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Περιεχόμενα

1. Τι είναι τα αιθέρια έλαια ;

2. Πως παρασκευάζονται τα 

αιθέρια έλαια ;

3.Σημαντικότερα αιθέρια 

έλαια της Ελλάδας



1. Τι είναι τα αιθέρια έλαια?

● Τα αιθέρια  έλαια (essential oils) είναι πτητικές ενώσεις 

(ουσίες που εξατμίζονται εύκολα) τα οποία βρίσκονται 

στα αρωματικά φυτά.

● Χαρίζουν αρωματικές και θεραπευτικές ιδιότητες στο 

φυτό.

● Είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις. Περιέχουν δηλαδή στο 

μόριό τους άτομα άνθρακα.



2.Πως παρασκευάζονται τα αιθέρια 

έλαια ;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βγάλεις τα 

αιθέρια έλαια από ένα φυτό. Η απόσταξη είναι 

ο καλύτερος και ο αρχαιότερος.



Υπάρχουν τρεις παραλλαγές για τη διαδικασία 

απόσταξης :

● 1. Υδροαπόσταξη

● 2. Απόσταξη με νερό και ατμό

● 3. Απόσταξη με ατμό.



3.Σημαντικότερα αιθέρια έλαια της 

Ελλάδας
●1)Χαμομίλη

●2)Βασιλικός

●3)Δεντρολίβανο

●4)Γιασεμί

●5)Λεβάντα

●6)Μελλισόχορτο

●7)’Αγιο Μύρο



1.Χαμομήλι

(Anthemis Nobilis )

Το έλαιο του χαμομηλιού βοηθάει στη 

χαλάρωση των νεύρων και είναι πολύ γνωστό 

ηρεμιστικό. Επίσης καταπολεμά τα 

κρυολογήματα και τους ρευματισμούς . 

Βασιλικός

2. Βασιλικός

(Ocimum basilicum)

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του 

βασιλικού βρίσκονται κυρίως στο 

αιθέριο έλαιό του, το οποίο είναι πολύ 

καλό αντισπασμωδικό. Το «τσάι» από 

βασιλικό είναι ιδιαιτέρως χωνευτικό, 

διουρητικό και τονωτικό, καταπραΰνει 

το έντερο και τις νευρικές ημικρανίες.



3.Δεντρολίβανο ή ἀπόσπληνος

Το αιθέριο έλαιο  που προέρχεται από τα άνθη 

του, έχει πολλές θεραπευτικές δράσεις . Έχει 

έντονη αντισηπτική και αντί- βακτηριδιακή

δράση και βοηθάει και στη θεραπεία 

αναπνευστικών προβλημάτων, από ένα απλό 

κρυολόγημα, ιγμορίτιδα μέχρι και στο άσθμα. 

4.Γιασεμί ή ίασμος

Χάρη στις καταπραϋντικές και 

αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες 

ενδείκνυται για τον αρωματισμό του 

χώρου και χρησιμοποιείται κυρίως για τον 

καλλωπισμό του δέρματος.



5.Λεβάντα(Lavandula)

Tο αιθέριο έλαιο της λεβάντας είναι πολύ 

γνωστό για τις εξισορροπητικές και 

ηρεμιστικές του ιδιότητες. Εξισορροπεί 

και ανακουφίζει πόνους από ημικρανία, 

αρθρίτιδα, ρευματισμούς, ηλιακά 

εγκαύματα. Χρήσιμο έλαιο κατά της 

έντασης, του στρες, του πανικού, της 

υστερίας, της κούρασης και προπαντός 

κατά της αϋπνίας

6.Μελισσόχορτο

(Melissa officinalis)
Το απόσταγμα του ελαίου εξάγεται από 

την κορυφή των φύλλων του 

Μελισσόχορτου και γίνεται με την μέθοδο 

την απόσταξης με ατμό. Ιδιότητες του είναι 

η καταπολέμηση της κατάθλιψης, είναι 

αντισπασμωδικό, βακτηριοκτόνο, 

εφιδρωτικό, αντιπυρετικό, κατευναστικό 

και τονωτικό.



7.Άγιο Μύρο 

Άγιο Μύρο ονομάζεται ένα 

μείγμα λαδιού και 57 

διαφορετικών φαρμακευτικών 

ουσιών, το οποίο 

παρασκευάζεται κατ’ αρχαίο 

προνόμιο αποκλειστικά στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο



7.Άγιο Μύρο 

Τα συστατικά του Αγίου 

Μύρου αλλάζουν από 

εποχή σε εποχή. Η 

πρώτη γραπτή συνταγή , 

σε βερβενικό κώδικα του 

8ου αιώνα , αναφέρει 13 

υλικά . Σήμερα 

κατασκευάζεται από 57 

υλικά . 



7.Άγιο Μύρο 

Χρήσεις εκτός του χρίσματος για το Άγιο 

Μύρο είναι:

α) Για το χρίσμα ανθρώπων που 

προσέρχονται στην Ορθοδοξία από άλλα 

δόγματα των οποίων γίνεται δεκτή η 

προηγούμενη βάπτιση.

β) Στα εγκαίνια ναών , για τον καθαγιασμό 

της Αγίας Τράπεζας

γ) Στην καθιέρωση ιερών αντικειμένων και 

εικόνων 

δ) Στη στέψη ορθόδοξων Βασιλέων και 

Αυτοκρατόρων

ε) Στην ανακομιδή ιερών λειψάνων



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


