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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.Σκοπός και στόχοι, μεθοδολογία του περιβαλλοντικού  προγράμματος 

2.Μέρος Α 

 α. Ιστορική αναδρομή στα αρωματικά φυτά 

 β. Η Aγία των βοτάνων 

3.Μέρος Β 

Αρωματικά φυτά του τόπου μας 

4.Μέρος Γ 

Τραγούδια, μαντινάδες, παραμύθια  και ποιήματα με αρωματικά φυτά 

5.Μέρος Δ 

Αρωματικά φυτά και προοπτικές: 

-ιδιομορφίες της Ελλάδας 

-παγκόσμιο το ενδιαφέρον για τα αρωματικά φυτά 

-σίγουρο εισόδημα από την καλλιέργεια αρωματικών φυτών 

-επαγγελματικά κτήματα με αρωματικά φυτά 

-μηχανήματα συγκομιδής αρωματικών φυτών 

6.Μέρος Ε 

Οδηγός χρήσης αρωματικών φυτών στο σπίτι 

7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο-σχολιασμός των ευρημάτων , φύλλα εργασίας, φωτογραφίες 

από τις δραστηριότητες των μελών του προγράμματος. 
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Αρωματικά Φυτά και Βότανα της Ελλάδας 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Η γνωριμία με την πλούσια χλωρίδα της πατρίδας μας. 

 Η χρήση αρωματικών φυτών και βοτάνων του τόπου μας –από την 

αρχαιότητα και από γενιά σε γενιά- στην καθημερινή διατροφή  καθώς 

και σε προβλήματα υγείας.   

   ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

     Η ανακάλυψη της αξίας των ευεργετικών ιδιοτήτων των αρωματικών        

φυτών του τόπου μας στη διατροφή και στη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού 

καθώς  και οι προοπτικές της καλλιέργειας τους. 

        Στόχοι του προγράμματος : 

    • Nα αποκτήσουν οι μαθητές/τριες γνώσεις και να αναπτύξουν 

     την παρατηρητικότητά τους και το ενδιαφέρον τους.                  

• Να κατανοήσουν τις ανάγκες των φυτών. 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με σχετικές λέξεις. 

• Να διαμορφώσουν υπεύθυνη συμπεριφορά. 

• Να αναπτυχθούν κοινωνικά και να εκφραστούν μέσα από  

διάφορα παιχνίδια και δραστηριότητες. 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τις ευεργετικές ιδιότητες των 

αρωματικών φυτών και τα οφέλη από την καλλιέργεια τους.  

• Να ευαισθητοποιηθούν  σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και να 

υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι του. 

• Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις ως 

μέλη μικρών ή μεγάλων ομάδων. 

Για τη επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 

μέθοδοι όπως: 

-Ατομικά φύλλα  βιωματικών ασκήσεων 

-Παιχνίδια ρόλων 

-Συζήτηση –επίλυση προβλημάτων σε μικρές ομάδες 



 

 

 

4 

 

 

-Δημιουργική έκφραση με ζωγραφιές, φωτογραφίες, βίντεο  αλλά και 

καλλιέργειες σε  γλάστρες ή παρτέρια  αρωματικών φυτών 

-Εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας και βιωματικών 

ασκήσεων 

 Εργαζόμενοι κατά  ομάδες βρήκαν πληροφορίες από βιβλία ή από το 

διαδίκτυο για τα κυριότερα αρωματικά φυτά της Ελλάδας, για τις 

ευεργετικές τους ιδιότητες ,για τις προοπτικές της καλλιέργειας τους 

καθώς και τραγούδια, ποιήματα και παροιμίες σχετικά με τα φυτά αυτά.  

 Δημιούργησαν κολάζ, ζωγραφιές και φωτογράφησαν τις  

δραστηριότητες τους.  

 Εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά και μοίρασαν ερωτηματολόγιο σχετικό 

με τη χρήση αρωματικών φυτών στο σπίτι. 

 Φύτεψαν  αρωματικά φυτά σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου και 

ασχολήθηκαν με την περιποίηση τους. 

 Έκαναν καταμέτρηση του διαθέσιμου χώρου με χώμα ή πράσινο στις 

δυο αυλές του σχολείου . 

 Συνέταξαν ένα μικρό οδηγό χρήσης των κυριότερων αρωματικών 

φυτών στο σπίτι. 

 Επισκέφθηκαν τον Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου (από τον οποίο 

προμηθεύτηκαν αρκετά αρωματικά φυτά) καθώς και το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

    Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια 

της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας συμμετείχαν σε ικανοποιητικό 

βαθμό, η συνεργασία τους ήταν αρκετά καλή και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες 

δράσης. Ιδιαίτερα, άρεσε στους μαθητές η διαδικασία  μεταφύτευσης, 

σκαλίσματος, ποτίσματος, περιποίησης σε κατάλληλο χώρο του σχολείου, 

αρωματικών φυτών που προμηθευτήκαμε από το Βοτανικό κήπο 

Χαϊδαρίου, ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη  της επαφής  με το δάσος, με το 

πράσινο και με τη γη. 
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 ΜΕΡΟΣ Α 

1.Αρωματικά φυτά και Βότανα: Μια ιστορική αναδρομή 

Ο άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του πάνω στη γη διέθετε 

το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, όπως και τα άλλα άγρια ζώα. Μέσα από το 

ένστικτο αυτό αλλά και την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άγριων ζώων, 

αντιμετώπιζε τα θέματα καλής υγείας του, περισσότερο προληπτικά, με το να 

διατηρεί μια άμεση σχέση με το περιβάλλον του και κυρίως μέσα από την 

φυτική τροφή του. Αλλά και σε περιπτώσεις διαταραχής της υγείας του πάλι 

και τότε με το ένστικτό του και τη γνώση που αποκτούσε σιγά-σιγά αλλά και 

με την παρατήρηση ότι τα άγρια ζώα προσέφευγαν στην κατανάλωση 

συγκεκριμένων φυτών, επέλεγε κι αυτός να τρώει συγκεκριμένα φυτά ή μέρη 

φυτών (καρπούς, ρίζες, φύλλα κ.λπ.). Έτσι δημιουργήθηκε στον άνθρωπο που 

προόδευε γνωστικά, μια σημαντική γνώση για την πρόληψη και τη θεραπεία 

διαφόρων παθήσεων που η συστηματική τους καταγραφή από φωτισμένα 

μυαλά της εποχής όπως ο Ιπποκράτης, έβαλε τα θεμέλια της επιστήμης της 

Ιατρικής και της Φαρμακολογίας. Τα φυτά αυτά απέκτησαν ξεχωριστό κύρος 

και ενδιαφέρον και συνδέθηκαν με θεούς και ήρωες στον μύθο και την 

ιστορία, ονομάστηκαν δε "βότανα". Πολλά από τα φυτά αυτά χρησιμοποιούνται 

ακόμη και σήμερα για την παρασκευή σύγχρονων φαρμάκων. Η ιστορία της 

χρήσης των βοτάνων είναι μεγάλη και αφορά πολλούς διαφορετικούς λαούς 

και πολιτισμούς, όπως τους Κινέζους, τους Άραβες, τους Έλληνες, τους 

Ινδιάνους Μάγια της Κεντρικής Αμερικής και τους Ίνκας στη Νότια Αμερική. 

Eκείνος όμως που θεωρείται ο βαθύτερος γνώστης των βοτάνων είναι ο 

δάσκαλος του μυθικού Αχιλλέα και του Ιπποκράτη ο Χείρων Κένταυρος που 

ζούσε στο Πήλιο. Βότανα όπως το χειρώνιον και το κενταύριον φέρουν ακόμη 

το όνομά του. 

Τους τελευταίους αιώνες η έννοια «βότανο» περιορίστηκε σε κάποια 

συγκεκριμένα φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικά ροφήματα, ως 

καταπλάσματα, ως πρώτη ύλη στα πρακτικά γιατροσόφια και τη σύγχρονη 

φαρμακολογία. Έχουμε την τάση να αποκλείουμε τα φυτά εκείνα που 
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χρησιμεύουν μόνο για τροφή καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούνται για 

διακοσμητικούς ή πρακτικούς λόγους. Κανείς δε θα λογάριαζε τα πλεγμένα σ’ 

ένα καλάθι κλαδάκια ιτιάς ως βότανο. Κι όμως παλιότερα χρησιμοποιούνταν 

ως αφέψημα για τους πονοκεφάλους και τα κρυολογήματα, ενώ τα δραστικά 

συστατικά της ιτιάς οδήγησαν στην παραγωγή της ασπιρίνης. Η σημερινή 

διάκριση των φυτών σε βότανα, λαχανικά, φρούτα, χόρτα και «ζιζάνια» είναι 

μια πρόσφατη επινόηση. Για τους αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους, Άραβες, 

Κινέζους και Ινδούς τα φυτά επιδρούν θεραπευτικά και εξισορροπητικά στον 

ανθρώπινο οργανισμό ακόμα και όταν καταναλώνονται καθημερινά ως τροφές. 

Επίσης και όταν μαγειρεύονται ή συνδυάζονται με άλλα υλικά όπως κρέας, 

ψάρι, δημητριακά, αυτά συνεχίζουν να διατηρούν τα ενεργά συστατικά τους 

και να έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. «Να φας τσουκνίδα για να 

προστατευθείς απ’ όλες τις ασθένειες του έτους» συμβούλευε τους 

Αθηναίους ο Ησίοδος. Ενώ ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης, 

συνιστούσε να βάζουν οι άνθρωποι πολλά αρωματικά (βότανα) στα φαγητά 

τους, για να χορταίνουν εύκολα και γρήγορα, ώστε να μη χρειάζεται να τρώνε 

πολύ, γιατί η πολυφαγία δεν ωφελεί. 

Για ένα μάγειρα στην αρχαία Ελλάδα μα και στο Μεσαίωνα, το λάχανο, τα 

καρότα, τα σπαράγγια, τα ραδίκια, τα αγγούρια ήταν όλα «βότανα της 

κουζίνας», το ίδιο με το φασκόμηλο, το δίκταμο και τη μαντζουράνα. 

Η χρήση των φυτών για φαρμακευτικούς σκοπούς είναι τόσο παλιά όσο και ο 

πολιτισμός και η πρώτη γνωστή γραπτή αναφορά για θεραπευτικά φυτά 

έρχεται από τους Σουμέριους το 2200 π. Χ. Ο πατέρας της Ιατρικής, ο 

Έλληνας Ιπποκράτης κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνων που η χρήση 

τους ήταν γνωστή κατά τον 5ο αιώνα π. Χ. και ο Διοσκουρίδης κατά τον 

πρώτο μ. Χ. αιώνα  έγραψε μια βοτανική χρησιμοποιώντας 600 φυτά. Αυτό το 

έργο ήταν  βάση για πολλές μεταγενέστερες βοτανικές έρευνες.  

Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα και του σκοταδισμού οι προλήψεις σε 

συνδυασμό με την άγνοια απέδωσαν μαγικές ιδιότητες στα φυτά, μερικές 
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φορές για ασήμαντη αιτία, και ανέπτυξαν ιεροτελεστίες όπου 

μηχανορραφούσαν για συντηρήσουν το μυστήριο και την μαγεία. 

Στα βυζαντινά χρόνια τα χόρτα και τα λαχανικά θεωρούνταν κατώτερες 

τροφές γι ’αυτό οι καλοφαγάδες τα απέφευγαν. Στα τραπέζια των πλουσίων 

και των αυτοκρατόρων σπάνια συναντούσες χόρτα και λαχανικά. Αντίθετα ο 

απλός λαός αλλά και ο κλήρος εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα φρούτα, τα λαχανικά 

και τα άγρια χόρτα. Το Μεσαίωνα μέσα στους κήπους των μοναστηριών 

«ανθίζει» η βοτανολογία. Καλλιεργούνταν σε μεγάλη κλίμακα ποικιλία φυτών, 

παλαιά και νέα, γνωστά και άγνωστα φυτά. Τα μοναστήρια γίνονται κέντρα 

βοτανοθεραπείας. Οι μοναχοί έφτιαχναν φαρμακευτικά φυτά, έλαια και 

αλοιφές που χρειάζονταν για τη θεραπεία των ασθενών. Με την έλευση της 

τυπογραφίας, η κλασική γνώση ξεφεύγει από τους τοίχους των μοναστηριών. 

Οι συνταγές που είχαν διασωθεί από αρχαία κείμενα μεταπλάστηκαν και 

εμπλουτίστηκαν στο πέρασμα των χρόνων και έρχονται να συμπληρώσουν τη 

λαϊκή ιατρική.  Κατά το 16ο και 17ο αιώνα δημοσιεύτηκαν πολλά βοτανολόγια 

με σκοπό να βοηθήσουν όσους ασχολούνταν με τη βοτανοθεραπεία. 

Στην πατρίδα μας η αφθονία φαρμακευτικών φυτών που συναντούμε σε κάθε 

γωνιά της, βοήθησε στην ανάπτυξη της λαϊκής ιατρικής και της 

βοτανοσυλλογής. Το μάζεμα των βοτάνων απαιτούσε προσοχή, μυστικότητα 

και μαγικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζονται οι θεραπευτικές τους 

ιδιότητες. Τα μάζευαν την Πέμπτη ή την Παρασκευή, συνήθως το χάραμα, 

αλλά και το καταμεσήμερο ή και μεσάνυχτα, ανάλογα με τις τοπικές 

συνήθειες. Αλλού τα μάζευαν παιδιά και αλλού τα ευλογούσαν στην εκκλησία. 

Έτσι θρησκευτικές τελετές ήταν συνυφασμένες με μαγικές ενέργειες και 

ιατρικές πρακτικές. Ονομαστοί οι βοτανοσυλλέκτες της Ηπείρου, που 

μάζευαν τα βότανα στο φαράγγι του Βίκου και γι’ αυτό ονομάζονταν 

βικογιατροί. 

Οι πρακτικοί λοιπόν γιατροί, οι κομπογιανίτες όπως τους αποκαλούσε ο λαός 

μας και κυρίως γυναίκες, γνώριζαν τα «μυστικά» των βοτάνων τα οποία 
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χρησιμοποιούσαν ως γιατροσόφια. Η γνώση αυτή περνά ευλαβικά από γενιά σε 

γενιά και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.  

Τα βότανα διατηρούν και σήμερα, σε κάποιον βαθμό, τη σπουδαιότητα που 

είχαν στο παρελθόν. Τα φαρμακευτικά φυτά μπορούν και προκαλούν έντονα 

συναισθήματα, καθώς φέρνουν στο νου παιδικές αναμνήσεις κάποιων 

ξεχωριστών εκδρομών στην εξοχή, όπου τα χαμομήλια και οι παπαρούνες 

παρέα με άλλα αγριόχορτα γίνονταν μπουκέτα προσφοράς σε πρόσωπα 

αγαπημένα .Η χρησιμοποίηση των βοτάνων με απλούς και πρακτικούς 

τρόπους μπορεί να σημάνει την επιστροφή μας σε μια σχέση όπου εκτιμούμε 

τα «δώρα» της μάνας γης. Δουλεύοντας με τα βότανα φτιάχνοντας 

εκχυλίσματα και απλά αφεψήματα για να φανερωθούν οι ιδιότητές τους, 

φέρνουμε στο σπίτι μας μια γνώση που πέρασε μέσα από χιλιάδες χρόνια 

υπομονετικών δοκιμών και αποτυχιών. Η προτροπή του Ιπποκράτη «η τροφή 

σου να γίνει το φάρμακό σου», ας μας οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών που σχετίζονται με τη διατροφή μας και τη σχέση μας με το 

φυσικό περιβάλλον. 

Χρησιμοποιούμε βότανα: 

Για να θεραπεύουμε το σώμα και το νου μας. 

Στις πρώτες βοήθειες και στις καθημερινές αδιαθεσίες. 

Για να φροντίσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι. 

Για να απολαύσουμε τη γεύση τους και να αισθανθούμε όμορφα. 

Κομπρέσα: βυθίζουμε ένα καθαρό πανί σε ένα έγχυμα βοτάνων και μετά 

τοποθετούμε το βρεγμένο πανί στην αρρωστημένη περιοχή. Η κομπρέσα 

μπορεί να είναι κρύα ή ζεστή, ανάλογα με την περίπτωση. 

Χρησιμοποιούμε τα βότανα για θεραπεία μόνο σε ελαφριές παθήσεις. 
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2.Η Αγία των βοτάνων 

Η σημασία των βοτάνων για τη θεραπεία του σώματος περνά και στην τέχνη. 

Η βυζαντινή αγιογραφία προβάλλει την Αγία Αναστασία τη φαρμακολύτρια, ως 

την Αγία γιατρό, να κρατά στο ’να της χέρι βότανα και στ’ άλλο το 

φαρμακευτικό μπουκάλι. Σήμερα σε ορισμένα χωριάτης βόρειας Ελλάδας 

συνηθίζουν στη γιορτή της, στις 22 Δεκεμβρίου, να ζυμώνουν ειδικά ψωμιά 

με βότανα ή να στολίζουν την εικόνα της με αυτά.  

1. Καταγωγή και δράση της Αγίας Αναστασίας 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη στο τέλος του 3ου μ. Χ αιώνος. Ήταν 

κόρη αρχοντικής και πλούσιας οικογένειας. Παρά την σκληρή επαγρύπνηση 

του ειδωλολάτρη πατέρα της, η Χριστιανή μητέρα της Φαύστα την οδήγησε 

στον Χριστιανό διδάσκαλο Χρυσόγονο πού της δίδαξε το Χριστιανισμό και 

άναψε τον έρωτα και την αγάπη της προς τον Χριστό. Αποφασισμένη να ζήσει 

μοναχική ζωή διά βίου, εν αγνεία και παρθενία, υποχρεώθηκε εν τούτοις 

πιεζόμενη από τον πατέρα της, να παντρευτεί τον ειδωλολάτρη αξιωματούχο 

του αυτοκράτορος Διοκλητιανού Πούπλιο, την προς τον οποίο όμως σαρκική 

συνάφεια απέφευγε, όπως λέγει το συναξάριο, διά την απιστίαν αυτού, 

προφασιζόμενη ότι ήταν ασθενής• «νοσείν αεί προφασιζομένη». Ο αιφνίδιος 

και θεόσταλτος θάνατος του συζύγου της ελευθέρωσε όλες τις δυνατότητες 

της Αναστασίας, πού διέθεσε στο εξής, η περικαλλέστατη αυτή και αρχοντική 

νεαρή γυναίκα, όλα της τα πλούτη, το χρόνο, τη δράση και την αγάπη της στο 

να επισκέπτεται στις φυλακές τους φυλακισμένους Χριστιανούς, να τους 

ενισχύει και να τους ενθαρρύνει, ώστε να μην δειλιάσουν μπροστά στο 

μαρτύριο. Έγινε «αλείπτρια», προπονήτρια πολλών μαρτύρων πού οφείλουν 

το ένδοξο μαρτυρικό τους τέλος στην ενθάρρυνση της Αναστασίας. 

2. Ενισχύει στη Θεσσαλονίκη τις αδελφές οσιομάρτυρες, Αγάπη,  Χιονία  και 

Ειρήνη. 

