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Περίληψη: Η Κύπρος μας, διαθέτει μια αξιοζήλευτη βιοποικιλότητα και ειδικότερα μια πολύ πλούσια χλωρίδα που αριθμεί 128 ενδημικά είδη2. Αυτός ο  

χλωριδικός πλούτος σχετίζεται άμεσα με την ζωή των κατοίκων του νησιού μας γιατί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όχι μόνο της βιοποικιλότητας του αλλά και 

της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τις χρήσεις φυτών της κυπριακής χλωρίδας στα ήθη, στα έθιμα, και στις παραδόσεις  των 

κατοίκων του νησιού μας αλλά και τη χρήση τους στην αντιμετώπιση παθήσεων. Για την εργασία αυτή διεξήγαμε συνεντεύξεις σε παππούδες και γιαγιάδες 

μαθητών του σχολείου μας και καταγράψαμε τις γνώσεις τους, 

Τι είναι Εθνοβοτανική 
 Εθνοβοτανική είναι η επιστήμη που μελετά  πώς 

οι άνθρωποι μιας περιοχής χρησιμοποιούν τα 

φυτά του τόπου τους για την αντιμετώπιση 

ασθενειών ή παθήσεων, αλλά και τη χρήση τους 

στην  καθημερινή ζωή, στα έθιμα και στις 

παραδόσεις τους3.  
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 H χρήση των φυτών για την καταπολέμηση διαφόρων 
παθήσεων ήταν διαδεδομένη από τα πολύ παλιά χρόνια.  

 Ιστορικές αναφορές υποδηλώνουν ότι το 200 π.Χ. ο 
Ιπποκράτης, δίνει συνταγές από φύλλα και φλοιό δέντρου 
από ιτιά (που περιέχει σαλικυλικό οξύ) για τον πυρετό και 
τους πόνους.  

 Το 1500 π.Χ. οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν εκχύλισμα από 
φύλλα μυρτιάς (που επίσης περιέχει σαλικυλικό οξύ) για τους 
πόνους της πλάτης. 

Μέχρι σήμερα φυλές στην Αφρική χρησιμοποιούν κλαδάκια 
από τεϊόδεντρο (tea tree) για τον καθαρισμό των δοντιών 
τους. 

 Σήμερα, ένα ποσοστό του 70% των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
διαφόρων παθήσεων έχουν φυτική προέλευση.                                                                                                                        

 

Η σημασία των φυτών στην  

Παραδοσιακή Ιατρική 

Καλαθοπλεκτική  
Το καλάμι είναι κοινή ονομασία πολλών μονοκότυλων πολυετών συνήθως φυτών. Τα 

καλάμια βρίσκονται σε τέλματα, σε όχθες λιμνών, ποταμών, ρυακιών, χειμάρρων και σε 

ήρεμα νερά. 

Το καλάμι χρησιμοποιείτε για τη κατασκευή καλαθιών.  Είναι εύκολο στη χρήση του γιατί 

όταν φουσκώσει μαλακώνει και πλέκεται σχετικά εύκολα. Πολλά χωριά της Κύπρου 

ασχολούνται με την καλαθοπλεκτική. Σήμερα κέντρα κατασκευής ειδών 

καλαθοπλεκτικής είναι το Λιοπέτρι, η Μεσόγη, τα Λειβάδια, οι Τρούλλοι, το Ακρωτήρι, τα 

χωριά του Ακάμα και Πάφου. Ειδικότερα στην πόλη μας, στο  χωριό Ακρωτήρι της 

επαρχίας Λεμεσού, θα συναντήσει κανείς αρκετές γυναίκες να ασχολούνται με την 

καλαθοπλεκτική και να φτιάχνουν τους παραδοσιακούς «τσέστους». 

 
  
                                           

Το θυμάρι είναι ένα φυτό των μεσογειακών χωρών.  Φυτρώνει σε ηλιόλουστα 

 μέρη, σε βραχώδη εδάφη και σε θαμνότοπους. Το θυμάρι ήταν πολύ γνωστό  

κατά την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες:  

• Σε φυσιολογικούς τοκετούς συντομεύει τη γέννα. 

