Ledol) 0.79 2.21 

α-καδινόλη (α–Cadinol) 3.68 3.55 

δ.α.=δεν ανιχνεύτηκε. 

 

 

Εικόνα 21: Φλαβονοειδή και γλυκοζίτες του αιθερίου ελαίου του τσαγιού [19]. 
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Εικόνα 22: Διτερπενικά συστατικά αιθερίου ελαίου του τσαγιού [19]. 

 

 

 

2.7. Φαρμακολογικές ιδιότητες του γένους Sideritis  

Μια σειρά μελετών έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς τόσο σε φυτικά 

εκχυλίσματα του γένους Sideritis όσο και σε χημικές ενώσεις που απομονώθηκαν 

από αυτά για να εκτιμηθούν οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.  

 

2.7.1. Αντιφλεγμονώδης δράση. 

Υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω στην αντιφλεγμονώδη δράση που 

εμφανίζουν τα εκχυλίσματα του γένους Sideritis. Αυτή οφείλεται κυρίως στις ομάδες 
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των φλαβονοειδών, των τερπενίων και των λιπιδίων. Κατά των φλεγμονών δρουν και 

οι φυτοστερόλες, οι α- και β- αμιρίνες και τα διτερπένια [22]. 

 

2.7.2. Αναλγητική δράση. 

Φυτά του γένους σιδερίτης εμφανίζουν και αναλγητικές ιδιότητες. Αυτές 

οφείλονται σε ενώσεις λιγότερο πολικές από εκείνες των αντιφλεγμονώδων. Τέτοιες 

είναι οι φυτοστερόλες, οι α- και β- αμιρίνες και τα διτερπένια με σκελετό καουρενίου 

[19].  

 

2.7.3. Αντιμικροβιακή δράση. 

Σημαντική είναι και η δράση κατά των βακτηρίων, των ιών και των ζυμών. Η 

δράση αυτή οφείλεται κυρίως στα αιθέρια έλαια του φυτού που περιέχουν 

μονοτερπενικούς υδρογονάνθρακες. Από τα φυτά που μελετήθηκαν πιο δραστικά 

ήταν αυτά με αιθέρια έλαια πλούσια σε α-πιπένιο και καρβακρόλη. Το είδος S.raeseri 

δεν περιέχει πολλά μονοτερπένια και γι’ αυτό ήταν αδρανές [23,24]. 

 

2.7.4. Αντιοξειδωτική δράση. 

Ο Sideritis εμφανίζει και έντονη αντιοξειδωτική δράση. Ειδικότερα τα 

εκχυλίσματα των φυτών με οξικό αιθυλεστέρα και με βουτανόλη. Η αντιοξειδωτική 

δράση οφείλεται στην ύπαρξη πολυφαινολικών ενώσεων οι οποίες έχουν την 

ικανότητα να μπλοκάρουν τις ελεύθερες ρίζες. Σε σύγκριση με άλλα αρωματικά φυτά 

της Μεσογείου η δράση του Σιδερίτη χαρακτηρίζεται μέτρια [19, 22]. 

 

Επομένως, οι δράσεις των φυτών του γένους Sideritis οφείλονται σε τρείς 

φυτοχημικές ομάδες, που υπάρχουν σ' αυτά: στα φλαβονοειδή, στα διτερπένια και 

στα πτητικά συστατικά.  

 

2.8. Εθνοφαρμακολογία, λαϊκές θεραπευτικές χρήσεις. 

Στην λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιείται ως ευστόμαχο, θερμαντικό, 

τονωτικό, διουρητικό, αποτοξινωτικό και εναντίον των κρυολογημάτων. Πιστεύεται 

ότι είναι ευεργετικό για τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς. Το αφέψημα από τα 

υπέργεια τμήματα χρησιμοποιείται για τα κρυολογήματα, για τις παθήσεις του 

αναπνευστικού και για τις παθήσεις του ουροποιητικού, αφού είναι καλό διουρητικό. 
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Το αφέψημα με ξυλαράκια κανέλλας και μέλι είναι μαλακτικό και αντισηπτικό για το 

βήχα [2, 16,18].  

 

 

Εικόνα 23: Το αιθέριο έλαιο του Σιδερίτη. 

 

Στην Ισπανία επίσης χρησιμοποιούνται διάφορα αυτοφυή είδη στη λαϊκή 

θεραπευτική, κυρίως για μακροχρόνια θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων. 

Ευρέως διαδεδομένη είναι η S. angustifolia Lagasca (κοινώς ουρά του γάτου "rabo de 

gato"), που χρησιμοποιείται ως λαϊκό φάρμακο, καθώς και στην Κτηνιατρική για τις 

πολύ σοβαρές πληγές των ζώων, κυρίως στην περιοχή της Valencia και στην 

Καταλωνία [20].  

Οι ξεροί ανθοφόροι βλαστοί του χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

ροφημάτων (τσάγια), που γίνονται με την προσθήκη μικρής ποσότητας δρόγης μέσα 

σε νερό που βράζει. Το αφήνουμε λίγα λεπτά της ώρας και ακολούθως το 

στραγγίζουμε. 

Το ρόφημα, που είναι πλούσιο σε σίδηρο είναι αρωματικό, υπόπικρο και 

θεωρείται ως ευστόμαχο, τονωτικό, εφιδρωτικό και αποχρεπτικό. Επιπλέον δεν 

ερεθίζει το νευρικό σύστημα και γι' αυτό πλεονεκτεί του κοινού τσαγιού (Κευλάνης 

κ.λ.π.), γιατί δεν προκαλεί αϋπνία [17]. 
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Επίσης αποτελεί και συστατικό πολλών τροφών και γλυκισμάτων. 

 

 

Εικόνα 24: Κρεμμυδόσουπα βελουτέ με τσάι του βουνού. 

 

  

 

Εικόνα 25: Μπισκότα και ρόφημα τσαγιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 
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3.1. Ονομασία – είδη. 

Το πολύ γνωστό σε όλη την Ελλάδα αυτό φυτό απαντάται με τα ονόματα: 

Χαμομήλι, Χαμόμηλο, Μαρτοπούπουδο (Κοραής), Λουλούδι του Αγίου Γεωργίου 

(στην Αίγινα) και Μουγιόχορτο στην Κύπρο [5]. Κάπου το συναντάμε και ως 

καμηλάκι [25]. Πιθανόν να είναι το ίδιο φυτό, που ο Γαληνός ονόμαζε Χαμαίμηλον 

[5]. 

Ο Σουηδός Καρλ φον Λιννέ (1707-1778) έκανε την κατάταξη κάθε 

μεμονωμένου είδους φυτών δίνοντας τους όνομα και επίθετο. Έτσι  το χαμομήλι 

ονομάστηκε matricaria chamomilla. Το chamomilla προήλθε από την ελληνική 

χαμαίμηλον κι αργότερα χαμόμηλο. Η σύνθετη αυτή λέξη αποτελείται από τις λέξεις 

«χάμω»=κάτω και μήλο. Το matricaria προέρχεται από τη λατινική λέξη Matrix που 

σημαίνει μήτρα.  

Άλλα ονόματα που πήρε το χαμομήλι είναι το μηλόχορτο, μηλολούλουδο, 

λουλούδι του τσαγιού, λουτρόχοτρο και άλλα [26]. 

 

3.1.1 Ανθέμιδα η Ευγενές. 

Είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του γνήσιου χαμομηλιού. Δεν μπορούμε 

να πούμε με σιγουριά αν είχε χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα, γιατί σίγουρα θα 

είχε μπερδευτεί με την ματρικαρία το χαμόμηλο. Πιθανόν να την γνώριζαν και να την 

χρησιμοποίησαν κατά το Μεσαίωνα στη Γερμανία. 

Σίγουρα τη χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά στην Αγγλία ,όπου και πήρε την 

κοινή της ονομασία «αγγλικό χαμομήλι». Καλλιεργήθηκε από το 16
ο
 αιώνα και το 

αποκαλούσαν Χαμόμηλο το ευγενές (Chamaemelum Nobile) ή Ρωμαϊκό (Romanum) 

ή Ανθεμίς η αγγλική ή και Ρωμαία. Δεν είναι αυτόφυτο, συναντάται μόνο ως 

καλλιεργούμενο. Χρησιμοποιήθηκε στην ανορεξία και σε δυσπεψία που οφείλονταν 

σε ψυχική καταπόνηση [27]. 
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Εικόνα 26: Ανθέμιδα η Ευγενές. 

3.1.2. Το γερμανικό χαμομήλι.  

Μatricaria recutita ή Mατρικάρια το χαμόμηλο. Πολύτιμο αρωματικό 

φαρμακευτικό και αυτοφυές φυτό μεγάλης αξίας και υψηλής ποιότητας [28]. 

 

 

Εικόνα27: Γερμανικό χαμομήλι (Μatricaria- recutita). 
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Είναι πόα της οικογένειας των Συνθέτων ή Κομποζιτών με ύψος έως 20-50 εκ. 

με φτεροειδή φύλλα και ασπροκίτρινα άνθη και μυρωδιά σε φύλλα και άνθη [29, 30]. 

Πρόκειται για το κυριότερο και το πιο αξιόλογο γένος φυτών της οικογένειας των 

Συνθέτων, που περιλαμβάνει γύρω στα 50 είδη της Ευρώπης, της Ασίας και της 

Βόρειας Αφρικής [30]. Στη συλλογή του για να μη μπερδεύεται με την Ανθέμιδα και 

τους άλλους «σωσίες» δίνεται προσοχή στο κωνικό και κοίλο σχήμα του υποδοχέα 

του άνθους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τις φυσικές 

πηγές αρωματικών υλών (κατηγορία Ν2), που σημαίνει ότι μπορεί να 

συμπεριλαμβάνεται στο τελικό προϊόν –τρόφιμο σε όσο γίνεται μικρή συγκέντρωση 

(δεν έχει θεσπιστεί ακόμη όριο) [27].  

Στην Ελλάδα απαντάται το Γερμανικό χαμομήλι (η Ματρικάρια). Αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης από το Φαρμακογνωστικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, μαζί με άλλα αρωματικά φυτά. Σημαντικές ποσότητες παράγονται στην 

Κρήτη και στη Σάμο με τη δεύτερη να έχει λιγότερη παραγωγή αλλά διπλάσια τιμή 

ανά κιλό. Το εδαφοκλιματικό περιβάλλον της Ελλάδας ευνοεί την παραγωγή του 

[28]. 

Θεωρείται πως το χαμομήλι είναι γυναικείο βότανο γιατί βοηθάει σε 

περιπτώσεις γυναικολογικών ενοχλήσεων και ιδιαίτερα κατά την εγκυμοσύνη και τον 

τοκετό, αλλά και για ενοχλήσεις της μήτρας. Σε διάφορες χώρες το έλεγαν 

γυναικόχορτο, γυναικολούλουδο βότανο της μάνας, ή ακόμα και βότανο της 

Μαγδαληνής, επειδή η Μαρία η Μαγδαληνή απεικονίζεται συχνά με ένα δοχείο με 

μυρωδική αλοιφή και με μακριά όμορφα μαλλιά, ιδιότητες που παίρνουν τα μαλλιά 

όταν λούζονται με χαμόμηλο [26].  

 

3.1.3. Συγγενείς και σωσίες του χαμομηλιού. 

  Υπάρχουν πολλά είδη συγγενείς και «σωσίες» του χαμομηλιού με ελάχιστη 

έως καμία θεραπευτική αξία τα οποία μπορούν εύκολα να μπερδέψουν τον μη ειδικό. 

Αυτά είναι: 

1. Χαμόμηλο το μέσο. Αυτό έχει χαμηλό ύψος (3-6εκατοστά) και έντονο 

δυσάρεστο άρωμα. 

2. Ματρικάρια η άοσμος ή ψευτοχαμόμηλο ή Χρυσάνθεμο το άοσμο. 

3. Ανθέμιδα η καλλιεργούμενη ή Χαμόμηλο το αγροτικό (άοσμο). 

4. Ματρικάρια η δισκοειδής 
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5. Ανθέμιδα η βαφική. Με βρασμό των ανθών της λαμβάνεται μια χρυσοκίτρινη 

χρωστική με την οποία παλαιότερα προσέθεταν χρώμα σε κρασί, τρόφιμα, 

υφάσματα και ξανθή απόχρωση στα μαλλιά των ανθρώπων. 

6. Χαμομήλι το αστεφάνωτο. Λείπουν τα λευκά γλωσσίδια του στεφανιού στα 

άνθη του. 

7. Χαμόμηλο το όζον. Έχει πολύ χοντρή κεφαλή στο άνθος του και άσχημη  

μυρωδιά που θυμίζει ούρα σκύλου. 

8. Χρυσάνθεμο το παρθένιο. Το αιθέριο έλαιό του περιέχει καμφορά και 

χρησιμοποιήθηκε σε γυναικολογικές ενοχλήσεις παλαιότερα. 

9. Ανθέμιδα η αρουραία. Αποτελεί τον πιο επικίνδυνο σωσία του χαμομηλιού. 

Ευδοκιμεί στα ίδια μέρη με αυτό και προκαλεί στον άνθρωπο δερματικές 

αντιδράσεις κι  αλλεργικά φαινόμενα. Η μυρωδιά κι αυτού μοιάζει με αυτή 

των ούρων των σκύλων και για το λόγο αυτό, του έδωσαν το όνομα 

σκυλοχαμόμηλο. 

 

Το γνήσιο χαμομήλι ανθίζει Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Έτσι στην παράδοση 

της Ελλάδας κυριάρχησε η συγκομιδή να σταματά την ημέρα της γέννησης του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή (24 Ιουνίου). Η ανθέμιδα ανθίζει αργότερα κι έτσι 

διασφαλίζεται η αποφυγή της. 

 

3.2. Γεωγραφική εξάπλωση , Καλλιέργεια. 

       Το φυτό αυτό που φύεται στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από 

τη Μεσόγειο Θάλασσα και σε όλο το Βόρειο ημισφαίριο της Γης. Είναι το πιο 

αξιόλογο από τα 70 είδη του γένους Matricaria που υπάρχουν σε όλη τη γη [5]. 

       Είναι φυτό κατάλληλο για καλλιέργεια. ευπροσάρμοστο, με λίγες απαιτήσεις 

κι ελάχιστη φροντίδα. Πολλαπλασιάζεται μόνο του. Δεν συμπαθεί τον δυνατό αέρα κι 

αγαπά τον ήλιο. Προτιμά το νότιο προσανατολισμό στον κήπο που θα φυτευτεί. Δύο 

τετραγωνικά μέτρα αρκούν για τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το χώμα χρειάζεται 

μέτρια έως καθόλου λίπανση. Η σπορά που γίνεται άπαξ, γίνεται στα τέλη 

φθινοπώρου ή αρχές της άνοιξης. Χρειάζεται λίγη υγρασία και πολύ ήλιο. Ο 

καθαρισμός των ζιζανίων επιβάλλεται να γίνεται χειρωνακτικά. 

 Γενικά οι εχθροί του αρωματικού αυτού φυτού (ζιζάνια, μύκητες, παράσιτα, 

σαλιγκάρια) αντιμετωπίζονται με βιολογικές μεθόδους. 
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 Η συγκομιδή (των άνθεων) γίνεται κατά τους μήνες Απρίλη, Μάιο, Ιούνιο, 

κατά τις μεσημεριανές ώρες και χωρίς υγρασία. Η ξήρανση της σοδειάς δεν πρέπει να 

γίνεται με άμεση έκθεση  στον ήλιο. Η ξήρανση κρατά 3 με 8 μέρες. Τα αποξηραμένα 

άνθη διατηρούν για ένα χρόνο τις πολύτιμες ιδιότητές τους. Επειδή τα αιθέρια έλαια 

αντιδρούν με τις πλαστικές συσκευασίες, αυτές αποφεύγονται. Επίσης τα άνθη δεν 

τεμαχίζονται για να μη χαθούν τα αιθέρια έλαια [30]. 

 

 

Εικόνα  28:   Ξήρανση των άνθεων του χαμομηλιού. 

 

 

3.3. Ιστορική αναδρομή.  

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αφιέρωσαν το χαμομήλι στο θεό του ήλιου Ρα, λόγω της 

ομοιότητάς του με τον ήλιο. Χρησιμοποιούσαν αλοιφή με χαμομήλι για αισθητική 

περιποίηση αλλά και στο βαλσάμωμα των μουμιών. Το θεωρούσαν μοναδικό 

φάρμακο για όλους τους πυρετούς [26]. 

Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός-θεραπευτής των Αρχαίων Ελλήνων Εξέχουσα θέση 

ανάμεσα στα θεραπευτικά βότανα που δημιούργησε κατείχε το αγαπημένο του 

χαμομήλι. 

Μεγάλη ήταν η προσφορά στην ιατρική επιστήμη από τον αρχαίο Έλληνα 

γιατρό Ιπποκράτη(460-370π.Χ.). Για τον Ιπποκράτη το χαμομήλι ήταν εμμηναγωγό 
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και φάρμακο κατά της υστερίας. Το συνιστούσε επίσης και για τη διευκόλυνση του 

τοκετού. Ήταν οι πρώτες αναφορές που έχουμε για τις ιδιότητες του χαμομηλιού [27]. 

Γνώριζε πολύ καλά τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του τσαγιού από χαμομήλι [30]. 

Αντιμετώπιζε με αυτό την λευκόρροια. 

 Ο Πανδάνιος Διοσκουρίδης ο Αναζαρβηνός, ο πατέρας της Φαρμακολογίας 

έζησε τον 1
ο
 μ.Χ αιώνα και ήταν στρατιωτικός γιατρός των Ρωμαίων αυτοκρατόρων 

Νέρωνα και Κλαύδιου. Αυτός προσέδωσε στο χαμομήλι θερμαντικές και διαλυτικές 

ιδιότητες. Αναφέρει πως το αφέψημα του χαμομηλιού βοηθά στη διάλυση των λίθων 

της ουροδόχου κύστης και βοηθά στις φλεγμονές της ίδιας κύστης. Με την ίδια 

πρόσληψη ο Διοσκουρίδης αναφέρει πως, επιταχύνει την έμμηνο ρύση, διώχνει τον 

ίκτερο, θεραπεύει παθήσεις του ήπατος και είναι κατάλληλο κατά των αερίων του 

εντερικού συστήματος [30]. 

Στην αρχαία Ρώμη χρησιμοποιήθηκε για τις αντισπασμωδικές, 

αντιρρευματικές και ηρεμιστικές του ιδιότητες [27]. 

Ο Θεόφραστος Παράκελσος 1493-1541 γιατρός και πανεπιστημιακός από τη 

Βασιλεία χρησιμοποίησε το χαμομήλι στον ίκτερο και στις χολικές παθήσεις καθώς 

ήταν αφοσιωμένος στη μεσαιωνική θεωρία των σημείων. Συνέδεε το χρώμα τα φύλλα 

ή την εξωτερική εμφάνιση του φυτού για να το συνδέσει με τη θεραπεία κάποιας 

πάθησης [26]. 

Στα τέλη του 16
ου

 αιώνα ο Πέτρους Αντρέας Ματιόλι αναφέρει τις ιδιότητες 

του αιθέριου ελαίου που απέσταξε από χαμόμηλα(σπασμολυτική δράση σε 

στομαχόπονο και πόνους εντέρων) [30]. 

 

3.4.  Χημική σύσταση.  

3.4.1. Θρεπτικά στοιχεία και φυτοχημικά συστατικά. 

Στα άνθη του χαμομηλιού έχουν εντοπισθεί πάνω από 120 συστατικά [31]. Οι 

βοτανολόγοι ξεχωρίζουν τις πρωτεύουσες από τις δευτερεύουσες ουσίες ενός φυτού. 

Οι πρώτες δομούν το φυτό και κρατούν την ανταλλαγή της ύλης σε διαρκή ροή. 

Κυριότερες από αυτές είναι οι υδατάνθρακες, τα λευκώματα και τα λίπη. Οι 

δευτερεύουσες δεν είναι άμεσα αναγκαίες αλλά κρίνονται απαραίτητες. Είναι ειδικές 

για κάθε είδος και με μοναδική ποιοτική και ποσοτικά σύσταση [30]. 

  Τα αμινοξέα, οι πολυσακχαρίτες και τα λιπαρά οξέα βρίσκονται στη 

γλίσχρα(κολλώδης ουσία που παράγεται από τα φυτά, κόμμι) του άνθους που 

αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού άνθους [31]. 
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Πίνακας 4: Τα ποσοστά των Δευτερευουσών Ουσιών [30]. 

