
 Φαρμακείο της φύσης   

Φωτιά :  

Εγκαύματα 1ου βαθμού σε σχέση με 2ου & 3ου ξεχωρίζουν γιατί δεν κάνουν φουσκάλα, αλλά 

έχουμε μόνο κοκκίνισμα, αύξηση θερμοκρασίας, & πόνος. Παγωμένο νερό, πάγος, καλέντουλα σε 

κατάπλασμα ή αλοιφή, αλόη, αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, πολτός καρότου, φύλλα κερασιάς, 

κατάπλασμα από αφέψημα κισσού (μόνο ο αναρριχόμενος), αφέψημα κουκουτσιών κυδωνιάς, 

λεβάντα, κατάπλασμα από μαρούλι, έγχυμα μολόχας, επίθεμα ωμής πατάτας, έγχυμα χαμομηλιού. 

 Εγκαύματα 2ου βαθμού & 3ου βαθμού : αλόη, μολόχα, φύλλα κερασιάς, κατάπλασμα από 

αφέψημα κισσού (μόνο ο αναρριχόμενος). 

Ανοιχτές πληγές/τραύματα : μολόχα, σκόρδο, άγρια μαργαρίτα, βάλσαμο έγχυμα ή κρέμα, 

γαϊδουράγκαθο σε έγχυμα όλα τα μέρη του φυτού, γαριφαλέλαιο, αφέψημα από μοσχοκάρδια 

γαριφαλέλαιου, αλοιφή σάρκας γλυκοκολοκύθας, δεντρολίβανο, ευκάλυπτος, θυμάρι, πολτός φύλλων 

ελιάς, πολτός καρότου, καρυδιά, κισσός (μόνο ο αναρριχώμενος), χρησιμοποιούμε κληματόφυλλα αντί 

για γάζα στις αλλαγές, κρασί για πλύσιμο της πληγής, κρεμμύδι πολτοποιημένο, αντί για γάζα 

χρησιμοποιούμε την λεπτή μεμβράνη που υπάρχει μεταξύ των φύλλων του κρεμμυδιού, ψημένα 

λαχανόφυλλα ως κατάπλασμα, κατάπλασμα με λεβάντα, ή ματζουράνα, ή μάραθο, κομπρέσα από 

αφέψημα μελισσόχορτου, κατάπλασμα ωμής πατάτας, λάχανο, φραουλιά. 

Δηλητηρίαση από μανιτάρια : μάραθο, λαχανόζουμος. 

Πυρετός : έγχυμα χαμομηλιού, αφέψημα φύλλων γαϊδουράγκαθου, σουμάδα αμυγδάλων, αφέψημα 

φύλλων ελιά, έγχυμα ή αφέψημα φύλλων καστανιάς, έγχυμα φύλλων κυδωνιάς, αφέψημα ή έγχυμα 

λουίζας, αφέψημα τίλιου, ευκάλυπτος, καρπούζι, λεμονιά, μηλιά. 

Στομαχικά προβλήματα/δυσπεψία : χαμομήλι, άνηθος, μάραθος, βασιλικός, γαριφαλέλαιο, 

γλυκάνισος, μέντα, δυόσμος, κόλιανδρος, λουίζα, μάραθος, μελισσόχορτο. Σε αφέψημα ή φρέσκα. 

Δυσκοιλιότητα : ρίζα αγριάδας αποξηραμένη (ζιζάνιο) σε αφέψημα, απήγανος (φύλλα & σπόροι ως 

αφέψημα), αφέψημα ρίζας κολοκύθας, ελαιόλαδο, ώριμοι καρποί φρούτων, αφέψημα ροδοπέταλων. 

Αιμοραγία-αιμοστατικό : αντράκλα/γλιστρίδα (& για ω3) φρέσκος χυμός,  αφέψημα φλούδας 

βελανιδιάς, αφέψημα ξερών φύλλων γαϊδουράγκαθου, κατάπλασμα από αφέψημα τσουκνίδας, σκόνη 

ξερών φύλλων ροδακινιάς.  

Υστερία : βαλεριάνα, πασιφλόρα, απήγανος (φύλλα & σπόροι ως αφέψημα). 

