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Όταν ο πατέρας της σύγχρονης βοτανικής Κάρολος Λινναίος (1707-1778) 
αποφάσισε ατυχώς να δώσει το επιστημονικό όνομα Hippophae rhamnoides σε 
ένα είδος θάμνου της βόρειας Ευρασίας, δεν είχε ιδέα για την καταπληκτική 
ευκαιρία που θα πρόσφερε στους ειδήμονες του σύγχρονου μάρκετινγκ. 

 

Σύμφωνα με κάποια διαφημιστικά κείμενα 
για το διάσημο πλέον ιπποφαές, το όνομά 
του οφείλεται στην χρήση του καρπού: 
ιπποφαές < ίππος + φαές (φάος = λάμψη). Η 
κατανάλωση των φύλλων του από τα άλογα 
των αρχαίων Ελλήνων και ειδικά του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την νικηφόρα 
πορεία του στα βάθη της Ασίας, τους χάριζε 
βάρος και γυαλιστερό τρίχωμα. Αντίστοιχα 
υποτίθεται ότι θεωρούνταν ένα πολύτιμο 
μυστικό ζωτικότητας των στρατιωτών του 
μεγάλου κατακτητή κατά την εκστρατεία του 
ενάντια στους Πέρσες. Οι απόψεις αυτές 
περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε 
εργασίες ορισμένων ερευνητών (π.χ. Lu, 
1990, 1992, 1999). 

Δυστυχώς όμως για τους θιασώτες των 
ιστοριών αυτών παρουσιάζονται κάποια 
προβλήματα. Αφενός το δίοικο είδος 
Hippophae rhamnoides L. δεν 
περιλαμβάνεται στην ελληνική χλωρίδα. Ως 
πυρήνας εξάπλωσης του θεωρείται η 
περιοχή του Νεπάλ. Η σύγχρονη κατανομή 
του στην Ανατολική Ευρώπη σταματάει νότια 
στο ύψος των συνόρων Ρουμανίας – 
Βουλγαρίας, ενώ επεκτείνεται μέσω του 
Καυκάσου και της Τουρκίας ως την Κεντρική 
Ασία (βλ. ακόλουθο χάρτη).  
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Κατανομή των ειδών του γένους Hippophae, με βάση τον Silvester, W.B. (1977), Dinitrogen fixation by 
plant associations excluding legumes, στο: Hardy, RFW & Gibson, AH (ed.): A Treatise on Dinitrogen 
Fixation, Section IV: Agronomy and Ecology, John Wiley and Sons, New York, p. 141–190 (πηγή: 
Wikimedia Commons). Άλλες πηγές (Li & Beveridge, 2003) περιορίζουν την κατανομή στην Τουρκία 
στα παράλια του Εύξεινου Πόντου. 

Επομένως είναι σαφές πως μόνον οι αρχαίες ελληνικές αποικίες του Εύξεινου 
Πόντου και της Μικράς Ασίας θα μπορούσαν να έχουν επαφή με το συγκεκριμένο 
είδος. Επιπλέον οι χρήσεις του ιπποφαούς που αναφέρονται σε ολόκληρη την 
ελληνική ιατρική γραμματεία μέχρι και την βυζαντινή περίοδο είναι μόλις 22 και 
σχετίζονται όλες με είδη γαλατσίδας (Euphorbia spp.). Οι μισές από αυτές τις 
αναφορές βρίσκονται συγκεντρωμένες στο ιπποκρατικό κείμενο Περί των εντός 
παθών και αφορούν κυρίως τις ιδιότητες του οπού για την κάθαρση του φλέγματος1. 
Ο Θεόφραστος μάλιστα στο Περί φυτών ιστορίας ονομάζει ιπποφαές ειδικά τον οπό 
του τιθύμαλου, φυτό που πιθανώς ταυτίζεται με το είδος Euphorbia cyparissias L. 
(9.15.6, βλ. Αποσπάσματα Αρχαίων Συγγραφέων στο τέλος του κειμένου). 