Δευτερεύουσα ουσία  Ποσοστό % 

Αιθέρια έλαια 0,3-1,5 

Σεσκι-τερπενολακτόνες έως 0,2 

Φλαβονοειδή έως 6 

Κουμαρίνη 0,01-0,08 

Βλεννίνες και φυτικά οξέα 10% 

Μεταλλικά (ανόργανα) 8-9 

 

3.4.2 Αιθέρια έλαια. 

Στα κύρια συστατικά του αιθέριου ελαίου περιλαμβάνονται τα τερπενοειδή α-

δισαβολόλες και τα οξείδιά τους (≤78%) και τα αζουλένια συμπεριλαμβανομένων και 

του χαμαζουλενίου (1-15%) [31]. 

Έχει μυρωδιά γλυκού χόρτου και γεύση πικρή αλλά αρωματική. Το χρώμα 

του υπό την επίδραση του φωτός γίνεται καφέ [30]. Το τσάι που παρασκευάζεται από 

το χαμομήλι περιέχει 10-15% του αιθέριου ελαίου που υπάρχει στο άνθος του 

χαμομηλιού. 

Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές στο αιθέριο έλαιο, δεν αποδίδονται στις 

συνθήκες καλλιέργειας (ποσοστό λίπανσης, πότισμα, εφαρμογή 

φυτοφαρμάκων),αλλά στην περιοχή καλλιέργειας, στο  αν προέρχεται από άγρια και 

όχι καλλιεργούμενα φυτά και στις συνθήκες εκχύλισης του ελαίου [31]. 

 

3.4.2.1 Χαμαζουλένιο (7-αιθυλ-1, 4-διμεθυλο αζουλένιο). 

Το χαμαζουλένιο  σχηματίζεται τεχνητά με υψηλή θερμοκρασία ή και με 

όξινες συνθήκες  από το προχαμαζουλένιο που βρίσκεται στην κεφαλή των φρέσκων 

άνθεων [31]. Αυτό δίνει και το βαθύ μπλε ως γαλαζοπράσινο χρώμα στο αιθέριο 

έλαιο. Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των αζουλενίων του χαμομηλιού. Έχει 
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αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε αλοιφές 

επούλωσης τραυμάτων.  

Συχνά χρησιμοποιείται στη θέση του, η πολύ φθηνότερη γκουαγιαζουλίνη 

(από το ξύλο του δένδρου γκουαγιάκ) [30]. Η περιεκτικότητα σε χαμαζουλένιο 

ελαχιστοποιείται όταν έχουμε εκχύλιση με CO2 [31].  

 

 

Εικόνα 29: 7-αιθυλ-1, 4-διμεθυλο αζουλένιο 

 

3.4.2.2. Δισαβολόλες. 

Οι δισαβολόλες αποτελούντο 50% του συνολικού αιθέριου ελαίου. Η πιο 

δραστική είναι η α-δισαβολόλη. Η α-δισαβολόλη είναι άχρωμη, υγρή και με αχνή 

μυρωδιά λουλουδιού. Αποδείχτηκε ότι έχει αντιμολυσματική ικανότητα και 

προστατευτικές για το στομάχι ιδιότητες. 

Στα φθηνά χαμομηλέλαια νοθεύεται με ένα φτηνό υλικό που προέρχεται από φυτό 

της οικογένειας των συνθέτων της Νότιας Αμερικής [30]. 

 

3.4.3. Σεσκι-τερπενολακτόνες. 

  Οι περισσότερες από τις σεσκι-τερπενολακτόνες έχουν έντονα πικρή γεύση. 

Πιθανόν να προστατεύουν τα φυτά από τα φυτοφάγα ζώα. Έχουν αντιφλεγμονώδη 

δράση, διώχνουν μικρόβια και μύκητες και προκαλούν δερματικές αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

Στο αιθέριο έλαιο ανήκει και η ματρισίνη. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

μετατρέπεται σε αζουλένιο που είναι πρόδρομος του χαμαζουλενίου όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω [31]. 
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Εικόνα 30:  Σύνθεση βισαβολολών. 

 

 

3.4.4. Φλαβονοειδή. 

Αυτή η ομάδα ουσιών πήρε το όνομά της από το λατινικό φλάβους που 

σημαίνει χρυσοκίτρινο ή ξανθό. Αποτελούν τη βασική ουσία των κίτρινων φυτικών 

χρωστικών και δομούν πολλά κίτρινα άνθη φυτών. Δρούν κατά των ιών, των 

βακτηριδίων και των μυκήτων. Παλιότερα ονομάζονταν και βιταμίνη Ρ, όμως καμιά 

σχέση δεν έχει με τις βιταμίνες. Πολλά  φλαβονοειδή και άλλες φαινολικές ενώσεις 

έχουν εντοπιστεί στα διάφορα μέρη του χαμομηλιού συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς 

και του άνθους του. Η απιγενίνη (16,8%), η κερκετίνη (9,9%), η πατουλετίνη (6,5%), 

η λουτεολίνη (1,9%) και οι γλυκοζίτες τους κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά από το 

σύνολο των φλαβονοειδών που υπάρχουν στο σύνολο του άνθους. Οι σχετικές 

συγκεντρώσεις τους ποικίλλουν στα διαφορετικά τμήματα του άνθους. 

 Στο χαμομήλι εντοπίστηκαν περισσότερες από τριάντα ενώσεις με 

σπουδαιότερες την απιγενίνη και τις συγγενείς προς αυτή ουσίες. Έχουν 

αντιφλεγμονώδη και σπασμολυτική δράση. Πλεονεκτούν έναντι των αιθέριων 

ελαίων, γιατί ως υδροδιαλυτά βρίσκονται στα εγχύματα, αφεψήματα και σκευάσματα 

για λουτρό  

Παρατηρήθηκε ότι η απιγενίνη μπλοκάρει τη δέσμευση της 

φλουνιτραζεπάμης στους υποδοχείς GABAA, εκτοπίζει τη φλουμαζενίλη από την 

κεντρική θέση δέσμευσης των βενζοδιαζεπινών, και μειώνει GABA ενεργών διόδων 

χλωρίου [32]. 
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Η Απιγενίνη, ή 5,7,4-τριυδρόξυφλαβόνη, είναι ευρέως διαδεδομένη στα μέλη 

της οικογένειας Asteraceae και είναι ιδιαίτερα παρούσα στο Chamomilla Matricaria ή 

γερμανικό χαμομήλι [33]. Το Χαμομήλι είναι η καλύτερη πηγή των αναστολέων 

COX-2 απιγενίνη (στο 0,8%ZMB) [34]. 

 

 

 

Εικόνα 31: Δομές γλυκοσίδων απιγενίνης των ανθέων του χαμομηλιού έως και το 2004 

[32]. 

 

3.4.5. Κουμαρίνες. 

Πρόκειται για ουσίες δεψικές (στυπτικές) που μοιάζουν πολύ με τα 

φλαβονοειδή. Μειώνουν τις φλεγμονές κι επιταχύνουν τη θεραπεία των πληγών. Οι 

κουμαρίνες χερνιαρίνη και αμπελιφερόνη (σε αναλογία 1:5) αποτελούν περίπου το 

0,1% του συνόλου των συστατικών [31]. 

 

3.4.6. Βλεννίνες. 

Μειώνουν τις φλεγμονές και βελτιώνουν το βλεννογόνο του στομάχου, καθώς 

βρίσκονται στο τσάι χαμομηλιού [30]. 

 

3.4.7. Οξέα, μέταλλα, και υπόλοιπες ουσίες. 

Το χαμομήλι περιέχει σαλικυλικά σε συγκέντρωση 0,06mg/100gr [27].  

Τα άγρια και τα καλλιεργημένα, διαφέρουν στα μεταλλικά συστατικά τους. 

Έτσι τα αυτοφυή φυτά περιέχουν μια ευρύτερη ποικιλία από μεταλλικά στοιχεία κι 

έχουν υψηλότερα ποσοστά στα Κ/Να και Ca/Mg. 
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Ολόκληρο το φυτό περιέχει 36μg/g Mn. H διάλυση των μεταλλικών στοιχείων 

στο τσάι του χαμομηλιού, είναι της τάξης του 10-26%, με τα Κ, Να, Μg στις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις.  

       Στο σύνολο του άνθους υπάρχουν σε ποσοστό 39,1% τα παράγωγα 

κινναμωμικό οξύ, φερουλικό και καφεϊκό οξύ, καθώς και άλλα αγνώστων στοιχείων 

φαινολικά παράγωγα (25,8% του συνόλου του λουλουδιού). Οι κουμαρίνες, καθώς 

και τα φλαβονοειδή και οι φαινόλες, είναι διαλυτές στο ζεστό νερό, κι έτσι οι 

ποσότητες που συχνά καταναλώνονται στα αφεψήματα του χαμομηλιού  δεν είναι 

αμελητέες [31]. 

 

3.5. Δράσεις του χαμομηλιού. 

3.5.1 Αντιοξειδωτική δράση. 

Πολλά εργαστήρια έχουν εξετάσει την αντιοξειδωτική ικανότητα του 

χαμομηλιού. Με την ικανότητα μείωσης του σιδήρου του πλάσματος (FRAP) 

δοκιμασία, διαπίστωσαν ότι η αντιοξειδωτική ικανότητα του χαμομηλιού ήταν 

σχετικά χαμηλή (<18 mmol /100 g) σε σύγκριση με μια επιλογή από άλλα 

φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά. Η μέση τιμή των διαφόρων ποικιλιών του 

χαμομηλιού (17,7 mmol/100g) ήταν υψηλότερη από τον κορίανδρο (3,3 mmol/100 g), 

αλλά πολύ χαμηλότερη από τη μέντα (78,5 mmol/100g) και ρίγανη (137,5 mmol 

/100g), η υψηλότερη τιμή που λήφθηκε.  

Εξετάστηκε η αντιοξειδωτική ικανότητα εκχυλίσματος διχλωρομεθανίου σε 

απόσταγμα ατμού των ξηρών ανθών χαμομηλιού (20g/L νερού) χρησιμοποιώντας δύο 

διαφορετικά συστήματα ανάλυσης. 

Σε αλδεΰδη/καρβοξυλικό οξύ δοκιμασία, με BHT και α-τοκοφερόλη, όπως τα 

πρότυπα, η υψηλότερη δόση (500 μg /mL) από το εκχύλισμα χαμομηλιού ανέστειλε 

την οξείδωση της εξανάλης κατά 50%, σε διάστημα 40 ημερών. Παράλληλα 

εξετάσθηκαν και άλλα βότανα και μπαχαρικά. Όλα παρουσίασαν δοσοεξαρτώμενη 

ανασταλτική δραστηριότητα μεταξύ συγκέντρωσης (10 έως 500 μg/mL) και 

αντιοξειδωτική δράση. Σε σύγκριση με χαμομήλι, οι δραστηριότητα της αναστολής 

του θυμαριού και του βασιλικού ήταν υψηλότερη (100%),της λεβάντας και της 

κανέλας ήταν χαμηλότερη (5-6%) και του δεντρολίβανου ήταν συγκρίσιμη (59%) με 

το χαμομήλι. 
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Πολλά εμπορικά διαθέσιμα αιθέρια έλαια χαμομηλιού εξετάστηκαν σε πλάκα 

άγαρ με βάση τη μέθοδο όπου τα αιθέρια έλαια προστίθενται σε πιάτα που περιέχουν 

β-καροτίνη και λινελαϊκό οξύ, στη συνέχεια επωάζονται σε 45 °C μέχρι το χρώμα του 

φόντου να αποχρωματιστεί. Ως αντιοξειδωτικές τιμές αναφέρθηκαν η ένταση του 

χρώματος που διατηρείται, και η διάμετρος της ζώνης του χρώματος που  διατηρείται. 

Αν και δεν είναι ιδανική μέθοδος, έδειξε μια μικρή διαφορά μεταξύ των 

αντιοξειδωτικών ικανοτήτων δύο γερμανικών ελαίων (διάμετρος: 10,5cm έναντι 

13,6cm, ένταση χρώματος: πολύ μικρή έναντι μέτρια) και μεγαλύτερη διαφορά 

παρατηρήθηκε μεταξύ των γερμανικών και ρωμαϊκών ελαίων (διάμετρος: 0 cm). 

  Μελετήθηκε η αντιοξειδωτική δράση του υδατικού και του αλκοολικού 

εκχυλίσματος του άνθους του χαμομηλιού σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 

αποθήκευση του άνυδρου λίπους βουτύρου. Και τα δύο έδειξαν μια μέτρια επίδραση 

στον έλεγχο της υδρολυτικής τάγγισης, μετρούμενη με βάση τις τιμές  υπεροξειδίου 

και ελεύθερων λιπαρών οξέων, αλλά η αντιοξειδωτική δράση του υδατικού 

εκχυλίσματος έχει αναφερθεί πως είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη του 

αλκοολικού. 

Το Χαμαζουλένιο που προέρχονται από το χαμομήλι έχει αποδειχθεί ότι 

αναστέλλει την αυτοοξείδωση του διμεθυλοσουλφοξειδίου (DMSO) κατά 76% [31].  

 

3.5.2. Αντιμικροβιακή δράση. 

Αιθέρια έλαια που προέρχονται από χαμομήλι έχουν παρουσιάσει κάποια 

αντιμικροβιακή δραστηριότητα κατά ορισμένων ειδών βακτηριδίων, μυκήτων και ιών 

in vitro. Έλαια Γερμανικού χαμομηλιού (Chamomilla Matricaria) ήταν ελαφρώς πιο 

αποτελεσματικά κατά 25 διαφορετικών gram θετικών και gram αρνητικών βακτηρίων 

και 20 στελεχών της Listeria monocytogenes από το αιθέριο έλαιο του χαμόμηλου 

του Ρωμαϊκού (Chamaemelum Nobile), αλλά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό όσο το 

χαμομήλι του Μαρόκου (Ormensis multicaulis).  

Στην καλύτερη περίπτωση, η αποτελεσματικότητα αυτών των ελαίων ήταν 

χαμηλή (8-56%) σε σύγκριση με άλλα φυτικά αιθέρια έλαια που χρησιμοποιήθηκαν 

πειραματικά, π.χ. γαρύφαλλο (96%), κανέλα (96%),  θυμάρι(56-100%). Ωστόσο, η 

αντιμυκητιακή ικανότητα του ελαίου του Γερμανικού χαμομηλιού έναντι των 

μυκήτων Aspergillus Νίγηρα, A. Ochraceus και Fusarium Culmorum, ήταν κατά 

μέσο όρο, μεγαλύτερη σε σχέση με τα έλαια των δύο προαναφερθέντων χαμομηλιών. 

Εκχύλισμα αιθανόλης του γερμανικού χαμομηλιού ανέστειλε την ανάπτυξη των δύο 
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ερπήτων και του ιού της πολιομυελίτιδας. Σε γενικές γραμμές, τα υδατικά 

εκχυλίσματα χαμομηλιού ήταν πιο αποτελεσματικά κατά της μούχλας και της μαγιάς, 

ενώ τα αλκοολικά έδειξαν υψηλότερη δραστηριότητα κατά των βακτηρίων [31]. 

Τα τελευταία χρόνια εκχυλίσματα φυτών όπως του άγριου χαμομηλιού έχουν 

δείξει ότι είναι ικανά να μειώσουν την μολυσματικότητα των βακτηρίων 

μπλοκάροντας τη συσσωμάτωση των ελικοβακτηριδίων του πυλωρού. Τα 

εκχυλίσματα περιείχαν μικρή ποσότητα τανίνης και δεν αποκάλυψαν κάποια 

αντιμικροβιακή δράση. 

Τα εκχυλίσματα όμως έδειξαν να μπορούν να μπλοκάρουν πλήρως την 

ανάπτυξη των βακτηρίων Ε. Coli και Αcinetobacter baumanni. Επίδραση στην 

ανάπτυξη και των Ps. Αeruginosa έχει αποδειχτεί με λιγότερο καλά αποτελέσματα 

από το σκόρδο [35]. 

Μια μελέτη έδειξε την σημαντική μείωση των πληγών και σε μελέτες σε ζώα 

βρέθηκε να μειώνεται ο χρόνος επούλωσης των πληγών. Μελέτες in vitro έδειξαν πως 

έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι επουλωτικές και 

αντιμικροβιακές ικανότητες αποδίδονται στο μπλε αιθέριο έλαιο το οποίο περιέχει 

σεσκιτερπενίων αλκοόλη α-δισαβολόλη, χαμαζουλένιο και φλαβονοειδή. Οι ουσίες 

αυτές έδειξαν αντιφλεγμονώδεις και αντισπασμωδικές ιδιότητες σε μελέτες σε ζώα 

λόγω της αναστολής της κυκλοξυγενάσης και λιποξυγενάσης in vitro. 

Τα φλαβονοειδή επίσης δρουν αναστέλλοντας την απελευθέρωση της 

ισταμίνης [31]. 

 

3.6. Θεραπευτική δράση, φαρμακολογία. 

Στις μέρες μας το χρησιμοποιούν σαν ηρεμιστικό του νευρικού συστήματος 

και σαν βοηθητικό του ύπνου για παιδιά και μεγάλους, πίνουν το χαμομήλι ως 

χαλαρωτικό ή ελαφρύ καταπραϋντικό [36]. 

Το αφέψημα του χαμομηλιού δρα εσωτερικά κι εξωτερικά σε πάρα πολλές 

παθήσεις. Ειδικά στο γαστρεντερικό και ουροποιητικό σύστημα και στις φλεγμονές 

του δέρματος και στη δερματίτιδα. Εξωτερικά χρησιμοποιείται ως κομπρέσα ή σε 

σκευάσματα κρέμας ή αλοιφής. 

Η τοπική δράση του είναι συγκρίσιμη με αυτή της 0,25% υδροκορτιζόνης 

[37,38]. 
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Το τσάι του ενισχύει την μνήμη. Το λούσιμο των μαλλιών με χαμόμηλο τα 

κάνει πιο λαμπερά και ενισχύει την επιδερμίδα της κεφαλής. Χρήσιμο στην 

γαστρίτιδα και οισοφαγίτιδα είτε ως έγχυμα είτε ως αφέψημα. Από μόνο του είναι ο 

πιο αποτελεσματικός προληπτικός παράγοντας. Στην ίαση συνήθως επικουρείται κι 

από άλλα βότανα [36]. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις 

αφού έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι ηρεμιστικό, υπνωτικό και ανοσοδιεγερτικό 

[27]. 

Έτσι το αφέψημα ανθέων του χρησιμεύει στην αρθρίτιδα, στη γρίπη, στο 

έλκος στομάχου – δωδεκαδάκτυλου, στο κριθαράκι των ματιών, στην παχυσαρκία 

στον τέτανο στην υστερία [39] και στην επιπεφυκίτιδα των ματιών [40]. Το αφέψημα 

επίσης βοηθά στους εφιάλτες κατά τον ύπνο, χαλαρώνει τις κράμπες των μυών και 

για το λόγο αυτό δίνεται ευρύτατα σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, κολικών και 

πόνων περιόδου [6]. Βοηθά στη χώνεψη και το μετεωρισμό [27]. 

Το έγχυμά του ωφελεί τη δυσμηνόρροια [39] και στις κράμπες της εμμήνου 

ρύσης [27]. Σαν κομπρέσα βοηθά στα αρθριτικά και στις παθήσεις του δέρματος [27]. 

Επίσης συνιστάται για το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου και τη 

δυσπεψία. Πίνοντάς το, το βράδυ βοηθά στην αϋπνία, το άγχος και το στρες. 

Προστίθεται στο βραδινό μπάνιο των μωρών για να τα βοηθήσει να κοιμηθούν . 

Οι στοματικές πλύσεις βοηθούν στις στοματικές φλεγμονές. Ωφελεί στα 

στοματικά έλκη που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία και ακτινοβολία που 

υποβάλλονται οι ασθενείς με καρκίνο [1, 27, 38]. 

Το έγχυμα σε επίθεμα, μαλακώνει την κρούστα των τραυμάτων, καταπραΰνει 

και βοηθά στην επούλωση των πληγών κι αντιμετωπίζει το έκζεμα [38, 41]. Το 

έγχυμα ωφελεί στην δυσπεψία και το στομαχόπονο, στα αέρια των εντέρων και τη 

διάρροια [41]. 

Το βάμμα του χρησιμοποιείται στην αϋπνία, την ένταση και στο σύνδρομο 

του ευερέθιστου εντέρου. 

