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Το ∆ίκταµο της Κρήτης 
 

Εισαγωγή 
 

Η λέξη δίκταµνος είναι σύνθετη. Αποτελείται από 

πρώτο συνθετικό το όρος της Κρήτης, ∆ίκτη, και από 

δεύτερο τη λέξη θάµνος. Ακόµα, υπάρχει και µια αρκετά 

εξεζητηµένη εκδοχή για το δεύτερο συνθετικό, το οποίο 

θεωρείται ως η λέξη αµνός, λόγω του τριχωτού των φύλλων 

του φυτού [Θεοδοσίου 1972]. 

Ονοµασίες 
Η επιστηµονική βοτανική ονοµασία του φυτού είναι Origanum dictamnus L. 

(= Amaracus dictamnus) (Lamiaceae) [Οντι Μνιµη 1994]. Αρκετές φορές φέρεται και 

ως Origanum creticum Bauh., Amaracus dictamnus Benth., Origanum 

pseudodictamnus Sieb., Origanum creticum, Latifolium tomentosum Tourn., ενώ ως 

Dictamnus creticus όταν προορίζεται για φαρµακευτική χρήση [Πρινέας κ.α. 1983, 

Καββάδας 1956]. 

Το φυτό είναι γνωστό µε πάρα πολλές λαϊκές ονοµασίες, κυρίως στο νησί της 

Κρήτης, όπου βρίσκεται ως αυτοφυές. Έτσι, αποκαλείται ως στοµατόχορτο και 

έρωντας. Έρωντας, επειδή για να το συλλέξει κανείς από τα κακοτράχαλα βουνά της 

Κρήτης, πρέπει να περάσει πολλές δυσκολίες, οι οποίες παροµοιάζονται µε τα 

βάσσανα του έρωτα [Ζαννετού 2000, Μπαζαίος 1986]. Άλλη θεωρία είναι ότι 

ονοµάστηκε έτσι, γιατί όταν χρησιµοποιείται προκαλεί ερωτική διέγερση, αφού 

πολλοί πιστεύουν πως αν ρίξουν στο ζεστό λουτρό τους φύλλα και άνθη του φυτού 

και µείνουν στο λουτρό µισή ώρα, τους προκαλεί το παραπάνω αίσθηµα και τους 

διατηρεί νέους [Μπαζαίος 1986]. Επιπλέον, παίρνει ονοµασίες ανάλογα µε τις 

περιοχές στις οποίες φύεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το αποκαλούν Έρωντα ή Έρωτα 

(Λασήθι, Ψηλορείτης, Γωνιές Μαλεβιζίου, Ασίτες, Τήλισσος κ.α.), Σταµατόχορτο 

(Καστέλλι Κισσάµου, Σφακιά), ∆ίκταµνος (Μάλεσι Ιεράπετρα), Αδίχταµος (Νοµός 

Λασηθίου) [Θεοδοσίου 1972].  

Στη µονογραφία του καθηγητή Ελευθ. Πλατάκη (1951) “Ο ∆ίκταµος της 

Κρήτης”, αναφέρεται ένας κατάλογος λαϊκών ονοµασιών του φυτού που 



περιλαµβάνει τα: αδίχταµος, ατίταµος, δίκταµνο, δίκταµο, δίταµο, έρωντας, 

λιβανόχορτο, µαλλιαρόχορτο, σταθόρι, σταµνόχορτο, στοµατόχορτο, στοµαχόχορτο, 

σταµατόχορτο, τίταµος. Συµπληρωµατικά, η µονογραφία περιέχει και το όνοµα του 

φυτού σε διάφορες ξένες γλώσσες, όπως στα γαλλικά Dictame de Crete, Faux 

Dictamne, στα αγγλικά Dittamus of Crete, στα γερµανικά Dictam, Diptamdosten, στα 

ιταλικά Dittamo di Candia, Dittamo Cretico, στα ισπανικά Dictamo cretico 

[Καββάδας 1956, Perrot et al. 1971]. Στις παραπάνω λαϊκές ονοµασίες συµφωνούν 

και άλλοι επιστήµονες [Σκρουµπής 1990, Γκανιάτσας 1966, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα 

δοµή’ 1996, Μπαζαίος 1986, Φωκάς 1984]. Επεξηγηµατικά, ονoµάζεται 

στοµατόχορτο, γιατί όταν µασάµε τα φύλλα του σταµατά την κακοσµία του 

στόµατος, στοµαχόχορτο, γιατί βοηθάει στη χώνευση και καταπραΰνει τους πόνους 

του στοµαχιού και σταµατόχορτο, γιατί αν βάλουµε κοπανισµένα φύλλα πάνω σε 

πληγή σταµατάει την αιµορραγία [Μπαζαίος 1986]. 

Επιπλέον, ο ίδιος ο ∆ιοσκουρίδης, σύµφωνα µε µια ξενόγλωσση µετάφραση 

των κειµένων του, αναφέρει ότι για το φυτό αυτό, στην εποχή του, χρησιµοποιούταν 

πολλαπλές ονοµασίες. Έτσι, το αποκαλούσαν Pulegium Sylvestre, Embactron, 

Beluacos, Artemedion, Creticus, Ephemeron, Eldian, Belotocos, Dorcidium, 

Elbunium και οι Ρωµαίοι Ustilago rustica [Gunther 1968]. 

 

∆ρόγες 
Χρήσιµα µέρη του φυτού, τα οποία χρησιµοποιούνται για φαρµακευτικούς 

σκοπούς, είναι τα υπέργεια, όπως κυρίως οι ανθισµένες κορυφές του, που µαζεύονται 

κατά την περίοδο της άνθισής του και ξηραίνονται [Οντι Μνιµη 1994, Ζαννετού 

2000]. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται και τα φύλλα του φυτού. Και οι δύο δρόγες 

φυλάσσονται σε κουτιά ή σε γυάλινα βάζα καλά σφραγισµένα, γιατί αλλιώς το φυτό 

χάνει τη µυρωδιά και τις θεραπευτικές ιδιότητές του [Πρινέας κ.α. 1983, Μπαζαίος 

1986]. Οι καλά αποθηκευµένες κορυφές του φυτού έχουν δυνατή µυρωδιά σαν 

βάλσαµο [Ζαχαρόπουλος 1959]. 

 

 

 

 

 



Ταξινόµηση [Σκρουµπής 1990, Γκανιάτσας 1966, Μπαµπαλώνας κ.α. 
1999] 
 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Spermatophyta 

    ΥΠΟΑΘΡΟΙΣΜΑ: Magnoliophytina  

    ΚΛΑΣΗ: Magnoliatae  

    ΥΠΟΚΛΑΣΗ: Asteridae 

    ΤΑΞΗ: Lamiales 

    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Lamiaceae ( Labiatae, Χειλανθή) 

    ΓΕΝΟΣ: Origanum 

    ΕΙ∆ΟΣ: dictamnus 

 

Βοτανική περιγραφή 
Γενικά, το φυτό ανήκοντας στην οικογένεια Lamiaceae παρουσιάζει τα κοινά 

χαρακτηριστικά της οικογένειας τα οποία είναι [Μπαµπαλώνας κ.α. 1999]: 

• Ο τετράγωνος (σε εντοµή) βλαστός µε τα αντιθέτως φυόµενα φύλλα. 

• Η διάταξη των ανθέων σε µασχαλιαίους ή ακραίους σπονδύλους όπου 

σχηµατίζουν µονοχάσια ή διχάσια. 

• Η συµπέταλη στεφάνη που αποτελείται από δύο χείλη (άνω και κάτω), 

κατασκευή που εξυπηρετεί τη γονιµοποίηση που γίνεται µε τα έντοµα 

(εντοµογαµία). 

• Ο συχνά δίχειλος, συσέπαλος κάλυκας, που περιβάλλει το σωλήνα της 

στεφάνης. 

• Οι τέσσερεις στήµονες, που είναι άνισοι και σχηµατίζουν δύο ζεύγη 

(κοντό και µακρύ). 

• Η επιφυής δικαρποφυλλική ωοθήκη, που µετατρέπεται πολύ νωρίς σε 

τετράλοβο και παράγει 4 κάρυα µεταξύ των οποίων φύεται ο στύλος. 

• Το αιθέριο έλαιο σε ειδικούς αδένες του βλαστού, των φύλλων και των 

ανθέων, στο οποίο οφείλεται το άρωµά του. 

• Η κατασκευή των ανθέων ακολουθεί τον γενικό ανθικό τύπο 

Κ(5)Σ(5)Α4Γ(2) (όπου Κ είναι ο κάλυκας, Σ η στεφάνη, Α ο ανδρωνίτης 

και Γ ο γυναικωνίτης). 



Είναι νανοφυές (~30cm ύψος [www.magdalin.com]), πολυετές, αειθαλές 

φρύγανο. Το φυτό έχει βλαστό τετραγωνικό, πολύκλαδο [Σκρουµπής 1990, 

Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα δοµή’ 1996]. Τα φύλλα του είναι ωοειδή ή σχεδόν 

ισοδιαµετρικά, µήκους 8-10 mm, τα οποία είναι τραχειά από την κάτω επιφάνειά 

τους, µε πλούσια δικτυωτή νεύρωση και καλυµµένα µε πυκνό άσπρο τρίχωµα, τις 

εριώδεις τρίχες [Καββάδας 1956]. Άνθη ανοιχτά ρόδινα, σε κορύµβους διανθείς 

κεφαλιόµορφους, µε µορφή ιούλων λυκίσκου, τα οποία εκφύονται από πλατιά 

βράκτεια µε σχήµα ηµικυκλικό και µέγεθος λίγο µεγαλύτερο από του κάλυκα, µε 

πυκνή δικτυωτή νεύρωση [Καββάδας 1956, Σκρουµπής 1990, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα 

δοµή’ 1996, Paris et al. 1976, Fournier 1948]. Ο κάλυκας είναι πράσινος, µικρός, 

κυλινδρικός, δίχειλος µε το άνω χείλος µακρύτερο και πλατύτερο από το κάτω. Η 

στεφάνη είναι δίχειλη, ρόδινη, µε το άνω χείλος δίλοβο και το κάτω τρίλοβο. Οι 

στήµονες είναι τέσσερεις και προεξέχουν από τη στεφάνη. Ο στύλος έχει δισχιδή 

µορφή [Καββάδας 1956]. Ο καρπός είναι κάρυο µε τέσσερα µελανά στίλβοντα 

σπέρµατα [Σκρουµπής 1990, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα δοµή’ 1996]. 