Ο Διοσκουρίδης κάνει μία αναφορά στο Περί ύλης ιατρικής (4.159) σε ένα ομώνυμο 
φυτό (ιπποφαές ή ιππόφαος), θαμνώδες και ακανθώδες, που φύεται σε αμμώδεις, 
παραθαλάσσιους τόπους, πιθανώς το Euphorbia acanthothamnus Heldr. & Sart. ex 
Boiss.2 Χρησιμοποιούνταν δε στο λανάρισμα των ρούχων, προφανώς χάρη στα 
αγκάθια του. Ο οπός της ρίζας του φυλάσσονταν αποξηραμένος είτε μόνος του, είτε  

                                                           
1 Στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική οι τέσσερεις χυμοί – που αποτελούν έκφραση των τεσσάρων 

στοιχείων στο σώμα – περιλαμβάνουν το αίμα, το φλέγμα, την ξανθή και μέλαινα χολή. Το φλέγμα 

αποτελεί έκφραση του στοιχείου του ύδατος και δεν είναι κυρίως παθολογικός παράγοντας, όπως ο 

αντίστοιχος όρος Φλέγμα στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (εδώ με κεφαλαίο για λόγους 

διάκρισης). Ο αντίστοιχος αρχαίος ελληνικός όρος για το Φλέγμα της ΠΚΙ είναι «παχείς και γλίσχροι 

χυμοί». 

2 Ο Γεννάδιος (1914) είχε προτείνει το παρεμφερές είδος Euphorbia spinosa L., αλλά το Euphorbia 

acanthothamnos είναι περισσότερο αγκαθωτό, με αγκάθια μάλιστα πιο ισχυρά, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο λανάρισμα όπως λέει ο Διοσκουρίδης. 



 

 

αναμειγμένος με αλεύρι ρόβης [Vicia ervilia (L.) Willd.]. Θεωρούνταν καθαρτικό σε 
ποσότητα ενός οβολού (περίπου 0,6 gr3) για χολώδεις, φλεγματώδεις ή υδατώδεις 
δυσκρασίες, ενώ το μίγμα με το αλεύρι ρόβης σε ποσότητα τετρώβολου (περίπου 
2,3 gr), μαζί με μελίκρατο (μίγμα μελιού και νερού). Ο θάμνος αποξηραίνεται 
ολόκληρος, μαζί με τις ρίζες, κόβεται και λειοτριβείται, για να χορηγηθεί μαζί με 
μιάμιση κοτύλη (περίπου 270 ml) μελίκρατου. Λαμβάνεται επίσης εκχύλισμα από 
την ρίζα και την πόα με έκθλιψη και στύψιμο σε σουρωτήρι, που ακολουθείται από 
αποξήρανση. Στις καθάρσεις χορηγείται το εκχύλισμα αυτό σε ποσότητα μιας 
δραχμής (3,4 gr). 

Ο Γαληνός αναφέρει μόνο μία φορά το ιπποφαές – ως παράδειγμα – στο έργο του 
Περί φυσικών δυνάμεων (2.42, έκδοση Kühn). Μεταγενέστεροι συγγραφείς όπως ο 
Ορειβάσιος και ο Παύλος Αιγινήτης επαναλαμβάνουν βασικά τις πληροφορίες του 
Διοσκουρίδη. Πάντως ο οπός από όλα τα είδη γαλατσίδας είναι σχετικά τοξικός και 
απαιτεί μεγάλη προσοχή στην χρήση του.  

 

Ο αγκαθωτός θάμνος Euphorbia acanthothamnos Heldr. & Sart. ex Boiss., ταυτίζεται πιθανώς με το 
ιπποφαές που αναφέρεται στον Διοσκουρίδη (Peter A. Mansfeld, 05/2011, πηγή: Wikimedia).  

Ανεξάρτητα από τις ιστορικές ανακρίβειες, τα είδη του σύγχρονου ιπποφαούς 
(Hippophae spp., αγγλ. sea buckthorn) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 
έχουν πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Το ριζικό σύστημα των ειδών διακλαδίζεται 
πολύ γρήγορα και δεσμεύει ατμοσφαιρικό άζωτο συμβιώνοντας με ακτινοβακτήρια, 
κυρίως του γένους Frankia. Τα φυτά έτσι μπορούν να προσαρμοστούν σε άγονα 
εδάφη και επιπλέον να τα εμπλουτίσουν με άζωτο. Ανέχονται υψηλές 
συγκεντρώσεις χλωριούχου νατρίου στο έδαφος και επομένως είναι κατάλληλα για  

                                                           
3 Στους υπολογισμούς των μέτρων χρησιμοποιήθηκαν οι αντιστοιχίες του ρωμαϊκού συστήματος, 

που είχε καθιερωθεί τον 1ο αι. μ.Χ., όταν ζούσε ο Διοσκουρίδης. Για λόγους καθαρά 

αντιμνημονιακούς δεν μετατρέψαμε τις δραχμές σε ευρώ, αλλά σε γραμμάρια! 



