
Ιστορία- παρουσίαση-συλλογή –σκευάσματα 

 





 από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας 

 συγγράμματα, που χρονολογούνται εδώ και 2500 
χρόνια  

 Κινέζοι , Σουμέριοι , Αιγύπτιοι , Ινδοί και … 

 αρχαίοι Έλληνες 

Ιπποκράτης  

Θεόφραστος 

Διοσκουρίδης 

Γαληνός 

  

 



 Μεσαίωνας 

Παράκελσος 

 

Ανάπτυξη χημικών σκευασμάτων  

20ος αιώνας απαξίωση  

 

Μόλις το μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο εδραιώθηκε η 
σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία και η δυτική ιατρική 



Vitex agnus-castus 



Rosa canina 



Calendula officinalis calendula arvensis 



crataegus 



chamomile 



Eucalyptus globulus 



Foeniculum vulgare 



micromeria 



achillea 



Συλλογή βοτάνων 
 
Η συλλογή των βοτάνων είναι μια πολύ σημαντική 
διαδικασία και επηρεάζει άμεσα τη χημική σύστασή 
τους, άρα και τις θεραπευτικές ιδιότητές τους. 
Πάντοτε ο τρόπος συλλογής των βοτάνων εξαρτάται 
από το μέρος του φυτού που επιθυμούμε να 
πάρουμε. 
 



 
 

•  Ποτέ μη συλλέγετε μεγαλύτερες ποσότητες 
απ’ αυτές που χρειάζεστε. Περίπου 1/3 
 
•     Δεν μαζεύουμε ποτέ τα βότανα όταν βρέχει. 
Διαλέξτε μια ξηρή ημέρα.  
 
•    Μην “ξεπατώνετε” ποτέ τα βότανα. Μ’ ένα 
κοφτερό ψαλίδι κόψτε όσο σας χρειάζεται 
προσεκτικά έτσι ώστε να ξαναβλαστήσουν.  
Τα φυτά δεν πρέπει ποτέ να ξεριζώνονται. 







Τα Άνθη τα μαζεύουμε συνήθως την Άνοιξη ή αρχές 
Καλοκαιριού, που το φυτό είναι σε πλήρη άνθιση.  
 
Ώρα: Οι μεσημβρινές ώρες είναι οι πιο κατάλληλες. 
Να έχει  ηλιοφάνεια, ώστε να έχουν ανοίξει καλά τα 
άνθη και να έχουν μαζευτεί οι χυμοί όλοι στον Ανθό.   
 
Σελήνη: Οι κατάλληλες μέρες, είναι σε γέμιση 
σελήνης και σε Πανσέληνο. 





Τις ρίζες τις μαζεύουμε το Φθινόπωρο που οι 
χυμοί κατεβαίνουν πάλι προς τα κάτω.  
 
Ώρα: Δεν πρέπει να εκτείθονται στο φως του 
ήλιου. Γι αυτό οι κατάλληλες ώρες, είναι το 
νωρίς πρωί ή το βράδυ.  
 
Σελήνη: Οι σωστές μέρες για να ξεθάψουμε τις 
ρίζες, είναι με Πανσέληνο ή σε χάση 
φεγγαριού, διότι τότε έχουν μεγαλύτερη 
δύναμη.  









Melissa officinalis 



Origanum sp 



Thymus vulgaris 



daucus 



Salivia sp 



sambucus 



plantago 



Urtica 



Rosmarinus officinalis 



Cistus sp 



hypericum 



inula 



lavandula angustifolia 

lavandula stoechas 



Malva sylvestris 



Mentha sp 



Ceterach officinarum 



Ruscus aculeatus 



tussilago farfara 



sideritis 






