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Πρόλογος 
Οι καλλιέργειες αποτελούσαν βασική δραστηριότητα του ανθρώπου από 

την αρχαιότητα. Υπάρχει πλήθος αναφορών για την ενασχόληση του 

ανθρώπου με τη γεωργία. Στον Ξενοφώντα (Oeconomicus, 18.1-9), στον Όμηρο 

αλλά και σε πολλαπλά αρχαία κείμενα περιγράφονται οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνταν αλλά και τα προϊόντα που παρήγαγαν. 

Η ενασχόληση με τη γη αποτελεί μια παραδοσιακή δραστηριότητα που 

χαρακτηρίζει τις κοινωνίες τη αρχική διαμόρφωση τους καθώς μεγάλο ποσοστό 

του πληθυσμού που αγγίζει το 80% ασχολιόταν  με τη γεωργία.  

Πλήθος πληροφοριών αφορούν στις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν 

αλλά και στα εργαλεία τους, τον εξοπλισμό δηλαδή των αγροτών. Μέχρι 

περίπου τον 15ο αιώνα που κυριαρχεί το εμπορικό κεφάλαιο οι καλλιέργειες 

αποτελούν τον ιστό της κοινωνικής ζωής.  

Ο πρωτογενής τομέας ακόμη και στις μέρες μας είναι βασικός πυλώνας 

της οικονομίας και παρατηρείται μια αξιοσημείωτη επιστροφή ειδικά μετά το 2009 

που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση.  

Σκοπός του βιβλίου αυτού αποτελεί η διερεύνηση των παραδοσιακών 

καλλιεργειών  του τόπου μας αλλά και οι νέου τύπου καλλιέργειες που είναι τα 

αρωματικά φυτά. 
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Η ιστορία των βοτάνων 

 

Η χρήση των βοτάνων‐φυτών για φαρμακευτικούς σκοπούς έρχεται από τους Σουμέριους το 

2.000 π.Χ. Μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην βοτανική έρευνα, είναι 

ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο Θεόφραστος. 

Ο πατέρας της ιατρικής, ο Έλληνας Ιπποκράτης κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνων και ο 

Διοσκουρίδης  έγραψε  μια  βοτανική  χρησιμοποιώντας  600  φυτά,  η  οποία  αποτέλεσε  την 

βάση  για  πολλές  μεταγενέστερες  βοτανικές  έρευνες.  Τα  δύο  έργα  και  του  Θεόφραστου, 

αποτελούν,  πιθανών,  τα  πρώτα  συγγράμματα  στον  τομέα  της  βοτανικής  μέχρι  και  το 

Μεσαίωνα.  Κατά  το  Μεσαίωνα  απέδωσαν  και  μαγικές  ιδιότητες  στα  φυτά  και  τα 

χρησιμοποιούσαν  σε  ιεροτελεστίες.  Ο  άνθρωπος  ήταν  επίσης,  πληροφορημένος,  από  την 

αρχή του πολιτισμού,  για τα αποτελέσματα των αρωμάτων στο σώμα, στο μυαλό και στα 

συναισθήματα. Τα λουλούδια χρησιμοποιούνταν για να προσελκύσουν αγάπη, φαγητό και 

προστασία. Τα αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνταν για να γιατρέψουν το σώμα. Σε όλο τον 

κόσμο, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα διαφορετικές κουλτούρες έχουν ανακαλύψει 

πολλές ποικιλίες και πολλές χρήσεις για βότανα και αιθέρια έλαια. 

ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
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Στη λεκάνη της Μεσογείου αναπτύχθηκαν σπουδαίοι αρχαίοι πολιτισμοί και γι'αυτό τα φυτά 

της είχαν την τύχη να μελετηθούν πριν από τα φυτά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. 

Η  επιστήμη  της  βοτανικής  γεννήθηκε  στις  Μεσογειακές  χώρες  γι’  αυτό  τα  βότανα  της 

Μεσογείου κατέχουν περίοπτη θέση στην ιστορία της βοτανικής 

Δεν ξέρουμε πότε πρωτοσυλλέχθηκαν βότανα ή πότε καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά. Η 

αρχαίοι Αιγύπτιοι τα χρησιμοποιούσαν για διάφορες λειτουργίες (φαγητό, καλλυντικά κ.α.) 

Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους τα φυτά μελετούνται μόνο για την χρησιμότητά τους. Επίσης 

τα βότανα ταξίδεψαν από την Μεσόγειο στην Ανατολή και αντίστροφα. Στο ζεστό μεσογειακό 

κλίμα, πολλά αρωματικά φυτά αναπτύσσονταν σε αφθονία και στο πέρασμα των αιώνων 

ακόμη περισσότερο, καθώς συστήνονταν από τους εμπορευόμενους,  τους πρόσφυγες και 

τους μετανάστες από τα βάθη της Ανατολής. Τα ασιατικά μπαχαρικά έγιναν διάσημα στην 

Ευρώπη αρχικά τα Ελληνιστικά χρόνια. Αργότερα, οι εμπορικές συναλλαγές των μπαχαρικών 

άνθησαν  στις  τελευταίες  μέρες  της  αρχαίας  Ρώμης.  Στο  ξεκίνημα,  το  εμπόριο  των 

μπαχαρικών ήταν στα χέρια των Αράβων. Σήμερα, η μεσογειακή Ευρώπη κατά κύριο λόγο 

επανέρχεται  στα  εγχώρια  ή  εισαγόμενα  βότανα.  ΒΟΤΑΝΑ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ  ΒΟΤΑΝΑ 

''πληροφορίες από το μεσαίωνα και μετά'' Οι  ''βάρβαροι''  έφεραν μαζί  τους τα δικά τους 

βoτανικά  θεραπευτικά  έθιμα  που  προστέθηκαν  στις  Ρωμαϊκές  μεθόδους  Στη  λεκάνη  της 

Μεσογείου αναπτύχθηκαν σπουδαίοι αρχαίοι πολιτισμοί και γι'αυτό τα φυτά της είχαν την 

τύχη να μελετηθούν πριν από τα φυτά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Η επιστήμη 

της  βοτανικής  γεννήθηκε  στις  Μεσογειακές  χώρες  γι’  αυτό  τα  βότανα  της  Μεσογείου 

κατέχουν περίοπτη θέση στην ιστορία της βοτανικής. και επιβίωσαν. Με την εξάπλωση του 

Χριστιανισμού οι δύο παραδόσεις αντάλλαξαν φάρμακα και δοκιμασμένες θεραπείες. 
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Πηγή: 

http://lykavdir.xan.sch.gr/autosch/joomla15/images/project/botana/arwmatika%20fyta%20kai

%20botana.pdf  
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1.1 Αλόη  
Η Αλόη (Aloe ή Aloë) είναι ένα γένος που περιλαμβάνει πάνω από 500 είδη ανθοφόρων, 

χυμωδών φυτών.[4] Το ευρύτερα γνωστό είδος είναι η Αλόη η γνησία (Aloe vera) και 

ονομάζεται έτσι επειδή, αν και πιθανώς εξαφανισμένη από την άγρια φύση, καλλιεργείται ως 

η βασική πηγή της λεγόμενης "αληθινής Αλόης" για διαφόρων ειδών φαρμακευτικούς 

σκοπούς.[5] Άλλα είδη, όπως η Αλόη η θηριώδης (Aloe ferox), επίσης καλλιεργείται ή 

συλλέγεται από την άγρια φύση για παρόμοιες εφαρμογές. 

 

Το σύστημα APG III (2009), τοποθετεί το γένος στην οικογένεια Ξανθορροιοειδή 

(Xanthorrhoeaceae), στην υποοικογένεια Ασφοδελοειδή (Asphodeloideae).[6] Στο παρελθόν, 

είχε προσδιορισθεί στην οικογένεια Aloaceae (τώρα περιλαμβάνεται στα Xanthorrhoeaceae) ή 

σε γενικές γραμμές στο περίγραμμα της οικογένειας των λειριοειδών (Liliaceae). Το φυτό 

Αγαύη η αμερικανική (Agave americana), που μερικές φορές ονομάζεται «Αμερικανική αλόη», 

ανήκει στην υποιοκογένεια Ασφοδελοειδή (Asphodeloideae). 

