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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΑΠΟ 
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 

Εισαγωγή 

Βασικό αντικείμενο της έρευνάς μας είναι η χημική σύσταση και ο 

βιολογικός ρόλος των αιθερίων ελαίων, ποιοι και με ποια μέσα 

παρασκεύαζαν αιθέρια έλαια σε κάθε εποχή και σε ποιους τομείς της 

ζωής τους τα χρησιμοποιούσαν. Εργάστηκαν οι μαθητές Ντούνης 

Δημήτρης, Περιάλης Κώστας, Σιμόνι Κωνσταντίνος και Σπάχο Άγγελος. Η 

περιγραφική ερευνητική προσέγγιση βασίστηκε σε πληροφορίες που 

συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν κατάλληλα για τη συγγραφή του 

παρόντος κειμένου.  

Α. Αιθέρια έλαια  

Σύμφωνα με τον Hergreaves (1975), αιθέρια έλαια θεωρείται η 

ομάδα των αρωματικών πτητικών ουσιών, οι οποίες είναι διαλυτές στην 

αλκοόλη, λιγότερο διαλυτές στο νερό και αποτελούνται από ένα μίγμα 

εστέρων, αλδεϋδών, κετονών και τερπενίων. Η σύνθεσή τους είναι 

αποτέλεσμα αποκλειστικά φυσικών ενζυμικών αντιδράσεων. Το 

χαρακτηριστικό άρωμα κάθε αιθέριου ελαίου είναι συνισταμένη όλων 

των συστατικών του, αλλά πολλές φορές η παρουσία ενός μόνο 

συστατικού σε αναλογία 1% ή και μικρότερη, έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή του αρώματος. Από χημική άποψη, τα φυτικά αιθέρια έλαια 

αποτελούνται κυρίως από τερπένια. Τα τερπένια είναι μικρά οργανικά 

μόρια που εμφανίζουν τεράστια ποικιλομορφία ως προς τη δομή τους. 

Σήμερα γνωρίζουμε τη δομή χιλιάδων τερπενίων, μερικά από αυτά είναι 

υδρογονάνθρακες, άλλα περιέχουν άτομα οξυγόνου, άλλα είναι 

κυκλικές και άλλα άκυκλες οργανικές ενώσεις. 

Στα φυτά η παραγωγή των αιθερίων ελαίων γίνεται σε 

ειδικευμένους εκκριτικούς σχηματισμούς, όπως τα ελαιοφόρα δοχεία, 
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αδενώδη τοιχώματα, ελαιοφόροι πόροι και ιδιόβλαστα ελαιοκύτταρα. 

Σχετικά με τη σημασία των αιθερίων ελαίων έχουν γίνει υποθέσεις, ενώ 

ο πραγματικός βιολογικός τους ρόλος ερευνάται ακόμα. Τα αιθέρια 

έλαια είναι πρόδρομες ουσίες δραστικών μεταβολιτών και μειώνουν 

την απώλεια του νερού με την διαπνοή.  

 

Το πρώτο αιθέριο έλαιο, που αποστάχθηκε με πρωτόγονο τρόπο, 

ήταν το τερεβινθέλαιο που βγαίνει από το ρετσίνι των κωνοφόρων 

δένδρων. Για να εξάγουν τα αιθέρια έλαια από τα άνθη, τα φύλλα και 

τις ρίζες, τοποθετούσαν τα φυτικά αυτά τμήματα μέσα σε δοχεία, που 

περιείχαν λίπος εκλεκτής ποιότητας και τα άφηναν στον ήλιο για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Με την αφαίρεση του λίπους, το προϊόν που 

παρέμενε ήταν μια αρωματική αλοιφή. Η πρώτη λεπτομερής περιγραφή 

απόσταξης αιθερίων ελαίων, ανήκει στον Καταλανό γιατρό Arnald de 

Villanova (1235-1311). Η απόσταξη, ως μέθοδος παραλαβής αιθέριου 

ελαίου από τα φυτά, με τη βοήθεια της θερμότητας, πραγματοποιήθηκε 

από τον Ελβετό Bombastus Paracelsus von Honhehheim (1493-1541). 

Μέχρι το 18ο αι. αρκετοί ερευνητές, κυρίως φαρμακοποιοί, 

ασχολήθηκαν και περιέγραψαν τη φύση και τις μεθόδους παραλαβής 

των αιθερίων ελαίων. Ο 18ος αι. μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο αιώνας 

των Άγγλων βοτανολόγων. 

