


Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλος

Ο Β’ Κύκλος του ΣΔΕ Μεσολογγίου ασχολήθηκε με τα παραδοσιακά βότανα και τις
καλλιέργειες του τόπου μας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιά διαπραγματευτήκαμε τα ακόλουθα αντικείμενα:

Οι εκπαιδευόμενοι θα σας παρουσιάσουν στη συνέχεια την αλόη, το τσάι, την ελιά
και το αμπέλι:

Βότανα
1. Αλόη
2. Χαμομήλι
3. Δυόσμος
4. Βασιλικός
5. Δενδρολίβανο
6. Ρίγανη
7. Μαντζουράνα
8. Φασκόμηλο
9. Τσάϊ

Παραδοσιακές Καλλιέργειες

1. Ελιά
2. Αμπέλι
3. Σιτηρά
4. Εσπεριδοειδή
5. Φράουλα 
6. Καρπούζι



Αλόη

Στην αρχαιότητα την αποκαλούσαν φυτό της αθανασίας!

Το καθαρό ζελέ από τα κομμένα φύλλα της αλόης έχει ηρεμιστικές
και θεραπευτικές ιδιότητες.

Έχει την ιδιότητα ικανότητα να βοηθά στην επούλωση των
εγκαυμάτων και μπορεί να απλωθεί επάνω σε τραύματα.



 Η αλόη μπορεί να είναι ευεργετική σε μια μεγάλη
ποικιλία παθήσεων συμπεριλαμβανομένου και του
διαβήτη αλλά και στη μείωση των υψηλών λιπιδίων
του αίματος.

 Είναι εξαιρετικά ηρεμιστική και θρεπτική ακόμα και
για τα πιο αφυδατωμένα δέρματα.

 Η αλόη είναι ένα ήπιο απολεπιστικό που αφαιρεί τα
νεκρά κύτταρα του δέρματος και ενεργοποιεί την
ανανέωση των κυττάρων, βοηθώντας την επάλειψη
των ουλών και την μείωση των ρυτίδων.

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ηλιακά εγκαύματα
στα χέρια και στα νύχια.



 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

 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.

Τσάι



 Μελέτες σε μεγάλους πληθυσμούς όπου έπιναν τακτικά πράσινο
τσάι αναφέρθηκαν μικρότερα επίπεδα από μερικές κακοήθειες
και μειωμένες καρδιακές παθήσεις.

 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.



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.

ΦΡΑΟΥΛΑ



Διατροφική αξία της  φράουλας

Η φράουλα μεταξύ άλλων περιέχει:

 Βιταμίνες Α και C

 Ανθοκυανίνες

 Φλαβονόλες

 Υδροξυ-βενζοϊκό οξύ 

 Τανίνες

 Ρεσβερατρόλη

Θεραπευτικές Ιδιότητες Φράουλας

Η φράουλα προσφέρει:

 αντικαρκινική προστασία

 αντιοξειδωτική δράση 

 αντιφλεγμονώδη δράση

 μειώνει τα συμπτώματα της 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της 

εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.



Eλιά



Ιστορία
 Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, και πιθανότατα κατάγεται

από το χώρο της ανατολικής Μεσογείου.

 Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η
πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη.

 Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στον ευρωπαϊκό
μεσογειακό χώρο. Την μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες έμποροι.
Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε η Ισπανία ούτε η
Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά της.



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.



Η ελιά στην ιατρική
 Από το 4000 π.Χ. ήταν γνωστή η χρήση του ελαιολάδου για θεραπευτικούς

σκοπούς.

 Ο Αριστοτέλης μελέτησε το ελαιόδεντρο και ανήγαγε την καλλιέργεια του σε
επιστήμη.

 Ο Σόλων (639-559 π.Χ.) πρώτος νομοθέτησε την προστασία του.

 Ο Όμηρος το παρομοίασε με χρυσό υγρό.

 Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, το περιγράφει σαν το τέλειο θεραπευτικό.

 Στις διασωθείσες εργασίες του αναφέρονται περισσότερες από 60 φαρμακευτικές
και ιατρικές χρήσεις του ελαιολάδου.

 Αυτές περιλαμβάνουν δερματολογικές ασθένειες, μυϊκούς πόνους, θεραπεία του
έλκους και της χολέρας, φλεγμονές των ούλων, αϋπνία, ναυτία, πυρετό και
στομαχικούς πόνους.