Για το έργο της αυτό δεν περιορίστηκε στη Ρώμη, αλλά άπλωσε την αγάπη της 

μέχρι την Ανατολή, μέχρι τη Νικομήδεια, αφού διέτρεξε το Ιλλυρικό και τη 
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Μακεδονία, όπου έδρασε ιδιαίτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι τρεις 

γνωστές αδελφές Αγάπη, Χιονία και Ειρήνη πού μαρτύρησαν επί 

Διοκλητιανού στη Θεσσαλονίκη, πριν από το μαρτυρικό τους θάνατο γνώρισαν 

την φροντίδα και την αγάπη της Αγίας Αναστασίας, η οποία για το λόγο αυτό 

φυλακίσθηκε και βασανίσθηκε σε φυλακή της Θεσσαλονίκης 

3. Χρυσόγονος και Ζωΐλος 

Δεν είναι όμως μόνον οι τρεις παρθενομάρτυρες της Θεσσαλονίκης με τις 

οποίες συνδέθηκε η Αγία Αναστασία. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον 

διδάσκαλό της Χρυσόγονο, ο οποίος υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην 

Νικομήδεια της Μικράς Ασίας κατά τον συναξαριστή, κατ’ άλλους δε στην 

Ακυϊλία της Ιλλυρίας. Σώζεται αλληλογραφία μεταξύ της Αγίας Αναστασίας, 

τον καιρό πού την είχε φυλακίσει ο άνδρας της, για να εμποδίσει την 

φιλάνθρωπη δράση της, και του Χρυσογόνου, πού τον είχαν φυλακίσει, γιατί 

δίδασκε με παρρησία και πολλή επιτυχία το Χριστιανισμό. Τον Χρυσόγονο 

ακολούθησε η Αναστασία στην μαρτυρική του πορεία από τη Ρώμη στη 

Νικομήδεια, αφού εν τω μεταξύ αποφυλακίσθηκε μετά το θάνατο του συζύγου 

της. Του συμπαρεστάθη και τον ενδυνάμωσε, η τολμηρή αυτή μαθήτρια τον 

πρεσβύτη δάσκαλο. Μετά τον δια αποκεφαλισμού μαρτυρικό του θάνατο, ο 

Χρυσόγονος εμφανίσθηκε σε όραμα στον ιερέα Ζωΐλο, του υπέδειξε τον τόπο 

πού βρισκόταν το άγιό του λείψανο και του απεκάλυψε ότι ο αυτοκράτωρ 

Διοκλητιανός έδωσε εντολή να βασανιστούν οι τρεις αδελφές Αγάπη, Χιονία 

και Ειρήνη, τις οποίες όμως θα ερχόταν να ενθαρρύνει η Αναστασία, όπως 

και έγινε. Το ίδιο όραμα είδε συγχρόνως και η Αναστασία, πού ανέλαβε 

πράγματι να συμπαρασταθεί στις τρεις μέλλουσες μάρτυρες. Ο ιερεύς Ζωΐλος, 

πλησίον του οποίου έμεναν οι τρεις αδελφές, δέχτηκε σε λίγες μέρες την 

προαναγγελθείσα επίσκεψη της Αναστασίας, η οποία προσκύνησε το άγιο 

λείψανο του διδασκάλου της και ανέλαβε τις τρεις αδελφές, οι οποίες όπως 

είπαμε, μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζωΐλος εντός ολίγου απέθανεν εν 

Κυρίω, όπως του είχε προαναγγείλει ο Χρυσόγονος, μαζί με τον οποίο 

εορτάζεται στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα του μαρτυρίου και της μνήμης της 

Αγίας Αναστασίας. 
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4. Η Θεοδότη και τα παιδιά της 

Κατά την παραμονή της στη Νικομήδεια, όπου είχε φθάσει συνοδεύοντας τον 

διδάσκαλό της Χρυσόγονο, η Αναστασία έγινε γνωστή για τις αγαθοεργίες και 

την χριστιανική της δράση. Στην πόλη αυτή ζούσε εν χηρεία, μετά το θάνατο 

του συζύγου της, η Θεοδότη με τα τρία παιδιά της. Προσκολλήθηκε στην 

Αναστασία, ως συνεργάτης και βοηθός στις ατέλειωτες επισκέψεις των 

φυλακισμένων και διωκομένων Χριστιανών. Επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί 

τον άρχοντα Λευκάδιο, πού την θαύμαζε για την ομορφιά της, η Θεοδότη 

οδηγήθηκε σε δίκη, κατά την οποία προτίμησε να μαρτυρήσουν αυτή και τα 

τρία παιδιά της μέσα σε καμίνι φωτιάς, παρά να αρνηθούν τον Χριστό•  

5. Οι εκατόν είκοσι κατάδικοι 

Έφθασε όμως και ο καιρός και του δικού της μαρτυρίου, πριν από το οποίο 

έγινε αιτία να πλουτίσει η Εκκλησία μας με εκατόν είκοσι ακόμη μάρτυρες. 

Μετά από επίμονες προσπάθειες οι άρχοντες, άλλοτε με υποσχέσεις και 

γλυκόλογα και άλλοτε με φρικτά βασανιστήρια, δεν κατόρθωσαν να πείσουν 

την Αναστασία να αρνηθεί τη χριστιανική της πίστη. Η Θεοδότη εμφανιζόταν 

στον ύπνο της, μήνυμα από τον ουρανό, για να την ενισχύσει, ανταποδίδοντας 

έτσι όσα είχε κάνει η Αναστασία γι αυτήν. Κατά θαυματουργικό τρόπο η 

Αναστασία, αντί να βγαίνει ταλαιπωρημένη και εξουθενωμένη από τις  

φυλακές και τα βασανιστήρια, εμφανιζόταν ακμαία και χαρούμενη. Στην 

απόγνωσή του ο ειδωλολάτρης άρχοντας διατάσσει να βάλουν την Αναστασία 

μαζί με άλλους εκατόν είκοσι ειδωλολάτρες καταδίκους και ένα Χριστιανό, 

τον Ευτυχιανό , μέσα σε μεγάλη βάρκα, να ανοιχθούν στη θάλασσα και, αφού 

ανοίξουν οπές στη βάρκα, να τούς αφήσουν να πνιγούν, όπως και έγινε. Ο 

Θεός όμως δεν επέτρεψε να ευοδωθούν τα σχέδια του άρχοντα, γιατί το δικό 

του σχέδιο προέβλεπε τη σωτηρία και άλλων ανθρώπων. Ξαφνικά 

εμφανίζεται στο τιμόνι της βάρκας η Θεοδότη και την οδηγεί με ασφάλεια στη 

στεριά. Έκθαμβοι οι εκατόν είκοσι κατάδικοι από το θαύμα πού έζησαν, 

πίστεψαν στον Χριστό, ομολόγησαν και αυτοί με παρρησία την πίστη τους 



 

 

 

12 

 

 

ενώπιον του άρχοντος, με συνέπεια να αποκεφαλισθούν και να κερδίσουν 

τόσο γρήγορα την αιωνιότητα. 

6. Το μαρτύριο της Αγίας 

Η άκαμπτη και ανυποχώρητη Αναστασία τελικά δέθηκε σε πασσάλους και, 

δεμένη όπως ήταν, παραδόθηκε στη φωτιά, στις 22 Δεκεμβρίου, πού η 

Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της. Το λείψανο της Αγίας το πήρε μία γυναίκα 

αρχόντισσα, πού λεγόταν Απολλωνία, αφού χρησιμοποίησε τη γνωριμία της με 

τη σύζυγο του έπαρχου . Ενταφίασε το σώμα στον κήπο της, όπου αργότερα 

έκτισε και ναό προς τιμήν της. Ποιός ακριβώς ήταν ο τόπος αυτός του 

μαρτυρίου και του ενταφιασμού της δεν γνωρίζουμε. Το μαρτύριό της έγινε το 

303 ή 304 κατά το Διωγμό του Διοκλητιανού, κατά πολλούς στη 

Θεσσαλονίκη, κατά άλλους στο Σίρμιο, ενώ υπάρχουν και μερικοί πού 

πιστεύουν ότι μαρτύρησε στη Ρώμη. 

7. Τα λείψανα της Αγίας 

Είναι πάντως ιστορικά εξακριβωμένο ότι το λείψανό της βρέθηκε στο Σίρμιο, 

απ όπου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί πατριάρχου Γενναδίου 

(457-471) και αυτοκράτορος Λέοντος Α´ (457-474). Σήμερα, μέρη των 

ιερών λειψάνων της Αγίας, η αγία κάρα της και μέρος από το δεξιό της πόδι 

βρίσκονται στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας 

Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στην Μακεδονία. 

8. Γιατί ονομάζεται «Φαρμακολύτρια» 

α) Δίδει φάρμακα και θεραπεύει σωματικές και ψυχικές ασθένειες 

Το επίθετο «Φαρμακολύτρια» της Αγίας έχει δύο έννοιες, μία γενική και μία 

ειδική. Κατά την ευρύτερη, την γενική έννοια, η Αγία ονομάζεται έτσι, διότι 

όπως λέει ο Τρύφων Ευαγγελίδης στο βιβλίο του Βίοι Αγίων (σελ. 994) 

«είχεν άνωθεν παρά Θεού την δύναμιν να λύει και καταστρέφει των 

φαρμάκων και των δηλητηρίων τα κακά αποτελέσματα και τας ενεργείας» ή 
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διότι παρέχει η ίδια αφθόνως φάρμακα, «εκλύει» φάρμακα για την θεραπεία 

των σωματικών και ψυχικών ασθενειών 

β) Διότι λύνει τις φαρμακείες, δηλαδή τα μάγια 

Κατά την ειδική έννοια η Αγία ονομάζεται «Φαρμακολύτρια», διότι ανάμεσα 

στις πολλές άλλες ιάσεις κaι θεραπείες πού επιτελεί έλαβε από τον Θεό τη 

Χάρη και τη δύναμη να γλυτώνει όσους έπεσαν στα δίχτυα των φαρμάκων και 

των φαρμακευτριών, δηλαδή των μάγων και των μαγισσών. Λύνει τις 

φαρμακείες, δηλαδή τα μάγια, και γι αυτό ονομάζεται φαρμακολύτρια. 
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. 

ΑΝΗΘΟΣ 

Τα λαχανικά  

Στίχοι:   Στάθης Παχίδης & Ιεροκλής Μιχαηλίδης 

Μουσική:   Στάθης Παχίδης 

Ζουμερό μου πορτοκάλι με θαμπώσανε τα κάλλη 

κι από μέσα σάπιο μήλο κι έτσι βρήκες άλλο φίλο 

Ωχ αμάν, ωχ αμάν τα λαχανικά χαλάν 

ωχ αμάν, ωχ αμάν στα ψυγεία δεν βαστάν 

Είσαι πίκρα σαν ραδίκι μα υπάρχει θεία δίκη 

και θα σπάσει το καφάσι να γενεί αλλιώς η φάση 

Ωχ αμάν, ωχ αμάν τα λαχανικά χαλάν 

ωχ αμάν, ωχ αμάν στα ψυγεία δεν βαστάν 

Είσαι άνηθος με ήθος είσαι μαϊντανός και μύθος 

με ντομάτες και μ’ αγγούρια θα σου κάνω κάνα γιούργια 

Ωχ αμάν, ωχ αμάν τα λαχανικά χαλάν 

ωχ αμάν, ωχ αμάν στα ψυγεία δεν βαστάν 

Στη χωματερή το δίκιο το άδικο στο θερμοκήπιο 

κίτρινο ας γενώ λεμόνι μια ζωή θα `μαστε μόνοι 
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Ωχ αμάν, ωχ αμάν τα λαχανικά χαλάν 

ωχ αμάν, ωχ αμάν και χαρά μερακλαντάν 

ΒΑΛΣΑΜΟ 

Η ονομασία “βότανο του Προδρόμου” ετυμολογείται από το ότι το φυτό 

βρίσκεται σε πλήρη ανθοφορία στις 24 Ιουνίου, την ημέρα μνήμης του Ιωάννη 

του Προδρόμου. Με το λιώσιμο των ανθών εμφανίζεται ένας κατακόκκινος 

χυμός, που έχει δώσει τροφή σε θρύλους κάθε είδους: 

 Έτσι θεωρείται ότι το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το χυμένο αίμα του 

Χριστού. 

 Σύμφωνα με μία άλλη ιστορία το φυτό προέκυψε από το αίμα του Ιωάννη του 

Βαπτιστή μετά τον αποκεφαλισμό του.  

Οι γιατροί της κλασικής Ελλάδας και της Ρώμης χρησιμοποιούσαν το βάλσαμο 

για την θεραπεία των τραυμάτων. Στο μεσαίωνα έχαιρε μεγάλης εκτίμησης. Ο 

Παράκελσος γράφει ενθουσιασμένος: “Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί καλύτερο 

φάρμακο για τις πληγές σε όλες τις χώρες.”  

Μόλις το 18ο αιώνα ανακαλύφθηκε επίσης η δράση ενίσχυσης των νεφρών, 

που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της ιατρικής χρήσης 

Μαντινάδα 

Φιλία είναι βάλσαμο βαριά λέξη βγαλμένη  

μα γω τη λέω απ' τη καρδιά που ξέρω ήντα σημαίνει. 

 Του Ψηλορείτη βότανα θα χρησιμοποιήσω 

για την πληγή του έρωτα μήπως και τηνε κλείσω. 

 Του Ψηλορείτη βότανα θα βάλω στο ποτήρι 

να σου τα δώσω να τα πιείς να μου κρατάς χατήρι. 
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 Σαν τον αγριοβάλσαμο ο έρωτάς σου ανθίζει 

και τ΄ άρωμά του στην καρδιά μπαίνει και τη ραντίζει. 

 Πράσινος είναι αρισμαρής και κίτρινος ο ανθός του 

κι απ΄ αγαπά και δε θωρεί βαρύς είν΄ ο καημός του. 

ΒΑΝΙΛΙΑ 

Σαν βανίλια   

 Στίχοι:   Σαράντης Αλιβιζάτος 

Μουσική:   Στέλιος Φωτιάδης  

 

Γράψε στον καθρέφτη "σ’ αγαπώ",  

μέτρα ως το τρία και θα ’ρθω. 

Με κλειστά τα μάτια θα ’βρω μονοπάτια 

μες στην αγκαλιά σου να χαθώ. 

Τα φιλιά σου, τα φιλιά σου σαν βανίλια,  

όταν με φιλάς γλυκά στα δυο μου χείλια. 

Μα αν κοιτάξω απ’ της καρδούλας μου τη γρίλια,  

αχ, η ζήλεια μένει ζήλεια, πάντα ζήλεια.  

Είναι η αγάπη μας κρυφτό,  

της καρδιάς σου τα κλειδιά κρατώ. 

Τώρα γίναμε ένα, άστρα μαγεμένα,  

μια φωτιά στον ίδιο ουρανό. 
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Τα φιλιά σου, τα φιλιά σου σαν βανίλια,  

όταν με φιλάς γλυκά στα δυο μου χείλια. 

Μα αν κοιτάξω απ’ της καρδούλας μου τη γρίλια,  

αχ, η ζήλεια μένει ζήλεια, πάντα ζήλεια. 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

Ο βασιλικός έχει σημαντικό ρόλο στην Ελληνική λαϊκή και θρησκευτική 

παράδοση. 

Σύμφωνα με αυτή το φυτό φύτρωσε στο χαμένο τάφο του Χριστού και η 

έντονη μυρωδιά του έγινε αφορμή να ανακαλυφθεί.  

Η Αγία Ελένη οδηγήθηκε στον Τίμιο Σταυρό από το έντονο άρωμα του 

βασιλικού που φύτρωσε δίπλα του. Την ονομασία του το φυτό την πήρε από το 

«βασιλιάς» και βασιλιάς είναι ο Ιησούς Χριστός. 

 Στα Θεοφάνεια ο ιερέας ραίνει τους πιστούς με αγιασμό βουτώντας ένα 

κλαδί βασιλικό μέσα στο άγιασμα.  

Στη γιορτή της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου στις 

εκκλησίες μοιράζεται βασιλικός. 

 

Λαογραφικά δίστιχα: 

Βασιλικέ μου της βραγιάς και κρίνε μου του δάσου 

αχού, εγώ πουλάκι μου πως θες να σε ξεχάσω! 

Στο παραθύρι που ΄σαι συ, βασιλικός δεν πρέπει, 
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γιατί σαι συ βασιλικός κι οπ΄ έχει μάτια βλέπει! 

Βασιλικιά και ροζμαρί κι ανθό του γλυκανίσου 

ο έρωτας τα μάζεψε, κι έκαμε το κορμί σου! 

Βασιλικό κι αρισμαρί δε βάνω πια στ' αφτί μου 

γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου. 

Κρητικές μαντινάδες: 

Ποτέ μου δεν το λόγιαζα, ούτε στο νου μου το΄χα 

ν΄ αφήσεις το βασιλικό, να πάρεις τη μολόχα. 

 

Ερνήθης το βασιλικό κι αγάπησες τον πρίνο 

απού δεν έχει μυρουδιά, διάολε και σε και κείνο! 

 

Χαλάλι σου Βασιλικέ όσο νερό κι΄αν πίνεις, 

γιατί τό κάμεις άρωμα καί πίσω μου τό δίνεις! 

 

Δεν ημπορώ Βασιλικέ συχνά νά σε ποτίζω, 

γιατί έχεις μυρωδιές πολλές και δεν τις νταγιαντίζω! 

 

Πλατύφυλλε βασιλικέ και μακροκοντυλάτε 

  από ΄να μίλι κι από δυο η μυρωδιά γροικάται. 
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 Βασιλικό πρασές � πρασές θα στρώσω να κοιμάσαι 

 να κόβγεις να μυρίζεσαι και μένα να θυμάσαι. 

 

 Σγουρό βασιλικάκι μου εκειά που στέκεις στάσου 

 να παίρνει ο κόσμος μυρωδιές από τη μυρωδιά σου. 

 

 Μαράθηκε ο βασιλικός απού ΄χεις στην ντενέκα 

αφού δεν τόνε πότιζες ιδιότροπη γυναίκα. 

 

 Μικρή μου την αγάπη μας ήντα θα τηνε κάμω; 

 να τη βαστώ δεν ημπορώ και θα τη ρίξω χάμω. 

 Μανε τη ρίξω στη στεριά βασιλικός φυτρώνει 

 και θα μυρίζει αγάπη μου να μας εφανερώνει! 

 

 Στον άνθρωπο τον ευγενή ότι κι αν πεις τ΄ αξίζει 

σαν το σγουρό βασιλικό που όπου σταθείς μυρίζει. 

 

O BAΣIΛIKOΣ KAI O KABOYPAΣ 

(Πάρος) 

Ήταν μια φορά δυο γειτόνισσες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. 



 

 

 

33 

 

 

«Aχ», λέει μια μέρα η μια γειτόνισσα, «να μπορούσα κι εγώ να κάμω ένα 

παιδί…» 

«Aχ», λέει η άλλη, «ας έκανα ένα παιδί, κι ας ήτανε και κάβουρας». 

«Aς έκανα παιδί», λέει η πρώτη, «κι ας ήτανε μια γλάστρα με βασιλικό». 

Άκουσαν οι Mοίρες το παράπονό τους κι έστειλαν στη μια ένα κάβουρα και 

στην άλλη μια γλάστρα με βασιλικό, όπως είχανε πει. 

O καιρός περνούσε, και τα παιδιά τους – αν μπορούμε να τα πούμε παιδιά – 

μεγάλωναν. Aφού μεγάλωσαν, είπε η μια γειτόνισσα στην άλλη: 

«Γειτόνισσα, κάποτε είχαμε πει ότι θα συμπεθεριάζαμε». 

«Nαι», λέει η άλλη, «εμπρός να το κάνουμε!» 

Έτσι λοιπόν παντρέψανε τον κάβουρα με το βασιλικό, που ήτανε μαγεμένοι, 

γιατί, μόλις ο ήλιος βασίλευε, έβγαινε μέσ’ απ’ το βασιλικό μια όμορφη κοπέλα, 

ενώ απ’ τον κάβουρα έβγαινε ένα όμορφο παλικάρι. 

Όμως, η υπηρέτρια του σπιτιού, που είχε δει πως απ’ το βασιλικό έβγαινε το 

όμορφο κορίτσι, το ζήλεψε που ήταν όμορφο, γι’ αυτό σκέφτηκε να του κάμει 

κακό. Mια μέρα που η κοπέλα είχε βγει από τη γλάστρα, πήγε κρυφά από 

πίσω της, την έσπρωξε από το παράθυρο και την πέταξε κάτω, στην αυλή. 

Eκείνη την ώρα ο ήλιος σουρούπωνε, μα πριν σουρουπώσει καλά, άπλωσε τις 

τελευταίες του αχτίνες, που μάζεψαν την κοπέλα. Έτσι ο ήλιος την πήρε μαζί 

του και την πήγε στη μητέρα του, στον ουρανό. 

H μάνα της κοπέλας αδίκως γύρευε να βρει την κόρη της, που δεν ήξερε τι 

συνέβη. Tώρα πια που δεν υπήρχε η κοπέλα για να μπει στη γλάστρα, ο 

βασιλικός μαράθηκε. Προσπαθούσε η μάνα να τον κρατήσει ζωντανό, τον 

πότιζε, τον περιποιόταν, μα αυτός μαραίνονταν μέρα με τη μέρα. 

Στο μεταξύ, η κοπέλα, εκεί ψηλά που πήγε, ζητούσε από τη μάνα του ήλιου να 

τήνε γυρίσει πίσω, στη δική της μάνα.  Aπό τα πολλά παρακάλια, μια μέρα τη 

γύρισε πίσω, πάει στο σπίτι της, μπαίνει μες στη γλάστρα κι αμέσως ο 
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βασιλικός ζωντάνεψε, έβγαλε και πάλι φύλλα και κλωνιά κι έγινε πιο ωραίος 

από πριν. 

