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Φαπμακεςηικά θςηά ηος Λαϊλιά 
  
Abies- Ελάηη: Σν αθέςηκα ησλ νθζαικψλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ησλ 
βξνγρηθψλ παζήζεσλ. Ο θινηφο ηεο είλαη πινχζηνο ζε ξεηίλε θαη δεςηθέο 
νπζίεο γλσζηέο ζαλ ηεξεβηλζίλε ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Απφ ηελ ηεξεβηλζίλε: 3 
θνξέο γηα 3 εκέξεο, 5 ζηαγφλεο ζε έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ κε κέιη 
δηαιπκέλν ζε έλα πνηήξη λεξφ δεζηφ λεξφ  ,γηα βξνγρίηηδεο  θαη δπζνζκίεο, 
κνιχλζεηο λεθξηθέο, θπζηίηηδεο , αηκνξξαγίεο ( εληεξηθέο, πλεπκνληθέο, 
ξηλνξξαγίεο, ρνινιηζίαζε, πδξσπηθία, ξεπκαηηζκνί θιπ. 
Γηα εμσηεξηθή ρξήζε:  Διαηνχρν δηάιπκα κε 5-10% νπζίαο γηα εληξηβέο θαηά 
ησλ ξεπκαηηζκψλ, αξζξίηηδαο, λεπξαιγίαο,  ηζρηαιγίαο. Πιχζε, θαηά ηεο 
ςψξαο θαη ηεο ππηηξίαζεο  κε δηάιπκα 20 ζηαγφλεο ζε έλα πνηήξη βξαζηφ 
λεξφ.    
Pinus- Δαζική πεύκη: Γηα ηελ παξαζθεπή ράξηνπ απφ ην ιεπθφ 
πεξηθεξεηαθφ μχιν (ζνκθφμπιν), γηα ηελ παξαγσγή ηεξπεληίλεο θαη πίζζαο. 
Σν αθέςηκα ησλ νθζαικψλ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηνπξεηηθφ θαη θαηά ηνπ βήρα. 
(Bourgeons de sapin – Bourgeons balsamiques). Απφζηαμε ζε αηκφ ησλ 
θιάδσλ. Ιζρπξφ αληηζεπηηθφησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, βαιζακψδεο, 
αληηζεπηηθφ ησλ νπξηθψλ θαη επαηηθψλ νδψλ, δηεγεξηηθφ. Χξεζηκνπνηείηαη κε 
εζσηεξηθή ρξήζε γηα φιεο ηηο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο  
(ζπλάρη, βξνγρίηηδεο, πλεπκνλία άζζκα, γηα ηηο παζήζεηο φπσο θπζηίηηδα , 
θαηψηεξεο πξνζηαηίηηδεο, κνιχλζεηο , ρνινιηζίαζε, ζηείξσζε.. Χξήζε: 3-4 
θνξέο γηα 3 εκέξεο , 5 ζηαγφλεο νπζίαο δηαιπκέλεο ζε έλα θνπηάιη ηνπ θαθέ 
κε κέιη, δηαιπκέλν ζε έλα πνηήξη δεζηφ λεξφ ή ζε έλα θιπηδάλη ηζαγηνχ. 
Γηα εμσηεξηθή ρξήζε : Δηζπλνέο ζε νπζία 10-15 ζηαγφλεο  ζε έλα κπφι 
βξαζηνχ λεξνχ, 2-3 εηζπλνέο ηελ εκέξα. Διαηνχρν δηάιπκα κε 5-10% νπζίαο 
γηα εληξηβέο θαηά ησλ πλεπκνληθψλ παζήζεσλ  
 
Juniperus communis: Οη ζαξθψδεηο ξαγφκνξθνη θαξπνί είλαη ρξήζηκνη ζηελ 
Φαξκαθεπηηθή σο νπζίεο ( Fructus oleum, Pix Juniperi) δηνπξεηηθέο, 
ζηνκαρηθέο θαη ηνλσηηθέο ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή 
νηλνπλεπκαηηθνχ εδχπνηνπ  αληηζθνξβνπηηθνχ (Genever gin). 