 

 



 

 
 



 

 

Εικόνες 1, 2, 3, 4: Το φυτό Origanum dictamnus στην αρχή της βλάστησής του (1, 

2) και κατά την περίοδο της ανθοφορίας του (3, 4). 

 

Η διαπίστωση της µορφολογίας και της διανοµής του τριχώµατος στα 

υπέργεια τµήµατα του φυτού πραγµατοποιήθηκε µε φωτεινή και ανιχνευτική 

ηλεκτρονική µικροσκοπία. Το εµβρυϊκό φύλλο καλύπτεται µε ένα λεπτό στρώµα 

τριχώµατος, ως αποτέλεσµα, των µοναδικών σε αυτό το γένος, κλαδικών µη 

αδενωδών τριχών. Στο φυτό αυτό οι αδένες διακρίνονται σε δύο κυρίως τύπους: α) 

Τις µεγάλες ογκώδεις τρίχες, χαρακτηριστικές στα Lamiaceae, ως το κυρίως µέρος 

που περιέχει λιπόφιλα εκρίµµατα και β) Τις αντίστροφες µορφές κυρίαρχων τριχών 

ως το πολυπληθέστερο τύπο αδενικών τριχών. Στα πρώιµα στάδια του φυτού και σε 

κάθε αναπτυσσόµενο µέρος του, είναι άφθονος ένας διάκριτος τύπος των κυρίαρχων 

τριχών, το υδατοειδές τρίχωµα. Το όνοµα των τριχών αυτών, σύµφωνα µε τη 

λειτουργία τους οφείλεται στα υδρόφιλα εκρίµµατα που περιέχουν. Στα 

αναπαραγωγικά όργανα, το ανθικό αδενικό τρίχωµα είναι ένα άλλο είδος κυρίαρχων 

τριχών που διακρίνεται εύκολα. Οι αδενικές τρίχες των µίσχων, που θεωρούνται ως 

το τρίτο είδος των κυρίαρχων τριχών, είναι οι πιο κοινοί αδένες, ευρισκόµενοι σε όλα 

τα µέρη του φυτού. Το πολύπλοκο τρίχωµα του φυτού απεικονίζεται στα ανθικά µέρη 

του φυτού, όπου αδενώδεις, µη αδενώδεις, αναβαθµισµένες και ποικίλες αδενώδεις 

τρίχες είναι παρούσες. Η ποικιλοµορφία και πολυχρωµία του τριχώµατος στα άνθη, 



συντελούν στο ρόλο που έχουν, ο οποίος είναι να προσελκύουν τα έντοµα και να 

κάνουν αδιάκριτα τα επιδερµικά στοιχεία του φυτού [Vrachnakis 2003]. 

 

 

Εικόνα 5: Στάδια ανάπτυξης αδενώδους τρίχας του φυτου Origanum dictamnus. 

Βασικό και αρχικό κύτταρο από την αδενώδη τρίχα, µητρικό κύτταρο από την 

κεφαλή της τρίχας και κύτταρο µίσχου. 1, 2, 3) ∆ιαφορετικά στάδια ανάπτυξης 

του αρχικού κυττάρου. 4) Πρώτη περικλινής διαίρεση όπου σχηµατίζεται το 

βασικό κύτταρο. Το περιφερειακό κύτταρο εµπλουτίζεται µε πλάσµα. 5) 

Αναπτυσσόµενη αδενώδης τρίχα αποτελούµενη από το βασικό κύτταρο, το 

κύτταρο του µίσχου και το µητρικό κύτταρο της κεφαλής. 6, 7) Μεταγενέστερες 

αντικλινείς διαιρέσεις του µητρικού κυττάρου της κεφαλής. ∆ώδεκα κύτταρα 

σχηµατίζονται: τα τέσσερα είναι κεντρικά και τα άλλα οκτώ είναι 

οµαδοποιηµένα µαζί σχηµατίζοντας έναν περιφερειακό δακτύλιο. 8, 9) Ανάπτυξη 

του αδένα: Η έκκριση παράγεται και αποθηκεύεται σε έναν εξωκυττάριο χώρο 



ακριβώς κάτω από το νεκρό δέρµα (cuticle). 10) Η γηρασµένη αδενώδης τρίχα, 

όπως είναι, µετά την απελευθέρωση του εκκρίµατος που προήλθε από το σχίσιµο 

του νεκρού δέρµατος. (Μποζαπαλίδης και Τσέκος, 1982) 

Γεωγραφική εξάπλωση, καλλιέργεια, συλλογή, 
ξήρανση 
 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Ο Κρητικός δίκταµνος αυτοφύεται σε ορεινές και λοφώδεις ασβεστολιθικές 

εκτάσεις, σε φαράγγια, σε γκρεµούς και βράχους των ορεινών περιοχών (υψόµετρο 0-

1900m [Οντι Μνιµη 1994]), κυρίως στις ανατολικές πλαγιές των βουνών Ίδης και 

∆ίκτης της Κρήτης. Πιο συγκεκριµένα, ευρίσκεται στις βραχώδεις περιοχές του 

Παλαιοχωρίου Σελινίου, στα βράχια και τις απόκρηµνες πλαγιές της χερσονήσου 

Σπάθα, στα Λευκά Όρη, τον Κίσσαµο, το Σιρακάρι, Κουνένι, Σφηνάρι, Μαλεβίτσι, 

Κάτω Ασίτες, Ψηλορείτη, Μεσσαρά, όρος ∆ίχτυ, Κουρταλιώτικο, Κοτσιφού, Αγία 



Γαλήνη, Σπήλι, Χουδέτσι, Έµπαρος. Κατά τον Halacsy το είδος αυτό φύεται 

σποραδικά και στην Αργολίδα, γεγονός όµως που δεν έχει επαληθευτεί από 

µεταγενέστερους ερευνητές. Επιπλέον, ο βοτανολόγος Ι. Πρινέας είχε βρει το φυτό 

και στα απόκρηµνα βράχια των Κυθήρων [Θεοδοσίου 1972, Καββάδας 1956, 

Μπαζαίος 1986, Γκανιάτσας 1966, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα δοµή’ 1996].  

Καλλιέργεια 
Ο δίκταµνος 

εξαιτίας της µεγάλης 

ζήτησής του στο 

εξωτερικό, αλλά και 

της υψηλής του τιµής, 

άρχισε να καλλιερ-

γείται συστηµατικά, 

για εµπορεία, στην 

Κρήτη από το 1920. 

Ωστόσο, σε µικρή 

κλίµακα, σε γλάστρες, το καλλιεργούσαν στο νησί από πολύ παλιά, και µάλιστα την 

εποχή της Ενετοκρατίας, άρχισε να καλλιεργείται και σε βοτανικούς κήπους του 

εξωτερικού. Η ετήσια παραγωγή ξηρού δικτάµνου 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 αµµοαργιλώδη, 

πορώδη, καλά και βαθειά καλλιεργούµενα και άφθονα λιπαινόµενα µε κοπριά, η 

οποία συµπληρώνεται µε φωσφορικά ιόντα. Τα εδάφη αυτά αρδεύονται δύο φορές 

τουλάχιστον την εβδοµάδα και σκαλίζονται πολύ συχνά. Πολλαπλασιάζεται κυρίως 

µε µοσχεύµατα τα οποία πρώτα αφήνονται να ριζοβολήσουν και στη συνέχεια 

µεταφέρονται στον τόπο της καλλιέργειας. Τα φυτά που προκύπτουν από 

πολλαπλασιασµό µε σπορά είναι µακροβιώτερα από αυτά που προκύπτουν από τα 

µοσχεύµατα, γιατί έχουν άφθονο και ισχυρό ριζικό σύστηµα και επιπλέον έχουν 

µικρότερη πιθανότητα να εµφανίσουν κάποια ασθένεια. Ωστόσο, από τους 

καλλιεργητές προτιµάται ο τρόπος µε τα µοσχεύµατα, επειδή η ανάπτυξη των φυτών 

είναι γρηγορότερη. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πολλαπλασιασµός πρέπει να γίνεται 

τουλάχιστον ανά δύο χρόνια και µάλιστα από σπόρους και µοσχεύµατα του 

αυτοφυούς φυτού. Οι ιδιότητες του φυτού µειώνονται όταν αυτό καλλιεργείται. 



Επιπλέον, αυτές µειώνονται ακόµα περισσότερο όταν αυτό καλλιεργείται µακριά από 

την Κρήτη. Η φύτευσή του στα φυτώρια γίνεται σε γραµµές που απέχουν µεταξύ τους 

30-60 cm και τα φυτά της κάθε γραµµής 25-35 cm [Καββάδας 1956, Σκρουµπής 

1990, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα δοµή’ 1996, Fournier 1948, www.esoterica.gr]. 