Φυσικές ιδιότητες  

Τα αιθέρια έλαια βρίσκονται σε υγρή μορφή, σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, αλλά γίνονται πτητικά σε θερμοκρασίες ζέσης (50-320 

  

Εικόνες 1,2 
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 Εικόνα 3 

οC). Λόγω της πτητικότητας έχουν χαρακτηριστικό άρωμα. Η 

πλειονότητα των αιθερίων ελαίων είναι σχεδόν άχρωμα και έχουν 

υψηλό δείκτη διάθλασης, με εξαίρεση το αιθέριο έλαιο της αρτεμισίας. 

Είναι διαλυτά στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες αλλά έχουν 

πολύ μικρή διαλυτότητα στο νερό. Επίσης έχουν χαμηλότερη πυκνότητα 

από το νερό γεγονός που επιτρέπει το διαχωρισμό τους με 

υδροαπόσταξη, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως τα αιθέρια έλαια της 

κανέλας και γαρύφαλλου. 

Χημική ποικιλότητα  

Τα αιθέρια έλαια εμφανίζουν ετερογένεια. Συγκεκριμένα, 

περιέχουν πτητικά συστατικά κατά 85-99%, που είναι μίγμα από 

τερπενικές, τερπενοειδείς και άλλες αρωματικές και αλειφατικές 

ενώσεις.  

Τα τερπένια έχουν ως βάση μία 

αλυσίδα πενταμερούς άνθρακα (C5), το 

ισοπρένιο και χωρίζονται σε 

μονοτερπένια (ΜΤ) (C10) και 

σεσκιτερπένια (C15). Τα μονοτερπένια 

είναι το πιο σύνηθες συστατικό των 

αιθερίων ελαίων και ορισμένες φορές 

συνεισφέρουν έως και 90% στη 

συνολική σύσταση τους. Τα ΜΤ μπορούν 

να χωριστούν στις υποκατηγορίες 

υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, κετόνες, 

κ.α. Γνωστά αιθέρια έλαια που ανήκουν 

στην κατηγορία των ΜΤ 

υδρογονανθράκων είναι το πινένιο και 

το λιμονένιο, που βρίσκονται άφθονα 

στην οικογένεια των κωνοφόρων και εσπεριδοειδών. Στις MT αλκοόλες 

ανήκουν η γερανιόλη, η λιναλόλη και η βορνεόλη, ενώ χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ΜΤ κετονών είναι η καμφορά και η θουγιόνη. Τα 

σεσκιτερπένια απαντώνται κυρίως στις οικογένιες Zingiberaceae και 

Asteraceae. Παράδειγμα σεσκιτερπενίου είναι το β-εποξείδιο του 

καρυοφυλλενίου που βρίσκεται στο αιθέριο έλαιο του γαρύφαλλου και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Zingiberaceae&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Asteraceae&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
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του φασκόμηλου. Υπάρχουν πάνω από 1.000 μονοτερπένια και πιθανόν 

3.000 σεσκιτερπένια που έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής. Τέλος, σε 

μικρότερο ποσοστό συμμετέχουν στα αιθέρια έλαια οι αρωματικές 

ενώσεις της ομάδας του φαινυλοπροπανίου. Τυπικά μέλη αυτής της 

ομάδας είναι οι κουμαρίνες στις οποίες ανήκουν οι ενώσεις ανηθόλη ή 

εστραγκόλ, που βρίσκονται στην οικογένεια Apiaceae και Rutaceae. 

Άλλες τυπικές αρωματικές είναι η ευγενόλη και η βανιλίνη. 

Παράγοντες που την επηρεάζουν  

Η χημική ταυτότητα των αρωματικών φυτών, αυτοφυών ή 

καλλιεργούμενων, προσδιορίζεται από την ποσότητα του αιθέριου 

ελαίου που παράγουν (απόδοση σε αιθέριο έλαιο: ml/100gr ξηρού 

βάρους φυτού) και από την ποιοτική και ποσοτική σύσταση αιθερίων 

ελαίων (δηλαδή το είδος των ενώσεων που συνιστούν το αιθέριο έλαιο 

και την εκατοστιαία συμμετοχή τους). Και οι δύο παράμετροι ποικίλουν 

τόσο στα αυτοφυή όσο και στα καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά ως 

προς: 

 τα διαφορετικά τμήματα των φυτών που παράγουν αιθέριο έλαιο. 

Συνήθως τα άνθη και τα φύλλα παράγουν τις μεγαλύτερες 

ποσότητες ενώ οι βλαστοί τη μικρότερη. 

 την εποχή συλλογής (εποχική ποικιλότητα). Όσον αφορά στην 

ποσότητα, κυρίως συνδέεται με τη φάση ανάπτυξης του φυτού, π.χ. 