 

Το γένος είναι εγγενές στην τροπική και νότια Αφρική, στη Μαδαγασκάρη, στην Ιορδανία, 

στην Αραβική Χερσόνησο και σε διάφορα νησιά του Ινδικού Ωκεανού (Μαυρίκιος, Ρεϋνιόν, 

Κομόρες κ.ά.). Λίγα είδη έχουν επίσης εγκλιματιστεί σε άλλες περιοχές (Μεσόγειος, Ινδία, 

Αυστραλία, Βόρεια και Νότια Αμερική κλπ.).[2] 

Περιγραφή 

Τα περισσότερα είδη αλόης έχουν μια ροζέτα από μεγάλα, παχιά, σαρκώδη φύλλα. Τα άνθη 

της αλόης είναι σωληνοειδή, συχνά κίτρινα, πορτοκαλί, ροζ, ή κόκκινα, και βαρύνουν, 

συγκεντρωμένα πυκνά και κρεμάμενα, στην κορυφή του απλά ή διακλαδισμένα, άνευ φύλλων 

μίσχους. Πολλά είδη της αλόης φαίνονται να είναι άκαυλα (χωρίς ποδίσκο), με τη ροζέτα να 

αναπτύσσεται άμεσα στο επίπεδο του εδάφους, άλλες ποικιλίες μπορεί να έχουν διακλαδισμένο 

ή μη διακλαδισμένο στέλεχος από το οποίο ξεπηδούν τα σαρκώδη φύλλα. Ποικίλλουν σε 

χρώμα από το γκρι μέχρι το φωτεινό πράσινο και είναι μερικές φορές ραβδωτά ή διάστικτα. 

Μερικά είδη αλόης, εγγενή στη Νότια Αφρική είναι δεντρόμορφα (δενδρώδη).[7] 

 

Συστηματική 
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Το σύστημα APG III (2009), τοποθετεί το γένος στην οικογένεια Ξανθορροιοειδή 

(Xanthorrhoeaceae), στην υποοικογένεια Ασφοδελοειδή (Asphodeloideae).[6] Στο παρελθόν 

είχε προσδιορισθεί στην οικογένεια των λειριοειδών (Liliaceae) και Aloeaceae, καθώς και στην 

οικογένεια Asphodelaceae, πριν αυτό συγχωνευθεί στην Ξανθορροιοειδή (Xanthorrhoeaceae). 

Το περίγραμμα του γένους ποικίλει ευρέως. Πολλά γένη, όπως τα Lomatophyllum,[8] έχουν 

τεθεί σε συνωνυμία. Είδη που κάποτε ήταν τοποθετημένα στην αλόη, όπως η Agave americana, 

έχουν μετακινηθεί σε άλλα γένη.[9] 
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1.2 Χαμομήλι 

 

 

Ετυμολογία 
Η ετυμολογία του είναι από το αρχαίο χαμαίμηλον, από το «χαμαί» (χάμω, κάτω 
στο χώμα, στη γη) και το «μῆλον» επειδή η μυρωδιά των ανθέων θυμίζει αυτήν 
του μήλου.[1] Το χαμομήλι ανάμεσα στα λευκά του πέταλα έχει έναν κίτρινο 
λοφίσκο. Στη θέση αυτή η μικρή μαργαρίτα που πολύ μοιάζει με το χαμομήλι, 
δεν έχει κίτρινο λοφίσκο αλλά ένα κίτρινο αλωνάκι. Η μικρή αυτή μαργαρίτα 
που δεν έχει το άρωμα του χαμαίληλου, ονομάζεται 
προβατολούλουδο.[εκκρεμεί παραπομπή] 
 
Είδη 
Τα είδη που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι τα εξής: 
 
Ματρικάρια η περιτμημένη (Matricaria recutita) γνωστό επίσης ως Ματρικάρια 
το χαμαίμηλον ή Χαμαίμηλον το κοινόν (Matricaria chamomilla),[2] χαμομήλι, 
χαμόμηλο, μουγιόχορτο (στην Κύπρο), γερμανικό χαμομήλι[3] ή άγριο 
χαμομήλι. Είναι το πιο δημοφιλές είδος. 
Chamaemelum nobile, ρωμαϊκό, αγγλικό ή χαμομήλι του κήπου[3] (η 
παραλλαγή C. nobile ‘Treneague’ χρησιμοποιείται για την δημιουργία 
χλοοταπήτων του είδους).[4] 
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Τσάι από χύμα άνθη χαμομηλιού. 
Τα δύο παραπάνω είδη είναι πολύ δημοφιλή για την παρασκευή ροφήματος. 
Πολλά φυτά που δεν χρησιμοποιούνται τόσο για αυτόν τον σκοπό μοιάζουν σε 
μεγάλο βαθμό με τα παραπάνω.  
Μορφολογία 
Στο κοινό χαμομήλι, τα άνθη κατανέμονται σε ταξιανθίες-κεφάλια που μοιάζουν 
ιδιαίτερα με αυτές της μαργαρίτας. Το όνομα του σημαίνει μήλο που είναι κάτω 
στο έδαφος (χάμω - μήλο). Είναι φυτό ποώδες και ζει ένα χρόνο (μονοετές). 
Αρωματικό και φαρμακευτικό. Έχει λείο βλαστό και είναι πολύκλαδο. 
 
Ιδιότητες 
Το χαμομήλι έχει ηρεμιστικές, τονωτικές αλλά και αντισηπτικές και εντομοκτόνες 
ιδιότητες. Δρα επίσης κατά των αερίων των εντέρων. Με απόσταξη των 
ανθέων λαμβάνεται πολύτιμο αιθέριο έλαιο οι ιδιότητες του οποίου μοιάζουν με 
εκείνες του αιθέριου ελαίου της Ανθεμίδος της ευγενούς (Anthemis nobilis), 
ιθαγενούς φυτού της Καλιφόρνιας όπου και καλλιεργείται ως διακοσμητικό. 
 
Χρήσεις 
Από τα άνθη του χαμομηλιού κατασκευάζεται τo ομώνυμο αφέψημα 
(τσάι).Επίσης, εκχυλίσματα χαμομηλιού χρησιμοποιούνται σε διάφορα 
καλλυντικά ή σαμπουάν.  



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

12 
 

1.3 Δυόσμος 

 
 

Ο δυόσμος (επιστημονική ονομασία Mentha spicata, μίνθη η σταχυώδης) είναι 
είδος μέντας, το οποίο είναι ιθαγενές της Ευρώπης και της Νοτιοδυτικής Ασίας. Ο 
δυόσμος, πέρα από τη χρήση του ως αντισπασμωδικό, τονωτικό και χωνευτικό βότανο, 
χρησιμοποιείται για να αρωματίσει διάφορα φαγητά. Απαντάνται και με το όνομα 
ηδύοσμος, και καταγράφονται 13 είδη του και 9 παραλλαγές.[1] 

Είναι ριζωματώδες πολυετές φυτό που φθάνει σε ύψος 30 με 100 εκατοστά. Οι μίσχοι και 
τα φύλλα καλύπτονται σε ποικίλο βαθμό από τριχίδια, ενώ το ρίζωμα είναι σαρκώδες και 
εκτεταμένο. Τα φύλλα είναι ωοειδή, με μήκος 5 με 9 εκατοστά και 1,5 με 3 εκατοστά 
πλατιά. Τα άνθη του είναι μικρά ρόδινα ή μωβ ανοιχτό. Βγαίνουν πολλά μαζί σε στάχεις 
στις κορυφές των βλαστών. 