Το αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού όπως και το έγχυμα ,το αφέψημα και το 

βάμμα προκύπτει από τα άνθη. Αποστάζεται το νωπό άνθος  από την εποχή του 

Μεσαίωνα. Το έλαιό του βοηθά στο έκζεμα και στο άσθμα. Το γνήσιο αιθέριο έλαιο 

του χαμομηλιού είναι πολύ ακριβό κι έχει βαθύ μπλε χρώμα λόγω του χαμαζουλενίου 

που περιέχει [33]. 

Χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία σαν καταπραϋντικό [27]. 
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Βοηθά στην οξεία ρινίτιδα καθώς τα συστατικά του β-βισαβολόλη και 

χαμαζουλένιο εξουδετερώνουν την φλεγμονή. Το έλαιο δεν είναι ερεθιστικό στους 

βλεννογόνους της μύτης [36]. 

Τα αποξηραμένα άνθη της Matricaria Chamomilla L. (Asteraceae), ή 

γερμανικό χαμομήλι, έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντιφλεγμονώδες και αντισπασμωδικό 

από πολύ νωρίς λόγω του περιεχομένου του σε οξείδια βισαβολόλης, η 

δραστηριότητα των οποίων έχει πειραματικά τεκμηριωθεί. Το χαμομήλι είναι 

εισηγμένο Μσε αρκετές ευρωπαϊκές φαρμακοποιίες, και χρησιμοποιείται με τη μορφή 

βάμματος, εκχυλίσματος, λοσιόν, αλοιφής, σαμπουάν, και σε αντηλιακά προϊόντα 

[33]. 

Στην ομοιοπαθητική ιατρική, δισκία χαμομηλιού ή αραιωμένο βάμμα 

βοηθούν τα μωρά κατά την οδοντοφυΐα και τους κολικούς καθώς και τις γυναίκες 

κατά τον τοκετό και τη δυσμηνόρροια [1]. 

 

3.7. Παρενέργειες, αντενδείξεις. 

Η αλληλεπίδραση των φυσικών προϊόντων υγείας (Natural health products) με 

άλλα φάρμακα μπορεί να είναι φαρμακοδυναμική ή φαρμακοκινητική και μπορεί να 

οδηγήσει σε πρόσθετο (συνεργιστικό) ή αντίθετο (ανταγωνιστικό) αποτέλεσμα. Σε 

μια αλληλεπίδραση μεταξύ χαμομηλιού και βαρφαρίνης, οι επιπτώσεις ενός 

προϊόντος μεταβάλλονται από την παρουσία των άλλων κι ένας σταθερός δείκτης της 

πήξης του αίματος, αυξήθηκε. Το αποτέλεσμα αυτό εξηγήθηκε ως συνδυασμός της 

αντιθρομβωτικής ιδιότητας των δύο προϊόντων. 

 Δυστυχώς, πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με την αλληλεπίδραση των 

βοτάνων με άλλα φάρμακα. Βελτιώσεις στην κλινική φροντίδα, την έρευνα και την 

εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει τη ηθική χρήση των φυτικών φαρμάκων [27,37]. 

Χορήγησή του με ταυτόχρονη θεραπεία με βαρφαρίνη έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση της τοξικότητας της φαρμακολογικής δράσης του φαρμάκου και 

πιθανότητα αιμορραγίας του ασθενή [27].  

Το χαμομήλι περιέχει κουμαρίνη ή παράγωγο κουμαρίνης. Αυτές οι ουσίες 

έχουν αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες [27]. 

Το χαμομήλι αναπτύσσει in vitro μαζί με την τσουκνίδα και το τριφύλλι 

σημαντική αντιαιμοπεταλιακή δράση [31]. 
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Στη θεραπεία με ειδικά φάρμακα κατά του άγχους, του στρες και των 

διαταραχών της προσωπικότητας οι καταπραϋντικές ιδιότητες του χαμομηλιού, όπως 

και άλλων βοτάνων (π.χ. σέλινο, φασκόμηλο) μπορεί να έχει από ενισχυμένα 

αποτελέσματα, έως αρνητικές επιπτώσεις. 

Έχει αναφερθεί αλλεργική δερματίτιδα από επαφή και υπάρχουν αναφορές για 

αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα που έχουν φάει ή ήρθαν σε επαφή με προϊόντα 

χαμομηλιού. Οι αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εξανθήματα στο δέρμα, 

πρήξιμο στο λαιμό, δύσπνοια, και αναφυλαξία (απειλητική για τη ζωή αλλεργική 

αντίδραση). Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις 

στο χαμομήλι και αν είναι αλλεργικοί στα φυτά της οικογένειας της μαργαρίτας, η 

οποία περιλαμβάνει την αμβροσία, το  χρυσάνθεμο, τον κατιφέ, και τις μαργαρίτες 

[37,38]. 

Η κατάχρηση Χαμομηλιού, χωρίς διακοπές, μπορεί να προκαλέσει 

πονοκεφάλους, ζαλάδες, ναυτία, τρέμουλο στα χέρια και άλλες παρενέργειες. 

 

3.8 Ενδεικτικές συνταγές, χρήσεις. 

Πυκνό έγχυμα. 

Μια κουταλιά της σούπας σε ένα φλυτζάνι βραστό νερό για 10 λεπτά. 

Σούρωμα. Πίνεται ένα φλυτζάνι σκέτο μακριά από τα γεύματα. Είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό στην παχυσαρκία αν πίνεται πρωί, με άδειο στομάχι και βράδυ πριν 

τον ύπνο. 

Αφέψημα. 

Για  την παρασκευή ενός φλυτζανιού αφεψήματος χρησιμοποιούνται 4-5 

άνθη. Το αφέψημα πίνεται  πριν από κάθε γεύμα, για την ανορεξία. 

Για εσωτερική χρήση μπορεί να προστεθεί μέλι. Για πλύσεις, καταπλάσματα, 

μπάνια κλπ. Χρησιμοποιείται σκέτο. 

Μπάνιο. 

300 γραμμάρια χαμομηλιού σε μια κατσαρόλα βραστό νερό. Αφήνονται 10 

λεπτά και σουρώνεται. Το διήθημα προστίθεται στο μπάνιο. Ηρεμεί, ξεκουράζει και 

βοηθά το επιβαρυμένο από στρες νευρικό σύστημα [2].  

Εντριβή. 
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Στο λουμπάγκο γίνοντα εντριβές με χλιαρό χαμομηλόλαδο ανακουφίζοντας 

από τον πόνο. (Συνταγή: ζεσταίνετε ελαιόλαδο και μια χούφτα χαμομήλι σε ένα 

τηγάνι) [26]. 

 

 

Εικόνα  32:  Σκεύασματα χαμομηλιού. 
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Εικόνα  33: Χαμομηλέλαιο για εντριβή και αρωματοθεραπεία. 

 

 

Εικόνα  34:  Σαπούνι με αιθέριο έλαιο χαμομηλιού. 

 

 

Αρωματοθεραπεία Είναι η χρήση των αιθερίων ελαίων των φυτών για την 

ενίσχυση της υγείας και της εμφάνισης των ανθρώπων. Ο όρος συνδέθηκε με το 

Γάλλο χημικό René-Maurice Gattefosse. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. ΡΑΔΙΚΙ 
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4.1. Είδη, ονομασίες.  

 Το κιχώριον (Cichorium, της τάξης των συνθέτων), είναι γένος που 

περιλαμβάνει φυτά ποώδη, ετήσια και πολυετή, λαχανευόμενα, λαχανικά, 

φαρμακευτικά και χρήσιμα. Στην ελληνική  χλωρίδα βρίσκουμε τρία είδη: 

α) Κιχώριο το ακανθώδες (c.spinosum), το οποίο είναι πολυετές με αγκάθια και 

βρίσκεται συνήθως στα παράλια. Για το λόγο αυτό ονομάζεται κοινώς Ραδίκι της 

θάλασσας. Το συναντάμε και ως Σταμνάγκαθο και Ραδικοστοιβάδα (στην Κρήτη). 

Οι τρυφεροί του βλαστοί λαχανεύονται.  

 

 

Εικόνα 35: Κιχώριο το ακανθώδες (σταμναγκάθι). 

 

β) Κιχώριο το εντενές (c.divaricatum ή pumilum). Είναι το γνωστό σε όλους μας 

Ραδίκι, Ραδίκι άγριο ή Ραδίκι. Είναι ετήσιο, σε όλη την Ελλάδα ευρισκόμενο, 

συνηθέστατα λαχανευόμενο και πολλές φορές καλλιεργούμενο. Ο Διοσκουρίδης 

αναφέρεται σε αυτό το είδος με τα ονόματα Σέριδα ή Πικρίδα η άγρια ή Κιχώριο [5]. 

Λέγεται και Αγριομάρουλο και Πικραφάκα [6]. Άλλα ονόματα με το οποίο το 

συναντούμε είναι: Πικροράδικο, Πικρομάρουλο, Πικροφάκι, Πικροκόλλα, Πίκρα, 

Παπουλιά και Ροδίκια [2]. 

  Από το επιστημονικό όνομα taraxacum officinale weber της οικογένειας των 

Συνθέτων, το συναντάμε και ως ταραξάκος [6].To όνομα ταραξάκος προέρχεται από 
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τις ελληνικές λέξεις «τάραξις» που θα πει φλεγμονή και «ακέομαι», που θα πει 

θεραπεύομαι [42]. 

 

 

Εικόνα 36: Κιχώριο το εντενές -Dandelion (Taraxacum officinale). 

 Το ραδίκι είναι χαμηλής ανάπτυξης πόα και το ύψος του μπορεί να φτάσει 

από 15 έως 30 εκατοστά. Η ρίζα του είναι πασαλλώδης (αναπτύσσεται κατακόρυφα) 

και σε ορισμένες ποικιλίες σαρκώδης. Αυτή μπορεί να φτάσει τα 60 με 100 

εκατοστά [42]. Τα φύλλα του είναι μακριά με ή χωρίς οδοντώσεις. Το χρώμα των 

φύλλων είναι πράσινο ή και με κόκκινες αποχρώσεις. Ο μίσχος του πράσινος ή 

κόκκινος (ανάλογα με την ποικιλία). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής φάσης, 

σχηματίζεται το ανθικό στέλεχος, το οποίο στη συνέχεια διακλαδίζεται. Πάνω στις 

διακλαδώσεις σχηματίζονται οι ταξιανθίες και κάθε μια από αυτές φέρει 15-20 άνθη. 

Ο σχηματιζόμενος καρπός (αχαίνιο), που περιέχει το σπόρο, είναι μικρός, έχει 

κωνικό σχήμα και μοιάζει πολύ με τον καρπό του αντιδιού [18]. Ένα πολύ κοινό 

ζιζάνιο των βοσκοτόπων και της καλλιεργούμενης γης [43]. 
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 Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες (-29
o
C). Αντέχει επίσης σε υψηλές 

θερμοκρασίες, αλλά και στην έντονη ξηρασία (λόγω του πλούσιου ριζικού 

συστήματος). Βέβαια οι δύσκολες αυτές συνθήκες προκαλούν ταχύτερη ανάπτυξη 

του φυτού, μείωση της τρυφερότητάς του και πρόωρη έκπτυξη του ανθικού 

στελέχους [44]. 

 Δεν έχει καθόλου βλαστό [29]. Προτείνεται να συλλέγεται κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο [45]. Τα κίτρινα άνθη είναι ευαίσθητα στο φως, 

ανοίγουν στο  έντονο ηλιακό φως και κλείνουν στο σκοτάδι και τις μουντές μέρες. 

Κατά τη  διάρκεια του καλοκαιριού το άνθος του  γίνεται «χνουδόμπαλλα» (το 

λεγόμενο αχαίνιο) γεμάτη από φτερωτούς σπόρους [46]. 

 

  

Εικόνα 37: Φυτό με σχηματισμένο αχαίνιο  

 

γ) Κιχώριο το εντετμημένο (C.Intybus). Πολυετές, λαχανευόμενο και απαντώμενο 

κυρίως στη Θεσσαλία, κοινότατο σε πολλά μέρη της Ευρώπης (Γαλλία Chicoree 

sauvage, Αγγλία Chicory,Τουρκία Χιντιπά). Είναι κοινά γνωστό με τα ονόματα: 

Ραδίκι, Ραδίκι, Πίκρα, Πικρομάρουλο, Παπαδουλιά (στη Λήμνο) και κάπου -κάπου 

Κιχώρι. Καλλιεργείται εκτενώς ιδίως για τις ρίζες του, οι οποίες είναι φαρμακευτικές 

(φαρμ.Ρίζα κιχωρίου, Radix Cichorii). Xρησιμοποιείται εκτενώς στη νόθευση ή 

αντικατάσταση του καφέ (γαλλ.Cafe de Chicoree), ιδίως σε Γαλλία, Βέλγιο, 

Ολλανδία, Γερμανία και Αυστρία. Σε αυτό το είδος αναφέρεται ο Θεόφραστος με τα 

ονόματα Κιχόριο ή Κιχόρη και ο Διοσκουρίδης με τα ονόματα η Σέριδα η κηπευτική 

ή ήμερη ή στενόφυλλη και έμπικρη [5]. 

 Το αγγλικό όνομα dandelion το πήρε από ένα Άγγλο χειρουργό του 15 ου 

αιώνα που παρατήρησε την ομοιότητα των φύλλων του με τα δόντια του λιονταριού 

(dens loenis) [1]. 
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 Καλλιεργείται και ως λαχανικό με πολλές διαφορές (γαλλ.Chicoree sauvage la 

grosse racine, Ch. La grosse racine de Bruxelles, Ch. Sauvage amelioree, Ch. 

Sauv.ameil.panachee, Ch. Sauv. Ameil. Frisee  και άλλα). 

 Αναγκάζοντάς το, το χειμώνα να βλαστήσει υπό σκιά επιτυγχάνεται το πολύ 

εκτιμώμενο λαχανικό Barbe de capuchin. 

 

 

Εικόνα 38: Κιχώριο το εντετμημένο. 

 

 Υπάρχει όμως και τέταρτο είδος το οποίο συναντάται μόνο καλλιεργούμενο, 

με πολλές διαφορές. Είναι το Κιχώριο το Ακτίδιο ή Εκτύβιο ή Ίντυβο παρά του 

Κοραή (C.Endivia). Είναι είδος  ετήσιο ή διετές για το 

οποίο ο Κανδόλλος πιστεύει ότι είναι απλή διαφορά του 

Κιχωρίου του εντενούς. Είναι το Αντίδιο, πασίγνωστο 

και καλλιεργούμενο στις μεσογειακές χώρες. Σε αυτό ο 

Διοσκουρίδης αναφέρεται ως Σέριδα η ήμερη,  

πλατύφυλλη και  θριδακωδέστερη της έμπικρης. Με 

ακέραια φύλλα λέγεται (γαλλ.scarioles), ενώ με 

πολυσχιδή (γαλλ. Endivew). Tα τελευταία στην Ελλάδα 

λέγονται Αντίδια και στην Κύπρο Σαλάτα [5]. 

 

Εικόνα 39:  Κιχώριο το 

αντίδιο. 
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4.2. Γεωγραφική εξάπλωση,  Καλλιέργεια. 

  Φύεται στο μεγαλύτερο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου. Το φυτό προτιμά 

ελαφριά (αμμώδη), μεσαία (αργιλώδη) και βαριά (άργιλος) εδάφη και απαιτεί 

πλούσιο σε υγρασία αλλά καλά-αποστραγγιζόμενο χώμα. Το φυτό προτιμά όξινα, 

ουδέτερα και βασικά (αλκαλικά) εδάφη και μπορεί να αυξηθεί σε πολύ αλκαλικό 

χώμα. Μπορεί να αναπτύσσεται σε ημι-σκιά (φως δάσους) ή χωρίς σκιά. Αν το 

έδαφος συγκρατεί πολύ υγρασία ,τα αναχώματα εξυπηρετούν καλύτερα την 

καλλιέργεια. Το φυτό μπορεί να ανεχθεί τη θαλάσσια έκθεση. Το βέλτιστο pH του 

εδάφους είναι 6,5 [43,44]. 

  Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο, και οι σπόροι του ωριμάζουν από το 

Μάιο έως τον Ιούνιο. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχουν και αρσενικά και θηλυκά 

όργανα) και επικονιάζονται από έντομα. Αναπαράγεται από τους σπόρους που 

σχηματίζονται χωρίς σεξουαλική σύντηξη (το φυτό είναι αυτο-γόνιμο). Τα νωπά 

άνθη, έχουν μια δυσάρεστη για τον άνθρωπο μυρωδιά. Επισημαίνεται και ως φυτό για 

την προσέλκυση της άγριας ζωής [43]. 

  Καλλιεργείται πολύ εύκολα στα περισσότερα εδάφη, αν και προτιμά ένα καλά 

στραγγισμένο πλούσιο φυτόχωμα ουδέτερου ή αλκαλικού εδάφους σε ηλιόλουστο ή 

ελαφρώς σκιερό μέρος. Φυτεύεται με απευθείας σπορά στο χωράφι, σε αποστάσεις 

20-30 εκ. μεταξύ των γραμμών και 20 εκ. μεταξύ των φυτών πάνω στη γραμμή. 

Μπορεί να γίνει η σπορά σε σπορείο και να γίνει μεταφύτευση στο χωράφι μετά από 

1-1,5 μήνα (τα φυτά τότε έχουν περίπου 8 φύλλα). Ο σπόρος φυτεύεται σε βάθος 1εκ 

και φυτρώνει σε μια εβδομάδα. Η στρεμματική ανάγκη για τη σπορά είναι 400-500 

γραμμάρια σπόρου. Η σπορά γίνεται από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις αρχές της 

άνοιξης (λαχανικό ψυχρής εποχής). Ανάλογα βέβαια τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

μπορεί να καλλιεργείται όλο το χρόνο [44]. 

  Συχνά καλλιεργείται για τη βρώση του ως σαλάτα και ως φαρμακευτικό φυτό, 

ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής [40]. Υπάρχουν 

κάποιες ποικιλίες με μεγαλύτερα και λιγότερο πικρά φύλλα. Μπορεί να παρέχει 

βρώσιμα φύλλα όλο το χρόνο, ειδικά εάν του δοθεί μια μικρή προστασία το χειμώνα 

[43]. 

  Για εμπορικούς σκοπούς συλλέγεται το φθινόπωρο, περίοδο κατά την οποία 

τα επίπεδα της ινουλίνης είναι υψηλότερα [40]. 

 



64 
 

 

Εικόνα 40: Ινουλίνη 

   

  Είναι πολύτιμο φυτό για τις μέλισσες, αλλά και μία σημαντική τροφή για τις 

κάμπιες πολλών ειδών της πεταλούδας. Αναπτύσσοντας τις ρίζες του σε βάθος έως 1 

μέτρο μήκος φέρνει τις θρεπτικές ουσίες από χαμηλότερα επίπεδα του εδάφους [43]. 

  Οι ρίζες είναι σε θέση για την παραγωγή νέων φυτών, ακόμη και όταν το φυτό 

κόβεται στην επιφάνεια ή κάτω από αυτή του εδάφους [42]. Είναι εξαιρετικό φυτό 

για να αναπτυχθεί στους χορτοτάπητες. Εάν ο χορτοτάπητας κόβεται ανά διαστήματα 

πέραν του δεκαπενθημέρου, τα φυτά παρέχουν μια καλή ποσότητα βρώσιμων 

φύλλων. 

  Αναπτύσσεται καλά παράλληλα με τη μηδική. Αναστέλλει την ανάπτυξη των 

γύρω φυτών. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι εκλύει αέριο αιθυλένιο. Το 

αέριο αυτό είναι μια ορμόνη που και προκαλεί την πρόωρη καρποφορία των φυτών 

περιορίζοντας έτσι την ανάπτυξή τους (νανισμός) [43]. 

 

4.3. Ιστορική αναδρομή.  

  Στην αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ρώμη ήταν γνωστό και αυτό τεκμαίρεται από 

τις αναφορές του Διοσκουρίδη και του Θεόφραστου. Το όνομά του προέρχεται από 

την ιταλική λέξη radicchio [44]. Ο Βιργίλιος, ο Οράτιος, ο Οβίδιος και ο Πλίνιος το 

αναφέρουν στα γραπτά τους [2].  
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  Είναι σχετικά πρόσφατη η προσθήκη του στο φαρμακευτικό ρεπερτόριο [1]. 

Μέχρι τον 7
ο
 αιώνα δεν αναφερόταν στα Κινέζικα βοτανολόγια. Στην Ευρώπη 

πρωτοεμφανίστηκε στο Ortus Sanitatis το 1485. Στη Δύση ξεχωρίζονται τα φύλλα 

από τη ρίζα. Στην Κίνα χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό και λέγεται pu gong ying 

[1]. Έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα παραδοσιακά ιατρικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενών της Αμερικής και την παραδοσιακή αραβική 

ιατρική [38]. 