 Οι καλλιεργούµενοι δίκταµνοι παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους ως προς 

το χρώµα των φύλλων, που µπορεί να είναι είτε λευκό είτε πρασινοµελανί. Ακόµα, 

διαφέρουν και ως προς το σχήµα και το µέγεθος των φύλλων και έτσι διακρίνονται σε 

πλατύφυλλους, µεσόφυλλους και µικρόφυλλους. Οι πρώτοι έχουν µακριούς 

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

πυκνάδα και µεσσαίου µεγέθους φύλλα, ενώ οι τρίτοι έχουν ακόµα περισσότερους 

βλαστούς και µικρότερα φύλλα. Από τα τρία είδη προτιµώνται οι µεσόφυλλοι 

δίκταµνοι, γιατί τους εµπόρους τους ενδιαφέρει η ποσότητα και όχι η ποιότητα του 

φυτού [Καββάδας 1956, Σκρουµπής 1990, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα δοµή’ 1996]. 

Μια οµάδα ερευνητών µελέτησε τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν 

για να γίνει η βλάστηση των σπόρων του δικτάµνου [Thanos et al. 1995]. Τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν τόσο σε σταθερές θερµοκρασίες και σκοτάδι, όσο και 

σε συνθήκες που προσοµοίαζαν αυτές που επικρατούν στο φυσιολογικό περιβάλλον 

του φυτού κατά την περίοδο της βλάστησής του. Παρά τις χαµηλές θερµοκρασίες που 

χρησιµοποιήθηκαν, φάνηκε ότι η βλάστηση του φυτού γινόταν κανονικά, αν και µε 

ελαφρά µικρότερο ρυθµό. Επιπλέον, το φυτό έδειξε ενδιάµεση αντίδραση στο φως. 

Πιο συγκεκριµένα, η βλάστηση γινόταν κανονικά στο σκοτάδι, αν και ενισχυόταν 

σηµαντικά από το κόκκινο ή λευκό φως, ιδιαίτερα σε χαµηλότερες από τις κανονικές 

θερµοκρασίες. Αντίθετα, βρέθηκε ότι σε φωτισµό µε κόκκινο φως σε συνθήκες σκιάς, 

αναστέλλονταν η βλάστησή του. 

 

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

ξεκινάει το νωρίτερο, στο δεύτερο δεκαήµερο του Μαΐου και το αργότερο, στις αρχές 

Ιουλίου και συνεχίζεται όλο το καλοκαίρι και µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, διαρκεί 

δηλαδή, την περίοδο ανθοφορίας του φυτού. Αυτή πραγµατοποιείται µε ψαλίδι ή 

κυρτό µαχαιρίδιο και ποτέ µε το χέρι για να µην τραυµατιστούν οι νεότεροι βλαστοί. 

Η συλλογή του αυτοφυούς φυτού είναι δύσκολη εξαιτίας της συγκεκριµένης 

γεωγραφικής εξάπλωσης του. Οι συλλέκτες αιωρούνται στο γκρεµό δεµένοι µε 



σχοινιά τα οποία κρατιούνται από τους βοηθούς τους, γεγονός που είναι πολύ 

επικίνδυνο και έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά ατυχήµατα [Θεοδοσίου 1972, Καββάδας 

1956, Σκρουµπής 1990]. 

 

Ξήρανση  
Μετά τη συλλογή, το φυτό (βλαστοί, φύλλα, άνθη) απλώνεται για ξήρανση σε 

σκιερούς και καλά αεριζόµενους χώρους και 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. Στη συνέχεια τοποθετείται σε σακιά από 

λινάτσα και είτε αποθηκεύεται σε ξηρούς χώρους, είτε προµηθεύεται στους 

εµπόρους, που το συσκευάζουν σε δέµατα των 40-50 kg, αφού απαλλαχθεί πρώτα 

από προσµίξεις (χώµα, λίθους, ξηρά φυτά κ.α.) [Καββάδας 1956]. 

 

Ιστορικά στοιχεία 
Κατά τη Μυθολογία, ο δίκταµνος ήταν αφιερωµένος στη θεά Άρτεµη την 

Ειλειθυίας, γιατί το φυτό, όπως και εκείνη, βοηθούσε τις γυναίκες στον τοκετό. Για 

το λόγο αυτό και το άγαλµα της θεάς ήταν στεφανωµένο µε το φυτό αυτό. Ο 

Ευρυπίδης σηµειώνει στα “Αργοναυτικά του Ορφέως” µερικά πράγµατα για το 

δίκταµνο, 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 Άρτεµις, έτρεξε στην Κρήτη να αναζητήσει το φυτό που αποβάλλει τα δηλητήρια 

του βέλους από την πληγή και επουλώνει το 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, εξελκώσεων και 

δοθιήνων.  

Ο Αριστοτέλης αναφέρει µεταξύ 

των άλλων ότι οι αίγες όταν χτυπιόνταν από 

τα βέλη των κυνηγών 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 πατέρας της φαρµακογνωσίας, ∆ιοσκου-

ρίδης (77 µ.Χ.), αναφέρει ότι όταν το φυτό καταπίνεται, τότε εκτινάσσει τα πεθαµένα 

έµβρυα. Ακόµα, τονίζει ότι η µυρωδιά του διώχνει έντοµα και ερπετά.  

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. Οι 

Τραππιστές χρησιµοποιούσαν το δίκταµνο 

για την παρασκευή ενός λικέρ που έφερε το 

όνοµά τους, τη τραππιστίνη, όπως και το 

λικέρ Benedictin που καθιερώθηκε από 

τους Βενεδεκτίνους κατά το Μεσσαίωνα. 

Με το δίκταµνο στην αρχαιότητα ασχολήθηκαν και πολλοί άλλοι: Άρατος (305-240 

π.Χ.), Ανώνυµος Βουκολικός, Κικέρων (106-43 π.Χ.), Πλούταρχος (56-127 µ.Χ.), 

Γαληνός (129-201 µ.Χ.), Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης, Πλίνιος, Ορειβάσιος, Apuleius 

[Θεοδοσίου 1972, Οντι Μνιµη 1994, Ζαννετού 2000, Σκρουµπής 1990, Γκανιάτσας 

1966, Gunther 1968, Fournier 1948, Οικονοµάκης 2003, ∆ιεύθυνση ∆ασών 

Ηρακλείου 2004]. 

Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το φυτό αυτό διευκολύνει τον τοκετό, είναι 

εµµηναγωγό, εκβάλλει τα βέλη, είναι επουλωτικό των πληγών, θεραπεύει τα έλκη και 

τα κατάγµατα των οστών, προφυλάσσει από τα δήγµατα ζώων που έφεραν ιούς και 

δρα θεραπευτικά ενάντια σε αυτούς. Επιπλέον, θεωρούσαν ότι είναι αντιλυσικό, είναι 

φάρµακο των νεύρων και ευεργετικό για τις αρθρίτιδες και τις ρευµατικές παθήσεις, 

θεραπεύει τη χοιράδα, τις δοθιήνες και τα συρίγγια. Ακόµα, το είχαν ως 

αποτελεσµατικό κατά των κεφαλαλγιών και των πόνων του σπληνός και του 

στοµάχου και ότι χρησιµεύει για την παρασκευή του δικταµνίτου οίνου [Γκανιάτσας 

1966].  

 



Χηµικά συστατικά-Ποιοτικός και ποσοτικός 
προσδιορισµός τους 

 

Αιθέριο έλαιο 
Τα αιθέρια έλαια µπορούν να αποµονωθούν από ποικίλα µέρη των φυτών µε 

διάφορες µεθόδους. Η χηµική σύσταση του αιθερίου ελαίου ενός φυτού εξαρτάται 

από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η εποχή 

συλλογής του φυτού, η διαδικασία διΰγρανσης, οι συνθήκες αποθήκευσης του φυτού 

µέχρι την παραγωγή του αιθερίου ελαίου και οι συνθήκες παραλαβής του [Daferera et 

al. 2000]. Το φυτό Origanum dictamnus περιέχει µεγάλο πλήθος και ποικιλία 

χηµικών συστατικών, στα οποία αποδίδονται οι διάφορες αρωµατικές και 

θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού. Σύµφωνα µε πολλές πηγές, το φυτό περιέχει 

αιθέριο έλαιο µε κύρια συστατικά τη θυµόλη, καρβακρόλη και καµφορά, ουσίες που 

προσδίδουν στο φυτό τις θεραπευτικές του ιδιότητες, καθώς επίσης και πουλεγόνη, 

ουσία που του δίνει τις αρωµατικές του ιδιότητες [Οντι Μνιµη 1994, Πρινέας κ.α. 

1983, Ζαννετού 2000, Μπαζαίος 1986, Γκανιάτσας 1966, Εγκυκλοπαίδεια ‘Νέα 

δοµή’ 1996, Hegnauer 1962].

Σύµφωνα µε µια µελέτη [Skoula et al. 1999], στο φυτό του δικτάµνου, όπως 

εξάλλου συµβαίνει και σε όλα τα είδη του γένους Origanum, είναι παρόν η βιοχηµική 

οµάδα των αρωµατικών µονοτερπενίων µε πάρα πολλά µέλη της. Έτσι,στο φυτό αυτό 

τα αρωµατικά µονοτερπένια αντιπροσωπεύονται κυρίως από τα π-κυµένιο, θυµόλη, 

καρβακρόλη και το πρόδροµο µόριό τους, που είναι το γ-τερπινένιο. Επιπλέον, σε 

αυτό υπάρχουν, σε µικρότερες βέβαια συγκεντρώσεις, τα παράγωγά τους π-

κυµενένιο, π-κυµεν-8-όλη, θυµοκινόνη (π-κυµεν-2,5-διόνη), θυµοϋδροκινόνη (π-

κυµεν-2,5-διόλη), αιθέρες της θυµόλης και καρβακρόλης, και πιθανότατα και 4,(1,1)-

διµεθυλαιθυλ-1,2-βενζεδιόλη. Η ύπαρξη των παραπάνω συστατικών διαπιστώθηκε µε 

τη µέθοδο της ‘headspace analysis’ και ως δείγµα χρησιµοποιήθηκε ο υπερκείµενος 

χώρος των φύλλων και των ανθέων. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν και εκχυλίσµατα 

των φύλλων µε διχλωροµεθάνιο. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι το µίγµα των 

πτητικών συστατικών του φυτού στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται κυρίως από την 

ύπαρξη σε αυτά π-κυµενίου (26.0%), θυµοκινόνη (22.9%), καρβακρόλη (6.3%), 

σαβινένιο (3.6%) και βορνεόλη (2.9%). Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα 

πτητικά συστατικά του του φυτού: 



 

 



 

Πίνακας 1: Ποιοτική και ποσοτική (% v/v) σύσταση των πτητικών συστατικών 

του φυτού Origanum dictamnus, όπου Od1: εκχύλισµα φύλλων µε 

διχλωροµεθάνιο, Od2: πτητικές ουσίες του υπερκείµενου χώρου των φύλλων και 

Od3: πτητικές ουσίες του υπερκείµενου χώρου των ανθέων [Skoula et al. 1999].