Ένα ηλιοβασίλεμα που η κοπέλα βγήκε από τη γλάστρα, είπε να εκδικηθεί την 

υπηρέτρια που της είχε κάνει τόσο κακό, γι’ αυτό τη φώναξε και της είπε: 

«Έλα, να δεις κάτι ωραίο που είναι όξω απ’ το παράθυρο». Zύγωσε  κοντά η 

υπηρέτρια και τότε η κοπέλα τής έριξε μια σπρωξιά κι έπεσε κάτω. Tότε  

βγήκε κι ο κάβουρας απ’ το καβούκι του και ξεμαγεύτηκαν κι οι δυο. Zήσανε  

μαζί μια ζωή κανονική, σαν άντρας και γυναίκα και σαν αντρόγυνο. 

 

Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και το μακεδονήσι 

παν τα ματάκια βρύση. Αυτά μ’ αποκοιμήσανε 

και μου ’φυγε η αγάπη κοντούλα και γιομάτη. 

Περνώ τα όρη ψάχνοντας και τα βουνά ρωτώντας 

το Θεό παρακαλώντας. Μην είδες την αγάπη μου 

την αγαπητικιά μου τα μάτια τα δικά μου 

Εψές προψές την είδαμε στον αργαλειό που υφαίνει 

της κρένω δεν μου κρένει κρίνε μ' αγάπη μ' κρίνε με 

το τι είσαι κακιωμένη βαριά βαλαντωμένη. 

Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και το μακεδονήσι 

παν τα ματάκια βρύση. Αυτά μ’ αποκοιμήσανε 

και μου ’φυγε η αγάπη κοντούλα και γιομάτη. 
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Βασιλικός θα γίνω 

Μωρέ βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου,  

στο παραθύρι σου. 

Κι ανύπαντρος θα μείνω για το χατίρι σου,  

για το χατίρι σου. 

Έβγα στο παραθύρι να δεις τι γίνεται,  

να δεις τι γίνεται. 

Το αίμα της καρδιάς μου για σένα χύνεται,  

για σένα χύνεται. 

Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ’ τη μάνα σου,  

κρυφά απ’ τη μάνα σου. 

Και κάνε πως ποτίζεις τη μαντζουράνα σου,  

τη μαντζουράνα σου. 

Τούτο εδώ το καλοκαίρι θέλω να σε κάνω ταίρι. 

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στης αγάπης μου την πόρτα,  

το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης μου τον κήπο. 
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ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 

Νάνι το γαρύφαλλο μου 

 

Νάνι, το παιδί μου, νάνι. Που δεν ήθελε νερό 

Τ' άλογό μας το μεγάλο. Αχ, καρδούλα μου, ποιος ξέρει; 

Τι να λέει το ποταμάκι. Στο λιβάδι το χλωρό. 

Νάνι το νερό το μαύρο. Μες στα πράσινα χορτάρια. 

Το ψηλό τραγούδι πιάνει. Νάνι, την τριανταφυλλιά μου, 

Που τη γης δακρυοποτίζει. Τ'άλογο μας το καλό. 

Τ' έχει πόδια λαβωμένα. Τραχηλιά κρουσταλλιασμένη 

Τ' έχει ένα ασημένιο λάζο. Καρφωμένο μες στα μάτια. 

Μόνο μια φορά σαν είδε, Τ' αντρειωμένα τα βουνά 

Εχλιμίντρισε κι εχάθη, Στα νερά τα σκοτεινά. 

Αχ, που πήγες άλογό μου, Που δεν ήθελες να πιεις; 

Αχ, μαράζι μες στο χιόνι, Νάνι, το γαρούφαλλο μου, 

Που τη γης δακρυοποτίζει. Τ'άλογο μας το καλό. 

Μην έρχεσαι! Μην μπαίνεις! Το παράθυρο κλείσ' το 

Με φυλλωσιές ονείρου, με όνειρο φυλλωσιάς. 

Κοιμάται το παιδάκι μου. Σωπαίνει το μωρό μου. 

Αχ, πού πήγες άλογό μου, 

Που δεν ήθελες να πιεις; Άλογο της χαραυγής! 
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Κόκκινο γαρύφαλλο  

 Στίχοι:   Νίκος Ιγνατιάδης 

Μουσική:  Χαρούλα Αλεξίου & Γιάννης Πάριος  

  

Για να με γνωρίσεις μες στο πλήθος 

φόρεσα γαρύφαλλο στο στήθος 

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε 

μια γιορτή που δίστασες να πας 

Κόκκινο γαρύφαλλο, κόκκινο γαρύφαλλο 

πάνω στο πουκάμισο, στο μέρος της καρδιάς 

Κόκκινο γαρύφαλλο, κόκκινο γαρύφαλλο 

πάρ’ το από το στήθος μου, ελπίδες να κρατάς 

Ρώτησα χαμένη μες στο πλήθος 

ποιος φοράει γαρύφαλλο στο στήθος 

Κι ήρθα να το πάρω με τα χέρια μου 

είναι αυτά τα χέρια που αγαπάς 
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 Μ΄ ένα γαρύφαλλο  

 Στίχοι:   Μαρίζα Κωχ 

Μουσική:   Μαρίζα Κωχ 

   

Μ’ ένα γαρύφαλλο στ’ αυτί πρώτος σε κάθε μια γιορτή,  

μετά φαντάρος. Και τώρα έρημο κορμί γιατί έτσι τα `φερε  

η στιγμή χωρίς συντρόφους και χωρίς κανένα θάρρος. 

Πού να με πας πού να με πας, πού να με σεργιανίσεις,  

τον πόνο που `χω στην καρδιά δε θα τον σβήσεις. 

Έτσι που τα `φερε ο καιρός να ζει μονάχα ο τυχερός 

τι θες να κάνω; Μήπως δεν καίγουμ’ ο φτωχός μες στο καμίνι  

συνεχώς, σ’ αυτό που μ’ έριξες εσύ για να πεθάνω. 

Πού να με πας πού να με πας, πού να με σεργιανίσεις,  

τον πόνο που `χω στην καρδιά δε θα τον σβήσεις. 

Σε δυο σου λόγια ακουμπώ δεν έχω δύναμη να μπω 

στο πρώτο τρένο, που θα με πάρει να σωθώ κι από κοντά σου 

να χαθώ, μακριά από σένα που με διώχνεις και πεθαίνω. 

Πού να με πας πού να με πας, πού να με σεργιανίσεις,  

τον πόνο που `χω στην καρδιά δε θα τον σβήσεις. 

 

 



 

 

 

39 

 

 

Γαρύφαλλο στ’ αυτί  

 Στίχοι:   Αλέκος Σακελλάριος 

Μουσική:   Μάνος Χατζιδάκις 

 

Γαρύφαλλο στ’ αυτί και πονηριά στο μάτι 

Η τσέπη άδεια πάντοτε, μα η καρδιά γεμάτη 

Γαρύφαλλο στ’ αυτί και ποιος θα σου τ’ αρπάξει 

Σφιχτή γροθιά το στήθος σου, που σκίζει το μετάξι 

Χτύπα τα πόδια τσίφτισσα, τσιγγάνα τουρκογύφτισσα 

Τσιγγάνα τουρκογύφτισσα, χτύπα τα πόδια τσίφτισσα 

Γαρύφαλλο στ’ αυτί και στα μαλλιά μαντήλι 

Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη 

Γαρύφαλλο στ’ αυτί, στο στόμα το τσιγάρο 

Πού είναι το τσαντίρι σου, για να `ρθω να σε πάρω 

Φέρε μια βόλτα τσίφτισσα, τσιγγάνα τουρκογύφτισσα 

Τσιγγάνα τουρκογύφτισσα, φέρε μια βόλτα τσίφτισσα 
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ΓΙΑΣΕΜΙ 

Το γιασεμί, η ροδιά και η χαρουπιά  

Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, 

δώσ' της κλότσο να γυρίσει, παραμύθι ν' αρχινίσει. 

Kαθισμένος στο μιντέρι* σταυροπόδι, χαιρετώ την αφεντιά σας! Αρχή του 

παραμυθιού καλησπέρα σας! 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς με τη γυναίκα του και είχαν ένα 

κοριτσάκι πολύ όμορφο και καλόκαρδο. Ζούσανε καλά μέχρι που ήρθε μια 

εποχή και η γυναίκα πέθανε. Ο βασιλιάς ξαναπαντρεύτηκε. Η δεύτερη 

γυναίκα έκανε κι αυτή μια κόρη που ήταν όμως κακιά, ζηλιάρα, είχε χίλια δυο 

κουσούρια. Ζήλευε τη μεγάλη και ήθελε να τη διώξει από το σπίτι. Σκέφτηκε 

τότε η βασίλισσα και φωνάζει το καλό κορίτσι και του λέει: 

— Θα πας στο δάσος, να φέρεις το σάτσι* της δρακόντισσας για να κάνουμε 

πίτες. Σκεφτόταν έτσι πως το κορίτσι δε θα έβρισκε το δρόμο να γυρίσει 

πίσω και θα το έτρωγαν τα άγρια θηρία. 

Η κοπέλα όμως ήταν καλός άνθρωπος, έκαμε το σταυρό της και πήρε το 

δρόμο για το δάσος. Εκεί συναντά ένα γιασεμί. 

— Θα μου ρίξεις έναν κουβά νερό που διψάω; της λέει το γιασεμί. 

— Τρεις κουβάδες θα σου ρίξω, όχι έναν, αποκρίθηκε το κορίτσι. 

Ρίχνει τρεις κουβάδες νερό στο γιασεμί κι εκείνο της ευχήθηκε: 

—Όπως μοσχομυρίζουν τα γιασεμάκια μου, έτσι να μοσχομυρίζεις κι εσύ. 

Πάει παραπέρα και συναντά μια ροδιά και της λέει η ροδιά: 

— Θα μου ρίξεις έναν κουβά νερό που διψάω; 

— Τρεις κουβάδες θα σου ρίξω, όχι έναν, είπε το κορίτσι. 
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Της ρίχνει λοιπόν τρεις κουβάδες νερό. 

— Όπως είναι τα ρόδια μου κόκκινα, έτσι κόκκινα να γίνουν τα μαγουλάκια 

σου, της ευχήθηκε η ροδιά. 

Πάει παραπέρα, βρίσκει μια χαρουπιά, της λέει η χαρουπιά: 

— Θα μου ρίξεις έναν κουβά νερό που διψάω; 

— Τρεις κουβάδες θα σου ρίξω, όχι έναν. 

Ρίχνει νερό και στη χαρουπιά κι αυτή της λέει: 

— Όπως είναι τα χαρουπάκια μου μαύρα, έτσι μαύρα να γίνουν και τα ματάκια 

σου, τα φρυδάκια σου και τα τσίνορά* σου. 

Φεύγει η κοπέλα, φτάνει στο σπίτι της δρακόντισσας και χτυπάει την πόρτα. 

Βγαίνει η δρακόντισσα και τη ρωτάει: 

— Τι θέλεις; 

— Με έστειλε η βασίλισσα να μου δώσεις το σάτσι σου, να κάνουμε πίτες. 

— Εντάξει, λέει η δρακόντισσα, αλλά πρώτα έχω κι εγώ μια απαίτηση, να μου 

σιάξεις το σπίτι, να το ασπρίσεις, να το συγυρίσεις και μετά να ζυμώσεις. 

— Εντάξει, της λέει η κοπέλα. 

Ζυμώνει, μαγειρεύει, φτιάχνει το σπίτι, το έκαμε να αστράφτει. Η 

δρακόντισσα ευχαριστήθηκε. Παίρνει λοιπόν την κοπέλα, την πάει σ' ένα 

ξεροπήγαδο και της λέει: 

— Κατέβα κάτω. 

Κατεβαίνει εκείνη και η δρακόντισσα λέει στο ξεροπήγαδο: 

— Πηγάδι, πηγαδάκι μου, ό,τι χρυσό, ό,τι ωραίο έχεις μέσα, να της το 

φορέσεις. 
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Βγαίνει η βασιλοπούλα ντυμένη στα χρυσά, κούκλα. Έπειτα παίρνει το σάτσι, 

χαιρετά τη δρακόντισσα και φεύγει. Στο δρόμο δίψασε. Βρίσκει μια λιμνούλα, 

σκύβει να πιει και κατά λάθος τής φεύγει το ένα παντοφλάκι και πέφτει στη 

λιμνούλα. Προσπάθησε να το πιάσει, όμως δεν τα κατάφερε. Φεύγει λοιπόν 

και πάει στο σπίτι. Όταν έφτασε, η αδελφή της ζήλεψε πολύ και είπε: 

— Κοίτα πώς ήρθε, στα χρυσά ντυμένη! 

Της λέει η μάνα της: 

— Μη στενοχωριέσαι, θα κάνω τις πίτες και θα σε στείλω στη δρακόντισσα, 

να της πας το σάτσι και να την ευχαριστήσεις. 

Πράγματι την έντυσε, πήρε το σάτσι και πάει. Στο δρόμο συναντά κι αυτή το 

γιασεμί που της είπε: 

— Κόρη μου, ρίξε μου έναν κουβά νερό που διψάω. 

— Τι λες καλέ, υπηρέτριά σου είμαι; λέει εκείνη. 

Τότε της λέει το γιασεμάκι: 

— Καλά, όσο άσχημη είσαι, άλλο τόσο άσχημη να γίνεις. 

Φεύγει από εκεί και πάει στη ροδιά. 

— Κόρη μου, της λέει η ροδιά, ρίξε μου έναν κουβά νερό, που διψάω. 

— Όχι, δεν είμαι υπηρέτριά σου, της απαντά εκείνη. 

Τότε της λέει η ροδιά: 

— Όπως είναι κόκκινα τα ροδάκια μου, εσύ να γίνεις κίτρινη. 

Φεύγει από εκεί, πάει στη χαρουπιά: 

— Κόρη μου, της λέει η χαρουπιά, θα μου ρίξεις λίγο νερό, που διψάω; 

— Δεν είμαι υπηρέτριά σου, να σου ρίξω νερό. 
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Τότε η χαρουπιά τής λέει: 

— Όπως είναι τα χαρουπάκια μου καμπούρικα, να γίνεις κι εσύ καμπούρα. 

Πάει στη δρακόντισσα. 

— Ορίστε, της λέει, μου είπε η μαμά μου να σας φέρω το σάτσι σας. 

— Θα το πάρω, αλλά πρώτα θα μου συγυρίσεις το σπίτι. 

— Όχι, λέει εκείνη, εγώ δεν έρχομαι να κάνω τέτοιες δουλειές. 

— Ωραία, της λέει η δρακόντισσα, έλα τότε στο πηγαδάκι. 

Και λέει στο πηγαδάκι: 

— Πηγάδι, πηγαδάκι μου, ό,τι κοπριές έχεις, λούσε την. Και το πηγαδάκι την 

έλουσε με αυτά. 

Βγαίνει αυτή έξω, φεύγει κακοκαρδισμένη, πάει στη μάνα της και της λέει: 

Εικόνα— Κοίταξε να δεις πώς ήρθα. 

— Μη στενοχωριέσαι, της λέει εκείνη, εγώ θα σε λούσω και θα πάρουμε της 

αδελφής σου τα ρούχα και θα σ' τα βάλω. 

Ας αφήσουμε τώρα τα δυο κορίτσια και ας πάμε στο βασιλόπουλο ενός 

γειτονικού μέρους. Αυτό είχε βάλει τελάλη ότι ήθελε να παντρευτεί. Μια μέρα 

πήγε στη λιμνούλα να ποτίσει το άλογό του και αυτό φοβόταν και δεν ήθελε με 

κανένα τρόπο να πιει νερό. Το βασιλόπουλο κατάλαβε πως κάτι θα 'βλεπε και 

φοβόταν. Σκύβει και καθώς κοίταξε μέσα, είδε στον πάτο ένα παπούτσι που 

άστραφτε τόσο πολύ, που η λάμψη του φόβιζε το άλογο. Το τραβάει έξω και 

βάζει τον τελάλη και λέει: 

— Όποιας είναι το παπούτσι, θα της το δώσω και θα την πάρω γυναίκα μου. 

Μόλις το άκουσε η μητριά έκλεισε το καλό κορίτσι στο κοφίνι*, πήρε τα χρυσά 

ρούχα και τα έβαλε στη δική της κόρη. Έφτασε και η σειρά τους να πάει το 

βασιλόπουλο στο σπίτι τους και του λέει η μητριά: 
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— Της κόρης μου είναι τα ρούχα και τα παπούτσια, αυτή θα πάρεις γυναίκα. 

Δεν του πολυάρεσε του βασιλιά αλλά τι να κάνει; Εκεί που καθόταν πάνω στο 

κοφίνι, τον τσιμπούσανε. Γιατί το καλό κορίτσι, πριν το κρύψουν στο κοφίνι, 

είχε πάρει μια βελόνα και με αυτήν κένταγε το βασιλόπουλο. 

— Μα, τι έχει εδώ κάτω και με τσιμπάει; ρώτησε το βασιλόπουλο. 

— Κλώσα, βασιλόπουλό μου, είναι, του λένε. 

Αυτός όμως δε χάνει καιρό και σηκώνει το κοφίνι και από κάτω βγαίνει μια 

ωραιότατη κοπέλα. Της βάζει το παντόφλι και της ήρθε ίσα ίσα. 

— Αυτή είναι η γυναίκα που θα πάρω, λέει το βασιλόπουλο.  Και 

παντρεύτηκαν και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

 

 Λευκό μου γιασεμί  

 Στίχοι:   Μιχάλης Γκανάς 

Μουσική:   Παναγιώτης Καλαντζόπουλος 

Είναι φορές που χωρίς αφορμή,  κάτι γιορτάζει βαθιά στο κορμί,  

και ξαναβλέπεις το φως,  σαν να `σουν χρόνια τυφλός. 

Κι ένας αέρας ζεστός γιασεμιά φορτωμένος, φυσάει βουρκωμένος. 

Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί 

και δε σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρεις 

λίγο λευκό να πιαστείς γιασεμί στο σκοτάδι  

σαν άστρο ανάβει. 
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Λευκό μου γιασεμί μη νυχτώσεις. 

Είναι φορές που χωρίς αφορμή, μέσα μου τρέμει μια ξένη φωνή,  

που μου θυμίζει στιγμές από παλιές μου ζωές 

και ένας αέρας ζεστός γιασεμιά φορτωμένος, φυσάει βουρκωμένος. 

Λευκό μου γιασεμί, μη νυχτώσεις. 

 

 

ΔΑΦΝΗ 

Μαντινάδα 

 Ψηλής μυρτιάς  μυρτόφυλλο, πράσινης δάφνης φύλλο 

άσπρη στρογγυλοπρόσωπη και θάμπωσες τον ήλιο. 

      

 

Στίχοι:   Μήτσος Σταυρακάκης 

Μουσική:   Γιώργος Ξυλούρης 

 

Μες στην καρδιά ειν’ οι ρίζες σου και στο μυαλό μου ανθίζεις 

και κολυμπώ στσι μυρωδιές γιατί μοσχομυρίζεις. 

Δεν είδα σαν τη σκέψη σου πιο πεισματάρα σκέψη 

μαλώνω και  ποβγάνω ντη μ’ αυτή πού να μισέψει. 
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ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ 

Σε πότισα ροδόσταμο    

       

Στον άλλο κόσμο που θα πας κοίτα μη γίνεις σύννεφο 

κοίτα μη γίνεις σύννεφο κι άστρο πικρό της χαραυγής 

και σε γνωρίσει η μάνα σου που καρτερεί στην πόρτα 

Σε πότισα ροδόσταμο με πότισες φαρμάκι 

της παγωνιάς αητόπουλο της ερημιάς γεράκι  

Πάρε μια βέργα λυγαριά μια ρίζα δεντρολίβανο 

μια ρίζα δεντρολίβανο και γίνε φεγγαροδροσιά 

να πέσεις τα μεσάνυχτα στη διψασμένη αυλή σου 

Σε πότισα ροδόσταμο με πότισες φαρμάκι 

της παγωνιάς αητόπουλο της ερημιάς γεράκι 

Ο δεντρολίβανος        

Καημένε δεντρολίβανε κανείς νερό δε σου ’βανε. 

Κανείς δε σου ’βανε νερό κι ήρθα και σ’ εύρηκα ξερό. 

Και σ’ άφησα να μαραθείς απάνω π’ άρχισες ν’ ανθείς. 

Σε φίλο σ’ άφησα πιστό μα σ’ άφησε απότιστο. 

Κι οι κοπελιές στη γειτονιά σου φέρθηκαν με απονιά. 

Δε σε ποτίσαν μια φορά κι είναι τα φύλλα σου ξερά. 

Πάνε δυο χρόνια που ’λειψα κι ο δεντρολίβανος διψά. 