το φασκόμηλο παράγει διπλάσια ποσότητα αιθέριου ελαίου κατά το 

καλοκαίρι από την άνοιξη που είναι η εποχή ανθοφορίας του. Αλλά 

και η σύστασή τους διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια του έτους. 

 τη γεωγραφική κλιματική ποικιλότητα. Μεγάλος βαθμός ποικιλότη-

τας έχει καταγραφεί στους αυτοφυείς πληθυσμούς των αρωματικών 

φυτών ανάλογα με την περιοχή εξάπλωσής τους.  

Βιολογική δραστικότητα  

Σημαντική είναι η βιολογική δράση των αιθερίων ελαίων ως 

αλληλοπαθητικών δραστικών ουσιών, απωθητικών ή ως προσελκυστι-

κών, στην φυτππαθογόνο/φυτοφάγο αλληλεπίδραση. Παρατηρήθηκε 

ότι γύρω από αρωματικά φυτά, όπως η Σάλβια (Σάλβια η λευκόφυλλος - 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Apiaceae&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rutaceae&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CE%B7_%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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Salvia leucophylla, Greene) και η Αρτεμίσια (Αρτεμίσια η καλιφορνική - 

Artemisia californica, Less.) δε φύτρωναν ετήσια φυτά σε διάμετρο 

90cm, ενώ σε απόσταση 2-6m η παρουσία τους ήταν περιορισμένη. 

Εξαιτίας αυτού του φαινομένου βρέθηκε ότι πτητικά συστατικά 

(κινεόλη, καμφορά, πινένιο, θουγιόνη) που απελευθερώνονται από τα 

φυτικά είδη δρουν ως αναστολείς της φύτρωσης στο εγγύς περιβάλλον 

των φυτών. Τα τερπενοειδή εκπέμπονται κατά τη διάρκεια θερμών 

περιόδων και συμπυκνώνονται στην επιφάνεια του εδάφους γύρω από 

τα φυτικά είδη.  

Μία ακόμη δράση που έχει παρατηρηθεί αφορά στην άμυνα και 

στην επούλωση πληγών σε είδη κωνοφόρων δέντρων. Σε συνδυασμό με 

τις ρητίνες που εκκρίνουν τα κωνοφόρα σε περίπτωση τραυματισμού, 

συντελούν στην επούλωση της πληγής και επομένως στην πρόληψη της 

εισόδου σε παθογόνους παράγοντες. Τα αιθέρια έλαια προσελκύουν τα 

έντομα, που μαζεύουν τη γύρη και βοηθούν έτσι στην αναπαραγωγή 

και επικονίαση. Επιπλέον πτητικά 

μονοτερπένια που εκκρίνονται κατά 

τη διάρκεια φυτοφάγου 

δραστηριότητας ή δραστηριότητας 

εντόμων λειτουργούν ως 

αποτρεπτικά ή αντιβιοτικά για τα 

φυτά, αλλά επίσης μπορούν να 

δράσουν και ως οδηγός για 

θηρευτές (π.χ. παρασιτικές σφήκες). 

Τέλος τα αιθέρια έλαια, λόγω των 

διαφόρων συστατικών που 

περιέχουν, έχουν αντισηπτικές 

ιδιότητες και ενεργούν κατά των 

βακτηρίων, των μυκήτων και των 

ζυμών. 

Φυτά σε ακραία περιβάλλοντα συχνά πρέπει να αντεπεξέλθουν 

σε ακραίες θερμοκρασίες. Η σύνδεση μεταξύ συγκέντρωσης ισοπρενίου 

(τερπένιο) και θερμοαντοχής οδήγησε στην εικασία ότι αυτά τα 

συστατικά αυξάνουν την αντοχή στη θερμότητα αλληλεπιδρώντας με τις 

 
 Εικόνα 4 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
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μεμβράνες των φυτών. Μία παρόμοια δράση εικάζεται και για τις 

φυσιολογικές και φαρμακολογικές λειτουργίες στον άνθρωπο. Στη 

γεωπονική επιστήμη έχουν ήδη πρακτική εφαρμογή ως προαγωγοί της 

άνθησης, νηματωδοκτόνα, κ.α.  