 

 

φύτευση κατά μήκος των οδών, όπου τον χειμώνα διασπείρεται αλάτι για την 
προστασία των οχημάτων από την ολίσθηση στον πάγο, αλλά και κατά μήκος των 
ακτών για την προστασία τους από την διάβρωση. Το ιπποφαές χρησιμοποιείται 
μάλιστα ως αντιδιαβρωτικό φυτό των επικλινών εδαφών, με πολύ εντυπωσιακά 
αποτελέσματα στην αποκατάσταση τους και κυρίως μετά από πυρκαγιές. Το ξύλο 
του ιπποφαούς είναι πολύ σκληρό και χρησιμοποιείται στην ξυλουργική για μικρές 
κατασκευές. 

Οι καρποί του ιπποφαούς είναι πολύ όξινοι και ελαιώδεις, μάλλον δυσάρεστοι στην 
γεύση και ιδιαίτερα δύσκολοι στην συλλογή τους, τόσο εξαιτίας των μυτερών 
αγκαθιών, όσο και της ιδιότητάς τους να λιώνουν εύκολα στο χέρι. Η συλλογή και η 
γεύση τους βελτιώνεται όταν παγώσουν, κάτι συνηθισμένο στα κρύα κλίματα, αφού 
παραμένουν στον θάμνο κατά τον χειμώνα. Αποτελεί μια από τις πλουσιότερες 
πηγές βιταμίνης C (περίπου 6 mgr/gr στον καρπό και 5 mgr/ml χυμού). Τα 
φλαβονοειδή που βρίσκονται στον καρπό και το έλαιο των σπόρων (1-10 mgr/gr 
στον φρέσκο καρπό) θεωρούνται τα κύρια ενεργά συστατικά. Σε πειραματόζωα τα 
φλαβονοειδή αυτά ενισχύουν το ανοσοποιητικό, προάγουν την παραγωγή ερυθρών 
αιμοσφαιρίων στον μυελό των οστών, μειώνουν την χοληστερόλη και περιορίζουν 
τις αλλεργικές αντιδράσεις (Dharmananda, 2001). 

Το έλαιο των σπόρων είναι πλούσιο σε βιταμίνη E και ακόρεστα λιπαρά οξέα (85-
90%), περιλαμβανομένων του λινολεϊκού (ω-6) και του α-λινολενικού (ω-3) (μέχρι 
και 70% της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα), καθώς και του ολεϊκού (13-
30%), παλμιτικού (7-20%) και στεαρικού οξέος (2-9%). Το παλμιτολεϊκό οξύ 
(palmitoleic acid) θεωρείται καίριας σημασίας στην θεραπεία εγκαυμάτων και 
τραυμάτων. Το έλαιο χρησιμοποιείται από μόνο του ή σε συνταγές εξωτερικής 
χρήσης για μια ευρεία κλίμακα δερματικών παθήσεων, όπως οι ουλές, τα έλκη και 
οι μολύνσεις, προάγοντας την ανάπλαση των ιστών. Προστίθεται επίσης σε 
αντηλιακά (δράση προστασίας από υπεριώδεις), ακόμα και για την προστασία των 
αστροναυτών από την κοσμική ακτινοβολία. Τόσο το έλαιο, όσο και ο φλοιός έχουν 
αντικαρκινικές ιδιότητες και λειτουργούν ως προσαρμογόνα (adaptogens 4 ), 
προστατεύοντας από την έκθεση σε ακτινοβολίες, χαμηλές θερμοκρασίες, κόπωση 
από υπερβολική δραστηριότητα και μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου (Dharmananda, 
2001).  

Παρότι η χρήση του ιπποφαούς στην Ευρώπη και την Ασία είναι γνωστή από αιώνες, 
η βιομηχανική δραστηριότητα για την παραγωγή και αξιοποίηση διατροφικών 
παραγώγων καθυστέρησε σημαντικά. Η πρώτη βιομηχανία μεταποίησης των 
προϊόντων του ιπποφαούς ιδρύθηκε στην ρωσική πόλη Bisk την δεκαετία του 1940, 
όταν άρχισαν να γίνονται ευρύτερα γνωστές οι πολύτιμες ιδιότητες των καρπών, 
των σπόρων, των φύλλων και του φλοιού του (Li & Beveridge, 2003). 