 

 

 

47 

 

 

Το τσιφτετέλι της γρίπης  

 Στίχοι:   Μαριανίνα Κριεζή 

Μουσική:   Λένα Πλάτωνος 

 

Είμαι μία Ασιατική γρίπη έρχομαι απ’ την ανατολή,  

ταξιδεύοντας μέρα και νύχτα πάνω σ’ ένα μαγικό χαλί. 

Μια πενικιλίνη προτιμάω (έλα έλα)  δυο κινίνα δίκταμο ζεστό 

κι αν σας βρίσκεται καμιά ασπιρίνη, θα την πάρω σας ευχαριστώ. 

Είμαι μία Ασιατική γρίπη  πάω πίσω στην ανατολή,  

με αξέχαστες εντυπώσεις από την πανέμορφή σας Λιλιπούπολη. 

 

 

ΔΥΟΣΜΟΣ 

Οι αρχαίοι Έλληνες έτριβαν το τραπέζι με δυόσμο πριν από το γεύμα. Επίσης, 

αρωμάτιζαν το νερό τού μπάνιου. Από τον 6ο αιώνα πρωτοσυναντώνται 

κρέμες καθαρισμού δοντιών με δυόσμο. Τα ποντίκια φαίνεται να αποφεύγουν 

τη μυρωδιά του, γι' αυτό και χρησιμοποιείται για την απομάκρυνσή τους.  

Αχ αυτά τα μάτια σου  

Στίχοι:   Ανδρέας Αγγελάκης 

Μουσική:   Αντώνης Βαρδής   

Αχ, αυτά τα μάτια σου μ’ ευωδιά και δυόσμο 

την καρδιά μου πήρανε κι άλλαξαν τον κόσμο. 
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Αχ, αυτά τα μάτια σου, φίλησέ με πάλι,  

μέσα στην καρδούλα μου πίκρες που ’χουν βάλει. 

Αχ, αυτά τα μάτια σου, ποιος θα το πιστέψει,  

τη ζωή μου άλλαξαν μόνο με μια λέξη. 

Αχ, αυτά τα μάτια σου, φίλησέ με πάλι,  

μέσα στην καρδούλα μου πίκρες που ’χουν βάλει. 

 

ΘΥΜΑΡΙ 

Μέλισσες 

Στίχοι: Ελένη Φωτάκη 

Μουσική: Γιώργος Καζαντζής 

Να σε μισήσω είν`αργά αέρας με δροσολογά 

με κυνηγούν οι μέλισσες κι εσύ που δε με θέλησες. 

Τινάζω το βασιλικό να σταματήσω το κακό 

σ`είχανε δέσει μάγισσες μα πάλι εσύ με ράγισες. 

Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω σα φεγγαράκι δυο μερώ 

κλειστά παραθυρόφυλλα να μ`αγαπάς πώς το`θελα. 

Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές με τυραννούν οι ομορφιές 

οι ομορφιές οι φόνισσες κι εσύ που με λησμόνησες. 

Αν κλάψω μη με φοβηθείς την ένοιωσα και πριν χαθείς 

μια πίκρα στο ροδόνερο γιατί μ`αρνιόσουν τ`όνειρο. 
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Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς 

κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δε με θέλησες. 

 

Μαντινάδα 

Θυμάρι ολομύριστο που μέλισσες ταΐζεις 

ολόγυρα τον τόπο σου τονε μοσχομυρίζεις. 

Το θυμάρι 

Στίχοι:Άγγελος Αξιώτης 

Μουσική:Στέλιος Βαμβακάρης 

Μέσα στο παλιό νταμάρι Φύτρωσε διπλό θυμάρι 

Θυμαράκι κεχριμπάρι Δίπλα στο άγριο χορτάρι 

Ένα κι ’ένα είναι Αντώνη Το μαράζι το σκοτώνει 

Διώχνει όλα τα σεκλέτια Και του έρωτα τα ντέρτια 

Μέσα στο παλιό νταμάρι Όταν το βραδάκι πάρει 

Πριν σε πάρουνε χαμπάρι Κόψε δίκορφο Κλωνάρι 

Ένα κι ’ένα είναι Αντώνη Το μαράζι το σκοτώνει 

Διώχνει όλα τα σεκλέτια Και του έρωτα τα ντέρτια 

 

ΛΕΒΑΝΤΑ 

Με άρωμα λεβάντας έξω στη βεράντα 

πάνω στο τραπεζάκι έχω μια λεβάντα 
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σε πήλινο γλαστράκι. 

Μου θυμίζει τη Γιαγιά με τ' ασημί γυαλιά της 

ανάμνηση γλυκιά μένει η μυρωδιά της... 

Λεβάντα είχε πάντα στο συρτάρι 

-απαλή να'χουν τα ρούχα ευωδιά- 

σεμέν  μ' άσπρες δαντέλες όλο χάρη 

που ταίριαζαν με τ 'άσπρα της μαλλιά. 

Κρυμμένο, στο βάθος, το ξύλινο καραβάκι 

ενθύμιο απ 'τα χρόνια τα παλιά 

βαμμένο άσπρο-μπλε, του Παππού το μεράκι 

φτιαγμένο από σπίρτα, από ταξίδια μακρινά. 

Έξω στη βεράντα πάνω στο τραπεζάκι 

έχω μια λεβάντα σε πήλινο γλαστράκι. 

Πολύ την προσέχω τη μυρωδιά της να έχω 

μέσα στην καρδιά, στο βάθος του μυαλού 

ανάμνηση γλυκιά από Γιαγιά και Παππού... 

 

Μαντινάδα 

Πέμπω σου χαιρετίσματα ένα κλαδί λεβάντα 

μ΄ αν είσαι αλάργο μάτια μου θα μαραθεί στη στράτα. 

Μώβ Λεβάντα Μώβ Λεβάντα 
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πώς μ΄ αρέσεις σαν ανθείς 

σαν λεζάντα σε τοπίο της στιγμής 

Μώβ Λεβάντα 

θα σε βάλω θα το δείς σε κανάτα 

με νερό αχ της βροχής 

Μώβ Λεβάντα 

σε στεφάνι σαν δεθείς στην βεράντα 

θα σε βάλω θα το δείς Μυρίζομαι, μπερδεύομαι, 

τρελλαίνομαι με σέ, 

τα χάνω όλα κι έρχομαι,να πάρω όσμη από σέ. 

 

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 

Συνταγές μαγειρικής    

Στίχοι:   Δημήτρης Αποστολάκης 

Μουσική:   Δημήτρης Ζαχαριουδάκης & Γιώργος Μανωλάκης 

Από μικρή τής άρεσε, μες στην κουζίνα μόνη 

τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική,  

και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της 

και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. 

Κύμινο, μοσχοκάρυδο και κόκκινο πιπέρι,  

ποτέ δεν είχε ταίρι ν’ αλλάξει μιαν ευχή,  
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να χαμηλώσεις τη φωτιά μετά την πρώτη βράση,  

να γίνονταν η πλάση ξανά απ’ την αρχή. 

Ψιλοκομμένος μαϊντανός, και σκόρδο μια σκελίδα,  

να `φεγγε μιαν ελπίδα στα μάτια τα μελιά, 

 και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι,  

να `νιωθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. 

Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγερειό της,  

που `κανε το φευγιό της να μοιάζει με γιορτή,  

τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα,  

ολόιδια με κείνα που είχε ονειρευτεί. 

Πόσες καρδιές που γίνανε αναλαμπή κι αθάλη,  

μας κάμανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή,  

κι αθόρυβα διαβήκανε απ’ της ζωής την άκρη,            

χωρίς ν’ αφήσει δάκρυ σε μάγουλο γραμμή.         

 

 

 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ 

 Σαν μαντζουράνα φαίνεσαι  

 Ερμηνευτές: Φιλιώ Πυργάκη 

Ωρέ σαν μαντζουράνα, σα μαντζουράνα φαίνεσαι. 
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Σαν μαντζουράνα φαίνεσαι, σαν ήλιος σα φεγγάρι. 

Ωρέ, κι εγώ θα στείλω, κι εγώ θα, 

στείλω προξενιό. 

Κι εγώ θα στείλω προξενιό να γίνουμε ζευγάρι. 

Ωρέ, κι αν δε σε δώσει, κι αν δε σε, δώσει η μάνα σου. 

Κι αν δε σε δώσει η μάνα σου ο Χάρος θα με πάρει. 

Μαντινάδα 

Τη μαντζουράνα βράσε την, παντού όπου φυτρώνει 

σάψυχο λένε οι παλιοί, τσι καρδιακούς γλιτώνει. 

 

 Βασιλικό και γιασεμί μαζί και μαντζουράνα 

θα στείλω στην αγάπη μου και στη γλυκιά μου μάνα. 

Μαντζουράνα       

Ένα πουλί μάνα μου μαντζουράνα μου μάνα,  

ένα πουλί απ’ το χωριό μας, ένα πουλί απ’ το χωριό μας 

φεύγει για καημό δικό μας. 

Φεύγει και μάνα μου μαντζουράνα μου μάνα,  

φεύγει και πάει στα ξένα, φεύγει και πάει στα ξένα 

ξένα και ξενιτεμένα. 

 

Απόψε είδα μάνα μου μαντζουράνα μου μάνα,  
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απόψε είδα στ’ όνειρό μου, απόψε είδα στ’ όνειρό μου 

μαύρα μάτια στο πλευρό μου. 

Και ξυπνώ μάνα μου μαντζουράνα μου μάνα,  

και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω 

κάλλιο πια να ξεψυχήσω. 

 Με τα ρούχα μάνα μου μαντζουράνα μου μάνα,  

με τα ρούχα μου μαλώνω, με τα ρούχα μου μαλώνω 

τα ξεσκίζω τα μπαλώνω. 

Ρούχα μου μάνα μου μαντζουράνα μου μάνα,  

ρούχα μου παλιά μου ρούχα, ρούχα μου παλιά μου ρούχα 

που ‘ν’ τα μαύρα μάτια που ‘χα. 

Από την πόρτα σου περνώ 

Από την πόρτα σου περνώ κι από τη γειτονιά σου 

για να με δεις και να χαρεί κι εσένα η καρδιά σου 

Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ΄ τη μάνα σου 

και κάνε πως ποτίζεις τη μαντζουράνα σου 

Κάθε βραδιά στον ύπνο μου μαζί σου κουβεντιάζω 

και μόνο εκείνη τη χαρά στον κόσμο δοκιμάζω 

Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ΄ τη μάνα σου 

και πες πως θα μιλήσεις στη φιλενάδα σου 

Όλος ο κόσμος απορεί με την υπομονή μου 
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για να κερδίσω μια καρδιά θα χάσω τη δική μου 

Να σ΄ αποχτήσω θέλω με την υπομονή 

και θα `σαι ευτυχισμένη σε όλη τη ζωή 

Στης μαντζουράνας τον ανθό 

Στης μαντζουράνας τον ανθό έπεσα ν’ αποκοιμηθώ, 

λίγο ύπνο για να πάρω στην αγάπη μου επάνω. 

Έπεσ’ αποκοιμήθηκα, αγάπη δεν θυμήθηκα. 

Και στον υπνοφαντασμό μου πάντρευαν τον αγαπό μου, 

πάντρευαν την αγάπη μου, το κάναν για γινάτι μου, 

και τη δίναν τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου. 

Και στη χαρά με προσκαλούν, διά κουμπάρο με θωρούν, 

για να πάω να στεφανώσω, δυο κορμάκια να ενώσω. 

Του γαμπρού τα παλληκάρια έριχναν μαργαριτάρια 

και της νύφης οι κοπέλες έριχναν τις καραμέλες.     

  MENTA 

Οι Άραβες λατρεύουν τη μέντα, ορκίζονται στο όνομα της. Η λεπτή μυρωδιά 

της μέντας διαχέεται παντού και οι αρετές της έχουν υμνηθεί ιδιαίτερα. Η 

ωραία Σεχραζάτ, που διηγούνταν στο Σουλτάνο τις ιστορίες στις Χίλιες και 

Μία Νύχτες, οφείλει ίσως τη ζωή της σε μερικά φλιτζάνια μυρωδάτο τσάι 

μέντας, που της σερβίριζαν κάθε μέρα, πριν ξημερώσει, την ίδια πάντα ώρα, 

για να μπορεί να συνεχίζει τις ιστορίες του Σεβάχ του Θαλασσινού και του 

Αλαντίν. Πολλές Αραβικές φυλές από την αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν σε 

μορφή ροφήματος για τη σεξουαλική διέγερση αλλά σε αρκετά μεγάλες 

ποσότητες, διότι αλλιώς έχει την ακριβώς αντίθετη δράση. 
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Η Μίνθη ήταν μια Νύμφη του υποχθόνιου κόσμου, που ο Άδης επιζήτησε να 

κάνει ερωμένη του. Η Περσεφόνη ή, κατ' άλλους συγγραφείς, η Δήμητρα 

καταδίωξε την άμοιρη και την ποδοπάτησε ή όπως λένε άλλοι, την 

κατακρεούργησε. Κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου της, ο Άδης μήτε καν 

κινήθηκε να τη βοηθήσει. Περιορίστηκε να τη μεταμορφώσει σε ένα φυτό, που 

ξαφνικά φύτρωσε για πρώτη φορά στο βουνό Μίνθη της Τριφυλίας. Είναι η 

γνωστή μέντα, αφιερωμένη από τότε στο θεό του σκοταδιού. 

 

Μέντα και λεβάντα  

Στίχοι:   Ηλίας Κατσούλης 

Μουσική:   Μιχάλης Νικολούδης 

 

Απ’ όσα ρούχα φόρεσα μ’ άρεσαν τα δικά σου 

κι αν μέσα τους δε χώρεσα ποτέ δεν θ’ αρνηθώ 

τα χρόνια που με ζέσταναν 

τα χείλη τα γλυκά σου με δυο φιλιά που μ’ έφταναν 

τον ήλιο να ντυθώ . 

Σ’ ένα συρτάρι της καρδιάς με μέντα και λεβάντα 

θα τα φυλάξω καθαρά  τα ρούχα σου για πάντα 

Θα τα φυλάξω καθαρά τα ρούχα σου για πάντα 

σ’ ένα συρτάρι της καρδιάς με μέντα και λεβάντα 

Απ’ όσα ρούχα φόρεσα μες τα δικά σου βρήκα 

εκείνα που δεν μπόρεσα  αλλού να ξαναβρώ 
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αυτά τα βελουδένια σου του έρωτα μας προίκα 

κι αυτά τα μεταξένια σου π’ αντέχουν στον καιρό 

Σ’ ένα συρτάρι της καρδιάς με μέντα και λεβάντα 

θα τα φυλάξω καθαρά τα ρούχα σου για πάντα 

Θα τα φυλάξω καθαρά τα ρούχα σου για πάντα 

σ’ ένα συρτάρι της καρδιάς με μέντα και λεβάντα 

 

 

 

 

 

Ο εφιάλτης της Περσεφόνης  

Στίχοι:   Νίκος Γκάτσος 

Μουσική:   Μάνος Χατζιδάκις  

 Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα 

κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο 

τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα 

και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. 

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης 

στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. 

Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες 
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ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο 

τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες 

και το καινούργιο πάν να δουν διυλιστήριο. 

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης 

στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. 

Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία 

κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα 

τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία 

άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά κι ελάσματα. 

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης 

στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. 

ΡΙΓΑΝΗ 

            Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η γλυκιά και πικάντικη μυρωδιά 

της ρίγανης δημιουργήθηκε από τη θεά Αφροδίτη ως σύμβολο ευτυχίας, γι’ 

αυτό και στην αρχαία Ελλάδα τα νυφικά ζευγάρια στέφονταν με γιρλάντες 

ρίγανης, ενώ ολόκληρα φυτά φυτεύονταν στους τάφους προκειμένου να 

κατευοδώσουν ειρηνικά τους νεκρούς. 

 

Μαντινάδα 

Αρίγανη σταλές- σταλές και την κοιλιά γιατρεύγει 

και να τριφτείς όπου πονείς πάντα σε δροσερεύγει. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

Η ερωτευμένη τριανταφυλλιά 

  Φιλίτσα  Ξυπολιτίδη 

Σε ένα κήπο μια φορά και ένα καιρό ήταν μια Τριανταφυλλιά, το χρώμα της 

δεν το είχε κανένα τριαντάφυλλο στον κόσμο… αποχρώσεις του γαλάζιου σαν 

τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας…. Ήταν ψηλή, αγαπούσε τον ήλιο και τον 

ευχαριστούσε κάθε πρωί για το θειο Δώρο του… Τις όμορφες ηλιαχτίδες που 

έδιναν ζωή αυτήν και σε όλα τα υπόλοιπα φυτά…. Αγαπούσε πολύ και την 

νύχτα , λάτρευε την μυρωδιά του νυχτολούλουδου που την συνόδευε στα 

όνειρα της. 

Λάτρευε όταν πήγαιναν κοντά οι άνθρωποι και την μύριζαν, έβαζε τα δυνατά 

της και το άρωμα της σκόρπαγε στον αέρα. Ήταν μοναδική τριανταφυλλιά, η 

παρουσία της μέσα στον κήπο έκανε χαρούμενα όλα τα υπόλοιπα φυτά τους 

έδινε ζωή με την λάμψη της. Όλα τα φυτά την είχαν πρότυπο για την δύναμη 

της, ήταν πάντα χαρούμενη και ποτέ δεν την είχαν ακούσει να παραπονιέται 

πάντα τους έδινε κουράγιο… 

- Χειμώνας είναι, θα περάσει. Πώς κάνετε έτσι; έλεγε και τους έδινε δύναμη 

τις κρύες νύχτες. 

Τους νανούριζε με την μελωδική της φωνή. 

Οι μέρες κυλούσαν όμορφα, ο κήπος όσο πέρναγε ο καιρός γέμιζε με 

λουλούδια τα καλωσόριζε όλα με την γλυκιά της παρουσία. Ένα όμορφο πρωί 

έφτασε και ένα νέο φυτό… Ο Νάρκισσος εξαιρετικά όμορφο λουλούδι. Η 

τριανταφυλλιά μαγεύτηκε. Το θαύμαζε, το καμάρωνε, μίλαγε στα άλλα 

λουλούδια με τόσο όμορφα λόγια γι’ αυτό όλο προς την μεριά του κοίταζε… 

Έμοιαζε τόσο πολύ μ” αυτήν, όμορφος, καμαρωτός, σκόρπαγε απλόχερα την 

μυρωδιά του γεμάτος ευγένεια και αγάπη για τα υπόλοιπα φυτά στον κήπο.. 
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Αγαπούσε και αυτός τον ήλιο και την νύχτα κάθε στιγμή ήταν μοναδική ήταν 

τόσο ευτυχισμένος και το μετέφερε σ’ όλους…. 

- Εεει είσαι πολύ όμορφος, του είπε μια μέρα η Τριανταφυλλιά 

- Και εσύ είσαι όμορφη, της απάντησε 

- Ξέρεις εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα δίπλα πρέπει να πούμε στον κηπουρό 

να μας φυτέψει… 

- Πίστεψέ με θα γίνει, είπε ο Νάρκισσος 

- Αλήθεια το λες; τον ρώτησε η τριανταφυλλιά και με μιας τα πέταλά της 

έλαμψαν. 

Οι μέρες πέρναγαν… ο Νάρκισσος ομόρφαινε όλο και περισσότερο λάτρευε 

την τριανταφυλλιά και ήταν πολύ πολύ ευτυχισμένος. Δεν συνέβαινε το ίδιο 

με την τριανταφυλλιά όμως… τα φυτά παρατήρησαν κάτι διαφορετικό.. Δεν 

απολάμβανε πια τον ήλιο ,δεν ήθελε την νύχτα… Περίμενε κάθε λεπτό να 

έρθει ο κηπουρός να την βάλει δίπλα στον Νάρκισσο… Αυτός ήταν ο σκοπός 

της. Να πάει δίπλα του. Ήταν σίγουρη ότι δίπλα του θα ήταν ακόμα πιο 

ευτυχισμένη θα έκαναν όλο το κήπο ακόμα πιο όμορφο. 