Μέσα από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής τα φυσικά 

προϊόντα διαθέτουν μοναδική και συντριπτική χημική ποικιλότητα και 

έχουν εξελιχθεί διαθέτοντας άριστη αλληλεπίδραση με τα βιολογικά 

μακρομόρια. Χάρη στην ποικιλότητα και την εξειδίκευση τα φυσικά 

προϊόντα παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες ως ρυθμιστές μοριακών 

λειτουργιών, γεγονός που τα καθιστά βασική πηγή για την ανακάλυψη 

φαρμάκων και την παροχή σχεδιαστικών προτύπων για την κατασκευή 

συνθετικών μορίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φυτικού είδους που 

συνέβαλε στην καταπολέμηση της παιδικής λευχαιμίας είναι ο 

Καθάρανθος ο ρόδινος, Catharanthus roseus, (L.)G. Don. Ενώ, όσον 

αφορά τον τομέα των τροφίμων η χρήση των αιθερίων ελαίων ως 

συντηρητικών τροφίμων και φυσικών αντιοξειδωτικών ήταν 

διαδεδομένη παραδοσιακά στην τοπική κουζίνα και αξιοποιείται από τη 

βιομηχανία τροφίμων σήμερα.  

Β. Τα αιθέρια έλαια στην αρχαιότητα 

Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν όλα σχεδόν 

τα αρωματικά φυτά σαν αρτύματα και για τον αρωματισμό του 

κρασιού. Η εμπορία των αιθερίων ελαίων ξεκίνησε από την Ασία, πριν 

από 6000-7000 χρόνια, από τους Κινέζους και συνεχίστηκε από τους 

Άραβες οι οποίοι το μετέφεραν στην Ευρώπη. Η μέθοδος της απόσταξης 

για την παραγωγή και απομόνωση των αιθερίων ελαίων, εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά από ανατολικούς λαούς και ιδίως από τους Ινδούς, 

Πέρσες και Αιγυπτίους. 

Από το 7000π.Χ. έως το 4000π.Χ. τα λιπαρά έλαια από ελιά και 

σουσάμι πιστεύεται ότι έχουν συνδυαστεί με αρωματικά φυτά για να 

δημιουργήσουν τις πρώτες αλοιφές στη Νεολιθική Εποχή. Το 3000 π.Χ. 

καθώς οι Αιγύπτιοι μαθαίνουν να γράφουν και να κάνουν τούβλα, είχαν 

ήδη εισάγει μεγάλες ποσότητες μύρου. Κατά πάσα πιθανότητα το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://chimikoergastirio.blogspot.com/2008/09/blog-post.html
http://chimikoergastirio.blogspot.com/2008/09/blog-post.html
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εμπόριο ξεκίνησε με τα μπαχαρικά, το κόμμι και άλλα αρωματικά φυτά, 

που κυρίως προορίζονταν για θρησκευτικός σκοπούς. 

 

Σε σύγχρονη αρχαιολογική αποστολή, το 1975 στην κοιλάδα του 

Ινδού ποταμού, ο Δρ. Paolo Rovesti βρήκε ασυνήθιστη συσκευή από 

τερακότα, που βρίσκεται σήμερα στο μουσείο Τάξιλα, μαζί με άλλα 

δοχεία αρωμάτων και ελαίων.  Έμοιαζε με πρωτόγονη συσκευή 

απόσταξης, αν και η ταμπέλα που το χρονολογούσε στο 3000 π.Χ. το 

τοποθετούσε χρονολογικά 4000 χρόνια νωρίτερα από ότι μαρτυρούν οι 

περισσότερες πηγές ως ημερομηνία της εφεύρεσης της απόσταξης. Στη 

συνέχεα ανακαλύφθηκε στο Αφγανιστάν συσκευή παρόμοιου 

σχεδιασμού, αναμφισβήτητα συσκευή απόσταξης, που χρονολογείται 

γύρο στο 2000 π.Χ. 

Το βιβλίο της Εξόδου (1200 π.Χ.) περιέχει τη συνταγή για το άγιο 

λάδι που δόθηκε στο Μωϋσή για τη μύηση των ιερέων: μύρο, κανέλα 

και καλάμι, αναμεμειγμένα με ελαιόλαδο. Παρά το γεγονός ότι ο 

Μωϋσής θέσπισε αυστηρή τιμωρία για όσους είχαν ιερά έλαια και 

θυμιάματα για κοσμική χρήση, τα αρωματικά έλαια δεν περιορίστηκαν 

σε θρησκευτική χρήση όπως μαθαίνουμε από βιβλία και τραγούδια της 

εποχής. 

 

Εικόνα 5 
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 Εικόνα 6 

Πρώτοι οι αιγύπτιοι, σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, έκαιγαν 

λιβάνι για θεραπευτικούς σκοπούς. Κάπνιζαν τους ασθενείς τους αλλά 

και τον αέρα γύρω από αυτούς, για να τον απολυμάνουν. Αργότερα 

άλειβαν τους νεκρούς με αιθέρια έλαια για αντισηψία, και έχουμε 

παράδειγμα τις μούμιες του Φαραώ που σώζονται μέχρι σήμερα. Όλοι 

οι λαοί που ασχολήθηκαν με τη χρήση των αιθερίων ελαίων φαίνεται 

πως είχαν βαθιά γνώση των θεραπευτικών ιδιοτήτων των αντίστοιχων 

φυτών. Οι κινέζοι είναι πιθανό να γνώριζαν νωρίτερα από τους 

Αιγυπτίους τα μυστικά της αρωματοθεραπείας. Οι γνώσεις αυτές 

πέρασαν αργότερα στους Έλληνες και από αυτούς στους Ρωμαίους.  