• Καθαρίζει τα εσωτερικά όργανα του σώματος. 

• Καταπολεμά τα κρυολογήματα και τον ξερόβηχα. 

• Βοηθά σε περιπτώσεις αλκοολισμού. 

• Βοηθά στις περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου. 

• Ανακουφίζει τη νευρική υπερδιέγερση και την κατάθλιψη. 
 

Θυμάρι (Thymus capitatus) 

Ήθη και έθιμα 

Το Πάσχα συνήθιζαν να βάφουν αυγά χρησιμοποιώντας διάφορες ρίζες και φυτά. 
Συγκεκριμένα,  τα κόκκινα αυγά τα έβαφαν με Ριζάρι ή με παντζάρια, τα καφέ με 
κρεμμυδόφυλλα και τα κίτρινα με μαργαρίτες. Έβραζαν αρχικά τα φυτά και μετά  έπαιρναν το 
ζουμί τους και έβαζαν μέσα τα αυγά για να κιτρινίσουν ή να κοκκινίσουν. 
(μαρτυρία: Ελένη Παχίτη, 39 ετών, Παναγιά Πάφου) 
 

Μαργαρίτα, Ριζάρι και Παντζάρια 

 Τα φυτά χρησιμοποιούνταν ευρέως στα Ήθη και στα Έθιμα του τόπου μας. 

Ειδικά παλαιότερα, ήταν άμεσα συνυφασμένα με τη ζωή των κατοίκων της 

Κύπρου και υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους.  

Το χαμομήλι πήρε το όνομά του από το άρωμά του (μήλο του 

εδάφους) και ο πρώτος που αναφέρει τις ευεργετικές του ιδιότητες 

είναι ο πατέρας της Ιατρικής ο Ιπποκράτης  που το θεωρούσε 

εμμηναγωγό και φάρμακο κατά της υστερίας. Χρησιμοποιείται στη 

καταπολέμηση των αιμορροΐδων, άφθων, βήχα, γαστρίτιδας, 

δερματοπαθειών. Επίσης θεωρείται καταπραϋντικό σε μολύνσεις 

των ματιών. Θεωρείται κατάλληλο για την περιποίηση της 

ευαίσθητης βρεφικής επιδερμίδας έγχυμα του φυτού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  για τον καθαρισμό πληγών, προκειμένου να 
αποφύγουμε πιθανή μόλυνση, αλλά και για την επίσπευση της 
επούλωσής τους. 
  

Χαμομήλι (Chamomilla recutita) Ελιά (Olea europaea) 

Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι ευεργετικά για την 

ψυχή και το πνεύμα και αρκετοί από αυτούς διατηρούνται σαν μέρος της παράδοσης και της 

κουλτούρας πολλών λαών. 

Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, οι άνθρωποι πετούν λάδι στο έδαφος για να 

έχουν καλή σοδειά ή για να ευχαριστήσουν για την καλή σοδειά που είχαν. 

Στο Χριστιανισμό, κατά το Μυστήριο της Βάπτισης, ο ιερέας σχηματίζει το Σταυρό στο 

μέτωπο του βαπτιζομένου, με λάδι. Επίσης χρησιμοποιείται στο «κάπνισμα» ή «θυμιάτισμα» 

για να ευχαριστήσουμε το Θεό για όσα μας πρόσφερε και να έρθει η ευλογία στο σπιτικό μας. 

Επίσης, ο ιερέας χρησιμοποιεί την ελιά και το λιβάνι για να θυμιατίσει τους πιστούς την ώρα 

της λειτουργίας. 

Για τους αρχαίους Έλληνες η ελιά συμβόλιζε το ολυμπιακό ιδεώδες, γι' αυτό και τους 

ολυμπιονίκες τους στεφάνωναν με ένα στεφάνι φτιαγμένο από τα κλαδιά της ελιάς που 

ονομαζόταν «κότινος». 