Οικογένεια Rosaceae: Σν γέλνο Crataegus  έρεη θαξπνχο πεξηέρνληαο 
γιπθφδε, θξνπθηφδε, ιίπε, δεςηθέο νπζίεο, ζαπσλίλεο, θξαηηγηθφ νμχ θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη (ΣΙΝΚTUP) θαηά ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο, παρπζαξθίαο, 
θαξδηαθψλ παζήζεσλ (άζζκα), ηα δε άλζε θαηά ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ 
αίκαηνο . 
Το γένορ Rosa , θαξπνί κε πνιχ ζάθραξν, κειηθφ θαη θηηξηθφ νμχ, ιίπε, 
πεθηηληθέο νπζίεο, βαληιίλε, ξεηίλεο, βηηακίλε C. Με κνξθή ηετνπ , ρσξίο θακία 
εξεζηζηηθή επίδξαζε επί ησλ λεθξψλ, δηνπξεηηθνί , θαηά ησλ λεθξηθψλ 
παζήζεσλ, ρνινιηζίαζεο θαηάξξνπ ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο θιπ.  
Το γένορ  Prunus . Άλζε θαη θαξπνί κε γιπθνξηδίδηα , ζάθραξα, δεςηθέο 
νπζίεο. Με κνξθή ηετνπ σο εθηδξσηηθφ, δηνπξεηηθφ ηνλσηηθφ ηνπ ζηνκάρνπ , 
θαηά ησλ λεθξνπαζεηψλ θαη εμσηεξηθά θαηά ηεο αηκνξξαγίαο ηεο κχηεο. 
Το γένορ Rubus. Δθρχιηζκα ξίδαο θαη ηξπθεξψλ βιαζηψλ κε θχιια , 
ηνλσηηθφ ησλ πεπηηθψλ νξγάλσλ, δηνπξεηηθφ θαη κε επλντθή επίδξαζε ζηηο 
θελψζεηο. 
Το γένορ Geum. Δθρχιηζκα ξίδαο θαηά ησλ θινγψζεσλ ηεο ρνιεδφρνπ 
θχζηεσο, θαηά ησλ ρνινιηζηάζεσλ θαη λεθξνιηζηάζεσλ θαη αλσκαιηψλ ηνπ 
πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Το γένορ Αrtemillia . Δθρχιηζκα ηξπθεξψλ θχιισλ (ζαπσλίλεο, ιίπε,  
δεςηθέο νπζίεο) θαηά ηεο εκκελνξξαγίαο, θεθαιαιγίαο, λεπξηθψλ παζήζεσλ 
θαη εμσηεξηθά γηα ηελ ζεξαπεία εγθαπκάησλ. Φχιια  άλζε θαη ξίδεο θαηά ησλ 
αηκνπηχζεσλ , δηάξξνηαο    δπζεληεξίαο.  
Το γένορ Sorbus . Ωο ρπκφο θαζαξηζηηθφ ηνπ αίκαηνο , θαηά ηνπ βήρα, 
θαηαξξνήο, ξεπκαηηζκψλ.  
Fragaria vesca – θξάνπια. Καξπνί πινχζηνη ζε βηηακίλε C  θαη ζίδεξν, 
αζβέζηην, θάιην, θψζθνξν θαηά ηεο αβηηακίλσζεο, ηδίσο ησλ αξζξηηηθψλ 
παζήζεσλ. 
 Viola tricolor:  αιηθπιηθφ νμχ, ζαπσλίλεο , γθανπιζεξίλε, δεςηθέο νπζίεο, 
βιέλλεο. αλ ηέτν θαηά ηεο ρνηξαδψζεσο, εμαλζεκάησλ δέξκαηνο, εκπχξεηεο 
αξζξίηηδαο θαη θαζαξηζηηθφ ηνπ αίκαηνο.  
Το γένορ Hypericum: πεξηέρεη ξεηίλε εξπζξά, θφκκη, εξπζξά ππείλε, 
ιεπθψκαηα, πεθηηληθφ νμχ. Χξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ αινηθή (ηζαθηζκέλα θχιια 
θαη λσπά άλζε κε έιαην). Δπηδξά επλντθά ζην πεπηηθφ ζχζηεκα , θαηά ησλ 
θινγψζεσλ ηνπ ζηνκάρνπ, ζηελ έγθξηζε ησλ αδέλσλ, ζην θπθινθνξηαθφ 
ζχζηεκα. Πνιχ επλντθή είλαη ε επίδξαζε ζηηο επαηηθέο παζήζεηο , ζηελ 
αλνξεμία θαη ζηελ αθαλφληζηε έκκελε ξχζε. Δμσηεξηθά , ζηελ επνχισζε ησλ 
πιεγψλ, σο αληηζεπηηθφ θαη σο θαηαπξαυληηθφ ηζρπξψλ πφλσλ ζπλεπεία 
ηξαπκάησλ θαη εγθαπκάησλ.    