Στην αγορά πωλείται φρέσκος δυόσμος σε δεσμίδες, για παράδειγμα σε λαϊκές αγορές ή 
ακόμα και σε υπεραγορές, για όσους θέλουν να τον ξηράνουν για μελλοντική χρήση. 
Επίσης πωλείται αποξηραμένος σε σφραγισμένα δοχεία. Ο φρέσκος δυόσμος μπορεί να 
γίνει τσάι όπως και ο αποξηραμένος. Ο αποξηραμένος δυόσμος συχνά χρησιμοποιείται 
σε σαλάτες. 

Τα οφέλη του δυόσμου είναι πολλαπλά για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς 
περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά, όπως κάλλιο, μαγγάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και 
μαγνήσιο. Ακόμα, έχει αντιοξειδωτική δράση και ενσωματώνει βιταμίνες, 
συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών C, B6, A και β-καροτίνης. 
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Βοηθά στο αναπνευστικό σύστημα ως αφέψημα για τα κρυολογήματα του χειμώνα, στο 
γαστρεντερικό σύστημα καταπραΰνοντας τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης αλλά και στις ημικρανίες και τον ερεθισμένο λαιμό. [2] 
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1.4 Βασιλικός 
 

 

Ο βασιλικός και τα μυστικά του  

Ο βασιλικός είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο αγαπημένα αρωματικά φυτά που 

χρησιμοποιούμε στην μεσογειακή κουζίνα. Σε κάθε αυλή, βεράντα και μπαλκόνι θα βρούμε σε 

μια γλάστρα φυτεμένο ένα βασιλικό να αναδίδει το ξεχωριστό άρωμα του. Ακολουθήστε τις 

συμβουλές για να έχετε κάθε στιγμή στη διάθεση σας φρέσκα και λαχταριστά φύλλα 

βασιλικού. 

• Καλλιεργούμε τον βασιλικό σε ημισκιερά και προφυλαγμένα μέρη 

O βασιλικός ευδοκιμεί σε μέρος ημισκιερό, προφυλαγμένο από τους δυνατούς ανέμους. 

Χρειάζεται το φως, αλλά όχι πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Oι δυνατές ηλιακές ακτίνες του 

καλοκαιριού ίσως προκαλέσουν εγκαύματα στα φύλλα του βασιλικού. Την περίοδο του 

χειμώνα, ο βασιλικός χρειάζεται προστασία από τον παγετό, το χιόνι, και τους βοριάδες. 

• Εξασφαλίζουμε το κατάλληλο υπόστρωμα φύτευσης για τον βασιλικό 
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Εξασφαλίζουμε δροσερό και γόνιμο υπόστρωμα για τον βασιλικό στην γλάστρα που θα τον 

φυτέψουμε. Για την καλλιέργεια βασιλικού σε γλάστρα, μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας 

φυτόχωμα χρησιμοποιώντας, τύρφη, κομπόστ, κοπριά, περλίτη και βιολογικό λίπασμα. Επίσης 

μπορούμε να προμηθευτούμε από το εμπόριο κατάλληλο φυτόχωμα για αρωματικά φυτά. 

• Επιλέγουμε την κατάλληλη ποικιλία βασιλικού 

Υπάρχουν πολλά είδη βασιλικού. Επιλέγουμε με μικρά ή μεγάλα φύλλα, χρώματα, γεύσεις και 

αρώματα ανάλογα με τις προτιμήσεις μας (σγουρός, πλατύφυλλος, κόκκινος, αγιορείτικος ή 

δενδροβασιλικός). Αν θέλουμε βασιλικό για σάλτσα πέστο, επιλέγουμε πλατύφυλλο βασιλικό 

ενώ αν θέλουμε βασιλικό που να αντέξει και την παγωνιά του χειμώνα, η καλύτερη επιλογή 

είναι ο αγιορείτικος βασιλικός που είναι πολυετής και ευδοκιμεί τουλάχιστον για 3-4 χρόνια. 

Οι περισσότερες ποικιλίες βασιλικού είναι ετήσιες. 

• Φυτεύουμε σπόρους βασιλικού ή προμηθευόμαστε έτοιμα φυτά 

Φυτεύουμε λίγους σπόρους βασιλικού απευθείας στη γλάστρα, σε βάθος περίπου ένα εκατοστό 

νωρίς την άνοιξη, και περιμένουμε 1-2 βδομάδες για να φυτρώσει. Κατάλληλη εποχές για 

σπορά του βασιλικού σε εξωτερικό χώρο είναι αρχές Μαρτίου. Αν αγοράσετε έτοιμα φυτά 

βασιλικού, κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση είναι η περίοδος Απριλίου-Μαΐου. 

• Πραγματοποιούμε τακτικά ποτίσματα για τον βασιλικό 

Ποτίζουμε συχνά τον βασιλικό, κάθε 2-3 ημέρες, σε μικρές ποσότητες, ενώ τις ζεστές 

καλοκαιρινές μέρες σε καθημερινή βάση. Επαναλαμβάνουμε το πότισμα του βασιλικού όταν 

στεγνώνει το χώμα. Υπερβολικό πότισμα προκαλεί κιτρίνισμα στα φύλλα και σάπισμα στις 

ρίζες του βασιλικού και γι’ αυτό εξασφαλίζουμε πάντα καλή στράγγιση στη γλάστρα. 

• Κορφολογούμε συχνά τους βασιλικούς και αφαιρούμε τα άνθη 

Κάνουμε συχνά κορφολόγημα στο βασιλικό, κόβοντας λίγα φύλλα από τις κορφές των 

βλαστών του, για να διατηρήσουμε συμπαγές το σχήμα του. Επίσης, αφαιρούμε τα άνθη του 

βασιλικού, μόλις σχηματισθούν το καλοκαίρι, για να εξασφαλίσουμε παράταση της 

μακροζωίας του και να μην εξασθενήσει το φυτό. 

• Εφαρμόζουμε την κατάλληλη λίπανση για τον βασιλικό 

Ενσωματώνουμε στο χώμα, κάθε μήνα, βιολογικό λίπασμα για καλύτερη ανάπτυξη του 

φυλλώματος του βασιλικού, πλούσιο σε άζωτο και μαγνήσιο. Αποφεύγουμε τη λίπανση του 

βασιλικού τον Αύγουστο λόγω ζέστης και τους κρύους μήνες του χειμώνα. Αυτούς τους μήνες, 
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μπορούμε να προσθέσουμε διάλυμα εκχυλίσματος φυκιών για την αντιμετώπιση των δυσμενών 

συνθηκών. 

• Προστατεύουμε οικολογικά τον βασιλικό από έντομα 

Ψεκάζουμε τον βασιλικό κάθε βδομάδα, με αυτοσχέδιο οικολογικό σκεύασμα, διαλύοντας μία 

κουταλιά της σούπας τριμμένο πράσινο σαπούνι σε ένα λίτρο νερό. Μα αυτόν τρόπο, 

προστατεύουμε προληπτικά τον βασιλικό από διάφορα έντομα, όπως μελίγκρα, κάμπιες, 

βαμβακάδα ενώ για πιο εκτεταμένη προσβολή μπορούμε να προμηθευτούμε οικολογικά 

σκευάσματα φυσικής πυρεθρίνης. 

• Συγκομίζουμε τα φρέσκα φύλλα του βασιλικού 

Συγκομίζουμε τα πρώτα δροσερά φύλλα του βασιλικού τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη 

μεταφύτευση. Αν θέλουμε να αποξηράνουμε φύλλα βασιλικού, τα τοποθετούμε σε καλά 

αεριζόμενο χώρο μέχρι να ξεραθούν και τα φυλάμε σε αεροστεγές βάζο στην κουζίνα. 

1.5 Δενδρολίβανο 
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Λίγα βότανα έχουν διεθνώς αναπτυχθεί και αγαπηθεί όσο το 

δενδρολίβανο. Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες. Το δενδρολίβανο φύεται σε πολλούς 

κήπους, αλλά και σε μικρές γλάστρες στα μπαλκόνια. Το ανανεωτικό αλλά και 

έντονο άρωμα των πράσινων φύλλων του είναι αναντικατάστατο στη μαγειρική.  