Διάρροια : βατόμουρα (αφέψημα ρίζας), τσάι φύλλων βελανιδιάς, γαριφαλέλαιο, έγχυμα φύλλων 

δεντρολίβανου, αφέψιμα κάστανων και της φλούδας τους, μήλα, έγχυμα μολόχας, χυμός φρέσκου 

ροδιού, αφέψημα σέλινου. 

Πλύσιμο πληγών : αφέψημα φύλλων βελανιδιάς, μια χούφτα φύλλα δεντρολίβανου σε 1 λίτρο νερό 

για 10 λεπτά, χυμός κρεμμυδιού, ζουμί από βρασμένα λαχανόφυλλα (μαζί με τα λάχανα). 



Τσίμπημα εντόμων (κουνούπια, σκνήπες, μέλισσες και σφήκα) : γαριφαλέλαιο, αλάτι, ελαιόλαδο, 

βρασμένο λάχανο, μελισσόχορτο, έγχυμα μολόχας, σκόρδο, φρέσκα φύλλα φασκόμηλου. 

Κράμπες : αφέψημα ή έγχυμα δυόσμου ή μέντας, χαμομηλιού, ή σκόρδου. 

Έλλειψη βιταμίνης C/σκορβούτο : κρεμμύδι και χυμός κρεμμυδιού, εσπεριδοειδή, πιπεριές. 

 

Γάλα σύκου : τσίμπημα σκορπιού, μυρμηγκιές, κρεατοελιές, κάλους. 

Κρεμμύδι : ίσα μέρη κρεμμύδι, άργυλο, και θαλασσινό αλάτι και με το χυμό τρίβουμε την κρεατοελιά, 

μαραίνεται και πέφτει. 

Δυόσμος : διώχνει τα ποντίκια από τα τρόφιμα. 

Φύλλα αναρριχόμενου κισσού : τα καις για να διώξεις νυχτερίδες.  

Ηλιόσπορος : κόψιμο καπνίσματος γιατί απασχολεί το στόμα και τα χέρια. 

Ευκάλυπτος : καμένα φύλλα του σκοτώνουν τα περισσότερα μικρόβια σταφυλλόκοκκου και πολλών 

μεταδοτικών ασθενειών. 

Μολυσματικές ασθένειες : φρεσκοκομμένα κρεμμύδια στο χώρο γύρω από τον ασθενή γιατί τραβάνε 

τα μικρόβια. 

 

Το έγχυμα όπως δηλώνει και η ονομασία του, πρόκειται για προϊόν που παράχθηκε έπειτα από 

έγχυση. Δηλαδή ρίχνουμε το βότανο, αφού το νερό έχει βράσει και με αυτό τον τρόπο φτιάχνουμε 

κάθε φορά το ρόφημα που θέλουμε. Παραδείγματα είναι το τσάι του βουνού και το χαμομήλι. 

Χρησιμοποιούμε συνήθως τα πιο μαλακά μέρη του φυτού, όπως τα άνθη και τα φύλλα. 

 

Το αφέψημα από την άλλη, είναι γενική ονομασία για παρασκευάσματα από βότανα, που βράζουν 

μαζί με το νερό και συνήθως πίνονται ζεστά. Παράδειγμα αφεψήματος είναι ο καφές (ναι, ακόμα 

και ο καφές είναι ένα αφέψημα). Η μέθοδος αυτή απορροφά τα ενεργά συστατικά του φυτού με πιο 

έντονο τρόπο και χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε ροφήματα από ρίζες, φλοιούς ακόμα και 

κλαδιά. Η σωστή διαδικασία, είναι η προσθήκη του βοτάνου σε κρύο νερό, όπου στη συνέχεια 

βάζουμε να σιγοβράζει μέχρι και 1 ώρα. 

 

Το κατάπλασμα είναι τοπικό επίθεμα στην επιφάνεια του σώματος (είτε με γάζα είτε με βαμβάκι 

είτε με άλλο υλικό) για θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι πολτώδης μάζα από φυτικές ουσίες και νερό. 

      

 



                    