                                                           
4 Όρος που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Ρώσσο φαρμακολόγο N.V. Lazarev το 1947 και 

αναφέρεται σε ενώσεις που «αυξάνουν την αντίσταση του οργανισμού σε ένα ευρύ φάσμα 

βλαβερών παραγόντων (stressors) ποικίλης φυσικής, χημικής και βιολογικής φύσης» (Panossian et al., 

1999). 



 

 

Την δεκαετία του 1980, η Κίνα εγκατέστησε τις πρώτες φυτείες ιπποφαούς και από 
το 1982 μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί περισσότερα από 500.000 εκτάρια, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί αντίστοιχα περίπου 150 βιομηχανίες, που παράγουν 200 διαφορετικά 
προϊόντα με βάση το ιπποφαές (Li & Beveridge, 2003). Η μεγάλη σημασία της 
καλλιέργειας για την οικονομία της Κίνας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
τρεις οργανισμοί (China Research and Training Centre on Sea Buckthorn, Sea 
Buckthorn Office of the Yellow River Water Commission και  Shaanxi Sea Buckthorn 
Development Office) χρηματοδοτούν την έκδοση του ομώνυμου περιοδικού 
Hippophae από το 1988 (Dharmananda, 2001). Άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η 
Γαλλία και ο Καναδάς ακολούθησαν πιο πρόσφατα. Στην Ελλάδα η καλλιέργεια 
άρχισε το 2009 και σήμερα υπολογίζεται ότι φθάνει περίπου τα 1.400 στρέμματα, 
με αυξητικές τάσεις. Και όλα αυτά εν μέσω ιστοριών για γυαλιστερές τρίχες αλόγων, 
για ένα φυτό που χρειαζόταν ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες, με κέρδη που θα 
έφθαναν υποτίθεται στα 2.000 ευρώ ανά στρέμμα. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα 
καταρχάς δεν έχει τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για την καλή ανάπτυξη της 
καλλιέργειας. Επιπλέον δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι κατάλληλες ποικιλίες για 
τα αντίστοιχα εδάφη, η εμπειρία και η ενημέρωση των αγροτών ήταν ελάχιστη, 
τουλάχιστον αρχικά, ενώ δεν υπάρχει ακόμα διαμορφωμένη εγχώρια αγορά για τα 
προϊόντα του ιπποφαούς (Πουλιόπουλος, 2013). Παρ’ όλες τις αρχικές 
διαβεβαιώσεις ορισμένων «ειδικών» γεωπόνων, στην πράξη διαψεύστηκαν τόσο οι 
περιορισμένες ανάγκες για ποτίσματα, όσο και η ανυπαρξία φυσικών εχθρών της 
καλλιέργειας. Οι καρποί του ιπποφαούς αποδείχτηκαν τελικά ιδιαίτερα προσφιλής 
τροφή για τα φρουτοφάγα πουλιά και πολλά είδη θηλαστικών. Οι αρκούδες, οι 
αλεπούδες και τα κουνάβια έχουν σίγουρα την ικανότητα να αναγνωρίσουν ένα 
εξαίρετο προσαρμογόνο και να το προσθέσουν στην δίαιτά τους!   

Για το Hippophae rhamnoides L. υπάρχουν περιορισμένες σχετικά πληροφορίες 
στην Ayurveda, όπου αναφέρεται η χρήση του σε παθήσεις των πνευμόνων 
(Nadkarni, 1954). Η γνώση για τις φαρμακευτικές ιδιότητες των καρπών φαίνεται ότι 
είναι κεντροασιατικής προέλευσης, αφού δεν αναφέρεται σε παλαιότερα έργα της 
Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής (π.χ. στο Bencao gangmu, του Li Shizhen, 1518-
1593 μ.Χ.), ενώ περιλαμβάνεται στα Τέσσερα Τάντρα της Ιατρικής (rGyud Bzi), της 
Θιβετανικής Ιατρικής, που ανάγεται πιθανώς στον 8ο αι. μ.Χ. (Xu, 1994). Στην 

σύγχρονη κινεζική φαρμακοποιία οι καρποί του ιπποφαούς ονομάζονται sha ji5 (沙

棘 ), που κυριολεκτικά μπορεί να μεταφραστεί ως αγκάθι της άμμου (China 
Pharmocopoeia Commission, 1985). Θεωρούνται ότι τονώνουν το Qi, προάγουν τα  

 

 

                                                           
5 Αναφέρονται συνολικά 4 είδη του γένους και 4 υποείδη: jiang zi sha ji (Hippophae rhamnoides ssp. 

gyantsensis, zhong guo sha ji (Hippophae rhamnoides ssp. sinensis), zhong ya sha ji (Hippophae 

rhamnoides ssp.turkestanica), yun nan sha ji (Hippophae rhamnoides ssp. yunnanensis),  lei guo sha ji 

(Hippophae neurocarpa), liu ye sha ji (Hippophae salicifolia) και xi zang sha ji (Hippophae thibetana) 

(Hong & Blackmore, 2015). 