Σε ήπια κλίμακα παίρνετε κλωναράκια από δενδρολίβανο οποιαδήποτε 

εποχή του χρόνου και τα αποξεραίνετε στον αέρα σε καλά αεριζόμενο μέρος. 

Όταν στεγνώσουν εντελώς, αφαιρείτε το φυλλαράκι από το κλωναράκι και τα 

αποθηκεύετε σε αεροστεγή δοχεία. Η μεγαλύτερη συλλογή θα πρέπει να γίνεται 

πριν το δενδρολίβανο αρχίσει να ανθίζει. Μαζέψτε τα φρέσκα λουλούδια για να 

τα χρησιμοποιήσετε σα γαρνίρισμα σε σαλάτες και επιδόρπια.  

Τα μέρη που χρησιμοποιούνται είναι τα φύλλα και τα λουλούδια. Οι 

θεραπευτικές ιδιότητες του δενδρολίβανου σαν τονωτικό και σταθεροποιητικό 

του νευρικού και του κυκλοφορικού συστήματος το κάνουν ένα δημοφιλές 

βότανο για την καταπολέμηση γενικότερης κατάθλιψης και απογοήτευσης, αλλά 

βοηθούν και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Το δενδρολίβανο 

ενισχύει τη μνήμη και την αυτοσυγκέντρωση, αυξάνοντας τη ροή του αίματος 

στον εγκέφαλο.  

Έχει επίσης τη φήμη ότι εμποδίζει την πρόωρη τριχόπτωση ενώ ενισχύει 

την ανάπτυξη των μαλλιών. Το δενδρολίβανο επίσης έχει τη φήμη του 

παραδοσιακού φαρμάκου για τη χώνεψη όταν λαμβάνεται σαν αφέψημα 

μπορεί να διευκολύνει τους σπασμούς του στομάχου, το φούσκωμα και τα 

αέρια, ενώ μπορεί να διευκολύνει συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και 

μειωμένη χώνεψη των λιπαρών.  
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1.6 Ρίγανη 

 

Είναι αδύνατο να φανταστούμε την ελληνική κουζίνα χωρίς αυτά τα 

βότανα με τη δυνατή και ζεστή αρωματική γεύση τους.  

Μπορείτε να μαζέψετε τα αρωματικά αλλά το άρωμά τους ενισχύεται αν 

τα στεγνώσετε σε δεματάκια σε σκοτεινό χωρίς υγρασία, ζεστό και καλά 

αεριζόμενο μέρος για αρκετές μέρες. Όταν ξεραθούν και γίνουν τραγανά, 

μαζέψτε τα φύλλα από τα κλωναράκια και αποθηκεύστε τα σε αεροστεγή 

συσκευασία.  

Τα μέρη που χρησιμοποιούνται από τη ρίγανη είναι τα φύλλα και τα 

λουλούδια. Ένα αφέψημα από τη ρίγανη είναι μια χρήσιμη θεραπεία για 

εμπύρετες καταστάσεις και για τη θεραπεία του βήχα, του κρυώματος, της 

γρίπης, εξαιτίας της ικανότητάς του να βελτιώνει την απομάκρυνση του 
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φλέγματος από τους πνεύμονες και να χαλαρώνει τους μύες των βρόγχων. Η 

ρίγανη ανακουφίζει από το φούσκωμα, βελτιώνει τη χώνεψη και θεραπεύει 

εντερικές φλεγμονές εξαιτίας της δυνατής αντισηπτικής της ιδιότητας. Το αιθέριο 

έλαιο της ρίγανης έχει αποδειχθεί ότι παράγει ένα πανίσχυρο αντιμικροβιακό και 

αντιοξειδωτικό ατμό εξαιτίας της παρουσίας των συστατικών θυμόλης και 

κραμβοκόλης. Μερικά προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο με ριγανέλαιο 

έχουν χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύουν μια ποικιλία ασθενειών 

συμπεριλαμβανομένων φλεγμονών του αναπνευστικού, και του γαστρεντερικού 

συστήματος παρότι κλινικά δεν αποδεικνύεται ότι έχουν κάποιοι συστατικό για 

τις θεραπείες αυτές. 
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 Μαντζουράνα 

 

Τα μέρη που χρησιμοποιούνται είναι τα φύλλα και τα λουλούδια. Στη 

βοτανολογία η μαντζουράνα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στη μορφή 

αιθέριου ελαίου που απλώνεται τοπικά για να διευκολύνει πονοκεφάλους, 

πονεμένους μυς, και ρευματικούς πόνους. Σαν εξωτερική χρήση μπορεί να 

ανακουφίσει από την καταρροή, από φλεγμονώδεις καταστάσεις των 

πνευμόνων, από κολικούς χώνεψης, φουσκώματα και πόνους περιόδου.  

Η μαντζουράνα καταστρέφεται στην υψηλή θερμοκρασία για αυτό 

χρησιμοποιείται σε ελαφρά μαγειρεμένα πιάτα ή προστίθεται στο τέλος του 

μαγειρέματος ενώ η ρίγανη είναι ανθεκτικό βότανο και μπορεί να αντισταθεί και 

να διατηρήσει το άρωμά της σε πολύωρα μαγειρέματα.  Και τα δύο βότανα 

ταιριάζουν εξαιρετικά με το λεμόνι, το σκόρδο, το κρασί, τα κρεατικά, τα ψάρια, 

τις σαλάτες, τα ελληνικά και τα ιταλικά πιάτα, τα φασόλια, τις μελιτζάνες, τις 

πιπεριές και τα πιάτα βασισμένα στην ντομάτα και τη σάλτσα ντομάτας. 

Χρησιμοποιούνται και τα δύο σαν συστατικά για ανάμικτα μπαχαρικά στην 

κουζίνα. 
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1.7 Φασκόμηλο 

 

Υπάρχουν περίπου 700 ποικιλίες φασκόμηλου. Μερικές από αυτές 

βγάζουν λουλούδια και κάποιες άλλες μόνο φύλλα  και έχουν διάφορα 

αρώματα με νότες ανανά, σταφυλιού, γκρειπ φρουτ, γλυκάνισου και πεπονιού.  

Το φασκόμηλο δρα σαν αντιφλεγμονώδες και αντιμικροβιακό βότανο 

ενώ χρησιμοποιείται συχνά και σαν ξέπλυμα του στόματος αλλά και για 

γαργάρες για ερεθισμένο λαιμό, μολύνσεις των ούλων και έλκη του στόματος. 

Το φασκόμηλο έχει ευεργετικές ιδιότητες στο πνεύμα, βελτιώνοντας τη 

μνήμη, την αυτοσυγκέντρωση και τη διάθεση. Στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική 

περιγράφεται σαν το βότανο που κινεί το αίμα. Τελευταίες έρευνες 

επικεντρώθηκαν στα ευεργετικά αποτελέσματα επάνω στο κυκλοφορικό 

σύστημα και στην καρδιά. Τα αποτελέσματα μερικών κλινικών δοκιμών 

σημειώνουν την ισχυρή του χρήση για τη θεραπεία της στηθάγχης και της 

υψηλής πίεσης του αίματος. Το φασκόμηλο όπως και άλλα βότανα είναι 

πλούσιο σε αιθέρια έλαια, αντιμυκητιακό, αντιβακτηριακό, αρωματικό και 
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αντιβιοτικό. Το φασκόμηλο επίσης είναι αντισκωριακό και χρησιμοποιείται ξερό 

ή σαν αιθέριο έλαιο για να προστατέψετε τα ρούχα σας από το σκούρο.  