Οι μήνες πέρναγαν και η τριανταφυλλιά ζούσε μ” αυτό το σκοπό. Κάτι όμως 

παράξενο είχε συμβεί: τα πέταλά της έπεφταν σιγά σιγά και ο κορμός της 

λύγιζε… Άρχισε να χάνει το υπέροχο χρώμα της και τα φύλλα της κιτρίνιζαν… 

Μαράζωνε 

- Εεεε η ζωή είναι ωραία γιατί δεν την απολαμβάνεις; της λέει ο Νάρκισσος 

- Περιμένω να μας βάλει δίπλα δίπλα ο κηπουρός, το θέλω πολύ, δεν μπορώ 

να είμαι μακριά σου, θέλω δίπλα σου απάντησε με δάκρυα η τριανταφυλλιά 

- Είμαστε μαζί στον ίδιο κήπο, σκέψου αυτό, δεν πειράζει ας μην είμαστε 

δίπλα δίπλα της είπε 
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- Μα εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα, έτσι μου είχες πει, το θέλω πολύ, γι” 

αυτό ζω…. του απάντησε 

- Μπορεί να είμαστε μπορεί και όχι, είμαστε στον ίδιο κήπο όμως, για σκέψου 

αυτό τριανταφυλλιά μου 

Η τριανταφυλλιά για να μην στεναχωρήσει τον Νάρκισσο και για να τον βλέπει 

πάντα καμαρωτό και χαρούμενο να της θυμίζει το πώς ήτανε κάποτε η ίδια, 

του υποσχέθηκε ότι θα είναι καλά και θα απολαμβάνει την κάθε στιγμή μαζί 

του… Η προσμονή της για να σταθεί δίπλα του την αρρώστησε…. Μαράζωνε 

σιγά σιγά… για λίγο διάστημα μπόρεσε και ‘’έδειχνε’’ ότι είναι καλά… Τα πέταλα 

της έπεφταν και ο κορμός της αρρώστησε… Η μυρωδιά της χάθηκε δεν θύμιζε 

σε τίποτα την Όμορφη γεμάτη ζωή Τριανταφυλλιά. 

Η τριανταφυλλιά αγάπησε και πίστεψε τα λόγια του Νάρκισσου, δεν κράτησε 

τίποτα για τον εαυτό της, του τα έδωσε όλα απλόχερα… Όλη της την αγάπη… 

Το πιο όμορφο συναίσθημα την σκότωσε. Ο Νάρκισσος τώρα είναι μόνος του, 

ίσως καταλάβει το λάθος του, ίσως και όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχασε 

για πάντα την τριανταφυλλιά!! Τον λάτρευε, τον καμάρωνε, έκανε τόσα όνειρα 

για να είναι δίπλα δίπλα… και αυτός δεν έκανε τίποτα … 

 Τριανταφυλλιά  

 Στίχοι:   Βάσος Βενιζέλος 

Μουσική:   Μάριος Τόκας 

Το φως στο παραθύριν σου  τζι ούλλη δροσιά στο στόμαν 

τζι ο ήλιος σαν τον τζύρην σου πον σου χαλά χαττήριν σου 

δικιά σου ζωήν τζιαι χρώμαν. 

Τριαντάφυλλα τζ’ αρώματα τα σιείλη τζι η αγκαλιά σου 

τζι εσούνι ούλλον αππώματα της ομορκιάς καμώματα 

σκορπίζεις τα φιλιά σου. 
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Συνάχτου πκιον τριανταφυλλιά μεν τα ξοδεύκεις τα φιλιά 

τζι έρκομαι `γιω ξοπίσω μαράζιν τρώει με αρσενικόν 

που τα φιλιά σου μερτικόν δος μου τζι εμέν να ζήσω. 

Καμοί τζι αναστενάματα που δίπλα σου όπκοιος ρέξει 

κόμα τζι ο αγέρας σταματά άκου Θεγέ μου πράματα  

φιλιά ζητά πεντέξι. 

Τα σιείλη μου δακκάννω τα μ’ αναπαμόν εν βρίσκουν 

γιατί ομπρός σου χάννω τα τζιαι διψασμένα τζι άποτα 

δίχα φιλίν μεινίσκουν. 

 

 

 

Τριανταφυλλιές  

 Στίχοι:   Κώστας Κινδύνης 

Μουσική:   Χρήστος Γκάρτζος 

Το πικρό ψωμί που τρώγαμε στο φως 

τ’ αρμυρό νερό απ’ το δάκρυ σου θυμάμαι 

καλλιτέχνη δε μας έμαθε ο Θεός 

απ’ τα δύσκολα του κόσμου ν’ αγαπάμε 

Τριανταφυλλιές μ’ αγκάθια τριανταφυλλιές 

ειν’ του κόσμου τα σινάφια και οι αγκαλιές 
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τριανταφυλλιές μ’ αγκάθια λόγια που μου λες 

μ’ αγκαλιάζεις με ματώνεις κι ύστερα με κλαις 

Μεροκάματο κι ο ύπνος μας μισός 

σ’ ένα όνειρο κι οι δυο μας να χωράμε 

άλλα λούσα δε μας έδωσε ο Θεός 

απ’ τα ρούχα της δουλειάς μας που φοράμε 

Τριανταφυλλιές μ’ αγκάθια τριανταφυλλιές 

ειν’ του κόσμου τα σινάφια και οι αγκαλιές 

τριανταφυλλιές μ’ αγκάθια λόγια που μου λες 

μ’ αγκαλιάζεις με ματώνεις κι ύστερα με κλαις 

 

 

Απάνω στην τριανταφυλλιά      

Απάνω στη μαύρα μου μάτια απάνω στην τριανταφυλλιά 

χτίζειν η πέρδικα φωλιά χτίζειν η πέ μαύρα μου μάτια 

χτίζειν η πέρδικα φωλιά σιμπαινοβγαίνουν τα πουλιά 

σιμπαινοβγαί μαύρα μου μάτια σιμπαινοβγαίνουν τα πουλιά 

και σιέται η τριανταφυλλιά και σιέται η μαύρα μου μάτια 

και σιέται η τριανταφυλλιά και πέφτουν τα τριαντάφυλλα 

Και πέφτουν τα μαύρα μου μάτια και πέφτουν τα τριαντάφυλλα 

μέσα στης νύφης την ποδιά. 
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ΧΑΜΟΜΗΛΙ 

Το χαμομήλι του Αγίου Γεωργίου 

Άγιε μου Γιώργη άρχοντα, πιστέ μου καβαλάρη 

κάνε πάλι τα θάμα σου και μένανε μια χάρη. 

Το που γιορτάζει η χάρη σου στα τέλη του Απρίλη 

οπ’ ανθίζουν ούλα τα κλαριά και το χαμομήλι. 

Η χριστιανική παράδοση έχει αφιερώσει το χαμομήλι στον Άγιο Γεώργιο, 

προφανώς γιατί ανθίζει κοντά στην γιορτή του (23 Απριλίου).  

Λέγεται παλιά στόλιζαν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου με λουλούδια από 

χαμομήλι, διότι το χαμομήλι είχε τα δυο χρώματα, το κίτρινο κεφάλι 

αντιπροσώπευε τις αρρώστιες και τα βάσανα και το λευκό πέταλο την 

ευτυχία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ή της περιφοράς της εικόνας 

οι προσκυνητές έπαιρναν τα λουλούδια του χαμομηλιού από την εικόνα και τα 

τοποθετούσαν στο εικόνισμα της οικίας των για να προφυλάσσονται από τις 

ασθένειες. Όταν κάποιος νοσούσε από την οικογένεια, έφτιαχναν ιατρικά 

παρασκευάσματα μέσα έριχναν και λίγο διαβασμένο χαμομήλι για να πιάσει 

όπως λέγανε το γιατρικό. 

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 

Το χαμομήλι βράσε το, και δώσε το στο γέρο, 

αν είναι και στομαχικός, πηγαίνει και στο θέρος. 

 

  Ξανθό μου χαμομήλι 
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Στίχοι:   Ντίνος Παπανδρέου 

Μουσική:   Μιχάλης Τερζής  

      Ξανθό μου χαμομήλι        η ομορφιά του Απρίλη 

        το άρωμα του χνώτου        του έρωτα του πρώτου 

       Μικρή δροσοσταλίδα        με την ξανθιά πλεξίδα 

        της άνοιξης αυγούλα        και τ’ ουρανού δροσούλα 

     Χάθηκες και χάθηκε η χαρά μου        κι όλο γυρνάς στα όνειρά μου 

       Ξανθό μου χαμομήλι        η ομορφιά του Απρίλη 

        αγάπη, δάκρυ, φως μου        το νόημα του κόσμου 

       Μικρή μου ειμαρμένη        βροχούλα ανθισμένη 

        χρυσή μου ηλιαχτίδα         και της ζωής ελπίδα 

      Χάθηκες και χάθηκε η χαρά μου        κι όλο γυρνάς στα όνειρά μου 
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                                         ΜΕΡΟΣ Δ 

 

  ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KAI ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

  

 

 
Η Ελλάδα συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες του περίγυρού της βρίσκεται σε 
πλεονεκτικότερη θέση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην γεωγραφική της θέση η οποία της 
επέτρεψε κατά το παρελθόν να διατηρεί εμπορικές σχέσεις με όλο τον μέχρι τότε 
γνωστό κόσμο. Η Αίγυπτος, η Συρία η Ιταλία, τα μικρασιατικά παράλια όπως και η 
ηπειρωτική Ασία ήταν μερικοί μόνο από τους προορισμούς των εμπορικών τους 
δρόμων. 
Αυτό επέτρεψε στα διάφορα είδη φυτών να μην μείνουν μόνο στους τόπους που 
ενδημούσαν αλλά να διασκορπιστούν και να προσαρμοστούν σε νέους, εξίσου 
ευνοϊκούς για αυτά βιότοπους. Με τον καιρό και κάτω από την πίεση της φυσικής 
επιλογής τα είδη αυτά εξελίχθηκαν (ή και εξαφανίστηκαν) σε αυτά που βλέπουμε 
εμείς σήμερα. Αυτό το άνοιγμα όμως των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος 
και του υπόλοιπου κόσμου δεν ήταν το μοναδικό σημαντικό στοιχείο στο οποίο 
οφείλεται η μεγάλη βιοποικιλότητα του Ελλαδικού χώρου. Το δεύτερο πιο σημαντικό 
στοιχείο είναι η γεωγραφική άρα και η κλιματική ποικιλομορφία. Τα πολυάριθμα 
νησιά με τα χιλιάδες μέτρα των ακρογιαλιών συνιστούν ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο 
κλίμα που εν μέρει δίνει μια εξήγηση για την φυτική «πολύ»-ποικιλομορφία. 
Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συμπαγείς ορεινοί 
όγκοι που να αποκόπτουν την κάθοδο των ειδών από το βορρά. Σε χώρες όπου 
παρατηρείται μια τέτοια γεωγραφική ιδιαιτερότητα παρατηρείται μειωμένη φυτική 
ποικιλομορφία. 
Στη χώρα μας ευδοκιμούν περισσότερα από 112 είδη, εκ των οποίων 68 
χαρακτηρίζονται και μελισσοτροφικά.  
Τα κυριότερα εμπορικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα είναι: το τσάι 
του βουνού, το φασκόμηλο, η ρίγανη, το γλυκάνισο, ο βασιλικός, το μάραθο 
(μαραθόσπορος), το χαμομήλι, η δάφνη, η μέντα, ο δυόσμος, το κόλιανδρο, το 
κύμινο, η λεβάντα, το μελισσόχορτο και τέλος τα τυπικά προϊόντα κάποιων περιοχών 
της Ελλάδας όπως η μαστίχα της Χίου, ο κρόκος της Κοζάνης και ο δίκταμος της 
Κρήτης. 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://herbsgreece.blogspot.gr/2013/01/blog-post_17.html
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  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
1.Που στηρίζεται  το ενδιαφέρον για τα Αρωματικά Φυτά (ΑΦ); 

 
1. Στην ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και της ιατρικής. 
2. Στην επιστημονική μελέτη των ΑΦ. 
3. Στην επιστημονική τεκμηρίωση των ιδιοτήτων τους. 
4. Στη τεχνολογική εξέλιξη της παραλαβής, επεξεργασίας, 
συντήρησης και χρήσης των δραστικών ουσιών των ΑΦ 
 

2. Που στηρίζεται το εμπορικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον; 

 Στα προβλήματα της χημικής διατροφής, υγιεινής και 
φαρμακολογίας. 

 Στη γενικευμένη στροφή των καταναλωτών προς φυσικά και πιο 
υγιεινά προϊόντα. 

 Στις περιβαλλοντικές ευαισθησίες των αναπτυγμένων κοινωνιών για 
αρμονικότερη διαβίωση με τη φύση. 

3.Το ενδιαφέρον για καλλιέργεια ΑΦ οφείλεται στους εξής κυρίως 

λόγους: 

i. Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες είναι 

μεγάλοι εισαγωγείς, αλλά και εξαγωγείς. 

ii. Οι εισαγωγές της Ελλάδας μόνο σε ξηρή δρόγη φτάνουν τους 4500 τν. ετησίως, 

χωρίς τα αιθέρια έλαια. 

iii. Η ελεύθερη συλλογή ΑΦ περιορίζεται νομικά για λόγους προστασίας της 

χλωρίδας και των ειδών που απειλούνται με αφανισμό. 

iv. Πολλές περιοχές του τρίτου κόσμου έχουν μολυνθεί με τοξικές ουσίες ή έχουν 

αποψιλωθεί. 

4.Η καλλιέργεια στη Ε.Ε. (εκτίμηση). Η συνολικά καλλιεργουμένη έκταση 
στην ΕΕ υπερβαίνει τα 1.300.000 στρ. Βιολογικά καλλιεργούνται περίπου 
43.000 στρ. Υπάρχουν περίπου 21.000 συλλέκτες που καλύπτουν μία έκταση 
περίπου1.000.0000 στρ. 
Κυριότερες χώρες παραγωγής στην ΕΕ. 
_Γαλλία: 355.000 στρ. 
_Αυστρία: 243.000 στρ. 
_Πολωνία: 203.000 στρ  
_Ιταλία: 173.130 στρ.. 
_Βουλγαρία: 50.000 στρ. 
_Ελλάδα: 24.000 – 33.000 στρ. 
_Φινλανδία: 15.700 στρ. 
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5. Τομείς χρήσης των ΑΦ. 
_Φαρμακευτική. 
_Αρωματοποιία. 
_Κοσμετολογία. 
_Ποτοποιία. 
_Βιομηχανία τροφίμων. 
_Μαγειρική. 
_Ζαχαροπλαστική. 
_Γεωργική φαρμακολογία, κ.λ.π. 
 
 
 

Σίγουρο εισόδημα από την καλλιέργεια αρωματικών φυτών 

 
Εισόδημα που μπορεί να ανέλθει στα 8.000 ευρώ σε ετήσια βάση μπορεί να 
εξασφαλίσει μία καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών έκτασης 10 
στρεμμάτων, ενώ, παράλληλα με την καλλιέργεια βοτάνων, η παραγωγή αιθέριων 
ελαίων από τα φυτά με τη δημιουργία μίας καθετοποιημένης μονάδας φαντάζει ως 
μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία με προοπτική εσόδων σε βάθος τριετίας που μπορεί 
να προσεγγίσει τα 100.000 ευρώ. 
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην 
Ελλάδα, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα μεταποίησης, είναι μεγάλες, ενώ 
υπάρχει ένα βασικό πλεονέκτημα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών σε 
σχέση με τα περισσότερα άλλα γεωργικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα φρούτα και τα 
λαχανικά. 
‘Oλα τα οπωροκηπευτικά θα πρέπει να διατίθενται μέσα σε μικρό χρονικό περιθώριο 
-έως ότου είναι ακόμη αποδεκτά από το καταναλωτικό κοινό-, απευθυνόμενα μάλιστα 
μόνο σε μία αγορά. Εδώ έγκειται και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα βότανα, τα 
οποία διατίθενται σε τρεις διαφορετικές αγορές.  
Η πρώτη αγορά είναι αυτή των νωπών -φρέσκων- αρωματικών φυτών, όπως π.χ. ο 
βασιλικός, η μέντα, ο δυόσμος, το δεντρολίβανο κ.ά., τα οποία βρίσκουμε στις λαϊκές 
(χύδην, σε ματσάκια, σε γλαστράκια κ.λπ.), στα σούπερ μάρκετ, στις κουζίνες των 
εστιατορίων, των ξενοδοχείων, των σπιτιών μας κ.λπ. 
Η δεύτερη και κύρια αγορά είναι αυτή των ξηρών φυτικών υλικών των αρωματικών 
φυτών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη, είτε σε όγκο παραγωγής και διάθεσης, είτε σε 
τζίρο. Η τρίτη, που συνήθως αφήνει και τα μεγάλα κέρδη -υπό ορισμένες, όμως, και 
απαιτητικές συνθήκες-, είναι αυτή των αιθέριων ελαίων, η οποία, βέβαια, απαιτεί και 
σημαντικές επενδύσεις και τεχνογνωσία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όμως, χρειάζεται 
σχεδιασμός, απόκτηση τεχνογνωσίας, προσωπική ενασχόληση σε όλα τα στάδια -
καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση, απόσταξη, διακίνηση, εμπορία- πέρα από τα 
αναγκαία κεφάλαια. 
Σε αντίθεση με έναν απλό αγρότη, σε μία σωστή καθετοποιημένη μονάδα 
παραγωγής φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών δεν υπάρχει περίπτωση να 
μείνει αδιάθετο ή να αλλοιωθεί κάποιο προϊόν της, καθώς σε κάθε περίπτωση 
μετακυλίεται το αδιάθετο υλικό στην επόμενη αγορά - εάν π.χ. δεν διατεθούν 
ποσότητες νωπών -φρέσκων- αρωματικών φυτών αυτές οι ποσότητες δεν χάνονται 
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γιατί εύκολα θα περάσουν από το ξηραντήριο και τον άλλο μηχανολογικό εξοπλισμό 
της μονάδας και στη συνέχεια θα διατεθούν ως ξηρό φυτικό υλικό. 
Εάν πάλι δεν είναι δυνατό να πουληθούν όλες οι ποσότητες των ξηραμένων φυτικών 
υλικών, μπορούν εύκολα να αποσταχθούν στην αποστακτική μονάδα και να 
διατεθούν ως αιθέριο έλαιο. 
Ο νεοεισερχόμενος παραγωγός προτείνεται να αρχίσει με περισσότερα του ενός 
είδη: δύο ή τρία ετήσια και τέσσερα ή πέντε πολυετή φυτικά υλικά. Τα ετήσια 
(βασιλικός, κορίανδρος, μάραθος, γλυκάνισο, χαμομήλι), δίνουν την εμπειρία μέσω 
του πλήρους κύκλου της καλλιέργειας κατά το πρώτο έτος, από το 
πολλαπλασιαστικό υλικό έως τη συγκομιδή. Τα πολυετή φυτά πολυετείς (ρίγανη, 
λεβάντα, φασκόμηλο, θυμάρι, δενδρολίβανο, βαλεριάνα, εχινάτσεα κ.ά.) 
αναπτύσσονται, για να δώσουν το μέγιστο και βέλτιστο της παραγωγής τους, 
συνήθως μετά τον δεύτερο χρόνο. Δεδομένου ότι οι συνήθεις στρεμματικές 
αποδόσεις των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα μπορούν να 
κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 150 έως 500 ευρώ ή και πολύ περισσότερο (καθαρά 
ανά στρέμμα), ανάλογα με το είδος, το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης θα 
προσδιορίσει και την πρόσοδο. 
Εκτάσεις συνολικά τεσσάρων - πέντε στρεμμάτων είναι συνήθως πάρα πολύ μικρές 
για πραγματικά έσοδα, διαθέτοντας χύδην ξηρά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Για 
να είναι κερδοφόρες οι πωλήσεις αυτών των υλικών, θα πρέπει να επεκταθεί η 
παραγωγή τους. 
 ‘Όλοι οι πιθανοί χειρισμοί μετά τη συγκομιδή έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί 
προσδίδουν υπεραξία στο προϊόν, όμως πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και 
με τα σωστά μέσα, ώστε το τελικό προϊόν να είναι υψηλής ποιότητας. 
Συμπερασματικά, τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά είναι προϊόντα που αφήνουν 
κέρδος, με την προϋπόθεση ότι ο παραγωγός θα ασχοληθεί σοβαρά και θα 
τηρηθούν οι κανόνες και αρχές για μία ποιοτική παραγωγή. 
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μπορούν να αποτελέσουν μία καλή 
εναλλακτική πρόταση που θα συμβάλει όχι μόνο στη δημιουργία συμπληρωματικού 
εισοδήματος, αλλά και για να εξελιχθεί σε έναν από τους δυναμικούς κλάδους 
αγροτικής παραγωγής. 
 
• Η καλλιέργεια αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών είναι ένας κλάδος της 
αγροτικής παραγωγής που δείχνει ικανός να δώσει διέξοδο στις σημερινές δύσκολες 
συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία. 
  