Oικογ. Tiliaceae: Σα άλζε ησλ εηδψλ Tilia πεξηέρνπλ δεςηθέο νπζίεο, βιέλλεο, 
ιεχθσκα, πηθξέο νπζίεο, θίηξηλε ρξσζηηθή, ιίγν θεξί θαη ζάθραξν, αηζέξηα 
έιαηα, θπηνζηεξίλε. Χξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή σο εθηδξσηηθά, δηνπξεηηθά 
, σο αληηζπαζκσδηθά, γηα νμείο θαη επίκνλνπο θαηάξξνπο, βξνγρηθά θιπ. 
Βξαζκέλα άλζε ζαλ θαηάπιαζκα ή πξνζηηζέκελα ζην δεζηφ λεξφ ηνπ ινπηξνχ 
αζθνχλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζε άηνκα κε λεπξαζζέλεηα. 
Oικ.Malvaceae.  Η  Malva sylvestris   έρεη άλζε θαη θχιια πινχζηα ζε 
βιελλψδεηο νπζίεο. Χξεζηκνπνηνχληαη θαηά ησλ θιεγκνλψλ ιαηκνχ θαη 
ακπγδαιψλ , ζαλ θαηάπιαζκα ζηνπο πφλνπο ζην ζηήζνο, ζαλ θαηαπξαυληηθφ 
θαη καιαθηηθφ.   
 Vaccinium myrtillus (μαςπαδάκι). Έρεη θαξπνχο θαη θχιια θαξκαθεπηηθά, 
(ηα θχιια πεξηέρνπλ κπξηηιιίλε, νπζία αλάινγε ηεο ηλζνπιίλεο. Οη ξάγεο 
πεξηέρνπλ ζάθραξν, θφκκη, πεθηίλε, δεςηθέο νπζίεο, θηηξηθφ θαη κειηθφ νμχ, 
αξκπνπηίλε (γιπθνδίδην) θιπ.   Χξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηεο δηάξξνηαο, 
θαηάξξνπ θαη θιεγκνλήο ηνπ εληέξνπ θιπ. 
Fraxinus ornus.(Φπάξορ). Ο θινηφο ηνπ είλαη θαξκαθεπηηθφο θαη πεξηέρεη ην 
πηθξφ γιπθνδίδην θξαμίλε, καλλίηε, δεςηθέο νπζίεο. (Αιινηε σο  Cortex fraxini  
θαηά ηνπ ηξηήκεξνπ ππξεηνχ. 
Οικ. Iridaceae.  Κπόκορ. Σα ζηίγκαηα ππέξνπ πεξηέρνπλ θίηξηλν γιπθνδίδην 
πνιπθξνζίλε, πνιπρξστλε, θξνθνηίλε κε αληηζπαζκσδηθέο θαη ζηνκαρηθέο 
ηδηφηεηεο. 
Origanum vulgare :Ρίγαλε . Παξάγεη ην ξηγαλέιαην. Απφ απφζηαμε ησλ 
αλζέσλ. Καηαπξαυληηθφ , αληηζπαζκσδηθφ , ζηνκαρηθφ , καιαθηηθφ 
(ξεπζηνπνηεί ηηο βξνγρηθέο εθθξίζεηο) αληηζεπηηθφ ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, 
εκκελαγσγφ , γηα ηελ γαζηξηθή αηνλία (αξγέο πέςεηο), αεξνθαγία , αζζέλεηεο 
κλήκεο, ρξφληεο βξγρίηηδεο , ρξφληνη κπτθνί ξεπκαηηζκνί. Χξήζε: 2 κε 4 θνξέο 
γηα 3 εκέξεο, 5 ζηαγφλεο ζε έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ κε κέιη, δηαιπκέλν ζε 
έλα πνηήξη δεζηφ λεξφ. 