Χρησιμοποιείται σε πολλά πιάτα διαφορετικά σε άρωμα και είναι ένα από 

τα πιο πολυχρησιμοποιούμενα βότανα. Το άρωμά του είναι έντονο όσο και η 

γεύση του με νότες καμφοράς. Ταιριάζει με υδατάνθρακες πλούσια σε λιπαρά 

φαγητά όπως η πάπια, με πουλερικά, με χοιρινό, κυρίως για να γεμίσετε κόκκινα 

κρέατα, φασόλια, μελιτζάνες, σάλτσες, σούπες, φαγητά κατσαρόλας και είναι 

μέρος των δημοφιλών ιταλικών ανάμικτων μπαχαρικών. Επίσης μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε τα φύλλα για γαρνίρισμα σε ψητά φαγητά.  
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1.8 Τσάϊ 

 

Το τσάι είναι το αγαπημένο ρόφημα πολλών χωρών. Υπάρχουν πολλές 

ποικιλίες τσαγιού από το έντονο μαύρο τσάι, ενώ το πράσινο τσάι έχει αποδειχθεί 

ότι είναι πλουσιότερο σε αντιοξειδωτικά και έχει πάρει πιστοποίηση σε 

πολυάριμθες χρήσεις στην παραδοσιακή ιατρική. 

Ο κάθε τύπος τσαγιού περιέχει διαφορετικά επίπεδα σημαντικών 

συστατικών γνωστών ως πολυφαινόλες που είναι υπεύθυνες για τις 

φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού. Το πράσινο τσάι περιέχει τα υψηλότερα 

επίπεδα πολυφαινολών και έχει πιστοποιηθεί ότι έχει τις μεγαλύτερες 

θεραπευτικές ιδιότητες από όλα τα υπόλοιπα είδη τσαγιού. Οι πολυφαινόλες του 

πράσινου τσαγιού παράγουν ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα που είναι 

πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι οι βιταμίνες C και Ε και μπορεί να βοηθήσει στην 

παρεμπόδιση αλλά και στη θεραπεία χρόνιων παθήσεων  των ημερών μας. 

Μελέτες σε μεγάλους πληθυσμούς όπου έπιναν τακτικά πράσινο τσάι 

αναφέρθηκαν μικρότερα επίπεδα από μερικές κακοήθειες και μειωμένες 

καρδιακές παθήσεις. Πηγαίνοντας ακόμα πιο μακριά οι έρευνες έχουν αναφέρει 
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τις θεραπευτικές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού ενάντια στα ηλιακά εγκαύματα 

όταν απλώνεται τοπικά ή και όταν χρησιμοποιείται σαν συστατικό σε ταμπλέτες 

που μασιούνται και περιέχουν πράσινο τσάι και μειώνουν τις φλεγμονές των 

ούλων και της δημιουργίας της οδοντικής πλάκας. Λόγω της περιεκτικότητάς 

του σε καφεϊνη το πράσινο τσάι είναι δημοφιλές καθώς βελτιώνει τη διανοητική 

εγρήγορση ενώ έχει ερευνηθεί η ικανότητα του για απώλεια βάρους. Νέες 

έρευνες επίσης συστήνουν έναν ισχυρό ρόλο που μπορεί να παίξει στη 

θεραπεία του διαβήτη σαν αποτέλεσμα της ιδιότητάς του να μειώνει το σάκχαρο 

του αίματος σε συνδυασμό με τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. 
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Μέρος Β΄ 

 

Παραδοσιακές 

Καλλιέργειες 
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2.1.1 ΑΜΠΕΛΙ 
Το αμπέλι ή κλήμα είναι  αναρριχητικό  φυτό που ανήκει στην τάξη των 

Ραμνωδών και στην οικογένεια των Αμπελοειδών.  Υπάρχουν  διάφορες  

ποικιλίες  που καλλιεργούνται σε  πολλές περιοχές με εύκρατα κλίματα σε όλο 

τον κόσμο. 

 

Το αμπέλι καλλιεργείται για τον καρπό του ενώ και τα φύλλα του 

χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για την παρασκευή διαφόρων φαγητών όπως 

οι ντολμάδες. Τα σταφύλια μπορούν να καταναλωθούν νωπά και να 

χρησιμοποιηθούν είτε για την παρασκευή γλυκισμάτων όπως το γλυκό του 

κουταλιού και τα μουστοκούλουρα  αλλά και για να παρασκευάσουμε κρασί, 

ξηρούς καρπούς, μούστο, ξύδι και άλλα οινοπνευματώδη ποτά όπως το 

τσίπουρο και η τσικουδιά. 
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2.1.2 Ιστορικά Στοιχεία 

Tο σταφύλι αποτελούσε βασικό στοιχείο της διατροφής των αρχαίων 

ελλήνων σύμφωνα με αναφορές που γίνονται στον Όμηρο και αφορούν στα 

συμπόσια των ηρώων όπου κυριαρχεί η βρώση σταφυλιών.  

Σε πολλές επιγραφές αλλά και σε αναπαραστάσεις υπάρχει το στοιχείο 

του σταφυλιού είτε να καλλιεργείται είτε να καταναλώνεται σε ευρήματα που 

χρονολογούνται 2500 χρόνια πΧ. 

 

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο Στάφυλος ήταν γιος του 

Διονύσου και της Αριάδνης.  Κατά την βοσκή των αμνοεριφίων του παρατήρησε 

ότι μια κατσίκα τρώγοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό –το σταφύλι-  

αναπτυσσόταν περισσότερο από τις άλλες.  

Μετά από αυτή την παρατήρηση αποφάσισε να μαζέψει αρκετούς από αυτούς 

τους καρπούς και τους πρόσφερε στον βασιλιά του, Οινέα. Εκείνος 

παρασκεύασε ένα χυμό τον οποίο ονόμασε «οίνο» και  στον καρπό έδωσε το 

όνομα του βοσκού του δηλαδή σταφύλι. 

. 
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Τα πρώτα δείγματα αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα εντοπίζονται στην 

ανατολική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις Κρηνίδες της Καβάλας όπου 

βρέθηκαν σπόροι σταφυλιού και χρονολογείται ότι ανήκουν στην προϊστορική 

περίοδο.  

Από το 2800 πΧ θεωρείται ότι υπήρχαν αμπελώνες στους Φιλίππους της  

Ανατολικής Μακεδονίας.  

 

 2.1.3 Διατροφική αξία του σταφυλιού 

Το σταφύλι έχει πολλές βιταμίνες όπως  Α, Β και C και φλούδα του περιέχει το 

πολύτιμο φυτικό συστατικό ρεσβερατρόλη. 

Περιέχει επίσης τα ακόλουθα συστατικά: 

 Φλαβονοειδή ή διαφορετικά βιταμίνη Ρ που προστατεύουν την καρδιά και 

προστατεύουν από διάφορες λοιμώξεις. 

 Κουερσιτίνη: προστατεύει τον οργανισμό από καρδιαγγειακές παθήσεις και από 

καρκίνο. 

Άλλες ευεργετικές ιδιότητες του σταφυλιού είναι: 

 Tο σταφύλι ενισχύει τα επίπεδα οιστρογόνων,  

 αυξάνει την απορρόφηση ψευδαργύρου,  

 αυξάνει την σεξουαλική ικανότητα,  
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 μειώνει την αρτηριακή πίεση 

  αναστέλλει την υπερτροφία του προστάτη. 

 Έχει αντιφλεγμονώδη δράση 

 Αντιαλλεργική δράση 

 Αντιελκωτική δράση 

 Βοηθά στην πνευματική διαύγεια. 

2.1.4 Επιτραπέζιες Ποικιλίες 
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες αμπελιών που διακρίνονται σε αυτές που είναι 

κατάλληλες για παραγωγή κρασιού δηλαδή σε οινοποιήσιμες και σε 

επιτραπέζιες. 