 Ο Διοσκουρίδης ονομάζει το ελαιόλαδο προς την εν υγεία χρήσιν άριστον. Αναφέρει
ποικίλες θεραπευτικές ιδιότητες κατά του έρπητος και της άφθας.

 Αναφέρει επίσης ότι το ελαιόλαδο από τις άγριες ελιές είναι στυπτικό και
ευεργετικό για τις κεφαλαλγίες.



Η ελιά ως σύμβολο
 Λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιξε η ελιά ανά τους αιώνες στην

καθημερινότητα των λαών της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, τα κλαδιά, ο
καρπός αλλά και το ελαιόλαδο, ο «χυμός» του ελαιόδεντρου, έχουν συμβολικό
χαρακτήρα και κατέχουν τιμητική θέση σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής των
κατοίκων της περιοχής.



ΑΜΠΕΛΙ



ΑΜΠΕΛΙ
 Το αμπέλι καλλιεργείται κυρίως για τον

καρπό του, το σταφύλι, ενώ και τα φύλλα
του χρησιμοποιούνται στη μαγειρική
(ντολμάδες).

 Τα σταφύλια μπορούν να καταναλωθούν
ως έχουν ή να χρησιμοποιηθούν είτε για
γλυκίσματα (γλυκό του κουταλιού) είτε για
την παρασκευή σταφίδων, κρασιού, άλλων
οινοπνευματωδών ποτών όπως το
τσίπουρο.



Ποικιλίες

 Υπάρχουν πάμπολλες ποικιλίες αμπελιών που βασικά διακρίνονται σε
ποικιλίες που είναι κατάλληλες για παραγωγή κρασιού, σε αυτές που
προορίζονται για παραγωγή σταφυλιών για επιτραπέζια χρήση, αυτές που
είναι κατάλληλες για παραγωγή σταφίδας και τέλος ποικιλίες που
προορίζονται για παραγωγή χυμών, κοκτέιλ και κονσερβών.

 Στην Ελλάδα οι κυριότερες ποικιλίες είναι:

 Για λευκό κρασί: Ασύρτικο, μοσχάτο Σάμου, Ρομπόλα, Σαββατιανό, Ντομπίνα,
κακοτρύγης, Μαλαγουζιά

 Για κόκκινο κρασί: Ροδίτης, Φιλέρι, μαύρο Νεμέας, Καμπερνέ, μαύρο
Νάουσας, Λιάτικο, Μαυρορωμαίκο, Μαυροδάφνη, Μανδηλαριά, Βερτζαμί

 Για επιτραπέζια σταφύλια: Αβγουλάτο, Ροζακί, Μοσχάτο Αμβούργου,
Αετονύχι, επιτραπέζια σταφίδα, Καρντινάλ, Φράουλα



Μυθολογία - Προϊστορία - Ιστορία
 Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και

της Αριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλέα της
Αιτωλίας Οινέα. Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια από
αυτές τρώγοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό πάχαινε περισσότερο από
τις άλλες. Μάζεψε τότε αρκετούς και τους πρόσφερε στον βασιλιά του.

 Εκείνος παρασκεύασε ένα χυμό τον οποίο ονόμασε "οίνο", στον δε καρπό
έδωσε το όνομα του βοσκού του (σταφύλι). Σύμφωνα με τον Κλέαρχο τον
Σολέα, ο πρώτος που ανακάλυψε την τέχνη της οινοποιίας ήταν ο Μάρωνας, ο
γιος του Ευάνθη, τον οποίο τιμούσαν στη Μαρώνεια της Θράκης.

 Τα πρώτα δείγματα αμπελοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο έχουν βρεθεί
στην ανατολική Μακεδονία. Κοντά στις Κρηνίδες της Καβάλας βρέθηκαν
σπόροι σταφυλιού που ανάγονται στα τέλη της προϊστορικής περιόδου.

 Ο Όμηρος αναφέρεται στο αμπέλι και το κρασί με τις ονομασίες οίνη, Οινόη,
οινιάδα και άλλα. Στη συνέχεια οι Έλληνες και οι Φοίνικες μετέφεραν αμπέλια
στην Ιταλική χερσόνησο και η Σικελία έγινε κέντρο παραγωγής σταφυλιών.