 

 

σωματικά υγρά, θερμαίνουν και τονώνουν τους Πνεύμονες και τον Σπλήνα, 
ηρεμούν τον βήχα, θερμαίνουν τα έμμηνα και θρέφουν το Αίμα6.  

Το θιβετανικό είδος ιπποφαούς Hippophae tibetana Schlecht. (θιβετ. ཪ˙  star-

bu7 ή star-bus) χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική του 
Θιβέτ και της Μογγολίας. Το είδος αυτό εκτείνεται σε όλη την περιοχή των Ιμαλαΐων, 
από το Punjab ως το Bhutan, στο νότιο Θιβέτ και την βορειοδυτική Κίνα, σε 
υψόμετρα μεταξύ 3.800 ως 4.500 m. Στα θιβετανικά κείμενα διακρίνεται σε τρεις 
τύπους. Οι καρποί θεωρούνται ξινοί και αψιοί, κατάλληλοι για παθήσεις των 
πνευμόνων και διαταραχές φλέγματος στον λαιμό (Arya, 1998). Παραδοσιακά 
χρησιμοποιούνται δηλαδή ως αντιβηχικό και αποχρεμπτικό, σε λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, φλεγματικές παθήσεις του στομάχου 8 , καθώς και για τον 
καθαρισμό του αίματος, ειδικά σε θρομβώσεις (Tsarong, 1994). Οι ώριμοι καρποί 
χρησιμοποιούνταν επίσης για χυμούς και θεωρούνται εξαίρετο τονωτικό και 
διεγερτικό (Pandey, 2006).  

Πάντως η σύγχυση μεταξύ του αρχαίου ελληνικού ιπποφαούς και του γένους 
Hippophae έχει εκδηλωθεί σε αξιόπιστους κατά τα άλλα ερευνητές. Τέτοια 
παραδείγματα αποτελούν οι ανακοινώσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, 
όπως π.χ. η ανασκόπηση των φαρμακευτικών χρήσεων του ιπποφαούς του Zeb 
(2004) στο Journal of Biological Sciences, όπου αναφέρεται ότι «οι αρχαίοι Έλληνες 
το χρησιμοποιούσαν στην δίαιτα αλόγων κούρσας» και ότι «οι αναφορές στην 
φαρμακευτική χρήση του sea buckthorn απαντώνται στα αρχαία ελληνικά κείμενα 
που αποδίδονται στον Θεόφραστο και τον Διοσκουρίδη και στα κλασσικά 
θιβετανικά ιατρικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένου των Τεσσάρων Τάντρα της 
Ιατρικής (rGyud Bzi), που χρονολογείται στην περίοδο της Δυναστείας Tang (618-907 
μ.Χ.)». Στο ακόμα πιο έγκυρο Journal of Ethnopharmacology (138, 268-278) οι 
Suryakumar & Gupta (2011), ισχυρίζονται για μια ακόμα φορά ότι: «Στην Ελλάδα τα 
φύλλα και τα βλαστάρια του ιπποφαούς χρησιμοποιούνταν ως ζωοτροφή για την 
αύξηση βάρους των ζώων και το γυάλισμα του τριχώματός τους, ιδιαίτερα δε στα 
άλογα». Μερικοί προσθέτουν ακόμα και τον μυθικό Πήγασο στα άλογα που 
τρέφονταν με ιπποφαές (Small & Catling, 2002)! Μάλιστα η υποτιθέμενη 
«ελληνικότητα» του ιπποφαούς έχει θεωρηθεί από τους Έλληνες παραγωγούς ως 
ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα του μάρκετινγκ (Πουλιόπουλος,  

                                                           
6 Οι ορολογίες με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (Πνεύμονες, Σπλήν, Αίμα κλπ.) αφορούν την 

Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική. 

7 Η Molvray (1988) ταυτοποιεί το φυτό star-bu με το κοσμοπολίτικο είδος Hippophae rhamnoides. 