Κυριότερες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών που καλλιεργούνται στην 

Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 

Ραζακί 

 

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Ποικιλία ζωηρή, παραγωγική και αναπτύσσεται σε κρεβατίνα.  
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Σιδερίτης 

 

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Ποικιλία παραγωγική, όψιμη και ζωηρή ενώ έχει την ιδιότητα τα σταφύλια που 

παράγει να είναι ανθεκτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Φράουλα 

     

                                                                            Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Ποικιλία χρώματος ροζ, όψιμη και παραγωγική. Δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτική 

ποικιλία καθώς τα σταφύλια δεν είναι ανθεκτικά στη μεταφορά αλλά και 

συντήρηση. 
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Όψιμος Σουφλίου 

      

                                                                    Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Είναι μια ποικιλία παραγωγική, όψιμη και ζωηρή ενώ έχει την ιδιότητα τα 

σταφύλια που παράγει να είναι ανθεκτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αητονύχι άσπρο 

      

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 
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Ποικιλία σχετικά όψιμη και μέτρια παραγωγική. Δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτική 

ποικιλία καθώς τα σταφύλια δεν είναι ανθεκτικά στη μεταφορά ούτε και στη  

συντήρηση. 

Cardinal 

        

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Είναι μια ποικιλία υψηλά παραγωγική, όψιμη και ζωηρή ενώ έχει την ιδιότητα τα 

σταφύλια που παράγει να είναι ανθεκτικά στη συντήρηση και τη μεταφορά. 

Ribier 

                                                     

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Είναι μια ποικιλία παραγωγική, μέτρια πρώιμη και ζωηρή ενώ έχει την ιδιότητα τα 

σταφύλια που παράγει να είναι ανθεκτικά συντήρηση και μεταφορά. 
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Calmeria 

                                                         

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Είναι μια ποικιλία υψηλά παραγωγική, σχεδόν όψιμη και ζωηρή ενώ έχει την 

ιδιότητα τα σταφύλια που παράγει να είναι ανθεκτικά στη συντήρηση και τη 

μεταφορά για μακρό χρονικό διάστημα. 

Italia 

                                                          

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr 

Είναι μια ποικιλία υψηλά παραγωγική, μέσης εποχής ωρίμανσης και ζωηρή ενώ 

έχει την ιδιότητα τα σταφύλια που παράγει να είναι ανθεκτικά στη συντήρηση και 

τη μεταφορά για μακρό χρονικό διάστημα που όμως παρουσιάζει ευαισθησία 

και στην επίδραση του θείου. 
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2.1.5 Οινοποιήσιμες Ποικιλίες 

Ι. Αγιωργίτικο 

                

 Πηγές: http://www.ypaithros.gr/, http://www.gaiapedia.gr/ 

Έγχρωμη ποικιλία αμπέλου, υψηλά παραγωγική με προϊόντα άριστης 

ποιότητας που δεν ευνοείται η καλλιέργειά της όμως σε περιοχές με υψηλή 

υγρασία. 

ΙΙ.Aσύρτικο 
 

                  

 Πηγές: http://www.ypaithros.gr/, http://www.gaiapedia.gr/ 

Λευκή ποικιλία, μέσης πρωϊμότητας, ζωηρή, παραγωγική. Παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη αντοχή τις προσβολές του ωιδίου και του περονόσπορου. Τα 

ώριμα σταφύλια χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε σάχαρα και 

δίνουν οίνους με υψηλό αλκοολικό βαθμό. 
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ΙΙΙ. Μοσχοφίλερο 
 

         

          Πηγές: http://www.ypaithros.gr/, http://www.gaiapedia.gr/ 

Ποικιλία ερυθρά, ζωηρή, παραγωγική. Τα οινικά προϊόντα της ποικιλίας 

αυτής αμπέλου χαρακτηρίζονται από το λεπτό άρωμα και την ιδιάζουσα γεύση.  

VI. Ξινόμαυρο 
 

    

Πηγές: http://www.ypaithros.gr/, http://www.gaiapedia.gr/ 

Το Ξινόμαυρο είναι μία από τις κυριότερες ελληνικές ποικιλίες παραγωγής 

ερυθρών κρασιών ποιότητας και καλλιεργείται, όπως όλοι γνωρίζουμε, στη  

Μακεδονία και αποτελεί μια πολύ αποδοτική ποικιλία. 

V. Σαμιώτικο 
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 Πηγές: http://www.ypaithros.gr/, http://www.gaiapedia.gr/ 

Μία ευγενής ποικιλία αμπέλου, λευκή, πρώιμη, παραγωγική με πολύ 

ιδιαίτερα οινικά προϊόντα.  
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2.2 ΤΟΜΑΤΑ 

2.2.1  Γενικά 
Η τομάτα ή ντομάτα είναι φυτό της οικογένειας των Στρυχνοειδών και 

καλλιεργείται ως μονοετές φυτό.  

 

Πηγή: https://el.wikipedia.org/ 

2.2.2 Διατροφική αξία της τομάτας 
Οι ντομάτες περιέχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών.  Μερικά από αυτά είναι: 

 το λυκοπένιο, που είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά. 

Καταπολεμά πληθώρα ασθενειών και κυρίως τον καρκίνο 

 οι ίνες της ντομάτες αποτρέπουν τον διαβήτη, το άσθμα, τον καρκίνο του 

εντέρου και μειώνουν τις τιμές τις χοληστερίνης 

 οι βιταμίνες C και Α και τα αντιοξειδωτικά, δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες. 

Καταπολεμούν τα σημάδια του γήρατος και δίνουν απαλή υφή στην 

επιδερμίδα και στα μαλλιά 

 το κάλιο, οι βιταμίνη Β6, το φυλλικό οξύ και η νιασίνη έχει αποδειχθεί ότι 

μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης, τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης 

και καταπολεμούν τις καρδιακές παθήσεις 

 η βιταμίνη Κ βοηθάει στην δομή των οστών 
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 το χρώμιο και η βιοτίνη υποστηρίζουν την ικανότητα του σώματος να 

επεξεργάζεται τα σάκχαρα και τα λιπαρά, το οποίο βοηθάει στην 

καταπολέμηση του διαβήτη και στην νευρική λειτουργία 

 η ριβοφλαβίνη βοηθάει στον ενεργειακό μεταβολισμό και καταπολεμά τις 

ημικρανίες 

 Οπότε είτε καταναλώνεται άγουρες είτε ώριμες ντομάτες ή παραπροϊόντα 

τους (σάλτσες, πολτό ντομάτας), λαμβάνεται πληθώρα θρεπτικών 

συστατικών που βοηθάνε στην αποφυγή πολλών ασθενειών. 

 

 

Πηγές:  

 https://e-diatrofi.org/giati-prepi-na-trome-ntomates/, Alexandra Tabaki, 

 https://www.mistikakipou.gr/ennea-mistika-tomata/ 
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2.3 ΕΛΙΑ 

 

2.3.1 Γενικά 
Είναι δέντρο αειθαλές και ευδοκιμεί σε κλίματα εύκρατα με μέτρια  

θερμοκρασία και υγρασία, για το λόγο αυτό συναντάται κυρίως στη Μεσόγειο. 

2.3.2  Ιστορία 
Από την αρχαιότητα η ελιά αποτελεί ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν 

και πατρίδα της θεωρείται η Αθήνα. Σύμφωνα με τη μυθολογία την πρώτη ελιά 

φύτεψε η Θεά Αθηνά στην Ακρόπολη και θεωρούνταν ιερό δέντρο καθώς το 

χρησιμοποιούσαν τόσο στη διατροφή και την ιατρική  όσο και στην θέρμανση 

και το φωτισμό τους. 

Τα ελαιόδεντρα γύρω από την Αθήνα θεωρούνταν ιερά  και οι παραβάτες 

τιμωρούνταν με θάνατο ή εξορία.Το ελαιόλαδο χρησιμοποιούταν για 

θεραπευτικούς σκοπούς  από τον Ιπποκράτη ενώ ο Αριστοτέλης μελέτησε 

διεξοδικά την καλλιέργειά του. Από το 4000 π.Χ. ήταν γνωστή η χρήση του 

ελαιολάδου για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο Αριστοτέλης μελέτησε το 
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ελαιόδεντρο και ανήγαγε την καλλιέργεια του σε επιστήμη ενώ ο Όμηρος το 

αναφέρει σαν χρυσό υγρό. 