Είναι γνωστό πως οι Αρχαίοι Έλληνες γιατροί χρησιμοποιούσαν τα 

αιθέρια έλαια, όπως ο Διοσκουρίδης κι ο Γαληνός, που διετέλεσαν 

προσωπικοί γιατροί Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Η ανακάλυψη 

πρωτόγονων αποστακτήρων τοποθετεί τη χρήση των αιθερίων ελαίων 

ακόμη παλαιότερα στο χρόνο, σε προϊστορικές εποχές. Οι γιατροί τις 

κάθε εποχής είχαν με το μέρος τους τη 

φύση και τα φάρμακα που αυτή 

προσφέρει, τα αιθέρια έλαια, για να 

θεραπεύσουν πλήθος ασθενειών. Βασικό 

στοιχείο της θεραπευτικής που ασκούσαν 

ήταν η επιδίωξη της ισορροπίας 

κυκλοφορικού και λεμφικού συστήματος. 

Με τη διαρκή τόνωση των σημείων στο 

σώμα που δέχονται πιέσεις και εντάσεις 

καθημερινά, κατόρθωναν να 

απομακρύνουν τους κινδύνους που 

απειλούσαν την υγεία και ασθένειες που 

προσέβαλαν τον καταπονημένο οργανισμό. 

Στην Ελλάδα, πολύτιμα έλαια, αρώματα, καλλυντικά, σκιές 

ματιών και βαφές δέρματος, μύρα ομορφιάς και βαφές μαλλιών ήταν 

σε καθολική χρήση. Εξαγωγή και πώληση των ειδών αυτών αποτέλεσαν 

σημαντικό μέρος των συναλλαγών γύρω από τη Μεσόγειο. Κατά τη 

διάρκεια του 8ου και 7ου αι π.Χ. Έλληνες έμποροι κυριαρχούν στις αγορές 

των αιθερίων ελαίων και αρωμάτων. 
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Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος εισήλθε στην σκηνή του βασιλιά 

Δαρείου που νικήθηκε μετά τη μάχη της Ισσού, ο Αλέξανδρος πέταξε 

έξω κουτί του βασιλιά που περίεχε ανεκτίμητης αξίας έλαια, αλοιφές 

και τα αρώματα. Κατά ειρωνικό τρόπο, αφού ο Αλέξανδρος ταξίδεψε 

εκτενώς στην Ασία, είχε τόσο εθιστεί σε αρωματισμένα έλαια  που 

έκαιγε ένα αραβικό θυμίαμα στο θρόνο του συνεχώς. Έστειλε 

μοσχεύματα φυτών σε συμμαθητή του στην Αθήνα, από παντού όπου 

είχε ταξιδέψει. Ο συμμαθητής του τα μοσχεύματα τα χρησιμοποίησε  

για τη δημιουργία ενός βοτανικού κήπου στην Αθήνα. 

 

Γ. Κύριες θεραπευτικές ιδιότητες και χρήσεις των αιθερίων 

ελαίων 

Στο φάσμα των θεραπευτικών ιδιοτήτων τους τα αιθέρια έλαια 

εμφανίζουν αντισηπτικές, αντιβακτηριακές, αντιϊκές, αντιμυκητικές και 

επουλωτικές ιδιότητες, αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιτοξικές, και 

υπεραιμικές ιδιότητες, χαλαρωτικές, κατασταλτικές, αντικαταθλιπτικές, 

σπασμολυτικές, χωνευτικές και διουρητικές ιδιότητες. Ακόμα έχουν 

ανοσοδιεγερτικές, ορμονικές, αποχρεμπτικές και αποσμητικές και τέλος 

εντομοκτόνες και απωθητικές ιδιότητες. 

Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνταν κυρίως στην αρωματοποιία 

αλλά και στην ιατρική. Ήταν ήδη διαδεδομένη η χρήση τους για την 

αντιμετώπιση μιας μεγάλης ποικιλίας σωματικών και ψυχικών 

δυσαρμονιών, τόσο από τους βοτανολόγους όσο και από τους γιατρούς, 

που διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αι. Συνήθως χρησιμοποιούνταν 

  

Εικόνα 7,8 
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αρωματικά φυτά για θεραπευτικούς σκοπούς και τα πιο διαδεδομένα 

ήταν το χαμομήλι, η κανέλλα, το θυμάρι, το δενδρολίβανο, η δάφνη, ο 

μάραθος, κ.α. Μέχρι το 1940 ο κύριος ρόλος των αιθερίων ελαίων ήταν 

στο να αρωματίζουν τα σύνθετα (χημικά φάρμακα), τα οποία είχαν 

αντικαταστήσει τα παραδοσιακά βότανα. Η μελέτη των αιθερίων 

ελαίων συνεχίζεται έως σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουν μελετηθεί τα 

περισσότερα από αυτά. Σε αυτό έχει βοηθήσει η εφαρμογή νέων, 

βελτιωμένων μεθόδων ανάλυσης. Οι κυριότερες από αυτές είναι η 

αέρια χρωμογραφία (GC), η υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης 

(HPLC) και η φασματογραφία μαζών (MS). 

Ανάλογα με το είδος του φυτικού υλικού, την περιεκτικότητα σε 

αιθέρια έλαια, τη σύσταση και την οικονομική αξία χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές μέθοδοι παραλαβής αιθερίων ελαίων. Η πιο διαδεδομένη 

μέθοδος είναι η απόσταξη η οποία διακρίνεται σε υδροαπόσταξη, η 

ατμόϋδροαπόσταξη και η ατμοαπόσταξη (κύρια βιομηχανική μέθοδος). 

Όταν η πρώτη ύλη είναι άνθη (γιασεμί, υάκινθος, βιολέτα) συνήθως 

χρησιμοποιείται η τεχνική της εκχύλισης για την παραλαβή των 

αιθερίων ελαίων ενώ για ξηρούς καρπούς και το φλοιό των 

εσπεριδοειδών η έκθλιψη. Για τον εργαστηριακό έλεγχο της συνολικής 

περιεκτικότητας αιθερίων ελαίων σε μικρές ποσότητες αρωματικών 

φυτών χρησιμοποιείται υάλινη συσκευή τύπου Clevenger. 

Τα πιο γνωστά Αιθέρια έλαια: 

Πορτοκάλι Citrus sinensis και μανταρίνι Citrus reticulate 

Δύο από τα γνωστότερα εσπεριδοειδή φημίζονται για τις 

ευεργετικές τους επιδράσεις στο αφυδατωμένο δέρμα. Πρώτη φορά 

ήρθαν στη Δύση από τον Χριστόφορο Κολόμβο, ενώ αποτελούν έως και 

σήμερα αναπόσπαστο συστατικό της Κινέζικης ιατρικής. Τα γλυκά και 

ζεστά αρώματά τους τονώνουν το κουρασμένο πνεύμα, ενώ έχει 

παρατηρηθεί και ήπια αντικαταθλιπτική δράση τους. Ασκούν θετική 

επίδραση στην ψυχολογία του κουρασμένου ανθρώπου, ενισχύοντας 

την αισιοδοξία, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία στον χειρισμό 

της καθημερινότητας. Παραδοσιακό σύμβολο των καρπών αυτών είναι 

ο πλανήτης Δίας, της αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF


 15 

Κανέλα Cinnamomum zeylanicum 

Προέρχεται από τον κορμό ή τα φύλλα του ομώνυμου δέντρου. 

Τα πιο αρωματικά δένδρα καλλιεργούνται σήμερα στη Σρι Λάνκα, από 

όπου παίρνουμε και το αιθέριο έλαιο. Φημίζεται για τις αρωματικές της 

ιδιότητες, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται πολύ στη μαγειρική, την 

ζαχαροπλαστική και την αρωματοποιία Η αξία της κατά την αρχαιότητα 

ήταν τόσο μεγάλη που, όπως γράφει ο Πλίνιος, 250 g κανέλας είχαν την 

ίδια αξία με 5 kg ασήμι! Το αιθέριο έλαιό της έχει αντιβακτηριδιακές 

και τονωτικές και αφροδισιακές ιδιότητες. 

Γιασεμί Jasminum grandiflorum 

Παραδοσιακά θεωρείται ως ένα από τα πλέον χαλαρωτικά και 

μυρωδικά αιθέρια έλαια. Το άρωμα του φυτού θεωρούνταν στην 

Ανατολή της αρχαιότητας εξαιρετικά αφροδισιακό. Η επαφή του ελαίου 

με το δέρμα ή η οσμή του αρώματός του επιδρά ταχύτατα στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα την ανακούφιση του στρες και της 

ανησυχίας. Γι’ αυτό αρκετοί επιλέγουν να το ψεκάζουν στα σκεπάσματα 

και τα μαξιλάρια πριν τον ύπνο. Σύμβολό του το Φεγγάρι και η Ίσις της 

αρχαίας Αιγύπτου, θεά της γονιμότητας και ευφορίας. 