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Tussilago farfara-Χακφιεπθα . Δίλαη ην Βήρην ή ρακνιεχθε ηνπ Γηνζθνπξίδε. 
Ρίδεο θαη κέιη κε γάια θαηά ησλ πλεπκνληθψλ θαη αλαπλεπζηηθψλ παζήζεσλ.  
Γξαζηηθά ζπζηαηηθά αλζέσλ :   
Σαλλίλε 0,6%, ιηπαξά νμέα, δχν αξηζηεξφζηξνθνη θπηνζηεξίλεο, ην 
δεμηφζηξνθν θαξαδηφιην.  
Σσλ θχιισλ:  
Πηθξφ γιπθνδίδην, γαιιηθφ νμχ, δεμηξίλεο, βιέλλεο, πνιιά ληηξηθά άιαηα θαη 
ηλνπιίλε. Καηά ηνπ άζζκαηνο, βήρα, αζζέλεηεο ηνπ ιάξπγγα θιπ.  
Αcer pseudoplatanus. θέλδακλνο ν ςεπδνπιάηαλνο. ( ε δπγία ή 
ζθέλδακλνο ε αγξία ηνπ Θεφθξαζηνπ) ν ρπκφο ηνπ είλαη ζαθραξνχρνο.    
Pulmonaria   Φαξκαθεπηηθά θχιια θαη άλζε, πνπ πεξηέρνπλ δεςηθά νμέα 
ππξηηηθφ νμχ, νξπθηά θιπ. Αθέςηκα ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνπ βξνγρηθνχ 
θαηάξξνπ, αηκνπηχζεσλ θαη γεληθά θαηά αζζελεηψλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  
Mentha  .  Φαξκαθεπηηθά θχιια πνπ εξηέρνπλ 1-2,5% αηζέξην έιαην, 
απνηεινχκελν απφ 30-5-% κηλζφιε θαη κηζζφλε. Με απφζηαμε μεξψλ ή 
ρισξψλ βιαζηψλ κε θχιια , ιακβάλεηαη ην «λεξφ ηεο κέληαο» , πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαηαπξαυληηθφ ησλ πφλσλ, αληηζπαζκσδηθφ θαη θαηά 
ησλ θινγψζεσλ. Σν αηζέξην έιαην , κεηά ηελ ρξήζε πξνζδίδεη αίζζεκα ςχμεο 
δηαδερφκελν απφ αίζζεκα ζέξκαλζεο. Σειηθά ε δξφγα έρεη επξχηεξε ρξήζε 
θαηά ησλ παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Asperula . Δθρχιηζκα δξφγαο πξηλ απφ ηελ άλζεζε σο θαξδηνηνλσηηθφ θαη 
νξεθηηθφ, γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή.   ηελ ηαηξηθή σο δηνπξεηηθφ, θαζαξθηηθφ 
αίκαηνο, εθηδξσηηθφ, θαηά ηεο πζηεξίαο θαη κειαγρνιίαο. Η δξφγα πεξηέρεη 
θνπκαξίλε , αζπεξηαλληθφ νμχ, ιίγν έιαην, ιίγεο πηθξέο νπζίεο, γιπθνδίδην 
αζπεξνπινζίηε.  
Sambucus.   ηελ νκνηνπαζεηηθή ην εθρχιηζκα αλζέσλ θαη θχιισλ θαηά ηνπ 
ηξηήκεξνπ ππξεηνχ , ηζρπξνχ λπθηεξηλνχ ηδξψηα, άζζκαηνο, θαηάξξνπ ηνπ 
νηζνθάγνπ θαη ιάξπγγα θιπ. ηελ ηαηξηθή γεληθά σο εθηδξσηηθφ, 
απνρξεκπηηθφ, δηνπξεηηθφ θαη εμσηεξηθά ηα άλζε σο καιαθηηθφ. Σα άλζε κε 
έληνλν νζκή αηζέξηνπ ειαίνπ 0,0255 , δεςηθέο χιεο, κία αδσηνχρν θνιιψδε 
νπζία, βιέλλεο, ξεηίλε, κειηθφ νμχ θιπ. Οη θαξπνί πεξηέρνπλ ζάθραξν, θφκκη, 
εξπζξά ρξσζηηθή , αηζέξην έιαην νμηθφ νμχ, θεξφ ξεηίλε θιπ. Σα θχιια 
πεξηέρνπλ θπξίσο βαιεξηαληθφ νμχ, έλα αιθαινεηδέο  ζακπνπηζίλε , ην 
γιπθνδίδην ζακπνληγθξίλε, ληηξηθφ θάιη θιπ. ( To Sambucus ebulus εηλαη 
δειεηεξηψδεο ζηα θχιια ηνπ .) 