  Στη Βόρεια Αμερική, οι άνθρωποι της φυλής των Ιρόκων παρασκεύαζαν 

εγχύματα και αφεψήματα της ρίζας ή ολόκληρου του βοτάνου για τη θεραπεία της 

νεφροπάθειας, της υδρωπικίας, και δερματολογικών παθήσεων [40]. Εκεί ταξίδεψε με 

τους Ευρωπαίους εποίκους που δεν ήθελαν να το αποχωριστούν [47]. 

  Άραβες γιατροί του 10ου αιώνα, επικαλούνται το ραδίκι ως τονωτικό του 

ήπατος και με καθαρτική και διουρητική δράση [46]. Οι γιατροί του 10ου και 11ου 

αιώνα το αναφέρουν για τη θεραπεία του ήπατος και της σπλήνας [42].  

  Στο Μεσαίωνα, οι Ευρωπαίοι γιατροί συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα φύλλα 

και τις ρίζες του φυτού με το κίτρινο άνθος για τη θεραπεία ασθενειών των οργάνων 

του ανθρώπινου σώματος, που σχετίζονται με την κίτρινη χολή (συκώτι και τη 

χοληδόχο κύστη) και ως διουρητικό. 

  Η παραδοσιακή ιατρικές της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας έχουν 

αναγνωρίσει το ραδίκι για την αποτελεσματικότητά του ως τονωτικό του ήπατος. Η 

παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, συνδυάζει το ραδίκι με άλλα βότανα για τη θεραπεία 

της ηπατίτιδας, για να ενισχύσει την ανοσολογική αντίσταση σε λοιμώξεις του 

ανώτερου αναπνευστικού, βρογχίτιδα και πνευμονία, και ως τοπική κομπρέσα για τη 

θεραπεία της μαστίτιδας [46]. 

 

4.4. Χημική σύσταση. 

  Τα φαρμακευτικά φυτά συνήθως περιέχουν διάφορες χημικές ενώσεις που 

μπορούν να ενεργήσουν ατομικά, προσθετικά ή σε συνέργεια για να βελτιώσουν την 

υγεία του ανθρώπου. 

  Οι πικρές ουσίες είναι γνωστές για τους διέγερση της πέψης, ενώ οι 

φαινολικές ενώσεις αντιπροσωπεύουν την αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα, των φυτικών εκχυλισμάτων. Ως εκ τούτου, έμφαση δόθηκε στην 
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καταγραφή και διαλεύκανση αυτών των φαρμακολογικά σημαντικών ενώσεων στο 

φυτό του ραδικιού [42]. 

  Οι πικρές και θεραπευτικές ουσίες των ριζών είναι οι σεσκιτερπενικοί 

γλυκοσίδες, στους οποίους περιλαμβάνονται:  

 Οι ευδεσμανολίδες, η τετραϋδροριντεντίνη Β και ο ταραξακολιδο-β-D- 

γλυκοπυρανοσίδης, οι γουαϊνολίδες 11β,13-διυδρολακτουσίνη και ιξερίνη D, καθώς 

και τρεις γερμακρανολιδικοί εστέρες, ο ταραξινικός β- γλυκοπυρανοσίδης , το 11,13-

διυδρο-παράγωγό του και ο αϊνσλιοσίδης.  

 Επίσης, από τις ρίζες έχουν απομονωθεί ένας ακυλιωμένος γ- 

βουτυρολακτονικός γλυκοσίδης, ο ταραξακοσίδης,  καθώς και ποικίλα τριτερπένια, 

όπως ταραξαστερόλη, η ψευδο-ταραξαστερόλη, οι οξικοί εστέρες τους και τα 16- 

υδροξυ παράγωγά τους (η αρνιδόλη και η φαραδιόλη, αντίστοιχα), οι α- και β-

αμυρίνη, αλλά και φυτοστερόλες, όπως η β-σιτοστερόλη, ο β-σιτοστερολ-β-D-

γλυκοπυρανοσίδης και η στιγμαστερόλη.  

 Στα συστατικά της ρίζας περιλαμβάνονται επιπλέον ένας βενζυλικός 

γλυκοσίδης και οι φαινυλπροπανοϊδικοί γλυκοσίδες διυδροκονιφερίνη, συριγγίνη και 

διυδροσυριγγίνη.  

 Ακόμη, η δρόγη περιέχει ποικιλία φαινολικών παραγώγων,  όπως κιχωρικό 

οξύ και το ισομερές του, το μονοκαφεοϋλ-ταρταρικό οξύ, αλλά και τα οξέα 4-

καφεοϋλ-κινικό, καφεϊκό, χλωρογενικό, π-κουμαρικό, φερουλικό, π-υδροξυβενζοϊκό, 

πρωτοκατεχικό,  βανιλλικό, συριγγικό και π-υδροξυφαινυλοξικό.  

 Επίσης, απαντούν τρία κουμαρινικά παράγωγα, η ουμπελιφερόνη, η 

εσκουλετίνη και η σκοπολετίνη. Εκτός από τους παραπάνω δευτερογενείς 

μεταβολίτες, η ρίζα του ταραξάκου αποτελεί αξιόλογη πηγή ινουλίνης, του 

χαρακτηριστικού αποταμιευτικού πολυσακχαρίτη των Συνθέτων (Αsteracae).  

 Η περιεκτικότητά της μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με 

το στάδιο αύξηση του φυτού, από 2% (κατά βάρος ξηρής δρόγης) την άνοιξη έως 

και 40% το φθινόπωρο. Από σάκχαρα συναντώνται ακόμα ελεύθερη φρουκτόζη 

(18% την άνοιξη, μειούμενη προοδευτικά καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα σε 

ινουλίνη) και κόμμι (1,1%).  

 Τέλος, περιέχονται επίσης αξιόλογες ποσότητες καλίου και αμινοξέων, ενώ 

από τον οπό έχει απομονωθεί ένα ένζυμο με δραστικότητα πρωτεϊνάσης σερίνης, η 

ταραξαλισίνη [36,42]. Από τα άνθη και τα φύλλα έχουν απομονωθεί: Τρία 
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φλαβονοειδή γλυκοζίτες – λουτεολίνη 7-γλυκοζίτες και δύο λουτεολίνη 7-

διγλυκοζίτες [40]. 

 Στα άνθη έχει απομονωθεί ελεύθερη λουτεολίνη και χρυσοεριόλη 

(λουτεολίνη-3-μεθυλο αιθέρας) [48]. 

 Σε όλο το φυτό βρίσκονται τα υδροξυκιναμικά  οξέα, το κιχωρικό οξύ, το 

μονοκαφεϋλταρταρικό οξύ, το χλωρογενικό οξύ. 

  Στα φύλλα έχουν εντοπιστεί οι κουμαρίνες, η κιχωρίνη και η αισκουλίνη 

[40,48]. Τα φύλλα επίσης είναι μια πλούσια πηγή σε ποικιλία βιταμινών και 

ανόργανων συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των β-καροτένιο, μη προβιταμίνη Α 

καροτενοειδών, ξανθοφύλλες, χλωροφύλλη, βιταμίνες C και D, πολλές από τις 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β, τη χολίνη, το σίδηρο, το πυρίτιο, το μαγνήσιο, το 

νάτριο, το κάλιο, τον ψευδάργυρο, το μαγγάνιο, το χαλκό και το φώσφορο [40]. 

 

Πίνακας 5: Χημική Σύσταση Ραδικιού [43]. 

    

πρωτεΐνη 2,7g Aσβέστιο(Ca) 187mg 

υδατάνθρακες 9,2g Φώσφορος(P) 66mg 

Νερό  Σίδηρος(Fe) 3,1mg 

Bιταμίνες  Nάτριο(Na) 76mg 

Βιταμίνη Α 14000iu Κάλιο(K) 397mg 

Βιταμίνη Β1 0.19mg Mαγνήσιο(Mg) 36mg 

Βιταμίνη Β2 0.26mg   

Βιταμίνη C 35mg   
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Εικόνα  41:  Χημικοί τύποι τριτερπενίων και φυτοστερολών ραδικιού [42]. 
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Εικόνα 42:  Χημικοί τύποι λακτονών σεσκιτερπενίων του ραδικιού [42]. 
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Εικόνα 43: Γενικές δομές φαινολικών οξέων και φλαβονοειδών του ραδικιού [42]. 

 

4.5. Πειραματικές Μελέτες για πιθανά κλινικά οφέλη από το Ραδίκι. 

1.Νεφρική και ηλεκτρολυτική ισορροπία: διουρητικά  

 Το ραδίκι έχει χρησιμοποιηθεί από καιρό  ως διουρητικό. Η Γαλλική του 

ονομασία, "pissenlit", σημαίνει «για να υγρανθεί το κρεβάτι» [46].  

i. In vitro δεδομένα: κανένα 

ii. Δεδομένα των ζώων: Σε αρουραίους και ποντίκια, εκχυλίσματα φύλλων 

ραδικιού είχαν επιπτώσεις διουρητικές τόσο ισχυρές όσο η φουροσεμίδη [46]. 

Χρησιμοποιήθηκαν υψηλά ποσά υδατικού εκχυλίσματος των φύλλων του 
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ραδικιού (2 γραμμάρια ανά 1 kg βάρους σώματος) για να αποδειχθεί ότι έχουν 

διουρητική δράση ανάλογη με τη φουροσεμίδη. 

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και πολύτιμο ως διουρητικό, διότι περιέχει 

υψηλά επίπεδα άλατα καλίου (Κ) και επομένως μπορεί να αντικαταστήσει το 

κάλιο που χάνεται από το σώμα λόγω των διουρητικών του ιδιοτήτων [43]. 

Έχει διουρητικές επιδράσεις μεγαλύτερη από ό, τι άλλα βότανα, όπως η 

«αλογοουρά» (Εικ.42) και ο άρκευθος (αγριοκυπάρισσο). Η διουρητική δράση 

αντιπροσώπευε το 100% της απώλειας βάρους των ζώων που 

χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αυτές. 

iii. iii. Ανθρώπινα δεδομένα: Δεν υπάρχουν μελέτες για την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της διουρητικής δράσης των φύλλων ή των ριζών του ραδικιού, 

στον άνθρωπο ή μελέτες σύγκρισης με τις καθιερωμένες διουρητικές 

θεραπευτικές αγωγές. 

 

 

 

Εικόνα 44: Χημικός τύπος της Φουροσεμίδης (αριστερά) και Αλογοουρά ή γρασίδι-

φίδι (δεξιά). 

 

  

2. α) Χολαγωγό:  

 Το ραδίκι έχει χρησιμοποιηθεί από καιρό για την τόνωση της έκκρισης της 

χολής(χολαγωγό καθώς αυξάνει την έκκριση της χολής και χολερετικό καθώς έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής της). Λόγω της παραπάνω δράσης του  

παραδοσιακά συνιστάται για τα άτομα με υποτονική λειτουργία του ήπατος που 

οφείλεται στην κατάχρηση αλκοόλ ή στην κακή διατροφή. Η αύξηση στη ροή της 

χολής θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση μεταβολισμού του λίπους 

(συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης) στο σώμα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κλινικές 
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μελέτες για να υποστηρίξει αυτή τη χρήση. Οι ασθενείς με αυξημένη φάση Ι 

μεταβολισμού σε συνδυασμό με τη μειωμένη δραστηριότητα της φάσης ΙΙ μπορούν να 

ωφεληθούν ιδιαίτερα από το ραδίκι [40]. 

 Οι τανίνες που περιέχονται στη ρίζα του ραδικιού δίνουν στο βότανο 

χολαγωγική (βοηθά στην πέψη από τη χολή) και σεκρεταγωγική (διεγείρει την 

έκκριση) δράση [36]. 

i) in vitro δεδομένα: κανένα 

ii) Δεδομένων των ζώων: Σε γερμανικές μελέτες, εκχυλίσματα φύλλων έδωσαν 

αυξημένη έκκριση χολής κατά 40% σε ποντίκια. Σε γαλλικές μελέτες, δίνοντας 

τα σκυλιά ένα αφέψημα από φρέσκια ρίζα ραδικιού διπλασιάστηκε η έκκριση της 

χολή τους [46]. Μια πρόσφατη έρευνα σε αρουραίους διαπίστωσε ότι το ραδίκι 

παρεμποδίζει τη δράση της φάσης Ι αποτοξίνωσης ηπατικών ενζύμων CYP1A2 

(κατά 15%) και CYP2E (κατά 48%). Αντίθετα, αυξάνει τη δραστικότητα της 

φάσης ΙΙ του ενζύμου UDP-γλυκουρονοσυλτρανσφεράση [40].  

iii) Ανθρώπινα δεδομένα: Δεν υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους για αξιολόγηση 

αποτελέσματος του ραδικιού στην παραγωγή ή την απέκκριση της χολής. 

 

β). Χωνευτική ενίσχυση: 

 Διευκολύνει την πέψη και διεγερτικό της όρεξης: Ιστορικά, την ιδιότητα αυτή 

έχουν τα φυτά με έντονη πικρή γεύση [40,46]. 

i) Τα in vitro δεδομένα: κανένα 

ii) iΔεδομένων των ζώων: Σε δύο κινέζικες μελέτες ζώων με γαστρικό έλκος, 

γαστρική μεταπλασία και υπερπλασία, το ραδίκι οδήγησε σε σημαντική ιστολογική 

βελτίωση . 

iii) Ανθρώπινα δεδομένα: κανένα 

 

γ) Καθαρτικό: η ιστορική χρήση του ως ήπιο καθαρτικό δεν είχε εκτενώς αξιολογηθεί 

στις σύγχρονες έρευνες. Σε περίπτωση μιας σειράς από 24 ενήλικες που έπασχαν από 

χρόνιες κολίτιδες, ένας βοτανικός συνδυασμός που περιείχε ραδίκι  βελτίωσε τη 

δυσκοιλιότητα, τη διάρροια και τις κράμπες του εντέρου των 96% των ασθενών. 

 

δ) Η θεραπεία της ηπατίτιδας Β 

  Οι Κινέζοι έχουν στηριχθεί σε ένα συνδυασμό βοτάνων όπως το ραδίκι στη 

θεραπεία της ηπατίτιδας Β. Μια κινεζική σειρά περιστατικών ανέφερε ότι ένας 
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βοτανικός συνδυασμός συμπεριλαμβανομένου του ραδικιού ήταν χρήσιμος για τη 

θεραπεία 96 ενηλίκων με χρόνια λοίμωξη ηπατίτιδας Β. Δεν υπάρχουν in vitro ή 

ζωικά δεδομένα για την αξιολόγηση της χρήσης αυτής. 

 

3. Ενδοκρινικού συστήματος: Διαβήτης. Το ραδίκι είναι μία παραδοσιακή ευρωπαϊκή 

θεραπεία για το διαβήτη τύπου ΙΙ.  

i) Τα in vitro δεδομένα: κανένα 

ii) Δεδομένων των ζώων: Οι ρίζες σε δόσεις των 500 mg ανά κιλό σωματικού 

βάρους επιφέρουν μέτριες υπογλυκαιμικές επιπτώσεις σε φυσιολογικά κουνέλια, 

αλλά όχι σε αυτά με τον πειραματικά προκαλούμενο διαβήτη. Το αντίστοιχο 

πείραμα σε ποντίκια έδειξε να μην ασκεί σημαντική επίδραση στα επίπεδα του 

σακχάρου του αίματός τους [24]. Μια άλλη μελέτη σε ζώα έδειξε υπογλυκαιμική 

δραστηριότητα. Το εύρημα αυτό ίσως να είναι εν μέρει αποτέλεσμα της υψηλής 

περιεκτικότητας σε ινουλίνη του φυτού [40]. 

iii) Ανθρώπινα δεδομένα: Δεν υπάρχουν μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 

των παρασκευασμάτων του ραδικιού στα επίπεδα σακχάρου του αίματος  

φυσιολογικών ή διαβητικών ανθρώπων [40,46]. 

 

4. Διαφοροποίηση Ανοσοποιητικού: Ανοσοδιεγερτικό. 

i) Τα in vitro δεδομένα: κανένα  

ii) Δεδομένων των ζώων: Στην Kίνα, μελέτες σε ποντίκια με ανοσοκαταστολή και με 

εγκαύματα δευτέρου βαθμού, το ραδίκι και πέντε άλλα βότανα βρέθηκε να 

ενισχύουν διάφορες λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος. 

iii) Ανθρώπινα δεδομένα: κανένα. 

 

5. Αντιμικροβιακό: αντι-ιικό. 

i) Ιn vitro δεδομένα: Όπως πολλά φυτικά εκχυλίσματα, το ραδίκι αποδεικνύεται να 

έχει  αντι-ιική δράση κατά του ανθρώπινου ιού του έρπητα ( τύπος 1 HHV1). 

ii) Δεδομένα σε ζώα: κανένα 

iii) Ανθρώπινα δεδομένα: κανένα 

 

6. Αντινεοπλασματικό: ενάντιο στους όγκους.  
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i) Τα in vitro δεδομένα: Όπως πολλά φυτικά εκχυλίσματα, έτσι και αυτά του 

ραδικιού έχουν δείξει δράσεις εναντίον των όγκων [46]. Υδατικά εκχυλίσματα 

έχουν δείξει αντικαρκινική δράση [48]. 

ii) Δεδομένα σε ζώα: κανένα [46]. Δραστηριότητα κατά του όγκου του υδατικού 

εκχυλίσματος της ρίζας ραδικιού σε ποντίκια έχει επίσης αναφερθεί στην 

επιστημονική βιβλιογραφία [40]. 

iii) Ανθρώπινα δεδομένα: κανένα.  

 

7. Διαταραχές του δέρματος και βλέννης μεμβρανών: θεραπεία ορτυκαρίων. Άμεση 

εφαρμογή του χυμού του ραδικιού με την προς ίαση περιοχή του δέρματος είναι μια 

δημοφιλής θεραπεία των κονδυλωμάτων που δεν έχει υποστεί ενδελεχή επιστημονική 

αξιολόγηση, αλλά είναι πιθανώς ασφαλής και αποτελεσματική [46]. 

 

4.6. Άλλες δράσεις. 

 Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ραδίκι μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή του 

μονοξειδίου του αζώτου. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι σημαντικό για τη ρύθμιση 

του ανοσοποιητικού συστήματος και την άμυνα του οργανισμού. Ωστόσο, το μόριο 

αυτό μπορεί να εμποδιστεί από κάδμιο. Λαμβάνοντας υδατικό εκχύλισμα του 

ραδικιού έχει αποδειχθεί ότι ξεπερνιέται η ανασταλτική δράση του καδμίου και 

εργάζεται με ένα  δοσο-εξαρτώμενο τρόπο να αποκαταστήσει την παραγωγή 

μονοξειδίου του αζώτου στον οργανισμό των ποντικών. 

 Σαν διουρητικό βοηθά σε συνθήκες όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

ή το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο. Ως διουρητικό μπορεί επίσης επωφεληθούν τα 

άτομα με υπέρταση. Παρά το γεγονός ότι προτείνεται το ραδίκι για το περιεχόμενο 

κάλιο, η προσοχή με την ηλεκτρολυτική ισορροπία μπορεί να είναι δικαιολογημένη. 

 Μια μικρή κλινική δοκιμή στη Βουλγαρία έδειξε ότι η ρίζα του ραδικιού, σε 

συνδυασμό με άλλα βότανα μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική παρέμβαση σε 

χρόνιες κολίτιδες. Είκοσι τέσσερις ασθενείς με χρόνια μη ειδική κολίτιδα λάμβαναν 

θεραπεία με ένα συνδυασμό βοτάνων που αποτελείται από ρίζα ραδικιού, 

Hypericum perforatum, το βάλσαμο λεμονιών (Melissa officinalis), λουλούδι 

καλέντουλας, και σπόρους μάραθου (Foeniculum vulgare). Οι αυθόρμητοι και 

ψηλαφητοί πόνοι κατά μήκος του παχέος εντέρου εξαφανίστηκαν στο 96 τοις εκατό 

των ασθενών από την 15η ημέρα της θεραπείας [40]. 
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 Η αντι-φλεγμονώδη δραστικότητα των εκχυλισμάτων ραδικιού  

επιβεβαιώθηκε σε μελέτες με πειραματόζωα [48]. 

 

4.7. Φαρμακολογία. 

4.7.1. Φαρμακολογικές ιδιότητες. 

   Στα ζώα, βρέθηκε να έχει ένα αποτέλεσμα “saluretic” που αποδίδεται  στις 

υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων [36]. 