• Πρόκειται για μια καλλιέργεια που πέραν των μεγάλων προοπτικών 
ανάπτυξης που παρουσιάζει όχι μόνο στη βιομηχανία τροφίμων, αλλά και στη 
φαρμακοβιομηχανία και την αρωματοποιία με την παρασκευή αιθέριων ελαίων, 
επιδοτείται με μεγάλα ποσά ενίσχυσης από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Μέχρι και το 75% φτάνουν οι επιδοτήσεις για 
την καλλιέργεια αρωματικών φυτών 
 
 
• Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις διεθνείς αγορές η ζήτηση για προϊόντα 
φυσικής προέλευσης είναι αυξανόμενη. Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, αλλά και 
τα πολύ υψηλότερης οικονομικής αξίας δευτερογενή προϊόντα τους -αιθέρια έλαια / 
εκχυλίσματα έχουν ιδιαίτερα σημαντική θέση σε αυτήν την κατηγορία φυτικών 
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προϊόντων, λόγω των πολλών και διαφορετικών χρήσεων και εφαρμογών τους σε 
τομείς όπως: βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φαρμακοβιομηχανία, αρωματοποιία 
και αρωματοθεραπεία, βιομηχανία καλλυντικών, σαν αντιοξειδωτικά ή συντηρητικά, 
σαν καρυκεύματα - αρτύματα κ.ά. 
  
  
• Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ‘Ελληνες παραγωγοί είναι η έλλειψη πιστοποιημένου ελληνικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και κατοχυρωμένων 
ελληνικών ποικιλιών, καθόσον δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής η εγγραφή τους στον 
Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. 
  
 
 
 
 
 

   Επαγγελματικά κτήματα με αρωματικά φυτά 
 Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από συνεργαζόμενα κτήματα σε όλη την Ελλάδα. 
 

 

Φυτεία Λεβάντας στο δεύτερο έτος καλλιέργειας. Θήβα. 

 

Φυτεία Άνηθου στην Μακεδονία. 
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Φυτεία Ρίγανης στο Κιλκίς.  

 

 
 
Μεταφύτευση Δενδρολίβανου σε αγρόκτημα στην Τρίπολη. 

                                  

 
 

 
 
 
 

Φυτό Ρίγανης, δύο μετά την μεταφύτευση σε κτήμα στην περιοχή της Αττικής. 
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Ο κ. Ντισλής στην φυτεία του Φασκόμηλου που διαθέτει στο Μελισσοχώρι - Λάρισας. 
 
 

 
 
Πανοραμική φωτογραφία κτήματος, με βιοκαλλιέργεια αρωματικών φυτών στον Νομό 
Φθιώτιδας του κ. Σταμοβλάση. 
Το κτήμα βρίσκεται στο δεύτερο έτος καλλιέργειας. 
 
 
 
 

 
Ο κ. Χατζηανδρέου, στην φυτεία Θυμαριού. 
                                                                   Λεβάντα (Lavandula angustifolia). 
 

Ο κ. Νεκτάριος Χλουβεράκης, μπροστά στην φυτεία με 

αρωματικά φυτά, που διαθέτει στην Ρούσσα εκκλησιά του Νομού Λασιθίου. 
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Φωτογράφιση συσκευασίας αρωματικών φυτών από την Αρωγαία... 
       

 
 
 
 
 
 
ΡΟΥΣΣΑ ΓΗ-ΣΗΤΕΙΑ 

 
 
 
 
 

                   ΑΓΡΟΒΟΤΑΝΑ ΒΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

http://herbsgreece.blogspot.gr/2013/09/blog-post_23.html
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Μηχανήματα συγκομιδής αρωματικών φυτών 

 

 
 
 
 
 

 
 
: Συγκομιδή Λεβάντας, σε μεγάλη φάρμα. 
 
 
 
 

Συγκομιδή Ρίγανης.  
                                                                                  Συγκομιδή Χαμομηλιού. 

http://herbsgreece.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html
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ΜΕΡΟΣ Ε 

Αρωματικά φυτά στο σπίτι μας 
 

 

 

 

1.Άνηθος .Σήμερα το φυτό χρησιμοποιείται στη μαγειρική και στις 

σαλάτες. 

Η δράση του θεωρείται ευεργετική  καθώς  διευκολύνει και την πέψη των τροφών. 

Ανακουφίζει το στομάχι, είναι τονωτικός, σπασμολυτικός ,ηρεμιστικός και 

διουρητικός. Ιδιαίτερα χρήσιμος στην αεροφαγία, στους νευρικούς εμετούς και στους 

κολικούς των εντέρων. 

 

 

 

 

2. Βασιλικός . Καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό σε γλάστρες και κήπους .Στη 

μαγειρική χρησιμοποιούνται κυρίως αποξηραμένα φύλλα της πλατύφυλλης ποικιλίας 

το άρωμα των οποίων μοιάζει λίγο με αυτό του γλυκάνισου. Αρωματίζει διάφορα 

ψητά, σαλάτες, βραστά, κοκκινιστά, σούπες κ.τ.λ., ενώ ταιριάζει πολύ σε σάλτσες 

που έχουν ως βάση τη φρέσκια ντομάτα. Στην Ιταλική κουζίνα, η σάλτσα ζυμαρικών 

πέστο (pesto) έχει για βάση της το βασιλικό. Ο βασιλικός είτε φρέσκος, 

κατεψυγμένος ή αποξηραμένος, έχει πολλές εφαρμογές στην μαγειρική .  Λατρεύει τα 

ζυμαρικά και τα παρασκευάσματα με βάση το γιαούρτι, όπως με καλοκαιρινά 

λαχανικά (ντομάτες, κολοκύθια, μελιτζάνες), ψάρια, ομελέτες, σάλτσες, πίτσες, 

γαρνιτούρες (π.χ. φασόλια ή πατάτες σαλάτα) αλλά και στη ζαχαροπλαστική 

(παγωτά, σορμπέ). 

Ο βασιλικός πέραν του υπέροχου αρώματος του και της χρήσης στη μαγειρική, έχει 

πολλές θεραπευτικές ιδιότητες (σαν αιθέριο έλαιο ). Βοηθά σε περιπτώσεις 

πονοκεφάλων, ναυτίας, αλλά και νευρικής ημικρανίας. Το αιθέριο έλαιο του 

βασιλικού, έχει ισχυρές αποχρεμπτικές ιδιότητες που βοηθούν σε περιπτώσεις 

βρογχίτιδας ή σε βαρύ κρυολόγημα, καταπολεμά τη κατάθλιψη, χαλαρώνει και 

ηρεμεί. Είναι ιδιαίτερα τονωτικό τόσο για το σώμα όσο για το πνεύμα, ενώ 

παράλληλα ανακουφίζει από το στρες. Αυξάνει την συγκέντρωση και τη λειτουργία 

της μνήμης. 

Τόσο το εκχύλισμα του βασιλικού όσο και το αιθέριο έλαιο του είναι ευεργετικά για 

την επιδερμίδα και τα μαλλιά. Ο βασιλικός είναι ιδανικός για δέρματα ξηρά και 

ταλαιπωρημένα, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της ακμής. Τονώνει την 

κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να βελτιώνει σημαντικά τις ρυτίδες  και είναι 

κατάλληλος και για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας. Η χρήση του βασιλικού στα 

μαλλιά, προσφέρει όγκο και στιλπνότητα  ενώ θεωρείται ότι βοηθάει στην γρήγορη 
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ανάπτυξη της τρίχας. Το αιθέριο έλαιο του χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στην 

σαπωνοποιία, στη φαρμακευτική και ως απωθητικό εντόμων. 

 

3.Γαρύφαλλο Το γαρύφαλλο, όπως και ο βασιλικός, χρησιμοποιείται 

και στην μαγειρική. Ο αποξηραμένος κάλυκας του γαρύφαλλου χρησιμοποιείται ως 

μπαχαρικό στην μαγειρική κυρίως σε γλυκά ταψιού, μηλόπιτες, κουλούρια και κέικ. 

Το γαρύφαλλο νοστιμεύει όμως και τα μαγειρευτά μας κρέατα στην κατσαρόλα, σε 

σάλτσες και μαρινάτες. Με γαρύφαλλο φτιάχνουμε επίσης δυναμωτικά αφεψήματα 

και δίνουμε γεύση στο ρακόμελο ! Το γαρύφαλλο διεγείρει την πνευματική 

λειτουργία. Το αιθέριο έλαιο του χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία ως 

αντιμολυσματικό, αντισηπτικό, γενικό νοητικό και συναισθηματικό τονωτικό. 

Επίσης, για ιλαρά, πληγές, πονόδοντο, ακμή, άσθμα, διάρροια και άλλα. 

 

4.Γλυκάνισος Χρησιμοποιείται ως αρωματικό, καρύκευμα και 

φάρμακο. Έχει χαρακτηριστικό άρωμα.. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην αρτοποιία 

ως αρωματικό ή ως κύριο αρωματικό σε αλκοολούχα ποτά, όπως το αψέντι το ούζο 

και το ρακί. Είναι ένα θερμαντικό, διεγερτικό χόρτο, το οποίο βελτιώνει την πέψη, 

δρα ευεργετικά στο συκώτι και το κυκλοφοριακό σύστημα και έχει αποχρεμπτική και 

οιστρογονική δράση. Είναι αρκετά αποτελεσματικό μέσο ενάντια στους σπασμούς-

κολικούς των εσωτερικών μυών (του στομάχου και των εντέρων), αυξάνει την 

αποβολή αερίων των εντέρων και την περισταλτικότητα τους, χρησιμοποιείται 

ενάντια στο άσθμα ,στον βήχα και τον ερεθισμό των άνω αναπνευστικών οδών, στην 

βραχνάδα της φωνής, σαν εφιδρωτικό και αντιπυρετικό μέσο. Συστήνεται στις 

μητέρες που θηλάζουν γιατί αυξάνει το γάλα αλλά και σαν διουρητικό μέσο στις 

ασθένειες των νεφρών, του συκωτιού και του παγκρέατος. Εξωτερικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά της ψώρας. 

 

 

 

  5.Δάφνη. Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. 

Τα δαφνόφυλλα χρησιμοποιούνται σε πολλές σάλτσες, σε ψητό κρέας, 

ψαρόσουπα, φακές και φάβα. αλλά και στη συντήρηση αποξηραμένων φρούτων 

(σύκα ,σταφύλια).. Οι ουσίες των φύλλων της είναι αντιοξειδωτικές και διαλύουν τα 

άλατα του σώματος. Το αιθέριο έλαιο των φύλλων και των καρπών έχει 

αντιμικροβιακή δράση. Το εκχύλισμα της δάφνης καταπολεμά τα φουσκώματα, 

ανοίγει την όρεξη και τονώνει τα τεμπέλικα στομάχια.  H δάφνη είναι αντισηπτική, 
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πολύτιμη για το συνάχι και τη βρογχίτιδα. Το δαφνέλαιο είναι κατάλληλο για τους 

ρευματισμούς. 

 

6.Δεντρολίβανο: Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό, αρτυματικό 

και μελισσοτροφικό. Τα φύλλα και τα άνθη χρησιμοποιούνται ως άρτυμα σε διάφορα 

φαγητά (π.χ χοιρινό, τηγανητά ψάρια και σαλιγκάρια-κρητικοί χοχλιοί) και 

θωρούνται τονωτικά, σπασμολυτικά, ευστόμαχα, χολαγωγά, εμμηναγωγά, 

αντιρρευματικά, εφιδρωτικά, αντιδιαβητικά, και ηρεμιστικά. Επίσης, περιέχουν 

αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται στη φαρμακοποιία και στη σαπωνοποιία. Είναι 

ελιξίριο νεότητας, κάνει καλό στην τριχόπτωση, πιτυρίδα, καρδιά και στο συκώτι. 

 

7.Δίκταμο Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε κατά των παθήσεων 

του στομάχου και του πεπτικού συστήματος, στους ρευματισμούς, τα αρθριτικά, ως 

επουλωτικό, τονωτικό και αντισπασμωδικό . Χρησιμοποιείται για την επούλωση των 

τραυμάτων, ως καταπραϋντικό του πεπτικού συστήματος, καθώς και κατά της γρίπης 

και του κρυολογήματος , συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των 

κυκλοφορικών και καρδιολογικών προβλημάτων, ανακουφίζει από πονοκεφάλους, 

και στομαχικές διαταραχές, πονόδοντους και αποστήματα. Ενεργεί επίσης, ως 

αντιδιαβητικό αλλά και ως αφροδισιακό (στην Κρήτη το αναφέρουν και ως 

«έρωντα»). 

 

 

 

         8.Δυόσμος  Είναι φυτό αρωματικό και αρτυματικό. Η κύρια χρήση 

του είναι στη μαγειρική   ως μυρωδικό σε κεφτέδες, καλλιτσούνια, 

μυζηθρόπιτες, σάλτσες κλπ.. Το αιθέριο έλαιο του βρίσκει χρήσεις στη 

ζαχαροπλαστική, αρωματοποιία και στην αρωματοθεραπεία. Στον δυόσμο 

αποδίδονται πολλές ευεργετικές ιδιότητες, όπως καταπολέμηση των πόνων του 

στομάχου, της ναυτίας, του λόξυγκα και υποβοήθηση στην πέψη. Επίσης προσφέρει 

πολλά κατά των νευρώσεων και τις διάφορες εκδηλώσεις της: αϋπνίες, σπασμοί, 

τρεμούλες, ημικρανίες, ταχυπαλμίες.  
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9.Θυμάρι  Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και 

μελισσοτροφικό. Επίσης, θεωρείται τονωτικό χωνευτικό,  και αντιβηχικό. Τα φύλλα 

του θυμαριού όταν ξεραθούν, αναδύουν το άρωμα τους όταν θρυμματιστούν. 

Μαζί με τους αποξηραμένους ανθούς χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό για τον 

αρωματισμό διαφόρων φαγητών (κρεατικών -γαλοπούλα, κοτόπουλο, αρνί και 

κατσίκι), επίσης,  είναι ένα από τα βασικά συστατικά του λικέρ βενεδικτίνη. Κάνει 

καλό στο συκώτι,  στομάχι, καρδιά,  και στους ρευματισμούς. Το θυμάρι είναι 

ιδιαίτερα αγαπητό στις μέλισσες και το θυμαρίσιο μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

10.Λεβάντα. Το αιθέριο έλαιο που περιέχουν τα φύλλα της 

χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία , για τη θεραπεία νευρασθενειών,  στη 

σαπωνοποιία και στη φαρμακευτική. Έχει επίσης αντισηπτικές ιδιότητες  ( επούλωση 

τραυμάτων) , και χρησιμοποιείται στις ντουλάπες μας κατά του σκόρου, σαν γενικό 

παυσίπονο, για την καρδιά, πονοκέφαλο, ιλίγγους, αϋπνία. (σε μεγάλες δόσεις η 

λεβάντα δρα ως υπνωτικό και ναρκωτικό). Το υπέργειο τμήμα θεωρείται 

αντιδιαρροϊκό, αεραγωγό, τονωτικό, διουρητικό, αντισπασμωδικό, αντισηπτικό, 

αντιασθματικό, αντικαταρροϊκό και χολαγωγό. 

 

11.Μαϊντανός    

Από τα πιο αγαπημένα για την κουζίνα μας αρωματικά φυτά, γνωστό από την 

αρχαιότητα οπότε και χρησιμοποιούνταν σαν καρύκευμα και σαν φάρμακο. Ισχυρό 

διουρητικό, πολύτιμο σε περιπτώσεις κατακράτησης υγρών, πρηξίματος ποδιών και 

χεριών. Χρήσιμος κατά της κυτταρίτιδας. Φυτό, εξαιρετικό ως τονωτικό και 

αντιφλεγμονώδες. Τα φύλλα οι μίσχοι και η ρίζα, σε πολτοποιημένη κατάσταση και 

σε τοπική χρήση καταπραΰνουν τον πόνο και τη φαγούρα από τσιμπήματα εντόμων. 

Έχει τη φήμη ότι δίνει πιο φωτεινό δέρμα και εξαλείφει τους σκούρους λεκέδες του 

δέρματος.  

12.Μαντζουράνα Τα φύλλα της χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό, 

συνήθως στο κρέας και το ψάρι, αλλά και ως αφέψημα. Από τα φύλλα του φυτού 
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λαμβάνεται αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό και αντισπασμωδικό 

ενώ έχει χρήσεις και στην αρωματοποιία. 

Στην Ελλάδα, η μαντζουράνα είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια όπου την 

χρησιμοποιούσαν σαν φάρμακο κατά στομαχικών και εντερικών ενοχλήσεων.  για 

στομαχόπονους, αέρια, αϋπνίες, κοιλόπονο. 

13.Μάραθο .Αρωματίζει  λαχανικά, μανιτάρια, σαλάτες, κυνήγι, 

κρέας, ψάρι, σούπες.  

Έγχυμα: για προβλήματα του στομάχου (σπασμούς, αέρια, ανορεξία), κοιλιακούς 

πόνους νηπίων, αυξάνει το γάλα στις μητέρες. Για το βήχα σε περιπτώσεις άσθματος, 

κοκίτη, βρογχίτιδας. Ως οφθαλμικές κομπρέσες σε περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας, 

πρησμένων ματιών κ.λπ. 

14.Μελισσόχορτο Ελιξίριο νιότης. Στη χώρα μας είναι γνωστό ως 

μελισσοβότανο και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελούσε το βότανο «γιατρό» για 

τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Το Μεσαίωνα, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλές ως ελιξίριο νεότητας. Περιέχει πτητικά έλαια, πολυφαινόλες και 

φλαβονοειδή. Ανακουφίζει από την υπερένταση της καθημερινότητας και βοηθά 

σημαντικά στις διαταραχές του ύπνου και ιδιαίτερα στην αϋπνία. Επιπλέον, διαθέτει 

και αντιϊκές, αντιβακτηριδιακές και σπασμολυτικές ιδιότητες. 

Έγχυμα: Ρίχνετε ένα κουταλάκι σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Σκεπάζετε και αφήνετε 

για πέντε λεπτά. Στραγγίζετε και πίνετε 1 έως 2 φλιτζάνια την ημέρα. 

Βάμμα: Πίνετε 1-2 ml σε λίγο νερό, δυο έως τρεις φορές την ημέρα. 

Κρέμα: Αναζητήστε στο φαρμακείο κρέμα με αιθέριο έλαιο μέλισσας. Μπορεί να σας 

απαλλάξει από ερεθισμούς, ενώ εξαιρετική είναι η δράση της σε περιπτώσεις έρπητα. 

 

15Μέντα.  

Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Περιέχει μια δροσιστική ουσία, τη μενθόλη.  Είναι 

εξαιρετικά αντισηπτική, καταπολεμά το συνάχι τη γρίπη και τον πονόλαιμο. Είναι  

επίσης χωνευτική, ηρεμιστική σε μικρή δόση . Τα αιθέρια έλαια από  αυτά τα φυτά 

έχουν εξαιρετική αξία στον αρωματισμό αρκετών προϊόντων (οδοντόπαστες, τσίχλες 

κ.λ.π) Έγχυμα: ρυθμιστικό της λειτουργίας του στομάχου, των εντέρων και της χολής. 

Σε αναγούλα, εμετό, καούρες και ανορεξία. Παυσίπονη και σπασμολυτική δράση που 

φέρνει ισορροπία σε όλο τον οργανισμό και παραμερίζει νευρικές διαταραχές, όπως 

νευρική ταχυπαλμία και νευρικούς πονοκεφάλους. 

Στην κουζίνα: σε αρνί, λαχανικά, πατάτες, 
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16.Ρίγανη Η ρίγανη διευκολύνει την πέψη και καταπολεμά τη 

δυσκοιλιότητα. Καλό δυναμωτικό και  φίλος για τους πνεύμονες βοηθά στις χρόνιες 

βρογχίτιδες. Έχει διεγερτικές ιδιότητες και βοηθά άτομα που υποφέρουν από 

κόπωση. Εξαιρετικό μυρωδικό χρησιμοποιείται σε πολλές σάλτσες και σαλάτες – 

ιδίως στη χωριάτικη-. Αρωματίζει ευχάριστα κρέατα, ψάρια, τηγανητές πατάτες, 

φέτα. 

 

17.Τίλιο. . Τα άνθη του θεωρούνται πραγματικό «φάρμακο», καθώς 

περιέχουν φλαβονικά γλυκοσίδια και άλλες ουσίες που ωφελούν τον οργανισμό. Στην 

ουσία πρόκειται για ένα φυσικό μυοχαλαρωτικό. 

Έγχυμα: Σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό προσθέτετε 1 κουταλάκι άνθη. Αφήνετε για 

πέντε λεπτά. Στραγγίζετε και πίνετε 1 έως 2 φλιτζάνια την ημέρα. 

Αφέψημα: Σε ένα φλιτζάνι νερό βράζετε φρέσκο ξύλο τίλιου για πέντε λεπτά. Πίνετε 

1 έως 2 φλιτζάνια την ημέρα. 