2.3.3  Είδη και ποικιλίες 
Η ελιά περιλαμβάνει πολλές ποικιλίες από τι οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε τις 

ακόλουθες: 

 Ελαία η αγρία  

 Ελαία η ευρωπαϊκή  

 Ελαία η αιολόκαρπος  

 Ελαία η ηδύκαρπος  

 Ελαία η ισπανική  

 Ελαία η κρανιόμορφος  

 Ελαία η εκκρεμής  

 Ελαία η κωνική  

 Ελαία η λευκόκαρπος  

 Ελαία η μακρόκαρπος  

2.3.4 Η ελιά στη διατροφή 
Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ βασικός για τη Μεσογειακή διατροφή, 

τόσο ως εδώδιμος όσο και επειδή από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Ο 

καρπός της ελιάς είναι θαυμάσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. Η ελιά 

παρέχει φυτικές ίνες και μέταλλα στον οργανισμό και είναι πηγή της βιταμίνης Ε, 

που είναι φυσικό αντιοξειδωτικό. Θεωρείται επίσης ότι η βιταμίνη Ε, επιβραδύνει 

τις αλλοιώσεις των κυτταρικών μεμβρανών και καταπολεμά την οστεοπόρωση. 

2.3.5 Διατροφική αξία της ελιάς 
Οι ελιές είναι πλούσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία ασκούν 

καρδιο-προστατευτική δράση, μειώνοντας τα επίπεδα «κακής» χοληστερόλης και 

τριγλυκεριδίων και αυξάνοντας την «καλή» χοληστερόλη. 

Οι ελιές περιέχουν: 

 Πολυφαινόλες που είναι αντικαρκινικές και έχουν αντιφλεγμονώδεις 

ιδιότητες. 
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 βιταμίνες Α, D, E και K 

 ασβέστιο 

  σίδηρο,  

 μαγνήσιο,  

 φώσφορο 

 κάλιο 

 νάτριο. 

Τα παραπάνω συστατικά: 

 μειώνουν τον κίνδυνο  καταστροφής των κυττάρων  

 ενισχύει το ανοσοποιητικό 

 συμβάλλει στη θεραπεία δερματικών παθήσεων  

 λειτουργεί κατά της καρκινογένεσης 

 προλαμβάνει τη γήρανση της επιδερμίδας  

 συμβάλλει στην ανάπτυξη γερών δοντιών, οστών και μαλλιών. 

Πηγή: http://www.ilida.gr/diatrofiki-aksia-ths-elias/ 
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2.4 Φράουλα 

2.4.1 Γενικά 
Η Φράουλα είναι αγγειόσπερμο φρούτο που ανήκει στην οικογένεια των 

Ροδίδων. Η φράουλα είναι πολυετές τόσο έρπον όσο και αναρριχώμενο ποώδες 

φυτό με τριχωτά σύνθετα φύλλα  

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1 

 

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1 

2.4.2 Ιστορικά Στοιχεία 
Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία οι φράουλες ήταν το αγαπημένο φρούτο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου με πιθανότερο τόπο καταγωγής την Χιλή. Στην αρχαία 

Ρώμη οι γυναίκες παρασκεύαζαν καλλυντικά  από τις φράουλες  και η 

καλλιέργειά τους ξεκίνησε λίγο πριν την Χριστιανική περίοδο. 

2.4.3 Διατροφική αξία της  φράουλας 
Η φράουλα μεταξύ άλλων περιέχει: 
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  βιταμίνες Α και C 

 ανθοκυανίνες  

 φλαβονόλες 

 Υδροξυ-βενζοϊκό οξύ  

 Υδροξυ-κινναμωμικού οξέα  τανίνες  

 ρεσβερατρόλη 

Οπότε έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 αντιοξειδωτική δράση  

 αντικαρκινική προστασία 

 αντιφλεγμονώδη δράση 

 μειώνει τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και  

 της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. 

Πηγή: http://www.mydiatrofi.gr 
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2.5 Καρπούζι 

2.5.1 Γενικά 
Το καρπούζι είναι μονοετής καλλιέργεια και καλλιεργείται είτε όλο το χρόνο σε 

θερμοκηπιακές μεγκαταστάσεις είτε στην ύπαιθροτο καλοκαίρι. Οι κύριες 

ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας είναι: 

 η κλασική ερυθρόσαρκη,  

 η ποικιλία λευκόσαρκη και  

 η μοσχάτη. 

Πηγή: http://agrosimvoulos.gr/kalliergeia-karpouziou-epoxi-sporas/ 

 

2.5.2 Μερικά Ιστορικά Στοιχεία 
Παραστάσεις και ιερογλυφικά απεικονίζουν το καρπούζι σε ευρήματα της  

Αρχαίας Αιγύπτου.  Αρχικά μετά το 10μ.Χ. αιώνα καλλιεργείται στην  και μετά το 

13ο αιώνα στην Ευρώπη. 

Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9 
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2.5.3 Διατροφική αξία του καρπουζιού 
Tο καρπούζι είναι πλούσιο σε: 

 βιταμίνες Α, Β6, Β1, C  

 λυκοπένιο 

 β-καροτένιο  

 κάλιο  

 μαγνήσιο 

To καρπούζι έχει τις ακόλουθες ευεργετικές ιδιότητες: 

 βοηθούν στην αντιμετώπιση του άγχους, της φοβίας, του πανικού  

 αντιοξειδωτική δράση 

 βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης  

 βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία. 

 καθαρίζει το αίμα από τα δηλητήρια και τα νεφρά από τα άλατα και το 

πύον 

 συμβάλλει στη βελτίωση παθήσεων του ήπατος, σε κυστίτιδες, στην 

ουρική αρθρίτιδα και σε όλες τις φλεγμονές του ουροποιητικού 

συστήματος 

 μπορεί να βοηθήσει και τους ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη 

διαβήτη.  

Πηγή:https://logodiatrofis.gr/karpouzi-vasilias-kalokairinwn-froutwn 
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Επίλογος 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μικρής μελέτης των 

παραδοσιακών καλλιεργειών του τόπου μας ανακαλύψαμε πλήθος 

πληροφοριών και γνώσεων που μέχρι πριν λίγο καιρό αγνοούσαμε.  

Είναι γεγονός ότι μπορεί κανείς να γνωρίζει αυτά τα προϊόντα, είτε 

καλλιεργώντας τα, είτε απλά γιατί τα συμπεριλαμβάνει στη διατροφή του, 

όμως πράγματι ανακαλύψαμε ότι αποτελούν μια διατροφική ασπίδα που 

μας προστατεύει από πλήθος ασθενειών.  

Το γεγονός αυτό μας προβλημάτισε σχετικά με τον συμβατικό τρόπο που 

γίνονται αυτές οι καλλιέργειες στον τόπο μας και επιπρόσθετα για την 

απώλεια που υπάρχει στα αξιοσημείωτα οφέλη που έχουν οι μικροί αυτοί 

θησαυροί για την υγεία μας.  

Εν κατακλείδι, αυτή η μελέτη άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε αυτά 

τα παραδοσιακά προϊόντα ενώ παράλληλα αποτέλεσε ένα ταξίδι γνώσης 

τόσο στις ιστορικές πηγές όσο και στα ενδιαφέροντα ιατρικά και 

καλλιεργητικά δεδομένα. 

 

 

 

  

 

 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

47 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Η άμπελος και η ιστορία της, σελ. 39, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 

Explorer (2002) 

2.Θ.Tσώλη (1 Ιουνίου 2012) Αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα της 

ντομάτας Το Βήμα,  

3. R. Hill (30 Μαΐου 2012) Tomato genome sequence bears fruit Nature. 

Ανακτήθηκε την 2 Ιουνίου 2012 

4. Αποκωδικοποιήθηκε το DNA της τομάτας in.gr. 1 Ιουνίου 2012 

5. Σωτήρης Δαματόπουλος (31 Μαΐου 2012) Το DNA της ντομάτας έχει 

περισσότερα γονίδια από το ανθρώπινο ΕΡΤ.  