 

 



Από την ίδια µελέτη [Skoula et al. 1999], εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα, 

ότι ενώ στο γένος Origanum υπάρχουν κυµυλ-, σαβινυλ-, άκυκλο- και σεσκιτερπένο- 

παράγωγα, στο φυτό του δικτάµνου υπάρχουν µόνο τα κυµυλ- παράγωγα. Το γεγονός 

ότι στο είδος αυτό, αλλά και στα υπόλοιπα είδη του ίδιου γένους, δεν υπάρχουν 

ταυτόχρονα και κυµυλ- και σαβινυλ- παράγωγα, οφείλεται στο ότι, πιθανότατα ένα ή 

περισσότερα από τα κυµυλ- παράγωγα προκαλούν αναστολή του βιοσυνθετικού 

µονοπατιού των σαβινυλ- παραγώγων και αντίστροφα. Εποµένως, δεν υπάρχει 

ενδιάµεση κατάσταση στα φυτά του γένους, δηλαδή, δεν συνυπάρχουν ποτέ τα δύο 

είδη παραγώγων, γεγονός που εξηγεί και την ύπαρξη µόνο των κυµυλ- παραγώγων 

στο φυτό του δικτάµνου.  

Με τη χρήση αέριας χρωµατογραφίας συζευγµένης µε φασµατογράφο µάζας  

(GC-MS), επιστήµονες κατάφεραν να προσδιορίσουν τα συστατικά του αιθερίου 

ελαίου του δικτάµνου [Sivropoulou et al. 1996], συγκρίνοντας τους χρόνους 

έκλουσης των συστατικών του αιθερίου ελαίου του φυτού, µε αυτούς πρότυπων 

δειγµάτων και επιπλέον τα φάσµατα µαζών των συστατικών, µε αυτά που υπήρχαν σε 

βάσεις δεδοµένων. Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν, ήταν ότι η θυµόλη, η 

καρβακρόλη και τα πρόδροµα µόρια αυτών, γ-τερπινένιο και π-κυµένιο, είναι τα 

κυρίαρχα συστατικά του αιθερίου ελαίου, ενώ µαζί θυµόλη και καρβακρόλη 

αποτελούσαν το 87.78 % του συνόλου του. Ακολουθεί ο πίνακας µε τα συστατικά 

του αιθερίου ελαίου του φυτού:  

 



 

Πίνακας 2: Ποιοτική και ποσοτική σύσταση του αιθερίου ελαίου του φυτού 
Origanum dictamnus [Sivropoulou et al. 1996].

 

 

 

 



Ωστόσο, µελέτη που διεξήχθη µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µερικά χρόνια 

αργότερα [Daferera et al. 2000], κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η θυµόλη αποτελεί το 

κύριο συστατικό του αιθερίου ελαίου σε ποσοστό 78% (v/v). Ακόµα, σε αυτό 

υπάρχουν τα 3-θουγένιο (0.3%), α-πινένιο (0.3%), β-πινένιο (0.3%), α-τερπινένιο 

(0.9%), π-κυµένιο (10.1%), γ-τερπινένιο (7.9%), β-καρυοφυλλένιο (0.4%), λιναλοόλη 

(0.4%) και τερπινεν-4-όλη (0.3%).

Στο εργαστήριο Φαρµακογνωσίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών [Economakis et 

al. 2002], µελετήθηκε η επίδραση που είχαν οι διαφορετικές συγκεντρώσεις 

φωσφόρου, που βρίσκονταν στο θρεπτικό υλικό καλλιεργούµενου φυτού, στις 

συγκεντρώσεις των διαφόρων συστατικών που απαρτίζουν το αιθέριο έλαιο του 

φυτού. Τρία επίπεδα φωσφόρου χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη  (5, 30, 60 mg/L) και 

το θρεπτικό υλικό συµπληρώθηκε µε άζωτο (150 mg/L) και κάλιο (150 mg/L). Το 

θρεπτικό υλικό αναλυόταν εβδοµαδιαίως, έτσι ώστε να έχει σταθερή σύσταση και 

γινόταν ανανέωσή του ανά δύο εβδοµάδες, ενώ ταυτόχρονα µε νιτρικό οξύ 

διατηρούταν το pH του ίσο µε 6. Η ανάλυση των δειγµάτων, που έγινε µε τη µέθοδο 

GC-MS, έδειξε ότι τα συστατικά των αιθερίων ελαίων από τα φύλλα και τα βράκτια 

παρουσίαζαν πολλές ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές µεταξύ τους, γεγονός που 

οφειλόταν στις διαφορετικές συγκεντρώσεις φωσφόρου στο θρεπτικό υλικό. Έτσι, 

αρκετά συστατικά που προσδιορίστηκαν στα φύλλα (π-µενθα-1,3,8-τριένιο, π-κυµεν-

8-όλη, 6-µεθυλ-3,5-επταδιεν-2-όνη, α-κουβεβένιο, α-χουµουλένιο, γ-µουουρολένιο, 

γερµακρένιο D, γ-καδινένιο, β-σεσκιφελλανδρένιο), δεν προσδιορίστηκαν στα 

βράκτια (Πίνακας 3). Η θυµοκινόνη ήταν παρόν στο ίδιο ποσοστό σε όλα τα φύλλα 

ανεξάρτητα της ποσότητας του φωσφόρου στο θρεπτικό υλικό, κάτι που δεν 

συνέβαινε και στην περίπτωση των βρακτίων. Τα αιθέρια έλαια χαρακτηρίστηκαν 

από τα υψηλότερα ποσοστά καρβακρόλης στα βράκτια από ότι στα φύλλα και π-

κυµενίου στα φύλλα από ότι στα βράκτια. 

 

 

 



 



 



Πίνακας 3: Χηµική και ποσοτική σύσταση του αιθερίου ελαίου των φύλλων και 

των βρακτίων καλλιεργούµενου Origanum dictamnus. Οι στήλες 1, 2, 3 (φυλλα) 

και 4, 5, 6 (βράκτια) αντιπροσωπεύουν φυτά, τα οποία καλλιεργήθηκαν µε την 

προσθήκη 5, 30 και 60 mg/L φωσφόρου στο θρεπτικό τους υπόστρωµα, 

αντίστοιχα [Economakis et al. 2002]. 

 
Ανάλογα αποτελέσµατα λήφθηκαν και µε τη µελέτη της επίδρασης διαφόρων 

συγκεντρώσεων αζώτου στα συστατικά του αιθερίου ελαίου του φυτού [Economakis 

et al. 2002, Karioti et al. 2003]. Ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση 

προσδιορίστηκαν και τα ακόλουθα συστατικά: τρικυκλένιο, σαβινένιο, λιµονένιο, 

λιναλοόλη και καµφορά, κάτι που δεν συνέβαινε στα πειράµατα µε τις 

µεταβαλλόµενες συγκεντρώσεις φωσφόρου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε µια αύξηση 

στο ποσοστό του π-κυµενίου που συνοδευόταν από µια µείωση του ποσοστού της 

καρβακρόλης, ιδιαίτερα στα φύλλα, όταν χρησιµοποιούταν ο φώσφορος στο θρεπτικό 

υλικό, από ότι όταν χρησιµοποιούταν το άζωτο σε αυτό. Ακόµα, είναι αξιοσηµείωτο 

ότι προέκυψαν συστατικά τα οποία δεν υπήρχαν όταν χρησιµοποιούταν το άζωτο, ή ο 

άγριος τύπος του φυτού, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στο ότι η παρουσία 

φωσφόρου ενεργοποιούσε κατάλληλα βιοσυνθετικά ένζυµα τα οποία στις άλλες 

περιπτώσεις ήταν λιγότερο ενεργά.  

 

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

λιπίδια. Σε µια µελέτη που διεξήχθη [Revithi et al. 1985], χρησιµοποιήθηκαν τα 

αποξηραµένα φύλλα του φυτού και αναλύθηκαν τα λιπίδια τους µε τη βοήθεια ενός 

συνδυασµού χρωµατογραφικών τεχνικών. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή τα λιπίδια 

διαχωρίστηκαν σε πολικά και άπολα. Έτσι, ως πολικά αναγνωρίστηκαν τα: µονο-, δι- 

και πολύ- διγαλακτοσυλ-διγλυκερίδια, σουλφολιπίδια, σερεβροσίδες, φωσφατιδυλο- 

αιθανολαµίνη, φωσφατιδυλο-σερίνη, φωσφατιδυλο-γλυκερόλη, φωσφατιδυλο- 

ινοσιτόλη, φωσφατιδυλο-χολίνη και φωσφατιδικό οξύ. Ως µη πολικά τα: στερόλες, 

στερυλικοί εστέρες, λιπαρές αλκοόλες, ελεύθερα λιπαρά οξέα, κηροί και ίχνη 

τριγλυκεριδίων, τριτερπενικών οξέων και αιθερίων ελαίων. Τα κυρίαρχα λιπαρά οξέα 

που διαπιστώθηκαν ήταν το παλµιτικό, ολεϊκό και το λινολεϊκό οξύ. 