 Το φυτό χρησιμοποιείται εσωτερικά στη θεραπεία της χοληδόχου κύστης και 

διαταραχές του ουροποιητικού, πέτρες στη χολή, ίκτερος, κίρρωση, δυσπεψία με 

δυσκοιλιότητα, οίδημα των συναφών με υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακή 

αδυναμία, χρόνιας αρθρίτιδα και  δερματικές παθήσεις, ουρική αρθρίτιδα, έκζεμα 

και ακμή. Το ραδίκι έχει μια αντιβακτηριακή δράση, αναστέλλοντας την ανάπτυξη 

του σταφυλόκοκκοιυ aureus, του πνευμονιόκοκκου, του μηνιγγόκοκκου, των 

βακίλων της δυσεντερίας και του τύφου το C της διφθερίτιδας, Proteus κ.ά. Το κόμμι 

που περιέχονται στους χυμούς του φυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αφαίρεση κάλων, κονδυλωμάτων και verrucae. Δρα επίσης στις φλεγμονές της 

χοληδόχου κύστης και πιστεύεται ότι αφαιρεί τις πέτρες της. Το  τσάι που γίνεται 

από τα φύλλα είναι καθαρτικό. 

 Η ρίζα είναι  χολαγωγική, προκαλεί υπογλυκαιμία και αποτελεί αδύναμο 

αντιβιοτικό κατά των λοιμώξεων της μαγιάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκια ή 

αποξηραμένη. Η αποξηραμένη ρίζα έχει ασθενέστερη δράση [43]. Είναι επίσης 

μεγάλος σύμμαχος του συκωτιού και μπορεί να βοηθήσει στην ακμή και σε άλλες 

δερματικές διαταραχές με αιτία στο ήπαρ. 

 Οι περισσότεροι βοτανολόγοι συμφωνούν ότι η μακροχρόνια χρήση του  είναι 

αναγκαία για καλύτερα αποτελέσματα [47]. 

 Στην εναλλακτική ιατρική χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το έκζεμα και 

τον καρκίνο [40]. 

 Το άνθος του ραδικιού μπορεί να καταναλωθεί και σε σαλάτες, ή τηγανητό. 

Το λάδι των άνθεων του ραδικιού μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερικά για την 

ανακούφιση της αρθρίτιδας και άλλων πόνων. Τέλος, το κόμμι του μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τοπικά στα κονδυλώματα. Εφαρμογή του αρκετές φορές την ημέρα 

έχει καλύτερα αποτελέσματα [47]. 
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4.7.2. Προφίλ του βοτάνου-φαρμάκου. 

 Παρόλο που υπάρχει μακρόχρονη ιστορική παράδοση, δοκιμές σε ζώα και 

κάποιες σε ανθρώπους, μη αποτελώντας απτή επιστημονική απόδειξη  για τη 

θεραπεία  οποιαδήποτε ιατρικής κατάστασης μας δίνει την ένδειξη ότι είναι 

διουρητικό, χολαγωγό, διεγερτικό της όρεξης, βοηθά στη θεραπεία της ηπατίτιδας 

και της ελάττωσης του βάρους [38,46]. Επίσης στην έλλειψη όρεξης, στη δυσπεψία, 

στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, στην κατακράτηση υγρών και στη 

δυσκοιλιότητα [36,47,49]. 

 Είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία χάρη στις βαθιές ρίζες του. Τα θρεπτικά 

συστατικά που αντλεί από το έδαφος του δίνουν περίοπτη θέση για τους 

βοτανολόγους, φυσιοπαθητικούς, (ασχολούνται με την ίαση ασθενειών με δίαιτα, 

άσκηση κτλ., χωρίς χορήγηση φαρμάκων) και διατροφολόγους. 

  Καλό είναι να διαλέγονται φρέσκα ραδικιού μακριά από δρόμους. Να 

χρησιμοποιούνται επίσης μόνο φύλλα και όχι τα άνθη ή τα στελέχη αυτών. Τα 

τελευταία περιέχουν ένα πικρό, γαλακτώδες υγρό [49]. 

 Εκείνοι για τους οποίους το ραδίκι θεωρείται καταλληλότερη έχουν την τάση 

να είναι καταθλιπτικοί και μουρμουρίζουν για τον εαυτό τους. Μπορούν να 

επωφεληθούν στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος, στη φλεγμονή της χοληδόχου 

κύστης, και στη χολολιθίαση. 

 Η κλασική εικόνα των συμπτωμάτων περιλαμβάνει ένα διογκωμένο, σκληρό 

ήπαρ, προβλήματα στην ουροδόχο κύστη, χολερικό παροξυσμό (κρίση χολής), 

πόνους από κράμπες, πονοκεφάλους που συνδέονται με γαστρικά προβλήματα, και 

ικτερικό δέρμα. Τείνει να δημιουργήσει όξινο σάλιο στο στόμα, προκαλώντας την 

ανάπτυξη κηλίδων πάνω στη γλώσσα και την αίσθηση της νωθρότητας στα δόντια 

[50].  

 Δεν υπάρχουν μελέτες ειδικά για την αξιολόγηση της ασφάλειας της χρήσης 

του ραδικιού κατά την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία ή την παιδική ηλικία [46]. 

 Αρκετοί τόνοι φύλλων ραδικιού εισάγονται στις ΗΠΑ ετησίως για τα 

φαρμακευτική έρευνα. Περιελήφθη ως διουρητικό στην φαρμακοποιία των ΗΠΑ 

από το 1831 έως το 1926. Με βάση τις διουρητικές του ιδιότητες συχνά 

περιλαμβάνεται σε διαδικασίες απώλειας βάρους με φυτικά μέσα και σε διορθωτικά 

μέτρα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου. Μερικοί βοτανολόγοι το συστήνουν 

επίσης ως έναν τρόπο που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αθηροσκλήρωση. 

Άλλοι προτείνουν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο για την άνοιξη και το 
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φθινόπωρο τονωτικό για τους ασθενείς με χρόνια οστεοαρθρίτιδα και για τα άτομα 

με τάση σχηματισμού χολόλιθων [46]. 

 

4.7.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 Επειδή δρα ως παράγοντας έκκρισης, μπορεί να προκαλέσει παράπονα που 

σχετίζονται με υπερέκκριση γαστρικών υγρών. Το ραδίκι έχει μια μικρή πιθανότητα 

για την ευαισθητοποίηση αυτή [36]. 

  

4.7.4. Τοξικότητα. 

 Το φυτό αυτό έχει αναφερθεί σε διάφορα βιβλία σχετικά με δηλητηριώδη 

φυτά, αλλά τυχόν τοξίνες θα είναι σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση κι άρα έχει πολύ 

χαμηλή τοξικότητα [43]. Δυνητικά τοξικές ενώσεις στο ραδίκι: Καμία 

Οξεία τοξικότητα: Εκτός από οξείες αλλεργικές αντιδράσεις, δεν έχει παρατηρηθεί 

οξεία τοξικότητα. Δόσεις έως 6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα 

για επτά ημέρες σε κουνέλια δεν έδωσε αποτέλεσμα  μετρήσιμης τοξικότητας. 

Χρόνια: Δεν έχει αναφερθεί. 

Καρκινογένεση: Δεν παρατηρήθηκε σε αρουραίους των οποίων η διατροφή περιείχε 

έως 33% ραδίκι για αρκετούς μήνες. Είναι ένα από τα πολλά λαχανικά που έχουν 

δείξει αντιμεταλλαξιγόνα αποτελέσματα [36].  

 

4.7.5. Αντενδείξεις. 

  Απόφραξη των χοληφόρων οδών, εμπύημα της χοληδόχου κύστης, και 

εντερική απόφραξη. Ασθενείς με προβλήματα της χοληδόχου κύστης δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν ραδίκια  γιατί υπάρχει ο  κίνδυνος των κολικών [36]. 

 Όπως και η κολλιτσίδα, η έντονη διουρητική ιδιότητά του, το καθιστά 

ακατάλληλη επιλογή για κάποιον με χαμηλή πίεση του αίματος ή υπερβολική 

ούρηση [47]. 

 Όταν χρησιμοποιείται από ασθενείς με υπερευαισθησία στο ραδίκι ή άλλα 

μέλη της οικογένειας των Συνθέτων (Asteraceae). π.χ., αγριόχορτο, χρυσάνθεμα, 

κατιφέδες, και μαργαρίτες [51]. 
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4.7.6. Παρενέργειες. 

 Λόγω της χολερετικής και χολαγωγικής δραστηριότητας, τα φύλλα και οι 

ρίζες του ραδικιού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα με πέτρες στη χολή ή 

απόφραξη του χοληδόχου πόρου, εκτός κι αν εποπτεύονται στενά κατά την 

υγειονομική τους περίθαλψη. 

 Σε περιπτώσεις γαστρικού έλκους ή γαστρίτιδας, το ραδίκι πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερβολική παραγωγή 

οξέων στο στομάχι. Αν και το ραδίκι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, μπορεί να 

μην είναι αρκετά υψηλή ώστε να αντισταθμίσουν πιθανή απώλεια καλίου από τη 

μακροχρόνια χρήση των φύλλων ως διουρητικό. 

 Τα συστατικά του επίσης μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Το 

φρέσκο λάτεξ του ραδικιού μπορεί να προκαλέσει αλλεργικό εξάνθημα σε μερικούς 

ανθρώπους. Η ρίζα περιέχει ένα υψηλό ποσό ινουλίνης, έτσι ώστε τα άτομα με 

ευαισθησία στην ινουλίνη πρέπει να αποφεύγουν μάλλον το ραδίκι. 

 Αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρονται μόνο στη γύρη ως 

μια πιθανή πηγή φωτοαλλεργικής επαφής δερματίτιδας [40]. 

 Όλα τα φυτικά προϊόντα έχουν την ενδεχόμενη πιθανότητα μόλυνσης με άλλα 

φυτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα ,ζιζανιοκτόνα, βαρέα μέταλλα, και άλλα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις εισαγωγές από αναπτυσσόμενες 

χώρες Επιπλέον, οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να εμφανιστούν από 

οποιοδήποτε φυσικό προϊόν σε ευαίσθητα προς αυτό άτομα. Αλλεργικές αντιδράσεις 

και δερματίτιδα εξ επαφής με ραδίκι έχουν αναφερθεί [46]. Αυτές πιθανώς 

προκλήθηκαν από το κόμμι των φύλλων και των μίσχων [43]. 

 Το ταραξινικό οξύ φαίνεται να είναι η πιο αλλεργιογόνος συνιστώσα του 

φυτού αυτού [46]. 

 

4.7.7. Σύντομη περίληψη Ασφάλειας. 

  Πιθανότατα ασφαλές όταν λαμβάνεται από το στόμα σε ποσά που υπάρχουν 

φυσιολογικά στα τρόφιμα κι όταν λαμβάνεται από το στόμα σε συνιστώμενες δόσεις 

από διαφορετικούς υγιείς ενήλικες για ιατρικούς σκοπούς. Αναγνωρίζεται ως 

ασφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση στα τρόφιμα με ένα ανώτατο όριο του 

0,014% για το υγρό εκχύλισμα και 0,003% για το στερεό εκχύλισμα [51]. 
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4.7.8 Περιορισμοί κατά τη διάρκεια άλλων  ασθενειών ή σε ασθενείς με 

συγκεκριμένη δυσλειτουργία οργάνων. 

  Άγνωστοι. Οι βοτανολόγοι παραδοσιακά συνιστούνε το ραδίκι να 

αποφεύγεται από ασθενείς με τη απόφραξη χολής, οξεία χολοκυστίτιδα και ιλεό 

(επειδή διεγείρει την έκκριση της χολής) [51]. 

 

4.7.9. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά βότανα:  

 Μερικοί βοτανολόγοι συνιστούν την αποφυγή του συνδυασμού ραδικιού με 

διουρητικά φάρμακα, αλλά δυσμενείς επιπτώσεις από αυτόν τον συνδυασμό δεν 

έχουν αναφερθεί [40,46]. 

 Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης, τη γαλουχία και  την παιδική ηλικία: 

Δεν έχουν αναφερθεί  ανεπιθύμητες ενέργειες όταν λαμβάνεται σε δόσεις που 

συνήθως καταναλώνεται ως τρόφιμο. 

 

4.7.10. Τυπικές δόσεις.  

 Η παροχή πληροφοριών για λήψη δόσης δεν αποτελούν σύσταση ή έγκριση, 

αλλά μάλλον δείχνει το εύρος των δόσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 

πρακτική των βοτάνων. Οι δόσεις δίνονται για ένα και μόνο βότανο και πρέπει να 

προσαρμόζεται κατά τη χρήση βοτάνων σε συνδυασμούς. Οι δόσεις μπορεί επίσης 

να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της κατάστασης και της 

συνθήκες της εξατομικευμένης θεραπείας του ασθενούς [46]. 

Δόσεις ενηλίκων: Υπάρχει διαφωνία σχετικά με τη βέλτιστη μορφή και δόση του 

ραδικιού. Αξιόπιστοι γιατροί και βοτανολόγοι συστήνουν μια σειρά από δόσεις. 

Φρέσκα φύλλα: 4-10 γραμμάρια την ημέρα 

Αποξηραμένα φύλλα: 4-10 γραμμάρια την ημέρα 

Φρέσκος χυμός των φύλλων: 1 κουταλάκι του γλυκού (4-8 ml) δύο φορές την ημέρα 

Υγρό εκχύλισμα: 1-2 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα 

Φρέσκιες ρίζες: 2-8 γραμμάρια την ημέρα 

Αποξηραμένο σε σκόνη απόσταγμα: 250-1000 mg τρεις έως τέσσερις φορές 

ημερησίως 
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Τσάι: Ρίξτε 2 φλιτζάνια βραστό νερό πάνω από μία ουγγιά φρέσκα φύλλα και 

μουλιάστε για 10 λεπτά.  

Ή, βράστε 1 ποτήρι νερό με 2-3 κουταλάκια του τσαγιού ξερές, κομμένες ρίζες για 

15 λεπτά κι αφήστε να κρυώσει. 

Δόσεις στην Παιδιατρική: Άγνωστες. Η δοσολογία που χρησιμοποιείται σε φυτικούς 

συνδυασμούς: Μεταβλητή 

Ενδεικτική Δοσολογία: 

 Τσάι: Προσθέστε 3-4 γρ (1 κουταλιά) του ψιλοκομμένου βοτάνου σε 150 ml 

νερό, αφήνουμε να  βράσει βυθισμένο στο νερό για 15 λεπτά. Δοσολογία: Ένα 

φλιτζάνι του τσαγιού το πρωί και το βράδυ [36]. 

 

 Γενικά για τονωτικό ήπατος / χοληδόχου κύστης και για την τόνωση της 

πέψης, 3-5 γραμμάρια αποξηραμένη ρίζα ή 5-10 ml βάμμα από τη ρίζα μπορεί να 

ληφθεί τρεις φορές τη μέρα. 

  Ως ήπιο διουρητικό ή διεγερτικό της όρεξης, 4-10 γραμμάρια αποξηραμένα 

φύλλα μπορούν να προστεθούν σε 1 φλιτζάνι (250 ml) βραστό νερό και πίνεται ως 

αφέψημα. Εναλλακτικά, 2-5 ml βάμμα από τα φύλλα μπορούν να ληφθούν τρεις 

φορές την ημέρα [40]. 

 

4.8. Ραδίκι και ομοιοπαθητική. 

 Ανήκει στα παραδοσιακά βότανα-φάρμακα πολλών πολιτισμών, 

συμπεριλαμβανομένου εκείνων της Δύσης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας. 

Είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις διουρητικές του ιδιότητες. 

 Προετοιμασία: Το σύνολο του φυτού, συμπεριλαμβανομένης της ρίζας, 

συλλέγεται όταν τα άνθη είναι ανοιχτά ,ψιλοκόβεται εμβαπτίζεται σε αλκοόλη [46]. 

 

4.9. Σκευάσματα. 

 Ονόματα ιδιοσκευασμάτων ραδικιού: Cholaktol TR, Galleb S, Justogen mono, 

Kneipp Lowenzahn-Pflanzensaft, Taraleon  

 Παρασκευάσματα πολλαπλών συστατικών που περιέχουν ραδίκι: Agnuchol, 

Agrimonas, Aristochol N, Berberis complex, Bio-Garten Tee, Chol-Grandelat, 

Cholongal, Cholosom, Fluid Loss, Galleb forte, Gallexier, Hepafungin, Helalixier, 
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Herbal diuretic complex, Phytomed Hepato, Stomach mixture, Uva ursi complex, 

Uvacin, Waterlex [46]. 

 

4.10. Γενική  Χρησιμότητα. 

 Τα φύλλα και οι ρίζες του ραδικιού, ή ολόκληρο το φυτό, χρησιμοποιούνται 

φρέσκα ή αποξηραμένα σε τσάι, κάψουλες, ή αποσπάσματα. Τα φύλλα του (πλούσια 

σε βιταμίνη Α) χρησιμοποιούνται σε πράσινες σαλάτες ή μαγειρεμένα. Tα άνθη 

χρησιμοποιούνται είτε στην παρασκευή κρασιού είτε διατηρημένα σε ξίδι όπως η 

κάπαρη. Όλα τα πράσινα μέρη πρέπει να αφαιρούνται όταν παρασκευάζεται το 

κρασί για να αποφευχθεί η πικρή γεύση [38.43,46]. 

 Όλα τα είδη ραδικιού και κυρίως το εντενές και το εντετμημένο αποτελούν 

φαγητό υγιεινότατο. Περιέχει  μία πικρή ουσία, την κιχωρίνη, η οποία το καθιστά 

τονωτικό και κυρίως υπακτικό. Για το λόγο αυτό γίνεται μεγάλη κατανάλωση αυτών 

και κυρίως των αυτοφυών. Από τα αυτοφυή λαμβάνεται το αφέψημα (ραδικοζούμι), 

το οποίο και πίνεται με αλάτι και λεμόνι. 

 Η ευεργετικότητά του για το στομάχι αναφέρεται και από τον Διοσκουρίδη 

[1]. Στην Ελλάδα τρώγεται βρασμένο ως σαλάτα, ενώ στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

ωμό στις σαλάτες [44]. Τόσο τα φύλλα όσο και οι ρίζες του χρησιμοποιούνται για να 

δίνουν γεύση σε μπύρες και αναψυκτικά όπως π.χ. 

στα “Dandelion” και “Burdock”. Οι ρίζες των 

φυτών που βρίσκονται στο δεύτερο χρόνο της ζωής 

τους συλλέγονται το φθινόπωρο, αποξηραίνονται 

και ψήνονται. Αυτό είναι ένα  πολύ καλό 

υποκατάστατο του καφέ, χωρίς καφεΐνη, γιατί έχει 

μια σκούρα απόχρωση και πλούσια γεύση, 

παρόμοια με του καφέ [43,47]. Οι καφέδες από 

ρίζα ραδικιού (γνωστοί ως «τσίκορυ»), 

χρησιμοποιούνται και σε μίγματα με κανονικό 

καφέ, άλλοτε για λόγους νοθείας κι άλλοτε για τη 

μείωση της διεγερτικής δύναμης της καφεΐνης του 

καφέ [2]. 

  

 

Εικόνα 45:  Καφές από 

ραδίκι. 
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Παρασκευή του Καφέ από Ραδίκια. 

  Πριν από το ξεφλούδισμα της ρίζας του, ψήνεται η αποξηραμένη και 

ψιλοκομμένη ρίζα σε ένα σιδερένιο τηγάνι μέχρι να είναι εκλύσει στο περιβάλλον 

άρωμα και να αλλάξει το χρώμα της από  εκρού σε σκούρο καφέ. 

  Για κάθε 8 ποτήρια του νερού, χρησιμοποιούνται 1-2 κουταλάκια της ψητής 

ρίζας. Προσθέτουμε  τη ρίζα σε νερό που σιγοβράζει και συνεχίζουν να σιγοβράζουν 

ενώ καλύπτονται για 7-15 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι  σκουρόχρωμο [47]. 

 

 Ευχάριστο τσάι γίνεται από τα άνθη, αλλά και τα φύλλα και οι ρίζες 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τσαγιού [43]. 

 Σημαντική είναι η αξία του για τους μελισσοκόμους. Ανθοφορεί από το 

Μάρτιο έως το Μάιο. Δίνει άφθονη γύρη(πορτοκαλί χρώματος) και μέλι. Η έκκριση 

του νέκταρ δεν διακόπτεται από βροχές, παγετούς ή απότομη αύξηση θερμοκρασίας. 