 

18.Τσάι του βουνού Ανέκαθεν το θεωρούσαν πανάκεια για τα 

κρυολογήματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού.  Είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, 

διτερπένια και μας προσφέρει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική προστασία. Είναι 

ακόμη διουρητικό και αποτοξινωτικό. Σε αντίθεση με το κλασικό τσάι την αγαπημένη 

συνήθεια των Άγγλων, με το οποίο δεν έχει καμία σχέση, το τσάι του βουνού δεν έχει 

διεγερτική δράση, οπότε μπορούμε να το καταναλώσουμε και το βράδυ. 

Αφέψημα: Μαζί με ξυλαράκια κανέλας και μέλι είναι ιδανικό μαλακτικό και 

αντισηπτικό και βοηθά στην ανακούφιση από το βήχα.   

 

19.Φασκόμηλο 

Το φασκόμηλο είναι εξαίρετο τονωτικό, καταπολεμά την κούραση, βοηθά άτομα που 

βρίσκονται σε ανάρρωση και διευκολύνει την πέψη. Συνιστάται σε άτομα που 

υποφέρουν από υψηλή εφίδρωση. Στη γαστρονομία πολλοί το χρησιμοποιούν ως 

συνοδευτικό λαχανικών και λευκών κρεάτων. Χρησιμοποιήστε το για να 

αποκαταστήσετε το χρώμα των σκούρων μαλλιών. 
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Ξεπλύνετε τα μαλλιά σας  με τσάι φασκόμηλου, φτιαγμένο με 2 κουταλιές της 

σούπας φρέσκα φύλλα εμποτισμένα σε μισό λίτρο βραστό νερό για 10 λεπτά. 

– Για γαργάρες για τον πονόλαιμο περιχύστε 2 κουταλιές της σούπας φρέσκα φύλλα 

με βραστό νερό. Προσθέστε μέλι και αφήστε το να κρυώσει λίγο. Έπειτα, κάντε 

γαργάρες. Αν θέλετε μπορείτε να το καταπιείτε. 

- Για κατάπλασμα στα στραμπουλήγματα 

Λιώστε μια χούφτα φύλλα με έναν μικρό πλάστη. Βάλτε τα σε ένα κατσαρολάκι, 

ρίξτε μηλόξυδο και σιγοβράστε τα μέχρι να μαλακώσουν. Στύψτε απαλά τα φύλλα, 

τυλίξτε τα σε ένα κομμάτι ύφασμα και βάλτε στην πονεμένη περιοχή όσο είναι ακόμα 

ζεστά.  

20.Χαμομήλι. Ένα φλιτζάνι χαμομηλιού πριν το γεύμα ανοίγει την 

όρεξη. Βοηθά στον ύπνο και ηρεμεί τους πονοκεφάλους, τους πόνους των δοντιών 

και τις νευρώσεις. Καταπολεμά το συνάχι. Το εκχύλισμα του χαμομηλιού κάνει μια 

τέλεια λοσιόν για τον καθαρισμό του προσώπου και του ευαίσθητου δέρματος των 

βρεφών, ενώ δίνει ζωηρές ανταύγειες στα ξανθά μαλλιά. Επίσης, τα οφθαλμόλουτρα 

με  χαμομήλι καταπραΰνουν τις φλεγμονές των βλεφάρων. 
 

21.Κρόκος (σαφράν). Μικρή ποσότητα του κρόκου χαρίζει τόσο 

χρώμα, όσο και τη λεπτή, πικάντικη γεύση του στα φαγητά, ειδικά σε ζυμαρικά, 

σούπες, ρύζι, κρέας, ψάρια, σάλτσες, σαλάτες, γλυκά, ροφήματα. 

Μελέτες απέδειξαν ότι τα στίγματα του κρόκου περιέχουν ουσίες με ισχυρές 

αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιθρομβωτικές και αγγειοδιασταλτικές 

δυνάμεις, ότι βελτιώνουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες και ιδιαίτερα τη μνήμη.  Ο 

κρόκος: 

-ενδέχεται να αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων 

- συσχετίζεται  με μειωμένα εμφράγματα- αντιλιπιδαιμική δράση 

-έχει αντικαταθλιπτική δράση- για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας 

-χρησιμοποιείται κατά εκφυλιστικών οφθαλμικών παθήσεων. 
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Τρόποι θεραπευτικών χρήσεων των βοτάνων 
 

Τα βότανα ενεργούν θεραπευτικά με τις διάφορες φαρμακευτικές ουσίες που 

περιέχουν. Τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους για τη 

θεραπεία μιας ή περισσοτέρων παθήσεων της υγείας του ανθρώπου. Οι κυριότεροι 

τρόποι χρήσεις των βοτάνων για θεραπευτικούς σκοπούς είναι οι παρακάτω: 

 

 

Αφέψημα: σιγοβράζουμε το βότανο από δέκα λεπτά έως μισή ώρα. Η δόση συνήθως  

είναι μια κουταλιά της σούπας βότανο για τρία φλιτζάνια νερό. Χρησιμοποιούμε τη 

μέθοδο αυτή για ρίζες, κλαδάκια και φλοιούς. 

 

 

Έγχυμα: βάζουμε το βότανο μέσα σε ένα δοχείο που κλείνει καλά. Ρίχνουμε ζεστό 

νερό, πριν βράσει, γιατί το νερό που κοχλάζει διασκορπίζει τα πολύτιμα πτητικά 

έλαια του βοτάνου. Αφήνουμε για δέκα λεπτά να γίνει η έγχυση και μετά το 

στραγγίζουμε. Το έγχυμα που τυχόν θα μας περισσεύσει το φυλάμε σε μια κανάτα σε 

δροσερό μέρος. 

 

 

Βάμμα: παίρνουμε το βότανο νωπό (600 γρ.) ή αποξηραμένο (200 γρ.) και το 

ρίχνουμε σε 1 λίτρο διαλύματος (25% αλκοόλη σε νερό) και το αφήνουμε για αρκετό 

χρόνο. Το βάμμα που προκύπτει είναι μόνο για εξωτερική χρήση. 

 

 

Κατάπλασμα: διπλώνουμε ένα πανί και ανάμεσα τοποθετούμε νωπά βότανα. Στη 

συνέχεια βυθίζουμε για λίγο το πανί σε βραστό νερό. Αφού το στραγγίσουμε το 

βάζουμε στο αρρωστημένο μέρος. Διατηρούμε το κατάπλασμα υγρό βυθίζοντάς το 

περιοδικά σε ζεστό νερό. 

 

 

Κομπρέσα: βυθίζουμε ένα καθαρό πανί σε ένα έγχυμα βοτάνων και μετά 

τοποθετούμε το βρεγμένο πανί στην αρρωστημένη περιοχή. Η κομπρέσα μπορεί να 

είναι κρύα ή ζεστή, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε τα βότανα για θεραπεία μόνο σε ελαφριές παθήσεις. 
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Απλά παρασκευάσματα αντί για χημικά απορρυπαντικά 

 
Απορρυπαντικό για λείες επιφάνειες: Για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε 

συγχρόνως τις λείες επιφάνειες της κουζίνας - πλαστικές, κεραμικές - και τα 

ντουλάπια, φτιάξτε ένα μίγμα από φασκόμηλο, λεβάντα, tea tree, ξίδι και σαπούνι - 

βιολογικό ή πράσινο ή σαπούνι πλυσίματος των πιάτων. Από το προηγούμενο βράδυ 

ρίξτε τα παραπάνω βότανα σε νερό. Την επόμενη μέρα αφαιρέστε από το νερό τα 

βότανα και προσθέστε σ΄ αυτό το ξίδι και το σαπούνι. 

Είδη υγιεινής πλακάκια μπάνιου, δαπέδου, νεροχύτες: 2 λίτρα νερού, 1,5 φλιτζάνι 

σόδα, μερικές σταγόνες από αιθέρια έλαια κίτρου, μέντας, λεβάντας και 

δεντρολίβανου. Ανακατώνετε σε μια λεκάνη και τρίβετε καλά τις επιφάνειες. 

Πατώματα, ξύλινες επιφάνειες, τζάμια, 

καθρέπτες και γενικά οι περισσότερες 

επιφάνειες στο σπίτι καθαρίζουν με νερό και ξίδι 

που αδρανοποιεί και την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών (2 κουταλιές ξίδι σε 1 λίτρο 

ζεστό νερό). Όταν υπάρχουν λαδιές 

προσθέτουμε 1-2 σταγόνες σαπούνι για τα πιάτα. 

Για να απαλλαγείτε από την έντονη μυρωδιά του 

ξιδιού δεν έχετε παρά να αρωματίσετε το χώρο 

σας με αιθέρια έλαια. 

Για τον καθαρισμό των τοίχων, σε 1 λίτρο νερό 

ρίξτε 2 κουταλιές της σούπας σόδα και  

σταγόνες από αιθέρια έλαια λεβάντας ή λουίζας 

ή κυπαρισσιού. Τρίψτε και ξεπλύνετε με μαλακό 

σφουγγάρι. 

Για τα υφάσματα επιπλώσεων και τις 

κουρτίνες που δεν πλένονται στο πλυντήριο 

χρησιμοποιήστε 4 σταγόνες από αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου και 1 φλιτζανάκι του 

καφέ καθαρό οινόπνευμα σε 1 λίτρο νερό. Ψεκάστε με το μίγμα τους λεκέδες, αφήστε 

να στεγνώσει και περνάτε με την ηλεκτρική σκούπα. 

Για να καθαρίσετε και να αρωματίσετε τα χαλιά σας, αφού τα περάσετε με την 

ηλεκτρική σκούπα για να φύγει η σκόνη, απλώστε πάνω τους για 10 λεπτά το εξής 

μίγμα: πούδρα και αιθέρια έλαια από λεβάντα ή λεμόνι, σε αναλογία 1 σταγόνα σε 

ένα κουταλάκι πούδρα. Στη συνέχεια αφαιρέστε με την ηλεκτρική σκούπα την 

πούδρα. 

Οι ντουλάπες και τα συρτάρια καθαρίζουν και ευωδιάζουν αν τα καθαρίσετε με νερό, 

σαπούνι και αιθέριο έλαιο λεβάντας. 

Προστατέψτε τα ρούχα σας από το σκώρο τοποθετώντας στις ντουλάπες σακουλάκια 

με μίγμα από φασκόμηλο, λεβάντα, βασιλικό και δεντρολίβανο. 

Αντί τα τοξικά αποσμητικά χώρου χρησιμοποιήστε φύλλα λεβάντας ή μέντας ή 

αιθέρια έλαια. 

Μύγες, τσιμπούρια και κουνούπια. Για να τα κρατήσετε έξω από το σπίτι σας, αντί 

των επικίνδυνων αεροζόλ, ψεκάζετε με ένα κοκτέιλ από αιθέρια έλαια ευκαλύπτου, 
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βασιλικού, γερανιού, γαρίφαλου, κίτρου, δυόσμου και λεβάντας, ή ρίχνετε μερικές 

σταγόνες στο λύχνο της αρωματοθεραπείας.  Στα παλιά σπίτια επίσης κρεμούσαν στις 

στέγες κλαδιά από κυπαρίσσι, για τον ίδιο λόγο. 

Τα καλύτερα εντομοαπωθητικά είναι ο βασιλικός και το γεράνι, που επιπλέον είναι 

όμορφα φυτά και μυρίζουν υπέροχα. Βάλτε τα στα μπαλκόνια και τα παράθυρά σας 

και κρατήστε για πάντα μακριά μύγες και κουνούπια. Ένα ματσάκι φασκόμηλο 

κρεμασμένο σ΄ ένα ξύλο κοντά στα κηπευτικά σας, διώχνει τα έντομα. Για τα ζωύφια 

στο χώμα φυτεύετε κοντά στα υπόλοιπα φυτά σκόρδα. Όπως καταλαβαίνετε τα 

περισσότερα βότανα είναι εντομοαπωθητικά. Προτιμήστε λοιπόν στον κήπο σας 

φράχτες και μπορντούρες, από βότανα και αρωματικά φυτά, που θα σας απαλλάξουν 

και από τους ψεκασμούς. 
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Aλφαβητάριο Αρωματικών Φυτών 

 
Η Ελλάδα λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών και της 

πλουσιότατης σε αρωματικά φυτά χλωρίδας προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης του παραγωγικού αυτού κλάδου. Οι τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον και μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, είναι: 

Αυτοφυή αρωματικά φυτά. Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 

αρωματικών φυτών. Μεταξύ τους υπάρχουν φυτά που αυτοφύονται μόνο 

εντός της ελληνικής υπαίθρου. Μερικά από αυτά συλλέγονται σε μεγάλες 

ποσότητες, ενώ αρκετά άλλα σε μικροποσότητες. Κάθε χρόνο, εξάγονται 

μεγάλες ποσότητες ρίγανης, δίκταμου, φασκόμηλου και δάφνης. 

Καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά. Πολλά από τα αρωματικά φυτά ευνοούνται 

από τις εδαφικές συνθήκες της Ελλάδας, και για αυτό τον λόγο 

καλλιεργούνται. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών συμβάλλει στην 

εκμετάλλευση φτωχών ή εγκαταλελειμμένων χωραφιών, στην αύξηση του 

γεωργικού εισοδήματος των κατοίκων, στη δημιουργία μικρών βιομηχανικών 

μονάδων στην ύπαιθρο και στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

 

•Αγιόκλημα: αντιασθματικό,  για γαργάρες , διουρητικό και αντικαταρροϊκό 

•Αγριάδα: για πέτρες νεφρών, προστάτη, χολή, πολύ διουρητική. 

•Άγριο τριαντάφυλλο: για χοληστερίνη, ζάχαρο, άμυνα οργανισμού, περιέχει 

βιταμίνη C. 

•Αγριμόνιο :για  ζαχαροδιαβήτη, φαρυγγίτιδα, πόνοι λαιμού, διάρροια. 

•Αλεξανδρινά φύλλα: για δυσκοιλιότητα. 

•Αλθαία: μαλακτική, για λαρυγγίτιδα, βήχα, φαρυγγίτιδα. 

•Αλόη βέρα: για έκζεμα, ζάχαρο, δυνάμωμα μαλλιών. 

•Αρχαγγελική: για την αναιμία, στομάχι,  συκώτι, εντερίτιδα, ρευματισμούς, 

αρθριτικά 

• Αχιλλέα:  νευροτονωτικό, αιμοστατικό, αντιεμμηναγωγό, αντικαταρροϊκό, 

διεγερτικό, αντισπασμωδικό, αντιαιμορροϊδικό, ευστόμαχο, ορεκτικό, 

χολαγωγό, επουλωτικό, σπασμολυτικό, αποχρεμπτικό, αντιφλογιστικό και 

αντιβρογχικό . 

•Αψιθιά :για  ζάχαρο, διαταραχές έμμηνων, χωνευτική, για εμετούς. 

•Βαλεριάνα: ηρεμιστική, για νεύρα, αϋπνίες, υστερία. 

•Βάτος: για ζαχαροδιαβήτη, διάρροια, πέτρες στα νεφρά, αρθριτικά, 

ρευματισμούς. 
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• Βασιλικός:  στην αρωματοποιία, στην σαπωνοποιία, στη φαρμακευτική ,στη 

μαγειρική και ως απωθητικό εντόμων. 

• Γεράνιο:   για τον αρωματισμό διαφόρων γλυκών του κουταλιού. 

• Γιασεμί:   στην αρωματοποιία. 

•Γκίνσενγκ: αφροδισιακό, τονωτικό, δίνει μακροζωία 

•Γλυκάνισο:για κολικούς, αεροφαγία, χώνεψη, λιποδιάλυση, κοιλόπονους. 

•Γλυκόριζα: αντιφλεγμονώδης, για βήχα, κρυολόγημα, άσθμα, γαστρικά έλκη. 

• Δάφνη: για αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. 

 •Δεντρολίβανο: τονωτικό, σπασμολυτικό, ευστόμαχο ,χολαγωγό, 

εμμηναγωγό, αντιρρευματικό, εφιδρωτικό, αντιδιαβητικό  και ηρεμιστικό.  

• Δίκταμος: ευστόμαχο, αντιδυσεντερικό, , τονωτικό, αντισπασμωδικό, 

αιμοστατικό, αντισηπτικό και εμμηναγωγό. 

• Δυόσμος: στην βιομηχανία τροφίμων, ζαχαροπλαστική, αρωματοποιία και  

αρωματοθεραπεία. 

•Εκουιζέτο: για  προστάτη, κυστίτιδα, πέτρες στα νεφρά, ρευματικά. 

• Εσπεριδοειδή:  στην αρωματοποιία, στην ποτοποιία και στη ζαχαροπλαστική. 

• Ευκάλυπτος:  αντισηπτικό, αντιασθματικό, δροσιστικό και αντιβρογχικό. 

•Εχινάτσεα:  για την άμυνα του οργανισμού, διεγερτικό του ανοσοποιητικού, 

αντιαλλεργικό. 

• Ηλιοτρόπιο:  αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό.  

Θυμάρι:  αρωματικό, τονωτικό και αντιβηχικό. 

•Ίριδα: αρωματικό, καθαρτικό, εμετικό, διουρητικό, αποχρεμπτικό, τονωτικό, 

αντικολικό, χολαγωγό και αντιβρογχικό . 

•Καλαμπόκι (φούντα): για πέτρες νεφρών, κύστη χολής, ουρικό οξύ, 

προστάτη. 

•Κάρδαμο/κακουλέ: για φακίδες και πανάδες, καρδιοτονωτικό, περιέχει 

βιταμίνη C. 

• Καλαμίνθα:   για την αρωματοποιία.  

 Καλεντούλα:  για δερματολογικές αλοιφές. 

 •Κάπαρη:  ορεκτκό, εμμηναγωγό, τονωτικό, αντιαναιμικό,  ανθιδρωτικό, 

αφροδισιακό, αντιαρθριτικό, διουρητικό και αντιαρτηριοσκληρωτικό 

 •Κορίανδρος:  στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, στον αρωματισμό 

ορισμένων ποτών. 

•Κρίνος:   στην αρωματοποιία και ως μαλακτικό, τονωτικό και στυπτικό. 

•Κρόκος:  για μαγειρική και  βαφική, εμμηναγωγό, τονωτικό και ορεκτικό. 

•Κύμινο:   ευστόμαχο, αντιδιαρροϊκό και αντιδυσεντερικό.  
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•Κυπαρισσάκι: για προστάτη, κυστίτιδα, πέτρες νεφρών, ζάχαρο, διουρητικό 

•Λεβάντα (η γνήσια):   αντιδιαρροϊκό, αεραγωγό, τονωτικό, διουρητικό, 

αντισπασμωδικό, αντισηπτικό, αντιασθματικό, αντικαταρροϊκό και χολαγωγό. 

•Λεβαντίνη:  στην αρωματοποιία και τη σαπωνοποιία, αντισπασμωδικό, 

επουλωτικό και ευστόμαχο. 

•Λιναρόσπορος: για  βήχα, δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες, πέτρες χολής. 

• Λουίζα: ηρεμιστικό και ευστόμαχο . 

•Λυγαριά: μικροβιοκτόνο,στυπτικό, ευστόμαχο, ορεκτικό,  αποχρεμπτικό, 

εντομοκτόνο και ναρκωτικό.  

•Λυκίσκος:  για ζάχαρο, χοληστερίνη, ηρεμιστικό, αφροδισιακό. 

•Μαϊντανός:  χολαγωγό , διουρητικό και ορεκτικό. 

•Μάραθος: διουρητικό, αποχρεμπτικό, αντισπασμωδικό ορεκτικό, 

γαλακτογόνο, αντιβηχικό, αντιβρογχικό και ευκοίλιο. 

•Μαντζουράνα: αντισπασμωδικό, αντισηπτικό, αντινευραλγικό και 

αντικεφαλαλγικό. 

•Μολόχα: μαλακτική για το λαιμό, για βήχα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, 

γαστρίτιδα, άσθμα. 

•Μαστίχα Χίου: για ζάχαρο, χοληστερίνη, διουρητική, χρησιμοποιείται στη 

ζαχαροπλαστική. 

•Ματθιόλα:  για την αρωματοποιία. 

•Μελισσόχορτο:  για ηρεμιστικό.  

•Μέντα:  ευστόμαχο και αντισπασμωδικό. 

•Μολόχα: μαλακτική για το λαιμό, βήχα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, γαστρίτιδα, 

άσθμα. 

•Ρίγανη(η κοινή):τονωτική, ευστόμαχη, αποχρεμπτική, διουριτική, 

καθαρτική, εμμηναγωγή, αντιψωριακή και αντιεπιληπτική. 