Σε παρόµοια µελέτη [Komaitis et al. 1988], αναλύθηκαν τα φρέσκα φύλλα του 

φυτού µε τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες τεχνικές. Τα άπολα συστατικά του λιπιδικού 

κλάσµατος ήταν τα εξής: στερόλες, στερυλικοί εστέρες, λιπαρές αλκοόλες, ελεύθερα 

λιπαρά οξέα, κηροί, τριγλυκερίδια, υδρογονάνθρακες, καρβακρόλη, εστέρες και 

τριτερπενικά οξέα. Τα πολικά συστατικά του κλάσµατος ήταν: µονο-, δι- και πολύ- 

γαλακτοσυλ-διγλυκερίδια, σουλφολιπίδια, σερεβροσίδες, φωσφατιδυλο-

αιθανολαµίνη, φωσφατιδυλο-σερίνη, φωσφατιδυλο-γλυκερόλη, φωσφατιδυλο-

ινοσιτόλη, φωσφατιδυλο-χολίνη. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη µελέτη, δεν 

ανιχνεύθηκε φωσφατιδικό οξύ. 

 

Τοκοφερόλες
Επιπρόσθετα, µια οµάδα επιστηµόνων εκχύλισε µε εξάνιο διάφορα µέρη του 

φυτού και στη συνέχεια σαπωνοποίησε τα εκχυλίσµατα [Lagouri et al. 1996]. Το 

ασαπωνοποίητο κλάσµα που προέκυψε από την προηγούµενη κατεργασία, αναλύθηκε 

µε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας και υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης. 

∆ιαπιστώθηκε ότι σε αυτό υπήρχαν οι τέσσερεις γνωστές οµόλογες τοκοφερόλες, α-, 

β-, γ- και δ- τοκοφερόλη. Η γ-τοκοφερόλη βρισκόταν στα δείγµατα σε σηµαντικά 

µεγαλύτερα ποσοστά. 

 

Φλαβονοειδή  
Μετά από χρωµατογραφική ανάλυση βαµµάτων τόσο του αυτοφυούς όσο και 

του καλλιεργούµενου φυτού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλών χηµικών συστατικών, 

γνωστών και αγνώστων [Θεοδοσίου 1972]. Αρχικά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

χαλκόνης στα δείγµατα, η οποία ονοµάστηκε δικταµνίνη, καθώς ήταν η πρώτη που 

ανευρέθηκε στο συγκεκριµένο φυτό. Κατά την ίδια µελέτη, κατόπιν 

χρωµατογραφήσεως και φασµατοφωτοµετρικής αναλύσεως, αποµονώθηκαν για 

πρώτη φορά, δύο φλαβονογλυκοσίδες, ένας απιγενινο-γλυκοσίδης και ένας 

λουτεολινο-γλυκοσίδης, που αντίστοιχα ονοµάστηκαν δικταµνοσίδης Α και Β, χωρίς 

όµως να έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως .

Από την οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών [Harvala et al. 1986], 

αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα φλαβονοειδή εριοδυκτιόλη, απιγενίνη, 

λουτεολίνη και κερκετίνη, που υπήρχαν στο κλάσµα του οξικού αιθυλεστέρα του 

αλκοολικού εκχυλίσµατος των φύλλων του φυτού. 



Τέλος, από την ίδια οµάδα [Skaltsa et al. 1987], ένα χρόνο αργότερα, από το 

κλάσµα του οξικού αιθυλεστέρα του αλκοολικού εκχυλίσµατος των φύλλων του 

φυτού αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν και οι παρακάτω ουσίες: εριοδικτυολο-7-

γλυκοσίδης, οριεντίνη, ισο-οριεντίνη, λουτεολινο-7-γλυκοσίδης, βιτεξίνη, ισο-

βιτεξίνη και απιγενινο-7-γλυκοσίδης. Επιπλέον, από το βουτανολικό κλάσµα του 

αλκοολικού εκχυλίσµατος αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν η βισενίνη-2 και η 

αισκουλίνη.  
 

Αντιοξειδωτική, αντιµικροβιακή και κυτταροτοξική 
δράση 
 

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

έχει µελετηθεί αρκετά είναι η αντιοξειδωτική του δράση. Σύµφωνα µε µια µελέτη που 

δηµοσιεύτηκε [Lionis et al. 1998], χρησιµοποιήθηκαν υδατικά εκχυλίσµατα από φυτά 

Origanum dictamnus τα οποία συλλέχθηκαν την περίοδο της άνοιξης (1gr σε 100ml). 

Στα πειράµατα αυτά διαπιστώθηκε η αντιοξειδωτική δράση των παραπάνω δειγµάτων 

µε δύο µεθόδους. Κατά την πρώτη µέθοδο, παρουσία των δειγµάτων µειώθηκε η 

αποδόµηση της δεοξυριβόζης κατά περίπου 50% µετά τη έκθεσή της σε υπεροξείδιο 

του υδρογόνου, σίδηρο και ασκορβικό οξύ. Στη δεύτερη µέθοδο, προσδιορίστηκαν τα 

προϊόντα υπεροξείδωσης των λιπών, όπου βρέθηκε ότι παρουσία των εκχυλισµάτων 

του φυτού, µειώθηκαν σηµαντικά τα ποσοστά τους. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς της 

µελέτης, τα αποτελέσµατα αυτά πιθανότατα οφείλονται στην ύπαρξη των 

πολυφαινολών µέσα στα εκχυλίσµατα του φυτού. Έχουν συζητηθεί διάφοροι 

µηχανισµοί για τη δράση των πολυφαινολών, όπως η επίδρασή τους στην LDL 

(χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη), που είναι παράγοντας πρόκλησης 

αθηρωµατικών πλακών, η ένωση µε τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται από τους 

ενεργοποιηµένους µεταβολίτες οξυγόνου, και η δέσµευση του σιδήρου που καταλύει 

τις οξειδωτικές αντιδράσεις. Τα παραπάνω δείχνουν, εποµένως, ότι το συγκεκριµένο 

φυτό δρα ως αποτελεσµατικό αντιοξειδωτικό στον ανθρώπινο οργανισµό και µειώνει 

τον κίνδυνο νοσηµάτων που είναι απόρροια της επίδρασης των ενεργοποιηµένων 

µεταβολιτών.



Μια άλλη µελέτη έδειξε ότι τα υδατικά εκχυλίσµατα του φυτού κατάφεραν να 

δεσµεύσουν µε καλή απόδοση ρίζες υδροξυλίου που είχαν παραχθεί µε διάφορους 

τρόπους [Moller et al. 1991]. Πιο συγκεκριµένα, στην πραγµατοποίηση της µελέτης 

αυτής οδήγησε το γεγονός ότι ο δίκταµνος χρησιµοποιούταν ευρέως σε βοτανικά 

εγχύµατα, τα οποία παρασκευάζοταν πολύ εύκολα µε νερό, κάτι που έδειχνε την 

πιθανή παρουσία σηµαντικών συστατικών στα υδατικά αυτά εκχυλίσµατα. 

Χρησιµοποιήθηκαν αποξηραµένα φύλλα δικτάµνου και πραγµατοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις αυτών µε νερό, µεθανόλη, αιθανόλη και ακετόνη. Τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων έδειξαν σαφώς 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. Το αποτέλεσµα αυτό, δηλαδή η ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση,  

αποδόθηκε στο µεγαλύτερο ποσοστό φαινολικών συστατικών που εκχυλίζονταν µε 

τους πρώτους διαλύτες (νερό, µεθανόλη), παρά µε τους δεύτερους διαλύτες 

(αιθανόλη, ακετόνη). Πράγµατι, πειραµατικά διαπιστώθηκε ότι η αντιοξειδωτική 

δράση που παρουσίαζαν τα διάφορα εκχυλίσµατα του φυτού, ήταν άµεσα 

συνδεδεµένη µε τα περιεχόµενα σε αυτά φαινολικά συστατικά. Επιπλέον, µε αυτό τον 

τρόπο επιβεβαιώθηκε για άλλη µια φορά και ο σηµαντικός ρόλος των φαινολικών 

συστατικών ως “καθαριστές-παγίδες” (scavengers) ελευθέρων ριζών. Η διαφορά στο 

µέγεθος της αντιοξειδωτικής δράσης των διαφόρων εκχυλισµάτων, εξηγήθηκε από 

τους συγκεκριµένους επιστήµονες, ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι τα φαινολικά 

συστατικά του φυτού παραλαµβάνονταν σε µεγαλύτερο βαθµό µε νερό και µεθανόλη 

παρά µε αιθανόλη και ακετόνη.  

Το γεγονός ότι µε το πέρασµα του χρόνου οι διάφορες φυσικές 

αντιοξειδωτικές ουσίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην πρόληψη καρδιαγγεικών 

νοσηµάτων και διαφόρων ειδών καρκίνου, οδήγησε και άλλους επιστήµονες στο να 

ελέγξουν την αντιοξειδωτική δράση του φυτού [Couladis et al. 2003]. Η 

επιστηµονική αυτή οµάδα χρησιµοποίησε υπέργεια τµήµατα του φυτού, τα οποία τα 

συνέλεξε την άνοιξη και τα εκχύλισε µε αιθανόλη. Η αρχή στην οποία στηρίχτηκαν 

τα πειράµατά τους ήταν το γεγονός της σουπεροξείδωσης του αραχιδονικού οξέος σε 

µηλονική διαλδεΰδη απουσία αντιοξειδωτικών ουσιών, κάτι όµως που δεν 

πραγµατοποιούταν παρουσία τέτοιων ουσιών. Με τη χρήση, λοιπόν, του αιθανολικού 

εκχυλίσµατος του φυτού διαπιστώθηκε ότι αυτό παρουσίαζε αντιοξειδωτική δράση 



ίδια µε αυτή της ουσίας που χρησιµοποιήθηκε ως θετικό δείγµα, δηλαδή της α-

τοκοφερόλης.  