Το μέλι από ραδίκια είναι πολύ σπάνιο, γιατί την εποχή της ανθοφορίας του, τα 

μελίσσια δύσκολα «βάζουν» και ωριμάζουν μέλι, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του 

γόνου [52]. 

Το μέλι του έχει χρυσοκίτρινο χρώμα. Η γεύση του και η οσμή του είναι 

έντονη και η υφή του πολύ παχιά και γρήγορα γίνεται κοκκώδης [27]. 

 Όταν χρησιμοποιείται σε σαλάτες, είναι μάλλον πικρό, αν και λιγότερο το 

χειμώνα. Τα νεαρά φύλλα είναι πολύ λιγότερο πικρά από τα παλαιότερα φύλλα. 

Ζεματίζοντας τα φύλλα πριν τη χρήση μειώνεται η αίσθηση της πικράδας. Έτσι 

όμως περιέχουν λιγότερες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά. Είναι πολύ θρεπτική 

τροφή. 

 Είναι μια πλούσια πηγή βιταμίνης. Χρησιμοποιείται πιο συχνά για τη 

θεραπεία ασθενειών του ήπατος, παθήσεων των νεφρών, προβλημάτων της σπλήνας. 

Λιγότερο συχνά, το ραδίκι χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πεπτικών προβλημάτων 

και δερματικών παθήσεων. Το ραδίκι χρησιμοποιείται από κάποιους ως τονωτικό 

του συκωτιού και των νεφρών, ως διουρητικό, σε δευτερεύοντα προβλήματα του 

πεπτικού συστήματος και για τη θεραπεία μείωσης βάρους.  
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Εικόνα 46:  Μέλι και γύρη από ραδίκια. 

 

4.11. Άλλες  χρήσεις. 

Κομπόστ, Καλλυντικά, Βαφή, Ωρίμανση φρούτων, Κόμμι . 

 Τα άνθη είναι ένα συστατικό του ενεργοποιητή του φυτικού λιπάσματος 

(κομπόστ). Αυτό είναι ένα αποξηραμένο και σε σκόνη μίγμα από διάφορα βότανα 

που μπορεί να προστίθεται σε ένα σωρό κομπόστ, προκειμένου να επιταχυνθεί η 

βακτηριακή δραστηριότητα κι έτσι να συντομεύσει το χρόνο που χρειάζεται για να 

κάνει το λίπασμα  

 Μια υγρή φυτική ζωοτροφή μπορεί να γίνει από τη ρίζα και τα φύλλα. 

 Ένα χαμηλής ποιότητας λάτεξ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή καουτσούκ, μπορεί να ληφθεί από τις ρίζες αυτού του φυτού. 

 Μια μωβ-καφέ χρωστική ουσία, λαμβάνεται από τη ρίζα. Το φυτό 

απελευθερώνει αέριο αιθυλένιο, αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη των γύρω του φυτών 

αλλά και προκαλεί την πρόωρη ωρίμανση των φρούτων. 

 Το αποσταγμένο νερού που γίνεται από τις ligules (λεπτές προεκτάσεις στη 

βάση των λεπίδων των φύλλων), χρησιμοποιείται επιφανειακά για τον να καθαρισμό 

του δέρματος και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο ξεθώριασμα των φακίδων 

[43]. 
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5. ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ 
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5.1. Εισαγωγή  

Η σπιρουλίνα (Spirulina) ανήκει στα κυανοβακτήρια. Γνωστότερα είδη είναι 

η Spirulina maxima (απαντά κυρίως σε Αφρική και Ευρώπη) και η Spirulina platensis 

(απαντά κυρίως στην Κεντρική και Νότια Αμερική). Παλαιότερα η Spirulina 

ταυτιζόταν με το γένος Arthrospira, πρόσφατες μελέτες όμως δείχνουν ότι δεν έχουν 

στενούς δεσμούς με το γένος Arthrospira. Από το 1989 τα δυο κυανοβακτήρια 

Arthrospira και Spirulina έχουν αναγνωριστεί ως διαφορετικά γένη [53]. 

Εναλλακτικά ονόματα που χρησιμοποιούνται γενικά για την σπιρουλίνα είναι 

Spirulina fusiformis, Spirulina maxima και Spirulina platensis [54,55]. 

 

5.2. Μορφολογία.  

Η σπιρουλίνα αποτελείται από πολλά κύτταρα, που σχηματίζουν αποικίες υπό 

μορφή νηματίων, τα οποία, τις περισσότερες φορές, είναι σπειροειδή, από όπου 

προέρχεται το όνομά της [56].  

 

 

Εικόνα 47: Νημάτια  σπιρουλίνας. 

 

Κάθε κύτταρο της σπιρουλίνας εμφανίζει την τυπική μορφολογία ενός 

προκαρυωτικού κυττάρου το οποίο δεν έχει σχηματισμένο πυρήνα και πλαστιδία.  
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Το γένος Spirulina αποτέλεσε για χρόνια σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των 

ταξινόμων οι οποίοι επανειλημμένα αναθεώρησαν ταξινομικά το γένος. Τα τελευταία 

χρόνια έγινε διάκριση των κυανοβακτηρίων του γένους Spirulina σε δύο διακριτά 

γένη, τα Arthrospira και Spirulina. Έτσι πολλά είδη που ανήκαν στο γένος Spirulina 

όπως για παράδειγμα τα σημαντικά από οικονομικής απόψεως καλλιεργούμενα είδη 

Spirulina maxima και Spirulina platensis, ανήκουν με τη νέα ταξινομική προσέγγιση 

στο γένος Arthrospira και τα παραπάνω είδη μετονομάστηκαν σε Arthrospira maxima 

και Arthrospira platensis [56].  

Τα κυριότερα διαγνωστικά γνωρίσματα για το διαχωρισμό των γενών 

Arthrospira και Spirulina είναι τα ακόλουθα:  

 πλάτος τριχώματος 

 αρχιτεκτονική των σπειρών του τριχώματος 

 ορατά (με οπτικό μικροσκόπιο) εγκάρσια τοιχώματα των κυττάρων του 

τριχώματος 

 κατανομή των πόρων στα κυτταρικά τοιχώματα 

 τρόπος κατάτμησης των τριχωμάτων 

 πλαγκτικός ή βενθικός τρόπος ζωής 

 μηχανισμός ανοξυγενούς φωτοσύνθεσης 

 παρουσία γ-λινολενικού οξέος 

 παρουσία C-φυκοερυθρίνης 

 διαφορετική αλληλουχία των 16S rRNA γονιδίων.  

 

Ορισμένα από τα παραπάνω διαγνωστικά γνωρίσματα μεταβάλλονται σε 

συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. απώλεια της σπειροειδής δομής των τριχωμάτων), 

γεγονός που καθιστά την μοριακή προσέγγιση (αλληλουχία 16S rRNA γονιδίων) πιο 

αντικειμενικό κριτήριο για την ορθή αναγνώριση των γενών [56,57].  

 

5.3. Ιστορική αναδρομή. 

Τα κυανοβακτήρια εμφανίστηκαν στη Γη πριν από 3,5 εκατομμύρια χρόνια 

και ήταν τα πρώτα βακτήρια που φωτοσύνθεσαν πάνω στον πλανήτη [58]. 

Η σπιρουλίνα χρησιμοποιήθηκε ως τροφή από τους ανθρώπους από πολύ 

παλιά. Η πρώτη καταγραφή αυτής της χρήσης έγινε από τους Ισπανούς κατακτητές 
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τον 16
ο
 αιώνα στην Ν. Αμερική. Αναφέρεται ότι οι Αζτέκοι μάζευαν την σπιρουλίνα 

από την Λίμνη Texcoco, και ύστερα από ξήρανση την πουλούσαν στην τοπική αγορά. 

Αλλά και στην Αφρική πολλοί ιθαγενείς τρέφονται ακόμη και σήμερα με 

σπιρουλίνα. Στη σημερινή Δημοκρατία του Τσαντ η σπιρουλίνα αποτελεί καθημερινό 

στοιχείο διατροφής. Στην περιοχή υπάρχουν αλκαλικές λίμνες και ευνοείται ο 

σχηματισμός της. Υπολογίζεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής καταναλώνουν 

καθημερινά 9-13 γραμμάρια σπιρουλίνας [55,58]. 

 

 

Εικόνα 48: Ιθαγενείς της Ν. Αμερικής συλλέγουν σπιρουλίνα. 
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Εικόνα 49: Η σπιρουλίνα είναι γνωστή στους κατοίκους της Αφρικής εδώ και αιώνες. 

 

 

Εικόνα 50: Ροζ Φλαμίνγκο που τρέφονται με σπιρουλίνα σε λίμνη της Αφρικής. 

 

 

Εικόνα 51: Η λίμνηTexcoco στο Μεξικό. 

 

 



91 
 

5.4. Καλλιέργεια.  

Εδώ και 20 περίπου χρόνια η σπιρουλίνα παράγεται ως εμπορικό προϊόν σε 

πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως στην Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία. Η 

ετήσια παραγωγή παγκοσμίως ξεπερνά τους 3.000 τόνους. 

Η σπιρουλίνα είναι προκαρυωτικός οργανισμός που φωτοσυνθέτει με 

παρόμοιο τρόπο με τα ευκαρυωτικά φύκη και τα ανώτερα φυτά. Οι κύριοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αύξησή της είναι [58, 59]: 

 η ηλιακή ακτινοβολία 

 η θερμοκρασία 

 η αλατότητα 

 το pH 

 η συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων.  

Στη φύση συναντάται συνήθως σε αλκαλικές, εύτροφες και με υψηλή 

αλατότητα λίμνες. Η αύξησή τους ευνοείται σε υψηλές τιμές θερμοκρασίας και σε 

αλκαλικό pH (μέχρι 11).  

Η γνώση της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων είναι απαραίτητη για τον 

επιτυχημένο και αποδοτικότερο σχεδιασμό ενός συστήματος καλλιέργειάς τους.  

 

 

Εικόνα 52: Λίμνες στις οποίες αναπτύσσεται η σπιρουλίνα. 

 

Σήμερα τα είδη αυτά καλλιεργούνται κυρίως σε υπαίθρια συστήματα αλλά και 

σε κλειστά συστήματα – φωτοβιοαντιδραστήρες. Ανάλογα με το σύστημα 

καλλιέργειας που επιλέγεται υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

5.4.1. Υπαίθρια συστήματα καλλιέργειας:  
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Το κύριο πλεονέκτημα τους είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας τους. Μειονεκτούν ωστόσο ως προς τον κίνδυνο επιμόλυνσης της 

καλλιέργειας από άλλα ανταγωνιστικά κυανοβακτήρια ή άλλους μικροοργανισμούς 

(π.χ. μικροφύκη, μύκητες, βακτήρια και πρωτόζωα). Τυχόν επιμόλυνση υποβαθμίζει 

την ποιότητα της παραγόμενης βιομάζας.  

 

5.4.2. Κλειστά συστήματα,  Φωτοαντιδραστήρες:  

Ο φωτοβιοαντιδραστήρας αποτελεί ένα πιο προηγμένο σύστημα καλλιέργειας 

όπου οι συνθήκες αύξησης ελέγχονται, η παραγωγή βιομάζας είναι πολύ υψηλή. Το 

σύστημα αυτό δεν επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων και μολυσματικών παραγόντων 

(σκόνη, μικροοργανισμούς, κ.λπ.) μεταξύ της καλλιέργειας και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η παραγωγή βιομάζας υψηλής 

θρεπτικής αξίας τόσο από ποιοτικής όσο και ποσοτικής απόψεως.  

Το κύριο μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι το υψηλό κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας του. Πέραν των συστημάτων καλλιέργειας, συλλογή 

βιομάζας της σπιρουλίνας πραγματοποιείται και από φυσικές λίμνες. Στην περίπτωση 

αυτή υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια 

των καταναλωτών διότι σε ένα φυσικό πληθυσμό συνυπάρχουν πολλοί και 

διαφορετικοί μικροοργανισμοί.  

 

Εικόνα 53: Υπαίθριο σύστημα καλλιέργειας σπιρουλίνας. 
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Εικόνα 54: Κλειστό σύστημα καλλιέργειας. 

 

Στην Ελλάδα η σπιρουλίνα καλλιεργείται στην Νιγρίτα Σερρών από την 

εταιρεία ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ. Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από θερμοκήπια έκτασης 

20.000 τ.μ. από το εργαστήριο και ένα συσκευαστήριο [55].  

Η περιοχή επιλέχτηκε για δυο λόγους: Πρώτον στην περιοχή η ηλιοφάνεια 

είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα  (με μέσο όρο 285 μέρες το χρόνο). Δεύτερον 

στην περιοχή υπάρχει γεωθερμικό πεδίο οπότε γίνεται εκμετάλλευση της θερμότητας 

της γης. Στην επιλογή της περιοχής συνέβαλε και ο Καθηγητής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Φύτικας. 

Η επένδυση (το 1997) ήταν μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος LEADER. 

Αυτή τη στιγμή η Ελληνική σπιρουλίνα είναι η μοναδική βιολογικά πιστοποιημένη 

βιολογική σπιρουλίνα της Ευρώπης. Μέχρι το έτος 2008 η εταιρεία είχε ρυθμό 

αύξησης 200 - 300% ανά έτος, και θεωρείται ως μία από τις τρεις μεγαλύτερες 

εταιρείες στον κόσμο, που παράγουν σπιρουλίνα σε Θερμοκήπιο. Η παραγωγή φτάνει 

τα 5000 κιλά ανά έτος και κατέχει το 40% του μεριδίου της αγοράς [60]. 
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Εικόνα 55: Οι εγκαταστάσεις παραγωγής σπιρουλίνας στη Νιγρίτα Σερρών. 

 

5.5. Χημική σύσταση. 

Η σπιρουλίνα και η σύστασή της έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. 

Περιέχει πολλές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη 

σωστή ρύθμιση του μεταβολισμού του ανθρώπου. Είναι τροφή πολύ πλούσια σε 

πρωτεΐνες. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες φτάνει και το 70% και αποτελεί την 

πλουσιότερη πηγή πρωτεϊνών στο φυτικό βασίλειο. Περιέχει και τα οκτώ απαραίτητα 

αμινοξέα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η κυριότερη πρωτεΐνη της είναι η 

φυκοκυανίνη. Τα λιπίδια της σπιρουλίνας είναι περίπου 6-7% της μάζας της και τα 

περισσότερα από αυτά είναι τα «ωφέλιμα» ω-3-λιπαρά οξέα [55,60].  

 

Πίνακας 6: Σύσταση της σπιρουλίνας [55,56,57]. 

Συστατικά Ποσοστό % 

πρωτεΐνες 50-70 

Υδατάνθρακες  15-25 

Λιπίδια 6-7 

Ιχνοστοιχεία 6 

Υγρασία 7 

 

 

Πίνακας 7: Περιεκτικότητα της σπιρουλίνας σε βιταμίνες και ανόργανα διατροφικά 

στοιχεία [55,56,57]. 

Συστατικά mg/3g σπιρουλίνας Ημερήσια ανάγκη (mg) 

B1 0,1-0,15 1,2 
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B2 0,015-0,024 1,3 

B12 0,0045-0,006 0,0024 

Νιασίνη (Β3) 0,4 16 

Φολικό οξύ (Β9) 0,015 0,4 

Παντοθενικό οξύ 0,015-0,075 5 

Βιοτίνη 0,00015 0,03 

C ίχνη 90 

Β-καροτένιο 2,1-5,1 0,9 

Ca 3,9-4,2 1300 

Mg 6-8,7 400 

Fe 1,7-5,4 8 

P 670-900 1300 

Zn 0,063-0,12 11 

Cu 0,024-0,03 0,9 

Se 0,008 0,055 

Cr 0,008 0,035 

Mn 0,075-0,111 2,3 

Na 13,5 1500 

K 19,2-46,2 4700 

 

 

Πίνακας 8: Τα αμινοξέα της σπιρουλίνας [55,56,57]. 

Αμινοξέα mg/3g σπιρουλίνας Ποσοστό % 

Ισολευκίνη 105 5,6 

Λευκίνη 162 8,7 

Λυσίνη 87 4,7 

Μεθειανίνη 42 2,3 

Φαινυλαλανίνη 84 4,5 

Θρεονίνη 96 5,2 

Θρυπτοφάνη 27 1,5 

Βαλίνη 120 6,5 

Αλανίνη 141 7,6 
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Αργινίνη 129 6,9 

Ασπαραγινικό οξύ 183 9,8 

Κυστίνη 18 1,0 

Γλουταμινικό οξύ 273 14,6 

Γλυκίνη 96 5,2 

Ιστιδίνη 30 1,6 

Προλίνη 81 4,3 

Σερίνη 96 5,2 

Τυροσίνη 90 4,8 

 

Ως προς τα σάκχαρα η περιεκτικότητα είναι 15-25%. Το κυριότερο είναι η 

γλυκόζη και ακολουθούν σε μικρότερες ποσότητες η φρουκτόζη, η μαννόζη και η 

ραμνόζη. 

Περιέχει και ένα μέσο ποσοστό 5% σε νουκλεϊνικά οξέα των οποίων το 

ημερήσιο όριο πρόσληψης είναι 4 g. Η συνιστώμενη ποσότητα για την σπιρουλίνα ως 

διατροφικό συμπλήρωμα είναι 10 g. Για να φτάσει κάποιος τα 4g νουκλεϊνικών 

οξέων θα πρέπει να καταναλώσει 8 φορές περισσότερη σπιρουλίνα από την 

συνιστώμενη ημερήσια δόση. Επομένως η σπιρουλίνα δεν δημιουργεί πρόβλημα όταν 

λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεγάλες δόσεις [55,56,57,59]. 

 

5.6. Φαρμακευτικές δράσεις.  

Υπάρχει μία πληθώρα ερευνητικών εργασιών που μιλούν για τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κατανάλωση της σπιρουλίνας ως συμπλήρωμα διατροφής. Τα 

τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών εστιάζεται στη βιολογική δράση 

ορισμένων μεταβολιτών που παράγονται από την σπιρουλίνα και από τα 

κυανοβακτήρια γενικότερα. Ενδεικτικά αναφέρεται η απομόνωση κυανοβακτηριακών 

βιοδραστικών ενώσεων με σκοπό την παραγωγή φαρμάκων με αντιμικροβιακή, 

αντιική, και αντινεοπλασματική δράση, καθώς επίσης και η χρήση 

κυανοβακτηριακών μεταβολιτών στην παραγωγή καλλυντικών.  

Με βάση τις προκαταρκτικές έρευνες, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η χρήση 

της σπιρουλίνας μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την δημιουργία καρκίνων και 

διάφορων ιογενών ασθενειών. Βακτηριακές ή παρασιτικές λοιμώξεις μπορεί να 

προληφθούν, οι ασθενείς να ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία και μπορεί να 
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βελτιωθεί η επούλωση των πληγών. Τα συμπτώματα της αναιμίας, δηλητηρίαση και 

ανοσοανεπάρκεια μπορεί να μετριαστούν. 

 

5.6.1. Αντιική δράση.  

Το 1986 το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (National Cancer 

Institute - NCI) άρχισε να μελετά χιλιάδες είδη κυανοβακτηρίων για την 

αποτελέσματικότητά τους έναντι του ιού του AIDS και διαφόρων ειδών καρκίνου. Το 

1989 ανακοίνωσε ότι οι χημικές ουσίες των κυανοβακτηρίων διαπιστώθηκε ότι είναι 

εξαιρετικά αποτελεσματικές κατά του AIDS. Αυτές είναι τα θειογλυκολιπίδια και τα 

γλυκολιπίδια. Τα θειογλυκολιπίδια αποτρέπουν τους ιούς να διεισδύσουν στα 

κύτταρα, εμποδίζοντας έτσι την ιογενή λοίμωξη. Μικρές ποσότητες εκχυλίσματος 

σπιρουλίνας μείωσε την αντιγραφή του ιού του AIDS, ενώ υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σταμάτησαν εντελώς την αναπαραγωγή του.  

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα κυανοβακτήρια lyngbya, phormidium, 

Oscillatoria (ένα μέλος της οικογένειας σπιρουλίνα) και Anabaena. Η σπιρουλίνα 

είναι γνωστό ότι περιέχει 5-8% λιπίδια και ότι από αυτά περίπου το 40% είναι 

γλυκολιπίδια και το 2-5% είναι τα θειογλυκολιπίδια. Τα κυανοβακτήρια μπορούν να 

καλλιεργηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήθουν σημαντικά τα λιπίδια τους. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα ουσίες για την καταπολέμηση 

του καρκίνου και του AIDS [55,58]. 