Τριαντάφυλλο Rosa damascena 

Η «Βασίλισσα» των λουλουδιών, όπως έγραφε η Σαπφώ, λόγω 

του υπέροχου αρώματός του και των ευεργητικών ιδιοτήτων του, 

κατείχε σημαντική θέση στην ιατρική πρακτική των αρχαίων Περσών, 

των Αιγυπτίων, των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Η χρήση του 

τριαντάφυλλου ενδείκνυται για την ανακούφιση παθήσεων του 

δέρματος και την ενυδάτωση της ξηρής, ευαίσθητης και ώριμης 

επιδερμίδας. Ψυχολογικά το τριαντάφυλλο επιδρά στο μυαλό και το 

συναίσθημα, ηρεμεί το νευρικό σύστημα και ανακουφίζει από αϋπνίες 

που σχετίζονται με άγχος. Ο Χριστιανισμός συνδέει το τριαντάφυλλο με 

την Αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, γι’ αυτό συχνά απεικονίζεται να 

περιβάλλει την Παναγία στις αγιογραφίες. Στην αρχαία Ελλάδα, ήταν το 

ιερό λουλούδι της Θεάς Αφροδίτης, συμβολίζοντας την ομορφιά, την 

αγάπη και τη γονιμότητα. 
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Λεβάντα Lavendula officinalis 

Η λεβάντα είναι αρωματικός θάμνος, αυτοφυης στις ορεινές 

περιοχές της Μεσογειακής Ευρώπης, παρότι πλέον καλλιεργείται σε 

πολλά μέρη του κόσμου. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες λεβάντας, ωστόσο 

η λεβάντα με τις περισσότερο ιαματικές ιδιότητες, θεωρείται η Αγγλική 

λεβάντα με την επιστημονική ονομασία Lavendula officinalis ή 

Lavendula angustifolia. Το όνομά της προέρχεται από το λατινικό 

«lavare», που σημαίνει «πλένομαι», καθώς οι αρχαίοι Ρωμαίοι 

συνήθιζαν να ρίχνουν άνθη λεβάντας στο νερό του μπάνιου τους. Η 

λεβάντα φημίζεται για τις κατευναστικές ιδιότητές της, καθώς 

χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πονοκέφαλο και την 

ανάπλαση του ταλαιπωρημένου και ασθενούς δέρματος. Ηρεμεί την 

ψυχολογία, το μυαλό και τα έντονα συναισθήματα. Σύμβολο, ο 

Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής και γιος του Απόλλωνα. 

Λεμόνι Citrus limon 

Πρωτοήρθε στην Ελλάδα το 2ο  π.Χ. αι. Η ανατολική ιατρική, 

χρησιμοποιεί ως σήμερα το λεμόνι για την καταπολέμηση ναυτίας, 

πονοκέφαλου και αϋπνίας. Το έντονο άρωμά του αποτελεί έξοχο 

τονωτικό του κουρασμένου σώματος, ενώ ψυχολογικά, βοηθά στην 

ανύψωση του Πνεύματος και τον εξαγνισμό της ψυχής από τα 

προβλήματα και τις στεναχώριες. Μυθολογικό αντίστοιχο, η θεά Ήβη, η 

θεά νεότητας, σύμβολο φρεσκάδας και καλής υγείας. 

Μέντα Mentha piperita 

Η μέντα προέρχεται από το ομώνυμο βότανο, που φυτρώνει στην 

Μεσόγειο και την Δυτική Ασία και χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα κατά 

τους αρχαίους χρόνους τόσο από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους για 

τον αρωματισμό του μπάνιου και των ρούχων τους. Είναι ένα από τα 

πιο τονωτικά αιθέρια έλαια, και το πιπεράτο άρωμά της ξυπνά σχεδόν 

αμέσως τις κουρασμένες αισθήσεις! Όπως το βότανο, έτσι και το 

αιθέριο έλαιο, ανακουφίζει το στομάχι από δυσπεψία και βοηθά σε 

περίπτωση ναυτίας. Στην ψυχολογία η μέντα επιδρά άμεσα στο νευρικό 

σύστημα, αφυπνίζοντας τα νεύρα και το μυαλό, ενισχύοντας την 

συγκέντρωση και τη μελέτη. Μυθολογικό σύμβολο, ο Δίας, με τη 
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δύναμη και την αυτοπεποίθηση ως δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά 

του. 