6. https://e-diatrofi.org/giati-prepi-na-trome-ntomates/ 

7. http://www.medicalnewstoday.com 

8.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE% 

B%CE%B9 

9.http://www.oedb.gr:8080/pdf/book26.pdf%3Bjsessionid=ED9047433B4

28DCCCF661647349F8331 

10.  http://jupiter.chem.uoa.gr/thanost/konstas/XX_3A(1938)353.pdf 

11. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC 

12. http://dim-karat.ilei.sch.gr/elia.htm 

13. https://www.symagro.com/elia-kalliergia/ 

14. https://www.huffingtonpost.gr/kyra-alexacou/-

_4597_b_9455294.html 

15. https://artic.gr/elia-h-diadromh-ths-meros-b/ 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

48 
 

16. http://e-mythologia.blogspot.com/p/blog-page_4013.html 

17. http://peloponneseolivegrove.com/olive-oil/mythology/ 

18.http://5lyk-

ilioup.att.sch.gr/arxeia_page_11_project/2011_2012/taxi_a/pro_A_tetra

/pro_1/ p1_2.pdf 

19.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF

% 84%CE%B1 

20. https://www.mistikakipou.gr/ennea-mistika-tomata/ 

21. https://www.mistikakipou.gr/category/kipeytika/ntomata/ 

22. http://enallaktikidrasi.com/2013/07/ntomata-pio-polytimi-apo-oti-

fantazomaste/ 

23. https://e-diatrofi.org/giati-prepi-na-trome-ntomates/ 

24. https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/diatrofi/1042-domata-

pio-polytimi- 

ap-oso-fantazomaste 

25.https://www.kalliergo.gr/kalliergeia-tag/185-kalliergeia-tomatas-

ntomatas-odigies-symvoules.html 

26.http://mag.sigmalive.com/article/601/5-pragmata-gia-ti-ntomata-

poy-isos-den-eheis-akoysei-pote 

27. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D

% 

CE%BB%CE%B9 

28.http://www.iatronet.gr/diatrofi/trofima-rofimata/article/9472/stafyli-

ta-ofeli-gia-tin-ygeia.html 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

49 
 

29. https://medlabgr.blogspot.com/2015/08/grapes.html 

30.https://www.mama365.gr/11241/stafyli-oi-efergetikes-idiothtes-kai-oi-

thermi des.html 

31. http://www.ktimakelesidi.gr/el/articles/69-stafyli....o-vasilias-ton-

frouton-.htm 

32.http://www.ypaithros.gr/epitrapezio-stafili-me-nees-poikilies-stis-

apaititikes-agores/ 

33.https://winesurveyor.weebly.com/piepsilonrho943-

piomicroniotakappaiotalam 

bdaiota974nu.html 

34. 

http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_gigeneis_poikilies_am

pelou/ 

index.html 

35. http://www.natsioulis.eu/2013/11/blog-post.html 

36. http://elialadi.blogspot.com/2012/10/blog-post_5572.html 

37.http://blogs.sch.gr/gym-

korth/2012/03/13/%CE%B5%CE%BB%CE%B9% CE%AC/ 

38. http://www.askainourgiou.gr/olive/ 

39. http://sorrasbros.gr/?page_id=10 

40. https://www.alexpolisonline.com/2011/11/blog-post_9659.html 

41. www.live-

in.gr/index.php?ttl=elia_to_sumvolo_ths_eirhnhs_ths_nikhs_kai... 

42. www.souvenirsgr.com/?souvenirs/74/προιοντα-ελιας/ελιές 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

50 
 

43. https://www.greekaffair.gr  

44. https://www.slideshare.net/1DimAeiThess/300-45090099 

45. https://www.slideshare.net/1DimAeiThess/300-45090099 

46. https://www.scribd.com/document/95532805/Η-συγκομιδή-της-

ελιάς 

47.www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/All/CF2B2483AB5CD6DFC2257A84

0016B746?... 

mesasenasentoukaki.blogspot.com/2013/11/blog-post_2511.html 

48.https://issuu.com/toubas1968/.../elia__2016 

49. https://cretanolivetrees.gr/istoria-tis-elias/ 

50.https://www.seeds-gallery.shop/el/home/sporoi-elia-elaiodendro-

liodentro.html 

51. www.kpeomiroupolischiou.gr/mediabank/1312.pdf 

52. https://thomopoylosgreenhouse.blogspot.com/2017/04/t.html 

53. https://www.scribd.com/document/95532805/Η-συγκομιδή-της-

ελιάς 

54. 

www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/All/CF2B2483AB5CD6DFC2257A84001

6B746?... 

55. mesasenasentoukaki.blogspot.com/2013/11/blog-post_2511.html 

56. https://issuu.com/toubas1968/.../____________________elia__2016 

57. https://cretanolivetrees.gr/istoria-tis-elias/ 

58. https://www.seeds-gallery.shop/el/home/sporoi-elia-elaiodendro-

liodentro.html 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

51 
 

59. https://cretanolivetrees.gr/istoria-tis-elias/ 

60. https://www.seeds-gallery.shop/el/home/sporoi-elia-elaiodendro-

liodentro.html 

61. https://wikivisually.com/lang-el/wiki/Ελιά 

62. https://vdocuments.mx/-55cf885355034664618f6c04.html 

63. alfeiospotamos.blogspot.com/2013/06/blog-post_4203.html 

64. www.thepictame.com/instagram/bronze.and.wood 

65.https://www.pintaram.com/t/bronzetree 

66. https://territorioscuola.it/el.php?title=Ελιά 

67. aunoka.gq/slide/3159897/ 

68.https://el-gr.facebook.com › Τοποθεσίες › Θεσσαλονίκη › Εστιατόριο 

69.www.womenonly.gr/armonia/diatrofi/.../stafyli_to_frouto_tis_makroz

oias-374042/ 

70.https://www.clickatlife.gr/your-life/story/5317/posa-gnorizete-gia-to-

stafuli 

80.https://www.onmed.gr/diatrofi/story/359463/stafyli-threptiki-axia-kai-

thermides 

81.www.ypaithros.gr › Επικαιρότητα › Ελλάδα 

82.www.proto.gr/el/φρούτο/σταφύλι 

83.www.ypaithros.gr › Τόπος 

84.www.womenonly.gr/armonia/diatrofi/.../stafyli_to_frouto_tis_makroz

oias-374042/ 

85.https://www.onmed.gr/diatrofi/story/357825/oi-therapeytikes-

idiotites-toy-stafylioy 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

52 
 

86.https://www.tavernoxoros.gr/?p=t16035&js=0 

87.foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/36/civitem/2377 

88.https://el.wiktionary.org/wiki/σταφύλι 

89.www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/.../search.html? 

lq=σταφύλι... 

90.www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=4693 

91.https://www.mothersblog.gr/.../story/.../to-stafyli-kai-ta-ofeli-gia-tin-

ygeia-tis-egkyoy 

92.www.athinorama.gr/umami/choices/default.aspx?id=2003640&sec=

Umamifood 

93.https://www.linguee.com/greek-english/translation/σταφύλι.html 

94. www.iatropedia.gr  

95.http://wwww.minagric.gr/greek/data/poppge/%CE%95%CE%BD%C

E%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%C

E%B1%CF%86%CE%BF%20%CE%A0%CE%93%CE%95%20%CE%9C%CE%B

1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%20%2

0Technical%20file%20related%20to%20PGI-GR-A1616.pdf 

96. https://e-vassalos.gr/el/smartblog/13_istoria-tis-elias.html 

97.http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php 

98. http://www.ypaithros.gr/ekdoseis/7-dinamikes-poikilies-ampelion-

stin-ellada/ 

99. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85

%CE%BB% 



Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος  
Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου 

53 
 

CE%B1 

100. http://www.mydiatrofi.gr/trofi/trofima/frouta/fraoula-oi-

evergetikes-tis-idiotites 

101. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85

%CE% 

BB%CE%B1 

102. http://agrosimvoulos.gr/kalliergeia-karpouziou-epoxi-sporas/ 

 

 