•Πικρόξυλο: για ζάχαρο, χοληστερίνη. 

•Πασιφλώρα: ηρεμιστική, για αϋπνίες, στρες, νεύρα. 

•Πιπερόριζα: τονωτική, αφροδισιακή. 

•Πολυκόμπι: για πέτρες νεφρών, προστάτη, κύστη, ζάχαρο, αιμορροΐδες, 

σκώλικες εντέρου. 

•Πολυτρίχι: για βρογχίτιδες, τραχειίτιδες, κρυολόγημα, φλεγμονές ουρικών 

οδών, άσθμα. 

•Πράσινο τσάι Κίνας:για χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, συκώτι, χολή, καρκίνο 

στομάχου. 

•Σαλέπι: για πονόλαιμο, γρίπη. 
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•Σαμπούκο: για γρίπη, φαρυγγίτιδα, κρυολόγημα, βρογχικά, αλλεργικό άσθμα, 

βήχα. 

•Σαπουνόχορτο: χολαγωγό, καθαρτικό, για έκζεμα, δερματίτιδα, νεφρά. 

•Σέλινο: αντιπυρετικό, εμμηναγωγό, τονωτικό, διουρητικό, αντιρρευματικό, 

αντιαρθριτικό, ευστόμαχο και αποχρεμπτικό. 

•Σινάπι: για βρογχίτιδα, ρευματισμούς, πλευρίτιδα, νευραλγίες, καρδιά. 

•Σπαθόχορτο: για στομαχόπονους, ρευματισμούς, πληγές και κρεατοελιές 

(λάδι με σπαθόχορτο). 

•Σκορπιδόχορτο: για πέτρες νεφρών, προστάτη, κυστίτιδα. 

•Σπάρτο:   καρδιοτονωτικό , αντιδιαβητικό, διουρητικό, καθαρτικό και 

εμμηναγωγό.  

•Στάχυς:  αρωματικό, φαρμακευτικό, μελισσοτροφικό, αντιπυρετικό και 

εφιδρωτικό. 

•Σύριγγα:  αντιελονοσιακό, τονωτικό, στυπτικό και αντιπυρετικό. 

 Ταραξάκο: για ίκτερο, ρευματισμούς, αιμορροΐδες, ζαχαροδιαβήτη. 

•Τανάκητο:  τονωτικό, ανθυστερικό, ευστόμαχο, αντιρρευματικό και 

ανθυδρωπικιακό. 

•Τεύκριο:  επουλωτικό, αντιπυρετικό, υποτασικό, εντομοδιωκτικό, τονωτικό 

και διουρητικό. 

•Τίλιο:  ευστόμαχο, αντιβηχικό, σπασμολυτικό, μαλακτικό, αντικαταρροϊκό, 

αποχρεμπτικό, διουρητικό, αντιπαχυντικό και εφιδρωτικό.  

•Τριανταφυλλιά: για την αρωματοποιία. 

•Τσάι βουνού: θερμαντικό, για γρίπη, βήχα, ηρεμιστικό, αϋπνίες, αναιμία. 

•Τσουκνίδα: αιμοκαθαρτικό, για συκώτι, πέτρες νεφρών, διαλύει ουρικό οξύ, 

αφροδισιακό, περιέχει βιταμίνες A, B, C και μέταλλα. 

•Ύσσωπος: ευστόμαχο ,διεγερτικό, αεραγωγό, αντιβρογχικό, αποχρεμπτικό, 

εμμηναγωγό, αντιασθματικό, αντιβηχικό και στυπτικό.  

•Φιλάδελφος:  για την αρωματοποιία. 

•Φασκόμηλο: για συντήρηση και αρωματισμό των τροφίμων .Το φυτό αυτό 

θεωρείται ότι έχει εντομοαπωθητικές ιδιότητες. 

•Χαμομήλι:  αντιπυρετικό, ευκοίλιο, χολαγωγό, αεραγωγό, , ορεκτικό, 

σιελογόνο, εμμηναγωγό, σπασμολυτικό, αντιαλλεργικό, επουλωτικό και 

καταπραϋντικό . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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             ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Κάτι που μου αρέσει στον εαυτό μου. 

 

2.Κάτι που με ευχαριστεί να κάνω στον ελεύθερο  χρόνο μου. 

 

3.Κάτι που με ενοχλεί στο φυσικό μου περιβάλλον. 

 

4.Κάτι που μπορεί να κάνει τη σχέση μου με τη φύση καλύτερη. 

 

1

3

2

4

 
 

 

 

 

                                               TO EMBΛHMA MOY   
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1. Μου αρέσει να διαβάζω 

2. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ το 

κομπιουτεράκι, ηλεκτρονικό αριθμητήριο ή 

ένα υπολογιστικό λογισμικό στον υπολογιστή.. 

3. Παίζω ή θα μου άρεσε να παίζω ένα μουσικό 

όργανο. 

4. Όταν διαβάζω προτιμώ τις εικόνες , τις 

οποίες και ''ξαναβλέπω'' ζωντανά στην 

φαντασία μου. 

5. Μου αρέσει όταν  εργάζομαι  να βρίσκομαι με  

άλλους ανθρώπους. 

6. Έχω ανάγκη να κινούμαι συνεχώς. 

7. Εργάζομαι καλύτερα μόνος παρά με άλλους 

ανθρώπους.  

8. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα 

για τη φύση. 

 

 

 

 

9. Είμαι αυτόνομος/η στις αποφάσεις  και έχω 

θέληση. 

10. Κρατάω το ρυθμό με το σώμα μου, όταν 

ακούω ένα μουσικό κομμάτι. 

11. Αντιλαμβάνομαι εύκολα τα συναισθήματα των 

άλλων . 

12. ''Προβάλλω ''εύκολα (στο μυαλό μου)  

εικόνα αυτού που σκέφτομαι. 

13. Μουρμουρίζω συχνά ένα σκοπό ή ένα 

τραγούδι (δυνατά ή στο μυαλό μου) 

14. Θέλω τα πράγματα να είναι σε τάξη.. 

15. Μου αρέσουν τα κρυπτόλεξα ή το Scrabble. 

16. Λατρεύω τα ζώα : (σκύλους, γάτες, 

hamsters). 

 

17. Κάνω γρήγορα μαθηματικές πράξεις με το 

μυαλό μου. 

18. Θυμάμαι εύκολα τον ρυθμό ή την μουσική των 

διαφημίσεων. 

19. Διαβάζω χάρτες πίνακες και διαγράμματα 

χωρίς δυσκολία. 

20. Έχω πολλούς φίλους/ες. Είμαι δημοφιλής 

21. Κινούμαι ή χτυπάω νευρικά το πόδι μου όταν 

κάθομαι για πολύ ώρα.. 

22. Είμαι ικανός να υποστηρίζω τις απόψεις μου.  

23. Με απασχολεί το περιβάλλον στις καθημερινές 

μου συνήθειες (ανακύκλωση κλπ). 

24. Μου αρέσει να διηγούμαι ιστορίες και να κάνω 

παιγνίδια με λέξεις.. 

 

 

 

25. Περνάω πολύ χρόνο έξω. Μου αρέσει η 

ύπαιθρος. 

26. Γράφω (κείμενα, εκθέσεις) καλύτερα από τον 

μέσο όρο. 

27. Μου αρέσει να κάνω επιστημονικά πειράματα. 

28. Βιώνω πολύ έντονα τα συναισθήματά μου. 

29. Είμαι επιδέξιος/α στα χέρια. Μου αρέσει να 

δουλεύω με τα χέρια. 

30. Μου αρέσει να ακούω μουσική πολύ συχνά. 

31. Είμαι παρατηρητικός/η . 
32. Εύκολα μοιράζομαι ή εξυπηρετώ τους άλλους. 

Διάβασε κάθε πρόταση και εάν αντιστοιχεί στην προσωπικότητά σου, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές σου 

κύκλωσε τον αριθμό της. Προσπάθησε να απαντήσεις αυθόρμητα . 
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33. Μου αρέσει να ακούω επεξηγήσεις ή διαβάζω 

κείμενα με πληροφορίες. 

34. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε μια 

δουλειά  όταν ακούω  ραδιόφωνο ή 

τηλεόραση. 

35. Μου αρέσει να σχεδιάζω. 

36. Όταν μιλάω χειρονομώ πολύ. 

37. Μου αρέσει να αναγνωρίζω ή να ταξινομώ 

φυτά,ζώα,έντομα, κοχύλια ή πετρώματα. 

38. Θέλω να γνωρίζω την λειτουργία των 

πραγμάτων ή τις αιτίες ενός φαινομένου. 

39. Μπορώ να μιμηθώ τις χειρονομίες ,τους 

τρόπους ή την συμπεριφορά των άλλων. 

40. Γνωρίζω τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μου. 

 

 

 

 

 

 

41. Εκφράζομαι με πλούσιο λεξιλόγιο. 

42. Είμαι καλός/η στα παιγνίδια στρατηγικής 

(σκάκι, ντάμα  …) 

43. Οργανώνω δραστηριότητες με τους/τις 

φίλους/ες μου. 

44. Λατρεύω τις σπαζοκεφαλιές, τον λαβύρινθο ή 

τα παιγνίδια κατασκευής. 

45. Μπορώ να ακούω μουσική στο μυαλό μου.  

46. Έχω καλή αίσθηση συντονισμού ( στα σπορ, 

στο χορό. ) 

47. Έχω ανάγκη από προσωπικό χώρο. 

48. Αισθάνομαι πολύ ωραία στη Φύση. 

 

 

 

49. Μου αρέσει να πηγαίνω για κυνήγι, για ψάρεμα 

ή να περπατώ στο δάσος.  

50. Μου αρέσει να γράφω ημερολόγιο, ποιήματα ή 

να περνώ ελεύθερο χρόνο μόνος/η. 

51. Είμαι επιδέξιος στα περισσότερα σπορ και τις 

φυσικές δραστηριότητες 

52. Μιλάω εύκολα σε αγνώστους. 

53. Ακούω πολλά είδη  μουσικής. 

54. Έχω ευχέρεια να λύνω προβλήματα. 

55. Μου αρέσει να φαντάζομαι και να γράφω 

ιστορίες. 

56. Προσανατολίζομαι εύκολα σε μια καινούργια 

γειτονιά. 

 

 

 

 

57. Είμαι μέλος μιας αθλητικής ομάδας ή ενός 

συλλόγου (πολιτιστικού κλπ). 

58. Μου αρέσει να βλέπω έργα και φωτογραφίες. 

59. Προσέχω τους θορύβους και τους ήχους. 

60. Μου αρέσει να αγγίζω τα πράγματα. 

61. Έχω προσωπικά σχέδια. 

62. Βοηθάει πολύ να έχεις μια πορεία σταδιακή 

βήμα προς βήμα στην επιτυχία  όταν κάνεις 

κάτι. 

63. Μου αρέσει να κάνω συλλογή από κάρτες με 

σπορ, να αναγνωρίζω μάρκες από αυτοκίνητα ή 

ρούχα . 

64. Μαθαίνω καλύτερα όταν αυτός που μου 

δείχνει μου εξηγεί  κιόλας τι κάνει. 
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Θυμήσου: 
            Κάθε άτομο έχει όλων των ειδών τους τύπους  νοημοσύνης! 
            Μπορείς να αναπτύξεις περισσότερο την κάθε νοημοσύνη ξεχωριστά! 
            Οι θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσυνών έχει σκοπό να μας βοηθήσει στην 
αυτογνωσία και να μας παρακινήσει  να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, δεν μας 
βάζει ''ετικέτες'' 

 
 

Γ. Λ.M Χ M K ΔΙΑ ΕΝΔΟ Φ. 

64 62 58  59 60 57 61 63 

55 54 56 53 51 52 50 49 

41 42 44 45 46 43 47 48 

33 38 35 34 36 39 40 37 

26 27 31 30 29 32 28 25 

24 17 19 18 21 20 22 23 

15 14 12 13 10 11 9 16 

1 2 4 3 6 5 7 8 

Χρωμάτισε τις εικόνες που αντιστοιχούν στους κυκλωμένους αριθμούς του ερωτηματολογίου. 

Οι νοημοσύνες είναι: 

 

Γλωσσική, Λογικο-Μαθηματική , Χωροταξική , Mουσική, Kιναισθητική , Φυσιολατρική. 

ΔΙΑπροσωπική , ΕΝΔΟπροσωπική,  
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EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1
η
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά αρωματικά φυτά (ή βότανα) γνωρίζετε; 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

2
η
 ΕΡΩΤΗΣΗ:  Χρησιμοποιείτε  αρωματικά φυτά στο σπίτι σας ;  

Αν ναι, τα μαζεύετε μόνος/η σας ή τα αγοράζετε; 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3
η
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά αρωματικά φυτά έχετε στην κουζίνα σας και 

πώς  τα χρησιμοποιείτε ; 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

4
η
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού έχετε πάρει πληροφορίες  για τις ιδιότητες 

και τις χρήσεις των αρωματικών φυτών; (π.χ από βιβλία ,συγγενείς, 

φίλους, μέσα ενημέρωσης ή διαδίκτυο). 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

5
η
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Συζητάτε με άλλους  για τις ιδιότητες και χρήσεις 

των  αρωματικών φυτών; 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 
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Σχολιασμός των ευρημάτων  

Στην πρώτη ερώτηση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων  αναφέρθηκε  στα 

πιο γνωστά αρωματικά φυτά όπως:   ρίγανη ,δεντρολίβανο, δυόσμος , 

θυμάρι, χαμομήλι, βασιλικός, μαντζουράνα, λεβάντα, μέντα , μαϊντανός 

φασκόμηλο και άνηθο. 

 

Στην δεύτερη ερώτηση, φαίνεται ότι οι  ερωτηθέντες  μάλλον  αγοράζουν 

τα αρωματικά φυτά παρά τα μαζεύουν μόνοι τους ,ενώ  κάποιοι 

χρησιμοποιούν και τους δυο τρόπους. 

 

Στην τρίτη ερώτηση, όλοι σχεδόν απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα 

αρωματικά φυτά στην μαγειρική στην κουζίνα και για αφεψήματα. 

 

Στην τέταρτη ερώτηση, οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν σαν 

πρώτη πηγή των πληροφοριών τους τα βιβλία, έπειτα τους συγγενείς τους 

και το διαδίκτυο και μετά τους φίλους και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. 

 

Στην πέμπτη ερώτηση, στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες συζητούν  

με τους άλλους για τις ιδιότητες και τις χρήσεις των αρωματικών φυτών. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
      ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

Δυόσμος                                 Μελισσόχορτο 
 
 

 
 
 
 
Μερικά φυτά μοιάζουν πολύ μεταξύ τους στο χρώμα, στο σχήμα και το 

μέγεθος. 

Μπορείς να σκεφτείς κάποια άλλη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε τα δύο αυτά βότανα μεταξύ τους; 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

 

Σε τι άλλο μας είναι σημαντικές οι ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που σκέφτηκες; 

...............................................................................................................................

................ 

...............................................................................................................................

................ 

...............................................................................................................................

................ 

Με ποιο τρόπο τα εκμεταλλευόμαστε; 

...............................................................................................................................

................ 
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                                ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αντιστοιχίστε  κάθε στοιχείο της πρώτης στήλης με ένα από τη  δεύτερη 

στήλη. 

 

 

1. Πόα                           α. Ξυλώδες φυτό, χωρίς διαμορφωμέ- 

                                         νο κεντρικό κορμό, με κλαδιά που 

                                           φυτρώνουν από το έδαφος 

2. Θάμνος                      β. Φυτό που δεν έχει ξυλώδη κορμό, 

                                          έχει τρυφερό βλαστό 

3. Δέντρο                          γ. Φυτό με ξυλώδη 

                                          και διακλαδιζόμενο κορμό 

4. Βότανο                       δ. Χορταρικό που καλλιεργείται 

                                            σε κήπο, ζαρζαβατικό 

5. Λαχανικό                    ε. Φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες 

 

2. Μπορείτε να βρείτε από ποιο βότανο από τα παρακάτω έχουν φύγει τα 

γράμματα που είναι μόνα τους; 2. Μπορείτε να βρείτε από ποιο βότανο από 

τα παρακάτω έχουν φύγει τα γράμματα που είναι μόνα τους; 

Ά ν η θ ο ς-    Μ έ ν τ α 

Β α σ ι λ ι κ ό ς-Π α π α ρ ο ύ ν α-Δ ά φ ν η - Δυόσ μ ο ς 

— — π — — — — — -           —— α — — — 

— — ο — — —            — — ν — — 

— — — — λ — — — —        — — η — — — 

 

3. Κλείνω σε κύκλο ότι μου θυμίζει ή συνδέεται με βότανο. 

Στεφάνι   ,  θυμάμαι ,   μπιφτέκι,    ζυμαρικά 

βασιλική ,  δίκτυ ,   χάμω  ,  δέντρο 

σκώρος ,  ράβω ,  φακές , βήχας 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΘΕΜΑ: ΒΡΕΣ ΤΟ ΒΟΤΑΝΟ ... 

α. .................................................. β…………... 

γ. ........................................... δ. ………………….. 

ε. ........................................ στ. ……………. 

ζ.........................................        η……………………..                     

θ………………               ι……………….. 

 
 

Στην παρένθεση σου δίνονται ονομασίες βοτάνων. Να  γράψεις στα 

α.β,γ…….από κάθε φωτογραφία ποιο είναι το βότανο που εικονίζεται(με τη 

σειρα τους) 

(1.δάφνη, 2.χαμομήλι, 3.λεβάντα, 4.βασιλικός, 5.δεντρολίβανο, 

6.θυμάρι,7.δυόσμος, 8.μέντα, 9.μάραθος, , 10.δίκταμο.) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΘΕΜΑ: ΒΡΕΣ  ΠΟΙΟ ΒΟΤΑΝΟ ΕΙΝΑΙ... 

1. Τα φύλλα της πλέκονται στεφάνι, μα μπαίνουν στη φακή και στο στιφάδο. 

Ποιο βότανο είναι; ............................................................................................................... 

2. Λουλούδι τ’ Αη Γιώργη το λέγουν. Τα άνθη του το χρώμα του ήλιου και του χιονιού 

έχουν. Ποιο βότανο είναι; 

............................................................................................................................................... 

3. Το όνομά του σύνθετο. Ζώο για την υπομονή του μας θυμίζει. Ποιο βότανο είναι; 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4. Λέγεται και σταυρολούλουδο. Ο παπάς μ’ αυτό ραντίζει τον αγιασμό. Ποιο βότανο 

είναι; 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5. Τριμμένη μπαίνει στα κρεατικά και στη χωριάτικη σαλάτα. Ποιο βότανο είναι; 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

6. Αν την πιάσεις σε «τσιμπά», μπαίνει σε λοσιόν για τα μαλλιά και στην πίτα με τα χορ- 

ταρικά. Ποιο βότανο είναι; 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

1. Δάφνη 2. Χαμομήλι 3. Γαϊδουράγκαθο 

4. Βασιλικός 5. Ρίγανη 6. Τσουκνίδα  
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1o Γυμνάσιο  Περιστερίου                                Σχολ.έτος 2013-14 

Αγαπητοί γονείς   , 

Σας ενημερώνουμε  ότι στο σχολείο μας έχει συγκροτηθεί  ομάδα    εργασίας από 

μαθητές  των Β΄ και Γ΄ τάξεων ,που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής αγωγής με τίτλο << Αρωματικά φυτά της Ελλάδας, ευεργετικές 

ιδιότητες και προοπτικές >>,το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 2.00-

3.30μ.μ. 

Στόχοι του προγράμματος είναι : 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών 

και τα οφέλη από την καλλιέργεια τους.  

 Να ευαισθητοποιηθούν  σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και να υιοθετήσουν 

θετικές στάσεις απέναντι του. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις ως μέλη μικρών ή 

μεγάλων ομάδων. 

Για τη επίτευξη των στόχων αυτών θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι όπως: 

-Ατομικά φύλλα  βιωματικών ασκήσεων. 

-Παιχνίδια ρόλων. 

-Συζήτηση –επίλυση προβλημάτων σε μικρές ομάδες. 

-Δημιουργική έκφραση με ζωγραφιές, φωτογραφίες, βίντεο  αλλά και 

καλλιέργειες σε  γλάστρες ή παρτέρια  αρωματικών φυτών. 

-Εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Με το πρόγραμμα αυτό ελπίζουμε ότι θα προβληθεί η διάσταση του σχολείου, 

που ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης  και συμβάλλει στην διαμόρφωση 

μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

         

 

                                                                                           Περιστέρι    10  /10/2013 

     Ο Διευθυντής                                            Ο συντονιστής του προγράμματος                                                                
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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