Μια οµάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι το κλάσµα των συστατικών, το οποίο 

εκχυλιζόταν από το δίκταµνο µε τη βοήθεια εξανίου, είχε ισχυρές αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες, καθώς είχε αναφερθεί ότι ελάττωνε τη µεταλλαξιογόνο δράση ενός 

διατροφικού καρκινογόνου [Lagouri et al. 1996]. Αυτήν την άποψη τη στήριξαν στο 

γεγονός ότι τα συστατικά που υπήρχαν στο συγκεκριµένο κλάσµα ήταν κυρίως 

τοκοφερόλες, ουσίες που είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι εµφανίζουν 

ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση.  

 

Αντιµικροβιακή δράση 
Πολλαπλές είναι οι µελέτες οι οποίες ασχολήθηκαν µε τη διερεύνηση της 

αντιµικροβιακής δράσης του φυτού Origanum dictamnus. 

Μία από αυτές [Sivropoulou et al. 1996], εξετάζει την επίδραση της 

παρουσίας του αιθερίου ελαίου του φυτού στην ανάπτυξη οκτώ διαφορετικών, Gram 

θετικών και αρνητικών, βακτηριακών κλώνων. Οι κλώνοι που χρησιµοποιήθηκαν για 

τα πειράµατα ήταν δύο από τα βακτήρια Escherichia coli και Staphylococcus aureus 

και ένας από τα βακτήρια Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, 

Rhizobium leguminosarum και Bacillus subtilis. Η µέθοδος στηριζόταν στην ίδια 

αρχή µε αυτή του αντιβιογράµµατος. Επεξηγηµατικά, καθένας από τους κλώνους των 

βακτηρίων αφέθηκε να αναπτυχθεί µέσα σε θρεπτικό υλικό και στη συνέχεια οι 

αποικίες του επιστρώθηκαν σε ένα τρυβλίο petri. Ένα στρογγυλό χαρτάκι 

διαποτίστηκε µε το αιθέριο έλαιο του φυτού και τοποθετήθηκε µετέπειτα και αυτό 

πάνω στο τρυβλίο petri. Η αντιµικροβιακή δράση του αιθερίου ελαίου 

προσδιορίστηκε από το µήκος της ακτίνας του χώρου στο τρυβλίο petri όπου είχε 

ανασταλεί η ανάπτυξη των βακτηρίων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σαφή αναστολή της 

ανάπτυξης των κλώνων σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από αυτή του Pseudomonas 

aeruginosa. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο ορισµένα 

συστατικά του αιθερίου ελαίου. Έτσι, το γ-τερπινένιο και το π-κυµένιο δεν 

εµφάνισαν καµία αντιµικροβιακή δράση, σε αντίθεση µε τα βιοσυνθετικά προϊόντα 

τους, την καρβακρόλη και τη θυµόλη, που εµφάνισαν πολύ υψηλά επίπεδα 

αντιµικροβιακής δράσης για όλους τους κλώνους, µε µόνη εξαίρεση αυτόν του 

Pseudomonas aeruginosa. Αυτή η εξαίρεση υπάρχει, γιατί το συγκεκριµένο βακτήριο 



παρουσιάζει αντίσταση σε πάρα πολλούς αντιµικροβιακούς παράγοντες, ενώ βρέθηκε 

να εµφανίζει µικρή ευαισθησία στην πουλεγόνη. Επιπλέον, τα πειράµατα αυτά 

έδειξαν ότι η θυµόλη εµφανίζει συγκριτικά µεγαλύτερη αντιµικροβιακή δράση 

ενάντια στα Gram αρνητικά βακτήρια, από ότι η καρβακρόλη. Αντίθετα, η 

καρβακρόλη έχει αποδειχθεί ότι έχει επιπλέον αντιµηκυτιασικές και αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες. Ακόµα, διαπιστώθηκε ότι διάφορα φαινόµενα ανταγωνισµού ή συνέργειας 

µεταξύ των συστατικών του αιθερίου ελαίου επηρέαζαν και διαµόρφωναν αναλόγως 

την παρατηρούµενη αντιµικροβιακή δράση, µε κυριότερο τη συνέργεια µεταξύ 

θυµόλης και καρβακρόλης. 

Σε µια άλλη µελέτη [Economakis et al. 2002], εξετάστηκε η αντιµικροβιακή 

δράση του αιθερίου ελαίου σε τρεις Gram θετικούς (Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis και Micrococcus flavus) και τρεις Gram αρνητικούς (Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus mirabilis και Escherichia coli) βακτηριακούς κλώνους. Αυτή τη 

φορά χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της µικροδιάλυσης. Το αιθέριο έλαιο το οποίο 

εξετάστηκε για την αντιµικροβιακή του δράση προερχόταν είτε από βράκτια είτε από 

φύλλα φυτών τα οποία είχαν αναπτυχθεί µε διαφορετικές συγκεντρώσεις φωσφόρου 

στο θρεπτικό υπόστρωµά τους (5, 30 και 60 mg/L). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

αιθέριο έλαιο, το προερχόµενο από τα βράκτια, εµφάνιζε µεγαλύτερη αντιµικροβιακή 

δράση από ότι το προερχόµενο από τα φύλλα. Είναι αξιοηµείωτο ότι τα φυτά που 

είχαν καλλιεργηθεί µε φώσφορο παρουσίαζαν πολύ υψηλά ποσοστά καρβακρόλης, 

γεγονός που οδήγησε τους επιστήµονες να συσχετίσουν τα δύο γεγονότα και να 

υποθέσουν ότι η σηµαντική αντιµικροβιακή δράση του φυτού είναι πολύ πιθανό να 

οφείλεται στην παρουσία της ίδιας της καρβακρόλης. Η αντιµικροβιακή δράση του 

αιθερίου ελαίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Φύλλα   Βράκτια   

Βακτήρια 1 2 3 4 5 6 Στρεπτοµυκίνη

Staphylococcus aureus 
 

500  500 250 500 600 100 

Bacillus subtilis        100 

Micrococcus flavus     500   100 

Pseudomonas 
aeruginosa  

   500 500 500 500 

Proteus mirabilis 
(clinical isolates) 

 500 500 125 500 500 400 

Escherichia coli  
 500  125 250 500 200 

 

Πίνακας 4: Αντιµικροβιακή δράση του αιθερίου ελαίου των φύλλων και των 

βρακτίων του καλλιεργηµένου Origanum dictamnus. Οι στήλες 1, 2, 3 και 4, 5, 6 

αντιπροσωπεύουν φυτά, τα οποία καλλιεργήθηκαν µε την προσθήκη 5, 30 και 60 

mg/L αντίστοιχα, φωσφόρου στο θρεπτικό τους υπόστρωµα. Φαίνεται η 

ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση του αιθερίου ελαίου που απαιτείται για να 

προκαλέσει αναστολή της ανάπτυξης των κλώνων. Ως θετικό δείγµα ελέγχου 

χρησιµοποιήθηκε η γνωστή αντιµικροβιακή ουσία στρεπτοµυκίνη [Economakis 

et al. 2002].

 

Από τους ίδιους ερευνητές [Economakis et al. 1999], πραγµατοποιήθηκε 

παρόµοια µελέτη σε φυτά των οποίων το θρεπτικό υπόστρωµα είχε διαφορετική 

σύσταση. Πιο συγκεκριµένα, όλα τα συστατικά του υποστρώµατος ήταν τα ίδια µε 

αυτά της προηγούµενης µελέτης, εκτός του ότι υπήρχαν διαφορετικές συγκεντρώσεις 

αζώτου. Το υπόλοιπο πείραµα πραγµατοποιήθηκε κατά παρόµοιο τρόπο και στη 

συνέχεια ελέγχθηκε η αντιµικροβιακή δράση του αιθερίου ελαίου των παραπάνω 

φυτών σε κλώνους των βακτηρίων Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus hominis, Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν µεγάλη αντιµικροβιακή δράση για όλους τους κλώνους µε 

εξαίρεση αυτόν της Pseudomonas aeruginosa κατά πανοµοιότυπο τρόπο µε την 

προηγουµένως αναφερθείσα µελέτη. 

Κάποιοι άλλοι επιστήµονες ασχολήθηκαν µε την πιθανή αντιµυκητιασική 

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



Penicillium digitatum [Daferera et al. 2000]. Χρησιµοποίησαν στα πειράµατά τους το 

αιθέριο έλαιο του φυτού καθώς και καθαρή θυµόλη και καρβακρόλη ως θετικά 

δείγµατα. Μετά το τέλος των πειραµάτων διαπίστωσαν ότι η µέση ανασταλτική δόση 

της καθαρής θυµόλης (ED50, η δόση που προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης του 

µύκητα κατά 50%) και η ελάχιστη ανασταλτική δόση (MIC) ήταν 79 και 200 µg/mL, 

και της καθαρής καρβακρόλης 47 και 160 µg/mL, αντίστοιχα. Επιπλέον, το αιθέριο 

έλαιο του φυτού οδηγούσε σε καθολική αναστολή της ανάπτυξης του µύκητα στη 

συγκέντρωση 300 µg/mL. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η 

συνύπαρξη στο αιθέριο έλαιο του φυτού της θυµόλης και της καρβακρόλης έχει ως 

συνέπεια την εµφάνιση συνεργιστικού αποτελέσµατος στην αναστολή της ανάπτυξης 

του µύκητα. 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε από τον Farg και τους συνεργάτες του για την 

αντιµυκητιασική δράση του αιθερίου ελαίου [Farg et al. 1989], ήταν ότι οφειλόταν 

στην παρουσία σε αυτό συστατικών που είχαν 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. Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί την αντιµυκητιασική 

δράση αιθέριων ελαίων, φυτών της ίδιας οικογένειας, που όµως δεν έχουν φαινολικά 

συστατικά. Σύµφωνα µε τον Faid και τους συνεργάτες του [Faid et al. 1996], η σειρά 

της δράσης των συστατικών του ελαίου είναι η εξής: φαινόλες (µέγιστη δράση) > 

αλκοόλες > αλδεΰδες > κετόνες >αιθέρες > υδρογονάνθρακες [Daferera et al. 2000].