 

5.6.2. Αντικαρκινική δράση. 

Ο καρκίνος είναι η νούμερο δύο αιτία πρόωρου θανάτου στους Αμερικανούς. 

Η αύξηση των ποσοστών του καρκίνου φαίνεται να προκαλείται από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και ειδικότερα από την διατροφή. Οι επιστήμονες 

εξετάζουν τα τρόφιμα και τις ουσίες που έχουν προστατευτικούς παράγοντες. Το β-

καροτένιο είναι μια από τις πιο γνωστές φυσικές αντικαρκινικές ουσίες. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 30 ετών οι μελέτες του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου 

έχουν δείξει στοιχεία ότι η κατανάλωση λαχανικών πλούσια σε β-καροτένιο μειώνει 

τον κίνδυνο όλων των ειδών καρκίνου. Το β-καροτένιο είναι η κύρια πηγή της 

βιταμίνης Α για τους ανθρώπους. Αν και πολύ υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων 

βιταμίνης Α είναι τοξικές, τα υψηλά ποσοστά β-καροτένιου από τα τρόφιμα και τα 

συμπληρώματα είναι ασφαλή. Η σπιρουλίνα είναι η πλουσιότερη τροφή β-
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καροτένιου. Περιέχει περισσότερο β-καροτένιο από κάθε άλλο τρόφιμο, 

συμπεριλαμβανομένων των καρότων. 

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η σπιρουλίνα μπορεί να προλάβει ή να 

αποτρέψει την εμφάνιση καρκίνου σε ανθρώπους και ζώα. Μερικές κοινές μορφές 

καρκίνου πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα του κατεστραμμένου DNA των κυττάρων. 

Οι βιολόγοι μελετούν ένα είδος ενζύμων (τις ενδονουκλεάσες) για την επιδιόρθωση 

του κατεστραμμένου DNA και για  να κρατήσουν τα κύτταρα ζωντανά και υγιή. 

Αυτά τα ένζυμα όταν απενεργοποιούνται (από ακτινοβολία ή τοξίνες) εμφανίζεται ο 

καρκίνος. In vitro μελέτες δείχνουν ότι οι πολυσακχαρίτες της σπιρουλίνας ενισχύουν 

την ενζυμική δραστηριότητα των κυτταρικών πυρήνων και επιδιορθώνουν την 

σύνθεση του DNA [55,58].  

 

5.6.3. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.  

Η σπιρουλίνα είναι ένα ισχυρό τονωτικό για το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε 

επιστημονικές μελέτες σε πειραματόζωα αλλά και ανθρώπους βρέθηκε ότι βελτιώνει 

τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα 

και ενισχύει την ικανότητα του σώματος να παράγει νέα κύτταρα αίματος.  

Λόγω της ικανότητας αυτής να παράγει νέα κύτταρα αίματος είναι ιδανική και 

για περιπτώσεις αναιμίας [55,58].  

 

5.6.4. Ελάττωση των επιπέδων της χοληστερόλης. 

Μελέτες τόσο με πειραματόζωα όσο και με ανθρώπους έδειξαν ότι η  

σπιρουλίνα μείωσε τη χοληστερόλη του ορού. Η ελάττωση οφείλεται στην  επίδρασή 

της στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών [55,58,62].  

 

5.6.5. Επίδραση στον Διαβήτη, στην παχυσαρκία και στην υπέρταση. 

Σε πειραματόζωα η πρόσληψη σπιρουλίνας ελάττωνε την γλυκόζη του 

αίματος και ρύθμιζε τα επίπεδα ινσουλίνης. 

Οι κλινικές μελέτες με διαβητικούς ασθενείς έδειξαν σημαντική ελάττωση του 

σακχάρου του αίματος μετά από 21 μέρες χορήγησης σπιρουλίνας 2g την ημέρα. 

Ως προς την παχυσαρκία, η χορήγηση 2,8 g σπιρουλίνας 3 φορές την ημέρα 

για διάστημα 4 εβδομάδων έδειξε σημαντική ελάττωση του βάρους των παχύσαρκων 

εθελοντών της έρευνας. 

Τέλος διαπιστώθηκε ότι μειώνει την υψηλή πίεση του αίματος [55,58]. 
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5.6.7. Μείωση της τοξικής επίδρασης του υδραργύρου, των ναρκωτικών και των 

χημικών ρύπων στα νεφρά και στο ήπαρ. 

Οι μελέτες δείχνουν η σπιρουλίνα μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα 

για τους ανθρώπους που υποφέρουν από δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα. Μπορεί 

επίσης να μειώσει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των φαρμακευτικών προϊόντων 

στους νεφρούς (όταν χορηγείται μαζί με τα φάρμακα). Χρησιμοποιώντας την στα 

νοσοκομεία ή σε εξωτερικούς ασθενείς, μπορεί να αυξηθεί η δοσολογία των 

φαρμάκων και να ελαττωθεί έτσι ο χρόνος αποκατάστασης [55,58,63].  

 

5.7. Τοξικότητα. 

Μεγάλος αριθμός ειδών κυανοβακτηρίων έχει την ικανότητα να παράγει 

τοξίνες ως προϊόντα του μεταβολισμού του (κυρίως ηπατοτοξίνες και νευροτοξίνες). 

Η έκθεση στα τοξικά κυανοβακτήρια μέσω της κατανάλωσης προϊόντων υγιεινής 

διατροφής αποτελεί κύρια ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου όσον αφορά τόσο σε 

οξείες (τοξίνωση, θάνατος) όσο και σε χρόνιες επιπτώσεις (καρκινογένεση).  

Σε ένα πληθυσμό κυανοβακτηρίων (είτε αυτός αναπτύσσεται σε ένα φυσικό 

σύστημα είτε καλλιεργείται σε συνθήκες καλλιέργειας) μπορεί να συνυπάρχουν 

τοξικά και μη τοξικά στελέχη και κάτω από ορισμένες συνθήκες να μεταβάλλεται η 

σύνθεση των τοξικών και μη τοξικών στελεχών μέσα στον πληθυσμό ή και να 

μεταβάλλεται η συγκέντρωση των τοξινών εντός του κυττάρου. Επίσης ένα 

κυανοβακτήριο μπορεί να παράγει τοξίνες κάτω από ορισμένες συνθήκες. Για τους 

λόγους αυτούς έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια συγκέντρωσης για την ασφαλή 

κατανάλωσή τους και γίνονται τακτικοί έλεγχοι των κυανοτοξινών σε 

κυανοβακτηριακά προϊόντα υγιεινής διατροφής. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η σπιρουλίνα που συλλέγεται στο φυσικό της 

περιβάλλον περιέχει σχετικά υψηλές τιμές τοξικών στοιχείων όπως Hg, Pb, As, Se, 

Cd, καθώς και F. Τα στοιχεία αυτά όμως δεν εμφανίζονται σε ελεγχόμενες 

καλλιέργειες [56].  

 

5.8. Οφέλη από την χρήση σπιρουλίνας. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η σπιρουλίνα δεν χρησιμοποιείται μόνο 

ως διατροφικό συμπλήρωμα. Οι χρήσεις της είναι πολλαπλές. 



100 
 

 

Εικόνα 56: Χρήσεις της σπιρουλίνας. 

 

Στη Γεωργία: Είναι εξαιρετικό λίπασμα. Το 1981 ο Οργανισμός Τροφίμων και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO - Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) τεκμηρίωσε τις δυνατότητες των κυανοβακτηρίων να δρουν ως 

λιπάσματα, εμπλουτίζοντας τα απεμπλουτισμένα εδάφη. Στην Ινδία  καλλιεργούνται 

σε ρηχά πήλινα δοχεία και όταν το νερό εξατμίζεται, τα αποξηραμένα φύκια 

πωλούνται στους καλλιεργητές ρυζιού. Αποτελούν φυσική πηγή αζώτου με κόστος 

όσο το ένα τρίτο του κόστους των χημικών λιπασμάτων και αυξάνει την ετήσια 

απόδοση στο ρύζι κατά μέσο όρο 22% [59]. 

Στην κτηνοτροφία: Χρησιμοποιείται ως πρωτεϊνούχο συμπλήρωμα στις ζωοτροφές 

των πουλερικών και των υπόλοιπων οικόσιτων ζώων. Ιχθυάλευρα, και ζωοτροφές 

σόγιας μπορούν να αντικατασταθούν εν μέρει από σπιρουλίνα [55,58,59].  

Ως χρωστική. Το μπλε-πράσινο χρώμα της σπιρουλίνας οφείλεται σε δύο χρώματα, 

την φυκοκυανίνη (μπλε) και χλωροφύλλη (πράσινο). Αυτές οι δύο χρωστικές ουσίες 

σε συνδυασμό με μια άλλη ομάδα των χρωστικών ουσιών γνωστή ως καροτενοειδή 

(κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προϊόντα 

διατροφής. Η φυκοκυανίνη που προέρχονται από σπιρουλίνα εμφανίστηκε για πρώτη 
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φορά στην αγορά το 1980 από την εταιρεία  Dainippon Ink & Chemicals Inc. με την 

ονομασία "Lina Blue-A”. Χρησιμοποιείται κυρίως ως χρωστική σε τρόφιμα και ως 

φυσική χρωστική ουσία στη βιομηχανία καλλυντικών [59]. 

Ιχθυοκαλλιέργειες. Η σπιρουλίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μερική συμπλήρωση 

ή πλήρης αντικατάσταση των πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές. Διαπιστώθηκε ότι η 

βελτιώθηκε ανάπτυξη των ψαριών που τρέφονταν με τροφές που περιείχαν 

σπιρουλίνα έως 50% [58,59].  

Οικολογικά οφέλη. Η καλλιέργεια της σπιρουλίνας δεν απαιτεί μεγάλες  εκτάσεις 

γης και το νερό που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια δεν είναι απαραίτητα 

πόσιμο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα διατροφικά πλεονεκτήματα της, 

καθιστούν την σπιρουλίνα το τρόφιμο που μπορεί να λύσει το πρόβλημα σίτισης του 

3
ου

 κόσμου. 

Επιπλέον δεσμεύει το CO2 της ατμόσφαιρας (λόγω της φωτοσύνθεσης) και  

έτσι συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής 

[55,58]. 

 

5.9.  Σπιρουλίνα και διάστημα. 

Η NASA πραγματοποιεί εδώ και χρόνια πειράματα για την καλλιέργεια της 

σπιρουλίνας στο διάστημα. Σχεδιάζουν ένα «Ελεγχόμενο οικολογικό σύστημα 

υποστήριξης ζωής» (Controlled Ecological Life Support System – CELSS) το οποίο 

θα παρέχει οξυγόνο και τροφή στους αστροναύτες και θα ανακυκλώνει τα απόβλητα, 

ανθρώπινα και μη, με τη βοήθεια διαφόρων βακτηρίων (ένα από αυτά είναι και η 

σπιρουλίνα), κατά την διάρκεια των διαπλανητικών ταξιδιών. 

Προς το παρόν οι αστροναύτες τρέφονται με σκευάσματα σπιρουλίνας τα 

οποία παράγονται στη Γη. Λόγω των θρεπτικών ιδιοτήτων της σπιρουλίνας είναι 

ιδανική για την διατροφή των αστροναυτών. Η Ελληνική σπιρουλίνα προμηθεύει από 

το 2007 τις επανδρωμένες αποστολές της NASA [55]. 

 

5.10. Προϊόντα – Σκευάσματα. 

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα προϊόντων που περιέχουν σπιρουλίνα σε μικρό 

ή μεγάλο ποσοστό. Οι παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζουν μερικά από αυτά. 
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Εικόνα 57: Διατροφικά συμπληρώματα σπιρουλίνας. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 58: Μπισκότα και κέικ με σπιρουλίνα. 
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Εικόνα 59: Μπίρα και ρόφημα γάλακτος που περιέχουν σπιρουλίνα. 

 

 

Εικόνα 60: Σαπούνι σπιρουλίνας.
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6. Επίλογος 
 

 

Η στροφή στην παγκόσμια αγορά προς τα προϊόντα φυτικής προέλευσης 

έναντι των συνθετικών, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Αυτό είναι αποτέλεσμα  της 

αντίληψης των καταναλωτών περί της αγνότητας των προϊόντων αυτών και  του 

ευνοϊκού κλίματος προς ολόκληρη την αγορά των φυσικών προϊόντων, λόγω της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών σε οικολογικά ζητήματα.  

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα και το θαυμαστό άλγος που  

μελετήθηκαν στην εργασία αυτή, αποτελούν αντικείμενο διεξοδικής μελέτης, έρευνας 

και επεξεργασίας τις τελευταίες 3 δεκαετίες.  

Η Ελλάδα διαθέτει τις κατάλληλες εδαφολογικές και κλιματολογικές 

συνθήκες για την ανάπτυξη τέτοιων φυτών-μικροοργανισμών σε εντατική κλίμακα 

παραγωγής. Ιδιαίτερα μπορεί να αξιοποιήσει τις τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας, τις 

αρχές της Πράσινης Χημείας και το επιστημονικό πλούτο έμψυχο και άψυχο, για να 

παράγει προϊόντα ανταγωνιστικά και προπαντός ωφέλιμα για τον πλανήτη Γη. 

Χρέος της Χημικής Επιστήμης, είναι να μελετήσει τα συστατικά και τις 

ιδιότητες αυτών όλων των ωφέλιμων φυτών-οργανισμών και υλικών γενικότερα. 

Κατόπιν να βοηθήσει στην παραγωγή όλων των ωφέλιμων ουσιών, είτε συνθετικά, 

είτε με πιο φυσικούς τρόπους παραγωγής. Γνώμονας σε αυτή την προσπάθεια δεν 

πρέπει να είναι άλλος εκτός από τις αρχές της Πράσινης Χημείας. Αυτές ευνοούν την 

αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία του ανθρώπου και 

την ψυχική ανάταση που τόσο έχει ανάγκη ο δανειζόμενος από τις μελλοντικές γενιές  

κάτοικος, καταναλωτής και πολίτης, του πολύπαθου πλανήτη Γη. 
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6.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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8. Παράρτημα.  

8.1. εξώφυλλα μονογραφιων που αναφερονται στα φαρμακευτικα βοτανα. 

8.2. Παρουσίαση PowerPoint της μονογραφίας 
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• Δίκταμο

• Τσάι του Βουνού

• Χαμομήλι

• Ραδίκι

• Σπιρουλίνα

• Ονομασίες - Είδη

• Γεωγραφική εξάπλωση και καλλιέργεια

• Ιστορικά στοιχεία

• Χημική σύσταση

• Δράσεις

• Εθνοφαρμακολογία, λαϊκές θεραπευτικές 
χρήσεις

• Σκευάσματα
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Σκοπός
• Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 6500 είδη φυτών στη 

χλωρίδα της Ελλάδας και τα ενδημικά είδη είναι 1150 κάτι που 
δεν παρατηρείται σε άλλη χώρα του κόσμου

• Τα 5 πολύτιμα πράσινα εθνικά προϊόντα: Δίκταμο, Τσάι του 
βουνού, Ραδίκι, Χαμομήλι, Σπιρουλίνα μπορούν να 
προσφέρουν στην εθνική οικονομία, στην αειφόρο ανάπτυξη και 
στην προστασία της υγείας του ανθρώπου

• Συνάδουν με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Πράσινης Χημείας

 

 

 

Δίκταμο
Επιστημονική ονομασία : Origanum dictamnus L. και amaracus

dictamnus

Δίκταμνος  = όρος  Δίκτη + θάμνος

Αποκαλείται: δίκταμνος, δίκταμος, έρωντας ή έροντας, σταματόχορτο, 
στοματόχορτο, στομαχόχορτο και μαλλιαρόχορτο

Παλαιότερα το φυτό ονομαζόταν και Βελοτόκο ή Βελόνοξο, λόγω της 
ιδιότητας του να βγάζει τα βέλη από το σώμα τους όταν φαγωθεί 
από τους κτυπημένους με βέλη αίγαγρους
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Δίκταμο

Dictamnus albus, Δίκταμος ο λευκός (ρακοβότανο). 

Φαρμακευτικό και διακοσμητικό φυτό

Αυτοφυές σε ορεινά δάση της ηπειρωτικής Ελλάδας 
αλλά και σε άλλες χώρες

Χρησιμοποιείται ως διουρητικό, εμμηναγωγό και 
αποχρεμπτικό

Cunila origanoides Britt (Dittany).

Πολυετές ποώδες φυτό, ιθαγενές της Δ. 
Αμερικής 

Χρησιμοποιείται ως διακοσμητική περίφραξη σε 
κήπους.

Τα φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 
αφέψημα

Άλλα φυτά με το όνομα Δίκταμο

 

 

 

Δίκταμο

Εξαιτίας της μεγάλης ζήτησής του και της υψηλής του τιμής άρχισε 
να καλλιεργείται συστηματικά στην Κρήτη από το 1920

Η ετήσια παραγωγή ξηρού δίκταμου στο νομό Ηρακλείου φτάνει 
τους 30 τόνους

Η ποιότητα του καλλιεργούμενου είναι πολύ κατώτερη του 
αυτοφυούς

Το καλλιεργούμενο φυτό ευδοκιμεί σε εδάφη αργιλώδη, πορώδη, 
και λιπαινόμενα με κοπριά, η οποία συμπληρώνεται με 
φωσφορικά ιόντα

Γεωγραφική εξάπλωση και καλλιέργεια

Ο Κρητικός δίκταμος  αυτοφύεται σε ορεινές και 
λοφώδεις ασβεστολιθικές περιοχές, σε φαράγγια, σε 
γκρεμούς και βράχους  σε υψόμετρο 300-1900 m

Κυρίως φύεται στις ανατολικές πλαγιές των βουνών Ίδης 
και Δίκτης της Κρήτης
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Δίκταμο
Ιστορικά στοιχεία

Σύμφωνα με την μυθολογία το φυτό ήταν αφιερωμένο στην
θεά Άρτεμη

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι τραυματισμένες από τα βέλη 
των κυνηγών αίγες αναζητούσαν το φυτό στα βουνά της 
Κρήτης για να το φάνε και να γιατρευτούν από το χτύπημα

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, γράφει για τις 
θεραπευτικές γυναικολογικές και άλλες ιδιότητες του 
φυτού. Συνήθιζε ο ίδιος να το χρησιμοποιεί για την 
αντιμετώπιση των φλεγμονωδών παθήσεων του δέρματος

Εκτός όμως από τη θεραπευτική χρήση έχει χρησιμοποιηθεί και 
για άλλους σκοπούς. Από το Μεσαίωνα οι Βενεδικτίνοι, οι 
Τραππιστές και άλλοι μοναχοί στην Ευρώπη χρησιμοποιούν 
το δίκταμο στα περίφημα λικέρ τους  (Βενεδικτίνη) που 
θεωρούνται σπουδαία ορεκτικά και χωνευτικά επιδόρπια

 
 

 

 

 

Δίκταμο

• Αιθέριο έλαιο: 
καρβακρόλη, 
γ-τερπινένιο 
π-κυμένιο

• Λιπαρά συστατικά:
Α. παλμιτικό οξύ
Β. ολεϊκό οξύ 
Γ. λινολεϊκό οξύ

• Πολυφαινολικά συστατικά,
φλαβονοειδή και κουμαρίνες

Χημική σύσταση
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Δίκταμο
Δράσεις

• Αντιοξειδωτική δράση: οφείλεται στην ύπαρξη των πολυφαινολών 
μέσα στα εκχυλίσματα του φυτού

• Αντιμικροβιακή δράση και αντιμυκητιασική δράση: 

Η Σειρά της δράσης των συστατικών: φαινόλες > αλκοόλες > 
αλδεΰδες > κετόνες >αιθέρες > υδρογονάνθρακες

Σημαντική εφαρμογή της 
αντιμικροβιακής ιδιότητας του 
δίκταμου είναι ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το αιθέριο έλαιο με 
αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο 
για να επιμηκύνει το χρόνο 
αποθήκευσης της πατάτας, 
προστατεύοντάς την ταυτόχρονα από 
μικροβιακές μολύνσεις

 

 

 

Δίκταμο

Εθνοφαρμακολογία, λαϊκές θεραπευτικές χρήσεις

Επουλωτικές και στυπτικές ιδιότητες
• Αποστήματα και τα σπυριά (ως κατάπλασμα)
• Διαταραχές, κολικούς και φλεγμονές του 

γαστρεντερικού συστήματος. Είναι ευστόμαχο και 
πολύ χωνευτικό (αφέψημα)

• Σε πονοκεφάλους και πονόδοντους, κάνει καλό 
όταν μασάει κανείς για πολλή ώρα φύλλα 
δίκταμου. Καταπολεμά την κακοσμία του 
στόματος και βοηθάει στην αντιμετώπιση 
ουλίτιδων

• Το αιθέριο έλαιο που διεξάγεται με απόσταξη των 
ανθισμένων κορυφών χρησιμοποιείται στην 
αρωματοποιία και στην παρασκευή βερμούτ  
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Τσάι του Βουνού
Το επιστημονικό του όνομα είναι Sideritis spp

Τρεις  εκδοχές για το όνομα: 

1. από τη λέξη σίδηρος εξαιτίας της ικανότητάς του να θεραπεύει 
τις πληγές που προκαλούνται από σιδερένια αντικείμενα

2. επειδή αποτελεί φυσική πηγή σιδήρου, αφού στα ροφήματα 
που παρασκευάζονται από αυτό περιέχεται αρκετός σίδηρος 

3. προέρχεται από το σχήμα του άνθους (τα δόντια κάλυκα του 
άνθους) που μοιάζουν με αιχμή λόγχης

Τα κυριότερα είδη στην Ελλάδα είναι: 

• Τσάι Βλάχικο (Sideritis athoa)

• Τσάι του Μαλεβού ή τσάι Ταΰγετου (Sideritis clandestina)

• Τσάι του Ολύμπου (Sideritis scardica)

• Τσάι του Παρνασσού ή τσάι του βελουχιού (Sideritis raeseri 
Boiss & Heldr.)

