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επιστημονικές σελίδες

Αρωματοθεραπεία

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΑΣ
Αρωματοθεραπευτής, Διπλωματούχος από την Εταιρεία Αρωματοθεραπείας

Ιστορία της αρωματοθεραπείας
Οι ιερείς κατείχαν μυστικές συνταγές αρωμα-

τικές και καλλυντικές. Οι γνωστές μούμιες τυλί-
γονταν σε γάζες εμποτισμένες σε αιθέρια έλαια, 
κυρίως κέδρου και λιβανιού και σε άλλα αρω-
ματικά ρετσίνια, γεγονός που συνέβαλε στην 
διατήρησή τους μέχρι σήμερα. Ακόμη πολλοί 
πολιτισμοί όπως οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, 
οι Φοίνικες, οι Εβραίοι, οι Κινέζοι, οι Έλληνες 
οι Ρωμαίοι και τελικά οι Χριστιανοί, όλοι χρη-
σιμοποιούσαν την αρωματοθεραπεία για θρη-
σκευτικές μυστικιστικές, εξαγνιστικές τελετές αλ-
λά και για θεραπευτικούς λόγους, καθώς η θε-
ραπείες πολλών ασθενειών ήταν λιγοστές. Κατά 
το Μεσαίωνα στην Ευρώπη καλλιεργούσαν ευ-
ρέως πολλά βότανα και αρωματικά φυτά, ενώ 
γίνονταν για πρώτη φορά γνωστές οι ιδιότητες 
και οι χρήσεις του αιθέριου ελαίου της λεβά-
ντας. Κατά την Αναγέννηση, η χρήση των αιθέ-
ριων ελαίων ήταν πλέον διαδεδομένη και στον 
φαρμακευτικό κώδικα της Γερμανίας που συ-
ντάχθηκε γύρω στο 1600. Την εποχή αυτή, κα-
θιερωθήκαν από τη χριστιανική εποχή οι γνω-
στοί βοτανικοί κήποι στα Πανεπιστήμια που δί-
δασκαν Ιατρική.

Αιθέρια έλαια
Δεν μας έχει γίνει πλήρως κατανοητό γιατί 

μερικά φυτά περιέχουν αιθέρια έλαια και άλ-
λα όχι. 

Είναι γνωστό ότι η αρωματική ιδιότητα των 
ελαίων παίζει ρολό στην προσέλκυση ή απώθη-
ση κάποιων εντόμων η ζώων. Θεωρείται επίσης 
πιθανό οι ουσίες αυτές να παίζουν και κάποιο 
ρόλο στην αναπνοή και τις ζωτικές λειτουργίες 
των φυτικών οργανισμών και στην προστασία 
τους από τις ασθένειες. Τα αιθέρια έλαια εγκρί-
νονται από ειδικούς αδένες και κύτταρα που 
βρίσκονται σε διάφορα μέρη του φυτού όπως 
στο φλοιό, τους σπόρους, τα άνθη, τις ρίζες, τα 
φύλλα και το ξύλο του.

Μέθοδοι παραγωγής αιθέριων ελαίων

Έκθλιψη
Οι φλούδες των καρπών πιέζονται με μηχανι-
κό τρόπο και κατόπιν συλλέγεται το αιθέριο έ-
λαιο. 

Εμπλουτισμός 
Τα λουλούδια αναμειγνύονται με ζωικό λίπος 
που διαλύει και απορροφά το αιθέριο έλαιο.

Εκχύλιση
Τα λουλούδια ή τα φύλλα αναμειγνύονται με 

ζεστό φυτικό λάδι μέσα σε βάζο που τοποθε-
τείται στον ήλιο.

Απόσταξη
Η γνωστή απόσταξη σε αποστακτική συ-
σκευή.

Τρόποι χρήσης αιθέριων ελαίων
Για εισπνοές• 
Για μπάνια, κομπρέσες, πλύσεις• 
Για μασάζ, διαλυμένα σε φυτικά λάδια• 
 Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορούν να • 
ληφθούν και εσωτερικά.

Τα αιθέρια έλαια απορροφώνται από το δέρ-
μα και τους βλεννογόνους μέσα σε μισή ώρα 
από την επαφή τους και μέσω των τριχοειδών 
αγγείων μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίμα-
τος. Τα αιθέρια έλαια παρουσιάζουν συνέργεια 
μεταξύ τους, δηλαδή το ένα ενισχύει τη δράση 
του άλλου. Αυτός είναι και ο λόγος που συνή-
θως χρησιμοποιούμε μείγμα από 3-4 αιθέρια 
έλαια εξατομικευμένα.

Αντενδείξεις
Στο αρωματοθεραπευτικό μασάζ πρέπει ο 

αρωματοθεραπευτής να έχει υπόψη τα πα-
ρακάτω:

Τραύματα, κοψίματα, μελανιές• 
Ερεθισμό, φλεγμονές• 
Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση• 
Πρόσφατο κάταγμα• 
Υπερβολικά ψηλή ή χαμηλή πίεση• 
Μεταδοτική νόσο• 
Φλεβίτιδα - με προσοχή• 

 Καρκίνο και καρδιακές παθήσεις (χρειάζε-• 
ται έγκριση γιατρού)
 Πρόσφατη κατανάλωση οινοπνεύματος ή • 
μεγάλης ποσότητας τροφής
 Εγκυμοσύνη (μετά τον 6ο μήνα κύησης και • 
με έγκριση γιατρού)

Πού βοηθά η αρωματοθεραπεία
Σχεδόν σε όλα τα μυοσκελετικά προβλήμα-

τα, στο άγχος και το στρες, σε πόνους περιόδου 
στην κλιμακτήριο σε πονοκεφάλους και ημικρα-
νίες, σε ψυχοσωματικά προβλήματα.

Μερικά αιθέρια έλαια και οι 
θεραπευτικές τους ιδιότητες
Λεβάντα: Κατευναστική, επουλωτική, αναλγη-
τική, πολύ καλή για εγκαύματα
Γεράνι: Αντισηπτική, αντικαταθλιπτική
Σανδαλόξυλο: Αφροδισιακή, για περιπτώσεις 
βήχα, σπασμολυτική
Τσαγιόδενδρο: Τονωτική του αμυντικού συ-
στήματος, μυκητοκτόνος
Άρκευθος (Αγριοκυπαρίσσι): Αντιρρευματική, 
διουρητική
Ευκάλυπτος: Τονωτική, αναλγητική, αποσυμ-
φορητική, βλεννολυτική

Για οποιαδήποτε χρήση των αιθέριων ελαίων να συμ-
βουλεύεστε πάντα τον ειδικό Αρωματοθεραπευτή.

Οι ρίζες της αρωματοθεραπείας χάνονται στα βάθη των αιώνων. Είναι γνωστό 

ότι στην Ινδία χρησιμοποιούσαν σανδαλόξυλο, μύρο, τζίντζερ και αλλά 

πολλά αιθέρια έλαια για θρησκευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Στην 

Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν αιθέρια έλαια για πολλές θεραπείες αλλά και ήταν 

συνδεδεμένη με την θρησκεία όπου κάθε θεότητα είχε το δικό της άρωμα. 
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