Το 2000 δηµοσιεύτηκε µελέτη [Karanika et al. 2000], η οποία εξετάζει την 

επίδραση που έχει η παρουσία του αιθερίου ελαίου του φυτού στην ανάπυξη του 

ζυµοµύκητα Yarrowia lipolytica. Στη µελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι προκαλούταν 

µεγάλη αναστολή της ανάπτυξης του ζυµοµύκητα, η οποία όµως οφειλόταν στο 

γεγονός ότι τα υδατικά εκχυλίσµατα του φυτού δηµιουργούσαν ακατάλληλο 

περιβάλλον για τον ίδιο το ζυµοµύκητα. Εποµένως, τα εκχυλίσµατα δεν είχαν άµεση 

επίδραση στα κύτταρα του ζυµοµύκητα. Αντίθετα, υποτέθηκε ότι η ιδιότητά τους να 

αναστέλλουν την ανάπτυξή του προερχόταν από το γεγονός ότι τα συστατικά τους 

δρουν ως χηλικοί παράγοντες οι οποίοι δεσµεύουν τα µεταλλικά ιόντα του 

περιβάλλοντος, τα οποία όµως είναι απαραίτητα για το ζυµοµύκητα. 

Τέλος, έχει βρεθεί από τους επιστήµονες [Vokou et al. 1993], ότι η χρήση του 

αιθερίου ελαίου του δικτάµνου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά µε 

αποτελεσµατικό και ασφαλή τρόπο για να επιµηκύνει το χρόνο αποθήκευσης της 



πατάτας, προστατεύοντάς την ταυτόχρονα από µικροβιακές µολύνσεις. Την άποψη 

αυτή τη στήριξαν σε πειράµατα τα οποία έδειξαν ότι το αιθέριο έλαιο είχε ισχυρή 

αντιµικροβιακή ιδιότητα. Πιο συγκεκριµένα, διαπίστωσαν ότι αυτό εµφάνιζε µέγιστη 

δράση κατά των κλώνων του Erwinia carotovora, αλλά και άλλων βακτηρίων που 

αποµονώθηκαν από την επιφάνεια της πατάτας. 

 

Κυτταροτοξική δράση 
Από τον Lam και τους συνεργάτες του [Lam et al 1991], αναφέρθηκε το 

γεγονός ότι όταν το αιθέριο έλαιο χορηγήθηκε σε ποντικούς, τους προκάλεσε αύξηση 

των επιπέδων της S-τρανσφεράσης της γλουταθειόνης σε πολλαπλούς ιστούς. Αυτό 

ήταν πολύ σηµαντικό, γιατί όπως είναι ευρέως γνωστό, το συγκεκριµένο ένζυµο έχει 

βασικό ρόλο στο να αποτοξινώνει τον οργανισµό από τα διάφορα χηµικά 

καρκινογόνα. Η παραπάνω διαπίστωση, ταυτόχρονα µε την αντιµικροβιακή δράση 

που παρουσίαζε το αιθέριο έλαιο, οδήγησε κάποιους άλλους επιστήµονες στην 

απόφαση να ερευνήσουν την πιθανή επίδραση αυτού σε ευκαρυωτικά, και κυρίως 

καρκινικά, κύτταρα [Sivropoulou et al. 1996]. Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 

τέσσερεις κυτταρικές σειρές (δύο φυσιολογικές και δύο καρκινικές) και εκτέθηκαν 

στο αιθέριο έλαιο για 24 ώρες, οπότε και µετρήθηκε το ποσοστό των νεκρών 

κυττάρων. Το συµπέρασµα που βγήκε από τη µελέτη ήταν ότι το αιθέριο έλαιο, 

ακόµα και σε µικρές συγκεντρώσεις, προκαλούσε το θάνατο των καρκινικών 

κυττάρων στον ίδιο βαθµό που προκαλούσε τον θάνατο και των φυσιολογικών 

κυττάρων.

 

Ενδείξεις, θεραπευτική χρήση, εθνοφαρµακολογία  
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. 

Ο δίκταµνος 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 [Θεοδοσίου 1972, 

Οντι Μνιµη 1994, Πρινέας κ.α. 1983, Μπαζαίος 1986, Σκρουµπής 1990, Γκανιάτσας 

1966, www.magdalin.com, www.abio.gr/herbs/, Fournier 1948]. 

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

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

αντιµετώπιση ουλίτιδων [Μπαζαίος 1986, Μountain Valley Growers Inc.]. 

Το αφέψηµά του είναι διουρητικό [Μπαζαίος 1986]. 

Ως εµµηναγωγό φηµίζεται ότι βοηθάει σε περιπτώσεις αµηνόροιας, που 

προέρχεται από εξάντληση του οργανισµού (έλλειψη περιόδου) [Πρινέας κ.α. 1983, 

Μπαζαίος 1986, Σκρουµπής 1990, Fournier 1948]. 

Συνιστάται σε νευρικές διαταραχές, νευρικούς πονοκεφάλους και άλλα 

νοσήµατα του νευρικού συστήµατος, εξαιτίας των καταπραϋντικών ιδιοτήτων που 

εµφανίζει [Οντι Μνιµη 1994, Πρινέας κ.α. 1983, Μπαζαίος 1986]. 

Για τις αντισηπτικές του ιδιότητες χρησιµοποιείται σε διαλείποντες πυρετούς, 

γρίπες και κρυολογήµατα [Ζαννετού 2000, Μπαζαίος 1986, Σκρουµπής 1990, 

Μountain Valley Growers Inc.]. 

Η ρίζα του ως αλοιφή βρίσκει χρήση κατά της ισχυαλγίας, ενώ ο χυµός του 

καταναλώνεται µέσα σε κρασί για να θεραπεύσει τα δαγκώµατα φιδιού 

[www.iama.gr]. 

Μερικοί συνιστούν τη χρήση του στο σκορβούτο [Μπαζαίος 1986]. 

Η πιο γνωστή από παλιά χρήση του ήταν να βοηθάει τις γυναίκες να γεννούν 

πιο εύκολα και γρήγορα (οι επίτοκες έπιναν µερικά αφεψήµατα άγριου δικτάµνου), 

ενώ συνήθως χρησιµοποιούταν και ως εκτρωτικό µέσο [Πρινέας κ.α. 1983, Μπαζαίος 

1986, Γκανιάτσας 1966, Gunther 1968]. 

Συχνά γίνεται χρήση του λόγω των ανθελµινθικών, αντιµικροβιακών και 

αντισπασµωδικών ιδιοτήτων του [Οντι Μνιµη 1994, Σκρουµπής 1990, Γκανιάτσας 

1966]. 

Τέλος, χρησιµοποιείται ως αιµοστατικό [Ζαννετού 2000, Σκρουµπής 1990, 

Gunther 1968, www.magdalin.com, www.abio.gr/herbs/], σε µώλωπες 

[Ζαχαρόπουλος 1959], και ως τονωτικό [www.ilios.ch.]. 

 



Παρενέργειες 
Λίγα είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τις πιθανές 

παρενέργειες που µπορεί να έχει η χρήση του φυτού [Μπαζαίος 1986]. Έτσι, 

συνιστάται, να µη γίνεται καθηµερινή χρήση του γιατί προκαλεί τοξικές 

παρενέργειες. Επιπλέον, θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει διακοπή της κύησης 

όταν πίνεται συχνά από µια έγκυο. Γενικότερα, όµως, 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. 

 

Σκευάσµατα  
Αρκετά είναι τα σκευάσµατα του φυτού αυτού που είτε χρησιµοποιούνται από 

παλιά και ως τις µέρες µας και προέρχονται από τη λαϊκή θεραπευτική, είτε έχουν τη 

βάση τους στις σηµερινές γνώσεις των επιστηµόνων. Αυτά διακρίνονται σε εγχύµατα, 

βάµµατα, οίνους, αφεψήµατα, επιθέµατα-καταπλάσµατα, σκόνες, µίγµατα, αλοιφές 

και λουτρά. Ακολουθούν διάφορες συνταγές για κάθε σκεύασµα. 

 

Εγχύµατα 
• Το φυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έγχυµα βάζοντας 1/2 – 5 δράµια του 

φυτού σε 150 δράµια νερό [Πρινέας κ.α. 1983]. 

• Για την παρασκευή του εγχύµατος αρκεί να τοποθετήσουµε 5-10gr σε 1 λίτρο 

βραστού νερού και να τα αφήσουµε εκεί για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια 

µπορούµε να πίνουµε δύο φλιτζάνια την ηµέρα [Μπαζαίος 1986, 

www.abio.gr/herbs/]. 

• Χρησιµοποιούνται 20-30gr από ολόκληρο το φυτό σε ένα λίτρο νερό για να 

καταπολεµηθούν η ατονία και οι σπασµοί [Οντι Μνιµη 1994]. 

 

Βάµµατα 

• Ως βάµµα σε δόση 1 ½  –3 δραµιών µέσα σε ποτό [Πρινέας κ.α. 1983]. 