8 Η θιβετανική ορολογία bad kan smug po, δηλαδή «φαιό φλέγμα», αναφέρεται σε μία κατηγορία 

περίπλοκων παθήσεων με παραγωγή φλέγματος, όπου είναι διαταραγμένοι ταυτόχρονα τόσο οι 

τρεις χυμοί της Θιβετανικής Ιατρικής (χολή, φλέγμα και αέρας), όσο και το αίμα και η λέμφος (chu 

ser). Η κατάσταση αυτή μπορεί να προσβάλλει τον στόμαχο (φλέγμα), το ήπαρ (αίμα), το λεπτό (χολή) 

και το παχύ έντερο (αέρας) ή να εμφανιστεί σε άλλες περιοχές του σώματος (δέρμα, μύες, νεύρα, 

αρθρώσεις ή μεσημβρινούς) (Kletter &  Kriechbaum, 2001). 



 

 

2013). Τελικά ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά ποιος είναι πιο «άλογος»; 
Τα συμπαθέστατα τετράποδα ή τα γνωστά δίποδα με τις εμμονές τους περί 
γυαλιστερών τριχών; 

 

Αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων 

Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας, 9.15.6 

Φύεται δὲ καὶ ὁ σίκυος ὁ ἄγριος, ἐξ οὗ τὸ ἐλατήριον συντίθεται· καὶ ὁ 

τιθύμαλλος, ἐξ οὗ τὸ ἱπποφάες· ἄριστον δὲ τοῦτο περὶ Τεγέαν κἀκεῖνο 

μάλιστα σπουδάζεται· φύεται δ' ἐκεῖ ἐπὶ πλέον· πλεῖστον δὲ καὶ κάλλιστον 

φύεται περὶ τὴν Κλειτορίαν.  

Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής, 4.159 

ἱπποφαές, οἱ δὲ ἱππόφαος, ἐν ᾧ γνάπτουσι τὰ ἱμάτια. φύεται μὲν ἐν 

παραθαλασσίοις καὶ ἀμμώδεσι τόποις, θάμνος δέ ἐστι φρυγανώδης, 

πυκνός, ἀμφιλαφής, φύλλα ἔχων μακρὰ πρὸς τὰ τῆς ἐλαίας, στενότερα δὲ 

καὶ μαλακώτερα, καὶ μεταξὺ ἀκάνθας ξηράς, ὑπολεύκους, γωνιοειδεῖς, 

ἀπ' ἀλλήλων διεστώσας· ἄνθη κορύμβοις ἐοικότα κιττοῦ, ὡς βοτρύδια 

προσκείμενα ἀλλήλοις, πλὴν μικρότερα καὶ μαλακά, μετὰ τοῦ λευκοῦ 

φοινίσσοντα ἐκ μέρους· ῥίζα παχεῖα καὶ μαλακή, ὀποῦ μεστή, γευσαμένῳ 

πικρά, ὀπιζομένη ὥσπερ ἡ θαψία.  

ἀποτίθεται δὲ καθ' ἑαυτὸν ὁ ὀπὸς καὶ σὺν ὀροβίνῳ ἀλεύρῳ 

ἀναλαμβανόμενος καὶ ξηραινόμενος. καθαίρει δὲ χολῶδες καὶ 

φλεγματῶδες καὶ ὑδατῶδες κάτω ὀβολός, τοῦ δὲ μετὰ τοῦ ὀρόβου 

τετρώβολον σὺν μελικράτῳ. καὶ ὁ θάμνος δὲ σὺν ταῖς ῥίζαις ξηραινόμενος 

κόπτεται καὶ δίδοται λεῖος μετὰ μελικράτου κοτύλης μιᾶς 

ἡμισείας· γίνεται δὲ καὶ χύλισμα ἐκ τῆς ῥίζης καὶ τῆς πόας ὥσπερ καὶ ἐπὶ 

τῆς θαψίας· δραχμὴ δὲ μία δίδοται τούτου πρὸς τὰς καθάρσεις.  
 

Σε ορισμένα χειρόγραφα προστίθενται και άλλες ονομασίες του φυτού: 

ἱπποφαές· οἱ δὲ ἱππόφαος, οἱ δὲ ἱπποφανής, οἱ  δὲ ἵππιον, οἱ δὲ ἐχίνιον, οἱ 

δὲ πελεκῖνος, ῾Ρωμαῖοι λαππάγω, οἱ δὲ λάππο<υ>λα μέρα.  
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