Θυμάρι Thymus vulgaris 

Ένα από τα γνωστότερα φυτά της ελληνικής φύσης που περιέχει 

αιθέριο έλαιο που φημίζεται για της αντιβακτηριδιακές και 

αντισηπτικές του ιδιότητες, καθώς ανακουφίζει από κρυολογήματα. 

Λέγεται ότι χρησιμοποιούνταν ήδη πριν 3.500 χρόνια από τους 

Σουμέριους που το έκαιγαν για να αποτρέψουν τις μολύνσεις, ενώ οι 

αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν στην μαγειρική τους και οι 

Αιγύπτιοι στις ταριχεύσεις των νεκρών. Η έντονη μυρωδιά του, που 

γεμίζει τον αέρα, απωθεί τα έντομα, ενώ η χρήση του στο δέρμα 

διώχνει τα κουνούπια. Πιστεύεται ότι η ονομασία του προέρχεται από 

το αρχαιοελληνικό «θυμός», το θάρρος, και ως εκ τούτου, το φυτό 

σχετιζόταν με την ανδρεία. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι μάλιστα, αλλά και οι 

Σταυροφόροι αργότερα, πλένονταν ή χρησιμοποιούσαν θυμάρι πριν 

από κάθε μεγάλη μάχη, προκειμένου να ενισχύσουν το ηθικό τους. Το 

θυμάρι σχετίζεται με το Νερό και τη θέληση, ενώ μυθικό αντίστοιχό του 

είναι ο Θορ των γερμανικών φύλων, ο θεός των καταιγίδων, ένας 

αγαθός γίγαντας, σύμβολο ανδρείας και γενναιότητας. 

Δ. Συμπεράσματα 

Στην έρευνά μας μέσω βιβλιογραφικών πηγών ανακαλύπτουμε 

την πλούσια οργανική σύσταση των πτητικών αρωματικών ενώσεων και 

την ποικιλία τους καθώς και τον διαφορετικό βιολογικό ρόλο -άμυνα, 

επικονίαση, κ.α.- των αιθερίων ελαίων που παράγονται από ειδικούς 

σχηματισμούς σε ορισμένα μέρη των φυτικών οργανισμών.  

Η ιστορική έρευνα αναδεικνύει την εξέχουσα θέση των αιθερίων 

ελαίων σε όλους τους τομείς της ζωής των ανθρώπων, διατροφή, έθιμα, 

θρησκεία, καλλωπισμό και ειδικότερα στον τομέα υγείας και 

φαρμακευτικής από τους αρχαίους λαούς ως σήμερα. Η 

αρωματοθεραπεία φαίνεται έχει τις ρίζες της σε Κινέζους και 

Αιγυπτίους. Η ευρύτατη θεραπευτική τους δράση εξηγεί και την ευρεία 

χρήση τους. Η ποικιλία των αιθερίων ελαίων ως αποτέλεσμα της 

δράσης της εξέλιξης, αποτελούν εξαιρετική πηγή ανακάλυψης και 
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σχεδιασμού φαρμάκων από τότε ως σήμερα. Ειδικότερα ο 18ος αι. των 

βοτανολόγων υπήρξε σημαντικός στη μελέτη της δράσης τους και στη 

θεραπευτική χρήση τους. Η μέθοδος παραλαβής τους, που ξεχωρίζει 

και εφαρμόζεται πρώτα κυρίως από Ινδούς, Αιγυπτίους και Πέρσες και 

εξελίσσεται μόνο όσον αφορά τα υλικά κατασκευής και ίσως την 

κλίμακα παραγωγής είναι η απόσταξη και συγκεκριμένα η 

ατμοαπόσταξη.  

 

Σχετικά με τον τρόπο εξάπλωσής τους γίνεται φανερό ότι αυτοί 

ταυτίζονται με τους εμπορικούς δρόμους που δημιουργήθηκαν από την 

Ανατολή προς τη Δύση, δηλαδή από την Ασία (Κίνα) μέσω Αραβικής 

χερσονήσου ή Καυκάσου προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας, τόσο από 

τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο διαδίδεται σε 

Έλληνες και Ρωμαίους και η αρωματοθεραπεία. Ακόμα, η Ελλάδα στο 

χώρο της Μεσογείου κυριαρχεί, όπως είναι αναμενόμενο, στο εμπόριο 

των αιθερίων ελαίων. Επειδή το ενδιαφέρον μας εντοπίζεται στην 

περιοχή μας δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στοιχεία για τον υπόλοιπο 

Δυτικό κόσμο, αλλά εστιάζουμε στη χρήση και διάδοσή τους στη 

Μεσόγειο από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα. 
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