• Το βάµµα λαµβάνεται όταν τοποθετήσουµε 15-20gr µέσα σε κρασί ή ρακί. 

Ύστερα από λίγες µέρες µπορεί να χρησιµοποιηθεί λίγο-λίγο (το πολύ 50 

γραµµάρια τη µέρα για 3-4 µέρες) [Μπαζαίος 1986, www.abio.gr/herbs/]. 



• Φτιάχνετε σε κρασί ή ρακί µε 15-20gr βότανο και χρησιµοποιείται όπως και 

το αραιωµένο αφέψηµα [Οντι Μνιµη 1994]. 

• Είναι δυνατό να παρασκευασθεί αφήνοντας 40gr ανθισµένες κορυφές να 

χωνευτούν σε µισό λίτρο καθαρό οινόπνευµα ή ζιβανία ή κρασί για λίγες 

µέρες και κατόπιν σουρώνουµε και φυλάµε το υγρό. Πίνουµε ένα µικρό 

ποτηράκι µετά από κάθε φαγητό για τις ευστόµαχες και χωνευτικές του 

ιδιότητες [Ζαννετού 2000]. 

 

Οίνοι 

• Ως οίνος, χρησιµοποιώντας 2 µέρη του φυτού σε 20-30 µέρη κρασιού και µε 

κατεργασία 2-3 ηµερών και λήψη σε δόση 20-30 δραµιών την ηµέρα [Πρινέας 

κ.α. 1983]. 

• Τονωτικό κρασί: φτιάχνεται µε 20-30gr βότανο σε ένα λίτρο κρασί ή ρακί 

[Οντι Μνιµη 1994]. 

 

Αφεψήµατα 

• Για να παρασκευάσουµε το αφέψηµα βάζουµε 10-15gr φύλλα του φυτού σε 

µισό λίτρο νερό, το αφήνουµε να φτάσει στη θερµοκρασία βρασµού και το 

αφήνουµε να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά πριν το φιλτράρουµε και το 

χρησιµοποιήσουµε [Μπαζαίος 1986, www.abio.gr/herbs/]. 

• Βάζουµε 20-30gr βότανο σε ένα λίτρο νερό για ένα τονωτικό ρόφηµα που 

καταπραϋνει τους πονοκέφαλους, τις νευραλγίες και τις στοµαχικές 

διαταραχές. Επιπλέον, λαµβάνεται για τις παθήσεις του συκωτιού, αλλά και 

ως εµµηναγωγό [Οντι Μνιµη 1994]. 

 

Επιθέµατα-καταπλάσµατα 

• Για να δηµιουργήσουµε ένα κατάπλασµα αφήνουµε φύλλα του σε µικρή 

ποσότητα βραστού νερού έτσι ώστε να υγρανθούν και µετέπειτα τα τυλίγουµε 

σε γάζες [Μπαζαίος 1986, www.abio.gr/herbs/]. 

• Με τον πολτό του βοτάνου ή µε το βάµµα φτιάχνονται καταπλάσµατα ή 

επιθέµατα για τους πονοκέφαλους, τους πόνους του στοµάχου, τις παθήσεις 



του συκωτιού, τις φλεγµονές του δέρµατος, για εξελκώσεις και δοθιήνες. Τα 

επιθέµατα στο υπογάστριο βοηθούν κατά τον τοκετό, ενώ το κατάπλασµα από 

πολτό είναι πολύ αποτελεσµατικό για τις εκχυµώσεις κατά της δυσοσµίας του 

στόµατος (µάσηµα φύλλων) [Οντι Μνιµη 1994]. 

 

Σκόνες 

• Όταν τρίψουµε τα ξερά φύλλα του σε σκόνη και τη ρίξουµε σε πληγή 

σταµατάει το αίµα [Μπαζαίος 1986, www.abio.gr/herbs/]. 

• Σκόνη: χρησιµοποιείται ως αντιµικροβιακό, αντισηπτικό, ανθελµινθικό, 

αντιαιµορραγικό και επουλωτικό φάρµακο [Οντι Μνιµη 1994]. 

• Από τη σκόνη µπορούµε να διαλύσουµε ένα κουταλάκι του καφέ σε ένα 

ποτήρι καυτό νερό, να το αφήσουµε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια να το 

πιούµε µε δοσολογία δύο ποτήρια την ηµέρα [Ζαννετού 2000]. 

 

Μίγµατα 

• Μερικοί χρησιµοποιούν το φυτό για να φτιάξουν το λεγόµενο ‘Dictamus 

Creticus mixture’, το οποίο αποτελείται από τις εξής δρόγες: Cortex Canella, 

Ocinum basilicum, Salvia officinalis, Mentha officinalis, Thymus vulgaris, 

Dictamnus creticus, Camelia sinensis, Sideritis officinalis, Rosa canina. Το 

µίγµα των παραπάνω τονωτικών δρογών µπορεί εύκολα να αντικαταστήσει 

τον καφέ [www.iama.gr]. 

 

Αλοιφές 

• Πολλοί φτιάχνουν µε τη δρόγη του φυτού την αλοιφή “Flying Ointment”, η 

οποία παρασκευάζεται από ένα µέρος από καθεµιά από τις παρακάτω δρόγες: 

Dittany of Crete (Origanum dictamnus), Cinquefoil (Potentilla simplex, 

Rosaceae), Mugwort (Artemisia douglasiana, Asteraceae), Parsley 

(Petroselinum crispum, Apiaceae). Τα τέσσερα µέρη θερµαίνονται ήπια σε 

χαµηλή θερµοκρασία µέχρι να υγροποιηθούν, ενώ παρατηρούµε ότι δεν 

καίγονται. Προσθέτουµε ένα µέρος µίγµατος αποξηραµένων δρογών, 

ανακατεύουµε µε µια ξύλινη κουτάλα µέχρι να γίνει πλήρης ανάµιξη και 



συνεχίζουµε τη θέρµανση µέχρι να εξατµιστεί το αιθέριο έλαιο, γεγονός που 

το καταλαβαίνουµε από την οσµή του αέρα. Πιέζουµε το µίγµα µέσα από 

κόσκινο και το βάζουµε σε γυάλινο βάζο. Προσθέτουµε σε αυτό µισό κουτάλι 

του τσαγιού βάµµα βενζόης ως φυσικό συντηρητικό. Το αποθηκεύουµε σε 

δροσερό και σκοτεινό µέρος, όπως µέσα στο ψυγείο. Η αλοιφή θα πρέπει να 

κρατήσει για εβδοµάδες ή και µήνες ακόµα. Αν µαυρίσει η αλοιφή, τότε την 

πετάµε και στο βάζο, αφού καθαριστεί, τοποθετούµε νέα, πρόσφατα 

παρασκευασµένη αλοιφή [www.Mugwort-Mugwort]. 

 

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 [Ζαννετού 2000]. 

  

Καθεστώς προστασίας, εµπόριο και διακίνηση 
Το φυτό Origanum dictamnus περιλαµβάνεται στη Συνθήκη της Βέρνης, την 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και το Π.∆. 67/81, ενώ κοµµάτι του πληθυσµού υπάγεται µέσα 

στον Εθνικό ∆ρυµό της Σαµαριάς, όπου και απαγορεύεται η συλλογή του 

[Παπαγεωργίου κ.α. 2001]. 

Το φυτό του δικτάµνου, εξαιτίας των φαρµακευτικών και αρωµατικών του 

ιδιοτήτων, έγινε πασίγνωστο παγκοσµίως, γεγονός που οδήγησε στην εξαγωγή 

ποσοτήτων του στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία και 

Γερµανία. Το 1929 που οι ποσότητες που εξάγονταν  προέρχονταν µόνο από τον 

αυτοφυή δίκταµνο, η τιµή του είχε φτάσει τις 1200 δραχµές ανά κιλό. Αυτό 

συνέβαινε, γιατί η συλλογή του ήταν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εξαιτίας της 

ιδιαίτερης γεωγραφικής εξάπλωσης που το χαρακτηρίζει. 

Από τη στιγµή όµως, που λόγω της ελκυστικής τιµής του αλλά και της 

επικινδυνότητας της συλλογής του, άρχισε η συστηµατική του καλλιέργεια, η τιµή 

του µειώθηκε στις 400-600 δραχµές ανά κιλό το 1939. Έτσι, το 1956 η εµπορική του 

τιµή έφτασε να είναι µόνο η διπλάσια της παραγωγικής του, δηλαδή 210 δραχµές ανά 



κιλό. Ωστόσο, παρόλη τη µείωση της τιµής του φυτού, αν λάµβανε κανείς υπόψιν ότι 

η µέση παραγωγή του φυτού ήταν 125-130 κιλά ξηρού φυτού ανά στρέµµα, τότε η 

τιµή του συνέχιζε να είναι ικανοποιητική σε σχέση µε αυτή άλλων φυτών που έδιναν 

την ίδια παραγωγή [Καββάδας 1956]. Στις µέρες µας το ένα κιλό αποξηραµένου 

φυτού πουλιέται στην τιµή των 72.70 ευρώ. 
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Πηγές από το ∆ιαδίκτυο 
• ‘Diktamus (Dictamus origanus) 50gr’, www.abio.gr/herbs/ 

• ‘Burning Bush’, www.botanical.com 

• ‘∆ΙΚΤΑΜΟΣ’, www.esoterica.gr/articles/alt_med/plants/plants.htm 

• ‘Dictamus Creticus mixture’, www.iama.gr 

• ‘Dictamos (Origanum dictamus)’, www.ilios.ch 

• ‘DITTANY OF CRETE’, www.magdalin.com 

• ‘Flying Ointment Recipe #1’, www.Mugwort-Mugwort 

• ‘Dittany of Crete’, Mountain Valley Growers Inc.  
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