• Τσάι της Κρήτης (Sideritis syriaca L.)

• Τσάι της Εύβοιας (Sideritis euboea Heldr.)

 

 

 

Τσάι του Βουνού
Γεωγραφική εξάπλωση και καλλιέργεια

• Το γένος Sideritis περιλαμβάνει περισσότερα από 140 είδη και υποείδη που 
ευδοκιμούν κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο

• Το καλλιεργούμενο φυτό αντέχει πολύ στις χαμηλές θερμοκρασίες και έχει 
μικρές απαιτήσεις στις εδαφικές συνθήκες 

• Ευδοκιμεί καλύτερα σε μέτριας σύστασης ορεινά ασβεστολιθικά εδάφη 

• Η συγκομιδή γίνεται συνήθως τον Ιούλιο, στο στάδιο που τα φυτά βρίσκονται 
σε πλήρη άνθιση. Κατά τη συγκομιδή κόβεται ολόκληρη η ταξιανθία και κάτω 
από αυτή ένα μέρος του βλαστού, μήκους 5 ως 6 εκατοστά
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Τσάι του Βουνού

• Στην Ελλάδα είναι γνωστό από την 
αρχαιότητα και αναφέρεται από το 
Θεόφραστο (372-287 π.Χ.) και τον 
Διοσκουρίδη (10 μ.Χ. αιώνα)

• Γενικά στην αρχαιότητα το όνομα σιδερίτης 
αναφερόταν σε διάφορα φυτά, που 
θεωρείτο ότι είχαν την ικανότητα να 
επουλώνουν τις σοβαρές πληγές από 
σιδερένια αντικείμενα, όπως τα βέλη ή τα 
ξίφη κλπ 

• O Διοσκουρίδης το χρησιμοποιούσε ως 
θεραπευτικό των πληγών

Ιστορικά στοιχεία

 

 

 

 

Τσάι του Βουνού
Χημική σύσταση

Διτερπενικά συστατικά αιθέριου ελαίου του τσαγιού
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Τσάι του Βουνού
Χημική σύσταση

Φλαβονοειδή και γλυκοζίτες του αιθέριου ελαίου του τσαγιού 
 

 

 

Τσάι του Βουνού
Φαρμακολογικές ιδιότητες

• Αντιφλεγμονώδης δράση: Αυτή οφείλεται κυρίως στις ομάδες των φλαβονοειδών, 
των τερπενίων και των λιπιδίων. Κατά των φλεγμονών δρουν και οι φυτοστερόλες, οι 
α- και β- αμιρίνες και τα διτερπένια

• Αναλγητική δράση: οφείλεται στις φυτοστερόλες, τις α- και β- αμιρίνες και τα 
διτερπένια με σκελετό καουρενίου

• Αντιμικροβιακή δράση: οφείλεται κυρίως στα αιθέρια έλαια του φυτού που 
περιέχουν μονοτερπενικούς υδρογονάνθρακες. Από τα φυτά που μελετήθηκαν πιο 
δραστικά ήταν αυτά με αιθέρια έλαια πλούσια σε α-πιπένιο και καρβακρόλη

• Αντιοξειδωτική δράση: Η αντιοξειδωτική δράση οφείλεται στην ύπαρξη 
πολυφαινολικών ενώσεων οι οποίες έχουν την ικανότητα να μπλοκάρουν τις 
ελεύθερες ρίζες
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Τσάι του Βουνού
Εθνοφαρμακολογία, λαϊκές θεραπευτικές χρήσεις

• Στην λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιείται ως ευστόμαχο, θερμαντικό, 
τονωτικό, διουρητικό, αποτοξινωτικό και εναντίον των κρυολογημάτων.

• Πιστεύεται ότι είναι ευεργετικό για τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς.

• Το αφέψημα από τα υπέργεια τμήματα χρησιμοποιείται για τα κρυολογήματα, 
για τις παθήσεις του αναπνευστικού και για τις παθήσεις του ουροποιητικού, 
αφού είναι καλό διουρητικό. Το αφέψημα με ξυλαράκια κανέλλας και μέλι 
είναι μαλακτικό και αντισηπτικό για το βήχα.

• Δεν ερεθίζει το νευρικό σύστημα και δεν προκαλεί αϋπνία. Πλεονεκτεί έναντι 
του κοινού τσαγιού (Κεϋλάνης). 

Επίσης αποτελεί συστατικό 

πολλών τροφών και 

γλυκισμάτων

 

 

 

Χαμομήλι
Ονομασία

Μatricaria recutita ή γερμανικό χαμομήλι ή Matricaria chamomilla κατά τον Καρλ 
φον Λιννέ

Το συναντάμε  και σαν χαμόμηλο, λουλούδι του Αι Γιώργη, μηλόχορτο, 
λουτρόχορτο κ.α.

Το matricaria προέρχεται από τη λατινική λέξη Matrix που σημαίνει μήτρα

χαμομήλι = «χάμω» + μήλο

Είδη
Η Ανθέμιδα η Ευγενές(chamaemelum nobile) είναι ο βασικότερος 

ανταγωνιστής. Αλλιώς αγγλικό ή ρωμαϊκό  χαμομήλι. Υπάρχουν 9 συγγενείς και 
σωσίες του

matricaria chamomilla chamaemelum nobile 
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Χαμομήλι

Γεωγραφική εξάπλωση και καλλιέργεια
Φύεται στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο 

Θάλασσα και σε όλο το Βόρειο ημισφαίριο της Γης
Το εδαφοκλιματικό περιβάλλον της  Ελλάδας ευνοεί την παραγωγή του.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τις φυσικές 

πηγές αρωματικών υλών, που σημαίνει ότι μπορεί να 
συμπεριλαμβάνεται στο τελικό προϊόν –τρόφιμο σε όσο γίνεται μικρή 
συγκέντρωση (δεν έχει θεσπιστεί ακόμη όριο) 

• Η σπορά που γίνεται άπαξ, αγαπά τον 
ήλιο και χρειάζεται λίγη υγρασία 

• Δύο τετραγωνικά μέτρα αρκούν για τις 
ανάγκες μιας οικογένειας

• Ο καθαρισμός των ζιζανίων επιβάλλεται 
να γίνεται χειρωνακτικά

• Προστασία των αιθέριων ελαίων κατά τη 
συγκομιδή και συσκευασία

Ξήρανση χαμομηλιού
 

 

 

 

Χαμομήλι
Ιστορική αναδρομή

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το αφιέρωσαν στο θεό του ήλιου Ρα

Το χρησιμοποιούσαν στην αισθητική περιποίηση, στο βαλσάμωμα των μουμιών και σε 
όλους τους πυρετούς

Ο Ασκληπιός  ο θεός-θεραπευτής των Αρχαίων Ελλήνων το αγαπούσε πολύ

Ο Ιπποκράτης (460-370π.Χ.) το θεωρούσε χρήσιμο για:

• λευκόρροια

• διευκόλυνση του τοκετού

• αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 

• εμμηναγωγό και φάρμακο κατά της υστερίας

Σύμφωνα με το Διοσκουρίδη ( πατέρας της Φαρμακολογίας) 

• Βοηθά στη διάλυση των λίθων της ουροδόχου κύστης και βοηθά στις φλεγμονές 
της ίδιας κύστης 

• Επιταχύνει την έμμηνο ρύση

• Διώχνει τον ίκτερο, θεραπεύει παθήσεις του ήπατος

• Είναι κατάλληλο κατά των αερίων του εντερικού συστήματος

Ο Θεόφραστος Παράκελσος  χρησιμοποίησε το χαμομήλι στις χολικές παθήσεις

ΔιοσκουρίδηςΙπποκράτης
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Χαμομήλι
Χημική σύσταση

Δευτερεύουσα ουσία Ποσοστό %
Αιθέρια έλαια 0,3- 1,5
Σεσκι-τερπενολακτόνες έως 0,2
Φλαβονοειδή έως 6
Κουμαρίνη 0,01-0,08
Βλεννίνες και φυτικά οξέα 10
Μεταλλικά (ανόργανα) 8-9

Συστατικά του αιθέριου ελαίου είναι τα τερπενοειδή α-
δισαβολόλες και τα οξείδιά τους (≤78%) και τα αζουλένια 
συμπεριλαμβανομένων και του χαμαζουλενίου (1-15%)

Χαμαζουλένιο (7-αιθυλ-1, 4-διμεθυλοαζουλένιο)

Χαμαζουλένιο

 

 

 

 

 

Χαμομήλι

Δράσεις του χαμομηλιού

• Αντιοξειδωτική δράση

• Αντιμικροβιακή δράση

• Αντιφλεγμονώδη δράση

• Επουλωτική δράση

• Αντισπασμωδική δράση

Φαρμακολογία  
• γαστρεντερικό και ουροποιητικό σύστημα, 

• δερματίτιδα, δυσμηνόρροια

• αρθριτικά 

• σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου 

• δυσπεψία

Αποδίδονται στο μπλε αιθέριο έλαιο 

το οποίο περιέχει σεσκιτερπενίων 

αλκοόλη α-δισαβολόλη, 

χαμαζουλένιο και φλαβονοειδή.

• αϋπνία,
• άγχος
• στοματικές φλεγμονές
• αέρια των εντέρων και τη 
διάρροια
• μαλακώνει την κρούστα των 
τραυμάτων
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Χαμομήλι
Τρόποι χρήσης

Έγχυμα, Αφέψημα, Αλοιφή, Βάμμα, Αιθέριο έλαιο, Κομπρέσα, 
Γαργάρα, Μπάνιο, Αρωματοθεραπεία

 

 

 

Ραδίκι
Είδη, ονομασίες

• Κιχώριο το ακανθώδες 

• Κιχώριο το εντενές 

• Κιχώριο το εντετμημένο 

Το όνομά του προέρχεται από την ιταλική λέξη radicchi

Το συναντάμε με διάφορα ονόματα όπως: Κιχώριο , Αγριομάρουλο, Πικραφάκα, 
Πίκρα, Πικροράδικο,dandelion

Επίσης Ταραξάκος («τάραξις»  θα πει φλεγμονή και «ακέομαι»,  θα πει 
θεραπεύομαι)

Σταμναγκάθι                               Ραδίκι                                 Πικρομάρουλο

(taraxacum officinale)
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Ραδίκι
Γεωγραφική εξάπλωση και καλλιέργεια
Φύεται στο μεγαλύτερο μέρος του βόρειου 
ημισφαιρίου

• Απαιτεί πλούσιο σε υγρασία αλλά καλά-
αποστραγγιζόμενο χώμα

• Το βέλτιστο pH του εδάφους είναι 6,5.

• Καλλιεργείται για τη βρώση του ως σαλάτα και ως 
φαρμακευτικό φυτό. Συλλέγεται το φθινόπωρο, 
περίοδο κατά την οποία τα επίπεδα της ινουλίνης είναι 
υψηλότερα.

Ιστορική αναδρομή
• Στην αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ρώμη ήταν γνωστό  

Διοσκουρίδης , Θεόφραστος - Bιργίλιος,Πλίνιος

• Άραβες γιατροί του 10ου αιώνα, επικαλούνται το 
ραδίκι ως τονωτικό του ήπατος και με καθαρτική και 
διουρητική δράση.

• Στο Μεσαίωνα οι Ευρωπαίοι γιατροί το 
χρησιμοποιούν για θεραπεία συκωτιού και  χολής 
αλλά  και ως διουρητικό.Θεόφραστος ο Ερέσιος

Ινουλίνη

 

 

 

 

Ραδίκι
Χημική σύσταση

τριτερπένια και φυτοστερόλες φαινολικά οξέα και φλαβονοειδή
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Ραδίκι
Δράσεις του ραδικιού

• Διουρητικό (ανάλογη δράση με τη φουροσεμίδη και 
πολύτιμο γιατί αντικαθιστά το κάλιο που χάνεται)

• Χολαγωγό και χολερετικό (λόγω των τανινών της 
ρίζας)

• Χωνευτική ενίσχυση (ορεκτικό κι ενισχυτικό της 
πέψης ως πικρή τροφή)

• Καθαρτικό (ευεργετικό στις χρόνιες κολίτιδες)

• Θεραπεία της ηπατίτιδας Β. (Σε συνδυασμό με άλλα 
βότανα σε Κινέζικη έρευνα)

• Διαβήτης (παραδοσιακά στην Ευρώπη βοηθά στον 
διαβήτη τύπου ΙΙ)

• Ανοσοδιεγερτικό (σε μελέτες με ζώα)

• Αντιμικροβιακό (αντιϊκό,αντιβακτηριακό)

• Διαταραχές του δέρματος και βλέννης μεμβρανών

• Αντινεοπλασματικό (ενάντιο στους όγκους in vitro)

• Aντιφλεγμονώδες

φουροσεμίδη

 
 

 

 

 

Ραδίκι
Γενική  Χρησιμότητα

• Καφές από Ραδίκια: Γνωστός ως «τσίκορυ»,  σε μίγματα 
με κανονικό καφέ, άλλοτε για λόγους νοθείας κι άλλοτε 
για τη μείωση της διεγερτικής δύναμης της καφεΐνης του 
καφέ

• Δίνει άφθονη γύρη (πορτοκαλί χρώματος) και μέλι. Το 
μέλι του έχει χρυσοκίτρινο χρώμα

• Τα άνθη χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα είτε στην    
παρασκευή κρασιού είτε διατηρημένα σε ξίδι όπως η 
κάπαρη

• Επίσης αποτελούν συστατικό του ενεργοποιητή του 
φυτικού λιπάσματος(κομπόστ)

• Το φυτό απελευθερώνει αιθυλένιο(εμποδίζει την 
ανάπτυξη των γύρω φυτών και προκαλεί πρόωρη 
ωρίμανση των φρούτων)

• Δίνει γεύση σε μπύρες κι αναψυκτικά και φυσικά στις 
σαλάτες
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Σπιρουλίνα

Η σπιρουλίνα (Spirulina) ανήκει στα κυανοβακτήρια. 

Γνωστότερα είδη:

• Spirulina maxima (απαντά κυρίως σε Αφρική και Ευρώπη) 

• Spirulina platensis (απαντά κυρίως στην Κεντρική και Νότια 
Αμερική)

Αποτελείται από πολλά κύτταρα, που σχηματίζουν αποικίες υπό μορφή 
νηματίων, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι σπειροειδή

 

 

 

Σπιρουλίνα

Η σπιρουλίνα χρησιμοποιήθηκε ως τροφή 
από τους ανθρώπους από πολύ παλιά 

Η πρώτη καταγραφή αυτής της χρήσης έγινε 
από τους Ισπανούς κατακτητές τον 16ο

αιώνα στην Ν. Αμερική 

Αναφέρεται ότι οι Αζτέκοι μάζευαν την 
σπιρουλίνα από την Λίμνη Texcoco, και 
ύστερα από ξήρανση την πουλούσαν στην 
τοπικά αγορά

Ιστορική αναδρομή
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Σπιρουλίνα
Καλλιέργεια

Εδώ και 20 περίπου χρόνια η σπιρουλίνα 
παράγεται ως εμπορικό προϊόν σε πολλά μέρη 
του κόσμου, κυρίως στην Αμερική, την Ασία και 
την Αυστραλία.

Στη φύση συναντάται συνήθως σε αλκαλικές (έως 
pH=11) εύτροφες και με υψηλή αλατότητα 
λίμνες

Σήμερα τα είδη αυτά καλλιεργούνται κυρίως σε υπαίθρια συστήματα αλλά και 
σε κλειστά συστήματα – φωτοβιοαντιδραστήρες

 

 

 

Σπιρουλίνα
Χημική σύσταση

Περιέχει πολλές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία  απαραίτητα για τη σωστή 
ρύθμιση του μεταβολισμού του ανθρώπου 

Είναι τροφή πολύ πλούσια σε πρωτεΐνες. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες φτάνει και 
το 70% και αποτελεί την πλουσιότερη πηγή πρωτεϊνών στο φυτικό βασίλειο. 
Περιέχει και τα οκτώ απαραίτητα αμινοξέα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η 
κυριότερη πρωτεΐνη της είναι η φυκοκυανίνη

Τα κυριότερα σάκχαρα είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη, η μαννόζη και η ραμνόζη

Τα λιπίδια είναι περίπου 6-7% της μάζας της και τα περισσότερα από αυτά είναι τα 
«ωφέλιμα» ω-3-λιπαρά οξέα

Συστατικά Ποσοστό %

πρωτεΐνες 50-70

Υδατάνθρακες 15-25

Λιπίδια 6-7

Ιχνοστοιχεία 6

Υγρασία 7
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Σπιρουλίνα
Φαρμακευτικές δράσεις

• Αντιική δράση: οι χημικές ουσίες των κυανοβακτηρίων διαπιστώθηκε ότι είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικές κατά του AIDS

• Αντικαρκινική δράση: Το β-καροτένιο είναι μια από τις πιο γνωστές φυσικές 
αντικαρκινικές ουσίες

• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος: βελτιώνει τη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος, διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει την 
ικανότητα του σώματος να παράγει νέα κύτταρα αίματος

• Ελάττωση των επιπέδων της χοληστερόλης: Μελέτες έδειξαν ότι η  σπιρουλίνα 
μείωσε τη χοληστερόλη του ορού του αίματος

• Επίδραση στον Διαβήτη, στην παχυσαρκία και στην υπέρταση: ελαττώνει την 
γλυκόζη του αίματος και ρυθμίζει τα επίπεδα ινσουλίνης

• Μείωση της τοξικής επίδρασης του υδραργύρου, των ναρκωτικών και των χημικών 
ρύπων στα νεφρά και στο ήπαρ

 
 

 

 

 

 

Σπιρουλίνα
Οφέλη από την χρήση σπιρουλίνας

• Στη γεωργία: εξαιρετικό λίπασμα

• Στην κτηνοτροφία: πρωτεϊνούχο συμπλήρωμα στις ζωοτροφές των οικόσιτων ζώων

• Ως χρωστική: σε τρόφιμα και ως φυσική χρωστική ουσία στη βιομηχανία καλλυντικών

• Ιχθυοκαλλιέργειες: ως μερική συμπλήρωση ή πλήρης αντικατάσταση των πρωτεϊνών 
στις ιχθυοτροφές

• Οικολογικά οφέλη. Για την καλλιέργεια δεν απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης. Σε 
συνδυασμό με τα διατροφικά πλεονεκτήματα της, την καθιστούν το τρόφιμο που 
μπορεί να λύσει το πρόβλημα σίτισης του 3ου κόσμου

Δεσμεύει το CO2 της ατμόσφαιρας
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Σπιρουλίνα
Σπιρουλίνα και διάστημα

Η Ελληνική σπιρουλίνα προμηθεύει από το 2007 τις επανδρωμένες αποστολές της NASA

Πρόγραμμα «Ελεγχόμενο οικολογικό σύστημα υποστήριξης ζωής» (Controlled Ecological 
Life Support System – CELSS) το οποίο θα παρέχει οξυγόνο και τροφή στους 
αστροναύτες και θα ανακυκλώνει τα απόβλητα κατά την διάρκεια των διαπλανητικών 
ταξιδιών

 

 

 

 

 

Σπιρουλίνα
Προϊόντα – Σκευάσματα
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Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας
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