Taraxacum officinale. Με θαξκαθεπηηθή ξίδα θαη θχιια. ( δξαζηηθά 
ζπζηαηηθά ξίδαο: ηλνπιίλε, καλλίηεο, δεςηθέο νπζίεο, ηαξαμαθίλε, βιέλλεο, 
ηαξαμαθεξίλε, ιεχθσκα, άιαηα θαιίνπ θαη αζβεζηίνπ. Φχιια: ππξηηηθφ νμχ, 
βηηακίλεο α,β,γ,δ θαη ρνιίλε. ηελ ηαηξηθή , θαηά ησλ ξεπκαηηζκψλ, αξζξηηηθψλ, 
παρπζαξθίαο, αξηεξηνζθιεξψζεσο θιπ. 
Agrostemma githago. (γνγγφιη ή θνθφιη). πέξκαηα δειεηεξηψδε, 
πεξηέρνληα απνηακηεπκέλα γιπθνδίδηα , ζαπσλίλεο,6,5% εηο ην έκβξπν, ηηο 
θνηπιεδφλεο θαη ην ξηδίδην. Αβιαβή γηα ηα βννεηδή, επηβιαβή γηα ηνπο ρνίξνπο. 
Saponaria officinalis.(ηζνπέλη)  Δθρχιηζκα ξίδαο πεξηέρεη 3-5%ζαπσλίλεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηεο ρνηξαδψζεσο, ιεηρήλσλ, μεξνχ βήρα, δηφγθσζεο 
ήπαηνο, ίθηεξνπ θιπ. 
Cupressus septemvirens  Κςπαπίζζι: Σνλσηηθφ, αληηζπαζκσδηθφ, 
αληηξεπκαηηθφ , γηα ηηο αηκνξξντδεο, θηξζνχο, δπζκελφξξνηα, εκκελφπαπζε, 
θνθθίηε, ζπαζκσδηθφο βήραο, γξίπε , αθσλία, ζπαζκνί. Απφ απφζηαμε 
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πξάζηλσλ θιαδίζθσλ παξάγεηαη ην έιαην ηεο θππαξίζζνπ. Γηα εζσηεξηθή 
ρξήζε , 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 εκέξεο, 4 ζηαγφλεο δηαιπκέλεο ζε θνπηαιάθη 
ηνπ θαθέ κε κέιη ζε έλα πνηήξη λεξφ δεζηφ. Γηα εμσηεξηθή ρξήζε, κεξηθέο 
ζηαγφλεο πάλσ ζην απηί 4-5 θνξέο ηελ εκέξα γηα ηνλ θνθθίηε θαη ηνλ ζπαζηηθφ 
βήρα.    
Thymus –Θςμάπι : Απφζηαμε ησλ ζηειερψλ – αλζέσλ ηνπ . Γεληθφ δηεγεξηηθφ 
, ηνλσηηθφ ηνπ εγθεθάινπ , αθξνδηζηαθφ , αληηζπαζκσδηθφ , απνρξεκπηηθφ 
δηεγεξηηθφ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, θαηά ησλ 
δειεηεξηάζεσλ. Γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαηά ησλ ςπρηθψλ θαη θπζηθψλ 
αζζελεηψλ, ηνπ άγρνπο , λεπξαζζέλεηαο, γηα ηηο λεπξηθέο αλεπάξθεηεο, θαηά 
ηνπ βήρα  θαη ηηο πλεπκνληθέο παζήζεηο, βξνγρίηηδεο , εκθχζεκα, εληεξηθέο 
κνιχλζεηο θαη νπξηθέο παζήζεηο νθεηιφκελεο ζε θξπνινγήκαηα, γηα ηα εληεξηθά 
παξάζηηα. Χξήζε: 3 θνξέο γηα 3 εκέξεο, 5 ζηαγφλεο δηαιπκέλεο ζε λεξφ δεζηφ 
κε κέιη. 
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